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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

 

Οι κατακόρυφες μετακινήσεις που εκδηλώνονται σε τμήματα εδάφους και 

κατασκευές, μπορούν να ανιχνευθούν, να προσδιοριστεί το μέγεθός τους και 

να παρακολουθηθεί η εξέλιξή τους, εφαρμόζοντας τη Γεωδαιτική μεθοδολογία. 

Για το σκοπό αυτό, στην ευρύτερη περιοχή ιδρύεται γεωδαιτικό Δίκτυο 

Κατακόρυφου Ελέγχου (Δ.Κ.Ε.) και προσδιορίζονται οι υψομετρικές διαφορές 

μεταξύ των κορυφών του, με τη μέθοδο της Διπλής Γεωμετρικής 

Χωροστάθμησης, σε διαδοχικές χρονικές στιγμές (φάσεις). Στη συνέχεια, μετά 

τη συνόρθωση των παρατηρήσεων και την εκτίμηση των υψομέτρων των 

κορυφών του δικτύου, προσδιορίζονται, για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα, 

οι στατιστικά σημαντικές κατακόρυφες μετακινήσεις των κορυφών του δικτύου 

για ένα επιλεγμένο επίπεδο εμπιστοσύνης (συνήθως 95%), στο ίδιο σύστημα 

αναφοράς. 

 

Η παρούσα Διπλωματική Εργασία (Δ.Ε.) αφορά στην ανίχνευση των 

(πιθανών) κατακόρυφων μετακινήσεων στο κτίριο Λαμπαδαρίου, στο χρονικό 

διάστημα 1981 – 2011. Το 1981 είχε ιδρυθεί Δ.Κ.Ε. στο κτίριο Λαμπαδαρίου 

και την ευρύτερη περιοχή, στο πλαίσιο Δ.Ε., με στόχο την ανίχνευση πιθανών 

κατακόρυφων μετακινήσεων του κτιρίου σε επόμενες χρονικές φάσεις 

μέτρησης των στοιχείων του δικτύου. Στο πλαίσιο της παρούσας Δ.Ε., 

παρουσιάζεται η διαδικασία μέτρησης των υψομετρικών διαφορών μεταξύ των 

κορυφών του Δ.Κ.Ε., η συνόρθωση των παρατηρήσεων και η επίλυση του 

δικτύου. Στη συνέχεια, ανιχνεύεται η ύπαρξη ή μη κατακόρυφων 

μετακινήσεων στο κτίριο, για το χρονικό διάστημα 1981 – 2011. Τέλος, 

προεκτιμώνται οι διαφορικές καθιζήσεις στα φέροντα στοιχεία του          

κτιρίου Λαμπαδαρίου, στην περίπτωση πιθανής διάνοιξης σήραγγας του 

Μετρό “Κατεχάκη- Πανεπιστημιούπολη”. 
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ABSTRACT 
 

 

The vertical displacements observed on parts of ground and the 

constructions, can be detected, their magnitude estimated, and their 

development monitored using the Geodetic methodology. More especially, a 

Vertical Geodetic Control Network is established in the area under 

consideration, the height differences between the network’s points are 

measured using Double Geometric Leveling at least two measuring epochs 

and the adjusted heights of the network are estimated, together with their 

variances, using Least Squares techniques. Finally, the statistically significant 

vertical displacements for the time interval between two successive 

measuring epochs, are estimated. 

 

This dissertation has as subject the detection of the (possible) vertical 

displacements of Lampadarios building, for the time interval 1981 – 2011. A 

Vertical Geodetic Control Network was established on the Lampadarios 

building and its wider area in 1981, in order to detect the (possible) vertical 

displacements of the building. In this dissertation, the measurement of 

network’s elements (height differences) during 2011 and their adjustment is 

presented. After the estimation of the heights of the network’s points, their 

vertical displacements are estimated for the time interval 1981 – 2011 and 

their statistical significance is tested for a confidence level 95%. Finally, the 

differential subsidences of the building’s columns that would occur, due to the 

construction of the Athens’ Metro tunnel “Katechaki station – NTUA Campus 

station”, are estimated. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

1.1. Γενικά 
 
Η κατασκευή ενός τεχνικού έργου (μικρού ή μεγάλου) πρέπει να εξασφαλίζει 

τη μεγάλη διάρκεια ζωής του, με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια των χρηστών 

του. Επομένως, ιδιαίτερο ενδιαφέρον αποκτά η διαχρονική παρακολούθηση 

της κινηματικής συμπεριφοράς των τεχνικών έργων, από την ολοκλήρωση της 

κατασκευής και σε όλη τη διάρκεια “ζωής” τους, έτσι ώστε να προλαμβάνονται 

δυσμενείς καταστάσεις και να αντιμετωπίζονται έγκαιρα σοβαρές αστοχίες με 

τεράστιο κοινωνικό και οικονομικό κόστος. 

 

Σημαντικό μέγεθος που αφορά στην κινηματική συμπεριφορά των τεχνικών 

έργων, είναι η καθίζηση. Η μελέτη των καθιζήσεων περιλαμβάνει τον 

προσδιορισμό του μεγέθους τους καθώς, και τη διαχρονική παρακολούθηση 

της εξέλιξής τους. Τα αποτελέσματα της διαχρονικής παρακολούθησης 

μπορούν να συσχετισθούν με θεωρητικά μοντέλα καθιζήσεων για την 

εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικών με την απόκριση του τεχνικού έργου. 

 

Η Γεωδαισία, με την ελεγχόμενη μεθοδολογία που χρησιμοποιεί και τα όργανα 

υψηλής ακρίβειας που διαθέτει, παρέχει τη δυνατότητα ανίχνευσης, 

προσδιορισμού του μεγέθους και παρακολούθησης της εξέλιξης των 

κατακόρυφων μετακινήσεων τμημάτων του εδάφους και κατασκευών με 

αξιοπιστία. Για το σκοπό αυτό, ιδρύεται στην περιοχή μελέτης γεωδαιτικό 

Δ.Κ.Ε. και μετρώνται τα στοιχεία του σε περισσότερες της μίας χρονικές 

στιγμές (φάσεις), προκειμένου να προσδιοριστούν οι μεταβολές των 

υψομέτρων των κορυφών του στα αντίστοιχα χρονικά διαστήματα. Στη 

συνέχεια, οι μεταβολές αυτές ελέγχονται για συγκεκριμένο επίπεδο 

εμπιστοσύνης και προσδιορίζονται οι στατιστικά σημαντικές μετακινήσεις στο 

αντίστοιχο χρονικό διάστημα. 
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1.2. Σκοπός Διπλωματικής Εργασίας 
 

Ο σκοπός της Διπλωματικής Εργασίας, είναι η ανίχνευση της ύπαρξης ή μη 

κατακόρυφων μετακινήσεων στο κτίριο Λαμπαδαρίου στο χρονικό διάστημα 

1981-2011. Η ανίχνευση αυτή κρίθηκε σκόπιμη για δύο λόγους. Αφενός μεν, 

γιατί το 1997 κτίστηκαν δύο νέα κτίρια της Σχολής Αγρονόμων και 

Τοπογράφων Μηχανικών (Σ.Α.Τ.Μ.), τα κτίρια Βέη και Α, τα οποία 

συνδέθηκαν με το κτίριο Λαμπαδαρίου μέσω διαδρόμων και με αρμούς 

πλάτους 5cm και, επομένως, έχει ενδιαφέρον να διερευνηθεί η επίδραση της 

κατασκευής τους στο κτίριο Λαμπαδαρίου. Αφετέρου δε, στο χρονικό 

διάστημα 1981 – 2011 μεσολάβησε ο σεισμός του 1999, στον οποίο είχαν 

σημειωθεί καταρρεύσεις κτιρίων και απώλειες ανθρώπινων ζωών, αλλά και 

σημαντικές αστοχίες σε πολλά κτίρια της Αθήνας. Κρίθηκε λοιπόν απαραίτητο, 

να διερευνηθεί η απόκριση του κτιρίου Λαμπαδαρίου μετά το έντονο αυτό 

γεωλογικό συμβάν. 

 

Στο πλαίσιο Διπλωματικής Εργασίας τελειόφοιτων φοιτητών της Σ.Α.Τ.Μ., 

ιδρύθηκε, το 1981, ένα Δ.Κ.Ε. στο κτίριο Λαμπαδαρίου και στην ευρύτερη 

περιοχή. Το δίκτυο αυτό, στην παρούσα Διπλωματική Εργασία επεκτάθηκε, 

με την ίδρυση νέων κορυφών και επαναμετρήθηκαν τα στοιχεία του, 

προκειμένου να ανιχνευθεί η ύπαρξη ή μη κατακόρυφων μετακινήσεων των 

κορυφών του, για συγκεκριμένο επίπεδο εμπιστοσύνης, στο χρονικό διάστημα 

1981-2011.  

 

Προκειμένου να εξαχθούν συμπεράσματα για την κινηματική συμπεριφορά 

του κτιρίου Λαμπαδαρίου, συλλέχθηκαν γεωλογικά και γεωτεχνικά στοιχεία 

της ευρύτερης περιοχής, όπου βρίσκεται το κτίριο. Για τον ίδιο λόγο, 

συλλέχθηκαν στοιχεία για το φέροντα οργανισμό του κτιρίου και το έδαφος 

θεμελίωσής του. 

 

Για τη μέτρηση των στοιχείων του δικτύου, χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της 

Διπλής Γεωμετρικής Χωροστάθμησης με τη χρήση ψηφιακού χωροβάτη 

ακριβείας και των ειδικών κωδικοποιημένων σταδιών που τον συνοδεύουν. Η 
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συνόρθωση των παρατηρήσεων και η επίλυση του δικτύου έγινε με τη 

Μέθοδο των Ελαχίστων Τετραγώνων (Μ.Ε.Τ.) και ειδικότερα, με τη μέθοδο 

των Εμμέσων Παρατηρήσεων, σε προγραμματιστικό περιβάλλον Matlab. Στη 

συνέχεια, ελέγχθηκε η αξιοπιστία της επίλυσης του δικτύου εφαρμόζοντας τον 

ολικό έλεγχο (test 2χ ), για επίπεδο εμπιστοσύνης 95% καθώς, και το 

στατιστικό έλεγχο μεμονωμένων παρατηρήσεων (σάρωση δεδομένων κατά 

Baarda), προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχουν χονδροειδή σφάλματα 

στις μετρήσεις. Η ανίχνευση της ύπαρξης ή μη κατακόρυφων μετακινήσεων 

στο κτίριο Λαμπαδαρίου, για δεδομένο επίπεδο εμπιστοσύνης, προέκυψε από 

τη σύγκριση των υψομέτρων των κορυφών του, μεταξύ των δύο χρονικών 

φάσεων μέτρησης των στοιχείων του δικτύου (1981 – 2011). 

 

Τέλος, προεκτιμήθηκαν οι διαφορικές καθιζήσεις στα φέροντα στοιχεία        

του κτιρίου Λαμπαδαρίου, στην περίπτωση πιθανής διάνοιξης της σήραγγας 

“Κατεχάκη- Πανεπιστημιούπολη”. 

 
 
1.3. Δομή Διπλωματικής Εργασίας 

 

Η Διπλωματική Εργασία αποτελείται από έντεκα Κεφάλαια και ένα 

Παράρτημα. 

 

Το Πρώτο Κεφάλαιο περιλαμβάνει την Εισαγωγή, στην οποία αναλύονται ο 

σκοπός και η δομή της παρούσας Διπλωματικής Εργασίας. 

 

Στο Δεύτερο Κεφάλαιο, περιγράφεται το φαινόμενο της καθίζησης, οι 

κατηγορίες των καθιζήσεων, τα αίτια που τις προκαλούν καθώς, και οι 

επιπτώσεις τους στο ανθρωπογενές περιβάλλον. Τέλος, αναλύονται οι τρεις 

βασικές μέθοδοι που έχουν αναπτυχθεί για την ανίχνευση και τον 

προσδιορισμό των επιφανειακών μετακινήσεων σε μία περιοχή 

ενδιαφέροντος και της εξέλιξής τους. 
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Στο Τρίτο Κεφάλαιο, περιγράφεται η ευρύτερη περιοχή όπου βρίσκεται το 

κτίριο Λαμπαδαρίου και πιο συγκεκριμένα, γίνεται αναφορά στο γεωλογικό και 

γεωτεχνικό της υπόβαθρο. Επιπλέον, πραγματοποιείται η αναγνώριση του 

κτιρίου και καταγράφονται βασικά χαρακτηριστικά του φέροντα οργανισμού 

του. 

 

Στο Τέταρτο Κεφάλαιο, περιγράφεται το Δ.Κ.Ε. που είχε ιδρυθεί στο κτίριο 

Λαμπαδαρίου το 1981, με στόχο την ανίχνευση της ύπαρξης ή μη 

κατακόρυφων μετακινήσεων του κτιρίου, σε επόμενες χρονικές φάσεις 

μέτρησης των στοιχείων του δικτύου.  

 

Το Πέμπτο Κεφάλαιο αναφέρεται στο Δ.Κ.Ε. της παρούσας Διπλωματικής 

Εργασίας (2011) και πιο συγκεκριμένα, στην επιλογή των κορυφών του 

δικτύου και των συνδέσεων μεταξύ των κορυφών στο κτίριο Λαμπαδαρίου. 

 

Στο Έκτο Κεφάλαιο, πραγματοποιείται η προανάλυση του Δ.Κ.Ε. Πιο 

συγκεκριμένα, γίνεται εκτενής ανάλυση της βελτιστοποίησης του δικτύου και 

εκτιμάται η ευαισθησία του. Επιπλέον, περιγράφονται τα χαρακτηριστικά του 

οργάνου που επιλέχθηκε γ ια τις μετρήσεις κ αι οι έλεγ χοι που 

πραγματοποιήθηκαν πριν την έναρξη των εργασιών πεδίου. Τέλος, αναλύεται 

η διαδικασία με την οποία τέθηκαν τα κατάλληλα όρια για τον έλεγχο κάθε 

χωροσταθμικής όδευσης και βρόχου. 

 

Στο Έβδομο Κεφάλαιο, περιγράφεται η διαδικασία των μετρήσεων, 

παρουσιάζονται τα αποτελέσματά τους και τα κλεισίματα των χωροσταθμικών 

οδεύσεων και βρόχων, τα οποία συγκρίνονται με τις επιτρεπόμενες τιμές τους. 

Επιπλέον, γίνεται η εκτίμηση του a posteriori τυπικού σφάλματος της μονάδας 

βάρους πριν τη συνόρθωση των μετρήσεων. 

 

Στο Όγδοο Κεφάλαιο, περιγράφεται η συνόρθωση των μετρήσεων για τον 

προσδιορισμό των υψομέτρων των κορυφών του δικτύου και ελέγχεται η 

αξιοπιστία της επίλυσης του δικτύου, ακολουθώντας συγκεκριμένους 

στατιστικούς ελέγχους. Επιπλέον, ανιχνεύεται η ύπαρξη η μη κατακόρυφων 
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μετακινήσεων στο κτίριο Λαμπαδαρίου, μέσω της σύγκρισης των υψομέτρων 

των κορυφών του, μεταξύ των δύο χρονικών φάσεων μέτρησης των στοιχείων 

του Δ.Κ.Ε. (1981 – 2011).  

 

Στο Έννατο Κεφάλαιο, γίνεται η προεκτίμηση των καθιζήσεων στα φέροντα 

στοιχεία του κτιρίου Λαμπαδαρίου, στην περίπτωση πιθανής διάνοιξης της 

σήραγγας “Κατεχάκη−Πανεπιστημιούπολη”.  

 

Το Δέκατο Κεφάλαιο περιλαμβάνει το χρονοδιάγραμμα των εργασιών για την 

εκπόνηση αυτής της Διπλωματικής Εργασίας και περιγράφει αναλυτικά την 

κατανομή των εργασιών με τη χρονολογική σειρά που εκτελέστηκαν. 

 

Το Ενδέκατο Κεφάλαιο περιλαμβάνει τα συμπεράσματα και τις προτάσεις, 

που προέκυψαν κατά τη διεξαγωγή της Διπλωματικής Εργασίας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο 

 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΠΕΔΙΟΥ -           
ΚΑΘΙΖΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ     

 

2.1. Γενικά 
 
Η κατασκευή ενός μεγάλου τεχνικού έργου έχει ως βασική προϋπόθεση τη 

μεγάλη διάρκεια “ζωής” του, με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια των χρηστών του. 

Η αστοχία των τεχνικών έργων συχνά έχει καταστροφικές συνέπειες, ο 

κίνδυνος απώλειας ανθρωπίνων ζωών είναι άμεσος και οπωσδήποτε η 

χειρότερη συνέπεια, καθώς αυτά χρησιμοποιούνται σε καθημερινή βάση από 

πλήθος ανθρώπων. Εκτός αυτού το κόστος επισκευής είναι συχνά πολύ 

υψηλό. Επομένως, ιδιαίτερο ενδιαφέρον αποκτά η διαχρονική 

παρακολούθηση της συμπεριφοράς τους από την ολοκλήρωση της 

κατασκευής και σε όλη τη διάρκεια “ζωής” τους, έτσι ώστε να προλαμβάνεται 

η αστοχία τους και να αποφεύγονται οι παραπάνω συνέπειες. Απαραίτητη 

είναι επίσης, η παρακολούθηση της κινηματικής συμπεριφοράς τους μετά από 

δράσεις οι οποίες δεν είναι δυνατό να προβλεφθούν ή δεν ισχύουν κατά τη 

μελέτη του έργου. Τέτοιες δράσεις είναι ο σεισμός, η εκτεταμένη πυρκαγιά, τα 

υπόγεια έργα και οτιδήποτε άλλο μπορεί να προκαλέσει την αστοχία τους. 

 

Η συστηματική μελέτη της κινηματικής συμπεριφοράς τμημάτων του εδάφους 

και των κατασκευών που υπάρχουν πάνω σε αυτό, αποτελεί αντικείμενο 

πολλών επιστημονικών κλάδων, όπως της γεωλογίας, της γεωδαισίας, της 

εδαφομηχανικής, της υδραυλικής. Η καθίζηση αποτελεί μορφή κατακόρυφης 

μετακίνησης εδαφικής μάζας και κατασκευών, και εξετάζεται εκτενώς σε αυτή 

τη Διπλωματική Εργασία. Στο κεφάλαιο αυτό, περιγράφονται τα πιο σημαντικά 

χαρακτηριστικά της, για την καλύτερη κατανόηση του φαινομένου, και γίνονται 

εκτενείς αναφορές, τόσο για τα αίτια που την προκαλούν και τις επιπτώσεις 

της στην καθημερινή ζωή, όσο και για τις μεθόδους προσδιορισμού του 

μεγέθους και της εξέλιξής της. 
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2.2. Ορισμός – Κατηγορίες – Αίτια και Επιπτώσεις 
Καθιζήσεων 
 
Το φαινόμενο της καθίζησης συμβάλλει στη δημιουργία δυσμενών 

καταστάσεων στις κατασκευές, όπως οι αστοχίες (μερικές ή ολικές), που είναι 

πιθανό να οδηγήσουν σε απώλεια ανθρώπινων ζωών με ανυπολόγιστο 

κοινωνικό κόστος και οπωσδήποτε σε μεγάλη οικονομική δαπάνη για την 

επισκευή. Στη συνέχεια, ορίζεται το φαινόμενο της καθίζησης και 

περιγράφονται συνοπτικά οι κατηγορίες, τα αίτια και οι επιπτώσεις του εν 

λόγω φαινομένου. 

 
2.2.1. Ορισμός καθίζησης 
 

Με τον όρο ‘‘καθίζηση’’ εννοούμε την κατακόρυφη μετακίνηση που 

πραγματοποιείται σ’ ένα εδαφικό στρώμα λόγω της επιβολής μιας     

φόρτισης. [5]  

 

Αυτή η κατακόρυφη μετακίνηση συνδέεται με τους γεωλογικούς και 

γεωτεχνικούς παράγοντες της περιοχής, την τοπογραφία – μορφολογία της 

περιοχής, το ύψος των βροχοπτώσεων, τη σεισμικότητα της περιοχής, τις 

υδρογεωλογικές συνθήκες που επικρατούν, τις φορτίσεις στην επιφάνεια του 

εδάφους και τις δράσεις στο εσωτερικό του. 

 

Η επιφάνεια του εδάφους διαμορφώνεται από την ισορροπία μεταξύ ποικίλων 

εξωτερικών δυνάμεων που ασκούνται σε αυτή και την αντίσταση από το 

υπέδαφος. Η ισορροπία αυτή μπορεί να διαταραχτεί όταν το άθροισμα των 

εξωτερικών δυνάμεων είναι μεγαλύτερο από αυτό της αντίστασης. Αυτό έχει 

ως συνέπεια τον υποβιβασμό του κέντρου βάρους της ασταθούς μάζας, άρα, 

την εμφάνιση του φαινομένου της καθίζησης. 
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2.2.2. Κατηγορίες καθίζησης 
 

Τα είδη των καθιζήσεων ανάλογα με τους γεωλογικούς και γεωτεχνικούς 
παράγοντες στους οποίους οφείλονται, κατηγοριοποιούνται σε: 
 

• γενικές ή ολικές καθιζήσεις, 
• διαφορικές καθιζήσεις. 
 

Οι γενικές ή ολικές καθιζήσεις είναι εκείνες στις οποίες το έδαφος υποχωρεί 

ομοιόμορφα και «συμπαρασύρει» ομοιόμορφα τις υπερκείμενες κατασκευές. 

Σε αυτή την περίπτωση, οι ρωγμές που δημιουργούνται στα τεχνικά έργα 

είναι, συνήθως, λίγες και μικρού εύρους. Αντίθετα, οι διαφορικές καθιζήσεις 
είναι εκείνες κατά τις οποίες υπάρχει διαφορά στο μέγεθος της καθίζησης δύο 

διαδοχικών σημείων ji,  του εδάφους στο οποίο εδράζεται το έργο. Η 

διαφορική καθίζηση ισούται με τη διαφορά των κατακόρυφων μετατοπίσεών 

τους και εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά του εδάφους, την ακαμψία του 

έργου και τα δομικά υλικά από τα οποία αυτό έχει κατασκευασθεί. [20]  
   

Ανάλογα με τη φύση του αιτίου που τις προκαλεί οι καθιζήσεις διακρίνονται 

σε: 
 

• φυσικές καθιζήσεις, και 
• καθιζήσεις που οφείλονται στην ανθρώπινη παρέμβαση. 

 

Πιθανές αιτίες φυσικών καθιζήσεων είναι οι κινήσεις τεκτονικών ρηγμάτων, η 

ηφαιστειακή δραστηριότητα, οι σεισμικές δονήσεις και, τέλος, η κατάρρευση 

υπόγειων στοών. Οι φυσικές καθιζήσεις παρατηρούνται κυρίως σε περιοχές 

που παρουσιάζουν μεγάλη σεισμική δραστηριότητα. [15] Ως ανθρώπινη 
παρέμβαση που ενδέχεται να οδηγήσει στο φαινόμενο της καθίζησης, 

μπορούν να θεωρηθούν τα στατικά φορτία που ασκούνται στην επιφάνεια του 

εδάφους (π.χ. κατασκευές, επιχώματα κλπ.), τα δυναμικά φορτία (π.χ. ο 

συγκοινωνιακός φόρτος με βαριά οχήματα), οι μεταβολές της στάθμης του 

υδροφόρου ορίζοντα που παρατηρούνται μετά από εκτεταμένες εκσκαφές, 

επιχωματώσεις ή αντλήσεις υδάτων και η κατασκευή υπόγειων έργων. 
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Ανάλογα με τον χρόνο εμφάνισης και τη διάρκεια εξέλιξής τους, οι 

καθιζήσεις διακρίνονται σε: 
 

• άμεσες καθιζήσεις 
• καθιζήσεις στερεοποίησης  
• καθιζήσεις ερπυσμού 
 

Οι άμεσες καθιζήσεις παρουσιάζονται σε ξηρά ή μερικώς κορεσμένα εδάφη, 

σε ταχέως στραγγιζόμενα κορεσμένα εδάφη (π.χ. άμμους), ή λόγω 

διατμητικής (ισο-όγκης) παραμόρφωσης σε κορεσμένα αργιλικά εδάφη     

(π.χ. βύθιση του πεδίλου και διόγκωση γύρω από αυτό). Οι καθιζήσεις λόγω 
στερεοποίησης είναι καθιζήσεις που εξελίσσονται σε βάθος χρόνου, λόγω 

εκτόνωσης των υπερπιέσεων των πόρων, που αναπτύσσονται κατά την 

«ταχεία» φόρτιση κορεσμένων εδαφών (κυρίως αργιλικών). Τέλος, οι 
καθιζήσεις λόγω ερπυσμού παρουσιάζονται λόγω ερπυστικής 

συμπεριφοράς των εδαφών (υπό πρακτικώς σταθερές ενεργές τάσεις) μετά το 

πέρας της στερεοποίησης. Συνήθως είναι σημαντικές σε οργανικά εδάφη και 

μαλακές αργίλους υψηλής πλαστικότητας. Αντίθετα, σε αμμώδη εδάφη και 

αργίλους χαμηλής πλαστικότητας είναι συνήθως αμελητέες. [9] 

 
2.2.3. Αίτια καθιζήσεων 
 

Το φαινόμενο της καθίζησης βασίζεται στην Αρχή Ενεργών Τάσεων, η 

οποία συσχετίζει τη μεταβολή των ενεργών τάσεων με την αντίστοιχη 

παραμόρφωση του εδάφους, που οφείλεται σε εξωτερική φόρτιση. Πιο 

συγκεκριμένα, οι καθιζήσεις (κατακόρυφες βυθίσεις) του εδάφους οφείλονται 

στις πρόσθετες τάσεις (Δσ) και τις υπερπιέσεις πόρων (Δu), που 

αναπτύσσονται σε αυτό λόγω της επιβολής φορτίων στην επιφάνειά του 

(Εικόνα 1). [9] Η κατακόρυφη μετακίνηση θεμελιώσεων (πεδίλων) οφείλεται 

στην καθίζηση που αναπτύσσεται στο έδαφος λόγω της φόρτισής του από το 

πέδιλο και εξαρτάται από: 
 

• τα χαρακτηριστικά του εδάφους (ελαστικές ιδιότητες Ε, v) 
• τα χαρακτηριστικά της φόρτισης (φόρτιση q) 
• τα χαρακτηριστικά του πεδίλου (διαστάσεις B, L) 
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Εικόνα 1. Η καθίζηση του εδάφους και οι συνιστώσες της [9] 
 

Figure 1. The ground subsidence and its components [9] 

 
Επίσης, οι καθιζήσεις τμημάτων του εδάφους οφείλονται στις διαβρώσεις και 

τις υποσκαφές, που λαμβάνουν χώρα στο εσωτερικό της εδαφικής μάζας, 

προερχόμενες είτε από τα υπόγεια ύδατα είτε από τα υπόγεια έργα (π.χ. 

μεταλλευτικές εργασίες, σήραγγες συγκοινωνιακών έργων) (Εικόνα 2).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             
                                                                          

Εικόνα 2. Υποσκαφή θεμελίων [14] 
 

Figure 2. Soutirage of foundations  [14] 
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Επιπλέον, οι καθιζήσεις οφείλονται σε μεγάλο βαθμό και στις μεταβολές των 

υδρογεωλογικών συνθηκών του υπεδάφους, οι οποίες είναι δυνατό να 

συσχετίζονται με τις προαναφερόμενες αιτίες και να συνοδεύονται από αλλαγή 

της στάθμης του υδροφόρου ορίζοντα (π.χ. υπεράντληση των υπόγειων 

υδάτων). [10] 

 

Εκτός όμως από τα παραπάνω, μία ακόμη αιτία των καθιζήσεων είναι το είδος 

του υπεδάφους. Έτσι, η κοκκώδης σύσταση και η παρουσία μεγάλου 

ποσοστού αργίλου προκαλούν διόγκωσή του, εξαιτίας της απορρόφησης 

νερού τους χειμερινούς μήνες και καθίζηση το καλοκαίρι, λόγω της 

απομάκρυνσης της υγρασίας και τη μετατροπή της αργίλου σε λεπτόκοκκο 

υλικό (φαινόμενο της θιξοτροπίας). Οι εναλλαγές αυτές προκαλούν 

αυξομειώσεις του όγκου της αργίλου, με αποτέλεσμα την αποσάθρωση του 

εδάφους θεμελίωσης. Αξίζει να σημειωθεί, ότι η παραμόρφωση ενός εδαφικού 

αργιλικού στρώματος, κάτω από την επενέργεια της φόρτισης ενός έργου, 

εξαρτάται κυρίως, από την προφόρτιση του εδαφικού υλικού, από την 

προϋπάρχουσα της φόρτισης εντατική κατάσταση μέσα στο εδαφικό στρώμα 

καθώς, και από την εντατική κατάσταση που προκαλεί η φόρτιση από το  

έργο. [5] 

 

Οι παράγοντες που ευθύνονται για την χρονική εξέλιξη των καθιζήσεων, είναι 

η μεταβολή του υδροφόρου ορίζοντα σε συνδυασμό με το συντελεστή 

διαπερατότητας, το μέτρο συμπίεσης των πετρωμάτων και το πάχος εδαφικού 

υλικού. [10] 

 
2.2.4. Επιπτώσεις καθιζήσεων 
 

Στα τεχνικά έργα, εξαιτίας των καθιζήσεων, παρατηρείται, συνήθως, 

παραμόρφωση του συστήματος θεμελίωσης, κλίση ή ρωγμές στις οικοδομές 

και κατακόρυφη βύθιση της οικοδομής (Εικόνα 3). Επίσης, τα οδικά δίκτυα, τα 

φράγματα, τα δίκτυα υποδομής και γενικότερα, κάθε ανθρώπινη κατασκευή 

επηρεάζεται άμεσα από τις καθιζήσεις με την εμφάνιση ρωγμών ή ακόμη και 

με την ολοκληρωτική αστοχία τους. Οι επιπτώσεις των καθιζήσεων είναι 
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πιθανό να οδηγήσουν σε απώλεια ανθρώπινων ζωών με ανυπολόγιστο 

κοινωνικό κόστος και σε μεγάλη οικονομική δαπάνη για την επισκευή των 

κατασκευών. 
 
 

 

 
 

Εικόνα 3. Αστοχία θεμελίωσης λόγω καθίζησης [14] 
 

Figure 3. Foundation failure due to subsidence [14] 
 

Ως δευτερογενείς επιπτώσεις των καθιζήσεων, αναφέρονται η κατάκλυση του 

χώρου από νερά βροχόπτωσης ή από νερά που προέρχονται από την 

αποκάλυψη του υδροφόρου ορίζοντα και η εμφάνιση περιμετρικών ζωνών 

αστοχίας λόγω της διάρρηξης από τις εφελκυστικές τάσεις στα όρια. 

Επιπλέον, καταγράφονται ρωγμές και αστοχίες σε υπόγειους αγωγούς νερού 

ή αερίου και σε δίκτυα αποχέτευσης, μείωση της παραγωγικότητας των 

εδαφών, αρνητικές επιπτώσεις στην ποιότητα του νερού του υπόγειου 

υδροφορέα, ενώ ελλοχεύει και ο κίνδυνος πρόκλησης πλημμυρών σε αστικές 

περιοχές. 

 
2.2.5. Επίδραση των αργιλικών εδαφών στην καθίζηση των κατασκευών 
 

Οι άργιλοι είναι λεπτόκοκκα συμπιεστά, συνεκτικά υλικά, με πολύ μικρή 

διαπερατότητα και οι ιδιότητές τους εξαρτώνται από την ορυκτολογική τους 

σύσταση. [5] Η παραμόρφωση ενός εδαφικού αργιλικού στρώματος, κάτω 

από την επίδραση της φόρτισης ενός τεχνικού έργου, εξαρτάται κυρίως από 

την προϊστορία των φορτίσεων του εδαφικού υλικού, από την, 

προϋπάρχουσα της φόρτισης, εντατική κατάσταση μέσα στο εδαφικό στρώμα, 

καθώς και από την εντατική κατάσταση που προκαλεί η φόρτιση του τεχνικού 
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έργου. [5] Η καθίζηση που προκαλείται από τα φορτία μιας κατασκευής σε 

στρώμα κορεσμένης αργίλου, εξελίσσεται σύμφωνα με την ακόλουθη 

διαδικασία.  
 

Πριν από την επιβολή του φορτίου του τεχνικού έργου στο έδαφος, εξαιτίας 

της εκσκαφής μέχρι τη στάθμη θεμελίωσης, παρατηρείται ότι το έδαφος 

αποτονώνεται προς τα άνω, σαν συνέπεια της αποφόρτισής του από τα 

φορτία των υπερκειμένων (της στάθμης θεμελίωσης) γαιών. Με την έναρξη 

της κατασκευής του τεχνικού έργου, το έδαφος καθιζάνει, εξαιτίας της 

επιβολής των φορτίσεων, μέχρις ότου η πρόσθετη πίεση γίνει ίση προς το 

φορτίο των γαιών της εκσκαφής, δηλαδή η πρόσθετος κατακόρυφη πίεση να 

μηδενισθεί. Όσο εξελίσσεται η κατασκευή του τεχνικού έργου, τα φορτία 

αυξάνουν, επομένως αυξάνεται η πρόσθετη κατακόρυφη πίεση και η καθίζηση 

συνεχίζεται. [4] 
 

Εάν η κατασκευή ολοκληρωθεί αρκετά γρήγορα, η καθίζηση που εμφανίζεται 

με την ολοκλήρωση της κατασκευής, οφείλεται κυρίως στη διατμητική 

παραμορφωσιμότητα της αργίλου, γίνεται ουσιαστικά υπό αστράγγιστες 

συνθήκες και ονομάζεται “άμεση” ή “ελαστική” καθίζηση. Με την επιβολή 

των φορτίων της κατασκευής, η πίεση του νερού των πόρων αυξάνεται και 

στη συνέχεια αρχίζει να αποτονώνεται. Η διαδικασία αυτή έχει ως αποτέλεσμα 

τη μεταβολή του όγκου του υπεδάφους, κι έτσι η κατασκευή υπόκειται σε 

περαιτέρω καθίζηση, που ονομάζεται καθίζηση λόγω στερεοποίησης. Το 

μέγεθός της αυξάνει με την πάροδο του χρόνου, αλλά ο ρυθμός μεταβολής 

της μειώνεται σταδιακά μέχρι το μηδενισμό της, σε χρονικό διάστημα που 

εξαρτάται από το συντελεστή στερεοποίησης της αργίλου και τις συνθήκες 

στραγγίσεως. Η συνολική καθίζηση μετά το μηδενισμό της πίεσης των πόρων 

ονομάζεται ‘‘πρωτογενής καθίζηση’’ και ισούται με το άθροισμα της άμεσης 

καθίζησης και της καθίζησης λόγω στερεοποίησης. 
 

