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9 ΡΕΙΛΘΨΘ 

ΡΕΙΛΘΨΘ 
Θ παροφςα διπλωματικι εργαςία αςχολείται με τθν ανίχνευςθ και τον 

προςδιοριςμό  των πικανϊν οριηόντιων μετακινιςεων τθσ καπνοδόχου Γ, θ οποία 

ζχει δομθκεί μζςα ςτο χϊρο του παλαιοφ εργοςταςίου του Φωταερίου ςτθν 

περιοχι Γκάηι ςτθν Τεχνόπολθ, του Διμου Ακθναίων.  

Για το λόγο αυτό, ιδρφκθκε ζνα γεωδαιτικό δίκτυο οριηοντίου ελζγχου περιμετρικά 

αυτισ, το οποίο επιλφκθκε με τθ Μζκοδο των Ελαχίςτων Τετραγϊνων. Οι 

υψομετρικζσ διαφορζσ των κορυφϊν υπολογίςτθκαν με γεωμετρικι χωροςτάκμιςθ, 

ενϊ το δίκτυο οριηοντίου ελζγχου προςανατολίςκθκε ςτο ΕΓΣΑ’87 με τθ χριςθ 

ςυςτιματοσ δορυφορικοφ εντοπιςμοφ.  

Αφοφ υπολογίςτθκαν οι ςυν/νεσ των κορυφϊν του δικτφου, θ καπνοδόχοσ 

ςαρϊκθκε με τθ χριςθ επίγειου τριςδιάςτατου ςαρωτι. Συγκεκριμζνα, 

χρθςιμοποιικθκε ο ςαρωτισ Scanstation2 τθσ εταιρείασ Leica. Ακολοφκθςε θ 

ςυνζνωςθ των νεφϊν τθσ ςάρωςθσ και θ γεωαναφορά του μοντζλου. 

Θ γεωμετρικι τεκμθρίωςθ τθσ καπνοδόχου ζγινε μζςω οριηόντιων τομϊν που 

υλοποιικθκαν κατά μικοσ του φψουσ τθσ. Θ επεξεργαςία τουσ αφοροφςε τον 

προςδιοριςμό των πικανϊν μετακινιςεων τθσ, τόςο κατά τθν μετάκεςθ όςο και τθ 

ςτροφι. Επίςθσ, προςδιορίςκθκε και θ κλίςθ τθσ καταςκευισ.  

Τζλοσ, ζγινε προςπάκεια ςυςχζτιςθσ τθσ μετακίνθςθσ τθσ καπνοδόχου, με τισ 

φυςικζσ δράςεισ (ςειςμικι απόκριςθ)  και τισ ανκρωπογενείσ δραςτθριότθτεσ 

(διάνοιξθ ςιραγγασ ΜΕΤΟ), που ζχουν λάβει χϊρα ςτθν «εγγφσ» περιοχι τθσ 

καταςκευισ. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
10 ABSTRACT 

ABSTRACT 

This diploma thesis deals with the detection and estimation of the possible 

horizontal movements of chimney C, that is located at the old gas factory of Athens, 

nowadays known as Technopolis. 

For this purpose, an Horizontal Control Network was established around the 

chimney. Its elements were measured and adjusted using the Least Squares Method. 

The network was orientated to the Hellenic Geodetic System (GGRS) using the RTK 

GNSS method. The height differences between the network's points were 

determined with double geometric levelling. 

Following, the whole surface of the chimney was scanned from the network's points 

using the 3D Terrestrial Laser Scanner, Leica Scanstation2. The points were 

referenced to the network's coordinate system.   

For the estimation of the chimney's horizontal movements 21 horizontal cross 

sections were created. For each cross section the best fitting line of its four sides was 

estimated using least squares techniques. From these elements the horizontal 

movements of the chimney, ranging up to 13cm, were estimated, as well as the 

chimney's axis inclination with respect to the plumb line.  

The chimney's horizontal movements are due either to manmade causes (excavation 

of the subway tunnel in the chimney's vicinity) or to tectonic reasons (Athens 

earthquake on September 1999). Since the chimney is situated out of the influence 

zone of the tunnel axis the most possible reason is the chimney's reaction to the 

earthquake shocks. 
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1.1 ΣΚΟΡΟΣ ΔΙΡΛΩΜΑΤΙΚΘΣ ΕΓΑΣΙΑΣ 

Οι καπνοδόχοι τθσ Τεχνόπολθσ του Διμου Ακθναίων παρουςιάηουν ιδιαίτερο 

ενδιαφζρον όςον αφορά τθν αρχιτεκτονικι τουσ. Αποτελοφν διατθρθτζα μνθμεία 

και γι’ αυτόν το λόγο είναι επιτακτικι θ ανάγκθ ςυντιρθςισ τουσ. Επιπρόςκετα, 

λόγω τθσ μεγάλθσ τουσ θλικίασ αλλά και του μεγάλου τουσ φψουσ, είναι ιδιαίτερα 

ευάλωτεσ ςε διάφορεσ δράςεισ.  

Κατά τισ τελευταίεσ δεκαετίεσ ςτο Λεκανοπζδιο τθσ Αττικισ ζχουν εκδθλωκεί 

ζντονεσ ςειςμικζσ δράςεισ (ςειςμόσ Αλκυονίδων 1981, ςειςμόσ Αττικισ 1999). 

Επιπλζον, θ διάνοιξθ τθσ ςιραγγασ του μετρό ςτθν περιοχι «Γκάηι», επζφερε 

ςθμαντικζσ ανακατατάξεισ ςτισ γεωςτατικζσ τάςεισ ςτο υπζδαφοσ τθσ 

ςυγκεκριμζνθσ περιοχισ, με πικανι ςυνζπεια να ζχουν εκδθλωκεί επιφανειακζσ 

παραμορφϊςεισ. Γι’ αυτοφσ τουσ λόγουσ, επιβάλλεται θ ανάγκθ μελζτθσ τθσ 

γεωμετρικισ τεκμθρίωςθσ των καπνοδόχων, οφτωσ ϊςτε να εκτιμθκοφν οι πικανζσ 

μετακινιςεισ τουσ.  

Σκοπόσ τθσ παροφςασ διπλωματικισ εργαςίασ είναι θ ανίχνευςθ των πικανϊν 

οριηόντιων μετακινιςεων ςτθν υψθλότερθ εκ των τριϊν καπνοδόχων τθσ 

Τεχνόπολθσ του Διμου Ακθναίων (καπνοδόχοσ Γ) και θ προςπάκεια τθσ 

διερεφνθςθσ των αιτίων που τισ προκάλεςαν. Για το λόγο αυτό, θ καπνοδόχοσ 

ελζγχκθκε ωσ προσ τθ γεωμετρία τθσ και τθν κλίςθ τθσ και ζγινε αξιολόγθςθ των 

αποτελεςμάτων που προζκυψαν. 

 

1.2 ΔΟΜΘ ΤΘΣ ΕΓΑΣΙΑΣ 

Στο πρϊτο κεφάλαιο, παρουςιάηεται ο ςκοπόσ τθσ  διπλωματικισ εργαςίασ και 

αναφζρεται ςυνοπτικά θ δομι τθσ. 

Στο δεφτερο κεφάλαιο παρουςιάηεται θ περιοχι μελζτθσ, κακϊσ και ιςτορικά 

ςτοιχεία που αφοροφν το εργοςτάςιο φωταερίου. Επιπλζον, αναφζρονται τα 

γεωμετρικά χαρακτθριςτικά τθσ καπνοδόχου. 

Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά ςτθ λειτουργία των επίγειων τριςδιάςτατων 

ςαρωτϊν. Συγκεκριμζνα, παρουςιάηονται οι βαςικζσ αρχζσ τθσ ςάρωςθσ και γίνεται 

ςφγκριςθ με τισ μεκόδουσ τθσ κλαςικισ Γεωδαιςίασ. Επιπλζον, αναφζρονται τα 

διαφορετικά είδθ ςαρωτϊν, κακϊσ και οι αρχζσ λειτουργίασ τουσ. Ακόμθ, 

παρουςιάηονται οι μζκοδοι ςυνζνωςθσ και γεωαναφοράσ των νεφϊν. Τζλοσ, 

παρατίκενται οι ακρίβειεσ και τα ςφάλματα όςον αφορά τισ ςαρϊςεισ. 

Στο τζταρτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά ςτισ εργαςίεσ πεδίου και υπαίκρου που 

αφοροφν τθν ίδρυςθ του γεωδαιτικοφ δικτφου οριηοντίου ελζγχου, ςτθ μζτρθςθ των 



 
14 ΕΙΣΑΓΩΓΘ 

ςτοιχείων του, ςτον προςανατολιςμό ςτο ΕΓΣΑ’ 87, κακϊσ επίςθσ και ςτθν επίλυςι 

του. 

Το πζμπτο κεφάλαιο αναφζρεται ςτισ εργαςίεσ πεδίου και υπαίκρου τθσ ςάρωςθσ 

τθσ καπνοδόχου. Ζτςι, παρουςιάηονται, αφ’ ενόσ ο εξοπλιςμόσ που 

χρθςιμοποιικθκε και αφ’ ετζρου, οι διαδικαςίεσ γεωαναφοράσ και ςυνζνωςθσ των 

νεφϊν. 

Στο ζκτο κεφάλαιο παρουςιάηεται θ διαδικαςία τθσ γεωμετρικισ τεκμθρίωςθσ των 

δεδομζνων που προζκυψαν μζςω τθσ ςάρωςθσ. Θ διαδικαςία αυτι περιλαμβάνει 

τθ δθμιουργία οριηόντιων τομϊν και τθν προςαρμογι τουσ με βζλτιςτεσ ευκείεσ. 

Στθ ςυνζχεια, γίνεται ο προςδιοριςμόσ των γεωμετρικϊν ςτοιχείων κάκε τομισ και 

παρουςιάηονται, μζςω αυτϊν, τα αποτελζςματα όςον αφορά τθ γεωμετρία τθσ 

καπνοδόχου. Τζλοσ, ζγινε προςπάκεια τα αποτελζςματα να ςυςχετιςκοφν με τισ 

κινιςεισ των ςειςμικϊν δράςεων που εκδθλϊκθκαν ςτο Λεκανοπζδιο, αλλά και με 

τθ κζςθ τθσ καταςκευισ ςε ςχζςθ με τθ ηϊνθ επιρροισ του άξονα τθσ ςιραγγασ του 

μετρό για το ςτακμό «ΚΕΑΜΕΙΚΟΣ». 

Στο ζβδομο κεφάλαιο παρουςιάηεται ο χρονικόσ καταμεριςμόσ των εργαςιϊν, 

πεδίου και γραφείου, που ζλαβαν χϊρα κατά τθ διάρκεια εκπόνθςθσ τθσ παροφςασ 

διπλωματικισ. 

Στο όγδοο κεφάλαιο παρατίκενται τα ςυμπεράςματα που προζκυψαν από τθν 

παροφςα διπλωματικι εργαςία και γίνονται προτάςεισ που αφοροφν μελλοντικζσ 

εργαςίεσ. 

Στο παράρτθμα τθσ εργαςίασ δίνονται  ςτοιχεία όςον αφορά: 

 τισ μετριςεισ του δικτφου ελζγχου που ιδρφκθκε 

 τα αποτελζςματα τθσ προςομοίωςθσ των οριηόντιων τομϊν από βζλτιςτεσ 

ευκείεσ 

 το λογιςμικό που χρθςιμοποιικθκε. 

 τισ εξαςφαλίςεισ των κορυφϊν του δικτφου ελζγχου 

Θ εργαςία ολοκλθρϊνεται με αντίςτοιχθ βιβλιογραφία ςε αναλογικι και 

θλεκτρονικι μορφι. 
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17 2. ΡΕΙΟΧΘ ΜΕΛΕΤΘΣ 

2.1. ΓΕΝΙΚΑ 

Ρεριοχι μελζτθσ τθσ παροφςασ εργαςίασ είναι θ Τεχνόπολθ του διμου Ακθναίων, θ 

οποία βρίςκεται ςτο Γκάηι, κεντρικι ςυνοικία τθσ πρωτεφουςασ, νοτιοδυτικά τθσ 

διαςταφρωςθσ τθσ Ιεράσ Οδοφ με τθν οδό Ρειραιϊσ (εικόνα 2.1). 

Εικόνα 2.1: Θ περιοχι τθσ Τεχνόπολθσ (Google maps) [23] 

Figure 2.1: The area of Technopolis (Google maps) 

Το Γκάηι λειτοφργθςε αρχικά ωσ εργοςτάςιο παραγωγισ φωταερίου, ενϊ ςιμερα 

λειτουργεί ωσ μουςείο, φιλοξενϊντασ παράλλθλα, πλικοσ καλλιτεχνικϊν και 

πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων. Το όνομα τθσ ευρφτερθσ περιοχισ (Γκάηι) οφείλεται ςτισ 

εγκαταςτάςεισ φωταερίου τθσ Τεχνόπολθσ, οι οποίεσ ςτεγάηονται ςε μία ζκταςθ 30 

ςτρεμμάτων. 

2.2 ΙΣΤΟΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Θ ιςτορία του εργοςταςίου Φωταερίου ςτθν Τεχνόπολθ απαρικμεί περί τα 160 

χρόνια, όταν ςτισ αρχζσ τθσ βιομθχανικισ επανάςταςθσ για τθ χϊρα μασ, το 1857, θ 

Γαλλικι Εταιρεία Γκαηιοφ αποφαςίηει τθ δθμιουργία του εργοςταςίου παραγωγισ 

αεριόφωτοσ. Το εργοςτάςιο αυτό κα φϊτιηε τθν Ακινα για περίπου 60 χρόνια.  

Θ επιλογι τθσ ςυγκεκριμζνθσ περιοχισ βαςιηόταν ςτο γεγονόσ πωσ είναι μία από τισ 

κεντρικότερεσ τθσ Ακινασ και το αποτζλεςμα ιταν θ μετατροπι τθσ ςε ζναν από 

τουσ ςθμαντικότερουσ βιομθχανικοφσ τομείσ τθσ πρωτεφουςασ. Σφμφωνα με τα 

πρϊτα ςχζδια του 1833, θ περιοχι αυτι επρόκειτο να γίνει θ Ρλατεία Κεκρόπων, 

ενϊ ςφμφωνα με τα ςχζδια του 1834, ςτθν ίδια τοποκεςία κα χτίηονταν τα βαςιλικά 

ανάκτορα. 

Πςον αφορά τθν καταςκευι και λειτουργία του εργοςταςίου, αυτι κα μποροφςε να 

διακρικεί ςε 4 φάςεισ: 
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1θ φάςθ (1862-1887) 

Κατά τθν πρϊτθ φάςθ καταςκευισ, δθμιουργικθκαν τα πρϊτα κτίρια. Αυτά 

περιελάμβαναν τισ πρϊτεσ αίκουςεσ αποκικευςθσ και κακαριότθτασ, τισ 

καμινάδεσ, τισ αποκικεσ, κακϊσ και τθν κατοικία του διευκυντι του εργοςταςίου. 

Τοποκετικθκαν, επίςθσ, μθχανιματα που είναι απαραίτθτα για τθν παραγωγι 

φωταερίου, όπωσ για παράδειγμα, οι φοφρνοι διφλιςθσ. 

2θ φάςθ (1887-1920) 

Το 1887 αλλάηει θ διοίκθςθ του εργοςταςίου και αρχίηει μια περίοδοσ ακμισ για τθν 

εργοςταςιακι μονάδα. Οι αλλαγζσ αυτζσ ςυνδζονται και με τθν αυξθμζνθ ανάγκθ 

για γκάηι, θ χριςθ του οποίου δεν περιορίςκθκε μόνο ςτο φωτιςμό των δρόμων, 

αλλά χρθςιμοποιικθκε και από ςπίτια και εργοςτάςια. Καινοφρια κτίρια 

ανοικοδομικθκαν, τα οποία περιελάμβαναν νζα καμινάδα, καινοφριουσ φοφρνουσ, 

δφο αίκουςεσ γκαηιοφ αλλά και αίκουςεσ για χριςθ από το προςωπικό του 

εργοςταςίου. Οι αλλαγζσ αυτζσ ςυντζλεςαν ςτθ μετατροπι τθσ περιοχισ ςτθ 

ςθμερινι τθσ μορφι. 

3θ φάςθ (1920-1952) 

Στθ φάςθ αυτι, δθμιουργικθκε θ τρίτθ και τελευταία καπνοδόχοσ, κακϊσ και μια 

νζα μονάδα παραγωγισ φωταερίου. Θ τεχνογνωςία για τθν παραγωγι γκαηιοφ 

εμπλουτίςκθκε από τθν καινοτόμο, για εκείνθ τθν εποχι, τεχνολογία 

υδατοπαροχισ. Το 1938, όταν ζλθξε και θ ςφμβαςθ με τθ Γαλλικι Εταιρεία Γκαηιοφ, 

ο Διμοσ Ακθναίων ανζλαβε τθ λειτουργία του και δθμιουργικθκε θ Δθμόςια 

Επιχείρθςθ Ραροχισ Αερίου. 

Εικόνα 2.2: Οι καπνοδόχοι εν ϊρα λειτουργίασ *16+ 

Figure 2.2: The chimneys while on operation 
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4θ φάςθ (1952-1984) 

Κατά τθν 4θ και τελευταία φάςθ, θ ανάπτυξθ νζων μορφϊν ενζργειασ αποτζλεςαν 

κακοριςτικό παράγοντα για τθ μείωςθ τθσ χριςθσ του φωταερίου, γεγονόσ που 

οδιγθςε ςτθ ςταδιακι εγκατάλειψθ τθσ παραγωγισ του και άρα τθσ λειτουργίασ 

του εργοςταςίου. Ζτςι, το 1984 οι φοφρνοι του εργοςταςίου ςταμάτθςαν οριςτικά 

να λειτουργοφν.  

Το 1986 θ περιοχι τθσ Τεχνόπολθσ χαρακτθρίςκθκε ωσ διατθρθτζο ιςτορικό 

μνθμείο και ξεκίνθςαν οι εργαςίεσ για τθν αξιοποίθςι του. Από τισ αρχζσ του 21ου 

αιϊνα, ο χϊροσ φιλοξενεί πλικοσ καλλιτεχνικϊν εκδθλϊςεων, διάφορων φεςτιβάλ 

όλων των ειδϊν και αποτελεί μία από τισ πρϊτεσ επιλογζσ για τθ διεξαγωγι 

εκκζςεων. Τα παραπάνω οφείλονται εν μζρει και ςτθ διάνοιξθ τθσ ςιραγγασ του 

μετρό και τθ λειτουργία τθσ ςτάςθσ Κεραμεικόσ το 2004, γεγονόσ που κάνει τθν 

περιοχι πολυςφχναςτθ και εφκολα προςβάςιμθ. Τζλοσ, το 2013 εγκαινιάηεται το 

Βιομθχανικό Μουςείο Φωταερίου, το οποίο αποτελεί ζνα από τα πιο ενδιαφζροντα 

μουςεία φωταερίου τθσ Ευρϊπθσ. 

Εικόνα 2.3: Το εργοςτάςιο ςε παλαιότερθ εποχι [16] 

Figure 2.3: The factory at earlier times  
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2.3 ΣΤΕΓΑΗΟΜΕΝΑ ΚΤΙΙΑ 

Ιδιαίτερο ενδιαφζρον παρουςιάηουν τα κτίρια που βρίςκονται εντόσ τθσ περιοχισ 

τθσ Τεχνόπολθσ (εικόνα 2.4).  

Εικόνα 2.4: Κάτοψθ τθσ Τεχνόπολθσ [16] 

Figure 2.4: Ground plan of Technopolis 

Θ διοίκθςθ, με ςεβαςμό ςτθ διατιρθςθ και ανάδειξθ τθσ πολιτιςμικισ κλθρονομιάσ 

τθσ χϊρασ, ζχει δϊςει ςε αρκετά κτίρια το όνομα ενόσ μεγάλου Ζλλθνα ποιθτι. Ζτςι, 

ζχουμε τα εξισ κτίρια: 

 Κτίριο Δ6 - Αίκουςα «Σάκησ Παπατςώνησ» 

Το κτίριο αυτό αποτελοφςε τουσ φοφρνουσ του παλαιοφ εργοςταςίου. 

Σιμερα, λειτουργεί ωσ χϊροσ φιλοξενίασ εκκζςεων, εικαςτικοφ κυρίωσ 

χαρακτιρα. 

 

 Κτίριο Δ1 – Αίκουςα «Ανδρζασ Εμπειρίκοσ» 

Στο κτίριο Δ1 φυλάςςονταν τα ανταλλακτικά των μθχανθμάτων του 

εργοςταςίου κακϊσ και πολλά εργαλεία. Σιμερα, ςτεγάηονται τα γραφεία 

διοίκθςθσ τθσ Τεχνόπολθσ. 

 

 Κτίριο Δ2 – Αίκουςα «Γιάννησ Ρίτςοσ» 

Το ςυγκεκριμζνο κτίριο αποτελοφςε το πρϊτο αεριοφυλάκιο του 

εργοςταςίου και αποτελεί ζνα εντυπωςιακό ζργο λόγω του αξιοκαφμαςτου 

εξωτερικοφ ςκελετοφ του και ανοικοδομικθκε γφρω ςτο 1860, δθλαδι από 
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τθν αρχι λειτουργίασ του ςυγκροτιματοσ. Σιμερα, ςτο αμφικζατρο του 

κτιρίου ςτεγάηεται ο ραδιοφωνικόσ ςτακμόσ «Ακινα 98,4». 

 

 Κτίριο Δ4 – Αίκουςα «Άγγελοσ ικελιανόσ» 

Αποτελεί το δεφτερο αεριοφυλάκιο με ζτοσ δθμιουργίασ το 1903. 

 

 Κτίριο Δ10 – Αίκουςα «Κωςτήσ Παλαμάσ» 

Στθν αίκουςα αυτι, θ οποία αποτελείται από 2 επίπεδα λαμβάνουν χϊρα 

μουςικζσ παραςτάςεισ, εικαςτικζσ εκδθλϊςεισ, εκκζςεισ ηωγραφικισ κ.ά. 

 

 Κτίριο Δ7 – Αίκουςα «Κωνςταντίνοσ Καβάφησ» 

Στο χϊρο αυτό, ζκταςθσ 445m2, ο οποίοσ αποτελοφςε τουσ νζουσ φοφρνουσ 

του εργοςταςίου, ςιμερα διοργανϊνονται εκκζςεισ, παιδικζσ εκδθλϊςεισ 

και μουςικζσ παραςτάςεισ. 

Ωςτόςο, θ περιοχι τθσ Τεχνόπολθσ εμπεριζχει και άλλα κτίρια. Αυτά 

παρουςιάηονται ςυνοπτικά παρακάτω: 

 Κτίριο Δ15 

Το κτίριο αυτό, το οποίο φαίνεται ςτθν εικόνα 2.5, αποτελεί το μεγαλφτερο 

και χαρακτθριςτικότερο αεριοφυλάκιο τθσ περιοχισ, ενϊ χρονολογείται από 

το 1905.  

 
Εικόνα 2.5: Το αεριοφυλάκιο [16] 

Figure 2.5: The air receiver 

 Κτίριο Δ17 

Το παρόν κτίριο αποτελοφςε τα ψυχραντιρια. Ζτοσ ανοικοδόμθςθσ είναι το 

1903 και περιείχε 168 ςωλινεσ φψουσ περίπου 6 μζτρων, ρόλοσ των οποίων 
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ιταν θ κάκαρςθ του παραγόμενου αερίου. Λειτουργοφςε δθλαδι, ωσ ζνα 

ςφςτθμα ψφξθσ, το οποίο διαχϊριηε το αζριο από τθν πίςςα. 

 

 Κτίριο Δ9 

Ζτοσ καταςκευισ είναι το 1903, με προςκικθ ςτθν πίςω όψθ να 

πραγματοποιείται το 1910. Στο χϊρο αυτό, διοχετευόταν το αζριο αμζςωσ 

μετά τθν ψφξθ του και γινόταν θ κατακράτθςθ κατραμιοφ, ναφκαλίνθσ και 

αμμωνίασ. 

 

 Κτίριο Α1 

Το κτίριο αυτό λειτουργοφςε ςυμπλθρωματικά για τθν αρχικι παραγωγι 

αερίου από κάρβουνο. Σε αυτό ςτεγάηονταν όλα τα παλιά μθχανιματα και οι 

εξοπλιςμοί για το υδαταζριο, ενϊ ανοικοδομικθκε περί το 1910. Σιμερα 

ςτεγάηει το καφζ-ηυκεςτιατόριο τθσ Τεχνόπολθσ.  

 

 Κτίριο Δ16 

Το κτίριο αυτό καταςκευάςτθκε λίγα χρόνια μετά τον Βϋ παγκόςμιο πόλεμο 

και αποτελοφςε το κτίριο του Νζου Υδαταερίου. 

 

 Κτίριο Δ5 

Αποτελοφςε το χϊρο ςτον οποίο πραγματοποιοφταν θ ρφκμιςθ τθσ πίεςθσ. 

Ζτοσ καταςκευισ κεωρείται το 1884. 

 

 Κτίριο Δ13 

Από το 1890, οπότε και καταςκευάςτθκε, χρθςίμευε ωσ το ςιδθρουργείο του 

ςυγκροτιματοσ. 

 

 Κτίριο Δ8 

Λειτουργοφςε από το 1912 και ζπειτα, ωσ χϊροσ λουτρϊν και αποδυτθρίων 

για τουσ εργαηόμενουσ του εργοςταςίου. 

 

2.4 Θ ΚΑΡΝΟΔΟΧΟΣ Γ 

Θ καπνοδόχοσ αυτι, αντικείμενο τθσ οποίασ είναι και θ παροφςα διπλωματικι 

εργαςία, αποτελεί τθν τρίτθ και μεγαλφτερθ καμινάδα τθσ Τεχνόπολθσ.  
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Εικόνα 2.6: Θ καπνοδόχοσ Γ [19] 

Figure 2.6: Chimney C 

Θ εικόνα 2.6 είναι ενδεικτικι του μεγζκουσ τθσ, κακϊσ είναι ορατι από ιδιαίτερα 

μεγάλθ απόςταςθ, δεςπόηοντασ ςτθν ευρφτερθ περιοχι.  

Εντφπωςθ προκαλεί θ καλι κατάςταςθ τθσ υψικαμίνου, γεγονόσ που πικανότατα 

οφείλεται ςτθν προςεγμζνθ καταςκευι τθσ. Θ δόμθςι τθσ είναι από οπτόπλινκουσ, 

ενϊ εκτείνεται ςε φψοσ μζχρι και 35 μζτρα περίπου. Σε όλο το φψοσ τθσ ζχουν 

τοποκετθκεί κατακόρυφεσ μεταλλικζσ ενιςχφςεισ ςτισ ακμζσ τθσ με ιςοςκελι 

γωνιακά ελάςματα, κακϊσ και οριηόντιοι ςφνδεςμοι, μεταξφ των γωνιακϊν. Θ 

καπνοδόχοσ απαρτίηεται από 2 τμιματα (εικόνα 2.7): 

 1ο τμιμα: Ρρόκειται ουςιαςτικά για τθ βάςθ τθσ καπνοδόχου. Εκτείνεται ςε 

ζνα φψοσ περίπου 7m και φζρει κατακόρυφθ μεταλλικι ενίςχυςθ και 

οριηόντιουσ ςυνδζςμουσ ανά 2.5m. Το εμβαδόν τθσ είναι 9m2  (3m x 3m)   

και διαχωρίηεται από το υπόλοιπο μζροσ τθσ καταςκευισ με ζνα γείςο. 

 2ο τμιμα: Αφορά το κυρίωσ κομμάτι τθσ καπνοδόχου. Το ςυνολικό φψοσ του 

τμιματοσ αυτοφ είναι 28m. Αυτό το τμιμα αρχίηει από το γείςο και 

εκτείνεται μζχρι του τελικοφ φψουσ των 35m. Θ πυκνότθτα των οριηόντιων 

ςυνδζςμων είναι μεγαλφτερθ ςε αυτό το τμιμα, κακϊσ είναι τοποκετθμζνοι 

ανά 1.5 μζτρο. Το εμβαδόν τθσ διατομισ τθσ καπνοδόχου ςτο ςυγκεκριμζνο 

τμιμα ςταδιακά μειϊνεται και ζτςι κοντά ςτο γείςο είναι 9m2  (3m x 3m),  

ενϊ ςτθν κορυφι είναι 2.89m2 (1.7m x 1.7m).  
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Εικόνα 2.7: Τα δφο τμιματα τθσ καπνοδόχου  

Figure 2.7: Chimney’s two parts 
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3. ΕΡΙΓΕΙΑ ΤΙΣΔΙΑΣΤΑΤΘ ΣΑΩΣΘ ΜΕ ΧΘΣΘ LASER 

(Terrestrial 3D Laser Scanning) 
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3.1 ΓΕΝΙΚΑ 

Τα τελευταία χρόνια, θ πρόοδοσ που λαμβάνει χϊρα ςε τεχνικζσ που αφοροφν τθν 

ςυλλογι χωρικϊν πλθροφοριϊν είναι ραγδαία. Μία από αυτζσ τισ τεχνικζσ είναι και 

θ ςυλλογι χωρικϊν δεδομζνων μζςω τθσ επίγειασ τριςδιάςτατθσ ςάρωςθσ με 

χριςθ laser (Terrestrial 3D Laser Scanning).  

