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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Κάθε τεχνικό έργο από τη στιγμή της κατασκευής του και για όλο τον κύκλο “ζωής” 

του δεν είναι ένα απαραμόρφωτο σώμα, αλλά λόγω της επίδρασης πάνω σε αυτό 

δυνάμεων, οι οποίες οφείλονται σε διάφορες δράσεις φυσικές ή ανθρωπογενείς 

(σεισμός, πλημμυρικά φαινόμενα, εκτεταμένες εκσκαφές, αλλαγή χρήσης κ.λπ.) 

παραμορφώνεται με την πάροδο του χρόνου. Οι παραμορφώσεις αυτές μπορεί σε 

ακραίες περιπτώσεις, να οδηγήσουν σε ολική ή μερική αστοχία του φέροντα 

οργανισμού τους ή του οργανισμού πλήρωσής τους. Έτσι, αν οι παραμορφώσεις δεν 

εντοπισθούν έγκαιρα, δεν παρακολουθηθεί η εξέλιξή τους και δεν ληφθούν άμεσα 

μέτρα ενίσχυσης του έργου, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος απώλειας ανθρώπινων ζωών ή 

απαγορευτικής δαπάνης για την επισκευή του. Επομένως, σε κάθε περίπτωση, η 

αστοχία ενός μεγάλου τεχνικού έργου (γέφυρα, φράγμα, κτίριο κ.λπ.) έχει πάντοτε 

τεράστιο κοινωνικό, κυρίως, αλλά και οικονομικό κόστος. Για τους λόγους αυτούς 

είναι αναγκαία η παρακολούθηση της κινηματικής συμπεριφοράς των τεχνικών έργων, 

η οποία προκύπτει από την παραμόρφωση του φέροντα οργανισμού τους. Αυτή η 

παρακολούθηση μπορεί να πραγματοποιηθεί με την ίδρυση γεωδαιτικών δικτύων 

ελέγχου προκειμένου να γίνει με αξιόπιστο τρόπο και έγκαιρα ο εντοπισμός των 

επικίνδυνων παραμορφώσεων. 

Το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας (Σ.Ε.Φ.), που βρίσκεται στην περιοχή του Ν. Φαλήρου, 

είναι ένα μεγάλο τεχνικό έργο, σύνθετης  στατικής λειτουργίας και ειδικής θεμελίωσης. 

Για το λόγο αυτό ελέγχεται και παρακολουθείται η κινηματική του συμπεριφορά με 

εφαρμογή της γεωδαιτικής μεθοδολογίας από το 1985, μέσα από Διπλωματικές 

Εργασίες που έχουν ανατεθεί από το Εργαστήριο Γενικής Γεωδαισίας της Σ.Α.Τ.Μ. 

Ε.Μ.Π. Στο πλαίσιο του ελέγχου αυτού διαπιστώθηκε, μετά το σεισμό του Σεπτεμβρίου 

του 1999, που έπληξε το λεκανοπέδιο της Αττικής, η σημαντική οριζόντια μετακίνηση 

της τάξης των 10cm του δακτυλίου ανάρτησης της στέγης, χωρίς την δυνατότητα 

επαναφοράς της. 

Η παρούσα διπλωματική εργασία ασχολείται με τον επανέλεγχο της μετακίνησης του 

δακτυλίου ανάρτησης της στέγης που, όπως αναφέρθηκε, προκλήθηκε από το σεισμό 

του 1999 και από τότε δεν έχει αποκατασταθεί. Για το σκοπό αυτό μετρήθηκε το δίκτυο 

οριζοντίου ελέγχου που έχει υλοποιηθεί από προηγούμενη διπλωματική εργασία [7].  

Το δίκτυο οριζοντίου ελέγχου αποτελείται από σημεία που βρίσκονται πάνω στον 

φέροντα οργανισμό του σταδίου (σημεία ελέγχου) και εξωτερικά του σταδίου, στον 

περιβάλλοντα χώρο (σημεία αναφοράς). Η μέτρηση των στοιχείων του δικτύου 

(οριζόντιες γωνίες και αποστάσεις) έγινε με ολοκληρωμένο γεωδαιτικό σταθμό υψηλής 

ακρίβειας. Η συνόρθωση των παρατηρήσεων πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο των 

Ελαχίστων Τετραγώνων και το δίκτυο επιλύθηκε με προσανατολισμό στο ΕΓΣΑ’87. 

Αφού έγινε ο στατιστικός έλεγχος της λύσης, εκτιμήθηκαν οι συντεταγμένες των 

κορυφών του δικτύου και ο αντίστοιχος πίνακας μεταβλητότητας – 

συμμεταβλητότητας τους. Τέλος, προσδιορίσθηκε το διάνυσμα της μετακίνησης του 

δακτυλίου ανάρτησης, ελέγχθηκε η σημαντικότητά του για επίπεδο εμπιστοσύνης 95% 
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και έγινε σύγκριση με το αντίστοιχο διάνυσμα που είχε προσδιορισθεί από την 

προηγούμενη διπλωματική [7] μετά το σεισμό της 7ης Σεπτεμβρίου του 1999 στο 

Λεκανοπέδιο της Αττικής.  

Έγινε προσπάθεια συσχετισμού της διεύθυνσης του διανύσματος με τα 

σεισμοτεκτονικά στοιχεία της ευρύτερης περιοχής της Αττικής και ειδικότερα με την 

κύρια κατεύθυνση της μακροσεισμικής έντασης του σεισμού του 1999. Στη συνέχεια, 

δίνεται μεθοδολογία ελεγχόμενης παρακολούθησης της επαναφοράς του δακτυλίου 

ανάρτησης της στέγης στην αρχική της θέση, όποτε αυτή επιχειρηθεί. 

Τέλος, παρουσιάζονται τα συμπεράσματα και οι προτάσεις που προέκυψαν από αυτή 

την εργασία. 

Η Διπλωματική Εργασία συμπληρώνεται με τρία παραρτήματα και με σχετική 

βιβλιογραφία σε αναλογική και ηλεκτρονική μορφή.  
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ABSTRACT 

Every structure, from its initial construction and during its entire ‘life circle’ does not 

remain unchanged, but deforms in time. This is due to the influence of several causes, 

of natural or human kind, such as earthquakes, rainfall, extensive excavation etc. These 

deformations, in case they are not observed and monitored or if they are not repaired 

immediately, may lead to partial or even complete collapse of the structure. 

The destruction of a public structure (bridge, dam, building) always comes with a vast 

social and financial damage. Thus, it is essential to monitor the kinematic behavior of 

structures. The prompt detection of these hazardous deformations can be achieved 

through geodetic control networks. 

The Peace and Friendship stadium (commonly known by its acronym SEF), located in 

the area of N.Faliro, is a public structure of special interest, due to its special foundation 

and complex static operation. Consequently, its kinematic behavior is being carefully 

monitored through geodetic methodology since 1985, by various diploma thesis. After 

the September of 1999 earthquake, that stroke the wider area of Athens, a significant 

horizontal displacement of the roof’s mounting ring was detected. This displacement 

has a magnitude of 10cm. 

This diploma thesis deals with the reassessment of the horizontal displacement of the 

roof’s mounting ring, that occurred in 1999 earthquake and has yet to be restored. For 

this purpose, the horizontal control network, established by a previous diploma thesis, 

was remeasured.  

The horizontal control network consists of points established on the construction 

(control points) and those established on its surroundings (reference points). The 

network’s elements (horizontal angles and distances) were measured using a total 

station of high precision. 

The observations were adjusted using Least Squares Method. The coordinates of the 

network’s points were estimated by orientation to the Hellenic Geodetic Reference 

System together with the corresponding variance - covariance matrices. Following, the 

vector of the horizontal displacement of the roof’s mounting ring was estimated. This 

vector was compared to its equivalent that had been estimated in a previous diploma 

thesis (Giannakopoulos, 2007). 

Following, an effort is presented in order to correlate the vector’s direction with that of 

the tectonic faults existing in the wider area of Attica basin, and most specifically with 

the main direction of the 1999 earthquake.  

Finally, the withdrawn conclusions and suggestions are presented together with a 

methodology for the restoration of the roof's mounting ring in its initial position. 
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1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1  ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Σκοπός της παρούσας Διπλωματικής Εργασίας είναι ο επανέλεγχος της μετακίνησης 

του δακτυλίου ανάρτησης της στέγης του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας (Σ.Ε.Φ.), με 

χρήση της γεωδαιτικής μεθοδολογίας. Η συγκεκριμένη μετακίνηση προκλήθηκε από 

το σεισμό που έπληξε το λεκανοπέδιο της Αττικής το 1999 και τα στοιχεία της (μέτρο, 

φορά, διεύθυνση), σε αυθαίρετο, τοπικό σύστημα συντεταγμένων, προσδιορίστηκαν 

στα πλαίσια προηγούμενης διπλωματικής εργασίας που εκπονήθηκε το 2000 [7]. 

Δεδομένου ότι η μετακίνηση του δακτυλίου δεν έχει αποκατασταθεί και προκειμένου 

να ελεγχθούν πιθανές αλλαγές που μπορεί να έχουν συμβεί στα στοιχεία του 

διανύσματος της μετακίνησης, αποφασίσθηκε να προσδιορισθεί εκ νέου το διάνυσμα 

μετακίνησης του δακτυλίου ανάρτησης σε σύστημα συντεταγμένων 

προσανατολισμένο στο κρατικό σύστημα ΕΓΣΑ 87.  

Για το σκοπό αυτό, μετρήθηκαν τα στοιχεία του γεωδαιτικού δικτύου οριζοντίου 

ελέγχου, το οποίο είχε ιδρυθεί σε προηγούμενες διπλωματικές εργασίες ([3], [7]). Το 

δίκτυο αποτελείται από σημεία αναφοράς υλοποιημένα περιμετρικά του σταδίου, και 

σημεία ελέγχου υλοποιημένα στο δακτύλιο ανάρτησης της στέγης καθώς και στις όψεις 

των προβόλων των ζυγωμάτων των πλαισίων (δοκοί υποστυλωμάτων).  

Για τις μετρήσεις των στοιχείων του δικτύου χρησιμοποιήθηκε ολοκληρωμένος 

γεωδαιτικός σταθμός. Το δίκτυο επιλύθηκε με τη Μέθοδο Ελαχίστων Τετραγώνων 

(Μ.Ε.Τ.) και συγκεκριμένα με τη μέθοδο των εμμέσων παρατηρήσεων, με 

προσανατολισμό στο κρατικό σύστημα αναφοράς (ΕΓΣΑ 87). Ακολούθησε η 

αξιολόγηση των αποτελεσμάτων με test x2 (ολικός έλεγχος) για επίπεδο εμπιστοσύνης 

95% και με σάρωση των παρατηρήσεων (κατά Baarda), για ανίχνευση χονδροειδών 

σφαλμάτων σε κάθε μια από αυτές. 

Στη συνέχεια έγινε ο προσδιορισμός του διανύσματος της σχετικής μετακίνησης του 

δακτυλίου ανάρτησης της στέγης ως προς τις δοκούς των υποστυλωμάτων και 

ελέγχθηκε η σημαντικότητά του για επίπεδο εμπιστοσύνης 95%. Προσδιορίσθηκαν 

επίσης οι μετακινήσεις των σημείων ελέγχου που είναι υλοποιημένα στις όψεις των 

προβόλων των δοκών και ελέγχθηκε η στατιστική σημαντικότητά τους για το ίδιο 

επίπεδο εμπιστοσύνης. 

Το διάνυσμα μετακίνησης του δακτυλίου συγκρίθηκε με αυτό που είχε προκύψει στο 

πλαίσιο της προηγούμενης διπλωματικής εργασίας [7], καθώς και με το διάνυσμα που 

προσδιορίσθηκε με τη χρήση της τεχνολογίας 3D επίγειας σάρωσης [12]. Επιπλέον, 

συσχετίστηκε με τα σεισμοτεκτονικά στοιχεία του λεκανοπεδίου της Αττικής. Τέλος 

προέκυψαν τα συμπεράσματα και οι προτάσεις. 
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1.2  ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Η παρούσα διπλωματική εργασία αποτελείται από 11 κεφάλαια και 3 παραρτήματα, η 

δομή και το περιεχόμενο των οποίων παρουσιάζονται αναλυτικά παρακάτω. 

Στο πρώτο κεφάλαιο, αναφέρεται ο σκοπός και η δομή της παρούσας εργασίας. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στην αναγκαιότητα ανίχνευσης και 

προσδιορισμού των παραμορφώσεων των τεχνικών έργων και παρουσιάζονται οι 

μέθοδοι προσδιορισμού τους. 

Το τρίτο κεφάλαιο περιλαμβάνει τα χαρακτηριστικά του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας 

και της ευρύτερης περιοχής. Συγκεκριμένα παρατίθενται στοιχεία που αφορούν τις 

γεωλογικές - γεωμορφολογικές συνθήκες της περιοχής κατασκευής του σταδίου και 

περιγράφονται τα χωροταξικά και κατασκευαστικά στοιχεία του. Επιπλέον, γίνεται 

αναφορά στη στατική λειτουργία του φέροντα οργανισμού της κατασκευής. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο περιγράφεται η διαδικασία αναγνώρισης της περιοχής μελέτης, 

η ίδρυση νέων κορυφών του δικτύου, που απαιτήθηκε να ιδρυθούν, καθώς επίσης και 

τα όργανα που χρησιμοποιήθηκαν για τις μετρήσεις. Τέλος γίνεται αναφορά στη 

διεξαγωγή των μετρήσεων και στην επεξεργασία τους. 

Το πέμπτο κεφάλαιο περιλαμβάνει τη διαδικασία επίλυσης του δικτύου οριζοντίου 

ελέγχου. Παρουσιάζεται η μέθοδος συνόρθωσης που εφαρμόσθηκε και παρατίθενται 

τα αποτελέσματα της επίλυσης. Στη συνέχεια περιγράφονται οι στατιστικοί έλεγχοι του 

δικτύου. 

Στο έκτο κεφάλαιο γίνεται έλεγχος για τις πιθανές μετακινήσεις  των κορυφών του 

δικτύου ελέγχου στο χρονικό διάστημα 2000 – 2016. Αρχικά γίνεται η επίλυση του 

δικτύου, τα στοιχεία του οποίου μετρήθηκαν στη διπλωματική του 2000, στο σύστημα 

συντεταγμένων της παρούσας εργασίας, και στη συνέχεια προσδιορίζεται και ελέγχεται 

ως προς τη στατιστική σημαντικότητά του, για επίπεδο εμπιστοσύνης 95%, το 

διάνυσμα μετακίνησης κάθε κορυφής του δικτύου στο προαναφερόμενο χρονικό 

διάστημα. 

Το έβδομο κεφάλαιο ασχολείται με τον προσδιορισμό του διανύσματος της σχετικής 

μετακίνησης του δακτυλίου ως προς τις δοκούς του σταδίου. Το διάνυσμα που 

προκύπτει συγκρίνεται με το αντίστοιχο της διπλωματικής που εκπονήθηκε μετά το 

σεισμό του 1999 [7], αλλά και με αυτό που προσδιορίσθηκε με τρισδιάστατη σάρωση 

του σταδίου [12]. 

Στο όγδοο κεφάλαιο περιλαμβάνεται η συσχέτιση της διεύθυνσης του διανύσματος 

μετακίνησης με τα σεισμοτεκτονικά στοιχεία της ευρύτερης περιοχής της Αττικής και 

ειδικότερα με την κύρια κατεύθυνση της μακροσεισμικής έντασης του σεισμού του 

1999. 
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Στο ένατο κεφάλαιο προτείνεται μεθοδολογία παρακολούθησης ελεγχόμενης 

σταδιακής επαναφοράς του δακτυλίου ανάρτησης της στέγης, όποτε αυτή 

αποφασισθεί. 

Το δέκατο κεφάλαιο περιλαμβάνει τη χρονική κατανομή των εργασιών που 

πραγματοποιήθηκαν η οποία παρουσιάζεται με αντίστοιχα διαγράμματα. 

Στο ενδέκατο κεφάλαιο παρατίθενται τα συμπεράσματα και οι προτάσεις που 

προέκυψαν από την εκπόνηση αυτής της εργασίας.  

Στο Παράρτημα I συμπεριλαμβάνεται η περιγραφή των κορυφών του δικτύου ελέγχου 

καθώς και η φωτογραφική τους τεκμηρίωση. 

Το Παράρτημα II περιλαμβάνει το σύνολο των μετρήσεων των στοιχείων του δικτύου 

και την επεξεργασία τους. 

Στο Παράρτημα III παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της επίλυσης του δικτύου, 

δηλαδή ο πίνακας μεταβλητότητας-συμμεταβλητότητας και ο αναλυτικός έλεγχος των 

μεμονωμένων παρατηρήσεων. 

Η διπλωματική εργασία ολοκληρώνεται με την αντίστοιχη βιβλιογραφία σε αναλογική 

και ηλεκτρονική μορφή (ιστογραφία). 
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Κεφάλαιο 2ο 

Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 

ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΕΡΓΩΝ   



Κεφάλαιο 2: Η Αναγκαιότητα της Ανίχνευσης Παραμορφώσεων των Τεχνικών Έργων 

 
18 

 

2 Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 

ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
 

2.1  ΓΕΝΙΚΑ 

Οι παραμορφώσεις των τεχνικών έργων οφειλόμενες σε διάφορες αιτίες (σεισμός, 

βροχόπτωση, πυρκαγιά, αλλαγή χρήσης κ.λπ.), προκαλούνται από διαφορικές 

μετακινήσεις των στοιχείων του φέροντα οργανισμού τους. Ιδιαίτερα, μετά την 

εκδήλωση ακραίων φυσικών φαινομένων (ισχυρός σεισμός, έντονη βροχόπτωση 

κ.λπ.), αλλά και εκτεταμένων ανθρωπογενών δράσεων (μεγάλες εκσκαφές, υπόγεια 

έργα κ.λπ.), απαιτείται να γίνεται ανίχνευση των πιθανών παραμορφώσεων του 

φέροντα οργανισμού των τεχνικών έργων, στην περιοχή των οποίων έχουν εκδηλωθεί 

οι προηγούμενες δυσμενείς καταστάσεις. Οι παραμορφώσεις, στον φέροντα οργανισμό 

των τεχνικών έργων, δημιουργούν επιπρόσθετες εντατικές καταστάσεις, οι οποίες κατά 

το στάδιο της μελέτης του δεν έχουν ληφθεί υπόψη. Έτσι, υπάρχει σημαντική 

πιθανότητα να  προκληθούν αστοχίες με τεράστιο κοινωνικό και οικονομικό κόστος. 

Ειδικότερα, σχετικά με τα μεγάλα τεχνικά έργα (γέφυρες, φράγματα, κ.λπ.) και τα 

κτίρια ειδικών χρήσεων (νοσοκομεία, σχολεία, αθλητικές κατασκευές, κ.λπ.), είναι 

βασική προϋπόθεση η ύπαρξη της μέγιστης δυνατής ασφάλειας κατά την 

χρησιμοποίηση τους από τους πολίτες. Γι’ αυτό τον λόγο απαιτείται η συστηματική 

συντήρηση και ο έλεγχος σε όλη τη φάση της λειτουργίας τους. Σε αυτό το πλαίσιο 

εντάσσεται και η παρακολούθηση της κινηματικής συμπεριφοράς, κατά κανόνα, του 

φέροντα οργανισμού τους. 

Από μια γενική θεώρηση, όλες οι ανθρώπινες κατασκευές υπόκεινται σε 

παραμορφώσεις, που ανεξάρτητα των αιτιών, προκύπτουν είτε από την παραμόρφωση 

του υλικού κατασκευής τους, είτε από την παραμόρφωση του εδάφους θεμελίωσής 

τους. Συγκεκριμένα οι παραμορφώσεις είναι πιθανό να οφείλονται: 

➢ σε υπόγειες διεργασίες (μεταβολή του υδροφόρου ορίζοντα, κατασκευή 

υπόγειων έργων κ.λπ.) που μπορεί να προκαλέσουν διαφορικές καθιζήσεις στην 

θεμελίωση του έργου 

➢ στις θερμοκρασιακές μεταβολές στην περιοχή του έργου 

➢ σε μετακινήσεις μεγάλων εδαφικών μαζών στην περιοχή (κατολισθήσεις) 

➢ σε φυσικά φαινόμενα που δεν έχουν προβλεφθεί κατά τη μελέτη του έργου  

(σεισμοί, πλημμύρες, πυρκαγιές κ.α.) 

➢ στην αντοχή του εδάφους καθώς και στον τρόπο θεμελίωσης αυτών των 

κατασκευών 
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➢ στην αλλαγή χρήσης του τεχνικού έργου, που μπορεί να επιβαρύνει την 

κατασκευή με επιπρόσθετα φορτία που δεν είχαν προβλεφθεί κατά τη 

διαδικασία μελέτης. 

Οι μετακινήσεις μπορεί να είναι σχετικές ή απόλυτες. Οι σχετικές, αφορούν τη 

μετακίνηση ενός τμήματος του τεχνικού έργου σε σχέση με κάποιο άλλο, ενώ οι 

απόλυτες τη μετακίνηση ολόκληρου του έργου σε σχέση με σταθερά σημεία της 

ευρύτερης περιοχής. Η μετακίνηση εκφράζεται με ένα διάνυσμα. Όπως είναι γνωστό 

τα στοιχεία του διανύσματος είναι το μέτρο, η διεύθυνση και η φορά. Αυτά τα στοιχεία 

μεταβάλλονται μέσα στο χρονικό διάστημα που εξακολουθεί η δράση του αρχικού 

αιτίου που προκάλεσε τη μετακίνηση, αλλά οι μεταβολές μπορεί να συνεχιστούν και 

μετά το πέρας της δράσης μέχρι την αποκατάσταση της ισορροπίας των τάσεων στη 

κατασκευή. Για αυτό το λόγο ο φορέας μιας κατασκευής εξακολουθεί να 

παραμορφώνεται και μετά την απομάκρυνση του αιτίου που την προκάλεσε. 

Είναι γνωστό ότι οι μετακινήσεις προκαλούν ανακατανομή των τάσεων στις διατομές 

των φερόντων στοιχείων της κατασκευής (δοκοί, υποστυλώματα κ.λπ.). Όταν οι νέες 

τάσεις υπερβούν τα όρια αντοχής τότε επέρχεται αστοχία στον φέροντα οργανισμό της 

κατασκευής. Το αποτέλεσμα μπορεί να είναι μερική ή και ολική αστοχία και να 

συνοδευτεί από μερική ή ολική κατάρρευση της κατασκευής. Επομένως, αποκτά 

ιδιαίτερη σημασία η διαχρονική παρακολούθηση των μεταβολών των στοιχείων του 

διανύσματος της μετακίνησης, με στόχο την έγκαιρη λήψη μέτρων για την ασφάλεια 

της κατασκευής. 

 

 

2.2 ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗΣ 

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

  
Παρακάτω αναφέρονται οι συνηθέστερες μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για την 

ανίχνευση και τον προσδιορισμό των μετακινήσεων στα τεχνικά έργα. 

 

2.2.1 Φυσικές μέθοδοι 

Οι φυσικές μέθοδοι χρησιμοποιούν γεωτεχνικές οργανομετρήσεις προκειμένου να 

εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με την κινηματική συμπεριφορά των κατασκευών. 

Τα γεωτεχνικά όργανα προσαρμόζονται σε σημεία πάνω στο τεχνικό έργο ή ακόμα και 

σε ειδικές κατασκευές μέσα σε αυτό. 

Ορισμένα από τα όργανα που χρησιμοποιούνται είναι: 

1. Το πιεζόμετρο για τη μέτρηση της πίεσης του νερού. 

2. Το κλισιόμετρο για την καταγραφή των κλίσεων. 

3. Το κλινόμετρο για τη μέτρηση των στροφών. 

4. Το μηκυνσιόμετρο για την άμεση μέτρηση των μεταβολών του μήκους μεταξύ δύο 

σημείων, στα οποία αγκυρώνεται. 
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Οι παραπάνω μέθοδοι προσδιορίζουν με πολύ μεγάλη ακρίβεια τις σχετικές 

μετακινήσεις μικρών τμημάτων του τεχνικού έργου. Παρόλα αυτά η πληροφορία που 

προκύπτει από τις μετρήσεις με αυτά τα όργανα είναι μόνο ποσοτική και σημειακή, 

δεν μπορούν δηλαδή οι προσδιοριζόμενες μετακινήσεις να συσχετισθούν και 

αναφέρονται μόνο στο συγκεκριμένο σημείο στο οποίο γίνεται η μέτρηση. 

 

2.2.2  Γεωδαιτικές μέθοδοι 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται ορισμένες από τις γεωδαιτικές μεθόδους που, συνήθως, 

χρησιμοποιούνται για την ανίχνευση και την παρακολούθηση της κινηματικής 

συμπεριφοράς των τεχνικών έργων. 

 

1. Μέθοδος των ευθυγραμμιών 

Κατά τη μέθοδο αυτή ορίζονται, ως σημεία ελέγχου, σημεία τα οποία, αρχικά, ανήκουν 

σε μια ευθυγραμμία, η οποία ορίζεται από δύο σταθερά σημεία εκτός της επιρροής της 

μετακίνησης. Η μέθοδος βασίζεται στις διαδοχικές μετρήσεις της απόκλισης των 

σημείων ελέγχου από την ευθυγραμμία. Η ιδιαιτερότητα της μεθόδου είναι ότι η 

μετακίνηση μπορεί να προσδιοριστεί μόνο ως προς διεύθυνση κάθετη σε αυτήν που 

ορίζεται από την ευθυγραμμία των σταθερών σημείων. 