Σε μερικές όμως αργίλους, η καθίζηση συνεχίζεται και μετά την ολοκλήρωση 

της στερεοποίησης, και παρατηρείται μια μακράς διάρκειας καθίζηση υπό 

τύπο ερπυσμού. Η καθίζηση αυτή, υπό ουσιαστικά σταθερές ενεργές πιέσεις, 

μπορεί να συνεχίζεται επί πολλά χρόνια και είναι γνωστή με τον όρο 

‘‘δευτερεύουσα’’ ή ‘‘δευτερογενής’’ καθίζηση. Έτσι, τελικά, η συνολική 
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καθίζηση, σε ένα αργιλικό έδαφος θεμελίωσης, αποτελείται από τρεις 

συνιστώσες, από τις οποίες οι δύο αποτελούν την πρωτογενή καθίζηση και η 

τρίτη τη δευτερεύουσα ή δευτερογενή καθίζηση.    
 
 

2.3. Ανίχνευση – Παρακολούθηση Καθιζήσεων 
 

Ο υπολογισμός του μεγέθους των επιφανειακών καθιζήσεων και η διαχρονική 

παρακολούθηση της κινηματικής συμπεριφοράς του εδάφους και των 

κατασκευών, αποτελούν αντικείμενο ενδιαφέροντος πολλών επιστημόνων, 

διότι με τη μελέτη τους επιδιώκεται η πρόληψη των αποτελεσμάτων 

δυσμενών καταστάσεων, που είναι πιθανό να συμβούν. Για το σκοπό αυτό, 

έχουν αναπτυχθεί και εφαρμόζονται η γεωδαιτική μεθοδολογία καθώς και 

γεωτεχνικές και δορυφορικές μέθοδοι, με στόχο την ανίχνευση και τον 

προσδιορισμό των επιφανειακών μετακινήσεων σε μία περιοχή 

ενδιαφέροντος καθώς και της εξέλιξής τους. 

 
2.3.1. Γεωδαιτική μεθοδολογία 
 

Η γεωδαιτική μεθοδολογία χρησιμοποιείται σήμερα ευρύτατα για την 

ανίχνευση, τον προσδιορισμό του μεγέθους και την παρακολούθηση της 

εξέλιξης των κατακόρυφων μετακινήσεων τμημάτων του εδάφους και 

κατασκευών. Για το σκοπό αυτό, ιδρύεται στην περιοχή μελέτης γεωδαιτικό 

Δ.Κ.Ε. και μετρώνται τα στοιχεία του σε περισσότερες της μίας χρονικές 

στιγμές (φάσεις). Για το λόγο αυτό, το δίκτυο ονομάζεται διαχρονικό

• Αναγνώριση 

.   
 

Τα στάδια της γεωδαιτικής μεθοδολογίας είναι τα εξής: 
 
 

• Σχεδιασμός δικτύου κατακόρυφου ελέγχου 

• Εγκατάσταση σημείων αναφοράς και ελέγχου 

• Μετρήσεις στοιχείων δικτύου κατακόρυφου ελέγχου 

• Επεξεργασία μετρήσεων – Συνόρθωση – Επίλυση  

• Ανίχνευση μετακινήσεων 

• Ερμηνεία μετακινήσεων 



 

 

 

17  
                                                                                           

 

 
Κατά το στάδιο αυτό απαιτείται η άμεση συνεργασία του Γεωδαίτη με 

επιστήμονες άλλων ειδικοτήτων (Γεωλόγο, Γεωτεχνικό, Γεωφυσικό, 

Δομοστατικό Μηχανικό, Εδαφομηχανικό). Κατά την αναγνώριση, τα στοιχεία 

που ενδιαφέρουν άμεσα τον Γεωδαίτη σχετίζονται με τη γεωλογία του 

εδάφους και την τεκτονική της περιοχής, προκειμένου να προχωρήσει στην 

εγκατάσταση του δικτύου ελέγχου των κατακόρυφων μετακινήσεων. Επίσης, 

η στατική λειτουργία της υπό έλεγχο κατασκευής, καθώς και το έδαφος 

θεμελίωσής της, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά το στάδιο αυτό 

προκειμένου το δίκτυο ελέγχου των κατακόρυφων μετακινήσεων του έργου να 

είναι σε θέση να διαπιστώνει πραγματικές μετακινήσεις σε επιλεγμένες θέσεις 

με αξιοπιστία. [8] 

 

Αναγνώριση 

 

 

Οι στόχοι του σχεδιασμού ενός δικτύου ελέγχου κατακόρυφων μετακινήσεων 

είναι: 
 

Σχεδιασμός δικτύου κατακόρυφου ελέγχου 

• Ο προσδιορισμός της θέσης των σημείων αναφοράς και ελέγχου του 

δικτύου, δηλαδή ο προσδιορισμός της γεωμετρίας του δικτύου. 

• Ο καθορισμός των απαραίτητων παρατηρήσεων στο ύπαιθρο, δηλαδή 

ο καθορισμός των εξισώσεων παρατήρησης. 

• Ο καθορισμός των αβεβαιοτήτων των παρατηρήσεων, που συνδέεται 

με τα όργανα που θα επιλεγούν για τις μετρήσεις. Από τις αβεβαιότητες 

προκύπτει ο καθορισμός των βαρών κατά τη συνόρθωση. [8] 

 
Για το σχεδιασμό του Δ.Κ.Ε. χρησιμοποιείται η κρίσιμη μετακίνηση, δηλαδή 

η μετακίνηση εκείνη πάνω από την οποία προκαλείται αστοχία (του εδάφους ή 

της κατασκευής). Συγκεκριμένα, με βάση το μέγεθός της, σε επίπεδο 

προανάλυσης, πριν την εγκατάσταση των κορυφών του δικτύου και τις 

μετρήσεις, επιδιώκεται ο βέλτιστος σχεδιασμός, που οδηγεί στο ποιοτικά 
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καλύτερο γεωδαιτικό δίκτυο ελέγχου. Η ποιότητα ενός γεωδαιτικού Δ.Κ.Ε. 

χαρακτηρίζεται από τις ακόλουθες παραμέτρους: 

 

• Ακρίβεια

• 

: εκφράζει την επίδραση των τυχαίων σφαλμάτων των 

μετρήσεων στις τελικές εκτιμήσεις των υψομέτρων των κορυφών. 

Αξιοπιστία

• 

: εκφράζει τη δυνατότητα εμπιστοσύνης στα τελικά 

εκτιμώμενα υψόμετρα των κορυφών του δικτύου μετά τη συνόρθωση. 

Ευαισθησία

• 

: εκφράζει την ικανότητα του δικτύου να εντοπίζει 

υπάρχουσες μετακινήσεις, μεγαλύτερες ή ίσες της κρίσιμης 

μετακίνησης, με δεδομένο επίπεδο εμπιστοσύνης. 

Οικονομία

 
Το συνηθέστερο κριτήριο, με βάση το οποίο επιτυγχάνεται στην πράξη ο 

«βέλτιστος» σχεδιασμός, είναι η ελαχιστοποίηση του ίχνους του a priori 

πίνακα μεταβλητότητας – συμμεταβλητότητας των υψομέτρων των κορυφών 

του Δ.Κ.Ε. (

: εκφράζει το κόστος εγκατάστασης και μέτρησης των 

στοιχείων του δικτύου.  

min=∧
xVtr ). Ο πίνακας αυτός μπορεί να υπολογιστεί πριν γίνουν 

οι μετρήσεις των στοιχείων του δικτύου. 

 
 

 
Τα σημεία αναφοράς του Δ.Κ.Ε. επιλέγονται έτσι ώστε να είναι προσιτά, ενώ 

τα σημεία ελέγχου είναι πολύ πιθανό να είναι και απρόσιτα. Τα σημεία στα 

οποία είναι δυνατή η πρόσβαση, στην περίπτωση των Δ.Κ.Ε., υλοποιούνται 

συνήθως με ειδικές ορειχάλκινες κατασκευές (μπουλόνια) οι οποίες εύκολα 

πακτώνονται με εποξειδική ρητίνη. Τα απρόσιτα σημεία ελέγχου υλοποιούνται 

με ειδικούς στόχους, οι οποίοι πακτώνονται με εποξειδική ρητίνη στον 

φέροντα οργανισμό της κατασκευής. Επειδή το δίκτυο ελέγχου μετράται 

τουλάχιστον 2 φορές (στην πράξη περισσότερες), οι οποίες μπορεί να 

καλύπτουν μεγάλα χρονικά διαστήματα, σε κάθε περίπτωση πρέπει να 

εξασφαλίζεται η μονιμότητα των κορυφών του.  

Επιλογή της θέσης των σημείων αναφοράς και ελέγχου (κορυφές του 

δικτύου) 



 

 

 

19  
                                                                                           

  

 
Τα στοιχεία του Δ.Κ.Ε. που μετρώνται, είναι οι υψομετρικές διαφορές μεταξύ 

των κορυφών του. Οι γεωδαιτικές μέθοδοι μέτρησης των υψομετρικών 

διαφορών μεταξύ των κορυφών του δικτύου, διακρίνονται στις επίγειες και τις 

δορυφορικές μεθόδους. Οι επίγειες  μέθοδοι που χρησιμοποιούνται είναι η 

Γεωμετρική Χωροστάθμηση Ακριβείας (Γ.Χ.Α.) και η Τριγωνομετρική 
Υψομετρία (Τ.Υ.).  

 
Με τη Γ.Χ.Α. προσδιορίζονται άμεσα οι υψομετρικές διαφορές μεταξύ των 

κορυφών του Δ.Κ.Ε., σε μετάβαση και επιστροφή. Η ακρίβεια προσδιορισμού 

των υψομετρικών διαφορών με αυτή τη μέθοδο μπορεί να φθάσει έως       

±0.2−0.5mm/km. Για τις μετρήσεις χρησιμοποιούνται σήμερα ψηφιακοί 

χωροβάτες υψηλής ακρίβειας και οι κωδικοποιημένες σταδίες που τους 

συνοδεύουν. [13] 

 
Η Τ.Υ. είναι μέθοδος έμμεσου προσδιορισμού υψομετρικών διαφορών. 

Βασίζεται στη μέτρηση κατακόρυφων γωνιών και μηκών μεταξύ των σημείων 

που ζητείται η υψομετρική διαφορά τους. Για τις μετρήσεις χρησιμοποιούνται 

σήμερα ολοκληρωμένοι γεωδαιτικοί σταθμοί (Ο.Γ.Σ.), οι οποίοι δεν απαιτούν 

ανακλαστήρες για τη μέτρηση των μηκών, όταν τα σημεία ελέγχου που έχουν 

υλοποιηθεί δεν είναι προσιτά. Με τη χρήση των Ο.Γ.Σ. η ακρίβεια 

προσδιορισμού των υψομετρικών διαφορών με τη μέθοδο της Τ.Υ. μπορεί να 

φτάσει τα λίγα χιλιοστά.  

 
Η μέθοδος της Γ.Χ.Α. επιλέγεται, διότι είναι η ακριβέστερη μέθοδος 

προσδιορισμού υψομετρικών διαφορών, χρειάζεται λίγα και απλά στο 

χειρισμό τους όργανα, παρέχει τη δυνατότητα άμεσου ελέγχου των 

αποτελεσμάτων των μετρήσεων στο πεδίο, ενώ σήμερα οι μετρήσεις 

πραγματοποιούνται σχετικά γρήγορα. Η Τ.Υ. επιλέγεται κυρίως, όταν τα 

σημεία των οποίων ζητείται η υψομετρική διαφορά είναι απρόσιτα. [13]  

 

Μετρήσεις στοιχείων δικτύου κατακόρυφου ελέγχου 
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Η γεωδαιτική δορυφορική μέθοδος που χρησιμοποιείται είναι το Παγκόσμιο 
Δορυφορικό Σύστημα Εντοπισμού Θέσης (Global Positioning System). Με 

τους γεωδαιτικούς δέκτες GPS μετρώνται οι βάσεις μεταξύ των κορυφών του 

δικτύου ελέγχου και μετά τη συνόρθωσή τους, υπολογίζονται οι 

συντεταγμένες φ, λ, h των κορυφών ως προς ένα ελλειψοειδές αναφοράς. Η 

ακρίβεια προσδιορισμού των γεωμετρικών υψομέτρων (h) μπορεί να φθάσει 

σήμερα το ±1.5cm. Στη συνέχεια, τα γεωμετρικά υψόμετρα (h) μπορούν να 

αναχθούν σε ορθομετρικά (Η), χρησιμοποιώντας τα αντίστοιχα υψόμετρα του 

γεωειδούς (Ν), όπως αυτά προσδιορίζονται από ένα κατάλληλο μοντέλο στην 

περιοχή, μέσω της γνωστής σχέσης h= Η+ Ν. [8]    

 

 
 

 
Αφού γίνουν οι μετρήσεις και πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες αναγωγές 

των μετρημένων μεγεθών, οι παρατηρήσεις (υψομετρικές διαφορές) κάθε 

χρονικής σειράς μέτρησης των στοιχείων του δικτύου συνορθώνονται 

ανεξάρτητα (κατά φάση), με τις ελάχιστες εξωτερικές δεσμεύσεις (μία κορυφή 

σταθερή) και τις ίδιες αρχικές συνθήκες (ίδια σταθερή κορυφή). Επιπλέον, το 

Δ.Κ.Ε. μπορεί να επιλυθεί χωρίς να θεωρηθεί καμία κορυφή του σταθερή. 

Στην περίπτωση αυτή, η άρση της ατέλειας γίνεται με τη δέσμευση που 

προβλέπει το άθροισμα των υψομέτρων των κορυφών του να είναι        

μηδέν. [3] Η συνόρθωση και στις δύο περιπτώσεις γίνεται με τη Μ.Ε.Τ. 

(μέθοδος των εμμέσων παρατηρήσεων). Από την επίλυση υπολογίζονται τα 

υψόμετρα των κορυφών του δικτύου και ο πίνακας μεταβλητότητας – 

συμμεταβλητότητάς τους. Μετά την επίλυση του δικτύου γίνεται στατιστικός 

έλεγχος, ο οποίος περιλαμβάνει τον ολικό έλεγχο για την αξιοπιστία του 

δικτύου και τον έλεγχο για την ύπαρξη ή μη χονδροειδών σφαλμάτων στις 

παρατηρήσεις. 

 

 

Επεξεργασία μετρήσεων – Συνόρθωση – Επίλυση  
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Έτσι, για κάθε φάση γίνεται ο ολικός έλεγχος αξιοπιστίας του δικτύου με     

test 2χ  ή F  test σύμφωνα με τις ακόλουθες σχέσεις αντίστοιχα: 

 

                                          2
,2

0

2
0ˆ

rp
r

χ
σ
σ

≤
⋅      ή      2

,,2
0

2
0ˆ

∞≤ rpF
σ
σ

                             (1) 

 
όπου:  0σ̂  , 0σ   το a posteriori και a priori τυπικό σφάλμα της μονάδας βάρους 

            =r  οι βαθμοί ελευθερίας 

            =p  το επίπεδο εμπιστοσύνης του στατιστικού ελέγχου 

 

Στη συνέχεια, για κάθε φάση γίνεται ο έλεγχος των παρατηρήσεων 
(σάρωση δεδομένων κατά Baarda), για ανίχνευση πιθανών χονδροειδών 

σφαλμάτων στις παρατηρήσεις, σύμφωνα με τις σχέσεις: 

 

                                          )1(,,1 0a
i

i F −∞≤
υσ
υ

      ή       )2/1( 0a
i

i z −≤
υσ
υ                     (2) 

 

όπου:   iυ   το υπόλοιπο της  i   παρατήρησης 

             =0a  το επίπεδο σημαντικότητας (συνήθως 001.00 =a ) 

              iυσ  το τυπικό σφάλμα του υπολοίπου που δίνεται από τη σχέση 

2
ˆ

22
illii σσσυ −=   ως διαφορά των μεταβλητοτήτων των παρατηρήσεων 

πριν και μετά τη συνόρθωση. 

 

Οι έλεγχοι αυτοί είναι απαραίτητο να γίνονται σε κάθε φάση μέτρησης του 

Δ.Κ.Ε. για να εξασφαλισθεί η ανυπαρξία χονδροειδών σφαλμάτων στις 

μετρήσεις. Η επίδραση τέτοιων σφαλμάτων – που δεν έχουν ανιχνευθεί – θα 

αλλοιώσει την πληροφορία που δίνεται από τη σύγκριση των υψομέτρων των 

κορυφών του δικτύου, με αποτέλεσμα να εξαχθούν εσφαλμένα 

συμπεράσματα ως προς τη μετακίνηση ή μη των κορυφών. [8]  
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Οι μετακινήσεις (καθιζήσεις ή ανυψώσεις) που ανιχνεύονται μετά τις 

ανεξάρτητες συνορθώσεις των παρατηρήσεων κάθε χρονικής στιγμής 

μέτρησης, είναι οι ακόλουθες: 
 

Η απόλυτη μετακίνηση 

Ανίχνευση κατακόρυφων μετακινήσεων 

1,ˆ +Η ννδ i  του σημείου i  μεταξύ δύο διαδοχικών 

φάσεων νt  και 1+νt  μέτρησης των στοιχείων του δικτύου, προσδιορίζεται από 

τη διαφορά των υψομέτρων ν
iΗ̂ , 1ˆ +Ην

i  του σημείου στις αντίστοιχες φάσεις, 

σύμφωνα με τη σχέση: 
 

                                                        ννννδ iii Η−Η=Η ++ ˆˆˆ 11,                                              (3) 
 

Η διαφορά αυτή ελέγχεται ως προς τη σημαντικότητά της με μονοδιάστατο 

έλεγχο ως εξής: 
 

Η 1,ˆ +Η ννδ i  είναι μετακίνηση με πιθανότητα %p  αν ισχύει: 
 

                                                          1,ˆ
1,ˆ

+Η
+ ⋅≥Η ννδ

νν σδ
i

pi z                                         (4) 

 

όπου: 2
ˆ

2
ˆˆ 11, ++ ΗΗΗ
+±= νννν σσσ

δ iii
 

          pz  ο αντίστοιχος συντελεστής της τυποποιημένης κανονικής κατανομής                

νσ
iΗ̂
, 1ˆ +Ηνσ

i
οι αβεβαιότητες των υψομέτρων της κορυφής i  κατά τις 

φάσεις νt  και 1+νt  αντίστοιχα. 

 

Συνήθως επιλέγεται 95.0=p , οπότε 96.195.0 =z  και η σχέση (4) γίνεται: 

 

                                                        1,ˆ
1, 96.1ˆ

+Η
+ ⋅≥Η ννδ

νν σδ
i

i                                         (5) 

 

Η σχετική μετακίνηση 1,
,

ˆ +Η∆ ννδ ji  των σημείων i  και j  μεταξύ δύο διαδοχικών 

φάσεων μέτρησης νt  και 1+νt  δίνεται από τη σχέση: 

 

                             ννννννδ )ˆˆ()ˆˆ(ˆˆˆ 1
,

1
,

1,
, ijijjijiji Η−Η−Η−Η=Η∆−Η∆=Η∆ +++                 (6) 
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Η  1,
,

ˆ +Η∆ ννδ ji   είναι μετακίνηση με πιθανότητα %p   αν ισχύει: 
  

                                                        1,
,

ˆ
1,

,
ˆ

+Η∆
+ ⋅≥Η∆ ννδ

νν σδ
ji

pji z                                       (7) 
 

 

όπου:   11111,
,

ˆˆˆˆ
2
ˆ

2
ˆ

2
ˆ

2
ˆˆ 22 +++++ ΗΗΗΗΗΗΗΗΗ∆

−−+++= νννννννννν σσσσσσσ
δ jijijjiiji

 

            ννσ
ji ΗΗ ˆˆ , 11 ˆˆ ++ ΗΗ ννσ

ji
 οι συμμεταβλητότητες των υψομέτρων των σημείων                     

i   και  j   κατά τις φάσεις νt  και 1+νt  αντίστοιχα. 
 

Ένα δίκτυο ανίχνευσης μετακινήσεων μετριέται τουλάχιστον σε 3 χρονικές 

στιγμές (φάσεις) για την ανίχνευση στατιστικά σημαντικών μεταβολών των 

υψομέτρων των κορυφών του. Ο ρυθμός μεταβολής του μεγέθους της 

καθίζησης μιας κορυφής του δικτύου, μπορεί να παρουσιαστεί σε γράφημα, 

όπου στον ένα άξονα αναγράφονται οι χρονικές φάσεις μέτρησης του δικτύου 

ελέγχου και στον άλλο, τα υψόμετρα της κορυφής του δικτύου στις αντίστοιχες 

φάσεις (Γράφημα 1). Στο γράφημα που ακολουθεί, παρουσιάζεται ο ρυθμός 

μεταβολής του μεγέθους της καθίζησης της κορυφής Α, στο χρονικό διάστημα 

30 tt − . Όπως φαίνεται στο γράφημα, η κλίση της ευθείας αυξάνει με την 

πάροδο του χρόνου, επομένως η ταχύτητα εξέλιξης, της καθίζησης της 

κορυφής Α αυξάνεται με την πάροδο του χρόνου. 
     

 
 

Γράφημα 1. Διαχρονική εξέλιξη του υψομέτρου της κορυφής Α ενός  
δικτύου κατακόρυφου ελέγχου για το χρονικό διάστημα 30 tt −  
Graph 1. Vertical displacement of the network’s point A for the  

time interval 30 tt −  
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Η ερμηνεία των μετακινήσεων, είναι το τελικό αποτέλεσμα του 

προβληματισμού και της συνεργασίας ολόκληρης της διεπιστημονικής 

ομάδας. Η ερμηνεία τους αποκαλύπτει όχι μόνο το μηχανισμό του 

γενεσιουργού φυσικού αίτιου, από το οποίο προκλήθηκαν, αλλά και τον τρόπο 

με τον οποίο αποκρίνεται το έδαφος ή η κατασκευή σε αυτό. Η ορθή ερμηνεία 

των μετακινήσεων περιγράφει με σαφήνεια το φυσικό φαινόμενο που τις 

προκάλεσε και δίνει τη δυνατότητα για την έγκαιρη λήψη μέτρων προστασίας 

του κοινωνικού συνόλου. Ιδιαίτερα όταν ο εντοπισμός των μετακινήσεων 

γίνεται σε αρχικό στάδιο, περιορίζεται επιπλέον το οικονομικό κόστος των 

επισκευών στις κατασκευές. Αυτοί είναι οι λόγοι που επιβάλλουν την ανάγκη 

ίδρυσης γεωδαιτικών δικτύων ελέγχου, σε περιοχές με έντονη σεισμικότητα, 

σε ειδικές κατασκευές από το στάδιο της δόμησής τους (φράγματα, γέφυρες, 

κτίρια ειδικής χρήσης κ.λπ.), όπως επίσης και σε μνημεία ή μνημειακά 

σύνολα, όπου υπάρχει απαίτηση αντισεισμικής προστασίας. [8] 

 
2.3.2. Γεωτεχνικές μέθοδοι 

 
Οι γεωτεχνικές μέθοδοι χρησιμοποιούν γεωτεχνικές οργανομετρήσεις 

προκειμένου να εξαχθούν συμπεράσματα για την κινηματική συμπεριφορά      

του εδάφους και των κατασκευών. Τα γεωτεχνικά όργανα που 

χρησιμοποιούνται είναι: 

 

Ερμηνεία αποτελεσμάτων  

• το πιεζόμετρο (για τη μέτρηση της πίεσης του νερού) 

• το κλισιόμετρο (για τη μέτρηση της εγκάρσιας παραμόρφωσης του 

εδάφους) 

• το κλινόμετρο (για τη μέτρηση των στροφών μιας κατασκευής) 

• το μηκυνσιόμετρο (για την άμεση μέτρηση των μεταβολών του μήκους 

μεταξύ δύο σημείων, στα οποία αγκυρώνεται). [8]  
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Οι γεωτεχνικές οργανομετρήσεις παρουσιάζουν τα επόμενα χαρακτηριστικά: 
 

• Είναι αυξημένης ακρίβειας (τάξης δεκάτου του mm). 
• Είναι άμεσα χρησιμοποιήσιμες (δηλαδή παρέχουν την πληροφορία 

χωρίς ιδιαίτερη επεξεργασία). 
• Μπορούν να λαμβάνονται και σε συνεχή βάση αυτογραφικά. 
• Αποτελούν τις σχετικές σημειακές εκτιμήσεις των μεγεθών στα οποία 

αναφέρονται. 
• Είναι ασυσχέτιστες μεταξύ τους. 
• Δεν εντάσσονται σε ενιαίο σύστημα αναφοράς. 
• Η αξιοπιστία τους εξαρτάται από την εξασφάλιση της καλής λειτουργίας 

των γεωτεχνικών οργάνων, η οποία συσχετίζεται με την ορθή 

εγκατάστασή τους στο ύπαιθρο. Εδώ πρέπει να αναφερθεί ότι τις 

περισσότερες φορές το κόστος εγκατάστασης των γεωτεχνικών 

οργάνων είναι σημαντικό.  
• Η πληροφορία που προκύπτει από αυτές τις μετρήσεις είναι μόνο 

ποσοτική. 
 

Για την αξιόπιστη ανίχνευση και τον ακριβέστερο προσδιορισμό των 

μετακινήσεων των σημείων ελέγχου σε μία περιοχή είναι δυνατό να 

συνδυαστούν οι γεωτεχνικές οργανομετρήσεις με τις γεωδαιτικές μετρήσεις. Ο 

συνδυασμός τους μπορεί να διαμορφώσει πληρέστερη εικόνα του πεδίου των 

παραμορφώσεων. [8] 

 
2.3.3. Δορυφορικές μέθοδοι 
 

Το Interferometric Synthetic Aperture Radar, συντετμημένο ως InSAR ή 

IfSAR, είναι μία τεχνική ραντάρ, που χρησιμοποιείται στη γεωδαισία και την 

τηλεπισκόπηση, προκειμένου να εξαχθούν πληροφορίες για την 

παραμόρφωση της γήινης επιφάνειας. Αυτή η μέθοδος χρησιμοποιεί δύο ή 

περισσότερες εικόνες ραντάρ συνθετικών ανοιγμάτων (SAR) για να παράγει 

τους χάρτες παραμόρφωσης της επιφάνειας, χρησιμοποιώντας τις διαφορές 

στη φάση των κυμάτων που επιστρέφουν στο δορυφόρο ή τα αεροσκάφη. Η 
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τεχνική μπορεί ενδεχομένως, να μετρήσει αλλαγές στην παραμόρφωση, σε 

κλίμακα εκατοστού, κατά τη διάρκεια διαφορετικών χρονικών περιόδων. Έχει 

εφαρμογές στο γεωφυσικό έλεγχο των φυσικών κινδύνων (σεισμοί, ηφαίστεια 

και κατολισθήσεις) και επίσης, στην εφαρμοσμένη μηχανική και ιδιαίτερα, στον 

έλεγχο της καθίζησης και τη δομική σταθερότητα. [10] 

 

Το Παγκόσμιο Δορυφορικό Σύστημα Εντοπισμού Θέσης και το InSAR 

μπορούν να συνδυαστούν έτσι ώστε να προκύψει το βέλτιστο αποτέλεσμα για 

τον προσδιορισμό του μεγέθους των καθιζήσεων και της διαχρονικής εξέλιξής 

τους. Πιο συγκεκριμένα, το InSAR είναι πολύ ευαίσθητο στις εκτροπές λόγω 

της επίδρασης της ατμόσφαιρας, όπως είναι η τροποσφαιρική καθυστέρηση 

και η ιονοσφαιρική καθυστέρηση, του σφάλματος της τροχιάς του δορυφόρου, 

της κατάστασης της επίγειας επιφάνειας και του χρονικού συσχετισμού. Τα 

στοιχεία από τα δίκτυα GPS μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να 

χαρτογραφήσουν τον τροποσφαιρικό υδρατμό και τις ιονοσφαιρικές 

διαταραχές, και ως εκ τούτου αυτά τα αποτελέσματα μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για να βαθμονομήσουν τις ατμοσφαιρικές επιδράσεις των 

εικόνων InSAR. Επιπλέον, τα αποτελέσματα InSAR, εξαιτίας της υψηλής 

χωρικής ευκρίνειάς τους, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να πυκνώσουν τα 

αποτελέσματα GPS υπό μια χωρική έννοια. Είναι λοιπόν προφανές, ότι οι δύο 

αυτές τεχνικές αλληλοσυμπληρώνονται. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Το κτίριο Λαμπαδαρίου είναι ένα από τα κτίρια της Σ.Α.Τ.Μ. Ε.Μ.Π. και 

βρίσκεται στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου (Π.Ζ.). Το συγκρότημα της Π.Ζ. 

έχει έκταση 1000 στρέμματα με κτιριακές εγκαταστάσεις συνολικής επιφάνειας 

240000 m

ο 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 
3.1. Γενικά 
 
 

Το αντικείμενο μελέτης της παρούσας Διπλωματικής Εργασίας, είναι η 

ανίχνευση της ύπαρξης ή μη κατακόρυφων μετακινήσεων στο κτίριο 

Λαμπαδαρίου στο χρονικό διάστημα 1981 – 2011 και η προεκτίμηση των 

διαφορικών καθιζήσεων στα φέροντα στοιχεία του κτιρίου, στην περίπτωση 

πιθανής διάνοιξης της σήραγγας “Κατεχάκη – Πανεπιστημιούπολη”. 

 

Σε μία μελέτη ανίχνευσης κατακόρυφων μετακινήσεων σε μία κατασκευή, 

απαραίτητη προϋπόθεση είναι η συλλογή γεωλογικών και τεκτονικών 

στοιχείων της ευρύτερης περιοχής όπου βρίσκεται η κατασκευή. Τα στοιχεία 

αυτά συμβάλλουν στην εξαγωγή συμπερασμάτων για την κινηματική 

συμπεριφορά της περιοχής και κατ’ επέκταση της κατασκευής που βρίσκεται 

σε αυτή. Για τον ίδιο λόγο, η στατική λειτουργία της υπό έλεγχο κατασκευής, 

καθώς και το έδαφος θεμελίωσής της πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Στο 

κεφάλαιο αυτό, περιγράφεται η ευρύτερη περιοχή όπου βρίσκεται το κτίριο 

Λαμπαδαρίου, το γεωλογικό και γεωτεχνικό υπόβαθρό της και δίνονται βασικά 

στοιχεία του φέροντα οργανισμού του κτιρίου. 

 

 

3.2. Περιοχή Μελέτης 
 

2. [21] Η έκταση της Π.Ζ. περικλείεται από τη λεωφόρο Κατεχάκη και 

τις οδούς Κοκκινοπούλου και Ηρώων Πολυτεχνείου και συνορεύει με την 

Πανεπιστημιούπολη, το νεκροταφείο Ζωγράφου και το Αθλητικό Κέντρο 

Δήμου Ζωγράφου (Χάρτης 1). 
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Χάρτης 1. Η θέση του κτιρίου Λαμπαδαρίου στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου [22] 

Map 1. The position of Lampadarios building in N.T.U.A. Campus [22] 

 

Κτ. Λαμπαδαρίου 
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Το  κτίριο Λαμπαδαρίου της Σ.Α.Τ.Μ. Ε.Μ.Π. κτίστηκε το 1962 και είναι το 

αρχικό κτίριο της Σχολής στην Π.Ζ. Το κτίριο αποτελείται από 6 τμήματα που 

συνδέονται μεταξύ τους με αρμούς διαστολής πλάτους 5cm. Τα τμήματα 1 και 

2 είναι τριώροφα με υπόγειο. Στο υπόγειο των τμημάτων αυτών βρίσκεται το 

φωτογραφικό στούντιο, εργαστήρια, αποθήκες και η αίθουσα στην οποία 

γίνονται έλεγχοι οργάνων (Υ23). Στους υπόλοιπους τρεις ορόφους των 

τμημάτων βρίσκονται εργαστηριακοί χώροι, μία αίθουσα διδασκαλίας, γραφεία 

και μία αίθουσα συνεδριάσεων. Τα τμήματα 3 και 4 του κτιρίου Λαμπαδαρίου 

είναι μονώροφα με υπόγειο. Στο υπόγειο του τμήματος 3 βρίσκονται 

αποθήκες και ο χώρος παραλαβής των οργάνων γεωδαισίας και στο μοναδικό 

όροφο του τμήματος αυτού βρίσκονται αίθουσες διδασκαλίας. Στο υπόγειο του 

τμήματος 4 βρίσκεται το κυλικείο και στο μοναδικό όροφο του τμήματος αυτού 

βρίσκεται το Κέντρο Γεωπληροφορικής. Στο τμήμα 5 του κτιρίου Λαμπαδαρίου 

βρίσκεται σήραγγα, στην οποία πραγματοποιούνται μετρολογικοί έλεγχοι των 

οργάνων μέτρησης μηκών και στο τμήμα 6 του κτιρίου βρίσκονται ένα μεγάλο 

και ένα μικρό αμφιθέατρο. Το κτίριο Λαμπαδαρίου συνδέεται με τα νέα κτίρια 

Βέη και Α της Σ.Α.Τ.Μ. μέσω διαδρόμων και με αρμούς πλάτους 5cm και 

αποτελεί το κεντρικό κτίριο της σχολής (Σχέδιο 1). 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Σχέδιο 1. Η θέση του κτιρίου Λαμπαδαρίου σε σχέση με τα κτίρια Βέη και Α 
 
 

 

 

Drawing 1. The relation of Lampadarios building with the buildings Veis and A 
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3.3. Γεωλογικά και Γεωτεχνικά Στοιχεία 
 

Οι πληροφορίες για το γεωλογικό και γεωτεχνικό υπόβαθρο της ευρύτερης 

περιοχής στην οποία βρίσκεται το κτίριο Λαμπαδαρίου, αντλήθηκαν από τα 

αποτελέσματα των γεωτρήσεων που είχαν πραγματοποιηθεί στις θέσεις 

ανέγερσης των νέων κτιρίων των Πολιτικών Μηχανικών. Οι γεωτρήσεις αυτές, 

που έγιναν σε πέντε διαφορετικά σημεία, πραγματοποιήθηκαν με σκοπό την 

αξιολόγηση των εδαφοτεχνικών συνθηκών στις θέσεις αυτές. Από τα 

αποτελέσματα των γεωτρήσεων είναι δυνατή η εξαγωγή συμπερασμάτων και 

για το γεωλογικό και γεωτεχνικό υπόβαθρο της ευρύτερης περιοχής στην 

οποία βρίσκεται το κτίριο Λαμπαδαρίου, αφού το εν λόγω κτίριο και τα κτίρια 

των Πολιτικών Μηχανικών δεν απέχουν πολύ μεταξύ τους. [12] 

 
3.3.1. Γεωλογικά στοιχεία 

 
Με βάση τη μακροσκοπική περιγραφή των εδαφών και τα αποτελέσματα των 

γεωτρήσεων στα νέα κτίρια των Πολιτικών Μηχανικών, προκύπτει ότι το 

έδαφος αποτελείται από τρεις ενότητες (από την επιφάνεια προς το βάθος). 

