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1 ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

Ζ κειέηε ηνπ ξπζκνχ κεηαβνιήο κίαο αθηνγξακκήο πξαγκαηνπνηείηαη κέζα απφ ηε ζπιινγή 

γεσπιεξνθνξίαο πνπ αληηζηνηρεί ζε ζέζεηο κίαο αθηνγξακκήο θαηά ην παξειζφλ, θαη ηελ 

εθαξκνγή κεζφδσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ δηαθνξεηηθέο δηαδηθαζίεο ππνινγηζκψλ. 

 

Ζ ζπκπεξηθνξά ηνπ εμαγφκελνπ ζθάικαηνο θάζε κίαο απφ ηηο κεζφδνπο ππνινγηζκνχ ηνπ 

ξπζκνχ κεηαβνιήο κίαο αθηνγξακκήο -EPR, AOR, AER, OLS, JK, RLS, WLS, RWLS, WLAD- 

ζηελ κεηαβνιή ηεο δηαζέζηκεο γεσπιεξνθνξίαο, εμεηάζηεθε κε κία ζεηξά εθαξκνγψλ ηνπ 

ινγηζκηθνχ Shev, θαηά ηηο νπνίεο νξίζηεθαλ δηαθνξεηηθέο αξρηθέο αβεβαηφηεηεο θιίκαθαο θαη 

δηαθνξεηηθνί ζπλδπαζκνί  ησλ δηαζέζηκσλ ρξνληθά αθηνγξακκψλ. 

 

Οη εθαξκνγέο ηνπ ινγηζκηθνχ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε δχν πεξηνρέο κειέηεο ηεο λήζνπ Ρφδνπ, νη 

νπνίεο έρνπλ αληίζεην πξνζαλαηνιηζκφ, θαη ζπλεπψο, δηαθνξεηηθφ αλεκνινγηθφ θαη 

πδξνδπλακηθφ θαζεζηψο. Ζ πξψηε πεξηνρή ήηαλ ε παξαιία Αθάληνπ, ζηελ νπνία 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ 6 αθηνγξακκέο πνπ αλαθέξνληαλ ζε έλα εχξνο 79 εηψλ, θαη ε δεχηεξε ε 

παξαιία Φάλεο, ζηελ νπνία ρξεζηκνπνηήζεθαλ 4 αθηνγξακκέο πνπ αλαθέξνληαλ ζε έλα εχξνο 

81 εηψλ. 

 

Απφ ηε ζχγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ θαηά ηε κειέηε ησλ δχν πεξηνρψλ, πξνέθπςαλ ζεκαληηθά 

πνξίζκαηα ζρεηηθά κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ ηειηθνχ ζθάικαηνο ζέζεο ηνπ ξπζκνχ κεηαβνιήο ηεο 

αθηνγξακκήο ζηηο κεηαβνιέο ηεο δηαζέζηκεο γεσπιεξνθνξίαο. 
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2 EXTENDED ABSTRACT 

2.1 Introduction 

The aggravation of climate changes, which is caused mainly by the human activity, has brought 

important consequences to the coastal zones. The temperature modification of the wind and the 

hydrodynamic condition affect the transition of coastline’s position, even if it is expressed as 

alluvion or as erosion. Moreover these transitions affect the coastal morphology as well as the 

human activity in the coastal area. 

 

2.2 Calculation methods of the coastal evolution 

There are many methods available for the study of coastline evolution, while each one of them 

uses different calculation procedure. The variety of those methods provides the ability to the 

person studying it to choose the one that corresponds better to the demands of the available data 

sample. The volume of data refers to an amount of coastlines, recorded in a different time period. 

Therefore, there are methods that require, either large data volume, or wide time range of 

coastlines, or small initial position error, or all these together.  

 

In this project, the applications of simple methods are taking place, such as EPR (End of Point 

Range), AOR (Average of Rates), AER (Average of Eras Rates), and OLS (Ordinary Least 

Squares). At the same time, more complex methods are applied: RLS (Reweighted Least 

Squares), WLS (Weighted Least Squares), RWLS (Reweighted Weighted Least Squares), 

WLAD (Weighted Least Absolute Deviation) and Binning method. The main characteristic of 

OLS, RLS, WLS and RWLS methods is that they use the procedure of minimum squares, in 

order to use the geoinformation available in the best possible way. Furthermore, LAD method 

considers a Laplace distribution of the initial position errors, while the Binning method, groups 

the available data while performing constant statistic controls combined with the application of 

another selected method. 

 

2.3 The study’s application in two areas 

The objective of this project was the study of the behavior of the final error of the coastline’s 

transition rate, as it is calculated with each one of the above methods, and for different 

combinations of the available coastlines. More specifically, in a primary stage, applications of 

the methods studied were performed using all the available geoinformation. Next, the application 

of the same methods was performed, excluding some coastlines. Thus, with the exclusion from 

the calculation procedure of some time intermediate coastlines, or coastlines that have been 

determined with a big a priori error, we examined the behavior of the final noise of the transition 

rate. 
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This study was performed in two areas of the island of Rhodes, which have opposite orientation, 

and therefore, different wind and hydrodynamic condition. The first area was Afandou beach, in 

which 6 coastlines were used that referred to a range of 79 years, and the second was Fanes 

beach, to which 4 coastlines were used that referred to a range of 81 years.  

2.4 Results 

From the comparison of results during the study of both areas, some important conclusions were 

made concerning the behavior of the final error position of the coastline’s transition rate in the 

transitions of the available geoinformation.  

 

More specifically, in methods were minimum squares are used, it was noted that the exclusion of 

time intermediate coastlines does not affect in a great extent the error of the coastline’s transition 

rate. On the contrary, the removal from the calculation procedure of older coastlines – which use 

increased the time range of the study – causes important transitions in the noise of the final 

transition rate. 

 

Moreover, with the application of those different methods, important conclusions were made 

concerning the usefulness of each one of those in a specific sample of available data. Thus, in a 

final stage, the requirements are highlighted under which one method must be selected, in order 

for the exported results to correspond to reality and to represent, with the best possible way, one 

actual transition of the coastline’s position.  
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3 ΚΛΗΜΑΣΗΚΔ ΑΛΛΑΓΔ 

 

Με ηνλ φξν θιηκαηηθή αιιαγή αλαθεξφκαζηε ζηε κεηαβνιή ηνπ παγθφζκηνπ θιίκαηνο θαη 

εηδηθφηεξα ζε κεηαβνιέο ησλ κεηεσξνινγηθψλ ζπλζεθψλ πνπ εθηείλνληαη ζε κεγάιε ρξνληθή 

θιίκαθα. Σέηνηνπ ηχπνπ κεηαβνιέο πεξηιακβάλνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθπκάλζεηο σο 

πξνο ηε κέζε θαηάζηαζε ηνπ θιίκαηνο ή ηε κεηαβιεηφηεηά ηνπ, πνπ εθηείλνληαη ζε βάζνο 

ρξφλνπ δεθαεηηψλ ή πεξηζζφηεξσλ αθφκα εηψλ. Οη θιηκαηηθέο αιιαγέο νθείινληαη ζε θπζηθέο 

δηαδηθαζίεο, θαζψο θαη ζε αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο κε επηπηψζεηο ζην θιίκα, φπσο ε 

ηξνπνπνίεζε ηεο ζχλζεζεο ηεο αηκφζθαηξαο. ηε χκβαζε-Πιαίζην ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα 

ηηο Κιηκαηηθέο Μεηαβνιέο (UNFCC), ε θιηκαηηθή αιιαγή νξίδεηαη εηδηθφηεξα σο ε κεηαβνιή 

ζην θιίκα πνπ νθείιεηαη άκεζα ή έκκεζα ζε αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο, δηαθξίλνληαο ηνλ φξν 

απφ ηελ θιηκαηηθή κεηαβιεηφηεηα πνπ έρεη θπζηθά αίηηα [1]. 

3.1 Ιζηνξηθή αλαδξνκή 

Ζ θνηλσληθή θαη πνιηηηζηηθή αλάπηπμε, απφ ηα αξραία ρξφληα, είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ην 

θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη ην θιίκα. Οη άλζξσπνη επέιεγαλ  ηηο πεξηνρέο φπνπ ζα αλέπηπζζαλ 

θνηλσλίεο βάζεη κνξθνινγηθψλ θαη θιηκαηνινγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, θαζψο επίζεο θαη βάζεη 

ζηξαηεγηθήο ζέζεο.  Καηά θχξην, φκσο, ιφγν, νη άλζξσπνη επέιεγαλ παξάθηηεο πεξηνρέο, ψζηε 

λα εθκεηαιιεχνληαη ην πγξφ ζηνηρείν, είηε σο παξαγσγηθφ πφξν, είηε αμηνπνηψληαο ελδερνκέλσο 

ηε γεσζηξαηεγηθή ζέζε ηνπο, γεγνλφο ην νπνίν αχμεζε ηα επίπεδα αιιειεπίδξαζεο ηεο 

αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο κε ηηο θιηκαηηθέο κεηαβνιέο. Έηζη, ε θνηλσληθή, ε νηθνλνκηθή, ε 

πλεπκαηηθή θαη πνιηηηζηηθή αλάπηπμε, νη νπνίεο είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλεο κε ηελ ηερλνινγηθή 

πξφνδν, επεξέαζαλ ην θιίκα, κέζα απφ ηελ επηβάξπλζε ηνπ εδάθνπο θαη ηεο αηκφζθαηξαο κε 

ξχπνπο. 

3.2 Η εμέιημε κηαο παγθόζκηαο «πεξηβαιινληηθήο αθύπληζεο» 

Σν πξφβιεκα αιιαγήο ηνπ θιίκαηνο ζπδεηήζεθε γηα πξψηε θνξά επίζεκα ζηελ πξψηε 

ζπλδηάζθεςε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ην Πεξηβάιινλ ηνλ Ηνχλην ηνπ 1972 ζηε ηνθρφικε.  

ηε ζχζθεςε απηή, ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ εθπξφζσπνη δηαθφξσλ νξγαληζκψλ ηνπ Ο.Ζ.Δ., κε 

θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο θαη αληηπξφζσπνη απφ 113 ρψξεο, επηζεκάλζεθαλ  ηα πεξηβαιινληηθά 

αδηέμνδα πνπ δεκηνχξγεζε ην παξαδνζηαθφ κνληέιν αλάπηπμεο, αθππλίδεηαη ε δηεζλήο 

θνηλφηεηα γηα ηα πεξηβαιινληηθά ζέκαηα, αλαιακβάλνληαη πξσηνβνπιίεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

ησλ πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ θαη αλαγλσξίδεηαη ε αλάγθε ελφο παγθφζκηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο πνπ λα θαιχπηεη φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο, λα είλαη 

δηεπηζηεκνληθφ θαη λα νδεγεί ζηελ απφθηεζε γλψζεσλ θαη ζηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ 

αλζξψπσλ ζηα πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα. Χζηφζν ην πεξηερφκελν θαη νη ζηξαηεγηθέο γηα ηελ 

πξαγκάησζε ελφο ηέηνηνπ πξνγξάκκαηνο κέζα απφ ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, είλαη, ηελ επνρή 

εθείλε, αθφκε αζαθή. Καξπφο ηεο δηεζλνχο δηάζθεςεο ηεο ηνθρφικεο ζεσξείηαη ε δεκηνπξγία 

ηνπ πξνγξάκκαηνο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ην Πεξηβάιινλ (UNEP) 

 

Σν 1992 ζην Ρίν Νηε Σδαλέηξν ζηε ζπλδηάζθεςε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ην Πεξηβάιινλ θαη 

ηελ Αλάπηπμε, θαηαξηίδεηαη ε ζχκβαζε -πιαίζην γηα ηελ θιηκαηηθή αιιαγή. Ζ ζχκβαζε 

πξνβιέπεη: 
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 ηελ εθπφλεζε θαη ηε δξνκνιφγεζε πξνγξακκάησλ επηζηεκνληθήο θαη ηερληθήο 

εθπαίδεπζεο θαη επηκφξθσζεο γηα ηνλ εληνπηζκφ, ηε δηαηήξεζε θαη ηελ αεηθφξν ρξήζε 

ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θαη ησλ ζπζηαηηθψλ ηεο, θαη ηε ζηήξημε ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο 

επηκφξθσζεο γηα ηηο εηδηθέο αλάγθεο ησλ αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ, 

 ηελ ελζάξξπλζε ηεο έξεπλαο πνπ ζπκβάιιεη ζηε δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θαη ηελ 

εμαζθάιηζε ηεο αεηθφξνπ ρξήζεο ηεο, θπξίσο ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο, 

 ηελ πξναγσγή ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηελ αμηνπνίεζε ηεο επηζηεκνληθήο πξνφδνπ πνπ 

ζεκεηψλεηαη ζηελ έξεπλα ηεο βηνπνηθηιφηεηαο, γηα ηελ αλάπηπμε κεζφδσλ δηαηήξεζεο 

θαη αεηθφξνπ ρξήζεο ησλ βηνινγηθψλ πφξσλ. 

 

Σν 1995, ζηε ζπλδηάζθεςε ζην Βεξνιίλν,  ε επηηξνπή ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ην Πεξηβάιινλ 

εμέθξαζε αλεζπρίεο γηα ηελ επάξθεηα ησλ ηθαλνηήησλ ησλ ρσξψλ γηα λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο 

δεζκεχζεηο ηνπ Φνξέα Δπηζηεκνληθήο θαη Σερλνινγηθήο Αξσγήο (SBSTA). Έηζη, ηνλ Ηνχιην ηνπ 

1996 ζηε Γελεχε, ε Δπηηξνπή απνδέρηεθε ηα επηζηεκνληθά πνξίζκαηα ζρεηηθά κε ηελ θιηκαηηθή 

αιιαγή ηεο Γηαθπβεξλεηηθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ Κιηκαηηθή Αιιαγή (IPCC), απέξξηςε ηηο 

«ελαξκνληζκέλεο πνιηηηθέο» ππέξ ηεο επειημίαο θάζε ρψξαο, θαη απεχζπλε έθθιεζε γηα «λνκηθά 

δεζκεπηηθνχο κεζνπξφζεζκνπο ζηφρνπο». 

 

Σν 1997, πξαγκαηνπνηήζεθε ε ζπλδηάζθεςε ηνπ Κηφην, ζηελ Ηαπσλία. Ο ζηφρνο ηεο δηάζθεςεο 

ηνπ Κηφην ήηαλ ε ζέζπηζε κηαο λνκηθά δεζκεπηηθήο δηεζλνχο ζπκθσλίαο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία 

φιεο νη ζπκκεηέρνπζεο ρψξεο ζα δεζκεχνληαλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ δεηήκαηνο ηεο 

ππεξζέξκαλζεο ηνπ πιαλήηε θαη ηηο εθπνκπέο αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ. Ο ζηφρνο πνπ 

ζπκθσλήζεθε ήηαλ κηα κέζε κείσζε θαηά 5,2% απφ ηα επίπεδα ηνπ 1990, κέρξη ην έηνο 2012. 

Σν πνζνζηφ ηεο ππνρξεσηηθήο κείσζεο ησλ ξχπσλ πνίθηιιε γηα θάζε ρψξα ζρεηηθά κε ηελ 

ηερλνινγηθή ηεο πξφνδν. Σε ζχκβαζε δελ ππέγξαςε ε θπβέξλεζε Κιίληνλ ησλ Ζ.Π.Α., ελψ 

αξγφηεξα νη φξνη ηεο ζχκβαζεο απνξξίθζεθαλ απφ ηε λέα θπβέξλεζε Μπνπο. 

 

Ζ 4
ε
 ζπλδηάζθεςε ησλ ζπκβαιινκέλσλ ρσξψλ (COP 4) πξαγκαηνπνηήζεθε ην Ννέκβξην ηνπ 

1998 ζην Μπνπέλνο Άηξεο . Ήηαλ αλακελφκελν φηη ηα ππφινηπα δεηήκαηα πνπ δελ έιπζαλ ην 

Κηφην ζα έπξεπε λα νξηζηηθνπνηεζνχλ θαηά ηε ζπλεδξίαζε απηή. Χζηφζν, ε πνιππινθφηεηα θαη 

ε δπζθνιία εχξεζεο ζπκθσλίαο ζρεηηθά κε ηα ζέκαηα απηά απνδείρζεθαλ αλππέξβιεηα, θαη 

αληί απηνχ, νη ζπκβαιιφκελεο ρψξεο εμέδσζαλ 2-εηέο «ρέδην Γξάζεο» γηα λα πξνσζήζεη ηηο 

πξνζπάζεηεο θαη λα ζεζπίζεη κεραληζκνχο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ Πξσηνθφιινπ ηνπ Κηφην, πνπ 

ζα νινθιεξσλφηαλ  κέρξη ην 2000. 

 

Ζ 5
ε
 ζπλδηάζθεςε ην 1999 ζηε Βφλλε ηεο Γεξκαλίαο ήηαλ κία ζπλάληεζε ηερληθήο θχζεσο, ε 

νπνία δελ εληξχθεζε νπζηαζηηθά ζηηο δεζκεχζεηο ηνπ Κηφην. 

 

Ζ 6
ε
 ζπλδηάζθεςε (COP 6) πξαγκαηνπνηήζεθε κεηαμχ 13 Ννεκβξίνπ - 25 Ννεκβξίνπ ηνπ 2000, 

ζηε Υάγε ηεο Οιιαλδίαο . Οη ζπδεηήζεηο εμειίρζεθαλ γξήγνξα ζε κία πςεινχ επηπέδνπ 

δηαπξαγκάηεπζε πάλσ ζηα κεγάια πνιηηηθά δεηήκαηα. Απηή πεξηειάκβαλε κεγάιεο δηακάρεο, 

δηαθσλίεο γηα ηηο ζπλέπεηεο ζε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο απφ ηηο ρψξεο πνπ δελ πιεξνχλ 

ηνπο ζηφρνπο ηνπο γηα κείσζε, θαη δπζθνιίεο ζηελ επίιπζε ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν πνπ νη 

αλαπηπζζφκελεο ρψξεο ζα κπνξνχζαλ λα ιάβνπλ νηθνλνκηθή βνήζεηα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ ηεο αιιαγήο ηνπ θιίκαηνο θαη ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπο 

σο πξνο ην ζρέδην δξάζεο ηνπ Κηφην. Σειηθά, πέξα απφ θάπνηνπο ζπκβηβαζκνχο πνπ 

ζπκθσλήζεθαλ κεηαμχ ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ θαη νξηζκέλεο ρψξεο ηεο ΔΔ, νη ρψξεο ηεο ΔΔ 
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σο ζχλνιν, ππφ ηελ εγεζία ηεο Γαλίαο θαη ηεο Γεξκαλίαο, απέξξηςαλ ηηο ζέζεηο πνπ ειηραλ 

νξηζηεί ζηε ζπλδηάζθεςε, θαη νη δηαπξαγκαηεχζεηο ζηε Υάγε θαηέξξεπζαλ. Ο πξφεδξνο ηεο 

COP 6, Jan Pronk , αλάζηεηιε ηελ COP-6, ρσξίο ζπκθσλία, κε ηελ πξνζδνθία φηη νη 

δηαπξαγκαηεχζεηο ζα επαλαιακβάλνληαλ αξγφηεξα.  

Έηζη, ην 2001 ζηε ζπλδηάζθεςε ηεο Βφλλεο ζηε Γεξκαλία, επηηεχρζεθε ζπκθσλία γηα ηα 

πεξηζζφηεξα απφ ηα κείδνλα πνιηηηθά δεηήκαηα, πξνο έθπιεμε ησλ πεξηζζφηεξσλ 

παξαηεξεηψλ, δεδνκέλσλ ησλ ρακειψλ πξνζδνθηψλ πνπ πξνεγήζεθαλ ηεο ζπλάληεζεο. Οη 

ζπκθσλίεο πεξηειάκβαλαλ «επέιηθηνπο κεραληζκνχο», ηε δεκηνπξγία «θαηαβνζξψλ άλζξαθα» 

(δάζε & θαιιηεξγήζηκεο εθηάζεηο), ηε ζπκκφξθσζε ησλ ζπκβεβιεκέλσλ ρσξψλ σο πξνο ηηο 

δεζκεχζεηο ηνπο κε ηελ επηβνιή ζπλεπεηψλ κε ηήξεζεο, θαζψο θαη ηξφπνπο ρξεκαηνδφηεζεο 

ησλ ρσξψλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ.  

Σέζζεξηο κήλεο αξγφηεξα, ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2001 ζην Μαξαθέο, ζηελ 7
ε
 ζπλδηάζθεςε (COP 7) 

νη θχξηεο απνθάζεηο πεξηειάκβαλαλ Λεηηνπξγηθνχο θαλφλεο γηα ηε δηεζλή εκπνξία εθπνκπψλ 

κεηαμχ ησλ κεξψλ ηνπ πξσηνθφιινπ , έλα θαζεζηψο ζπκκφξθσζεο φπνπ πεξηγξάθνληαλ νη 

ζπλέπεηεο ζε πεξίπησζε κε πινπνίεζεο ησλ ζηφρσλ ησλ εθπνκπψλ απφ θάζε ρψξα, θαζψο θαη 

ινγηζηηθέο δηαδηθαζίεο γηα ηνπο κεραληζκνχο επειημίαο. Οπζηαζηηθά, ζηε ζπλδηάζθεςε απηή 

επηβεβαηψζεθαλ νη απνθάζεηο ηεο ζπλδηάζθεςεο ηεο Υάγεο, ελψ νη ΖΠΑ δηαηήξεζαλ ζηάζε 

παξαηεξεηή, αθνχ νχηε ζηε ζπλεδξίαζε απηή ππέγξαςαλ ηηο δεζκεχζεηο ηνπ πξσηνθφιινπ ηνπ 

Κηφην. 

Αθνινχζεζαλ έπεηηα ζπλδηαζθέςεηο ζην Νέν Γειρί (COP 8 - 2002), ζην Μηιάλν (COP 9 - 

2003), ζην Μπνπέλνο Άηξεο (COP 10 - 2004), ζην Μφληξεαι ηνπ Καλαδά (COP 11 - 2005), ζην 

Νατξφκπη ηεο Κέλπαο (COP 12 - 2006), ζην Μπαιί ηεο Ηλδνλεζίαο (COP 13 - 2007), ζην Πφδλαλ 

ηεο Πνισλίαο (COP 14 - 2008), ζηελ Κνπεγράγε (COP 15 - 2009) θαη ζην Καλθνχλ ηνπ Μεμηθφ 

(COP 16 - 2010). 

ηελ ηειεπηαία ζπλδηάζθεςε δελ ιήθζεθε νπζηαζηηθά θάπνηα δεζκεπηηθή θαη νπζηαζηηθή 

απφθαζε, παξά κφλν ζρεδηάζηεθε ε δεκηνπξγία «πξάζηλνπ ηακείνπ γηα ην θιίκα», ην νπνίν λα 

ρξεκαηνδνηείηαη κε 100 δηζ. δνιάξηα εηεζίσο κέρξη ην 2020, πξνθεηκέλνπ λα βνεζήζεη ηηο 

θησρφηεξεο ρψξεο φζνλ αθνξά ηε ρξεκαηνδφηεζε γηα ηε κείσζε ησλ εθπνκπψλ θαη ηελ 

πξνζαξκνγή ζην πξφγξακκα θαη ζηνπο ζηφρνπο. Χζηφζν, δελ ππήξμε θακία ζπκθσλία ζρεηηθά 

κε ηηο δπλαηφηεηεο επέθηαζεο ηεο ζπκθσλίαο ηνπ Κηφην, φπσο επίζεο δελ ππήξμε αλαθνξά 

ζρεηηθά κε ηε δεζκεπηηθφηεηα ησλ κέηξσλ / ζηφρσλ ησλ αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ ζρεηηθά κε ηε 

κείσζε ησλ εθπνκπψλ, ή εάλ νη αλεπηπγκέλεο ρψξεο ζα έπξεπε λα αληαπνθξηζνχλ πξσηίζησο 

ζηνπο δηθνχο ηνπο ζηφρνπο. 

3.3 Αιιαγέο ζην παγθόζκην θιίκα 

Σπγθεληξώζεηο αεξίωλ ζηελ αηκόζθαηξα 

Ζ βίαηεο αιιαγέο ηνπ θιίκαηνο νθείινληαη θαηά θχξην ιφγν ζηελ αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα πνπ 

ζπλδέεηαη κε ηε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ, κε θηιηθψλ πξνο ην πεξηβάιινλ. Ζ ρξήζε κεραλψλ 

εζσηεξηθήο θαχζεο ζηηο βηνκεραλίεο θαη ζηηο κεηαθνξέο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ρξήζε νξπθηψλ 

θαπζίκσλ σο ηε ζπλεζέζηεξε κέζνδν παξαγσγήο ελέξγεηαο, είραλ σο απνηέιεζκα ηε ζεκαληηθή 

αχμεζε ησλ ζπγθεληξψζεσλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ζηελ αηκφζθαηξα. Ζ επίδξαζε ηεο 

αχμεζεο ηνπ 𝐶𝑂2 ζηελ αηκφζθαηξα απνηειεί έλαλ απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο ηεο 
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αχμεζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο. Δθηφο, φκσο, απφ ηελ αχμεζε ησλ ζπγθεληξψζεσλ 𝐶𝑂2 θαη άιισλ 

αεξίσλ ζηελ αηκφζθαηξα, ζεκαληηθφ ξφιν ζηηο ζεξκνθξαζηαθέο κεηαβνιέο έρεη θαη ην 

θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ. 

 

Τν θαηλόκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ 

Σν θιίκα παξνπζίαδε, θαη ζα παξνπζηάδεη πάληα, δηαθπκάλζεηο πνπ νθείινληαη ζε θπζηθά αίηηα. 

Ζ ελέξγεηα ηνπ ήιηνπ ζεξκαίλεη ηελ επηθάλεηα ηεο γεο θαη, θαζψο ε ζεξκνθξαζία απμάλεηαη, ε 

ζεξκφηεηα αληαλαθιάηαη ζηελ αηκφζθαηξα σο ελέξγεηα ππεξηψδνπο αθηηλνβνιίαο. Έλα κέξνο 

ηεο ελέξγεηαο απνξξνθάηαη ζηελ αηκφζθαηξα απφ ηα «αέξηα ηνπ ζεξκνθεπίνπ» (δηνμείδην ηνπ 

άλζξαθα (𝐶𝑂2), oη πδξαηκνί (𝐻2𝑂), ην κεζάλην (𝐶𝐻4), ην νμείδην ηνπ αδώηνπ (𝑁2𝑂) θαη ην όδνλ 

(𝑂3) θ.α.). H αηκφζθαηξα ιεηηνπξγεί φπσο ηα ηνηρψκαηα ελφο ζεξκνθεπίνπ, αθήλνληαο ην νξαηφ 

ειηαθφ θσο λα εηζέιζεη θαη απνξξνθψληαο ηελ εμεξρφκελε ελέξγεηα ππεξηψδνπο αθηηλνβνιίαο, 

δηαηεξψληαο δεζηφ ην εζσηεξηθφ ηνπ. Απηή ε θπζηθή δηαδηθαζία νλνκάδεηαη "θαηλφκελν ηνπ 

ζεξκνθεπίνπ". Υσξίο απηφ, ε κέζε ζεξκνθξαζία ζηε γε ζα ήηαλ  −8°C, ελψ απηή ηε ζηηγκή 

θζάλεη ηνπο +15°C. 

Όκσο, ηα ηειεπηαία 100 ρξφληα, ε κέζε αηκνζθαηξηθή ζεξκνθξαζία ζηελ επηθάλεηα ηνπ 

πιαλήηε απμήζεθε θαηά 0,74°C παγθνζκίσο θαη θαηά ζρεδφλ 1°C ζηελ Δπξψπε, γεγνλφο πνπ 

ζπληζηά αζπλήζηζηα ηαρεία ζέξκαλζε. Μάιηζηα, ν 20φο αηψλαο ήηαλ ν ζεξκφηεξνο αηψλαο θαη ε 

δεθαεηία ηνπ 1990 ήηαλ ε ζεξκφηεξε δεθαεηία ησλ ηειεπηαίσλ 1.000 εηψλ [2]. Απηή ε ηάζε 

ππεξζέξκαλζεο ζπλερίδεηαη, θαζψο ηα έληεθα ζεξκφηεξα έηε έρνπλ θαηαγξαθεί ηελ ηειεπηαία 

δσδεθαεηία. Ζ πξφζθαηε έθζεζε ηεο IPCC (Γηαθπβεξλεηηθή Δπηηξνπή γηα ηελ Κιηκαηηθή 

Αιιαγή) ζηελ ηειεπηαία έθζεζή ηεο [3] δειψλεη θαηεγνξεκαηηθά φηη ε παγθφζκηα κέζε 

ζεξκνθξαζία ηεο επηθάλεηαο πξνβιέπεηαη λα απμεζεί θαηά 1.4º C κε 5.8º C θαηά ηελ πεξίνδν 

1990 έσο 2100. Δπηπξφζζεηα, ζπκπιεξψλεη πσο ε πξνβιεπφκελε αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο 

είλαη πνιχ κεγαιχηεξε απφ νπνηεζδήπνηε αιιαγέο πνπ παξαηεξήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

εηθνζηνχ αηψλα θαη είλαη πνιχ πηζαλφ λα είλαη, ρσξίο πξνεγνχκελν, ηνπιάρηζηνλ ηα ηειεπηαία 

10.000 ρξφληα. 
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Δηθφλα 1: Οη ζεξκνθξαζηαθέο κεηαβνιέο ησλ ηειεπηαίσλ 1000 εηψλ 

Οη αλζξσπνγελείο δξαζηεξηφηεηεο ζπληεινχλ ζηελ αχμεζε ηεο ζπγθέληξσζεο ζηελ αηκφζθαηξα 

αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ, ηδηαίηεξα δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα (CO2), κεζαλίνπ θαη πξσηνμεηδίνπ 

ηνπ αδψηνπ, ηα νπνία εληζρχνπλ ην θπζηθφ θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαη απμάλνπλ ηε 

ζεξκνθξαζία. 

 

Η επίδξαζε δεπηεξεπόληωλ παξαγόληωλ ζηηο ζεξκνθξαζηαθέο κεηαβνιέο 

Παξάιιεια, ππάξρνπλ θαη δεπηεξνγελείο παξάγνληεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ αχμεζε ηεο 

ζεξκνθξαζίαο. Οη θπζηθέο απηέο αηηίεο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο ζπκπεξηιακβάλνπλ ηηο 

αλεπαίζζεηεο κεηαβνιέο ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο, ηηο εθαηζηεηαθέο εθξήμεηο, νη νπνίεο 

κπνξνχλ λα θαιχςνπλ ηε γε κε ζθφλε πνπ αλαθιά ηελ ειηαθή ζεξκφηεηα ζην δηάζηεκα, θαζψο 

θαη ηηο θπζηθέο απνθιίζεηο ηνπ ίδηνπ ηνπ θιηκαηηθνχ ζπζηήκαηνο. Όκσο, νη θπζηθέο αηηίεο 

κπνξνχλ λα εμεγήζνπλ κφλν έλα κηθξφ κέξνο απηήο ηεο ζέξκαλζεο. Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία 

ησλ επηζηεκφλσλ ζπκθσλεί φηη νθείιεηαη ζηελ απμαλφκελε ζπγθέληξσζε «αεξίσλ ηνπ 

ζεξκνθεπίνπ» ζηελ αηκφζθαηξα, ηα νπνία δεζκεχνπλ ηε ζεξκφηεηα, θαη πξνέξρνληαη απφ 

αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο. 

Η «ηξύπα ηνπ όδνληνο» θαη ε άλνδνο ηεο κέζεο ζηάζκεο ηεο ζάιαζζαο 

Ζ Μέζε ηάζκε ηεο Θάιαζζαο (ΜΘ) είλαη ε ηδεαηή επηθάλεηα πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο ζηάζκεο 

ηεο ζάιαζζαο απνκνλψλνληαο ηηο επηδξάζεηο ηεο παιίξξνηαο, ησλ θπκαηηζκψλ θαη ησλ 

ζαιαζζίσλ ξεπκάησλ. Ζ ΜΘ είλαη κία ηζνδπλακηθή επηθάλεηα σο πξνο ην δπλακηθφ ηεο 

βαξχηεηαο. Θεσξεηηθά, απηφ ζεκαίλεη πσο ζε θάζε ζεκείν ηεο ΜΘ ην δηάλπζκα ηεο 

βαξχηεηαο (g) είλαη θάζεην ζηελ επηθάλεηα. Πξαθηηθά, ζεκαίλεη πσο δελ κπνξεί λα 

πξαγκαηνπνηεζεί ξνή ιφγσ δηαθνξάο δπλακηθνχ. πλήζσο, σο ΜΘ ιακβάλεηαη ν κέζνο φξνο 

ησλ σξηαίσλ πςψλ θαηά ηε δηάξθεηα ελφο έηνπο, επεηδή έηζη πεξηέρεηαη φινο ν αξηζκφο ησλ 

επηδξάζεσλ ησλ έιμεσλ ειήλεο θαη Ήιηνπ (πνπ ν κέζνο φξνο ηνπο είλαη κεδεληθφο), θαη 
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πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ έρνπλ θαηαγξαθεί απφ ηνπηθνχο ζηαζκνχο 

κέηξεζεο (παιηξξνηνγξάθνπο) κε αθξίβεηα ιίγσλ εθαηνζηψλ [4]. 

 

Ζ ΜΘ απμάλεηαη κε ηαρείο ξπζκνχο ηα ηειεπηαία ρξφληα, αθνχ ε αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο 

ηνπ πιαλήηε θαη ε ηξχπα ηνπ φδνληνο ζπκβάινπλ ζην ιηψζηκν ησλ πάγσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

επεηδή ην ιεπηφηεξν ζεκείν ηεο ζηνηβάδαο ηνπ φδνληνο είλαη πάλσ απφ ην Νφηην Πφιν, ε 

κείσζε ηνπ πάρνπο ηνπ ζηξψκαηνο έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ νλνκαδφκελε "ηξχπα". Λφγσ ηνπ 

φηη ην φδνλ (αιινηξνπηθή κνξθή ηνπ νμπγφλνπ, ηξηαηνκηθφ νμπγφλν, Ο3) πξνζηαηεχεη απφ ηελ 

ειηαθή αθηηλνβνιία, απνξξνθψληαο ζεκαληηθφ ηκήκα ηεο ππεξηψδνπο, ε δεκηνπξγία ηεο ηξχπαο 

ηνπ φδνληνο έρεη αξλεηηθά απνηειέζκαηα ζηελ αλζξψπηλε πγεία. Δπίζεο απμάλεη ηελ 

ζεξκνθξαζία ζηνλ πιαλήηε θαη βνεζάεη αξλεηηθά ζην ιηψζηκν ησλ πάγσλ. Σν θαηλφκελν απηφ 

ζεσξείηαη πσο δεκηνπξγήζεθε απφ ππεξβνιηθή ρξήζε ρισξηνθζνξαλζξάθσλ (CFC) πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαλ ζε θιηκαηηζηηθά θαη γεληθά ζε ςπθηηθέο ζπζθεπέο. ηελ επέθηαζε ηνπ επίζεο 

ζπκβάιινπλ ηφζν ηα θαπζαέξηα (απφ ηελ θπθινθνξία ησλ νρεκάησλ) φζν θαη ηα αέξηα 

απφβιεηα ησλ εξγνζηαζίσλ. 

 

χκθσλα κε ηνπο Church et al. [5], ε παγθφζκηα κέζε ζηάζκε ηεο ζάιαζζαο απφ ην 1870 έσο ην 

2004 απμήζεθε ζπλνιηθά θαηά 195 mm. Γηα ηνλ 20
ν
 αηψλα, ε κ.ζ.ζ. κεηαβάιιεηαη θαηά -1,44 

mm/έηνο θαη ε γξακκηθή ηάζε ησλ ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ είλαη 1,7 ± 0,3 mm/έηνο, γηα επίπεδν 

εκπηζηνζχλεο 95%. 

 

Δηθφλα 2: Ζ κεηαβνιή ηεο παγθφζκηαο κ.ζ.ζ. 

Οη Church et al. [6] ην 2001 δεκνζίεπζαλ κία κειέηε θαηά ηελ νπνία επεμεξγάζηεθαλ ζηνηρεία 

ζεξκνθξαζηψλ θαη ηηκψλ κ.ζ.ζ. ηνπ παξειζφληνο θαη εθήξκνζαλ πεηξάκαηα θαη δηαθνξεηηθά 

ζελάξηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαθνξεηηθέο ηηκέο παξαγσγήο «αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ». 

Απνηέιεζκα ήηαλ ε εθηίκεζε ηεο ζηάζκεο ηεο ζάιαζζαο θαηά ηνλ 21
ν
 αηψλα, φπσο απηή 

παξνπζηάδεηαη ζην παξαθάησ δηάγξακκα. 
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Δηθφλα 3: Ζ εθηίκεζε ηεο παγθφζκηαο κ.ζ.ζ. γηα δηαθνξεηηθά ζελάξηα 

 

Χο απνηέιεζκα φισλ ησλ παξαπάλσ παξαγφλησλ είλαη ε άκεζε επίδξαζή ηνπο ζηε κνξθνινγία 

ηεο παξάθηηαο δψλεο, θαη θαηά ζπλέπεηα ζηνλ θαζνξηζκφ ηεο αθηνγξακκήο, ε νπνία νξηνζεηεί 

ηελ παξάθηηα πεξηνρή απφ ηε κεξηά ηεο ζάιαζζαο, επεξεάδνληαο άκεζα ή έκκεζα ηελ 

γεσκνξθνινγία ηεο πεξηνρήο θαζψο θαη ηηο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο ζην θνκκάηη απηφ. 
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4 Ζ ΠΑΡΑΚΣΗΑ ΕΧΝΖ 

Τπάξρνπλ πάξα πνιινί νξηζκνί γηα ηελ παξάθηηα δψλε. Δίλαη θαη απηφ κηα έλδεημε γηα ηελ 

πνιππινθφηεηα πνπ ραξαθηεξίδεη απηή ηε ζηελή ισξίδα γεο θαη ζάιαζζαο.  

 

χκθσλα κε ηνπο Gattuso et al. [7] oη παξάθηηεο πεξηνρέο ησλ σθεαλψλ είλαη ην ηκήκα ηνπ 

παγθφζκηνπ σθεαλνχ, φπνπ νη θπζηθέο, βηνινγηθέο θαη βηνρεκηθέο δηεξγαζίεο επεξεάδνληαη 

άκεζα απφ ηε ζηεξηά. Oξίδεηαη σο ην κέξνο ηνπ παγθφζκηνπ σθεαλνχ πνπ θαιχπηεη ηελ 

πθαινθξεπίδα θαη ην επεηξσηηθφ πεξηζψξην. 

 

Ο Κνληζπνιηάηεο [8] νξίδεη ηελ παξάθηηα δψλε σο ηε ζαιάζζηα πεξηνρή πνπ εθηείλεηαη απφ ηελ 

αθηνγξακκή έσο ηελ ηζνβαζή ζηελ νπνία γίλεηαη αηζζεηή ε επίδξαζε ησλ θπκάησλ ζηνλ 

ππζκέλα, ην αθξηβέο βάζνο ηεο νπνίαο απηή θαηαιήγεη πνηθίιεη απφ πεξηνρή ζε πεξηνρή θαη 

εμαξηάηαη απφ ηηο θπκαηηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ. 

 

 

Δηθφλα 4: Ζ παξάθηηα δψλε 

χκθσλα κε ηνπο Beatley et al. [9], νη παξάθηηεο πεξηνρέο είλαη δπλακηθέο δψλεο δηαζχλδεζεο, 

νη νπνίεο αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο ζε κία εχζξαπζηε ηζνξξνπία πνπ ζπλερψο κεηαβάιιεηαη 

απφ θπζηθά αίηηα θαη ηηο αλζξψπηλεο επηδξάζεηο. Ζ μεξή πιεπξά ηεο παξάθηηαο δψλεο (dry side) 

πεξηιακβάλεη ζρεκαηηζκνχο ηνπ εδάθνπο, φπσο είλαη νη ακκνζίλεο θαη ηα αλαρψκαηα, θαη γηα 

ιφγνπο δηαρείξηζεο κπνξεί λα επεθηαζεί ψζηε λα ζπκπεξηιάβεη νξεηλέο ιεθάλεο απνξξνήο θαη 

ιεθάλεο απνξξνήο ησλ πνηακψλ πνπ εθβάιινπλ ζηνπο σθεαλνχο. Ζ πγξή πιεπξά (wet side) 

πεξηιακβάλεη ξερά λεξά θαη ηηο παιηξξνηαθέο πεξηνρέο (Foreshore - αηγηαιφο). Ζ πγξή πιεπξά 

κπνξεί επίζεο λα επεθηαζεί ζηα βαζηά λεξά ησλ σθεαλψλ (Offshore). Γεληθφηεξα, ζηελ 

παξάθηηα δψλε ζπλαληψληαη βξάρηα, ακκνζίλεο, παιηξξνηαθά θαη πθάικπξα λεξά ησλ 

πγξνηφπσλ, έιε, θνξαιιηνγελείο χθαινη, θαζψο θαη άιια, κεγαιχηεξεο θιίκαθαο, παξάθηηα 

νηθνζπζηήκαηα, φπσο νη εθβνιέο πνηακψλ. 
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Γεληθφηεξα, δελ ππάξρεη έλαο θνηλά απνδεθηφο νξηζκφο γηα ην ηη πεξηιακβάλεη ε παξάθηηα δψλε, 

αιιά ππάξρνπλ αξθεηνί ζπκπιεξσκαηηθνί νξηζκνί θαζέλαο απφ ηνπο νπνίνπο εμππεξεηεί 

δηαθνξεηηθφ ζθνπφ. Παξφιν πνπ ζε γεληθέο γξακκέο αληηιακβαλφκαζηε δηαηζζεηηθά ηη ελλνείηαη 

κε ηνλ φξν παξάθηηα δψλε, είλαη δχζθνιν λα θαζνξίζνπκε ηελ αθξηβή έθηαζε ηεο, είηε πξνο ηελ 

μεξά είηε πξνο ηε ζάιαζζα. Ηδηαίηεξα, ην ρεξζαίν φξην ηεο παξάθηηαο δψλεο είλαη ηδηαίηεξα 

αζαθέο, θαζψο νη σθεαλνί κπνξεί λα επεξεάζνπλ ην θιίκα ζε κεγάιε απφζηαζε απφ ηε 

ζάιαζζα [9]. 