Θ μζκοδοσ αυτι δίνει ςτο χριςτθ τθ δυνατότθτα άμεςθσ και αυτοματοποιθμζνθσ 

ςυλλογισ τριςδιάςτατων χωρικϊν δεδομζνων. Οι εφαρμογζσ τθσ είναι πολλζσ και 

ποικίλεσ, ο αρικμόσ των οποίων ςυνεχϊσ αυξάνεται. Ενδεικτικά, αναφζρουμε τουσ 

παρακάτω τομείσ ςτουσ οποίουσ τθ ςυναντάμε πολφ ςυχνά: 

 Καταςκευαςτικόσ τομζασ 

 Γεωμετρικι τεκμθρίωςθ μνθμείων και ςυνόλων 

 Αναςτθλϊςεισ μνθμείων και ςυνόλων 

 Συγκοινωνιακά ζργα 

 Υπόγεια ζργα 

 Αρχαιολογικζσ αναςκαφζσ 

Στο παρόν κεφάλαιο δίνονται οι βαςικζσ αρχζσ που διζπουν τθν επίγεια 

τριςδιάςτατθ ςάρωςθ και τουσ ςαρωτζσ, ειςάγονται οι ζννοιεσ τθσ γεωαναφοράσ 

και τθσ ςυνζνωςθσ των νεφϊν και γίνεται αναφορά ςτισ αβεβαιότθτεσ και τα 

ςφάλματά τθσ. 

3.2 ΤΙΣΔΙΑΣΤΑΣΤΘ ΣΑΩΣΘ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΘ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ 

Τα πλεονεκτιματα τθσ επίγειασ τριςδιάςτατθσ ςάρωςθσ με laser ςε ςχζςθ με τισ 

κλαςικζσ  γεωδαιτικζσ μεκόδουσ είναι αρκετά και ςυνοπτικά παρατίκενται 

παρακάτω: 

 Άμεςθ, γριγορθ και λεπτομερισ καταγραφι τθσ γεωμετρίασ ενόσ 

αντικειμζνου ταυτόχρονα ςε 3 διαςτάςεισ. 

 Μεγάλθ μείωςθ του κόςτουσ εργαςίασ ςτο πεδίο. Ωσ προσ το ςυνολικό 

κόςτοσ κα πρζπει να ςυνυπολογιςτεί και το κόςτοσ τθσ αγοράσ ςαρωτι, το 

οποίο είναι ιδιαίτερα μεγάλο ςε ςχζςθ με τα κλαςικά γεωδαιτικά όργανα. 

Ωςτόςο, για μεμονωμζνεσ εργαςίεσ είναι δυνατι θ ενοικίαςθ του 

εξοπλιςμοφ. 

 Δυνατότθτα ςυλλογισ χωρικϊν πλθροφοριϊν ακόμα και για αντικείμενα και 

περιοχζσ που δεν είναι εφκολα προςβάςιμεσ, όπου άλλεσ τεχνικζσ απαιτοφν 

περιςςότερο χρόνο  
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 Δυνατότθτα λειτουργίασ ακόμα και ςε δυςμενείσ ςυνκικεσ φωτιςμοφ. 

 Σάρωςθ ολόκλθρθσ τθσ περιοχισ, με αποτζλεςμα ο χριςτθσ να μθν 

υποχρεοφται να επιςτρζψει ςτο «πεδίο» αν ζχει παραλείψει κάποιο 

ςθμαντικό ςτοιχείο.  

 Οι εργαςίεσ γραφείου είναι ςαφϊσ μειωμζνεσ. 

Ακόμθ, ςθμαντικά είναι τα πλεονεκτιματα τθσ χριςθσ των επίγειων τριςδιάςτατων 

ςαρωτϊν ςε ςυνδυαςμό με άλλεσ μεκόδουσ. Για παράδειγμα, αν οι ςυντεταγμζνεσ 

των ςτάςεων που κα τοποκετθκεί ο ςαρωτισ ζχουν προςδιοριςκεί και ο 

μθδενιςμόσ γίνει προσ ςτάςθ με γνωςτζσ ςυντεταγμζνεσ, τότε ο χριςτθσ μπορεί 

εφκολα να μεταφζρει τισ ςυντεταγμζνεσ των μετρθμζνων ςτοιχείων από το ςφςτθμα 

ςυντεταγμζνων του ςαρωτι ςτο ςφςτθμα αυτό. 

Ραρ’ όλ’ αυτά, κα πρζπει να αντιλθφκοφμε πωσ θ επίγεια τριςδιάςτατθ ςάρωςθ δεν 

αποτελεί τθ λφςθ για όλα τα προβλιματα τθσ γεωμετρικισ τεκμθρίωςθσ, αλλά ζνα 

πολφ αξιόλογο εργαλείο ςτα χζρια του εξειδικευμζνου επιςτιμονα. Οι απαιτιςεισ 

του τελικοφ προϊόντοσ, και θ προςβαςιμότθτα τθσ περιοχισ είναι κάποιοι από τουσ 

παράγοντεσ που κα κακορίςουν τθν τελικι επιλογι τθσ μεκόδου που κα 

χρθςιμοποιθκεί για τθ γεωμετρικι τεκμθρίωςθ. 

3.3 LASER KAI LASER SCANNING 

Θεωρείται ςκόπιμο να γίνει μια (ςφντομθ) αναφορά ςτθν αρχι λειτουργίασ των 

laser για να διευκολφνουμε τθν κατανόθςθ τθσ μεκόδου τθσ τριςδιάςτατθσ 

γεωμετρικισ τεκμθρίωςθσ με χριςθ laser. 

3.3.1 Τεχνολογία laser 

Θ λζξθ laser είναι ακρωνφμιο τθσ αγγλικισ φράςθσ «Light Amplification by 

Stimulated Emission of Radiation», που ςτα ελλθνικά αποδίδεται ωσ: «ενίςχυςθ 

φωτόσ με εξαναγκαςμζνθ εκπομπι ακτινοβολίασ». Ρρακτικά, ςτο πλαίςιο αυτισ τθσ 

διαδικαςίασ, εκπζμπονται κφματα φωτόσ ςε ζνα πολφ μικρό εφροσ του 

θλεκτρομαγνθτικοφ φάςματοσ ςε μορφι ακτίνασ. Θ μεγάλθ χωρικι ςυνοχι τθσ 

ακτίνασ αυτισ είναι ο λόγοσ για τον οποίον μπορεί να μεταδοκεί ςε μεγάλεσ 

αποςτάςεισ και να ςυγκεντρωκεί ςε πολφ μικρζσ περιοχζσ. Θ ακτίνα του laser 

μπορεί να είναι: 
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 αόρατθ, αν εμπίπτει ςε περιοχι του θλεκτρομαγνθτικοφ φάςματοσ που δεν 

μπορεί να αντιλθφκεί το ανκρϊπινο μάτι ι 

 ορατι, αν εμπίπτει ςτο πολφ μικρό ορατό τμιμα του θλεκτρομαγνθτικοφ 

φάςματοσ (400nm-700nm), ςτο οποίο, ανάλογα με το μικοσ κφματοσ που 

ζχει, γίνεται αντιλθπτι με το αντίςτοιχο χρϊμα. 

Επίςθσ, θ ακτίνα του laser δεν είναι πάντοτε ςυνεχισ και μπορεί να δθμιουργείται 

υπό τθ μορφι πολφ μικρϊν παλμϊν. Το γεγονόσ αυτό μπορεί να κάνει τθν ιςχφ τθσ 

πολφ μεγάλθ. Τζλοσ, όςον αφορά τθν ταχφτθτα διάδοςισ τθσ, αυτι είναι 

πεπεραςμζνθ και μετριςιμθ.  Λόγω όλων των παραπάνω, οι ακτίνεσ laser 

αποτελοφν το πλζον κατάλλθλο μζςο για τθ γεωμετρικι τεκμθρίωςθ αντικειμζνων. 

3.3.2 Laser scanning 

Θ τεχνολογία ςάρωςθσ με τθ χριςθ ακτίνασ (laser) είναι κατ’ αρχάσ, μία μζκοδοσ 

αποτφπωςθσ τθσ επιφάνειασ. Ουςιαςτικά, πρόκειται για τθν ψθφιακι 

αναπαράςταςθ ενόσ πραγματικοφ αντικειμζνου ι επιφάνειασ ςε 2 ι 3 διαςτάςεισ, 

μζςω τθσ οποίασ μποροφμε να ςυλλζξουμε πλθροφορίεσ, όπωσ είναι το ςχιμα του 

προσ εξζταςθ αντικειμζνου ι επιφάνειασ. Το κφριο πλεονζκτθμα του laser scanning 

είναι θ ταχφτατθ απόδοςθ ενόσ πολφ μεγάλου αρικμοφ ςθμείων, με ικανοποιθτικι 

ακρίβεια. [15] 

Θ μεκοδολογία που αφορά τουσ τριςδιάςτατουσ ςαρωτζσ με laser, χωρίηεται ςε δφο 

υποκατθγορίεσ: 

 Δυναμικι 

Στθ δυναμικι απεικόνιςθ, ο ςαρωτισ τοποκετείται πάνω ςε κινοφμενθ 

πλατφόρμα. Τζτοια πλατφόρμα κα μποροφςε να είναι ζνα αεροπλάνο ι ζνα 

αυτοκίνθτο. Στθν περίπτωςθ αυτι, είναι απαραίτθτθ και θ χριςθ άλλων 

οργάνων εκτίμθςθσ ςυντεταγμζνων, όπωσ είναι οι δζκτεσ δορυφορικοφ 

εντοπιςμοφ, γεγονόσ που κακιςτά τθ μζκοδο αυτι ιδιαίτερα πολφπλοκθ και 

αντιοικονομικι. Επειδι θ παροφςα εργαςία δεν πραγματοποιικθκε με τθ 

χριςθ τθσ δυναμικισ μεκόδου, θ περαιτζρω αναφορά ςε αυτι τθ μζκοδο 

δεν κρίνεται ςκόπιμθ. 

 Στατικι 

Στθ ςτατικι απεικόνιςθ, ο ςαρωτισ τοποκετείται ςε ςτακερι κζςθ. Τα 

βαςικά πλεονεκτιματα τθσ μεκόδου είναι θ ακρίβεια και θ μεγάλθ 

πυκνότθτα των ςθμείων που μποροφν να προςδιοριςκοφν. Πλεσ οι ςτατικζσ 

απεικονίςεισ με laser είναι επίγειεσ, ωςτόςο το αντίκετο δε ςυμβαίνει, 

δθλαδι οι επίγειεσ απεικονίςεισ δεν είναι όλεσ ςτατικζσ. Θ παροφςα 

διπλωματικι εργαςία αςχολείται με τθ χριςθ τθσ ςτατικισ επίγειασ 

μεκόδου, οπότε όλα τα παρακάτω αφοροφν αυτιν. 
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3.4 ΜΕΘΟΔΟΙ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ ΣΑΩΤΩΝ 

Οι βαςικότερεσ και πιο διαδεδομζνεσ μζκοδοι λειτουργίασ των ςαρωτϊν ςιμερα 

(2016) είναι οι εξισ:  

 Σάρωςθ με τριγωνιςμό (triangulation based measurement) 

 Σάρωςθ με παλμοφσ (pulsed time of flight) 

 Σάρωςθ με διαφορά φάςθσ (phase shift measurement) 

Στθν παροφςα διπλωματικι εργαςία χρθςιμοποιικθκε ςαρωτισ εκπομπισ παλμϊν 

(time of flight). 

3.4.1 Σάρωςθ με τριγωνιςμό (triangulation based measurement) 

Θ μζκοδοσ του τριγωνιςμοφ βαςίηεται ςε ζνα  ςφςτθμα που αποτελείται από ζναν 

πομπό, ο οποίοσ εκπζμπει τθν ακτίνα και από μια κάμερα. Ο πομπόσ και θ κάμερα 

βρίςκονται υπό ςτακερι γωνία και ςε ςτακερι απόςταςθ D, δθμιουργϊντασ ζτςι 

ζνα τρίγωνο μεταξφ αυτϊν και του ςθμείου του αντικειμζνου (εικόνα 3.1). Ο 

πομπόσ εκπζμπει τθν ακτίνα laser πάνω ςτο αντικείμενο και αυτι ανακλάται και 

επιςτρζφει ςτθν κάμερα, θ οποία προςδιορίηει τθν ακριβι κζςθ του ςθμείου του 

αντικειμζνου, βαςιηόμενθ ςτθν προβολι τθσ ανακλϊμενθσ ακτίνασ επάνω ςτο 

εςτιακό τθσ επίπεδο. Είναι προφανζσ, πωσ ανάλογα με τθν απόςταςθ του 

ςυςτιματοσ από το αντικείμενο, αλλάηει και θ προβολι του ςθμείου επάνω ςτο 

εςτιακό επίπεδο τθσ κάμερασ. 

 
Εικόνα 3.1: Αρχι λειτουργίασ ςαρωτι με τριγωνιςμό [13] 

Figure 3.1: Principle of triangulation based scanner 
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Θ γεωμετρία του τριγϊνου είναι γνωςτι, κακϊσ: 

 Γνωρίηουμε τθν απόςταςθ του πομποφ από τθν κάμερα (βάςθ D) 

 Θ γωνία (α) του πομποφ είναι επίςθσ μετριςιμθ 

 Θ γωνία (β) μπορεί να υπολογιςκεί αν βροφμε τθν προβολι τθσ 

ανακλϊμενθσ ακτίνασ ςτο εςτιακό επίπεδο τθσ κάμερασ.  

Τα τρία αυτά ςτοιχεία κακορίηουν πλιρωσ τα γεωμετρικά ςτοιχεία του τριγϊνου 

που δθμιουργείται και ζτςι, μπορεί να υπολογιςτεί θ ακριβισ κζςθ του ςθμείου του 

αντικειμζνου που εξετάηεται. 

Μπορεί να αποδειχκεί πωσ όςο μεγαλφτερθ είναι θ βάςθ D (απόςταςθ πομποφ-

κάμερασ), τόςο μικρότερθ επίδραςθ ςτο αποτζλεςμα ζχουν τα ςφάλματα τθσ 

αντιςτοίχιςθσ των pixel τθσ εικόνασ με τισ ςυντεταγμζνεσ τθσ κζςθσ του 

αντικειμζνου. Ραρ’ όλ’ αυτά, υπάρχουν κάποιοι περιοριςμοί αναφορικά με το 

μζγεκοσ τθσ βάςθσ. Θ απόςταςθ πομποφ-κάμερασ δεν κα πρζπει να είναι πολφ 

μεγάλθ, κακϊσ αν αυξθκεί πολφ, υπάρχει κίνδυνοσ ο πομπόσ και θ κάμερα να 

«βλζπουν» διαφορετικά ςθμεία του ίδιου αντικειμζνου, με αποτζλεςμα οριςμζνεσ 

ανακλϊμενεσ ακτίνεσ να μθν προςλαμβάνονται από αυτιν. 

Τελικά, μποροφμε να ποφμε ότι θ ακρίβεια με τθ μζκοδο του τριγωνιςμοφ είναι 

πολφ καλφτερθ από τθν αντίςτοιχθ ακρίβεια που ζχουν οι ςαρωτζσ παλμϊν και 

διαφοράσ φάςθσ. Ωςτόςο, θ απόςταςθ του ςυςτιματοσ του ςαρωτι από το προσ 

εξζταςθ αντικείμενο, δεν κα πρζπει να ξεπερνάει τα 10 μζτρα, λόγω των 

περιοριςμϊν που τίκενται από το μικοσ τθσ βάςθσ. 

3.4.2 Σάρωςθ με παλμοφσ (pulsed time of flight) 

Τόςο θ ςάρωςθ με παλμοφσ όςο και θ ςάρωςθ με διαφορά φάςθσ λειτουργοφν με 

τθ μζτρθςθ του χρόνου τθσ εκπομπισ από τον πομπό και τθσ λιψθσ τθσ 

ακτινοβολίασ από τθν κάμερα. 

Θ ταχφτθτα του φωτόσ ςτο κενό είναι ίςθ με c=299,791,458m/s, οπότε κεωροφμε 

ότι αυτι είναι και θ ταχφτθτα του παλμοφ laser που εκπζμπουν οι ςυγκεκριμζνοι 

ςαρωτζσ. Ζτςι, τελικά ιςχφει θ ςχζςθ 3.1: 

                                                                         
   

 
                                                            (3.1) 

όπου: c ταχφτθτα του φωτόσ ςτο κενό και 

           t ο μετροφμενοσ χρόνοσ. 

Θ εξίςωςθ αυτι ωςτόςο, προχποκζτει κάποιεσ παραδοχζσ όςον αφορά τθν 

ακρίβεια υπολογιςμοφ τθσ απόςταςθσ. Με δεδομζνο ότι οι ςαρωτζσ τφπου pulsed 
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time of flight δεν χρθςιμοποιοφν ακτίνα, αλλά παλμοφσ laser, είναι προφανζσ πωσ 

το μετροφμενο χρονικό διάςτθμα εκπομπισ και λιψθσ (t) δεν μπορεί να είναι 

μικρότερο από το πλάτοσ του παλμοφ. Αυτό πρακτικά ςθμαίνει, πωσ θ μζγιςτθ 

ακρίβεια που μπορεί να επιτευχκεί κα είναι πάντα μικρότερθ από  
   

 
, όπου T, θ 

περίοδοσ του κφματοσ. 

Επίςθσ, αξίηει να ςθμειωκεί πωσ θ μζγιςτθ ςυχνότθτα επανάλθψθσ παλμϊν 

κακορίηεται από το γεγονόσ ότι ο πομπόσ δεν μπορεί να ςτείλει ζναν άλλο παλμό 

προτοφ γίνει θ λιψθ του ανακλϊμενου. Ο λόγοσ φπαρξθσ αυτοφ του περιοριςμοφ 

είναι για να μθ δθμιουργθκεί αςάφεια ςτον εςωτερικό χρονομετρθτι.  

Για να επιτευχκεί θ ςάρωςθ ενόσ αντικειμζνου, είναι απαραίτθτο, ο παλμόσ να 

μετακινείται και να ςτοχεφει ςυνεχϊσ ςε διαφορετικά ςθμεία. Αυτό, τισ 

περιςςότερεσ φορζσ, επιτυγχάνεται με τθ χριςθ κατόπτρων ςτο εςωτερικό του 

ςαρωτι. Ο λόγοσ τθσ επιλογισ κατόπτρων ζγκειται ςτθ λεία επιφάνειά τουσ και 

ςτθν ευκολία με τθν οποία αυτά μποροφν να μετακινοφνται, κακϊσ είναι ιδιαίτερα 

ελαφρά. Θ γεωμετρία και θ λειτουργία των κατόπτρων αυτϊν φαίνεται ςτθν εικόνα 

3.2. 

Εικόνα 3.2: Αρχι λειτουργίασ κατόπτρων [14] 

Figure 3.2: Operating principle of mirrors 

Οι περιςςότεροι ςαρωτζσ μζτρθςθσ παλμοφ, μποροφν να μετριςουν από 2-50 

χιλιάδεσ ςθμεία ανά δευτερόλεπτο με μια ακρίβεια που βρίςκεται ςυνικωσ μεταξφ 

4-10mm. Οι ςυγκεκριμζνοι ςαρωτζσ μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για αρκετά 

μεγαλφτερεσ αποςτάςεισ από τουσ αντίςτοιχουσ που λειτουργοφν με τριγωνιςμό ι 

διαφορά φάςθσ. Λόγω του γεγονότοσ πωσ θ ακρίβεια εξαρτάται από τον εςωτερικό 

χρονομετρθτι, το ςφάλμα των ςαρωτϊν αυτοφ του τφπου είναι ςχεδόν ανεξάρτθτο 

από τθν απόςταςθ του αντικειμζνου (επθρεάηεται από το ςφάλμα ακμισ 

παράγραφο 3.9.2). 
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3.4.3 Σάρωςθ με διαφορά φάςθσ (phase shift measurement) 

Θ λειτουργία των ςαρωτϊν με διαφορά φάςθσ μοιάηει αρκετά με τθν προθγοφμενθ, 

δθλαδι αυτι των time of flight ςαρωτϊν. Σε αυτιν τθν περίπτωςθ όμωσ, ο ςαρωτισ 

εκπζμπει ζνα αρμονικό κφμα, αφοφ πρϊτα ρυκμίςει το πλάτοσ του και μετράει τθ 

διαφορά φάςθσ μεταξφ του κφματοσ που ςτάλκθκε και του ανακλϊμενου.  

 
Εικόνα 3.3: Αρχι λειτουργίασ ςάρωςθσ με διαφορά φάςθσ [14] 

Figure 3.3: Principle of phase shift measurement 

Θ διαφορά φάςθσ αςφαλϊσ δεν μετριζται με χρονόμετρα, αλλά με εξειδικευμζνο 

θλεκτρικό κφκλωμα. Από τθ διαφορά ΔΦ, μποροφμε να βροφμε τθ χρονικι 

κακυςτζρθςθ του κφματοσ μζςω τθσ ςχζςθσ 3.2: 

                                                                          
  

    
                                                           (3.2) 

όπου: f: ςυχνότθτα  

          ΔΦ: θ διαφορά φάςθσ. 

Θ μζκοδοσ αυτι παρουςιάηει ιδιαίτερα μεγάλθ ακρίβεια και θ εκτζλεςθ τθσ 

ςάρωςθσ γίνεται ταχφτατα, κακϊσ μποροφν να μετρθκοφν μζχρι και 100 χιλιάδεσ 

ςθμεία ανά δευτερόλεπτο. Ωςτόςο, θ εμβζλειά τθσ δεν είναι τόςο μεγάλθ. 

3.4.4 Σφγκριςθ μεκόδων 

Οι κυριαρχοφςεσ τεχνολογίεσ ςτθ διαδικαςία τθσ επίγειασ ςάρωςθσ είναι αυτζσ τθσ 

ςάρωςθσ με τριγωνιςμό και τθσ ςάρωςθσ με παλμοφσ.  

Το κφριο πλεονζκτθμα τθσ δεφτερθσ μεκόδου είναι θ δυνατότθτα αποτφπωςθσ ςε 

μεγάλεσ αποςτάςεισ τθσ τάξθσ μερικϊν εκατοντάδων μζτρων. Ζτςι, χρθςιμοποιείται 

ιδιαίτερα για ςαρϊςεισ μεγάλων κτιρίων. Ραρϋόλ’ αυτά, παρουςιάηει ακρίβεια, θ 
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οποία ναι μεν είναι ικανοποιθτικι, ωςτόςο είναι αρκετά μικρότερθ από τθν 

ακρίβεια τθσ μεκόδου του τριγωνιςμοφ. 

Το ακριβϊσ αντίκετο ςυμβαίνει με τουσ ςαρωτζσ τριγωνιςμοφ. Το ςυγκεκριμζνο 

είδοσ ςαρωτϊν, μπορεί να αποτυπϊςει αντικείμενα με πολφ μεγάλθ ακρίβεια, 

ωςτόςο, θ γεωμετρία τθσ καταςκευισ τουσ επιβάλει οι ςαρϊςεισ να μθν ξεπερνάνε 

τα 10 μζτρα. Για το λόγο αυτό, θ χριςθ τουσ περιορίηεται ςε ςαρϊςεισ 

βιομθχανικϊν εξαρτθμάτων ι ςε άλλεσ εφαρμογζσ, όπωσ θ βιομθχανία του 

κεάματοσ.  

Από τα παραπάνω, γίνεται εφκολα αντιλθπτό πωσ και οι δφο τεχνολογίεσ ζχουν τα 

πλεονεκτιματα και τα μειονεκτιματά τουσ. Είναι λοιπόν ςτθν κρίςθ του ερευνθτι 

να αποφαςίςει για το είδοσ τθσ τεχνολογίασ που κα χρθςιμοποιιςει, απόφαςθ που 

κα πρζπει να λαμβάνεται πάντα με γνϊμονα τισ εκάςτοτε απαιτιςεισ ποιότθτασ του 

τελικοφ προϊόντοσ. 

3.5 ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΣΑΩΤΘ 

Οι επίγειοι τριςδιάςτατοι ςαρωτζσ επιτυγχάνουν τθν αποτφπωςθ μιασ επιφάνειασ, 

προςδιορίηοντασ για κάκε ςθμείο τθν απόςταςθ (r), τθν οριηόντια γωνία (φ) και τθ 

γωνία φψουσ (κ), δθλαδι τισ ςφαιρικζσ ςυντεταγμζνεσ του ςθμείου, 

καταγράφοντασ μζχρι και λίγεσ εκατοντάδεσ χιλιάδεσ ςθμεία ανά δευτερόλεπτο 

(εικόνα 3.4). Τελικά, το αποτζλεςμα τθσ διαδικαςίασ αυτισ είναι θ παραγωγι ενόσ 

ψθφιακοφ μοντζλου, το οποίο ουςιαςτικά αποτελεί τθν «εικόνα» τθσ περιοχισ και 

αποτελείται ςυνικωσ από δεκάδεσ εκατομμφρια ςθμεία. Αυτι θ «εικόνα» 

ονομάηεται νζφοσ ςθμείων. Σε κάκε ςθμείο δίνονται αυτόματα τριςδιάςτατεσ 

ςυντεταγμζνεσ (X,Y,Z) ςτο ςφςτθμα ςυντεταγμζνων του ςαρωτι. 
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Εικόνα 3.4: Αρχι λειτουργίασ τθσ επίγειασ τριςδιάςτατθσ ςάρωςθσ με laser και οι παρατθριςεισ του 

ςαρωτι [14] 

Figure 3.4: The principle of terrestrial 3D laser scanning and laser scanner observations 

Οι περιςςότεροι ςαρωτζσ λειτουργοφν ςε μια ακτίνα μζτρθςθσ μζχρι μερικζσ 

εκατοντάδεσ μζτρα, με τθν ακρίβεια υπολογιςμοφ του κάκε ςθμείου να ανζρχεται 

ςτα 1.4-15mm ανά 50m. 

Σχεδόν ςε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, οι περιοχζσ και τα αντικείμενα που ςαρϊνονται είτε 

είναι μεγάλα είτε ζχουν πολφπλοκθ γεωμετρία, επομζνωσ, δθμιουργείται θ ανάγκθ 

ςαρϊςεων από διαφορετικζσ κζςεισ που βρίςκονται είτε περιμετρικά του 

αντικειμζνου είτε ςε αποςτάςεισ μεταξφ τουσ, οφτωσ ϊςτε να καταγραφεί ςυνολικά 

θ περιοχι ι το αντικείμενο. Για να γίνει εφικτι θ ολοκλθρωμζνθ παρουςίαςθ, είναι 

αναγκαίο, αρχικά οι διαφορετικζσ ςαρϊςεισ (νζφθ) να ενοποιθκοφν (ςυνζνωςθ 

νεφϊν) και ςτθ ςυνζχεια ςτο ενιαίο αυτό ςφνολο να δοκοφν ςυντεταγμζνεσ ςε ζνα 

ςφςτθμα ςυντεταγμζνων, το οποίο μπορεί να είναι τοπικό, αυκαίρετο ι κρατικό 

(γεωαναφορά). Θ διαδικαςία τθσ γεωαναφοράσ είναι πολφ ςθμαντικι για τθν 

επεξεργαςία των μετριςεων και κα αναλυκεί παρακάτω (ενότθτα 3.7). 

Είναι εφκολο να αντιλθφκεί κανείσ, πωσ ςτισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ οι περιοχζσ 

που ςαρϊνονται είναι αρκετά μεγάλεσ για να ςαρωκοφν από μία μόνο κορυφι. 

Ζτςι, ο ςαρωτισ τοποκετείται ςε διαφορετικζσ ςτάςεισ, οφτωσ ϊςτε να καλυφκεί 

ολόκλθρθ θ ζκταςθ τθσ περιοχισ. Αυτό δθμιουργεί προβλιματα με τα νζφθ που 

παράγονται, κακϊσ αυτά κα πρζπει να επεξεργαςτοφν και να ςυνενωκοφν ςε ζνα 

ενιαίο νζφοσ για να καταςτεί δυνατι θ ςυνολικι τεκμθρίωςθ τθσ περιοχισ. Θ 

διαδικαςία ευκυγράμμιςθσ και ςυνζνωςθσ των νεφϊν (δθλαδι των διαφορετικϊν 

ςαρϊςεων) ςε ζνα ενιαίο, ονομάηεται ςυνζνωςθ (registration).  
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3.5.1 Μετατροπι ςυντεταγμζνων  

Ππωσ προαναφζρκθκε, οι ςαρωτζσ υπολογίηουν ςφαιρικζσ ςυντεταγμζνεσ 

(αποςτάςεισ, οριηόντιεσ και κατακόρυφεσ γωνίεσ). Ραρϋόλ’ αυτά, τα αποτελζςματα 

δίνονται ςε καρτεςιανζσ ςυντεταγμζνεσ (x,y,z). Ο μεταςχθματιςμόσ από ςφαιρικζσ 

ςε καρτεςιανζσ ςυντεταγμζνεσ (εικόνα 3.4), ωσ γνωςτόν, πραγματοποιείται με τισ 

επόμενεσ ςχζςεισ: 

                                                                                                                         (3.3) 

                                                                                                                         (3.4) 

                                                                                                                                 (3.5) 

όπου: rj: θ μετροφμενθ απόςταςθ 

           φj: θ οριηόντια γωνία 

           θj: θ γωνία φψουσ και 

           (xj, yj, zj): οι καρτεςιανζσ ςυντεταγμζνεσ ςτο ςφςτθμα ςυντεταγμζνων του 

ςαρωτι. 