 

2. Γεωδαιτικά Δίκτυα ελέγχου 

Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή, η ανίχνευση και ο προσδιορισμός των μετακινήσεων 

γίνεται με την ίδρυση ενός γεωδαιτικού δικτύου ελέγχου και τη μέτρηση των στοιχείων 

του σε περισσότερες από μια χρονικές στιγμές (φάσεις). Για το λόγο αυτό τα δίκτυα 

αυτά ονομάζονται διαχρονικά δίκτυα ελέγχου. 

Οι κορυφές του γεωδαιτικού δικτύου ελέγχου διακρίνονται σε δύο κατηγορίες, τα 

σημεία ελέγχου και τα σημεία αναφοράς. Τα σημεία ελέγχου ιδρύονται σε επιλεγμένες 

θέσεις πάνω στη κατασκευή που ελέγχεται, ενώ τα σημεία αναφοράς ιδρύονται εκτός 

της περιοχής επιρροής της δράσης που προκαλεί τη μετακίνηση της κατασκευής, η 

κινηματική συμπεριφορά της οποίας ελέγχεται. 

Τα στοιχεία του δικτύου, δηλαδή τα μήκη μεταξύ των κορυφών του, οι οριζόντιες και 

κατακόρυφες γωνίες καθώς και οι υψομετρικές διαφορές μετρούνται με γεωδαιτικά 

όργανα υψηλής ακρίβειας, τα οποία έχουν προηγουμένως ελεγχθεί για την ορθή 

λειτουργία τους. Οι μετρήσεις συνορθώνονται με την μέθοδο των ελαχίστων 

τετραγώνων (ΜΕΤ), γίνεται η επίλυση του δικτύου και οι στατιστικοί έλεγχοι. Με την 

επίλυση προσδιορίζονται οι συντεταγμένες των κορυφών και οι αβεβαιότητές τους. 

Από τις μετρήσεις των στοιχείων του δικτύου κατά τις διαδοχικές  χρονικές φάσεις (ti), 

(ti+1) και τις αντίστοιχες επιλύσεις προκύπτουν οι μεταβολές των θέσεων των κορυφών 

του, οι οποίες ελέγχονται ως προς τη σημαντικότητά τους για επιλεγμένο επίπεδο 

εμπιστοσύνης. Από τις στατιστικά σημαντικές μεταβολές αυτών των θέσεων, 

προσδιορίζονται τα διανύσματα μετακίνησης των κορυφών με ακρίβειες που φθάνουν 

τα λίγα mm. 
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Τα γεωδαιτικά δίκτυα που χρησιμοποιούνται κυρίως για την  ανίχνευση 

παραμορφώσεων σε τεχνικά έργα είναι: τα δίκτυα οριζοντίου ελέγχου, τα δίκτυα 

κατακόρυφου ελέγχου και τα τρισδιάστατα δίκτυα. 

o Δίκτυο οριζοντίου ελέγχου 

Το δίκτυο οριζοντίου ελέγχου εγκαθίσταται στην ευρύτερη περιοχή του υπό 

παρακολούθηση τεχνικού έργου. Από τις κορυφές αναφοράς του δικτύου γίνονται 

μετρήσεις γωνιών και αποστάσεων σε περισσότερες της μιας χρονικές στιγμές 

(φάσεις), για τον προσδιορισμό των οριζόντιων μετακινήσεων. 

o Δίκτυο κατακόρυφου ελέγχου 

Για την ανίχνευση κατακόρυφων μετακινήσεων, ιδρύεται ένα δίκτυο κατακόρυφου 

ελέγχου στην περιοχή του έργου και μετρώνται τα στοιχεία του (ορθομετρικές  

υψομετρικές διαφορές) σε περισσότερες από μία χρονικές στιγμές (φάσεις). Η μέτρηση 

των υψομετρικών διαφορών μεταξύ των κορυφών γίνεται συνήθως με τη μέθοδο της 

διπλής γεωμετρικής χωροστάθμησης. Από τη σύγκριση των υψομέτρων των κορυφών 

του δικτύου μεταξύ των διαδοχικών φάσεων μέτρησης προσδιορίζονται οι 

κατακόρυφες μετακινήσεις των κορυφών, των οποίων ελέγχεται η στατιστική 

σημαντικότητα. 

o Τρισδιάστατα δίκτυα (Δορυφορικά Δίκτυα) 

Τρισδιάστατο δίκτυο ονομάζεται το δίκτυο του οποίου η θέση των κορυφών 

προσδιορίζεται ως προς ένα τρισορθογώνιο καρτεσιανό σύστημα αναφοράς (Χ,Υ,Ζ). 

Η μέτρηση των στοιχείων των δικτύων αυτών γίνεται σήμερα με τη μέθοδο του 

δορυφορικού εντοπισμού. Για το λόγο αυτό έχει επικρατήσει τα δίκτυα αυτά να 

ονομάζονται δορυφορικά δίκτυα. Κατά τη φάση των μετρήσεων προσδιορίζονται τα 

διανύσματα θέσης (βάσεις) μεταξύ των κορυφών στο χώρο. Από αυτές 

προσδιορίζονται τα διανύσματα μετακίνησης στο παραπάνω σύστημα αναφοράς. 

Γενικά η ίδρυση ενός γεωδαιτικού δικτύου ελέγχου για την μελέτη της κινηματικής 

συμπεριφοράς ενός τεχνικού έργου περιλαμβάνει τις εξής εργασίες υπαίθρου και 

γραφείου:  

• Αναγνώριση 

• Σχεδιασμός δικτύου ελέγχου – Βελτιστοποίηση  

• Εγκατάσταση του δικτύου και εξασφάλιση των κορυφών  

• Μέτρηση των στοιχείων του δικτύου σε κάθε φάση 

• Συνόρθωση των παρατηρήσεων – Επίλυση του δικτύου ελέγχου κατά φάση 

• Ανίχνευση και προσδιορισμός των μετακινήσεων 

• Ερμηνεία των μετακινήσεων 
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3. Μέθοδος με Επίγεια Τρισδιάστατη Σάρωση 

Η ανίχνευση των μετακινήσεων με τη μέθοδο αυτή γίνεται μέσω της σάρωσης της 

επιφάνειας του τεχνικού έργου. Η σάρωση επιτυγχάνεται με ολοκληρωμένους 

γεωδαιτικούς σταθμούς που έχουν τη δυνατότητα να μετρούν μήκη χωρίς τη χρήση 

ανακλαστήρα με ακρίβεια που φθάνει τα ±2mm ή με επίγειους τρισδιάστατους 

σαρωτές laser (3D Laser scanners), οι οποίοι δίνουν σε πραγματικό χρόνο τις 

τρισδιάστατες συντεταγμένες του αντικειμένου με ακρίβεια της τάξης των μερικών 

χιλιοστών. Συνήθως προτιμώνται οι σαρωτές καθώς μπορούν να λαμβάνουν 

αυτοματοποιημένα, γρήγορα και με καλή ακρίβεια ένα τεράστιο όγκο δεδομένων. Το 

τελικό προϊόν είναι νέφος σημείων με συντεταγμένες που αναφέρονται στο σύστημα 

συντεταγμένων του σαρωτή ή και σε άλλο επιλεγμένο σύστημα αναφοράς. Έτσι 

δημιουργείται το τρισδιάστατο μοντέλο της επιφάνειας του έργου για κάθε διαφορετική 

χρονική στιγμή. Στη συνέχεια το ψηφιακό αυτό μοντέλο του αντικειμένου 

απαλλάσσεται από τον θόρυβο των μετρήσεων και υποβάλλεται σε διάφορες 

διαδικασίες ώστε να χρησιμοποιηθεί για την ανίχνευση των μετακινήσεων του 

τεχνικού έργου. Τέτοιες διαδικασίες μπορεί να είναι η δημιουργία τομών (οριζόντιων 

ή κατακόρυφων), προβολών ή η προσαρμογή κατάλληλων μαθηματικών γραμμών-

επιφανειών στα στοιχεία της κατασκευής. 

 

2.2.3 Φωτογραμμετρική μέθοδος 

Η μέθοδος αυτή βασίζεται στη λήψη διαδοχικών φωτογραφιών του έργου, στις οποίες 

περιλαμβάνονται κοινά σταθερά σημεία (φωτοσταθερά), με τη βοήθεια των οποίων 

γίνεται η συσχέτιση των φωτογραφιών και η παραγωγή του μοντέλου του 

αντικειμένου. Στη συνέχεια με άμεσες μετρήσεις επί των εικόνων προσδιορίζονται οι 

τρισδιάστατες συντεταγμένες των σημείων του αντικειμένου. Επιπλέον υπάρχει η 

δυνατότητα προσδιορισμού σχετικών και απόλυτων μετακινήσεων. Στα αρνητικά της 

μεθόδου αυτής συγκαταλέγεται το γεγονός ότι απαιτεί πολύ ακριβό εξοπλισμό.   
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3 ΣΤΑΔΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ 

3.1  ΓΕΝΙΚΑ 

Το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας (Σ.Ε.Φ) είναι ένα κλειστό αθλητικό κέντρο οι 

εγκαταστάσεις του οποίου αναγέρθηκαν στις αρχές της δεκαετίας του 1980 και 

αποτελεί ιδιοκτησία του Ελληνικού Δημοσίου (Εικόνα 1). Το (Σ.Ε.Φ) βρίσκεται στο 

Νέο Φάληρο, και απέχει 10 km από το κέντρο της Αθήνας και 3 km από το κέντρο του 

Πειραιά. 

Η ανέγερση του αθλητικού κέντρου του (Σ.Ε.Φ) του Νέου Φαλήρου, είχε ως σκοπό να 

καλύψει τις ανάγκες του αθλητισμού και της ψυχαγωγίας σε τοπικό και υπερτοπικό 

επίπεδο. Οι εγκαταστάσεις του κλειστού γυμναστηρίου έχουν χωρητικότητα 16.000 

θεατών, ο περιβάλλων χώρος των 340 στρεμμάτων με τα γήπεδα αθλοπαιδιών, τους 

χώρους αναψυχής και πρασίνου και τα πάρκα, αλλά και η πολύ εύκολη πρόσβαση, 

στόχευαν στην ανάδειξη του Σ.Ε.Φ σε μητροπολιτικό πόλο αθλητισμού και αναψυχής 

όλων των κοινωνικών ομάδων. 

Είναι το πλέον πολύ-λειτουργικό κλειστό γήπεδο στην Ελλάδα αφού πέρα από τους 

αγώνες μπάσκετ που φιλοξενεί, διαθέτει και εγκαταστάσεις για τα αγωνίσματα του 

στίβου, του βόλεϋ, της ενόργανης γυμναστικής καθώς και παγοδρόμιο. Έχει 

φιλοξενήσει μεγάλο αριθμό διεθνών συναντήσεων σε διάφορα αθλήματα, ενώ 

χρησιμοποιήθηκε και κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, 

φιλοξενώντας όλους τους αγώνες του βόλεϋ (προκριματικούς και τελικούς). Γι’ αυτό 

το λόγο το στάδιο παρέμεινε κλειστό από το 2002 μέχρι το 2004 ώστε να γίνουν έργα 

εκσυγχρονισμού των εγκαταστάσεων συνολικής αξίας 7.300.000€ από την εταιρία 

ΤΕΡΝΑ [19]. Μετά από την ανακαίνισή του το στάδιο άνοιξε πάλι τις πόρτες του στο 

κοινό στις 11 Αυγούστου του 2004, λίγο πριν την επίσημη έναρξη των Ολυμπιακών 

αγώνων της Αθήνας [23].  
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3.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ  

ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ 
 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται ορισμένα στοιχεία σχετικά με την κατασκευή του 

Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, τη θεμελίωσή του, τα βασικά τμήματά του καθώς και την 

ιδιαιτερότητα που παρουσιάζει το σύστημα ανάρτησης της στέγης. 

Οι εργασίες για το σχεδιασμό και την ανέγερση του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας 

άρχισαν το 1983, ολοκληρώθηκαν το 1985 και το κόστος κατασκευής του ανήλθε στα 

25.000.000€ ([20], [23]). Η αρχιτεκτονική μελέτη έγινε από την εταιρεία «Θύμιος 

Παππαγιάννης και ΣΙΑ». Η στατική μελέτη συντάχθηκε από τον Δρ. πολιτικό μηχανικό 

Δ. Μπαϊρακτάρη. Η μελέτη ανατέθηκε μετά από πανελλήνιο αρχιτεκτονικό 

διαγωνισμό που πραγματοποιήθηκε το 1977 ενώ το Στάδιο εγκαινιάστηκε στις 16 

Φεβρουαρίου 1985, στο πρώτο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου. Από το 

1985 μέχρι και σήμερα το Εργαστήριο Γενικής Γεωδαισίας της Σ.Α.Τ.Μ. Ε.Μ.Π. έχει 

αναθέσει σειρά διπλωματικών εργασιών με σκοπό τον έλεγχο και την παρακολούθηση 

της κινηματικής συμπεριφοράς των φερόντων στοιχείων του σταδίου. 

 

3.2.1 Η θεμελίωση του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας 

Η κατασκευή του σταδίου παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον ως προς την θεμελίωση 

της. Ο χώρος που βρίσκεται σήμερα το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας καλυπτόταν στο 

πρόσφατο παρελθόν από θάλασσα. Το έδαφος θεμελίωσης, των βοηθητικών 

εγκαταστάσεων του σταδίου, αποτελείται από τεχνητές προσχώσεις/μπαζώματα, ενώ 

υποβλήθηκε σε προφόρτηση με φορτίο γαιών ύψους 6 μέτρων για χρονικό διάστημα 

Εικόνα 1: Το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας [18] 
Image 1: The Peace and Friendship Stadium 
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μεγαλύτερο του ενός έτους. Προκειμένου να επιτευχθεί αύξηση της φέρουσας 

ικανότητας εφαρμόστηκε η τεχνική της δυναμικής συμπύκνωσης τόσο στο στίβο του 

γυμναστηρίου όσο και σε μια περιμετρική λωρίδα πλάτους 15 μέτρων έξω από τις 

εξωτερικές σειρές των υποστυλωμάτων. Η κυρίως κατασκευή (το στάδιο) έχει 

θεμελιωθεί σε σύστημα πασσαλοεσχάρας που αποτελείται από 192 φρεατοπασσάλους, 

διαμέτρου 1,30 μέτρων οι οποίοι φτάνουν στο μητρικό πέτρωμα (μάργα του Πειραιά) 

σε βάθος 35 μέτρων. Οι υπόλοιπες εγκαταστάσεις έχουν θεμελιωθεί με άμεση έδραση 

στο έδαφος μέσω πέδιλων και πεδιλοδοκών. Το έδαφος στο οποίο έγιναν οι 

θεμελιώσεις των βοηθητικών κατασκευών, όπως αναφέρθηκε, είναι τεχνητές 

προσχώσεις, οι οποίες αποτελούνται από διαφορετικά υλικά με ανόμοια 

χαρακτηριστικά. Επομένως το έδαφος και μετά τη βελτίωση της αντοχής του, που έγινε 

με δυναμική συμπύκνωση, δεν παρουσιάζει ομοιογένεια. Τέλος σημειώνεται ότι το 

υπόβαθρο του σταδίου είναι κατά κύριο λόγο αργιλικό. 

 

3.2.2 Ενότητες του συγκροτήματος του σταδίου 

Το αθλητικό κέντρο του Νέου Φαλήρου αποτελείται από δύο ενότητες: ένα σύνθετο 

κτιριακό συγκρότημα που αποτελείται από τρία επιμέρους τμήματα καθώς και από τον 

περιβάλλοντα χώρο. 

Το κτιριακό συγκρότημα αποτελείται από τα εξής τρία τμήματα: 

1. Το πρώτο τμήμα περιλαμβάνει συγκρότημα αιθουσών προπονήσεων (πάλης, άρσης 

βαρών, πυγμαχίας, μπάσκετ, βόλεϋ, πινγκ πονγκ, ξιφασκίας, σκοποβολής, ενόργανης 

γυμναστικής). Οι αίθουσες αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για την 

προθέρμανση των αθλητών σε περίπτωση αγώνων στίβου. Αυτό το τμήμα 

συμπληρώνουν αίθουσες σεμιναρίων, αποδυτήρια και κυλικεία. Ο συνολικός όγκος 

φθάνει τα 110.000 m3. 

2. Το δεύτερο τμήμα αποτελεί το βασικό στοιχείο της κύριας υποδομής.  Αποτελείται 

από το κλειστό γυμναστήριο χωρητικότητας 11.390 θεατών για αγώνες μπάσκετ και 

10.520 θεατών για αγώνες στίβου ενώ με τη χρήση κινητών θέσεων και καθισμάτων η 

χωρητικότητα αυξάνεται σε 16.000 θεατές [23]. Ο αγωνιστικός χώρος έχει επιφάνεια 

4000 τετραγωνικά μέτρα και περιλαμβάνει κινητό στίβο 200 μέτρων και 5 διαδρόμων. 

Η διάμετρος της κυκλικής αίθουσας του γυμναστηρίου είναι 120 μέτρα, ενώ το 

ελεύθερο εσωτερικό ύψος στο επίπεδο του αγωνιστικού χώρου είναι 25 μέτρα. Το 

κλειστό γυμναστήριο περιλαμβάνει αποδυτήρια, ιατρείο, αίθουσες τύπου και 

δημοσιογράφων, γραφεία διοίκησης, αποθήκες και άλλους βοηθητικούς χώρους. Ο 

συνολικός όγκος του κύριου γυμναστηρίου είναι 282.000 m3. 

3. Το τρίτο τμήμα αποτελούν το κέντρο συνεδρίων, που περιλαμβάνει το αμφιθέατρο 

‘’Μελίνα Μερκούρη’’ που διαθέτει 942 αναδιπλούμενα καθίσματα καθώς και μια 

δεύτερη βοηθητική αίθουσα που χρησιμοποιείται επίσης για συνέδρια, σεμινάρια, 

διαλέξεις και συνεντεύξεις τύπου. Επιπλέον υπάρχουν τα γραφεία, ο χώρος υποδοχής 

και το αναψυκτήριο για το κοινό ενώ ο συνολικός όγκος φθάνει τα 475.300 m3.  
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Ο περιβάλλων χώρος του σταδίου έχει έκταση 340 περίπου στρέμματα και είχε 

σχεδιαστεί έτσι ώστε να προσφέρει ευκαιρίες ψυχαγωγίας και αθλητισμού σε όλες τις 

ηλικίες. Το δυτικό τμήμα αποτελείται από πλατείες, χώρους πρασίνου, γήπεδα τένις, 

γήπεδα βόλεϋ, γήπεδα μπάσκετ, ανοιχτό στίβο, υπαίθριους χώρους ενόργανης 

γυμναστικής, παιδικές χαρές, 2 συγκροτήματα αποδυτηρίων, 3 αναψυκτήρια, 1 

εστιατόριο και 6 εκδοτήρια εισιτηρίων και έχει έκταση 200 στρέμματα. Το ανατολικό 

τμήμα του περιβάλλοντα χώρου, έκτασης 140 στρεμμάτων περίπου, περιλαμβάνει τα 

έργα προσπελάσεως και τους χώρους στάθμευσης. Τέλος σε συνδυασμό με τα έργα 

διευθέτησης της εκβολής του Κηφισού, δημιουργήθηκε κατάλληλος χώρος για χρήση 

μαρίνας και ένα διάφραγμα μήκους 575 μέτρων για την προστασία των έργων από τους 

κυματισμούς. 

 

3.2.3 Κατασκευαστικά στοιχεία 

Ένα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας αποτελεί η 

κατασκευή της στέγης, αφού είναι η πρώτη αναρτημένη στέγη που κατασκευάστηκε 

στην Ελλάδα, το 1983. 

Η ιδέα της αναρτημένης στέγης πρωτοεμφανίζεται το 70 π.Χ. με το ‘velarium’ όπως 

λεγόταν η τέντα που χρησιμοποίησαν οι Ρωμαίοι για την κάλυψη του Κολοσσαίου. Πιο 

σύγχρονη σύλληψη μιας τέτοιας κατασκευής ξαναεμφανίζεται αιώνες μετά, με την 

μελέτη και ανέγερση της στέγης του σταδίου Raleigh στη Βόρεια Καρολίνα των 

Ηνωμένων Πολιτειών το 1953, που αποτέλεσε την αρχή μιας νέας εποχής για τις 

καλωδιωτές στέγες. Στην Ελλάδα το σημαντικότερο δείγμα  καλωδιωτής στέγης είναι 

αυτή του Σ.Ε.Φ., της οποίας το σχήμα είναι υπερβολικό παραβολοειδές. 

Η κάλυψη του κλειστού γυμναστηρίου πραγματοποιείται με μεμβράνη σχήματος 

υπερβολικού παραβολοειδούς, με κυκλική κάτοψη διαμέτρου 112 μέτρων (Εικόνα 2). 

Η δημιουργία της επιφάνειας επικάλυψης πραγματοποιείται από δύο ομάδες 

παραβολικών καλωδίων οι οποίες τέμνονται κάθετα. Κατά τη μια διεύθυνση τα 

καλώδια με τα κοίλα προς τα κάτω προεντείνονται, η τάση προέντασης μηδενίζεται 

μετά την πλήρη φόρτιση της στέγης. Η μεμβράνη αναρτάται από τον οριζόντιο κυκλικό 

περιμετρικό δακτύλιο από οπλισμένο σκυρόδεμα, ο οποίος εδράζεται στο πάνω μέρος 

των κυρίων πλαισίων. Τα κύρια πλαίσια δέχονται και τα φορτία των κερκίδων. 
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3.3  ΣΤΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΑΔΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ 

Τα φορτία του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας αποτελούνται από τα νεκρά φορτία της 

κατασκευής, με ποσοστό 70% και σε ποσοστό 30% από τα ωφέλιμα φορτία.  

Η στέγη με το σύστημα καλωδίων αναρτάται από τον ολόσωμο δακτύλιο, ο οποίος 

εδράζεται στα ζυγώματα των πλαισίων. Οι εδράσεις του δακτυλίου είναι κυλίσεις που 

επιτρέπουν την εξισορρόπηση του και αποσβένουν τυχόν μετατοπίσεις του, που θα 

είχαν ως συνέπεια τη διατάραξη των φορτίων που μεταβιβάζονται στα υποστυλώματα. 

Τα υποστυλώματα που βρίσκονται περιμετρικά της κατασκευής παραλαμβάνουν μέσω 

των ζυγωμάτων τα φορτία του δακτυλίου και των κερκίδων. Το ύψος των 

υποστυλωμάτων είναι μεταβαλλόμενο. Υπάρχουν τα κοντά υποστυλώματα τα οποία 

είναι τα πιο δύσκαμπτα, τα ψηλά υποστυλώματα που είναι τα πιο εύκαμπτα, καθώς και 

μια ενδιάμεση κατηγορία. Από τη στατική μελέτη του σταδίου έχει κατανεμηθεί το 

μεγαλύτερο βάρος της κατασκευής στα κοντά και δύσκαμπτα υποστυλώματα και το 

μικρότερο στα υψηλά και εύκαμπτα. 

Ειδικά η οροφή (δακτύλιος και στέγη), έχει την δυνατότητα κίνησης κατά τη διάρκεια 

του 24ωρου και επαναφοράς της στην αρχική της θέση ώστε να πραγματοποιείται η 

ορθή κατανομή των φορτίων στα υποστυλώματα. Αυτό επιτυγχάνεται με τη χρήση 

ειδικών συστημάτων ελεγχόμενης κύλισης (αμορτισέρ) στα οποία εδράζεται η οροφή. 

Εικόνα 2: Η κάτοψη του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας [18] 

Image 2: Base Plan of Peace and Friendship Stadium 
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Ωστόσο ο σεισμός της 7ης Σεπτεμβρίου του 1999 προκάλεσε την μετακίνησή της και 

την ακινητοποίησή της σε μια θέση, χωρίς τη δυνατότητα επαναφοράς της. 

Στην εικόνα 3 παρουσιάζονται τα κύρια δομικά μέρη του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας 

που είναι ο δακτύλιος ανάρτησης της στέγης (1), τα κοντά υποστυλώματα (2) και    

ψηλά υποστυλώματα (3) καθώς και οι δοκοί των υποστυλωμάτων (4) και η καλωδιωτή 

στέγη (5). 

 

 
 

Εικόνα 3: Τα δομικά στοιχεία του σταδίου 

Image 3: The constructional parts of stadium 
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4 ΔΙΚΤΥΟ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

4.1  ΓΕΝΙΚΑ 

Το κεφάλαιο αυτό, αναφέρεται στη διαδικασία αναγνώρισης, μέτρησης και 

επεξεργασίας των στοιχείων του δικτύου οριζοντίου ελέγχου που έχει εγκατασταθεί 

στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στο πλαίσιο των διπλωματικών εργασιών που έχουν 

ανατεθεί από το 1985 και παρουσιάζονται παρακάτω. 