 

4.1 Βηνγεωθπζηθνί παξάγνληεο πνπ επηδξνύλ ζηελ παξάθηηα δώλε 

Δθηφο απφ ηνπο θιηκαηνινγηθνχο παξάγνληεο, θαη απφ ηηο δπλακηθέο σθεάληεο επηδξάζεηο, ε 

γεσκνξθνινγία ησλ παξάθηησλ πεξηνρψλ επεξεάδεηαη ζεκαληηθά θαη απφ βηνγεσθπζηθνχο 

παξάγνληεο. χκθσλα κε ηνλ Doukakis [10] απηνί είλαη: 

 

 Οη απμαλφκελεο ζπρλφηεηεο πιεκκχξαο 

 Ζ δηάβξσζε 

 Οη θαηαηγίδεο 

 Σα επίπεδα ησλ ηακηεπηήξσλ λεξνχ 

 Ζ είζνδνο πθάικπξσλ πδάησλ ζηα απνζέκαηα γιπθνχ-πφζηκνπ λεξνχ 

 Οη βηνινγηθέο επηδξάζεηο 

 

Παξά φι’ απηά, νη παξαπάλσ βηνγεσθπζηθνί παξάγνληεο πνπ ζπλδένληαη κε ηε δηαρείξηζε ησλ 

απνζεκάησλ λεξνχ, ηελ αικπξφηεηα θαη ηηο βηνινγηθέο δξαζηεξηφηεηεο -φπσο είλαη ε αιηεία θαη 

ε γεσξγία- έρνπλ, έκκεζα, αληίθηππν ζηελ νηθνλνκία θαη, γεληθφηεξα, ζηελ πνηφηεηα δσήο ησλ 

θαηνίθσλ ησλ παξάθηησλ πεξηνρψλ. 
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5 ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΔ 

Αθηνγξακκή είλαη ην θπζηθφ φξην κεηαμχ ζηεξηάο θαη ζάιαζζαο. Ζ αθηνγξακκή δελ είλαη 

ζηαζεξή, αιιά ε ζέζε ηεο κεηαβάιιεηαη ιφγσ ησλ θπκαηηθψλ επηδξάζεσλ θαη ησλ παιηξξνηψλ 

[8]. 

 

5.1 Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε κεηαβνιή ηεο αθηνγξακκήο 

Οη παξάγνληεο νη νπνίνη επεξεάδνπλ ηε κεηαβνιή ηεο αθηνγξακκήο δηαθξίλνληαη ζε θπζηθνχο, 

αιιά θαη ζε αλζξσπνγελείο. Ζ αθηνγξακκή θαηά ηε δηάξθεηα ελφο έηνπο κεηαβάιιεηαη 

«θπζηθά», ιφγσ ησλ θπζηθψλ δηεξγαζηψλ πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζην παξάθηην πεξηβάιινλ. Παξ’ 

φια απηά, ε ζέζε ηεο κπνξεί λα κεηαβιεζεί εμ αηηίαο ησλ αλζξψπηλσλ παξεκβάζεσλ, πνπ 

δηαηαξάζζνπλ ην θπζηθφ πεξηβάιινλ. 

 

ηνπο θπζηθνχο παξάγνληεο εληάζζνληαη ε κνξθνινγία ηνπ ππζκέλα θαη ε ζχζηαζε ησλ 

ηδεκάησλ. Δπίζεο, νη θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο επηδξνχλ άκεζα ζηε δηακφξθσζε ηεο 

αθηνγξακκήο. Οη άλεκνη, ηα ξεχκαηα, νη παιίξξνηεο θαη νη θπκαηηθέο θαηαηγίδεο, απνηεινχλ ηηο 

θχξηεο αηηίεο πνπ δηακνξθψλνπλ ηε θπζηθή εμέιημε ηεο αθηνγξακκήο. 

 

Όκσο, νη απμεκέλεο αλάγθεο θνηλσληθήο, πνιηηηζηηθήο θαη ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο, νδήγεζαλ 

ηνλ άλζξσπν ζηελ εθκεηάιιεπζε ηεο παξάθηηαο δψλεο θαηά ηξφπνπο πνπ παξεκπνδίδνπλ ηηο 

θπζηθέο δηεξγαζίεο ζε απηήλ. Έηζη, ε δεκηνπξγία παξάθηησλ έξγσλ, φπσο είλαη νη παξάθηηνη 

δξφκνη θαη νη παξαζαιάζζηεο θαηαζθεπέο, ε λαπζηπινΐα, ηα ιηκεληθά έξγα, φπσο επίζεο θαη νη 

ακκνιεςίεο, ζπκβάινπλ -ζεηηθά ή αξλεηηθά- ζηε κεηαβνιή ηεο ζέζεο ηεο αθηνγξακκήο. 

 

5.2 ηξαηεγηθέο πξνζηαζίαο-πξνζαξκνγήο 

ηε δηάβξσζε ησλ αθηνγξακκψλ κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ δηάθνξεο ζηξαηεγηθέο. Οη 

ζηξαηεγηθέο απηέο δηαθξίλνληαη, είηε απφ ήπηεο αλζξψπηλεο παξεκβάζεηο ζην παξάθηην 

πεξηβάιινλ, είηε απφ «βίαηεο» παξεκβάζεηο, είηε απφ ην κεδεληθφ ζελάξην. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη 

ζηξαηεγηθέο απηέο είλαη νη θάησζη [11]: 

 

 Διεγρφκελε – ζρεδηαζκέλε νπηζζνρψξεζε 

 Μέζνδνη πξνζαξκνγήο 

 Μέηξα πξνζηαζίαο 

 

Καηά ηελ ειεγρφκελε νπηζζνρψξεζε, πιεζπζκνί θαη θαηαζθεπέο κεηαθηλνχληαη πξνο ηελ 

ελδνρψξα, ζε ζεκεία κεγαιχηεξνπ πςνκέηξνπ, ψζηε, αθελφο λα κελ θηλδπλεχνπλ απφ έληνλα 

θπκαηηθά θαηλφκελα, αθεηέξνπ λα κελ παξεκπνδίδνπλ ηηο θπζηθέο δηεξγαζίεο πνπ ιακβάλνπλ 

ρψξα ζηελ παξάθηηα δψλε (ελαπφζεζε ηδεκάησλ, «αληαιιαγή» θεξηψλ, θπζηθή δηάβξσζε θ.α.). 

ηελ πεξίπησζε απηή, ε φπνηα κεηαθίλεζε ηνπ πιεζπζκνχ πξνο ην «εζσηεξηθφ», ζα πξέπεη, 
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πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη γεληθφηεξε πνιηηηζηηθή, θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή αλάπηπμε, λα 

ζπλνδεχεηαη απφ λέεο ζπγθεθξηκέλεο πνιηηηθέο πνπ πεξηνξίδνπλ ηε ζρέζε ηεο θνηλσλίαο κε ηελ 

παξάθηηα δψλε. 

 

Ζ δεχηεξε ζηξαηεγηθή πξνυπνζέηεη αλψηεξν ζρεδηαζκφ γηα λα απνθεπρζνχλ ρεηξφηεξεο 

ζπλέπεηεο απφ ηελ άλνδν ηεο ζηάζκεο ηεο ζάιαζζαο θαη πεξηιακβάλεη ηε ζπλέρηζε ρξήζεο ησλ 

απεηινχκελσλ εθηάζεσλ γεο αιιά κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν. Υαξαθηεξηζηηθά, νη ακαξάο et al. 

[12] απέδεημαλ φηη ε ειάρηζηε ζηεξενπαξνρή, κεηά ηελ αιιαγή ρξήζεο γεο ζε κία παξάθηηα 

δψλε, πξνθεηκέλνπ απηή λα δηαηεξεζεί θαη λα κελ νπηζζνρσξήζεη, κπνξεί λα γίλεη ζεκαληηθά 

κηθξφηεξε. Απηφ ην πέηπραλ κε ηε ρξήζε ηνπ κνληέινπ PELNCON-M θαη ηνπ παξάγνληα 

θπηνθάιπςεο θαη δηαρείξηζεο ηνπ εδάθνπο “C”. 

 

Σέινο, ε δηάβξσζε κίαο αθηήο, πνπ εθθξάδεηαη κε ηε κεηαβνιή ηεο ζέζεο ηεο αθηνγξακκήο, 

κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί κε δηάθνξα κέηξα πξνζηαζίαο. Σα έξγα πξνζηαζίαο ηεο παξάθηηαο 

δψλεο θαηεγνξηνπνηνχληαη ζε ήπηα θαη ζπκβαηηθά. ηα ήπηα έξγα εληάζζνληαη ηα χθαια έξγα 

(χθαινη πξφβνινη & θπκαηνζξαχζηεο) θαη ε αλαπιήξσζε ηεο αθηήο κε δάλεην ίδεκα. Σα 

ζπκβαηηθά έξγα πξνζηαζίαο είλαη έμαια έξγα, θαη ζε απηά εληάζζνληαη νη πξφβνινη, νη 

θπκαηνζξαχζηεο θαη νη επελδχζεηο (παξάθηηνη ηνίρνη, ελίζρπζε ακκνζηλψλ). 

 

 

 

Δηθφλα 5: ρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ έξγσλ πξνζηαζίαο ηεο παξάθηηαο δψλεο 

 

5.3 Οη ειιεληθέο αθηέο 

Μεηαβνιή ησλ «ειιεληθψλ» αθηνγξακκψλ είλαη απνηέιεζκα ηεο δξάζεο πνιιψλ παξαγφλησλ, 

ηφζν βηνηηθψλ φζν θαη ηεο αλζξσπνγελνχο δξάζεο. Ζ ελεξγφο ηεθηνληθή δξαζηεξηφηεηα θαη ε 

έληνλε ζεηζκηθφηεηα πνπ ραξαθηεξίδεη ηνλ ειιεληθφ ρψξν, απνηειεί έλαλ απφ ηνπο 

ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε ζέζε ησλ αθηνγξακκψλ. Σφζν νη κεηαθηλήζεηο 

ηνπ ππζκέλα πνπ νθείινληαη ζηα ελεξγά ξήγκαηα, πνπ επεξεάδνπλ κε ηε ζεηξά ηνπο ην βαζκφ 
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επίδξαζεο ησλ θπκαηηζκψλ ζηελ αθηή, φζν θαη νη θαηαθξεκλίζεηο ησλ βξαρσδψλ παξάθηησλ 

ζρεκαηηζκψλ, επηδξνχλ άκεζα ζηηο κεηαβνιέο ησλ αθηνγξακκψλ. Παξάιιεια, ε χπαξμε 

κεγάισλ θαη ζεκαληηθψλ πνηακψλ (Αμηφο, Αιηάθκνλαο, Έβξνο, Νέζηνο, ηξπκφλαο, Αρέξνληαο, 

Αρειψνο, Αιθεηφο, πεξρεηφο, Πελεηφο θ.α.) ζηελ Διιάδα, απμάλνπλ ηε ζηεξενπαξνρή, κε ηελ 

ελαπφζεζε ηδήκαηνο ζηηο αθηέο, ζπκβάιινληαο ζεκαληηθά ζηελ εμέιημε ηνπ ζρήκαηνο ηεο 

αθηνγξακκήο. Δπηπξφζζεηα, ην θιίκα αιιά θαη νη πδξνδπλακηθέο δηεξγαζίεο ηεο ζάιαζζαο, 

επεξεάδνπλ κε ηε ζεηξά ηνπο ηελ «αληαιιαγή» ηδεκάησλ κεηαμχ ηνπ ππζκέλα θαη ηεο αθηήο, θαη 

θαηά ζπλέπεηα ηελ πξφζρσζε ή ηελ νπηζζνρψξεζε ηεο αθηνγξακκήο. 

 

Ο Γνπθάθεο [13] αλαθέξεη φηη ε ππνρψξεζε-κεηαθίλεζε ηεο αθηνγξακκήο ζε δηάθνξεο 

πεξηνρέο ηνπ ειιεληθνχ ρψξνπ νθείιεηαη: 

 

 ηηο ζεηζκνγελείο θαηαβπζίζεηο παξάθηησλ πεξηνρψλ, κέρξη βάζνπο 200 κέηξσλ. 

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ε πεξηνρή ηεο Αηγηαιείαο ηεο Ν. Αραΐαο ην 1962. 

 ηε δηάβξσζε ησλ αθηψλ απφ θπζηθά αίηηα, φπσο νη ακκψδεηο παξαιίεο ηεο Κσ. 

 ηε δηάβξσζε ιφγσ παξάθηησλ ηερληθψλ έξγσλ. 

 ηελ πξφζρσζε απφ θπζηθά αίηηα, φπσο π.ρ. απφ ηε κεηαθνξά θεξηψλ απφ ηνπο 

πνηακνχο. 

 ηελ πξφζρσζε απφ ηερλεηά αίηηα. 

 

Δίλαη γεγνλφο, φηη πέξα απφ ηηο θπζηθέο αηηίεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ αθηνγξακκή, νη παξάθηηεο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη θαηαζθεπέο απφ ηνλ άλζξσπν, ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηε δηακφξθσζε ησλ 

αθηνγξακκψλ. Γηα παξάδεηγκα, ζε κία παξάθηηα πεξηνρή φπνπ έρεη θαηαζθεπαζηεί έλαο δξφκνο, 

ελδερνκέλσο λα επεξεάδεηαη αξλεηηθά ε αληαιιαγή ηδήκαηνο κεηαμχ ηνπ ππζκέλα θαη ηεο 

αθηήο, γεγνλφο πνπ ζα ζπκβάιιεη κε ηε ζεηξά ηνπ ζηελ νπηζζνρψξεζε/δηάβξσζε ηεο 

αθηνγξακκήο. Αθφκε, φκσο, θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ εθαξκνζηεί θάπνην έξγν παξάθηηαο 

πξνζηαζίαο, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε δεηνχκελε θπζηθή αλαπιήξσζε, απηφ δελ εμαζθαιίδεη 

νκαιή κειινληηθή εμέιημε φιεο ηεο αθηνγξακκήο θαη επαλαθνξά ζηα αξρηθά επίπεδα. Απηφ 

ζπκβαίλεη γηαηί, θάζε έξγν ζηελ παξάθηηα δψλε κεηαβάιεη ηελ θπζηθή παξάθηηα θίλεζε ησλ 

ηδεκάησλ. ε αθηέο κε κηθξή ή κεδεληθή ζηεξενκεηαθνξά, νη ζπλέπεηεο, θαηά πάζα πηζαλφηεηα, 

ζα είλαη πεξηνξηζκέλεο. ε πεξηνρέο κε πςειή ζηεξενπαξνρή, θαηά κηα θπξίαξρε θνξά 

θηλήζεσο, ε δηαθνπή ηεο δηαθηλήζεσο δεκηνπξγεί απφζεζε ζηα ακέζσο αλάληε θαη δηάβξσζε 

ζηα θαηάληε [14]. 

 

πκπεξαζκαηηθά, πθίζηαηαη κία εχζξαπζηε ζρέζε κεηαμχ ηεο παξάθηηαο δψλεο θαη ησλ 

θπζηθψλ (θιηκαηνινγηθψλ θαη γεσινγηθψλ) θαηλνκέλσλ, πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ αλαθαηαλνκή 

ηνπ πιηθνχ ηεο αθηήο. Δμίζνπ, φκσο, ζεκαληηθφο παξάγνληαο ζηελ αλάπηπμε ηεο κνξθνινγίαο 

ησλ παξάθηησλ πεξηνρψλ θαη ησλ αθηνγξακκψλ, απνηειεί ε αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα. 

πλεπψο, φια ηα αλαπηπμηαθά έξγα (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ έξγσλ πξνζηαζίαο) ζα 

πξέπεη λα επηηεινχληαη αθνχ ιεθζνχλ ππφςε νη θπζηθέο ηάζεηο θαη νη ηδηαηηεξφηεηεο θάζε 

παξάθηηαο πεξηνρήο ηεο Διιάδαο. 
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6 ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΗ ΜΔΘΟΓΟΤ ΜΔΛΔΣΖ ΣΖ ΠΑΡΑΚΣΗΑ 

ΔΞΔΛΗΞΖ 

Ζ κειέηε ηεο εμέιημεο ηεο αθηνγξακκήο είλαη κείδνλνο ζεκαζίαο, αλ αλαινγηζηεί θαλείο φηη ην 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ αλζξψπσλ θαηνηθεί ζε παξάθηηεο δψλεο, θη απηφ γηαηί κία παξάθηηα 

πεξηνρή πξνζθέξεη πνιιαπιά νθέιε, ζε ζρέζε κε ηηο επεηξσηηθέο πεξηνρέο. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

ηα εχθνξα εδάθε, ε γεσζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο ζέζε, νη πξννπηηθέο ηνπξηζηηθήο εθκεηάιιεπζεο, 

ην θπζηθφ θάιινο,  ε αιηεία, ε δπλαηφηεηα αλάπηπμεο κηαο επξχηεξεο δηεπεηξσηηθήο εκπνξηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο, αιιά θαη ε άκεζε επαθή ηνπ αλζξψπνπ κε ην πγξφ ζηνηρείν, απνηεινχλ 

κεξηθνχο παξάγνληεο πνπ σζνχλ ηνπο αλζξψπνπο λα αλαπηχζζνληαη θνηλσληθά ζε παξάθηηεο 

πεξηνρέο. πλεπψο, ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, φπνπ παξαηεξείηαη δηαρξνληθή ππνρψξεζε 

αθηνγξακκήο, είηε απηή νθείιεηαη ζε θπζηθά αίηηα, είηε ζηελ αλζξσπνγελή δξαζηεξηφηεηα, 

θξίλεηαη απαξαίηεην ε εθηίκεζε ηνπ ξπζκνχ κεηαβνιήο ηεο, θαη ε πξφβιεςε ηεο κειινληηθήο 

ηεο εμέιημεο, θαη θαηά πφζν απηή ζα επεξεάζεη, ηφζν ην θπζηθφ πεξηβάιινλ, φζν θαη ηε δσή 

ησλ αλζξψπσλ ζηηο παξάθηηεο θνηλσλίεο. 

 

Ζ αλάιπζε ησλ κεζφδσλ κέζσ ησλ νπνίσλ κπνξεί λα επηηεπρζεί ε πξφβιεςε ηεο κειινληηθήο 

ζέζεο κηαο αθηνγξακκήο, θαζηζηά απαξαίηεηε θαη ηελ αλαθνξά, θαη ηελ κειέηε, θαη ηα 

ζθάικαηα θαη ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηεο θάζε κεζφδνπ, θαζψο ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο 

απνηεινχλ δείθηεο γηα ηελ πηνζέηεζε ή ηελ απφξξηςε κηαο κεζφδνπ [15]. 

 

Γηα ηε κειέηεο κίαο αθηνγξακκήο, πξέπεη λα πξνζδηνξηζηεί ην φξην κεηαμχ ηεο πδξφζθαηξαο θαη 

ηεο ιηζφζθαηξαο, δειαδή λα πξνζδηνξηζηνχλ νη ζέζεηο φπνπ ε ζάιαζζα «ζπλαληά» ηελ αθηή. 

Γηα ην ζθνπφ απηφ ρξεζηκνπνηείηαη θάζε είδνπο δηαζέζηκε γεσπιεξνθνξία, φπσο ηνπνγξαθηθά 

δηαγξάκκαηα, δνξπθνξηθέο εηθφλεο, αεξνθσηνγξαθίεο, νξζνθσηνράξηεο, ή νπνηνδήπνηε άιιν 

πιηθφ πνπ δχλαηαη λα αμηνπνηεζεί. Καηά ηε ρξήζε ηεο γεσπιεξνθνξίαο απηήο ιακβάλεηαη 

ππφςε ε κέζε ζηάζκε ηεο ζάιαζζαο [4] θαζψο θαη ελδερφκελα θαηλφκελα παιίξξνηαο (High-

Low water tides). 

 

6.1 θάικαηα πνπ ππεηζέξρνληαη ζηε ζπλνιηθή δηαδηθαζία 

O πξνζδηνξηζκφο θαη ε θαηαγξαθή κίαο αθηνγξακκήο ζε κία δεδνκέλε ζηηγκή δελ είλαη κία 

απιή δηαδηθαζία. Τπεηζέξρνληαη ζθάικαηα, ηφζν θαηά ηε ιήςε ηεο πιεξνθνξίαο, φζν θαη θαηά 

ηελ απφζπαζε αθηνγξακκψλ δεδνκέλεο ρξνληθήο ζηηγκήο, θαη θαηά ηε δηαδηθαζία ησλ 

καζεκαηηθψλ ππνινγηζκψλ. 

 

Έλα κεγάιν πξφβιεκα είλαη ν πξνζδηνξηζκφο ηεο αθξηβνχο εκεξνκελίαο θαη ψξαο πνπ 

θαηαγξάθεθε κία δεδνκέλε γεσπιεξνθνξία. Δάλ ε πιεξνθνξία ζρεηηθά κε ηε ιήςε ηεο 

γεσπιεξνθνξίαο είλαη αθξηβήο, ηφηε ζα ππάξρεη θαη ε δπλαηφηεηα λα ζπλππνινγηζηνχλ ζηηο 

αβεβαηφηεηεο νη ηζρχνπζεο θπκαηηθέο ζπλζήθεο ηε δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή, νη παιίξξνηεο θαη 

νη θπκαηηθέο θαηαηγίδεο, θαη ηα ξεχκαηα. Μνινλφηη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ε δξάζε ησλ 

παξαγφλησλ απηψλ είλαη παξνδηθή ή πεξηνδηθή (θαηά ζπλέπεηα, κπνξνχλ λα εθηηκεζνχλ ηα 
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αξρηθά ζθάικαηα), ππάξρνπλ θνξέο πνπ ε πεξίνδφο ηνπο ή ην εχξνο ηνπο είλαη άγλσζηα. 

Δμαίξεζε ζηα παξαπάλσ απνηεινχλ θάπνηα πνιχ έληνλα θαηξηθά θαηλφκελα, ησλ νπνίσλ ε 

επίδξαζε ζηελ αθηνγξακκή κπνξεί λα ππνινγηζζεί ρνλδξηθά θαη κφλν εθφζνλ είλαη γλσζηφ φηη 

απηά ηα θαηλφκελα έιαβαλ ρψξα (θάηη πνπ είλαη δχζθνιν γηα παξειζνχζεο ρξνληθέο πεξηφδνπο). 

Απηά ηα θαηλφκελα, φκσο, κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηελ αθηνγξακκή κφληκα θαη φρη πξνζσξηλά, 

θάηη πνπ πξέπεη λα επηζεκαλζεί θαηά ηελ κειέηε κηαο αθηνγξακκήο πνπ πηζαλψο λα έρεη 

επεξεαζηεί απφ ηέηνηνπ είδνπο θαηλφκελα [16]. 

 

εκαληηθά ζθάικαηα, ηα νπνία κπνξνχλ λα πνζνηηθνπνηεζνχλ θαη λα «εηζαρζνχλ» θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ ππνινγηζκψλ θαηά ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ ξπζκνχ κεηαβνιήο κία αθηνγξακκήο, 

ππεηζέξρνληαη θαη θαηά ηελ απφζπαζε ηεο αθηνγξακκήο απφ ηηο δηάθνξεο πεγέο 

γεσπιεξνθνξίαο. Ο ζπλεζέζηεξνο θαη πιένλ ζχγρξνλνο ηξφπνο απφζπαζεο κίαο αθηνγξακκήο 

είλαη ε ςεθηνπνίεζή ηεο θαη ε επεμεξγαζία ηεο ζε θάπνην ζρεδηαζηηθφ πεξηβάιινλ ηχπνπ CAD 

ή GIS. Δληνχηνηο, ε παιαηφηεηα νξηζκέλσλ δηαζέζηκσλ ραξηψλ, ην πάρνο ηεο γξακκήο ηεο ππφ 

θιίκαθαο αθηνγξακκήο, φπσο επίζεο θαη ε εκπεηξία ηνπ κειεηεηή ζηελ ςεθηνπνίεζε, 

πξνζζέηνπλ ζθάικαηα πνπ επεξεάδνπλ ην ηειηθφ απνηέιεζκα σο πξνο ηελ αθξίβεηά ηνπ.  

 

Δπεηδή θαηά ηε ρξήζε παιαηψλ αεξνθσηνγξαθηψλ, δνξπθνξηθψλ εηθφλσλ θαη νξζνθσηνραξηψλ, 

ηα ζεκεία φπνπ ε πδξφζθαηξα «ζπλαληά» ηελ αθηή ελδερνκέλσο λα κελ είλαη επδηάθξηηα, 

ελδείθλπηαη ε ρξήζε θίιηξσλ απφ εηδηθά πξνγξάκκαηα επεμεξγαζίαο εηθφλσλ (φπσο π.ρ. ην ER 

Mapper), ψζηε λα εληζρπζνχλ ρξσκαηηθέο αληηζέζεηο πνπ ππνδεηθλχνπλ αιιαγή ζην αλάγιπθν ή 

ηελ ζχζηαζε ηεο εδαθνθάιπςεο. Παξάιιεια, κία αμηφπηζηε κέζνδνο πξνζδηνξηζκνχ ηεο 

αθηνγξακκήο είλαη ε ρξήζε ηξηζδηάζηαηνπ ςεθηαθνχ κνληέινπ εδάθνπο θαη ε επεμεξγαζία ηνπ 

ζε πεξηβάιινλ GIS (π.ρ. ArcGIS), φπνπ δχλαηαη λα πξνζδηνξηζηεί ε αθκή ηεο επίπεδεο 

επηθάλεηαο ηνπ λεξνχ κε ηελ θεθιηκέλε επηθάλεηα ηεο αθηήο. ηε κέζνδν απηή ππεηζέξρνληαη 

ζθάικαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ςεθηνπνίεζε, αιιά θαη ζην ελδερφκελν ε αθηή λα 

παξνπζηάδεη πνιχ κηθξή θιίζε. Αλ θαη ε ηειεπηαία απηή κέζνδνο είλαη πεξηζζφηεξν 

απνηειεζκαηηθή θαη αμηφπηζηε, δελ κπνξεί λα εθαξκφδεηαη ζπρλά, αθνχ ζε πεξηπηψζεηο πνπ 

ρξεηαδφκαζηε γεσπιεξνθνξία πνιιψλ εηψλ πξηλ, δελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα δεδνκέλα. 

 

Σέινο, ηα ζθάικαηα θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ξπζκνχ κεηαβνιήο, ζπλδένληαη άξξεθηα θαη κε 

ηνπο καζεκαηηθνχο ππνινγηζκνχο πνπ ρξεζηκνπνηεί θάζε κέζνδνο. Έηζη, ππάξρνπλ απιέο 

κέζνδνη νη νπνίεο, ζπλήζσο πηνζεηψληαο ηελ ππφζεζε ηεο γξακκηθήο κεηαβνιήο, νη νπνίεο, είηε 

ρξεζηκνπνηνχλ απινχο ππνινγηζκνχο, είηε κειεηνχλ ηελ αθηνγξακκή σο εληαία, ελψ παξάιιεια 

ππάξρνπλ θαη πην ζχλζεηεο κέζνδνη (κε κηθξφηεξν ζθάικα) πνπ κειεηνχλ ηελ αθηνγξακκή 

ηκεκαηηθά, εμεηάδνληαο ηελ εμέιημε ηεο αθηνγξακκήο αλά ζπγθεθξηκέλα δηαζηήκαηα. ηα 

επφκελα θεθάιαηα ζα γίλεη αλαιπηηθά ε παξνπζίαζε θάζε ρξεζηκνπνηνχκελεο κεζφδνπ, θαη ησλ 

ζθαικάησλ ηνπο. 

 

Σα αξρηθά ζθάικαηα (a priori ή ζθάικαηα κέηξεζεο) εμαξηψληαη απφ ηελ θιίκαθα απεηθφληζεο 

ηεο γεσπιεξνθνξίαο θαζψο θαη απφ ηελ αβεβαηφηεηα θιίκαθαο πνπ νξίδεηαη απφ ηνλ κειεηεηή. 

Έηζη, γηα γεσπιεξνθνξία θιίκαθαο κεγαιχηεξεο απφ 1:24000, ε US Army Engineer Waterways 

Experiment Station [16] πξνηείλεη κία ειάρηζηε αξρηθή αβεβαηφηεηα 0,5 mm ηεο θιίκαθαο 

απεηθφληζεο, ρσξίο σζηφζν απηφ λα απνηειεί δέζκεπζε φηαλ ν ζθνπφο κίαο κειέηεο είλαη ε 

εμαγσγή ζηαηηζηηθψλ ζπκπεξαζκάησλ. 
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7 ΟΗ ΑΠΛΔ ΜΔΘΟΓΟΗ ΜΔΛΔΣΖ ΣΖ ΔΞΔΛΗΞΖ ΜΗΑ 

ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΖ 

7.1 Η κέζνδνο EPR (End of Point Rate – Ρπζκνύ Σειηθνύ εκείνπ) 

Ζ κέζνδνο απηή, απνηειεί ηελ απινχζηεξε κέζνδν πξφβιεςεο κηαο κειινληηθήο αθηνγξακκήο. 

Σν κφλν πνπ πξνυπνζέηεη είλαη ε χπαξμε δχν κφλν πξνγελέζηεξσλ αθηνγξακκψλ. Καηά ηε 

κέζνδν απηή, ν ξπζκφο κεηαβνιήο ηεο αθηνγξακκήο, ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ηελ λεφηεξε θαη 

ηελ παιαηφηεξε αθηνγξακκή, ρσξίο λα ιακβάλνληαη ππφςε νη ελδηάκεζεο ρξνληθά κεηαβνιέο. 

Μπνξεί φκσο λα γίλεη ππνινγηζκφο θαη αλάκεζα ζε δχν άιιεο νπνηεζδήπνηε αθηνγξακκέο. 

 

Ο ηχπνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη είλαη: 

 

   (Δμ. 7.1) 

 

 

Όπνπ 

 

dd 1  δηαηνκέο 

D   Η απόζηαζε δύν αθηνγξακκώλ ζε δεδνκέλε δηαηνκή 

T   Η ρξνληθή πεξίνδνο πνπ κεζνιαβεί κεηαμύ δύν αθηνγξακκώλ 

   Αξηζκόο ηωλ δηαηνκώλ 

 

 

Ζ ππφζεζε γξακκηθήο ζρέζεο κεηαμχ ησλ κεγεζψλ, έρεη σο απνηέιεζκα ηελ δπλαηφηεηα 

δεκηνπξγίαο κηαο εμίζσζεο ηεο κνξθήο  𝑦 = 𝑎𝑥 + 𝑏 κε βάζε ηελ νπνία πξνθχπηεη ζεσξεηηθά ην 

θάζε ζεκείν ηεο κειινληηθήο αθηνγξακκήο. 

 

Σν ζθάικα απφζηαζεο ηεο αθηνγξακκήο, ζηελ θιίκαθα πνπ αληηζηνηρεί ζε ζπγθεθξηκέλε 

αθηνγξακκή, καο δίλεη ηελ αβεβαηφηεηα ζέζεο ηνπ ζεκείνπ. Έηζη, εάλ 1A  θαη 2A  νη 

αβεβαηφηεηεο ζέζεο ελφο ζεκείνπ ζηηο δχν αθηνγξακκέο, ην ζθάικα πνπ ππεηζέξρεηαη ζηνλ 

ππνινγηζκφ ηνπ EPR ππνινγίδεηαη απφ ηε ζρέζε: 
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EPR



  

(Δμ. 7.2) 

Δλψ ε κέζνδνο απηή είλαη ε απινχζηεξε ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ξπζκνχ κεηαβνιήο κίαο 

αθηνγξακκήο, έρεη έλα βαζηθφ κεηνλέθηεκα, θαηά ην νπνίν, εάλ νη δχν δηαζέζηκεο ρξνληθά 

αθηνγξακκέο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ έρνπλ κεγάιε αβεβαηφηεηα (ιφγσ παιαηφηεηαο ραξηψλ, 

κεγάιεο θιίκαθαο θιπ), ηφηε ν ππνινγηζζείο ηειηθφο ξπζκφο κεηαβνιήο ζα είλαη αλαθξηβήο [17]. 
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Δπηπξφζζεηα, ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο, θαηαγεγξακκέλα δεδνκέλα ηα νπνία εθθξάδνπλ 

ζεκαληηθέο ελδηάκεζεο κεηαβνιέο ζηελ αθηνγξακκή, δελ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ αλάιπζε ηεο 

δπλακηθήο ηεο αθηνγξακκήο, κε απνηέιεζκα λα κελ πεξηγξάθεηαη ε πξαγκαηηθή ζπκπεξηθνξά 

ηνπ παξάθηηνπ ζπζηήκαηνο. 

 

7.2 Η κέζνδνο AER (Average of Eras Rates – Μέζνπ Όξνπ Ρπζκώλ Πεξηόδωλ) 

Ζ κέζνδνο AER ζηεξίδεηαη ζηελ EPR κε ηε δηαθνξά φηη ππνινγίδεη ηνλ κέζν φξν ησλ ξπζκψλ 

κεηαβνιψλ ηεο αθηνγξακκήο αλά δεχγε κεηαβνιψλ. Έηζη, πξνθεηκέλνπ λα ππνινγηζηεί ν 

ηειηθφο ξπζκφο κεηαβνιήο, ππνινγίδνληαη νη επηκέξνπο EPR γηα ηα δηαδνρηθά δεχγε 

αθηνγξακκψλ θαη ζηε ζπλέρεηα πξνθχπηεη ν κέζνο φξνο. Γειαδή, 
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 (Δμ. 7.3) 

Όπνπ 

 

d1, d2, … , dn Γηαηνκέο 

C1, C2, … , Cn Φξνληθά δηαζηήκαηα (δηαδνρηθά κεηαμύ ηνπο) 

𝑛  Ο αξηζκόο ηωλ ρξνληθώλ δηαζηεκάηωλ  

𝐷  Η απόζηαζε ηωλ δύν αθηνγξακκώλ ζηελ δεδνκέλε δηαηνκή 

𝛥𝑇  Η ρξνληθή πεξίνδνο πνπ κεζνιαβεί κεηαμύ ηωλ δύν αθηνγξακκώλ 

𝜈  Ο αξηζκόο ηωλ δηαηνκώλ 

 

Σν πιενλέθηεκα απηήο ηεο δηαδηθαζίαο είλαη φηη ρξεζηκνπνηεί φια ηα δηαζέζηκα δεδνκέλα, 

θαζψο θαη φηη κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ αξθεηά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ε 

ηππηθή απφθιηζε [16]. Παξά φι’ απηά, δε ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο, επεηδή δελ πεξηέρεη θάπνην 

θξηηήξην επηινγήο δεδνκέλσλ, ελψ δελ ελζσκαηψλεη βάξε ζηηο παξαηεξήζεηο, κε απνηέιεζκα λα 

ρξεζηκνπνηεί φιε ηε δηαζέζηκε πιεξνθνξία, αθηιηξάξηζηε, ελζσκαηψλνληαο πηζαλά ρνλδξνεηδή 

ζθάικαηα πνπ πεξηέρνληαη ζηα πξσηνγελή δεδνκέλα, θαη ηα νπνία έρνπλ πξνθχςεη απφ 

δηάθνξνπο παξάγνληεο (φπσο ε κεγάιε θιίκαθα, εζθαικέλε ςεθηνπνίεζε, κεγάιε παιαηφηεηα 

ραξηψλ θ.α.) [16],[19]. 

 

7.3 Η κέζνδνο AOR (Average Of Rates – Μέζνπ Όξνπ Ρπζκώλ) 

ηε κέζνδν AOR, πξαγκαηνπνηείηαη ε ίδηα δηαδηθαζία/κεζνδνινγία κε ηελ AER, κε ηε δηαθνξά 

φηη ρξεζηκνπνηνχληαη φια ηα πηζαλά δεχγε ησλ αθηνγξακκψλ. Δπηπξφζζεηα, ζηε κέζνδν AOR 

ππεηζέξρεηαη ην θξηηήξηνπ ηνπ ειάρηζηνπ ρξφλνπ minT , δει. ε ειάρηζηε ρξνληθή δηάξθεηα κεηαμχ 

δχν δηαδνρηθψλ αθηνγξακκψλ. Δάλ ε ρξνληθή δηαθνξά δχν δηαδνρηθψλ αθηνγξακκψλ είλαη 

κηθξφηεξε απφ απηή πνπ νξίδεη ην θξηηήξην, ηφηε δε ιακβάλνπκε ππ’ φςηλ ζηηο κεηξήζεηο καο ηε 

ζπγθεθξηκέλε δηαηνκή. Σν θξηηήξην ππνινγίδεηαη απφ ηε ζρέζε: 
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2

1min /)( REET 
  

(Δμ. 7.4) 

 

Όπνπ, 

21, EE    Τα ζθάικαηα κέηξεζεο ζεκείνπ ζηε κία αθηνγξακκή θαη ηνπ νκνιόγνπ ηνπ ζηελ άιιε 

αθηνγξακκή αληίζηνηρα 

1R    EPR πνπ ππνινγίδεηαη κεηαμύ ηωλ αθηνγξακκώλ κε ηε κεγαιύηεξε ρξνληθή δηαθνξά 

 

Βαζηθφ πιενλέθηεκα ηεο κεζφδνπ απηήο είλαη φηη θηιηξάξεη ηα δηαζέζηκα δεδνκέλα, 

εθαξκφδνληαο ην θξηηήξην ηεο ειάρηζηεο επηηξεπηήο ρξνληθήο απφθιηζεο δχν αθηνγξακκψλ. 

Παξά, φκσο, ηνπο απινχο ππνινγηζκνχο θαη ηελ εθαξκνγή θξηηεξίνπ, ε κε κνληεινπνίεζε ηεο 

εμίζσζεο ηνπ 𝑇𝑚𝑖𝑛  απνηειεί ζεκαληηθφ εκπφδην ζηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ [18]. Δπηπξφζζεηα, 

ην γεγνλφο φηη ηα ζθάικαηα 21, EE  νξίδνληαη απφ ηνλ κειεηεηή αλάινγα κε ηελ εκπεηξία θαη ηηο 

κεηξήζεηο ηνπ, πξνζζέηεη έλα αθφκε αξλεηηθφ ζηνηρείν, θαζψο απηά ηα κεγέζε, νπζηαζηηθά, 

θαζνξίδνπλ πνηεο ηηκέο ζα απνξξηθζνχλ θαη πνηεο ζα γίλνπλ απνδεθηέο. 

 

7.4 Η κέζνδνο OLS (Ordinary Least Squares – πλήζε Διάρηζηα Σεηξάγωλα) 

Ζ κέζνδνο OLS βαζίδεηαη ζηε κέζνδν ησλ ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ θαη κε βάζε φια ηα 

δηαζέζηκα δεδνκέλα, ππνινγίδεηαη ε επζεία ε νπνία πξνζαξκφδεηαη θαιχηεξα ζηα δεδνκέλα ηεο 

θάζε δηαηνκήο. 

 

Γηα λα ππνινγηζηεί ν ξπζκφο κεηαβνιήο, πνπ είλαη θαη ην δεηνχκελν αθνχ γίλνπλ νη δηαηνκέο 

θαη κεηξεζνχλ ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία, γηα θάζε δηαηνκή μερσξηζηά ππνινγίδεηαη κε βάζε ηε 

κέζνδν ησλ ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ [19] θαη έλαο ξπζκφο κεηαβνιήο. Απηφο ν ξπζκφο κεηαβνιήο 

ζα πξνθχςεη σο ε θιίζε ηεο ειαρηζηνηεηξαγσληθήο επζείαο. Χο ηειηθφο ξπζκφο κεηαβνιήο ηεο 

αθηνγξακκήο ζα ιεθζεί ν κέζνο φξνο ησλ επηκέξνπο ξπζκψλ κεηαβνιήο ηεο θάζε δηαηνκήο. 

Έηζη, ε εμίζσζε πνπ ππνινγίδεη ηνλ ηειηθφ ξπζκφ κεηαβνιήο είλαη: 

 

1 1 1

2

2

1 1

n n n

i i i i

i i i

n n

i i

i i

n x y x y

n x x

   

 

  


 

   
 

  

 
  

(Δμ. 7.5) 

 

Όπνπ, 

n   Τν πιήζνο ηωλ αθηνγξακκώλ 

ix   Η ρξνλνινγηθή δηαθνξά ηωλ εηώλ παξαηήξεζεο 

iy
 

 Η απόζηαζε ηωλ αθηνγξακκώλ 

 

Δίλαη απαξαίηεην γηα ηελ κέζνδν απηή λα ππνινγίδεηαη έλαο δείθηεο ν νπνίνο ζα δείρλεη ην 

βαζκφ θαηά ηνλ νπνίν ε επζεία παιηλδξφκεζεο πξνζαξκφδεηαη ζηα δεδνκέλα. Ο δείθηεο απηφο 
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είλαη ν ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο R
2
 πνπ είλαη απαξαίηεην λα ππνινγίδεηαη θάζε θνξά πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη ε κέζνδνο ησλ ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ. 

 Έηζη, 

  (Δμ. 7.6) 

Όπνπ 

 

 

 

 

Ο ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο παίξλεη ηηκέο απφ ην κεδέλ σο ην έλα ( ). Δάλ ε ηηκή ηνπ 

ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο είλαη ίζε κε ηε κνλάδα, απηφ ζπλεπάγεηαη φηη ηα δεδνκέλα 

πξνζαξκφδνληαη θαηά ην βέιηηζην ζην κνληέιν πνπ έρεη επηιεγεί.  

Ζ απφθιηζε ηεο ειαρηζηνηεηξαγσληθήο επζείαο δίλεηαη απφ ηνλ ηχπν: 
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(Δμ. 7.7) 

 

 

Ζ δηαδηθαζία κειέηεο ηεο εμέιημεο ηεο αθηνγξακκήο κε ηε κέζνδν OLS, πξνυπνζέηεη ηελ 

χπαξμε αλεμάξηεησλ ζθαικάησλ πνπ θαηαλέκνληαη ζχκθσλα κε ηελ θαηαλνκή Gauss. Δάλ 

ππάξρεη θάπνηα αθξαία ηηκή, πνπ αληηπξνζσπεχεη έλα γεγνλφο εθδήισζεο κίαο θπκαηηθήο 

θαηαηγίδαο πνπ δηαηαξάζζεη ηελ ππφζεζε Gaussian θαηαλνκήο, ηφηε απηή επεξεάδεη ην ηειηθφ 

απνηέιεζκα ηνπ ξπζκνχ κεηαβνιήο. Γηα ην ζθνπφ απηφ, θξίλεηαη απαξαίηεηνο ν εθ ησλ 

πξνηέξσλ πξνζδηνξηζκψλ ηέηνησλ ζεκείσλ. 