Θ μετατροπι αυτι από ςφαιρικζσ ςε καρτεςιανζσ ςυντεταγμζνεσ γίνεται για κάκε 

ςθμείο του ίδιου νζφουσ. 

Το ςφςτθμα ςυντεταγμζνων μπορεί να διαφζρει από ςαρωτι ςε ςαρωτι. Ωςτόςο, 

μία ςυνθκιςμζνθ μορφι είναι θ ακόλουκθ (εικόνα 3.5): 

 Αρχι του ςυςτιματοσ ορίηεται το οπτικοθλεκτρικό κζντρο του ςαρωτι. 

 Ο άξονασ των Η ταυτίηεται με τον άξονα περιςτροφισ του οργάνου. 

 Ο άξονασ των Y προςανατολίηεται προσ τον βοριά. 

 Ο άξονασ των Χ προςανατολίηεται προσ τθν ανατολι. 

 

 
Εικόνα 3.5: Σφςτθμα ςυντεταγμζνων ςαρωτι [14] 

Figure 3.5: Laser scanner coordinate system 
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3.6 ΣΥΝΕΝΩΣΘ ΝΕΦΩΝ (cloud registration)  

Για να πραγματοποιθκεί θ ςυνζνωςθ, κα πρζπει οι ςαρϊςεισ να ζχουν ζνα κοινό 

επικαλυπτόμενο τμιμα, όπωσ ακριβϊσ ςυμβαίνει και ςτθν περίπτωςθ τθσ 

φωτογραμμετρικισ διαδικαςίασ. Τα κοινά τμιματα, τισ περιςςότερεσ φορζσ, 

παρουςιάηονται ανά ηεφγοσ ςαρϊςεων, όπωσ φαίνεται ςτθν εικόνα 3.6: 

 
Εικόνα 3.6: Συνζνωςθ για δφο νζφθ ςθμείων [14] 

Figure3.6: Registration of two point clouds 

Για να μεταφζρουμε τισ ςυντεταγμζνεσ τθσ δεφτερθσ ςάρωςθσ ςτο ςφςτθμα 

ςυντεταγμζνων τθσ πρϊτθσ, κα πρζπει να γνωρίηουμε τισ 6 παραμζτρουσ 

μεταςχθματιςμοφ, οι οποίεσ είναι: 

 3 μετατοπίςεισ ΔΧ, ΔΥ και ΔΗ κατά τουσ άξονεσ Χ, Υ και Η αντίςτοιχα. 

 3 ςτροφζσ ω, φ, κ των αξόνων Χ, Υ και Η αντίςτοιχα. 

3.6.1 Συνζνωςθ με χριςθ ςτόχων 

Αυτι θ τεχνικι αποτελεί και τθ ςυνθκζςτερθ προςζγγιςθ. Θεωρθτικά, για τον 

υπολογιςμό των 6 παραμζτρων μεταςχθματιςμοφ, είναι απαραίτθτθ θ γνϊςθ των  

ςυντεταγμζνων τουλάχιςτον 3 μθ ςυνευκειακϊν ςθμείων, κατανεμθμζνα 

ομοιόμορφα ςτο επικαλυπτόμενο τμιμα των δφο ςαρϊςεων. Στθν πράξθ, 

χρθςιμοποιοφνται 3 ειδικοί ςτόχοι οι οποίοι τοποκετοφνται ςε αντίςτοιχα ςθμεία 

γνωςτϊν ςυντεταγμζνων (ςθμεία ςφνδεςθσ) του επικαλυπτόμενου τμιματοσ και θ 

διαδικαςία τθσ ςυνζνωςθσ πραγματοποιείται με τθ μζκοδο των ελαχίςτων 

τετραγϊνων. 
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Οι ειδικοί αυτοί ςτόχοι μποροφν να είναι: 

 Επίπεδοι: Αποτελοφν τον πιο ςυνθκιςμζνο τφπο ςτόχων. Το πρόβλθμα ςτθ 

χριςθ τουσ ζγκειται ςτο γεγονόσ πωσ ςε περιπτϊςεισ ζντονων κλίςεων (πχ. 

για γωνίεσ μεγαλφτερεσ από 45ο), είναι δφςκολο το όργανο να υπολογίςει με 

ακρίβεια το κζντρο του ςτόχου. 

 φαιρικοί: Οι ςτόχοι αυτοί είναι ιδανικοί για τισ μετριςεισ ςε γωνίεσ κτιρίων 

και μποροφν να εκφυλιςτοφν ςε ζνα ςθμείο, το οποίο ταυτίηεται με το 

κζντρο τουσ. 

Το ςθμείο αυτό αναγνωρίηεται από το ςαρωτι ανεξάρτθτα τθσ διεφκυνςθσ 

ςάρωςθσ. 

 
Εικόνα 3.7: Σφάλμα υπολογιςμοφ ςτόχου [14] 

Figure 3.7: Target reduction error 

Το ςθμαντικότερο ςτθ μζκοδο αυτι, είναι ο ςωςτόσ και ακριβισ υπολογιςμόσ του 

κζντρου του ςτόχου. H μεγάλθ ανακλαςτικότθτα των ειδικϊν ςτόχων επιτρζπει ςτο 

μεγαλφτερο μζροσ τθσ ακτίνασ laser να επιςτρζψει πίςω ςτο ςαρωτι. Στθ ςυνζχεια, 

ο ςαρωτισ είναι ςε κζςθ με μία δεφτερθ ςάρωςθ να υπολογίςει τισ ςυντεταγμζνεσ 

του κζντρου, προςομοιϊνοντασ το ςτόχο με το αντίςτοιχο ςχιμα που ορίηεται από 

το χριςτθ. Πςο μεγαλφτερο είναι το βιμα ςάρωςθσ, τόςο μεγαλφτερο κα είναι και 

το ςφάλμα υπολογιςμοφ του κζντρου, γι αυτό καλό είναι να επιλζγονται μικρά 

βιματα, τθσ τάξθσ των λίγων mm. 

3.6.2 Συνζνωςθ με χριςθ φυςικϊν ςτόχων ωσ ςθμεία ςφνδεςθσ 

Θ μζκοδοσ αυτι χρθςιμοποιείται ςε περιπτϊςεισ όπου θ τοποκζτθςθ ςτόχων δεν 

είναι δυνατι. Ζτςι, επιλζγονται από το χριςτθ, κατά τθ διαδικαςία τθσ 

επεξεργαςίασ των μετριςεων, ςθμεία του επικαλυπτόμενου τμιματοσ των 

ςαρϊςεων, τα οποία είναι ςαφϊσ οριςμζνα και ευδιάκριτα (όπωσ για παράδειγμα 

γωνίεσ κτιρίων). Με τον τρόπο αυτό, θ ςυνζνωςθ πραγματοποιείται με παρόμοια 
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διαδικαςία με αυτιν που αναφζρκθκε ςτθν παράγραφο 3.6.1, μόνο που αντί για 

ειδικοφσ ςτόχουσ χρθςιμοποιοφνται τα φυςικά ςθμεία ωσ ςθμεία ςφνδεςθσ.  

Ζνα κζμα που τίκεται ςτθν παροφςα μζκοδο είναι ο βακμόσ επικάλυψθσ των 

ςαρϊςεων. Μετά από μετριςεισ ζχει βρεκεί πωσ για να ζχουμε ικανοποιθτικι 

ακρίβεια ςτθ ςυνζνωςθ, θ ελάχιςτθ επικάλυψθ μεταξφ 2 νεφϊν δεν μπορεί να είναι 

μικρότερθ από 30%.  

Θ κατανομι των ςθμείων κα πρζπει να είναι παρόμοια με αυτι που κα είχαμε αν 

χρθςιμοποιοφςαμε ειδικοφσ ςτόχουσ, επομζνωσ κα είναι τθσ μορφισ (εικόνα 3.8): 

 
Εικόνα 3.8: Βζλτιςτθ κατανομι ςτόχων [14] 

Figure 3.8: Good target distribution 

Αν αυξιςουμε τον αρικμό των ςθμείων αυτϊν, κα ζχουμε και καλφτερθ ακρίβεια 

ςτο αποτζλεςμά μασ, χωρίσ ωςτόςο αυτι να είναι ιδιαίτερα ςθμαντικι. Επιπλζον, 

περιςςότερα ςθμεία ςθμαίνουν και περιςςότερο φόρτο εργαςίασ. 

Σε ςχζςθ με τθ ςυνζνωςθ με χριςθ ςτόχων, θ ακρίβεια αυτισ τθσ μεκόδου είναι 

αρκετά χαμθλότερθ. Αυτό ςυμβαίνει γιατί, αφϋενόσ θ επιλογι ευδιάκριτων ςθμείων 

εντάςςεται ςτα πλαίςια ιδιαίτερα υποκειμενικϊν κριτθρίων και αφϋετζρου θ 

γεωμετρία των επιφανειϊν που περιζχουν τα ςθμεία αυτά δεν είναι πάντα 

ομοιόμορφθ και κατάλλθλθ για να επιςτρζψει τθν ακτίνα laser με ικανοποιθτικό 

τρόπο. 

3.6.3 Άλλεσ μζκοδοι 

Άλλεσ μζκοδοι ςυνζνωςθσ είναι αυτοί τθσ ςυνζνωςθσ επιφανειϊν (surface 

matching) και τθσ ςυνζνωςθσ με χριςθ ςυνθκιςμζνων γεωμετρικϊν ςχθμάτων.  

Στθν πρϊτθ μζκοδο, αρχικά επιλζγονται τα κοινά τμιματα επιφανειϊν που 

βρίςκονται ςτο επικαλυπτόμενο τμιμα των ςαρϊςεων. Θ μζκοδοσ αυτι βαςίηεται 

ςτθ λογικι πωσ από τθ ςτιγμι που οι επιφάνειεσ του επικαλυπτόμενου τμιματοσ 

περιλαμβάνουν χιλιάδεσ ςθμεία, κα οδθγθκοφμε ςε ακριβζςτερθ λφςθ από αυτι 

που κα είχαμε αν χρθςιμοποιοφνταν διακριτά ςθμεία ςφνδεςθσ. Οι ειδικοί 

αλγόρικμοι του λογιςμικοφ που χρθςιμοποιείται, επιτυγχάνουν τθ ςυνζνωςθ των 
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νεφϊν, χρθςιμοποιϊντασ και πάλι τθ μζκοδο των ελαχίςτων τετραγϊνων για 

τριςδιάςτατεσ επιφάνειεσ. Καταλλθλότερεσ επιφάνειεσ για τθ ςυγκεκριμζνθ μζκοδο 

κεωροφνται αυτζσ που περιγράφουν τα κτίρια και τισ βιομθχανικζσ εγκαταςτάςεισ. 

Στθ δεφτερθ μζκοδο, ακολουκείται παρόμοια διαδικαςία, μόνο που αντί για 

επιφάνειεσ χρθςιμοποιοφνται γεωμετρικά ςχιματα, όπωσ είναι οι κφλινδροι. 

3.7 ΓΕΩΑΝΑΦΟΑ 

Ωσ γεωαναφορά ορίηεται θ διαδικαςία τθσ μετατροπισ των ςυντεταγμζνων ενόσ 

νζφουσ ςθμείων από το ςφςτθμα ςυντεταγμζνων του ςαρωτι ςε ζνα άλλο 

εξωτερικό, επιλεγμζνο ςφςτθμα ςυντεταγμζνων (π.χ. ΕΓΣΑ’87).  

Για να πραγματοποιθκεί θ γεωαναφορά, είναι απαραίτθτο να γνωρίηουμε τα 

ςτοιχεία του εξωτερικοφ προςανατολιςμοφ του ςυςτιματοσ, δθλαδι τισ 6 

παραμζτρουσ που προαναφζρκθκαν (ΔΧ,ΔΥ,ΔΗ,ω,φ,κ). Θ γεωμετρία των δφο 

ςυςτθμάτων ςυντεταγμζνων φαίνεται ςτθν εικόνα 3.9: 

Εικόνα 3.9: Συςχζτιςθ ςυςτιματοσ ςαρωτι με εξωτερικό ςφςτθμα ςυν/νων [14] 

Figure 3.9: Relationship between the scanner and external coordinate systems 

Στθν περίπτωςθ αυτι, όπωσ και ςτθν περίπτωςθ τθσ ςυνζνωςθσ των νεφϊν, κα 

πρζπει να γνωρίηουμε τισ ςυντεταγμζνεσ τριϊν μθ ςυνευκειακϊν ςθμείων, τα οποία 

κα βρίςκονται κοντά ι πάνω ςτο ςαρωμζνο αντικείμενο. Οι ςυντεταγμζνεσ τουσ 

μποροφν να προςδιοριςκοφν είτε με τθ χριςθ δζκτθ δορυφορικοφ εντοπιςμοφ είτε 

με τθ χριςθ γεωδαιτικοφ ςτακμοφ είτε με φωτογραμμετρικζσ διαδικαςίεσ. Για 

πλεονάηουςεσ παρατθριςεισ εφαρμόηεται ςυνόρκωςθ. 
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Ο παραμετρικόσ μεταςχθματιςμόσ από το ςφςτθμα ςυντεταγμζνων του ςαρωτι ςτο 

ςφςτθμα ςυντεταγμζνων του αντικειμζνου δίνεται από  τθν ςχζςθ 3.6:
 

    Spp RrMR


                                                    (3.6)

     

όπου,  T

pppp zyxr 


: προκφπτει από τισ παρατθριςεισ και είναι το διάνυςμα 

κζςθσ  του ςθμείου p ςτο ςφςτθμα ςυντεταγμζνων του ςαρωτι, 

           
  T

PPpp ZYXR 


: είναι το διάνυςμα κζςθσ  του ςθμείου p ςτο 

ςφςτθμα ςυντεταγμζνων του αντικειμζνου, 

             T

SSSS ZYXR 


: είναι το διάνυςμα κζςθσ  τθσ αρχισ του ςυςτιματοσ 

ςυντεταγμζνων του ςαρωτι  ςτο ςφςτθμα ςυντεταγμζνων του αντικειμζνου. 

            M: ο πίνακασ ςτροφισ των γωνιϊν (, , ) γφρω από τουσ άξονεσ X, Y και Z 

αντίςτοιχα. 

M=[
                                                  
                                                   

                     
]        (3.7) 

Το παραμετρικό μοντζλο που εφαρμόηεται, προκφπτει όταν ςτθν εξίςωςθ 3.6, οι 

όροι αναδιαταχκοφν ωσ εξισ:  

                                               
)RR(Mr Sp

T

p


                                                     (3.8) 

Ο πίνακασ μεταβλθτότθτασ-ςυμμεταβλθτότθτασ των εκτιμϊμενων παρατθριςεων  

(xp, yp, zp) προκφπτει από τον αντίςτοιχο πίνακα των παρατθριςεων  (p, p, p) 

μζςω του νόμου μετάδοςθσ των μεταβλθτοτιτων [11]. 

Θ γεωναφορά του νζφουσ των ςθμείων μπορεί να γίνει με ζμμεςο ι και με άμεςο 

τρόπο. Ραρακάτω, παρουςιάηονται οι υποπεριπτϊςεισ ζμμεςθσ και άμεςθσ 

γεωαναφοράσ. 

3.7.1 Ζμμεςθ γεωαναφορά 

Θ διαδικαςία τθσ ζμμεςθσ γεωαναφοράσ αναλφεται ωσ εξισ:  

i) Γεωαναφορά σε 2 βήματα 

Στθ ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ, θ γεωαναφορά γίνεται ςε δφο βιματα ωσ εξισ: 
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 1ο Βιμα: Αρχικά, ςυνενϊνονται τα νζφθ ςε ζνα ενιαίο ςφςτθμα 

ςυντεταγμζνων (global registration). Θ μζκοδοσ ςυνζνωςθσ μπορεί να είναι 

οποιαδιποτε από αυτζσ που περιγράφθκαν ςε αυτό το κεφάλαιο ι ακόμα 

και ςυνδυαςμόσ αυτϊν. 

 2ο Βιμα: Μετατροπι των ςυντεταγμζνων του τελικοφ νζφουσ ςτο ςφςτθμα 

ςυντεταγμζνων του αντικειμζνου. Για το βιμα αυτό ιςχφουν όςα 

προαναφζρκθκαν ςχετικά με τα 3 ςθμεία γνωςτϊν γεωδαιτικϊν 

ςυντεταγμζνων. 

ii) Γεωαναφορά σε ένα βήμα 

Σε αυτιν τθν περίπτωςθ, τα νζφθ γεωαναφζρονται ςε ζνα βιμα, αφοφ κάκε νζφοσ 

γεωαναφζρεται ξεχωριςτά από τα υπόλοιπα. Αυτό, όμωσ, ςθμαίνει, πωσ 

χρειάηονται περιςςότερα ςθμεία γνωςτϊν ςυντεταγμζνων (τουλάχιςτον 3 για κάκε 

νζφοσ και όχι 3 για όλα τα νζφθ μαηί), επομζνωσ περιςςότερθ εργαςία πεδίου και 

μεγαλφτερο κόςτοσ. Επιπλζον, με δεδομζνο ότι θ γεωαναφορά για κάκε νζφοσ 

γίνεται ξεχωριςτά, το αποτζλεςμα είναι λιγότερο ακριβζσ για το ςυνολικό προϊόν ςε 

ςχζςθ με τθ γεωαναφορά ςε 2 βιματα.  

Γενικϊσ, και ςτισ 2 υποπεριπτϊςεισ, το αποτζλεςμα του τελικοφ προϊόντοσ 

εξαρτάται άμεςα από τθν ακρίβεια υπολογιςμοφ τθσ κζςθσ των ςθμείων ςφνδεςθσ. 

3.7.2 Άμεςθ Γεωαναφορά 

Στθν περίπτωςθ τθσ άμεςθσ γεωαναφοράσ, ο ςαρωτισ τοποκετείται ςε ςθμείο 

γνωςτϊν ςυντεταγμζνων με ταυτόχρονθ μζτρθςθ του φψουσ του, ενϊ ο μθδενιςμόσ 

γίνεται προσ ςθμείο με γνωςτζσ ςυντεταγμζνεσ και μετριζται το φψοσ του ςτόχου. 

Με αυτόν τον τρόπο, θ λειτουργία του είναι ίδια με αυτι των γεωδαιτικϊν 

ςτακμϊν. Θ διαδικαςία αυτι μπορεί να πραγματοποιθκεί μόνο για ςαρωτζσ που 

ζχουν δυνατότθτα κζντρωςθσ και οριηοντίωςθσ (εικόνα 3.10). 

Θ μζκοδοσ αυτι απλουςτεφει ςθμαντικά το μεταςχθματιςμό. Οι τιμζσ των γωνιϊν 

ςτροφισ ω και φ είναι ω=φ=0, επομζνωσ, ο πίνακασ ςτροφισ ζχει τιμζσ μόνο για το 

αηιμοφκιο, δθλαδι τθ ςτροφι κ. Επιπλζον, θ κζντρωςθ εξαςφαλίηει τον υπολογιςμό 

των ΔΧ,ΔΥ,ΔΗ. Επίςθσ, ςαρϊνοντασ τον ειδικό ςφαιρικό ςτόχο, ο οποίοσ βρίςκεται 

και αυτόσ ςε ςθμείο γνωςτϊν ςυντεταγμζνων, μποροφμε να προςδιορίςουμε 

πλιρωσ τισ παραμζτρουσ του μεταςχθματιςμοφ και από εκεί, με εφαρμογι των 

κεμελιωδϊν προβλθμάτων, υπολογίηονται οι ςυντεταγμζνεσ οποιουδιποτε ςθμείου 

του νζφουσ. Σθμαντικό πλεονζκτθμα τθσ μεκόδου αυτισ είναι το γεγονόσ πωσ δεν 

χρειάηεται επικαλυπτόμενο τμιμα μεταξφ των ςαρϊςεων. 

Θ ακρίβεια τθσ άμεςθσ γεωαναφοράσ εξαρτάται από: 
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 Τθν ακρίβεια κζντρωςθσ, οριηοντίωςθσ και μζτρθςθσ του φψουσ ςαρωτι και 

ςτόχου. 

 Τθν ακρίβεια υπολογιςμοφ των ςυντεταγμζνων του ςθμείου ςτο οποίο 

τοποκετείται ο ςαρωτισ. 

Εικόνα 3.10: Άμεςθ Γεωαναφορά [14] 

Figure 3.10: Direct Georeferencing 

3.7.3 Σφγκριςθ μεκόδων 

Με βάςθ όλα τα παραπάνω που αφοροφν τισ 2 αυτζσ μεκόδουσ, μποροφμε να 

εξάγουμε ςυμπεράςματα όςον αφορά τα πλεονεκτιματα και τα μειονεκτιματα τθσ 

κάκε μίασ (πίνακασ 3.1). 
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Ζμμεςθ γεωαναφορά Άμεςθ γεωαναφορά 

Ρλεονεκτιματα 

 Υψθλισ ακρίβειασ αποτελζςματα, 
με δεδομζνο ότι οι ςυντεταγμζνεσ 
των ςτόχων ζχουν υπολογιςτεί με 
ικανοποιθτικι ακρίβεια 

 Θ ςάρωςθ μπορεί να γίνει από 
αυκαίρετο ςθμείο 

 Δε χρειάηεται να γίνει οριηοντίωςθ, 
κζντρωςθ και υπολογιςμόσ του 
φψουσ οργάνου 

 Δεν είναι απαραίτθτθ θ 

πραγματοποίθςθ πρόςκετων 

μετριςεων, με δεδομζνο ότι μπορεί 

να χρθςιμοποιθκεί ζνα προχπάρχον 

δίκτυο ελζγχου. 

 Δεν είναι απαραίτθτο να υπάρχει 

επικαλυπτόμενο τμιμα μεταξφ των 

νεφϊν. 

 Θ γεωαναφορά πραγματοποιείται 

επί τόπου ςτο πεδίο και δεν 

χρειάηεται περαιτζρω επεξεργαςία 

ςτο γραφείο. 

 Θ ποιότθτα και το μζγεκοσ των 

δεδομζνων που κα χρειαςτοφν, 

μποροφν να εξακριβωκοφν κατά τθ 

διάρκεια των εργαςιϊν πεδίου 

Μειονεκτιματα 

 Είναι επιτακτικι θ ανάγκθ φπαρξθσ 

επικαλυπτόμενου τμιματοσ μεταξφ 

των νεφϊν. 

 Σε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ 

παρουςιάηονται δυςκολίεσ όςον 

αφορά τθν επιλογι κατάλλθλων 

ςθμείων ςφνδεςθσ και όςον αφορά 

τθν τοποκζτθςθ των ειδικϊν 

ςτόχων. 

  Θ κατανομι των ςθμείων ςφνδεςθσ 

πρζπει να είναι καλι. 

 Χρειάηεται επεξεργαςία των 

μετριςεων ςτο γραφείο. 

 Τα αποτελζςματα εξαρτϊνται άμεςα 

από τθν καλι ανακλαςτικότθτα των 

ςτόχων. 

 Χαμθλότερθ ακρίβεια ςε ςχζςθ με 

τθν ζμμεςθ γεωαναφορά 

 Ο ςαρωτισ πρζπει να τοποκετθκεί 

ςε ςυγκεκριμζνο ςθμείο γνωςτϊν 

γεωδαιτικϊν ςυντεταγμζνων 

 Θ ακρίβεια εξαρτάται από τισ 

ακρίβειεσ κζντρωςθσ και 

οριηοντίωςθσ, κακϊσ και από τθ 

μζτρθςθ φψουσ οργάνου και ςτόχου 

 

Ρίνακασ 3.1: Ρλεονεκτιματα και μειονεκτιματα άμεςθσ και ζμμεςθσ γεωαναφοράσ [14] 
Table 3.1: Advantages and disadvantages of direct and indirect georeferencing  

Ππωσ μπορεί εφκολα να παρατθριςει κανείσ, καμία από τισ δφο μεκόδουσ δεν είναι 

δυνατό να κεωρθκεί ότι υπερτερεί τθσ άλλθσ. Θ επιλογι τθσ μεκόδου εξαρτάται 

από τθ γεωμετρία τθσ μετροφμενθσ επιφάνειασ και τθν απαιτοφμενθ ακρίβεια του 

τελικοφ προϊόντοσ. Για το λόγο αυτό, ζνασ ςαρωτισ κα πρζπει να είναι ςε κζςθ να 

εκτελζςει οποιαδιποτε από τισ 2 αυτζσ μεκόδουσ, οφτωσ ϊςτε να εναπόκειται ςτο 

χριςτθ θ επιλογι τθσ καταλλθλότερθσ. 
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3.8 ΑΒΕΒΑΙΟΤΘΤΕΣ ΣΑΩΣΘΣ 

 Στθν παροφςα παράγραφο αναφζρονται οι λόγοι για τουσ οποίουσ δθμιουργοφνται 

αβεβαιότθτεσ ςτισ μετριςεισ ενόσ ςαρωτι. 

3.8.1 Αβεβαιότθτα υπολογιςμοφ απόςταςθσ 

Θ αβεβαιότθτα που αφορά τον υπολογιςμό τθσ απόςταςθσ, μπορεί να εκφραςτεί 

ωσ ζνα ςφνολο παραγόντων, οι οποίοι προζρχονται από τον τφπο του ςαρωτι και 

τισ αρχζσ λειτουργίασ του [15]. 

Για ζναν ςαρωτή τριγωνιςμοφ (εικόνα 3.1), θ αβεβαιότθτα υπολογιςμοφ τθσ 

απόςταςθσ S εκφράηεται ωσ εξισ: 

                                                                          
  

   
                                                      (3.9) 

όπου, f: θ κζςθ τθσ κουκκίδασ laser 

          D: το μικοσ τθσ βάςθσ 

          ςp: θ αβεβαιότθτα τθσ κζςθσ τθσ ακτίνασ laser 

          Z: θ απόςταςθ από τθν επιφάνεια ςάρωςθσ 

Για ζναν ςαρωτή παλμών, θ ακρίβεια υπολογιςμοφ τθσ απόςταςθσ S κα είναι: 

                                                                            
   

 √   
                                                 (3.10) 

όπου, Tt: ο χρόνοσ δθμιουργίασ νζου παλμοφ 

           SNR: θ αναλογία του ςιματοσ προσ το κόρυβο  

3.8.2 Αβεβαιότθτα υπολογιςμοφ γωνιϊν 

Οι περιςςότεροι ςαρωτζσ χρθςιμοποιοφν κάτοπτρα για να κατευκφνουν τθν 

εκπομπι laser προσ μια ςυγκεκριμζνθ κατεφκυνςθ. Ακόμα και πολφ μικρζσ γωνιακζσ 

διαφορζσ μποροφν να δθμιουργιςουν ςφάλματα ςτον υπολογιςμό των 

ςυντεταγμζνων, ιδιαίτερα όςο θ απόςταςθ από το ςαρωτι αυξάνεται. Θ γωνιακι 

ακρίβεια εξαρτάται από τθ ςωςτι τοποκζτθςθ των κατόπτρων, κακϊσ και από το 

μθχανιςμό μζτρθςθσ γωνιϊν. Ζνασ τρόποσ εφρεςθσ τθσ αβεβαιότθτασ υπολογιςμοφ 

των γωνιϊν είναι θ μζτρθςθ οριηόντιων και κατακόρυφων αποςτάςεων μεταξφ 

αντικειμζνων που ζχουν ςαρωκεί με το ςαρωτι και θ ςφγκριςι αυτϊν με άμεςεσ 

μετριςεισ που προζρχονται από ακριβζςτερεσ τοπογραφικζσ μεκόδουσ *13+. 
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Για το ςαρωτι που χρθςιμοποιικθκε ςτθν παροφςα διπλωματικι εργαςία θ 

αβεβαιότθτα υπολογιςμοφ των γωνιϊν είναι ±60μrad ι ±12’’ (Ρίνακασ 5.1). 

3.8.3 Αβεβαιότθτα αξόνων 

Οι ςαρωτζσ χρθςιμοποιοφν 3 άξονεσ: 

 Κατακόρυφοσ άξονασ: Ο άξονασ αυτόσ επιτρζπει τθν οριηόντια κίνθςθ τθσ 

ακτίνασ 

 Οριηόντιοσ άξονασ: Ο άξονασ αυτόσ κακορίηει τθν ςτροφι του κατόπτρου 

ςάρωςθσ 

 Άξονασ ευκυγράμμιςθσ: Ράνω ςε αυτόν τον άξονα βρίςκεται το κζντρο του 

κατόπτρου ςάρωςθσ, κακϊσ και θ κουκκίδα του laser. 

Λόγω των καταςκευαςτικϊν ανοχϊν, οι τρεισ αυτοί άξονεσ δεν είναι απόλυτα 

προςανατολιςμζνοι, γεγονόσ που δθμιουργεί ςφάλματα. 

3.9 ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΣΑΩΣΘΣ 

Τα ςφάλματα ςτθν περίπτωςθ των επίγειων ςαρϊςεων είναι ζνα αρκετά 

πολφπλοκο κζμα, λόγω του μεγάλου αρικμοφ παραγόντων που πρζπει να λθφκοφν 

υπϋόψιν. Στθν παροφςα διπλωματικι εργαςία γίνεται μια προςπάκεια παρουςίαςθσ 

των ςθμαντικότερων πθγϊν ςφαλμάτων. 