• Το Σεπτέμβριο του 1985 στα πλαίσια διπλωματικής εργασίας [3], που ανατέθηκε 

από το εργαστήριο Γενικής Γεωδαισίας της Σ.Α.Τ.Μ. Ε.Μ.Π., με αντικείμενο τον 

έλεγχο των μετακινήσεων στον φέροντα οργανισμό του σταδίου καθώς και της 

ευρύτερης περιοχής (καθιζήσεις), ιδρύθηκε δίκτυο οριζοντίου ελέγχου καθώς και 

δίκτυο κατακόρυφου ελέγχου. Το δίκτυο οριζοντίου ελέγχου, αποτελούνταν από 

οχτώ κορυφές (σημεία αναφοράς) (1,2,3,4,5,6,7,8) υλοποιημένες με ορειχάλκινα 

μπουλόνια εξωτερικά της κατασκευής, στη στάθμη του πρώτου διαζώματος και 

από τέσσερις κορυφές (σημεία ελέγχου) (Α,Β,Γ,Δ) υλοποιημένες με κωνικούς 

στόχους ειδικής κατασκευής στις όψεις των προβόλων των δοκών (Εικόνα 4). 

 

 

Εικόνα 4: Θέση κορυφών δικτύου οριζοντίου ελέγχου [7]  

Image 4: Horizontal control network points 
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Μετά το 1985 εκπονήθηκαν άλλες 5 διπλωματικές εργασίες με αντικείμενα, που 

αφορούσαν τις παραμορφώσεις της κατασκευής και της ευρύτερης περιοχής. Αυτές 

αναφέρονται με χρονολογική σειρά παρακάτω. 

• Το 1988 ανατέθηκε διπλωματική εργασία [11] με σκοπό την ανίχνευση πιθανής 

μετακίνησης των κορυφών ελέγχου του υπάρχοντος δικτύου οριζοντίου και 

κατακόρυφου ελέγχου καθώς και την επέκταση του τελευταίου. 

• Η επόμενη εργασία ανατέθηκε το 1989 [16], με αντικείμενο τον προσδιορισμό 

πιθανών παραμορφώσεων των φερόντων στοιχείων του σταδίου και την επέκταση 

του δικτύου κατακόρυφου ελέγχου στις περιοχές του Ν. Φαλήρου, Μοσχάτου και 

Καλλιθέας. 

• Το Φεβρουάριο του 1995 έγινε η ανάθεση διπλωματικής εργασίας [13] με στόχο 

την παρακολούθηση των παραμορφώσεων των φερόντων στοιχείων του σταδίου 

και των καθιζήσεων της εγγύς περιοχής. Για τον έλεγχο των καθιζήσεων κρίθηκε 

σκόπιμο να γίνει επέκταση του κατακόρυφου δικτύου στο Μοσχάτο και την 

Καλλιθέα.  

• Το 1998 [17] ανατέθηκε η πέμπτη διπλωματική εργασία, με σκοπό τη συνέχιση της 

παρακολούθησης της κινηματικής συμπεριφοράς του σταδίου και την 

παρακολούθηση των καθιζήσεων στην εγγύς και ευρύτερη περιοχή του, με 

επαναμέτρηση των στοιχείων των υπαρχόντων δικτύων οριζόντιου και 

κατακόρυφου ελέγχου. 

• Τέλος, τον Ιούνιο του 2000, μετά το σεισμό του 1999 που έπληξε την Αττική, 

αποφασίσθηκε να ανατεθεί διπλωματική εργασία [7] προκειμένου να ελεγχθεί η 

απόκριση στο σεισμό του δακτυλίου της στέγης του ΣΕΦ. Για το σκοπό αυτό έγινε 

πύκνωση του δικτύου οριζοντίου ελέγχου με την ίδρυση τεσσάρων νέων σημείων 

αναφοράς στο δάπεδο του πρώτου διαζώματος και δεκατεσσάρων νέων σημείων 

ελέγχου στον φέροντα οργανισμό του σταδίου (8 σημεία στο δακτύλιο ανάρτησης 

της στέγης και 6 στους προβόλους των δοκών) (Σχήμα 1). 
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Σχήμα 1: Δίκτυο οριζοντίου ελέγχου 2000 μετά την πύκνωσή του 

Figure 1: The horizontal control network after its densification (2000) 
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4.2  ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Κατά το στάδιο αναγνώρισης διαπιστώθηκε ότι είχαν καταστραφεί 3 από τα σημεία 

αναφοράς (οι κορυφές 3, 7 και 8) καθώς και 4 από τα σημεία ελέγχου (τα σημεία 16 

και 20 που ήταν υλοποιημένα στους προβόλους των δοκών και τα σημεία 26 και 28 

υλοποιημένα στο δακτύλιο). Το σημείο ελέγχου 19, υλοποιημένο στο δακτύλιο, είχε 

μερικώς καταστραφεί. 

Τα σημεία αναφοράς που είχαν καταστραφεί αντικαταστάθηκαν με νέα (3΄, 7΄ και 8΄), 

τα οποία εγκαταστάθηκαν περίπου στην ίδια θέση με τα αρχικά. Η υλοποίησή τους 

έγινε με τοποθέτηση ειδικών ορειχάλκινων μπουλονιών (Εικόνα 5), σε οπές μέσα στο 

τσιμέντο του δαπέδου του πρώτου διαζώματος, που ανοίχτηκαν με ειδικό κρουστικό 

τρυπάνι. Για την πάκτωση των μπουλονιών και την εξασφάλιση της σταθερότητάς τους 

χρησιμοποιήθηκε ταχείας πήξης μίγμα ρητινών. Τα σημεία ελέγχου που είχαν 

καταστραφεί δεν αντικαταστάθηκαν με νέα. 

 

Έτσι, στην παρούσα διπλωματική εργασία το δίκτυο οριζοντίου ελέγχου αποτελείται 

από δώδεκα σημεία αναφοράς ( 1, 2 , 3’, 4, 5, 6, 7’, 8’, 9, 10, 11, 12), υλοποιημένα 

στον περιβάλλοντα χώρο του σταδίου (πρώτο διάζωμα), και δεκατρία σημεία ελέγχου 

της κατασκευής. Από τα σημεία ελέγχου, τα οχτώ (13, 15, 18, 22, 24, 25, 27, 29) είναι 

υλοποιημένα στους προβόλους των δοκών και τα υπόλοιπα πέντε (14, 17, 21, 23, 30) 

στο δακτύλιο της οροφής (Σχήμα 2). 

 

 

 

 

Εικόνα 5: Σήμανση κορυφών 

Image 5: Marking of points 
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Σχήμα 2: Δίκτυο οριζοντίου ελέγχου (2016) 

Figure 2: Horizontal control network (2016) 
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Η διαδικασία της αναγνώρισης ολοκληρώθηκε με τη σύνταξη των αυτοσχέδιων 

εξασφάλισης όλων των κορυφών, τα οποία παρουσιάζονται στο παράρτημα I της 

παρούσας διπλωματικής με την αντίστοιχη φωτογραφική τεκμηρίωση. 

 

4.3  ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ 

Στην παράγραφο αυτή γίνεται αναφορά στη διαδικασία διεξαγωγής των μετρήσεων 

των στοιχείων του δικτύου, καθώς και στον εξοπλισμό που χρησιμοποιήθηκε. 

 

4.3.1 Όργανα και παρελκόμενα 

Τα στοιχεία του δικτύου ελέγχου (οριζόντιες και κατακόρυφες γωνίες, κεκλιμένα 

μήκη) μετρήθηκαν με τον γεωδαιτικό σταθμό TOPCON GPT3105N (Εικόνα 6), του 

οποίου τα τεχνικά χαρακτηριστικά παρουσιάζονται στη συνέχεια (Πίνακας 1). 

 

 

 

 

 

Εικόνα 6: Γεωδαιτικός σταθμός TOPCON GPT3105N [24] 
Image 6: Total station TOPCON GPT3105N 
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Χρησιμοποιήθηκαν επίσης τα ακόλουθα παρελκόμενα:  

• 2 τρικόχλια με δυνατότητα οπτικής κέντρωσης 

• 2 απλά κατάφωτα με τους αντίστοιχους στυλεούς για την προσαρμογή τους στα 

τρικόχλια 

• 3 τρίποδες αλουμινίου 

• 1 μετροταινία, για τη μέτρηση υψών οργάνου – σκόπευσης 

• αγκωνοειδές πρίσμα, για τις πολύ κεκλιμένες σκοπεύσεις 

Πριν την έναρξη των μετρήσεων πραγματοποιήθηκε έλεγχος για την ορθή λειτουργία 

των οπτικών κεντρώσεων των τρικοχλίων καθώς και για την ύπαρξη σταθεράς 

οργάνου-καταφώτου. 

 

4.3.2 Μετρήσεις – Επεξεργασία 

Η μέτρηση των στοιχείων του δικτύου περιλάμβανε τη μέτρηση γωνιών και μηκών με 

το γεωδαιτικό σταθμό. Συγκεκριμένα, έγινε η μέτρηση των οριζόντιων και 

κατακόρυφων γωνιών από κάθε κορυφή αναφοράς προς όσες άλλες κορυφές 

(αναφοράς και ελέγχου) του δικτύου ήταν ορατές. Οι γωνιομετρήσεις έγιναν με τη 

μέθοδο των πλήρων περιστροφών σε 2 πλήρεις περιόδους.  

Ταυτόχρονα μετρούνταν τα κεκλιμένα μήκη μεταξύ των κορυφών αναφοράς του 

δικτύου. 

Οι μετρήσεις ολοκληρώνονταν με την καταγραφή του ύψους οργάνου και ύψους 

σκόπευσης.  

Γωνιομετρική ακρίβεια ±5΄΄(±15cc) 

Εμβέλεια απόστασης με πρίσμα 3000m 

Εμβέλεια απόστασης χωρίς πρίσμα 350m 

Ακρίβεια μέτρησης μήκους με πρίσμα ±(2mm + 2ppm) 

Ακρίβεια μέτρησης μήκους χωρίς 

πρίσμα 
±(3mm + 2ppm) 

Δυνατότητες 
Laser pointer, 

2 Φωτεινοί οδηγοί χάραξης 

Πίνακας  1: Τεχνικά χαρακτηριστικά γεωδαιτικού σταθμού TOPCON GPT3105N 

Table 1: Technical features of total station TOPCON GPT3105N 



Κεφάλαιο 4: Δίκτυο Οριζοντίου Ελέγχου 

 

 
40 

 

Ως στόχοι για τις κορυφές αναφοράς χρησιμοποιήθηκαν κατάφωτα προσαρμοσμένα 

πάνω σε τρικόχλια, ενώ στα σημεία ελέγχου η σκόπευση έγινε στους στόχους που 

υλοποιούν τα σημεία (Εικόνα 7). Στα σημεία ελέγχου έγιναν μετρήσεις μόνο 

οριζόντιων γωνιών. 

Το χρονικό διάστημα που απαιτήθηκε για να ολοκληρωθούν οι μετρήσεις από κάθε 

κορυφή ήταν 2:30 με 3:00 ώρες. 

Ως επί το πλείστον, οι μετρήσεις έγιναν πρωινές ώρες και σε ημέρες με ασθενή άνεμο. 

 

 

 

Αφού έγινε η επεξεργασία των μετρήσεων υπολογίστηκαν οι μέσοι όροι των 

οριζόντιων γωνιών και οι μέσοι όροι των οριζόντιων αποστάσεων από μετάβαση και 

επιστροφή  (Πίνακας 2). 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 7: Σήμανση σημείων ελέγχου 

Image 7:Targets for control points 
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Πίνακας  2: Οριζόντιες γωνίες και οριζόντιες αποστάσεις του δικτύου οριζοντίου ελέγχου 

Table 2: Horizontal angles and distances of the horizontal control network

Οριζόντιες 

γωνίες 
grad 

Οριζόντιες 

γωνίες 
grad 

Οριζόντιες 

γωνίες 
grad Αποστάσεις (m) 

9-1-10 30.3680 10-9-5 149.4635 5-6-17 60.6528 (1-10) 85.870 
9-1-5 206.0479 10-9-6 131.9133 5-6-18 128.9931 (1-6) 84.600 
9-1-6 178.6122 2-10-7΄ 39.4313 8΄-7΄-22 41.3195 (1-4) 124.730 
9-1-4 159.9645 2-10-9 199.5640 8΄-7΄-24 53.7287 (2-7΄) 62.180 

7΄-2-8΄ 11.4417 2-10-1 176.2665 8΄-7΄-25 69.0749 (2-8΄) 106.893 
7΄-2-3΄ 31.0047 12-11-4 15.1211 8΄-7΄-27 126.8570 (2-3΄) 147.282 
7΄-2-10 129.1559 12-11-3΄ 168.6124 3΄-8΄-22 34.4975 (2-10) 50.740 
7΄-2-9 128.9356 12-11-7΄ 139.4175 3΄-8΄-23 33.1769 (2-9) 103.541 
7΄-2-4 76.3160 4-12-6 23.2166 3΄-8΄-24 84.2610 (3΄-11) 46.582 

11-3΄-12 17.0108 4-12-5 39.3439 3΄-8΄-25 100.5849 (3΄-12) 98.440 
11-3΄-4 32.0720 4-12-11 167.6617 3΄-8΄-27 113.9761 (3΄-4) 138.200 
11-3΄-7΄ 157.1555 4-12-3΄ 153.2871 10-9-14 128.6126 (3΄-7΄) 96.807 
11-3΄-8΄ 177.1173 4-12-8΄ 139.0325 10-9-29 41.4402 (3΄-8΄) 55.737 
11-3΄-2 137.7159 9-1-13 120.3909 10-9-30 39.3172 (4-6) 50.093 
11-3΄-1 83.1174 9-1-14 124.3288 2-10-27 64.1331 (4-5) 96.042 
6-4-5 12.6012 9-1-15 160.6254 2-10-29 162.8619 (4-11) 99.968 
6-4-1 32.4293 9-1-29 38.9024 2-10-30 165.0655 (4-12) 48.359 

6-4-11 137.1934 7΄-2-24 33.3748 12-11-21 61.0534 (5-9) 85.511 
6-4-12 154.4045 7΄-2-27 76.6190 12-11-22 133.8672 (5-12) 131.274 
6-4-3΄ 122.7499 7΄-2-25 34.4050 12-11-23 135.3801 (6-9) 124.203 
6-4-2 73.7245 7΄-2-29 114.3671 4-12-18 53.1088 (6-12) 92.204 
1-5-4 134.0959 7΄-2-30 115.3925 4-12-21 131.2357 (7΄-8΄) 47.043 
1-5-6 147.2660 11-3΄-21 33.9199   (7΄-11) 136.356 
1-5-9 397.0859 11-3΄-22 102.6116   (7΄-10) 96.080 

1-5-12 115.2509 11-3΄-23 104.1117   (8΄-12) 147.258 
5-6-1 25.3000 11-3΄-24 134.1934   (9-10) 52.803 
5-6-9 32.2656 11-3΄-25 134.1419   (11-12) 54.908 

5-6-12 151.8511 6-4-15 32.0086   (1-9) 41.159 
5-6-4 174.2221 6-4-17 32.0692     

8΄-7΄-3΄ 23.8212 6-4-18 87.7769     
8΄-7΄-11 37.4851 1-5-13 22.5473     
8΄-7΄-2 173.3889 1-5-14 20.8651     

8΄-7΄-10 141.9722 1-5-15 83.8152     
3΄-8΄-7΄ 156.2069 1-5-17 100.9617     
3΄-8΄-2 141.0354 1-5-18 108.4847     

3΄-8΄-12 25.6482 5-6-13 35.6428     
10-9-2 0.2078 5-6-15 46.5717     
10-9-1 146.3235       
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Εικόνα 8: Μετρήσεις στο στάδιο 

 Image 8: Measurements at the stadium 

 

Το σύνολο των μετρήσεων περιλαμβάνεται στο παράστημα ΙΙ της παρούσας εργασίας. 
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4.4  ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ 

Το γεωδαιτικό δίκτυο οριζοντίου ελέγχου αποφασίσθηκε να προσανατολιστεί ως προς 

το βορρά τετραγωνισμού του ΕΓΣΑ 87 έτσι ώστε να είναι δυνατή η συσχέτιση του 

διανύσματος μετακίνησης που θα προσδιοριστεί με τα σεισμοτεκτονικά στοιχεία του 

λεκανοπεδίου. 

Για τον προσανατολισμό προσδιορίσθηκαν οι συντεταγμένες της σταθερής (1) και 

ημισταθερής (2) κορυφής του δικτύου στο ΕΓΣΑ 87. Για το σκοπό αυτό 

χρησιμοποιήθηκε ο δέκτης δορυφορικού εντοπισμού SmartStation 4700 της Leica 

Geosystems (Εικόνα 9). 

Οι συντεταγμένες των δύο κορυφών του δικτύου προσδιορίστηκαν με την τεχνική του 

κινηματικού εντοπισμού σε πραγματικό χρόνο (Real Time Kinematic, RTK), η οποία 

επιτυγχάνει προσδιορισμό θέσης με ακρίβεια λίγων εκατοστών. Στη συγκεκριμένη 

περίπτωση επιτεύχθηκε ακρίβεια στον προσδιορισμό θέσης της τάξης του ±1.5 cm. 

Ως σταθμός αναφοράς χρησιμοποιήθηκε ο σταθμός αναφοράς ΜΕΤ0 της εταιρείας 

Metrica. 

Ο δέκτης τοποθετήθηκε στις δυο παραπάνω κορυφές και προσδιορίσθηκαν οι 

συντεταγμένες τους καθώς και το γεωμετρικό τους υψόμετρο, το οποίο μέσω του 

λογισμικού HEPOS TT ανάχθηκε σε ορθομετρικό. 

Για την διεξαγωγή των μετρήσεων χρησιμοποιήθηκαν τα εξής παρελκόμενα: 

• 1 τρίποδας αλουμινίου 

• 1 τρικόχλιο 

• 1 βάση στήριξης  

• μετροταινία 

• κινητό τηλέφωνο 
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Εικόνα 9: Το σύστημα SmartStation 4700  της Leica Geosystems [22] 

Image 9: Leica Geosystems’ SmartStation 4700   

 

Τα αποτελέσματα των μετρήσεων δίνονται στον ακόλουθο πίνακα. 

 

Κορυφή Χ (m) Υ (m) 
Ακρίβεια 

προσδιορισμού 

θέσης  

Ορθομετρικό 

υψόμετρο 

H(m) 

1 470648.685 4199124.077 ±1,5cm 9,634 

2 470517.621 4199153.554 ±1,5cm 9,588 

Πίνακας  3: Συντεταγμένες κορυφών 1 και 2 που προέκυψαν από τις μετρήσεις δορυφορικού 

εντοπισμού 

Table 3: Coordinates of the network’s points 1 and 2 estimated through GNSS measurements 
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Κεφάλαιο 5ο 

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ 

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 
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5 ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

5.1  ΓΕΝΙΚΑ 

Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζεται η επίλυση του δικτύου οριζοντίου ελέγχου. Όπως 

προαναφέρθηκε το γεωδαιτικό δίκτυο οριζοντίου ελέγχου επιλύθηκε σε σύστημα 

συντεταγμένων με τον άξονα των Υ παράλληλο με την διεύθυνση του Βορρά 

τετραγωνισμού του ΕΓΣΑ 87. Ως αποτέλεσμα της επίλυσης προέκυψαν οι τελικές 

συντεταγμένες των κορυφών του δικτύου και ο αντίστοιχος πίνακας μεταβλητότητας - 

συμμεταβλητότητας.  

 

5.2  ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

5.2.1 Μέθοδος συνόρθωσης -Προσωρινές τιμές  

Η συνόρθωση των παρατηρήσεων έγινε με τη μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων. Η 

μέθοδος συνόρθωσης που ακολουθήθηκε ήταν αυτή των εμμέσων παρατηρήσεων και 

ειδικότερα η μέθοδος μεταβολής των συντεταγμένων. 

Ο αριθμός των εξισώσεων παρατήρησης που δημιουργήθηκαν, ήταν ίσος με το πλήθος 

των παρατηρήσεων που έγιναν μεταξύ των κορυφών του δικτύου στο ύπαιθρο. Έτσι 

προέκυψαν 125 εξισώσεις από τις 97 οριζόντιες γωνίες και τις 28 αποστάσεις    

(Πίνακας 2). 

Η συνόρθωση έγινε με τις ελάχιστες εξωτερικές δεσμεύσεις θεωρώντας σταθερή τη 

κορυφή 1 και ημισταθερή τη κορυφή 2. 

Ακολουθεί συγκεντρωτικός πίνακας με τα στοιχεία του δικτύου (Πίνακας 4). 

Συν/νες σταθερής κορυφής 1 x1, y1 470648.685, 4199124.077 

Σταθερή διεύθυνση α1-2 314.0836g 

Πλήθος κορυφών δικτύου p 25 

Πλήθος παρατηρήσεων n 125 

Πλήθος αγνώστων καθοριστικών 

παραμέτρων 
m 47 

Βαθμοί ελευθερίας r = n – m 78 

A priori τυπικό σφάλμα μονάδας 

βάρους 
σο ±1 

Πίνακας  4: Στοιχεία δικτύου οριζοντίου ελέγχου 

Table 4: Elements of horizontal control network 
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Για τη συνόρθωση του δικτύου υπολογίστηκαν οι προσωρινές συντεταγμένες όλων των 

κορυφών μέσω της επίλυσης εμπροσθοτομιών. 

Οι υπολογισθείσες τιμές των προσωρινών συντεταγμένων παρουσιάζονται στον  

πίνακα 5. 

 

 

Κορυφή X (m) Y (m) 

1 470648.685 4199124.077 

2 470517.621 4199153.554 

 3΄ 470586.249 4199283.859 

4 470713.733 4199230.514 

5 470691.192 4199137.148 

6 470711.783 4199180.462 

 7΄ 470517.466 4199215.740 

 8΄ 470536.481 4199258.772 

9 470610.703 4199108.277 

10 470563.141 4199131.214 

11 470632.558 4199288.854 

12 470683.432 4199268.200 

13 470647.580 4199139.569 

14 470648.554 4199138.387 

15 470674.153 4199164.754 

17 470680.189 4199174.898 

18 470676.558 4199224.779 

21 470639.229 4199259.857 

22 470588.176 4199254.890 

23 470587.444 4199256.004 

24 470561.518 4199229.886 

25 470556.344 4199218.452 

27 470559.006 4199169.589 

29 470596.844 4199135.527 

30 470596.356 4199134.301 

Πίνακας  5: Προσωρινές συντεταγμένες κορυφών δικτύου 

Table 5: Initial coordinates of horizontal control network points 
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5.2.2 Εκτίμηση βαρών 

Απαραίτητο στοιχείο για τη διαδικασία της συνόρθωσης του δικτύου, είναι η εκτίμηση 

των βαρών για τις γωνίες και τις αποστάσεις.  

Το βάρος για τις αποστάσεις προκύπτει από τη σχέση: 

P = 
1

𝜎𝐷
2                                                               (5.1) 

Αντίστοιχα για τις γωνίες είναι:  

   P = 
1

𝜎𝛾
2                                                               (5.2) 

➢ Όπως έχει αναφερθεί ο γεωδαιτικός σταθμός TOPCON GPT3105N που 

χρησιμοποιήθηκε για τις μετρήσεις, είχε ακρίβεια μέτρησης αποστάσεων       

±(2mm + 2ppm). Λαμβάνοντας υπ’όψιν και τα σφάλματα λόγω κέντρωσης 

οργάνου και στόχων, θεωρήθηκε αβεβαιότητα στις αποστάσεις σD = ± 5mm.  

➢ Για την εκτίμηση της αβεβαιότητας σγ των γωνιών χρησιμοποιήθηκε η σχέση του 

Ferrero: 

 σγ = ± √
∑ 𝑤𝑖

2

3∙𝜈
                                                    (5.3) 

όπου: 

Σwi
2 : το άθροισμα των τετραγώνων των σφαλμάτων κλεισίματος ικανού αριθμού 

τριγώνων του δικτύου 

ν : πλήθος τριγώνων. 