 
Ενότητα Ι.: Καστανές χαλικώδεις αμμώδεις Άργιλοι (CL) ως Αμμοχάλικα     
και καστανότεφρο αργιλομαργαϊκό Αμμοχάλικο (GC, SC). 
Πρόκειται για μη συγκολλημένα υλικά μετρίως πυκνής ως πυκνής απόθεσης. 

Στις γεωτρήσεις που πραγματοποιήθηκαν υψηλότερα συναντήθηκαν 

καστανές αμμάργιλοι με χαλίκια ως αργιλώδη αμμοχάλικα μικρού πάχους 

(1.00 - 2.00 m). Αντίθετα, στις γεωτρήσεις που έγιναν στη βάση του πρανούς 

της περιοχής, συναντήθηκαν αργιλομαργαϊκά Αμμοχάλικα πάχους               

5.50 - 7.30 m. Με βάση κάποιες ενδείξεις (χαμηλές κρούσεις, πιθανή 

παρουσία οικοδομικών υλικών) θεωρήθηκε ότι μέχρι βάθους τουλάχιστον 2.00 

m η προέλευση των υλικών αυτών πιθανόν να είναι τεχνητές επιχωματώσεις. 
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Ενότητα ΙΙ.: Ψαμμιτοψηφιδοπαγή – Κροκαλοπαγή, πολύμικτα, χαμηλής 
αντοχής χαλαρά έως μέτρια συγκολλημένα. 
Η ενότητα αυτή συναντήθηκε μόνο στις γεωτρήσεις που έγιναν στα ανάντη 

του πρανούς της περιοχής και έχει πάχος 13.00 - 14.00 m. Αποτελείται από 

θραύσματα λευκού μαρμάρου, τεφρού ασβεστόλιθου και ποικιλόχρωμων 

σχιστόλιθων, γωνιώδη ως ελαφρά στρογγυλευμένα. Παρουσιάζει αρκετές 

διακυμάνσεις τόσο ως προς τη σύσταση όσο και στο βαθμό συγκόλλησης. 

Λόγω της χαμηλής αντοχής, ο βαθμός κερματισμού με βάση το δείκτη 

ποιότητας πετρώματος (RQD) είναι 0 – 30%. Δοκιμές σημειακής φόρτισης 

(PL) που έγιναν για την εκτίμηση της αντοχής του πετρώματος έδωσαν τιμές 

πολύ χαμηλές (0.19 - 1.11 MPa). 

 

Ενότητα ΙΙΙ.: Ψαμμιτικοί Άργιλοι ως Αργιλικά Μικροκροκαλοπαγή 
μικρής αντοχής, καστανού – καστανέρυθρου χρώματος. 
Συνίσταται από αργιλοϊλύ με υψηλή πλαστικότητα σε ποσοστό 41 – 65%, 

άμμο 35 – 59% και λεπτά χαλίκια σε κυμαινόμενο ποσοστό (1 – 35%). 

Συναντήθηκαν σε όλες τις γεωτρήσεις κάτω από τις δύο υπερκείμενες 

ενότητες και συνεχίζονται μέχρι το τέλος της διάτρησης. Δοκιμές μονοαξονικής 

θλίψης έδωσαν qu = 707 – 2.886 KPa με υγρασία 11 – 30 %. Έτσι, το 

πέτρωμα χαρακτηρίζεται χαμηλής αντοχής. Γενικά πρόκειται για ημιβραχώδη 

σχηματισμό που σε ορισμένα βάθη έχει εδαφική μορφή (χαλικώδεις 

αμμάργιλοι SC, CL, GC). 

Στις ενότητες ΙΙ και ΙΙΙ είναι πιθανή η συνάντηση υδροφορίας. 
 

Επίσης, από τις γεωτρήσεις που έγιναν στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου 

βρέθηκε πως κάτω από τη στρώση των κροκαλοπαγών βρίσκονται 

σχηματισμοί της σειράς ‘‘Σχιστόλιθοι Αθηνών’’. Στη σειρά αυτή ανήκουν 

ποικίλα πετρώματα, ψαμμιτικής, αργιλικής, μαργαϊκής και ασβεστολιθικής 

φύσης. Οι σχηματισμοί αυτοί χαρακτηρίζονται από μεγάλη ποικιλία και 

ανομοιογένεια, μεγάλο ποσοστό διαρρήξεων και αποσάθρωσης, καθώς 

επίσης, από μεταβολές στα μηχανικά χαρακτηριστικά τους, από θέση σε 

θέση. Τέλος, σε μεγάλο βάθος κάτω από την επιφάνεια της 

Πολυτεχνειούπολης βρίσκονται και διάφορες μορφές μαρμάρων. [12] 
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Σκόπιμο κρίνεται επίσης, να αναφερθούν τα συμπεράσματα που προέκυψαν 

για τα γεωλογικά χαρακτηριστικά των σχηματισμών της περιοχής, όπως 

προέκυψαν με αφορμή την κατασκευή μικρής τεχνητής λίμνης στο χώρο Β.Α. 

του κτιρίου Λιμενικών Έργων. Σύμφωνα με αυτά, όλη η Πολυτεχνειούπολη 

αποτελείται από προσχωσιγενείς σχηματισμούς και, ειδικότερα, παλαιά 

κορήματα και αποθέσεις χειμάρρων που κ αλ ύπτουν τις υπώρειες του 

Υμηττού. 

 
3.3.2. Γεωτεχνικά στοιχεία 
 

Από τις γεωτεχνικές έρευνες που έγιναν για την κατασκευή των κτιρίων των 

Πολιτικών Μηχανικών στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, προσδιορίσθηκαν 

βασικές γεωτεχνικές παράμετροι για τη στρώση των κροκαλοπαγών που, 

όπως φαίνεται και από τη γεωλογική έρευνα, είναι και ο επικρατέστερος 

σχηματισμός στην περιοχή. Η παρουσίαση των μέσων όρων των γεωτεχνικών 

παραμέτρων όπως είχαν προκύψει από τις δοκιμές στα δείγματα των 

γεωτρήσεων στον χώρο του Πολυτεχνείου, δίνεται στον Πίνακα 1 που 

ακολουθεί. 
 
 

Γεωτρήσεις Πολυτεχνειούπολης σε βάθος έως 
τα 20 m 

                  Παράμετροι Τιμές 
υγρασία W (%)         15 

 

Ειδικό βάρος εδαφικού υλικού 
 

 

γd(kN/ m3
        19 

) 
       

 

     Ενεργές διατμητικές τάσεις 
                     
                    c′ (kN/ m2) 
 

                         φ′ (ο

 
 

 10 
 

 35 
 

) 
 

Μέτρο συμπιεστότητας Εs  30 (MPa) 
Αντοχή πετρώματος σc  12 (MPa) 

 

Πίνακας 1. Αποτελέσματα Γεωτεχνικών Δοκιμών 

Ενότητας Κροκαλοπαγών [12] 
 

Table 1. Results of geotechnical testings of conglomerates [12] 
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3.4. Χαρακτηριστικά του Φέροντα Οργανισμού του Κτιρίου 
Λαμπαδαρίου  
 

Τα χαρακτηριστικά του φέροντα οργανισμού του κτιρίου Λαμπαδαρίου που 

αναφέρονται στη συνέχεια, προέκυψαν από τα σχέδια θεμελίωσης των 

τμημάτων του κτιρίου που δόθηκαν από την Τεχνική Υπηρεσία του 

Ε.Μ.Πολυτεχνείου.  
 

Το κτίριο Λαμπαδαρίου αποτελείται από 6 τμήματα που συνδέονται μεταξύ 

τους με αρμούς διαστολής πλάτους 5cm. Στα τμήματα 1 και 2 του κτιρίου 

υπάρχει περιμετρικά πεδιλοδοκός και τα εσωτερικά μεμονωμένα πέδιλα 

συνδέονται μεταξύ τους με πεδιλοδοκούς. Περιμετρικά των τμημάτων υπάρχει 

τοιχείο. Η στάθμη θεμελίωσης των τμημάτων 1 και 2 βρίσκεται στα -5.50m 

από την επιφάνεια του εδάφους. Ομοίως, στα τμήματα 3 και 5 υπάρχουν 

εσωτερικά μεμονωμένα πέδιλα που συνδέονται με πεδιλοδοκούς, ενώ και 

περιμετρικά υπάρχει πεδιλοδοκός. Η διαφορά των τμημάτων αυτών σε σχέση 

με τα τμήματα 1 και 2 είναι ότι διαθέτουν περιμετρικό τοιχείο μόνο στη νότια 

πλευρά τους. Η μέση στάθμη θεμελίωσης των τμημάτων 3 και 5 βρίσκεται και 

αυτή στα -5.50m από την επιφάνεια του εδάφους. Η στάθμη θεμελίωσης του  

τμήματος 4 βρίσκεται στα -5.00m από την επιφάνεια του εδάφους (Σχέδιο 2). 

Η επιτρεπόμενη τάση εδάφους για το κτίριο είναι 2.5 kg/cm2. [24]  
 
 

 

 
 

Σχέδιο 2. Τα τμήματα και οι στάθμες θεμελίωσης του κτιρίου Λαμπαδαρίου 

Drawing 2. The parts and the foundation levels of Lampadarios building 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

• η υψομετρική αφετηρία R

ο 

 

ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΚΤΙΡΙΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ 1981 

 
 
4.1. Γενικά 
 

Το κεφάλαιο αυτό, αναφέρεται στο Δ.Κ.Ε. που είχε ιδρυθεί στο κτίριο 

Λαμπαδαρίου και την ευρύτερη περιοχή του, το 1981, στο πλαίσιο 

Διπλωματικής Εργασίας τελειόφοιτων φοιτητών της σχολής, με στόχο την 

ανίχνευση πιθανών κατακόρυφων μετακινήσεων ολόκληρου του κτιρίου ή 

τμημάτων του, σε επόμενες χρονικές φάσεις μέτρησης των στοιχείων του 

δικτύου.  

 
4.2. Κορυφές στην Ευρύτερη Περιοχή του Κτιρίου 
Λαμπαδαρίου 
 

Οι κορυφές στην ευρύτερη περιοχή του κτιρίου Λαμπαδαρίου ήταν οι 

ακόλουθες: 
 

Θ

• η υψομετρική αφετηρία R

 (αριστερά της κυρίας εισόδου του ναού του 

Αγίου Θεράποντα), 

Ε

• η υψομετρική αφετηρία R

 (αριστερά της βορινής εισόδου του 

συγκροτήματος της Φοιτητικής Εστίας) και, 

Π. Η αφετηρία αυτή ιδρύθηκε στη διάρκεια της 

Διπλωματικής Εργασίας του 1981 και βρισκόταν στο αριστερό γωνιακό 

υποστήλωμα της πολυκατοικίας που βρίσκεται στην οδό Γρ. Κουσίδου 

αρ. 30Α

 

, δίπλα σε πάρκο. [11] 

Οι κορυφές αυτές έχουν υλοποιηθεί με ορειχάλκινα σήματα (μπουλόνια) που 

έχουν πακτωθεί στα παραπάνω κτίρια. Η σύνδεσή τους με τις κορυφές του 

κτιρίου Λαμπαδαρίου, έγινε μέσω της υψομετρικής αφετηρίας RΛ που 
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βρίσκ εται δεξιά της βορινής κ υρίας εισόδου του κτιρίου. Οι θέσεις των 

παραπάνω κορυφών και οι υψομετρικές διαφορές που μετρήθηκαν στο 

πλαίσιο της Διπλωματικής Εργασίας του 1981, παρουσιάζονται στο Χάρτη 2 

που ακολουθεί. 

 

 

 
 

Χάρτης 2. Μετρημένες υψομετρικές διαφορές μεταξύ των κορυφών στην 

ευρύτερη περιοχή του κτιρίου Λαμπαδαρίου [23] 
 

Map 2. Measured height differences between the points in the wider area of 

Lampadarios building [23] 
 

 

 
 

4.3. Κορυφές στο Κτίριο Λαμπαδαρίου 
 

Οι κορυφές στο κτίριο Λαμπαδαρίου ήταν η υψομετρική αφετηρία RΛ και οι 

κορυφές που ιδρύθηκαν κατά τη Διπλωματική Εργασία του 1981. [11] Οι 

κορυφές που ιδρύθηκαν στο κτίριο, υλοποιήθηκαν με ορειχάλκινα μπουλόνια 

που τοποθετήθηκαν σε στοιχεία του φέροντα οργανισμού του κτιρίου 

(υποστηλώματα ή τοιχεία) και στους 4 ορόφους του. Ιδρύθηκαν συνολικά 17 
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κορυφές, από τις οποίες 6 στο υπόγειο του κτιρίου (RY1, RY2, RY3, RY4, RY5, 

RY6), 5 στο ισόγειο (RΙ1, RΙ2, RΙ3, RΙ4, RΙ5) και 3 σε καθένα από τους ορόφους 

Α και Β του κτιρίου Λαμπαδαρίου (RΑ1, RΑ2, RΑ3) και (RΒ1, RΒ2, RΒ3) 

αντίστοιχα. Στη συνέχεια παρουσιάζεται αναλυτικά η θέση των κορυφών ανά 

όροφο του κτιρίου. 

 
Υπόγειο 
 

Οι κορυφές RY1, RY5, RY6 ιδρύθηκαν στα υποστηλώματα ενός εγκάρσιου 

πλαισίου (αρ. 2), κάθετου στο διαμήκη άξονα του κτιρίου. Η επιλογή της θέσης 

των κορυφών αυτών, έγινε προκειμένου να είναι δυνατή η παρακολούθηση 

του πλαισίου για διαφορικές καθιζήσεις που πιθανόν να υποστούν τα 

υποστηλώματά του. Η κορυφή RY2 του υπογείου ιδρύθηκε σε υποστήλωμα 

του πλαισίου αρ. 12 που βρίσκεται στο χώρο πριν το κλιμακοστάσιο και τον 

ανελκυστήρα. Η κορυφή αυτή αποτελούσε την κεντρική κορυφή του δικτύου 

για τη στάθμη του υπογείου. Η κορυφή RY3 ιδρύθηκε στο πλαίσιο αρ. 19 που 

βρίσκεται στο μέσο του διαδρόμου, στην παρειά του μεσαίου υποστηλώματός 

του, που βρίσκεται στην αίθουσα Υ23. Τέλος, η κορυφή RY4 ιδρύθηκε στο 

μεσαίο υποστήλωμα του  πλαισίου αρ. 27. Η μορφή του δικτύου στη στάθμη 

του υπογείου του κτιρίου Λαμπαδαρίου και οι συνδέσεις μεταξύ των κορυφών 

του, φαίνονται στο Σχέδιο 3. 

 
Ισόγειο 
 

Οι 5 κορυφές ιδρύθηκαν στα μεσαία υποστηλώματα των πλαισίων με 

αριθμούς 2, 12, 19, 27 και 32 (κατά το διαμήκη άξονα του ισογείου) στο 

διάδρομο. Οι κορυφές RΙ1, RΙ2, RΙ3, RΙ4 ιδρύθηκαν στα ίδια υποστηλώματα με 

αυτά των κορυφών του υπογείου (RΥ1, RΥ2, RΥ3, RΥ4), έτσι ώστε το ίδιο φέρον 

στοιχείο να παρακολουθείται σε διάφορες στάθμες. Οι θέσεις των κ ορυφών 

στη στάθμη του ισογείου και οι συνδέσεις μεταξύ τους, παρουσιάζονται στο 

Σχέδιο 4. 
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Σχέδιο 3. Δίκτυο κατακόρυφου ελέγχου (1981) στη στάθμη του υπογείου του 
κτιρίου Λαμπαδαρίου 

 

 

Drawing 3. Vertical control network (1981) at the basement of Lampadarios 
building 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

Σχέδιο 4. Δίκτυο κατακόρυφου ελέγχου (1981) στη στάθμη του ισογείου του 
κτιρίου Λαμπαδαρίου 

 

Drawing 4. Vertical control network (1981) at the ground floor of Lampadarios 
building 
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Έτσι, από τις κορυφές του δικτύου στις στάθμες ισογείου και υπογείου ήταν 

δυνατό να ελεγχθεί η κατακόρυφη μετακίνηση του κτιρίου κατά μήκος του 

διαμήκους άξονά του, ενώ επιπλέον, στη στάθμη του υπογείου, υπήρχε η 

δυνατότητα ελέγχου ενδεχόμενης κατακόρυφης μετακίνησής του και κατά την 

εγκάρσια έννοια, τουλάχιστον στην περιοχή του πλαισίου αρ. 2.  

 

Το πλήθος και η θέση των κορυφών του δικτύου στις στάθμες ισογείου και 

υπογείου, αρκούσε για την ανίχνευση των κατακόρυφων μετακινήσεων του 

κτιρίου σε όλη την έκτασή του. Ωστόσο, κρίθηκε σκόπιμο να ιδρυθούν άλλες 3 

κορυφές σε καθένα από τους ορόφους Α και Β του κτιρίου Λαμπαδαρίου. Οι 

κορυφές αυτές ιδρύθηκαν στα ίδια υποστηλώματα με αυτά των κορυφών του 

υπογείου και ισογείου. Πιο συγκεκριμένα, σε καθένα από τους ορόφους Α και 

Β ιδρύθηκαν 3 κορυφές στα υποστηλώματα που είχαν ιδρυθεί οι κορυφές RΥ1, 

RΥ2, RΥ3 του υπογείου και οι κορυφές RΙ1, RΙ2, RΙ3

Η υψομετρική σύνδεση μεταξύ των σταθμών των 4 ορόφων του κτιρίου έγινε 

με μία κατακόρυφη χωροσταθμική όδευση που σύνδεσε τις κορυφές R

 του ισογείου του κτιρίου 

Λαμπαδαρίου.  

 

Υ2, RΙ2, 

RΑ2 και RΒ2. Τέλος, συνδέθηκε η κορυφή RΙ2 με την RΛ. Η μέτρηση των 

υψομετρικών διαφορών μεταξύ των κορυφών του Δ.Κ.Ε., έγινε με τη μέθοδο 

της Γεωμετρικής Χωροστάθμησης σε μετάβαση και επιστροφή, 

χρησιμοποιώντας το χωροβάτη ακριβείας WILD N3 (Νο.106557). Η 

κατακόρυφη χωροσταθμική όδευση, σε μετάβαση μετρήθηκε με γεωμετρική 

χωροστάθμηση μέσω του κεντρικού κλιμακοστασίου του κτιρίου και σε 

επιστροφή, με ειδική γεωμετρική χωροστάθμηση μέσω του “φαναριού” του 

ίδιου κλιμακοστασίου χρησιμοποιώντας μεταλλική μετροταινία ακριβείας 

τύπου CHESTERMAN με υποδιαιρέσεις ανά 1mm, η οποία αναρτήθηκε από 

το υπερώο του κτιρίου. Το κάτω άκρο της, έφθανε στο επίπεδο του δαπέδου 

του υπογείου και έφερε το απαιτούμενο βάρος βυθισμένο σε δοχείο με 

ορυκτέλαιο. Για τις μετρήσεις εκτός του κτιρίου Λαμπαδαρίου 

χρησιμοποιήθηκαν δύο τρίμετρες σταδίες INVAR, ενώ μέσα στο κτίριο, όπου 

το ελεύθερο ύψος ήταν περιορισμένο, χρησιμοποιήθηκαν σταδίες αλουμινίου 

1m. Και στις δύο περιπτώσεις, χρησιμοποιήθηκαν ειδικές αντηρίδες. 

Υπογραμμίζεται ότι, στην πραγματικότητα, στο εσωτερικό του κτιρίου δε 
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μετρήθηκε δίκτυο, αλλά μία χωροσταθμική όδευση που σύνδεσε τις κορυφές 

των 4 σταθμών του κτιρίου μεταξύ τους.  

 

Τα στοιχεία του δικτύου μετρήθηκαν σε 2 διαδοχικές χρονικές φάσεις. Η 

πρώτη έγινε τον Ιούνιο 1980, ενώ η δεύτερη κατά τον Απρίλιο 1981, μετά το 

σεισμό των Αλκυονίδων το Φεβρουάριο 1981. Η διεξαγωγή της δεύτερης 

φάσης μετρήσεων κρίθηκε απαραίτητη για την ανίχνευση πιθανών 

μετακινήσεων των κορυφών του δικτύου μετά το σεισμό του 1981, στον οποίο 

είχαν διαπιστωθεί βλάβες σε κτίρια της περιοχής της Αθήνας.  

 

Από τη σύγκριση των υψομέτρων των κορυφών του δικτύου μεταξύ των 2 

φάσεων, δε διαπιστώθηκαν στατιστικά σημαντικές μετακινήσεις. Επιπλέον, 

υπολογίστηκαν οι τιμές του λόγου της διαφορικής καθίζησης μεταξύ δύο 

γειτονικών υποστηλωμάτων προς τη μεταξύ τους απόσταση 





L
Sδ , οι οποίες 

προέκυψαν πολύ μικρότερες από τις ανώτατες επιτρεπόμενες. Με βάση το 

στοιχείο αυτό, προέκυψε ότι η στατική λειτουργία του κτιρίου Λαμπαδαρίου 

δεν είχε επηρεασθεί από τις σεισμικές δονήσεις του Φεβρουαρίου 1981. [11] 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

 

ο 

 

ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ  
ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ 2011 

 
 
5.1. Γενικά 
 
Το κεφάλαιο αυτό αναφέρεται στην επαναμέτρηση του Δ.Κ.Ε. του 1981, το 

οποίο περιγράφηκε αναλυτικά στο προηγούμενο κεφάλαιο. Ο σκοπός της 

επαναμέτρησης του δικτύου στην παρούσα Διπλωματική Εργασία, είναι η 

ανίχνευση της ύπαρξης ή μη κατακόρυφων μετακινήσεων στο κτίριο 

Λαμπαδαρίου, μέσω της σύγκρισης των σημερινών υψομέτρων των κορυφών 

του (2011) με τα αντίστοιχα υψόμετρα του 1981. 

 

Η ανίχνευση της ύπαρξης ή μη κατακόρυφων μετακινήσεων στο κτίριο 

Λαμπαδαρίου, όπως ήδη αναφέρθηκε στο Κεφάλαιο 1, κρίθηκε σκόπιμη για 

δύο λόγους. Αφενός μεν, για να διερευνηθεί η επίδραση της κατασκευής των 

νέων κτιρίων της Σ.Α.Τ.Μ., Βέη και Α, στο κτίριο Λαμπαδαρίου, διότι τα δύο 

νέα κτίρια συνδέθηκαν με το κτίριο Λαμπαδαρίου μέσω διαδρόμων και με 

αρμούς πλάτους 5cm (βλ. σχέδιο 1, Κεφ. 3). Αφετέρου δε, για να διερευνηθεί 

η απόκριση του κτιρίου Λαμπαδαρίου μετά το σεισμό του 1999, στον οποίο 

είχαν σημειωθεί καταρρεύσεις κτιρίων και απώλειες ανθρώπινων ζωών, αλλά 

και σημαντικές αστοχίες σε πολλά κτίρια της Αθήνας.  

 

 

5.2. Κορυφές Δικτύου Κατακόρυφου Ελέγχου 
 

Τις κορυφές του Δ.Κ.Ε., αποτελούν οι κορυφές στο κτίριο Λαμπαδαρίου και 

στην ευρύτερη απ’ αυτό περιοχή. Στη συνέχεια, περιγράφονται οι θέσεις των 

κορυφών αυτών και τα κριτήρια επιλογής τους. 
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5.2.1. Κορυφές στην ευρύτερη περιοχή του κτιρίου Λαμπαδαρίου 

 
Οι κορυφές στην ευρύτερη περιοχή του κτιρίου Λαμπαδαρίου, είναι οι 

ακόλουθες: 

 

• η υψομετρική αφετηρία RΘ

• η υψομετρική αφετηρία R

 (βρίσκεται αριστερά της κυρίας εισόδου του 

ναού του Αγίου Θεράποντα), 

Ε

• η υψομετρική αφετηρία R

 (βρίσκεται αριστερά της βορινής εισόδου 

του συγκροτήματος της Φοιτητικής Εστίας), 

Υ

• η υψομετρική αφετηρία R

 (βρίσκεται στη νοτιοανατολική όψη του 

εργαστηρίου Υδραυλικής) και, 

Φ

 

Από τις παραπάνω κορυφές, οι R

 (βρίσκεται σε υποστήλωμα στη νότια όψη 

του κτιρίου Φυσικής) 

Θ και RΕ αποτελούσαν κορυφές του δικτύου 

ελέγχου 1981, ενώ στην παρούσα Διπλωματική Εργασία χρησιμοποιήθηκαν 

ως κορυφές του δικτύου και οι RΥ, RΦ. Η κορυφή Παραρά (RΠ) που 

αποτελούσε κορυφή του δικτύου 1981, δεν εντάχθηκε στο δίκτυο της 

παρούσας Διπλωματικής Εργασίας, διότι δίπλα στην πολυκατοικία που 

βρισκόταν χτίστηκε μία καινούρια πολυκατοικία με αποτέλεσμα την 

καταστροφή του Reper. 

 
Όπως φαίνεται στο Χάρτη 3, οι κορυφές στην ευρύτερη περιοχή του κτιρίου 

Λαμπαδαρίου βρίσκονται ακτινικά διατεταγμένες, δηλαδή προς διαφορετικές 

διευθύνσεις γ ύρω από το κ τίριο, έτσι ώστε να επιτυγ χάνεται ο κ αλ ύτερος 

σχηματισμός του Δ.Κ.Ε. Οι κορυφές αυτές συνδέθηκαν με τις κορυφές του 

κτιρίου Λαμπαδαρίου, μέσω της υψομετρικής αφετηρίας RΛ, που βρίσκεται 

δεξιά της βορινής κ υρίας εισόδου του κ τιρίου. Οι θέσεις των παραπάνω 

κορυφών περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα. 
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Χάρτης 3. Θέση των κορυφών του Δ.Κ.Ε. στην ευρύτερη περιοχή του κτιρίου 

Λαμπαδαρίου σε σχέση με το RΛ [23] 
 

Map 3. The position of the vertical control network’s points and their  

relation with RΛ [23] 
 

 

5.2.2. Κορυφές στο κτίριο Λαμπαδαρίου 
 

Οι κορυφές του Δ.Κ.Ε. στο κτίριο Λαμπαδαρίου είναι η υψομετρική αφετηρία 

RΛ, 7 κορυφές στο υπόγειο του κτιρίου και 5 στο ισόγειο (συνολικά 13 

κορυφές). Οι κορυφές του υπογείου είναι οι RΥ1, RΥ2, RΥ3, RΥ4, RΥ5, RΥ6, RΥ7 
(Σχέδιο 5), από τις οποίες οι RΥ1, RΥ2, RΥ3, RΥ4, RΥ5, RΥ6 αποτελούσαν 

υψομετρικές αφετηρίες του δικτύου του 1981, ενώ χρησιμοποιήθηκε ως 

κορυφή του δικτύου και η υψομετρική αφετηρία που είναι πακτωμένη στο 

πρώτο βάθρο που βρίσκεται εντός της σήραγγας, όπου πραγματοποιούνται 

μετρολογικοί έλεγχοι των οργάνων μέτρησης μηκών (RΥ7). Οι κορυφές του 

ισογείου είναι οι RΙ1, RΙ2, RΙ3, RΙ4, RΙ5 (Σχέδιο 6), οι οποίες αποτελούσαν 

υψομετρικές αφετηρίες του δικτύου του 1981. Η περιγραφή της θέσης τους 

δίνεται στο κεφάλαιο 4 της παρούσας Διπλωματικής Εργασίας.  
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Σχέδιο 5. Οι κορυφές του Δ.Κ.Ε. στο υπόγειο του κτιρίου Λαμπαδαρίου 
 

Drawing 5. The network’s points at the basement of Lampadarios building 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Σχέδιο 6. Οι κορυφές του Δ.Κ.Ε. στο ισόγειο του κτιρίου Λαμπαδαρίου 
 

Drawing 6. The network’s points at the ground floor of Lampadarios building 
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Οι κ ορυφές του υπογείου και ισογείου αρκούν για την ανίχνευση πιθανών 

κατακόρυφων μετακινήσεων του κτιρίου. Για το λόγο αυτό, δεν κρίθηκε 

αναγκαία η ένταξη στο Δ.Κ.Ε. των υψομετρικών αφετηριών που βρίσκονται 

στους ορόφους Α και Β του κτιρίου. Οι θέσεις των κορυφών στο υπόγειο και 

ισόγειο του κτιρίου Λαμπαδαρίου, περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα. 

 

 

5.3. Συνδέσεις Μεταξύ των Κορυφών του Δικτύου 
Κατακόρυφου Ελέγχου στο Κτίριο Λαμπαδαρίου 
 

Οι συνδέσεις που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ των κορυφών του Δ.Κ.Ε. στο 

κτίριο Λαμπαδαρίου, παρουσιάζονται στα σχέδια 7 κ αι 8. Η επιλογή των 

συνδέσεων έγινε με κριτήριο τη σωστή γεωμετρία του δικτύου. 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Σχέδιο 7. Δίκτυο κατακόρυφου ελέγχου (2011) στη στάθμη του υπογείου του 

κτιρίου Λαμπαδαρίου 
 

 

Drawing 7. Vertical control network (2011) at the basement of  

Lampadarios building 
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Σχέδιο 8. Δίκτυο κατακόρυφου ελέγχου (2011) στη στάθμη του ισογείου του 

κτιρίου Λαμπαδαρίου 
 

 

Drawing 8. Vertical control network (2011) at the ground floor of  

Lampadarios building 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

Ε−Ο=∆Η

ο 

 

ΠΡΟΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 
 
 
6.1. Γενικά 
 

Στο κεφάλαιο αυτό, περιγράφεται η βελτιστοποίηση του δικτύου, η οποία 

αποτελεί μια προκαταρκτική μελέτη που υπαγορεύει το σωστό σχεδιασμό του. 

Επιπλέον, περιγράφονται αναλυτικά τα χαρακτηριστικά του ψηφιακού 

χωροβάτη που επιλέχθηκε, καθώς και τα παρελκόμενα που τον συνοδεύουν, 

ενώ γίνεται αναφορά στα θετικά και τα αρνητικά στοιχεία της χρήσης αυτού 

του σύγχρονου εξοπλισμού. Ακόμη, περιγράφονται οι έλεγχοι του ψηφιακού 

χωροβάτη που πραγματοποιήθηκαν πριν από την έναρξη των εργασιών 

πεδίου, μια διαδικασία απαραίτητη για την πιστοποίηση της ορθής λειτουργίας 

του οργάνου. Τέλος, γίνεται η ανάλυση, η οποία με δεδομένο το όργανο που 

επιλέχθηκε, οδηγεί στον καθορισμό του κριτηρίου αποδοχής ή απόρριψης του  

κλεισίματος μιας χωροσταθμικής όδευσης ή ενός βρόχου. 
 