 

Ζ κέζνδνο OLS είλαη κία ζρεηηθά απιή δηαδηθαζία ππνινγηζκψλ, κε αξθεηά αμηφπηζηα 

απνηειέζκαηα, δεδνκέλνπ φηη ρξεζηκνπνηεί φια ηα δηαζέζηκα ρξνληθά δεδνκέλα. Παξά φι’ απηά, 

είλαη ηδηαίηεξα επηξξεπήο ζηηο αθξαίεο ηηκέο, αθνχ απηέο επεξεάδνπλ ην ηειηθφ απνηέιεζκα [19]. 
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20 1R 

 To πιήζνο ηωλ δηαζέζηκωλ αθηνγξακκώλ 

  
Η απόζηαζε ηωλ αθηνγξακκώλ 

 
Ο κέζνο όξνο ηεο απόζηαζεο ηωλ αθηνγξακκώλ 

n
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7.5 Η κέζνδνο Jackknife 

Ζ κέζνδνο Jackknife βαζίδεηαη ζηελ κέζνδν ηεο Γξακκηθήο Παιηλδξφκεζεο κε ηελ δηαθνξά, φηη 

εθαξκφδεηαη θάζε θνξά γηα φιεο ηηο δηαζέζηκεο αθηνγξακκέο, πιελ κηαο. Δίλαη δειαδή κηα 

επαλαιεπηηθή δηαδηθαζία πνπ ζε θάζε επαλάιεςε ζπκπεξηιακβάλεη έλαλ δηαθνξεηηθφ 

ζπλδπαζκφ αθηνγξακκψλ. Ζ δηαδηθαζία επαλαιακβάλεηαη γηα φινπο ηνπο πηζαλνχο 

ζπλδπαζκνχο αθηνγξακκψλ θαη ν ηειηθφο ξπζκφο κεηαβνιήο είλαη ν κέζνο φξνο ησλ επηκέξνπο 

ξπζκψλ κεηαβνιήο πνπ έρνπλ πξνθχςεη. 

 

Βαζηθά πιενλεθηήκαηα ηεο κεζφδνπ Jackknife είλαη πσο ρξεζηκνπνηεί φια ηα δηαζέζηκα 

δεδνκέλα, θαη, ζε αληίζεζε κε ηελ κέζνδν OLS, δελ είλαη επηξξεπήο ζε αθξαίεο ηηκέο [19], αθνχ 

ν απνθιεηζκφο θάζε θνξά κίαο δηαζέζηκεο αθηνγξακκήο ζηελ θάζε επαλαιεπηηθή δηαδηθαζία, 

ηελ απνηξέπεη απφ ηπρφλ  επηδξάζεηο απφ ηα κεκνλσκέλα απηά ζπκβάληα. 

 

Παξά, φκσο, ηα ζεκαληηθά ηεο απηά πιενλεθηήκαηα, ε κέζνδνο Jackknife, απαηηεί κεγάιν φγθν 

δεδνκέλσλ ψζηε λα πξνθχςεη θάπνην αμηφπηζην απνηέιεζκα, γεγνλφο πνπ απμάλεη ηε δηαδηθαζία 

ησλ ππνινγηζκψλ, αθνχ, νπζηαζηηθά, ππνινγίδεηαη έλα ξπζκφο κεηαβνιήο γηα θάζε πηζαλφ 

ζπλδπαζκφ αθηνγξακκψλ. 
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8 ΤΝΘΔΣΔ ΜΔΘΟΓΟΗ ΤΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΣΖ ΠΑΡΑΚΣΗΑ 

ΔΞΔΛΗΞΖ 

Δθηφο απφ ηηο απιέο κεζφδνπο νη νπνίεο ππνινγίδνπλ ηνλ ξπζκφ κεηαβνιήο ηεο αθηνγξακκήο, 

ππάξρνπλ θαη κέζνδνη πην ζχλζεηνη, πνπ ρξεζηκνπνηνχλ βάξε ζηα ρξνληθά δεδνκέλα ησλ 

δηαζέζηκσλ αθηνγξακκψλ. 

 

8.1 Η κέζνδνο MDL (Minimum Description Length) 

ηεξηδφκελνη ζηελ αξρή ηεο κεζφδνπ MDL (Rissanen  [20]), νη Fenster et al. [21] εθάξκνζαλ 

κία απινπζηεπκέλε εθδνρή ηεο ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο εμέιημεο ηεο αθηνγξακκήο.  

 

Ζ κέζνδνο MDL πξνζδηνξίδεη ην γξακκηθφ ή πνιπσλπκηθφ κνληέιν πνπ πξνζαξκφδεηαη 

θαιχηεξα ζηα δηαζέζηκα δεδνκέλα, ρξεζηκνπνηψληαο ην θξηηήξην ηεο ειάρηζηεο απφζηαζεο 

(minimum description length). Πην ζπγθεθξηκέλα, εάλ ηα δεδνκέλα δελ αθνινπζνχλ κία 

γξακκηθή ηάζε, αιιά έλα κνληέιν δεπηέξνπ ή θαη κεγαιχηεξνπ βαζκνχ, ηφηε, παξάγνληαη δχν 

γξακκέο: Ζ γξακκή κεδεληθνχ βάξνπο (MDL Zero), ε νπνία ρξεζηκνπνηεί πξφζθαηα δεδνκέλα, 

θαη ε γξακκή ρακεινχ βάξνπο (MDL Low), γηα ηελ επηινγή ηεο νπνίαο έρνπλ δνζεί βάξε (κε 

ηηκέο απφ 0 έσο 1) ζε δεδνκέλα παιαηφηεξσλ εηψλ. 

 

H απινπνηεκέλε εθδνρή ηνπ θξηηεξίνπ MDL, φπσο απηή παξνπζηάδεηαη απφ ηνπο Fenster et al. 

[22] είλαη ε παξαθάησ ζρέζε: 

 

𝑀𝐷𝐿𝐾 = 𝑀𝑆𝐸𝐾 +
ln 𝑁∙𝐾∙𝜎𝑝

2

𝑁
  (Δμ. 8.1) 

 

 

Όπνπ ην MDLK  αληηπξνζσπεχεη ην θξηηήξην ηεο ειάρηζηεο απφζηαζεο, ην νπνίν πξνθχπηεη σο 

ην άζξνηζκα δχν παξακέηξσλ: ηνπ κέζνπ ηεηξαγσληθνχ ζθάικαηνο 𝑀𝑆𝐸𝐾 , θαη ηνπ φξνπ 

«πνιππινθφηεηαο» 
ln 𝑁∙𝐾∙𝜎𝑝

2

𝑁
.  Δπηπξφζζεηα, 𝑁 είλαη ν αξηζκφο ησλ ζεκείσλ ηεο αθηνγξακκήο, 𝐾 

είλαη ν αξηζκφο ησλ φξσλ ηνπ κνληέινπ (π.ρ. 1=ζηαζεξφ, 2=γξακκηθφ, 3=ηεηξαγσληθφ, 

4=θπβηθφ), θαη 𝜎𝑝
2 ε a priori εθηίκεζε ηεο δηαθχκαλζεο ηνπ ζνξχβνπ. Ζ κέζνδνο ππνινγίδεη έλα 

ειάρηζην κήθνο 𝑀𝐷𝐿𝐾 γηα θάζε ηηκή ηνπ 𝐾. Απηφ, πξαθηηθά, ζεκαίλεη πσο, φζν απμάλεηαη ν 

βαζκφο ηνπ κνληέινπ, απμάλεηαη θαη ε ηηκή ηεο «πνηλήο πνιππινθφηεηαο» [22]. Έηζη, ηειηθά, 

επηιέγεηαη ην κνληέιν κε ηε κηθξφηεξε ηηκή MDLK . 
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8.2 Η κέζνδνο RLS (Reweighted Least Squares) 

Ζ κέζνδνο RLS, είλαη, νπζηαζηηθά, κία εμέιημε ηεο κεζφδνπ OLS, κε ηε δηαθνξά φηη είλαη 

ιηγφηεξν επηξξεπήο ζηηο αθξαίεο ηηκέο. Έηζη, θαηά ηε κέζνδν απηή, εληνπίδνληαη ηπρφλ αθξαίεο 

ηηκέο (πνπ απνθιίλνπλ απφ κία επζεία παιηλδξφκεζεο) θαη «απνκαθξχλνληαη», αθνχ εηζάγεηαη 

ζε απηέο κεδεληθφ βάξνο, ελψ ζε φιεο ηηο ππφινηπεο ηηκέο εηζάγεηαη βάξνο ίζν κε ηε κνλάδα. 

 

ε πξψην ζηάδην ηεο κεζφδνπ RLS, εθαξκφδεηαη ε κέζνδνο LMS (Least Median of Squares) 

(Rousseeuw et al. [23]) ζχκθσλα κε ηελ νπνία γίλεηαη πξνζδηνξηζκφο ησλ αθξαίσλ ηηκψλ, θαη 

ελ ζπλερεία, νξίδνληαη ηα αληίζηνηρα βάξε («0» γηα ηηο αθξαίεο ηηκέο θαη «1» γηα ηηο ππφινηπεο). 

χκθσλα κε ηνπο δεκηνπξγνχο ηεο, ε κέζνδνο LMS έρεη αλζεθηηθφηεηα 50%, δειαδή, εμάγεη 

αμηφπηζηα απνηειέζκαηα κέρξη ην ζεκείν πνπ νη αθξαίεο ηηκέο ζε έλα ζχλνιν ζεκείσλ δελ 

ππεξβαίλνπλ ην 50%. Έπεηηα, εθαξκφδεηαη ε κέζνδνο OLS ζηα θηιηξαξηζκέλα, πιένλ, 

δεδνκέλα. 

 

Ζ κέζνδνο RLS, αλ θαη θηιηξάξεη ηα δηαζέζηκα δεδνκέλα απφ έλα ζχλνιν αθηνγξακκψλ, ζε 

πεξηπηψζεηο φπνπ ζε κία αθηνγξακκή δελ πθίζηαληαη αθξαίεο ηηκέο γηα ηελ ίδηα ρξνλνινγία, 

ελδέρεηαη λα αλαγλσξίζεη σο αθξαίεο ηηκέο ζεκεία πνπ ζα επηζπκνχζακε λα 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηνλ ηειηθφ ξπζκφ κεηαβνιήο, έπεηηα απφ ζχγθξηζε ησλ ηηκψλ απηψλ κε 

ηηο ηηκέο ζε δηαθνξεηηθέο ρξνληθά αθηνγξακκέο ζε κία ζπγθεθξηκέλε δηαηνκή. Γεδνκέλνπ φηη νη 

πεξηζζφηεξνη κειεηεηέο έρνπλ πεξηνξηζκέλν φγθν δεδνκέλσλ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ξπζκνχ 

εμέιημεο κηαο αθηνγξακκήο, ε απνκάθξπλζε, αθφκε θαη ιίγσλ, ζεκείσλ, ζα απνηεινχζε ξίζθν 

ζηελ νξζή εθηίκεζε ηνπ ηειηθνχ ξπζκνχ κεηαβνιήο. 

 

πκπεξαζκαηηθά, ε κέζνδνο RLS, θξίλεηαη ζθφπηκν λα ρξεζηκνπνηείηαη ζε πεξηπηψζεηο φπνπ 

ππάξρεη κεγάινο φγθνο δεδνκέλσλ, ψζηε λα κελ επεξεάδεηαη ζεκαληηθά ν ηειηθφο ξπζκφο 

κεηαβνιήο, απφ ηελ πηζαλή απνκάθξπλζε κε αθξαίσλ ηηκψλ. Δπίζεο, εάλ ρξεζηκνπνηείηαη ζε 

πεξηπηψζεηο φπνπ ν αξηζκφο ησλ δεδνκέλσλ είλαη πεξηνξηζκέλνο, κία νκαδνπνίεζε ησλ 

δεδνκέλσλ απηψλ ζε γεηηνληθέο δηαηνκέο, ζα κπνξνχζε λα ππνδείμεη πην θαζαξά ηηο αθξαίεο 

ηηκέο, ψζηε απηέο λα απνκαθξπλζνχλ απφ ηηο δηαδηθαζίεο ππνινγηζκνχ ηνπ ξπζκνχ κεηαβνιήο. 

 

8.3 Η κέζνδνο WLS (Weighted Least Squares - Διάρηζηα Σεηξάγωλα κε Βάξε) 

Ζ κέζνδνο WLS είλαη νπζηαζηηθά κία OLS, κε ηε δηαθνξά φηη ρξεζηκνπνηνχληαη βάξε. Μία 

αθηνγξακκή ζε κία δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή, κπνξεί λα έρεη δηαθνξεηηθή αβεβαηφηεηα ζέζεο ζε 

ζρέζε κε κία άιιε αθηνγξακκή ζε θάπνηα άιιε ζηηγκή. Έηζη, αλάινγα κε ην a priori ζθάικα 

ζέζεο, νξίδεηαη θαη θάπνην βάξνο· φζν κεγαιχηεξε είλαη ε αβεβαηφηεηα ζέζεο, ηφζν κηθξφηεξν 

είλαη ην βάξνο πνπ ζα έρεη ην ζηνηρείν απηφ ζηε δηακφξθσζε ηνπ ηειηθνχ ξπζκνχ κεηαβνιήο. 

 

Γηα λα ππνινγηζηνχλ ηα βάξε γίλεηαη ρξήζε είηε ηνπ ηππηθνχ ζθάικαηνο (ζ) είηε ηεο 

κεηαβιεηφηεηαο (ζ
2
) θαζψο ην βάξνο ηεο θάζε παξαηήξεζεο ππνινγίδεηαη απφ ηε ζρέζε : 

 

𝑃𝑖 =
1

𝜎𝑖
   (Δμ. 8.2) 
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Πξφθεηηαη γηα εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ησλ Διαρίζησλ Σεηξαγψλσλ κε n παξαηεξήζεηο 

δηαθνξεηηθήο βαξχηεηαο θαη γλσζηήο ηππηθήο απφθιηζεο. Δπνκέλσο, ν πίλαθαο βαξψλ ζα είλαη 

ηεο κνξθήο: 

 

𝑃 =

 

 

1

𝜎1
2 0 0

0 … 0

0 0
1

𝜎𝑛
2 

   (Δμ. 8.3) 

 

 

 

Καη ην ζχζηεκα εμηζψζεσλ ζε κνξθή πηλάθσλ ζα είλαη : 

 

𝑥 =  𝐴𝑇𝑃𝐴 −1𝐴𝑇𝑃𝑌  (Δμ. 8.4) 

 

  

Όπνπ, 

 

𝐴 ν πίλαθαο πνπ πεξηέρεη κηα κνλαδηαία ζηήιε θαη κηα ζηήιε κε ηα ρξνληθά δεδνκέλα 

𝑌 ν πίλαθαο πνπ πεξηέρεη ηηο ζέζεηο ησλ αθηνγξακκψλ 

𝑃 ν πίλαθαο βαξψλ 

 

Όπσο είλαη θαλεξφ απφ ηνλ πίλαθα βαξψλ θαη ηε ζρέζε κεηαμχ βάξνπο θαη κεηαβιεηφηεηαο, 

φζν κεγαιχηεξε αβεβαηφηεηα έρεη θάπνηα κέηξεζε, ηφζν πην κηθξφ βάξνο έρεη θαη ηφζν ιηγφηεξν 

ζπκκεηέρεη ζηε δηακφξθσζε ηεο ηειηθήο ηάζεο κεηαβνιήο ηεο αθηνγξακκήο. Με απηφλ ηνλ 

ηξφπν ηα πην πξφζθαηα δεδνκέλα, πνπ έρνπλ, ζρεηηθά, κηθξφηεξεο αβεβαηφηεηεο απφ φηη ηα 

παιαηφηεξα, ζπκβάινπλ πεξηζζφηεξν ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ξπζκνχ κεηαβνιήο. 

 

Δπηπξφζζεηα, ρξεζηκνπνηψληαο ηνπο πίλαθεο κεηαβιεηφηεηαο-ζπκκεηαβιεηφηεηαο, κπνξνχκε 

απφ ηα a priori ζθάικαηα ζέζεο θάζε αθηνγξακκήο, λα ππνινγίζνπκε ηα ηειηθά a posteriori 

ηππηθά ζθάικαηα. 

 

Ζ κέζνδνο WLS, ζπγθξηηηθά κε ηε κέζνδν OLS, κπνξεί λα δψζεη πεξηζζφηεξν αμηφπηζηα 

απνηειέζκαηα, θαζψο δε ζεσξεί φια ηα δεδνκέλα ηζνβαξή, αιιά ηα δηαρσξίδεη αλάινγα κε ηελ a 

priori αβεβαηφηεηά ηνπο. Παξά φι’ απηά, ζηα κεηνλεθηήκαηα ηεο κεζφδνπ απηήο 

ζπγθαηαιέγνληαη, αθελφο ε παξαδνρή ηεο γξακκηθήο κεηαβνιήο ηεο αθηνγξακκήο αθεηέξνπ, ην 

γεγνλφο φηη ν είλαη επηξξεπήο ζηηο αθξαίεο ηηκέο, αθνχ απηέο δελ απνθιείνληαη απφ ηελ 

ππνινγηζηηθή δηαδηθαζία [19]. 
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8.4 Η κέζνδνο RWLS (Reweighted Weighted Least Squares) 

Ζ κέζνδνο απηή ζπλδπάδεη ηηο πξναλαθεξζείζεο κεζφδνπο RLS θαη WLS. Έηζη, ζε πξψην 

ζηάδην ηεο κεζφδνπ απηήο πξαγκαηνπνηείηαη θηιηξάξηζκα ησλ δηαζέζηκσλ δεδνκέλσλ ζέζεο 

αθηνγξακκήο απφ ηηο αθξαίεο ηηκέο, ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν LMS (Least Median Squares), 

θαη ζηε ζπλέρεηα εθαξκφδεηαη ε κέζνδνο WLS, θαηά ηελ νπνία νξίδνληαη βάξε ζηα δεδνκέλα, 

αλάινγα κε ηo a priori ζθάικα ηνπο. 

 

Όπσο θαη νη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο πξναλαθεξζείζεο κεζφδνπο, έηζη θαη ε κέζνδνο RWLS 

πξνυπνζέηεη ηελ παξαδνρή κίαο γξακκηθήο κεηαβνιήο ηεο αθηνγξακκήο. Όκσο, παξά ην 

γεγνλφο φηη απνκαθξχλνληαη νη αθξαίεο ηηκέο απφ ηε δηαδηθαζία ππνινγηζκνχ, θαηά φκνην ηξφπν 

κε ηε κέζνδν RLS, πθίζηαηαη κεγάιν ξίζθν θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο ζε πεξηπηψζεηο 

πεξηνξηζκέλνπ φγθνπ δεδνκέλσλ ζε φ,ηη αθνξά ηελ αμηνπηζηία ηνπ ηειηθνχ απνηειέζκαηνο. 

Δπηπξφζζεηα, βαζηθφ κεηνλέθηεκα ηεο κεζφδνπ απηήο είλαη φηη απνκαθξχλεη νξηζκέλεο ηηκέο 

πνπ αλαγλσξίδνληαη σο «αθξαίεο», πξηλ πξνζδηνξηζηεί ε επζεία γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο. 

Καηά ζπλέπεηα, ελδέρεηαη λα απνκαθξχλνληαη ηηκέο πνπ πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηε 

δηαδηθαζία ππνινγηζκψλ [19]. 

 

8.5 Η κέζνδνη LAD (Least Absolute Deviation) θαη WLAD (Weighted Least Absolute 

Deviation) 

Ζ κέζνδνο LAD δηαθέξεη απφ ηηο ππφινηπεο κεζφδνπο θαηά πνιχ, αθνχ είλαη ε κνλαδηθή ε ν 

νπνία δελ πξνυπνζέηεη θαλνληθή θαηαλνκή ησλ ζθαικάησλ, αιιά θαηαλνκή Laplace ή εθζεηηθή 

θαηαλνκή. Δπηπξφζζεηα, δε ρξεζηκνπνηείηαη ζηνπο ππνινγηζκνχο ην ειάρηζην ησλ ηεηξαγψλσλ 

ησλ ππνινίπσλ (φπσο ζπκβαίλεη ζηηο πεξηζζφηεξεο κεζφδνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ειάρηζηα 

ηεηξάγσλα), αιιά ην άζξνηζκα ησλ απνιχησλ ηηκψλ ησλ ππνινίπσλ. Καηά ζπλέπεηα, 

πεξηνξίδεηαη αθφκε πεξηζζφηεξν ε επίδξαζε αθξαίσλ ηηκψλ ζην ηειηθφ απνηέιεζκα [19]. 

 

Δάλ ζέζνπκε 𝑥𝑖  ηε ρξνληθή δηαθνξά δχν δηαζέζηκσλ αθηνγξακκψλ θαη 𝑓(𝑥𝑖) ηελ κεηαμχ ηνπο 

απφζηαζε, ηφηε ε κέζνδνο LAD ζα αλαδεηήζεη ηηο εθηηκψκελεο ηηκέο ησλ αγλψζησλ 

παξακέηξσλ ηεο 𝑓 𝑥𝑖  πνπ ειαρηζηνπνηνχλ ην άζξνηζκα ησλ απφιπησλ ηηκψλ ησλ ππνινίπσλ 

ηνπο: 

 

𝑆 =   𝑦𝑖 − 𝑓 𝑥𝑖  
𝑛
𝑖=1   (Δμ. 8.5) 

 

 

Οπφηε, ζηελ παξαδνρή φηη ηα ζθάικαηα ζηελ LAD θαηαλέκνληαη γξακκηθά, δειαδή 

 

𝑓 𝑥𝑖 = 𝑏1𝑥𝑖 + 𝑏0  (Δμ. 8.6) 

 

 

Σφηε αλαδεηνχληαη νη παξάκεηξνη 𝑏1 (θιίζε) θαη 𝑏0 (ζηαζεξφο φξνο) πνπ ειαρηζηνπνηνχλ ην σο 

άλσ άζξνηζκα . 

 

ηελ παξαδνρή φηη ηα ζθάικαηα θαηαλέκνληαη ζχκθσλα κε κία εμίζσζε δεπηέξνπ βαζκνχ: 
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𝑓 𝑥𝑖 = 𝑎𝑥𝑖
2𝑏𝑥𝑖 + 𝑐  (Δμ. 8.7) 

 

 

Σφηε ζα πξέπεη λα αλαδεηεζνχλ ηξεηο παξάκεηξνη. 

 

ηε ζπλέρεηα ηεο κεζφδνπ, αθνινπζείηαη κία πνιχπινθε δηαδηθαζία, κέζα απφ ηνλ νξηζκφ 

ζπλάξηεζεο ππθλφηεηαο-πηζαλφηεηαο, ζηελ νπνία εθαξκφδνληαη ηα ζηνηρεία πνπ επηιέρζεθαλ 

πξνεγνπκέλσο. 

 

Χο επέθηαζε ηεο κεζφδνπ LAD, είλαη ε WLAD, θαηά ηελ νπνία νη αβεβαηφηεηεο ζέζεο δελ είλαη 

ηζνβαξείο, αιιά θαηαλέκνληαη ζε απηέο δηαθνξεηηθά βάξε. 

 

Αλ θαη νη κέζνδνη LAD θαη WLAD δελ είλαη επηξξεπείο ζηηο αθξαίεο ηηκέο, σζηφζν δείρλνπλ λα 

κελ εμάγνπλ «ζηαζεξά» απνηειέζκαηα, ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο κεζφδνπο. Απηφ νθείιεηαη 

ζην γεγνλφο φηη νη ηηκέο ησλ παξακέηξσλ 𝑏0 θαη 𝑏1, πνπ νπζηαζηηθά θαζνξίδνπλ ηελ επζεία πνπ 

πξνζαξκφδεηαη θαιχηεξα ζηα δηαζέζηκα δεδνκέλα, δελ είλαη ζηαζεξέο, κηαο θαη ν θαιχηεξνο 

ζπλδπαζκφο ηνπο νθείιεηαη ζην εχξνο ηηκψλ, θαζψο θαη ην βήκα αχμεζεο, πνπ ζα νξίζεη ν 

κειεηεηήο γηα «αλίρλεπζε» [19]. πλεπψο, έλα κεγάιν εχξνο ηηκψλ πξνο αλαδήηεζε ζε 

ζπλδπαζκφ κε έλα κηθξφ βήκα αχμεζεο, ελδερνκέλσο λα εμήγαγε αμηφπηζηα απνηειέζκαηα, ζα 

πξνυπέζεηε, φκσο, έλα βαξχ φγθν ππνινγηζκψλ. 

 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί, φηη ζηελ παξνχζα εξγαζία, γηα πξαθηηθνχο ιφγνπο (ρξήζε ζπκβαηηθψλ 

ππνινγηζηψλ) δελ ρξεζηκνπνηήζεθε κεγάιν εχξνο ζπλδπαζκψλ. Παξ’ φια απηά, 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ θάπνηεο εθαξκνγέο γηα ζπγθεθξηκέλε ηηκή αβεβαηφηεηαο γηα νξηζκέλα εχξε 

ηηκψλ, ζε ζπγθεθξηκέλν ζπλδπαζκφ αθηνγξακκψλ. 
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9 ΟΜΑΓΟΠΟΗΖΖ ΣΧΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ - Ζ ΜΔΘΟΓΟ 

BINNING 

Μία αθηνγξακκή ζπλήζσο δε κεηαβάιιεηαη νκνηφκνξθα. Έηζη, ζε νξηζκέλα ζεκεία κπνξεί λα 

νπηζζνρσξεί ιηγφηεξν ή πεξηζζφηεξν, θαη ζε άιια ελδερνκέλσο λα παξαηεξείηαη πξφζρσζε. Γηα 

ην ζθνπφ απηφ, αλαπηχρζεθε ε κέζνδνο Binning, ε νπνία νκαδνπνηεί ηα δεδνκέλα αλά 

ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ δηαηνκψλ, εμεηάδνληαο ηκεκαηηθά ηε ζπκπεξηθνξά κίαο αθηνγξακκήο. 

Οπζηαζηηθά, ε Binning απνηειεί έλα θίιηξν κία επηιερζείζαο κεζφδνπ κειέηεο ηνπ ξπζκνχ 

κεηαβνιήο κίαο αθηνγξακκήο, ην νπνίν πξαγκαηνπνηεί ζπλερείο ζηαηηζηηθνχο ειέγρνπο. 

 

9.1 Η κέζνδνο Binning 

ηε κέζνδν Binning, αξρηθά, γίλεηαη νκαδνπνίεζε θαηά αξηζκφ πνιιαπιάζην ηεο απφζηαζεο 

ησλ αξρηθψλ δηαηνκψλ. Έηζη, γηα παξάδεηγκα, εάλ ε αξρηθή απφζηαζε πνπ νξίζηεθαλ δηαηνκέο 

ζε έλα ζχλνιν αθηνγξακκψλ είλαη 10 κέηξα, ε απφζηαζε ζηε binning κπνξεί λα είλαη 20 κέηξα, 

30 κέηξα θνθ.. Έπεηηα, επηιέγνληαη νη 4 πξψηεο δηαηνκέο ζε έλα πιαίζην, ππνινγίδεηαη ν ξπζκφο 

κεηαβνιήο, θαη ζηε ζπλέρεηα ζπγθξίλεηαη κε ηνλ ξπζκφ κεηαβνιήο ησλ ππφινηπσλ 

νκαδνπνηεκέλσλ δηαηνκψλ. Ζ ζχγθξηζε πξαγκαηνπνηείηαη ρξεζηκνπνηψληαο ην Student t-test 

γηα επίπεδν εκπηζηνζχλεο 95% [24]. Έπεηηα, ε δηαδηθαζία επαλαιακβάλεηαη, εμαηξψληαο θάζε 

θνξά ηελ πξψηε αθηνγξακκή ηεο νκάδαο ησλ ηεζζάξσλ θαη ζπκπεξηιακβάλνληαο ηελ ακέζσο 

επφκελε, έσο φηνπ ε ηειεπηαία νκάδα αθηνγξακκψλ (ην ηειεπηαίν πιαίζην) λα απνηειείηαη απφ 

ηηο ηέζζεξηο ηειεπηαίεο. 

ηε ζπλέρεηα, επηιέγνληαη νη 6 πξψηεο αθηνγξακκέο θαη επαλαιακβάλεηαη ε δηαδηθαζία έσο 

φηνπ ε ηειεπηαία νκάδα λα ζπκπεξηιακβάλεη ηηο 6 ηειεπηαίεο. Ζ επηινγή ησλ νκάδσλ 

επαλαιακβάλεηαη έσο φηνπ ζηελ ηειεπηαία θνξά ησλ επαλαιήςεσλ, ν αξηζκψλ ησλ 

αθηνγξακκψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην πιαίζην ηνπ ππνινγηζκνχ ηνπ ξπζκνχ κεηαβνιήο λα είλαη 

ίζνο κε ην ήκηζπ ηνπ ζπλφινπ ησλ δηαζέζηκσλ αθηνγξακκψλ (Δηθφλα 6). 

  

ηελ δηάγξακκα ηεο εηθφλαο 7, ν νξηδφληηνο άμνλαο ππνδεηθλχεη ηνλ αξηζκφ ησλ δηαηνκψλ θαη ν 

θαηαθφξπθνο άμνλαο ππνδεηθλχεη ηνλ αξηζκφ ησλ δηαηνκψλ πνπ πεξηιακβάλεη θάζε θνξά ην 

πιαίζην πνπ επηιέγεηαη, ψζηε απηφ λα ζπγθξηζεί κε ην Student t-test κε ηηο ππφινηπεο δηαηνκέο. 

Δάλ ε ηηκή ηνπ ξπζκνχ κεηαβνιήο πνπ ππνινγίδεηαη γηα θάζε πιαίζην δε ζπκθσλεί ζηαηηζηηθά 

κε ηνλ ξπζκφ κεηαβνιήο ησλ ππφινηπσλ δηαηνκψλ, απηφ εκθαλίδεηαη ζην δηάγξακκα σο κία 

νξηδφληηα γξακκή (Δηθφλα 7). ηε ζπλέρεηα πξαγκαηνπνηείηαη έλα αθφκε t-test κεηαμχ ησλ 

δηαθνξεηηθψλ πιαηζίσλ, ψζηε λα πξνθχςνπλ ηπρφλ ζηαηηζηηθέο απνθιίζεηο κεηαμχ ηνπο (Δηθφλα 

8). Δάλ δελ ππάξρνπλ απνθιίζεηο, ηφηε ηα δεδνκέλα νκαδνπνηνχληαη θαη ππνινγίδεηαη έλαο 

κέζνο ξπζκφο κεηαβνιήο. Γηαθνξεηηθά, δηαρσξίδνληαη ζε δηαθνξεηηθή θαηεγνξία θαη 

ππνινγίδεηαη έλαο δηαθνξεηηθφο κέζνο ξπζκφο κεηαβνιήο. 
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Δηθφλα 6: Ζ επηινγή ησλ ηεζζάξσλ πξψησλ δηαηνκψλ θαηά ηε κέζνδν Binning 

 

Δηθφλα 7: Απεηθφληζε κε νξηδφληηεο γξακκέο ησλ ζεκείσλ φπνπ νη ξ.κ. ησλ πιαηζίσλ δε ζπκθσλνχλ κε ηνλ ξ.κ. ησλ 

ππφινηπσλ δηαηνκψλ 
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Δηθφλα 8: Ζ ηειηθή νκαδνπνίεζε ηεο κεζφδνπ binning έπεηηα απφ ηελ ηειεπηαία εθαξκνγή ηνπ student t-test 

 

Ζ κέζνδνο binning κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε δηαθνξεηηθέο κεζφδνπο ππνινγηζκνχ ηνπ ξπζκνχ 

κεηαβνιήο κίαο αθηνγξακκήο. ηελ παξνχζα εξγαζία, ζα εθαξκνζηεί ε κέζνδνο binning ζηελ 

κέζνδν OLS (Ordinary Least Squares), κε ηε ρξήζε ηνπ πξνγξάκκαηνο Shev, ε παξνπζίαζε ηνπ 

νπνίνπ ζα γίλεη ζε επφκελν θεθάιαην. 
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10 ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SHEV 

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ξπζκψλ κεηαβνιήο ρξεζηκνπνηψληαο δηαθνξεηηθέο κεζφδνπο, ζηελ 

παξνχζα εξγαζία, πξαγκαηνπνηήζεθε ε ρξήζε ηνπ πξνγξάκκαηνο Shev (Σζαθίξε [25]). Σν 

πξφγξακκα απηφ αλαπηχρζεθε θαη ιεηηνπξγεί ζε πεξηβάιινλ Matlab, γεγνλφο πνπ επηηξέπεη ζηνλ 

κειεηεηή λα επεμεξγαζηεί, εάλ απηφ θξηζεί απαξαίηεην, ηνλ θψδηθα, ψζηε λα ηνλ πξνζαξκφζεη 

ζηα δηθά ηνπ δεδνκέλα. 

 

Πξηλ απφ ηελ εηζαγσγή ησλ δεδνκέλσλ πνπ επεμεξγάδεηαη ην πξφγξακκα, απαηηείηαη ε 

δεκηνπξγία δηαηνκψλ ζηηο κειεηεζείζεο αθηνγξακκέο, θαη ν ππνινγηζκφο ησλ απνζηάζεσλ (κε 

ζεηηθφ ή αξλεηηθφ πξφζεκν, αλάινγα κε ην αλ ππάξρεη πξφζρσζε ή νπηζζνρψξεζε 

αθηνγξακκήο αληίζηνηρα) γηα θάζε πηζαλφ δεχγνο αθηνγξακκψλ.  

 

 

Δηθφλα 9: Σν βαζηθφ κελνχ ηνπ ινγηζκηθνχ Shev. 

 

Έηζη, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο απηήο, πξαγκαηνπνηνχκε κε ηε ζεηξά ηα παξαθάησ 

βήκαηα, φπσο απηά θαίλνληαη θαη ζηελ εηθφλα 9:  
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1. Δηζαγσγή ησλ δεδνκέλσλ απφ έλα ππνινγηζηηθφ θχιιν excel, φπνπ έρνπλ απνζεθεπηεί 

νη κεηξεκέλεο απνζηάζεηο 

2. Δηζαγσγή ησλ ρξνλνινγηψλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζην πιηθφ πνπ θέξεη ηε δηαζέζηκε 

γεσπιεξνθνξία (ράξηεο, αεξνθσηνγξαθία, δνξπθνξηθή εηθφλα, νξζνθσηνράξηεο, 

κεηξήζεηο) 

3. Δηζαγσγή αβεβαηφηεηαο (a priori ζθάικα) γηα θάζε ρξνλνινγία πνπ αληηζηνηρεί ζε 

ζπγθεθξηκέλε γεσπιεξνθνξία 

4. Δπηινγή ησλ κειεηψκελσλ κεζφδσλ 

5. Δπηινγή ηεο απφζηαζεο νκαδνπνίεζεο ησλ δηαηνκψλ (κέζνδνο Binning) 

6. Δθηέιεζε Binning 

 

Tν ινγηζκηθφ Shev δηαζέηεη θαη ηε δπλαηφηεηα νκαδνπνίεζεο (Binning), ρξεζηκνπνηψληαο ηε 

κέζνδν OLS, επηηξέπνληαο ζηνλ κειεηεηή λα νξίζεη ηφζν ην δηάζηεκα ησλ δηαηνκψλ φζν θαη ην 

δηάζηεκα (πνιιαπιάζην ηνπ δηαζηήκαηνο ηεο κία δηαηνκήο) νκνδνπνίεζήο ηνπο (βήκα 5). 

 

ηελ παξνχζα εξγαζία έγηλε κειέηε ηεο εμέιημεο αθηνγξακκψλ κε ηε ρξήζε ησλ κεζφδσλ EPR, 

AER, AOR, OLS, JK, RLS, WLS, RWLS θαη WLAD. 

 

ην ζεκείν απηφ, πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη, πξνθεηκέλνπ λα δηεπξχλνπκε ηνπο ζπλδπαζκνχο ησλ 

άγλσζησλ παξακέηξσλ θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ WLAD, πξαγκαηνπνηήζακε κηθξέο 

αιιαγέο ζηνλ θψδηθα ηνπ ινγηζκηθνχ, απμάλνληαο ην εχξνο ησλ ηηκψλ ηνπο, θαη 

δηαθνξνπνηψληαο ην βήκα αχμεζεο. 
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11 ΜΔΛΔΣΖ ΣΖ ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΖ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΖ ΣΖΝ 

ΠΑΡΑΛΗΑ ΑΦΑΝΣΟΤ ΣΖ ΡΟΓΟΤ: ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ 

ΓΔΧΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ 

11.1 Γεληθά ζηνηρεία ηεο λήζνπ Ρόδνπ 

Σν λεζί ηεο Ρφδνπ βξίζθεηαη ζηε λνηηναλαηνιηθή πηέξπγα ηνπ Αηγαίνπ θαη είλαη ην κεγαιχηεξν 

ζε κέγεζνο ηνπ ζπκπιέγκαηνο ησλ λεζηψλ ηεο Γσδεθαλήζνπ θαη ην ηέηαξην ζε φιε ηελ Διιάδα. 

Καιχπηεη έθηαζε πεξίπνπ 1385,5 ηεηξαγσληθά ρηιηφκεηξα, ελψ ε αθηνγξακκή ηνπ ππνινγίδεηαη 

ζηα 220 ρηιηφκεηξα. Σν ξνκβνεηδέο ζρήκα ηνπ λεζηνχ αθνινπζεί έλαλ άμνλα κε ΒΑ-ΝΓ 

δηεχζπλζε. 

 

Κιηκαηνινγηθά ζηνηρεία 

 

Σν θιίκα ηεο Ρφδνπ είλαη Μεζνγεηαθφ: ηα θαινθαίξηα παξαηεξείηαη έληνλε ειηνθάλεηα (ρσξίο 

πνιιέο βξνρνπηψζεηο), ελψ ην ρεηκψλα ηα θαηξηθά θαηλφκελα είλαη ήπηα. Καηά ηνπο 

θαινθαηξηλνχο κήλεο πλένπλ, θπξίσο, βφξεηνη άλεκνη, ελψ νη ηηκέο πγξαζία παξακέλνπλ πςειέο 

θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο. 

 

 

 

Γηάγξακκα 1: Ζ θαηαλνκή ησλ κέζσλ κεληαίσλ ζεξκνθξαζηψλ ζηε Ρφδν, γηα ην δηάζηεκα 1955-1997 (πεγή: ΔΜΥ) 

 

ην δηάγξακκα 1 παξνπζηάδεηαη ην δηάγξακκα θαηαλνκήο ησλ κέζσλ ζεξκνθξαζηψλ ζην λεζί, 

γηα ην δηάζηεκα 1955-1997, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο Δζληθήο Μεηεσξνινγηθήο Τπεξεζίαο. 

ην δηάγξακκα 2 απεηθνλίδνληαη νη κέζεο κεληαίεο ηηκέο ηεο έληαζεο ησλ αλέκσλ πνπ πλένπλ 

ζην λεζί, γηα ην ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα, 1955-1997. Όπσο έρεη πξναλαθεξζεί, ηφζν ε 

ζεξκνθξαζία, φζν θαη ην αλεκνινγηθφ θαζεζηψο ζε κία πεξηνρή κειέηεο, επεξεάδνπλ ηηο 
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παξάθηηεο κεηαθηλήζεηο ηδεκάησλ. Παξάιιεια, γηα ην λεζί ηεο Ρφδνπ, δελ ππάξρεη θάπνηα 

επίζεκε θαηαγξαθή θαη αλαθνξά θαηλνκέλνπ παιίξξνηαο. 

 

Γηάγξακκα 2: Ζ θαηαλνκή ηεο κέζεο κεληαίαο έληαζεο ηνπ αλέκνπ ζηε Ρφδν, δηάζηεκα 1955-1997 (πεγή: ΔΜΥ) 

 

Γεωινγηθά ζηνηρεία 

 

ηε γεσινγηθή δηακφξθσζε ηεο λήζνπ Ρφδνπ ζπκβάιινπλ ηξεηο γεσινγηθέο ελφηεηεο. Έηζη, ε 

ζηξσκαηνγξαθία ηεο Ρφδνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ χπαξμε απηφρζνλνο ζεηξάο απφ 

Μεζνδσηθνχο αζβεζηφιηζνπο θιχζρε θαη ηεηαξηνγελείο απνζέζεηο, θαη απφ ηελ εκθάληζε 

ειιφρζνλνο επσζεκέλεο ζεηξάο ηξηψλ ηεθηνληθψλ δσλψλ: ηεο Πίλδνπ,  ηνπ Παξλαζζνχ θαη ηνπ 

Γαβξφβνπ [26]. 

 

Τεθηνληθά ζηνηρεία 

 

ηε Ρφδν δηαθξίλνληαη ηξεηο κεγάιεο ηεθηνληθέο ελφηεηεο: 

 

 Σελ αλψηεξε ελφηεηα (λεαπηφρζνλε) πνπ απνηειείηαη απφ πψξν, ηνλ ζρεκαηηζκφ 

γνχξνπ, ηα ιεβαληίληα ηδήκαηα θαη ηνπο ζηξσκαηνγξαθηθνχο νξίδνληεο ηεο νκάδαο 

«Βάηη». 

 Σελ ελδηάκεζε ελφηεηα, πνπ κε ηε ζεηξά ηεο, απνηειείηαη απφ ηξεηο δηαθξηηέο επσζήζεηο: 

 

 Σελ αλψηεξε επσζεκέλε ζεηξά ηεο νκάδαο ηνπ Πξνθήηε Ζιία. Απνηειείηαη 

απφ αζβεζηφιηζνπο ηνπ ζρεκαηηζκνχ Μαιφλαο, ηεο δψλεο ηεο Πίλδνπ. 