Ακολουθεί ο πίνακας με τα τρίγωνα του δικτύου οριζοντίου ελέγχου που 

χρησιμοποιήθηκαν και τα αντίστοιχα σφάλματα κλεισίματος (Πίνακας 6). 
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Α/Α Τρίγωνα │Σφάλμα│ 

1. (1-9-10) 157cc 

2. (2-7΄-10) 39cc 

3. (2-7΄-8΄) 188cc 

4. (2-7΄-3΄) 120cc 

5. (3΄-11-12) 22cc 

6. (3΄-11-4) 68cc 

7. (6-5-12) 65cc 

8. (7΄-8΄-3΄) 101cc 

9. (8΄-3΄-12) 93cc 

10. (11-12-4) 61cc 

11. (12-4-5) 78cc 

12. (12-4-3΄) 29cc 

13. (1-3΄-4) 39cc 

14. (4-6-5) 66cc 

15. (4-6-1) 9cc 

16. (4-6-12) 79cc 

17. (5-1-6) 142cc 

18. (5-1-4) 85cc 

19. (6-5-9) 70cc 

20. (3΄-2-8΄) 169cc 

Πίνακας  6: Σφάλματα κλεισίματος τριγώνων του δικτύου 

Table 6: Closing errors of network’s triangles 

 

Από τα παραπάνω προκύπτει μέσο γωνιακό σφάλμα σγ = ±56cc. Τελικά, για την 

εκτίμηση του βάρους με την προϋπόθεση της ισχύος της αρχικής υπόθεση Η0, 

επιλέχθηκε σγ = ±35cc.  
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5.3  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝΟΡΘΩΣΗΣ 

➢ Συντεταγμένες κορυφών με τις αβεβαιότητές τους  

 

 

Κορυφή X (m) σΧ(mm) Y (m) σY(mm) 

1 470648.685 0 4199124.077 0 

2 470517.551 ± 3 4199153.570 ± 1 

 3΄ 470586.214 ± 4 4199283.866 ± 2 

4 470713.698 ± 3 4199230.522 ± 3 

5 470691.157 ± 2 4199137.156 ± 2 

6 470711.748 ± 2 4199180.469 ± 3 

 7΄ 470517.431 ± 3 4199215.747 ± 3 

 8΄ 470536.446 ± 3 4199258.780 ± 3 

9 470610.668 ± 2 4199108.285 ± 1 

10 470563.106 ± 3 4199131.222 ± 1 

11 470632.523 ± 4 4199288.862 ± 2 

12 470683.398 ± 3 4199268.207 ± 3 

13 470647.545 ± 1 4199139.576 ± 2 

14 470648.520 ± 1 4199138.394 ± 2 

15 470674.118 ± 2 4199164.762 ± 2 

17 470680.154 ± 3 4199174.906 ± 3 

18 470676.523 ± 3 4199224.787 ± 3 

21 470639.194 ± 4 4199259.864 ± 3 

22 470588.141 ± 4 4199254.898 ± 3 

23 470587.409 ± 4 4199256.012 ± 3 

24 470561.483 ± 4 4199229.894 ± 3 

25 470556.309 ± 4 4199218.460 ± 3 

27 470558.971 ± 3 4199169.597 ± 2 

29 470596.809 ± 3 4199135.535 ± 2 

30 470596.321 ± 3 4199134.309 ± 2 

Πίνακας  7: Τελικές συντεταγμένες κορυφών δικτύου με τις αβεβαιότητες τους 

Table 7: Adjusted coordinates of horizontal control network points and their standard 

deviations 
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➢ Το a-posteriori τυπικό σφάλμα της μονάδας βάρους εκτιμήθηκε: 

   �̂�ο = ±√𝜐𝛵 𝑃 𝜐

𝑟
 = ±1,01                                      (5.4)                            

Όπου: 

υ: ο πίνακας υπολοίπων 

P: ο πίνακας βαρών  

r: οι βαθμοί ελευθερίας  

 

5.4  ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ  

Οι στατιστικοί έλεγχοι που έγιναν ήταν ο ολικός έλεγχος και ο έλεγχος των 

μεμονωμένων παρατηρήσεων (σάρωση δεδομένων).   

• Ολικός έλεγχος:  

Ο ολικός έλεγχος γίνεται με βάση την κατανομή x2, πρέπει να ισχύει η ανισότητα: 

    𝑟 ∙
�̂�𝜊

2

𝜎𝜊
2 ≤ 𝑋𝑟,(1−𝑎)

2                                                       (5.5) 

Με στοιχεία εισόδου τον βαθμό ελευθερίας r = 78 και το επίπεδο εμπιστοσύνης                

P = 0.95, προσδιορίσθηκε το αντίστοιχο εκατοστιαίο σημείο της κατανομής x2 από τους 

πίνακες της κατανομής: X78,0.95
2  = 99,33. 

Η αρχική υπόθεση Ho γίνεται αποδεκτή αφού: 

 
𝑟∗�̂�𝜊

2

𝜎𝜊
2  = 79,57 ≤ 99,33                                               (5.6) 

• Έλεγχος των μεμονωμένων παρατηρήσεων: 

Ο έλεγχος αυτός γίνεται με βάση την κατανομή Fisher, με την προϋπόθεση ότι το 

πιθανό χονδροειδές σφάλμα βρίσκεται μόνο στη μεμονωμένη παρατήρηση i. Η 

συγκεκριμένη παρατήρηση δεν έχει σφάλμα εάν ισχύει η ανισότητα: 

   Wi = │
𝜐𝑖

𝜎𝜐𝑖
 │≤ √𝐹1,∞,(1−𝑎˳)                                           (5.7) 

Όπου:  

αο = 0,05 : το επίπεδο σημαντικότητας  

υi : υπόλοιπο της i παρατήρησης  

𝜎𝜐𝑖  : τυπικό σφάλμα του υπολοίπου που δίνεται από την επόμενη σχέση και ορίζεται 

ως το διαγώνιο στοιχείο του πίνακα Vυ = Vl – 𝑉𝑙 

                                      𝜎𝜐𝑖
2  = 𝜎𝑙𝑖

2 - 𝜎𝑙𝑖

2
                                                        (5.8) 

𝐹1,∞,(1−𝑎𝑜): οριακή τιμή για την κατανομή Fisher. 
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Συγκεκριμένα, θα πρέπει να ισχύει η ανισότητα: 

Wi = │
𝜐𝑖

𝜎𝜐𝑖
 │≤ 3,29                                               (5.9) 

Τελικά, η ανισότητα ίσχυε για όλες τις παρατηρήσεις του δικτύου, επομένως σε καμία 

από αυτές δεν υπήρχε χονδροειδές σφάλμα.  

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των μεμονωμένων παρατηρήσεων δίνονται στο 

παράρτημα III. 
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Κεφάλαιο 6ο 

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ 

ΚΟΡΥΦΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ 

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 
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6 ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΚΟΡΥΦΩΝ 

ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 
 

6.1  ΓΕΝΙΚΑ 

Στο παρόν κεφάλαιο περιγράφεται η διαδικασία ανίχνευσης των μετακινήσεων των 

κορυφών του δικτύου οριζοντίου ελέγχου στο χρονικό διάστημα 2000-2016. Για να 

προσδιορισθεί το διάνυσμα μετακίνησης κάθε κορυφής πρέπει να είναι γνωστές οι 

συντεταγμένες της στο ίδιο σύστημα αναφοράς και για τις δύο χρονικές στιγμές. Έτσι 

έγινε επίλυση του δικτύου που είχε μετρηθεί στα πλαίσια της διπλωματικής του 2000 

και το οποίο είχε επιλυθεί σε αυθαίρετο τοπικό σύστημα αναφοράς, στο 

προσανατολισμένο σύστημα αναφοράς του δικτύου ελέγχου αυτής της διπλωματικής 

εργασίας. 

 

6.2  ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ 2000 

Η επίλυση πραγματοποιήθηκε στο σύστημα αναφοράς του δικτύου του 2016 (σύστημα 

προσανατολισμένο στο ΕΓΣΑ 87) με τις ίδιες ελάχιστες εξωτερικές δεσμεύσεις 

(σταθερή κορυφή 1 και σταθερή διεύθυνση α1-2). Στη συνόρθωση δεν συμμετείχαν οι 

παρατηρήσεις προς τις κορυφές 16, 20 (σημεία ελέγχου των δοκών) και 19, 26, 28 

(σημεία ελέγχου του δακτυλίου) που έχουν καταστραφεί. Επιπλέον αφαιρέθηκαν οι 

παρατηρήσεις των αποστάσεων που είχαν μετρηθεί με καταβιβασμό των σημείων 

ελέγχου. 

Η συνόρθωση έγινε με τη μέθοδο μεταβολής των συντεταγμένων. Οι προσωρινές τιμές 

των συντεταγμένων που χρησιμοποιήθηκαν για τη συνόρθωση είναι ίδιες με αυτές που 

χρησιμοποιήθηκαν για την επίλυση του δικτύου του 2016 (Πίνακας 5). Ως βάρη 

χρησιμοποιήθηκαν αυτά της επίλυσης του 2000. Στον ακόλουθο πίνακα 8 

παρουσιάζονται συνοπτικά τα δεδομένα της επίλυσης.  

 

Συν/νες σταθερής κορυφής 1 x1, y1 470648.685, 4199124.077 

Σταθερή διεύθυνση α1-2 314.0836g 

Πλήθος κορυφών δικτύου p 25 

Πλήθος παρατηρήσεων n 147 

Πλήθος αγνώστων καθοριστικών 

παραμέτρων 
m 47 

Βαθμοί ελευθερίας r = n – m 100 

Βάρος γωνιών P 1/20² 

Βάρος αποστάσεων P 1 / (0,005) ² 

A priori τυπικό σφάλμα μονάδας 

βάρους 
σο ±1 

Πίνακας  8: Δεδομένα επίλυσης για το δίκτυο οριζοντίου ελέγχου του 2000 

Table 8: Elements of horizontal control network of 2000 
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Μετά την επίλυση του δικτύου εκτιμήθηκε το a-posteriori τυπικό σφάλμα της μονάδας 

βάρους, 𝜎�̂�= ±0,89. Στον επόμενο πίνακα 9 δίνονται οι τελικές συντεταγμένες των 

κορυφών του δικτύου και οι αβεβαιότητές τους. 

 

Κορυφή X (m) σΧ(mm) Y (m) σY(mm) 

1 470648.685 0 4199124.077 0 

2 470517.566 ±2 4199153.566 ±1 

3 470586.235 ±2 4199283.847 ±1 

4 470713.712 ±1 4199230.505 ±2 

5 470691.166 ±1 4199137.154 ±1 

6 470711.754 ±1 4199180.451 ±2 

7 470517.467 ±2 4199215.766 ±2 

8 470536.462 ±2 4199258.737 ±2 

9 470610.676 ±1 4199108.293 ±1 

10 470563.117 ±2 4199131.222 ±1 

11 470632.542 ±2 4199288.847 ±1 

12 470683.412 ±2 4199268.195 ±2 

13 470647.546 ±1 4199139.575 ±1 

14 470648.528 ±1 4199138.388 ±1 

15 470674.156 ±1 4199164.735 ±1 

17 470680.177 ±2 4199174.927 ±1 

18 470676.560 ±2 4199224.786 ±2 

21 470639.186 ±2 4199259.885 ±2 

22 470588.153 ±2 4199254.900 ±2 

23 470587.408 ±2 4199256.015 ±2 

24 470561.482 ±2 4199229.922 ±2 

25 470556.300 ±2 4199218.482 ±2 

27 470558.988 ±2 4199169.581 ±1 

29 470596.829 ±2 4199135.529 ±1 

30 470596.333 ±2 4199134.300 ±1 

 

Πίνακας  9: Συντεταγμένες του δικτύου 2000 με τις αβεβαιότητές τους 

Table 9: Adjusted coordinates of 2000 horizontal control network points and their standard 

deviations 

Εν συνεχεία πραγματοποιήθηκαν οι κατάλληλοι στατιστικοί έλεγχοι για να ελεγχθεί η 

αξιοπιστία του δικτύου (ολικός έλεγχος - test x2) και να ανιχνευθεί αν υπάρχει 

χονδροειδές σφάλμα σε κάποια παρατήρηση (με έλεγχο μεμονωμένων 

παρατηρήσεων). Και οι δύο έλεγχοι ήταν επιτυχείς. 
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6.3 ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ 

ΤΩΝ ΚΟΡΥΦΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 
 

Με βάση τις συντεταγμένες των κορυφών του δικτύου, που εκτιμήθηκαν μετά τις 

επιλύσεις του δικτύου κατά το 2016 (παρ. 5.3) και 2000 (παρ. 6.2), υπολογίστηκε το 

διάνυσμα (δr) μεταβολής της θέσης κάθε κορυφής (μέτρο και διεύθυνση) κατά το 

διάστημα 2000 – 2016. Επίσης, προσδιορίσθηκε και ο μεγάλος ημιάξονας της έλλειψης 

σφάλματος μετακίνησης για κάθε κορυφή. Τα διανύσματα ελέγχθηκαν ως προς τη 

στατιστική σημαντικότητά τους για επίπεδο εμπιστοσύνης 95% με μονοδιάστατο 

έλεγχο. Τα στοιχεία αυτά (διανύσματα μετακίνησης και στατιστικός έλεγχος) 

φαίνονται στον επόμενο πίνακα 10.  

 

Κορυφή δr (mm) αδr (grad) σu (mm) σu*z (mm) 
ΥΠΑΡΞΗ 

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ 

1 - - - - - 

2 15 314.0836 3 6 ΝΑΙ 

4 23 357.0600 4 8 ΝΑΙ 

5 9 312.5676 3 6 ΝΑΙ 

6 19 379.6092 3 6 ΝΑΙ 

9 11 246.8850 3 6 ΝΑΙ 

10 11 300.7887 4 8 ΝΑΙ 

11 24 341.3088 5 10 ΝΑΙ 

12 18 345.0150 4 8 ΝΑΙ 

13 1 341.2419 2 4 ΟΧΙ 

14 11 341.9683 2 4 ΝΑΙ 

15 47 339.5535 3 6 ΝΑΙ 

17 31 252.2745 3 6 ΝΑΙ 

18 37 301.7439 4 8 ΝΑΙ 

21 22 175.8273 4 8 ΝΑΙ 

22 12 286.5119 4 8 ΝΑΙ 

23 3 178.4878 4 8 ΟΧΙ 

24 28 201.1933 4 8 ΝΑΙ 

25 24 175.8779 4 8 ΝΑΙ 

27 23 348.0975 4 8 ΝΑΙ 

29 21 318.9065 3 6 ΝΑΙ 

30 15 337.5032 3 6 ΝΑΙ 

Πίνακας  10: Διανύσματα μετακίνησης κορυφών δικτύου στο χρονικό διάστημα 2000-2016 

και στατιστική αξιολόγησή τους για επίπεδο εμπιστοσύνης 95% 

Table 10: Displacement vectors of the network's points for the time interval 2000-2016 and 

test of their statistical significance for confidence level 95% 
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Οι κορυφές 3, 7 και 8 δεν περιλαμβάνονται στον πίνακα, αφού αντικαταστάθηκαν με 

νέες το 2016 (3΄, 7΄, 8΄). 

Όπως φαίνεται και από τον παραπάνω πίνακα 10 οι περισσότερες κορυφές του δικτύου 

(εκτός από τις 13 και 23) παρουσιάζουν στατιστικά σημαντική μετακίνηση για το 

διάστημα 2000 – 2016. Ιδιαίτερα σημαντικές από την άποψη του μεγέθους είναι οι 

μετακινήσεις των κορυφών ελέγχου (15, 18, 22, 24, 25, 27, 29) που είναι υλοποιημένες 

στις δοκούς, οι οποίες κυμαίνονται από 12 έως 47 mm. 

Στο σχήμα 3 παρουσιάζονται τα διανύσματα μετακίνησης των κορυφών του δικτύου 

στο διάστημα 2000 – 2016. 
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Σχήμα 3: Διανύσματα μετακίνησης κορυφών δικτύου (2000-2016)  

Figure 3: Displacement vectors of the network’s points for the time interval (2000-2016) 
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Μετά την ανίχνευση των μετακινήσεων των κορυφών του δικτύου ελέγχου στο χρονικό 

διάστημα 2000 – 2016 και για την επιβεβαίωση τους, έγιναν τμηματικές επιλύσεις του 

δικτύου ελέγχου μεταξύ των χρονικών φάσεων 2000 και 2016. Συγκεκριμένα, 

πραγματοποιήθηκαν οι ακόλουθες επιλύσεις: 

1. Επίλυση των δικτύων 2000 και 2016 με συμμετοχή μόνο των σημείων 

αναφοράς, 

2. Επίλυση των δικτύων 2000 και 2016 με συμμετοχή  των σημείων αναφοράς 

και των σημείων ελέγχου των δοκών, και  

3. Επίλυση των δικτύων 2000 και 2016 με συμμετοχή  των σημείων αναφοράς 

και των σημείων ελέγχου του δακτυλίου. 

Επισημαίνεται ότι όλες οι επιλύσεις έγιναν στο προσανατολισμένο σύστημα του 

δικτύου του 2016, με τις ελάχιστες εξωτερικές δεσμεύσεις, τις ίδιες αρχικές συνθήκες 

και το ίδιο πρόγραμμα μετρήσεων. Επιπλέον, στο δίκτυο του 2000 συμμετείχαν κάθε 

φορά μόνο τα κοινά σημεία με το δίκτυο του 2016, δηλαδή δεν συμμετείχαν τα σημεία: 

16, 19, 20, 26, 28. Στο δίκτυο του 2016 συμμετείχαν οι κορυφές 3΄, 7΄ και 8΄ για την 

δυνατότητα επίλυσης του δικτύου.  

Ακολουθούν οι πίνακες με τα αποτελέσματα των παραπάνω επιλύσεων καθώς και οι 

πίνακες με τις μετακινήσεις των κορυφών. 

• Επίλυση των δικτύων 2000 και 2016 (σημεία αναφοράς) - Διανύσματα 

μετακινήσεων σημείων αναφοράς. 

 
 

ΔΙΚΤΥΟ 2000 

Κορυφή X (m) σΧ(mm) Y (m) σΥ(mm) 

1 470648.685 0 4199124.077 0 

2 470517.568 ±2 4199153.566 ±1 

3 470586.237 ±2 4199283.848 ±1 

4 470713.714 ±1 4199230.505 ±2 

5 470691.167 ±1 4199137.154 ±1 

6 470711.756 ±1 4199180.453 ±2 

7 470517.469 ±1 4199215.767 ±2 

8 470536.464 ±2 4199258.737 ±2 

9 470610.675 ±1 4199108.293 ±1 

10 470563.118 ±2 4199131.221 ±1 

11 470632.546 ±2 4199288.847 ±1 

12 470683.413 ±2 4199268.196 ±2 

Πίνακας  11: Συντεταγμένες σημείων αναφοράς για το δίκτυο του 2000 

 Table 11: Adjusted coordinates of 2000 horizontal control network reference points 
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ΔΙΚΤΥΟ 2016 

Κορυφή X (m) σΧ(mm) Y (m) σΥ(mm) 

1 470648.685 0 4199124.077 0 

2 470517.552 ±3 4199153.570 ±1 

 3΄ 470586.216 ±4 4199283.866 ±2 

4 470713.700 ±3 4199230.521 ±3 

5 470691.160 ±3 4199137.156 ±2 

6 470711.750 ±2 4199180.469 ±3 

 7΄ 470517.432 ±3 4199215.749 ±3 

 8΄ 470536.445 ±4 4199258.779 ±3 

9 470610.670 ±3 4199108.285 ±1 

10 470563.108 ±3 4199131.222 ±1 

11 470632.524 ±4 4199288.861 ±2 

12 470683.399 ±4 4199268.206 ±3 

Πίνακας  12: Συντεταγμένες σημείων αναφοράς για το δίκτυο του 2016 

Table 12: Adjusted coordinates of 2016 horizontal control network reference points 

 

Κορυφή δr (mm) αδr (grad) σu (mm) σu*z (mm) 
ΥΠΑΡΞΗ 

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ 

1 - - - - - 

2 16 314.0836 4 8 ΝΑΙ 

4 22 355.2304 4 8 ΝΑΙ 

5 8 320.3644 4 8 ΝΑΙ 

6 16 376.5918 4 8 ΝΑΙ 

9 9 239.6334 3 6 ΝΑΙ 

10 10 301.0976 4 8 ΝΑΙ 

11 25 336.0769 5 10 ΝΑΙ 

12 17 340.1328 5 10 ΝΑΙ 

Πίνακας  13: Διανύσματα μετακίνησης κορυφών αναφοράς στο χρονικό διάστημα         

2000-2016 

Table 13: Displacement vectors of the network's reference points for the time interval     

2000-2016 
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• Επίλυση των δικτύων 2000 και 2016 (σημεία αναφοράς και σημεία ελέγχου 

δοκών) - Διανύσματα μετακινήσεων σημείων ελέγχου δοκών. 

 

  ΔΙΚΤΥΟ 2000 

Κορυφή Χ (m) σΧ (mm) Y (m) σΥ (mm) 

1 470648.685 0 4199124.077 0 

2 470517.567 ±2 4199153.566 ±1 

3 470586.235 ±2 4199283.847 ±1 

4 470713.713 ±1 4199230.506 ±2 

5 470691.167 ±1 4199137.154 ±1 

6 470711.755 ±1 4199180.452 ±2 

7 470517.468 ±1 4199215.766 ±1 

8 470536.463 ±2 4199258.737 ±1 

9 470610.676 ±1 4199108.293 ±1 

10 470563.118 ±2 4199131.222 ±1 

11 470632.544 ±2 4199288.847 ±1 

12 470683.412 ±2 4199268.197 ±2 

13 470647.546 ±1 4199139.575 ±1 

15 470674.157 ±1 4199164.736 ±1 

18 470676.560 ±2 4199224.787 ±2 

22 470588.153 ±2 4199254.900 ±2 

24 470561.483 ±2 4199229.922 ±1 

25 470556.301 ±2 4199218.482 ±1 

27 470558.989 ±2 4199169.581 ±1 

29 470596.829 ±2 4199135.529 ±1 

Πίνακας  14: Συντεταγμένες σημείων αναφοράς και σημείων ελέγχου των δοκών για το 

δίκτυο του 2000 

Table 14: Adjusted coordinates of 2000 horizontal control network reference and control 

points of the beams 
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  ΔΙΚΤΥΟ 2016 

Κορυφή Χ (m) σΧ (mm) Υ (m) σΥ (mm) 

1 470648.685 0 4199124.077 0 

2 470517.551 ±3 4199153.570 ±1 

 3΄ 470586.214 ±4 4199283.866 ±2 

4 470713.698 ±3 4199230.522 ±3 

5 470691.156 ±2 4199137.155 ±2 

6 470711.748 ±2 4199180.470 ±3 

 7΄ 470517.431 ±3 4199215.747 ±3 

 8΄ 470536.446 ±3 4199258.780 ±3 

9 470610.668 ±2 4199108.285 ±1 

10 470563.106 ±3 4199131.222 ±1 

11 470632.523 ±4 4199288.861 ±2 

12 470683.398 ±3 4199268.207 ±3 

13 470647.545 ±1 4199139.576 ±2 

15 470674.118 ±2 4199164.762 ±2 

18 470676.523 ±3 4199224.787 ±3 

22 470588.141 ±4 4199254.898 ±3 

24 470561.483 ±4 4199229.894 ±3 

25 470556.309 ±4 4199218.460 ±3 

27 470558.971 ±3 4199169.596 ±3 

29 470596.809 ±3 4199135.535 ±2 

Πίνακας  15: Συντεταγμένες σημείων αναφοράς και σημείων ελέγχου των δοκών για το 

δίκτυο του 2016 

Table 15: Adjusted coordinates of 2016 horizontal control network reference and control 

points of the beams 

 

Κορυφή δr (mm) αδr (grad) σu (mm) σu*z (mm) 
ΥΠΑΡΞΗ 

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ 

13 1 347.6780 2 4 ΌΧΙ 

15 47 338.0150 3 6 ΝΑΙ 

18 37 300.0013 4 8 ΝΑΙ 

22 13 287.6851 4 8 ΝΑΙ 

24 28 200.3022 4 8 ΝΑΙ 

25 23 177.0979 4 8 ΝΑΙ 

27 24 345.7790 4 8 ΝΑΙ 

29 22 318.9209 3 6 ΝΑΙ 

Πίνακας  16: Διανύσματα μετακίνησης σημείων ελέγχου των δοκών στο χρονικό διάστημα 

2000-2016 

Table 16: Displacement vectors of the network's control points (beams) for the time interval 

2000-2016 
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• Επίλυση των δικτύων 2000 και 2016 (σημεία αναφοράς και σημεία ελέγχου 

δακτυλίου) – Διανύσματα μετακινήσεων σημείων ελέγχου δακτυλίου. 