 

6.2. Εκτίμηση της Ακρίβειας μιας Διπλής Γεωμετρικής 
Χωροστάθμησης Πριν την Έναρξη των Μετρήσεων   
 

Η εκτίμηση της ακρίβειας των μετρήσεων πριν την έναρξή τους γίνεται, 

προκειμένου να εξεταστεί αν επιτυγχάνονται οι απαιτούμενες ακρίβειες, 

λαμβάνοντας υπόψη και το όργανο που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί. Η 

μέθοδος που θα εφαρμοστεί για τη μέτρηση των υψομετρικών διαφορών 

μεταξύ των κορυφών του Δ.Κ.Ε., είναι η Γεωμετρική Χωροστάθμηση 

Ακριβείας, σε μετάβαση και επιστροφή. Στη μοναδιαία χωροστάθμηση, η 

υψομετρική διαφορά προκύπτει από τη σχέση . [13] Αν θεωρηθεί 

ότι η αβεβαιότητα ανάγνωσης στις δύο σταδίες είναι εσ , τότε εσσσ == ΕΟ  και 

εφαρμόζοντας το Νόμο Μετάδοσης Σφαλμάτων στην παραπάνω σχέση, 

προκύπτει: 
 

                                          222 ⋅±=⇒+±= ∆ΗΕΟ∆Η εσσσσσ                              (8) 
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Έτσι, αν σε μία χωροσταθμική όδευση έχουν γίνει 1n  στάσεις χωροβάτη κατά 

τη μετάβαση (aller), ενώ στην επιστροφή (retour) 2n  στάσεις, οι αντίστοιχες 

αβεβαιότητες θα είναι:  
 

                            12 n
aller

⋅⋅±=∆Η εσσ      και     22 n
retour

⋅⋅±=∆Η εσσ                 (9) 

 

Η τελική υψομετρική διαφορά, σε μετάβαση και επιστροφή, είναι 

2
retouraller ∆Η+∆Η

=∆Η  και η αβεβαιότητά της θα είναι: 

 

                           )(2
22

1
21

22 nnretouraller +⋅⋅±=⇒+⋅±=
∆Η∆Η

εσσσσσ             (10) 

 

Κάνοντας την παραδοχή ότι nnn == 21 , τότε: 

 
                                                          n⋅±=

∆Η εσσ                                                (11) 

 

 

6.3. Βελτιστοποίηση του Δικτύου Κατακόρυφου Ελέγχου 
  
Η βελτιστοποίηση είναι η διαδικασία επίτευξης του ιδανικού (βέλτιστου) 

σχεδιασμού δικτύου, ώστε να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις που έχουν τεθεί 

όσον αφορά στην ακρίβεια και την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων, καθώς και 

στην ελαχιστοποίηση του χρόνου των εργασιών και του κόστους. Η διαδικασία 

της βελτιστοποίησης περιλαμβάνει τον προσδιορισμό όλων των ανεξάρτητων 

υψομετρικών διαφορών μεταξύ των κορυφών του δικτύου, την εκτίμηση της 

αβεβαιότητας των υψομετρικών διαφορών πριν την έναρξη των μετρήσεων 

και τέλος, την επιλογή του βέλτιστου δικτύου.  

 

Η βελτιστοποίηση του Δ.Κ.Ε., εστιάστηκε στην επιλογή του βέλτιστου αριθμού 

διαδρομών μεταξύ των κορυφών στην ευρύτερη περιοχή του κτιρίου 

Λαμπαδαρίου και της κορυφής RΛ. Η βελτιστοποίηση δεν πραγματοποιήθηκε 

σε όλο το Δ.Κ.Ε., διότι στο κτίριο Λαμπαδαρίου η θέση των κορυφών του 

Δ.Κ.Ε. επέβαλλε και τις μεταξύ τους συνδέσεις. 
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Με δεδομένες τις κορυφές στην ευρύτερη περιοχή του κτιρίου Λαμπαδαρίου, 

οι ανεξάρτητες υψομετρικές διαφορές που προκύπτουν μεταξύ τους και με την 

κορυφή RΛ, είναι δέκα και απεικονίζονται στο Χάρτη 4 που ακολουθεί. 

 

 
 

 
 

Χάρτης 4. Οι ανεξάρτητες υψομετρικές διαφορές μεταξύ των κορυφών στην 

ευρύτερη περιοχή του κτιρίου Λαμπαδαρίου και της RΛ [23] 
 

Map 4. The height differences between the network’s points in the wider area 

of Lampadarios building and RΛ

1. ΔΗ

 [23] 
 

 

 

Όπως φαίνεται στον παραπάνω χάρτη, οι δέκα ανεξάρτητες υψομετρικές 

διαφορές, είναι οι ακόλουθες: 

 

6. ΔΗRΛ – RΕ 

2. ΔΗ
RΥ – RΘ 

7. ΔΗRΕ – RΦ 

3. ΔΗ
RΛ – RΘ 

8. ΔΗRΛ – RΦ 

4. ΔΗ
RΕ – RΘ 

9. ΔΗRΛ – RΥ 

5. ΔΗ
RΘ – RΦ 

10. ΔΗRΥ – RΦ 

 
RΥ – RΕ 
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Οι αβεβαιότητες των παραπάνω υψομετρικών διαφορών, εκτιμήθηκαν 

χρησιμοποιώντας τη σχέση (11), όπου n  το πλήθος των στάσεων χωροβάτη 

και θεωρώντας mm03.0±=εσ , διότι η τιμή αυτή είναι τριπλάσια της ελάχιστης 

απευθείας ανάγνωσης ενός χωροβάτη ακριβείας. Το πλήθος n  των στάσεων 

χωροβάτη υπολογίστηκε από το μήκος της όδευσης, όπως αυτό εκτιμήθηκε 

από το χάρτη πριν γίνουν οι μετρήσεις, με την παραδοχή ότι η απόσταση 

χωροβάτη−σταδίας είναι ≈ 30 m. Στον Πίνακα 2 που ακολουθεί, 

παρουσιάζονται για κάθε υψομετρική διαφορά το μήκος της χωροσταθμικής 

όδευσης S όπως εκτιμήθηκε από το χάρτη, το αντίστοιχο πλήθος n  των 

στάσεων του χωροβάτη και η εκτίμηση της αβεβαιότητας της υψομετρικής 

διαφοράς (πριν την πραγματοποίηση των μετρήσεων). 
 
 

Υψομετρική 
 

διαφορά 

 
Μήκος S (km) 

 

Πλήθος στάσεων n  
Αβεβαιότητα 

∆Η
σ (mm) 

ΔΗ 0.246 Λ–Ε 4 ± 0.06 

ΔΗ 0.336 Ε–Φ 6 ± 0.07 

ΔΗ 0.380 Λ–Φ 7 ± 0.08 

ΔΗ 0.470 Λ–Υ 8 ± 0.08 

ΔΗ 0.716 Υ–Φ 12 ± 0.10 

ΔΗ 0.336 Υ–Θ 6 ± 0.07 

ΔΗ 0.828 Λ–Θ 14 ± 0.11 

ΔΗ 1.119 Ε–Θ 19 ± 0.13 

ΔΗ 1.130 Θ–Φ 19 ± 0.13 

ΔΗ 0.660 Υ–Ε 11 ± 0.10 
 

Πίνακας 2. Εκτίμηση της αβεβαιότητας των ΔΗ πριν την έναρξη των 
μετρήσεων 

 

Table 2. Estimation of the standard deviation of height differences before the 
beginning of the measurements 

 
 
Η βελτιστοποίηση του δικτύου έγινε θεωρώντας ως σταθερή κορυφή, αυτή 

του ναού του Αγίου Θεράποντα (RΘ), διότι βρίσκεται πολύ μακρυά από τη 

ζώνη επιρροής των πιθανών καθιζήσεων του εδάφους θεμελίωσης του κτιρίου 

Λαμπαδαρίου. Επίσης, η κορυφή αυτή είχε θεωρηθεί ως η σταθερή κορυφή 
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κατά την επίλυση του Δ.Κ.Ε. το 1981. Ο a priori πίνακας μεταβλητότητας- 

συμμεταβλητότητας των υψομέτρων των κορυφών του δικτύου δίνεται από τη 

σχέση: 12
0 )( −Α⋅Ρ⋅Α⋅=∧ T

xV σ , όπου [2]: 
 

• 0σ  η apriori αβεβαιότητα της μονάδας βάρους. Κατά τη βελτιστοποίηση 

επιλέχθηκε mm10 ±=σ . 

• Α  ο πίνακας των συντελεστών των εξισώσεων παρατήρησης 

• ΤΑ  ο ανάστροφος του πίνακα Α  

• Ρ  ο πίνακας βαρών των παρατηρήσεων, όπως αυτά προσδιορίζονται      

από τη σχέση 
i

i S
1

=Ρ , όπου S  τα μήκη των χωροσταθμικών οδεύσεων 

σε km (Πίνακας 2). 
 

Ένα ισχυρό κριτήριο για την επιλογή του βέλτιστου δικτύου είναι η τιμή του 

μέσου σφάλματος υψομέτρου Rσ , που προσδιορίζεται από τη σχέση (12). [8] 
 

                                                         
ν

σ
)( ∧

±= xr
R

Vt                                           (12) 

 

όπου:   )( ∧
xr Vt   το ίχνος του ∧

xV , και 

             ν   το πλήθος των κορυφών του δικτύου. 

 

Στη συνέχεια, παρουσιάζονται οι διάφορες επιλύσεις που 

πραγματοποιήθηκαν, προκειμένου να γίνει η επιλογή του βέλτιστου δικτύου.  
 

1η επίλυση: Μέτρηση όλων των ανεξάρτητων υψομετρικών διαφορών 

2η επίλυση: Αφαίρεση της υψομετρικής διαφοράς ΔΗRΘ – RΦ 

3η επίλυση: Αφαίρεση των υψομετρικών διαφορών ΔΗRΘ – RΦ, ΔΗRΥ – RΕ 

4η επίλυση: Αφαίρεση των υψομετρικών διαφορών ΔΗRΘ – RΦ, ΔΗRΥ – RΕ, 

ΔΗRΕ – RΘ 

5η επίλυση: Αφαίρεση των υψομετρικών διαφορών ΔΗRΘ – RΦ, ΔΗRΥ – RΕ, 

ΔΗRΕ – RΘ, ΔΗ

6
RΛ – RΥ 

η επίλυση: Αφαίρεση των υψομετρικών διαφορών ΔΗRΘ – RΦ, ΔΗRΥ – RΕ, 

ΔΗRΕ – RΘ, ΔΗRΛ – RΥ, ΔΗRΛ – RΦ 
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Οι πίνακες μεταβλητότητας – συμμεταβλητότητας ∧
xV  που προέκυψαν σε κάθε 

επίλυση παρουσιάζονται στο Παράρτημα. Στον Πίνακα 3 που ακολουθεί, 

παρουσιάζονται για κάθε επίλυση η τιμή του μέσου σφάλματος υψομέτρου Rσ  

και το ανάπτυγμα του δικτύου S. 
 

Επίλυση 
 

Rσ  (mm) 
Ανάπτυγμα 

S (km) 

1 ± 0.50 η 6.221 

2 ± 0.54 η 5.091 

3 ± 0.56 η 4.431 

4 ± 0.63 η 3.312 

5 ± 0.69 η 2.842 

6 ± 0.72 η 2.462 
 

 

Πίνακας 3. Αποτελέσματα των επιλύσεων της βελτιστοποίησης του δικτύου 
 

Table 3. Results of the network’s optimization 
 
 
 
 
 
 
 

Στη συνέχεια, παρουσιάζεται το διάγραμμα βελτιστοποίησης, όπου στον 

άξονα των Χ αναγράφεται το ανάπτυγμα των έξι επιλύσεων που 

αναφέρθηκαν και στον άξονα των Υ η αντίστοιχη τιμή του μέσου σφάλματος 

υψομέτρου Rσ . 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Γράφημα 2. Διάγραμμα Βελτιστοποίησης 
 

Graph 2. Optimization diagram 
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Από το διάγραμμα βελτιστοποίησης και λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω 

κριτήρια: 
 

1) την ελαχιστοποίηση του ίχνους του πίνακα μεταβλητότητας- 

συμμεταβλητότητας 

2) κάθε κορυφή πρέπει να συνδέεται με τουλάχιστον άλλες τρεις 

κορυφές του δικτύου, 
 

επιλέχθηκε τελικά να μετρηθούν οι ακόλουθες (8) υψομετρικές διαφορές 

μεταξύ των κορυφών της ευρύτερης περιοχής του κτιρίου Λαμπαδαρίου και 

της κορυφής RΛ: ΔΗRΛ – RΕ, ΔΗRΕ – RΦ, ΔΗRΛ – RΦ, ΔΗRΛ – RΥ, ΔΗRΥ – RΦ, ΔΗRΥ – 

RΘ, ΔΗRΛ – RΘ, ΔΗRΕ – RΘ (Σχέδιο 9) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 

Σχέδιο 9. Οι τελικές συνδέσεις μεταξύ των κορυφών της ευρύτερης  

περιοχής  και της κορυφής RΛ 
 

Drawing 9. The (final) connections between the network’s points in the wider 

area and RΛ 
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6.4. Εκτίμηση της Ευαισθησίας του Δικτύου Κατακόρυφου 
Ελέγχου 
 

Η ευαισθησία ενός γεωδαιτικού δικτύου ελέγχου αποτελεί μία από τις 

παραμέτρους που χαρακτηρίζουν την ποιότητά του. Η ευαισθησία εκφράζει 

την ικανότητα του δικτύου ελέγχου να ανιχνεύει μετακινήσεις, μεγαλύτερες ή 

ίσες της κρίσιμης μετακίνησης, για επιλεγμένο επίπεδο εμπιστοσύνης. Ως 

κρίσιμη μετακίνηση ορίζεται, η μετακίνηση εκείνη πάνω από την οποία 

προκαλείται αστοχία (του εδάφους ή της κατασκευής). [8] Η κρίσιμη 

μετακίνηση επιλέγεται, ανάλογα με την περίπτωση, από ολόκληρη τη 

διεπιστημονική ομάδα. Προκειμένου για κτίρια, η κρίσιμη μετακίνηση 

προκύπτει από το λόγο: 

 

                                                            
500
L

cr =Ηδ                                                    (13) 

 

όπου: L η απόσταση μεταξύ δύο γειτονικών υποστηλωμάτων  

           :500  καθαρός αριθμός 

 

Για το κτίριο Λαμπαδαρίου η κρίσιμη μετακίνηση προσδιορίστηκε =Η crδ 8mm. 

Η τιμή της απόστασης L  επιλέχθηκε ως η μικρότερη απόσταση μεταξύ δύο 

γειτονικών υποστηλωμάτων ( =L 4m) του κτιρίου. 

 

Στη συνέχεια επιλέχθηκε ως αβεβαιότητα του υψομέτρου μιας κορυφής του 

δικτύου το μέσο σφάλμα υψομέτρου, Rσ . Από την εφαρμογή της σχέσης (12), 

η τιμή του Rσ  είναι: mmR 56.0±=σ . Θέτοντας mm
ii

56.01ˆˆ ±== +ΗΗ νν σσ  

προκύπτει mm
iii

79.02
ˆ

2
ˆˆ 11, ±=+±= ++ ΗΗΗ νννν σσσ

δ
. Εφαρμόζοντας τη σχέση (5) 

διαπιστώνεται ότι, το συγκεκριμένο Δ.Κ.Ε. έχει τη δυνατότητα να ανιχνεύει 

μετακινήσεις μεγαλύτερες των ± mm5.1 , για επίπεδο εμπιστοσύνης 95%. Το 

μέγεθος αυτό είναι μικρότερο της κρίσιμης μετακίνησης για το κτίριο 

Λαμπαδαρίου, όπως αυτή υπολογίσθηκε παραπάνω. 
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6.5. Επιλογή Οργάνου – Έλεγχοι  
 
Για τη μέτρηση των υψομετρικών διαφορών μεταξύ των κορυφών του Δ.Κ.Ε., 

επιλέχθηκε ο ψηφιακός χωροβάτης ακριβείας Leica DNA03 σε συνδυασμό με 

τις κωδικοποιημένες σταδίες invar που τον συνοδεύουν. Ο χωροβάτης αυτός 

επιλέχθηκε, αφενός μεν γιατί είναι ίδιας τάξης ακρίβειας με αυτόν που 

χρησιμοποιήθηκε κατά τις μετρήσεις του δικτύου του 1981, αφετέρου δε γιατί 

ικανοποιεί τις απαιτήσεις στην ακρίβεια της μέτρησης των υψομετρικών 

διαφορών, όπως αυτές τέθηκαν κατά την προανάλυση. Στη συνέχεια, 

περιγράφονται αναλυτικά τα χαρακτηριστικά αυτού του χωροβάτη και οι 

έλεγχοι που πραγματοποιήθηκαν και γίνεται αναφορά στα θετικά και τα 

αρνητικά στοιχεία της χρήσης αυτού του σύγχρονου εξοπλισμού. 

 
6.5.1. Χαρακτηριστικά του ψηφιακού χωροβάτη Leica DNA03 
 

Η χρήση των ψηφιακών χωροβατών μειώνει σημαντικά το χρόνο παραμονής 

στο ύπαιθρο, εξαλείφει το χονδροειδές σφάλμα ανάγνωσης του παρατηρητή 

και της καταγραφής των μετρήσεων, αφού αυτή γίνεται αυτόματα σε 

ενσωματωμένη καταγραφική μονάδα ή στη μνήμη του χωροβάτη. Βελτιώνεται 

κατά πολύ η ταχύτητα (απόδοση) ενός συνεργείου που εκτελεί μετρήσεις 

γεωμετρικής χωροστάθμησης για τον προσδιορισμό υψομετρικών διαφορών 

υψηλής ακρίβειας. Οι σύγχρονοι ψηφιακοί χωροβάτες έχουν τη δυνατότητα, 

μέσω ειδικού λογισμικού (Check & Adjust), ελέγχου της πλήρωσης της κύριας 

συνθήκης του χωροβάτη [ΣΣ’//ΚΚ’]. [13] Επίσης, μέσω της αποθήκευσης της 

τιμής της απόκλισης του σκοπευτικού άξονα από την ορθή θέση, παρέχουν τη 

δυνατότητα απευθείας διόρθωσης των μετρήσεων, από τη μη πλήρωση της 

κύριας συνθήκης. [8]  

 

Επίσης, σημαντικό είναι το γεγονός ότι είναι δυνατός ο έλεγχος των 

αποτελεσμάτων απευθείας στο ύπαιθρο, η εμφάνιση μηνυμάτων μη ορθής 

θέσης του χωροβάτη ή της σταδίας και η δυνατότητα ανάγνωσης ακόμα και 

αν υπάρχει εμπόδιο στο σημείο σκόπευσης του κεντρικού σταυρονήματος. 

Στα μειονεκτήματα των χωροβατών αυτών καταγράφονται κυρίως η αδυναμία 



 

 

 

55 

μέτρησης σε περιβάλλον με περιορισμένο φωτισμό και το υψηλό κόστος 

αγοράς τους σε σχέση με τους αντίστοιχους οπτικομηχανικούς.   

 

Τα βασικά χαρακτηριστικά του χωροβάτη Leica DNA03 σύμφωνα με τον 

κατασκευαστή, είναι τα ακόλουθα [18]:  

 

• Ηλεκτρονική ανάγνωση: 0.01mm         
• Ονομαστική ακρίβεια: 0.03mm  
• Ακρίβεια διπλής χωροστάθμησης: 0.3mm/km με χρήση σταδιών Invar. 
• Min/max απόστασης μέτρησης: Για σταδίες με μήκος ≥ 3 m οι 

αποστάσεις μέτρησης κυμαίνονται μεταξύ του εύρους 1.8m – 110m. Για 

σταδίες invar με μήκος 3m οι αποστάσεις μέτρησης συνίσταται να 

κυμαίνονται μεταξύ του εύρους 1.8m – 60m.  
• Χρόνος μέτρησης: 3 sec για μια απλή μέτρηση. Ο χρόνος μέτρησης 

αυξάνεται όταν ο χρήστης ορίζει πλήθος μετρήσεων > 1, για να 

προκύψει η τελική τιμή της μέτρησης. 
• Μεγέθυνση τηλεσκοπίου: 24x 
• Βάρος: 2.85kg 

 

Για τη διαδικασία των μετρήσεων χρησιμοποιήθηκαν, ως παρελκόμενα: 

 

• Ένας τρίποδας αλουμινίου με επίπεδη κεφαλή 
• Μία κωδικοποιημένη σταδία invar μήκους 3m 
• Δύο βαριές χελώνες για χωροσταθμήσεις ακριβείας 
• Μία μετροταινία από fiberglass μήκους 30 m 
• Ένα πέλμα της σταδίας με μία εγκοπή, για τη στήριξη της σταδίας στη 

χελώνα, στα σημεία αλλαγής (Εικόνα 7) 
• Μία κωδικοποιημένη σταδία invar μήκους 2m καθώς και μία σταδία 

μήκους 0.90m για τις μετρήσεις μέσα στα κτίρια, όπου δεν ήταν δυνατή 

η χρήση της τρίμετρης σταδίας 
• Μία “αράχνη” για τη στήριξη του τρίποδα στα ολισθηρά δάπεδα των 

εσωτερικών χώρων των κτιρίων (Εικόνα 5) 
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Οι σταδίες invar στις χωροσταθμήσεις είναι δυνατό να συνοδεύονται από 

αντηρίδες, για την καλύτερη στήριξη και διατήρηση της κατακόρυφης θέσης 

τους κατά τη διάρκεια των μετρήσεων. Ωστόσο, οι μετρήσεις 

πραγματοποιήθηκαν χωρίς τις αντηρίδες, γιατί διαπιστώθηκε ότι 

καθυστερούσαν σημαντικά τις μετρήσεις. 
 

 

 

 

 
 

Εικόνα 4. Ο ψηφιακός χωροβάτης Leica DNA03 
 

Figure 4. The digital level Leica DNA03 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Εικόνα 5. Ο τρίποδας αλουμινίου και η “αράχνη” 
 

Figure 5. The aluminium tripod and the tool for its support on the  

slippery floors 



 

 

 

57 

             
 

Εικόνα 6. Οι σταδίες invar μήκους 3m, 2m και 0.90m αντίστοιχα 
 

Figure 6. The 3m, 2m and 0.90m invar rods 

 
 
 

    
 

Εικόνα 7. Η μετροταινία και το πέλμα της σταδίας 
 

Figure 7. The tape and the rod’s pad 
 
 

  
 

 

 

 

 

                                                                    

 
 

  Εικόνα 8. Οι δύο βαριές χωροσταθμικές βάσεις 
 

  Figure 8. The foot plates 
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6.5.2. Έλεγχοι του χωροβάτη 
 

Οι έλεγχοι και οι ρυθμίσεις των τοπογραφικών οργάνων πριν από την έναρξη 

των εργασιών πεδίου είναι απαραίτητοι, για να πιστοποιηθεί η ορθή 

λειτουργία τους και να εξασφαλισθεί η ακρίβεια των μετρήσεων σύμφωνα και 

με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή τους. [13] 
 

Η αναλυτική διαδικασία των ελέγχων και ρυθμίσεων των γεωδαιτικών 

οργάνων αποτελεί αντικείμενο της Μετρολογίας. Υπάρχουν έλεγχοι και 

ρυθμίσεις που μπορούν να γίνουν μόνο σε ειδικά Εργαστήρια (Μετρολογικά 
Εργαστήρια), σύμφωνα με διεθνώς καθορισμένα πρότυπα (ISO/DIN) και 

άλλοι που μπορούν και επιβάλλεται να γίνονται στο ύπαιθρο, από τον 

παρατηρητή, πριν και μετά από κάθε περίοδο εργασιών υπαίθρου. 
 

Στην περίπτωση των χωροβατών, ο έλεγχος των συστημάτων οριζοντίωσης 

του σκοπευτικού άξονα που γίνεται, είτε με τη σωληνωτή αεροστάθμη που 

διαθέτουν είτε με τον ισοσταθμητή, επιβάλλεται και είναι εύκολο να γίνεται στο 

ύπαιθρο, πριν και μετά τις μετρήσεις («έλεγχος από το μέσο και το άκρο»). 

Στην περίπτωση δε των ψηφιακών χωροβατών, το αποτέλεσμα του ελέγχου 

μπορεί να αποθηκεύεται στη μνήμη του οργάνου, ώστε οι μετρήσεις να είναι 

απαλλαγμένες από την επίδραση του πιθανού σφάλματος. Ο έλεγχος αυτός 

περιγράφεται αναλυτικά στην παράγραφο 7.2 του επόμενου κεφαλαίου. 
 

Οι έλεγχοι που πραγματοποιήθηκαν για το χωροβάτη Leica DNA03 είναι: 
 

 

1) ο προσδιορισμός του μέσου τετραγωνικού σφάλματος μιας 
παρατήρησης 

2) ο προσδιορισμός του μέσου τετραγωνικού σφάλματος ανά km 
απλής χωροστάθμησης 

 

Το μέσο τετραγωνικό σφάλμα μιας παρατήρησης προσδιορίζεται 

λαμβάνοντας 

Προσδιορισμός του μέσου τετραγωνικού σφάλματος μιας παρατήρησης 
 

n  μετρήσεις σε μια σταδία τοποθετημένη σε απόσταση αρκετών 

μέτρων από το χωροβάτη. Ο χωροβάτης τοποθετείται έτσι, ώστε ένας από 
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τους τρεις κοχλίες οριζοντίωσής του να είναι στο ίδιο κατακόρυφο επίπεδο με 

το σκοπευτικό του άξονα. Στρέφεται ο συγκεκριμένος κοχλίας προς τη μία 

κατεύθυνση (δεξιά), τοποθετείται ξανά η σφαιρική αεροστάθμη στο κανονικό 

της σημείο και λαμβάνεται η μέτρηση στη σταδία. Η διαδικασία 

επαναλαμβάνεται 5 φορές, στρέφοντας κάθε φορά τον κοχλία προς την ίδια 

κατεύθυνση. Στη συνέχεια, η ίδια διαδικασία ακολουθείται στρέφοντας τον 

κοχλία προς την αντίθετη κατεύθυνση (αριστερά). [7], [16] 

 

Αν iΑ = οι αναγνώσεις στη σταδία, ]5,1[∈i  

     Α = η μέση τιμή των αναγνώσεων 

     Α−Α= iiα = τα υπόλοιπα των παρατηρήσεων σε (mm) 

     D = η απόσταση μεταξύ του χωροβάτη και της σταδίας, 

τότε το μέσο τετραγωνικό σφάλμα μιας παρατήρησης υπολογίζεται από τη 

σχέση: 

 

                                           
1
][

0 −
±=

n
αασ      ή     0

''
0 σρσ

D
′′

±=                               (14) 

 

όπου:   
)1(

1206265
′′

≅=′′
arc

ρ   [1] 

 

Η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται για αρκετές αποστάσεις χωροβάτη- 

σταδίας. Για χωροσταθμήσεις ακριβείας, ισχύει ότι το μέσο τετραγωνικό 

σφάλμα της μίας παρατήρησης δεν πρέπει να υπερβαίνει τα ±0.50″. 

 

Το μέσο τετραγωνικό σφάλμα της μιας παρατήρησης για τον DNA03 

προσδιορίστηκε στην αίθουσα Υ23 στο υπόγειο του κτιρίου Λαμπαδαρίου και 

στο δεύτερο όροφο του κτιρίου. Για την πραγματοποίηση του ελέγχου στην 

Υ23 έγινε χρήση της σταδίας μήκους 0.90m, η οποία τοποθετήθηκε στα ειδικά 

βάθρα που υπάρχουν στην αίθουσα, ενώ γ ια την πραγματοποίηση του 

ελέγχου στο δεύτερο όροφο του κτιρίου χρησιμοποιήθηκαν δύο τρίμετρες 

σταδίες invar, χρησιμοποιώντας και τις ειδικές αντηρίδες που τις συνοδεύουν. 

Το μέσο τετραγωνικό σφάλμα της μιας παρατήρησης, από τις μετρήσεις που 
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πραγματοποιήθηκαν και στις δύο περιπτώσεις, προέκυψε mm03.00 ±=σ  για 

κάθε απόσταση χωροβάτη – σταδίας. Η τιμή αυτή είναι συμβατή με την 

ακρίβεια που δίνει ο κατασκευαστής για τον χωροβάτη.  

 

Στην 1η ''
0σ περίπτωση (αίθουσα Υ23) η μέση τιμή του  προέκυψε 46.0 ′′± , ενώ 

στη 2η περίπτωση (2ος 13.0 ′′± όροφος κτιρίου Λαμπαδαρίου) προέκυψε . Το 

γεγονός ότι στην 1η ''
0σ περίπτωση η τιμή του  υπερβαίνει τα 05.0 ′′± , οφείλεται 

στο ότι δεν χρησιμοποιήθηκαν οι τρίμετρες σταδίες invar με τις ειδικές 

αντηρίδες τους. Εκτιμάται ότι, η κατακορύφωση της μικρής σταδίας από το 

σταδιοφόρο έγινε με μικρότερη ακρίβεια σε σύγκριση με την κατακορύφωση 

των τρίμετρων σταδιών. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, στην 1η

05.0''
0 ′′≤σ

 περίπτωση να μην 

ικανοποιείται η απαίτηση  που ισχύει στις χωροσταθμήσεις 

ακριβείας.  

 

Οι μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν και τα αποτελέσματά τους, 

παρουσιάζονται στο Παράρτημα. 
 

 

ν

Προσδιορισμός του μέσου τετραγωνικού σφάλματος απλής χωροσταθμικής 

όδευσης 1km  

 

O χωροβάτης τοποθετείται στο μέσο της απόστασης ΑΒ μεταξύ των σταδιών 

και μετράται  φορές η υψομετρική διαφορά ΑΒ∆Η , αλλάζοντας κάθε φορά 

την οριζοντίωση του σκοπευτικού άξονα. [7], [16]  

 

Το τυπικό σφάλμα της μιας παρατήρησης για την υψομετρική διαφορά 

ΑΒ∆Η προκύπτει από τη σχέση: 
 

                                                         
1
][

−
±=∆Η ν

υυσ                                                 (15)   

    

όπου:  ∆Η−∆Η= iυ   τα  υπόλοιπα  των  παρατηρήσεων  σε  (mm),  ενώ ν  το   
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πλήθος των στάσεων χωροβάτη για χωροστάθμηση 1km, το οποίο προκύπτει 

από τη σχέση: 
 

                                                              
ΑΒ

=
D
1000ν                                                      (16) 

 

όπου ΑΒD  η απόσταση μεταξύ των σταδιών. 

 

Το μέσο τετραγωνικό σφάλμα απλής χωροσταθμικής όδευσης 1km προκύπτει 

από τη σχέση: 
 

⇒∆Η⋅=∆Η ΑΒνkm1  

                                                      νσσ ∆Η±=km1                                              (17) 

 

Το μέσο τετραγωνικό σφάλμα απλής χωροσταθμικής όδευσης μήκους 1km με 

τον χωροβάτη DNA03 προσδιορίστηκε στην αίθουσα Υ23 και στο δεύτερο 

όροφο του κτιρίου Λαμπαδαρίου. Για την πραγματοποίηση του ελέγχου στην 

Υ23 έγινε χρήση της σταδίας μήκους 0.90m, η οποία τοποθετήθηκε στα ειδικά 

βάθρα που υπάρχουν στην αίθουσα, ενώ για την πραγματοποίηση του 

ελέγχου στο δεύτερο όροφο του κτιρίου χρησιμοποιήθηκαν οι δύο τρίμετρες 

σταδίες invar, με τις ειδικές αντηρίδες τους.  
 

Το μέσο τετραγωνικό σφάλμα από τις μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν 

στην Υ23 ( ΑΒD = 20.40m) και στο δεύτερο όροφο του κτιρίου Λαμπαδαρίου 

( ΑΒD = 50m), προέκυψε km1σ = ±0.28mm και km1σ = ±0.11mm, αντίστοιχα. Το 

πλήθος των επαναλήψεων ν  που πραγματοποιήθηκαν και στις δύο 

περιπτώσεις, επιλέχθηκε ν =20. Στη 2η

ν

 περίπτωση (δεύτερο όροφο κτιρίου 

Λαμπαδαρίου) προέκυψε =20, μέσω της σχέσης (16), διότι η απόσταση των 

σταδιών ήταν ΑΒD = 50m.  

 

Ωστόσο, στην 1η ν περίπτωση (Υ23) επιλέχθηκε πάλι =20, παρόλο που η 

απόσταση των σταδιών ήταν ΑΒD = 20.40m. Αυτό έγινε, διότι μολονότι η 

απόσταση ΑΒD  ήταν μικρή για την πραγματοποίηση του ελέγχου, στην 

αίθουσα Υ23 δεν υπήρχε δυνατότητα να επιλεγεί μεγαλύτερη απόσταση 

μεταξύ των σταδιών. Για το λόγο αυτό, πραγματοποιήθηκαν ν =20 
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επαναλήψεις, ενώ σύμφωνα με τη σχέση (16) έπρεπε να πραγματοποιηθούν 

ν =49 επαναλήψεις. 
 

Το γεγονός ότι η τιμή του km1σ  προέκυψε μεγαλύτερη στην Υ23 σε σύγκριση 

με το δεύτερο όροφο του κτιρίου Λαμπαδαρίου, οφείλεται και εδώ στο γεγονός 

ότι, στην πρώτη περίπτωση δεν χρησιμοποιήθηκαν οι τρίμετρες σταδίες invar 

με τις ειδικές αντηρίδες τους. Η κ ατακορύφωση της μικ ρής σταδίας από το 

σταδιοφόρο έγινε με μικρότερη ακρίβεια σε σύγκριση με τη δεύτερη 

περίπτωση. 
 

Οι μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν και τα αποτελέσματά τους, 

παρουσιάζονται στο Παράρτημα. 
 

 

6.6. Κριτήρια Αποδοχής των Μετρήσεων 
 

Πριν από την έναρξη των εργασιών υπαίθρου, κρίθηκε απαραίτητο να 

καθορισθούν τα μέγιστα επιτρεπόμενα σφάλματα κλεισίματος μιας 

χωροσταθμικής όδευσης σε μετάβαση και επιστροφή, καθώς και τα μέγιστα 

επιτρεπτά κλεισίματα των βρόχων.  