 Σελ ελδηάκεζε επσζεκέλε ζεηξά απφ ηνπο αζβεζηφιηζνπο ηεο Λίλδνπ, πνπ 

αλήθνπλ ζηε δψλε Γαβξφβνπ-Σξηπφιεσο θιχζρε Αξρηπφιεσο, θαη 

 Σελ θαηψηεξε επσζεκέλε ζεηξά ηεο νκάδαο Αξραγγέινπ, πνπ απνηειείηαη 

απφ ηνλ θιχζρε Αξρηπφιεσο θαη ηνπο αζβεζηφιηζνπο ηνπ άιαθα θαη 

Κνπκνχιη, πνπ αλήθνπλ ζηε δψλε Παξλαζζνχ. 

 

 Σελ θαηψηεξε επσζεκέλε απηφρζνλε ελφηεηα πνπ απνηειείηαη απφ ηνλ θιχζρε 

Καηηαβηάο θαη ηα αλζξαθηθά πεηξψκαηα ηεο νκάδαο Αηηαβχξνπ. 
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11.2 Η πεξηνρή κειέηεο Αθάληνπ 

Ζ παξαιία Αθάληνπ βξίζθεηαη 18 ρηιηφκεηξα καθξηά απφ ηελ πφιε ηεο Ρφδνπ, ζην 

βνξεηναλαηνιηθφ ηκήκα ηνπ λεζηνχ, θαη απέρεη κφιηο 2 ρηιηφκεηξα απφ ηελ πφιε Αθάληνπ. Σν 

κήθνο ηεο μεπεξλά ηα 7 ρηιηφκεηξα, θαη ε παξάθηηα δψλε ηεο δηαθνξνπνηείηαη απφ ηκήκα ζε 

ηκήκα ηεο. Έηζη, ζπλαληψληαη παξάθηηνη δξφκνη, ην Golf  Αθάληνπ, ηνπξηζηηθέο/μελνδνρεηαθέο 

εγθαηαζηάζεηο, θαζψο θαη «θαζαξά» ηκήκαηα. 

 

ηελ παξνχζα εξγαζία, ην πξψην ηκήκα παξαιίαο πνπ κειεηάηαη, είλαη κεηαμχ ηνπ Golf 

Αθάληνπ θαη έλα κέξνο ηεο γεηηνληθήο παξαιίαο Σξανπλνχ.  Ζ αθηή ραξαθηεξίδεηαη απφ 

ρνλδξφθνθθε άκκν θαη ραιίθη, θαη ζρεηηθά κηθξή θιίζε, ελψ ην βάζνο ηνπ ππζκέλα απμάλεη 

απφηνκα. Ζ κέγηζηε θιίζε παξαηεξείηαη γηα ειάρηζηε απφζηαζε παξαιίαο 120 κ. θαη κέγηζηε 

πςνκεηξηθή δηαθνξά 6,8 κ., φπσο απηφ επηβεβαηψλεηαη απφ ην ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα 8819_8 

ηεο Γ.Τ.. ηνπ 1969 (εηθόλα παξαξηήκαηνο Π1), θαζψο θαη απφ ηηο επί ηφπνπ κεηξήζεηο κε GPS. 

Έηζη, ζε φια ηα ζεκεία ηεο κειεηψκελεο αθηνγξακκήο, ε θιίζε ηεο αθηήο δελ ππεξβαίλεη ην 

5,6%. ην ηκήκα ηεο αθηήο, θαη ζε απφζηαζε πνπ θπκαίλεηαη απφ 60 έσο 100 κέηξα απφ ηελ 

πθηζηάκελε αθηνγξακκή, ππάξρεη αξαηή ζακλψδεο βιάζηεζε θαη θξνθάιεο. Ζ εηθφλα 10 είλαη 

άπνςε ηεο πεξηνρήο κειέηεο. 

 

 

 

Σν ζπλνιηθφ κήθνο ηεο (πθηζηάκελεο) κειεηεζείζαο αθηνγξακκήο είλαη 950 κέηξα, ην πνίν 

δηαηξέζεθε ζε 96 δηαηνκέο ησλ 10 κέηξσλ ε θαζεκία, μεθηλψληαο ηελ αξίζκεζε απφ λφηηα πξνο 

βφξεηα. ηελ εηθφλα 11, απεηθνλίδεηαη ε πεξηνρή κειέηεο, ην πιήζνο ησλ 7 δηαζέζηκσλ 

Δηθφλα 10: Ζ πεξηνρή κειέηεο - Σκήκα ηεο παξαιίαο Αθάληνπ 
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αθηνγξακκψλ, κε δηαθνξεηηθφ ρξψκα ε θάζε δηαζέζηκε αθηνγξακκή, θαζψο θαη νη δηαηνκέο πνπ 

ζρεδηάζηεθαλ. 

 

 

Δηθφλα 11: Ζ δηαίξεζε ηεο αθηνγξακκήο ζε 96 δηαηνκέο 

11.3 πιινγή θαη επεμεξγαζία γεωπιεξνθνξίαο 

Πξνθεηκέλνπ λα κειεηεζεί ε εμέιημε ηεο αθηνγξακκήο ζηελ πεξηνρή Αθάληνπ, κε ηε ρξήζε ησλ 

δηαθνξεηηθψλ κεζφδσλ (EPR, AER, AOR, OLS, JK, RLS, WLS, RWLS, WLAD), ήηαλ 

απαξαίηεηε ε ζπιινγή γεσπιεξνθνξίαο ζρεηηθή κε ηε ζέζε ηεο κειεηψκελεο αθηνγξακκήο 

θαηά ηα πξνεγνχκελα ρξφληα. Γηα ην ζθνπφ απηφ ζπγθεληξψζεθαλ ηνπνγξαθηθά δηαγξάκκαηα, 

αεξνθσηνγξαθίεο, νξζνθσηνράξηεο, ελψ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαη επί ηφπνπ κεηξήζεηο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ε ζπιιερζείζα γεσπιεξνθνξία απνηειείηαη απφ: 

 

 

Τιηθό Υξνλνινγία Κιίκαθα Πεγή 

Κηεκαηνινγηθφ ράξηε 10II γαηψλ Αθάληνπ 1932 1:5000 Κηεκαηνιφγην Ρφδνπ 

Σνπνγξαθηθφ δηάγξακκα 8819_8 1969 1:5000 Γ.Τ.. 

Υάξηεο 328 - 1:50000 1972 1:50000 Γ.Τ.. 

Αεξνθσηνγξαθία 102509 1978 1:5000 Γ.Τ.. 

Αεξνθσηνγξαθία 15268 1991 1:8000 Γ.Τ.. 

Οξζνθσηνράξηε 872_023 1997 1:5000 Γ.Τ.. 

Οξζνθσηνράξηε 872_026 1997 1:5000 Γ.Τ.. 

Οξζνθσηνράξηε 876_026 1997 1:5000 Γ.Τ.. 

Δπί ηφπνπ κεηξήζεηο (Δ.Μ.) 2011 Δ.Μ. GPS (RTK) 

 

Δπίγεηεο κεηξήζεηο 
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Πξνθεηκέλνπ λα επηηχρνπκε ηε κέγηζηε αθξίβεηα ζηε ζέζε ηεο αθηνγξακκήο, ψζηε λα ηε 

ρξεζηκνπνηήζνπκε σο ζεκείν αλαθνξάο ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο δηαζέζηκεο αθηνγξακκέο, 

πξαγκαηνπνηήζακε επί ηφπνπ κεηξήζεηο. Οη κεηξήζεηο έγηλαλ κε ρξήζε ηνπ δηπιφζπρλνπ GPS 

Rover δέθηε Pro Mark 200 ηεο εηαηξείαο Ashtech, κε ηε κέζνδν Real Time Kinematic (RTK). 

Υξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν απηή, ην φξγαλν παξέρεη νλνκαζηηθή αθξίβεηα ζέζεο ±0,01 m. Χο 

ζεκείν αλαθνξάο επηιέρζεθε ην ROD1 ηνπ δηθηχνπ JGC Net, θαη ε βάζε πνπ επηιχζεθε 

ππνινγίζηεθε πεξίπνπ ζηα 7,5 ρηιηφκεηξα. Οη κεηξήζεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε ζπλζήθεο 

άπλνηαο, ψζηε λα είλαη επδηάθξηηε ε ζηηγκηαία αθηνγξακκή, αλεπεξέαζηε απφ θπκαηηζκνχο. 

Δπηπξφζζεηα, νη παξαηεξήζεηο ειήθζεζαλ ηνλ Απξίιην, ψζηε, ε δηαδηθαζία «αληαιιαγήο» 

ηδήκαηνο κεηαμχ ηεο αθηήο θαη ηνπ ππζκέλα λα βξίζθεηαη ζην κηζφ ηεο πεξηφδνπ ηεο. Σέινο, νη 

ζπληεηαγκέλεο ησλ ζεκείσλ ήηαλ ζην Διιεληθφ Γεσδαηηηθφ χζηεκα Αλαθνξάο 1987 (ΔΓΑ 

’87). 

 

Σπλόξζωζε ραξηώλ 

 

Ζ ζπλφξζσζε ηνπ ηνπνγξαθηθνχ δηαγξάκκαηνο 8819_8, θαζψο θαη ηνπ ράξηε ΓΤ 328, 

πξαγκαηνπνηήζεθε ρξεζηκνπνηψληαο ηα ζεκεία ηνπ θαλλάβνπ πνπ είλαη ραξαγκέλνο ζε θαζεκία, 

θαη ζηε ζπλέρεηα έγηλε ςεθηνπνίεζε ζην ζρεδηαζηηθφ πεξηβάιινλ Autocad. Έπεηηα, ε 

ςεθηνπνηεκέλε αθηνγξακκή ζε Hatt (πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη ράξηεο ΓΤ), κεηαηξάπεθε ζην 

ΔΓΑ ’87. 

 

Σπλόξζωζε θαη γεωαλαθνξά αεξνθωηνγξαθηώλ 

 

Ζ βέιηηζηε ζπλφξζσζε ησλ αεξνθσηνγξαθηψλ ζπλεπάγεηαη ρξήζε θσηνζηαζεξψλ ζεκείσλ, κε 

ζηεξενζθνπηθή παξαηήξεζε, απνθιεηζηηθά ζηελ επηθαιππηφκελε πεξηνρή ελφο δεχγνπο 

αεξνθσηνγξαθηψλ. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε, φκσο, ζα ρξεηαδφηαλ έλαο κεγάινο αξηζκφο 

δεπγψλ, πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζεί κία αθηνγξακκή κήθνπο 950 κέηξσλ, γεγνλφο πνπ 

θαζηζηνχζε αδχλαηε ηελ εξγαζία, απφ πιεπξάο δηαζεζηκφηεηαο ρξφλνπ θαη νηθνλνκηθνχ 

θφζηνπο. Δπηπξφζζεηα, αθφκε θαη κία άξηηα ζπλφξζσζε, ζε κία αεξνθσηνγξαθία θιίκαθαο 

1:8000, κε αβεβαηφηεηα θιίκαθαο κφιηο 1 mm, ζα καο παξείρε αθξίβεηα ηειηθήο ζέζεο ± 8,0 m. 

 

Πξνθεηκέλνπ, ινηπφλ, λα αληηκεησπίζνπκε ηηο δπζθνιίεο απηέο πνπ ζπλαληήζακε, 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζπλφξζσζε θάζε αεξνθσηνγξαθίαο κε ηε ρξήζε 8 θσηνζηαζεξψλ ζεκείσλ, 

θαηαλεκεκέλα ζε φιε ηελ πεξηνρή πνπ θαιχπηεη. Γεδνκέλνπ, φκσο, φηη ε ηειηθή ζέζε δε ζα 

απνθιίλεη κφλν ± 8 m γηα αεξνθσηνγξαθία θιίκαθαο 1:8000, ή ± 5 m γηα θιίκαθα 1:5000, 

εθαξκφζακε ηηο δηαθνξεηηθέο κεζφδνπο ππνινγηζκνχ ηνπ ξπζκνχ κεηαβνιήο ηεο αθηνγξακκήο 

γηα αβεβαηφηεηεο ζέζεο κεγαιχηεξεο απφ ηελ αβεβαηφηεηα θιίκαθαο 1 mm. Έηζη, φζν απμάλεηαη 

ην ζθάικα ηεο πξνζδηνξηζζείζαο αξρηθήο ζέζεο, ηφζν κεηψλεηαη ην βάξνο ηεο θαηά ηε 

δηαδηθαζία ππνινγηζκνχ, ζπλεπψο, επεξεάδεη ιηγφηεξν ηε κεηαβνιή θαη απφθιηζε ηεο ηειηθήο 

ζέζεο. 

 

Ζ γεσαλαθνξά ησλ αεξνθσηνγξαθηψλ πξαγκαηνπνηήζεθε απηφκαηα κε ηε ζπλφξζσζή ηνπο, 

αθνχ ηα θσηνζηαζεξά ζεκεία είραλ ζπληεηαγκέλεο ζην ΔΓΑ ’87, ελψ ε ςεθηνπνίεζε ηεο 

αθηνγξακκήο ηνχο, έγηλε ζην ζρεδηαζηηθφ πεξηβάιινλ Autocad. 
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Σπλόξζωζε θηεκαηνινγηθνύ δηαγξάκκαηνο 

 

Ο θηεκαηνινγηθφο ράξηεο, είλαη, νπζηαζηηθά, ε θαηαλνκή ησλ ηδηνθηεζηψλ κίαο πεξηνρήο, ζηελ 

νπνία απνηππψλνληαη θαη ζηαζεξά ζεκεία (φπσο ηξηγσλνκεηξηθά ζεκεία, θηίξηα, θαη δξφκνη), ην 

έηνο 1932, ιίγα ρξφληα κεηά ηε δεκηνπξγία ηνπ Κηεκαηνινγίνπ ζηε Ρφδν απφ ηνπο Ηηαινχο. 

Πξνθεηκέλνπ, ινηπφλ, λα πξαγκαηνπνηεζεί ε θαιχηεξε δπλαηή ζπλφξζσζε ηνπ ράξηε, απηφο 

ζαξψζεθε απφ ζαξσηή ζην νπνίν είρακε ελζσκαηψζεη κε δηαθαλέο ραξηί θάλλαβν κε ζεκεία 

αλά 5 cm. Έηζη, επηηχρακε λα αλάγνπκε ηνλ ράξηε ςεθηαθά ζηε ζσζηή ηνπ θιίκαθα. 

 

Έπεηηα, πξνθεηκέλνπ λα γεσαλαθεξζεί, ζπζρεηίζηεθε κε ηνλ ράξηε θιίκαθαο 1:5000 ηεο ΓΤ 

θαη κε ηνπο δηαζέζηκνπο νξζνθσηνράξηεο, ρξεζηκνπνηψληαο θνηλά ζηαζεξά ζεκεία. ηε 

ζπλέρεηα, ςεθηνπνηήζεθε ε αθηνγξακκή ζε πεξηβάιινλ Autocad. 

11.4 Καζνξηζκόο δηαηνκώλ 

Γηα ηνλ νξηζκφ ησλ δηαηνκψλ, επηιέρζεθε σο αθηνγξακκή αλαθνξάο ε πην πξφζθαηε, ηνπ 2011, 

ε νπνία πξνέθπςε χζηεξα απφ επίγεηεο παξαηεξήζεηο κε GPS. Δμαζθαιίδνληαο ηε κέγηζηε 

δπλαηή αθξίβεηα (Δ.Μ. ή θιίκαθα 1:1), ζα έρνπκε ηελ επθαηξία λα εμεηάζνπκε ην βαζκφ ζηνλ 

νπνίν, ε παιαηφηεηα ηνπ δηαζέζηκνπ πιηθνχ θαη ην ζθάικα ηεο αξρηθήο ζέζεο, επεξεάδνπλ ηελ 

αβεβαηφηεηα ηνπ ηειηθνχ ξπζκνχ κεηαβνιήο. 

 

Έηζη, φπσο θαίλεηαη θαη ζηελ εηθφλα 11, νξίζηεθαλ 96 δηαηνκέο ζε αθηνγξακκή κήθνπο 950 

κέηξσλ, θάζε κία απφ ηηο νπνίεο πεξηιακβάλεη ζεκεία απφ 7 αθηνγξακκέο (1932, 1969, 1972, 

1978, 1991, 1997, 2011). Με απηφλ ηνλ ηξφπν ήηαλ δπλαηή, ηφζν ε κειέηε ηεο εμέιημεο φιεο 

ηεο αθηνγξακκήο σο ζχλνιν, φζν θαη ε «ζπκπεξηθνξά» θάζε ηκήκαηνο πνπ εκπεξηέρεηαη κεηαμχ 

δχν δηαηνκψλ (κέζνδνο binning). 

11.5 Απεηθόληζε αθηνγξακκώλ 

Όπσο θαίλεηαη θαη ζηελ εηθ. 12, ε αθηνγξακκή ζηα Αθάληνπ δελ παξνπζηάδεη κία εληαία θαη 

νκαιή κεηαβνιή. ε θάπνηα ζεκεία ηεο, παξαηεξείηαη δηαρξνληθά κία νπηζζνρψξεζε, ελψ ζε 

άιια ζεκεία παξαηεξείηαη πξφζρσζε. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζην λφηην θνκκάηη, απφ ηε δηαηνκή 1 

έσο 58, θαίλεηαη ε αθηνγξακκή λα έρεη νπηζζνρσξήζεη ζπγθξηηηθά κε ηε ζέζε ηεο ην 1932, ελψ 

απφ ηε δηαηνκή 58 έσο 96 παξαηεξείηαη κία ηάζε πξφζρσζεο. Απηή ε «δηαθνξνπνίεζε» κπνξεί 

λα δηθαηνινγεζεί, θαζ’ φηη, αθελφο, ζην βφξεην ηκήκα ηεο πεξηνρήο κειέηεο, εθβάιιεη έλαο 

ρείκαξξνο (δίπια απφ ην θπιάθην Δξεκνθάζηξνπ), αθεηέξνπ, νη βξαρψδεηο ζρεκαηηζκνί ζην 

βφξεην ηκήκα ηεο αθηήο ηεο παξαιίαο Σξανπλνχ, ιεηηνπξγνχλ σο «θαηαζηξνθείο» ηεο 

θπκαηηθήο ελέξγεηαο, κε απνηέιεζκα λα επλνείηαη ε απφζεζε ηδήκαηνο. 
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Δηθφλα 12: Απεηθφληζε φισλ ησλ δηαζέζηκσλ αθηνγξακκψλ ζε δνξπθνξηθή εηθφλα google 

11.6 Μέηξεζε απνζηάζεωλ ζε θάζε δηαηνκή 

Δπφκελν ζηάδην ηεο κειέηεο ήηαλ ε κέηξεζε ησλ απνζηάζεσλ κεηαμχ ησλ αθηνγξακκψλ γηα 

θάζε δηαηνκή. Έηζη, εηζάγνληαο ηηο ζπληεηαγκέλεο θάζε ζεκείνπ ηνκήο κηαο αθηνγξακκήο θαη 

ηεο δηαηνκήο, θαη εθαξκφδνληαο ηελ απιή εμίζσζε απφζηαζεο κεηαμχ δχν ζεκείσλ, ζε θάζε 

δηαηνκή, κεηξήζεθαλ, θαηαγξάθεθαλ θαη ηαμηλνκήζεθαλ ζε ππνινγηζηηθφ θχιιν excel νη 

απνζηάζεηο κεηαμχ φισλ ησλ πηζαλψλ ζπλδπαζκψλ αθηνγξακκψλ. Δάλ ε απφζηαζε αθνξνχζε 

ρξνληθή νπηζζνρψξεζε αθηνγξακκήο, ηφηε απηή έπαηξλε αξλεηηθφ πξφζεκν. ε αληίζεηε 

πεξίπησζε, φπνπ ππήξρε πξφζρσζε, ε απφζηαζε είρε ζεηηθφ πξφζεκν. 
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12 ΜΔΛΔΣΖ ΣΖ ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΖ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΖ ΣΖΝ 

ΠΑΡΑΛΗΑ ΑΦΑΝΣΟΤ ΣΖ ΡΟΓΟΤ: ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

12.1 Τπνινγηζκνί κε ηε ρξήζε 7 αθηνγξακκώλ 

Πξνθεηκέλνπ λα ζπγθξίλνπκε ηα ζθάικαηα ζηνλ ξπζκφ κεηαβνιήο ηεο αθηνγξακκήο πνπ 

ππνινγίδεη θάζε κία απφ ηηο ρξεζηκνπνηνχκελεο κεζφδνπο, ρξεζηκνπνηήζακε, αξρηθά, ην 

πξφγξακκα Shev εηζάγνληαο ζε απηφ δεδνκέλα απνζηάζεσλ αθηνγξακκψλ θάζε δηαηνκήο θαη 

γηα ηηο 7 δηαζέζηκεο αθηνγξακκέο. Έηζη, ππνινγίζηεθε έλα ξπζκφο κεηαβνιήο γηα θάζε κέζνδν, 

θαη έλα ζθάικα, ηα νπνία αληαπνθξίλνληαλ ζηε ρξήζε φιεο ηεο δηαζέζηκεο πιεξνθνξίαο. Ζ 

δηαδηθαζία επαλαιήθζεθε γηα δηαθνξεηηθέο ηηκέο αβεβαηφηεηαο θιίκαθαο, ψζηε λα εμεηαζηεί ε 

«ζπκπεξηθνξά» ηεο ηειηθήο αβεβαηφηεηαο ζε ζρέζε κε ην αξρηθφ ζθάικα πξνζδηνξηζκνχ ηεο 

αθξηβνχο ζέζεο. Σα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 1 πνπ 

αθνινπζεί: 

 

Πίλαθαο 1: Οη ξπζκνί κεηαβνιήο ηεο αθηνγξακκήο – Υξήζε 7 αθηνγξακκψλ 

Αξ.Δθ. ΑΒΔΒΑΙΟΣΗΣΑ 

ΡΤΘΜΟΙ ΜΔΣΑΒΟΛΗ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ – ΥΡΗΗ 7 ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΩΝ 
(m/year) 

 

Υηι. Σεο 

θιίκαθαο EPR AOR AER OLS JK RLS WLS RWLS WLAD 

1 0,25 -0,46199 -0,44101 -0,1942 -0,49282 -0,48303 -0,92294 
  

-1 

 
ζ: ±0,015823 ±0,22835 

 
±0,000338 

 
±0,024243 

   
2 0,5 -0,46199 -0,44101 -0,1942 -0,49282 -0,48303 -0,92294 -0,33769 -0,33757 0,325 

 
ζ: ±0,031652 ±0,45671 

 
±0,000339 

 
±0,024243 ±0,002623 ±0,002623 

 
3 0,7 -0,46199 -0,44101 -0,1942 -0,49282 -0,48303 -0,92294 -0,33769 -0,33757 0,325 

 
ζ: ±0,044313 ±0,63939 

 
±0,000338 

 
±0,024243 ±0,003672 ±0,003673 

 
4 0,8 -0,46199 -0,44101 -0,1942 -0,49282 -0,48303 -0,92294 -0,33769 -0,33757 0,325 

 
ζ: ±0,050643 ±0,73073 

 
±0,000338 

 
±0,024243 ±0,004197 ±0,004197 

 
5 1 -0,46199 -0,44101 -0,1942 -0,49282 -0,48303 -0,92294 -0,33769 -0,33757 0,325 

 
ζ: ±0,063304 ±0,91341 

 
±0,000338 

 
±0,024243 ±0,005246 ±0,005247 

 
6 1,2 -0,46199 -0,44101 -0,1942 -0,49282 -0,48303 -0,92294 -0,33769 -0,33757 0,325 

 
ζ: ±0,075965 ±1,0961 

 
±0,000338 

 
±0,024243 ±0,006296 ±0,006296 

 
7 1,5 -0,46199 -0,44101 -0,1942 -0,49282 -0,48303 -0,92294 -0,33769 -0,33757 0,325 

 
ζ: ±0,094956 ±1,3701 

 
±0,000338 

 
±0,024243 ±0,00787 ±0,00787 

 
8 1,7 -0,46199 -0,44101 -0,1942 -0,49282 -0,48303 -0,92294 -0,33769 -0,33757 0,325 

 
ζ: ±0,10762 ±1,5528 

 
±0,000338 

 
±0,024243 ±0,008919 ±0,00892 

 
9 1,8 -0,46199 -0,44101 -0,1942 -0,49282 -0,48303 -0,92294 -0,33769 -0,33757 0,325 

 

ζ: ±0,11395 ±1,6441 

 

±0,000338 

 

±0,024243 ±0,009443 ±0,009444 

 
10 2 -0,46199 -0,44101 -0,1942 -0,49282 -0,48303 -0,92294 -0,33769 -0,33757 0,325 

 
ζ: ±0,12661 ±1,8268   ±0,000338   ±0,024243 ±0,010493 ±0,010494   
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Ο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν δηαηεξήζακε 5 δεθαδηθά ςεθία, ηφζν ζην ζήκα ηνπ ηειηθνχ ξπζκνχ 

κεηαβνιήο, φζν θαη ζην ζθάικα απηνχ, είλαη ην γεγνλφο φηη νη ηηκέο απηέο πξφθεηηαη λα 

επεμεξγαζηνχλ ψζηε λα πξνθχςνπλ ζηαηηζηηθά ζπκπεξάζκαηα. Έηζη, ελψ ε δηαηήξεζε κίαο 

αθξίβεηαο εθαηνζηψλ ζα απεηθφληδε κία εμέιημε ηεο αθηνγξακκήο, σζηφζν, φπσο απνδεηθλχεηαη 

θαη ζηε ζπλέρεηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, θαηά ηελ επεμεξγαζία ησλ απνηειεζκάησλ, απηή δε 

ζα ήηαλ αξθεηή ψζηε λα ζπκβάιιεη ζηελ εμαγσγή ζηαηηζηηθψλ πιεξνθνξηψλ πνπ ζπλδένληαη κε 

ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ ζήκαηνο ηνπ ξπζκνχ κεηαβνιήο θαη ηνπ ηειηθνχ ζνξχβνπ. 

 

Όπσο παξαηεξνχκε θαη ζηνλ πίλαθα 1, νη ξπζκνί κεηαβνιήο πνπ ππνινγίδνπλ νη κέζνδνη EPR, 

AOR, OLS θαη JK, θηλνχληαη ζηα ίδηα επίπεδα, ζε φ,ηη αλαθέξεηαη ζηα κέηξα εηήζηαο 

κεηαθίλεζεο ηεο αθηνγξακκήο. Ζ κέζνδνο EPR ππνινγίδεη ηε κεηαβνιή ρξεζηκνπνηψληαο κφλν 

δχν αθηνγξακκέο· ηελ αθηνγξακκή ηνπ 1932 θαη ηνπ 2011, ρσξίο λα ζπλππνινγίδεη ηελ εμέιημε 

ηεο αθηνγξακκήο δηαρξνληθά, ρξεζηκνπνηψληαο θαη αθηνγξακκέο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε 

ελδηάκεζεο ρξνλνινγίεο. 

 

Αθνχ κέζνδνο AOR ρξεζηκνπνηεί φια ηα δηαζέζηκα δεδνκέλα, απηφ ζπλεπάγεηαη θαη ηελ 

εηζαγσγή ζεκαληηθψλ αβεβαηνηήησλ ζηε δηαδηθαζία ηνπ ππνινγηζκνχ. Υαξαθηεξηζηηθφ 

παξάδεηγκα απνηειεί ε ρξήζε ηνπ ράξηε ηεο ΓΤ θιίκαθαο 1:50000, φπνπ, ζηηο πεξηπηψζεηο 

πνπ ηθαλνπνηείηαη ην θξηηήξην ηνπ ειαρίζηνπ ρξφλνπ (γηα καθξηλέο ρξνληθά αθηνγξακκέο), 

εηζάγεηαη κία κεγάιε ηηκή ζθάικαηνο ζηνπο ππνινγηζκνχο, επεξεάδνληαο ηελ ηειηθή 

αβεβαηφηεηα ζέζεο. 

 

Αληίζεηα, ε κέζνδνο OLS παξέρεη πεξηζζφηεξν αμηφπηζηα απνηειέζκαηα, αθνχ εθαξκφδεη κία 

επζεία γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο, ε νπνία πξνζαξκφδεηαη ζηα δηαζέζηκα δεδνκέλα. 

Δπηπξφζζεηα, ε κέζνδνο OLS, ελδείθλπηαη πεξηζζφηεξν ζε ζρέζε κε άιιεο κεζφδνπο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ ηα ειάρηζηα ηεηξάγσλα, αθνχ είλαη πεξηνξηζκέλε ε δηαζέζηκε γεσπιεξνθνξία, 

γεγνλφο πνπ δελ επηηξέπεη λα γίλεη αλαδήηεζε αθξαίσλ ηηκψλ θαη αθαίξεζε απηψλ, θαζψο απηέο 

ελδερνκέλσο λα απνηεινχλ ζεκαληηθφ κέξνο ηεο ρξνληθήο εμέιημεο ηεο αθηνγξακκήο (κέζνδνο 

RLS). Μία βειηηζηνπνίεζε ηεο κεζφδνπ OLS, είλαη ε κέζνδνο JK, ε νπνία εθαξκφδεη κία 

επαλαιεπηηθή δηαδηθαζία ηεο OLS ρξεζηκνπνηψληαο θάζε θνξά φιεο ηηο αθηνγξακκέο πιελ 

κίαο, εθαξκφδνληαο φινπο ηνπ πηζαλνχο ζπλδπαζκνχο ησλ (7-1) αθηνγξακκψλ.  

 

Ζ κέζνδνο AER, θαίλεηαη λα κελ ζπκβαδίδεη κε ηηο ππφινηπεο απιέο κεζφδνπο ππνινγηζκνχ, 

ελψ, φπσο θαη ζηε κέζνδν JK, ήηαλ αδχλαηνο ν ππνινγηζκφο ηνπ ζθάικαηνο κέζσ ηνπ 

ινγηζκηθνχ Shev. 

 

Ο ξπζκφο κεηαβνιήο πνπ ππνινγίδεηαη απφ ηε κέζνδν RLS ελδείθλπηαη ζε πεξηπηψζεηο φπνπ 

ππάξρεη κεγάινο φγθνο δηαζέζηκσλ δεδνκέλσλ, ψζηε λα είλαη επδηάθξηηεο νη αθξαίεο ηηκέο, 

πξνθεηκέλνπ απηέο λα εμαηξεζνχλ απφ ηε δηαδηθαζία ππνινγηζκνχ. Έηζη, ελδέρεηαη ε κέζνδνο 

απηή λα έρεη αθαηξέζεη «απζαίξεηα» ζεκαληηθά ρξνληθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε ηεο 

κειεηεζείζαο αθηνγξακκήο ζηα Αθάληνπ. 

 

Οη κέζνδνη WLS θαη RWLS ππνινγίδνπλ έλαλ ξπζκφ κεηαβνιήο ζέηνληαο βάξε ζηα δηαζέζηκα 

δεδνκέλα, αλάινγα κε ηελ αξρηθή αβεβαηφηεηα ζέζεο πνπ νξίζηεθε γηα θάζε δηαζέζηκν ζεκείν. 

Απηφο είλαη θαη ν ιφγνο πνπ ηα απνηειέζκαηά ηνπο δηαθνξνπνηνχληαη απφ ηηο ππφινηπεο απιέο 

κεζφδνπο. 
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Σέινο, ε κέζνδνο WLAD, θαίλεηαη φηη δελ παξέρεη αμηφπηζηα απνηειέζκαηα. Απηφ νθείιεηαη 

ζην γεγνλφο φηη νη ηηκέο ησλ παξακέηξσλ 𝑏0 θαη 𝑏1, πνπ νπζηαζηηθά θαζνξίδνπλ ηελ επζεία πνπ 

πξνζαξκφδεηαη θαιχηεξα ζηα δηαζέζηκα δεδνκέλα, δελ είλαη ζηαζεξέο, κηαο θαη ν θαιχηεξνο 

ζπλδπαζκφο ηνπο νθείιεηαη ζην εχξνο ηηκψλ, θαζψο θαη ην βήκα αχμεζεο, πνπ ζα νξίζεη ν 

κειεηεηήο γηα «αλίρλεπζε». Έηζη, ρσξίο λα έρνπκε ηε δπλαηφηεηα λα ζέζνπκε έλα κεγάιν εχξνο 

ηηκψλ κε έλα κηθξφ ξπζκφ αχμεζεο, δελ θαηέζηε δπλαηφο ν ππνινγηζκφο ελφο αμηφπηζηνπ 

ξπζκνχ κεηαβνιήο. 

 

πλεπψο, ην ζθάικα ζηελ ηειηθή ηηκή ηνπ ξπζκνχ κεηαβνιήο γηα δηαθνξεηηθέο ηηκέο 

αβεβαηφηεηαο θαηαλέκεηαη εθζεηηθά ζηηο πεξηπηψζεηο ππνινγηζκνχ κε EPR, AOR θαη WLS, 

ζχκθσλα κε ηα θάησζη δηαγξάκκαηα: 

 

 

Γηάγξακκα 3: Ζ θαηαλνκή ηεο ηειηθή αβεβαηφηεηαο ηνπ Ρ.Μ. κε ηε κέζνδν EPR· 1ε θάζε ππνινγηζκψλ 
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Γηάγξακκα 4: Ζ θαηαλνκή ηεο ηειηθήο αβεβαηφηεηαο ηνπ Ρ.Μ. κε ηε κέζνδν AOR· 1ε θάζε ππνινγηζκψλ 

 

 

Γηάγξακκα 5: Ζ θαηαλνκή ηεο ηειηθήο αβεβαηφηεηαο ηνπ Ρ.Μ. κε ηε κέζνδν WLS θαη RWLS· 1ε θάζε 

ππνινγηζκψλ 

 

Ζ ηειηθή αβεβαηφηεηα ζηνλ ξπζκφ κεηαβνιήο ηεο αθηνγξακκήο, φηαλ απηφο ππνινγηζηεί κε ηηο 

κεζφδνπ OLS θαη RLS παξακέλεη ζηαζεξή θαη δελ επεξεάδεηαη απφ ηηο δηαθνξεηηθέο ηηκέο 

αβεβαηφηεηαο. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί νη δηαδηθαζίεο ππνινγηζκνχ ησλ κεζφδσλ απηψλ, ζεσξνχλ 

ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία ζέζεο ηζνβαξή (δελ επεξεάδνληαη απφ δηαθνξεηηθέο ηηκέο αβεβαηφηεηαο 

πνπ νξίδεη ν κειεηεηήο). 
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πλεπψο, ζηα αξλεηηθά ζηνηρεία ηεο κεζφδνπ RLS, εθηφο απφ ην γεγνλφο φηη απνξξίπηεη 

ελδερφκελεο αθξαίεο ηηκέο (πνπ, φπσο έρεη αλαθεξζεί, ζηελ πεξίπησζή καο, επεηδή ππάξρεη 

πεξηνξηζκέλνο φγθνο δηαζέζηκσλ δεδνκέλσλ, απνηειεί κεηνλέθηεκα), ζπλάκα ζεσξεί ηα 

δεδνκέλα ηζνβαξή. Έηζη, νη ηηκέο πνπ απνκέλνπλ δελ θηιηξάξνληαη σο πξνο ην ζθάικα ηνπο, θαη 

ηειηθά, ε ηηκή ηνπ ξπζκνχ κεηαβνιήο πνπ πξνθχπηεη δελ είλαη ηδηαίηεξα αμηφπηζηε. 

 

Δπηπξφζζεηα, αλ θαη ε κέζνδνο OLS δελ θαηαλέκεη βάξε ζηα δηαζέζηκα δεδνκέλα, σζηφζν δελ 

απνξξίπηεη θάπνηα απφ απηά. Έηζη, φιεο νη γλσζηέο ρξνληθέο ζέζεηο ησλ αθηνγξακκψλ 

ζπκβάιινπλ ηζνβαξψο ζηε δηαδηθαζία ππνινγηζκνχ ηνπ ξπζκνχ κεηαβνιήο. 

12.2 Τπνινγηζκνί κε ηε ρξήζε 6 αθηνγξακκώλ – απνθιεηζκόο αθηνγξακκήο ηνπ 1972 

Καηά ηε δεχηεξε θάζε ππνινγηζκψλ, αθαηξέζακε ηελ αθηνγξακκή ηνπ 1972, θιίκαθαο 

1:50000. Έηζη, απνθιείνληαο κία αθηνγξακκή κε κεγάιν αξρηθφ ζθάικα ζέζεο, εμεηάζηεθε ε 

«ζπκπεξηθνξά» ηνπ ηειηθνχ ζθάικαηνο ηνπ ξπζκνχ κεηαβνιήο. Ζ δηαδηθαζία πνπ 

αθνινπζήζεθε ήηαλ φκνηα κε ηελ αξρηθή· εθαξκφζακε ηηο απιέο θαη ζχλζεηεο κεζφδνπο κε ην 

ινγηζκηθφ Shev, γηα δηαθνξεηηθέο ηηκέο αβεβαηφηεηαο θιίκαθαο. Σα απνηειέζκαηα 

παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

 

Πίλαθαο 2: Οη ξπζκνί κεηαβνιήο ηεο αθηνγξακκήο – Υξήζε 6 αθηνγξακκψλ· απνθιεηζκφο αθηνγξακκήο 1972 

Αξ.Δθ. 
ABEBAIOTHTA ΡΤΘΜΟΙ ΜΔΣΑΒΟΛΗ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ – ΥΡΗΗ 6 ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΩΝ 

(m/year) 

 

Υηι.Σεο 

θιίκαθαο EPR AOR AER OLS JK RLS WLS RWLS WLAD 

11 0,5 -0,46199 -0,33464 -0,42484 -0,47013 -0,43406 -0,92301 -0,33723 -0,33723 0,325 

 

ζ: ±0,03165 ±0,066412 

 

±0,000391 

 

±0,027283 ±0,002625 ±0,002625 

 
12 0,8 -0,46199 -0,33464 -0,42484 -0,47013 -0,43406 -0,92301 -0,33723 -0,33723 0,325 

 

ζ: ±0,050643 ±0,10626 

 

±0,000391 

 

±0,027283 ±0,0042 ±0,0042 

 
13 1 -0,46199 -0,33464 -0,42484 -0,47013 -0,43406 -0,92301 -0,33723 -0,33723 0,325 

 
ζ: ±0,063304 ±0,13282 

 
±0,000391 

 
±0,027283 ±0,005251 ±0,005251 

 

14 
 

1,5 -0,46199 -0,33464 -0,42484 -0,47013 -0,43406 -0,92301 -0,33723 -0,33723 0,325 

 

ζ: ±0,094956 ±0,19924 

 

±0,000391 

 

±0,027283 ±0,007876 ±0,007876 

 
15 2 -0,46199 -0,33464 -0,42484 -0,47013 -0,43406 -0,92301 -0,33723 -0,33723 0,325 

 

ζ: ±0,12661 ±0,26565 

 

±0,000391 

 

±0,027283 ±0,010501 ±0,010501 

 
16 2,5 -0,46199 -0,33464 -0,42484 -0,47013 -0,43406 -0,92301 -0,33723 -0,33723 0,325 

 
ζ: ±0,15826 ±0,33206 

 
±0,000391 

 
±0,027283 ±0,013126 ±0,013126 

  

Απνθιείνληαο ηελ αθηνγξακκή ηνπ έηνπο 1972, ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη απφ κεγάιν a priori 

ζθάικα ζέζεο, παξαηεξνχκε ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηα απνηειέζκαηα ησλ κεζφδσλ AOR θαη 

AER, ελψ ηα απνηειέζκαηα ησλ ππφινηπσλ κεζφδσλ δελ επεξεάδνληαη απφ ηε κεηαβνιή απηή 

ζηα δεδνκέλα. 

 

Πην αλαιπηηθά, ν ξπζκφο EPR παξακέλεη ίδηνο, κε ην ίδην ηειηθφ ζθάικα, θαζψο ρξεζηκνπνηεί 

κφλν ηελ πξψηε θαη ηελ ηειεπηαία ρξνληθά αθηνγξακκέο, κε απνηέιεζκα λα κελ επεξεάδεηαη 

απφ ρξνληθά ελδηάκεζεο κεηαβνιέο ηεο αθηνγξακκήο. 
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Ζ κέζνδνο AER, απνθιείνληαο ηελ αθηνγξακκή κε ην κεγαιχηεξν ζθάικα, εμάγεη 

απνηειέζκαηα πνπ ζπκβαδίδνπλ κε απηά ησλ ππφινηπσλ κεζφδσλ. Σν γεγνλφο απηφ 

ειαρηζηνπνηεί ηελ αμηνπηζηία ηεο κεζφδνπ απηήο, αθνχ δηαπηζηψλεηαη φηη είλαη επηξξεπήο ζε 

κεγάια ζθάικαηα θαη ελδερφκελεο αθξαίεο ηηκέο. 

 

Ζ κέζνδνο AOR, ζηελ 2
ε
 απηή εθαξκνγή ηνπ Shev, απνθιείνληαο κία αθηνγξακκή κε κεγάιε 

αβεβαηφηεηα, ππνινγίδεη ηε κεηαβνιή ηεο κε κεγαιχηεξε αθξίβεηα. Έηζη, ελψ ε ρξήζε 7 

αθηνγξακκψλ απέθεξε a posteriori ζθάικα ±0,22 έσο ±1,82 (αλάινγα κε ηελ αξρηθή 

αβεβαηφηεηα θιίκαθαο), ε ρξήζε 6 αθηνγξακκψλ, απνθιείνληαο απηήλ ηνπ 1972, εμάγεη ξπζκφ 

κεηαβνιήο κε ζθάικα κεηαμχ ±0,06 θαη ±0,33, απφθιηζε ζεκαληηθά κηθξφηεξε. 

 

Ο ξπζκφο κεηαβνιήο πνπ ππνινγίδεηαη κε ηε κέζνδν OLS, δηαθέξεη ιίγν απφ απηφλ πνπ 

πξνθχπηεη κε ηε ρξήζε φισλ ησλ δηαζέζηκσλ δεδνκέλσλ, ρσξίο, φκσο, λα αιιάδεη ζεκαληηθά ε 

ηειηθή αβεβαηφηεηα ηνπ ξπζκνχ κεηαβνιήο. Απηφ ζπκβαίλεη επεηδή νη παξαηεξήζεηο ζηε κέζνδν 

απηή ζεσξνχληαη ηζνβαξείο. πλεπψο, αθνχ ν ηειηθφο ξπζκφο κεηαβνιήο δε δηαθέξεη ζεκαληηθά 

απφ ηελ πξνεγνχκελε δηαδηθαζία ππνινγηζκψλ (ρξήζε 7 αθηνγξακκψλ), ήηαλ αλακελφκελν λα 

κελ δηαθνξνπνηεζεί πνιχ θαη ην ηειηθφ ζθάικα. ηα ίδηα επίπεδα θηλήζεθε θαη ε JK, ε νπνία 

απνηειεί κία βειηηζηνπνηεκέλε εθδνρή ηεο OLS. 