 

  ΔΙΚΤΥΟ 2000 

Κορυφή Χ (m) σΧ (mm) Y (m) σΥ (mm) 

1 470648.685 0 4199124.077 0 

2 470517.566 ±2 4199153.566 ±1 

3 470586.237 ±2 4199283.848 ±1 

4 470713.713 ±2 4199230.504 ±2 

5 470691.165 ±2 4199137.153 ±1 

6 470711.755 ±1 4199180.451 ±2 

7 470517.468 ±2 4199215.767 ±2 

8 470536.463 ±2 4199258.738 ±2 

9 470610.674 ±2 4199108.293 ±1 

10 470563.117 ±2 4199131.221 ±1 

11 470632.544 ±2 4199288.847 ±2 

12 470683.413 ±2 4199268.195 ±2 

14 470648.528 ±1 4199138.388 ±1 

17 470680.176 ±2 4199174.927 ±2 

21 470639.187 ±2 4199259.884 ±2 

23 470587.409 ±2 4199256.015 ±2 

30 470596.332 ±2 4199134.300 ±1 

Πίνακας  17: Συντεταγμένες σημείων αναφοράς και σημείων ελέγχου του δακτυλίου για το 

δίκτυο 2000 

Table 17: Adjusted coordinates of 2000 horizontal control network reference and control 

points (ring) 
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  ΔΙΚΤΥΟ 2016 

Κορυφή Χ (m) σΧ (mm) Y (m) σΥ (mm) 

1 470648.685 0 4199124.077 0 

2 470517.552 ±3 4199153.570 ±1 

 3΄ 470586.215 ±4 4199283.866 ±2 

4 470713.700 ±3 4199230.522 ±3 

5 470691.160 ±3 4199137.157 ±2 

6 470711.750 ±2 4199180.468 ±3 

 7΄ 470517.432 ±3 4199215.749 ±3 

 8΄ 470536.445 ±3 4199258.779 ±3 

9 470610.670 ±3 4199108.285 ±1 

10 470563.108 ±3 4199131.221 ±1 

11 470632.524 ±4 4199288.861 ±2 

12 470683.399 ±4 4199268.207 ±3 

14 470648.519 ±1 4199138.395 ±2 

17 470680.158 ±3 4199174.905 ±3 

21 470639.195 ±4 4199259.864 ±3 

23 470587.410 ±4 4199256.011 ±3 

30 470596.323 ±3 4199134.308 ±2 

Πίνακας  18: Συντεταγμένες σημείων αναφοράς και σημείων ελέγχου του δακτυλίου για το 

δίκτυο 2016 

Table 18: Adjusted coordinates of 2016 horizontal control network reference and control 

points (ring) 

 

Κορυφή δr (mm) 
αδr 

(grad) 
σu (mm) σu*z (mm) 

ΥΠΑΡΞΗ 

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ 

14 12 343.0476 2 4 ΝΑΙ 

17 29 245.3388 4 8 ΝΑΙ 

21 22 176.0696 5 10 ΝΑΙ 

23 5 182.8043 4 8 ΌΧΙ 

30 13 346.3255 4 8 ΝΑΙ 

Πίνακας  19: Διανύσματα μετακίνησης σημείων ελέγχου του δακτυλίου στο διάστημα   

2000-2016 

Table 19: Displacement vectors of the network's control points (ring) for the time interval 

2000-2016 
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Από τους πίνακες 13, 16 και 19 διαπιστώνεται ότι οι μετακινήσεις των κορυφών του 

δικτύου που προέκυψαν από την παραπάνω διαδικασία παρουσιάζουν μικρή διαφορά 

(της τάξης των 2mm) από εκείνες που παρουσιάζονται στον πίνακα 10. Οι διαφορές 

αυτές είναι στατιστικά μη σημαντικές. Επομένως, επιβεβαιώνεται ότι παρουσιάζονται 

μετακινήσεις των κορυφών του δικτύου ελέγχου και ειδικότερα, στα σημεία αναφοράς, 

στα σημεία ελέγχου δοκών και στα σημεία ελέγχου δακτυλίου, κατά το χρονικό 

διάστημα 2000 – 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
68 

 

 

  



 

 

 
69 

 

 

 

 

 

 

 

Κεφάλαιο 7ο 

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ 

ΤΟΥ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 

ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ 
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7 ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ 

ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ 
 

7.1  ΓΕΝΙΚΑ  

Όπως προαναφέρθηκε, στόχος της παρούσας διπλωματικής αποτέλεσε ο 

προσδιορισμός της μετακίνησης του δακτυλίου ανάρτησης της στέγης. Ουσιαστικά 

πρόκειται για τη σχετική μετακίνηση του δακτυλίου ως προς τους προβόλους των 

δοκών της κατασκευής.  

Εξαιτίας των οριζόντιων μετακινήσεων των δοκών που ανιχνεύθηκαν στο χρονικό 

διάστημα 2000 - 2016 (Πίνακας 10), αποφασίσθηκε να προσδιορισθεί το διάνυσμα της 

σχετικής μετακίνησης μεταξύ του δακτυλίου και των προβόλων των δοκών, 

χρησιμοποιώντας τα αποτελέσματα του 2016 (για τον δακτύλιο) και του 2000 (για τους 

προβόλους των δοκών) αντίστοιχα. Στη συνέχεια, το διάνυσμα αυτό συγκρίθηκε με το 

διάνυσμα που προσδιορίσθηκε από την επίλυση του δικτύου με τα στοιχεία της 

προηγούμενης διπλωματικής εργασίας [7] στο προσανατολισμένο σύστημα, καθώς και 

με τα στοιχεία του διανύσματος που προσδιορίσθηκε με χρήση τεχνολογίας 3D 

επίγειου σαρωτή [12]. 

 

7.2  ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΚΥΚΛΩΝ 

Προκειμένου να προσδιορισθεί το διάνυσμα της μετακίνησης πρέπει να 

προσδιοριστούν οι θέσεις των κέντρων δύο κύκλων. Ο ένας υλοποιεί το δακτύλιο 

ανάρτησης της στέγης της κατασκευής και ο άλλος την περιφέρεια των δοκών. 

Επιλέχθηκε η προσαρμογή κύκλου στα σημεία ελέγχου του δακτυλίου αφού από τα 

κατασκευαστικά σχέδια προκύπτει ότι η κάτοψη του δακτυλίου είναι κύκλος. 

Αντίστοιχα για τις δοκούς από τα κατασκευαστικά σχέδια προκύπτει ότι και αυτές είναι 

δομημένες σε κύκλο. 

1. Προσαρμογή βέλτιστου κύκλου στα σημεία ελέγχου του δακτυλίου          

(Δίκτυο 2016). 

Η προσαρμογή του βέλτιστου κύκλου στα σημεία ελέγχου του δακτυλίου 

πραγματοποιήθηκε με τη Μέθοδο Ελαχίστων Τετραγώνων.  

Η γενική μορφή της εξίσωσης του κύκλου δίνεται από την επόμενη γνωστή σχέση: 

𝑓𝑖= (xi – xo)2 + (yi – yo)2 – 𝑅𝑜
2                                       (7.1) 

Οι άγνωστες ανεξάρτητες παράμετροι είναι τρεις: οι συντεταγμένες του κέντρου του 

κύκλου (xo, yo) και η ακτίνα του (Ro). Το πλήθος των εξισώσεων είναι ίσο με τον 

αριθμό των σημείων που είναι τοποθετημένα στο δακτύλιο (14, 17, 21, 23, 30), n = 5. 
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Επομένως οι βαθμοί ελευθερίας είναι: r = n – m = 2. Επειδή η σχέση (7.1) δεν είναι 

γραμμική αναπτύσσεται κατά Taylor στη θέση των προσωρινών τιμών (xo
o, yo

o, Ro
o). 

Έτσι κάθε εξίσωση παρατήρησης μετά τη γραμμικοποίηση έχει τη μορφή: 

   𝑎𝑖1·𝛿𝑥𝑜+𝑎𝑖2·𝛿𝑦𝑜+𝑎𝑖3·𝛿𝑅𝑜 = 𝛿𝑙𝑖 + 𝜐𝑖                                                  (7.2) 

Οι προσωρινές τιμές των ανεξάρτητων παραμέτρων που δίνονται στον επόμενο πίνακα 

προέκυψαν από το περιβάλλον του σχεδιαστικού λογισμικού AutoCAD. 

 

Xo(m) Yo(m) Ro(m) 

470617.684 4199197.051 66.279 

 

Πίνακας  20: Προσωρινές τιμές ανεξάρτητων παραμέτρων βέλτιστου κύκλου         

(δακτύλιος 2016) 

Table 20:Initial estimates of best fitting circle’s center coordinates and radius (ring 2016) 

Με βάση τα παραπάνω μορφώνεται ο πίνακας σχεδιασμού Α ως εξής: 

Α =    
𝜕𝑓1

𝜕𝑥𝑜
   

𝜕𝑓1

𝜕𝑦𝑜
   

𝜕𝑓1

𝜕𝑅𝑜
 

          
𝜕𝑓2

𝜕𝑥𝑜
   

𝜕𝑓2

𝜕𝑦𝑜
   

𝜕𝑓2

𝜕𝑅𝑜
 

                   ⁞ 

          
𝜕𝑓𝜈

𝜕𝑥𝜊
   

𝜕𝑓𝜈

𝜕𝑦𝑜
   

𝜕𝑓𝜈

𝜕𝑅𝑜
 

Όπου: 

𝒂𝒊𝟏 = 
𝜕𝑓𝑖

𝜕𝑥𝑜
 = -2 (xi – xo), 

𝒂𝒊𝟐 = 
𝜕𝑓𝑖

𝜕𝑦𝑜
 = -2 (yi – yo) και 

𝒂𝒊𝟑 = 
𝜕𝑓𝑖

𝜕𝑅𝑜
 = -2R 

Το διάνυσμα [δl] προκύπτει από τη διαφορά δl = li – 𝑙𝑖
𝑜 = 0 – 𝑙𝑖

𝑜 δl = - 𝒍𝒊
𝒐 

Θεωρώντας τις παρατηρήσεις ως ισοβαρείς προσδιορίσθηκε το διάνυσμα της λύσης 

από την σχέση:  

            δx = (AT A)-1 (AT δl)                                             (7.3) 

Στη συνέχεια υπολογίσθηκαν τα υπόλοιπα υi: 

                             𝜐 = 𝐴�̂� − 𝛿𝑙  𝜂 ́  𝜐 = 𝑙 −  𝑙𝜇 𝜏𝜌𝜂𝜇έ𝜈𝜊 = 𝑙                                      (7.4) 
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Μετά τη λύση εκτιμήθηκε το a-posteriori τυπικό σφάλμα της μονάδας βάρους: 

       σο̂ = ± √
[υυ]

n−m
 = ± 0,055                                          (7.5) 

καθώς και ο a-posteriori πίνακας μεταβλητότητας-συμμεταβλητότητας: 

                Vx̂̂ = (σο)̂² (ΑΤ Α)-1                                                                         (7.6) 

Στον ακόλουθο πίνακα δίνονται οι καλύτερες τιμές των ανεξάρτητων καθοριστικών 

παραμέτρων με τις αντίστοιχες αβεβαιότητές τους. 

 

ΧΟ σΧ (mm) ΥΟ σΥ(mm)

m) 

RΟ σR(mm) 

470617.706 ±0.4 4199197.090 ±0.2 66.298 ±0.2 

Πίνακας  21: Καλύτερες τιμές ανεξάρτητων παραμέτρων  με τις αβεβαιότητές τους 

(δακτύλιος 2016) 

Table 21: Adjusted estimates of best fitting circle’s center coordinates and radius together 

with their standard deviations (ring 2016) 

 

2. Προσαρμογή βέλτιστου κύκλου στα σημεία ελέγχου του δακτυλίου          

(Δίκτυο 2000). 

Στο σημείο αυτό πραγματοποιήθηκε προσαρμογή κύκλου και στα σημεία του 

δακτυλίου του 2000 (που επιλύθηκε με προσανατολισμό στο ΕΓΣΑ 87) για τη 

σύγκριση των 2 διανυσμάτων (μέτρο και διεύθυνση) στο επόμενο κεφάλαιο. Η 

διαδικασία που ακολουθήθηκε είναι ίδια με παραπάνω. Επισημαίνεται ότι στον 

υπολογισμό του βέλτιστου κύκλου, συμμετείχαν 3 επιπλέον σημεία ελέγχου (19, 26, 

28), τα οποία ιδρύθηκαν στη διπλωματική εργασία του 2000, αλλά λόγω καταστροφής 

τους δεν μετρήθηκαν στη συγκεκριμένη εργασία. Τα σημεία ελέγχου που 

χρησιμοποιήθηκαν ήταν: 14, 17, 19, 21, 23, 26, 28, 30. 

Οι εξισώσεις παρατήρησης που δημιουργήθηκαν ήταν 8 (n = 8) και οι προσωρινές τιμές 

των αγνώστων παραμέτρων υπολογίσθηκαν: 

 

Xo(m) Yo(m) Ro(m) 

470617.820 4199197.135 66.289 

Πίνακας  22: Προσωρινές τιμές ανεξάρτητων παραμέτρων βέλτιστου κύκλου         

(δακτύλιος 2000) 

Table 22: Initial estimates of best fitting circle’s center coordinates and radius (ring 2000) 

Στον επόμενο πίνακα δίνονται οι τελικές τιμές των συντεταγμένων του κέντρου και της 

ακτίνας του κύκλου μαζί με τις αβεβαιότητές τους. 
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XO σX (mm) YO σY (mm) RO σR (mm) 

470617.748 ±0.2 4199197.089 ±0.2 66.297 ±0.1 

Πίνακας  23: Καλύτερες τιμές ανεξάρτητων παραμέτρων  με τις αβεβαιότητες τους 

(δακτύλιος 2000) 

Table 23: Adjusted estimates of best fitting circle’s center coordinates and radius together 

with their standard deviations (ring 2000) 

Τέλος εκτιμήθηκε το a-posteriori τυπικό σφάλμα της μονάδας βάρους: σο̂ = ±0,051.  

 

3. Προσαρμογή βέλτιστου κύκλου στα σημεία ελέγχου των δοκών                  

(Δίκτυο ελέγχου 2000). 

Ανάλογη διαδικασία ακολουθήθηκε και για τα σημεία ελέγχου που βρίσκονται στις 

όψεις των προβόλων των δοκών. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι στον προσδιορισμό αυτού του βέλτιστου κύκλου, συμμετείχαν 

2 επιπλέον σημεία ελέγχου (16, 20), τα οποία ιδρύθηκαν στη διπλωματική εργασία του 

2000, αλλά όπως αναφέρθηκε δεν ήταν εφικτό να μετρηθούν στα πλαίσια αυτής, αφού 

είχαν καταστραφεί. Οι συντεταγμένες των σημείων αυτών υπολογίστηκαν με την 

επίλυση του δικτύου του 2000 στο σύστημα αναφοράς αυτής της εργασίας. Έτσι τα 

σημεία ελέγχου που χρησιμοποιήθηκαν ήταν: 13, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 27, 29.  

Σε αυτή την περίπτωση οι εξισώσεις παρατήρησης που δημιουργήθηκαν ήταν 10           

(n = 10) και οι προσωρινές τιμές των αγνώστων παραμέτρων υπολογίσθηκαν: 

Xo(m) Yo(m) Ro(m) 

470617.787 4199197.128 64.932 

Πίνακας  24: Προσωρινές τιμές αγνώστων παραμέτρων βέλτιστου κύκλου (δοκοί) 

Table 24: Initial estimates of best fitting circle’s center coordinates and radius (beams) 

Στον πίνακα 25 παρατίθενται οι τελικές τιμές των συντεταγμένων του κέντρου και της 

ακτίνας του κύκλου μαζί με τις αβεβαιότητές τους. 

 

XO σX (mm) YO σY (mm) RO σR (mm) 

470617.743 ±0.4 4199197.188 ±0.4 64.999 ±0.3 

Πίνακας  25: Καλύτερες τιμές ανεξάρτητων παραμέτρων βέλτιστου κύκλου με τις 

αβεβαιότητες τους (δοκοί) 

Table 25: Adjusted estimates of best fitting circle’s center coordinates and radius together 

with their standard deviations (beams) 

 

Τέλος εκτιμήθηκε το a-posteriori τυπικό σφάλμα της μονάδας βάρους: σο̂ = ±0,107.  
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7.3  ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ  

Το κέντρο του κύκλου που προσαρμόστηκε στα σημεία ελέγχου του δακτυλίου, και το 

κέντρο του κύκλου που προσαρμόστηκε στα σημεία ελέγχου των προβόλων των 

δοκών, θα έπρεπε να ταυτίζονται, αλλά στην πραγματικότητα αυτό δε συμβαίνει, 

καθώς ο δακτύλιος μετακινήθηκε με το σεισμό του 1999 και δεν επανήλθε στην αρχική 

του θέση. Έτσι η απόκλιση των θέσεων των δύο κέντρων αποτελεί το ζητούμενο 

διάνυσμα της σχετικής μετακίνησης. 

Όπως αναφέρθηκε το ζητούμενο διάνυσμα προσδιορίσθηκε χρησιμοποιώντας τα 

αποτελέσματα της επίλυσης του δικτύου το 2016 για τον δακτύλιο και τα 

αποτελέσματα της επίλυσης του δικτύου το 2000 για τις δοκούς. Πρώτα έγινε ο 

προσδιορισμός του διανύσματος μετακίνησης από τα στοιχεία του δικτύου του 2000, 

το οποίο είχε επιλυθεί στο προσανατολισμένο σύστημα αναφοράς αυτής της εργασίας. 

Στη συνέχεια προσδιορίσθηκε το διάνυσμα της μετακίνησης του 2016 με βάση τα 

προαναφερόμενα αποτελέσματα (δακτύλιος 2016 και δοκοί 2000). 

 

1. Διάνυσμα μετακίνησης 2000 

• Μέτρο διανύσματος 

     δR = √(𝑋𝑂
𝛥,2000 −  𝛸𝛰

𝛱,2000)
2

+ (𝛶𝛰
𝛥,2000 −  𝛶𝛰

𝛱,2000)² = 0,099 m                (7.7) 

• Διεύθυνση διανύσματος  

                      αδR = arctan [
𝑋𝑂

𝛥,2000− 𝛸𝛰
𝛱,2000

𝛶𝛰
𝛥,2000− 𝛶𝛰

𝛱,2000] = 196,7875g                                     (7.8) 

 

2. Διάνυσμα μετακίνησης 2016 (Σχήμα 4) 

• Μέτρο διανύσματος 

       δR = √(𝑋𝑂
𝛥,2016 −  𝛸𝛰

𝛱,2000)
2

+ (𝛶𝛰
𝛥,2016 −  𝛶𝛰

𝛱,2000)² = 0,104 m               (7.9) 

• Διεύθυνση διανύσματος 

                   αδR = arctan [
𝑋𝑂

𝛥,2016− 𝛸𝛰
𝛱,2000

𝛶𝛰
𝛥,2016− 𝛶𝛰

𝛱,2000] = 222,9823g                          (7.10) 

• Στατιστική αξιολόγηση διανύσματος 

Στην παράγραφο αυτή θα εξεταστεί εάν η απόκλιση των δύο κέντρων των κύκλων είναι 

στατιστικά σημαντική μετακίνηση ή βρίσκεται μέσα στο θόρυβο των μετρήσεων.      
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Για το σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκε μονοδιάστατος έλεγχος για επίπεδο 

εμπιστοσύνης 95%. 

Με βάση τον έλεγχο αυτό για να θεωρηθεί μια μετακίνηση στατιστικά σημαντική 

πρέπει: 

δR > σmax · z                                                   (7.11) 

όπου: δR, το μέτρο του διανύσματος μετακίνησης 

          σmax, ο μεγάλος ημιάξονας της έλλειψης σφάλματος 

          z, το εκατοστιαίο της κανονικής κατανομής (για p = 95%, z = 1,96)  

Μορφώθηκε ο πίνακας μεταβλητότητας-συμμεταβλητότητας της μετακίνησης VδR̂ ως 

άθροισμα των πινάκων μεταβλητότητας-συμμεταβλητότητας της θέσης των δύο 

κέντρων (𝑉𝛿�̂�= V̂x
Π,2000

+V̂x
Δ,2016

). Από αυτόν τον πίνακα υπολογίσθηκε ο μεγάλος 

ημιάξονας της έλλειψης σφάλματος σmax (σmax = 0,001 m). Από τον έλεγχο προέκυψε 

ότι η μετατόπιση ήταν στατιστικά σημαντική για επίπεδο εμπιστοσύνης 95%. 

 

 

 

Σχήμα 4: Διάνυσμα μετακίνησης δακτυλίου ανάρτησης της στέγης  

Figure 4: Displacement vector of the roof’s mounting ring 
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7.4  ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΩΝ 

Στην παράγραφο αυτή γίνεται σύγκριση μεταξύ του διανύσματος μετακίνησης του 

δακτυλίου ανάρτησης της στέγης και του αντίστοιχου διανύσματος που 

προσδιορίσθηκε από τα στοιχεία του δικτύου που μετρήθηκαν στη διπλωματική 

εργασία του 2000 [7], και προκειμένου να γίνει η σύγκριση το δίκτυο αυτό επιλύθηκε 

στο προσανατολισμένο σύστημα αναφοράς της παρούσας διπλωματικής.  

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε ακόμα μία σύγκριση μεταξύ του διανύσματος 

μετακίνησης που προέκυψε από τη συγκεκριμένη διπλωματική εργασία και του 

αντίστοιχου που προσδιορίσθηκε με χρήση τεχνολογίας 3D επίγειου σαρωτή στο 

πλαίσιο προηγούμενης διπλωματικής εργασίας [12]. 

1. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, εξαιτίας του σεισμού του 1999, ο δακτύλιος ανάρτησης 

της στέγης του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας μετακινήθηκε σε σχέση με τις δοκούς. 

Το διάνυσμα της μετακίνησης που προσδιορίσθηκε κατά την εκπόνηση αντίστοιχης  

διπλωματικής εργασίας το 2000 είχε μέτρο δR=0,099m και διεύθυνση 

αδR=196,7875g (παρ. 7.3). Ενώ τα στοιχεία του διανύσματος που προσδιορίσθηκαν 

στα πλαίσια αυτής της διπλωματικής εργασίας είναι: δR=0,104m και                          

αδR=222,9823g. Όπως φαίνεται τα στοιχεία των δύο διανυσμάτων διαφέρουν 

ελάχιστα και οι διαφορές δεν είναι στατιστικά σημαντικές. Συνεπώς ο δακτύλιος 

είναι ακινητοποιημένος στη θέση που μετακινήθηκε με το σεισμό του 1999. 

2. Στα πλαίσια διπλωματικής εργασίας [12] που ανατέθηκε από το Εργαστήριο 

Γενικής Γεωδαισίας προσδιορίσθηκε το διάνυσμα μετακίνησης του δακτυλίου 

ανάρτησης της στέγης με χρήση τεχνολογίας επίγειας τρισδιάστατης σάρωσης. Από 

τη διαδικασία αυτή το μέτρο του διανύσματος προέκυψε δR=0,100 m και η γωνία 

διεύθυνσης αδR=218,0571g. Επομένως παρατηρείται ότι τα στοιχεία αυτού του 

διανύσματος είναι σχεδόν ίδια με αυτά που προσδιορίστηκαν στα πλαίσια της 

παρούσας διπλωματικής εργασίας, και οι μικρές διαφορές που παρουσιάζουν είναι 

στατιστικά μη σημαντικές. 
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Κεφάλαιο 8ο 

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΟΣ 

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ 

ΜΕ ΣΕΙΣΜΟΤΕΚΤΟΝΙΚΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ 

ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
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8 ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ 

ΤΟΥ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ ΜΕ ΣΕΙΣΜΟΤΕΚΤΟΝΙΚΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
 

8.1  ΓΕΝΙΚΑ 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται συνοπτικά τα σεισμοτεκτονικά στοιχεία του 

Λεκανοπεδίου καθώς και τα στοιχεία που είναι σχετικά με το σεισμό της Πάρνηθας 

του 1999. Στη συνέχεια γίνεται προσπάθεια συσχέτισης της διεύθυνσης του 

διανύσματος με τα στοιχεία αυτά. 

 

8.2  ΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ 

Το Λεκανοπέδιο αποτελεί ένα μεγάλο βύθισμα με γενική διεύθυνση ΒΒΑ – ΝΝΔ, που 

οριοθετείται τόσο ΔΒΔ όσο και ΑΝΑ από μεγάλους ορεινούς όγκους. Στο δυτικό 

περιθώριο του βυθίσματος αναπτύσσονται οι ορεινοί όγκοι του Αιγάλεω και της 

Πάρνηθας, με αντίστοιχη ΒΒΑ – ΝΝΔ διεύθυνση. Η περιθωριακή ρηξιγενής ζώνη, δεν 

αποτελεί ένα ενιαίο ρήγμα, αλλά είναι περισσότερο πολύπλοκη με επιμέρους ρήγματα, 

συνήθως ΒΒΑ – ΝΝΔ ή ΒΑ – ΝΔ διεύθυνσης. Μια αντίστοιχη κατάσταση, όχι όμως 

τόσο πολύπλοκη και με μικρότερο αριθμό ρηγμάτων, εντοπίζεται και στο ανατολικό 

περιθώριο του βυθίσματος, που αναπτύσσονται οι ορεινοί όγκοι του Υμηττού και της 

Πεντέλης. Οι περιθωριακές αυτές ρηξιγενείς ζώνες δεν είναι οι μοναδικές μεγάλης 

κλίμακας τεκτονικές γραμμές που απαντώνται στην περιοχή του Λεκανοπεδίου. Κατά 

μήκος του Κηφισού ποταμού εντοπίζεται άλλη μία μεγάλη ρηξιγενής ζώνη, με 

αντίστοιχη διεύθυνση ΒΒΑ – ΝΝΔ. Ακόμη υπάρχει η ρηξιγενής γραμμή που με 

διεύθυνση ΔΒΔ – ΑΝΑ, διασχίζει το Λεκανοπέδιο από το όριο Αιγάλεω – Πάρνηθας 

(Ζεφύρι) στα δυτικά μέχρι το όριο Υμηττού – Πεντέλης (Αγ. Παρασκευή) στα 

ανατολικά. 

  

8.3  ΕΝΕΡΓΑ ΡΗΓΜΑΤΑ 

Στα πλαίσια σεισμολογικής μελέτης που εκπονήθηκε από το Εθνικό και 

Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο [10] προσδιορίσθηκαν οι περιοχές εντός και εκτός του 

Λεκανοπεδίου στις οποίες υφίστανται ενεργά ρήγματα. Στην ευρύτερη περιοχή του 

Λεκανοπεδίου εντοπίζονται ενεργά ρήγματα στον Ανατολικό Κορινθιακό, στον ΒΔ 

Σαρωνικό, στη λεκάνη της Θήβας και στο Νότιο Ευβοϊκό. Στην περιοχή εντός του 

Λεκανοπεδίου, ενεργά ρήγματα χαρακτηρίζονται όσα βρίσκονται πίσω από το 

Αιγάλεω και την Πάρνηθα (λεκάνες Θριάσιου και Φυλής) καθώς και η ρηξιγενής ζώνη 

του Κηφισού. Τα ρήγματα αυτά αφορούν το δυτικό τμήμα του Λεκανοπεδίου. Σε 

αντίθεση με το δυτικό, το ανατολικό τμήμα δεν παρουσιάζει τόσες ενεργές τεκτονικές 

δομές. Η μόνη που χαρακτηρίζεται ως ενεργή είναι η ρηξιγενής ζώνη ΄΄Ζεφυρίου – Αγ. 