Ππωσ ζχει προαναφερκεί, οι ςαρωτζσ είναι πολφπλοκα όργανα, ςτα οποία αίτια 

οπτικισ, θλεκτρικισ και μθχανικισ φφςθσ αποτελοφν ςθμαντικζσ πθγζσ ςφαλμάτων. 

Τα ςφάλματα που επθρεάηουν τθν ακρίβεια τουσ κα μποροφςαν να ςυνοψιςκοφν 

ςτα εξισ: 

 Σφάλματα που αφοροφν το ςαρωτι 

 Σφάλματα που αφοροφν το υπό εξζταςθ αντικείμενο 

 Ρεριβαλλοντικοί παράγοντεσ 

 Σφάλματα ςυνζνωςθσ των νεφϊν και γεωαναφοράσ 

Μια ρεαλιςτικι προςζγγιςθ τθσ εκτίμθςθσ τθσ ακρίβειασ των ςυντεταγμζνων των 

ςθμείων, είναι ο παρακάτω πίνακασ μεταβλθτότθτασ-ςυμμεταβλθτότθτασ: 

                                                           [

  
       

     
    

        
 

]                                        (3.11) 

Ππου: ςX,ςY,ςz είναι οι αβεβαιότθτεσ για κάκε μία από τισ ςυντεταγμζνεσ, ενϊ 

ςXY,ςYZ,ςZX είναι οι αντίςτοιχεσ ςυμμεταβλθτότθτζσ τουσ. 
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3.9.1 Σφάλματα ςτθν ακτίνα laser 

Γενικϊσ ιςχφει ότι όςο μικρότερθ είναι θ κουκκίδα του laser, τόςο μειϊνεται το 

ςφάλμα, κακϊσ ορίηεται καλφτερα το κάκε ςθμείο που αποτυπϊνεται.  

Θεωρείται πωσ θ ζνταςθ φωτόσ τθσ κουκκίδασ laser ακολουκεί τθν κατανομι του 

Gauss. Αυτό ςθμαίνει ότι θ ζνταςθ του laser είναι μεγαλφτερθ ςτο κζντρο και 

μειϊνεται όςο απομακρυνόμαςτε από αυτό. Ζτςι, μποροφμε να ςυνδζςουμε τθν 

ζνταςθ του laser με τθν απόςταςθ από το κζντρο τθσ κουκκίδασ. 

Συμβατικά, θ ακτίνα τθσ κουκκίδασ ορίηεται από το κζντρο τθσ δζςμθσ μζχρι το 

ςθμείο που θ ζνταςθ τθσ ακτινοβολίασ μειϊνεται ςτο: 

                                                                     1/e2∙lmax,                                                         (3.12) 

όπου, lmax:θ μζγιςτθ ζνταςθ τθσ ςτο μζςον τθσ κουκκίδασ. 

Θ τιμι 1/e2 είναι περίπου ίςθ με 13,5%, που ςθμαίνει πωσ αν για παράδειγμα μια 

εταιρεία δίνει μζγεκοσ κουκκίδασ 6mm, θ ακτίνα ςτο ςφνορο των 6mm κα ζχει το 

13,5% τθσ αρχικισ τθσ ζνταςθσ [10]. Ουςιαςτικά, μζςα ςε αυτό το όριο των 6mm 

βρίςκεται το μεγαλφτερο μζροσ τθσ ζνταςθσ, ςτθν πραγματικότθτα όμωσ, θ ζνταςθ 

εκτείνεται και πζρα από αυτό το όριο. 

Στθν εικόνα 3.11 φαίνεται θ διαςπορά τθσ ακτίνασ laser ςε απόςταςθ L από τθν 

πθγι τθσ: 

Εικόνα 3.11: Μοντζλο διαςποράσ τθσ ακτίνασ laser ςε απόςταςθ L από τθν πθγι τθσ [10] 

Figure 3.11: Laser beam distribution located at distance L from it’s source 

Δε κα πρζπει να παραλείψουμε να αναφζρουμε το γεγονόσ, πωσ το μζγεκοσ τθσ 

κουκκίδασ τείνει να μεγαλϊνει με τθν απόςταςθ.  

3.9.2 Σφάλμα ακμισ (Edge effect) 

Στουσ ςαρωτζσ τφπου time of flight παρατθρείται, ςε περιπτϊςεισ ςάρωςθσ ακμϊν 

αντικειμζνων, το εξισ πρόβλθμα: Εάν θ απόςταςθ μεταξφ δφο επιφανειϊν (από τθν 

οπτικι γωνία του ςαρωτι) είναι μικρότερθ από το μιςό του πλάτουσ τθσ ακτίνασ, 

τότε ο δζκτθσ δεν μπορεί να διαχωρίςει τουσ 2 παλμοφσ που ανακλϊνται και ζτςι, 

το αποτζλεςμα δίνεται ωσ μζςοσ όροσ αυτϊν. Αυτό ςθμαίνει ότι το αποτζλεςμα δεν 
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αφορά καμία από τισ δφο επιφάνειεσ, αλλά βρίςκεται κάπου ανάμεςά τουσ (εικόνα 

3.12). 

 
Εικόνα 3.12: Σφάλμα ακμισ [14] 

Figure 3.12: Laser spot falling on the object edge 

Το ςφάλμα αυτό κυμαίνεται από μερικά χιλιοςτά ζωσ και κάποια εκατοςτά. Είναι 

ςυχνό φαινόμενο να εμφανίηονται λάκοσ ςθμεία ςτισ ακμζσ των κτιρίων, γεγονόσ 

που δυςχεραίνει ακόμα περιςςότερο τθ μοντελοποίθςθ των επιφανειϊν. Ο 

καλφτεροσ τρόποσ για να αποφφγουμε όςο είναι δυνατόν αυτό το πρόβλθμα, είναι 

θ επιλογι κουκκίδασ μικρισ διαμζτρου. 

3.9.3 Σφάλματα των αξόνων 

Ο τρόποσ προςδιοριςμοφ των αξόνων του ςυςτιματοσ του ςαρωτι ειςάγει κι αυτόσ 

με τθ ςειρά του οριςμζνα ςφάλματα. Αυτά τα ςφάλματα αφοροφν κυρίωσ τον 

προςανατολιςμό του ςυςτιματοσ ςυντεταγμζνων του ςαρωτι με τουσ 

πραγματικοφσ άξονεσ. Δθλαδι, υπάρχει απόκλιςθ μεταξφ τθσ  ορκισ κζςθσ των 

αξόνων και τθσ πραγματικισ τουσ κζςθσ. Μία προςπάκεια απεικόνιςθσ αυτϊν των 

ςφαλμάτων γίνεται ςτθν παρακάτω εικόνα 3.13: 



 
49 3. ΕΡΙΓΕΙΑ ΤΙΣΔΙΑΣΤΑΤΘ ΣΑΩΣΘ ΜΕ ΧΘΣΘ LASER (Terrestrial 3D Laser Scanning) 

 
Εικόνα 3.13: Άξονεσ και ςφάλματα αξόνων ςε ζναν ςαρωτι [14] 

Figure 3.13: Mechanical axes and axes errors in a laser scanner 

Κφριο αίτιο των ςφαλμάτων αυτϊν κεωρείται ο κακόσ προςανατολιςμόσ και 

ευκυγράμμιςθ των κατόπτρων. 

3.9.4 Σφάλματα που αφοροφν το υπό εξζταςθ αντικείμενο 

Το ςθμαντικότερο ςφάλμα αυτοφ του είδουσ αφορά τθν ανακλαςτικότθτα του 

αντικειμζνου. Θ ανακλαςτικότθτα κα μποροφςε να οριςκεί ωσ ο λόγοσ τθσ ζνταςθσ 

τθσ ανακλϊμενθσ ακτίνασ προσ τθν προςπίπτουςα. Θ γενικι αρχι που ιςχφει είναι 

πωσ αντικείμενα με υψθλι ανακλαςτικότθτα δίνουν καλφτερα αποτελζςματα από 

αντικείμενα με χαμθλι ανακλαςτικότθτα. Σε περιπτϊςεισ πολφ υψθλισ ι πολφ 

χαμθλισ ανακλαςτικότθτασ, υπάρχει ο κίνδυνοσ το αντικείμενο να μθν καταγραφεί 

κακόλου. Σε αντικείμενα όπωσ τα μάρμαρα και θ διογκωμζνθ πολυςτερίνθ 

(φελιηόλ), είναι ςυχνό το φαινόμενο, θ ακτίνα laser να διαπερνάει το αντικείμενο, 

να διακλάται και να ανακλάται εντόσ αυτοφ, επιςτρζφοντασ από άλλθ κζςθ ςτο 

δζκτθ. 



 
50 3. ΕΡΙΓΕΙΑ ΤΙΣΔΙΑΣΤΑΤΘ ΣΑΩΣΘ ΜΕ ΧΘΣΘ LASER (Terrestrial 3D Laser Scanning) 

3.9.5 Σφάλμα μετακινιςεων του οργάνου 

Για να πετφχουμε ςθμαντικζσ και ικανοποιθτικζσ ακρίβειεσ, είναι ςθμαντικό ο 

ςαρωτισ να παραμζνει εντελϊσ ακίνθτοσ κατά τθ διάρκεια τθσ ςάρωςθσ. Ραρ’ όλ’ 

αυτά, είναι ςυχνό το φαινόμενο ο ςαρωτισ να υφίςταται μικρομετακινιςεισ και 

δονιςεισ, ιδιαίτερα όταν ο χρόνοσ παραμονισ ςτο πεδίο είναι μεγάλοσ. Οι λόγοι για 

τουσ οποίουσ ςυμβαίνουν αυτζσ οι μετακινιςεισ είναι οι εξισ: 

 Μετακίνθςθ του τρίποδα πάνω ςτον οποίον είναι τοποκετθμζνο το όργανο. 

Αυτό μπορεί να ςυμβεί από ανκρϊπουσ ι οχιματα που κινοφνται κοντά 

ςτον ςαρωτι. 

 Ο άνεμοσ μπορεί να προκαλζςει δονιςεισ ςτο ςφςτθμα του ςαρωτι. 

 Ο ςαρωτισ μπορεί να υποςτεί τραντάγματα που δθμιουργοφνται από τθν 

εςωτερικι μετακίνθςθ τθσ κεφαλισ του και ζχουν ωσ αποτζλεςμα να 

μετακινθκεί από τθν αρχικι του κζςθ. 

Γενικϊσ, οι μικροφ μεγζκουσ μετακινιςεισ ειςάγουν νζα ςφάλματα ςτθ μζτρθςθ 

γωνιϊν, κακϊσ επθρεάηουν τον τρόπο λειτουργίασ των κατόπτρων. Για να 

αντιμετωπιςτεί αυτό το πρόβλθμα, ο ςαρωτισ κα πρζπει να τοποκετείται ςε ςθμείο 

μακρυά από πολυςφχναςτα μζρθ και πάντα πάνω ςε ειδικοφσ βαρείσ τρίποδεσ 

αυξθμζνθσ ακαμψίασ, οι οποίοι κα πρζπει να πακτϊνονται καλά ςτο ζδαφοσ.  

3.9.6 Σφάλματα λόγω περιβαλλοντικϊν ςυνκθκϊν 

Λόγω τθσ ευαιςκθςίασ των ςαρωτϊν, οι περιβαλλοντικζσ ςυνκικεσ τθ ςτιγμι τθσ 

ςάρωςθσ ειςάγουν και αυτζσ ςφάλματα ςτισ μετριςεισ. Ζτςι, όταν υπάρχουν 

ςταγόνεσ βροχισ ςτθν ατμόςφαιρα, προκφπτει κακι διάδοςθ τθσ ακτίνασ λόγω τθσ 

διάκλαςισ τθσ ςε αυτζσ. Επίςθσ, θ κερμοκραςία του πεδίου παίηει ςθμαντικό ρόλο, 

κακϊσ ςε υψθλζσ κερμοκραςίεσ δθμιουργοφνται μικροδιαςτολζσ ςτο όργανο, οι 

οποίεσ παράγουν ςυςτθματικά ςφάλματα. Τζλοσ, άλλεσ πθγζσ ακτινοβολίασ, όπωσ 

είναι λαμπτιρεσ ι το φωσ του ιλιου, μπορεί να ζχουν επίδραςθ ςτο τελικό 

αποτζλεςμα. 

3.9.7 Σφάλματα ςυνζνωςθσ νεφϊν και γεωαναφοράσ 

Τα ςφάλματα αυτά, που περιγράφονται εν ςυντομία παρακάτω, αφοροφν τθ 

μζκοδο τθσ άμεςθσ γεωαναφοράσ. 

 Ακρίβεια υπολογιςμοφ των ςυντεταγμζνων του ςθμείου κζντρωςθσ και των 

ςυντεταγμζνων του ςθμείου μθδενιςμοφ.  

 Ακρίβεια υπολογιςμοφ του αηιμοφκιου (ςτροφι κ) 

 Σφάλματα ςτάςθσ (κζντρωςθ και οριηοντίωςθ ςαρωτι-ςφάλματα 

αεροςτάκμθσ, κζντρωςθ και οριηοντίωςθ ςτόχου-ςφάλματα αεροςτάκμθσ). 
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3.10 ΑΚΙΒΕΙΑ ΓΕΩΜΕΤΙΚΘΣ ΤΕΚΜΘΙΩΣΘΣ 

Ππωσ είναι φυςικό, το ενδιαφζρον του ερευνθτι ςτρζφεται ςτθν τελικι ποιότθτα 

του αποτελζςματοσ. Δφο πολφ ςθμαντικοί παράγοντεσ που επθρεάηουν τθν 

ακρίβεια του τελικοφ προϊόντοσ είναι το βιμα και ο κόρυβοσ τθσ ςάρωςθσ. 

3.10.1 Βιμα ςάρωςθσ 

Στο χριςτθ δίνεται θ δυνατότθτα να ειςάγει αυτόσ το βιμα τθσ ςάρωςθσ. 

Ουςιαςτικά, πρόκειται για το μζγεκοσ τθσ διάςταςθσ των πλευρϊν του κανάβου 

που δθμιουργείται, δθλαδι τθν απόςταςθ μεταξφ δφο γειτονικϊν ςθμείων που κα 

αποτυπϊςει ο ςαρωτισ. Θ απόςταςθ αυτι μπορεί να κυμαίνεται από 1mm ζωσ 

μερικά μζτρα, ανάλογα το μοντζλο του ςαρωτι. Γενικά, όςο μικρότερο βιμα 

ςάρωςθσ επιλζγουμε, τόςο μεγαλφτερθ κα είναι θ αξιοπιςτία του τελικοφ 

προϊόντοσ, αλλά και τόςο μεγαλφτερθ κα είναι θ χρονικι διάρκεια των μετριςεων. 

3.10.2 Θόρυβοσ ςάρωςθσ 

Πταν ζχουμε ςαρϊςεισ, ειδικά ςε εξωτερικοφσ χϊρουσ, είναι επόμενο, εκτόσ από το 

αντικείμενο για το οποίο γίνεται θ ςάρωςθ, να ςαρωκοφν και άλλεσ επιφάνειεσ 

κοντά ςτο αντικείμενο, με αποτζλεςμα να ςυλλεχκοφν άχρθςτεσ πλθροφορίεσ. Αυτό 

ζχει ωσ αποτζλεςμα, το μζγεκοσ του νζφουσ να μεγαλϊνει ςθμαντικά, 

δθμιουργϊντασ προβλιματα ςτθν επεξεργαςία. Ο χριςτθσ, μζςω ειδικϊν εντολϊν, 

μπορεί εφκολα πλζον να εντοπίςει και να διαγράψει τα ςυγκεκριμζνα ςθμεία είτε 

χειροκίνθτα είτε μζςω ειδικϊν αλγορίκμων που παρζχονται από το εκάςτοτε 

λογιςμικό. 
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4.1 ΓΕΝΙΚΑ 

Για τον προςδιοριςμό των οριηόντιων μετακινιςεων τθσ καπνοδόχου, ιδρφκθκε ζνα 

γεωδαιτικό δίκτυο οριηοντίου ελζγχου περιμετρικά αυτισ. Σκοπόσ τθσ ίδρυςθσ του 

δικτφου ιταν θ απλοποίθςθ των διαδικαςιϊν τθσ ςυνζνωςθσ και γεωαναφοράσ των 

νεφϊν με εφαρμογι τθσ μεκόδου τθσ άμεςθσ γεωαναφοράσ. Το δίκτυο 

προςανατολίςκθκε ωσ προσ το βορρά τετραγωνιςμοφ του κρατικοφ ςυςτιματοσ 

αναφοράσ. 

4.2 ΑΝΑΓΝΩΙΣΘ ΡΕΙΟΧΘΣ ΜΕΛΕΤΘΣ  

Αρχικά, ζγινε αναγνϊριςθ τθσ περιοχισ όπου ζχει δομθκεί θ καπνοδόχοσ. Θ 

αναγνϊριςθ αυτι αφοροφςε κυρίωσ τον προςδιοριςμό των κζςεων ςτα οποία κα 

ιδρφονταν οι κορυφζσ. Ζτςι, ελζγχκθκε θ περιοχι εντόσ τθσ Τεχνόπολθσ, 

περιμετρικά τθσ καπνοδόχου. Ρεριοριςμοφσ ςτθν υλοποίθςθ των κορυφϊν, ζκεςε θ 

υπάρχουςα δόμθςθ ςτθ νότια και ανατολικι πλευρά τθσ καπνοδόχου θ οποία 

περιόριηε τθν καλι ορατότθτα προσ αυτιν.  

4.3 ΙΔΥΣΘ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΙΗΟΝΤΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Στόχοσ τθσ ίδρυςθσ του δικτφου οριηοντίου ελζγχου, είναι θ δθμιουργία κατάλλθλθσ 

υποδομισ, τζτοιασ ϊςτε τα νζφθ των ςθμείων να ςυνενωκοφν και να 

γεωαναφερκοφν αυτόματα και με τθ μζγιςτθ δυνατι ακρίβεια.  

Βαςικζσ παράμετροι για τθν επιλογι τθσ κζςθσ των κορυφϊν αποτζλεςαν: 

 Θ αμοιβαία ορατότθτα μεταξφ των διαδοχικϊν κορυφϊν 

 Θ κατά, τουλάχιςτον 30% επικάλυψθ, όςον αφορά το οπτικό πεδίο προσ τθν 

καπνοδόχο από διαδοχικζσ κορυφζσ 

 Το κακαρό οπτικό πεδίο από κάκε κορυφι προσ όλο το φψοσ τθσ 

καπνοδόχου. 

Επιπλζον, επιλζχκθκε κάκε κορυφι να ζχει ορατότθτα με τουλάχιςτον άλλεσ 3 

κορυφζσ, οφτωσ ϊςτε να υπάρχουν περιςςότερεσ παρατθριςεισ που κα 

χρθςιμοποιθκοφν για τθ ςυνόρκωςθ του δικτφου.  

Με βάςθ τα παραπάνω, ιδρφκθκαν 5 κορυφζσ περιμετρικά τθσ καπνοδόχου. Θ 

υλοποίθςι τουσ πραγματοποιικθκε με απλά μπετόκαρφα, τα οποία 

τοποκετικθκαν ςτουσ αρμοφσ των κυβόλικων επικάλυψθσ του φυςικοφ εδάφουσ, 

όπωσ φαίνεται ςτθν εικόνα 4.1: 
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Εικόνα 4.1: Κορυφι Σ2 

Figure 4.1: Network point Σ2 

Οι κορυφζσ εξαςφαλίςκθκαν από ςτακερά ςθμεία. Θ περιγραφι των κορυφϊν και 

οι εξαςφαλίςεισ δίνονται ςτο παράρτθμα 4. 

Στο ςχζδιο 4.1, φαίνονται οι κορυφζσ και θ μεταξφ τουσ ορατότθτα, ςε ςχζςθ με τθν 

καπνοδόχο. 
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Σχζδιο 4.1: Το Δ.Ο.Ε. ςε ςχζςθ με τθν καπνοδόχο 

Scheme 4.1: Horizontal Control Network related to the chimney 

Ππωσ είναι εμφανζσ, υπάρχει αμοιβαία ορατότθτα μεταξφ όλων των κορυφϊν του 

δικτφου, εκτόσ των κορυφϊν Σ2 και Σ5. 

4.4 ΜΕΤΘΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΙΗΟΝΤΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Στισ επόμενεσ παραγράφουσ, περιγράφεται ο εξοπλιςμόσ που χρθςιμοποιικθκε, 

κακϊσ και ο τρόποσ υπολογιςμοφ των ςτοιχείων του Δ.Ο.Ε. 

4.4.1 Πργανα και παρελκόμενα 

Για τισ μετριςεισ δικτφου χρθςιμοποιικθκε ο ολοκλθρωμζνοσ γεωδαιτικόσ ςτακμόσ 

GPT 3105N τθσ εταιρείασ Topcon (εικόνα 4.2).  
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Εικόνα 4.2: Ο γεωδαιτικόσ ςτακμόσ Topcon GPT 3105N [31] 

Figure 4.2: Total station Topcon GPT 3105N 

Το ςυγκεκριμζνο όργανο ζχει εμβζλεια μζτρθςθσ απόςταςθσ με πρίςμα το 1km, ενϊ 

χωρίσ πρίςμα μειϊνεται ςτα 350m. Πςον αφορά τισ γωνίεσ, θ απόδοςθ (θ μικρότερθ 

δθλαδι ανάγνωςθ) που δίνεται από τον γεωδαιτικό ςτακμό είναι 2cc (1’’). Τα 

τεχνικά χαρακτθριςτικά του ςτακμοφ, φαίνονται παρακάτω, ςτον πίνακα 4.1: 

Ακρίβεια μζτρθςθσ γωνίασ ±15cc ι ±5’’ 

Ακρίβεια μζτρθςθσ απόςταςθσ με πρίςμα ±(2mm+2ppm) 

Ακρίβεια μζτρθςθσ απόςταςθσ χωρίσ πρίςμα ±3mm 

Ρίνακασ 4.1: Τεχνικά χαρακτθριςτικά του γεωδαιτικοφ ςτακμοφ Topcon GPT 3105N 
Table 4.1: Technical features of total station Topcon GPT 3105N 

Ακόμθ, χρθςιμοποιικθκαν 2 κατάφωτα, 2 τρικόχλια και αντίςτοιχοι τρίποδεσ. Τα 

φψθ οργάνου και ςτόχου μετρικθκαν με μεταλλικι μετροταινία. Ρριν τθν ζναρξθ 
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των μετριςεων ζγινε ζλεγχοσ των οπτικϊν κεντρϊςεων των τρικοχλίων, κακϊσ και 

ζλεγχοσ για τθν φπαρξθ ςτακεράσ οργάνου – καταφϊτου. 

4.4.2 Μζτρθςθ ςτοιχείων Δ.Ο.Ε. 

Θ μζτρθςθ των οριηόντιων γωνιϊν πραγματοποιικθκε ςε δφο πλιρεισ περιόδουσ, 

με τθ μζκοδο των πλιρων περιςτροφϊν. Για τθν ελαχιςτοποίθςθ των ςφαλμάτων 

λόγω κζντρωςθσ και οριηοντίωςθσ, προτιμικθκε θ ςκόπευςθ ςτο μζςο του καρφιοφ 

που υλοποιεί κάκε κορυφι και όχι ςτο αντίςτοιχο πρίςμα.  

Για τα κεκλιμζνα μικθ και τισ κατακόρυφεσ γωνίεσ, οι οποίεσ επίςθσ μετρικθκαν ςε 

δυο πλιρεισ περιόδουσ, ζγιναν ςκοπεφςεισ ςτα πρίςματα που είχαν κεντρωκεί και 

οριηοντιωκεί ςε κάκε ςτάςθ. Το πρίςμα τθσ ςτάςθσ μθδενιςμοφ παρζμενε 

αμετακίνθτο ζωσ ότου ολοκλθρωνόταν κάκε περιςτροφι και αντίκετα μετακινοφταν 

το δεφτερο πρίςμα. Τζλοσ, με τθ χριςθ τθσ μετροταινίασ μετρικθκαν τα φψθ 

οργάνου και ςτόχου. 

Ζτςι, μετρικθκαν ςυνολικά 13 οριηόντιεσ και 18 κατακόρυφεσ γωνίεσ κακϊσ και 18 

κεκλιμζνα μικθ (aller-retour).  

4.5 ΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΘΩΣΘ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΙΗΟΝΤΙΟΥ 

ΕΛΕΓΧΟΥ 

Για τον προςανατολιςμό του δικτφου ςτο Ελλθνικό Γεωδαιτικό Σφςτθμα Αναφοράσ, 

ζγιναν μετριςεισ με ςφςτθμα δορυφορικοφ εντοπιςμοφ. Θ ςυνόρκωςθ των 

παρατθριςεων και θ επίλυςθ του δικτφου πραγματοποιικθκε με τθ μζκοδο των 

ελαχίςτων τετραγϊνων και ςυγκεκριμζνα με τθ μζκοδο μεταβολισ των 

ςυντεταγμζνων. Ακολοφκθςε ο ςτατιςτικόσ ζλεγχοσ των παραπάνω 

αποτελεςμάτων. 

4.5.1 Πργανα και παρελκόμενα 

Ο δζκτθσ που χρθςιμοποιικθκε είναι ο Smartstation 4700 τθσ εταιρείασ Leica, ο 

οποίοσ φαίνεται ςτθν  εικόνα 4.3. 
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Εικόνα 4.3: GPS Leica 4700 smartstation [25] 

Figure 4.3: GPS Leica 4700 smartstation 

Εκτόσ από το δζκτθ, ςε ςυνδυαςμό με το τρικόκλιο, χρθςιμοποιικθκε τρίποδασ για 

τθν τοποκζτθςι του ςτισ κορυφζσ του δικτφου, κακϊσ και μετροταινία για τθ 

μζτρθςθ του φψουσ τθσ κεραίασ. 

4.5.2. Μετριςεισ δικτφου 

Ο προςανατολιςμόσ του δικτφου ζγινε με προςδιοριςμό των ςυντεταγμζνων ςε 

ΕΓΣΑ’87 τθσ κορυφισ (Σ1) και τθσ κορυφισ Σ5. Ο προςδιοριςμόσ των κζςεϊν τουσ 

ζγινε με τθ μζκοδο RTK, ενϊ ωσ ςτακμόσ αναφοράσ χρθςιμοποιικθκε ο ςτακμόσ 

αναφοράσ ΜΕΤ0 τθσ εταιρείασ Metrica. Επιπλζον, προςδιορίςκθκαν τα γεωμετρικά 

τουσ υψόμετρα, τα οποία μζςω του λογιςμικοφ HEPOSTT μετατράπθκαν  ςτα 

αντίςτοιχα ορκομετρικά. 

Τα αποτελζςματα των μετριςεων είχαν αβεβαιότθτα τθσ τάξθσ των  19mm για 

κάκε κορυφι και φαίνονται ςτον πίνακα 4.2: 

Κορυφι X(m) Y(m) 
Ορκομετρικό 
υψόμετρο (m) 

Σ1 474678.388 4203072.463 41.141 

Σ5 474704.586 4203079.213 41.245 
Ρίνακασ 4.2: Συν/νεσ και υψόμετρο κορυφϊν Σ1 και Σ5  

Table 4.2: Coordinates and orthometric height of control points Σ1 and Σ5 

4.5.3 Συνόρκωςθ παρατθριςεων – Επίλυςθ δικτφου 

Θ επίλυςθ του δικτφου ζγινε με τισ ελάχιςτεσ εξωτερικζσ δεςμεφςεισ, κεωρϊντασ τθ 

Σ1 ωσ ςτακερι κορυφι και τθ Σ5 ωσ θμιςτακερι κορυφι. 
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Σε αυτό το ςθμείο πρζπει να αναφερκεί, πωσ τα μικθ που χρθςιμοποιικθκαν για 

τθν επίλυςθ του δικτφου δεν ανάχκθκαν ςτθν προβολι του ΕΓΣΑ ’87. Αυτό ζγινε, 

κακϊσ το δίκτυο δεν εντάχκθκε ςτο Ε.Γ.Σ.Α. ’87, απλϊσ προςανατολίςκθκε ωσ προσ 

αυτό. 

Με τθν επεξεργαςία των μετριςεων των ςτοιχείων του Δ.Ο.Ε. (παράρτθμα 1α), 

προζκυψαν οι γενικοί μζςοι όροι κάκε οριηόντιασ γωνίασ. Ζγινε αναγωγι των 

κεκλιμζνων μθκϊν ςε οριηόντια και προςδιορίςκθκε ο μζςοσ όροσ κάκε μικουσ από 

μετάβαςθ και επιςτροφι (παράρτθμα 1γ και 1δ) . 

Τελικά, προζκυψαν 9 οριηόντια μικθ, τα οποία μαηί με τισ 13 οριηόντιεσ γωνίεσ 

αποτελοφν τα ςτοιχεία παρατιρθςθσ (n) που χρθςιμοποιικθκαν κατά τθν επίλυςθ 

του δικτφου. 