 

Δπίζεο, νη κέζνδνη RLS, WLS θαη RWLS, δελ επεξεάδνληαη ζεκαληηθά απφ ην γεγνλφο ηνπ 

απνθιεηζκνχ κίαο αθηνγξακκήο ζε φ,ηη ζρεηίδεηαη κε ην ηειηθφ ζθάικα ζέζεο, αθνχ ην 

θηιηξάξηζκα ησλ ηηκψλ (RLS, RWLS) θαζψο θαη ε ρξήζε βαξψλ (WLS, RWLS) θαζηζηά ηηο 

κεζφδνπο απηέο ιηγφηεξν επηξξεπείο ζε κεγάιεο αξρηθέο αβεβαηφηεηεο θαη αθξαίεο ηηκέο. Σέινο, 

φπσο θαη θαηά ηελ πξνεγνχκελε εθαξκνγή ηνπ Shev, έηζη θαη ηψξα, ηα απνηειέζκαηα ηνπ 

ξπζκνχ WLAD δελ ζπκβαδίδνπλ κε απηά πνπ εμάγνληαη κε ηε ρξήζε ησλ ππφινηπσλ κεζφδσλ. 

 

Γηάγξακκα 6: Ζ θαηαλνκή ηεο ηειηθήο αβεβαηφηεηαο ηνπ Ρ.Μ. κε ηε κέζνδν AOR· 2ε θάζε ππνινγηζκψλ 
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Γηάγξακκα 7: Ζ θαηαλνκή ηεο ηειηθήο αβεβαηφηεηαο ηνπ Ρ.Μ. κε ηε κέζνδν WLS θαη RWLS· 2
ε
 θάζε 

ππνινγηζκψλ 

12.3 Τπνινγηζκόο κε ηε ρξήζε 5 αθηνγξακκώλ – απνθιεηζκόο αθηνγξακκώλ ηνπ 1972 

θαη 1991 

Καηά ηελ ηξίηε θάζε ππνινγηζκψλ, εθαξκφζακε ηηο απιέο θαη ζχλζεηεο κεζφδνπο κειέηεο ηεο 

εμέιημεο ηεο αθηνγξακκήο, απνθιείνληαο ηηο αθηνγξακκέο κε ηε κεγαιχηεξε θιίκαθα, θαη 

ζπλεπψο, κε ην κεγαιχηεξν a priori ζθάικα ζέζεο. Έηζη, αθαηξψληαο απφ ηνπο ππνινγηζκνχο 

ηελ αθηνγξακκή ηνπ 1972, θιίκαθαο 1:50000, θαη ηελ αθηνγξακκή ηνπ 1991, θιίκαθαο 1:8000, 

παξαηεξήζακε φηη ε κέζνδνο AER εμήγαγε ηειείσο δηαθνξεηηθά απνηειέζκαηα ζε ζρέζε κε ηηο 

δχν πξνεγνχκελεο εθαξκνγέο, ελψ νη ππφινηπεο κέζνδνη θηλήζεθαλ ζηα ίδηα επίπεδα,  κε κία 

ειαθξηά πξνζαχμεζε ζηελ αβεβαηφηεηα ηεο ηειηθήο ζέζεο. Δμαίξεζε απνηειεί ε EPR, ε νπνία, 

απφ ηε ζηηγκή πνπ δε κεηαβιήζεθαλ ε αξρηθή θαη ε ηειηθή αθηνγξακκή, δελ εμήγαγε 

δηαθνξεηηθά απνηειέζκαηα. 

 

Ζ κηθξή αχμεζε ηνπ a posteriori ζθάικαηνο, νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη, αθελφο κεηψζεθε ν (ήδε 

κηθξφο) φγθνο ησλ δηαζέζηκσλ δεδνκέλσλ (AOR, OLS, RLS, WLS, RWLS), αθεηέξνπ ζηηο 

κεζφδνπο RLS θαη WLS, ηα ζηνηρεία ησλ αθηνγξακκψλ απηψλ (πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηηο δχν 

πξνεγνχκελεο θνξέο) ζπκβάδηδαλ κε ηελ νκαιή εμέιημε ηεο αθηνγξακκήο θαη δελ 

αληηκεησπίδνληαλ σο αθξαίεο ηηκέο. Έηζη, ν απνθιεηζκφο ηνπο, επεξέαζε ηα ηειηθά 

απνηειέζκαηα απμάλνληαο ζε έλαλ κηθξφ βαζκφ ην ηειηθφ ζθάικα. Αλαιπηηθφηεξα, ηα 

απνηειέζκαηα ησλ ππνινγηζκψλ παξνπζηάδνληαη παξαθάησ: 
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Πίλαθαο 3: Οη ξπζκνί κεηαβνιήο ηεο αθηνγξακκήο – Υξήζε 5 αθηνγξακκψλ· απνθιεηζκφο αθηνγξ. 1972 θαη 1991 

Αξ.Δθ. ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ 
ΡΤΘΜΟΙ ΜΔΣΑΒΟΛΗ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ – ΥΡΗΗ 5 ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΩΝ 

(m/year) 

 

Υηι.Σεο 

θιίκαθαο EPR AOR AER OLS JK RLS WLS RWLS WLAD 

17 0,5 -0,46199 -0,48298 -0,62846 -0,46766 -0,42954 -0,93474 -0,34159 -0,34159 0,325 

 
ζ: ±0,031652 ±0,075934 

 

±0,000503 

 

±0,031979 ±0,002647 ±0,002647 

 18 0,8 -0,46199 -0,48298 -0,62846 -0,46766 -0,42954 -0,93474 -0,34159 -0,34159 0,325 

 
ζ: ±0,050642 ±0,12149 

 

±0,000503 

 

±0,031979 ±0,004236 ±0,004236 

 19 1 -0,46199 -0,48298 -0,62846 -0,46766 -0,42954 -0,93474 -0,34159 -0,34159 0,325 

 
ζ: ±0,063304 ±0,15187 

 

±0,000503 

 

±0,031979 ±0,005295 ±0,005295 

 20 1,5 -0,46199 -0,48298 -0,62846 -0,46766 -0,42954 -0,93474 -0,34159 -0,34159 0,325 

 
ζ: ±0,094956 ±0,2278 

 

±0,000503 

 

±0,031979 ±0,007942 ±0,007942 

 21 2 -0,46199 -0,48298 -0,62846 -0,46766 -0,42954 -0,93474 -0,34159 -0,34159 0,325 

 
ζ: ±0,12661 ±0,30374 

 

±0,000503 

 

±0,031979 ±0,010589 ±0,010589 

 22 2,5 -0,46199 -0,48298 -0,62846 -0,46766 -0,42954 -0,93474 -0,34159 -0,34159 0,325 

 
ζ: ±0,15826 ±0,37967 

 

±0,000503 

 

±0,031979 ±0,013236 ±0,013236 

 23 3 -0,46199 -0,48298 -0,62846 -0,46766 -0,42954 -0,93474 -0,34159 -0,34159 0,325 

 
ζ: ±0,18991 ±0,45561   ±0,000503   ±0,031979 ±0,015884 ±0,015884   

 

 

Σα αληίζηνηρα δηαγξάκκαηα πνπ παξνπζηάδνπλ ηε ζρέζε ηεο αβεβαηφηεηαο κε ην ηειηθφ ζθάικα 

γηα ηηο κεζφδνπο AOR θαη WLS (θαη RWLS) παξνπζηάδνληαη παξαθάησ. 

 

 

Γηάγξακκα 8: Ζ θαηαλνκή ηεο ηειηθήο αβεβαηφηεηαο ηνπ Ρ.Μ. κε ηε κέζνδν AOR· 3ε θάζε ππνινγηζκψλ 
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Γηάγξακκα 9: Ζ θαηαλνκή ηεο ηειηθήο αβεβαηφηεηαο ηνπ Ρ.Μ. κε ηε κέζνδν WLS θαη RWLS· 3ε θάζε 

ππνινγηζκψλ 

12.4 Τπνινγηζκόο κε ηε ρξήζε 5 αθηνγξακκώλ – απνθιεηζκόο αθηνγξακκώλ ηνπ 1972 

θαη 1932 

Καηά ηελ 4
ε
 θάζε ππνινγηζκψλ, ρξεζηκνπνηήζακε φιεο ηηο δηαζέζηκεο αθηνγξακκέο, 

απνθιείνληαο ηελ αθηνγξακκή ηνπ 1972, ε νπνία έρεη θαη ην κεγαιχηεξν ζθάικα, θαζψο θαη 

εθείλε ηνπ 1932, ε νπνία, αλ θαη ε θιίκαθά ηεο δελ είλαη κεγάιε (γεγνλφο πνπ δελ κεγηζηνπνηεί 

ηελ αξρηθή αβεβαηφηεηα), σζηφζν ελδέρεηαη λα «πεξηθιείεη» θάπνην ζεκαληηθφ ζθάικα, αθνχ 

δελ είλαη γλσζηέο νη κέζνδνη θαηά ηηο νπνίεο νη Ηηαινί ηελ απνηχπσζαλ ην 1932 γηα ην 

Κηεκαηνιφγην ην νπνίν νη ίδηνη ίδξπζαλ ηφηε ζην λεζί ηεο Ρφδνπ. πλεπψο, ρσξίο λα είλαη 

γλσζηή ε εκπεηξία ηνπ κεραληθνχ θαηά ηελ απνηχπσζε ηεο αθηνγξακκήο θαη ην ζθάικα ηνπ 

ζενδφιηρνπ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε, ζα κπνξνχζακε λα ζεσξήζνπκε φηη ε αθηνγξακκή ηνπ 1932 

επηθέξεη ζθάικα πνιχ κεγαιχηεξν απφ απηφ πνπ νπζηαζηηθά αληηζηνηρεί ζε κία θιίκαθα 1:5000. 

Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο, απνθιείζακε θαη ηελ αθηνγξακκή απηή, θαη εμεηάζακε ηα εμαγφκελα 

ζθάικαηα ζηνπο ππνινγηζζέληεο ξπζκνχο κεηαβνιήο, φπσο απηνί ππνινγίζηεθαλ κε ηηο απιέο 

θαη ζχλζεηεο κεζφδνπο, ηηο νπνίεο ρξεζηκνπνηήζακε θαη ζηηο πξνεγνχκελεο θάζεηο 

ππνινγηζκψλ. 

 

Σα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ ζε φ,ηη αθνξά ζηνλ ξπζκφ κεηαβνιήο ηεο αθηνγξακκήο, είλαη 

ηειείσο δηαθνξεηηθά ζε ζρέζε κε ηνπο ξπζκνχο κεηαβνιήο πνπ ππνινγίζηεθαλ θαηά ηηο 

πξνεγνχκελεο θάζεηο/εθαξκνγέο ηνπ Shev. Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη απνκαθξχλζεθε κία 

αθηνγξακκή πνιιψλ εηψλ πξηλ, ε νπνία καο παξείρε ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ 

δηαρξνληθή εμέιημε ηεο αθηνγξακκήο. Δίλαη θπζηνινγηθφ, ινηπφλ, λα αλακέλνπκε κεγαιχηεξν 

ζφξπβν ζην ηειηθφ απνηέιεζκα, αθνχ ρξεζηκνπνηνχληαη πιένλ δεδνκέλα ησλ ηειεπηαίσλ 42 

εηψλ, ζε ζρέζε κε ηηο πξνεγνχκελεο θάζεηο ππνινγηζκψλ, φπνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ δεδνκέλα 79 

εηψλ. 

 

y = 3E-05x2

R² = 1

0

0,00005

0,0001

0,00015

0,0002

0,00025

0,0003

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5


θ

ά
ι
κ

α
  
ζ

²W
L

S
(m

²/
ye

a
r²

)

Αβεβαηφηεηα (ρηι. θιίκαθαο)



H επίδραςη του χρονικοφ εφρουσ τησ διαθζςιμησ γεωπληροφορίασ ςτην εκτίμηςη του ρυθμοφ μεταβολήσ τησ ακτογραμμήσ 

 

 
Ε.Μ.Π., Αθήνα, Οκτώβριοσ 2011 

 

56 

 

Πίλαθαο 4: Οη ξπζκνί κεηαβνιήο ηεο αθηνγξακκήο – Υξήζε 5 αθηνγξακκψλ· απνθιεηζκφο αθηνγξ. 1972 θαη 1932 

Αξ.Δθ. ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ 
ΡΤΘΜΟΙ ΜΔΣΑΒΟΛΗ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ – ΥΡΗΗ 5 ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΩΝ 

(m/year) 

 

Υηι.Σεο 

θιίκαθαο EPR AOR AER OLS JK RLS WLS RWLS WLAD 

24 0,5 -0,28717 -0,18256 -0,36594 -0,12123 -0,09849 -0,1817 -0,09429 -0,10061 -0,035 

 
ζ: ±0,059536 ±0,14795 

 
±0,00113 

 
±0,029259 ±0,004507 ±0,004543 

 25 1 -0,28717 -0,18256 -0,36594 -0,12123 -0,09849 -0,1817 -0,09429 -0,10061 -0,035 

 
ζ: ±0,11907 ±0,29591 

 
±0,00113 

 
±0,029259 ±0,009014 ±0,009086 

 26 1,5 -0,28717 -0,18256 -0,36594 -0,12123 -0,09849 -0,1817 -0,09429 -0,10061 -0,035 

 
ζ: ±0,17861 ±0,44386 

 
±0,00113 

 
±0,029259 ±0,013521 ±0,013629 

 27 2 -0,28717 -0,18256 -0,36594 -0,12123 -0,09849 -0,1817 -0,09429 -0,10061 -0,035 

 
ζ: ±0,23814 ±0,59182 

 
±0,00113 

 
±0,029259 ±0,018027 ±0,018172 

 28 2,5 -0,28717 -0,18256 -0,36594 -0,12123 -0,09849 -0,1817 -0,09429 -0,10061 -0,035 

 
ζ: ±0,29768 ±0,73977 

 
±0,00113 

 
±0,029259 ±0,022534 ±0,022715 

 29 0,8 -0,28717 -0,18256 -0,36594 -0,12123 -0,09849 -0,1817 -0,09429 -0,10061 -0,035 

 
ζ: ±0,095257 ±0,23673 

 
±0,00113 

 
±0,029259 ±0,007211 ±0,007269 

 30 3 -0,28717 -0,18256 -0,36594 -0,12123 -0,09849 -0,1817 -0,09429 -0,10061 -0,035 

 
ζ: ±0,35721 ±0,88772 

 
±0,00113 

 
±0,029259 ±0,027041 ±0,027258 

  

 

Παξαηεξψληαο ηα απνηειέζκαηα, ζπκπεξαίλνπκε φηη ην ηειηθφ ζθάικα ζέζεο, πνπ ππνινγίδεη ε 

κέζνδνο EPR, είλαη θαηά πνιχ κηθξφηεξν. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί δχν 

αθηνγξακκέο (1969 θαη 2011) κε ηελ ίδηα ζεσξεηηθή αθξίβεηα ζε ζρέζε κε ηηο 3 πξνεγνχκελεο 

θάζεηο (πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ ηηο 1932 θαη 2011), αθνχ ε θιίκαθα ηεο αθηνγξακκήο ηνπ 1969 

είλαη φκνηα κε απηήλ ηνπ 1932. Έηζη, κεηψλνληαο ηελ ρξνληθή απφθιηζε ησλ δηαζέζηκσλ 

αθηνγξακκψλ, κεηψλεηαη θαη ν ηειηθφο ζφξπβνο ζην ξπζκφ κεηαβνιήο. 

 

Γηάγξακκα 10: Ζ θαηαλνκή ηεο ηειηθήο αβεβαηφηεηαο ηνπ Ρ.Μ. κε ηε κέζνδν EPR· 4ε θάζε ππνινγηζκψλ 
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Απνθιείνληαο ηηο αθηνγξακκέο ηνπ 1932 θαη ηνπ 1972, ε κέζνδνο AER εμάγεη απνηέιεζκα 

ηειείσο δηαθνξεηηθφ ζε ζρέζε κε ηηο πξνεγνχκελεο εθαξκνγέο, γεγνλφο πνπ θαζηζηά ηε κέζνδν 

απηή επηξξεπή ζηα ζθάικαηα πνπ νθείινληαη ζηνλ φγθν ησλ δεδνκέλσλ θαη ζηηο αξρηθέο 

αβεβαηφηεηεο, ελψ παξάιιεια, ε κέζνδνο AOR εμάγεη κεγαιχηεξν ζφξπβν ζηνλ πξνζδηνξηζκφ 

ηνπ ηειηθνχ ξπζκνχ κεηαβνιήο. Απηφ ζπκβαίλεη επεηδή, ε απνθνπή ηεο αθηνγξακκήο ηνπ 1932, 

ε νπνία απέρεη ρξνληθά πνιιά έηε απφ ηηο ππφινηπεο αθηνγξακκέο, ζπλεπάγεηαη ην γεγνλφο φηη 

πνιινί ζπλδπαζκνί ησλ ππφινηπσλ δηαζέζηκσλ αθηνγξακκψλ κε ηελ αθηνγξακκή ηνπ 1932, νη 

νπνίνη ηθαλνπνηνχζαλ (ιφγσ κεγάινπ ΓΤ) ην θξηηήξην ηνπ ειαρίζηνπ ρξφλνπ, δελ 

ζπκπεξηιακβάλνληαη πιένλ ζηνπο ππνινγηζκνχο. Έηζη, κεηψζεθε ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε ν 

φγθνο ησλ δεδνκέλσλ, θαη θαηά ζπλέπεηα, απμήζεθε ν ζφξπβνο ζηνλ ξπζκφ κεηαβνιήο ηεο 

αθηνγξακκήο. 

 

Γηάγξακκα 11: Ζ θαηαλνκή ηεο ηειηθήο αβεβαηφηεηαο ηνπ Ρ.Μ. κε ηε κέζνδν AOR· 4ε θάζε ππνινγηζκψλ 

Δπηπξφζζεηα, ην ηειηθφ ζθάικα ζέζεο πνπ ππνινγίδεη ε κέζνδνο RLS, είλαη ειαθξψο κηθξφηεξν 

ζε ζρέζε κε ηηο πξνεγνχκελεο θάζεηο ππνινγηζκψλ, ελψ ζηηο κεζφδνπο WLS θαη RWLS 

απμήζεθε ζεκαληηθά. Ζ θαηαλνκή βαξψλ ζε έλα πεξηνξηζκέλν εχξνο δεδνκέλσλ (WLS, RWLS) 

εκπεξηέρεη ηελ πηζαλφηεηα ζθάικαηνο, ηδηαίηεξα φηαλ ηα δεδνκέλα απηά θηιηξάξνληαη θαη 

νξηζκέλα εμ’ απηψλ απνκαθξχλνληαη (RWLS). πλεπψο, ε ειάηησζε ησλ δεδνκέλσλ απηψλ, θαη 

θπξίσο κίαο αθηνγξακκήο πνπ παξέρεη ζεκαληηθά ζηνηρεία κίαο δηαρξνληθήο εμέιημεο ηεο 

αθηνγξακκήο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ θαηαλνκή βαξψλ ζε παξαηεξήζεηο πνπ πιεζηάδνπλ ρξνληθά 

κεηαμχ ηνπο, είλαη αλακελφκελν φηη ζα απμήζεη ην ζφξπβν ηνπ ηειηθνχ ξπζκνχ κεηαβνιήο ηεο 

αθηνγξακκήο. Έηζη, ζηελ πεξίπησζε πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη δεδνκέλα πνπ δελ αθνξνχλ πνιιά 

ρξφληα πξηλ, είλαη πξνηηκφηεξε ε ρξήζε ηεο κεζφδνπ OLS, ε νπνία ζεσξεί ηηο παξαηεξήζεηο 

ηζνβαξείο, θαη ε νπνία, ηειηθά, έρεη αηζζεηά κηθξφηεξν ζφξπβν ζηα απνηειέζκαηα πνπ εμάγεη. 
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Γηάγξακκα 12: Ζ θαηαλνκή ηεο ηειηθήο αβεβαηφηεηαο ηνπ Ρ.Μ. κε ηε κέζνδν WLS θαη RWLS· 4
ε
 θάζε 

ππνινγηζκψλ 

Σέινο, ε κέζνδνο WLAD, δελ επεξεάδεηαη νχηε απφ ηελ αιιαγή απηή ζηα δεδνκέλα πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζηνπο ππνινγηζκνχο, θαζψο, φπσο έρεη πξναλαθεξζεί, θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο 

γηα ηελ νξζή ιεηηνπξγία ηεο κεζφδνπ απηήο είλαη ν αθξηβήο πξνζδηνξηζκφο ησλ παξακέηξσλ πνπ 

νξίδεη ηελ επζεία ζηελ νπνία πξνζαξκφδνληαη θαιχηεξα ηα δεδνκέλα. Έηζη, ζε επφκελν 

θεθάιαην, ζα ηεθκεξηψζνπκε ηε ζέζε απηή, κέζα απφ νξηζκέλεο αιιαγέο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζακε ζηνλ θψδηθα ηνπ Shev, θαη νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζηε δηεχξπλζε ηνπ πίλαθα 

απφ ηνλ νπνίν αλαδεηνχληαη νη άγλσζηεο παξάκεηξνη πνπ ρξεζηκνπνηεί ε κέζνδνο WLAD. 

 

12.5 πγθεληξωηηθά απνηειέζκαηα 

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη νη ξπζκνί κεηαβνιήο ηεο αθηνγξακκήο Αθάληνπ, 

φπσο απηνί ππνινγίζηεθαλ κε ηε ρξήζε ησλ δηαθνξεηηθψλ κεζφδσλ, σο κία ζπγθεληξσηηθή 

θαηαγξαθή ηνπο, ελψ ζηα αθφινπζα δηαγξάκκαηα απεηθνλίδεηαη ε θαηαλνκή ηνπ ζνξχβνπ 

(ηεηξαγσληθνχ ζθάικαηνο ζέζεο) ζε ζρέζε κε ηηο δηαθνξεηηθέο ηηκέο αβεβαηφηεηαο πνπ 

νξίζηεθαλ ζηηο 4 θάζεηο ππνινγηζκψλ πνπ αλαιχζεθαλ πξνεγνπκέλσο. 
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Πίλαθαο 5: πγθεληξσηηθφο πίλαθαο ηνπ ξπζκνχ κεηαβνιήο γηα φιεο ηηο κεζφδνπο θαηά ηηο 4 θάζεηο ππνινγηζκψλ 

  7 ΑΚΤΟΓΡΑΜΜΕΣ 6 ΑΚΤΟΓΡΑΜΜΕΣ 5 ΑΚΤΟΓΡΑΜΜΕΣ 5 ΑΚΤΟΓΡΑΜΜΕΣ 

 ΜΕΘΟΔΟΣ 
ΟΛΕ ΟΙ 

ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΕ  ΧΩΡΙ ΣΗΝ 1972 
ΧΩΡΙ ΣΙ 1972 & 

1991 
ΧΩΡΙ ΣΙ 1932 & 

1972 

EPR -0,462 -0,462 -0,462 -0,287 

AOR -0,441 -0,335 -0,483 -0,183 

AER -0,194 -0,425 -0,628 -0,366 

OLS -0,493 -0,470 -0,468 -0,121 

JK -0,483 -0,434 -0,430 -0,098 

RLS -0,923 -0,923 -0,935 -0,182 

WLS -0,338 -0,337 -0,342 -0,094 

RWLS -0,338 -0,337 -0,342 -0,101 

WLAD 0,325 0,325 0,325 -0,035 

 

ην παξαθάησ δηάγξακκα απεηθνλίδεηαη ε θαηαλνκή ηνπ ηεηξαγσληθνχ ζθάικαηνο ηνπ ξπζκνχ 

κεηαβνιήο, ζπλαξηήζεη ηεο αβεβαηφηεηαο θιίκαθαο. 

 

Γηάγξακκα 13: Ζ θαηαλνκή ηνπ ηειηθνχ ζθάικαηνο ηνπ ξπζκνχ κεηαβνιήο κε ηε κέζνδν EPR· απνηειέζκαηα 1εο 

θαη 4εο θάζεο ππνινγηζκψλ 

Παξαηεξνχκε, ινηπφλ, φηη ε απνκάθξπλζε ηεο αθηνγξακκήο ηνπ 1932, ζπκβάιιεη ζηελ αχμεζε 

ηνπ ζνξχβνπ ηνπ ηειηθνχ ξπζκνχ κεηαβνιήο. Γηαπηζηψλνπκε, δειαδή, πσο ν πεξηνξηζκφο ηνπ 

ρξνληθνχ εχξνπο ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ αθηνγξακκψλ, ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή κειέηεο, 

ζπκβάιιεη ζε κεγαιχηεξν ζθάικα ηνπ ππνινγηζζέληνο ξπζκνχ κεηαβνιήο. 
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ην παξαθάησ δηάγξακκα 14 απεηθνλίδεηαη ζπγθεληξσηηθά ε θαηαλνκή ηνπ ηεηξαγσληθνχ 

ζθάικαηνο ζπλαξηήζεη ηεο αβεβαηφηεηαο θιίκαθαο, φπσο απηφ ππνινγίζηεθε ζηηο 4 θάζεηο 

ππνινγηζκψλ ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν AOR. 

 

 

Γηάγξακκα 14: Ζ θαηαλνκή ηεο ηειηθήο αβεβαηφηεηαο ηνπ Ρ.Μ. κε ηε κέζνδν AOR· φιεο νη θάζεηο ππνινγηζκψλ 

Απφ ηελ παξαπάλσ ζπγθεληξσηηθή απεηθφληζε ησλ ζθαικάησλ ηνπ ξπζκνχ κεηαβνιήο, 

δηαπηζηψλνπκε φηη ε κέζνδνο AOR επεξεάδεηαη απφ ηα  a priori ζθάικαηα ζέζεο, εηδηθά φηαλ 

απηά αλαθέξνληαη ζε παιηέο αθηνγξακκέο (φπνπ ην θξηηήξην ηνπ ειαρίζηνπ ρξφλνπ ζα 

ηθαλνπνηεζεί πην εχθνια), ελψ παξάιιεια, εμάγεη πεξηζζφηεξν αμηφπηζηα απνηειέζκαηα φηαλ 

ρξεζηκνπνηείηαη κεγάινο φγθνο δεδνκέλσλ. 

 

Δπηπξφζζεηα, ην θξηηήξην ηνπ ειαρίζηνπ ρξφλνπ απνδεηθλχεηαη αλεπαξθέο, θαζψο ζηηο 

πεξηπηψζεηο φπνπ εθαξκφδεηαη ζε αθηνγξακκέο παιηέο θαη κε ζρεηηθά θαιή αθξίβεηα, ελδέρεηαη 

λα εηζάγεη ζθάικα (αθνχ ζα έρεη ηθαλνπνηεζεί ην θξηηήξην) ην νπνίν δελ νθείιεηαη ζηελ 
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θιίκαθα, αιιά ζηηο ζπλζήθεο απνηχπσζεο ηεο παιηάο αθηνγξακκήο. πλεπψο, γηα λα ζεσξεζεί 

αμηφπηζηνο ν ειάρηζηνο ρξφλνο σο θξηηήξην, πξέπεη λα ζπλδπάδεηαη κε ηελ εκπεηξία ηνπ 

κειεηεηή ζρεηηθά ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο αξρηθήο αβεβαηφηεηαο ησλ αθηνγξακκψλ ζηηο νπνίεο 

εθαξκφδεηαη. 

 

ην δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί απεηθνλίδεηαη ζπγθεληξσηηθά ε θαηαλνκή ηνπ ηεηξαγσληθνχ 

ζθάικαηνο ηνπ ξπζκνχ κεηαβνιήο, φπσο απηφ ππνινγίζηεθε κε ηε κέζνδν OLS, ζπλαξηήζεη ηεο 

αβεβαηφηεηαο θιίκαθαο. 

 

 

Γηάγξακκα 15: Ζ θαηαλνκή ηεο ηειηθήο αβεβαηφηεηαο ηνπ Ρ.Μ. κε ηε κέζνδν OLS· φιεο νη θάζεηο ππνινγηζκψλ 

 

Απφ ην παξαπάλσ δηάγξακκα, δηαπηζηψλνπκε φηη ε κέζνδνο OLS εμάγεη πεξηζζφηεξν αμηφπηζηα 

απνηειέζκαηα, κε κηθξφηεξν ζφξπβν, εάλ ρξεζηκνπνηείηαη κεγάινο φγθνο δεδνκέλσλ ν νπνίνο 

λα αλαθέξεηαη ζε κία καθξά πεξίνδν εμέιημεο, απαιιαγκέλνο απφ ρξνληθέο ζέζεηο αθηνγξακκήο 

κε κεγάιε αβεβαηφηεηα. 
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Δπηπξφζζεηα, απφ ην δηάγξακκα 16, ζπκπεξαίλνπκε φηη ε κέζνδνο RLS, ε νπνία θηιηξάξεη ηα 

δηαζέζηκα δεδνκέλα, αλαδεηψληαο θαη απνκαθξχλνληαο αθξαίεο ηηκέο, ελδείθλπηαη κφλν ζηηο 

πεξηπηψζεηο φπνπ ππάξρεη κεγάινο φγθνο δηαζέζηκσλ δεδνκέλσλ. 

 

 

Γηάγξακκα 16: Ζ θαηαλνκή ηεο ηειηθήο αβεβαηφηεηαο ηνπ Ρ.Μ. κε ηε κέζνδν RLS· φιεο νη θάζεηο ππνινγηζκψλ 

 

Σέινο, ζην δηάγξακκα 17, απεηθνλίδεηαη ε θαηαλνκή ηνπ ηεηξαγσληθνχ ζθάικαηνο ηνπ ξπζκνχ 

κεηαβνιήο, φπσο απηφ ππνινγίδεηαη κε ηηο κεζφδνπο WLS θαη RWLS (ην νπνίν ηπγράλεη λα 

είλαη ζρεδφλ φκνην· απηφο είλαη θαη ν ιφγνο πνπ ηαπηίζακε ην ζθάικα ησλ δχν απηψλ κεζφδσλ), 

ζπλαξηήζεη ηεο αβεβαηφηεηαο θιίκαθαο. Παξαηεξνχκε, ινηπφλ, φηη νη κέζνδνη απηνί 

επεξεάδνληαη ζεκαληηθά εάλ κεηαβιεζεί ην ρξνληθφ εχξνο κειέηεο κίαο αθηνγξακκήο. Έηζη, 

δηαπηζηψλνπκε πσο, ε απνκάθξπλζε ηεο αθηνγξακκήο ηνπ1972, ή ηεο αθηνγξακκήο ηνπ 1991, 

δε κεηαβάιιεη ζεκαληηθά ηνλ ζφξπβν ηνπ ηειηθνχ ξπζκνχ κεηαβνιήο ηεο αθηνγξακκήο. Όηαλ, 

φκσο, απνκαθξχλακε θαη ηελ αθηνγξακκή ηνπ 1932, ειαηηψλνληαο ηα έηε κειέηεο απφ 79 ζε 42, 

ν ζφξπβνο ηνπ ηειηθνχ ξπζκνχ κεηαβνιήο απμήζεθε ζεκαληηθά. 
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Γηάγξακκα 17: Ζ θαηαλνκή ηεο ηειηθήο αβεβαηφηεηαο ηνπ Ρ.Μ. κε ηε κέζνδν WLS θαη RWLS· φιεο νη θάζεηο 

ππνινγηζκψλ 

12.6 ύγθξηζε ηεο κεηαβνιήο ηνπ ξπζκνύ κεηαβνιήο ηεο αθηνγξακκήο ζε ζρέζε κε ηε 

κεηαβνιή ηνπ ηειηθνύ ζθάικαηνο 

Πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζνπκε κία θαιχηεξε εηθφλα ζρεηηθά κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ ηειηθνχ 

ζθάικαηνο ζέζεο ζπλαξηήζεη ηεο κεηαβνιήο ηεο ηηκήο ηνπ ξπζκνχ κεηαβνιήο, θαηά ηελ 

απνκάθξπλζε ρξνληθά αθξαίσλ αθηνγξακκψλ, πηλαθνπνηήζακε ηηο κεηαβνιέο απηέο 

εθθξαζκέλεο ζε πνζνζηηαίεο κνλάδεο. Έηζη, ζεσξψληαο σο ηηκή αλαθνξάο ηνλ ξπζκφ 

κεηαβνιήο πνπ πξνθχπηεη κε ηε ρξήζε θάζε κίαο απφ ηηο ρξεζηκνπνηνχκελεο κεζφδνπο γηα ηηο 7 

αθηνγξακκέο, θαζψο θαη ην αληίζηνηρν a posteriori ζθάικα ηνπ, ππνινγίζακε ηνπο ιφγνπο ηεο 

αληίζηνηρεο ηηκήο ηνπ ξπζκνχ κεηαβνιήο, φπσο πξνθχπηεη κεηά απφ ηελ αθαίξεζε ησλ ρξνληθά 

ελδηάκεζσλ αθηνγξακκψλ ηνπ 1972 θαη 1991, θαη ζηε ζπλέρεηα ηεο αθηνγξακκήο ηνπ 1932, γηα 

θάζε κέζνδν, πξνο ηελ ηηκή αλαθνξάο. Καηά φκνην ηξφπν ελεξγήζακε θαη ζηα ζθάικαηα. Με 

δεδνκέλν φηη ε ηηκή ηνπ ξπζκνχ δε κεηαβάιιεηαη κε ηηο κεηαβνιέο ηεο αξρηθήο αβεβαηφηεηαο 
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θιίκαθαο, θαζψο θαη ην γεγνλφο φηη ε πνζνζηηαία κεηαβνιή ηνπ ζθάικαηνο γηα δηαθνξεηηθέο 

ηηκέο αβεβαηφηεηαο παξέκελε ζηαζεξή (πίλαθαο 7), ηα απνηειέζκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη ζηνλ 

παξαθάησ πίλαθα αλαθέξνληαη ζε κία αξρηθή αβεβαηφηεηα ζέζεο 1mm ηεο θιίκαθαο. 

 

Πίλαθαο 6: Ζ κεηαβνιή ηνπ ηειηθνχ ζθάικαηνο ζε ζρέζε κε ηε κεηαβνιή ηνπ ξπζκνχ κεηαβνιήο 

 
EPR 

 
EPR1 EPR2 EPR3 EPR4 

   α.θ.: 
1mm 7 AKT 

6 AKT 
(X. 1972) 

5 AKT 
(X. 1972 & 1991) 

5 AKT 
(X. 1972 & 1932) EPR2/EPR1 EPR3/EPR1 EPR4/EPR1 

Ρ.Μ.: -0,46199 -0,46199 -0,46199 -0,28717 1,00 1,00 0,62 

ζ ±0,063304 ±0,063304 ±0,063304 ±0,11907 1,00 1,00 1,88 

        

 

AOR 

 

AOR1 AOR2 AOR3 AOR4 

   α.θ.: 
1mm 7 AKT 

6 AKT 
(X. 1972) 

5 AKT 
(X. 1972 & 1991) 

5 AKT 
(X. 1972 & 1932) AOR2/AOR1 AOR3/AOR1 AOR4/AOR1 

Ρ.Μ.: -0,44101 -0,33464 -0,48298 -0,18256 0,76 1,10 0,41 

ζ ±0,91341 ±0,13282 ±0,15187 ±0,29591 0,15 0,17 0,32 

        

 

OLS 

 

OLS1 OLS2 OLS3 OLS4 

   α.θ.: 
1mm 7 AKT 

6 AKT 
(X. 1972) 

5 AKT 
(X. 1972 & 1991) 

5 AKT 
(X. 1972 & 1932) OLS2/OLS1 OLS3/OLS1 OLS4/OLS1 

Ρ.Μ.: -0,49282 -0,47013 -0,46766 -0,12123 0,95 0,95 0,25 

ζ ±0,00033816 ±0,00039092 ±0,00050268 ±0,0011298 1,16 1,49 3,34 

        

 

RLS 

 

RLS RLS2 RLS3 RLS4 

   α.θ.: 
1mm 7 AKT 

6 AKT 
(X. 1972) 

5 AKT 
(X. 1972 & 1991) 

5 AKT 
(X. 1972 & 1932) RLS2/RLS1 RLS3/RLS1 RLS4/RLS1 

Ρ.Μ.: -0,92294 -0,92301 -0,93474 -0,1817 1,00 1,01 0,20 

ζ ±0,024243 ±0,027283 ±0,031979 ±0,029259 1,13 1,32 1,21 

        

 

WLS / RWLS 

 

WLS1 WLS2 WLS3 WLS4 

   α.θ.: 
1mm 7 AKT 

6 AKT 
(X. 1972) 

5 AKT 
(X. 1972 & 1991) 

5 AKT 
(X. 1972 & 1932) WLS2/WLS1 WLS3/WLS1 WLS4/WLS1 

Ρ.Μ.: -0,33769 -0,33723 -0,34159 -0,094291 1,00 1,01 0,28 

ζ ±0,0052463 ±0,0052505 ±0,0052945 ±0,0090137 1,00 1,01 1,72 
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Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα εχθνια παξαηεξνχκε πσο ε κεηαβνιή ηνπ ξπζκνχ κεηαβνιήο θαηά 

ηνλ απνθιεηζκφ θάπνησλ απφ ηηο δηαζέζηκεο αθηνγξακκέο ζπλεπάγεηαη κε αχμεζε ηνπ ηειηθνχ 

ζνξχβνπ ζε φιεο ηηο κεζφδνπο, εθηφο απφ ηελ AOR φπνπ παξαηεξείηαη κείσζε, ρσξίο σζηφζν 

λα αθνινπζείηαη θάπνηα ζπγθεθξηκέλε θαηαλνκή. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ζηε κέζνδν OLS, ε 

απνκάθξπλζε ηεο αθηνγξακκήο ηνπ 1932 ζπκβάιιεη ζηνλ ηξηπιαζηαζκφ ηνπ αξρηθνχ 

ζθάικαηνο ηνπ ξπζκνχ κεηαβνιήο. ηηο ππφινηπεο κεζφδνπο, αλ θαη ν απνθιεηζκφο ηεο 

αθηνγξακκήο ηνπ 1932 απφ ηε δηαδηθαζία ππνινγηζκψλ κπνξεί λα επηθέξεη κεηαβνιή ζην ζήκα 

ηνπ ξπζκνχ κεηαβνιήο έσο θαη 80% (φπσο ζπκβαίλεη ζηελ RLS), σζηφζν ε κεηαβνιή ηνπ 

ηειηθνχ ζθάικαηνο δελ ππεξβαίλεη ην 88% (EPR). πλεπψο, ε κέζνδνο OLS, παξφιν πνπ 

ρξεζηκνπνηεί φιε ηε δηαζέζηκε γεσπιεξνθνξία, θαηά ηε κειέηε ηεο παξαιίαο Αθάληνπ, 

θαίλεηαη λα επεξεάδεηαη πεξηζζφηεξν απφ ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ ρξνληθνχ εχξνπο ησλ 

ρξεζηκνπνηεζέλησλ αθηνγξακκψλ, σο πξνο ηελ αχμεζε ηνπ a posteriori ζθάικαηνο ζέζεο. 

 

Πίλαθαο 7: Ζ κεηαβνιή ηνπ ζθάικαηνο ζε ζρέζε κε ηε κεηαβνιή ηνπ ζήκαηνο ηνπ ξπζκνχ, θαηά ηε κέζνδν WLS 

θαη RWLS γηα δηαθνξεηηθέο ηηκέο αβεβαηφηεηαο 

  

WLS / RWLS 

  

WLS1 WLS2 WLS3 WLS4 
   

A.K. 
 

7 AKT 

6 AKT 
(X. 1972) 

5 AKT 
(X. 1972 & 1991) 

5 AKT 
(X. 1972 & 1932) WLS2/WLS1 WLS3/WLS1 WLS4/WLS1 

0,5 Ρ.Μ.: -0,33769 -0,33723 -0,34159 -0,094291 1,00 1,01 0,28 

 
ζ ±0,0026232 ±0,0026253 ±0,0026473 ±0,0045068 1,00 1,01 1,72 

1 Ρ.Μ.: -0,33769 -0,33723 -0,34159 -0,094291 1,00 1,01 0,28 

 ζ ±0,0052463 ±0,0052505 ±0,0052945 ±0,0090137 1,00 1,01 1,72 

1,5 Ρ.Μ.: -0,33769 -0,33723 -0,34159 -0,094291 1,00 1,01 0,28 

 
ζ ±0,0078695 ±0,0078758 ±0,0079418 ±0,013521 1,00 1,01 1,72 

 

Σέινο, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε κεηαβνιή ηνπ ζθάικαηνο ζηηο κεζφδνπο WLS θαη RWLS 

παξακέλεη αλεμάξηεηε απφ ηελ κεηαβνιή ηεο αξρηθήο αβεβαηφηεηαο (πίλαθαο 7). Έηζη, ελψ ζηηο 

ππφινηπεο κεζφδνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ειάρηζηα ηεηξάγσλα, δελ ππάξρεη κεηαβνιή ηνπ 

ζθάικαηνο ζπλαξηήζεη ηεο αχμεζεο ηεο αβεβαηφηεηαο, ζηηο κεζφδνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 

ειάρηζηα ηεηξάγσλα κε βάξε, ν απνθιεηζκφο κίαο ρξνληθά ελδηάκεζεο δηαζέζηκεο αθηνγξακκήο, 

αθελφο δελ επηθέξεη ζεκαληηθέο κεηαβνιέο ζην ζήκα ηνπ ηειηθνχ ξπζκνχ κεηαβνιήο θαη ζην 

ζθάικα ηνπ, αθεηέξνπ, ε απνκάθξπλζε ηεο αθξαίαο ρξνληθά αθηνγξακκήο ηνπ 1932 ζπκβάιιεη 

ζηελ κεηαβνιή ηνπ ξπζκνχ κεηαβνιήο θαηά 72 % θαη ζηελ πνζνζηηαία κεηαβνιή ηνπ ηειηθνχ 

ζνξχβνπ θαηά ην ίδην πνζνζηφ. Δληνχηνηο, ε κεηαβνιή ηνπ ζθάικαηνο δείρλεη αλεπεξέαζηε απφ 

ηελ αχμεζε ή κείσζε ηεο αβεβαηφηεηαο θιίκαθαο. 