Παρασκευής΄΄ (Χάρτης 1). 
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8.4 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ ΤΟ 

1999 

Ο σεισμός της Πάρνηθας του 1999 έπληξε το λεκανοπέδιο της Αττικής στις 7 

Σεπτεμβρίου, και ήταν ο φονικότερος σεισμός των τελευταίων 50 ετών που έχει συμβεί 

στην Ελλάδα καθώς και η δαπανηρότερη φυσική καταστροφή. Ο σεισμός είχε ένταση 

5.9 της κλίμακας Ρίχτερ και η συνολική του διάρκεια ήταν περίπου 15 δευτερόλεπτα. 

Ο συγκεκριμένος σεισμός, αν και δε θεωρείται ισχυρός από πλευράς έντασης, 

προκάλεσε πολλές καταστροφές εξαιτίας της εγγύτητάς του στην Αθήνα (το επίκεντρό 

του βρισκόταν 18 χιλιόμετρα από το κέντρο της πόλης ανάμεσα στις Αχαρνές και τον 

Εθνικό Δρυμό της Πάρνηθας) καθώς και του μικρού εστιακού βάθους του                       

(15 – 20 km).  

Σύμφωνα με τη σεισμολογική μελέτη που αναφέρεται παραπάνω η σεισμική διάρρηξη 

του κύριου σεισμού είχε διεύθυνση ΔΒΔ – ΑΝΑ. Επιπλέον οι ζώνες των βλαβών για 

το σύνολο της περιοχής αναπτύχθηκαν σε μια γενική ΒΑ – ΝΔ διεύθυνση, σχεδόν 

κάθετη προς τη διεύθυνση της σεισμικής ζώνης του σεισμού. Παρατηρήθηκε ότι οι 

ζώνες αυτές διαμορφώθηκαν κυρίως από την παθητική επίδραση των δομών ΒΑ – ΝΔ 

διεύθυνσης που διασχίζουν το Λεκανοπέδιο, από το χώρο του Πειραιά έως τον αυχένα 

μεταξύ Πεντέλης και Πάρνηθας, και δευτερευόντως από την ενεργητική δράση του 

ΔΒΔ – ΑΝΑ σεισμικού ρήγματος.  

Ο σεισμός προκάλεσε μεγαλύτερη μετατόπιση (κατακόρυφη) του εδάφους στη πλευρά 

του ρήγματος που βυθίστηκε, συγκεκριμένα προς το Θριάσιο πεδίο και το λεκανοπέδιο 

Αττικής. Στο Θριάσιο πεδίο η μετατόπιση έφτασε τα εφτά εκατοστά, ενώ σε περιοχές 

όπως το Μενίδι, η Νέα Φιλαδέλφεια, τα Άνω Λιόσια, το Περιστέρι, η Μεταμόρφωση, 

οι Θρακομακεδόνες και η Πετρούπολη η μετατόπιση ήταν 3 με 4 εκατοστά.  

Στο χάρτη 1 που ακολουθεί απεικονίζεται το νεοτεκτονικό πλαίσιο του ευρύτερου 

σεισμογόνου χώρου του Λεκανοπεδίου της Αττικής.  
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Στο χάρτη αυτό παρουσιάζονται οι πιο καταστροφικοί σεισμοί που έχουν πλήξει το 

λεκανοπέδιο τον τελευταίο αιώνα. Με κίτρινο τρίγωνο σημειώνεται το επίκεντρο κάθε 

σεισμού, ενώ με κίτρινο διπλό βέλος και έλλειψη η κύρια κατεύθυνση των 

μακροσεισμικών εντάσεων. Η περιοχή σκιασμένη με πορτοκαλί χρώμα δηλώνει την 

περιοχή που επλήγη από το σεισμό της 7ης Σεπτεμβρίου 1999.  

Χάρτης 1: Τεκτονικό πλαίσιο του σεισμογόνου χώρου του λεκανοπεδίου [10] 
 Map 1: Main Tectonic faults in the area of Attica basin - Epicenters of main earthquakes 
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8.5  ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ 

Στον ακόλουθο χάρτη (Χάρτης 2) έχει σημειωθεί η θέση του Σταδίου Ειρήνης και 

Φιλίας καθώς και το διάνυσμα μετακίνησης του δακτυλίου.  

 

Όπως φαίνεται από τον παραπάνω χάρτη 2 η κίνηση του δακτυλίου ανάρτησης της 

στέγης του σταδίου έχει διεύθυνση (ΒΑ - ΝΔ) με κατεύθυνση προς τα (ΝΔ). Η κύρια 

διεύθυνση της μακροσεισμικής έντασης του σεισμού του 1999 είναι (ΒΑ – ΝΔ) 

(Χάρτης 1). Δηλαδή, η διεύθυνση της μετακίνησης του δακτυλίου ανάρτησης της 

στέγης και η παραπάνω διεύθυνση συμπίπτουν. Επιπλέον, παρατηρείται ότι το Σ.Ε.Φ 

βρίσκεται πάνω στη ρηξιγενή ζώνη του Κηφισού, της οποίας η διεύθυνση είναι επίσης 

(ΒΑ – ΝΔ), η οποία συμπίπτει με την κύρια διεύθυνση της μακροσεισμικής έντασης 

του σεισμού. Δηλαδή, προκύπτει ότι η ρηξιγενής ζώνη του Κηφισού παρουσίασε 

κίνηση κατά την διεύθυνση (ΒΑ – ΝΔ). 

Χάρτης 2: Το διάνυσμα μετακίνησης του δακτυλίου 
Map 2:  The vector of ring’s displacement 
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Κεφάλαιο 9ο 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ 

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ 

ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ 
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9 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ 

ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ 
 

9.1  ΓΕΝΙΚΑ 

Όπως έχει αναφερθεί, ο δακτύλιος ανάρτησης της στέγης του Σ.Ε.Φ υπέστη 

μετακίνηση εξαιτίας του σεισμού και ακινητοποιήθηκε σε τυχαία θέση. Αυτό έχει σαν 

αποτέλεσμα να επιβαρύνονται οι δοκοί με φορτία που δεν έχουν προβλεφθεί κατά τη 

φάση σχεδιασμού του σταδίου. Γι’ αυτό τον λόγο, είναι αναγκαία η επαναφορά του 

δακτυλίου στην αρχική του θέση, προκειμένου να αποφευχθούν πιθανές αστοχίες στην 

κατασκευή. Στο παρόν κεφάλαιο προτείνεται μια μεθοδολογία για τον έλεγχο της 

επαναφοράς του, όποτε αυτή αποφασισθεί. 

 

9.2  ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ 

Προκειμένου να ελεγχθεί η επαναφορά του δακτυλίου στην αρχική του θέση, 

προτείνεται να πραγματοποιηθούν μόνο μετρήσεις οριζόντιων γωνιών. Συγκεκριμένα, 

από τα σημεία αναφοράς, που είναι υλοποιημένα περιμετρικά του σταδίου, θα γίνουν 

μετρήσεις οριζόντιων γωνιών προς τα σημεία ελέγχου που είναι υλοποιημένα στο 

δακτύλιο. Επιλέγεται να μετρηθούν οριζόντιες γωνίες καθώς οι στόχοι που υλοποιούν 

τα σημεία ελέγχου δεν ενδείκνυται για μετρήσεις αποστάσεων. Κατά την επαναφορά 

του δακτυλίου θα πρέπει να γίνει ο έλεγχος προς 2 διευθύνσεις, μία, όσο το δυνατό, 

παράλληλη προς το διάνυσμα της μετακίνησης και μία, όσο το δυνατό, κάθετη προς 

την προηγούμενη.  

Στο σχήμα 5 που ακολουθεί φαίνεται ο δακτύλιος καθώς και τα σημεία αναφοράς και 

ελέγχου που θα χρησιμοποιηθούν για τη διαδικασία. 
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Η διεύθυνση που ορίζουν τα σημεία αναφοράς και ελέγχου 10 και 30 αντίστοιχα, είναι 

η βέλτιστη δυνατή, λόγω της απόστασης τους, για τον έλεγχο της επαναφοράς του 

δακτυλίου με κατεύθυνση αντίρροπη εκείνης του διανύσματος της μετακίνησης. Με 

βάση την θέση αυτών των σημείων και το μέτρο του διανύσματος της μετακίνησης 

προσδιορίζεται η γωνιακή απόκλιση της διεύθυνσης (δα 10-30), των σημείων 10 και 30.  

Συγκεκριμένα, η απόσταση D10-30 υπολογίζεται με βάση το 2ο θεμελιώδες πρόβλημα 

από τις συντεταγμένες  των κορυφών του δικτύου ελέγχου (x10 = 470563.106,                

y10 = 4199131.222 και x30 = 470596.321, y30 = 4199134.309) και προκύπτει: 

D 10-30 = 33.358 m 

Η γωνιακή απόκλιση της διεύθυνσης (δα 10-30) εξαιτίας της μετακίνησης 0.104 m, που 

είναι το μέτρο του διανύσματός της, προσδιορίζεται κατά τα γνωστά ότι είναι : 

δα 10-30  = 
0.104

33.358
 × 6366.20 = 19.85c  => δα 10-30 = 0.1985 g 

Έτσι, όταν το σημείο 30 μετακινηθεί στην νέα θέση (30΄), μετά την επαναφορά του 

δακτυλίου, το μέτρο της οριζόντιας γωνίας β (2,10,30), που έχει μετρηθεί, στο πλαίσιο 

των εργασιών υπαίθρου και είναι β=165.0655g, θα πρέπει να έχει ελαττωθεί κατά         

δα 10-30 = 0.1985g (Σχήμα 6). Δηλαδή, το μέτρο της νέας οριζόντιας γωνίας β΄ (2,10,30΄) 

θα πρέπει να είναι: 

β΄ (2,10,30΄) = β (2,10,30) - δα 10-30 => β΄ (2,10,30΄) = 165.0655g - 0.1985 = 164.8670g 

Σχήμα 5: Η θέση του δακτυλίου πριν και μετά τη μετακίνηση 

Figure 5: The position of the ring, before and after its displacement 
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Η μέτρηση της οριζόντιας γωνίας β΄ προτείνεται να γίνει με γεωδαιτικό σταθμό 

απόδοσης 2cc, ο οποίος θα κεντρωθεί στο σημείο αναφοράς 10 και θα μηδενισθεί ο 

οριζόντιος δίσκος του στο σημείο αναφοράς 2. Προφανώς η μέτρηση θα γίνει σε μια 

πλήρη περίοδο. 

 

 

Σχήμα 6: Μεθοδολογία επαναφοράς δακτυλίου 

 Figure 6: Methodology for the restoration of the roof’s mounting ring 

 

 



Κεφάλαιο 9: Πρόταση για τον Έλεγχο Επαναφοράς του Δακτυλίου Ανάρτησης της Στέγης  

 

 
88 

 

Η βέλτιστη δυνατή κάθετη διεύθυνση προς την προηγούμενη είναι η διεύθυνση, που 

ορίζουν τα σημεία αναφοράς και ελέγχου 4 και 17 αντίστοιχα. Κατά αυτή την 

διεύθυνση, δεν θα πρέπει να υπάρχει καμία γωνιακή απόκλιση. Δηλαδή, το σημείο 

ελέγχου 17, όταν μετατοπισθεί στη νέα θέση 17΄ θα πρέπει να κινηθεί πάνω στην 

προηγούμενη διεύθυνση. Δηλαδή, το μέτρο της οριζόντιας γωνίας γ (6,4,17) πριν την 

μετακίνηση θα πρέπει να είναι ίσο με το μέτρο της οριζόντιας γ΄ (6,4,17΄), μετά την 

επαναφορά. Ο έλεγχος προτείνεται να γίνει με τον ίδιο γεωδαιτικό σταθμό, μετά τον 

προηγούμενο έλεγχο της γωνίας β, ή με άλλο γεωδαιτικό σταθμό ίδιας απόδοσης 

συγχρόνως, σε μια πλήρη περίοδο. 
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10 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

10.1  ΓΕΝΙΚΑ  

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται αναλυτικά οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν 

για την εκπόνηση της παρούσας διπλωματικής εργασίας. 

 

10.2 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Οι εργασίες οι οποίες εκτελέστηκαν, διακρίνονται σε εργασίες πεδίου και σε εργασίες 

γραφείου. Πιο συγκεκριμένα, οι εργασίες πεδίου ολοκληρώθηκαν σε 12 ημέρες, 

καταλαμβάνοντας το 14% των συνολικών εργασιών, ενώ οι εργασίες γραφείου 

διήρκεσαν 74 ημέρες με αντίστοιχο ποσοστό 86% (Γράφημα 1). 

 

Πιο αναλυτικά, οι εργασίες πεδίου περιελάμβαναν: 

• την αναγνώριση της περιοχής του σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, που διήρκεσε 1 

ημέρα. 

• τον έλεγχο των οπτικών κεντρώσεων των τρικοχλίων, καθώς και τον έλεγχο για την 

ύπαρξη σταθεράς οργάνου – καταφώτου, διάρκειας 2 ημερών. 

• την εύρεση των κορυφών του γεωδαιτικού δικτύου ελέγχου και την ίδρυση τριών 

νέων κορυφών, διαδικασία που διήρκεσε 3 ημέρες. 

14%

86%

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΕΔΙΟΥ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Γράφημα 1: Η κατανομή των εργασιών της διπλωματικής εργασίας 
Graph 1: Work distribution during the dissertation 
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• τη μέτρηση των στοιχείων του γεωδαιτικού δικτύου οριζοντίου ελέγχου που 

διήρκησε 5 ημέρες, και ο μέσος όρος εργασιών ανά ημέρα εκτιμήθηκε ίσος με 7 

ώρες. 

• τον προσανατολισμό του δικτύου με τη χρήση δέκτη δορυφορικού εντοπισμού, που 

διήρκεσε 1 ημέρα. 

 

 

 

Οι εργασίες γραφείου περιελάμβαναν: 

• την επεξεργασία των μετρήσεων του γεωδαιτικού δικτύου ελέγχου που διήρκεσε 1 

ημέρα. 

• την επίλυση του γεωδαιτικού δικτύου (συνόρθωση – έλεγχοι) που διήρκεσε 

συνολικά 8 ημέρες. 

• τον προσδιορισμό της μετακίνησης του δακτυλίου ανάρτησης της στέγης, 

διάρκειας 10 ημερών. 

• τη συγγραφή του τεύχους η οποία διήρκεσε 55 ημέρες. 

 

 

 

 

8%
17%

25%
42%

8%

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΕΔΙΟΥ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΕΥΡΕΣΗ ΚΟΡΥΦΩΝ 
ΔΙΚΤΥΟΥ

ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
ΔΙΚΤΥΟΥ

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ 
ΣΥΝ/ΝΩΝ

Γράφημα 2: Η κατανομή των εργασιών πεδίου 
Graph 2: Field work distribution 
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14%

74%

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ 
(ΣΥΝΟΡΘΩΣΗ-ΕΛΕΓΧΟΙ)

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ 
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΤΕΥΧΟΥΣ

Γράφημα 3: Η κατανομή των εργασιών γραφείου 
Graph 3: Office work distribution 
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11 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

11.1  ΓΕΝΙΚΑ 

Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο συνοψίζονται τα συμπεράσματα που προέκυψαν από τη 

διπλωματική εργασία και δίνονται συγκεκριμένες προτάσεις για την περαιτέρω 

συνέχιση του ελέγχου των δομικών στοιχείων και της ευρύτερης περιοχής του σταδίου. 

 

11.2  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Στην ενότητα αυτή γίνεται εξαγωγή συμπερασμάτων τα οποία αφορούν τη φάση 

συλλογής των στοιχείων πεδίου, τις μετακινήσεις που ανιχνεύθηκαν στο Στάδιο 

Ειρήνης και Φιλίας, που είναι και το κύριο θέμα της διπλωματικής εργασίας, καθώς 

και τα στοιχεία που προκύπτουν μέσα από τις συγκρίσεις του διανύσματος 

μετακίνησης. 

 

11.2.1  Συμπεράσματα κατά τη συλλογή των στοιχείων 

➢ Η χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας σε όλες τις φάσεις της διπλωματικής εργασίας 

μείωσε σημαντικά τη διάρκεια των εργασιών πεδίου και γραφείου, καθώς 

χρειάστηκε λιγότερος χρόνος τόσο για την ολοκλήρωση των μετρήσεων όσο και 

για την επεξεργασία τους. 

➢ Κατά  το στάδιο μέτρησης των στοιχείων του δικτύου σημαντικό ρόλο έπαιξαν οι 

καιρικές συνθήκες (ισχυροί άνεμοι, ήλιος). Οι μετρήσεις γίνονταν τις ημέρες με 

ασθενείς ανέμους, έτσι ώστε να λειτουργεί αξιόπιστα ο γεωδαιτικός σταθμός, 

καθώς και τις ημέρες με ήπια ηλιοφάνεια αφού η διακριτότητα των στόχων, που 

είναι υλοποιημένοι στην κατασκευή, επηρεάζεται σημαντικά από τον ήλιο και 

δυσχεραίνεται η σκόπευσή τους.  

 

11.2.2 Συμπεράσματα σχετικά με τις μετακινήσεις του Σταδίου Ειρήνης και 

Φιλίας 

➢ Σε όλα τα σημεία του δικτύου οριζοντίου ελέγχου ανιχνεύονται στατιστικά 

σημαντικές μετακινήσεις στο χρονικό διάστημα 2000 – 2016 (Πίνακας 10 -      

Σχήμα 3). 

➢ Τα σημεία αναφοράς του δικτύου που παρουσιάζουν στατιστικά σημαντικές 

μετακινήσεις είναι τα: 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12. Το μέτρο των μετακινήσεων 

κυμαίνεται από (8mm – 25mm) (Πίνακας 13), με τις μεγαλύτερες να ανιχνεύονται 

στα σημεία 4 (22mm) και 11 (25mm). 

➢ Στατιστικά σημαντικές είναι και οι μετακινήσεις που προσδιορίσθηκαν στα σημεία 

ελέγχου των δοκών: 15, 18, 22, 24, 25, 27, 29, με μόνη εξαίρεση το σημείο 13 όπου 
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η μετακίνησή του δεν είναι στατιστικά σημαντική. Το μέτρο τους κυμαίνεται από 

(13mm – 47mm) (Πίνακας 16), με τις μεγαλύτερες να ανιχνεύονται στα σημεία 18 

(37mm) και 15 (47mm). 

➢ Όσον αφορά τα σημεία ελέγχου που είναι υλοποιημένα στο δακτύλιο ανιχνεύονται 

στατιστικά σημαντικές μετακινήσεις στα: 14, 17, 21, 30, ενώ στο 23 δεν 

ανιχνεύεται στατιστικά σημαντική μετακίνηση. Το μέτρο των μετακινήσεων 

κυμαίνεται από (12mm – 29mm) (Πίνακας 19), με τις μεγαλύτερες να ανιχνεύονται 

στα σημεία 21 (22mm) και 17 (29mm). 

➢ Σχετικά με το βασικό στόχο της διπλωματικής, που είναι ο προσδιορισμός της 

μετακίνησης του δακτυλίου ανάρτησης της στέγης του Σ.Ε.Φ, διαπιστώνεται 

στατιστικά σημαντική σχετική μετακίνηση του δακτυλίου ως προς τις δοκούς των 

υποστυλωμάτων. Η μετακίνηση αυτή έχει μέτρο 10.4 cm και διεύθυνση 222.9823g 

και όπως έχει αναφερθεί, προκλήθηκε με το σεισμό του 1999. 

 

11.2.3 Συμπεράσματα που προέκυψαν από τις συγκρίσεις του διανύσματος  

➢ Από τη σύγκριση του διανύσματος που προέκυψε από την παρούσα διπλωματική 

με το αντίστοιχο διάνυσμα που προσδιορίσθηκε από τα στοιχεία του δικτύου του 

2000, στο σύστημα αναφοράς του 2016, διαπιστώνεται ότι ο δακτύλιος δεν έχει 

μετακινηθεί από τη θέση στην οποία βρέθηκε μετά το σεισμό του 1999.  

➢ Συγκρίνοντας το διάνυσμα της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας με εκείνο 

που υπολογίσθηκε με χρήση τεχνολογίας επίγειας τρισδιάστατης σάρωσης, 

προκύπτει πως το μέτρο και η διεύθυνση των δύο διανυσμάτων παρουσιάζουν 

διαφορές, οι οποίες δεν είναι στατιστικά σημαντικές. 

➢ Μετά τη σύγκριση της διεύθυνσης του διανύσματος μετακίνησης του δακτυλίου με 

τα σεισμοτεκτονικά στοιχεία της ευρύτερης περιοχής, προκύπτει ότι η κίνηση του 

δακτυλίου ταυτίζεται με την κύρια κατεύθυνση της μακροσεισμικής έντασης του 

σεισμού (ΒΑ – ΝΔ), καθώς και με τη διεύθυνση του ρήγματος του Κηφισού. 

 

11.3  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Με την ολοκλήρωση της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας και την ανάλυση των 

αποτελεσμάτων της, είναι σημαντικό να αναφερθούν συγκεκριμένες προτάσεις για την 

περαιτέρω συνέχιση του ελέγχου των δομικών στοιχείων και της ευρύτερης περιοχής 

του σταδίου. 

➢ Προτείνεται να διερευνηθούν τα αίτια που προκάλεσαν τις μετακινήσεις των 

σημείων ελέγχου.  

➢ Προτείνεται η επαναμέτρηση των στοιχείων του δικτύου οριζοντίου ελέγχου, σε 

επόμενη χρονική φάση, για την παρακολούθηση της εξέλιξης των μετακινήσεων. 
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➢ Προτείνεται να επαναμετρηθεί το δίκτυο κατακόρυφου ελέγχου που είναι 

υλοποιημένο στην περιοχή, για τον έλεγχο της κατακόρυφης κινηματικής 

συμπεριφοράς του σταδίου και της ευρύτερης περιοχής του. 

➢ Προτείνεται η επαναφορά του δακτυλίου της οροφής στην αρχική του θέση, για 

μην προκληθούν αστοχίες στις δοκούς οι οποίες επιβαρύνονται με φορτία που δεν 

έχουν προβλεφθεί στη μελέτη του έργου (Κεφ. 9). 

➢ Προτείνεται η επαναφορά να γίνει με την ελεγχόμενη μεθοδολογία, που 

περιγράφεται στο κεφάλαιο 9 της παρούσας διπλωματικής εργασίας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I –     

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΟΡΥΦΩΝ 

ΔΙΚΤΥΟΥ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –    

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ 
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Από Προς 
Γ.Μ.Ο. Οριζόντιας 

Γωνίας (grad) 

Γ.Μ.Ο. 