 

6.6.1. Καθορισμός μέγιστου επιτρεπόμενου σφάλματος κλεισίματος σε 
μια Διπλή Γεωμετρική Χωροστάθμηση 
 

Αν Κ  το κλείσιμο μίας χωροστάθμησης, τότε ισχύει  

retouraller ∆Η−∆Η=Κ .[13]  Η αβεβαιότητα του κλεισίματος Κσ , εφαρμόζοντας 

το Νόμο Μετάδοσης Σφαλμάτων στην παραπάνω σχέση και 

χρησιμοποιώντας τη σχέση (9), προκύπτει: 
 

⇒⋅⋅+⋅⋅±=⇒+±= Κ∆Η∆ΗΚ 2
2

1
2

)9(
22 22 nn

retouraller εε σσσσσσ  

                                              )(2 21 nn +⋅⋅±=⇒ Κ εσσ                                        (18) 
 

όπου: 1n , 2n  οι στάσεις του χωροβάτη σε μετάβαση και επιστροφή, 

αντίστοιχα. 
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Κάνοντας την παραδοχή ότι nnn == 21 , τότε: 
 

                                                       n⋅⋅±=Κ εσσ 2                                                (19) 

 

Για να γίνει αποδεκτό το κλείσιμο Κ  μιας χωροστάθμησης σε μετάβαση και 

επιστροφή, θα πρέπει να ισχύει η σχέση: 
 

                                                         Κ⋅≤Κ σ%pz                                                  (20) 

 

και για επίπεδο εμπιστοσύνης %95=p , 96.1=z , άρα, για να γίνει αποδεκτό 

το κλείσιμο μιας χωροστάθμησης θα πρέπει να ισχύει: 
 

                                                         Κ⋅≤Κ σ96.1                                                  (21) 

 

Στον Πίνακα 4 παρουσιάζονται τα μέγιστα επιτρεπόμενα σφάλματα 

κλεισίματος για τις χωροσταθμήσεις μεταξύ των κορυφών του Δ.Κ.Ε., 

θεωρώντας mm03.0±=εσ , όπως αυτό υπολογίσθηκε από τους ελέγχους που 

περιγράφηκαν παραπάνω, για τον χωροβάτη DNA03. Το πλήθος των 

στάσεων που αναφέρονται στον πίνακα, επιλέχθηκε με βάση το πλήθος των 

στάσεων που είχε εκτιμηθεί για τις χωροσταθμήσεις του δικτύου, πριν την 

έναρξη των εργασιών πεδίου και ανήκει στο εύρος [1,19]. 
 
 

Πλήθος 
στάσεων 

Μέγιστο 
επιτρεπόμενο 

σφάλμα κλεισίματος 
)(96.1 mmΚ⋅ σ  

Πλήθος 
στάσεων 

Μέγιστο 
επιτρεπόμενο 

σφάλμα κλεισίματος 
)(96.1 mmΚ⋅ σ  

1 ±0.12 11 ±0.39 

4 ±0.24 14 ±0.44 

8 ±0.33 19 ±0.51 
 

Πίνακας 4. Μέγιστα επιτρεπόμενα σφάλματα κλεισίματος σε μία Διπλή 
Γεωμετρική Χωροστάθμηση ανάλογα με το πλήθος των στάσεων,  

για επίπεδο εμπιστοσύνης 95% 
 

Table 4. Maximum permitable closures for a Double Geometric Leveling 
depending on the instrument’s setups, for a confidence level 95%. 
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6.6.2. Καθορισμός μέγιστου επιτρεπτού κλεισίματος σε κλειστό βρόχο 
 

Το κλείσιμο κάθε βρόχου υπολογίζεται από τη σχέση: 

 

                                 12312, ... ν∆Η++∆Η+∆Η=⇒∆Η= ∑ ww ji                         (22) 

 

Εφαρμόζοντας το Νόμο Μετάδοσης Σφαλμάτων στην παραπάνω σχέση και 

χρησιμοποιώντας τη σχέση (11), προκύπτει: 
 

)11(
2

1
2

23
2

12
2 ... ⇒+++=

∆Η∆Η∆Η ν
σσσσ w  

                                         
12312

...
νεσσ

∆Η∆Η∆Η
+++⋅±= nnnw                                   (23) 

 

όπου, mm03.0±=εσ  και 
12∆Η

n ,
23∆Η

n ,…,
1ν∆Η

n : ο αριθμός των στάσεων χωροβάτη 

κάθε χωροσταθμικής όδευσης που περιλαμβάνει ο βρόχος. 

 

Για να γίνει αποδεκτό το κλείσιμο του βρόχου θα πρέπει να ισχύει: 

 

                                                            ww σ⋅≤ 96.1                                                (24) 

 
για επίπεδο εμπιστοσύνης 95%.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

Ο χωροβάτης αρχικά τοποθετείται στη μεσοκάθετη της απόστασης μεταξύ των 

σταδιών (θέση 1), οι οποίες απέχουν μεταξύ τους απόσταση a≈30m με 

ακρίβεια της τάξης των +/-1m και λαμβάνονται οι αναγνώσεις Α

ο 

 

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 
– ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 

 
7.1. Γενικά 
 

Στο κεφάλαιο αυτό, περιγράφεται η διαδικασία των μετρήσεων και του 

ελέγχου πλήρωσης της κύριας συνθήκης του ψηφιακού χωροβάτη DNA03 

(Check & Adjust), που γινόταν κάθε μέρα πριν την έναρξη των μετρήσεων. 

Επιπλέον, παρουσιάζονται τα κλεισίματα των χωροσταθμικών οδεύσεων 

(διαφορά aller – retour) και των ανεξάρτητων βρόχων, τα οποία συγκρίνονται 

με τις μέγιστες επιτρεπόμενες τιμές τους, προκειμένου να εξεταστεί αν είναι 

απαραίτητη η επανάληψη κάποιας χωροσταθμικής όδευσης. Τέλος, γίνεται η 

εκτίμηση του a posteriori τυπικού σφάλματος της μονάδας βάρους 

(χωροστάθμηση 1km) πριν τη συνόρθωση των παρατηρήσεων.   

 

 

7.2. Έλεγχος Check & Adjust 
 

Κάθε μέρα πριν την έναρξη των μετρήσεων γινόταν ο έλεγχος πλήρωσης της 

κυρίας συνθήκης (ΣΣ’ οριζόντιος ή ΣΣ’//ΚΚ’) για τον ψηφιακό χωροβάτη 

DNA03, μέσω της υπορουτίνας Check & Adjust που υπάρχει ενσωματωμένη 

στο λογισμικό του οργάνου. Η διαδικασία ελέγχου μέσω της υπορουτίνας, είναι 

η ακόλουθη [18]: 
 

1(Ο) και Β1(Ε) 

(Εικόνα 9). Στη συνέχεια, το όργανο μεταφέρεται κοντά στη σταδία Β 

εσωτερικά ή εξωτερικά (θέση 2) σε απόσταση b≥2.5m και λαμβάνονται οι 

αναγνώσεις Β2(Ο) και Α2

ε ′′

(Ε). Το όργανο, μέσω ειδικού προγράμματος 

υπολογίζει τη γωνία ( ) που σχηματίζει ο ΣΣ’ με το οριζόντιο επίπεδο  και τη 



 

 

 

66 

συγκρίνει με την αποθηκευμένη προηγούμενη τιμή της. Εφόσον αυτή 

θεωρηθεί αποδεκτή, αποθηκεύεται στο όργανο για τη διόρθωση των 

αναγνώσεων στις σταδίες. Οι διορθώσεις των αναγνώσεων προσδιορίζονται 

από τη σχέση: 
   

                                                             ''tan' ε⋅= le                                                  (25) 

 

όπου  :l  απόσταση χωροβάτη – σταδίας  

 
 

                                                
 

 

 

 

 
 

Εικόνα 9. Η μέθοδος Α x Bx για τον έλεγχο Check & Adjust  
 

Figure 9. The method Α x Bx of the instrument’s subroutine “Check & Adjust”  

 
Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τους ελέγχους Check & Adjust που 

πραγματοποιήθηκαν, παρουσιάζονται στο Παράρτημα. 

 

 

7.3. Μετρήσεις 
 

Για τον προσδιορισμό των υψομετρικών διαφορών μεταξύ των κορυφών του 

Δ.Κ.Ε., εφαρμόστηκε η μέθοδος της Γεωμετρικής Χωροστάθμησης, σε 

μετάβαση και επιστροφή. Για την εκτέλεση των μετρήσεων χρησιμοποιήθηκε 

ο ψηφιακός χωροβάτης Leica DNA03 και τα αντίστοιχα παρελκόμενα που τον 
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συνοδεύουν, ενώ το συνεργείο αποτελούνταν από δύο άτομα. Οι εργασίες 

στο κτίριο Λαμπαδαρίου και στην ευρύτερη περιοχή του, ξεκίνησαν το δεύτερο 

δεκαήμερο του Φεβρουαρίου (18/02) και ολοκληρώθηκαν το δεύτερο 

δεκαήμερο του Απριλίου (12/04) του έτους 2011. Οι μετρήσεις εκτελούνταν 

καθημερινά από τις πρωινές μέχρι τις απογευματινές ώρες. 

 

Πριν από την εκτέλεση των μετρήσεων, κάθε μέρα γινόταν ο έλεγχος 

πλήρωσης της κύριας συνθήκης (ΣΣ’//ΚΚ’) του ψηφιακού χωροβάτη (Check & 

Adjust) έτσι, ώστε να εξασφαλιστεί η ορθότητα των μετρήσεων. Στη συνέχεια, 

ακολουθούσε η διαδικασία της Διπλής Γεωμετρικής Χωροστάθμησης και τα 

αποτελέσματα των μετρήσεων των υψομετρικών διαφορών μεταξύ των 

κορυφών του δικτύου αποθηκεύονταν αυτόματα στην καταγραφική μονάδα 

του οργάνου. Κατά τη διάρκεια των μετρήσεων γινόταν επίσης, ο έλεγχος του 

κλεισίματος κάθε Διπλής Γεωμετρικής Χωροστάθμησης σε σχέση με το 

μέγιστο επιτρεπόμενο όριο, όπως υπολογίζεται από τη σχέση (21). 

 

Οι μετρήσεις στο ύπαιθρο πραγματοποιήθηκαν χρησιμοποιώντας μία 

κωδικοποιημένη τρίμετρη σταδία invar. Για τη μέτρηση των υψομετρικών 

διαφορών μεταξύ των κορυφών του δικτύου έγινε χρήση μίας σταδίας invar, 

διότι οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν από δύο άτομα. Η στήριξη της σταδίας  

στις ενδιάμεσες στάσεις γ ινόταν πάνω σε μια βαριά χελ ώνα γ ια 

χωροσταθμήσεις ακριβείας, με χρήση του πέλματος της σταδίας, για την 

καλύτερη έδρασή της. Αντίθετα, η στήριξη της σταδίας στα μπουλόνια που 

υλοποιούν τις υψομετρικές αφετηρίες γινόταν χωρίς τη χρήση του πέλματος. 

 

Οι σταδίες invar συνοδεύονται από αντηρίδες για την καλύτερη στήριξη και 

διατήρηση της κατακόρυφης θέσης τους κατά τη διάρκεια των μετρήσεων. 

Ωστόσο, όπως ήδη έχει αναφερθεί, οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν χωρίς 

τις αντηρίδες, γιατί διαπιστώθηκε ότι καθυστερούσαν σημαντικά τις μετρήσεις. 

Έτσι, δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στην κατακορύφωση των σταδιών με την 

ακριβή τοποθέτηση της φυσαλίδας στο κανονικό της σημείο. Στον εσωτερικό 

χώρο του κτιρίου Λαμπαδαρίου, για τη μέτρηση ορισμένων υψομετρικών 
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διαφορών, έγινε χρήση της δίμετρης σταδίας invar, καθώς και της σταδίας 

μήκους 0.90m, όπου το ελεύθερο ύψος ήταν περιορισμένο. 

 
Στις γεωμετρικές χωροσταθμήσεις ακριβείας απαιτείται πολύ μεγάλη 

σχολαστικότητα και προσοχή στις διαδοχικές ενέργειες που απαιτούνται για 

να γίνει μια χωροστάθμηση. Στη συνέχεια, αναφέρονται ειδικές προφυλάξεις 

που ακολουθήθηκαν προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν συστηματικά 

σφάλματα στις μετρήσεις: 

 

• Κατά την περιστροφή της σταδίας σε μία στάση αλλαγής του 

χωροβάτη, η σταδία παρέμενε πάνω στη χωροσταθμική βάση και 

αποφεύχθηκε η επανατοποθέτησή της σε αυτή. 

 

• Η απόσταση μεταξύ χωροβάτη – σταδίας δεν ξεπερνούσε τα 25 – 30 m 

και πάντα δινόταν ιδιαίτερη προσοχή στην τοποθέτηση του χωροβάτη 

στη μεσοκάθετο μεταξύ των σημείων αλλαγής. 

 

• Συστηματικά σφάλματα στις μετρήσεις παρουσιάζονται όταν η 

χωροσταθμική βάση ή ο τρίποδας βυθίζονται στο έδαφος. Προκειμένου 

να αποφευχθούν τα σφάλματα αυτά, δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στην 

τοποθέτηση της χωροσταθμικής βάσης και του τρίποδα σε σταθερό 

έδαφος. Για το λόγο αυτό, η τοποθέτηση της χωροσταθμικής βάσης 

γινόταν στο ρείθρο του δρόμου. 

 

• Επιδιώχθηκε ολόκληρο το οπτικό πεδίο του τηλεσκοπίου να καλύπτεται 

από τη σταδία. 

 
Τα αποτελέσματα των μετρήσεων παρουσιάζονται στον Πίνακα 5 που 

ακολουθεί.     
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ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

α/α   ΑΠΟ – ΠΡΟΣ  
   Μετάβαση 

  ( 1n ) 
   Επιστροφή 

   ( 2n ) 
aller∆Η  

(m) 
retour∆Η  

(m) 

1 Λ – Ε 5 4 2.58052 -2.58066 

2 Ε – Φ 9 8 -8.30749 8.30800 

3 Λ – Φ 16 16 -5.72671 5.72729 

4 Λ – Υ 10 11 -16.68798 16.68829 

5 Υ – Φ 24 25 10.96142 -10.96065 

6 Υ – Θ 10 10 -10.84170 10.84191 

7 Λ – Θ 22 21 -27.52984 27.53027 

8 Ε – Θ 28 29 -30.10969 30.10972 

9 Ι1 – Ι2 2 2 0.03303 -0.03294 

10 Ι2 – Ι3 1 1 0.10545 -0.10550 

11 Ι3 – Ι4 1 1 -0.09172 0.09172 

12 Ι5 – Ι4 2 2 -0.06500 0.06496 

13 Υ1 – Υ2 4 6 -0.00468 0.00469 

14 Υ2 – Υ3 2 2 -0.02689 0.02688 

15 Υ3 – Υ4 2 2 0.10208 -0.10209 

16 Υ1 – Υ5 2 2 0.00609 -0.00604 

17 Υ1 – Υ6 2 2 0.66442 -0.66445 

18 Υ7 – Υ3 3 3 2.21153 -2.21144 

19 Υ7 – Υ4 3 3 2.31361 -2.31369 

20 Υ1 – Ι1 6 6 3.22723 -3.22706 

21 Ι2 – Υ2 3 3 -3.26483 3.26497 

22 Υ4 – Ι4 4 4 3.20345 -3.20353 

23 Ι2 – Λ 3 3 -3.00048 3.00062 

24 Λ – Ι5 5 5 3.07951 -3.07940 

25 Λ – Ι3 4 4 3.10649 -3.10629 

26 Υ3 – Λ 3 4 0.29070 -0.29073 
 

Πίνακας 5. Αποτελέσματα μετρήσεων των στοιχείων του Δικτύου 
Κατακόρυφου Ελέγχου 

 

Table 5. Results of measured height differences between the points of the 
vertical control network 

 
Το αρχείο των μετρήσεων παρουσιάζεται στο Παράρτημα. 
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7.4. Κλεισίματα Χωροσταθμικών Οδεύσεων και Βρόχων 
 

Τα κλεισίματα των 26 χωροσταθμικών οδεύσεων (διαφορά aller – retour), οι 

μέγιστες επιτρεπόμενες τιμές τους για επίπεδο εμπιστοσύνης 95%, όπως 

υπολογίσθηκαν από τη σχέση (21), παρουσιάζονται στον Πίνακα 6 που 

ακολουθεί. 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΧΩΡΟΣΤΑΘΜΙΚΩΝ ΟΔΕΥΣΕΩΝ 

α/α ΑΠΟ – ΠΡΟΣ  iΚ  
(mm) 

iΚ  
επιτρεπόμενο 

(mm) 
α/α ΑΠΟ – ΠΡΟΣ  iΚ  

(mm) 

iΚ  
επιτρεπόμενο 

(mm) 

1 Λ – Ε -0.14       ±0.25 14 Υ2 – Υ3 0.01 ±0.17 

2 Ε – Φ -0.51       ±0.34 15 Υ3 – Υ4 -0.01 ±0.17 

3 Λ – Φ -0.58       ±0.47 16 Υ1 – Υ5 0.05 ±0.17 

4 Λ – Υ -0.31       ±0.38 17 Υ1 – Υ6 -0.03 ±0.17 

5 Υ – Φ 0.77       ±0.58 18 Υ7 – Υ3 0.09 ±0.20 

6 Υ – Θ -0.21       ±0.37 19 Υ7 – Υ4 -0.08 ±0.20 

7 Λ – Θ -0.43       ±0.55 20 Υ1 – Ι1 0.17 ±0.29 

8 Ε – Θ -0.03       ±0.63 21 Ι2 – Υ2 -0.14 ±0.20 

9 Ι1 – Ι2  0.09       ±0.17 22 Υ4 – Ι4  -0.08 ±0.24 

10 Ι2 – Ι3  -0.05       ±0.12 23 Ι2 – Λ  -0.14 ±0.20 

11 Ι3 – Ι4  0.00       ±0.12 24 Λ – Ι5  0.11 ±0.26 

12 Ι5 – Ι4  0.04       ±0.17 25 Λ – Ι3  0.20 ±0.24 

13 Υ1 – Υ2 -0.01       ±0.26 26 Υ3 – Λ -0.03 ±0.22 
 

Πίνακας 6. Αποτελέσματα ελέγχου κλεισίματος χωροσταθμικών οδεύσεων 
 
 

Table 6. Misclosure tolerances of levelled height differences  
 
Όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα, κάποια κλεισίματα προέκυψαν 

μεγαλύτερα από τις επιτρεπόμενες τιμές τους. Ωστόσο, θεωρήθηκαν 

αποδεκτά, διότι είναι της ίδιας τάξης με τις επιτρεπόμενες τιμές τους. 
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Τα κλεισίματα ( iw ) των 12 ανεξάρτητων βρόχων του Δ.Κ.Ε., οι μέγιστες 

επιτρεπόμενες τιμές τους για επίπεδο εμπιστοσύνης 95%, όπως 

υπολογίσθηκαν από τη σχέση (24) και η περίμετρος κάθε βρόχου, 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 7 που ακολουθεί.  

 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΒΡΟΧΩΝ 

α/α Βρόχος allern  retourn  iw (mm) 
iw  

επιτρεπόμενο 
       (mm) 

iL (km) 

1   RΘ-RY-RΛ-R 43 Θ 41 0.11 ±0.38 1.8 

2 RΛ-RY-RΦ-R 50 Λ 52 -0.10 ±0.42 1.7 

3 RΛ-RΦ-RΕ-R 28 Λ 30 0.16 ±0.32 1.2 

4 RΘ-RΛ-RΕ-R 54 Θ 55 0.94 ±0.43 2.3 

5  RΛ-Ι3-Ι4-Ι5- R 12 Λ 12 0.19 ±0.20 0.3 

6 Υ3-Υ7-Υ4-Υ3 8 8 0.07 ±0.17 0.1 

7 Υ1-Ι1-Ι2-Υ2-Υ1 17 15 -0.07 ±0.24 0.2 

8 Υ2-Ι2-Ι3-Ι4-Υ4-Υ3-Υ2 13 13 -0.03 ±0.21 0.2 

9 RΛ-Υ3-Υ2-Ι2- R 12 Λ 11 0.52 ±0.20 0.2 

10 RΛ-Υ3-Υ4-Ι4-Ι5-R 17 Λ 16 0.38 ±0.24 0.3 

11 RΛ-Ι2-Ι3-R 8 Λ 8 -0.36 ±0.17 0.2 

12 RΛ-Υ3-Υ4-Ι4-Ι3-R 15 Λ 14 0.19 ±0.22 0.3 
 

Πίνακας 7. Αποτελέσματα ελέγχου κλεισίματος βρόχων δικτύου κατακόρυφου 

ελέγχου 
 

Table 7. Misclosure tolerances of the vertical control network’s closed loops 

 
Όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα, κάποια κλεισίματα προέκυψαν 

μεγαλύτερα από τις επιτρεπόμενες τιμές τους. Ωστόσο, θεωρήθηκαν 

αποδεκτά και σ’ αυτή την περίπτωση, διότι είναι της ίδιας τάξης με τις 

επιτρεπόμενες τιμές τους. 



 

 

 

72 

Οι τελικές υψομετρικές διαφορές των κορυφών του Δ.Κ.Ε. και οι αβεβαιότητές 

τους, όπως υπολογίσθηκαν από τη σχέση (10), παρουσιάζονται στον Πίνακα 

8 που ακολουθεί. 

 

 

ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

α/α   ΑΠΟ – ΠΡΟΣ ∆Η  
(m) 

∆Η
σ  
(mm) 

α/α   ΑΠΟ – ΠΡΟΣ ∆Η  
(m) 

∆Η
σ  
(mm) 

1 Λ – Ε 2.58059 ±0.06 14 Υ2 – Υ3 -0.02689 ±0.04 

2 Ε – Φ -8.30775 ±0.09 15 Υ3 – Υ4 0.10209 ±0.04 

3 Λ – Φ -5.72700 ±0.12 16 Υ1 – Υ5 0.00607 ±0.04 

4 Λ – Υ -16.68814 ±0.10 17 Υ1 – Υ6 0.66444 ±0.04 

5 Υ – Φ 10.96104 ±0.15 18 Υ7 – Υ3 2.21149 ±0.05 

6 Υ – Θ -10.84181 ±0.10 19 Υ7 – Υ4 2.31365 ±0.05 

7 Λ – Θ -27.53006 ±0.14 20 Υ1 – Ι1 3.22715 ±0.07 

8 Ε – Θ -30.10971 ±0.16 21 Ι2 – Υ2 -3.26490 ±0.05 

9 Ι1 – Ι2 0.03299 ±0.04 22 Υ4 – Ι4 3.20349 ±0.06 

10 Ι2 – Ι3 0.10548 ±0.03 23 Ι2 – Λ -3.00055 ±0.05 

11 Ι3 – Ι4 -0.09172 ±0.03 24 Λ – Ι5 3.07946 ±0.07 

12 Ι5 – Ι4 -0.06498 ±0.04 25 Λ – Ι3 3.10639 ±0.06 

13 Υ1 – Υ2 -0.00469 ±0.07 26 Υ3 – Λ 0.29072 ±0.06 
 

Πίνακας 8. Οι τελικές υψομετρικές διαφορές των κορυφών του δικτύου 

κατακόρυφου ελέγχου και οι αβεβαιότητές τους 
 

Table 8. The final height differences between the vertical control network’s 

points together with their standard deviations 
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7.5. Εκτίμηση του a Posteriori Τυπικού Σφάλματος της 
Μονάδας Βάρους Πριν τη Συνόρθωση 
 

 

Από τα κλεισίματα των βρόχων ( iw ), είναι δυνατόν να γίνει εκτίμηση του a 

posteriori τυπικού σφάλματος της μονάδας βάρους (χωροστάθμηση 1km) 

πριν τη συνόρθωση των μετρήσεων, από τη σχέση: 

 

                                                            
ν

σ

ν

∑
=±= 1

2

0ˆ i i

i

L
w

                                                      (26) 

 

όπου:  iL : η περίμετρος κάθε βρόχου εκφρασμένη σε χιλιόμετρα (km), και 

            ν : το πλήθος των ανεξάρτητων βρόχων, εδώ 12=ν  

 

Αντικαθιστώντας τις αντίστοιχες τιμές των μεγεθών (Πίνακας 7) στην 

παραπάνω σχέση, προκύπτει: 

 

kmmm
L
w

i i

i

/51.0ˆˆ 0
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∑
= σ
ν

σ

ν

 

 

Αυτή η τυπική απόκλιση αναφέρεται σε μία χωροστάθμηση μήκους 1km και 

έχει προέλθει από τις πραγματικές μετρήσεις στο συγκεκριμένο Δ.Κ.Ε. και 

συνεπώς, μπορεί να θεωρηθεί ότι αντιπροσωπεύει καλύτερα την ποιότητα των 

μετρήσεων που έγιναν στο δίκτυο αυτό. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8

2χ

ο 

 

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ – ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ 
ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 

1981–2011  
 

8.1. Γενικά 
 

Στο κεφάλαιο αυτό, περιγράφεται η συνόρθωση των παρατηρήσεων, μέσω της 

επίλυσης του δικτύου με τη Μ.Ε.Τ., που έχει ως αποτέλεσμα τον 

προσδιορισμό των υψομέτρων των κορυφών του. Επιπλέον, ελέγχεται η 

αξιοπιστία των επιλύσεων, εφαρμόζοντας τον ολικό έλεγχο με το test  και 

τον έλεγχο μεμονωμένων παρατηρήσεων κατά Baarda. Τέλος, γίνεται η 

σύγκριση των υψομέτρων των κορυφών του δικτύου για τις 2 φάσεις μέτρησης 

των στοιχείων του (1981 – 2011), προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχουν 

στατιστικά σημαντικές μετακινήσεις σε αυτό το χρονικό διάστημα.  
 

 

8.2. Επίλυση Δικτύου Κατακόρυφου Ελέγχου 
 

Η συνόρθωση των μετρήσεων για τον προσδιορισμό των υψομέτρων των 

κορυφών του δικτύου και των αβεβαιοτήτων τους, έγινε με τη Μ.Ε.Τ. σε 

προγραμματιστικό περιβάλλον Matlab. Η μέθοδος επίλυσης που 

εφαρμόστηκε, είναι αυτή των Εμμέσων Παρατηρήσεων. Το Δ.Κ.Ε. επιλύθηκε 

με δύο τρόπους, στη μία περίπτωση η συνόρθωση έγινε με τις ελάχιστες 

εξωτερικές δεσμεύσεις, ενώ στην άλ λ η με τις ελάχιστες εσωτερικές 

δεσμεύσεις.  

 
8.2.1. Επίλυση του δικτύου με τις ελάχιστες εξωτερικές δεσμεύσεις 
 

Στην περίπτωση αυτή, το δίκτυο επιλύθηκε θεωρώντας ως σταθερή την 

κορυφή RΘ με υψόμετρο ΗRΘ= 0 m, διατηρήθηκαν δηλαδή οι ίδιες αρχικές 

συνθήκες με αυτές της επίλυσης του δικτύου 1981.  
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Το a priori τυπικό σφάλμα της μονάδας βάρους θεωρήθηκε ίσο με 

kmmm/3.00 ±=σ , όπως ορίζεται η ακρίβεια μιας διπλής χωροσταθμικής 

όδευσης 1km στις προδιαγραφές του χωροβάτη DNA03. Θέτοντας στη   

σχέση (11), kmmm/3.00 ±==
∆Η

σσ  και 17=n  (θεωρώντας απόσταση 

χωροβάτη – σταδίας ≈ 30m), προκύπτει mm07.0±=σ . Το αποτέλεσμα αυτό 

δε συμφωνεί με το αποτέλεσμα του εργαστηριακού ελέγχου, από τον οποίο 

προέκυψε mm03.0±=σ  (Κεφάλαιο 6). Ενδεχομένως, η διαφορά αυτή 

οφείλεται στη συμμετοχή στις μετρήσεις τόσο των τυχαίων όσο και μικρού 

μεγέθους συστηματικών σφαλμάτων. 
 

Το πλήθος των παρατηρήσεων (υψομετρικές διαφορές) του Δ.Κ.Ε. είναι 

26=n . Το πλήθος των αγνώστων ανεξάρτητων καθοριστικών παραμέτρων 

(τελικά υψόμετρα των κορυφών του δικτύου) ισούται με 16=m . Επομένως, ο 

βαθμός ελευθερίας, ο οποίος υπολογίζεται από τη σχέση: mnr −= , 

προκύπτει 10=r . 
 

Ο πίνακας των συντελεστών των αγνώστων ανεξάρτητων καθοριστικών 

παραμέτρων (πίνακας Α ) έχει διαστάσεις ( 1626× ), ενώ το διάνυσμα lδ  των 

μετρήσεων έχει διαστάσεις ( 126× ). 
 

Το βάρος iΡ  κάθε παρατήρησης, μέσω της σχέσης (11), προκύπτει: 

 

                                              
nn

i

i
17
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2

2)11(

2

2
0 =

⋅
⋅

==Ρ
∆Η σ

σ
σ
σ                                      (27) 

 

όπου mm07.0±=σ . 

 

Από την επίλυση του συστήματος των κανονικών εξισώσεων προέκυψε το 

διάνυσμα των τελικών υψομέτρων των κορυφών του Δ.Κ.Ε. 

 

Το a posteriori τυπικό σφάλμα 0σ̂  της μονάδας βάρους υπολογίσθηκε 

3.0ˆ 0 ±=σ kmmm/ . 
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Τέλος, από τα διαγώνια στοιχεία του πίνακα μεταβλητότητας- 

συμμεταβλητότητας xV ˆ
ˆ  υπολογίσθηκαν οι αβεβαιότητες των υψομέτρων των 

κορυφών του δικτύου. Στον πίνακα 9 που ακολουθεί, δίνονται τα τελικά 

υψόμετρα των κορυφών του Δ.Κ.Ε. και οι αβεβαιότητές τους, όπως 

προέκυψαν από την επίλυση. Ο πίνακας μεταβλητότητας−συμμεταβλητότητας 

xV ˆ
ˆ , καθώς και το πρόγραμμα συνόρθωσης με τις ελάχιστες εξωτερικές 

δεσμεύσεις, παρουσιάζονται στο Παράρτημα. 
 

 

 
 

Υψομετρική 
Αφετηρία iΗ̂  (m) 

iΗ̂
σ  (mm) 

R 0.0000 Θ ±0.0 
R 30.1103 E ±0.2 

R 21.8027 Φ ±0.3 

R 10.8417 Υ ±0.2 
R 27.5298 Λ ±0.2 

Υ1 27.2704 ±0.3 

Υ2 27.2657 ±0.2 

Υ3 27.2389 ±0.2 

Υ4 27.3410 ±0.2 

Υ5 27.2765 ±0.3 
Υ6 27.9349 ±0.3 

Υ7 25.0274 ±0.3 

Ι1 30.4976 ±0.2 

Ι2 30.5305 ±0.2 

Ι3 30.6361 ±0.2 

Ι4 30.5444 ±0.2 
Ι5 30.6093 ±0.2 

 

Πίνακας 9. Υψόμετρα των κορυφών του Δ.Κ.Ε. και οι αβεβαιότητές τους από 
τη συνόρθωση με τις ελάχιστες εξωτερικές δεσμεύσεις 

 

Table 9. Heights of the vertical control network’s points together with their 
standard deviations after the adjustment with the minimum external 

constraints 
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Πρέπει να αναφερθεί, ότι πραγματοποιήθηκε μία επιπλέον επίλυση του 

Δ.Κ.Ε., θεωρώντας διαφορετικά βάρη για τις παρατηρήσεις. Στην επίλυση 

αυτή, τα βάρη των παρατηρήσεων προσδιορίστηκαν από τη σχέση: 
 

                                                   
iiiaposterior

apriori
i SS

P
⋅

=
⋅

= 2

2

.,2
,0

2
,0

51.0
3.0

προεκτσ
σ

                                    (28) 

 

όπου  S : το μήκος της χωροσταθμικής όδευσης σε km   

            51.0.
,0 ±=προεκτσ iaposterior , η εκτίμηση του a posteriori τυπικού σφάλματος της 

μονάδας βάρους, όπως προέκυψε από τη σχέση (26) 

           kmmmapriori /3.0,0 ±=σ  

 

Απ’ την επίλυση αυτή, το a posteriori τυπικό σφάλμα της μονάδας βάρους 

προέκυψε και εδώ 3.0ˆ 0 ±=σ kmmm/ . 

 

Από τις 2 επιλύσεις του δικτύου, προέκυψαν τα ίδια υψόμετρα των κορυφών 

του, ενώ το μέσο σφάλμα υψομέτρου Rσ  είχε μια μικρή διαφορά της τάξης 

του ±0.05mm. Η επίλυση που επιλέχθηκε είναι η πρώτη, ωστόσο και οι 2 

επιλύσεις αντανακλούν την πραγματική ποιότητα του δικτύου. 
 

 

Ολικός έλεγχος αξιοπιστίας λύσης (test 2χ

2χ

)       

 

Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε ο ολικός έλεγχος αξιοπιστίας της λύσης του 

Δ.Κ.Ε. με το test . Με στοιχεία εισόδου στον πίνακα της κατανομής 2χ  το 

επίπεδο εμπιστοσύνης 95.0=p  και το βαθμό ελευθερίας 10=r , 

προσδιορίστηκε η τιμή 31.182
, =rpχ . [3] Η ανισότητα του κριτηρίου 2

,rpχ  

προκύπτει ότι ισχύει και πιο συγκεκριμένα, ισούται με: 
 

                            31.1854.1031.18
3.0

10308.0ˆ
2

2
2

,2
0

2
0 ≤⇒≤

⋅
⇒≤

⋅
rp

r
χ

σ
σ

               (29) 

 

Συνεπώς, οι παραδοχές που έγιναν για το στατιστικό και μαθηματικό μοντέλο 

είναι σωστές και η λύση είναι αποδεκτή.  
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0Η

Στατιστικός έλεγχος παρατηρήσεων κατά Baarda   
 

Στον έλεγχο των μεμονωμένων παρατηρήσεων κατά Baarda, για κάθε 

παρατήρηση θεωρείται πως ισχύει η μηδενική υπόθεση  (δεν υπάρχει 

χονδροειδές σφάλμα) εφόσον ισχύει η σχέση (2), που αναφέρθηκε στο 2ο

001.00 =α

  

Κεφάλαιο. 
 