12.7 Δθαξκνγή ηεο κεζόδνπ WLAD γηα δηαθνξεηηθά εύξε ηηκώλ ηωλ παξακέηξωλ b0 

θαη b1 

ηε κέζνδνο WLAD, φπσο ζπκβαίλεη θαη ζηελ απινχζηεξε κέζνδν LAD, αλαδεηείηαη ε 

θαιχηεξε επζεία πνπ πξνζαξκφδεηαη ζηα δηαζέζηκα δεδνκέλα. Οπφηε, ζηελ παξαδνρή φηη ηα 

ζθάικαηα ζηελ LAD θαηαλέκνληαη γξακκηθά, δειαδή 
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𝑓 𝑥𝑖 = 𝑏1𝑥𝑖 + 𝑏0  (Δμ. 12.1) 

 

 

Σφηε αλαδεηνχληαη νη παξάκεηξνη 𝑏1 (θιίζε) θαη 𝑏0 (ζηαζεξφο φξνο) πνπ ειαρηζηνπνηνχλ ην 

άζξνηζκα 

𝑆 =   𝑦𝑖 − 𝑓 𝑥𝑖  
𝑛
𝑖=1   (Δμ. 12.2) 

 

 

Όπνπ, 

 

𝑥𝑖  ε ρξνληθή δηαθνξά δχν δηαζέζηκσλ αθηνγξακκψλ θαη 

 

𝑓(𝑥𝑖) ε κεηαμχ ηνπο απφζηαζε 

 

Ζ αλαδήηεζε ησλ παξακέηξσλ απηψλ πξαγκαηνπνηείηαη απφ έλα εχξνο ηηκψλ πνπ νξίδεηαη απφ 

ηνλ κειεηεηή θαη κε θαζνξηζκέλν βήκα αχμεζεο θαηά ηελ αλαδήηεζε. Σν γεγνλφο απηφ 

ζπλεπάγεηαη ηε ρξήζε ζχγρξνλσλ ππνινγηζηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ κεζφδσλ απηψλ, 

πξνθεηκέλνπ λα νξηζηεί έλα κεγάιν εχξνο ηηκψλ θαη έλα πνιχ κηθξφ βήκα αχμεζεο. Παξά φι’ 

απηά, πξνθεηκέλνπ λα απνδεηρζεί ε πεξαηηέξσ αλαμηνπηζηία ηεο κεζφδνπ WLAD ζε φ,ηη 

αλαθέξεηαη ζηα απνηειέζκαηα πνπ εμήγαγε ζηελ παξνχζα κειέηε, ιφγσ ησλ ηερληθψλ 

δπζθνιηψλ πνπ αλαθέξζεθαλ πσο αληηκεησπίζακε, εθαξκφζακε ηε κέζνδν απηή, εθηφο απφ ην 

εχξνο ηηκψλ πνπ νξίδεηαη απφ ην ινγηζκηθφ Shev, γηα ηξία δηαθνξεηηθά εχξε ηηκψλ κε 

δηαθνξεηηθά βήκαηα αχμεζεο. Έηζη, κε δεδνκέλε αβεβαηφηεηα θιίκαθαο 0,5 ρηιηνζηά ηεο 

εθάζηνηε θιίκαθαο ηεο δηαζέζηκεο γεσπιεξνθνξίαο, θαη ρξεζηκνπνηψληαο θαη ηηο 7 

αθηνγξακκέο, ηα απνηειέζκαηα εθαξκνγήο ηεο WLAD γηα δηαθνξεηηθά εχξε ηηκψλ ησλ 

άγλσζησλ παξακέηξσλ, παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα παξαθάησ: 

 

Πίλαθαο 8: Ζ εθαξκνγή ηεο WLAD γηα δηαθνξεηηθά εχξε ηηκψλ ησλ άγλσζησλ παξακέηξσλ 

  Από Ζως Βήμα 
Ρ.Μ. (WLAD) 

(m/year) 

b1 -2 2 0,005 

0,325 b0 -250 250 1 

b1 -2 2 0,005 

0,23 b0 -250 250 0,5 

b1 -2 2 0,005 

0,125 b0 -500 500 0,8 

b1 -3 3 0,005 

0,23 b0 -1000 1000 0,5 
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πκπεξαίλνπκε, ινηπφλ, πσο ε αμηνπηζηία ησλ απνηειεζκάησλ εμαξηάηαη, αθελφο απφ ηελ 

εκπεηξία ηνπ κειεηεηή ζηνλ θαζνξηζκφ ηνπ εχξνπο ησλ ηηκψλ ησλ άγλσζησλ παξακέηξσλ, 

αθεηέξνπ, ζηε δηαζεζηκφηεηα ππνινγηζηηθψλ κεραλεκάησλ εθνδηαζκέλα κε αξθεηή κλήκε 

ηπραίαο πξνζπέιαζεο (RAM) πνπ λα δχλαηαη λα εθηειέζνπλ έλαλ κεγάιν φγθν ππνινγηζκψλ. 

 

Δπηπξφζζεηα, ε ρξήζε δχν παξακέηξσλ, πξαγκαηνπνηήζεθε κε δεδνκέλε ηελ γξακκηθή 

θαηαλνκή ησλ ζθαικάησλ. Έηζη, ζηελ πεξίπησζε παξαδνρήο εθζεηηθήο κεηαβνιήο απηψλ, ζα 

έπξεπε λα αλαδεηεζνχλ ηξεηο παξάκεηξνη, γεγνλφο πνπ ζα αχμαλε ην επίπεδν δπζθνιίαο ησλ 

ππνινγηζκψλ, φζν θαη ηελ πξνυπφζεζε εθαξκνγήο ηνπο απφ έλαλ έκπεηξν κειεηεηή. 
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13 ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΣΖ ΜΔΘΟΓΟΤ ΒΗΝΝING ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ 

ΑΦΑΝΣΟΤ 

Ζ κέζνδνο Binning, ππνινγίδεη επί κέξνπο ξπζκνχο κεηαβνιήο γηα δηαθνξεηηθνχο ζπλδπαζκνχο 

δηαηνκψλ, εθαξκφδνληαο έλα πιαίζην ην νπνίν μεθηλά απνηεινχκελν απφ 4 δηαηνκέο θαη 

θαηαιήγεη λα ζπκπεξηιακβάλεη ην ήκηζπ ησλ ζρεδηαζζέλησλ δηαηνκψλ. Έηζη, εθαξκφδνληαο 

ζπλερψο ζηαηηζηηθέο ζπγθξίζεηο κεηαμχ ησλ ξπζκψλ κεηαβνιήο, ρξεζηκνπνηψληαο ην student t-

test, νκαδνπνηεί ηα απνηειέζκαηα θαη εμάγεη ξπζκνχο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ 

δηαηνκψλ (νη νπνίεο θαίλεηαη λα παξνπζηάδνπλ κία θνηλή «ηάζε»). 

 

ηελ παξνχζα εξγαζία, ε ρξεζηκνπνηνχκελε κεζνδνινγία ππνινγηζκψλ πνπ εθήξκνζε ε 

Binning ήηαλ ε OLS, αθνχ ε απιή κέζνδνο ησλ ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ ζεσξεί ηηο δηαζέζηκεο 

παξαηεξήζεηο ηζνβαξείο. Έηζη, έρνληαο έλαλ πεξηνξηζκέλν φγθν δεδνκέλσλ, θαη ρσξίο λα 

ππάξρεη ε επρέξεηα απνθιεηζκνχ ηηκψλ, ζεσξψληαο απηέο σο αθξαίεο, ε κέζνδνο OLS 

ρξεζηκνπνηεί φια ηα δεδνκέλα, παξέρνληαο έλα αμηφπηζην απνηέιεζκα. 

 

 

13.1 Δθαξκνγή ηεο binning γηα δηαθνξεηηθνύο ζπλδπαζκνύο αθηνγξακκώλ 

Ζ κέζνδνο Binning εθαξκφζηεθε γηα δηαθνξεηηθνχο ζπλδπαζκνχο αθηνγξακκψλ, πξνθεηκέλνπ 

λα θξίλνπκε ηειηθά ην βαζκφ θαηά ηνλ νπνίν απηή επεξεάδεηαη απφ ηελ πξνζζήθε ή ηνλ 

απνθιεηζκφ γεσπιεξνθνξίαο. Γηα ην ζθνπφ απηφ, πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηέζζεξεηο εθαξκνγέο· ε 

1
ε
 αθνξνχζε ηε ρξήζε φισλ ησλ δηαζέζηκσλ αθηνγξακκψλ, ζηε 2

ε
 απνθιείζηεθε ε αθηνγξακκή 

ηνπ 1972 (θιίκαθαο 1:50000), θαηά ηελ 3
ε
 εθαξκνγή απνθιείζηεθαλ νη αθηνγξακκέο ηνπ 1972 

θαη ηνπ 1991 (πνπ είραλ ηε κεγαιχηεξε αξρηθή αβεβαηφηεηα), θαη ζηελ 4
ε
 εθαξκνγή 

απνθιείζηεθαλ νη αθηνγξακκέο ηνπ 1932 θαη ηνπ 1972. 

 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα, παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα φισλ ησλ εθαξκνγψλ binning, φπσο 

απηέο εθηειέζηεθαλ κε εληαία αξρηθή αβεβαηφηεηα ζέζεο 0,7 mm ηεο θιίκαθαο, θαη απνζηάζεηο 

𝑑 = 2 𝑥 10𝑚 = 20 𝑚, δηπιάζηεο, δειαδή, ηεο αξρηθήο, κεηαμχ ησλ δηαηνκψλ, απφζηαζεο. 

 

 

Πίλαθαο 9: Οη εθαξκνγέο ηεο κεζφδνπ Binning γηα δηαθνξεηηθνχο ζπλδπαζκνχο αθηνγξακκψλ 

Εφαρμογή binning (OLS) - διατομζς 20 m - αβεβαιότητα 0,7 mm κλίμακας - 7 ακτογραμμζς 

Διατομζς: 1 ζως 22 -0,908 ± 0,00074 
     

 
23 ζως 69 -0,584 ± 0,00048 

     

 
70 ζως 96 -0,00615 ± 0,00068 
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Εφαρμογή binning (OLS) - διατομζς 20 m - αβεβαιότητα 0,7 mm κλίμακας- 6 ακτογραμμζς (χωρίσ τθν 1972) 

Διατομζς: 1 ζως 22 -0,906 ± 0,00086 
     

 
23 ζως 69 -0,565 ± 0,00055 

     

 
70 ζως 96 0,0385 ± 0,00078 

     

Εφαρμογή binning (OLS) - διατομζς 20 m - αβεβαιότητα 0,7 mm κλίμακας - 5 ακτογραμμζς (χωρίσ τισ 1972 και 1991) 

Διατομζς: 1 ζως 22 -0,912 ± 0,0011 
     

 
23 ζως 69 -0,559 ± 0,00071 

     

 
70 ζως 96 0,0415 ± 0,001 

     

Εφαρμογή binning (OLS) - διατομζς 20 m - αβεβαιότητα 0,7 mm κλίμακας - 5 ακτογραμμζς (χωρίσ τισ 1932 και 1972) 

Διατομζς: 1 ζως 17 -0,171 ± 0,003 
     

 
18 ζως 54 -0,136 ± 0,0018 

     

 
55 ζως 78 -0,0765 ± 0,0023 

      

Όπσο παξαηεξνχκε απφ ηνλ πίλαθα 6, ε κέζνδνο OLS δελ επεξεάδεηαη απφ ηνλ απνθιεηζκφ ησλ 

(ζρεηηθά) πξφζθαησλ δηαζέζηκσλ αθηνγξακκψλ. Σν γεγνλφο φηη ε Binning νκαδνπνηεί ηα 

απνηειέζκαηα πξαγκαηνπνηψληαο ζπλερψο ζηαηηζηηθνχο ειέγρνπο, ηελ θαζηζηά αλζεθηηθή ζηνλ 

απνθιεηζκφ γεσπιεξνθνξίαο θαη ζηηο αθξαίεο ηηκέο. Παξά φι’ απηά, δηαπηζηψλνπκε πσο ν 

απνθιεηζκφο ηεο παιαηφηεξεο δηαζέζηκεο αθηνγξακκήο, ηνπ 1932, επεξεάδεη ζεκαληηθά ηα 

εμαγφκελα απνηειέζκαηα, αθνχ ην θηεκαηνινγηθφ δηάγξακκα απεηθνλίδεη κία ζεκαληηθή 

ρξνληθή εμέιημε ηεο κειεηεζείζαο αθηνγξακκήο. 

 

 

Δηθφλα 13: 1ε εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ Binning – ρξήζε 7 αθηνγξακκψλ 
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Δπηπξφζζεηα, παξαηεξείηαη κία δηαθνξνπνίεζε ζηνλ ηειηθφ ζφξπβν ηνπ ξπζκνχ κεηαβνιήο. 

Έηζη, ην ηειηθφ ζθάικα ηνπ ξπζκνχ κεηαβνιήο, θαίλεηαη λα ειαρηζηνπνηείηαη ζηελ πεξίπησζε 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη φιεο νη αθηνγξακκέο, ελψ απμάλεηαη φζν «αθαηξνχκε» ρξνληθέο 

αθηνγξακκέο, θαη αθηνγξακκέο κε κηθξφ ζφξπβν. 

 

 

Δηθφλα 14: 4ε εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ Binning – ρξήζε 5 αθηνγξακκψλ (ρσξίο ηηο 1932 θαη 1972) 

 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ε νκαδνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ζε πεξηνρέο κε θνηλφ ξπζκφ 

κεηαβνιήο δελ είλαη αλεμάξηεηε, αιιά θαίλεηαη λα ζπλδέεηαη κε ηελ κέζνδν ηελ νπνία 

ρξεζηκνπνηεί. πγθεθξηκέλα, ν κέζνο φξνο ησλ επηκέξνπο ξπζκψλ κεηαβνιήο θαηά ηε ρξήζε 

ησλ 7 αθηνγξακκψλ (φπσο απηνί πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ηεο binning) είλαη -0,499 

m/year, θαη είλαη ζρεδφλ φκνηνο κε ηνλ ξπζκφ κεηαβνιήο ηεο αθηνγξακκήο, φπσο απηφο 

ππνινγίδεηαη απνθιεηζηηθά απφ ηελ OLS (γηα ρξήζε ησλ ίδησλ 7 αθηνγξακκψλ), ν νπνίνο έρεη 

ηελ ηηκή -0,493 m/year (πίλαθαο 1). Καηά φκνην ηξφπν, ν κέζνο φξνο ησλ επηκέξνπο ξπζκψλ 

κεηαβνιήο (χζηεξα απφ ηελ νκαδνπνίεζε) γηα ρξήζε 5 αθηνγξακκψλ (ρσξίο απηέο ηνπ 1972 θαη 

1932) είλαη -0,128 m/year θαη απνθιίλεη κφιηο 7 mm απφ ηνλ αληίζηνηρν ξπζκφ κεηαβνιήο (-

0,121 m/year, πίλαθαο 4), φπσο απηφο ππνινγίδεηαη απνθιεηζηηθά απφ ηελ OLS κε ηε ρξήζε ησλ 

ίδησλ αθηνγξακκψλ. 
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Δηθφλα 15: 2ε εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ Binning – ρξήζε 6 αθηνγξακκψλ (απνθιεηζκφο ηεο αθηνγξακκήο ηνπ 1972) 

 

Δηθφλα 16: 3ε εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ Binning – ρξήζε 5 αθηνγξακκψλ (απνθιεηζκφο ησλ αθηνγξακκψλ ηνπ 1972 

θαη ηνπ 1991) 
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14 ΜΔΛΔΣΖ ΣΖ ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΖ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΖ ΣΖΝ 

ΠΑΡΑΛΗΑ ΦΑΝΔ ΣΖ ΡΟΓΟΤ: ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ 

ΓΔΧΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ 

14.1 Πεξηγξαθή ηεο πεξηνρήο κειέηεο 

Ζ θνηλφηεηα Φαλψλ βξίζθεηαη 35 πεξίπνπ ρηιηφκεηξα λνηηνδπηηθά ηεο πφιεο ηεο Ρφδνπ. Ζ 

πεξηνρή κειέηεο ραξαθηεξίδεηαη απφ έληνλνπο αλέκνπο, θαη ζπλεπψο, έλα πδξνδπλακηθφ 

θαζεζηψο πνπ έρεη άκεζε επηξξνή, ηφζν ζηελ εμέιημε ηεο αθηνγξακκήο, φζν θαη ζηε 

κνξθνινγία ηνπ εδάθνπο. 

 

Ζ πεξηνρή κειέηεο αθνξά έλα ηκήκα ηεο παξαιίαο ησλ Φαλψλ, κήθνπο 600 κέηξσλ, ην νπνίν 

έρεη βνξεηνδπηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ. Γηα ηε κειέηε ηνπ, δηαηξέζεθε ζε 61 δηαηνκέο ησλ 10 

κέηξσλ, μεθηλψληαο ηελ αξίζκεζε απφ βφξεηα πξνο λφηηα. Ζ αθηή απνηειείηαη απφ ραιίθηα θαη 

ιεπηφθνθθε άκκν. Σν έδαθνο, πξηλ ππνζηεί ηελ έληνλε δηάβξσζή ηνπ, παξνπζίαδε κηθξή θιίζε, 

ρσξίο απφηνκεο πςνκεηξηθέο δηαθνξέο. Δπηπξφζζεηα, θαηά ην κεγαιχηεξν κέξνο, λφηηα ηεο 

κειεηψκελεο αθηνγξακκήο, ππάξρνπλ θαιιηεξγνχκελεο εθηάζεηο, ελψ, ζε θάπνηα ζεκεία 

παξαηεξνχληαη θαιακψλεο θαη αξαηή παξάθηηα βιάζηεζε. 

Δηθφλα 17: Δπηζήκαλζε ηεο πεξηνρήο κειέηεο ζηελ θνηλφηεηα Φάλεο 

 

Απφ ην 1930, ρξνλνινγία ζηελ νπνία αληηζηνηρεί ε παιαηφηεξε δηαζέζηκε αθηνγξακκή πνπ 

πξνέθπςε απφ ηελ απνηχπσζή ηεο απφ ηνπο Ηηαινχο θαηά ηε δεκηνπξγία ηνπ Κηεκαηνινγίνπ, 
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παξαηεξείηαη κία ζπλερήο νπηζζνρψξεζε (εηθφλα 20), ε νπνία νθείιεηαη απνθιεηζηηθά ζηελ 

επίδξαζε ησλ αλέκσλ θαη ησλ ξεπκάησλ, θαζψο δελ ππάξρνπλ ζεκαληηθά παξάθηηα έξγα ζε 

κεγάιε απφζηαζε απφ ηελ αθηή. Ζ δηαβξσηηθή ηάζε ησλ θπκάησλ ζηελ πεξηνρή κειέηεο 

απεηθνλίδεηαη θαζαξά ζηηο θσηνγξαθίεο πνπ ιήθζεθαλ απφ ηελ επίζθεςή καο ζε απηή· απφηνκα 

πξαλή, μεξηδσκέλα δέληξα, βπζηζκέλα πνιπβνιεία ηνπ ζηξαηνχ ζπλζέηνπλ κία γεληθφηεξε 

εηθφλα εγθαηάιεηςεο ηεο αθηήο ζηα ζηνηρεία ηεο θχζεο. 

 

Δηθφλα 18: Άπνςε ηεο παξαιίαο Φάλεο 

 

Δπηπξφζζεηα, ηα ηδηφθηεηα παξαζαιάζζηα γεσηεκάρηα, έπεηηα απφ κεηξήζεηο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε ηε ρξήζε δηπιφζπρλνπ rover δέθηε GPS, θαη χζηεξα απφ ζπζρέηηζε ηεο 

πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο κε ην Κηεκαηνινγηθφ ππφβαζξν ηνπ 1930, δηαπηζηψζεθε πσο έρνπλ 

θαηαθιπζζεί απφ ην λεξφ (εηθφλα 20). Πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζζεί ε θαηάζηαζε απηή θαη λα 

πεξηνξηζηεί ε ζπλερήο νπηζζνρψξεζε ηεο αθηνγξακκήο, νη ηδηνθηήηεο ηνπο, ηα ηειεπηαία ρξφληα, 

δεκηνπξγνχλ αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα κηθξνχο πξνβφινπο, ψζηε λα δηαθφπηνπλ -έζησ θαη 

πξνζσξηλά- ηελ έληνλε δηαβξσηηθή ηάζε ησλ θπκάησλ. Παξά φι’ απηά, ε απνηειεζκαηηθφηεηα 

ησλ απηνζρέδησλ παξάθηησλ έξγσλ είλαη κηθξή, αθνχ νη νγθφιηζνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη 

ειαθξηνί θαη ζπρλά παξαζχξνληαη απφ ηα θχκαηα, ελψ ηα θελά κεηαμχ ησλ νγθνιίζσλ είλαη 

κεγάια, θαη θαηά ζπλέπεηα, ε δηαπεξαηφηεηα ησλ πξνβφισλ είλαη απμεκέλε. 
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14.2 πιινγή θαη επεμεξγαζία γεωπιεξνθνξίαο 

Πξνθεηκέλνπ λα κειεηεζεί ε εμέιημε ηεο αθηνγξακκήο ζηελ πεξηνρή Φάλεο, κε ηε ρξήζε ησλ 

δηαθνξεηηθψλ κεζφδσλ (EPR, AER, AOR, OLS, JK, RLS, WLS, RWLS), ήηαλ απαξαίηεηε ε 

ζπιινγή γεσπιεξνθνξίαο ζρεηηθή κε ηε ζέζε ηεο κειεηψκελεο αθηνγξακκήο θαηά ηα 

πξνεγνχκελα ρξφληα. Έηζη, ε ζπιιερζείζα γεσπιεξνθνξία απνηειείηαη απφ: 

 

Τιηθό Υξνλνινγία Κιίκαθα Πεγή 

Κηεκαηνινγηθφ ράξηε γαηψλ Φαλψλ 1930 1:5000 Κηεκαηνιφγην Ρφδνπ 

Αεξνθσηνγξαθία 84093 1978 1:5000 Γ.Τ.. 

Οξζνθσηνράξηε 856_029 1997 1:5000 Γ.Τ.. 

Δπί ηφπνπ κεηξήζεηο (Δ.Μ.) 2011 Δ.Μ. GPS (RTK) 

 

Ζ επεμεξγαζία ηεο δηαζέζηκεο γεσπιεξνθνξίαο (ζπλφξζσζε, γεσαλαθνξά) πξαγκαηνπνηήζεθε 

θαηά φκνηα δηαδηθαζία κε απηή πνπ αθνινπζήζεθε ζηελ κειέηε ηεο αθηνγξακκήο Αθάληνπ. 

 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη επί ηφπνπ κεηξήζεηο κε GPS πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε δχν ρξνληθέο 

ζηηγκέο: ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2011 θαη ηνλ Αχγνπζην ηνπ ίδηνπ έηνπο. Καηά ηηο κεηξήζεηο ηνπ 

Φεβξνπαξίνπ, δελ ππήξραλ πξφβνινη, παξά κφλν κεξηθνί δηάζπαξηνη θπζηθνί νγθφιηζνη, θαη ε 

αθηνγξακκή παξνπζίαδε κία νκαιή εμέιημε. Αληίζεηα, ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2011, απνηππψζεθαλ 

πξφβνινη, νη νπνίνη, φπσο θαίλεηαη θαη ζηελ εηθφλα 19, επεξέαζαλ ζεκαληηθά κέζα ζε κηθξφ 

ρξνληθφ δηάζηεκα ηελ «κνξθή» ηεο αθηνγξακκήο. Γηα ην ιφγν απηφ, δελ ιήθζεθαλ ππ’ φςηλ 

ζηελ επεμεξγαζία ησλ δηαζέζηκσλ δεδνκέλσλ νη κεηξήζεηο ηνπ Απγνχζηνπ, θαζ’ φηη δελ 

αληηπξνζσπεχνπλ κία θπζηθή εμέιημε ηεο αθηνγξακκήο.  

 

Δηθφλα 19: Απνηχπσζε ηεο αθηνγξακκήο ζε δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο ζηηγκέο 
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Δίλαη, επίζεο, δεδνκέλν, φηη νη θπζηθνί νγθφιηζνη πνπ ηνπνζεηνχληαη ζηηο αξρέο θάζε λέαο 

ηνπξηζηηθήο πεξηφδνπ, ζα απνκαθξπλζνχλ απφ ηα θχκαηα θαηά ηνπο ρεηκεξηλνχο κήλεο. 

Δπηπξφζζεηα, νη πξφρεηξνη θαη απηνζρέδηνη πξφβνινη επηβαξχλνπλ ζηα θαηάληε ηελ αθηή, 

πξνθαιψληαο ηεο κεγαιχηεξε δηάβξσζε. 

 

 

Δηθφλα 20: Ζ ζπζρέηηζε ησλ δηαζέζηκσλ αθηνγξακκψλ κε ην θηεκαηνινγηθφ ππφβαζξν 
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15 ΜΔΛΔΣΖ ΣΖ ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΖ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΖ ΣΖΝ 

ΠΑΡΑΛΗΑ ΦΑΝΔ ΣΖ ΡΟΓΟΤ: ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

Καηά ηε δηαδηθαζία κειέηεο ηεο αθηνγξακκήο ζηηο Φάλεο, ρξεζηκνπνηήζακε ην ινγηζκηθφ Shev. 

θνπφο καο ήηαλ ε επηβεβαίσζε ή ε απφξξηςε ηεο γελίθεπζεο ησλ ζπκπεξαζκάησλ πνπ 

εμήρζεζαλ θαηά ηε κειέηε ηεο παξαιίαο Αθάληνπ. Γηα ην ζθνπφ απηφ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηξεηο 

επαλαιεπηηθέο δηαδηθαζίεο: Αξρηθά κε ηε ρξήζε ησλ ηεζζάξσλ δηαζέζηκσλ αθηνγξακκψλ, ζηε 

ζπλέρεηα κε ηνλ απνθιεηζκφ ηεο παιαηφηεξεο αθηνγξακκήο, ηνπ 1930, θαη ηέινο, κε ηνλ 

απνθιεηζκφ ηεο (ρξνληθά ελδηάκεζεο) αθηνγξακκήο ηνπ 1978. ηφρνο ηεο κειέηεο ηεο δεχηεξεο 

απηήο πεξηνρήο, ε νπνία βξίζθεηαη αληηδηακεηξηθά κε ηελ πεξηνρή Αθάληνπ, ήηαλ ε θαηαγξαθή 

ηνπ ζνξχβνπ ηνπ ηειηθνχ ππνινγηζζέληνο ξπζκνχ κεηαβνιήο, θαη θαηά πφζν απηφο 

κεηαβάιιεηαη, εάλ κεηαβιεζεί ην ρξνληθφ εχξνο ησλ αθηνγξακκψλ. 

 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη, ε κεγάιε αζηνρία ηεο κεζφδνπ WLAD πνπ παξαηεξήζεθε θαηά ηε 

κειέηε ηεο πεξηνρήο Αθάληνπ, θαη ε νπνία νθείιεηαη ζηνλ πεξηνξηζκέλν αξηζκφ δεδνκέλσλ, 

θαζψο θαη ν κηθξφο αξηζκφο δηαζέζηκσλ αθηνγξακκψλ γηα ηελ πεξηνρή Φάλεο, απνηεινχλ ηνπο 

ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο δελ ζπκπεξηιάβακε ζηνπο ππνινγηζκνχο καο ηε ζπγθεθξηκέλε κέζνδν. 

15.1 Τπνινγηζκνί κε ηε ρξήζε 4 αθηνγξακκώλ 

Αξρηθά πξαγκαηνπνηήζεθαλ ππνινγηζκνί ρξεζηκνπνηψληαο θαη ηηο ηέζζεξηο δηαζέζηκεο 

αθηνγξακκέο. Οη ξπζκνί κεηαβνιήο γηα θάζε κία απφ ηηο κεζφδνπο πνπ ρξεζηκνπνηήζακε, θαζψο 

θαη ηα a posteriori ζθάικαηά ηνπο παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. 

 

Πίλαθαο 10: Ρπζκνί κεηαβνιήο αθηνγξακκήο - ρξήζε 4 αθηνγξακκψλ 

 
ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ 

ΡΤΘΜΟΙ ΜΔΣΑΒΟΛΗ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ – ΥΡΗΗ 4 ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΩΝ 
(m/year) 

Αξ. Δθ. 

Υηι. Σεο 

θιίκαθαο EPR AOR AER OLS JK RLS WLS RWLS 

31 0,25 -0,7397 -0,65871 -0,58241 -0,80156 -0,75978 -0,45019 -0,68658 -0,68658 

 
ζ: ±0,015436 ±0,03717 

 
±0,000754 

 
±0,015768 ±0,001807 ±0,001807 

32 0,5 -0,7397 -0,65871 -0,58241 -0,80156 -0,75978 -0,45019 -0,68658 -0,68658 

 
ζ: ±0,03087 ±0,074341 

 
±0,000754 

 
±0,015768 ±0,003614 ±0,003614 

33 0,7 -0,7397 -0,65871 -0,58241 -0,80156 -0,75978 -0,45019 -0,68658 -0,68658 

 
ζ: ±0,04319 ±0,10408 

 
±0,000754 

 
±0,015768 ±0,005059 ±0,005059 

34 0,8 -0,7397 -0,65871 -0,58241 -0,80156 -0,75978 -0,45019 -0,68658 -0,68658 

 
ζ: ±0,049393 ±0,11894 

 
±0,000754 

 
±0,015768 ±0,005782 ±0,005782 

35 1 -0,7397 -0,65871 -0,58241 -0,80156 -0,75978 -0,45019 -0,68658 -0,68658 

 
ζ: ±0,061741 ±0,14868 

 
±0,000754 

 
±0,015768 ±0,007227 ±0,007227 

36 1,2 -0,7397 -0,65871 -0,58241 -0,80156 -0,75978 -0,45019 -0,68658 -0,68658 

 
ζ: ±0,074089 ±0,17842 

 
±0,000754 

 
±0,015768 ±0,008673 ±0,008673 

37 1,5 -0,7397 -0,65871 -0,58241 -0,80156 -0,75978 -0,45019 -0,68658 -0,68658 
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ζ: ±0,092611 ±0,22302 

 
±0,000754 

 
±0,015768 ±0,010841 ±0,010841 

38 1,7 -0,7397 -0,65871 -0,58241 -0,80156 -0,75978 -0,45019 -0,68658 -0,68658 

 
ζ: ±0,10496 ±0,25276 

 
±0,000754 

 
±0,015768 ±0,012287 ±0,012287 

39 1,8 -0,7397 -0,65871 -0,58241 -0,80156 -0,75978 -0,45019 -0,68658 -0,68658 

 
ζ: ±0,11113 ±0,26762 

 
±0,000754 

 
±0,015768 ±0,013009 ±0,013009 

40 2 -0,7397 -0,65871 -0,58241 -0,80156 -0,75978 -0,45019 -0,68658 -0,68658 

 
ζ: ±0,12348 ±0,29736   ±0,000754   ±0,015768 ±0,014455 ±0,014455 

 

Όπσο παξαηεξνχκε ζηνλ πίλαθα 8, ε κέζνδνο AOR παξνπζηάδεη κεγαιχηεξν ζθάικα ζηελ 

ηειηθή ηηκή ηνπ ξπζκνχ κεηαβνιήο, ζε ζρέζε κε ηελ κέζνδν EPR, αθνχ ρξεζηκνπνηεί φια ηα 

δηαζέζηκα δεδνκέλα, ρσξίο λα πεξηνξίδεηαη κφλν ζηελ παιαηφηεξε θαη ηε λεφηεξε αθηνγξακκή. 

 

Αλ θαη ν φγθνο ησλ δηαζέζηκσλ δεδνκέλσλ είλαη κηθξφο, επαξθεί ψζηε λα εθαξκνζηνχλ νη 

κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ειάρηζηα ηεηξάγσλα. Έηζη, αλ θαη νη κέζνδνη OLS, WLS θαη RWLS 

παξνπζηάδνπλ απφθιηζε 12,7 cm ζηνλ ηειηθφ ξπζκφ κεηαβνιήο, ε κέζνδνο OLS παξνπζηάδεη 

κηθξφηεξν ζφξπβν, ν νπνίνο, φκσο, παξακέλεη ζηαζεξφο, αλεμάξηεηα απφ ηελ κεηαβνιή ηεο 

αξρηθήο αβεβαηφηεηαο. Σν γεγνλφο απηφ νθείιεηαη ζηελ παξαδνρή ησλ ηζνβαξψλ 

παξαηεξήζεσλ, ζε αληίζεζε κε ηηο άιιεο δχν κεζφδνπο ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ, πνπ νξίδνπλ 

βάξε. Παξάιιεια, ε κέζνδνο RLS δε θαίλεηαη λα αθνινπζεί ηηο άιιεο κεζφδνπο σο πξνο ηελ 

ηηκή ηνπ ηειηθνχ ξπζκνχ, γεγνλφο ην νπνίν ήηαλ αλακελφκελν, αθνχ, ζε ηφζν πεξηνξηζκέλν 

αξηζκφ δεδνκέλσλ, ε απνκάθξπλζε ηηκψλ πνπ, ελψ έπξεπε λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηε δηαδηθαζία 

ππνινγηζκψλ, αλαγλσξίζηεθαλ σο «αθξαίεο» θαη απνθιείζζεθαλ, επηθέξεη θαη ζεκαληηθή 

κεηαβνιή ζηελ ηηκή ηνπ ηειηθνχ ξπζκνχ κεηαβνιήο. Πην αλαιπηηθά, ζηα δηαγξάκκαηα πνπ 

αθνινπζνχλ, απεηθνλίδεηαη ε θαηαλνκή ησλ a posteriori ζθαικάησλ γηα θάζε κία απφ ηηο 

κεζφδνπο πνπ καο ελδηαθέξνπλ. 

 

 

Γηάγξακκα 18: Ζ θαηαλνκή ηεο ηειηθήο αβεβαηφηεηαο ηνπ Ρ.Μ. κε ηε κέζνδν EPR• 5ε θάζε ππνινγηζκψλ 
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Γηάγξακκα 19: Ζ θαηαλνκή ηεο ηειηθήο αβεβαηφηεηαο ηνπ Ρ.Μ. κε ηε κέζνδν ΑΟR• 5ε θάζε ππνινγηζκψλ 

 

 

Γηάγξακκα 20: Ζ θαηαλνκή ηεο ηειηθήο αβεβαηφηεηαο ηνπ Ρ.Μ. κε ηε κέζνδν WLS θαη RWLS• 5ε θάζε 

ππνινγηζκψλ 

 

15.2 Τπνινγηζκνί κε ηε ρξήζε 3 αθηνγξακκώλ – απνθιεηζκόο αθηνγξακκήο ηνπ 1930 

Καηά ηε δεχηεξε δηαδηθαζία ππνινγηζκψλ ζηελ πεξηνρή ησλ Φαλψλ, απνθιείζακε ηελ 

αθηνγξακκή ηνπ 1930, πξνθεηκέλνπ λα εμεηάζνπκε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ ηειηθνχ ζνξχβνπ ηνπ 

ππνινγηζζέληνο ξπζκνχ. 
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Πίλαθαο 11: Ρπζκνί κεηαβνιήο αθηνγξακκήο - ρξήζε 3 αθηνγξακκψλ· απνθιεηζκφο αθη. ηνπ 1930 

 
ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ 

ΡΤΘΜΟΙ ΜΔΣΑΒΟΛΗ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ – ΥΡΗΗ 3 ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΩΝ 
Απνθιεηζκόο ηεο αθηνγξακκήο ηνπ 1930 

(m/year) 

Αξ. Δθ. 

Υηι. Σεο 

θιίκαθαο EPR AOR AER OLS JK RLS WLS RWLS 

41 0,5 -0,52764 -0,46306 -0,43077 -0,55895 -0,46306 -0,06163 -0,41535 -0,41535 

 
ζ: ±0,075773 ±0,27598 

 
±0,003016 

 
±0,02235 ±0,00893 ±0,00893 

42 0,8 -0,52764 -0,46306 -0,43077 -0,55895 -0,46306 -0,06163 -0,41535 -0,41535 

 
ζ: ±0,12124 ±0,44157 

 
±0,003016 

 
±0,02235 ±0,014287 ±0,014287 

43 1 -0,52764 -0,46306 -0,43077 -0,55895 -0,46306 -0,06163 -0,41535 -0,41535 

 
ζ: ±0,15155 ±0,55197 

 
±0,003016 

 
±0,02235 ±0,017859 ±0,017859 

44 1,5 -0,52764 -0,46306 -0,43077 -0,55895 -0,46306 -0,06163 -0,41535 -0,41535 

 
ζ: ±0,22732 ±0,82795 

 
±0,003016 

 
±0,02235 ±0,026788 ±0,026788 

45 2 -0,52764 -0,46306 -0,43077 -0,55895 -0,46306 -0,06163 -0,41535 -0,41535 

 
ζ: ±0,30309 ±1,1039 

 
±0,003016 

 
±0,02235 ±0,035718 ±0,035718 

46 2,5 -0,52764 -0,46306 -0,43077 -0,55895 -0,46306 -0,06163 -0,41535 -0,41535 

 
ζ: ±0,37886 ±1,3799 

 
±0,003016 

 
±0,02235 ±0,044647 ±0,044647 

 

 

Όπσο παξαηεξνχκε ζηνλ πίλαθα 9, νη ηηκέο ησλ ξπζκψλ κεηαβνιήο πνπ ππνινγίδεη θάζε 

κέζνδνο, δηαθέξνπλ ζεκαληηθά ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε εθαξκνγή, φπνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηέζζεξηο αθηνγξακκέο. Δπηπξφζζεηα, ηα ζθάικαηα ζέζεο είλαη πνιχ 

κεγαιχηεξα, ζπγθξηηηθά κε απηά πνπ πξνέθπςαλ ρξεζηκνπνηψληαο φιε ηε δηαζέζηκε 

πιεξνθνξία. 

 

ηελ OLS, ε ηηκή ηνπ ζνξχβνπ παξακέλεη ζηαζεξή ζηα 3 mm,  νη άιιεο κέζνδνη πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ ειάρηζηα ηεηξάγσλα, WLS θαη RWLS, εκθαλίδνπλ ζθάικα ζέζεο απφ 8 mm έσο 

44 mm, αλάινγα κε ηηο αξρηθέο ηηκέο αβεβαηφηεηαο πνπ νξίζακε. Δπίζεο, ην ζθάικα ησλ απιψλ 

κεζφδσλ, EPR θαη AOR, είλαη ηδηαίηεξα απμεκέλν, αθνχ γηα αβεβαηφηεηα ίζε κε 2,5 ρηιηνζηά 

ηεο θιίκαθαο, ε EPR παξνπζηάδεη ζθάικα ζέζεο 38 mm θαη ε AOR 1,38 m. 
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Γηάγξακκα 21: Ζ θαηαλνκή ηεο ηειηθήο αβεβαηφηεηαο ηνπ Ρ.Μ. κε ηε κέζνδν EPR• 6ε θάζε ππνινγηζκψλ 

 

 

Γηάγξακκα 22: Ζ θαηαλνκή ηεο ηειηθήο αβεβαηφηεηαο ηνπ Ρ.Μ. κε ηε κέζνδν ΑΟR• 6ε θάζε ππνινγηζκψλ 

 

Όπσο θαίλεηαη θαη ζηα αληίζηνηρα δηαγξάκκαηα, ηα ζθάικαηα ηνπ ξπζκνχ κεηαβνιήο ηεο 

αθηνγξακκήο αθνινπζνχλ κία εθζεηηθή θαηαλνκή, ζχκθσλα κε ηελ νπνία, ην ηειηθφ ζθάικα 

είλαη αλάινγν ηεο ηηκήο ηεο αξρηθήο αβεβαηφηεηαο ζέζεο, πνπ νξίδεηαη απφ ηνλ κειεηεηή, θαζψο 

θαη απφ ηελ θιίκαθα απεηθφληζεο ηεο δηαζέζηκεο αθηνγξακκήο. 
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Γηάγξακκα 23: Ζ θαηαλνκή ηεο ηειηθήο αβεβαηφηεηαο ηνπ Ρ.Μ. κε ηε κέζνδν WLS θαη RWLS• 6ε θάζε 

ππνινγηζκψλ 

15.3 Τπνινγηζκνί κε ηε ρξήζε 3 αθηνγξακκώλ – απνθιεηζκόο αθη. ηνπ 1978 

Καηά ηελ ηξίηε δηαδηθαζία ππνινγηζκψλ ζηελ πεξηνρή ησλ Φαλψλ, απνθιείζακε ηελ 

αθηνγξακκή ηνπ 1978. Έηζη, δηαηεξψληαο ηελ αθηνγξακκή ηνπ 1930, ηνπ 1997 θαη ηνπ 2011, 

εμεηάζακε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ ηειηθνχ ζνξχβνπ, εάλ απνθιείζνπκε κία ελδηάκεζε ρξνληθά 

αθηνγξακκή, ρσξίο, δειαδή, λα κεηαβάιινπκε ην ρξνληθφ εχξνο ησλ δηαζέζηκσλ δεδνκέλσλ. 

Αλαιπηηθά, νη ξπζκνί κεηαβνιήο, φπσο απηνί ππνινγίζηεθαλ κε θάζε κία απφ ηηο κεζφδνπο, 

θαζψο θαη ηα ηειηθά ζθάικαηα ζέζεο, παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. 