Οριηόντιεσ Γωνίεσ 
(grad) 

Σ2-Σ1-Σ3 33.2312 

Σ2-Σ1-Σ4 59.6855 

Σ2-Σ1-Σ5 132.8873 

Σ3-Σ2-Σ1 93.0493 

Σ3-Σ2-Σ4 1.3498 

Σ5-Σ3-Σ1 51.2036 

Σ5-Σ3-Σ2 124.9211 

Σ5-Σ3-Σ4 327.4435 

Σ1-Σ4-Σ2 48.6124 

Σ1-Σ4-Σ3 49.7998 

Σ1-Σ4-Σ5 348.5069 

Σ3-Σ5-Σ1 350.8556 

Σ3-Σ5-Σ4 26.1578 

Οριηόντια Μικθ 
(m) 

DΣ1-Σ2 24.153 

DΣ1-Σ3 26.211 

DΣ1-Σ4 34.629 

DΣ1-Σ5 27.064 

DΣ2-Σ3 13.145 

DΣ2-Σ4 28.151 

DΣ3-Σ4 15.010 

DΣ3-Σ5 37.575 

DΣ4-Σ5 34.143 

Ρίνακασ 4.3: Ραρατθριςεισ Δ.Ο.Ε. 
Table 4.3: Angular and distance observations of Horizontal Control Network 

Τελικά, οι βακμοί ελευκερίασ για το ςυγκεκριμζνο δίκτυο είναι r=n-m=22-7=15.  

Το a priori τυπικό ςφάλμα τθσ μονάδασ βάρουσ κεωρικθκε ς0= 1. 
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Ζτςι, ςυνοψίηοντασ ζχουμε: 

Ρλικοσ παρατθριςεων (n) 22 

Άγνωςτεσ κακοριςτικζσ παράμετροι (m) 7 

Βακμοί ελευκερίασ (r=n-m) 15 

a priori τυπικό ςφάλμα μονάδασ βάρουσ(ς0)  1 
Ρίνακασ 4.4: Στοιχεία ςυνόρκωςθσ 

Table 4.4: Adjustment elements 

Για τθν πραγματοποίθςθ τθσ ςυνόρκωςθσ, αρχικά, υπολογίςτθκαν οι προςωρινζσ 

ςυντεταγμζνεσ όλων των κορυφϊν. Θ διαδικαςία αυτι πραγματοποιικθκε μζςω 

απλϊν εμπροςκοτομιϊν. 

Για τθν εκτίμθςθ του πίνακα βαρϊν P, κεωρικθκαν οι εξισ αβεβαιότθτεσ: 

 ς1=  30cc για τισ οριηόντιεσ γωνίεσ και 

 ς2=  3mm για τα οριηόντια μικθ. 

Τα αποτελζςματα τθσ επίλυςθσ φαίνονται ςτον πίνακα 4.5: 

 Ρροςωρινζσ 
Συντεταγμζνεσ 

Καλφτερεσ τιμζσ ςυντεταγμζνων 

Κορυφι X0(m) Y0(m) X(m) ςxi (mm) Y(m) ςyi (mm) 

Σ1 474678.388 4203072.463 474678.388 - 4203072.463 - 

Σ2 474661.594 4203089.819 474661.594 ±0.7 4203089.821 ±0.8 

Σ3 474671.980 4203097.878 474671.982 ±0.6 4203097.878 ±0.9 

Σ4 474684.199 4203106.598 474684.199 ±0.2 4203106.600 ±1.0 

Σ5 474704.586 4203079.213 474704.596 ±1.0 4203079.220 ±0.8 
Ρίνακασ 4.5: Ρροςωρινζσ ςυν/νεσ και καλφτερεσ τιμζσ κορυφϊν  

Table 4.5: Approximate and adjusted coordinates of Horizontal Control Network Points  

Στον πίνακα 4.6 παρουςιάηονται τα υπόλοιπα των παρατθριςεων: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
63 4.  ΙΔΥΣΘ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΙΗΟΝΤΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (Δ.Ο.Ε.) 

 

  Υπόλοιπα (    

Οριηόντιεσ 
Γωνίεσ 

(cc) 

Σ2-Σ1-Σ3 6 

Σ2-Σ1-Σ4 -16 

Σ2-Σ1-Σ5 -4 

Σ3-Σ2-Σ1 -1 

Σ3-Σ2-Σ4 -20 

Σ5-Σ3-Σ1 -38 

Σ5-Σ3-Σ2 -23 

Σ5-Σ3-Σ4 35 

Σ1-Σ4-Σ2 23 

Σ1-Σ4-Σ3 -46 

Σ1-Σ4-Σ5 -17 

Σ3-Σ5-Σ1 -7 

Σ3-Σ5-Σ4 -8 

Οριηόντια Μικθ 
(mm) 

DΣ1-Σ2 0.5 

DΣ1-Σ3 -1.3 

DΣ1-Σ4 -0.8 

DΣ1-Σ5 1.0 

DΣ2-Σ3 2.3 

DΣ2-Σ4 1.0 

DΣ3-Σ4 1.0 

DΣ3-Σ5 -0.5 

DΣ4-Σ5 -0.2 

Ρίνακασ 4.6: Υπόλοιπα παρατθριςεων 
Table 4.6: Observation residuals 

Τελικά, υπολογίςτθκε το a posteriori τυπικό ςφάλμα τθσ μονάδασ βάρουσ: 

                                                             ̂   √    

   
                                                 (4.1) 

4.5.4 Στατιςτικοί ζλεγχοι αποτελεςμάτων 

Οι ςτατιςτικοί ζλεγχοι των αποτελεςμάτων τθσ ςυνόρκωςθσ είναι απαραίτθτοι, ζτςι 

ϊςτε να ελαχιςτοποιθκεί θ πικανότθτα ςυςτθματικοφ ι χονδροειδοφσ ςφάλματοσ. 

i. Ολικόσ ζλεγχοσ 

Με βάςθ τθν κατανομι χ2 και για επίπεδο εμπιςτοςφνθσ 95% γίνεται αποδεκτι θ 

αρχικι υπόκεςθ H0 εφ’ όςον 
   

 ̂

  
  ≤ 25, δθλαδι εφ’ όςον    ̂ ≤ 1.29, το οποίο και 

ιςχφει. 
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ii. Ζλεγχοσ παρατθριςεων (ζλεγχοσ κατά Baarda) 

Θ διαδικαςία του ελζγχου κατά Baarda πραγματοποιείται μετά τθ ςυνόρκωςθ, με 

ςκοπό να ελεγχκεί θ μθδενικι υπόκεςθ Θ0 και ζχει νόθμα μόνο αν το δίκτυο ζχει 

λυκεί με τισ ελάχιςτεσ εςωτερικζσ ι εξωτερικζσ δεςμεφςεισ. 

Σφμφωνα με αυτι τθ μζκοδο, ελζγχεται θ φπαρξθ χονδροειδοφσ ι ςυςτθματικοφ 

ςφάλματοσ ςε κάκε παρατιρθςθ, κεωρϊντασ πωσ είναι θ μοναδικι με χονδροειδζσ 

ι ςυςτθματικό ςφάλμα. Θ κατανομι που χρθςιμοποιείται είναι θ κατανομι Fischer. 

Για κάκε παρατιρθςθ κεωρείται πωσ ιςχφει θ μθδενικι υπόκεςθ μόνο εάν: 

       |
  

   

|  √            

ι                                                         |
  

   

|        
 
                                                     (4.2) 

όπου, 

α0: το επίπεδο εμπιςτοςφνθσ του μονοδιάςτατου ελζγχου 

υi: τα υπόλοιπα ι φαινόμενα ςφάλματα 

ςυi: τα τυπικά ςφάλματα των υπολοίπων    

 =   
 -  ̂ 

  

(διαγϊνια ςτοιχεία του πίνακα Vυ=   
 Qυ=   -  ̂) 

z: οριακζσ τιμζσ για τυποποιθμζνθ κανονικι κατανομι και  

      
: οριακζσ τιμζσ για τθν κατανομι Fischer (F) 

Θ παραπάνω ανιςότθτα, ςτθν περίπτωςι μασ, είναι:  

                                                                 |
  

   

|                                                        (4.3) 

Τα αποτελζςματα του ελζγχου κατά Baarda παρουςιάηονται ςτον πίνακα 4.7. 
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 Ραρατθριςεισ 
Τυπικά ςφάλματα 
υπολοίπων (   

) 
Υπόλοιπα 

(    
Ζλεγχοσ |

  

   

| 

Οριηόντιεσ 
Γωνίεσ 

Σ2-Σ1-Σ3 ±17.3cc 6cc 0.33 

Σ2-Σ1-Σ4 ±18.3cc -16cc 0.86 

Σ2-Σ1-Σ5 ±15.2cc -4cc 0.25 

Σ3-Σ2-Σ1 ±16.4cc -1cc 0.07 

Σ3-Σ2-Σ4 ±20.3cc -20cc 1.01 

Σ5-Σ3-Σ1 ±18.9cc -38cc 2.00 

Σ5-Σ3-Σ2 ±16.1cc -23cc 1.42 

Σ5-Σ3-Σ4 ±15.7cc 35cc 2.25 

Σ1-Σ4-Σ2 ±19.9cc 23cc 1.18 

Σ1-Σ4-Σ3 ±17.9cc -46cc 2.58 

Σ1-Σ4-Σ5 ±18.9cc -17cc 0.89 

Σ3-Σ5-Σ1 ±17.2cc -7cc 0.43 

Σ3-Σ5-Σ4 ±17.9cc -8cc 0.43 

Οριηόντια 
Μικθ 

DΣ1-Σ2 ±2mm 0.5mm 0.22 

DΣ1-Σ3 ±2mm -1.3mm 0.62 

DΣ1-Σ4 ±2mm -0.8mm 0.39 

DΣ1-Σ5 ±2mm 1.0mm 0.46 

DΣ2-Σ3 ±2mm 2.3mm 1.06 

DΣ2-Σ4 ±2mm 1.0mm 0.49 

DΣ3-Σ4 ±2mm 1.0mm 0.46 

DΣ3-Σ5 ±2mm -0.5mm 0.24 

DΣ4-Σ5 ±2mm -0.2mm 0.11 

Ρίνακασ 4.7: Στατιςτικόσ ζλεγχοσ κατά Baarda 
Table 4.7: Baarda data snooping 

Ραρατθροφμε πωσ όλα τα ςτοιχεία του δικτφου πλθροφν τον ζλεγχο κατά Baarda, 

επομζνωσ ςυμπεραίνουμε πωσ ιςχφει θ μθδενικι υπόκεςθ Ho και δεν υπάρχουν 

χονδροειδι ι ςυςτθματικά ςφάλματα ςτισ παρατθριςεισ του ςυγκεκριμζνου 

δικτφου. 

4.6 ΡΟΣΔΙΟΙΣΜΟΣ ΥΨΟΜΕΤΩΝ ΚΟΥΦΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ 

Για τον προςδιοριςμό των υψομζτρων των κορυφϊν του δικτφου, χρθςιμοποιικθκε 

θ μζκοδοσ τθσ διπλισ γεωμετρικισ χωροςτάκμιςθσ. 

4.6.1 Πργανα και παρελκόμενα 

Το όργανο που χρθςιμοποιικθκε ιταν ο ψθφιακόσ χωροβάτθσ sprinter 150M τθσ 

εταιρείασ Leica (εικόνα 4.4). 
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Εικόνα 4.4: Ο ψθφιακόσ χωροβάτθσ Leica sprinter 150M [32] 

Figure 4.4: Leica Digital level sprinter 150M 

Το βάροσ του ςυγκεκριμζνου χωροβάτθ είναι 2.5kg. Ελάχιςτθ ανάγνωςθ 

υψομετρικισ διαφοράσ είναι το 0.1mm, ενϊ θ ακρίβεια ςε διπλι γεωμετρικι 

χωροςτάκμιςθ τθσ είναι κατά τον καταςκευαςτι 1.5mm/√  . 

Επιπλζον, χρθςιμοποιικθκαν 2 ειδικζσ κωδικοποιθμζνεσ (barcode), 2 βαριζσ 

χελϊνεσ και ειδικι καταςκευι (εικόνα 4.5), θ οποία προςαρμόηεται ςτο πζλμα τθσ 

ςταδίασ, οφτωσ ϊςτε αυτι να μπορεί να τοποκετείται ακριβϊσ πάνω ςτο καρφί που 

υλοποιεί τθν εκάςτοτε κορυφι.  
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Εικόνα 4.5: Ειδικό ςτιριγμα [12] 

Figure 4.4: Special construction for the stave 

4.6.2 Θ διαδικαςία τθσ χωροςτάκμιςθσ 

Ρροςδιορίςκθκαν οι υψομετρικζσ διαφορζσ ςτθν κλειςτι χωροςτακμικι όδευςθ Σ1-

Σ2-Σ3-Σ4-Σ5-Σ1 ςε μετάβαςθ (aller) και επιςτροφι (retour). Τα τελικά αποτελζςματα 

φαίνονται ςτον πίνακα 4.8: 

Κορυφζσ Τελικζσ ΔΘ (m) 

Σ1 
0.087 

Σ2 

-0.023 

Σ3 

0.164 

Σ4 

-0.089 

Σ5 

-0.139 
Σ1 

Ρίνακασ 4.8: Αποτελζςματα χωροςτάκμιςθσ 
Table 4.8: Leveling results 

Ππωσ προαναφζρκθκε (κεφάλαιο 4.5.2), ζχει προςδιοριςκεί το ορκομετρικό 

υψόμετρο τθσ ςτακερισ κορυφισ Σ1. Τα ορκομετρικά υψόμετρα για τισ υπόλοιπεσ 

κορυφζσ υπολογίςτθκαν με αφετθρία το υψόμετρο τθσ ςυγκεκριμζνθσ κορυφισ. 
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Κορυφι 
Ορκομετρικό 
υψόμετρο (m) 

Σ1 41.141 

Σ2 41.228 

Σ3 41.205 

Σ4 41.369 

Σ5 41.280 
Ρίνακασ 4.9: Ορκομετρικά υψόμετρα κορυφϊν 

Table 4.9: Orthometric heights of Horizontal Control Network Points 
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5.1 ΓΕΝΙΚΑ 

Μετά τθν επίλυςθ του δικτφου οριηοντίου ελζγχου, πραγματοποιικθκε θ 

τριςδιάςτατθ ςάρωςθ τθσ καπνοδόχου. Στο παρόν κεφάλαιο περιγράφεται αφ’ ενόσ 

ο εξοπλιςμόσ που χρθςιμοποιικθκε για τθ ςάρωςθ και αφ’ ετζρου οι διαδικαςίεσ 

ςυνζνωςθσ και γεωαναφοράσ των νεφϊν. 

5.2 ΟΓΑΝΑ ΚΑΙ ΡΑΕΛΚΟΜΕΝΑ 

Ο ςαρωτισ που χρθςιμοποιικθκε για τθ ςάρωςθ τθσ είναι ο Scanstation2 τθσ 

εταιρείασ Leica. 

Εικόνα 5.1: Ο ςαρωτισ Leica Scanstation2 [26] 

Figure 5.1: 3D terrestrial laser scanner Leica Scanstation2 

Ο ςυγκεκριμζνοσ ςαρωτισ είναι είδουσ pulsed time of flight, που ςθμαίνει πωσ 

λειτουργεί με παλμοφσ, όπωσ ακριβϊσ περιγράφθκε ςτθν παράγραφο 3.4.2. Ζχει 

βάροσ 18.5kg με διαςτάςεισ 265 mm x 370 mm x 510 mm, ενϊ θ μεταφορά του 

γίνεται με τθ χριςθ τθσ ειδικισ βαλίτςασ που παρζχεται από τθν εταιρεία. Για τθ 

λειτουργία του, απαιτείται ςφνδεςθ με φορθτό Θ/Υ και θ πραγματοποίθςθ των 

μετριςεων ζγινε με τθ χριςθ του λογιςμικοφ Cyclone τθσ εταιρείασ Leica. 

Σφμφωνα με τον καταςκευαςτι, θ αβεβαιότθτα τθσ κζςθσ ενόσ ςθμείου είναι 

±6mm, ενϊ θ αβεβαιότθτα τθσ απόςταςθσ είναι ±4mm. Οι δφο παραπάνω τιμζσ 
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ιςχφουν για απόςταςθ ςάρωςθσ 1-50m. Τζλοσ, οι οριηόντιεσ και κατακόρυφεσ 

γωνίεσ ζχουν αβεβαιότθτα ±60μrad.  

Το όργανο μπορεί να εκτελζςει ςαρϊςεισ ςε απόςταςθ ζωσ και 300m, ενϊ ζχει 

μζγιςτθ τιμι ςυλλογισ χωρικϊν δεδομζνων τα 50.000 ςθμεία ανά δευτερόλεπτο. Θ 

τιμι αυτι, βζβαια, δεν είναι ςτακερι και αλλάηει ανάλογα με το βιμα ςάρωςθσ 

που τίκεται από τον χριςτθ και το οπτικό πεδίο του ςαρωτι. Το οριηόντιο οπτικό 

του πεδίο είναι 360ο, δθλαδι ζχει δυνατότθτα πλιρουσ οριηόντιασ περιςτροφισ. Το 

αντίςτοιχο κατακόρυφο είναι ίςο με 270ο (εικόνα 5.2).  

 
Εικόνα 5.2: Γωνιακό εφροσ ςάρωςθσ του ςαρωτι Leica Scanstation2 [25] 

Figure 5.2: Angular scanning range of scanner Leica Scanstation 2 

Επίςθσ, το όργανο ζχει τθ δυνατότθτα κζντρωςθσ και οριηοντίωςθσ ςε ςθμείο 

γνωςτϊν ςυντεταγμζνων. 

Το μζγεκοσ τθσ κουκκίδασ laser, ςφμφωνα με τον καταςκευαςτι είναι 4mm ςε 

απόςταςθ μζχρι 50 m  και ζχει 90% ανακλαςτικότθτα. 

Συνοπτικά, τα φυςικά και τεχνικά χαρακτθριςτικά του ςαρωτι παρατίκενται ςτον 

πίνακα 5.1: 
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Φυςικά χαρακτθριςτικά Τεχνικά χαρακτθριςτικά 

Διαςτάςεισ 
265mm x 
370mm x 
510mm 

Μζγιςτοσ ρυκμόσ ςάρωςθσ 50.000 ςθμεία/second 

Κακαρό βάροσ 18.5kg 
Ακρίβεια υπολογιςμοφ 

κζςθσ/απόςταςθσ 
±6mm/±4mm 

Οριηόντια 
περιςτροφι 

360
ο
 Ακρίβεια υπολογιςμοφ γωνίασ ±60μrad 

Κατακόρυφθ 
περιςτροφι 

270
ο
 Μζγεκοσ κουκκίδασ 4mm 

Ρίνακασ 5.1: Φυςικά και τεχνικά χαρακτθριςτικά του ςαρωτι Leica Scanstation2 
Table 5.1: Physical and technical features of scanner Leica Scanstation2 

Για τθν τοποκζτθςθ του οργάνου ςτισ κζςεισ ςάρωςθσ, χρθςιμοποιείται ο ειδικόσ 

τρίποδασ τθσ εταιρείασ Leica που φαίνεται ςτθν εικόνα 5.3. 

 
Εικόνα 5.3: Ειδικόσ τρίποδασ [25] 

Figure 5.3: Special tripod 

Ο ςυγκεκριμζνοσ τρίποδασ διαφζρει ςθμαντικά από τουσ αντίςτοιχουσ που 

χρθςιμοποιοφνται για τθ ςτιριξθ των total station. Είναι ςχεδιαςμζνοσ ζτςι ϊςτε να 

αντζχει ικανοποιθτικά το μεγάλο βάροσ των τριςδιάςτατων ςαρωτϊν, ενϊ θ 

καταςκευι του είναι ξφλινθ και όχι από αλουμίνιο, γεγονόσ που αυξάνει ςθμαντικά 

το βάροσ του, αλλά παράλλθλα δίνει τθ ςτακερότθτα που χρειάηεται μία τόςο 

ευαίςκθτθ εργαςία πεδίου όπωσ είναι αυτι τθσ τριςδιάςτατθσ ςάρωςθσ. 
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Επιπλζον, χρθςιμοποιικθκε ειδικόσ θμιςφαιρικόσ ςτόχοσ-HDS sphere target (εικόνα 

5.4), ο οποίοσ ζχει επιφάνεια με υψθλι ανακλαςτικότθτα, θ χρθςιμότθτα  του 

οποίου περιγράφεται ςτθν παράγραφο 3.6.1.  

 
Εικόνα 5.4: Θμιςφαιρικόσ ςτόχοσ [12] 

Figure 5.4: HDS sphere target 

Τζλοσ, χρθςιμοποιικθκε ζνασ ακόμθ απλόσ τρίποδασ από αλουμίνιο, ςτον οποίο 

τοποκετικθκε ο θμιςφαιρικόσ ςτόχοσ, τρικόχλιο με οπτικι κζντρωςθ και 

μετροταινία για τθ μζτρθςθ των υψϊν οργάνου και ςτόχου. 

5.3 ΣΑΩΣΘ ΚΑΙ ΓΕΩΑΝΑΦΟΑ 

Το λογιςμικό που χρθςιμοποιικθκε για τθ ςάρωςθ είναι θ ζκδοςθ 6.0.3 του 

λογιςμικοφ Cyclone τθσ εταιρείασ Leica. H χριςθ του ςυγκεκριμζνου λογιςμικοφ 

απαιτεί αρκετά καλι εξοικείωςθ από το χριςτθ και για το λόγο αυτό, ςτο 

Ραράρτθμα 3 τθσ παροφςασ εργαςίασ, παρατίκενται οι βαςικζσ εντολζσ που 

χρθςιμοποιικθκαν κατά τθ διάρκεια τθσ ςάρωςθσ και τθσ επεξεργαςίασ των 

αποτελεςμάτων τθσ. 

Ο ςαρωτισ κεντρϊνεται και οριηοντιϊνεται, ςε κάκε μία από τισ 5 κορυφζσ του 

Δ.Ο.Ε.. Ο θμιςφαιρικόσ ςτόχοσ τοποκετείται ςε επιλεγμζνθ κορυφι, θ οποία ζχει 



 
75 5. ΣΑΩΣΘ ΤΘΣ ΚΑΡΝΟΔΟΧΟΥ 

καλι ορατότθτα με τθ ςτάςθ οργάνου και δίνονται ςτο λογιςμικό οι ςυντεταγμζνεσ 

οργάνου και ςτόχου, που υπολογίςτθκαν από τθν επίλυςθ του Δ.Ο.Ε. (παράγραφο 

4.5.3), κακϊσ και τα αντίςτοιχα φψθ τουσ.   

Αφοφ ςαρωκεί ο ςτόχοσ και βρεκεί το κζντρο του, το λογιςμικό υπολογίηει 

αυτόματα τθ διαφορά μεταξφ των ςτοιχείων που δόκθκαν από το χριςτθ και αυτϊν 

που υπολογίςτθκαν από τθ ςάρωςθ.  

Ζςτω για παράδειγμα, πωσ ο ςαρωτισ τοποκετείται ςτο ςθμείο Α με (XΑ, YΑ, HΑ) και 

φψοσ Υο, ενϊ ο ςτόχοσ τοποκετείται ςε ςθμείο B με (XB, YB, HB) και φψοσ ΥΣ (ςχιμα 

5.1): 

 Σχιμα 5.1: Υπολογιςμόσ υψομετρικισ διαφοράσ και οριηόντιου μικουσ 

Scheme 5.1: Estimation of height difference and horizontal distance 

Σφμφωνα με τα ςτοιχεία που ζχουμε ειςάγει, το οριηόντιο μικοσ κα είναι 

Dορ
1=√                  , ενϊ θ υψομετρικι διαφορά ΔΘΑΒ

1 κα είναι 

ΔHΑΒ
1=(HB+YΣ)-(HΑ+YΟ). Σφμφωνα με τισ μετριςεισ του ςαρωτι, το οριηόντιο μικοσ 

κα είναι Dορ
2=S∙sin(z), ενϊ θ υψομετρικι διαφορά κα είναι ΔHΑΒ

2=S∙cos(z). Τελικά, 

το λογιςμικό παρουςιάηει αυτόματα τισ διαφορζσ δDορ=Dορ1-Dορ2 και δΔHΑΒ=ΔHΑΒ
1-

ΔHΑΒ
2, οι οποίεσ κα πρζπει να είναι τθσ τάξθσ των λίγων mm. Στθν περίπτωςι μασ, θ 

μζγιςτθ διαφορά ιταν 6mm, διαφορά που δικαιολογείται λόγω των ςφαλμάτων 

κζντρωςθσ-οριηοντίωςθσ και των ςφαλμάτων μζτρθςθσ φψουσ οργάνου και ςτόχου. 

Υπενκυμίηεται ότι για το ςαρωτι, ωσ ςτόχοσ νοείται το κζντρο του θμιςφαιρικοφ 

ςτόχου. 

Αφοφ πραγματοποιθκεί θ ςάρωςθ του ςτόχου, όλεσ οι μετριςεισ που ακολουκοφν 

από τθ ςυγκεκριμζνθ κορυφι, αναφζρονται ςτο ςφςτθμα ςυντεταγμζνων που 
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ειςάγεται από τον χριςτθ και όχι ςτο ςφςτθμα ςυντεταγμζνων του ςαρωτι. Το 

βιμα τθσ ςάρωςθσ αποφαςίςτθκε να είναι 2mm, οφτωσ ϊςτε να αποτυπωκοφν όλεσ 

οι λεπτομζρειεσ τισ καπνοδόχου. Θ ποιότθτα τθσ ςάρωςθσ μετά από τθ ςυνζνωςθ 

των νεφϊν, φαίνεται ενδεικτικά ςτισ εικόνεσ 5.5 και 5.6.  

 
Εικόνα 5.5: Θ καπνοδόχοσ όπωσ φαίνεται από τθν κορυφι Σ4 

Figure 5.5: The chimney as seen from network control point Σ4 
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Εικόνα 5.6: Το νζφοσ ςθμείων τθσ καπνοδόχου όπωσ φαίνεται από τθν κορυφι Σ4 (Cyclone) 

Figure 5.6: Chimney’s point cloud as scanned from network point Σ4 (Cyclone) 

 

Θ ςάρωςθ και γεωαναφορά πραγματοποιικθκαν από κάκε κορυφι του δικτφου 

ελζγχου, με διαδοχικζσ ςαρϊςεισ από τθ βάςθ ωσ τθν κορυφι τθσ.  
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5.4 ΣΥΝΕΝΩΣΘ ΝΕΦΩΝ 

Τα νζφθ ςυνενϊκθκαν με τθ χριςθ ειδικϊν ςφαιρικϊν ςτόχων. Το γεγονόσ πωσ ζχει 

προθγθκεί θ γεωαναφορά τουσ ςτο ςφςτθμα αναφοράσ του δικτφου ελζγχου, 

απλουςτεφει ιδιαίτερα τθ διαδικαςία τθσ ςυνζνωςθσ. 

Θ ςυνζνωςθ ζγινε μζςω του λογιςμικοφ με ςχεδόν αυτόματο τρόπο και το 

αποτζλεςμά τθσ είναι θ τριςδιάςτατθ απεικόνιςθ των ςαρωμζνων επιφανειϊν, θ 

οποία αποτελείται από περίπου 25 εκατομμφρια ςθμεία. 

Για τθ διευκόλυνςθ τθσ περαιτζρω επεξεργαςίασ τθσ καπνοδόχου, ζγινε απαλοιφι 

τθσ άχρθςτθσ πλθροφορίασ (κόρυβοσ), απομονϊνοντασ ζτςι τθν καπνοδόχο και το 

αποτζλεςμα φαίνεται ςτθν εικόνα 5.7. 

 
Εικόνα 5.7: Νζφοσ ςθμείων καπνοδόχου ζπειτα από ςυνζνωςθ, γεωαναφορά και απαλοιφι 

κορφβου (Cyclone) 

Figure 5.7: Chimney’s point cloud after registration, georeferencing and noise reduction (Cyclone) 

Σθμειϊνεται πωσ θ ςάρωςθ από κάκε κορυφι αποδίδεται με διαφορετικό χρϊμα 

από το λογιςμικό του ςαρωτι.  
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6.  ΤΕΚΜΘΙΩΣΘ ΓΕΩΜΕΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
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6.1 ΓΕΝΙΚΑ 

Στο παρόν κεφάλαιο περιγράφεται θ μεκοδολογία που ακολουκικθκε, 

προκειμζνου να προςδιοριςκοφν τα γεωμετρικά ςτοιχεία τθσ καπνοδόχου, δθλαδι 

οι οριηόντιεσ μετακινιςεισ, το ςχιμα, θ ςτροφι και θ κλίςθ τθσ.  

6.2 ΕΡΕΞΕΓΑΣΙΑ 

Θ επεξεργαςία αφορά τθν υλοποίθςθ τομϊν, κακϊσ και τον προςδιοριςμό των 

βζλτιςτων ευκειϊν που προςαρμόηονται ςτισ πλευρζσ τθσ κάκε τομισ. 

6.2.1 Τομζσ 

Θ τομι ουςιαςτικά αποτελείται από δφο οριηόντια επίπεδα, τα οποία απζχουν 

μικρι απόςταςθ  μεταξφ τουσ (πάχοσ), θ οποία ορίηεται από τον ερευνθτι 

(1mm λίγα cm) και τζμνουν τθν επιφάνεια τθσ καπνοδόχου κατά μία ςτοιβάδα. 