Κατακόρυφης 

Γωνίας (grad) 

Οριζόντιο 

Μήκος (m) 

Κ1 Κ9 0.0000 100.3109 41.1588 

  Κ10 30.3680 100.1259 85.8707 

  Κ5 206.0320 100.2929 44.4480 

  Κ6 178.6122 100.0773 84.5983 

  Κ4 159.9645 99.9804 124.7285 

  13 120.3909 - - 

  14 124.3288 - - 

  15 160.6254 - - 

  29 38.9024 - - 

          

   Κ2 Κ7 0.0000 99.6323 62.1800 

  Κ8 11.4417 99.7512 106.8931 

  Κ3 31.0047 99.8978 147.2829 

  Κ10 129.1559 100.1135  50.7383 

  Κ9 128.9356 100.1089  103.5406 

  27 76.6190 - - 

  24 33.3748 - - 

  29 114.3671 - - 

  25 34.4050 - - 

  30 115.3925 - - 

          

Κ3 Κ11 0.0000 100.8909 46.5819 

  Κ12 17.0108 100.4739 98.4394 

  Κ4 32.0720 100.2017 138.1991 

  Κ7 157.1555 100.0652 96.8045 

  Κ8 177.1173 100.2389 55.7345 

  Κ2 137.7159 100.2560 147.2810 

  21 33.9199 - - 

  23 104.1117 - - 

  22 102.6116 - - 

  24 134.1934 - - 

  25 134.1419 - - 

          

Κ4 Κ6 0.0000 100.2320 50.0920 

  Κ5 12.6012 100.1129 96.0427 

  Κ1 32.4293 100.0271 124.7319 

  Κ11 137.1934 100.0732 99.9669 

  Κ12 154.4045 100.2001 48.3605 

  Κ3 122.7499 99.7502 138.2006 

  15 32.0086 - - 

  17 32.0692 - - 

  18 87.7769 - - 
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Κ5 Κ1 0.0000 99.7754 44.4506 

  Κ4 134.0959 99.7885 96.0402 

  Κ6 147.2660 99.7300 47.9491 

  Κ9 397.0888 99.9702 85.5089 

  Κ12 115.2509 99.9649 131.2734 

  13 22.5473 - - 

  14 20.8651 - - 

  15 83.8152 - - 

  17 100.9617 - - 

  18 108.4847 - - 

          

Κ6 Κ5 0.0000 100.1003 47.9476 

  Κ1 25.3000 99.9531 84.6017 

  Κ9 32.2656 100.0389 124.2014 

  Κ12 151.8511 100.0203 92.2057 

  Κ4 174.2221 99.7883 50.0932 

  17 60.6528 - - 

  13 35.6428 - - 

  15 46.5717 - - 

  18 128.9931 - - 

          

Κ7 Κ8 0.0000 100.2309 47.0441 

  Κ3 23.8212 99.9974 96.8091 

  Κ11 37.4851 100.3088 136.3568 

  Κ2 173.3889 100.5958 62.1807 

  Κ10 141.9722 100.4228 96.0788 

  24 53.7287 - - 

  25 69.0749 - - 

  27 126.8570 - - 

  22 41.3195 - - 

          

Κ8 Κ3 0.0000 99.9829 55.7389 

  Κ7 156.2069 99.9328 47.0421 

  Κ2 141.0187 100.2738 106.8924 

  Κ12 25.6482 100.2345 147.2570 

  22 34.4975 - - 

  23 33.1769 - - 

  24 84.2610 - - 

  25 100.5849 - - 

  27 113.9761 - - 
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Κ9 Κ10 0.0000 99.9217 52.7999 

  Κ2 0.2078 99.9202 103.5406 

  Κ1 146.3235 99.6676 41.1587 

  Κ5 149.4635 99.9329 85.5130 

  Κ6 131.9133 99.9007 124.2050 

  29 41.4402 - - 

  30 39.3172 - - 

  14 128.6126 - - 

          

Κ10 Κ2 0.0000 99.9805 50.7413 

  Κ7 39.4313 99.6387 96.0803 

  Κ9 199.5593 100.0552 52.8051 

  Κ1 176.2665 99.9101 85.8698 

  27 64.1331 - - 

  29 162.8619 - - 

  30 165.0655 - - 

        

Κ11 Κ12 0.0000 100.1778 54.9080 

  Κ4 15.1211 99.9143 99.9690 

  Κ3 168.6124 99.2638 46.5811 

  Κ7 139.4175 99.7762 136.3553 

  23 135.3801 - - 

  22 133.8672 - - 

  21 61.0534 - - 

          

Κ12 Κ4 0.0000 99.6530 48.3580 

  Κ6 23.2166 99.9244 92.2015 

  Κ5 39.3439 99.9863 131.2732 

  Κ11 167.6617 99.8694 54.9069 

  Κ3 153.2871 99.5326 98.4404 

  Κ8 139.0325 99.7713 147.2581 

  18 53.1088 - - 

  21 131.2357 - - 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ –  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 

ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΛΥΣΗΣ 

ΔΙΚΤΥΟΥ 
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ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ 

Wi = │
𝝊𝒊

𝝈𝝊𝒊
 │≤ 3,29 

Α/Α Γωνία υi (cc) │συi│(cc) │
𝛖𝐢

𝛔𝛖𝐢
│ 

1 9-1-10 -9.3 32.8 0.3 

2 9-1-5 -8.5 28.7 0.3 

3 9-1-6 36.3 30.8 1.2 

4 9-1-4 55.9 31.2 1.8 

5 7΄-2-8΄ -59.4 34.4 1.7 

6 7΄-2-3΄ -57.8 33.6 1.7 

7 7΄-2-10 20.2 31.1 0.6 

8 7΄-2-9 39.7 31.9 1.2 

9 7΄-2-4 61.5 32.7 1.9 

10 11-3΄-12 1.5 34.0 0.0 

11 11-3΄-4 -21.8 33.5 0.7 

12 11-3΄-7΄ -60.4 31.9 1.9 

13 11-3΄-8΄ -0.5 29.7 0.0 

14 11-3΄-2 3.1 32.3 0.1 

15 11-3΄-1 -28.4 32.4 0.9 

16 6-4-5 14.8 34.3 0.4 

17 6-4-1 -21.1 33.3 0.6 

18 6-4-11 -4.9 31.4 0.2 

19 6-4-12 48.3 30.2 1.6 

20 6-4-3΄ 7.2 32.1 0.2 

21 6-4-2 -42.5 32.5 1.3 

22 1-5-4 26.3 31.5 0.8 

23 1-5-6 32.1 29.5 1.1 

24 1-5-9 62.9 33.7 1.9 

25 1-5-12 15.1 31.9 0.5 

26 5-6-1 -4.3 33.5 0.1 

27 5-6-9 26.6 33.3 0.8 

28 5-6-12 -0.4 31.5 0.0 

29 5-6-4 45.4 29.6 1.5 

30 8΄-7΄-3΄ -6.2 33.9 0.2 

31 8΄-7΄-11 -27.3 33.2 0.8 

32 8΄-7΄-2 -4.9 29.3 0.2 

33 8΄-7΄-10 -2.5 30.8 0.1 

34 3΄-8΄-7΄ 47.3 29.3 1.6 

35 3΄-8΄-2 4.1 31.3 0.1 

36 3΄-8΄-12 -33.1 33.4 1.0 

37 10-9-2 20.2 33.8 0.6 

38 10-9-1 57.6 30.4 1.9 

39 10-9-5 49.9 30.9 1.6 

40 10-9-6 4.7 31.1 0.2 

41 2-10-7΄ -56.8 32.6 1.7 

42 2-10-9 78.3 28.4 2.8 

43 2-10-1 16.6 29.5 0.6 

44 12-11-4 -12.4 34.0 0.4 

45 12-11-3΄ -46.5 29.7 1.6 

46 12-11-7΄ 15.1 31.2 0.5 

47 4-12-6 -15.1 33.8 0.4 

48 4-12-5 33.3 32.9 1.0 

Α/Α Γωνία υi (cc) │συi│(cc) │
𝛖𝐢

𝛔𝛖𝐢
│ 

49 4-12-11 20.2 29.4 0.7 

50 4-12-3΄ -46.7 31.3 1.5 

51 4-12-8΄ 11.1 31.3 0.4 

52 9-1-13 1.6 3.5 0.4 

53 9-1-14 -2.5 5.0 0.5 

54 9-1-15 62.3 23.4 2.7 

55 9-1-29 7.9 26.5 0.3 

56 7΄-2-24 -19.9 30.5 0.7 

57 7΄-2-27 7.4 10.3 0.7 

58 7΄-2-25 -47.9 28.8 1.7 

59 7΄-2-29 -1.7 30.9 0.1 

60 7΄-2-30 -17.8 30.4 0.6 

61 11-3΄-21 10.0 25.7 0.4 

62 11-3΄-22 9.5 9.0 1.1 

63 11-3΄-23 -4.5 7.8 0.6 

64 11-3΄-24 5.4 25.0 0.2 

65 11-3΄-25 -4.9 27.5 0.2 

66 6-4-15 50.4 31.0 1.6 

67 6-4-17 28.2 28.1 1.0 

68 6-4-18 -0.1 12.1 0.0 

69 1-5-13 -1.6 14.7 0.1 

70 1-5-14 13.2 18.1 0.7 

71 1-5-15 -11.6 9.8 1.2 

72 1-5-17 13.1 12.9 1.0 

73 1-5-18 -12.8 29.8 0.4 

74 5-6-13 3.5 28.9 0.1 

75 5-6-15 23.9 18.9 1.3 

76 5-6-17 -10.3 10.3 1.0 

77 5-6-18 3.8 24.9 0.2 

78 8΄-7΄-22 7.4 30.0 0.2 

79 8΄-7΄-24 14.9 19.8 0.8 

80 8΄-7΄-25 20.2 14.4 1.4 

81 8΄-7΄-27 -12.4 24.9 0.5 

82 3΄-8΄-22 -22.2 21.8 1.0 

83 3΄-8΄-23 11.0 18.9 0.6 

84 3΄-8΄-24 -9.1 12.7 0.7 

85 3΄-8΄-25 -22.4 17.5 1.3 

86 3΄-8΄-27 -24.8 29.8 0.8 

87 10-9-14 18.7 26.0 0.7 

88 10-9-29 -1.9 6.2 0.3 

89 10-9-30 -2.4 4.0 0.6 

90 2-10-27 -18.7 16.4 1.1 

91 2-10-29 4.2 15.7 0.3 

92 2-10-30 5.4 10.1 0.5 

93 12-11-21 -3.0 7.6 0.4 

94 12-11-22 -23.0 26.0 0.9 

95 12-11-23 14.3 24.8 0.6 

96 4-12-18 -4.1 19.3 0.2 

97 4-12-21 6.2 15.8 0.4 
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Α/Α Απόσταση υi (m) συi (m) │
𝛖𝐢

𝛔𝛖𝐢
│ 

98 (1-10) 0.006 0.004 1.5 

99 (1-6) 0.000 0.004 0.1 

100 (1-4) -0.001 0.004 0.3 

101 (2-7΄) -0.003 0.004 0.7 

102 (2-8΄) 0.001 0.004 0.1 

103 (2-3΄) -0.001 0.004 0.2 

104 (2-10) 0.002 0.004 0.4 

105 (2-9) 0.004 0.004 1.0 

106 (3΄-11) -0.004 0.004 0.9 

107 (3΄-12) -0.003 0.004 0.7 

108 (3΄-4) -0.005 0.004 1.2 

109 (3΄-7΄) -0.001 0.004 0.2 

110 (3΄-8΄) -0.003 0.004 0.8 

111 (4-6) -0.002 0.004 0.4 

112 (4-5) 0.008 0.004 1.7 

113 (4-11) -0.004 0.004 0.8 

114 (4-12) -0.003 0.005 0.7 

115 (5-9) -0.001 0.004 0.3 

116 (5-12) 0.007 0.004 1.6 

117 (6-9) 0.005 0.004 1.2 

118 (6-12) 0.001 0.004 0.3 

119 (7΄-8΄) 0.003 0.004 0.8 

120 (7΄-11) -0.004 0.004 0.9 

121 (7΄-10) -0.002 0.004 0.6 

122 (8΄-12) -0.004 0.004 1.0 

123 (9-10) 0.001 0.004 0.3 

124 (11-12) 0.000 0.004 0.1 

125 (1-9) 0.007 0.004 1.7 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΑΣ – ΣΥΜΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑΣ 

ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (VX) (m2) 

 

 

 

8.7E-06 -2.0E-06 5.1E-06 -1.1E-06 3.2E-06 -8.6E-08 2.1E-06 1.7E-07 2.8E-06 3.6E-07 6.9E-06 -1.6E-06

-2.0E-06 4.4E-07 -1.1E-06 2.5E-07 -7.3E-07 1.9E-08 -4.8E-07 -3.8E-08 -6.3E-07 -8.1E-08 -1.6E-06 3.5E-07

5.1E-06 -1.1E-06 1.3E-05 -1.1E-07 5.9E-06 -4.2E-06 1.2E-06 -1.8E-06 3.4E-06 -2.7E-06 6.5E-06 5.8E-07

-1.1E-06 2.5E-07 -1.1E-07 4.8E-06 2.3E-07 2.4E-06 4.0E-07 6.6E-07 2.9E-07 1.4E-06 -1.6E-06 2.8E-06

3.2E-06 -7.3E-07 5.9E-06 2.3E-07 6.6E-06 -2.2E-06 2.6E-06 -8.0E-07 4.5E-06 -1.1E-06 3.7E-06 2.9E-07

-8.6E-08 1.9E-08 -4.2E-06 2.4E-06 -2.2E-06 9.0E-06 2.0E-06 3.0E-06 6.2E-07 5.5E-06 -1.5E-06 -1.4E-07

2.1E-06 -4.8E-07 1.2E-06 4.0E-07 2.6E-06 2.0E-06 4.8E-06 2.6E-06 3.5E-06 2.2E-06 1.6E-06 -4.2E-07

1.7E-07 -3.8E-08 -1.8E-06 6.6E-07 -8.0E-07 3.0E-06 2.6E-06 3.5E-06 5.1E-07 2.8E-06 -4.9E-07 -2.9E-07

2.8E-06 -6.3E-07 3.4E-06 2.9E-07 4.5E-06 6.2E-07 3.5E-06 5.1E-07 4.5E-06 1.1E-06 2.7E-06 -1.9E-07

3.6E-07 -8.1E-08 -2.7E-06 1.4E-06 -1.1E-06 5.5E-06 2.2E-06 2.8E-06 1.1E-06 8.3E-06 -6.8E-07 -3.0E-07

6.9E-06 -1.6E-06 6.5E-06 -1.6E-06 3.7E-06 -1.5E-06 1.6E-06 -4.9E-07 2.7E-06 -6.8E-07 7.3E-06 -1.1E-06

-1.6E-06 3.5E-07 5.8E-07 2.8E-06 2.9E-07 -1.4E-07 -4.2E-07 -2.9E-07 -1.9E-07 -3.0E-07 -1.1E-06 6.6E-06

6.0E-06 -1.3E-06 9.0E-06 -1.4E-06 4.6E-06 -3.0E-06 1.3E-06 -1.2E-06 2.9E-06 -1.8E-06 7.2E-06 1.2E-07

-1.6E-06 3.6E-07 8.0E-07 3.8E-06 5.2E-07 5.3E-07 -1.9E-07 -1.1E-07 6.3E-08 9.6E-08 -1.2E-06 4.0E-06

3.1E-06 -6.9E-07 -2.0E-07 3.5E-07 2.3E-07 2.6E-06 2.0E-06 1.8E-06 1.2E-06 2.9E-06 1.7E-06 -8.2E-07

1.6E-06 -3.7E-07 7.0E-07 -1.2E-08 8.9E-07 2.1E-07 8.9E-07 2.5E-07 9.2E-07 2.9E-07 1.0E-06 -3.2E-07

6.0E-06 -1.3E-06 3.1E-06 -3.7E-07 2.3E-06 7.7E-07 2.0E-06 6.1E-07 2.2E-06 1.1E-06 5.0E-06 -1.4E-06

3.9E-09 -8.7E-10 -3.0E-07 5.9E-08 9.1E-08 -1.3E-07 4.4E-08 -1.2E-07 8.8E-08 -2.5E-07 -5.5E-07 7.6E-08

4.5E-06 -1.0E-06 1.1E-05 -5.8E-07 6.7E-06 -4.5E-06 1.3E-06 -2.1E-06 3.8E-06 -3.0E-06 5.9E-06 1.1E-06

-8.3E-07 1.9E-07 -2.7E-06 4.2E-06 -3.8E-07 4.2E-06 9.1E-07 1.4E-06 3.6E-07 2.7E-06 -1.8E-06 1.9E-06

3.9E-06 -8.8E-07 8.5E-06 -2.7E-07 6.8E-06 -3.5E-06 1.7E-06 -2.0E-06 4.4E-06 -2.7E-06 4.9E-06 6.8E-07

-4.5E-07 1.0E-07 -3.9E-06 3.5E-06 -1.2E-06 6.6E-06 1.7E-06 2.6E-06 4.5E-07 4.6E-06 -1.8E-06 6.0E-07

1.1E-07 -2.4E-08 2.7E-07 -7.5E-08 2.5E-07 -3.5E-07 1.0E-08 -2.0E-07 1.2E-07 -3.9E-07 1.1E-07 6.4E-09

5.2E-07 -1.2E-07 1.9E-07 2.2E-07 6.1E-07 8.1E-07 1.1E-06 7.6E-07 9.0E-07 9.5E-07 3.5E-07 -8.5E-08

1.5E-07 -3.3E-08 2.4E-07 -4.6E-08 2.5E-07 -2.3E-07 5.5E-08 -1.3E-07 1.5E-07 -2.5E-07 1.3E-07 -3.9E-09

3.1E-07 -6.9E-08 3.0E-07 1.1E-07 7.3E-07 3.6E-07 1.2E-06 6.5E-07 9.0E-07 4.0E-07 2.3E-07 -4.1E-08

2.0E-06 -4.4E-07 2.0E-06 -7.0E-08 2.9E-06 1.9E-07 3.6E-06 1.2E-06 3.1E-06 2.5E-07 1.7E-06 -3.2E-07

8.4E-07 -1.9E-07 -6.0E-07 7.8E-07 5.0E-07 3.0E-06 2.4E-06 2.0E-06 1.6E-06 3.9E-06 3.0E-07 -2.1E-07

2.5E-06 -5.7E-07 3.1E-06 -2.3E-07 3.9E-06 -3.9E-07 4.0E-06 7.1E-07 4.0E-06 6.6E-08 2.5E-06 -3.5E-07

6.1E-07 -1.4E-07 -1.3E-06 1.1E-06 -2.2E-08 3.8E-06 1.7E-06 1.8E-06 1.3E-06 5.5E-06 -7.6E-08 -1.7E-07

3.6E-06 -8.2E-07 6.5E-06 -8.2E-07 6.2E-06 -2.1E-06 2.6E-06 -1.2E-06 4.9E-06 -1.1E-06 4.2E-06 -1.4E-07

2.9E-07 -6.4E-08 -2.2E-06 2.1E-06 -5.4E-07 6.3E-06 1.4E-06 1.9E-06 8.9E-07 4.0E-06 -6.7E-07 1.3E-07

4.4E-06 -9.9E-07 9.5E-06 -7.5E-07 6.4E-06 -3.1E-06 1.8E-06 -1.5E-06 4.0E-06 -2.0E-06 5.5E-06 5.2E-07

-1.7E-07 3.7E-08 -1.7E-06 3.9E-06 -5.9E-07 4.4E-06 8.2E-07 1.6E-06 1.5E-07 2.9E-06 -1.0E-06 1.3E-06

5.2E-06 -1.2E-06 1.1E-05 -4.8E-07 5.5E-06 -3.0E-06 1.6E-06 -1.3E-06 3.5E-06 -1.8E-06 6.4E-06 -3.5E-08

-6.8E-07 1.5E-07 -1.1E-06 4.2E-06 -3.4E-07 2.4E-06 2.2E-07 7.3E-07 -8.0E-08 1.5E-06 -1.2E-06 2.8E-06

5.2E-06 -1.2E-06 1.1E-05 -4.9E-07 5.5E-06 -3.0E-06 1.5E-06 -1.3E-06 3.5E-06 -1.9E-06 6.4E-06 -5.7E-09

-6.6E-07 1.5E-07 -1.1E-06 4.3E-06 -3.2E-07 2.4E-06 2.0E-07 7.1E-07 -8.7E-08 1.4E-06 -1.1E-06 2.8E-06

6.0E-06 -1.4E-06 8.4E-06 -8.6E-07 4.6E-06 -1.8E-06 1.6E-06 -7.9E-07 3.1E-06 -1.0E-06 7.0E-06 -5.7E-07

-8.6E-07 1.9E-07 -1.1E-06 3.4E-06 -2.5E-07 1.4E-06 -2.1E-08 3.9E-07 -1.8E-07 8.3E-07 -1.1E-06 3.9E-06

6.3E-06 -1.4E-06 7.7E-06 -8.5E-07 4.3E-06 -1.4E-06 1.7E-06 -5.8E-07 3.1E-06 -7.1E-07 7.1E-06 -5.4E-07

-8.9E-07 2.0E-07 -1.1E-06 3.1E-06 -3.3E-07 1.2E-06 -9.1E-08 3.3E-07 -2.6E-07 7.0E-07 -1.1E-06 4.4E-06

6.3E-06 -1.4E-06 4.0E-06 -3.6E-07 2.6E-06 4.0E-07 1.8E-06 3.7E-07 2.3E-06 7.4E-07 5.9E-06 -9.4E-07

-1.1E-06 2.4E-07 -2.3E-06 1.1E-06 -1.1E-06 1.2E-06 -1.3E-07 4.8E-07 -5.8E-07 8.0E-07 -1.7E-06 5.7E-07

3.7E-06 -8.3E-07 8.1E-07 8.0E-08 7.3E-07 1.9E-06 1.8E-06 1.4E-06 1.3E-06 2.3E-06 2.6E-06 -9.2E-07

1.3E-07 -2.9E-08 -5.0E-07 1.6E-07 1.8E-07 -6.3E-08 1.6E-07 -1.1E-07 2.1E-07 -2.8E-07 -6.9E-07 2.0E-08

3.7E-06 -8.3E-07 8.7E-07 6.8E-08 7.6E-07 1.9E-06 1.8E-06 1.4E-06 1.3E-06 2.3E-06 2.6E-06 -9.2E-07

3.4E-07 -7.6E-08 -7.7E-07 2.4E-07 5.5E-08 2.9E-07 3.0E-07 9.3E-08 2.2E-07 6.1E-08 -7.5E-07 -5.0E-08
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6.0E-06 -1.6E-06 3.1E-06 1.6E-06 6.0E-06 3.9E-09 4.5E-06 -8.3E-07 3.9E-06 -4.5E-07 1.1E-07 5.2E-07