 

Πίλαθαο 12: Ρπζκνί κεηαβνιήο αθηνγξακκήο - ρξήζε 3 αθηνγξακκψλ· απνθιεηζκφο αθη. ηνπ 1978 

 
ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ 

ΡΤΘΜΟΙ ΜΔΣΑΒΟΛΗ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ – ΥΡΗΗ 3 ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΩΝ 
Απνθιεηζκόο ηεο αθηνγξακκήο ηνπ 1978 

(m/year) 

Αρ. Εφ. 
Υηι. Σεο 

θιίκαθαο EPR AOR AER OLS JK RLS WLS RWLS 

47 0,5 -0,7397 -0,48966 -0,36464 -0,80227 -0,48966 -0,45247 -0,7122 -0,7122 

 
ζ: ±0,03087 ±0,16795 

 
±0,00106 

 
±0,016052 ±0,003894 ±0,003894 

48 1 -0,7397 -0,48966 -0,36464 -0,80227 -0,48966 -0,45247 -0,7122 -0,7122 

 
ζ: ±0,061741 ±0,33591 

 
±0,00106 

 
±0,016052 ±0,007788 ±0,007788 

49 1,5 -0,7397 -0,48966 -0,36464 -0,80227 -0,48966 -0,45247 -0,7122 -0,7122 

 
ζ: ±0,092611 ±0,50386 

 
±0,00106 

 
±0,016052 ±0,011682 ±0,011682 

50 2 -0,7397 -0,48966 -0,36464 -0,80227 -0,48966 -0,45247 -0,7122 -0,7122 

 
ζ: ±0,12348 ±0,67181 

 
±0,00106 

 
±0,016052 ±0,015576 ±0,015576 

51 2,5 -0,7397 -0,48966 -0,36464 -0,80227 -0,48966 -0,45247 -0,7122 -0,7122 

 
ζ: ±0,15435 ±0,83977 

 
±0,00106 

 
±0,016052 ±0,01947 ±0,01947 

52 0,8 -0,7397 -0,48966 -0,36464 -0,80227 -0,48966 -0,45247 -0,7122 -0,7122 
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ζ: ±0,049393 ±0,26873 

 
±0,00106 

 
±0,016052 ±0,00623 ±0,00623 

53 3 -0,7397 -0,48966 -0,36464 -0,80227 -0,48966 -0,45247 -0,7122 -0,7122 

 
ζ: ±0,18522 ±1,0077 

 
±0,00106 

 
±0,016052 ±0,023364 ±0,023364 

 

 

Όπσο παξαηεξνχκε ζηνλ παξαπάλσ πίλαθα, νη κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ειάρηζηα ηεηξάγσλα, 

εθηφο απφ ηε κέζνδν RLS, δελ θαίλεηαη λα επεξεάδνληαη ζεκαληηθά, ηφζν θαηά ηελ ηηκή ηνπ 

ξπζκνχ κεηαβνιήο, φζν θαη θαηά ην ηειηθφ ζθάικα ζέζεο ηεο αθηνγξακκήο, απφ ηνλ 

απνθιεηζκφ ηεο ελδηάκεζεο ρξνληθά αθηνγξακκήο ηνπ 1978.  

 

ηα δηαγξάκκαηα πνπ αθνινπζνχλ, απεηθνλίδεηαη ε θαηαλνκή ησλ a posteriori ζθαικάησλ 

ζέζεο ηεο αθηνγξακκήο, γηα ηηο κεζφδνπο AOR, WLS θαη RWLS. Ζ θαηαλνκή ησλ ζθαικάησλ 

ζηε κέζνδν EPR είλαη φκνηα κε απηή πνπ απεηθνλίδεηαη ζην δηάγξακκα 18, αθνχ ε κέζνδνο απηή 

ρξεζηκνπνηεί κφλν ηελ παιαηφηεξε θαη ηελ πην πξφζθαηε αθηνγξακκή. 

 

 

Γηάγξακκα 24: Ζ θαηαλνκή ηεο ηειηθήο αβεβαηφηεηαο ηνπ Ρ.Μ. κε ηε κέζνδν ΑΟR• 7ε θάζε ππνινγηζκψλ 
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Γηάγξακκα 25: Ζ θαηαλνκή ηεο ηειηθήο αβεβαηφηεηαο ηνπ Ρ.Μ. κε ηε κέζνδν WLS θαη RWLS• 7ε θάζε 

ππνινγηζκψλ 

15.4 πγθεληξωηηθά απνηειέζκαηα 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδνληαη νη ξπζκνί κεηαβνιήο, φπσο απηνί ππνινγίζηεθαλ κε 

θάζε κία απφ ηηο κειεηψκελεο κεζφδνπο, γηα ηνπο δηαθνξεηηθνχο ζπλδπαζκνχο αθηνγξακκψλ 

πνπ πξαγκαηνπνηήζακε γηα ηελ πεξηνρή ησλ Φαλψλ. 

 

Πίλαθαο 13: πγθεληξσηηθφο πίλαθαο ηνπ ξπζκνχ κεηαβνιήο (m/year) γηα φιεο ηηο κεζφδνπο θαηά 5ε, 6ε θαη 7ε 

θάζε ππνινγηζκψλ 

  4 ΑΚΤΟΓΡΑΜΜΕΣ 3 ΑΚΤΟΓΡΑΜΜΕΣ 3 ΑΚΤΟΓΡΑΜΜΕΣ 

    ΧΩΡΙ ΣΗΝ 1930 ΧΩΡΙ ΣΗΝ 1978 

EPR -0,7397 -0,52764 -0,7397 

AOR -0,65871 -0,46306 -0,48966 

AER -0,58241 -0,43077 -0,36464 

OLS -0,80156 -0,55895 -0,80227 

JK -0,75978 -0,46306 -0,48966 

RLS -0,45019 -0,061634 -0,45247 

WLS -0,68658 -0,41535 -0,7122 

RWLS -0,68658 -0,41535 -0,7122 
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Όπσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα 11, ε κέζνδνο EPR, ππνινγίδεη δηαθνξεηηθφ ξπζκφ κεηαβνιήο φηαλ 

απνθιείνπκε ηελ αθηνγξακκή ηνπ 1930. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί ε κέζνδνο απηή ρξεζηκνπνηεί ην 

δεχγνο ηεο παιαηφηεξεο θαη ηεο πην πξφζθαηεο δηαζέζηκεο αθηνγξακκήο. 

 

Ζ κέζνδνο AOR θαίλεηαη λα είλαη επηξξεπήο ζηνλ πεξηνξηζκφ ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο 

γεσπιεξνθνξίαο. Έηζη, ε ηηκή ηνπ ξπζκνχ κεηαβάιιεηαη κε ηνλ απνθιεηζκφ έζησ θαη κίαο κφλν 

αθηνγξακκήο. Καηά παξφκνην ηξφπν, ην ίδην παξαηεξείηαη θαη ζηελ κέζνδν AER. 

 

Ζ ηηκή ηνπ ηειηθνχ ξπζκνχ κεηαβνιήο ηεο αθηνγξακκήο ησλ Φαλψλ, φπσο απηή ππνινγίδεηαη κε 

ηε κέζνδν OLS, δηαθνξνπνηείηαη κφλν φηαλ αιιάμεη ζεκαληηθά ην ρξνληθφ εχξνο ησλ 

ρξεζηκνπνηνχκελσλ αθηνγξακκψλ, ελψ δε παξνπζηάδεη ζεκαληηθέο απνθιίζεηο κε ηνλ 

απνθιεηζκφ ηεο αθηνγξακκήο ηνπ 1978. 

 

ηελ πεξίπησζε ηεο κεζφδνπ JK, πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη ηα απνηειέζκαηά ηεο δελ είλαη 

θαζφινπ αμηφπηζηα, εάλ απνθιείζνπκε κία αθηνγξακκή. Με δεδνκέλν φηη ε κέζνδνο απηή 

επαλαιακβάλεη κία OLS αθαηξψληαο θάζε θνξά κία αθηνγξακκή, εάλ ην ζχλνιν ησλ 

ρξεζηκνπνηνχκελσλ αθηνγξακκψλ κεησζεί ζηηο 3, απηφ ζπλεπάγεηαη φηη ζηηο επαλαιεπηηθέο 

δηαδηθαζίεο ε JK ζα ρξεζηκνπνηήζεη 2. πλεπψο, ζηελ πεξίπησζε ησλ ηξηψλ αθηνγξακκψλ, ε JK 

εθθπιίδεηαη ζε AOR (αθνχ, νπζηαζηηθά, δελ κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ ηα ειάρηζηα ηεηξάγσλα). 

 

Ζ κέζνδνο RLS δελ παξάγεη αμηφπηζηα απνηειέζκαηα, δεδνκέλνπ φηη ν δηαζέζηκνο φγθνο 

δεδνκέλσλ είλαη πνιχ κηθξφο, γεγνλφο πνπ δελ επηηξέπεη ηνλ απνθιεηζκφ ηηκψλ 

ραξαθηεξηδφκελεο σο «αθξαίεο».  

 

Οη κέζνδνη WLS θαη RWLS, θαη ζηελ πεξηνρή απηή ησλ Φαλψλ, δε θαίλεηαη λα επεξεάδνληαη 

απφ ηελ αθαίξεζε ηεο αθηνγξακκήο ηνπ 1978, παξά κφλν κε ηνλ απνθιεηζκφ ηεο αθηνγξακκήο 

ηνπ 1930. 

 

Σέινο, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη θαηά ηνλ απνθιεηζκφ ηεο αθηνγξακκήο ηνπ 1930, ν ηειηθφο 

ξπζκφο κεηαβνιήο δηαηεξεί ην αξλεηηθφ πξφζεκν, θαη θαηά ζπλέπεηα απεηθνλίδεη κία 

νπηζζνρψξεζε ηεο αθηνγξακκήο. Παξ’ φια απηά, ην γεγνλφο απηφ δε ζα πξέπεη λα απνηειεί 

γεληθφ ζπκπέξαζκα, θαζψο ε απνκάθξπλζε ρξνληθά αθξαίσλ αθηνγξακκψλ ελδέρεηαη λα 

επεξεάζεη είηε ιηγφηεξν είηε πεξηζζφηεξν ην ζήκα ηνπ ηειηθνχ ξπζκνχ κεηαβνιήο, θαη θαηά 

ζπλέπεηα, ην πξφζεκφ ηνπ, ην νπνίν ππνδεηθλχεη νπηζζνρψξεζε ή πξφζρσζε. 

 

Ζ θαηαλνκή ησλ ζθαικάησλ γηα ηηο δηαθνξεηηθέο κεζφδνπο ππνινγηζκνχ ηεο εμέιημεο ηεο 

αθηνγξακκήο ησλ Φαλψλ, παξνπζηάδνληαη ζηα θάησζη δηαγξάκκαηα. 
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Γηάγξακκα 26: Ζ θαηαλνκή ηνπ ηειηθνχ ζθάικαηνο ηνπ ξπζκνχ κεηαβνιήο κε ηε κέζνδν EPR· απνηειέζκαηα 5εο 

θαη 6εο θάζεο ππνινγηζκψλ 

 

Απφ ην δηάγξακκα 26 παξαηεξνχκε φηη ν ζφξπβνο ηνπ ηειηθνχ ξπζκνχ κεηαβνιήο ηεο 

αθηνγξακκήο ησλ Φαλψλ, φηαλ απηφο ππνινγηζηεί κε ηε κέζνδν EPR, είλαη κεγαιχηεξνο εάλ 

απνθιείζνπκε ηελ αθηνγξακκή ηνπ 1930, κεηψλνληαο ην ρξνληθφ εχξνο ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ 

δεδνκέλσλ ζέζεο. 

 

ην δηάγξακκα 27 παξαηεξνχκε φηη ε κέζνδνο AOR εκθαλίδεη κεγαιχηεξν ζθάικα ζέζεο, ηφζν 

θαηά ηελ κείσζε ηνπ φγθνπ ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ δεδνκέλσλ, φζν θαη θαηά ηνλ πεξηνξηζκφ 

ηνπ ρξνληθνχ εχξνπο ησλ δηαζέζηκσλ αθηνγξακκψλ. Έηζη, ε θακπχιε πνπ αληηζηνηρεί ζηελ 

ρξήζε ηξηψλ αθηνγξακκψλ κε ηνλ απνθιεηζκφ απηήο ηνπ 1930, παξνπζηάδεη ηε κεγαιχηεξε 

θιίζε, ζπγθξηηηθά κε ηηο θακπχιεο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηελ ρξήζε φισλ ησλ αθηνγξακκψλ ή ζηελ 

απνκάθξπλζε ηεο αθηνγξακκήο ηνπ 1978. 
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Γηάγξακκα 27: Ζ θαηαλνκή ηνπ ηειηθνχ ζθάικαηνο ηνπ ξπζκνχ κεηαβνιήο κε ηε κέζνδν ΑΟR· απνηειέζκαηα 5εο, 

6εο  θαη 7εο θάζεο ππνινγηζκψλ 

 

ην δηάγξακκα 28 παξαηεξνχκε πσο ηα ζθάικαηα ζηηο κεζφδνπο WLS θαη RWLS δελ 

επεξεάδνληαη ζεκαληηθά απφ ηελ απνκάθξπλζε ηεο αθηνγξακκήο ηνπ 1978. Αληίζεηα, βιέπνπκε 

φηη ε αβεβαηφηεηα ηεο ηειηθήο ζέζεο ηεο αθηνγξακκήο απμάλεηαη ζεκαληηθά, φηαλ απφ ηελ 

δηαδηθαζία ησλ ππνινγηζκψλ εμαηξέζνπκε ηελ παιαηφηεξε αθηνγξακκή, ηνπ 1930. πλεπψο, 

παξαηεξνχκε, πσο, θαη ζηελ πεξηνρή ησλ Φαλψλ, νη κέζνδνη WLS θαη RWLS εμάγνπλ 

απνηειέζκαηα εμέιημεο ηεο αθηνγξακκήο κε κεγάιν ζθάικα, φηαλ ππάξρνπλ δεδνκέλα πνπ 

αληηζηνηρνχλ ζε έλα πεξηνξηζκέλν ρξνληθφ εχξνο. 
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Γηάγξακκα 28: Ζ θαηαλνκή ηνπ ηειηθνχ ζθάικαηνο ηνπ ξπζκνχ κεηαβνιήο κε ηε κέζνδν WLS θαη RWLS· 

απνηειέζκαηα 5εο, 6εο  θαη 7εο θάζεο ππνινγηζκψλ 

 

Παξφκνηα «ζπκπεξηθνξά» παξνπζηάδνπλ θαη νη κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ειάρηζηα 

ηεηξάγσλα, ρσξίο βάξε. Έηζη, ζηα δηαγξάκκαηα 29 θαη 30, ησλ κεζφδσλ OLS θαη RLS, αλ θαη ν 

ζφξπβνο ζηελ ηειηθή ηηκή κεηαβνιήο ηεο ζέζεο θάζε ζεκείνπ ηεο αθηνγξακκήο παξακέλεη 

ζηαζεξφο (αθνχ εθαξκφδεηαη ε παξαδνρή ησλ ηζνβαξψλ παξαηεξήζεσλ), παξαηεξείηαη 

ζεκαληηθή αχμεζή ηνχ, φηαλ απφ ηηο δηαζέζηκεο αθηνγξακκέο απνθιεηζζεί ε παιαηφηεξε, πνπ 

αληηζηνηρεί ζηελ ρξνλνινγία ηνπ 1930. πγθεθξηκέλα, ζηε κέζνδν OLS, ν απνθιεηζκφο ηεο 

αθηνγξακκήο ηνπ 1930 ζπλεπάγεηαη ηνλ ελληαπιαζηαζκφ ηνπ ηειηθνχ ζθάικαηνο, ελψ ζηε 

κέζνδν RLS, ν ζφξπβνο δηπιαζηάδεηαη. Βέβαηα, φπσο αλαθέξζεθε, ε κέζνδνο RLS, δελ 

ελδείθλπηαη ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ππάξρεη πεξηνξηζκέλνο φγθνο δεδνκέλσλ, ιφγσ εθαξκνγήο 

ηνπ θξηηεξίνπ ησλ αθξαίσλ ηηκψλ. Παξά φι’ απηά, αθφκε θαη ζε απηή ηελ εθαξκνγή, ν ηειηθφο 

ζφξπβνο ζέζεο, ζπκπεξηθέξεηαη θαηά ηξφπν φκνην κε ηνλ αληίζηνηρν πνπ ππνινγίζηεθε ζηελ 

πεξηνρή Αθάληνπ.  
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πκπεξαίλνπκε, ινηπφλ, πσο θαη ζηελ πεξηνρή ησλ Φαλψλ, νη κέζνδνη ππνινγηζκνχ ηνπ ξπζκνχ 

κεηαβνιήο ηεο αθηνγξακκήο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηε κεζνδνινγία ησλ ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ, 

επεξεάδνληαη απφ ηελ ζεκαληηθή κεηαβνιή ηνπ ρξνληθνχ εχξνπο ησλ δηαζέζηκσλ δεδνκέλσλ θαη 

ηεο δηαζέζηκεο γεσπιεξνθνξίαο. 

 

 

Γηάγξακκα 29: Ζ θαηαλνκή ηνπ ηειηθνχ ζθάικαηνο ηνπ ξπζκνχ κεηαβνιήο κε ηε κέζνδν OLS· απνηειέζκαηα 5εο, 

6εο  θαη 7εο θάζεο ππνινγηζκψλ 
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Γηάγξακκα 30: Ζ θαηαλνκή ηνπ ηειηθνχ ζθάικαηνο ηνπ ξπζκνχ κεηαβνιήο κε ηε κέζνδν RLS· απνηειέζκαηα 5εο, 

6εο  θαη 7εο θάζεο ππνινγηζκψλ 

15.5 ύγθξηζε ηεο κεηαβνιήο ηνπ ζήκαηνο ηνπ ξπζκνύ κεηαβνιήο ζε ζρέζε κε ηε 

κεηαβνιή ηνπ ηειηθνύ ζνξύβνπ 

Πξνθεηκέλνπ λα εμεηάζνπκε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ ζνξχβνπ ζε ζρέζε κε ηε κεηαβνιή ηνπ 

ζήκαηνο ηνπ ξπζκνχ κεηαβνιήο, εξγαζηήθακε θαηά φκνην ηξφπν κε ηελ πεξηνρή Αθάληνπ. Έηζη, 

γηα αβεβαηφηεηα 1 mm ηεο θιίκαθαο, ππνινγίζζεθαλ νη ιφγνη ησλ ξπζκψλ κεηαβνιήο, φπσο 

απηνί ππνινγίζζεθαλ κε ηε ρξήζε 3 αθηνγξακκψλ (απνθιεηζκφ ηεο αθηνγξακκήο ηνπ 1930 θαη 

έπεηηα ηνπ 1978), σο πξνο ηνλ ξπζκφ κεηαβνιήο πνπ πξνέθπςε απφ ηε ρξήζε θαη ησλ ηεζζάξσλ 

δηαζέζηκσλ αθηνγξακκψλ (ν νπνίνο ζεσξήζεθε θαη σο ηηκή αλαθνξάο). Δπίζεο, νη ιφγνη απηνί 

ππνινγίζζεθαλ θαη γηα ηα αληίζηνηρα ζθάικαηα. Αλαιπηηθφηεξα, ζηνλ παξαθάησ πίλαθα 

απεηθνλίδνληαη νη κεηαβνιέο απηέο: 
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Πίλαθαο 14: Οη κεηαβνιέο ηνπ ζήκαηνο ηνπ ξπζκνχ κεηαβνιήο ζε ζρέζε κε ηηο κεηαβνιέο ηνπ ηειηθνχ ζνξχβνπ 

EPR 

 
EPR1 EPR2 EPR3 

  
α.θ.: 1mm 4 AKT 3 AKT (X. 1930) 3 AKT (X. 1978) EPR2/EPR1 EPR3/EPR1 

Ρ.Μ.: -0,7397 -0,52764 -0,7397 0,71 1 

ζ ±0,061741 ±0,15155 ±0,061741 2,45 1 

      
AOR 

 

AOR1 AOR2 AOR3 
  

α.θ.: 1mm 4 AKT 3 AKT (X. 1930) 3 AKT (X. 1978) AOR2/AOR1 AOR3/AOR1 

Ρ.Μ.: -0,65871 -0,46306 -0,48966 0,70 0,74 

ζ ±0,14868 ±0,55197 ±0,33591 3,71 2,26 

      
OLS 

 

OLS1 OLS2 OLS3 
  

α.θ.: 1mm 4 AKT 3 AKT (X. 1930) 3 AKT (X. 1978) OLS2/OLS1 OLS3/OLS1 

Ρ.Μ.: -0,80156 -0,55895 -0,80227 0,70 1,00 

ζ ±0,00075431 ±0,0030156 ±0,0010595 4,00 1,40 

      
RLS 

 

RLS RLS2 RLS3 
  

α.θ.: 1mm 4 AKT 3 AKT (X. 1930) 3 AKT (X. 1978) RLS2/RLS1 RLS3/RLS1 

Ρ.Μ.: -0,45019 -0,061634 -0,45247 0,14 1,01 

ζ ±0,015768 ±0,02235 ±0,016052 1,42 1,02 

      
WLS / RWLS 

 

WLS1 WLS2 WLS3 
  

α.θ.: 1mm 4 AKT 3 AKT (X. 1930) 3 AKT (X. 1978) WLS2/WLS1 WLS3/WLS1 

Ρ.Μ.: -0,68658 -0,41535 -0,7122 0,60 1,04 

ζ ±0,0072274 ±0,017859 ±0,007788 2,47 1,08 

 

Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα παξαηεξνχκε πσο ν απνθιεηζκφο ηεο αθηνγξακκήο ηνπ 1932 απφ ηε 

δηαδηθαζία ππνινγηζκψλ επηθέξεη κεηαβνιή ζην ζήκα ηνπ ξπζκνχ κεηαβνιήο έσο θαη 86 % 

(κέζνδνο RLS), ην a posteriori ζθάικα παξνπζηάδεη αχμεζε κέρξη θαη 400% (κέζνδνο OLS). 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί, φκσο, πσο ηα ζθάικαηα δε κεηαβάιινληαη θαη’ αλαινγία ηεο κεηαβνιήο 

ηνπ ππνινγηζζέληνο ξπζκνχ. Δπηπξφζζεηα, ζπγθξηηηθά κε ηα αληίζηνηρα απνηειέζκαηα θαηά ηε 

κειέηε ηεο παξαιίαο Αθάληνπ, νη κεηαβνιέο, ηφζν ησλ ηειηθψλ ζθαικάησλ φζν θαη ησλ 

ξπζκψλ κεηαβνιήο είλαη ζαθψο κεγαιχηεξεο, γεγνλφο ην νπνίν νθείιεηαη ζηνλ πεξηνξηζκέλν 

φγθν δηαζέζηκσλ δεδνκέλσλ. 
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Δπίζεο, απφ ηνπο πίλαθεο 6 θαη 14, πνπ αληηζηνηρνχλ ζηελ πεξηνρή Αθάληνπ θαη Φάλεο, 

επηβεβαηψλεηαη ε αξρηθή καο ππφζεζε (ζει. 84) ζρεηηθά κε ην πξφζεκν ηνπ ζήκαηνο ηνπ ξπζκνχ 

κεηαβνιήο. Έηζη, θαηά ηε ρξήζε ησλ δηάθνξσλ κεζφδσλ ππνινγηζκνχ ηεο κεηαβνιήο ηεο 

αθηνγξακκήο, ε απνκάθξπλζε ρξνληθά αθξαίσλ αθηνγξακκψλ ελδέρεηαη λα επεξεάζεη 

ζεκαληηθά ηε κεηαβνιή ηνπ ηειηθνχ ππνινγηζζέληνο ξπζκνχ, ζε ζεκείν ηέηνην ψζηε λα 

κεηαβιεζεί ην πξφζεκφ ηνπ. 

 

Πίλαθαο 15: Ζ κεηαβνιή ηνπ ζθάικαηνο ζε ζρέζε κε ηελ κεηαβνιή ηνπ ηειηθνχ ξπζκνχ θαηά ηηο κεζφδνπο WLS 

θαη RWLS, γηα δηαθνξεηηθέο αβεβαηφηεηεο θιίκαθαο 

 

WLS / RWLS 

  

WLS1 WLS2 WLS3 
  

A.K. 
 

4 AKT 3 AKT (X. 1930) 3 AKT (X. 1978) WLS2/WLS1 WLS3/WLS1 

0,50 Ρ.Μ.: -0,68658 -0,41535 -0,7122 0,60 1,71 

 
ζ ±0,0036137 ±0,0089295 ±0,003894 2,47 0,44 

1 Ρ.Μ.: -0,68658 -0,41535 -0,7122 0,60 1,71 

 

ζ ±0,0072274 ±0,017859 ±0,007788 2,47 0,44 

1,5 Ρ.Μ.: -0,68658 -0,41535 -0,7122 0,60 1,71 

 

ζ ±0,010841 ±0,026788 ±0,011682 2,47 0,44 

 

Σέινο, φπσο παξαηεξνχκε θαη ζηνλ παξαπάλσ πίλαθα, ε πνζνζηηαία κεηαβνιή ηνπ ζθάικαηνο 

ηνπ ξπζκνχ κεηαβνιήο ηεο αθηνγξακκήο, δελ επεξεάδεηαη απφ ηελ αχμεζε ή κείσζε ηεο 

αξρηθήο αβεβαηφηεηαο. Δπηπξφζζεηα, ελψ ζηελ πεξηνρή Αθάληνπ ε απνκάθξπλζε απφ ηνπο 

ππνινγηζκνχο κίαο ρξνληθά ελδηάκεζεο αθηνγξακκήο επέθεξε κηθξή κεηαβνιή ζην ζήκα ηνπ 

ξπζκνχ κεηαβνιήο θαη ζην αληίζηνηρν ζθάικα (πηλ. 7), ζηελ πεξηνρή Φάλεο παξαηεξείηαη 

ζεκαληηθή κεηαβνιή ηνπ ζήκαηνο ηνπ ξπζκνχ (πνζνζηφ 71 %) κε ηαπηφρξνλε κεηαβνιή ηνπ 

ηειηθνχ ζνξχβνπ θαηά 44 %. Σν γεγνλφο απηφ κπνξεί λα απνδνζεί ζηνλ πεξηνξηζκέλν αξηζκφ 

δηαζέζηκσλ αθηνγξακκψλ (αθνχ νη ηξεηο αθηνγξακκέο απνηεινχλ ηνλ ειάρηζην απαηηνχκελν 

αξηζκφ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε νπνηαζδήπνηε κεζφδνπ ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ – εθηφο ηεο JK) 

(ζει. 84). 



H επίδραςη του χρονικοφ εφρουσ τησ διαθζςιμησ γεωπληροφορίασ ςτην εκτίμηςη του ρυθμοφ μεταβολήσ τησ ακτογραμμήσ 

 

 
Ε.Μ.Π., Αθήνα, Οκτώβριοσ 2011 

 

92 

 

16 ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΖ ΜΔΘΟΓΟΤ BINNING ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ 

ΦΑΝΔ 

Καηά παξφκνην ηξφπν κε ηελ πεξηνρή Αθάληνπ, εξγαζηήθακε θαη γηα ηελ παξαιία ησλ Φαλψλ. 

Έηζη, πξνθεηκέλνπ λα εμεηάζνπκε ηελ εμέιημε ηεο αθηνγξακκήο ηκεκαηηθά, εθαξκφζακε ηελ 

κέζνδν binning. Ζ κέζνδνο απηή πξαγκαηνπνηεί ζηαηηζηηθνχο ειέγρνπο, ρξεζηκνπνηψληαο ηηο 

δηαζέζηκεο αθηνγξακκέο ζε ζπλερείο θαη ελαιιαζζφκελνπο ζπλδπαζκνχο δηαηνκψλ. Καη ζηελ 

πεξηνρή ησλ Φαλψλ, εθαξκφζακε ζηελ κέζνδν απηή ηελ OLS, ρξεζηκνπνηψληαο ην ινγηζκηθφ 

Shev πξνθεηκέλνπ λα επηζεκαλζνχλ ηπρφλ δηαθνξέο ζηηο ππνινγηζζείζεο ηηκέο, ηφζν ησλ 

ξπζκψλ κεηαβνιήο, φζν θαη ησλ ζθαικάησλ ζέζεο. 

 

Ζ κέζνδνο Binning εθαξκφζηεθε γηα δηαθνξεηηθνχο ζπλδπαζκνχο αθηνγξακκψλ, πξνθεηκέλνπ 

λα θξίλνπκε ηειηθά ην βαζκφ θαηά ηνλ νπνίν απηή επεξεάδεηαη απφ ηελ πξνζζήθε ή ηνλ 

απνθιεηζκφ γεσπιεξνθνξίαο. Γηα ην ζθνπφ απηφ, πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηξεηο εθαξκνγέο· ε 1
ε
 

αθνξνχζε ηε ρξήζε φισλ ησλ δηαζέζηκσλ αθηνγξακκψλ, ζηε 2
ε
 απνθιείζηεθε ε αθηνγξακκή 

ηνπ 1930 (θιίκαθαο 1:5000), θαη ηέινο, θαηά ηελ 3
ε
 εθαξκνγή απνθιείζηεθε ε αθηνγξακκή ηνπ 

1978 (θιίκαθαο 1:5000). 

 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα, παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα φισλ ησλ εθαξκνγψλ binning, φπσο 

απηέο εθηειέζηεθαλ κε εληαία αξρηθή αβεβαηφηεηα ζέζεο 0,7 mm ηεο θιίκαθαο, θαη απνζηάζεηο 

𝑑 = 2 𝑥 10𝑚 = 20 𝑚, δηπιάζηεο, δειαδή, ηεο αξρηθήο, κεηαμχ ησλ δηαηνκψλ, απφζηαζεο. 

 

Πίλαθαο 16: Απνηειέζκαηα ηεο κεζφδνπ binning ζηελ πεξηνρή Φάλεο 

Εφαρμογή binning (OLS) - διατομζς 20 m - αβεβαιότητα 0,7 mm κλίμακας- 4 ακτογραμμζς (όλες) 

Διατομζς: 1 ζως 18 -0,554 ± 0,0015 
     

 
19 ζως 36 -0,826 ± 0,0014 

     

 
37 ζως 61 -1,07 ± 0,0015 

     

Εφαρμογή binning (OLS) - διατομζς 20 m - αβεβαιότητα 0,7 mm κλίμακας - 3 ακτογραμμζς (εκτός την 1978) 

Διατομζς: 1 ζως 18 -0,556 ± 0,0021 
     

 
19 ζως 36 -0,827 ± 0,002 

     

 
37 ζως 61 -1,07 ± 0,0021 
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Εφαρμογή binning (OLS) - διατομζς 20 m - αβεβαιότητα 0,7 mm κλίμακας - 3 ακτογραμμζς (εκτός την 1930) 

Διατομζς: 1 ζως 16 -0,237 ± 0,0063 
     

 
17 ζως 38 -0,594 ± 0,005 

     

 
39 ζως 61 -0,824 ± 0,0063 

      

Όπσο παξαηεξνχκε ζηνλ παξαπάλσ πίλαθα 12, ε απνκάθξπλζε ηεο αθηνγξακκήο ηνπ 1978 απφ 

ηε δηαδηθαζία ππνινγηζκψλ ηεο κεζφδνπ binning, δελ επηθέξεη θάπνηα ζεκαληηθή δηαθνξά, ηφζν 

ζηηο ηηκέο ησλ ηειηθψλ ξπζκψλ κεηαβνιήο, φζν θαη ζηα a posteriori ζθάικαηα ζέζεο. Παξά φι’ 

απηά, ν απνθιεηζκφο ηεο αθηνγξακκήο ηνπ 1930, πξνθαιεί ζεκαληηθέο κεηαβνιέο ζηηο ηηκέο ησλ 

ππνινγηζζέλησλ ξπζκψλ κεηαβνιήο ησλ επηκέξνπο ρσξηζκέλσλ ηκεκάησλ, ελψ παξάιιεια 

ηξηπιαζηάδεη ην ηειηθφ ζθάικα ζέζεο. 

 

Ζ κέζνδνο binning, εθαξκνδφκελε θαη ζηελ πεξηνρή ησλ Φαλψλ, επηβεβαηψλεη γη’ αθφκε κία 

θνξά ην ζπκπέξαζκα πνπ εμήρζε θαηά ηε κειέηε ηεο αθηνγξακκήο ζηα Αθάληνπ: Σφζν ε 

κέζνδνο binning, φζν θαη ε OLS -ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηε ζπγθεθξηκέλε binning- είλαη 

ηδηαίηεξα επηξξεπήο ζηελ ζεκαληηθή κεηαβνιή ηνπ ρξνληθνχ εχξνπο ησλ δηαζέζηκσλ 

αθηνγξακκψλ. 

 

 

Δηθφλα 21: Ζ κέζνδνο binning κε ρξήζε φισλ ησλ αθηνγξακκψλ 

 

Δπηπξφζζεηα, θαη ζηελ πεξηνρή ησλ Φαλψλ, επηβεβαηψλεηαη ην γεγνλφο φηη ν κέζνο φξνο ησλ 

ξπζκψλ κεηαβνιήο ησλ επηκέξνπο ηκεκάησλ ηεο αθηνγξακκήο πνπ παξνπζηάδνπλ θνηλή ηάζε 

(φπσο ππνινγίδεηαη κε ηε ρξήζε ηεο binning), ηζνχηαη κε ηνλ ξπζκφ κεηαβνιήο πνπ ππνινγίδεη ε 

OLS (αληηκεησπίδνληαο ηελ αθηνγξακκή σο εληαία). 
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Δηθφλα 22: Ζ κέζνδνο binning κε απνθιεηζκφ ηεο αθηνγξακκήο ηνπ 1978 

 

Δηθφλα 23: Ζ κέζνδνο binning κε απνθιεηζκφ ηεο αθηνγξακκήο ηνπ 1930 
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17 ΤΓΚΡΗΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ ΜΔΣΑΞΤ ΣΧΝ ΓΤΟ 

ΠΔΡΗΟΥΧΝ ΜΔΛΔΣΖ 

θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ήηαλ ε εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ ζρεηηθά κε ηελ ζπκπεξηθνξά 

ηνπ ζνξχβνπ ζέζεο πνπ εμάγεη θάζε κία απφ ηηο κειεηψκελεο κεζφδνπο ππνινγηζκνχ ηνπ ξπζκνχ 

εμέιημεο ηεο αθηνγξακκήο, κέζα απφ ηε κειέηε ησλ δχν -δηαθνξεηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ- 

πεξηνρψλ ηεο λήζνπ Ρφδνπ, Αθάληνπ θαη Φάλεο. 

 

Γηα ην ζθνπφ απηφ πξαγκαηνπνηήζεθαλ 53 ζπλνιηθά εθαξκνγέο ηνπ ινγηζκηθνχ Shev γηα 

δηαθνξεηηθέο αβεβαηφηεηεο θιίκαθαο θαη κε δηαθνξεηηθνχο ζπλδπαζκνχο αθηνγξακκψλ, 

πξνθεηκέλνπ λα εμεηαζζεί ν ζφξπβνο θάζε κεζφδνπ θαηά ηνλ απνθιεηζκφ δηαθνξεηηθψλ ρξνληθά 

αθηνγξακκψλ. Με ζηφρν λα δηεπξχλνπκε ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε κειέηε 

ησλ πεξηνρψλ απηψλ, πξαγκαηνπνηήζεθαλ εθαξκνγέο κε ζηαζεξή αξρηθή αβεβαηφηεηα ζε φιεο 

ηηο αθηνγξακκέο πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ ςεθηνπνίεζε γεσπιεξνθνξίαο απφ δηαθνξεηηθέο 

πεγέο. Έηζη, παξφιν πνπ κία νξζφηεξε κειέηε γεληθφηεξεο ζπκπεξηθνξάο ηεο αθηνγξακκήο ζα 

πξνυπέζεηε ηνλ νξηζκφ δηαθνξεηηθψλ ηηκψλ αβεβαηνηήησλ, αλάινγα κε ηελ παιαηφηεηα ηεο 

γεσπιεξνθνξίαο ή ηεο δηαδηθαζίαο απνηχπσζήο ηεο, ε εμαγσγή ζηαηηζηηθψλ απνηειεζκάησλ 

θαη κία θαιχηεξε εηθφλα ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε ηεο πξνζζαθαίξεζεο δεδνκέλσλ ζέζεο, δε ζα 

κπνξνχζε λα πξαγκαηνπνηεζεί, παξά κφλν κε ηνλ θαζνξηζκφ ζηαζεξήο ηηκήο αβεβαηφηεηαο. 

17.1 Γεληθόηεξα ζπκπεξάζκαηα γηα ηε ρξεζηκόηεηα ηωλ κειεηώκελωλ κεζόδωλ κειέηεο 

ηεο εμέιημεο ηεο αθηνγξακκήο 

 

Ο ζφξπβνο ηνπ ηειηθνχ απνηειέζκαηνο πνπ εμάγεη ε κέζνδνο EPR, είλαη αλάινγνο ηνπ ρξνληθνχ 

δηαζηήκαηνο ησλ αθηνγξακκψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηνπο ππνινγηζκνχο, θαζψο θαη ηνπ a priori 

ζθάικαηνο ζέζεο ηνπο. Έηζη, εάλ ρξεζηκνπνηεζνχλ αθηνγξακκέο κε κεγάιε ρξνληθή δηαθνξά 

θαη νη νπνίεο έρνπλ απνηππσζεί κε ζρεηηθά κηθξφ ζθάικα, ηφηε ην εμαγφκελν ζθάικα ηνπ 

ξπζκνχ κεηαβνιήο ζα είλαη κηθξφ. Όκσο, ην απνηέιεζκα απηφ δε ζα αληαπνθξίλεηαη πιήξσο ζηε 

δπλακηθή εμέιημε ηεο αθηνγξακκήο, θαζψο δελ ζα έρεη ιεθζεί ππ’ φςηλ ε κεηαβνιή ηεο 

αθηνγξακκήο θαηά ελδηάκεζεο ρξνλνινγίεο. 

 

Ζ κέζνδνο AOR, αλ θαη εθαξκφδεη ην θξηηήξην ηνπ ειαρίζηνπ ρξφλνπ, είλαη επηξξεπήο ζηελ 

χπαξμε αθηνγξακκψλ κε κεγάιε αξρηθή αβεβαηφηεηα, θαζψο επίζεο θαη ζηελ απνθιεηζηηθή 

ρξήζε ρξνληθά πξφζθαησλ αθηνγξακκψλ. Έλα αμηφπηζην εμαγφκελν απνηέιεζκα ηεο κεζφδνπ 

απηήο ζα κπνξνχζε λα επηηεπρζεί κε ηε ρξήζε αθηνγξακκψλ ελφο κεγάινπ εχξνπο ρξνλνινγηψλ, 

νη νπνίεο ζα έρνπλ απνηππσζεί κε ζρεηηθά κηθξφ ζθάικα. Σν γεγνλφο, φκσο, πσο φζν πην παιηά 

είλαη ε δηαζέζηκε γεσπιεξνθνξία, ηφζν κεγαιχηεξε αβεβαηφηεηα έρεη, θαζηζηά ηελ εχξεζε 

θαηάιιεινπ πιηθνχ γηα ηελ AOR κία αξθεηά δχζθνιε δηαδηθαζία. 

 

Αλ θαη ε δηαδηθαζία ππνινγηζκψλ πνπ ρξεζηκνπνηεί ε κέζνδνο AER είλαη απιή, σζηφζν ηα 

εμαγφκελα απνηειέζκαηά ηεο δελ είλαη αμηφπηζηα, αθνχ απφ ηνπο δηαθνξεηηθνχο ζπλδπαζκνχο 

αθηνγξακκψλ πνπ πξαγκαηνπνηήζακε θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο, πξνέθπςαλ δηαθνξεηηθά 
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απνηειέζκαηα. πλεπψο, ε κέζνδνο AER δελ ελδείθλπηαη, αθνχ ε ρξήζε δεπγψλ δηαδνρηθψλ 

αθηνγξακκψλ θαίλεηαη λα επεξεάδεη ζεκαληηθά ηνλ ηειηθφ ξπζκφ κεηαβνιήο. 

 

Ζ κέζνδνο OLS, δελ επεξεάδεηαη απφ ηε ρξήζε πιεξνθνξηψλ κε κεγάιν ζθάικα, παξά φι’ 

απηά, θαίλεηαη πσο ην ζθάικα ηνπ ηειηθνχ ξπζκνχ κεηαβνιήο είλαη πνιχ κεγαιχηεξν εάλ 

απνθιεηζζνχλ παιηά ρξνληθά δεδνκέλα, ζε ζρέζε κε ηε ρξήζε φιεο ηεο δηαζέζηκεο 

γεσπιεξνθνξίαο. Δπηπξφζζεηα, ε ζεψξεζε ηζνβαξψλ παξαηεξήζεσλ, ζπλεπάγεηαη έλα ζηαζεξφ 

a posteriori  ζθάικα, ην νπνίν παξακέλεη αλεπεξέαζην απφ ηηο ζεσξήζεηο δηαθνξεηηθψλ 

αξρηθψλ αβεβαηνηήησλ. Παξνκνίσο ζπκβαίλεη θαη ζηε κέζνδν JK, ε νπνία απνηειεί κία 

βειηηζηνπνίεζε ηεο κεζφδνπ OLS. 

 

Απφ ηελ άιιε, ε κέζνδνο WLS, ε νπνία ζέηεη βάξε ζηηο δηαζέζηκεο παξαηεξήζεηο αλάινγα κε 

ηελ αξρηθή αβεβαηφηεηα ζέζεο ησλ αθηνγξακκψλ, δελ επεξεάδεηαη απφ ηνλ απνθιεηζκφ ζρεηηθά 

πξφζθαησλ αθηνγξακκψλ, αιιά απφ ηνλ απνθιεηζκφ ηεο αθηνγξακκήο ηνπ 1932, ζηελ 

πεξίπησζε ηεο πεξηνρήο Αθάληνπ, θαη ηεο αθηνγξακκήο ηνπ 1930 ζηελ πεξηνρή Φαλψλ. 

πλεπψο, ε κέζνδνο WLS εμάγεη πεξηζζφηεξν αμηφπηζηα απνηειέζκαηα φηαλ ρξεζηκνπνηείηαη 

κεγάινο φγθνο γεσπιεξνθνξίαο, πνπ λα αλαθέξεηαη ζε πνιιά ρξφληα ζην παξειζφλ, ρσξίο λα 

πξνυπνζέηεη κεγάιεο αθξίβεηεο ζηα δηαζέζηκα ζηνηρεία, αθνχ ζε απηά νξίδνληαη βάξε, θαη 

ζπκκεηέρνπλ ζηνπο ππνινγηζκνχο θαηά βαζκφ ηέηνην πνπ ζπλδέεηαη κε ηα αξρηθά ζθάικαηα. 