Πλα τα ςθμεία τθσ καπνοδόχου που βρίςκονται ενδιάμεςα ςτα δφο επίπεδα 

αποτελοφν τα ςτοιχεία τθσ τομισ (εικόνα 6.1). Τα ςθμεία αυτά προβάλλονται ςε 

οριηόντιο επίπεδο. 

Εικόνα 6.1: Οριηόντια επίπεδα τομισ (Cyclone) 

Figure 6.1: Horizontal planes of a cross-section (Cyclone) 

Είναι αναγκαίο οι τομζσ να καλφπτουν όλθ τθν ζκταςθ κακ’ φψοσ τθσ καταςκευισ, 

οφτωσ ϊςτε να εξαχκοφν ςυμπεράςματα για το ςφνολό τθσ. Ραράλλθλα, το πάχοσ 

κάκε τομισ πρζπει να είναι όςο το δυνατόν μικρότερο, εμπεριζχοντασ όμωσ 
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ταυτόχρονα ικανοποιθτικό αρικμό ςθμείων, ζτςι ϊςτε θ προςαρμογι ςε αυτά του 

βζλτιςτου γεωμετρικοφ ςχιματοσ (παράγραφοσ 6.2.2), να ανταποκρίνεται ςτθν 

πραγματικότθτα. 

Ζτςι, αποφαςίςτθκε να υλοποιθκοφν τομζσ, οι οποίεσ κατανζμονται ωσ εξισ: 

 3 τομζσ ςτο 1ο τμιμα, κάτω από το γείςο (1 κοντά ςτο ζδαφοσ, 1 ςτθ μζςθ 

τθσ βάςθσ και 1 λίγο κάτω από το γείςο) με απόςταςθ περίπου 3m μεταξφ 

τουσ. (εικόνα 2.7). 

 18 τομζσ ςτο 2ο τμιμα, πάνω από το γείςο (1 λίγο πάνω από το γείςο και 

από εκεί και ζπειτα πάνω από κάκε οριηόντιο ςφνδεςμο) με απόςταςθ 

περίπου 1.5m μεταξφ τουσ. (εικόνα 2.7). 

Με τον τρόπο αυτόν, υλοπoιικθκαν ςυνολικά 21 τομζσ, πάχουσ 1cm, ςε όλο το 

φψοσ τθσ καπνοδόχου (εικόνα 6.2), θ επεξεργαςία των οποίων επζτρεψε τον 

ολοκλθρωμζνο ζλεγχο όςον αφορά τισ πικανζσ μετακινιςεισ τθσ. 
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Εικόνα 6.2: Οριηόντια επίπεδα-τομζσ (Cyclone) 

Figure 6.2: Horizontal planes-cross sections (Cyclone) 

Τα υψόμετρα ςτα οποία ζγιναν οι τομζσ φαίνονται ςτον πίνακα 6.1, μαηί με τθν 

απόςταςι τουσ από τθ μζςθ ςτάκμθ του εδάφουσ, θ οποία κεωρικθκε 

προςεγγιςτικά πωσ ζχει υψόμετρο 41.10m. 
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Α/Α Τομισ Υψόμετρο H (m) 
Απόςταςθ από τθ 

ςτάκμθ του εδάφουσ 
(m) 

1θ 41.790 0.69 

2θ 44.652 3.55 

3θ 47.458 6.36 

4θ 48.814 7.71 

5θ 50.354 9.25 

6θ 51.858 10.76 

7θ 53.375 12.27 

8θ 54.920 13.82 

9θ 56.335 15.24 

10θ 57.876 16.78 

11θ 59.316 18.22 

12θ 60.894 19.79 

13θ 62.433 21.33 

14θ 63.932 22.83 

15θ 65.469 24.37 

16θ 66.979 25.88 

17θ 68.491 27.39 

18θ 70.239 29.14 

19θ 71.612 30.51 

20θ 73.101 32.00 

21θ 73.732 32.63 

Ρίνακασ 6.1: Υψόμετρα τομϊν και αποςτάςεισ από τθ ςτάκμθ του εδάφουσ 
Table 6.1: Cross-section heights and vertical distances from the ground surface 

Ππωσ φαίνεται ςτθν εικόνα 6.4, λόγω του ςχιματοσ τθσ καπνοδόχου, οι οριηόντιεσ 

τομζσ είναι τετράπλευρα που προςεγγίηουν το τετραγωνικό ςχιμα, των οποίων το 

εμβαδόν ςταδιακά μειϊνεται όςο πλθςιάηουμε προσ τθν κορυφι. Οι γωνίεσ του 

κάκε τετραπλεφρου προεξζχουν λόγω τθσ ςαρωκείςασ κατακόρυφθσ μεταλλικισ 

ενίςχυςθσ τθσ καταςκευισ και δεν λαμβάνονται υπ’όψιν ςτθν περαιτζρω 

επεξεργαςία. 
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Εικόνα 6.3: Οριηόντιο επίπεδο τομισ 6 (Cyclone) 

Figure 6.3: Horizontal plane of the 6
th

 cross-section (Cyclone) 
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Εικόνα 6.4: Νζφοσ ςθμείων τομισ 6 (Cyclone) 

Figure 6.4: Point cloud of the 6
th

 cross-section (Cyclone) 

6.2.2 Ρροςαρμογι βζλτιςτων ευκειϊν 

Για τθν ορκι επεξεργαςία των γεωμετρικϊν ςτοιχείων των τομϊν, κρίκθκε 

απαραίτθτο να προςαρμοςκεί ςε κάκε πλευρά των τετραπλεφρων θ βζλτιςτθ 

ευκεία, γεγονόσ που ςθμαίνει πωσ δθμιουργοφνται ςυνολικά 

4(πλευρζσ)x21(τομζσ)=84 εξιςϊςεισ ευκειϊν. Με τον τρόπο αυτόν, γίνεται ιδιαίτερα 

απλι θ εξαγωγι των γεωμετρικϊν χαρακτθριςτικϊν τθσ κάκε τομισ 

(τετραπλεφρου), ςε περιβάλλον Autocad.  

Για τθν εφρεςθ τθσ βζλτιςτθσ ευκείασ, απομονϊκθκαν τα ςθμεία που ςχθματίηουν 

τθν κάκε πλευρά, μθ λαμβάνοντασ υπ’όψιν, όπωσ προαναφζρκθκε, τα τμιματα τθσ 

κατακόρυφθσ ενίςχυςθσ, τα οποία δεν αποτελοφν ςθμεία τθσ καταςκευισ (εικόνα 

6.5). 
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Εικόνα 6.5: Νζφοσ ςθμείων τομισ 6 (Cyclone) 

Figure 6.5: Point cloud of a side of cross section 6 (Cyclone) 

Θ γενικι εξίςωςθ τθσ ευκείασ είναι τθσ μορφισ:  

                                                                                                                               (6.1) 

όπου: x,y: οι ςυντεταγμζνεσ του κάκε ςθμείου 

            a,b: οι ςυντελεςτζσ τθσ εξίςωςθσ. 

Από τα παραπάνω, γίνεται εμφανζσ πωσ για να βρεκεί θ εξίςωςθ τθσ βζλτιςτθσ 

ευκείασ, αρκεί να υπολογιςτοφν οι ςυντελεςτζσ a και b.  

Λόγω των πλεονάηουςων παρατθριςεων, θ εκτίμθςθ των άγνωςτων ςυντελεςτϊν a, 

b προςδιορίςκθκε με τθ Μ.Ε.Τ.. Οι ςυντελεςτζσ a και b αποτελοφν τισ άγνωςτεσ 

κακοριςτικζσ παραμζτρουσ m. Ο βακμόσ ελευκερίασ είναι: 

                                                                                                                                  (6.2) 

όπου, n: ο αρικμόσ όλων των ςθμείων τθσ ευκείασ 

           m: οι άγνωςτεσ κακοριςτικζσ παράμετροι. 

Οι οριηόντιεσ ςυντεταγμζνεσ των ςθμείων κάκε πλευράσ δίνουν τόςεσ εξιςϊςεισ 

όςεσ ο αρικμόσ των ςθμείων και είναι τθσ μορφισ: 

                                                                 αi1∙x + αi2∙y =li                                                  (6.3) 

όπου, li: θ τετμθμζνθ yi του κάκε ςθμείου i, 

          αi1: θ τεταγμζνθ xi του κάκε ςθμείου i, 

          αi2=1. 
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Οι εξιςϊςεισ παρατιρθςθσ είναι: 

α11∙ ̂+ α12∙ ̂ =l1+υ1 

α21∙ ̂+ α22∙ ̂ =l2+υ2 

  

αi1∙ ̂+ αi2∙ ̂ =li+υi 

όπου,  ̂: θ καλφτερθ τιμι του ςυντελεςτι a 

             ̂: θ καλφτερθ τιμι του ςυντελεςτι b 

            υi: τα υπόλοιπα 

Οι εξιςϊςεισ παρατιρθςθσ ςε μθτρωικι μορφι δίνονται ωσ εξισ: 

                                                               ̂                                                                   (6.4) 

όπου Α=[

      

      

 
   

 
   

],     x=[
 ̂
 ̂
],       l=[

  
  
 
  

]   και υ=[

  

  

 
  

]. 

Για να ικανοποιείται θ αρχι των ελαχίςτων τετραγϊνων, δθλαδι [  ]=min ζχουμε 

τελικά:  

                                                              ΑΤΑ ̂=ΑΤl+υ                                                             (6.5) 

Από τθν επίλυςθ του ςυςτιματοσ των κανονικϊν εξιςϊςεων προκφπτουν οι 

καλφτερεσ τιμζσ των ςυντελεςτϊν a και b, δθλαδι τα  ̂      ̂. Ζτςι, υπολογίηεται θ 

βζλτιςτθ εξίςωςθ τθσ ευκείασ για κάκε πλευρά των τομϊν.  

Το a posteriori τυπικό ςφάλμα  ̂0 υπολογίηεται από τθ ςχζςθ:  ̂0= √
∑[  ]

   
.  

Τζλοσ, υπολογίςτθκαν οι αβεβαιότθτεσ εκτίμθςθσ των ςυντελεςτϊν κάκε ευκείασ, 

από τα διαγϊνια ςτοιχεία του πίνακα   ̂= ̂0
2(ΑΤA)-1.  

Σθμειϊνεται πωσ όλεσ οι επιλφςεισ πραγματοποιικθκαν ςε περιβάλλον Microsoft 

Excel. 

Ζνα από τα αποτελζςματα τθσ προςαρμογισ με βζλτιςτεσ ευκείεσ φαίνεται ςτθν 

εικόνα 6.6, ενϊ ςτο παράρτθμα 2α  δίνονται όλεσ οι εξιςϊςεισ ευκειϊν για όλεσ τισ 

τομζσ τθσ καπνοδόχου. 
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Εικόνα 6.6: Ρροςαρμογι βζλτιςτων ευκειϊν ςε ςθμεία τομισ (Autocad) 

Figure 6.6: Best fitting lines to points of a cross section (Autocad) 

6.3 ΤΕΚΜΘΙΩΣΘ ΓΕΩΜΕΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

Μετά τθν προςαρμογι των βζλτιςτων ευκειϊν ςτα νζφθ των τομϊν, δίνεται θ 

δυνατότθτα ολοκλθρωμζνου προςδιοριςμοφ των μετακινιςεων τθσ καπνοδόχου. 

Ζτςι, εξετάςτθκαν: 

 Οι οριηόντιεσ μετακινιςεισ τθσ καπνοδόχου (εφ’ όςον αυτζσ υπάρχουν) 

 Θ παραμόρφωςθ του ςχιματοσ τθσ καπνοδόχου 

 Θ ςτρζψθ τθσ καπνοδόχου 

 Θ κλίςθ τθσ καπνοδόχου, θ οποία υφίςταται μόνο εάν υπάρχουν οριηόντιεσ 

μετακινιςεισ. 

Για τον ζλεγχο των παραπάνω, απαραίτθτθ προχπόκεςθ είναι θ εφρεςθ των 

γεωμετρικϊν ςτοιχείων τθσ καπνοδόχου. Για το λόγο αυτό, προςδιορίςκθκαν: 

 Οι ςυν/νεσ των κορυφϊν των τετραπλεφρων κάκε τομισ 

 Οι εςωτερικζσ γωνίεσ κάκε τετραπλεφρου 

 Οι ςυν/νεσ των ςθμείων τομισ των διαγωνίων. 

6.3.1 Ρροςδιοριςμόσ των ςυντεταγμζνων των κορυφϊν των τετραπλεφρων των 

τομϊν 

Σε πρϊτθ φάςθ, υπολογίςκθκαν οι ςυντεταγμζνεσ των κορυφϊν κάκε 

τετραπλεφρου, ωσ ςθμεία τομισ των αντίςτοιχων δφο ευκειϊν (πλευρζσ) που τισ 

ορίηουν. Για μία κορυφι π.χ. Α, θ οποία αποτελεί τομι των ευκειϊν (1) και (2) με 

εξιςϊςεισ: 
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                                                           (1):                                                               (6.6) 

                                                           (2):                                                               (6.7) 

οι ςυντεταγμζνεσ τθσ υπολογίηονται από τισ ςχζςεισ: 

                                                                
     

     
                                                                (6.8) 

                                                                
     

     
                                                     (6.9) 

Οι αβεβαιότθτεσ των ςυντεταγμζνων, ςΧΑ και ςYA, υπολογίηονται με εφαρμογι του 

Νόμου Μετάδοςθσ Μεταβλθτοτιτων ςτισ αντίςτοιχεσ ςχζςεισ 6.8 και 6.9. 

Θ διαδικαςία αυτι πραγματοποιικθκε για τισ ςυνολικά 84 κορυφζσ (4 για κάκε 

τομι) όλων των τετραπλεφρων. Τα αποτελζςματα δίνονται αναλυτικά ςτο 

παράρτθμα 2β. 

6.3.2 Ρροςδιοριςμόσ των εςωτερικϊν γωνιϊν των τομϊν 

Οι εςωτερικζσ γωνίεσ κάκε τετραπλεφρου, υπολογίςτθκαν ωσ διαφορζσ των 

αντίςτοιχων γωνιϊν διεφκυνςθσ. 

Πςον αφορά τισ αβεβαιότθτεσ υπολογιςμοφ τουσ, προςδιορίςτθκαν με εφαρμογι 

του νόμου Μετάδοςθσ Μεταβλθτοτιτων ςτθ ςχζςθ 6.10. 

                                                                                                                        (6.10) 

Με τον τρόπο αυτόν, υπολογίςτθκαν οι 84 γωνίεσ (4 για κάκε τομι) των 

τετραπλεφρων  με τισ αντίςτοιχεσ αβεβαιότθτζσ τουσ. Τα αποτελζςματα δίνονται 

αναλυτικά ςτο παράρτθμα 2γ. 

6.3.3 Ρροςδιοριςμόσ των ςυντεταγμζνων των ςθμείων τομισ των διαγωνίων των 

τετραπλεφρων 

Για τον προςδιοριςμό των ςυντεταγμζνων των ςθμείων τομισ των διαγωνίων κάκε 

τετραπλεφρου, απαραίτθτθ προχπόκεςθ ιταν εφρεςθ των εξιςϊςεων των 

διαγωνίων κάκε τετραπλεφρου. Για κάκε ηεφγοσ ςθμείων Α(xA,yA) και Β(xΒ,yΒ), που 

ορίηει μία διαγϊνιο, οι ςυντελεςτζσ τθσ υπολογίηονται από τισ ςχζςεισ: 

                                                             
     
     

                                                                  (6.11) 

                                                                
     
     

                                                   (6.12) 
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Με τον τρόπο αυτόν, υπολογίςτθκαν ςυνολικά 42 εξιςϊςεισ ευκειϊν, που 

αποτελοφν τισ διαγωνίουσ των τετραπλεφρων (2 για κάκε τομι). 

Οι αβεβαιότθτεσ ςa και ςb προςδιορίςκθκαν με το Νόμο Μετάδοςθσ 

Μεταβλθτοτιτων ςτισ αντίςτοιχεσ ςχζςεισ 6.11 και 6.12. Τα αποτελζςματα δίνονται 

αναλυτικά ςτο παράρτθμα 2ε. 

Επομζνωσ, θ διαδικαςία προςδιοριςμοφ των ςυν/νων των ςθμείων τομισ των 

διαγωνίων κάκε τετραπλεφρου με τισ αντίςτοιχεσ αβεβαιότθτζσ τουσ είναι ίδια με 

αυτι που ακολουκικθκε ςτθν παράγραφο 6.3.1. Ζτςι, προςδιορίςκθκαν ςυνολικά 

21 ςθμεία (1 για κάκε τομι) με τισ αντίςτοιχεσ αβεβαιότθτεσ τουσ και τα 

αποτελζςματα φαίνονται ςτον πίνακα 6.2.  

Α/Α Τομισ Χi (m) ςxi (mm) Yi (m) ςyi (mm) 

1
θ
 474678.013  0.1 4203086.388  0.1 

2
θ
 474678.004  0.2 4203086.386  0.2 

3
θ
 474678.001  0.2 4203086.386  0.2 

4
θ
 474677.992  0.1 4203086.384  0.1 

5
θ
 474677.989  0.1 4203086.384  0.1 

6
θ
 474677.987  0.1 4203086.387  0.1 

7
θ
 474677.984  0.2 4203086.388  0.2 

8
θ
 474677.981  0.1 4203086.386  0.2 

9
θ
 474677.974  0.2 4203086.386  0.2 

10
θ
 474677.973  0.2 4203086.387  0.2 

11
θ
 474677.967  0.2 4203086.382  0.2 

12
θ
 474677.965  0.2 4203086.380  0.2 

13
θ
 474677.959  0.3 4203086.371  0.3 

14
θ
 474677.959  0.4 4203086.374  0.4 

15
θ
 474677.948  0.3 4203086.366  0.3 

16
θ
 474677.944  0.3 4203086.355  0.3 

17
θ
 474677.934  0.3 4203086.339  0.3 

18
θ
 474677.927  0.5 4203086.332  0.5 

19
θ
 474677.920  0.5 4203086.324  0.5 

20
θ
 474677.915  0.7 4203086.311  0.7 

21
θ
 474677.911  0.8 4203086.311  0.9 

Ρίνακασ 6.2: Οι ςυν/νεσ των του ςθμείου τομισ των διαγωνίων όλων των τομϊν και οι αβεβαιότθτζσ 
τουσ 

Table 6.2: Coordinates of the cross sections centers together with their standard deviations 
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6.4  ΑΝΙΧΝΕΥΣΘ ΚΑΙ ΡΟΣΔΙΟΙΣΜΟΣ ΡΑΑΜΟΦΩΣΕΩΝ - 

ΜΕΤΑΚΙΝΘΣΕΩΝ ΤΘΣ ΚΑΡΝΟΔΟΧΟΥ 

Ππωσ προαναφζρκθκε (ενότθτα 6.3), ο ζλεγχοσ των μετακινιςεων τθσ καπνοδόχου 

περιλαμβάνει τθν εφρεςθ: 

 Των οριηόντιων μετακινιςεων τθσ καπνοδόχου. 

 Τθσ μεταβολισ τθσ γεωμετρίασ των κακ’ φψοσ διατομϊν τθσ καπνοδόχου. 

 Των ςτροφϊν των διατομϊν τθσ καπνοδόχου. 

 Τθσ κλίςθσ τθσ καπνοδόχου. 

6.4.1 Οριηόντιεσ μετακινιςεισ 

Για τθ εφρεςθ των οριηόντιων μετακινιςεων τθσ καπνοδόχου, εξετάςτθκε θ κζςθ 

των ςθμείων τομισ των διαγωνίων (κζντρα) για κάκε τετράπλερο. Ουςιαςτικά, 

ελζγχκθκε το μζτρο τθσ οριηόντιασ μετακίνθςθσ των κζντρων των διαδοχικϊν 

τομϊν. Στθν περίπτωςθ κατά τθν οποία δεν υφίςτανται οριηόντιεσ μετακινιςεισ, το 

αντίςτοιχο διάνυςμα μεταβολισ τθσ κζςθσ των κζντρων είναι ςτατιςτικά μθ 

ςθμαντικό. Ζτςι, υπολογίςτθκαν οι οριηόντιεσ αποςτάςεισ Di,i+1 (όπου i, i+1 οι δφο 

διαδοχικζσ τομζσ), που είναι το μζτρο του παραπάνω διανφςματοσ και θ αντίςτοιχθ 

γωνία διεφκυνςισ του αi,i+1. 

Για τον ζλεγχο τθσ ςτατιςτικισ ςθμαντικότθτασ του διανφςματοσ, υπολογίςκθκε ο 

πίνακασ μεταβλθτότθτασ-ςυμμεταβλθτότθτασ τθσ οριηόντιασ μετακίνθςθσ Di,i+1. Ο 

ζλεγχοσ ζγινε με μονοδιάςτατο ζλεγχο για επίπεδο εμπιςτοςφνθσ 95%. Ππωσ 

φαίνεται ςτον πίνακα 6.3, όλεσ οι μετακινιςεισ προζκυψαν ςτατιςτικά ςθμαντικζσ.  

Τζλοσ υπολογίςκθκε θ γωνία διεφκυνςθσ αi,i+1 για κάκε διάνυςμα μετακίνθςθσ Di,i+1.  

Τα ςυνολικά αποτελζςματα ςχετικά με το μζτρο Di,i+1, τον ζλεγχο τθσ ςτατιςτικισ 

ςθμαντικότθτασ του διανφςματοσ μεταβολισ κζςθσ και τθ γωνία διεφκυνςθσ αi,i+1 

παρουςιάηονται ςτον πίνακα 6.3. Στθν τελευταία γραμμι του πίνακα, φαίνεται θ 

ςυνολικι μετακίνθςθ τθσ κορυφισ ωσ προσ τθ βάςθ. 
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Τομι 
Di,i+1 

(mm) 

ςmax∙z 
(mm) 

αij 
(grad) 

1 
8.9 0.4 281 

2 

3.3 0.5 308 

3 

9.2 0.4 282 

4 

3.1 0.3 316 

5 

3.6 0.3 362 

6 

3.1 0.4 307 

7 

3.7 0.4 271 

8 

6.6 0.5 299 

9 

1.9 0.6 346 

10 

7.3 0.6 253 

11 

3.2 0.6 260 

12 

10.9 0.7 236 

13 

2.5 1.0 395 

14 

12.9 1.1 263 

15 

12.0 0.9 223 

16 

18.5 1.0 234 

17 

10.1 1.2 253 

18 

11.0 1.4 242 

19 

13.3 1.7 223 

20 

4.4 2.1 292 

21 

128.0 1.7 59 
1 

Ρίνακασ 6.3: Οριηόντιεσ μετακινιςεισ κζντρων διαδοχικϊν τομϊν, γωνίεσ διεφκυνςθσ και ςτατιςτικόσ 
ζλεγχοσ ςθμαντικότθτασ για επίπεδο εμπιςτοςφνθσ 95% 

Table 6.3: Cross section centers’ horizontal displacements and directions, test of their statistical 
significance for confidence level 95% 

Τα διανφςματα μετακίνθςθσ, κακϊσ και θ ςυνολικι μετακίνθςθ (βάςθ-κορυφι) 

παρουςιάηονται ςτο διάγραμμα 6.1. 
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Διάγραμμα 6.1: Οριηόντιεσ μετακινιςεισ καπνοδόχου (Autocad) 

Figure 6.1: Chimney’s horizontal displacements (Autocad) 
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Ππωσ φαίνεται ςτο παραπάνω διάγραμμα 6.1, οι μετακινιςεισ μποροφν να 

ομαδοποιθκοφν ωσ προσ τθ φορά τουσ ςε δφο ςυνιςτϊςεσ: 

 Θ πρϊτθ, από τθ βάςθ ωσ τθ 10θ τομι (μζχρι τθ ςτάκμθ των 17m), ζχει 

διεφκυνςθ μετακίνθςθσ Α-Δ 

 Θ δεφτερθ από τθν 10θ ωσ τθν 21θ τομι, (από τθ ςτάκμθ των 17m μζχρι τθν 

κορυφι τθσ καπνοδόχου ζχει διεφκυνςθ μετακίνθςθσ ΒΒΑ –ΝΝΔ. 

Ριο ςυγκεκριμζνα, ςτον πίνακα 6.4, παρουςιάηεται το μζτρο και θ φορά των δφο 

ςυνιςτωςϊν των μετακινιςεων. Ωσ κετικι φορά κεωρικθκε θ δεξιόςτροφθ. 

Τομζσ 1θ – 10θ 10θ – 21θ 1θ-21θ  

Μζτρο (m) 0.040 0.098 0.128 

Γωνία Διεφκυνςθσ (grad) 298.2738 243.2256 258.5614 
Ρίνακασ 6.4: Μζτρο και διεφκυνςθ ςυνιςτωςϊν των μετακινιςεων 

Table 6.4: Measure and orientation of the components of displacements 

Τα παραπάνω φαίνονται και ςτο αντίςτοιχο διάγραμμα 6.2. 
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Διάγραμμα 6.2: Οριηόντιεσ μετακινιςεισ καπνοδόχου και οι ςυνιςτϊςεσ τουσ (Autocad) 

Figure 6.2 : Chimney’s horizontal displacements and their components 
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6.4.2 Μεταβολι τθσ γεωμετρίασ των κακ’ φψοσ διατομϊν τθσ καπνοδόχου 

Για τον ζλεγχο τθσ μεταβολισ τθσ γεωμετρίασ των κακ’ φψοσ διατομϊν τθσ 

καπνοδόχου ελζγχκθκαν οι εςωτερικζσ γωνίεσ των τετραπλεφρων που 

υπολογίςκθκαν από τισ αντίςτοιχεσ γωνίεσ διεφκυνςθσ (παράγραφοσ 6.3.2). Σε 

περίπτωςθ που θ απόκλιςθ των εςωτερικϊν γωνιϊν διαφζρει περιςςότερο από ±2g 

από τουσ 100g, τότε ςυμπεραίνουμε πωσ οι διατομζσ τθσ καπνοδόχου ζχουν υποςτεί 

παραμόρφωςθ. Το όριο των ±2g τζκθκε λαμβάνοντασ υπόψθ τισ καταςκευαςτικζσ 

ανοχζσ ςτθ δόμθςθ τθσ καπνοδόχου που δεν είναι ολόςωμθ καταςκευι αλλά 

οπτοπλινκοδομι. Το μζτρο των εςωτερικϊν γωνιϊν των τετραπλεφρων φαίνεται 

ςτο παράρτθμα 2γ. Οι αποκλίςεισ που παρατθροφνται δεν κρίνονται ςθμαντικζσ, 

κακϊσ είναι μικρότερεσ από ±2g και ζτςι δεν υπάρχει μεταβολι ςτθ γεωμετρία τθσ 

καπνοδόχου. Είναι πολφ πικανό το γεγονόσ αυτό να οφείλεται ςτθν κατακόρυφθ 

μεταλλικι ενίςχυςθ τθσ καταςκευισ. 

6.4.3 Στροφζσ των διατομϊν τθσ καπνοδόχου 

Για τον ζλεγχο τθσ ςτροφισ τθσ καπνοδόχου, εξετάςτθκαν οι διαφορζσ των 

ομόλογων γωνιϊν διεφκυνςθσ ανά ηεφγοσ διαδοχικϊν τομϊν.  

Για δφο διαδοχικζσ τομζσ Τ1 και Τ2, με ομόλογεσ κορυφζσ i(1), i(2) και j(1), j(2), θ ςτροφι 

τθσ πλευράσ Sij κα δίνεται από τθ ςχζςθ: 

                                                                                                                            (6.13) 

όπου, αij(1) και αij(2):οι γωνίεσ διεφκυνςθσ τθσ πλευράσ Sij για τθν τομι Τ1 και Τ2 

αντίςτοιχα. 

Οι αβεβαιότθτεσ υπολογιςμοφ των γωνιϊν διεφκυνςθσ, προςδιορίςκθκαν με 

εφαρμογι του Νόμου Μετάδοςθσ Μεταβλθτοτιτων, ενϊ θ αβεβαιότθτα ςδα, 

δίνεται από τθ ςχζςθ 6.14: 

                                                                
         

         

                                            (6.14) 

Οι ςτροφζσ τθσ καπνοδόχου με δεξιόςτροφθ φορά, για μία τυχαία πλευρά, με τισ 

αντίςτοιχεσ ακρίβειεσ φαίνονται ςτον πίνακα 6.5 και ςυγκεντρωτικά όλεσ ςτο 

παράρτθμα 2δ .  
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Α/Α Τομισ 
δα=αij(2)-αij(1) 

(c) 
ςδα  

(c) 

1θ 
-4.23  0.75 

2θ 

11.58  1.04 

3θ 

-38.01  0.93 

4θ 

16.30  0.71 

5θ 

-8.35  0.67 

6θ 

-14.55  0.92 

7θ 

2.56  1.02 

8θ 

1.31  1.14 

9θ 

-5.56  1.69 

10θ 

1.27  1.73 

11θ 

-16.44  1.63 

12θ 

-7.24  1.93 

13θ 

12.85  3.93 

14θ 

-19.71  4.30 

15θ 

20.39  3.29 

16θ 

-3.80  3.49 

17θ 

-16.64  5.21 

18θ 

3.02  5.41 

19θ 

74.76  8.74 

20θ 

-51.10  12.24 
21θ 

Ρίνακασ 6.5: Στροφζσ διαδοχικϊν τομϊν και οι αβεβαιότθτζσ τουσ 
Table 6.5: Rotation between successive cross sections together with their standard deviation  
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Πμοια με τθ μεταβολι τθσ γεωμετρίασ τθσ καπνοδόχου, τζκθκε το όριο των ±2g. 