Αρχικά, επιλέγεται το επίπεδο σημαντικότητας του μονοδιάστατου ελέγχου ίσο 

με  και η ισχύς του ελέγχου ίση με 80.01 0 =− β . Με βάση τα 0α  και 

01 β− , υπολογίζεται η διαφορά μεταξύ των υποθέσεων 00 λδ = , που 

αντιστοιχεί σε εκκεντρότητα της κατανομής, η οποία προσδιορίζεται από το 

αντίστοιχο νομογράφημα [3] από όπου προκύπτουν: 170 =λ  και 

29.3)1(,,1 0
=−∞ αF . 

 

Συνεπώς, στον έλεγχο μεμονωμένων παρατηρήσεων κατά Baarda, για κάθε 

παρατήρηση θα ισχύει η μηδενική υπόθεση 0Η , εφόσον ισχύει η παρακάτω 

ανισότητα: 
 

                                                                 29.3≤=
i

i
iw

υσ
υ

                                               (30) 

 

Έχοντας υπολογίσει τον πίνακα των υπολοίπων και τις αντίστοιχες 

αβεβαιότητές τους, προέκυψε ότι η απόλυτη τιμή του λόγου τους είναι 

μικρότερη από την τιμή 29.3  και επομένως, σε καμία παρατήρηση δεν 

ανιχνεύεται χονδροειδές σφάλμα. 
 

 

8.2.2. Επίλυση του δικτύου με τις ελάχιστες εσωτερικές δεσμεύσεις 
(ελεύθερο δίκτυο) 
 

Στην περίπτωση αυτή, δε θεωρείται σταθερή καμία κορυφή του Δ.Κ.Ε. Η άρση 

της ατέλειας γίνεται με τη δέσμευση που προβλέπει ότι το άθροισμα των 

υψομέτρων των κορυφών του δικτύου πρέπει να είναι μηδέν. [3] 



 

 

 

79 

Σε αυτή την περίπτωση, το πλήθος των παρατηρήσεων (υψομετρικές 

διαφορές) του Δ.Κ.Ε. είναι 26=n . Το πλήθος των αγνώστων ανεξάρτητων 

καθοριστικών παραμέτρων (τελικά υψόμετρα των κορυφών του δικτύου) 

ισούται με 17=m . Επομένως, ο βαθμός ελευθερίας προκύπτει 9=r . 

 

Και σε αυτή την περίπτωση, το a priori τυπικό σφάλμα της μονάδας βάρους 

θεωρήθηκε kmmm/3.00 ±=σ , ενώ τα βάρη των παρατηρήσεων 

υπολογίσθηκαν από τη σχέση (27). Η διαδικασία που ακολουθείται είναι όμοια 

με τη διαδικασία που ακολουθείται κατά την επίλυση του δικτύου με τις 

ελάχιστες εξωτερικές δεσμεύσεις, με τη διαφορά ότι σε αυτή την περίπτωση 

εισάγεται ο πίνακας C  με διαστάσεις ]1[ m× , που εκφράζει τη δέσμευση που 

αναφέρθηκε παραπάνω. Εδώ, όπου 17=m , ο πίνακας C  έχει την ακόλουθη 

μορφή:  

 

                                                         [ ]
  

17

1.....111=C                                                (31) 

 
Στην επίλυση του δικτύου με τις ελάχιστες εσωτερικές δεσμεύσεις, το 

διάνυσμα x̂  των τελικών υψομέτρων των κορυφών του, υπολογίζεται από τη 

σχέση: 
 

                                                    lCCx δ⋅Ρ⋅Α⋅⋅+Ν= Τ−Τ 1)(ˆ                                       (32) 

 

Απ’ την επίλυση του Δ.Κ.Ε., το a posteriori τυπικό σφάλμα της μονάδας 

βάρους προέκυψε 3.0ˆ 0 ±=σ kmmm/ . 

 

Ο πίνακας μεταβλητότητας – συμμεταβλητότητας των τελικών υψομέτρων των 

κορυφών του δικτύου, υπολογίζεται από τη σχέση: 
 

                112
0ˆ )()()(ˆˆ −ΤΤΤ−ΤΤ ⋅+Α⋅Ρ⋅Α⋅Α⋅Ρ⋅Α⋅⋅+Α⋅Ρ⋅Α⋅= CCCCVx σ           (33) 

 

Στον πίνακα 10 που ακολουθεί, δίνονται τα τελικά υψόμετρα των κορυφών 

του Δ.Κ.Ε. και οι αβεβαιότητές τους, όπως προέκυψαν από την επίλυση. Ο 
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πίνακας μεταβλητότητας – συμμεταβλητότητας xV ˆ
ˆ , καθώς και το πρόγραμμα 

συνόρθωσης με τις ελάχιστες εσωτερικές δεσμεύσεις, παρουσιάζονται στο 

Παράρτημα. 
 

 

Υψομετρική 
Αφετηρία iΗ̂  (m) 

 Ανηγμένα Υψόμετρα 

iΗ̂  (m) iΗ̂
σ  (mm) 

R -25.4387 Θ 0.0000 ±0.2 
R 4.6717 E 30.1103 ±0.1 
R -3.6360 Φ 21.8027 ±0.2 
R -14.5969 Υ 10.8417 ±0.2 
R 2.0912 Λ 27.5298 ±0.1 
Υ1 1.8318 27.2704 ±0.1 
Υ2 1.8271 27.2657 ±0.1 
Υ3 1.8002 27.2389 ±0.1 
Υ4 1.9023 27.3410 ±0.1 
Υ5 1.8378 27.2765 ±0.2 
Υ6 2.4962 27.9349 ±0.2 
Υ7 -0.4113 25.0274 ±0.1 
Ι1 5.0589 30.4976 ±0.1 
Ι2 5.0919 30.5305 ±0.1 
Ι3 5.1974 30.6361 ±0.1 
Ι4 5.1057 30.5444 ±0.1 
Ι5 5.1707 30.6093 ±0.1 

 

Πίνακας 10. Υψόμετρα των κορυφών του Δ.Κ.Ε. και οι αβεβαιότητές τους από 

τη συνόρθωση με τις ελάχιστες εσωτερικές δεσμεύσεις 
 

Table 10. Heights of the vertical control network’s points together with their 

standard deviations after the adjustment with the minimum internal  

constraints 
 
 

Όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα, τα υψόμετρα των κορυφών RΘ, RΦ, 

RΥ

0ˆ =Η∑ i

 και Y7 προέκυψαν αρνητικά από την επίλυση, που σημαίνει ότι οι κορυφές 

αυτές βρίσκονται κάτω από τη μέση χωροσταθμική επιφάνεια στην οποία 

αναφέρονται τα υψόμετρα του δικτύου και η οποία ορίζεται με τέτοιο τρόπο, 

ώστε να ικανοποιείται η δέσμευση . Προσθέτοντας σε όλες τις 
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κορυφές την απόλυτη τιμή του υψομέτρου της κορυφής RΘ, τα υψόμετρά τους 

ανάγονται ως προς την κορυφή RΘ

3.0ˆ 0 ±=σ

 και αποκτούν θετικό πρόσημο. Με τον 

τρόπο αυτό, τα υψόμετρα που προκύπτουν από την επίλυση του Δ.Κ.Ε. με τις 

ελάχιστες εσωτερικές δεσμεύσεις είναι άμεσα συγκρίσιμα με αυτά που 

προέκυψαν από την επίλυση με τις ελάχιστες εξωτερικές δεμσεύσεις. Από τη 

σύγκριση των 2 επιλύσεων (εξωτερικές – εσωτερικές δεσμεύσεις), προκύπτει 

ότι τα υψόμετρα των κορυφών παραμένουν ίδια. 
 

Και στην περίπτωση αυτή, πραγματοποιήθηκε μία επιπλέον επίλυση του 

Δ.Κ.Ε., θεωρώντας διαφορετικά βάρη γ ια τις παρατηρήσεις, τα οποία  

προσδιορίστηκαν από τη σχέση (28). Το a posteriori τυπικό σφάλμα της 

μονάδας βάρους και εδώ, προέκυψε kmmm/ . 

 

Από τις 2 επιλύσεις του δικτύου, προέκυψαν τα ίδια υψόμετρα των κορυφών 

του με τις ίδιες αβεβαιότητες. Η επίλυση που επιλέχθηκε είναι και πάλι η 

πρώτη, ωστόσο και οι 2 επιλύσεις αντανακλούν την πραγματική ποιότητα του 

δικτύου. 
 

Από το test χ 2

92.1656.1092.16
3.0

9325.0ˆ
2

2
2

,2
0

2
0 ≤⇒≤

⋅
⇒≤

⋅
rp

r
χ

σ
σ

 που πραγματοποιήθηκε, προκύπτει:  

 

                                            (34) 

 

Συνεπώς, οι παραδοχές που έγιναν για το στατιστικό και μαθηματικό μοντέλο 

είναι σωστές και η λύση είναι αποδεκτή.  
 

Από το στατιστικό έλεγχο παρατηρήσεων κατά Baarda διαπιστώθηκε, ότι σε 

καμία παρατήρηση δεν ανιχνεύεται χονδροειδές σφάλμα.  
 

Συγκρίνοντας τους δύο τρόπους επίλυσης του δικτύου, με τις ελάχιστες 

εξωτερικές και εσωτερικές δεσμεύσεις, παρατηρείται ότι οι αβεβαιότητες των 

υψομέτρων των κορυφών που προέκυψαν από την επίλυση με εσωτερικές 

δεσμεύσεις, είναι μικρότερες από αυτές της επίλυσης με εξωτερικές 

δεσμεύσεις. Αυτό οφείλεται στο ότι, το ίχνος ( xVtr ˆ
ˆ ) του πίνακα 
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μεταβλητότητας−συμμεταβλητότητας είναι ελάχιστο στην περίπτωση επίλυσης 

με τις εσωτερικές δεσμεύσεις. Πιο συγκεκριμένα, τα ίχνη που προέκυψαν από 

τις συνορθώσεις με τις ελάχιστες εξωτερικές και εσωτερικές δεσμεύσεις είναι 

0.9 2mm  και 0.3 2mm , αντίστοιχα. 
 

 

8.3. Ανίχνευση της Ύπαρξης ή Μη Κατακόρυφων 
Μετακινήσεων στο Κτίριο Λαμπαδαρίου 
 

Η ανίχνευση της ύπαρξης ή μη κατακόρυφων μετακινήσεων στο κτίριο 

Λαμπαδαρίου, έγινε με τη σύγκριση των τελικών υψομέτρων των κοινών 

κορυφών του Δ.Κ.Ε., μεταξύ των δύο διαδοχικών χρονικών φάσεων μέτρησης 

των στοιχείων του, κατά τα έτη 1981 και 2011. Οι κοινές κορυφές του δικτύου 

στις δύο φάσεις, είναι οι: RΘ, RΛ, RΕ, RΥ1, RΥ2, RΥ3, RΥ4, RΥ5, RΥ6, RΙ1, RΙ2, 

RΙ3, RΙ4, RΙ5. 
 

Για να είναι δυνατή η σύγκριση των υψομέτρων μεταξύ των χρονικών φάσεων 

1981 και 2011, πρέπει να ισχύουν οι ίδιες (ελάχιστες) εξωτερικές δεσμεύσεις 

(μία κορυφή σταθερή) και οι ίδιες αρχικές συνθήκες (ίδια σταθερή κορυφή). 

Για το σκοπό αυτό, πραγματοποιήθηκε μία νέα επίλυση για κάθε φάση στις 

οποίες τέθηκε η ίδια σταθερή κορυφή (RΘ). 
 

Για το δίκτυο του 1981 υπολογίστηκαν τα υψόμετρα των κορυφών του, 

συνορθώνοντας τον κλειστό βρόχο που σχηματίζεται από τις κορυφές RΘ, RΕ 

και RΛ

22
ˆˆ , jiij ∆ΗΗΗ
+±= σσσ

. Στη συνέχεια υπολογίσθηκαν τα υψόμετρα των υπόλοιπων κορυφών, 

μέσω της χωροσταθμικής όδευσης που τις συνδέει. Υπενθυμίζεται ότι στο 

κτίριο Λαμπαδαρίου δεν είχε επιλυθεί δίκτυο, αλλά είχε μετρηθεί απλώς μια 

χωροσταθμική όδευση (Κεφάλαιο 4). Στη συνέχεια υπολογίσθηκαν οι 

αβεβαιότητες των υψομέτρων των κορυφών, από τη σχέση: 
 

                                                                                                      (35) 

 

με αφετηρία την κορυφή RΛ

mm
R

1.0ˆ ±=
ΛΗ

σ

 της οποίας η αβεβαιότητα προέκυψε από τη 

συνόρθωση του κλειστού βρόχου ίση με . Οι αβεβαιότητες 
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ji ,∆Η
σ  των μετρημένων υψομετρικών διαφορών του 1981, προέκυψαν από τη 

σχέση (11), γνωρίζοντας το πλήθος n  των στάσεων χωροβάτη και την 

αβεβαιότητα στην ανάγνωση του χωροβάτη Ν3, που είναι ίση με 

mm01.0±=εσ . [11] 

 

Στη νέα επίλυση του δικτύου 2011, εντάχθηκαν οι κοινές κορυφές που 

αναφέρονται στην αρχή του κεφαλαίου. Από την επίλυση προέκυψαν τα 

υψόμετρα των κορυφών αυτών και οι αβεβαιότητές τους, για τη χρονική φάση 

2011. Τα βάρη των παρατηρήσεων υπολογίστηκαν από τη σχέση (27), ενώ το 

a priori τυπικό σφάλμα της μονάδας βάρους θεωρήθηκε mm3.00 ±=σ . Ο 

πίνακας μεταβλητότητας – συμμεταβλητότητας που προέκυψε, παρουσιάζεται 

στο Παράρτημα.   

 
Για την ανίχνευση της ύπαρξης ή μη κατακόρυφων μετακινήσεων στο κτίριο 

Λαμπαδαρίου, μεταξύ των χρονικών φάσεων 1981 και 2011, υπολογίσθηκαν 

οι μεταβολές των υψομέτρων των κοινών κορυφών του δικτύου για το χρονικό 

διάστημα (1981 – 2011), σύμφωνα με τη σχέση:  

 

                                                     1981201120111981 ˆˆˆ
iii Η−Η=Η −δ                                      (36) 

 
και ελέγχθηκε η στατιστική σημαντικότητά τους, σύμφωνα με τη σχέση (5).  

 
Στον Πίνακα 11 που ακολουθεί, παρουσιάζονται για κάθε κοινή κορυφή του 

δικτύου, το υψόμετρο ( iΗ̂ ) και η αβεβαιότητά του (
iΗ̂

σ ) κατά τα έτη 1981 και 

2011, όπως προέκυψαν από τις παραπάνω επιλύσεις, η μεταβολή των 

υψομέτρων και η αβεβαιότητά της. Με έντονα στοιχεία παρουσιάζονται οι 

στατιστικά σημαντικές μετακινήσεις.  
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  Υψομετρική 
Αφετηρία 

 1981ˆ
iΗ  

     (m) 
1981ˆ
iΗ

σ  
(mm) 

 2011ˆ
iΗ  

(m) 
2011ˆ
iΗ

σ  
(mm) 

20111981ˆ −Η iδ  
   (mm) 

  20111981ˆ −Η iδ
σ  

(mm) 

  20111981ˆ96.1 −Η
⋅

iδ
σ  

(mm) 

R 0.00000 Θ  ±0.0 0.00000  ±0.0 0.0   ±0.0 0.0 

R 30.10825 E  ±0.1 30.11020  ±0.5 1.9   ±0.5 0.9 

R 27.52735 Λ  ±0.1 27.52969  ±0.5 2.3   ±0.5 0.9 

Υ1 27.26879  ±0.1 27.27003  ±0.6 1.2   ±0.6 1.2 

Υ2 27.26360  ±0.1 27.26534  ±0.6 1.7   ±0.6 1.1 

Υ3 27.23657  ±0.1 27.23845  ±0.6 1.9   ±0.6 1.2 

Υ4 27.33976  ±0.1 27.34054  ±0.6 0.8   ±0.6 1.2 

Υ5 27.27569  ±0.1 27.27610  ±0.6 0.4   ±0.7 1.3 

Υ6 27.93298  ±0.1 27.93447  ±0.6 1.5   ±0.7 1.3 

Ι1 30.49547  ±0.1 30.49725  ±0.5 1.8   ±0.5 1.1 

Ι2 30.52818  ±0.1 30.53024  ±0.5 2.1   ±0.5 1.0 

Ι3 30.63434  ±0.1 30.63572  ±0.5 1.4   ±0.5 1.0 

Ι4 30.54227  ±0.1 30.54400  ±0.5 1.7   ±0.5 1.1 

Ι5 30.60918  ±0.1 30.60898  ±0.6 -0.2   ±0.6 1.1 
 

Πίνακας 11. Μετακινήσεις των κορυφών του Δ.Κ.Ε. για το διάστημα  

1981- 2011 (με έντονα στοιχεία παρουσιάζονται οι στατιστικά σημαντικές 

μετακινήσεις)   
 

Table 11. Displacements of the vertical control network’s points for the time 

interval 1981 – 2011 (the statistically significant displacements are depicted 

with bold characters)  
 

 

Όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα, οι κορυφές στις οποίες διαπιστώνεται 

στατιστικά σημαντική μετακίνηση είναι οι: RE, RΛ, Υ2, Υ3, Υ6, Ι1, Ι2, Ι3, Ι4. Οι 

μετακινήσεις των κορυφών αυτών παρουσιάζουν θετικό πρόσημο, δηλαδή 

ανύψωση στο χρονικό διάστημα 1981-2011. Ωστόσο, η διαπίστωση αυτή δεν 

τεκμηριώνεται από τα γεωλογικά χαρακτηριστικά του υπεδάφους της 

περιοχής. Επομένως, είναι πιθανόν η κορυφή RΘ (που θεωρήθηκε σταθερή 

στις επιλύσεις) να παρουσίασε καθίζηση σε αυτό το χρονικό διάστημα. Για το 

λόγο αυτό, προτείνεται σε επόμενες επιλύσεις του Δ.Κ.Ε., να μη θεωρείται η 

κορυφή RΘ ως σταθερή, αλλά να χρησιμοποιηθεί η κορυφή RΦ ως σταθερή, 

διότι βρίσκεται μακρυά από τη ζώνη επιρροής των πιθανών καθιζήσεων του 

εδάφους στο οποίο εδράζεται η εκκλησία του Αγίου Θεράποντα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9

mr 5=

ο 

 
ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΙΚΩΝ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΦΕΡΟΝΤΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ ΛΟΓΩ ΔΙΑΝΟΙΞΗΣ 

ΤΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ “ΚΑΤΕΧΑΚΗ − ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ” 
 
 

9.1. Γενικά 
 
Στο κεφάλαιο αυτό, προεκτιμώνται οι διαφορικές καθιζήσεις και οι οριζόντιες 

μετακινήσεις στα φέροντα στοιχεία του κτιρίου Λαμπαδαρίου, που είναι 

πιθανό να συμβούν σε περίπτωση διάνοιξης της αβαθούς σήραγγας 

“Κατεχάκη-Πανεπιστημιούπολη”, εξετάζοντας τη δυσμενή περίπτωση για το 

κτίριο, όπου ο άξονας της σήραγγας διέρχεται εγκάρσια ως προς το διαμήκη 

άξονά του, στο μέσο του τμήματος 2 (σχέδιο 10). Στη συνέχεια, οι 

προεκτιμώμενες διαφορικές καθιζήσεις συγκρίνονται με τις μέγιστες 

επιτρεπόμενες τιμές τους, που προκύπτουν από κανονισμούς, με σκοπό να 

εξετασθεί αν είναι πιθανό να παρουσιασθούν αστοχίες στο κτίριο. Τέλος, 

διερευνάται αν οι προεκτιμώμενες καθιζήσεις μπορούν ν’ ανιχνευθούν με 

βάση το Δ.Κ.Ε. στο κτίριο Λαμπαδαρίου.   

 

 
9.2. Προεκτίμηση Επιφανειακών Καθιζήσεων και Οριζόντιων 
Μετακινήσεων 
 
Η σήραγγα στο επίπεδο της προεκτίμησης προβλέπεται να είναι κυκλικής 

διατομής με ακτίνα  (διάμετρο mD 10= ). Το βάθος του άξονά της από 

την επιφάνεια του εδάφους αναμένεται να είναι mh 30= . Η κάτοψη του άξονα 

της σήραγγας παρουσιάζεται στο Χάρτη 5 που ακολουθεί.  
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Χάρτης 5. Κάτοψη του άξονα της σήραγγας “Κατεχάκη-Πανεπιστημιούπολη” 

Map 5. Plan of the tunnel’s axis “Katechaki - Campus”  
 

Όπως ήδη αναφέρθηκε, ο άξονας της σήραγγας θεωρείται, ότι διέρχεται 

εγκάρσια ως προς το διαμήκη άξονα του κτιρίου Λαμπαδαρίου, στο μέσο του 

τμήματος 2, έτσι ώστε να προεκτιμηθούν οι διαφορικές καθιζήσεις και οι 

οριζόντιες μετακινήσεις στα φέροντα στοιχεία του. Πιο συγκεκριμένα, 

θεωρείται ότι ο άξονας της σήραγγας διέρχεται κάτω από το πλαίσιο 15 

(σχέδιο 10). 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

Σχέδιο 10. Η θέση του άξονα της σήραγγας σε σχέση με το διαμήκη άξονα 
του κτιρίου Λαμπαδαρίου 

 

Drawing 10. The position of the tunnel’s axis with respect to the longitudinal 
axis of Lampadarios building 
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Η καμπύλη των επιφανειακών καθιζήσεων του εδάφους, λόγω της διάνοιξης 

σήραγγας, περιγράφεται από την εξίσωση [6]: 
 

                                                     )
2

exp( 2

2

max i
SSv ⋅

−⋅=
ψ                                         (37) 

 

όπου: vS  η καθίζηση στην επιφάνεια του εδάφους σε εγκάρσια απόσταση ψ  

από τον άξονα της σήραγγας, 

           maxS  η μέγιστη καθίζηση στην επιφάνεια του εδάφους, η οποία 

προκύπτει για τη θέση 0=ψ  και, 

i  η απόσταση του σημείου καμπής της καμπύλης των καθιζήσεων 

από τον άξονα της σήραγγας. 

 

Το i  υπολογίζεται από τη σχέση: 
 

                                                                 hki ⋅=                                                      (38) 
 

όπου: h  το βάθος του άξονα της σήραγγας και, 

k  παράμετρος που εκφράζει το πλάτος της καμπύλης των     

καθιζήσεων. Για αργιλικά εδάφη ισχύει 5.0=k , ενώ για μη συνεκτικά 

35.0=k . 
             
Στη συγκεκριμένη περίπτωση όπου το έδαφος είναι αργιλικό, το i , σύμφωνα 

με τη σχέση (38), προκύπτει: mi 15305.0 =⋅= .                                                  

 

Η μέγιστη καθίζηση maxS  στην επιφάνεια του εδάφους, υπολογίζεται από τη 

σχέση: 
 

                                                          
i

VS S

⋅⋅
=

π2max                                           (39) 

 

όπου: SV  ο όγκος των εδαφικών καθιζήσεων ανά μονάδα μήκους της 

σήραγγας, που ισούται με την απόλυτη τιμή της απώλειας του 

εδαφικού όγκου. 



 

 

 

88 

Ο όγκος SV  εκφράζεται ως ποσοστό του ανά μονάδα μήκους όγκου V  της 

διανοιγμένης σήραγγας, σύμφωνα με τη σχέση: 
 

                                                                VVV lS ⋅=                                             (40) 

 

όπου: lV  η σχετική απώλεια εδαφικού όγκου (%). Σε αβαθείς σήραγγες σε 

αργιλικά εδάφη, το μέγεθος του lV  είναι σημαντικά μεγάλο, της τάξης       

2-4%. 

 

Κατά την προεκτίμηση θα θεωρηθεί η δυσμενέστερη τιμή του 04.0=lV . Στη 

συγκεκριμένη περίπτωση όπου η σήραγγα είναι αβαθής και σε αργιλικό 

έδαφος, ο όγκος  SV , σύμφωνα με τη σχέση (40), προκύπτει: 

 

       ⇒⋅⋅= 204.0 rVS π  

      22 14.3504.0 mVS =⋅⋅= π  

 

Η μέγιστη καθίζηση maxS  που εμφανίζεται στα υποστηλώματα του πλαισίου 

αρ. 15 ( 0=ψ ), σύμφωνα με τη σχέση (39), προκύπτει: 

 

                                                  mmS 5.83
152

14.3
max =

⋅⋅
=

π
   

 

Οι οριζόντιες μετακινήσεις του εδάφους hS , λόγω των εργασιών διάνοιξης 

σήραγγας, υπολογίζονται ως συνάρτηση των επιφανειακών καθιζήσεων vS , 

σύμφωνα με τη σχέση: 
 

                                                              vh S
h

S ⋅=
ψ                                                   (41) 

 

Οι επιφανειακές καθιζήσεις και οι οριζόντιες μετακινήσεις, λόγω διάνοιξης       

της σήραγγας “Κατεχάκη−Πανεπιστημιούπολη”, υπολογίστηκαν στα 

υποστηλώματα όλων των πλαισίων των τμημάτων 1, 2 και 3 του κτιρίου 

Λαμπαδαρίου. Στον Πίνακα 12 που ακολουθεί, δίνονται οι εγκάρσιες 



 

 

 

89 

αποστάσεις ψ  των πλαισίων από τον άξονα της σήραγγας και οι τιμές των 

επιφανειακών καθιζήσεων και οριζόντιων μετακινήσεων που υπολογίστηκαν 

στα υποστηλώματα τους, σε κάθε τμήμα και πλαίσιο.  

 
 
 
 

 
 

Πίνακας 12. Επιφανειακές καθιζήσεις και οριζόντιες μετακινήσεις των 
υποστηλωμάτων των τμημάτων 1, 2 και 3 του κτιρίου Λαμπαδαρίου 

 
 

Table 12. Vertical and horizontal displacements of the columns of the parts   
1, 2 and 3 of Lampadarios building 

 
 

Η μορφή που παρουσιάζουν οι επιφανειακές καθιζήσεις και οι οριζόντιες 

μετακινήσεις στα υποστηλώματα κατά το διαμήκη άξονα του κτιρίου 

Λαμπαδαρίου, λόγω διάνοιξης της σήραγγας, παρουσιάζεται στο Σχέδιο 11 

που ακολουθεί. 

 Αριθμός 
 πλαισίου 

ψ (m) vS (mm) hS (mm)           Αριθμός  
  πλαισίου 

ψ (m) vS (mm) hS (mm) 

Τμήμα 1 Τμήμα 3 
1 52.400 0.2 0.3 21 20.375 33.2 22.5 
2 48.375 0.5 0.7 22 24.375 22.3 18.1 
3 44.375 1.1 1.6 23 28.375 14.0 13.2 
4 40.375 2.2 3.0 24 32.375 8.1 8.8 
5 36.375 4.4 5.4 25 36.375 4.4 5.4 
6 32.375 8.1 8.8 26 40.375 2.2 3.0 
7 28.375 14.0 13.2 27 44.375 1.1 1.6 
8 24.375 22.3 18.1 28 48.375 0.5 0.7 
9 20.350 33.3 22.6 29 52.375 0.2 0.3 

Τμήμα 2 30 56.375 0.1 0.1 

10 20.000 34.3 22.9 31 60.375 0.0 0.1 
11 16.000 47.3 25.2 32 64.375 0.0 0.0 
12  12.000 60.6 24.3 33 68.350 0.0 0.0 
13   8.000 72.4 19.3     
14 4.000 80.6 10.7     
15 0 83.5 0.0     
16 4.000 80.6 10.7     

17   8.000 72.4 19.3     

18  12.000 60.6 24.3     

19 16.000 47.3 25.2     

20 20.025 34.3 22.9     
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Σχέδιο 11. Η μορφή των επιφανειακών καθιζήσεων και οριζόντιων 
μετακινήσεων κατά το διαμήκη άξονα του κτιρίου Λαμπαδαρίου 

 
 
 

Drawing 11. The shape of the vertical and horizontal displacements along the 
longitudinal axis of Lampadarios building 
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9.3. Προεκτίμηση των Διαφορικών Καθιζήσεων και Σύγκριση 
με τις Επιτρεπόμενες Τιμές τους 
 

Οι μέγιστες επιτρεπόμενες διαφορικές καθιζήσεις μεταξύ δύο γειτονικών 

σημείων της θεμελίωσης i  και j , συσχετίζονται με τη γωνιακή στροφή ijβ  της 

ευθείας που τα ενώνει, σύμφωνα με τη σχέση: 
 

                                                             
ij

ij
ij L

Sδ
β =                                                      (42)  

 

όπου: ijSδ  η διαφορική καθίζηση μεταξύ των δύο γειτονικών σημείων της 

θεμελίωσης, τα οποία απέχουν μεταξύ τους απόσταση L . 
 

Οι επιτρεπόμενες τιμές της γωνιακής στροφής β  διαφοροποιούνται, ανάλογα 

με τον τύπο της κατασκευής. Στη συνέχεια παρατίθεται ο Πίνακας 13, στον 

οποίο δίνεται η συσχέτιση του τύπου της κατασκευής με την επιτρεπόμενη 

γωνιακή στροφή β , κατά τον Bjerrum (1963).  
 

 

Είδος κατασκευής 
Επιτρεπόμενη γωνιακή 

στροφή β  

Ευαίσθητες μηχανολογικές εγκαταστάσεις 1/750 

Πλαισιωτές κατασκευές 1/600 

Συνήθη κτίρια, όπου δε γίνονται ανεκτές οι 
ρηγματώσεις σε τοίχους πληρώσεως 1/500 

Συνήθη κτίρια για τα οποία επιτρέπονται 
μικρορηγματώσεις στους τοίχους πληρώσεως 1/300 

Άκαμπτα κτίρια, με επιτρεπόμενη απόκλιση από την 
κατακόρυφο 1/250 

Όριο για τον οποίο είναι δυνατόν να παρουσιασθούν 
ζημιές στο φέροντα οργανισμό 1/150 

Εύκαμπτες πλινθοδομές με 4/1<Η L , άνευ 

ρηγματώσεως ( LΗ  είναι ο λόγος του ύψους προς 
το μήκος του τοίχου) 

1/150 

 

Πίνακας 13. Συσχέτιση του τύπου της κατασκευής με την επιτρεπόμενη 
γωνιακή στροφή (β ) κατά Bjerrum, 1963 [6] 

Table 13. The allowable angular shift (β ) depending on the type of the 

construction according to Bjerrum, 1963 [6] 
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Το κτίριο Λαμπαδαρίου βρίσκεται στην τέταρτη κατηγορία του Πίνακα 13. Ως 

γενική σύσταση, αναφέρεται ότι γωνιακές παραμορφώσεις της τάξης 

300/1=β , μπορεί να προκαλέσουν βλάβες στους τοίχους πλήρωσης, ενώ 

γωνιακές παραμορφώσεις 150/1=β , αναμένεται να προκαλέσουν βλάβες στο 

φέροντα οργανισμό. [6] Λαμβάνοντας υπόψη την επιτρεπόμενη τιμή της β , 

υπολογίζονται οι επιτρεπόμενες διαφορικές καθιζήσεις μεταξύ δύο γειτονικών 

υποστηλωμάτων απόστασης L , χρησιμοποιώντας το Γράφημα 3. Για την 

περίπτωση του κτιρίου Λαμπαδαρίου, ισχύει mL 4≈ . Το γράφημα αυτό, δίνει 

τη δυνατότητα εκτίμησης των μεγεθών της διαφορικής καθίζησης και της 

γωνιακής στροφής κατασκευών σε διάφορα όρια λειτουργικότητας, μέχρι το 

όριο εμφάνισης βλαβών στο φέροντα οργανισμό.  

 

 
 

 
 

Γράφημα 3. Όρια ανεκτών διαφορικών καθιζήσεων [6] 
 
 

Graph 3. Tolerances of differential subsidences [6] 
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Στον Πίνακα 14 που ακολουθεί, δίνονται οι διαφορικές καθιζήσεις μεταξύ των 

γειτονικών υποστηλωμάτων κατά το διαμήκη άξονα του κτιρίου Λαμπαδαρίου, 

οι οποίες συγκρίνονται με τις μέγιστες επιτρεπόμενες τιμές τους, όπως 

προέκυψαν από το παραπάνω γράφημα. Ως μέγιστη επιτρεπόμενη γωνιακή 

παραμόρφωση θεωρήθηκε η τιμή 300/1=β , η οποία αποτελεί το όριο για την 

εμφάνιση ρωγμών στους τοίχους πλήρωσης του κτιρίου. 