-1.3E-06 3.6E-07 -6.9E-07 -3.7E-07 -1.3E-06 -8.7E-10 -1.0E-06 1.9E-07 -8.8E-07 1.0E-07 -2.4E-08 -1.2E-07

9.0E-06 8.0E-07 -2.0E-07 7.0E-07 3.1E-06 -3.0E-07 1.1E-05 -2.7E-06 8.5E-06 -3.9E-06 2.7E-07 1.9E-07

-1.4E-06 3.8E-06 3.5E-07 -1.2E-08 -3.7E-07 5.9E-08 -5.8E-07 4.2E-06 -2.7E-07 3.5E-06 -7.5E-08 2.2E-07

4.6E-06 5.2E-07 2.3E-07 8.9E-07 2.3E-06 9.1E-08 6.7E-06 -3.8E-07 6.8E-06 -1.2E-06 2.5E-07 6.1E-07

-3.0E-06 5.3E-07 2.6E-06 2.1E-07 7.7E-07 -1.3E-07 -4.5E-06 4.2E-06 -3.5E-06 6.6E-06 -3.5E-07 8.1E-07

1.3E-06 -1.9E-07 2.0E-06 8.9E-07 2.0E-06 4.4E-08 1.3E-06 9.1E-07 1.7E-06 1.7E-06 1.0E-08 1.1E-06

-1.2E-06 -1.1E-07 1.8E-06 2.5E-07 6.1E-07 -1.2E-07 -2.1E-06 1.4E-06 -2.0E-06 2.6E-06 -2.0E-07 7.6E-07

2.9E-06 6.3E-08 1.2E-06 9.2E-07 2.2E-06 8.8E-08 3.8E-06 3.6E-07 4.4E-06 4.5E-07 1.2E-07 9.0E-07

-1.8E-06 9.6E-08 2.9E-06 2.9E-07 1.1E-06 -2.5E-07 -3.0E-06 2.7E-06 -2.7E-06 4.6E-06 -3.9E-07 9.5E-07

7.2E-06 -1.2E-06 1.7E-06 1.0E-06 5.0E-06 -5.5E-07 5.9E-06 -1.8E-06 4.9E-06 -1.8E-06 1.1E-07 3.5E-07

1.2E-07 4.0E-06 -8.2E-07 -3.2E-07 -1.4E-06 7.6E-08 1.1E-06 1.9E-06 6.8E-07 6.0E-07 6.4E-09 -8.5E-08

9.6E-06 1.1E-06 5.7E-07 7.7E-07 3.9E-06 -4.9E-07 8.2E-06 -2.4E-06 6.8E-06 -3.1E-06 1.8E-07 2.3E-07

1.1E-06 6.9E-06 -5.9E-07 -2.5E-07 -1.1E-06 5.6E-08 7.4E-07 2.8E-06 9.5E-07 1.5E-06 -8.5E-09 5.5E-09

5.7E-07 -5.9E-07 5.7E-06 1.4E-06 3.8E-06 -3.9E-08 -4.8E-07 1.1E-06 -4.2E-07 2.1E-06 -3.6E-07 5.9E-07

7.7E-07 -2.5E-07 1.4E-06 1.2E-06 1.6E-06 4.4E-07 7.3E-07 1.1E-07 8.1E-07 2.0E-07 2.0E-07 2.2E-07

3.9E-06 -1.1E-06 3.8E-06 1.6E-06 9.0E-06 -1.3E-06 2.7E-06 6.9E-08 2.4E-06 5.3E-07 -8.7E-10 5.2E-07

-4.9E-07 5.6E-08 -3.9E-08 4.4E-07 -1.3E-06 1.4E-06 -1.5E-07 3.7E-08 1.6E-08 -5.7E-08 1.6E-07 -5.5E-09

8.2E-06 7.4E-07 -4.8E-07 7.3E-07 2.7E-06 -1.5E-07 1.6E-05 -2.2E-06 9.6E-06 -4.1E-06 3.2E-07 2.1E-07

-2.4E-06 2.8E-06 1.1E-06 1.1E-07 6.9E-08 3.7E-08 -2.2E-06 5.3E-06 -1.7E-06 5.2E-06 -1.6E-07 4.1E-07

6.8E-06 9.5E-07 -4.2E-07 8.1E-07 2.4E-06 1.6E-08 9.6E-06 -1.7E-06 1.1E-05 -4.3E-06 3.3E-07 3.3E-07

-3.1E-06 1.5E-06 2.1E-06 2.0E-07 5.3E-07 -5.7E-08 -4.1E-06 5.2E-06 -4.3E-06 7.8E-06 -2.8E-07 6.8E-07

1.8E-07 -8.5E-09 -3.6E-07 2.0E-07 -8.7E-10 1.6E-07 3.2E-07 -1.6E-07 3.3E-07 -2.8E-07 8.8E-07 -3.0E-07

2.3E-07 5.5E-09 5.9E-07 2.2E-07 5.2E-07 -5.5E-09 2.1E-07 4.1E-07 3.3E-07 6.8E-07 -3.0E-07 5.1E-06

1.7E-07 -8.7E-09 -2.6E-07 1.7E-07 6.2E-08 1.4E-07 2.8E-07 -9.8E-08 3.0E-07 -1.8E-07 9.7E-08 3.7E-10

2.3E-07 8.8E-09 2.7E-07 4.8E-07 1.7E-07 7.4E-08 3.7E-07 1.9E-07 5.0E-07 3.2E-07 1.2E-07 2.8E-07

1.8E-06 -2.2E-07 7.7E-07 9.1E-07 1.6E-06 2.4E-07 2.3E-06 -1.4E-09 2.6E-06 1.2E-07 2.1E-07 7.0E-07

-2.4E-07 4.5E-08 1.9E-06 2.7E-07 1.1E-06 -1.9E-07 -6.7E-07 1.5E-06 -4.0E-07 2.5E-06 -2.2E-07 7.3E-07

2.7E-06 -2.6E-07 9.2E-07 9.1E-07 2.0E-06 1.5E-07 3.5E-06 -3.2E-07 3.8E-06 -3.9E-07 1.9E-07 7.6E-07

-7.7E-07 1.6E-07 2.0E-06 2.9E-07 9.8E-07 -1.6E-07 -1.4E-06 1.9E-06 -1.1E-06 3.1E-06 -2.5E-07 7.3E-07

5.3E-06 -1.2E-07 1.6E-07 9.2E-07 2.4E-06 8.9E-08 7.3E-06 -1.7E-06 8.2E-06 -3.1E-06 2.7E-07 5.9E-07

-1.6E-06 7.3E-07 1.8E-06 2.2E-07 8.2E-07 -1.1E-07 -2.3E-06 3.4E-06 -1.7E-06 5.1E-06 -2.4E-07 6.3E-07

7.3E-06 2.4E-07 -3.6E-08 7.9E-07 2.7E-06 -1.3E-07 1.3E-05 -2.0E-06 8.7E-06 -3.1E-06 2.7E-07 3.8E-07

-1.6E-06 2.4E-06 1.4E-06 1.2E-07 5.2E-07 -9.0E-08 -2.1E-06 4.9E-06 -2.2E-06 6.2E-06 -1.9E-07 4.1E-07

8.4E-06 3.0E-07 2.9E-07 7.7E-07 3.3E-06 -3.2E-07 9.5E-06 -2.2E-06 7.6E-06 -2.7E-06 2.2E-07 3.1E-07

-9.9E-07 4.1E-06 5.5E-07 -4.5E-09 -3.5E-08 -2.1E-08 -1.6E-06 4.3E-06 -8.6E-07 3.3E-06 -9.7E-08 1.7E-07

8.4E-06 2.8E-07 2.7E-07 7.7E-07 3.3E-06 -3.2E-07 9.5E-06 -2.2E-06 7.7E-06 -2.8E-06 2.2E-07 3.1E-07

-6.5E-07 4.3E-06 5.2E-07 -1.9E-08 -4.8E-08 -3.6E-08 -1.6E-06 4.4E-06 -8.0E-07 3.3E-06 -9.9E-08 1.6E-07

8.9E-06 7.8E-07 9.9E-07 8.4E-07 4.2E-06 -5.2E-07 7.4E-06 -1.4E-06 6.2E-06 -1.8E-06 1.4E-07 3.7E-07

-5.6E-07 4.1E-06 1.3E-07 -9.2E-08 -4.3E-07 2.3E-08 -7.5E-07 3.0E-06 -4.8E-07 2.2E-06 -6.0E-08 7.0E-08

8.4E-06 2.1E-07 1.3E-06 9.0E-07 4.5E-06 -5.5E-07 6.8E-06 -1.2E-06 5.7E-06 -1.4E-06 1.1E-07 4.0E-07

-9.8E-07 3.4E-06 6.6E-08 -1.1E-07 -4.8E-07 3.0E-08 -6.8E-07 2.7E-06 -5.6E-07 1.9E-06 -5.4E-08 4.2E-08

4.9E-06 -9.7E-07 2.9E-06 1.1E-06 7.2E-06 -1.4E-06 3.5E-06 -7.6E-08 3.0E-06 2.2E-07 -3.7E-08 4.7E-07

-2.3E-06 5.6E-07 2.4E-07 -6.3E-08 -4.4E-07 8.7E-08 -2.1E-06 1.3E-06 -1.7E-06 1.4E-06 -6.0E-08 1.3E-08

1.6E-06 -7.2E-07 4.8E-06 1.2E-06 4.8E-06 -5.6E-07 4.7E-07 7.1E-07 3.8E-07 1.5E-06 -2.9E-07 5.2E-07

-7.3E-07 4.3E-08 4.9E-08 7.5E-07 -8.5E-07 1.6E-06 -2.7E-07 1.7E-07 1.6E-08 5.8E-08 2.5E-07 2.0E-08

1.6E-06 -7.2E-07 4.8E-06 1.2E-06 4.8E-06 -6.3E-07 5.3E-07 6.9E-07 4.2E-07 1.5E-06 -2.8E-07 5.3E-07

-9.3E-07 -3.6E-10 6.6E-07 8.4E-07 -7.0E-07 1.8E-06 -5.6E-07 3.6E-07 -2.2E-07 3.6E-07 2.0E-07 6.7E-08
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1.5E-07 3.1E-07 2.0E-06 8.4E-07 2.5E-06 6.1E-07 3.6E-06 2.9E-07 4.4E-06 -1.7E-07 5.2E-06 -6.8E-07

-3.3E-08 -6.9E-08 -4.4E-07 -1.9E-07 -5.7E-07 -1.4E-07 -8.2E-07 -6.4E-08 -9.9E-07 3.7E-08 -1.2E-06 1.5E-07

2.4E-07 3.0E-07 2.0E-06 -6.0E-07 3.1E-06 -1.3E-06 6.5E-06 -2.2E-06 9.5E-06 -1.7E-06 1.1E-05 -1.1E-06

-4.6E-08 1.1E-07 -7.0E-08 7.8E-07 -2.3E-07 1.1E-06 -8.2E-07 2.1E-06 -7.5E-07 3.9E-06 -4.8E-07 4.2E-06

2.5E-07 7.3E-07 2.9E-06 5.0E-07 3.9E-06 -2.2E-08 6.2E-06 -5.4E-07 6.4E-06 -5.9E-07 5.5E-06 -3.4E-07

-2.3E-07 3.6E-07 1.9E-07 3.0E-06 -3.9E-07 3.8E-06 -2.1E-06 6.3E-06 -3.1E-06 4.4E-06 -3.0E-06 2.4E-06

5.5E-08 1.2E-06 3.6E-06 2.4E-06 4.0E-06 1.7E-06 2.6E-06 1.4E-06 1.8E-06 8.2E-07 1.6E-06 2.2E-07

-1.3E-07 6.5E-07 1.2E-06 2.0E-06 7.1E-07 1.8E-06 -1.2E-06 1.9E-06 -1.5E-06 1.6E-06 -1.3E-06 7.3E-07

1.5E-07 9.0E-07 3.1E-06 1.6E-06 4.0E-06 1.3E-06 4.9E-06 8.9E-07 4.0E-06 1.5E-07 3.5E-06 -8.0E-08

-2.5E-07 4.0E-07 2.5E-07 3.9E-06 6.6E-08 5.5E-06 -1.1E-06 4.0E-06 -2.0E-06 2.9E-06 -1.8E-06 1.5E-06

1.3E-07 2.3E-07 1.7E-06 3.0E-07 2.5E-06 -7.6E-08 4.2E-06 -6.7E-07 5.5E-06 -1.0E-06 6.4E-06 -1.2E-06

-3.9E-09 -4.1E-08 -3.2E-07 -2.1E-07 -3.5E-07 -1.7E-07 -1.4E-07 1.3E-07 5.2E-07 1.3E-06 -3.5E-08 2.8E-06

1.7E-07 2.3E-07 1.8E-06 -2.4E-07 2.7E-06 -7.7E-07 5.3E-06 -1.6E-06 7.3E-06 -1.6E-06 8.4E-06 -9.9E-07

-8.7E-09 8.8E-09 -2.2E-07 4.5E-08 -2.6E-07 1.6E-07 -1.2E-07 7.3E-07 2.4E-07 2.4E-06 3.0E-07 4.1E-06

-2.6E-07 2.7E-07 7.7E-07 1.9E-06 9.2E-07 2.0E-06 1.6E-07 1.8E-06 -3.6E-08 1.4E-06 2.9E-07 5.5E-07

1.7E-07 4.8E-07 9.1E-07 2.7E-07 9.1E-07 2.9E-07 9.2E-07 2.2E-07 7.9E-07 1.2E-07 7.7E-07 -4.5E-09

6.2E-08 1.7E-07 1.6E-06 1.1E-06 2.0E-06 9.8E-07 2.4E-06 8.2E-07 2.7E-06 5.2E-07 3.3E-06 -3.5E-08

1.4E-07 7.4E-08 2.4E-07 -1.9E-07 1.5E-07 -1.6E-07 8.9E-08 -1.1E-07 -1.3E-07 -9.0E-08 -3.2E-07 -2.1E-08

2.8E-07 3.7E-07 2.3E-06 -6.7E-07 3.5E-06 -1.4E-06 7.3E-06 -2.3E-06 1.3E-05 -2.1E-06 9.5E-06 -1.6E-06

-9.8E-08 1.9E-07 -1.4E-09 1.5E-06 -3.2E-07 1.9E-06 -1.7E-06 3.4E-06 -2.0E-06 4.9E-06 -2.2E-06 4.3E-06

3.0E-07 5.0E-07 2.6E-06 -4.0E-07 3.8E-06 -1.1E-06 8.2E-06 -1.7E-06 8.7E-06 -2.2E-06 7.6E-06 -8.6E-07

-1.8E-07 3.2E-07 1.2E-07 2.5E-06 -3.9E-07 3.1E-06 -3.1E-06 5.1E-06 -3.1E-06 6.2E-06 -2.7E-06 3.3E-06

9.7E-08 1.2E-07 2.1E-07 -2.2E-07 1.9E-07 -2.5E-07 2.7E-07 -2.4E-07 2.7E-07 -1.9E-07 2.2E-07 -9.7E-08

3.7E-10 2.8E-07 7.0E-07 7.3E-07 7.6E-07 7.3E-07 5.9E-07 6.3E-07 3.8E-07 4.1E-07 3.1E-07 1.7E-07

7.0E-07 2.1E-07 1.9E-07 -1.4E-07 1.8E-07 -1.5E-07 2.7E-07 -1.5E-07 2.5E-07 -1.2E-07 2.1E-07 -6.6E-08

2.1E-07 4.4E-06 1.1E-06 4.6E-07 1.1E-06 3.1E-07 7.0E-07 2.3E-07 4.8E-07 1.3E-07 3.5E-07 3.0E-08

1.9E-07 1.1E-06 5.8E-06 1.3E-06 3.7E-06 3.7E-07 3.0E-06 9.6E-08 2.4E-06 -1.7E-07 2.1E-06 -2.7E-07

-1.4E-07 4.6E-07 1.3E-06 5.6E-06 1.2E-06 2.7E-06 4.3E-07 2.2E-06 -1.2E-07 1.5E-06 -1.3E-07 7.2E-07

1.8E-07 1.1E-06 3.7E-06 1.2E-06 8.5E-06 7.0E-07 4.3E-06 -2.3E-07 3.6E-06 -5.5E-07 3.1E-06 -5.0E-07

-1.5E-07 3.1E-07 3.7E-07 2.7E-06 7.0E-07 6.7E-06 -2.2E-08 2.9E-06 -7.1E-07 2.0E-06 -6.8E-07 1.0E-06

2.7E-07 7.0E-07 3.0E-06 4.3E-07 4.3E-06 -2.2E-08 1.1E-05 -8.1E-07 6.9E-06 -2.3E-06 6.0E-06 -1.3E-06

-1.5E-07 2.3E-07 9.6E-08 2.2E-06 -2.3E-07 2.9E-06 -8.1E-07 8.5E-06 -1.3E-06 3.6E-06 -1.3E-06 2.0E-06

2.5E-07 4.8E-07 2.4E-06 -1.2E-07 3.6E-06 -7.1E-07 6.9E-06 -1.3E-06 1.4E-05 -2.8E-06 8.5E-06 -1.7E-06

-1.2E-07 1.3E-07 -1.7E-07 1.5E-06 -5.5E-07 2.0E-06 -2.3E-06 3.6E-06 -2.8E-06 1.0E-05 -1.0E-06 3.7E-06

2.1E-07 3.5E-07 2.1E-06 -1.3E-07 3.1E-06 -6.8E-07 6.0E-06 -1.3E-06 8.5E-06 -1.0E-06 1.3E-05 -7.3E-07

-6.6E-08 3.0E-08 -2.7E-07 7.2E-07 -5.0E-07 1.0E-06 -1.3E-06 2.0E-06 -1.7E-06 3.7E-06 -7.3E-07 9.0E-06

2.1E-07 3.5E-07 2.1E-06 -1.6E-07 3.1E-06 -7.0E-07 6.0E-06 -1.4E-06 8.5E-06 -1.1E-06 1.0E-05 -1.1E-06

-6.7E-08 2.4E-08 -2.8E-07 7.1E-07 -5.2E-07 1.0E-06 -1.3E-06 2.0E-06 -1.7E-06 3.8E-06 -1.0E-06 4.7E-06

1.5E-07 3.0E-07 1.9E-06 2.2E-07 2.7E-06 -2.0E-07 5.0E-06 -6.9E-07 6.7E-06 -5.3E-07 8.1E-06 -5.0E-07

-4.4E-08 -3.7E-09 -2.9E-07 3.7E-07 -4.6E-07 5.8E-07 -9.3E-07 1.2E-06 -9.6E-07 2.5E-06 -1.3E-06 3.6E-06

1.3E-07 3.0E-07 1.9E-06 3.7E-07 2.7E-06 -9.6E-09 4.7E-06 -4.2E-07 6.3E-06 -3.3E-07 7.5E-06 -4.5E-07

-4.1E-08 -1.9E-08 -3.2E-07 2.9E-07 -4.9E-07 4.8E-07 -9.4E-07 1.1E-06 -9.1E-07 2.2E-06 -1.4E-06 3.2E-06

2.1E-08 1.8E-07 1.5E-06 9.7E-07 2.0E-06 8.0E-07 2.7E-06 6.3E-07 3.4E-06 4.7E-07 4.2E-06 4.8E-08

-4.9E-08 -3.3E-08 -3.7E-07 2.7E-07 -6.2E-07 4.5E-07 -1.4E-06 8.1E-07 -1.9E-06 1.1E-06 -2.2E-06 1.0E-06

-2.0E-07 1.8E-07 8.4E-07 1.6E-06 1.1E-06 1.6E-06 7.4E-07 1.4E-06 7.8E-07 1.0E-06 1.2E-06 3.2E-07

2.2E-07 1.8E-07 4.3E-07 -2.3E-07 2.9E-07 -1.7E-07 1.5E-07 -6.0E-08 -2.2E-07 -1.9E-08 -5.0E-07 4.8E-08

-2.0E-07 2.0E-07 8.6E-07 1.6E-06 1.1E-06 1.6E-06 7.7E-07 1.4E-06 8.2E-07 1.0E-06 1.3E-06 3.1E-07

1.8E-07 1.1E-07 4.2E-07 -2.2E-08 2.8E-07 5.2E-08 1.8E-09 1.8E-07 -4.4E-07 1.8E-07 -7.1E-07 1.5E-07
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5.2E-06 -6.6E-07 6.0E-06 -8.6E-07 6.3E-06 -8.9E-07 6.3E-06 -1.1E-06 3.7E-06 1.3E-07 3.7E-06 3.4E-07

-1.2E-06 1.5E-07 -1.4E-06 1.9E-07 -1.4E-06 2.0E-07 -1.4E-06 2.4E-07 -8.3E-07 -2.9E-08 -8.3E-07 -7.6E-08

1.1E-05 -1.1E-06 8.4E-06 -1.1E-06 7.7E-06 -1.1E-06 4.0E-06 -2.3E-06 8.1E-07 -5.0E-07 8.7E-07 -7.7E-07

-4.9E-07 4.3E-06 -8.6E-07 3.4E-06 -8.5E-07 3.1E-06 -3.6E-07 1.1E-06 8.0E-08 1.6E-07 6.8E-08 2.4E-07

5.5E-06 -3.2E-07 4.6E-06 -2.5E-07 4.3E-06 -3.3E-07 2.6E-06 -1.1E-06 7.3E-07 1.8E-07 7.6E-07 5.5E-08

-3.0E-06 2.4E-06 -1.8E-06 1.4E-06 -1.4E-06 1.2E-06 4.0E-07 1.2E-06 1.9E-06 -6.3E-08 1.9E-06 2.9E-07

1.5E-06 2.0E-07 1.6E-06 -2.1E-08 1.7E-06 -9.1E-08 1.8E-06 -1.3E-07 1.8E-06 1.6E-07 1.8E-06 3.0E-07

-1.3E-06 7.1E-07 -7.9E-07 3.9E-07 -5.8E-07 3.3E-07 3.7E-07 4.8E-07 1.4E-06 -1.1E-07 1.4E-06 9.3E-08

3.5E-06 -8.7E-08 3.1E-06 -1.8E-07 3.1E-06 -2.6E-07 2.3E-06 -5.8E-07 1.3E-06 2.1E-07 1.3E-06 2.2E-07

-1.9E-06 1.4E-06 -1.0E-06 8.3E-07 -7.1E-07 7.0E-07 7.4E-07 8.0E-07 2.3E-06 -2.8E-07 2.3E-06 6.1E-08

6.4E-06 -1.1E-06 7.0E-06 -1.1E-06 7.1E-06 -1.1E-06 5.9E-06 -1.7E-06 2.6E-06 -6.9E-07 2.6E-06 -7.5E-07

-5.7E-09 2.8E-06 -5.7E-07 3.9E-06 -5.4E-07 4.4E-06 -9.4E-07 5.7E-07 -9.2E-07 2.0E-08 -9.2E-07 -5.0E-08

8.4E-06 -6.5E-07 8.9E-06 -5.6E-07 8.4E-06 -9.8E-07 4.9E-06 -2.3E-06 1.6E-06 -7.3E-07 1.6E-06 -9.3E-07

2.8E-07 4.3E-06 7.8E-07 4.1E-06 2.1E-07 3.4E-06 -9.7E-07 5.6E-07 -7.2E-07 4.3E-08 -7.2E-07 -3.6E-10

2.7E-07 5.2E-07 9.9E-07 1.3E-07 1.3E-06 6.6E-08 2.9E-06 2.4E-07 4.8E-06 4.9E-08 4.8E-06 6.6E-07

7.7E-07 -1.9E-08 8.4E-07 -9.2E-08 9.0E-07 -1.1E-07 1.1E-06 -6.3E-08 1.2E-06 7.5E-07 1.2E-06 8.4E-07

3.3E-06 -4.8E-08 4.2E-06 -4.3E-07 4.5E-06 -4.8E-07 7.2E-06 -4.4E-07 4.8E-06 -8.5E-07 4.8E-06 -7.0E-07

-3.2E-07 -3.6E-08 -5.2E-07 2.3E-08 -5.5E-07 3.0E-08 -1.4E-06 8.7E-08 -5.6E-07 1.6E-06 -6.3E-07 1.8E-06

9.5E-06 -1.6E-06 7.4E-06 -7.5E-07 6.8E-06 -6.8E-07 3.5E-06 -2.1E-06 4.7E-07 -2.7E-07 5.3E-07 -5.6E-07

-2.2E-06 4.4E-06 -1.4E-06 3.0E-06 -1.2E-06 2.7E-06 -7.6E-08 1.3E-06 7.1E-07 1.7E-07 6.9E-07 3.6E-07

7.7E-06 -8.0E-07 6.2E-06 -4.8E-07 5.7E-06 -5.6E-07 3.0E-06 -1.7E-06 3.8E-07 1.6E-08 4.2E-07 -2.2E-07

-2.8E-06 3.3E-06 -1.8E-06 2.2E-06 -1.4E-06 1.9E-06 2.2E-07 1.4E-06 1.5E-06 5.8E-08 1.5E-06 3.6E-07

2.2E-07 -9.9E-08 1.4E-07 -6.0E-08 1.1E-07 -5.4E-08 -3.7E-08 -6.0E-08 -2.9E-07 2.5E-07 -2.8E-07 2.0E-07

3.1E-07 1.6E-07 3.7E-07 7.0E-08 4.0E-07 4.2E-08 4.7E-07 1.3E-08 5.2E-07 2.0E-08 5.3E-07 6.7E-08

2.1E-07 -6.7E-08 1.5E-07 -4.4E-08 1.3E-07 -4.1E-08 2.1E-08 -4.9E-08 -2.0E-07 2.2E-07 -2.0E-07 1.8E-07

3.5E-07 2.4E-08 3.0E-07 -3.7E-09 3.0E-07 -1.9E-08 1.8E-07 -3.3E-08 1.8E-07 1.8E-07 2.0E-07 1.1E-07

2.1E-06 -2.8E-07 1.9E-06 -2.9E-07 1.9E-06 -3.2E-07 1.5E-06 -3.7E-07 8.4E-07 4.3E-07 8.6E-07 4.2E-07

-1.6E-07 7.1E-07 2.2E-07 3.7E-07 3.7E-07 2.9E-07 9.7E-07 2.7E-07 1.6E-06 -2.3E-07 1.6E-06 -2.2E-08

3.1E-06 -5.2E-07 2.7E-06 -4.6E-07 2.7E-06 -4.9E-07 2.0E-06 -6.2E-07 1.1E-06 2.9E-07 1.1E-06 2.8E-07

-7.0E-07 1.0E-06 -2.0E-07 5.8E-07 -9.6E-09 4.8E-07 8.0E-07 4.5E-07 1.6E-06 -1.7E-07 1.6E-06 5.2E-08

6.0E-06 -1.3E-06 5.0E-06 -9.3E-07 4.7E-06 -9.4E-07 2.7E-06 -1.4E-06 7.4E-07 1.5E-07 7.7E-07 1.8E-09

-1.4E-06 2.0E-06 -6.9E-07 1.2E-06 -4.2E-07 1.1E-06 6.3E-07 8.1E-07 1.4E-06 -6.0E-08 1.4E-06 1.8E-07

8.5E-06 -1.7E-06 6.7E-06 -9.6E-07 6.3E-06 -9.1E-07 3.4E-06 -1.9E-06 7.8E-07 -2.2E-07 8.2E-07 -4.4E-07

-1.1E-06 3.8E-06 -5.3E-07 2.5E-06 -3.3E-07 2.2E-06 4.7E-07 1.1E-06 1.0E-06 -1.9E-08 1.0E-06 1.8E-07

1.0E-05 -1.0E-06 8.1E-06 -1.3E-06 7.5E-06 -1.4E-06 4.2E-06 -2.2E-06 1.2E-06 -5.0E-07 1.3E-06 -7.1E-07

-1.1E-06 4.7E-06 -5.0E-07 3.6E-06 -4.5E-07 3.2E-06 4.8E-08 1.0E-06 3.2E-07 4.8E-08 3.1E-07 1.5E-07

1.2E-05 -8.0E-07 8.1E-06 -1.3E-06 7.5E-06 -1.4E-06 4.2E-06 -2.2E-06 1.2E-06 -4.9E-07 1.2E-06 -7.1E-07

-8.0E-07 1.0E-05 -1.6E-07 3.7E-06 -1.5E-07 3.2E-06 7.6E-08 9.8E-07 3.1E-07 2.1E-08 3.0E-07 1.1E-07

8.1E-06 -1.6E-07 1.3E-05 -8.8E-07 8.3E-06 -1.2E-06 5.1E-06 -2.1E-06 1.9E-06 -7.3E-07 2.0E-06 -8.9E-07

-1.3E-06 3.7E-06 -8.8E-07 7.6E-06 -6.2E-07 3.6E-06 -2.5E-07 8.8E-07 -5.3E-08 5.6E-08 -6.0E-08 1.1E-07

7.5E-06 -1.5E-07 8.3E-06 -6.2E-07 1.3E-05 -9.8E-07 5.4E-06 -2.0E-06 2.2E-06 -7.4E-07 2.3E-06 -8.6E-07

-1.4E-06 3.2E-06 -1.2E-06 3.6E-06 -9.8E-07 7.5E-06 -2.7E-07 9.2E-07 -1.1E-07 6.0E-08 -1.1E-07 1.0E-07

4.2E-06 7.6E-08 5.1E-06 -2.5E-07 5.4E-06 -2.7E-07 1.0E-05 -1.1E-06 4.0E-06 -1.2E-06 4.0E-06 -1.2E-06

-2.2E-06 9.8E-07 -2.1E-06 8.8E-07 -2.0E-06 9.2E-07 -1.1E-06 6.2E-06 -1.2E-08 2.0E-07 -3.0E-08 2.9E-07

1.2E-06 3.1E-07 1.9E-06 -5.3E-08 2.2E-06 -1.1E-07 4.0E-06 -1.2E-08 8.5E-06 -1.6E-06 4.5E-06 -4.9E-08

-4.9E-07 2.1E-08 -7.3E-07 5.6E-08 -7.4E-07 6.0E-08 -1.2E-06 2.0E-07 -1.6E-06 4.2E-06 -5.4E-07 2.1E-06

1.2E-06 3.0E-07 2.0E-06 -6.0E-08 2.3E-06 -1.1E-07 4.0E-06 -3.0E-08 4.5E-06 -5.4E-07 8.7E-06 -1.5E-06

-7.1E-07 1.1E-07 -8.9E-07 1.1E-07 -8.6E-07 1.0E-07 -1.2E-06 2.9E-07 -4.9E-08 2.1E-06 -1.5E-06 5.4E-06