Ππωσ φαίνεται ςτουσ αντίςτοιχουσ πίνακεσ του παραρτιματοσ 2δ, οι διαφορζσ των 

ομόλογων γωνιϊν τθσ καταςκευισ δεν ξεπερνοφν αυτό το όριο, επομζνωσ θ ςτροφι 

τθσ καπνοδόχου κρίνεται ςτατιςτικά μθ ςθμαντικι. 

6.4.4 Κλίςθ 

Δεδομζνων των ςτατιςτικά ςθμαντικϊν οριηόντιων μετατοπίςεων τθσ καπνοδόχου 

αποφαςίςκθκε να ελεγχκεί θ απόκλιςι τθσ από τθν κατακόρυφο. Με τον όρο κλίςθ, 

νοείται, εδϊ, ο λόγοσ τθσ οριηόντιασ απόςταςθσ των κζντρων δφο τομϊν, προσ τθν 

αντίςτοιχθ υψομετρικι τουσ διαφορά. Ουςιαςτικά, πρόκειται για τθν εφαπτομζνθ 

τθσ γωνίασ φ που φαίνεται ςτο ςχζδιο 6.1:  

 
Σχζδιο 6.1: Κλίςθ μεταξφ διαδοχικϊν τομϊν 

Scheme 6.1: The slope between successive cross-sections 

Είναι προφανζσ, πωσ ςτθν περίπτωςθ κατά τθν οποία δεν υπάρχουν μετακινιςεισ, θ 

κλίςθ κα είναι 0. 
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Γενικά, θ κλίςθ (i), δίνεται από τθ ςχζςθ: 

                                                        
   

  
 

√                 

     
                                (6.15) 

Θ κλίςθ για τισ καταςκευζσ εκφράηεται ςε ποςοςτό επί τοισ ‰. Θ μζγιςτθ 

επιτρεπόμενθ απόκλιςθ από τθν κατακόρυφο, για καταςκευζσ με φζροντα 

οργανιςμό από οπλιςμζνο ςκυρόδεμα είναι 4‰, ςφμφωνα με τον Ελλθνικό 

Κανονιςμό Ωπλιςμζνου Σκυροδζματοσ (ΕΚΩΣ 2000 κεφάλαιο 5, παράγραφοσ 5.2.γ). 

Στθν περίπτωςι τθσ καπνοδόχου θ οποία δεν είναι ολόςωμθ καταςκευι, αλλά 

οπτοπλινκοδομι, κα μποροφςε να κεωρθκεί το μζγιςτο επιτρεπτό όριο ςθμαντικά 

μικρότερο του 4‰.   

Θ ςχζςθ 6.15 εφαρμόςκθκε για τισ διαδοχικζσ τομζσ, κακϊσ και για το ςφνολο τθσ 

καπνοδόχου (1θ και 21θ τομι) και παρουςιάηεται ςτον πίνακα 6.6, ενϊ ςτον πίνακα 

6.7 φαίνονται τα παραπάνω ςτοιχεία για τισ ςυνιςτϊςεσ των μετακινιςεων.  
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Τομι ΔSij (mm) Hj-Hi (m) 
Κλίςθ 

‰  

Απόςταςθ από τθ 
ςτάκμθ του εδάφουσ 

(m) 

1θ 
8.9 2.862 3.1 

0.7 

2θ 3.6 

3.3 2.806 1.2 

3θ 6.4 

9.2 1.355 6.8 

4θ 7.7 

3.1 1.540 2.0 

5θ 9.3 

3.6 1.504 2.4 

6θ 10.8 

3.1 1.517 2.0 

7θ 12.3 

3.7 1.546 2.4 

8θ 13.8 

6.6 1.415 4.7 

9θ 15.2 

1.9 1.541 1.2 

10θ 16.8 

7.3 1.440 5.1 

11θ 18.2 

3.2 1.578 2.0 

12θ 19.8 

10.9 1.538 7.1 

13θ 21.3 

2.5 1.500 1.7 

14θ 22.8 

12.9 1.536 8.4 

15θ 24.4 

12.0 1.510 8.0 

16θ 25.9 

18.5 1.512 12.3 

17θ 27.4 

10.1 1.748 5.8 

18θ 29.2 

11.0 1.373 8.0 

19θ 30.5 

13.3 1.489 8.9 

20θ 32.0 

4.4 0.631 7.0 

21θ 32.6 

128.0 31.941 4.0 
1θ 0.7 

Ρίνακασ 6.6: Μετατόπιςθ κζντρων, υψομετρικι διαφορά τομϊν, κλίςθ και απόςταςθ από τθ ςτάκμθ 
του εδάφουσ. 

Table 6.6: Center movements, height differences of cross-sections, slope and vertical distance from 
the ground 
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Τομι ΔSij (mm) Hj-Hi (m) Κλίςθ ‰ 

1θ 
40.1 16.085 2.5 

10θ  

98.3 15.856 6.2 

21θ  

128.0 31.941 4.0 
1θ 

Ρίνακασ 6.7: Μετατόπιςθ κζντρων, υψομετρικι διαφορά και κλίςθ μεταξφ των τομϊν 1, 10 και 21 
Table 6.7: Center movements, height differences and slope of cross-sections 1, 10 and 21 

Ππωσ φαίνεται ςτον πίνακα 6.7, θ ςυνολικι κλίςθ τθσ καπνοδόχου είναι ςτο ανϊτατο όριο 

των ολόςωμων καταςκευϊν και ίςθ με 4‰. Από τθ βάςθ ωσ τθ μζςθ περίπου τθσ 

καταςκευισ θ κλίςθ είναι κάτω από το όριο των ολόςωμων καταςκευϊν, ίςθ με 2.5‰, ενϊ 

από τθ μζςθ ωσ τθν κορυφι, θ κλίςθ είναι ίςθ με 6.4‰, πολφ μεγαλφτερο από το όριο των 

ολόςωμων καταςκευϊν. 

6.5 ΣΥΣΧΕΤΙΣΘ ΜΕΤΑΚΙΝΘΣΘΣ ΚΑΡΝΟΔΟΧΟΥ ΜΕ ΔΑΣΕΙΣ ΣΤΘΝ 

ΡΕΙΟΧΘ ΤΟΥ ΛΕΚΑΝΟΡΕΔΙΟΥ  

Μετά τον προςδιοριςμό των ςτατιςτικά ςθμαντικϊν μετακινιςεων τθσ καπνοδόχου 

και τον εντοπιςμό των δυο κφριων μετακινιςεων τθσ καταςκευισ, κρίκθκε ςκόπιμο 

να γίνει προςπάκεια ςυςχζτιςισ τουσ με ανκρωπογενείσ και φυςικζσ δράςεισ, που 

ζχουν λάβει χϊρα τόςο ςτθ εγγφτατθ όςο και ςτθν ευρφτερθ περιοχι τθσ 

καταςκευισ. Συγκεκριμζνα, ςτισ επόμενεσ παραγράφουσ κα επιχειρθκεί να 

ςυςχετιςκοφν οι μετακινιςεισ τθσ καπνοδόχου με τθ διάνοιξθ τθσ ςιραγγασ του 

ΜΕΤΟ τθσ Ακινασ ςτο τμιμα ΜΟΝΑΣΤΘΑΚΙ – ΚΕΑΜΕΙΚΟΣ και τθσ ςειςμικισ 

διζγερςθσ του Λεκανοπζδιου κατά τον ςειςμό τθσ 7θσ Σεπτεμβρίου 1999. 

6.5.1 Συςχζτιςθ ηϊνθσ επιρροισ επιφανειακϊν μετακινιςεων ςιραγγασ μετρό και 

μετακινιςεων καπνοδόχου 

Αρχικά, πικανό αίτιο των οριηόντιων μετακινιςεων κεωρικθκε θ διάνοιξθ τθσ 

ςιραγγασ τθσ «γραμμισ 3» του Μετρό, τμιμα τθσ οποίασ χωροκετείται υπόγεια τθσ 

περιοχισ μελζτθσ. Σε περίπτωςθ που θ διάνοιξθ τθσ ςιραγγασ επθρεάηει τθν 

καπνοδόχο, θ μετακίνθςι τθσ κα ζχει κατεφκυνςθ προσ τθ ςιραγγα, εξαιτίασ των 

οριηόντιων επιφανειακϊν μετακινιςεων, όπωσ παρουςιάηεται ςτο διάγραμμα 6.3. 
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Διάγραμμα 6.3: Κατά πλάτοσ κατανομζσ οριηόντιων επιφανειακϊν μετακινιςεων, κακιηιςεων και 

οριηόντιων παραμορφϊςεων λόγω υπόγειων εκςκαφϊν [5] 

Figure 6.3:  Distribution of horizontal surface movements, subsidences and horizontal deformations 

due to underground excavations 

Για να ελεγχκοφν τα παραπάνω, προςδιορίςκθκε θ κζςθ του άξονα τθσ ςιραγγασ 

και θ ηϊνθ επιρροισ των μετακινιςεων που προκαλείται λόγω τθσ διάνοιξθσ, ςε 

ςχζςθ με τθ κζςθ τθσ καπνοδόχου, με βάςθ τα ςθμεία τα οποία δόκθκαν από τθν 

«ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε.». Οι ςυντεταγμζνεσ των ςθμείων αυτϊν μεταςχθματίςκθκαν 

από το ςφςτθμα αναφοράσ ΟΜΑ τθσ «ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε.» ςτο ςφςτθμα αναφοράσ 

του Δ.Ο.Ε., οφτωσ ϊςτε να γίνει θ ςφγκριςθ με τισ οριηόντιεσ μετακινιςεισ τθσ 

καπνοδόχου. Το αποτζλεςμα φαίνεται ςτο ςχζδιο 6.2: 

Σχζδιο 6.2: Θ όδευςθ μετακίνθςθσ ςε ςχζςθ με τθ ηϊνθ επιρροισ του άξονα τθσ ςιραγγασ (Autocad) 

Scheme 6.2: Sequence of center movements compared to the influence zone of the tunnel axis 

(Autocad) 
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Από το παραπάνω ςχζδιο διαπιςτϊνεται ότι: 

i) Θ καπνοδόχοσ βρίςκεται εκτόσ τθσ ηϊνθσ επιρροισ του άξονα τθσ ςιραγγασ 

ii) Θ καπνοδόχοσ μετακινείται δυτικά-νοτιοδυτικά ςε διεφκυνςθ περίπου 

κάκετθ προσ τον άξονα τθσ ςιραγγασ 

Με βάςθ τα παραπάνω, ςυμπεραίνεται ότι θ διάνοιξθ τθσ ςιραγγασ του Μετρό δεν 

προκάλεςε τισ μετακινιςεισ τθσ καπνοδόχου. 

6.5.2 Συςχζτιςθ με τεκτονικά ριγματα τθσ ευρφτερθσ περιοχισ 

Με δεδομζνο πωσ θ διάνοιξθ τθσ ςιραγγασ του Μετρό δεν ευκφνεται για τισ 

μετακινιςεισ του καπνοδόχου, εξετάςτθκε θ ςυςχζτιςθ των ςχετικϊν μετακινιςεων 

τθσ καπνοδόχου με τεκτονικά ριγματα τθσ ευρφτερθσ περιοχισ. 

Θ ςχετικι κζςθ των κφριων τεκτονικϊν ρθγμάτων ςτθν ευρφτερθ περιοχι τθσ 

Αττικισ και των ςυνιςτωςϊν των μετακινιςεων τθσ καπνοδόχου φαίνεται ςτθν 

εικόνα 6.7. 
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Εικόνα 6.7: Σχετικζσ κζςεισ τεκτονικϊν ρθγμάτων Αττικισ και των ςυνιςτωςϊν των μετακινιςεων τθσ καπνοδόχου [15] 

Figure 6.7: Relative position between tectonic faults of Attica and  the components of chimney’s displacements 



 
106 6.  ΤΕΚΜΘΙΩΣΘ ΓΕΩΜΕΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΡΝΟΔΟΧΟΥ 

Ππωσ φαίνεται και ςτθν εικόνα 6.7, θ κφρια κατεφκυνςθ τθσ μακροςειςμικισ 

ζνταςθσ του ςειςμοφ που ζγινε το 1999 είναι ςχεδόν παράλλθλθ με τθ διεφκυνςθ 

του διανφςματοσ τθσ μετακίνθςθσ του δεφτερου τμιματοσ τθσ καπνοδόχου. Κδια 

διεφκυνςθ ζχει και το ριγμα του Κθφιςοφ, το οποίο είναι πολφ κοντά ςτθν περιοχι 

τθσ Τεχνόπολθσ. Πςον αφορά τθ μετακίνθςθ του πρϊτου τμιματοσ τθσ 

καπνοδόχου, διαπιςτϊνεται πωσ είναι ςχεδόν παράλλθλθ με τθν κφρια κατεφκυνςθ 

τθσ μακροςειςμικισ ζνταςθσ του ςειςμοφ που ζγινε το 1981 (Αλκυονίδεσ). 

Με βάςθ όλα τα παραπάνω, μποροφμε να υποκζςουμε πωσ οι μετακινιςεισ τθσ 

καπνοδόχου που ανιχνεφονται, κα μποροφςαν να οφείλονται ςε ςειςμικζσ δράςεισ 

που πραγματοποιικθκαν τθν τελευταία πεντθκονταετία ςτο λεκανοπζδιο. 
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7.1 ΓΕΝΙΚΑ 

Στισ παρακάτω παραγράφουσ αναφζρεται λεπτομερϊσ ο ςυνολικόσ χρόνοσ 

εναςχόλθςθσ με τθν παροφςα διπλωματικι εργαςία. 

Θ παροφςα εργαςία διιρκθςε ςυνολικά 180 θμζρεσ. Από αυτζσ: 

 20 θμζρεσ αφοροφςαν τισ εργαςίεσ που πραγματοποιικθκαν ςτο φπαικρο 

 160 θμζρεσ αφοροφςαν τισ εργαςίεσ γραφείου. 

Διάγραμμα 7.1: Συνολικι κατανομι εργαςιϊν 

Diagram 7.1: Overall work distribution 

Πςον αφορά τισ εργαςίεσ υπαίκρου, αυτζσ διαχωρίηονται ωσ εξισ: 

 1 θμζρα αναγνϊριςθσ τθσ περιοχισ μελζτθσ 

 7 θμζρεσ εναςχόλθςθσ με το Δ.Ο.Ε. (ίδρυςθ, μζτρθςθ ςτοιχείων και 

χωροςτάκμιςθ) 

 10 θμζρεσ εξοικείωςθσ με το ςαρωτι 

 2 θμζρεσ ςάρωςθσ τθσ καπνοδόχου. 

11% 

89% 

Σφνολο εργαςιϊν 

Εργαςίεσ υπαίκρου Εργαςίεσ γραφείου 
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Διάγραμμα 7.2: Κατανομι εργαςιϊν υπαίκρου 

Diagram 7.2: Field work distribution 

Τζλοσ, οι εργαςίεσ γραφείου, οι οποίεσ, όπωσ ιταν φυςικό, είχαν και τθ μεγαλφτερθ  

χρονικι διάρκεια, κατανζμονται ωσ εξισ: 

 15 θμζρεσ βιβλιογραφικισ ζρευνασ 

 15 θμζρεσ εξοικείωςθσ με τα προγράμματα που χρθςιμοποιικθκαν και 

ειδικότερα με το πρόγραμμα Cyclone 

 20 θμζρεσ για τθν επίλυςθ του Δ.Ο.Ε. 

 50 θμζρεσ τεκμθρίωςθσ των γεωμετρικϊν ςτοιχείων τθσ καπνοδόχου 

 60 θμζρεσ ςυγγραφισ και οργάνωςθσ των κειμζνων. 

5% 

35% 

50% 

10% 

Εργαςίεσ υπαικρου 

Αναγνϊριςθ περιοχισ μελζτθσ Μετριςεισ Δ.Ο.Ε. 

Εξοικείωςθ με το ςαρωτι Σάρωςθ 
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Διάγραμμα 7.3: Κατανομι εργαςιϊν γραφείου 

Diagram 7.3: Office work distribution 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9% 
9% 

13% 

31% 

38% 

Εργαςίεσ γραφείου 

Βιβλιογραφικι ζρευνα 

Εξοικείωςθ με το πρόγραμμα Cyclone 

Επίλυςθ Δ.Ο.Ε. 

Τεκμθρίωςθ γεωμετρικϊν ςτοιχείων καπνοδόχου 

Συγγραφι και οργάνωςθ κειμζνων 
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8.1 ΓΕΝΙΚΑ 

Θ επεξεργαςία των γεωμετρικϊν ςτοιχείων τθσ καπνοδόχου, δίνει τθ δυνατότθτα 

εξαγωγισ χριςιμων ςυμπεραςμάτων όςον αφορά τθν κινθματικι ςυμπεριφορά τθσ. 

Επιπλζον, παρατίκενται οριςμζνεσ προτάςεισ που κα βοθκιςουν ςτθν άρτια 

ςυντιρθςθ του ιςτορικοφ μνθμείου τθσ Τεχνόπολθσ. 

8.2 ΣΥΜΡΕΑΣΜΑΤΑ 

Τα ςυμπεράςματα που προζκυψαν ζχουν ωσ εξισ: 

 Οριηόντιεσ μετακινιςεισ καπνοδόχου 

Οι οριηόντιεσ μετακινιςεισ τθσ καπνοδόχου, όπωσ προςδιορίςκθκαν από τα 

διανφςματα μετακίνθςθσ των κζντρων των τετραπλεφρων, είναι όλεσ 

ςτατιςτικά ςθμαντικζσ για επίπεδο εμπιςτοςφνθσ 95%. 

Οι μετακινιςεισ κυμαίνονται από 1.9mm÷18.5mm. Θ μζγιςτθ μετακίνθςθ 

ανιχνεφεται ςτισ τομζσ 16-17 (ςε φψοσ περίπου 26m), ενϊ θ ελάχιςτθ ςτισ 

τομζσ 9-10 (ςε φψοσ περίπου 16m). Θ ςυνολικι ςχετικι μετακίνθςθ για τθν 

καπνοδόχο (βάςθ-κορυφι) είναι 128mm.  

Οι μετακινιςεισ ομαδοποιοφνται ωσ προσ τθ φορά τουσ ςε δυο βαςικζσ 

ςυνιςτϊςεσ (διάγραμμα 6.2): 

 Θ πρϊτθ από τθ βάςθ ωσ τθ 10θ τομι (μζχρι τθ ςτάκμθ των 17m), με 

μζτρο 0.044m και γωνία διεφκυνςθσ 299g.5290 (διεφκυνςθ 

μετακίνθςθσ Α-Δ). 

 Θ δεφτερθ από τθν 10θ ωσ τθν 21θ τομι (από τθ ςτάκμθ των 17m 

μζχρι τθν κορυφι τθσ καπνοδόχου), με μζτρο 0.095m και γωνία 

διεφκυνςθσ 241g.8238 (διεφκυνςθ μετακίνθςθσ ΒΑ –ΝΔ). 

 Θ ςυνιςταμζνθ των δφο παραπάνω μετακινιςεων ζχει μζτρο 0.128m 

και γωνία διεφκυνςθσ 259g.3163.  

 

 Μεταβολι τθσ γεωμετρίασ και ςτροφζσ κακ’ φψοσ διατομϊν τθσ 

καπνοδόχου 

Οι αποκλίςεισ, που παρατθροφνται (παράρτθμα 2γ και 2δ) κρίνονται μθ 

ςθμαντικζσ και κα μποροφςαν να αποδοκοφν ςε καταςκευαςτικζσ ατζλειεσ. 

Σθμειϊνεται ότι υπάρχει ενίςχυςθ τθσ ακαμψίασ τθσ καπνοδόχου με 

γωνιακά μεταλλικά ςτοιχεία και οριηόντιουσ ςυνδζςμουσ. Ζτςι, είναι πολφ 

πικανό θ απόκριςθ τθσ ενιςχυμζνθσ καταςκευισ να ζχει επθρεαςκεί 

ςθμαντικά από τθν παραπάνω ενίςχυςθ. 

 

 Κλίςθ 

H μζγιςτθ επιτρεπόμενθ απόκλιςθ από τθν κατακόρυφο, για ολόςωμεσ 

καταςκευζσ με φζροντα οργανιςμό από οπλιςμζνο ςκυρόδεμα είναι 4‰, 
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ςφμφωνα με τον Ελλθνικό Κανονιςμό Ωπλιςμζνου Σκυροδζματοσ (ΕΚΩΣ 2000 

κεφάλαιο 5, παράγραφοσ 5.2.γ). Στθν περίπτωςι τθσ καπνοδόχου, θ οποία 

δεν είναι ολόςωμθ καταςκευι, αλλά οπτοπλινκοδομι, κα μποροφςε να 

κεωρθκεί το μζγιςτο επιτρεπτό όριο ςθμαντικά μικρότερο του 4‰.   

Στον πίνακα 6.6 παρατθροφμε, όπωσ είναι βζβαια και αναμενόμενο, πωσ 

όςο πλθςιάηουμε προσ τθν κορυφι θ απόκλιςθ αυξάνεται. 

Από το φψοσ των 14m περίπου και πάνω, θ απόκλιςθ λαμβάνει τισ πρϊτεσ 

εκτόσ ορίων τιμζσ τθσ, ενϊ γίνεται μζγιςτθ ςε φψοσ 26m-27m, όπου 

παρατθρείται και θ μζγιςτθ οριηόντια μετακίνθςθ.  

Θ κλίςθ αυξάνεται ανάλογα με τθ μετακίνθςθ και ζτςι, από τθ μζςθ περίπου 

τθσ καπνοδόχου (17m) και ζπειτα, ζχει ςτακερά μεγάλεσ τιμζσ. 

Ριο ςυγκεκριμζνα, ςτον πίνακα 6.7 φαίνεται πωσ: 

 Θ κλίςθ του πρϊτου τμιματοσ τθσ καπνοδόχου (από τθ ςτάκμθ του 

εδάφουσ ωσ τα 17m) είναι 2.5‰. 

 Θ κλίςθ του δεφτερου τμιματοσ τθσ καπνοδόχου (17m-35m) είναι 

6.2‰. 

 Θ ςυνολικι κλίςθ τθσ καπνοδόχου είναι και αυτι εκτόσ ορίων, ίςθ με 

4‰. 

 

 Συςχζτιςθ με τθ ηϊνθ επιρροισ ςιραγγασ 

Θ ςιραγγα βρίςκεται βόρεια-βορειοανατολικά τθσ καπνοδόχου, ενϊ αυτι 

παρουςιάηει ςχετικζσ μετακινιςεισ δυτικά και νοτιοδυτικά. Αυτό 

αποδεικνφει πωσ θ καπνοδόχοσ απομακρφνεται από τον άξονα τθσ 

ςιραγγασ. Επιπλζον, θ καταςκευι είναι χωροκετθμζνθ εκτόσ τθσ ηϊνθσ 

επιρροισ τθσ ςιραγγασ (ςχζδιο 6.2). Ζτςι, θ μετακίνθςθ που παρατθρείται 

είναι πικανό να οφείλεται ςε άλλουσ παράγοντεσ. 

 

 Συςχζτιςθ με ριγματα του λεκανοπεδίου 

Θ κφρια κατεφκυνςθ του ςειςμικοφ κφματοσ του ςειςμοφ που 

πραγματοποιικθκε το 1981 (Αλκυονίδεσ) ζχει διεφκυνςθ Α-Δ, όμοια με τθ 

διεφκυνςθ μετακίνθςθσ του πρϊτου τμιματοσ τθσ καπνοδόχου (εικόνα 6.7).  

Θ κφρια κατεφκυνςθ τθσ μακροςειςμικισ ζνταςθσ του ςειςμοφ του 1999 

είναι ΒΒΑ-ΝΝΔ, όμοια με τθ διεφκυνςθ μετακίνθςθσ του δεφτερου τμιματοσ 

τθσ καπνοδόχου. Το ριγμα του Κθφιςοφ ζχει ίδια διεφκυνςθ και βρίςκεται 

πολφ κοντά ςτθν περιοχι τθσ Τεχνόπολθσ (εικόνα 6.7). 

Επομζνωσ, μποροφμε να υποκζςουμε πωσ οι μετακινιςεισ τισ καπνοδόχου, 

κα μποροφςαν να ςχετίηονται με τθ ςειςμικι δραςτθριότθτα του 

λεκανοπεδίου τθν τελευταία πεντθκονταετία. 
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8.3 ΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Θ παροφςα διπλωματικι εργαςία καταλιγει ςτισ παρακάτω προτάςεισ: 

 Ρροτείνεται να γίνει ζλεγχοσ τθσ κατάςταςθσ τθσ μεταλλικισ ενίςχυςθσ τθσ 

καπνοδόχου. 

 Ρροτείνεται θ περαιτζρω μελζτθ για τθν ανίχνευςθ κακιηιςεων ςτθν 

ευρφτερθ περιοχι τθσ καπνοδόχου. 

 Ρροτείνεται θ επανάλθψθ τθσ ςάρωςθσ τθσ καπνοδόχου, οφτωσ ϊςτε να 

εξακριβωκεί αν μεταβάλλεται θ κλίςθ τθσ καταςκευισ. 

 Ρροτείνεται θ ςάρωςθ των άλλων δφο καπνοδόχων τθσ περιοχισ τθσ 

Τεχνόπολθσ, κακϊσ βρίςκονται εντόσ τθσ ηϊνθσ επιρροισ τθσ ςιραγγασ του 

μετρό. 

 Τζλοσ, προτείνεται μια γενικότερθ μελζτθ ςτα κτίρια μεγάλου φψουσ τθσ 

ευρφτερθσ περιοχισ, οφτωσ ϊςτε να εκτιμθκοφν οι επιπτϊςεισ που ζχουν 

επιφζρει ςε αυτά οι ςειςμοί των τελευταίων ετϊν. 
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1. Μζτρθςθ ςτοιχείων Δ.Ο.Ε. 