 
 

    Πλαίσια 
ji −  

ijL  
(m) 

ijSδ  
(mm) 

   Επιτρεπόμενη 

ijSδ  (mm) 
    Πλαίσια 

ji −  
ijL  

(m) 
ijSδ  

(mm) 

Επιτρεπόμενη 

ijSδ  (mm) 

Τμήμα 1 Τμήμα 3 
1 – 2 4.025 0.3 13.4 21 – 22 4.000 10.9 13.3 
2 – 3 4.000 0.6 13.3 22 – 23 4.000 8.3 13.3 
3 – 4 4.000 1.2 13.3 23 – 24 4.000 5.8 13.3 
4 – 5 4.000 2.2 13.3 24 – 25 4.000 3.7 13.3 
5 – 6 4.000 3.7 13.3 25 – 26 4.000 2.2 13.3 
6 – 7 4.000 5.8 13.3 26 – 27 4.000 1.2 13.3 
7 – 8 4.000 8.3 13.3 27 – 28 4.000 0.6 13.3 
8 – 9 4.025 11.0 13.4 28 – 29 4.000 0.3 13.3 

Τμήμα 2 29 – 30 4.000 0.1 13.3 
10 – 11 4.000 12.9 13.3 30 – 31 4.000 0.0 13.3 
11 – 12 4.000 13.4 13.3 31 – 32 4.000 0.0 13.3 
12 – 13 4.000 11.8 13.3 32 – 33 3.975 0.0 13.3 
13 – 14 4.000 8.2 13.3     
14 – 15 4.000 2.9 13.3     
15 – 16 4.000 2.9 13.3     
16 – 17 4.000 8.2 13.3     
17 – 18 4.000 11.8 13.3     
18 – 19 4.000 13.4 13.3     
19 – 20 4.025 13.0 13.4     
           

Πίνακας 14. Οι διαφορικές καθιζήσεις μεταξύ των υποστηλωμάτων του 
κτιρίου Λαμπαδαρίου και οι μέγιστες επιτρεπόμενες τιμές τους (με έντονα 
στοιχεία παρουσιάζονται οι ijSδ  που υπερβαίνουν τα ανεκτά όριά τους) 

 
 

Table 14. The differential subsidences between the columns of Lampadarios 
building and their maximum tolerances (the ijSδ  exceeding the corresponding 

tolerances are depicted with bold characters) 
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Όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα, οι διαφορικές καθιζήσεις μεταξύ των 

γειτονικών υποστηλωμάτων των πλαισίων των τμημάτων 1 και 3 του κτιρίου 

Λαμπαδαρίου, είναι μικρότερες από τα ανεκτά όριά τους. Επομένως, δεν 

πρόκειται να προκληθούν ρωγμές στους τοίχους πλήρωσης, ούτε βλάβες στο 

φέροντα οργανισμό των τμημάτων αυτών. Ωστόσο, παρατηρείται ότι οι 

διαφορικές καθιζήσεις μεταξύ των υποστηλωμάτων των πλαισίων 11, 12 και 

18, 19 του τμήματος 2 του κτιρίου, υπερβαίνουν τις μέγιστες επιτρεπόμενες 

τιμές τους κατά 0.1mm. Επειδή όμως η διαφορά αυτή είναι πολύ μικρή, δεν 

είναι βέβαιο ότι θα δημιουργηθούν σοβαρές ρωγμές στους τοίχους πλήρωσης 

μεταξύ των πλαισίων αυτών. 

 

Συμπερασματικά, σε περίπτωση διάνοιξης της σήραγγας που θα διέρχεται 

από το μέσο του τμήματος 2, κάθετα ως προς το διαμήκη άξονα του κτιρίου, η 

στατική λειτουργία των τμημάτων 1 και 3 δεν πρόκειται να επηρεασθεί, ενώ 

στο τμήμα 2 είναι πιθανή η εμφάνιση ρωγμών στους τοίχους πλήρωσης 

μεταξύ των πλαισίων που αναφέρθηκαν. Ωστόσο, επειδή οι μετακινήσεις 

συνεχίζονται και κατά τη φάση λειτουργίας της σήραγγας, θεωρείται πολύ 

πιθανό ότι θα εμφανισθούν ρωγμές μετά την ολοκλήρωση της διάνοιξής της, 

κατά τη φάση λειτουργίας. 

 

 

9.4. Ανίχνευση των Προεκτιμώμενων Καθιζήσεων με Βάση το 
Δίκτυο Κατακόρυφου Ελέγχου στο Κτίριο Λαμπαδαρίου 
 

Προκειμένου να διερευνηθεί αν οι προεκτιμώμενες καθιζήσεις μπορούν        

να εντοπισθούν με βάση το Δ.Κ.Ε. στο κτίριο Λαμπαδαρίου, ως αβεβαιότητα 

του υψομέτρου μιας κορυφής του δικτύου επιλέχθηκε το μέσο               

σφάλμα υψομέτρου Rσ , όπως προέκυψε από την τελική επίλυση του δικτύου 

με τις ελάχιστες εξωτερικές δεσμεύσεις. Από την εφαρμογή της σχέσης (12),  

η τιμή του Rσ  προέκυψε: mmR 24.0±=σ . Θεωρώντας ότι το μέσο σφάλμα 

υψομέτρου ( Rσ ) θα προκύψει ίδιο σε επόμενη χρονική φάση μέτρησης      

των στοιχείων του δικτύου, δηλαδή mm
ii

24.01ˆˆ ±== +ΗΗ νν σσ , προκύπτει 
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mm
iii

34.02
ˆ

2
ˆˆ 11, ±=+±= ++ ΗΗΗ νννν σσσ

δ
. Στη συνέχεια, εφαρμόζοντας τη σχέση (5), 

διαπιστώνεται ότι το Δ.Κ.Ε. στο κτίριο Λαμπαδαρίου έχει τη δυνατότητα να 

ανιχνεύσει καθιζήσεις μεγαλύτερες των ± mm7.0 , για επίπεδο εμπιστοσύνης 

95%. Επομένως, είναι δυνατό ν’ ανιχνεύσει τις προεκτιμώμενες καθιζήσεις 

στα υποστηλώματα όλων των πλαισίων του κτιρίου Λαμπαδαρίου, εκτός των 

1, 2, 28, 29 και 30, στα οποία το μέγεθος των προεκτιμώμενων καθιζήσεων 

κυμαίνεται από mm]5.01.0[ −  (Πίνακας 12).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10ο 

 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 
 

10.1. Κατανομή Εργασιών 
 

Για την εκπόνηση αυτής της Διπλωματικής Εργασίας, ακολουθήθηκαν 

συγκεκριμένα στάδια μελέτης, τα οποία περιγράφονται στη συνέχεια με τη 

χρονολογική σειρά που εκτελέστηκαν. Όλα τα παρακάτω συνοψίζονται και 

παρουσιάζονται στο τέλος του κεφαλαίου σε διάγραμμα Gantt (Πίνακας 15). 

 

Αρχικά, πριν την έναρξη των μετρήσεων, έγιναν κάποιες εργασίες, οι οποίες 

αφορούν στην αναγνώριση της περιοχής μελέτης και την εύρεση των 

υψομετρικών αφετηριών στο κτίριο Λαμπαδαρίου και την ευρύτερη περιοχή, 

που αποτελούσαν κορυφές του δικτύου 1981. Η αναζήτηση και ο εντοπισμός  

των κορυφών αυτών πραγματοποιήθηκε με τη συλλογή πληροφοριών από τη 

Διπλωματική Εργασία που εκπονήθηκε το 1981, η οποία διαθέτει 

φωτογραφικό υλικό, σκαριφήματα και ακριβή περιγραφή της θέσης τους. 

Επιπλέον, αναζητήθηκαν νέες υψομετρικές αφετηρίες στo κτίριο Λαμπαδαρίου 

και την ευρύτερη περιοχή, οι οποίες εντάχθηκαν στο Δ.Κ.Ε. της παρούσας 

Διπλωματικής Εργασίας και εντοπίσθηκαν στο ύπαιθρο οι καλύτερες 

διαδρομές για τη σύνδεση των κορυφών του δικτύου. Ακόμη, στις 

προκαταρκτικές εργασίες πεδίου εντάσσεται η αναζήτηση των σχεδίων 

θεμελίωσης του κτιρίου Λαμπαδαρίου στην Τεχνική Υπηρεσία του 

Ε.Μ.Πολυτεχνείου. Οι παραπάνω εργασίες διήρκησαν συνολικά 10 ημέρες 

(21/11 – 8/2), με μέσο όρο 1 ώρα εργασίας υπαίθρου κάθε ημέρα. 

 

Οι εργασίες γραφείου που πραγματοποιήθηκαν πριν την έναρξη των 

μετρήσεων, περιλαμβάνουν τη βελτιστοποίηση του Δ.Κ.Ε. και την εκτίμηση της 

ευαισθησίας του. Η εργασία αυτή ολοκληρώθηκε σε 2 ημέρες (8/2 – 9/2). 
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Ακολούθησε η διαδικασία μέτρησης των υψομετρικών διαφορών μεταξύ των 

κορυφών του Δ.Κ.Ε., για την οποία απαιτήθηκαν συνολικά 18 ημέρες        

(16/2 – 12/4), συμπεριλαμβανομένων και των ελέγχων του χωροβάτη DNA03, 

που πραγματοποιήθηκαν πριν την έναρξη των μετρήσεων. Ο μέσος όρος 

εργασίας για τη διεξαγωγή των μετρήσεων, ήταν 6 ώρες κάθε ημέρα. 
 

Η επεξεργασία των μετρήσεων ολοκληρώθηκε σε 10 ημέρες (18/2 – 22/5), η 

οποία περιλαμβάνει τον έλεγχο του κλεισίματος των χωροσταθμικών 

οδεύσεων και των ανεξάρτητων βρόχων, την επίλυση του δικτύου με τη 

Μέθοδο των Εμμέσων Παρατηρήσεων σε προγραμματιστικό περιβάλλον 

Matlab, τον ολικό έλεγχο αξιοπιστίας της επίλυσης με το test χ 2

Τέλος, παρουσιάζεται η κατανομή των εργασιών για την ολοκλήρωση της 

Διπλωματικής Εργασίας σε πλήθος ημερών. Πιο αναλυτικά, απαιτήθηκαν 

συνολικά 28 ημέρες για τις εργασίες πεδίου, οι οποίες αφορούν στις 

προκαταρκτικές εργασίες πεδίου (10 ημέρες) και τη διαδικασία των μετρήσεων 

(18 ημέρες). Οι εργασίες γραφείου διήρκησαν 101 ημέρες. Στις εργασίες αυτές 

περιλαμβάνονται, η βελτιστοποίηση και η εκτίμηση της ευαισθησία του Δ.Κ.Ε. 

(2 ημέρες), η επεξεργασία των μετρήσεων (10 ημέρες), η ανίχνευση της 

ύπαρξης ή μη κατακόρυφων μετακινήσεων στο κτίριο Λαμπαδαρίου στο 

διάστημα 1981-2011 (2 ημέρες), η προεκτίμηση των καθιζήσεων στα φέροντα 

στοιχεία του κτιρίου λόγω διάνοιξης της σήραγγας (5 ημέρες) και  η σύνταξη 

του τεύχους (82 ημέρες). 

 και το 

στατιστικό έλεγχο μεμονωμένων παρατηρήσεων κατά Baarda.  
 

Μετά την επεξεργασία των μετρήσεων, έγινε η ανίχνευση της ύπαρξης ή μη 

κατακόρυφων μετακινήσεων στο κτίριο Λαμπαδαρίου στο χρονικό διάστημα 

1981 – 2011, για την οποία απαιτήθηκαν 2 ημέρες (23/5 – 24/5). Ακολούθησε 

η προεκτίμηση των καθιζήσεων στα φέροντα στοιχεία του κτιρίου 

Λαμπαδαρίου, λόγω της διάνοιξης της σήραγγας “Κατεχάκη– 

Πανεπιστημιούπολη”, η οποία ολοκληρώθηκε σε 5 ημέρες (6/6 – 10/6).  
 

Η σύνταξη του τεύχους ολοκληρώθηκε σε 82 ημέρες (19/2 – 20/6), με μέσο 

όρο 6 ώρες εργασίας κάθε ημέρα.  
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Γράφημα 4. Κατανομή εργασιών της Διπλωματικής Εργασίας 

 

Graph 4. Work distribution during the dissertation 
 
 

 

 

 

 
Γράφημα 5. Κατανομή εργασιών πεδίου 

 

Graph 5. Field work distribution 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Γράφημα 6. Κατανομή εργασιών γραφείου 

 

Graph 6. Office work distribution 
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ΓΑ

ΣΙ
ΕΣ

 Π
ΕΔ

ΙΟ
Υ 

 
  

   Αναγνώριση περιοχής μελέτης 
   και εύρεση παλιών υψομετρικών  
   αφετηριών του δικτύου 1981                      

                            
    

    Αναζήτηση νέων κορυφών για  
   το Δ.Κ.Ε. 2011          

                            
   

    Επιλογή καλύτερων διαδρομών           
για τη σύνδεση των κορυφών 

                            
    

    Αναζήτηση των σχεδίων  
   θεμελίωσης του κτ. Λαμπαδαρίου                                        

                            
    

Μ
ΕΤ

ΡΗ
ΣΕ

ΙΣ
        

   Έλεγχος οργάνων-παρελκομένων 
                            

 
 
   Διαδικασία μετρήσεων                             

         

ΕΡ
ΓΑ

ΣΙ
ΕΣ

 Γ
ΡΑ

Φ
ΕΙ

Ο
Υ 

ΕΠ
ΕΞ

ΕΡ
ΓΑ

ΣΙ
Α

 
Μ

ΕΤ
ΡΗ

ΣΕ
Ω

Ν
 

        Δημιουργία προγράμματος  
       επίλυσης του Δ.Κ.Ε. στο Matlab   

                            
 

    Έλεγχος κλεισίματος 
   χωροσταθμικών οδεύσεων 
   και βρόχων                             

                            
         

    Επίλυση του Δ.Κ.Ε. και 
   στατισικοί έλεγχοι                              

 

ΛΟ
ΙΠ

ΕΣ
 Ε

ΡΓ
Α

ΣΙ
ΕΣ

 
ΓΡ

Α
Φ

ΕΙ
Ο

Υ 

    Βελτιστοποίηση του Δ.Κ.Ε.                             
 

        Ανίχνευση κατακόρυφων 
       μετακινήσεων (1981 – 2011)  

                            
 

    Προεκτίμηση καθιζήσεων λόγω 
   διάνοιξης της σήραγγας           

                            
  

 
   Σύνταξη τεύχους 

                            
                  

                              
       Εργασία που ολοκληρώθηκε       Περίοδος που αναμένεται να ολοκληρωθεί η εργασία      
     Εργασία που δεν ολοκληρώθηκε ή ολοκληρώθηκε μερικώς  Περίοδος που τελικά ολοκληρώθηκε η εργασία   
                  Περίοδος παύσης εργασιών     

 

Πίνακας 15. Διάγραμμα Gantt 
 

Table 15. Gantt chart
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11

• Κατά τη διεξαγωγή των μετρήσεων, παρατηρήθηκε ότι η έντονη ηλιοφάνεια 

τις μεσημεριανές ώρες επηρεάζει τις μετρήσεις με τον ψηφιακό χωροβάτη 

ακριβείας DNA03. Για το λόγο αυτό, προτείνεται οι μετρήσεις με το 

συγκεκριμένο χωροβάτη να διεξάγονται κατά τις πρωινές και 

απογευματινές ώρες και να αποφεύγονται οι μεσημεριανές ώρες με την 

έντονη ηλιοφάνεια, κυρίως το καλοκαίρι. 

ο 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
 
 

11.1. Συμπεράσματα και Προτάσεις 
 

Μετά την ολοκλήρωση της παρούσας Διπλωματικής Εργασίας, εξάγονται τα 

παρακάτω συμπεράσματα για τα οποία διατυπώνονται και προτάσεις, 

προκειμένου να αποτελέσουν υπόδειγμα για ανάλογες εργασίες στο μέλλον 

και κίνητρο για σχετικές μελλοντικές μελέτες. 

 

 

• Επιπλέον, παρουσιάστηκαν προβλήματα εξαιτίας του ανομοιόμορφου 

φωτισμού που υπήρχε είτε στο ύπαιθρο, είτε στους εσωτερικούς χώρους 

του κτιρίου Λαμπαδαρίου. Πιο συγκεκριμένα, δεν υπήρχε δυνατότητα 

μέτρησης όταν η σταδία φαινόταν, μέσα από το προσοφθάλμιο, φωτεινή 

στο κέντρο του σταυρονήματος και σκιερή στο άνω και κάτω άκρο του, ή 

όταν ήταν τοποθετημένη σε σκιερό μέρος. Επιπλέον, η αδυναμία μέτρησης 

του χωροβάτη έγινε εμφανής σε κάποιους εσωτερικούς χώρους του κτιρίου 

Λαμπαδαρίου, όπου ο φωτισμός ήταν ιδιαίτερα περιορισμένος, όπως στο 

φωτογραφικό στούντιο στο υπόγ ειο του κ τιρίου κ αι στο χώρο μεταξύ του 

Κέντρου Γεωπληροφορικής και του κλιμακοστασίου στο ισόγειο του 

κτιρίου. Το πρόβλημα του περιορισμένου και ανομοιόμορφου φωτισμού 

αντιμετωπίστηκε πραγματοποιώντας περισσότερες στάσεις χωροβάτη σε 

μικρότερες αποστάσεις. 
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• Κατά τη διεξαγωγή των μετρήσεων στο ισόγειο του κτιρίου Λαμπαδαρίου, 

δίπλα στις αίθουσες Λ, οι ταλαντώσεις του διαδρόμου από την έντονη και 

συνεχή κυκλοφορία των φοιτητών ήταν ιδιαίτερα εμφανείς. Το γεγονός 

αυτό, είχε ως αποτέλεσμα την παρουσία αποκλίσεων στις μετρήσεις. Για το 

λόγο αυτό, προτείνεται σε επόμενες χρονικές φάσεις μέτρησης του Δ.Κ.Ε., 

να αποφεύγονται οι μετρήσεις στο χώρο αυτό, σε ώρες έντονης και 

συνεχούς κυκλοφορίας φοιτητών. 

 

• Οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν χωρίς τη χρήση αντηρίδων, διότι 

διαπιστώθηκε ότι καθυστερούσαν σημαντικά τις μετρήσεις. Ωστόσο, 

εκτιμάται ότι το γεγονός αυτό δεν επέδρασε στην ακρίβεια των μετρήσεων, 

διότι δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στην κατακορύφωση της σταδίας με την 

ακριβή τοποθέτηση της φυσαλίδας στο κανονικό της σημείο. Επομένως, 

συμπεραίνεται ότι οι χωροσταθμήσεις ακριβείας θα μπορούσαν, εφόσον 

απαιτείται, να διεξάγονται και χωρίς τις αντηρίδες, εφόσον δίνεται η 

απαραίτητη προσοχή.   

 

• Ο μέσος όρος εργασίας για τη διεξαγωγή των μετρήσεων από το συνεργείο 

των 2 ατόμων, ήταν 6 ώρες κάθε ημέρα. Συνολικά, εκτελούνταν περίπου   

2km διπλών χωροσταθμικών οδεύσεων ανά ημέρα. Επομένως, η ταχύτητα 

διεξαγωγής των μετρήσεων προκύπτει 333 m/ώρα. 

 

• Από τη διαδικασία βελτιστοποίησης του δικτύου, διαπιστώθηκε ότι το μέσο 

σφάλματος υψομέτρου Rσ  παρουσίαζε πολύ μικρή αύξηση καθώς το 

ανάπτυγμα του δικτύου S μειωνόταν. 

 

• Από τις επιλύσεις του Δ.Κ.Ε. με τις ελάχιστες εξωτερικές και εσωτερικές 

δεσμεύσεις, διαπιστώθηκε ότι τα υψόμετρα των κορυφών του δικτύου 

προέκυψαν ίδια. 

 

• Από τις επιλύσεις του Δ.Κ.Ε. για τις φάσεις 1981 και 2011, διαπιστώθηκε 

ότι η ακρίβεια προσδιορισμού των υψομέτρων των κορυφών του δικτύου, 

ήταν καλύτερη στην πρώτη φάση (1981) σε σχέση με τη δεύτερη (2011). 
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Εκτιμάται, ότι αυτό οφείλεται στην ποιότητα του χωροβάτη Ν3 (σφάλμα 

ανάγνωσης mm01.0±=εσ ) κ αι τη διαδικ ασία των μετρήσεων (είχαν 

χρησιμοποιηθεί αντηρίδες και το συνεργείο αποτελούνταν από 3 άτομα). 

 

• Από τη σύγκριση των υψομέτρων των κορυφών του Δ.Κ.Ε. στο χρονικό 

διάστημα 1981 – 2011, διαπιστώθηκε ότι η κατασκευή των νέων κτιρίων 

της Σ.Α.Τ.Μ., Βέη και Α, και ο σεισμός του 1999 δεν είχαν καμία επίδραση 

στο κτίριο Λαμπαδαρίου, εφόσον δεν παρατηρήθηκαν καθιζήσεις στο 

κτίριο, σε αυτό το χρονικό διάστημα.  

 

• Επιπλέον, από τη σύγκριση των υψομέτρων, διαπιστώθηκαν ανυψώσεις 

στις κορυφές RE, RΛ, Υ2, Υ3, Υ6, Ι1, Ι2, Ι3, Ι4 του δικτύου, στο χρονικό 

διάστημα 1981 – 2011 (Κεφάλαιο 8). Ωστόσο, η διαπίστωση αυτή δεν 

τεκμηριώνεται από τα γεωλογικά χαρακτηριστικά του υπεδάφους της 

περιοχής. Επομένως, θεωρήθηκε πιθανό η κορυφή RΘ να παρουσίασε 

καθίζηση στο διάστημα 1981 – 2011. Για το λόγο αυτό, προτείνεται σε 

επόμενες επιλύσεις του Δ.Κ.Ε., να μη θεωρείται η κορυφή RΘ ως σταθερή, 

αλλά να χρησιμοποιηθεί η κορυφή RΦ

 

 ως σταθερή, διότι βρίσκεται μακρυά 

από τη ζώνη επιρροής των πιθανών καθιζήσεων του εδάφους στο οποίο 

εδράζεται η εκκλησία του Αγίου Θεράποντα. 

• Για τον παραπάνω λόγο, προτείνεται επίσης, η ίδρυση Δ.Κ.Ε. στην 

εκκλησία του Αγίου Θεράποντα και η διαχρονική παρακολούθηση της 

κινηματικής συμπεριφοράς της, έτσι ώστε να διαπιστωθεί αν η εκκλησία 

παρουσιάζει καθίζηση με την πάροδο του χρόνου.  

 

• Από την προεκτίμηση των διαφορικών καθιζήσεων στα φέροντα στοιχεία 

του κτιρίου Λαμπαδαρίου, στην περίπτωση πιθανής διάνοιξης της 

σήραγγας “Κατεχάκη - Πανεπιστημιούπολη”, της οποίας ο άξονας θα 

διέρχεται από το μέσο του τμήματος 2 του κτιρίου και εγκάρσια ως προς το 

διαμήκη άξονά του, διαπιστώθηκε ότι κατά τη φάση διάνοιξης της 

σήραγγας, η στατική λειτουργία του κτιρίου δεν πρόκειται να επηρεασθεί 

εκτός από το τμήμα 2, στο οποίο είναι πιθανή η εμφάνιση ρωγμών στους 
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τοίχους πλήρωσης. Ωστόσο, επειδή οι μετακινήσεις συνεχίζονται και κατά 

τη φάση λειτουργίας της σήραγγας, θεωρείται πολύ πιθανό ότι θα 

εμφανισθούν ρωγμές μετά την ολοκλήρωση της διάνοιξής της. Για το λόγο 

αυτό, προτείνεται η εφαρμογή κατάλληλων τεχνικών, έτσι ώστε να 

αποφευχθούν οι αστοχίες του κτιρίου στη δυσμενή αυτή περίπτωση. 
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΔΙΠΛΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗΣ ΧΩΡΟΣΤΑΘΜΗΣΗΣ 
 
 

 

 ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ  

Α/Α ΣΤΑΣΗ 
ΑΝΑΓΝΩΣΗ    
ΟΠΙΣΘΕΝ       

(m) 

ΑΝΑΓΝΩΣΗ 
ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ  

(m) 

ΜΕΡΙΚΕΣ 
ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΕΣ 

ΔΙΑΦΟΡΕΣ      
(m) 

ΣΤΑΣΗ 
ΑΝΑΓΝΩΣΗ 
ΟΠΙΣΘΕΝ 

(m) 

ΑΝΑΓΝΩΣΗ 
ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ 

(m) 

ΜΕΡΙΚΕΣ 
ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΕΣ 

ΔΙΑΦΟΡΕΣ    
(m) 

 
            

1 

D = 313,17132 m D = 313,46295 m 

ΔΗ = 2,58059 m   
Κ = -0,14 mm   

 D=313,31714 m     

R 0,59375 Λ   0,38769 R 0,39286 E   -0,37554 
1 1,79535 0,20606 1,49918 1 2,06837 0,76840 -0,77678 
2 1,65904 0,29617 1,29303 2 0,78411 2,84515 -1,27408 
3 0,80896 0,36601 -1,64274 3 0,34619 2,05819 -0,15425 
4 1,56607 2,45170 1,04336 R   Λ 0,50044 -2,58066 

R   E 0,52271 2,58052         
            

2 

D = 490,56998 m D = 479,01233 m 

ΔΗ= -8,30775 m     
K = -0,51 mm       

D=484,79116 m 

R 0,39544 E   -1,20723 R 0,79295 Φ   -1,14848 
1 0,27856 1,60267 -2,26070 1 1,25711 1,94143 -0,34552 
2 0,46084 2,53926 -2,10104 2 1,53555 1,60263 0,28859 
3 0,55291 2,56188 -2,03111 3 1,09711 1,24696 0,05413 
4 0,60360 2,58402 -1,68544 4 2,85236 1,04298 2,36106 
5 1,22360 2,28904 -0,09734 5 2,77992 0,49130 2,23398 
6 1,21535 1,32094 -0,43399 6 2,64098 0,54594 2,35684 
7 1,60866 1,64934 0,35993 7 2,73573 0,28414 2,50740 
8 1,94238 1,24873 1,14942 R   E 0,22833 8,30800 
R   Φ 0,79296 -8,30749         



 

 

 

3 

D = 428,69083 m D = 433,52842 m   

R 0,88638 Λ   0,13638 R 0,80101 Φ   -1,15127 

ΔΗ= -5,72700 m 
K = -0,58 mm      

D=431,10963 m 

1 0,35242 0,75000 -2,57994 1 1,24866 1,95228 -0,39577 
2 0,59596 2,93236 -1,69690 2 0,46541 1,64443 -1,67021 
3 0,79820 2,29286 -1,88074 3 0,18548 2,13562 -2,69775 
4 0,31100 2,67894 -2,50907 4 0,18560 2,88323 -2,52956 
5 0,29467 2,82007 -2,53784 5 0,21138 2,71516 -2,70475 
6 0,18360 2,83251 -2,66776 6 0,73818 2,91613 -0,54665 
7 0,15581 2,85136 -2,66081 7 2,39236 1,28483 2,06295 
8 0,31358 2,81662 -0,92957 8 2,82373 0,32941 2,56560 
9 2,59290 1,24315 2,31290 9 2,84079 0,25813 2,59761 

10 2,69195 0,28000 2,51714 10 2,93221 0,24318 2,71593 
11 2,90722 0,17481 2,39463 11 2,73472 0,21628 1,47527 
12 2,46351 0,51259 1,90076 12 2,62657 1,25945 1,91460 
13 2,49822 0,56275 1,20280 13 2,36784 0,71197 1,79982 
14 1,47293 1,29542 0,73774 14 2,86991 0,56802 2,63409 
15 1,33461 0,73519 0,53356 15 0,68658 0,23582 -0,34261 
R   Φ 0,80105 -5,72671 R   Λ 1,02919 5,72729 

            

4 

D = 462,06185 m D = 461,10029 m 

ΔΗ=-16,68814 m  
  K = -0,31 mm           
D= 461,58107 m 

R 0,72016 Λ   -1,33678 R 0,80525 Υ   -0,05191 
1 0,43439 2,05694 -1,73843 1 2,13016 0,85716 1,57213 
2 0,84558 2,17282 -1,0019 2 2,42003 0,55803 1,99541 
3 0,44271 1,84748 -2,36698 3 2,26202 0,42462 1,72738 
4 0,37387 2,80969 -1,99684 4 2,95117 0,53464 2,79738 
5 0,39159 2,37071 -2,10839 5 2,81224 0,15379 2,5969 
6 0,19773 2,49998 -2,28404 6 2,60980 0,21534 1,60984 
7 0,11144 2,48177 -2,30413 7 1,93764 0,99996 0,94825 
8 0,57121 2,41557 -1,60241 8 1,84010 0,98939 1,24115 
9 0,85722 2,17362 0,05192 9 1,98582 0,59895 1,56325 

R   Υ 0,80530 -16,68798 10 1,55768 0,42257 0,68851 
        R   Λ 0,86917 16,68829 



 

 

 

5 

D = 785,53134 m D = 756,45422 m 

ΔΗ=10,96104 m 
K = 0,77 mm       

D=770,99278 m 

R 0,72902 Υ   -2,19317 R 0,79065 Φ   -0,53601 
1 0,27718 2,92219 -0,88650 1 0,73969 1,32666 -0,70147 
2 2,72629 1,16368 1,26683 2 1,33149 1,44116 -0,37680 
3 1,45141 1,45946 1,30952 3 1,09207 1,70829 -1,74640 
4 1,16964 0,14189 0,11036 4 0,51526 2,83847 -2,00421 
5 1,36114 1,05928 -0,00524 5 0,44522 2,51947 -1,86568 
6 0,93464 1,36638 -1,55444 6 0,28905 2,31090 -2,47105 
7 0,72534 2,48908 -1,10895 7 0,15159 2,76010 -2,35936 
8 0,42931 1,83429 -2,16092 8 0,56720 2,51095 -1,29112 
9 0,21998 2,59023 -1,82488 9 0,52230 1,85832 -1,82194 

10 1,96277 2,04486 1,12520 10 0,83329 2,34424 -1,18236 
11 2,18289 0,83757 1,31597 11 0,95920 2,01565 -0,58528 
12 1,60720 0,86692 0,53780 12 1,16930 1,54448 -0,70075 
13 1,70010 1,06940 0,86001 13 1,05566 1,87005 0,87786 
14 2,36453 0,84009 1,93097 14 2,17235 0,17780 1,49511 
15 2,12285 0,43356 1,94295 15 2,20667 0,67724 1,40206 
16 2,59119 0,17990 2,34363 16 1,79297 0,80461 1,44862 
17 2,41574 0,24756 2,23909 17 1,97453 0,34435 1,01438 
18 2,37740 0,17665 2,17003 18 1,19611 0,96015 -0,19169 
19 2,16119 0,20737 2,00905 19 1,42165 1,38780 -0,30629 
20 1,60947 0,15214 0,27909 20 0,25935 1,72794 -0,74998 
21 1,31617 1,33038 0,10386 21 1,81119 1,00933 -0,52380 
22 1,91791 1,21231 0,61826 22 0,86795 2,33499 -1,20907 
23 1,32360 1,29965 0,53292 23 1,39133 2,07702 1,22933 
R   Φ 0,79068 10,96142 24 2,90831 0,16200 2,19527 

      R   Υ 0,71304 -10,96065 

 

 
 
 
 
 
 
 

        



 

 

 

6 

D = 441,37960 m D = 438,81617 m 

 ΔΗ=-10,84181 m    
K = -0,21 mm          

D=440,09789 m 

R 0,90197 Υ   -0,96699               R 0,60216 Θ   -0,57288 
1 0,94174 1,86896 -1,44730 1 1,93356 1,17504 0,82554 
2 0,28800 2,38904 -1,32160 2 1,91333 1,10802 1,20866 
3 0,73808 1,60960 -1,35339 3 2,39231 0,70467 1,70018 
4 0,69998 2,09147 -1,35774 4 2,44341 0,69213 1,68548 
5 0,37544 2,05772 -2,23155 5 2,29255 0,75793 1,57185 
6 1,25358 2,60699 -0,60939 6 1,83065 0,72070 0,68384 
7 0,74541 1,86297 -1,25170 7 1,75791 1,14681 1,44429 
8 1,21855 1,99711 -0,47691 8 2,45194 0,31362 1,48949 
9 0,77705 1,69546 0,17489 9 1,57662 0,96245 0,80545 

                R   Θ 0,60216 -10,84170  R   Υ 0,77117 10,84191 
 

           

7 

D = 871,25425 m D = 856,41489 m 

ΔΗ=-27,53006 m     
K = -0,43 mm      

D=863,83457 m 

R 0,77198 Λ   -0,74772               R 0,62435 Θ   -0,65960 
1 0,87909 1,51970 -1,27620 1 1,99622 1,28395 0,91369 
2 1,21877 2,15529 -1,04452 2 1,97676 1,08253 1,36103 
3 1,24793 2,26329 -0,82142 3 2,07378 0,61573 1,21294 
4 1,20938 2,06935 -0,83431 4 2,39490 0,86084 1,71392 
5 0,99591 2,04369 -1,83627 5 1,71285 0,68098 0,55615 
6 0,40456 2,83218 -1,96911 6 2,06722 1,15670 1,34294 
7 0,55451 2,37367 -1,71026 7 1,69601 0,72428 0,79306 
8 0,67193 2,26477 -2,17643 8 1,62690 0,90295 0,91783 
9 0,36899 2,84836 -2,15696 9 1,76662 0,70907 1,23592 

10 0,41190 2,52595 -1,94997 10 1,66084 0,53070 1,17413 
11 1,00789 2,36187 -0,96452 11 2,40840 0,48671 2,15947 
12 1,21222 1,97241 -0,76718 12 2,73863 0,24893 2,53508 
13 0,76560 1,97940 -1,59768 13 1,81450 0,20355 1,50735 
14 0,95215 2,36328 -0,93293 14 1,78280 0,30715 1,48845 
15 0,97617 1,88508 -1,10933 15 2,18307 0,29435 1,92241 
16 0,85435 2,08550 -1,29188 16 1,96990 0,26066 1,55479 
17 0,74140 2,14623 -1,82919 17 2,12820 0,41511 1,99510 
18 0,98882 2,57059 -1,05306 18 1,75038 0,13310 0,69879 
19 0,73170 2,04188 -1,20409 19 2,40142 1,05159 1,94252 
20 1,13322 1,93579 -0,80433 20 2,06374 0,45890 1,16428 
21 1,20794 1,93755 0,54753 R   Λ 0,89946 27,53027 

                R   Θ 0,66041 -27,52984         



 

 

 

8 

D = 1097,10069 m D = 1101,63700 m 

  ΔΗ=-30,10971 m 
K = -0,03 mm    

D=1099,36885 m 

R 0,45871 E   -0,77587  R 0,59721 Θ   -0,62862 
1 2,08744 1,23458 1,19724 1 1,96764 1,22583 0,67836 
2 1,70610 0,89020 0,33925 2 1,92501 1,28928 0,97136 
3 1,53621 1,36685 0,18190 3 2,55984 0,95365 1,50212 
4 1,28929 1,35431 -1,13222 4 2,44095 1,05772 1,75523 
5 0,81493 2,42151 -1,50819 5 2,00147 0,68572 1,08629 
6 0,76280 2,32312 -1,97930 6 1,81769 0,91518 0,93600 
7 0,25737 2,74210 -1,76586 7 1,77647 0,88169 1,06480 
8 1,12102 2,02323 -0,60007 8 1,71440 0,71167 0,92644 
9 0,90478 1,72109 -1,55452 9 2,01273 0,78796 1,58747 