1α. Οριηόντιεσ γωνίεσ 

Στάςθ 
οργάνου 

Σκόπευςθ 
προσ 

Θζςθ I 
(grad) 

Θζςθ II 
(grad) 

Μζςθ 
τιμι 

(grad) 

Μ.Α.Γ. 
(grad) 

Θζςθ I 
(grad) 

Θζςθ II 
(grad) 

Μζςθ τιμι 
(grad) 

Μ.Α.Γ. 
(grad) 

Γενικόσ 
Μζςοσ Προσ 

(grad) 

Σ1 

Σ2 0.0000 199.9984 399.9992 0.0008 0.0020 199.9974 399.9997 0.0003 0.0000 

Σ3 33.2296 233.2302 33.2299 33.2307 33.2314 233.2314 33.2314 33.2317 33.2312 

Σ4 59.6834 259.6826 59.6830 59.6838 59.6868 259.6868 59.6868 59.6871 59.6855 

Σ5 132.8888 332.8870 132.8879 132.8887 132.8860 332.8850 132.8855 132.8858 132.8873 

Σ2 399.9998 199.9982 399.9990 
 

399.9996 199.9978 399.9987 

Σ2 

Σ3 0.0000 199.9946 399.9973 0.0027 0.0002 199.9980 -0.0009 0.0009 0.0000 

Σ1 93.0494 293.0466 93.0480 93.0507 93.0490 293.0450 93.0470 93.0479 93.0493 

Σ4 1.3520 201.3462 1.3491 1.3518 1.3500 201.3438 1.3469 1.3478 1.3498 

Σ3 0.0082 200.0112 0.0097 
 

0.0122 200.0096 0.0109 

Σ3 

Σ5 0.0000 199.9950 399.9975 0.0025 0.0004 199.9950 199.9977 0.0023 0.0000 

Σ4 327.4440 127.4392 327.4416 327.4441 327.4438 127.4372 327.4405 327.4428 327.4435 

Σ1 51.2038 251.2010 51.2024 51.2049 51.2034 251.1964 51.1999 51.2022 51.2036 

Σ2 124.9198 324.9176 124.9187 124.9212 124.9208 324.9166 124.9187 124.9210 124.9211 

Σ5 0.0032 199.9978 0.0005 
 

0.0018 199.9982 0.0000 

Σ4 

Σ1 0.0000 199.9988 399.9994 0.0006 0.0010 199.9988 399.9999 0.0001 0.0000 

Σ3 49.8000 249.7988 49.7994 49.8000 49.7988 249.8000 49.7994 49.7995 49.7998 

Σ2 48.6104 248.6114 48.6109 48.6115 48.6144 248.6118 48.6131 48.6132 48.6124 

Σ5 348.5088 148.5048 348.5068 348.5074 348.5068 148.5056 348.5062 348.5063 348.5069 

Σ1 0.0000 199.9982 399.9991 
 

399.9992 199.9984 399.9988 

Σ5 

Σ3 0.0000 199.9986 399.9993 0.0007 0.0026 199.9970 399.9998 0.0002 0.0000 

Σ4 26.1584 226.1550 26.1567 26.1574 26.1594 226.1566 26.1580 26.1582 26.1578 

Σ1 350.8560 150.8516 350.8538 350.8545 350.8590 150.8540 350.8565 350.8567 350.8556 

Σ3 0.0048 199.9992 0.0020 
 

0.0050 199.9992 0.0021 
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1β. Κατακόρυφεσ γωνίεσ 

Στάςθ 
οργάνου 

Σκόπευςθ 
προσ 

Θζςθ I 
(grad) 

Θζςθ II 
(grad) 

Μζςθ τιμι 
(grad) 

Θζςθ I 
(grad) 

Θζςθ II 
(grad) 

Μζςθ τιμι 
(grad) 

Μζςοσ όροσ 
ςτάςθσ 
(grad) 

Γ.Μ.Ο 
(grad) 

Σ1 

Σ2 100.4894 299.5086 100.4904 100.4904 299.5066 100.4919 100.4912 100.4927 

Σ3 100.2012 299.8004 100.2004 100.2000 299.8002 100.1999  100.2002 

Σ4 99.8586 300.1390 99.8598 99.8600 300.1410 99.8595  99.8597 

Σ5 100.0728 299.9238 100.0745 100.0744 299.9228 100.0758  100.0752 

Σ2 100.4934 299.5034 100.4950 100.4936 299.5064 100.4936 100.4943 

Σ2 

Σ3 101.0214 298.9776 101.0219 101.0216 298.9782 101.0217 101.0218 101.0238 

Σ1 100.8428 299.1530 100.8449 100.8454 299.1520 100.8467  100.8458 

Σ4 100.0274 299.9740 100.0267 100.0260 299.9744 100.0258  100.0263 

Σ3 101.0230 298.9736 101.0247 101.0260 298.9724 101.0268 101.0258 
 

Σ3 

Σ5 100.1325 299.8650 100.1338 100.1334 299.8652 100.1341 100.1339 100.1318 

Σ4 100.0412 299.9600 100.0406 100.0434 299.9564 100.0435  100.0421 

Σ1 100.5352 299.4586 100.5383 100.5446 299.4580 100.5433  100.5408 

Σ2 100.6688 299.3282 100.6703 100.6664 299.3290 100.6687  100.6695 

Σ5 100.1328 299.8712 100.1308 100.1290 299.8722 100.1284 100.1296 
 

Σ4 

Σ1 100.7764 299.2238 100.7763 100.7754 299.2268 100.7743 100.7753 100.7764 

Σ3 101.4372 298.5620 101.4376 101.4400 298.5570 101.4415  101.4396 

Σ2 100.7124 299.2890 100.7117 100.7100 299.2886 100.7107  100.7112 

Σ5 100.4972 299.5030 100.4971 100.4986 299.5056 100.4965  100.4968 

Σ1 100.7768 299.2228 100.7770 100.7778 299.2220 100.7779 100.7775 
 

Σ5 

Σ3 100.4080 299.5914 100.4083 100.4074 299.5920 100.4077 100.4080 100.4069 

Σ4 100.0738 299.9246 100.0746 100.0782 299.9230 100.0776  100.0761 

Σ1 100.6544 299.3448 100.6548 100.6516 299.3516 100.6500  100.6524 

Σ3 100.4064 299.5950 100.4057 100.4060 299.5946 100.4057 100.4057 
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1γ. Κεκλιμζνα μικθ 

Στάςθ 
οργάνου 

Υ.Ο 
 (m) 

Σκόπευςθ 
προσ 

Υ.Σ. 
(m) 

Κατακόρυφεσ 
γωνίεσ  
(grad) 

Κεκλιμζνα 
μικθ 
 (m) 

 
Σ1 

1.645 

Σ2 1.379 100.4927 24.152 

Σ3 1.500 100.2002 26.213 

Σ4 1.490 99.8597 34.629 

Σ5 1.480 100.0752 27.064 

Σ2 1.514 

Σ3 1.329 101.0238 13.148 

Σ1 1.286 100.8458 24.156 

Σ4 1.369 100.0263 28.154 

 
Σ3 

1.492 

Σ5 1.342 100.1318 37.577 

Σ4 1.321 100.0421 15.012 

Σ1 1.340 100.5408 26.211 

Σ2 1.337 100.6695 13.144 

 
Σ4 

1.494 

Σ1 1.309 100.7764 34.631 

Σ3 1.327 101.4396 15.011 

Σ2 1.325 100.7112 28.150 

Σ5 1.321 100.4968 34.142 

 
Σ5 

 
1.495 

Σ3 1.329 100.4069 37.573 

Σ4 1.369 100.0761 34.145 

Σ1 1.354 100.6524 27.066 

 

 

1δ. Οριηόντια μικθ 

Στάςθ 
οργάνου 

Σκόπευςθ 
προσ 

Κατακόρυφεσ 
γωνίεσ 
(grad) 

Κεκλιμζνα 
μικθ 
(m) 

Οριηόντια μικθ 
aller-retour 

(D*sinz) 

Οριηόντια μικθ 
(Daller+Dretour)/2 

(m) 

Σ1 

Σ2 100.4927 24.152 24.151 24.153 

Σ3 100.2002 26.213 26.213 26.211 

Σ4 99.8597 34.629 34.629 34.629 

Σ5 100.0752 27.064 27.064 27.064 

Σ2 

Σ3 101.0238 13.148 13.146 13.145 

Σ1 100.8458 24.156 24.154  

Σ4 100.0263 28.154 28.154 28.151 

Σ3 

Σ5 100.1318 37.577 37.577 37.575 

Σ4 100.0421 15.012 15.012 15.010 

Σ1 100.5408 26.211 26.210  

Σ2 100.6695 13.144 13.143  

Σ4 

Σ1 100.7764 34.631 34.628  

Σ3 101.4396 15.011 15.007  

Σ2 100.7112 28.150 28.148  

Σ5 100.4968 34.142 34.141 34.143 

Σ5 

Σ3 100.4069 37.573 37.572  

Σ4 100.0761 34.145 34.145  

Σ1 100.6524 27.066 27.065  
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1ε. Χωροςτάκμιςθ 

ALLER 

Κορυφζσ Απόςταςθ (m) Ε/Ο Ππιςκεν Ζμπροςκεν 

Σ1 10.98 1.294 
 

Σ2 13.89/9.93 1.278 1.208 

Σ3 8.21/7.29 1.384 1.300 

Σ4 8.53/18.79 0.973 1.222 

Σ5 15.52/15.54 1.401 1.060 

Σ1 12.81 
 

1.540 

RETOUR 

Κορυφζσ Απόςταςθ (m) Ε/Ο Ππιςκεν Ζμπροςκεν 

Σ1 13.79 1.516  

Σ5 13.77/14.49 1.125 1.378 

Σ4 20.01/9.44 1.179 1.032 

Σ3 7.17/8.27 1.382 1.345 

Σ2 9.61/13.82 1.299 1.358 

Σ1 11.24 
 

1.386 

 

1ςτ. Ρίνακασ μεταβλθτότθτασ-ςυμμεταβλθτότθτασ Δ.Ο.Ε. 

Vx (10-6  m2) 

1.11 -0.49 0.48 -0.22 0.73 0.53 1.11 

 
0.43 -0.19 0.18 -0.36 -0.16 -0.49 

 
 

0.56 0.00 0.51 0.29 0.48 

  
 

0.34 0.03 0.03 -0.22 

    0.75 0.44 0.73 

     0.94 0.53 

      0.36 
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2. Προςομοίωςθ τομϊν από ευκείεσ 

2α. Συντελεςτζσ εξίςωςθσ βζλτιςτων ευκειϊν, αβεβαιότθτεσ και a posteriori τυπικό 

ςφάλμα 

y=ax+b 

Α/Α Τομισ Ευκεία Συντελεςτισ α ςa ∙10-5  (rad) Συντελεςτισ b (m) ςb (mm) ς0 (m) 

1θ 

i -0.797425354  5 4581608.604  0.1  0.005 

ii 1.251095907  24 3609221.091  0.8  0.010 

iii 1.260231879  17 3604879.593  0.2  0.005 

iv -0.796960492  9 4581384.072  0.3  0.002 

2θ 

i -0.796338207  23 4581092.533  0.4  0.006 

ii 1.256412999  39 3606697.190  1.4  0.009 

iii 1.266380929  32 3601960.779  0.4  0.008 

iv -0.799140845  25 4582419.041  0.8  0.006 

3θ 

i -0.799763763  16 4582714.710  0.5  0.004 

ii 1.251785291  38 3608893.868  1.3  0.008 

iii 1.264648015  32 3602783.357  0.4  0.008 

iv -0.799313966  24 4582505.072  0.4  0.006 

4θ 

i -0.794499460  15 4580215.896  0.5  0.003 

ii 1.257581684  31 3606142.420  1.1  0.006 

iii 1.256322153  19 3606735.515  0.2  0.005 

iv -0.789576288  18 4577882.764  0.3  0.004 

5θ 

i -0.793742289  14 4579860.224  0.2  0.003 

ii 1.259490000  26 3605236.528  0.9  0.006 

iii 1.260333582  28 3604831.444  0.4  0.004 

iv -0.797393692  7 4581589.769  0.2  0.003 

6θ 

i -0.799648514  14 4582660.121  0.5  0.003 

ii 1.251867171  31 3608854.862  1.1  0.006 

iii 1.257761687  29 3606052.320  0.4  0.004 

iv -0.791605407  17 4578845.851  0.3  0.003 

7θ 

i -0.787893372  24 4577083.784  0.4  0.004 

ii 1.254810224  36 3607457.818  1.3  0.006 

iii 1.261019689  35 3604505.869  0.5  0.005 

iv -0.795694407  26 4580783.234  0.8  0.005 

8θ 

i -0.795858149  29 4580861.006  0.9  0.005 

ii 1.251003267  34 3609264.824  1.2  0.006 

iii 1.257958761  32 3605958.902  0.4  0.004 

iv -0.788546471  22 4577393.741  0.4  0.004 

9θ 

i -0.78888033  29 4577552.169  0.5  0.004 

ii 1.256077145  45 3606856.323  1.5  0.007 

iii 1.255513375  41 3607119.734  0.6  0.005 

iv -0.800730774  30 4583173.972  0.9  0.005 

10θ 

i -0.798745790  36 4582231.789  1.1  0.005 

ii 1.253092925  48 3608272.810  1.7  0.006 

iii 1.254996870  51 3607364.970  0.8  0.005 

iv -0.787464441  45 4576880.033  0.8  0.005 
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Α/Α Τομισ Ευκεία Συντελεςτισ α ςa ∙10-5  (rad) Συντελεςτισ b (m) ςb (mm) ς0 (m) 

11θ 

i -0.787788373  32 4577033.734  0.5  0.003 

ii 1.254679163  63 3607519.794  2.1  0.006 

iii 1.256817773  58 3606500.695  0.9  0.005 

iv -0.798164417  29 4581955.867  0.9  0.003 

12θ 

i -0.783611342  42 4575050.921  0.6  0.003 

ii 1.249655776  59 3609904.213  2.0  0.007 

iii 1.260917742  42 3604554.594  0.6  0.004 

iv -0.797097940  40 4581449.687  1.2  0.005 

13θ 

i -0.781776884  44 4574180.077  0.7  0.002 

ii 1.252928104  77 3608350.850  2.5  0.006 

iii 1.261934503  67 3604072.026  1.0  0.006 

iv -0.790027918  53 4578093.749  1.5  0.004 

14θ 

i -0.801784142  66 4583674.202  2.0  0.006 

ii 1.239827720  107 3614569.244  3.5  0.008 

iii 1.259518908  86 3605218.713  1.3  0.006 

iv -0.785034964  116 4575726.576  2.0  0.007 

15θ 

i -0.780042529  70 4573356.699  1.2  0.003 

ii 1.247263939  98 3611039.364  3.2  0.007 

iii 1.263088841  48 3603524.224  0.8  0.003 

iv -0.805228098  50 4585309.017  1.5  0.003 

16θ 

i -0.809189725  88 4587189.557  2.7  0.004 

ii 1.253581747  99 3608040.357  3.2  0.006 

iii 1.268003161  75 3601191.580  1.3  0.004 

iv -0.785206740  74 4575807.967  1.3  0.004 

17θ 

i -0.784241145  84 4575349.548  1.6  0.003 

ii 1.267986378  127 3601202.742  4.1  0.007 

iii 1.26232815  78 3603885.447  1.3  0.004 

iv -0.805542348  25 4585458.265  2.2  0.003 

18θ 

i -0.804411244  132 4584921.396  3.9  0.007 

ii 1.263935348  152 3603125.607  4.8  0.008 

iii 1.270783588  79 3599871.901  1.4  0.004 

iv -0.780028763  148 4573349.949  2.7  0.006 

19θ 

i -0.780791926  95 4573712.144  1.7  0.003 

ii 1.276092499  176 3597354.823  5.5  0.008 

iii 1.284171881  89 3593516.832  1.5  0.003 

iv -0.800135993  162 4582892.065  4.7  0.007 

20θ 

i -0.819030658  101 4591860.964  3.2  0.007 

ii 1.270738307  233 3599896.268  7.4  0.009 

iii 1.284274613  91 3593468.123  1.6  0.003 

iv -0.799870006  268 4582768.035  5.3  0.008 

21θ 

i -0.786792087  292 4576560.199  5.8  0.008 

ii 1.264382038  368 3602913.422  11.3  0.012 

iii 1.296991422  142 3587431.750  2.6  0.005 

iv -0.817912179  122 4591330.062  3.7  0.007 
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2β. Κορυφζσ τετραπλεφρων 

 
Κορυφι i Κορυφι ii Κορυφι iii Κορυφι iv 

Α/Α 
Τομισ 

X (m) Y (m) X (m) Y (m) X (m) Y (m) X (m) Y (m) 

1θ 474680.134 4203086.630 474678.252 4203084.258 474675.883 4203086.146 474677.774 4203088.511 

2θ 474680.114 4203086.622 474678.250 4203084.262 474675.890 4203086.148 474677.760 4203088.497 

3θ 474680.117 4203086.625 474678.242 4203084.253 474675.875 4203086.146 474677.762 4203088.508 

4θ 474680.086 4203086.623 474678.233 4203084.295 474675.906 4203086.145 474677.752 4203088.466 

5θ 474680.022 4203086.616 474678.222 4203084.349 474675.960 4203086.153 474677.756 4203088.415 

6θ 474679.979 4203086.612 474678.214 4203084.392 474676.000 4203086.163 474677.761 4203088.368 

7θ 474679.933 4203086.611 474678.210 4203084.438 474676.039 4203086.165 474677.759 4203088.324 

8θ 474679.871 4203086.604 474678.195 4203084.496 474676.094 4203086.168 474677.768 4203088.262 

9θ 474679.819 4203086.597 474678.183 4203084.542 474676.142 4203086.177 474677.766 4203088.216 

10θ 474679.769 4203086.593 474678.176 4203084.594 474676.188 4203086.182 474677.771 4203088.166 

11θ 474679.703 4203086.583 474678.164 4203084.648 474676.241 4203086.183 474677.772 4203088.104 

12θ 474679.639 4203086.572 474678.158 4203084.706 474676.297 4203086.189 474677.773 4203088.034 

13θ 474679.574 4203086.559 474678.149 4203084.759 474676.346 4203086.184 474677.771 4203087.969 

14θ 474679.526 4203086.551 474678.136 4203084.800 474676.395 4203086.196 474677.784 4203087.919 

15θ 474679.450 4203086.541 474678.118 4203084.858 474676.459 4203086.194 474677.781 4203087.843 

16θ 474679.372 4203086.524 474678.102 4203084.914 474676.528 4203086.188 474677.788 4203087.768 

17θ 474679.310 4203086.503 474678.089 4203084.962 474676.579 4203086.178 474677.781 4203087.702 

18θ 474679.240 4203086.489 474678.078 4203085.013 474676.630 4203086.178 474677.778 4203087.629 

19θ 474679.173 4203086.478 474678.068 4203085.058 474676.678 4203086.170 474677.775 4203087.570 

20θ 474679.110 4203086.453 474678.048 4203085.090 474676.728 4203086.170 474677.785 4203087.513 

21θ 474679.085 4203086.451 474678.047 4203085.106 474676.745 4203086.171 474677.779 4203087.479 
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2γ. Γωνίεσ τετραπλεφρων 

Α/Α Τομισ Γωνία i (grad) Γωνία ii (grad) Γωνία iii (grad) Γωνία iv (grad) 

1θ 99.8652 99.9090 100.1529 100.0729 

2θ 99.6296 100.1255 100.2613 99.9836 

3θ 99.6478 100.0351 100.3347 99.9823 

4θ 100.0575 99.9736 99.7499 100.2190 

5θ 99.8459 100.1334 100.0118 100.0090 

6θ 99.8215 100.0327 99.8649 100.2809 

7θ 99.8952 99.9517 99.7996 100.3535 

8θ 99.9641 99.8638 99.7499 100.4222 

9θ 99.8350 100.1789 99.7026 100.2835 

10θ 99.9249 100.0280 99.6342 100.4129 

11θ 99.9025 100.0447 99.6920 100.3609 

12θ 99.8430 99.8786 99.6285 100.6498 

13θ 100.0942 99.6837 99.5811 100.4129 

14θ 99.6954 99.8152 99.6502 100.8391 

15θ 99.4745 100.1344 99.5408 100.8504 

16θ 99.2015 100.4440 99.8650 100.4896 

17θ 99.4810 100.6575 99.6880 100.1735 

18θ 99.3180 100.5147 99.7283 100.4390 

19θ 99.1597 100.6453 100.0823 100.1126 

20θ 98.4306 101.2420 100.8324 99.4950 

21θ 98.1696 101.0441 100.6251 100.1612 
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2δ. Στροφζσ καπνοδόχου 

 
Ρλευρά i Ρλευρά ii Ρλευρά iii Ρλευρά iv 

Α/Α 
Τομισ 

Στροφι  
(c) 

αβεβαιότθτα 
(c) 

Στροφι  
(c) 

αβεβαιότθτα 
(c) 

Στροφι  
(c) 

αβεβαιότθτα 
(c) 

Στροφι  
(c) 

αβεβαιότθτα 
(c) 

1θ 
8.48  0.83 -15.08  0.71 -13.16  0.91 -4.23  0.75 

2θ 

2.42  0.93 4.24  0.88 11.45  1.08 11.58  1.04 

3θ 

-20.49  0.69 20.47  0.73 -14.33  0.98 -38.01  0.93 
4θ 

11.28  0.52 -9.89  0.67 -4.70  0.81 16.30  0.71 
5θ 

8.77  0.50 6.33  0.79 18.83  0.81 -8.35  0.67 
6θ 

-15.38  0.90 -8.02  0.89 -7.29  0.94 -14.55  0.92 
7θ 

0.64  1.18 7.53  0.94 9.43  0.97 2.56  1.02 

8θ 

18.95  1.27 6.04  1.02 -12.56  1.11 1.31  1.14 
9θ 

-7.71  1.43 1.28  1.30 7.38  1.30 -5.56  1.69 
10θ 

-2.26  1.42 -4.50  1.53 -3.93  1.57 1.27  1.73 
11θ 

-4.15  1.53 -10.10  1.41 12.45  1.72 -16.44  1.63 
12θ 

-27.62  2.06 -2.50  1.55 -8.12  1.92 -7.24  1.93 

13θ 

45.82  2.62 5.94  2.12 32.66  2.60 12.85  3.93 
14θ 

13.32  2.56 -8.77  1.91 -18.59  2.89 -19.71  4.30 

15θ 

15.27  3.10 -12.03  1.75 -15.69  2.78 20.39  3.29 
16θ 

-14.06  3.49 13.89  2.13 -35.41  3.14 -3.80  3.49 
17θ 

-4.37  4.62 -20.67  2.16 9.91  3.84 -16.64  5.21 
18θ 

-16.56  6.42 -32.38  2.28 -29.62  4.47 3.02  5.41 
19θ 

72.66  5.87 -0.25  2.42 13.00  5.63 74.76  8.74 

20θ 

-4.26  4.71 -30.37  3.22 -15.52  8.44 -51.10  12.24 
21θ 
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2ε. Εξιςϊςεισ διαγωνίων των τετραπλερφρων 

Α/Α  
Τομισ 

a (rad) 
ςa ∙10-5   
(rad) b (m) 

ςb  

(mm) 
a (rad) 

ςa ∙10-5  

(rad) 
b (m) 

ςb 

(mm) 

1θ -8.896864833  293 23.136  6.9 0.113787306  4 2.087  0.1 

2θ -8.634529250  582 22.600  13.6 0.112270351  9 2.092  0.2 

3θ -8.865007586  569 23.169  13.0 0.112930179  8 2.090  0.2 

4θ -8.664145882  407 22.777  9.3 0.114482317  6 2.088  0.2 

5θ -8.720295614  387 22.935  9.0 0.114188723  5 2.088  0.2 

6θ -8.775091931  469 23.079  10.9 0.112871349  6 2.087  0.2 

7θ -8.623748358  615 22.747  14.6 0.114473583  8 2.083  0.2 

8θ -8.810766811  611 23.220  14.6 0.115321673  8 2.082  0.2 

9θ -8.803887659  771 23.262  18.2 0.114145433  10 2.084  0.3 

10θ -8.831719000  968 23.340  22.7 0.114866458  13 2.081  0.4 

11θ -8.830378000  934 23.389  22.0 0.115597694  12 2.084  0.4 

12θ -8.647625837  1005 22.979  23.4 0.114663976  13 2.088  0.3 

13θ -8.489351636  1181 22.660  27.9 0.116133773  17 2.093  0.4 

14θ -8.871364748  2260 23.572  52.0 0.113452591  27 2.097  0.9 

15θ -8.850461578  1588 23.624  36.6 0.115867763  19 2.097  0.5 

16θ -9.100466591  2043 24.274  48.8 0.11837095  24 2.101  0.6 

17θ -8.874340879  1925 23.830  45.9 0.118698625  25 2.115  0.7 

18θ -8.716792228  2909 23.521  69.1 0.119182159  40 2.120  1.0 

19θ -8.573509531  2675 23.241  65.0 0.123312377  41 2.118  0.8 

20θ -9.201718127  4652 24.822  109.1 0.118650526  57 2.141  1.9 

21θ -8.828595667  5074 23.954  119.1 0.119561054  74 2.139  2.1 
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3. Cyclone 6.0.3. Tutorial 

Άνοιγμα Scan control window – Scanners  Scanstation2 

3α.  Σάρωςθ 

Στο Scan Control Window: 

 Σφνδεςθ με υπολογιςτι – Scanner  Connect 

 Θλεκτρονικι οριηοντίωςθ – Scanner  Enable dual-axis compensator 

 φκμιςθ φωτεινότθτασ –  Image  Adjust Exposure 

 Επιλογι παρακφρου ςάρωςθσ – Panoramic Rectangle Fence Mode ι Scanner 

Control Panel Field of View  Right, Left, Bottom, Top 

 Βιμα ςάρωςθσ – Scanner Control Panel Resolution  Sample Spacing 

 Μζγιςτθ απόςταςθ ςάρωςθσ – Scanner Control Panel  Probe  Range 

 Φωτογραφία περιοχισ – Scanner Control Panel  Image 

 Σάρωςθ – Scanner Control Panel  Scan 

3β.  Γεωαναφορά 

Θ γεωαναφορά μπορεί να γίνει κατά τθ διάρκεια των μετριςεων ι μετά το πζρασ αυτϊν, 

αρκεί όμωσ να ζχει προθγθκεί θ ςάρωςθ του ςτόχου. 

Δθμιουργία αρχείου txt με τισ ςυντ/νεσ οργάνου και ςτόχου τθσ μορφισ    

X, Y, Z 

Στο Scan Control Window 

 Ειςαγωγι αρχείων γεωαναφοράσ – Project  Import Coordinate List  Επιλογι 

του αρχείου txt 

 Επιλογι μεκόδου γεωαναφοράσ – Scanner Control Panel  Field Setup  Method 

 Known Backsight 

 Επιλογι ςυντ/νων οργάνου και ςτόχου – Scanner Control Panel  Field Setup  

Station ID και Target ID 

 Ειςαγωγι φψουσ οργάνου και ςτόχου – Scanner Control Panel  Field Setup  HI 

και HT 

 Είδοσ ςτόχου – Scanner Control Panel  Field Setup  Type (Known Backsight ςτθν 

περίπτωςι μασ) 

 Γεωαναφορά – Scanner Control Panel   Field Setup  Calculate (για υπολογιςμό 

των διαφορϊν) και Apply (για εφαρμογι τθσ γεωαναφοράσ) 

3γ. Συνζνωςθ με χριςθ ςτόχων 

Στο μενοφ Cyclone Navigator: 

Create  Registration 
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Στο αρχείο Registration τθσ ςυνζνωςθσ: 

Επιλογι των ςαρϊςεων που κα ςυνενωκοφν – ScanWorld  Add ScanWorld 

Συνζνωςθ – Registration  Create ScanWorld/Freeze Registration 

Δθμιουργία του αρχείου – Registration Create and open Modelspace 

 

3δ.Εμφάνιςθ όλων των ςθμείων 

Άνοιγμα του Modelspace για το ςυνενωμζνο νζφοσ 

Edit  Preferences  Point Cloud  Display Max Points  Ρροτείνεται θ επιλογι μεγάλου 

αρικμοφ ςθμείων 

 

3ε.Οριηόντιεσ τομζσ 

Στο Modelspace: 

 Επιλογι ςθμείου που κα γίνει θ τομι – Edit  Modes  Pick Mode  Επιλογι 

ςθμείου 

 Τοποκζτθςθ του Reference Plane ςτο ςθμείο επιλογισ –  Tools  Reference Plane 

 Set Plane Origin at Pick Point  

 Επεξεργαςία των Reference Planes  – Tools  Reference Plane  Add/Edit 

Reference Planes…   

 Επιλογι πάχουσ τομισ – Tools  Cutplane  Set slice thickness  

 Απομόνωςθ τομισ – Tools  Cutplane  View Slice   

 Επιλογι τομισ – Edit  Modes  Polygonal Fence Mode 

 Απομόνωςθ τομισ ςε νζο Modelspace (αφοφ γίνει επιλογι τθσ τομισ) – Δεξί κλικ 

 Copy Fenced to New Modelspace 

(Πταν κλείςει το νζο Modelspace δίνεται θ δυνατότθτα τθσ ενςωμάτωςισ του 

επεξεργαςμζνου αρχείου ςτο αρχικό Modelspace) 

 Εξαγωγι ςθμείων τομισ (μόνο από το νζο Modelspace) – File  Export  Επιλογι 

τφπου αρχείου 

 (Το reference plane είναι κάκετο ςτον άξονα Η) 
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4. Σεκμθρίωςθ κορυφϊν δικτφου οριηοντίου ελζγχου 

Οι κορυφζσ του δικτφου υλοποιικθκαν με μπετόκαρφα ανάμεςα ςτουσ αρμοφσ των 

κυβόλικων επικάλυψθσ του φυςικοφ εδάφουσ. Στο παρακάτω ςχζδιο φαίνονται οι κορυφζσ 

ςε ςχζςθ με τθν καπνοδόχο, τθ βάςθ τθσ και τθν ευρφτερθ περιοχι. 
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ΡΕΙΓΑΦΘ 

Θ κορυφι Σ1 ιταν 
υλοποιθμζνθ από 
προθγοφμενεσ εργαςίεσ με 
μπετόκαρφο ςτον αρμό των 
κυβόλικων που βρίςκονται 
νότια τθσ καπνοδόχου. 

ΚΟΥΦΘ Σ1 

 ΧΣ1 (m) YΣ1 (m) HΣ1 (m) 

474678.388 4203072.463 41.141 
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ΡΕΙΓΑΦΘ 

Θ κορυφι Σ2 υλοποιικθκε 
με μπετόκαρφο ςτον αρμό 
των κυβόλικων που 
βρίςκονται νοτιοανατολικά 
τθσ καπνοδόχου, δίπλα από 
το φρεάτιο. 

ΚΟΥΦΘ Σ2 

 ΧΣ2 (m) YΣ2 (m) HΣ2 (m) 

474661.594 4203089.821  41.228 
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ΡΕΙΓΑΦΘ 

Θ κορυφι Σ3 υλοποιικθκε 
με μπετόκαρφο ςτον αρμό 
του τςιμζντου που βρίςκεται 
βορειοανατολικά τθσ 
καπνοδόχου. 

ΚΟΥΦΘ Σ3 

 ΧΣ3 (m) YΣ3 (m) HΣ3 (m) 

474671.982 4203097.878 41.205 
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ΡΕΙΓΑΦΘ 

Θ κορυφι Σ4 υλοποιικθκε 
με μπετόκαρφο ςτον αρμό 
των κυβόλικων που 
βρίςκονται βόρεια τθσ 
καπνοδόχου. 

ΚΟΥΦΘ Σ4 

 ΧΣ4 (m) YΣ4 (m) HΣ4 (m) 

474684.199 4203106.600 41.369 
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ΡΕΙΓΑΦΘ 

Θ κορυφι Σ5 υλοποιικθκε 
με μπετόκαρφο ςτον αρμό 
των κυβόλικων που 
βρίςκονται ανατολικά τθσ 
καπνοδόχου. 

ΚΟΥΦΘ Σ5 

ΧΣ5 (m) YΣ5 (m) HΣ5 (m) 

474704.596 4203079.220 41.280 
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