10 0,61981 2,45930 -1,61955 10 2,05643 0,42526 1,41648 
11 0,66850 2,23936 -1,60114 11 2,11959 0,63995 1,49835 
12 0,70475 2,26964 -1,50341 12 1,87271 0,62124 1,58833 
13 0,72263 2,20816 -1,51485 13 2,32486 0,28438 1,93567 
14 0,71229 2,23748 -1,75563 14 2,10297 0,38919 1,69084 
15 0,49543 2,46792 -1,62659 15 2,07920 0,41213 1,68507 
16 0,76009 2,12202 -1,39568 16 2,18536 0,39413 1,66540 
17 0,78486 2,15577 -1,43710 17 2,23648 0,51996 1,90925 
18 0,74365 2,22196 -1,20452 18 1,83618 0,32723 0,53084 
19 0,77658 1,94817 -1,08940 19 1,81845 1,30534 0,81453 
20 0,80745 1,86598 -1,18214 20 1,76543 1,00392 1,26289 
21 0,94030 1,98959 -0,86656 21 2,45971 0,50254 1,99490 
22 0,79697 1,80686 -1,14500 22 1,98850 0,46481 1,23139 
23 0,66057 1,94197 -1,54253 23 2,23266 0,75711 1,48302 
24 0,54878 2,20310 -1,38191 24 1,81111 0,74964 0,41773 
25 0,47925 1,93069 -1,37606 25 1,25210 1,39338 -0,19508 
26 1,08039 1,85531 -0,84914 26 1,18287 1,44718 -0,61063 
27 1,18591 1,92953 0,57913 27 0,85316 1,79350 -0,95000 
R   Θ 0,60678 -30,10969 28 1,21902 1,80316 0,86127 

        R   E 0,35775 30,10972 

  
         



 

 

 

9 

D = 42,98960 m D = 42,93181 m 
ΔΗ = 0,03299 m   

K = 0,09 mm       
D = 42,96071 m 

Ι1 1,24884   -0,19196 Ι2 1,23605   -0,22497 
1 1,46105 1,44080 0,22499 1 1,43559 1,46102 0,19203 
Ι2   1,23606 0,03303 Ι1   1,24356 -0,03294 

            

10 
D = 28,07796 m D = 28,06014 m ΔΗ = 0,10548 m   

K = -0,05 mm      
D = 28,06905 m 

I2 1,08217   0,10545 I3 0,97672   -0,10550 
I3   0,97672 0,10545 I2   1,08222 -0,10550 

            

11 
D = 28,36470 m D = 28,36029 m ΔΗ= -0,09172 m  

K =0,00 mm        
D = 28,36250 m 

I3 0,96867   -0,09171 I4 1,06027   0,09172 
I4   1,06038 -0,09172 I3   0,96855 0,09172 

            

12 

D = 25,52269 m D = 24,40000 m 
ΔΗ= -0,06498 m  

K = 0,04 mm       
D = 24,96135 m 

I5 0,60117   -0,31961 Ι4 0,66165   -0,25459 
1 0,91662 0,92078 0,25461 1 0,92078 0,91624 0,31954 
I4   0,66201 -0,06500 Ι5   0,60124 0,06496 

            

13 

D = 39,67807 m D = 39,70961 m 

ΔΗ = 3,22715 m   
K = 0,17 mm       

D = 39,69384 m 

Y1 0,63001   -0,25327 I1 0,69897   -0,21607 
1 0,89402 0,88328 0,00808 1 1,34190 0,91504 -0,16469 
2 0,88753 0,88594 0,70459 2 0,27192 1,50659 -2,56226 
3 2,62224 0,18294 2,38677 3 0,30474 2,83418 -0,53198 
4 1,45628 0,23547 0,16508 4 0,83488 0,83672 -0,00471 
5 0,91522 1,29120 0,21599 5 0,85889 0,83959 0,25265 
I1   0,69923 3,22723 Y1   0,60624 -3,22706 

            

14 

D = 21,54997 m D = 22,83988 m 
ΔΗ= -3,26490 m  

K = -0,14 mm      
D = 22,19493 m 

Ι2 0,51916   -2,11682 Υ2 0,50171   -0,24160 
1 0,40458 2,63598 -1,38763 1 1,80967 0,74331 1,38931 
2 0,73964 1,79221 0,23961 2 2,65284 0,42036 2,11726 

Υ2   0,50003 -3,26483 Ι2   0,53558 3,26497 
 

  



 

 

 

15 

D = 29,51672 m D = 32,82887 m 

ΔΗ = 3,20349 m   
K = -0,08 mm      

D = 31,17280 m 

Y4 0,41366   0,19480 I4 0,45428   -0,24022 
1 2,44792 0,21886 2,05438 1 1,31874 0,69450 -0,88130 
2 1,40454 0,39354 0,71394 2 0,47763 2,20004 -1,88707 
3 0,69451 0,69060 0,24033 3 0,27405 2,36470 -0,19495 
I4   0,45418 3,20345 Y4   0,46900 -3,20353 

            

16 

D = 77,37670 m D = 77,43286 m 
ΔΗ= -3,00055 m  

K = -0,14 mm      
D = 77,40478 m 

Ι2 1,20746   -0,89446 R 1,03288 Λ   0,18051 
1 0,14262 2,10192 -1,92556 1 2,08690 0,85237 1,91161 
2 0,85242 2,06818 -0,18047 2 2,17300 0,17529 0,90852 

R   Λ 1,03289 -3,00048 Ι2   1,26448 3,00062 
            

17 

D = 143,25906 m D = 127,76289  m 

ΔΗ = 3,07946 m   
K = 0,11 mm       

D=135,51098 m 

R 0,55073 Λ   0,16615 Ι5 0,60484   -0,32073 
1 2,14644 0,38458 1,93915 1 1,45936 0,92557 0,02352 
2 2,10211 0,20729 0,67551 2 1,44455 1,43584 -0,70660 
3 1,45651 1,42660 -0,02087 3 0,25382 2,15115 -1,88203 
4 0,79587 1,47738 0,31957 4 0,22360 2,13585 -0,19356 
Ι5   0,47630 3,07951 R   Λ 0,41716 -3,07940 

    

18 

D = 90,71903 m D = 84,36905 m 

ΔΗ = 3,10639 m   
K = 0,20 mm       

D = 87,54404 m 

R 1,16245 Λ   0,47485 Ι3 0,77862   -0,32521 
1 1,75376 0,68760 1,57859 1 1,10672 1,10383 -0,71923 
2 1,83408 0,17517 0,72778 2 0,16406 1,82595 -1,52933 
3 1,10381 1,10630 0,32528 3 0,53052 1,69339 -0,53253 
Ι3   0,77853 3,10649 R   Λ 1,06305 -3,10629 

            

19 

D = 46,92498 m D = 55,28341 m 

ΔΗ= -0,00469 m  
K = -0,01 mm      

D = 51,10420 m 

Y1 0,60622   -0,25263 Y2 0,59540   -0,24399 
1 0,85078 0,85885 0,00533 1 0,83327 0,83939 0,00484 
2 0,82864 0,84545 -0,00145 2 0,82339 0,82843 -0,00965 
3 0,83939 0,83009 0,24407 3 0,84216 0,83304 0,01293 

Y2   0,59532 -0,00468 4 0,82832 0,82923 0,00234 
        5 0,82489 0,82598 0,23820 
        Y1   0,58669 0,00469 



 

 

 

20 

D = 32,74431 m D = 32,63679 m ΔΗ= -0,02689 m  
K = 0,01 mm       

D = 32,69055 m 

Y2 0,50159   -0,25016 Y3 0,52437   -0,22332 
1 0,74769 0,75175 0,22327 1 0,75141 0,74769 0,25021 

Y3   0,52442 -0,02689 Y2   0,50120 0,02688 
            

21 

D = 43,24054 m D = 43,18271 m ΔΗ = 0,10209 m   
K = -0,01 mm      

D = 43,21163 m 

Y3 0,51395   -0,22330 Y4 0,41535   -0,32540 
1 0,74083 0,73725 0,32539 1 0,73420 0,74075 0,22330 

Y4   0,41544 0,10208 Y3   0,51090 -0,10209 
            

22 

D = 10,93848 m D = 11,18517 m 
ΔΗ = 0,00607 m   

K = 0,05 mm       
D = 11,06183 m 

Y1 0,58668   -0,23923 Y5 0,58270   -0,24530 
1 0,82806 0,82591 0,24530 1 0,82552 0,82800 0,23925 

Y5   0,58276 0,00609 Y1   0,58627 -0,00604 
            

23 

D = 14,40145 m D = 14,28719 m 
ΔΗ = 0,66444 m   

K = -0,03 mm      
D = 14,34432 m 

Y1 0,57354   0,46391 Y6 0,44810   -0,20049 
1 0,64865 0,10963 0,20052 1 0,11121 0,64859 -0,46396 

Y6   0,44813 0,66442 Y1   0,57517 -0,66445 
    

24 

D = 36,65804 m D = 36,86751 m 
ΔΗ = 2,21149 m    

K = 0,09 mm       
D = 36,76278 m 

Y7 1,14251   0,99879 Y3 0,66545   -0,22342 
1 1,86789 0,14372 0,98937 1 0,87997 0,88887 -0,98977 
2 0,88882 0,87852 0,22337 2 0,26180 1,86974 -0,99825 

Y3   0,66545 2,21153 Y7   1,26005 -2,21144 
            

25 

D = 33,97508 m D = 33,84898 m 
ΔΗ = 2,31365 m   

K = -0,08 mm       
D = 33,91203 m 

Y7 1,25387   0,99836 Y4 0,54362   -0,33234 
1 1,84156 0,25551 0,98300 1 0,85618 0,87596 -0,98211 
2 0,87603 0,85856 0,33225 2 0,3013 1,83829 -0,99923 

Y4   0,54378 2,31361 Y7   1,30053 -2,31369 
    

26 

D = 81,85824 m D = 80,32102 m 

ΔΗ = 0,29072 m   
K = -0,03 mm      

D = 81,08963 m 

Y3 0,86751   -0,22352 R 0,77453 Λ   -0,73178 
1 1,10657 1,09103 -0,24101 1 0,95959 1,50631 0,20817 
2 1,71724 1,34758 0,75523 2 0,84380 0,75142 0,00918 

R   Λ 0,96201 0,29070 3 0,73096 0,83462 0,22369 
       Υ3   0,50727 -0,29073 



 

 

 

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΟΙ 
ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑΣ-ΣΥΜΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑΣ 

 
 

Η βελτιστοποίηση του δικτύου σε προγραμματιστικό περιβάλλον Matlab 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

Η σειρά με την οποία παρουσιάζονται οι παρατηρήσεις στο πρόγραμμα, 

ταυτίζεται με τη σειρά που παρουσιάζονται οι δέκα ανεξάρτητες υψομετρικές 

διαφορές στο υποκεφάλαιο 6.3. 

 



 

 

 

Οι πίνακες μεταβλητότητας–συμμεταβλητότητας κατά τη βελτιστοποίηση του 

δικτύου 

 
Η σειρά με την οποία παρουσιάζονται οι μεταβλητότητες των υψομέτρων των 

κορυφών στους παρακάτω πίνακες μεταβλητότητας - συμμεταβλητότητας, είναι  

RΛ, RΥ, RΦ, RΕ. 
 

1η

( )2

262053.0182306.0129467.0181466.0
182306.0276217.0128673.0173619.0
129467.0128673.0206138.0129934.0
181466.0173619.0129934.0246313.0

mmV x



















=∧

 επίλυση: Μέτρηση όλων των ανεξάρτητων υψομετρικών διαφορών 
 

 

 
2η επίλυση: Αφαίρεση της υψομετρικής διαφοράς ΔΗ

( )2

300980.0241286.0156943.0218539.0
241286.0365580.0170302.0229788.0
156943.0170302.0225530.0156100.0
218539.0229788.0156100.0281619.0

mmV x



















=∧

RΘ – RΦ 
 

 

 
3η επίλυση: Αφαίρεση των υψομετρικών διαφορών ΔΗRΘ – RΦ, ΔΗ

( )2

347355.0264141.0134860.0238642.0
264141.0376842.0159419.0239695.0
134860.0159419.0236045.0146527.0
238642.0239695.0146527.0290333.0

mmV x



















=∧

RΥ – RΕ 

 

 

 
4η επίλυση: Αφαίρεση των υψομετρικών διαφορών ΔΗRΘ – RΦ, ΔΗRΥ – RΕ, 
ΔΗ

( )2

503716.0383043.0195568.0346066.0
383043.0467260.0205583.0321384.0
195568.0205583.0259615.0188235.0
346066.0321384.0188235.0364136.0

mmV x



















=∧

RΕ – RΘ 

 

 

 
 



 

 

 

5η επίλυση: Αφαίρεση των υψομετρικών διαφορών ΔΗRΘ – RΦ, ΔΗRΥ – RΕ, 
ΔΗRΕ – RΘ, ΔΗ

( )2

605413.0461294.0147333.0464929.0
461294.0527470.0168469.0412843.0
147333.0168469.0282492.0131859.0
464929.0412843.0131859.0503063.0

mmV x



















=∧

RΛ – RΥ 

 

 

 

6η επίλυση: Αφαίρεση των υψομετρικών διαφορών ΔΗRΘ – RΦ, ΔΗRΥ – RΕ, 
ΔΗRΕ – RΘ, ΔΗRΛ – RΥ, ΔΗ

( )2

605488.0458915.0146574.0466801.0
458915.0602486.0192429.0353800.0
146574.0192429.0290145.0113001.0
466801.0353800.0113001.0549534.0

mmV x
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ΈΛΕΓΧΟΙ ΤΟΥ ΧΩΡΟΒΑΤΗ LEICA DNA03 
 
 
 

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΥ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟΥ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ ΜΙΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ (Y23) 
D  = 5.28m  D  = 11.24m  D  = 18.73m 

  iΑ (m) iα (mm) 2^iα   
iΑ (m) iα (mm) 2^iα   

iΑ (m) iα (mm) 2^iα  
  0.25670 -0.060 0.0040  0.24922 0.062 0.0038  0.23769 -0.030 0.0009 
  0.25675 -0.010 0.0001  0.24916 0.002 0.0000  0.23770 -0.020 0.0004 
  0.25674 -0.020 0.0004  0.24913 -0.028 0.0008  0.23772 0.000 0.0000 
  0.25676 0.000 0.0000  0.24915 -0.008 0.0001  0.23771 -0.010 0.0001 
  0.25676 0.000 0.0000  0.24913 -0.028 0.0008  0.23776 0.040 0.0016 
  0.25678 0.020 0.0004  0.24914 -0.018 0.0003  0.23771 -0.010 0.0001 
  0.25677 0.010 0.0001  0.24912 -0.038 0.0014  0.23775 0.030 0.0009 
  0.25680 0.040 0.0016  0.24915 -0.008 0.0001  0.23770 -0.020 0.0004 
  0.25678 0.020 0.0004  0.24918 0.022 0.0005  0.23771 -0.010 0.0001 
  0.25676 0.000 0.0000  0.24920 0.042 0.0018  0.23775 0.030 0.0009 

∑Α i : 2.56760    ∑Α i : 2.49158   
∑Α i

∑Α i : 2.37720   

Α : 0.25676    Α : 0.24916   Α : 0.23772   

∑ 2^iα :     0.0070 ∑ 2^iα :   0.0096 ∑ 2^iα :   0.0054 

 0σ (mm):  0.027    0σ (mm): 0.033   0σ (mm): 0.024   

"0σ : 1.06    "0σ : 0.60   "0σ : 0.27   

 
 

 
 
 

 



 

 

 

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΥ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟΥ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ ΜΙΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ (ΔΕΥΤΕΡΟ ΟΡΟΦΟ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ) 
D  = 9.88m  D  = 19.97m  D  = 29.61m 

  iΑ (m) iα (mm) 2^iα   
iΑ (m) iα (mm) 2^iα   

iΑ (m) iα (mm) 2^iα  
  1.31214 0.010 0.0001  1.30881 0.021 0.0004  1.34199 0.042 0.0018 
  1.31212  -0.010 0.0001  1.30878 -0.009 0.0001  1.34194 -0.008 0.0001 
  1.31216 0.030 0.0009  1.30879 0.001 0.0000  1.34195 0.002 0.0000 
  1.31212 -0.010 0.0001  1.30875 -0.039 0.0015  1.34196 0.012 0.0001 
  1.31214 0.010 0.0001  1.30881 0.021 0.0004  1.34192 -0.028 0.0008 
  1.31210 -0.030 0.0009  1.30875 -0.039 0.0015  1.34191 -0.038 0.0014 
  1.31216 0.030 0.0009  1.30882 0.031 0.0010  1.34192 -0.028 0.0008 
  1.31214 0.010 0.0001  1.30876 -0.029 0.0008  1.34198 0.032 0.0010 
  1.31210 -0.030 0.0009  1.30883 0.041 0.0017  1.34196 0.012 0.0001 
  1.31212 -0.010 0.0001  1.30879 0.001 0.0000  1.34195 0.002 0.0000 

∑Α i : 13.1213    ∑Α i : 13.08789   
∑Α i

∑Α i : 13.41948   

Α : 1.31213    Α : 1.308789   Α : 1.341948   

∑ 2^iα :     0.0040 ∑ 2^iα :   0.0075 ∑ 2^iα :   0.0062 

 0σ (mm):  0.022    0σ (mm): 0.029   0σ (mm): 0.026   

"0σ : 0.45    "0σ : 0.30   "0σ : 0.18   

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΕΣΟΥ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟΥ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ ΑΠΛΗΣ 
                                        ΧΩΡΟΣΤΑΘΜΙΚΗΣ ΟΔΕΥΣΗΣ 1km (Υ23) 
                =ΑΒD  20.40m  

  Όπισθεν(m)  Έμπροσθεν(m) ΑΒ∆Η (m)    υ (mm) 

    Α    0.26419  Β      0.20549   0.05870     0.033 

    Α    0.26415  Β      0.20546   0.05870     0.033 

    Α    0.26415  Β      0.20548   0.05867     0.003 

    Α    0.26428  Β      0.20554   0.05874     0.073 

    Α    0.26448  Β      0.20582   0.05866    -0.007 

    Α    0.26432  Β      0.20569   0.05862    -0.047 

    Α    0.26465  Β      0.20601   0.05865    -0.017 

    Α    0.26471  Β      0.20599   0.05872     0.053 

    Α    0.26473  Β      0.20600   0.05873     0.063 

    Α    0.26468  Β      0.20602   0.05866    -0.007 

    Α    0.26464  Β      0.20604   0.05860    -0.067 

    Α    0.26468  Β      0.20604   0.05865    -0.017 

    Α    0.26466  Β      0.20599   0.05876     0.003 

    Α    0.26467  Β      0.20594   0.05873     0.063 

    Α    0.26459  Β      0.20595   0.05864    -0.027 

    Α    0.26453  Β      0.20587   0.05866    -0.007 

    Α    0.26448  Β      0.20586   0.05862    -0.047 

    Α    0.26449  Β      0.20584   0.05865    -0.017 

    Α    0.26446  Β      0.20583   0.05863    -0.037 

    Α    0.26443  Β      0.20579   0.05864    -0.027 

∑ ΑΒ∆Η :       1.17334  

          ∆Η :       0.05867  

 ∆Ησ (mm): 0.04      

km1σ (mm): 0.28     
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ TOY ΜΕΣΟΥ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟΥ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ ΑΠΛΗΣ 
   ΧΩΡΟΣΤΑΘΜΙΚΗΣ ΟΔΕΥΣΗΣ 1km (ΔΕΥΤΕΡΟ ΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ) 

               =ΑΒD  50 m  

  Όπισθεν(m)  Έμπροσθεν(m)   ΑΒ∆Η (m)       υ (mm) 

    Α    1.35363  Β      1.35611     0.00247         0.007 

    Α    1.35363  Β      1.35612     0.00249         0.027 

    Α    1.35360  Β      1.35608     0.00248         0.017 

    Α    1.35365  Β      1.35616     0.00251         0.047 

    Α    1.35369  Β      1.35614     0.00245        -0.013 

    Α    1.35370  Β      1.35611     0.00241        -0.053 

    Α    1.35367  Β      1.35617     0.00250         0.037 

    Α    1.35364  Β      1.35610     0.00246        -0.003 

    Α    1.35362  Β      1.35606     0.00244        -0.023 

    Α    1.35362  Β      1.35607     0.00245        -0.013 

    Α    1.35358  Β      1.35601     0.00243        -0.033 

    Α    1.35357  Β      1.35603     0.00246        -0.003 

    Α    1.35359  Β      1.35605     0.00246        -0.003 

    Α    1.35358  Β      1.35603     0.00245        -0.013 

    Α    1.35358  Β      1.35605     0.00247         0.007 

    Α    1.35360  Β      1.35609     0.00249         0.027 

    Α    1.35358  Β      1.35606     0.00248         0.017 

    Α    1.35358  Β      1.35606     0.00248         0.017 

    Α    1.35362  Β      1.35605     0.00243        -0.033 

    Α    1.35359  Β      1.35604     0.00245        -0.013 

∑ ΑΒ∆Η :         0.04926  

          ∆Η :         0.00246  

 ∆Ησ (mm): 0.025      

km1σ (mm): 0.11      



 

 

 

 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΩΝ CHECK & ADJUST 

 
 
 

                           ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΩΝ CHECK & ADJUST 

          Ημερομηνία 
 Απόκλιση του σκοπευτικού 
   άξονα από το οριζόντιο 
            επίπεδο (ε ′′ ) 

    Διαφορά από την 
   αποθηκευμένη τιμή                    

   της απόκλισης 

           18/02/2011                    -11,1′′                 1,8′′ 

           21/02/2011                    -11,5′′                -0,5′′ 

           22/02/2011                    -11,5′′                -0,5′′ 

           24/02/2011                    -11,1′′                 1,5′′ 

           28/02/2011                    -11,0′′                 0,1′′ 

           01/03/2011                    -11,0′′                 0,0′′ 

           03/03/2011                     -9,8′′                 1,2′′ 

           04/03/2011                    -10,1′′                -0,3′′ 

           05/03/2011                    -11,6′′                -1,5′′ 

           18/03/2011                    -13,3′′                -1,8′′ 

           19/03/2011                    -12,2′′                 1,0′′ 

           21/03/2011                    -11,6′′                 3,6′′ 

           22/03/2011                    -11,9′′                -0,3′′ 

           28/03/2011                    -12,2′′                -0,3′′ 

           07/04/2011                    -13,3′′                -1,1′′ 

           12/04/2011                    -13,3′′                -0,1′′ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΟΡΘΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ 
ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ MATLAB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
 



 

 

 

 
 
 

Το αρχείο “arxeio_1” περιέχει τις παρατηρήσεις, τις κορυφές του δικτύου (με 

κωδικοποίηση) και το πλήθος n  των στάσεων χωροβάτη και έχει την 

παρακάτω μορφή. Ο κωδικός “0” αντιστοιχεί στο σταθερό σημείο RΘ. 
 

 



 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑΣ – ΣΥΜΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑΣ ( xV ˆ
ˆ ) ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕ ΤΙΣ 

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ 
 

 

 [ Υ1 ]  [ Υ2 ]  [ Υ3 ] [ Υ4 ] [ Υ5 ]       [ Υ6 ]       [ Υ7 ]  [ Ι1 ]  [ Ι2 ]  [ Ι3 ] [ Ι4 ] [ Ι5 ]  [ RΛ  [ R] Υ         [ R] Φ  [ R] Ε 

  6.95E-08 

] 

  5.37E-08  4.99Ε-08 4.94Ε-08 6.95Ε-08 6.95Ε-08 4.97Ε-08   5.49Ε-08  5.00Ε-08 4.84E-08 4.81Ε-08 4.68Ε-08      4.36Ε-08      2.34Ε-08   3.63Ε-08  3.69Ε-08 
   5.65E-08  5.14Ε-08 5.05Ε-08 5.37Ε-08 5.37Ε-08 5.09Ε-08   5.03Ε-08  4.92E-08 4.80E-08 4.80Ε-08 4.67Ε-08 4.36Ε-08      2.34Ε-08   3.63Ε-08  3.69Ε-08 
   5.46Ε-08 5.28Ε-08 4.99Ε-08 4.99Ε-08 5.37Ε-08   4.81Ε-08  4.75E-08 4.72E-08 4.78Ε-08 4.66Ε-08 4.36Ε-08      2.34Ε-08   3.63Ε-08  3.69Ε-08 
   5.79Ε-08 4.94Ε-08 4.94Ε-08 5.53Ε-08   4.81Ε-08  4.77E-08 4.79E-08 4.93Ε-08 4.76Ε-08 4.36Ε-08      2.34Ε-08   3.63Ε-08  3.69Ε-08 
    8.07Ε-08 6.95Ε-08 4.97Ε-08   5.49Ε-08  5.00E-08 4.84E-08 4.81Ε-08 4.68Ε-08 4.36Ε-08      2.34Ε-08   3.63Ε-08  3.69Ε-08 
     8.07Ε-08 4.97Ε-08   5.49Ε-08  5.00E-08 4.84E-08 4.81Ε-08 4.68Ε-08 4.36Ε-08      2.34Ε-08   3.63Ε-08  3.69Ε-08 
      6.29Ε-08   4.81Ε-08  4.76E-08 4.76E-08 4.86Ε-08 4.71Ε-08 4.36Ε-08      2.34Ε-08   3.63Ε-08  3.69Ε-08 
         6.03Ε-08  5.09E-08 4.89E-08 4.82Ε-08 4.69Ε-08 4.36Ε-08      2.34Ε-08   3.63Ε-08  3.69Ε-08 
         5.12E-08 4.91E-08 4.83Ε-08 4.69Ε-08 4.36Ε-08      2.34Ε-08   3.63Ε-08  3.69Ε-08 
         5.13E-08 4.99Ε-08 4.81Ε-08 4.36Ε-08      2.34Ε-08   3.63Ε-08  3.69Ε-08 
          5.32Ε-08 5.04Ε-08 4.36Ε-08      2.34Ε-08   3.63Ε-08  3.69Ε-08 
           5.65Ε-08 4.36Ε-08      2.34Ε-08   3.63Ε-08  3.69Ε-08 
            4.36Ε-08   2.34Ε-08   3.63Ε-08  3.69Ε-08 
               3.78Ε-08   2.52Ε-08  2.17Ε-08 
                6.30Ε-08  4.13Ε-08 
                5.08Ε-08 

 
 

 



 

 

 

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΟΡΘΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ 
ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ MATLAB 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 
 
 
 
Στο αρχείο “arxeio_2”, οι παρατηρήσεις, οι κ ορυφές του δικ τύου (με 

κωδικοποίηση) και το πλήθος n  των στάσεων χωροβάτη, καταγράφονται με 

την ίδια σειρά που παρουσιάστηκαν στο αρχείο “arxeio_1”. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑΣ – ΣΥΜΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑΣ ( xV ˆ
ˆ ) ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕ ΤΙΣ 

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ 
 

 

[ Υ1 ]  [ Υ2 ]  [ Υ3 ] [ Υ4 ] [ Υ5 ]       [ Υ6 ]       [ Υ7 ]  [ Ι1 ]  [ Ι2 ]  [ Ι3 ] [ Ι4 ] [ Ι5 ]  [ RΛ  [ R] Υ         [ R] Φ  [ R] Ε [ R] Θ 

  1.62E-08 

] 

  1.69E-09  -1.67Ε-09 -2.61Ε-09 1.55Ε-08   1.55Ε-08   -2.69Ε-09   2.85Ε-09  -8.59Ε-10 -2.25E-09 -2.91Ε-09 -3.66Ε-09      -3.70Ε-09      -8.18Ε-09   -7.74Ε-09  -6.57Ε-09 -8.78E-09 
   7.88E-09  3.04Ε-09 1.62Ε-09 9.61Ε-10    9.61Ε-10   1.78Ε-09   8.50Ε-10  1.30E-09 3.54E-10 2.63Ε-11 -6.93Ε-10 -6.63Ε-10      -5.14Ε-09   -4.70Ε-09  -3.53Ε-09 -5.73E-09 
   7.48Ε-09 5.03Ε-09 -2.40Ε-09 -2.40Ε-09   5.71Ε-09   -7.40Ε-10  3.01E-10 3.03E-10 6.93Ε-10 3.44Ε-11 2.17Ε-10      -4.26Ε-09   -3.82Ε-09  -2.65Ε-09 -4.85E-09 
   1.04Ε-08 -3.34Ε-09 -3.34Ε-09   7.15Ε-09   -1.10Ε-09  1.36E-10 7.29E-10 1.92Ε-09 7.95Ε-10 -1.79Ε-10      -4.66Ε-09   -4.22Ε-09  -3.04Ε-09 -5.25E-09 
    2.72Ε-08   1.47Ε-08   -3.42Ε-09   2.12Ε-09  -1.59E-09 -2.98E-09 -3.65Ε-09 -4.39Ε-09 -4.44Ε-09      -8.92Ε-09   -8.48Ε-09  -7.30Ε-09 -9.51E-09 
     2.72Ε-08   -3.42Ε-09   2.12Ε-09  -1.59E-09 -2.98E-09 -3.65Ε-09 -4.39Ε-09 -4.44Ε-09      -8.92Ε-09   -8.48Ε-09  -7.30Ε-09 -9.51E-09 
             1.52Ε-08   -1.47Ε-09  -3.30E-10 -3.23E-11 7.55Ε-10 -1.34Ε-10 -5.29Ε-10      -5.01Ε-09   -4.57Ε-09  -3.39Ε-09 -5.60E-09 
         1.18Ε-08  3.13E-09 1.21E-09 1.39Ε-10 -6.44Ε-10 -7.71Ε-10      -5.25Ε-09   -4.81Ε-09  -3.63Ε-09 -5.84E-09 
         5.19E-09 3.09E-09 1.89Ε-09 1.09Ε-09 9.38Ε-10      -3.54Ε-09   -3.10Ε-09  -1.93Ε-09 -4.13E-09 
         5.92E-09 4.06Ε-09 2.74Ε-09 1.26Ε-09      -3.22Ε-09   -2.78Ε-09  -1.60Ε-09 -3.81E-09 
          7.37Ε-09 5.02Ε-09 9.60Ε-10      -3.52Ε-09   -3.08Ε-09  -1.90Ε-09 -4.11E-09 
           1.24Ε-08 1.66Ε-09      -2.82Ε-09   -2.38Ε-09  -1.21Ε-09 -3.41E-09 
            5.23Ε-09   7.48Ε-10   1.19Ε-09  2.36Ε-09 1.57E-10 
               3.46Ε-08   6.72Ε-09  3.33Ε-09 1.80E-08 
                3.48Ε-08  1.12Ε-08 4.16E-09 
                2.24Ε-08 4.71E-09 
                4.35E-08 



 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑΣ – ΣΥΜΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑΣ ( xV ˆ
ˆ ) ΑΠΟ ΤΗ ΝΕΑ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 2011 ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 1981 – 2011  
 
 
 

[ Υ1 ]  [ Υ2 ]  [ Υ3 ] [ Υ4 ] [ Υ5 ]       [ Υ6 ]       [ Ι1 ]  [ Ι2 ]  [ Ι3 ]  [ Ι4 ] [ Ι5 ] [ RΛ  [ R] Ε 

  3.84E-07 

] 

  3.05E-07  3.05Ε-07 3.05Ε-07 3.84Ε-07   3.84Ε-07   2.58Ε-07   2.58Ε-07   2.58Ε-07 2.58E-07 2.58Ε-07 2.11Ε-07        1.80Ε-07 
   3.05E-07  3.05Ε-07 3.05Ε-07 3.05Ε-07   3.05Ε-07   2.58Ε-07   2.58Ε-07   2.58E-07 2.58E-07 2.58Ε-07 2.11Ε-07 1.80Ε-07 
   3.37Ε-07 3.37Ε-07 3.05Ε-07         3.05Ε-07   2.58Ε-07   2.58Ε-07   2.58E-07 2.58E-07 2.58Ε-07 2.11Ε-07 1.80Ε-07 
   3.69Ε-07 3.05Ε-07         3.05Ε-07   2.58Ε-07   2.58Ε-07   2.58E-07 2.58E-07 2.58Ε-07 2.11Ε-07 1.80Ε-07 
    4.16Ε-07   3.84Ε-07   2.58Ε-07   2.58Ε-07   2.58E-07 2.58E-07 2.58Ε-07 2.11Ε-07 1.80Ε-07 
        4.16Ε-07   2.58Ε-07   2.58Ε-07   2.58E-07 2.58E-07 2.58Ε-07 2.11Ε-07 1.80Ε-07 
             2.90Ε-07   2.58Ε-07   2.58E-07 2.58E-07 2.58Ε-07 2.11Ε-07 1.80Ε-07 
         2.58Ε-07   2.58E-07 2.58E-07 2.58Ε-07 2.11Ε-07 1.80Ε-07 
          2.74E-07 2.74E-07 2.74Ε-07 2.11Ε-07 1.80Ε-07 
         2.90E-07 2.90Ε-07 2.11Ε-07 1.80Ε-07 
          3.21Ε-07 2.11Ε-07 1.80Ε-07 
           2.11Ε-07 1.80Ε-07 
            2.21Ε-07 
             
             
             
             

 
 



 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 
 
 

 



 

 

 

 
 
  

 
 
  



 

 

 

 
 
 

 
 
 



 

 

 

 
 

 
 
  



 

 

 

 
 

 
 
  



 

 

 

 
 
 

 
  



 

 

 

 
 

 

 
 
  



 

 

 

 
 
 