Δπηπξφζζεηα, αληίζεηα κε φ,ηη ζπκβαίλεη ζηελ OLS, ην ηειηθφ ζθάικα ηνπ ξπζκνχ κεηαβνιήο 

πνπ ππνινγίδεη ε WLS επεξεάδεηαη εθζεηηθά απφ ηελ αχμεζε ηνπ a priori ζθάικαηνο. 

 

Ζ κέζνδνο RLS, ελδείθλπηαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ππάξρεη κεγάινο φγθνο δηαζέζηκεο 

πιεξνθνξίαο, ψζηε ε απνκάθξπλζε ηηκψλ πνπ ζα επηζπκνχζε ν κειεηεηήο λα κε ζπκκεηέρνπλ 

ζηνπο ππνινγηζκνχο, ζεσξψληαο ηεο σο αθξαίεο κε ηε ρξήζε θίιηξνπ, λα κελ επεξεάδεη 

ζεκαληηθά ην ηειηθφ απνηέιεζκα, φπσο ζπκβαίλεη ζηελ πεξίπησζε ηεο παξνχζαο κειέηεο. 

Δπηπξφζζεηα, ε ζεψξεζε ηζνβαξψλ παξαηεξήζεσλ, θαζηζηά ηε κέζνδν απηή, γηα ηε 

ζπγθεθξηκέλε κειέηε, αλαμηφπηζηε, αθνχ, πέξαλ ηνπ απνθιεηζκνχ ζεκαληηθψλ «αθξαίσλ» 

ηηκψλ, φιεο νη ππφινηπεο δηαζέζηκεο ζέζεηο αθηνγξακκψλ αληηκεησπίζηεθαλ σο ηζνβαξείο, 

αλεμάξηεηα απφ ηηο δηαθνξεηηθέο αβεβαηφηεηεο πνπ νξίζηεθαλ θαηά ηηο εθαξκνγέο ηνπ 

ινγηζκηθνχ Shev. 

 

Ζ κέζνδνο WLAD, δελ εμάγεη απνηειέζκαηα πνπ λα αληαπνθξίλνληαη ζε κία δπλακηθή εμέιημε 

ηεο αθηνγξακκήο, αθνχ δελ θαηέζηε δπλαηφ λα νξηζηνχλ νξζά ηα εχξε ηηκψλ ησλ αγλψζησλ 

παξακέηξσλ πνπ ρξεζηκνπνηεί ε κέζνδνο απηή, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ε εχξεζε ηνπ θαιχηεξνπ 

ζπλδπαζκνχ ησλ ηηκψλ ηνπο. Ζ κέζνδνο απηή πξαγκαηνπνηεί έλαλ κεγάιν φγθν ππνινγηζκψλ, 

γη’ απηφ θαη απαηηεί ππνινγηζηηθά κεραλήκαηα πνπ δηαζέηνπλ αξθεηή κλήκε ηπραίαο 

πξνζπέιαζεο. πλεπψο, νη ζπκβαηηθνί ππνινγηζηέο δελ κπνξνχλ λα αληαπεμέιζνπλ ζε βαζκφ 

ηέηνην ψζηε λα πξνθχςνπλ αμηφπηζηα απνηειέζκαηα. 

 

Σέινο, ε κέζνδνο Binnng ρσξίδεη ηελ πεξηνρή κειέηεο ζε ηκήκαηα πνπ παξνπζηάδνπλ θνηλή 

«ζπκπεξηθνξά». Έηζη, ελψ φιεο νη ππφινηπεο κέζνδνη ππνινγίδνπλ έλαλ κέζν ξπζκφ κεηαβνιήο, 

αδπλαηνχλ λα εμάγνπλ αμηφπηζηα απνηειέζκαηα ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε κεηαβνιή ηεο 

αθηνγξακκήο δελ αθνινπζεί κία νκνηφκνξθε ηάζε. πλεπψο, φηαλ ε binning ζπλδπάδεηαη κε ηε 

βέιηηζηε, γηα κία ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή κειέηεο θαη γηα ζπγθεθξηκέλε δηαζέζηκε 

γεσπιεξνθνξία, κέζνδν κειέηεο ηεο εμέιημεο ηεο αθηνγξακκήο, ηφηε ηα εμαγφκελα 
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απνηειέζκαηα ζα είλαη πεξηζζφηεξν αμηφπηζηα ζπγθξηηηθά κε νπνηαδήπνηε άιιε κεκνλσκέλε 

κέζνδν ππνινγηζκνχ. 

17.2 πκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ ηειηθνύ ζνξύβνπ ηνπ ξπζκνύ 

κεηαβνιήο ηεο αθηνγξακκήο πνπ ππνινγίδεη θάζε κέζνδνο 

 

Όπσο εχθνια κπνξεί λα παξαηεξήζεη θαλείο απφ ηα εμαγφκελα δηαγξάκκαηα πνπ απεηθνλίδνπλ 

ηελ θαηαλνκή ηνπ a posteriori ζθάικαηνο θάζε κεζφδνπ, ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ ηεο 

κειέηεο ηεο παξάθηηαο πεξηνρήο ησλ Φαλψλ, επηβεβαηψλνπλ ηα αξρηθά ζπκπεξάζκαηα πνπ 

ζπλδένληαη κε ηελ αθηνγξακκή ζηα Αθάληνπ. 

 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ε κέζνδνη EPR, AOR, WLS θαη RWLS, θαηά ηελ κειέηε θαη ησλ δχν 

πεξηνρψλ, παξνπζηάδνπλ ζφξπβν θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ηειηθνχ ξπζκνχ κεηαβνιήο ν νπνίνο 

θαηαλέκεηαη εθζεηηθά, ζπλαξηήζεη ηεο αξρηθήο αβεβαηφηεηαο ζέζεο, ε νπνία θαζνξίδεηαη απφ 

ηελ θιίκαθα ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο γεσπιεξνθνξίαο. Ζ εθζεηηθή θαηαλνκή ησλ a posteriori 

ζθαικάησλ ησλ EPR θαη AOR, έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη ε κεηαβνιή ηεο αξρηθήο αβεβαηφηεηαο 

φπσο απηή θαζνξίδεηαη απφ ηνλ κειεηεηή, ζπλεπάγεηαη ηελ κεηαβνιή ηεο a priori αβεβαηφηεηαο 

ζέζεο, ε νπνία ππεηζέξρεηαη ζηνπο ππνινγηζκνχο, θαη θαηά ζπλέπεηα, επεξεάδεη ην ηειηθφ 

απνηέιεζκα. Οη κέζνδνη WLS θαη RWLS ήηαλ αλακελφκελν λα παξνπζηάζνπλ εθζεηηθή 

θαηαλνκή ηνπ ηειηθνχ ζθάικαηνο ζέζεο, θαζ’ φηη νη κέζνδνη απηέο εθαξκφδνπλ βάξε ζηα 

δηαζέζηκα δεδνκέλα. Αληίζεηα, νη κέζνδνη OLS θαη RLS εκθαλίδνπλ κία ζηαζεξή ηηκή ζνξχβνπ, 

γεγνλφο ην νπνίν νθείιεηαη ζηελ παξαδνρή φηη ηα δεδνκέλα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε 

δηαδηθαζία ππνινγηζκψλ είλαη ηζνβαξή, θαηά ζπλέπεηα, είλαη αλεπεξέαζηα απφ ηελ αξρηθή 

αβεβαηφηεηα ζέζεο (αθνχ ε ηηκή απηήο δελ ππεηζέξρεηαη ζηνπο ππνινγηζκνχο). 

 

Δπηπξφζζεηα, κε δεδνκέλν φηη ε κέζνδνο EPR ρξεζηκνπνηεί απνθιεηζηηθά ηελ πην πξφζθαηε θαη 

ηελ παιαηφηεξε αθηνγξακκή, παξαηεξήζακε θαη ζηηο δχν πεξηνρέο, πσο νπνηαδήπνηε κεηαβνιή 

ηνπ δεχγνπο αθηνγξακκψλ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη, έρεη σο ζπλέπεηα ηελ εμαγσγή ελφο ηειείσο 

δηαθνξεηηθνχ ξπζκνχ κεηαβνιήο, θαζψο θαη ηελ εμαγσγή ελφο δηαθνξεηηθνχ ηειηθνχ 

ζθάικαηνο. 

 

Ζ κέζνδνο AOR, αλ θαη ζηελ πεξηνρή Αθάληνπ θάλεθε λα είλαη ηδηαίηεξα επηξξεπήο ζηελ ρξήζε 

γεσπιεξνθνξίαο κε κεγάιε αξρηθή αβεβαηφηεηα, σζηφζν δελ κπνξνχκε λα γεληθεχζνπκε ην 

ζπκπέξαζκα απηφ, θαζψο ζηελ πεξηνρή ησλ Φαλψλ δελ ππήξμε ε δπλαηφηεηα λα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε αθηνγξακκέο κε δηαθνξεηηθή -κεγαιχηεξε ή κηθξφηεξε- θιίκαθα (θαη θαηά 

ζπλέπεηα, αξρηθή αβεβαηφηεηα). Παξά φι’ απηά, παξαηεξήζακε θαη ζηηο δχν πεξηνρέο κειέηεο 

πσο ν ζφξπβνο πνπ εμάγεη ε κέζνδνο απηή είλαη αλάινγνο ηνπ ρξνληθνχ εχξνπο, γεγνλφο ην 

νπνίν ήηαλ αλακελφκελν, αθνχ ε AOR εθαξκφδεη ην θξηηήξην ηνπ ειαρίζηνπ ρξφλνπ. 

 

Σα ζεκαληηθφηεξα ζπκπεξάζκαηα αθνξνχλ ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ ζνξχβνπ θάζε κεζφδνπ πνπ 

ρξεζηκνπνηεί ηε δηαδηθαζία ππνινγηζκψλ ησλ ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ. Έηζη, θαηά ηε κειέηε ηεο 

παξαιίαο Αθάληνπ, εμήρζε ην ζπκπέξαζκα φηη νη κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ειάρηζηα 

ηεηξάγσλα (OLS, RLS, WLS, RWLS) δελ είλαη επηξξεπείο ζηελ αξρηθή αβεβαηφηεηα ζέζεο, 

αιιά επεξεάδνληαη ζεκαληηθά, σο πξνο ηελ ηηκή ηνπ ζνξχβνπ πνπ εμάγνπλ θαηά ηνλ 

ππνινγηζκφ ηνπ ξπζκνχ κεηαβνιήο, απφ ηελ ζεκαληηθή αχμεζε ή κείσζε ηνπ ρξνληθνχ εχξνπο 
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ησλ δηαζέζηκσλ αθηνγξακκψλ. Σν ζπκπέξαζκα απηφ επηβεβαηψζεθε θαη θαηά ηε κειέηε ηεο 

παξάθηηαο πεξηνρήο ησλ Φαλψλ. Παξαηεξήζεθε, δειαδή, θαη ζηηο δχν πεξηνρέο, πσο φηαλ 

πξαγκαηνπνηνχληαλ ππνινγηζκνί κε απνθιεηζκφ ηεο παιαηφηεξεο αθηνγξακκήο (ηνπ 1932 θαη 

1930 αληίζηνηρα), ην a posteriori ζθάικα ζέζεο πνιιαπιαζηαδφηαλ, ελψ φηαλ 

πξαγκαηνπνηνχηαλ απνθιεηζκφο θάπνηα ελδηάκεζεο ρξνληθά αθηνγξακκήο, ην ηειηθφ ζθάικα 

ζέζεο δελ παξνπζίαδε ζεκαληηθέο κεηαβνιέο. 

 

Ζ ίδηα ηάζε παξαηεξήζεθε θαη ζην ζήκα ηνπ ξπζκνχ κεηαβνιήο ησλ αθηνγξακκψλ. Παξ’ φια 

απηά, δελ κπνξεί λα γεληθεπζεί έλα ηέηνην ζπκπέξαζκα, θαζψο νη ρξεζηκνπνηνχκελεο 

αθηνγξακκέο ζηελ πεξηνρή ησλ Φαλψλ, κεηά θαη ηνλ απνθιεηζκφ κία αθηνγξακκήο (ρξνληθά 

ελδηάκεζεο ή αθξαίαο), αλέξρνληαλ ζηηο ηξεηο, αξηζκφο ν νπνίνο απνηειεί ηνλ ειάρηζην γηα ηελ 

εθαξκνγή κεζφδσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ειάρηζηα ηεηξάγσλα. Γηα ην ζθνπφ απηφ, θξίλεηαη φηη ε 

ηηκή ηνπ ξπζκνχ κεηαβνιήο επεξεάζηεθε ζε κεγαιχηεξν βαζκφ απφ ηελ πεξηνξηζκέλε 

δηαζέζηκε γεσπιεξνθνξία. Δληνχηνηο, ε κεηαβνιή ζην ζήκα ηνπ ξπζκνχ ήηαλ κεγαιχηεξε θαηά 

ηνλ απνθιεηζκφ ηεο αθηνγξακκήο ηνπ 1930, ζε ζρέζε κε ηνλ απνθιεηζκφ ηεο αθηνγξακκήο ηνπ 

1978. 

 

Οη κέζνδνη WLS θαη RWLS παξνπζίαδαλ κία εθζεηηθή θαηαλνκή ηνπ ηειηθνχ ζθάικαηνο, ε 

θακπχιε ηεο νπνίαο αχμαλε απφηνκα, φηαλ ην ρξνληθφ εχξνο κειέηεο κεησλφηαλ, απφ ηα 79 ζηα 

42 ρξφληα γηα ηελ πεξηνρή Αθάληνπ, θαη απφ ηα 81 ζηα 33 ρξφληα γηα ηελ πεξηνρή Φάλεο. 

Δπηπξφζζεηα, αλ θαη νη κέζνδνη OLS θαη RLS ππνιφγηδαλ κία ζηαζεξή ηηκή ζνξχβνπ 

ζπλαξηήζεη ηεο αβεβαηφηεηαο θιίκαθαο, σζηφζν ε ηηκή απηή αχμαλε ζεκαληηθά κε ηνλ 

απνθιεηζκφ ηεο παιαηφηεξεο αθηνγξακκήο. 

 

Δπηπξφζζεηα, ζηε κέζνδν RLS, θαηά ηε κειέηε ηεο αθηνγξακκήο Αθάληνπ, παξαηεξείηαη 

αχμεζε ηνπ ζνξχβνπ ηνπ ξπζκνχ κεηαβνιήο φηαλ εμαηξεζνχλ απφ ηνπο ππνινγηζκνχο νη 

αθηνγξακκέο κε κεγαιχηεξε αξρηθή αβεβαηφηεηα, ζε ζρέζε κε ην απνηέιεζκα πνπ πξνθχπηεη 

εάλ ρξεζηκνπνηεζνχλ φιεο νη δηαζέζηκεο αθηνγξακκέο. Κάηη ηέηνην, φκσο, δελ θαηέζηε δπλαηφ 

λα επηβεβαησζεί απφ ηε κειέηε ησλ Φαλψλ, αθνχ ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή ππήξρε 

πεξηνξηζκέλε δηαζέζηκε γεσπιεξνθνξία. 

 

Σέινο, ε εθαξκνγή ηεο Binning κε ηε ρξήζε ηεο κεζφδνπ OLS, θαη ζηηο δχν πεξηνρέο κειέηεο, 

ηκεκαηνπνίεζε ηα δεδνκέλα αλάινγα κε ηελ «ηάζε» ηεο αθηνγξακκήο ζε δηαδνρηθέο δηαηνκέο. 

Παξάιιεια, ην ηειηθφ ζθάικα ζέζεο δελ παξνπζίαδε ηδηαίηεξεο κεηαβνιέο φηαλ 

πξαγκαηνπνηνχηαλ απνθιεηζκφο ελδηάκεζσλ ρξνληθά αθηνγξακκψλ (ηνπ 1997 ζηα Αθάληνπ, θαη 

ηνπ 1978 ζηηο Φάλεο), αληίζεηα, πνιιαπιαζηαδφηαλ φηαλ πξαγκαηνπνηήζεθε απνθιεηζκφο ησλ 

παιαηφηεξσλ ρξνληθά αθηνγξακκψλ (ηνπ 1932 θαη ηνπ 1930 αληίζηνηρα), θαη θαηά ζπλέπεηα, ηνπ 

πεξηνξηζκνχ ηνπ ρξνληθνχ εχξνπο ησλ δηαζέζηκσλ αθηνγξακκψλ. Δπηπξφζζεηα, παξαηεξήζεθε 

θαη ζηηο δχν πεξηνρέο κειέηεο, φηη ν κέζνο φξνο ησλ ξπζκψλ κεηαβνιήο πνπ πξνέθππηε ζηα 

επηκέξνπο ηκήκαηα αθηνγξακκήο κε θνηλή «ηάζε», ήηαλ ζρεδφλ ίζνο κε ηνλ ξπζκφ κεηαβνιήο 

πνπ εμήγαγε ε κέζνδνο OLS θαηά ηε κειέηε ηεο αθηνγξακκήο σο εληαίαο. Δπηβεβαηψλεηαη, 

ινηπφλ, ε ππεξνρή ην θίιηξνπ binning ζε ζρέζε κε ηελ κέζνδν OLS, αθνχ απεηθνλίδεη 

ηκεκαηηθά ηελ ηάζε κεηαβνιήο ηεο αθηνγξακκήο. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α: ΟΗ ΤΝΣΔΣΑΓΜΔΝΔ ΣΧΝ ΖΜΔΗΧΝ ΚΑΘΔ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΖ Δ ΚΑΘΔ 

ΓΗΑΣΟΜΖ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΑΦΑΝΣΟΤ 

 

 

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΟΜΩΝ ΑΚΤΟΓΡΑΜΜΩΝ 

 

2011 1997 1991 1978 1972 1969 1932 

 

X Y X Y X Y X Y X Y X Y X Y 

1 875772,5766 4024976,1142 875775,1966 4024975,1692 875780,1536 4024973,3814 875765,5378 4024978,6528 875793,6531 4024968,5126 875787,2439 4024970,8242 875841,5006 4024951,2556 

2 875776,2545 4024985,4132 875778,2679 4024984,6169 875783,4825 4024982,5544 875769,6238 4024988,0359 875797,2629 4024977,1040 875791,1877 4024979,5068 875845,2705 4024958,1158 

3 875779,9325 4024994,7123 875783,8325 4024993,1698 875786,8727 4024991,9673 875773,2517 4024997,3547 875801,1374 4024986,3253 875794,6523 4024988,8903 875849,6757 4024967,1273 

4 875783,6105 4025004,0114 875789,0299 4025001,8679 875790,2584 4025001,3820 875776,4297 4025006,8515 875805,0120 4024995,5466 875797,7865 4024998,4044 875854,1166 4024976,1246 

5 875787,2527 4025013,3242 875789,1497 4025012,6171 875793,8127 4025010,8790 875779,5891 4025016,1807 875808,8057 4025005,2906 875801,7554 4025007,9185 875859,0229 4024986,5729 

6 875790,7453 4025022,6944 875792,9595 4025021,8691 875797,0717 4025020,3363 875782,9923 4025025,5842 875812,3094 4025014,6567 875805,0721 4025017,3543 875863,8250 4024995,4551 

7 875794,2379 4025032,0647 875796,7595 4025031,1248 875800,8702 4025029,5926 875786,3944 4025034,9882 875815,8131 4025024,0229 875808,3196 4025026,8159 875867,1573 4025004,8851 

8 875797,7305 4025041,4349 875799,3887 4025040,8169 875804,3298 4025038,9752 875789,7796 4025044,3985 875819,3168 4025033,3890 875812,7813 4025035,8250 875869,3088 4025014,7552 

9 875801,2232 4025050,8052 875803,0447 4025050,1262 875806,5247 4025048,8291 875792,8273 4025053,9346 875822,8204 4025042,7551 875817,0743 4025044,8969 875871,4617 4025024,6248 

10 875804,7158 4025060,1754 875806,5706 4025059,4841 875810,3609 4025058,0713 875796,3672 4025063,2872 875826,3241 4025052,1212 875820,6243 4025054,2458 875873,1332 4025034,6739 

11 875808,7278 4025069,3339 875810,0533 4025068,7456 875813,5036 4025067,2144 875800,2867 4025073,0799 875829,3410 4025060,1860 875822,8670 4025063,0591 875874,3201 4025040,2250 

12 875812,7841 4025078,4742 875813,5732 4025078,1241 875816,9046 4025076,6456 875804,4247 4025082,1840 875832,8509 4025069,5689 875826,3154 4025072,4693 875877,7913 4025049,6250 

13 875816,8405 4025087,6146 875817,2690 4025087,4244 875820,5329 4025085,9759 875807,8512 4025091,6039 875836,3609 4025078,9517 875829,9574 4025081,7935 875881,5373 4025058,9031 
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14 875820,8968 4025096,7549 875821,0271 4025096,6971 875824,1408 4025095,3153 875810,6032 4025101,3231 875839,8708 4025088,3346 875833,5101 4025091,1573 875884,0551 4025068,7262 

15 875824,6685 4025106,0147 875824,7636 4025105,9771 875827,6133 4025104,8491 875813,3995 4025110,4753 875843,6709 4025098,4930 875836,8619 4025101,1882 875887,6072 4025081,1015 

16 875828,3490 4025115,3128 875828,3492 4025115,3127 875831,2264 4025114,1738 875816,7451 4025119,9060 875847,1752 4025107,8608 875840,2949 4025110,5842 875889,6433 4025091,0505 

17 875832,0294 4025124,6109 875831,9349 4025124,6483 875834,9408 4025123,4585 875820,9292 4025129,0047 875850,6795 4025117,2286 875844,3360 4025119,7396 875892,9602 4025100,4925 

18 875835,7099 4025133,9089 875836,2590 4025133,6916 875838,5657 4025132,7785 875825,1823 4025138,0761 875854,1838 4025126,5964 875848,4854 4025128,8520 875896,0158 4025110,0379 

19 875839,7867 4025143,0329 875840,6997 4025142,5906 875842,4431 4025141,7462 875829,9562 4025147,7945 875857,1807 4025134,6077 875852,2012 4025137,0196 875898,1535 4025114,7617 

20 875844,1460 4025152,0327 875845,2043 4025151,5201 875846,4772 4025150,9035 875834,3653 4025156,7702 875860,7436 4025143,9933 875856,3435 4025146,1246 875901,8346 4025124,0900 

21 875848,5052 4025161,0325 875849,8892 4025160,3622 875850,3845 4025160,1223 875838,7806 4025165,7429 875865,1906 4025152,9506 875861,0080 4025154,9765 875905,3586 4025133,4944 

22 875852,8645 4025170,0323 875854,5227 4025169,2292 875854,2551 4025169,3588 875843,2747 4025174,6774 875869,6377 4025161,9079 875865,8077 4025163,7630 875909,4058 4025142,6454 

23 875857,2237 4025179,0322 875859,1188 4025178,1143 875858,2374 4025178,5412 875847,7688 4025183,6119 875874,0847 4025170,8652 875870,5801 4025172,5628 875913,5114 4025151,7681 

24 875861,5554 4025188,0453 875863,3305 4025187,1970 875862,3823 4025187,6501 875852,2385 4025192,4977 875878,5758 4025179,9114 875874,9234 4025181,6568 875916,6163 4025161,7322 

25 875865,8672 4025197,0679 875867,2180 4025196,4224 875867,0800 4025196,4883 875856,9338 4025201,3371 875883,0231 4025188,8693 875879,0423 4025190,7717 875919,7161 4025171,3341 

26 875870,1791 4025206,0906 875871,3971 4025205,5085 875871,6111 4025205,4062 875861,6561 4025210,1636 875887,6764 4025197,7288 875883,2498 4025199,8442 875923,2445 4025180,7311 

27 875874,4909 4025215,1132 875875,9154 4025214,4325 875875,9957 4025214,3941 875866,3784 4025218,9901 875892,4254 4025206,5425 875887,0304 4025209,1207 875926,8818 4025190,0761 

28 875878,9167 4025224,0775 875881,2986 4025222,7722 875880,4370 4025223,2443 875871,3327 4025228,2335 875896,6403 4025214,3649 875890,4291 4025217,7687 875929,1921 4025196,5266 

29 875883,7224 4025232,8470 875887,4922 4025230,6556 875885,1228 4025232,0796 875876,0580 4025237,0471 875901,3839 4025223,1685 875895,3188 4025226,4922 875933,6343 4025205,4953 

30 875888,5281 4025241,6166 875893,2213 4025239,0447 875889,8709 4025240,8807 875880,7892 4025245,8575 875906,1274 4025231,9722 875900,3357 4025235,1460 875938,4770 4025214,2446 

31 875893,3338 4025250,3861 875898,1692 4025247,7364 875894,8222 4025249,5705 875885,6164 4025254,6153 875910,8710 4025240,7758 875905,7058 4025243,6063 875943,3586 4025222,9726 

32 875898,1864 4025259,1294 875902,8387 4025256,4664 875899,6939 4025258,2665 875890,5224 4025263,5164 875915,6171 4025249,1519 875911,2610 4025251,6454 875948,0588 4025230,5820 
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33 875903,1542 4025267,8082 875907,7186 4025265,1955 875904,5408 4025267,0145 875895,3502 4025272,2753 875920,8321 4025257,6892 875916,3141 4025260,2753 875953,4339 4025239,0276 

34 875908,1220 4025276,4870 875912,5986 4025273,9245 875909,4694 4025275,7157 875900,2973 4025280,9659 875926,0471 4025266,2265 875921,1289 4025269,0417 875959,0259 4025247,3490 

35 875913,0898 4025285,1657 875917,6656 4025282,5465 875914,3759 4025284,4296 875905,3915 4025289,5723 875931,2620 4025274,7638 875925,9436 4025277,8081 875964,6067 4025255,6769 

36 875918,0576 4025293,8445 875922,9547 4025291,0413 875919,2945 4025293,1365 875910,4858 4025298,1787 875936,4770 4025283,3010 875930,6962 4025286,6100 875970,7382 4025263,6896 

37 875923,0592 4025302,5036 875928,1954 4025299,4583 875924,1813 4025301,8383 875915,6470 4025306,8983 875941,5207 4025291,5578 875935,3442 4025295,2198 875976,2196 4025270,9848 

38 875928,1592 4025311,1053 875933,1618 4025308,1393 875929,0495 4025310,5775 875920,8246 4025315,4540 875946,7340 4025300,0923 875940,2196 4025303,9547 875981,7035 4025279,3589 

39 875933,2592 4025319,7071 875937,9588 4025316,9207 875933,9131 4025319,3194 875926,4998 4025323,7147 875951,9473 4025308,6269 875945,1253 4025312,6717 875986,0742 4025288,3931 

40 875938,3592 4025328,3088 875942,8136 4025325,6678 875938,7767 4025328,0613 875932,1750 4025331,9754 875957,1606 4025317,1614 875949,7658 4025321,5458 875989,5860 4025297,9364 

41 875943,4591 4025336,9106 875948,3471 4025334,0125 875943,9997 4025336,5901 875937,6767 4025340,3390 875962,3739 4025325,6960 875954,7681 4025330,2055 875993,4926 4025307,2458 

42 875948,4211 4025345,5926 875953,8438 4025342,5041 875949,2714 4025345,1083 875942,6739 4025348,8658 875967,7895 4025334,5616 875959,8849 4025339,0635 875997,3198 4025317,7430 

43 875953,3700 4025354,2821 875959,1470 4025350,9919 875954,1588 4025353,8329 875947,7301 4025357,4942 875973,0612 4025343,0673 875965,0734 4025347,6166 876001,3365 4025326,9635 

44 875958,3190 4025362,9716 875964,4502 4025359,4797 875959,2453 4025362,4440 875952,7490 4025366,1439 875978,4223 4025351,5221 875970,0924 4025356,2662 876005,7859 4025335,9376 

45 875963,2680 4025371,6611 875969,3380 4025368,2040 875964,5420 4025370,9355 875957,7678 4025374,7937 875983,7835 4025359,9768 875975,0037 4025364,9772 876009,6081 4025345,2688 

46 875968,1889 4025380,3665 875973,6496 4025377,2839 875969,8272 4025379,4417 875962,7747 4025383,4230 875989,1937 4025368,5089 875980,0908 4025373,6477 876014,1869 4025354,3996 

47 875973,1049 4025389,0747 875977,9798 4025386,3228 875975,0108 4025387,9989 875967,8703 4025392,0298 875994,5559 4025376,9652 875984,9353 4025382,3962 876017,5859 4025363,9642 

48 875978,0209 4025397,7830 875983,4436 4025394,7217 875980,1698 4025396,5699 875973,0006 4025400,6170 875999,9180 4025385,4215 875989,4992 4025391,3032 876021,1563 4025373,4321 

49 875982,9369 4025406,4912 875988,9074 4025403,1207 875985,3148 4025405,1488 875978,1309 4025409,2043 876005,5700 4025393,7143 875993,6046 4025400,4690 876024,3259 4025383,1261 

50 875988,0236 4025415,1003 875993,9258 4025411,5786 875990,3127 4025413,7344 875983,2730 4025417,9349 876011,1030 4025401,3293 875998,3835 4025408,9187 876026,9329 4025391,8839 

51 875993,1476 4025423,6878 875998,9678 4025420,2150 875995,2363 4025422,4415 875988,3213 4025426,5675 876017,0051 4025409,4525 876003,6544 4025417,4186 876030,0656 4025401,6596 
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52 875998,2715 4025432,2753 876004,0524 4025428,8260 876000,2992 4025431,0654 875993,3440 4025435,2154 876022,9072 4025417,5757 876008,9558 4025425,9002 876034,1761 4025410,8518 

53 876003,3955 4025440,8628 876009,2325 4025437,3800 876005,5130 4025439,5993 875998,3093 4025443,8976 876028,8094 4025425,6988 876013,9668 4025434,5551 876038,2201 4025420,0837 

54 876008,5195 4025449,4502 876014,3997 4025445,9417 876010,4458 4025448,3009 876003,2023 4025452,6229 876034,7115 4025433,8220 876018,5872 4025443,4430 876042,3227 4025429,2806 

55 876013,5789 4025458,0759 876019,3897 4025454,6687 876015,3249 4025457,0521 876008,0224 4025461,3340 876040,7556 4025442,1406 876022,9344 4025452,5902 876046,2844 4025438,8987 

56 876018,6371 4025466,7023 876024,3538 4025463,3503 876020,0406 4025465,8794 876012,8654 4025470,0866 876045,7057 4025450,8304 876027,3967 4025461,5660 876050,2491 4025448,1663 

57 876023,6953 4025475,3287 876029,3048 4025472,0395 876024,7625 4025474,7029 876017,6290 4025478,8858 876050,1901 4025459,7932 876032,1609 4025470,3648 876053,0256 4025458,1306 

58 876028,7535 4025483,9551 876034,1524 4025480,7894 876029,4437 4025483,5504 876022,2490 4025487,7691 876054,6745 4025468,7561 876036,7576 4025479,2618 876054,9945 4025468,5684 

59 876033,6679 4025492,6602 876039,1745 4025489,8541 876034,0991 4025492,4404 876026,6522 4025496,2353 876059,9369 4025479,2739 876042,0422 4025488,3928 876057,7755 4025480,3753 

60 876038,2082 4025501,5701 876043,6452 4025498,7995 876038,9356 4025501,1994 876031,2664 4025505,1075 876064,4115 4025488,2173 876047,0857 4025497,0462 876060,4298 4025490,2463 

61 876042,7485 4025510,4799 876047,9609 4025507,8237 876043,7066 4025509,9917 876036,0243 4025513,9065 876069,4323 4025496,8823 876052,0211 4025505,7547 876063,1681 4025500,0744 

62 876047,2888 4025519,3898 876052,2767 4025516,8480 876048,3968 4025518,8252 876040,9047 4025522,6430 876074,8197 4025505,3605 876056,3064 4025514,7945 876066,1986 4025509,7536 

63 876051,8291 4025528,2996 876056,5925 4025525,8723 876053,0760 4025527,6642 876045,7850 4025531,3796 876080,2072 4025513,8386 876060,7326 4025523,7625 876068,0824 4025520,0172 

64 876056,3786 4025537,2048 876060,9058 4025534,8913 876057,7187 4025536,5200 876050,6690 4025540,1226 876085,5744 4025522,2851 876064,5641 4025533,0218 876070,2639 4025530,1091 

65 876060,9291 4025546,1095 876065,2879 4025543,8820 876061,9530 4025545,5862 876055,4805 4025548,8939 876089,7700 4025531,3711 876068,9736 4025541,9986 876073,5568 4025539,6564 

66 876065,4795 4025555,0142 876069,8351 4025552,7884 876066,2558 4025554,6175 876060,1678 4025557,7286 876093,9534 4025540,4634 876073,7271 4025550,7995 876076,9597 4025549,1475 

67 876070,0300 4025563,9188 876074,5963 4025561,5853 876071,0763 4025563,3842 876064,8551 4025566,5633 876098,1368 4025549,5556 876078,6416 4025559,5181 876080,5476 4025558,5441 

68 876074,6612 4025572,7795 876079,2590 4025570,1140 876075,1610 4025572,4898 876069,6841 4025575,6650 876101,6206 4025557,1497 876083,5700 4025567,6146 876083,9254 4025567,4086 

69 876079,6768 4025581,4308 876083,4786 4025579,2266 876079,4088 4025581,5861 876074,3604 4025584,5130 876105,7776 4025566,2987 876088,8008 4025576,1411 876087,8251 4025576,7067 

70 876084,6924 4025590,0820 876087,7606 4025588,3032 876084,1937 4025590,3711 876079,0480 4025593,3543 876109,9346 4025575,4477 876093,6225 4025584,9047 876091,6638 4025586,0403 
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71 876089,7080 4025598,7332 876092,8029 4025596,9389 876088,2986 4025599,5503 876083,7826 4025602,1685 876114,0917 4025584,5967 876097,6681 4025594,1183 876095,7297 4025595,2421 

72 876094,5996 4025607,4532 876097,2872 4025606,0321 876093,2486 4025608,1675 876088,3861 4025610,7385 876118,6894 4025594,7157 876102,8081 4025603,1129 876100,4474 4025604,3611 

73 876099,2738 4025616,2935 876101,2761 4025615,2348 876097,5521 4025617,2038 876093,1184 4025619,5481 876122,8336 4025603,8364 876107,2175 4025612,0933 876105,3434 4025613,0842 

74 876103,9481 4025625,1338 876105,8032 4025624,1529 876102,2014 4025626,0573 876097,8561 4025628,3549 876126,9777 4025612,9570 876110,9827 4025621,4143 876109,6774 4025622,1044 

75 876108,6224 4025633,9741 876110,5480 4025632,9560 876107,0719 4025634,7939 876102,6801 4025637,1160 876131,1544 4025622,0604 876115,3601 4025630,4116 876113,0711 4025631,6219 

76 876113,2967 4025642,8144 876115,1019 4025641,8599 876111,6892 4025643,6643 876107,5042 4025645,8771 876135,6847 4025630,9769 876120,6840 4025638,9084 876113,0708 4025642,9338 

77 876117,8779 4025651,7032 876119,8779 4025650,6778 876116,6126 4025652,3519 876112,2484 4025654,5893 876140,3593 4025640,1775 876126,2252 4025647,4237 876114,1852 4025653,5963 

78 876122,4400 4025660,6019 876124,6416 4025659,4732 876121,4516 4025661,1086 876116,9841 4025663,3990 876144,8890 4025649,0929 876131,4277 4025655,9941 876116,3255 4025663,7366 

79 876127,0021 4025669,5006 876128,9876 4025668,4827 876126,1705 4025669,9270 876121,6426 4025672,2483 876149,4187 4025658,0082 876136,4382 4025664,6630 876118,9099 4025673,6493 

80 876131,5643 4025678,3993 876133,3037 4025677,5075 876131,1143 4025678,6300 876126,2457 4025681,1260 876153,9484 4025666,9235 876140,3890 4025673,8751 876120,5304 4025684,0561 

81 876136,2831 4025687,2147 876137,5995 4025686,4899 876136,1182 4025687,3055 876130,6854 4025690,2968 876158,1428 4025675,1789 876144,7125 4025682,5735 876124,3660 4025693,7762 

82 876141,1063 4025695,9747 876141,9209 4025695,5261 876140,7830 4025696,1527 876134,9968 4025699,3385 876162,6750 4025684,0990 876149,8808 4025691,1435 876129,9196 4025702,1340 

83 876145,9294 4025704,7347 876146,2424 4025704,5623 876145,7304 4025704,8443 876139,4453 4025708,3048 876167,2072 4025693,0192 876154,2479 4025700,1545 876135,8327 4025710,2939 

84 876150,7526 4025713,4946 876150,6541 4025713,5489 876150,0739 4025713,8683 876144,1774 4025717,1149 876172,0493 4025701,7688 876158,4948 4025709,2318 876141,6891 4025718,4849 

85 876155,5759 4025722,2545 876155,2866 4025722,4138 876155,0016 4025722,5707 876149,8248 4025725,4210 876176,9933 4025710,4622 876163,3243 4025717,9883 876147,2909 4025726,8162 

86 876160,4005 4025731,0137 876160,0836 4025731,1882 876159,9854 4025731,2424 876155,0141 4025733,9805 876181,9355 4025719,1522 876168,7052 4025726,4395 876152,5068 4025735,3616 

87 876165,2251 4025739,7729 876164,8806 4025739,9626 876164,9796 4025739,9081 876159,6281 4025742,8557 876186,8795 4025727,8456 876174,4192 4025734,7087 876156,6197 4025744,5127 

88 876170,0497 4025748,5321 876168,7827 4025749,2299 876169,9852 4025748,5676 876164,0353 4025751,8448 876191,8236 4025736,5390 876179,0817 4025743,5572 876162,1694 4025752,8725 

89 876174,8742 4025757,2913 876173,8603 4025757,8498 876175,0889 4025757,1730 876168,3101 4025760,9068 876196,7677 4025745,2323 876183,7168 4025752,4208 876167,3030 4025761,4615 
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90 876179,8585 4025765,9585 876178,3165 4025766,8858 876180,1539 4025765,7809 876173,8817 4025769,5526 876201,2420 4025753,0998 876188,6095 4025760,6962 876172,3234 4025770,4897 

91 876185,0119 4025774,5284 876182,6776 4025775,9321 876185,0201 4025774,5234 876178,5894 4025778,3905 876206,1871 4025761,7950 876193,4941 4025769,4277 876177,8714 4025778,8222 

92 876190,1652 4025783,0983 876186,5979 4025785,2434 876189,8230 4025783,3041 876182,9723 4025787,4236 876211,4552 4025770,2959 876198,0329 4025778,3672 876183,9679 4025786,8250 

93 876195,3185 4025791,6682 876191,5261 4025793,9487 876194,3738 4025792,2363 876188,0265 4025796,0531 876216,7932 4025778,7547 876202,0859 4025787,5988 876189,4740 4025795,1827 

94 876200,4698 4025800,2393 876196,0642 4025802,8872 876198,9244 4025801,1682 876193,4053 4025804,4852 876222,1344 4025787,2186 876206,9497 4025796,3449 876195,1041 4025803,4642 

95 876205,6212 4025808,8104 876200,7309 4025811,7495 876203,3396 4025810,1817 876197,7566 4025813,5371 876227,4724 4025795,6775 876212,0005 4025804,9764 876200,4422 4025811,9230 

96 876210,7725 4025817,3815 876205,4982 4025820,5514 876208,2209 4025818,9151 876202,1435 4025822,5677 876232,8105 4025804,1364 876216,3199 4025814,0475 876205,0540 4025820,8184 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β: ΑΠΟΠΑΜΑ ΥΑΡΣΖ Γ.Τ.. ΑΦΑΝΣΟΤ 

 

 

Δηθφλα Π 1: Απφζπαζκα ράξηε 8818_8 Γ.Τ.. έηνπο 1969 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ: ΟΗ ΑΠΟΣΑΔΗ ΜΔΣΑΞΤ ΣΧΝ 

ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΧΝ Δ ΚΑΘΔ ΓΗΑΣΟΜΖ – ΠΔΡΗΟΥΖ ΑΦΑΝΣΟΤ 

 
Α/Α 

ΔΙΑΣΟΜΗ 1932-1969 1969-1972 1972-1978 1978-1991 1991-1997 1997-2011 

1 -57,6777 6,8133 -29,8880 15,5374 -5,2695 -2,7852 

2 -58,1595 6,5331 -29,7225 14,9034 -5,6077 -2,1651 

3 -59,1710 6,9739 -29,9877 14,6477 -3,2694 -4,1940 

4 -60,5761 7,7701 -30,7368 14,8711 -1,3211 -5,8279 

5 -61,1163 7,5241 -31,1802 15,1796 -4,9764 -2,0245 

6 -62,7015 7,7237 -31,2874 15,0256 -4,3886 -2,3630 

7 -62,7920 7,9971 -31,3958 15,4487 -4,3870 -2,6911 

8 -60,3266 6,9747 -31,5223 15,5281 -5,2732 -1,7696 

9 -58,0426 6,1323 -32,0089 14,6180 -3,7139 -1,9439 

10 -56,0379 6,0829 -31,9702 14,9342 -4,0450 -1,9794 

11 -56,2923 7,0829 -31,7869 14,4600 -3,7748 -1,4502 

12 -56,3172 7,1502 -31,0997 13,6536 -3,6447 -0,8633 

13 -56,4310 7,0058 -31,1910 13,8744 -3,5709 -0,4688 

14 -55,2987 6,9589 -32,0202 14,8108 -3,4065 -0,1425 

15 -54,5762 7,3230 -32,5566 15,2868 -3,0648 -0,1023 

16 -53,0738 7,3997 -32,7273 15,5745 -3,0944 -0,0002 

17 -52,2950 6,8224 -31,9962 15,0693 -3,2328 0,1016 

18 -51,1186 6,1286 -31,1909 14,3937 -2,4808 -0,5905 

19 -51,0591 5,5329 -30,2500 13,8746 -1,9371 -1,0145 

20 -50,5466 4,8891 -29,3098 13,4579 -1,4144 -1,1759 

21 -49,2794 4,6474 -29,3450 12,8935 -0,5503 -1,5378 

22 -48,4432 4,2556 -29,2928 12,2007 0,2973 -1,8424 

23 -47,7024 3,8941 -29,2405 11,6320 0,9793 -2,1057 

24 -46,2092 4,0480 -29,1902 11,2426 1,0509 -1,9674 

25 -45,0797 4,4120 -28,9154 11,2453 0,1529 -1,4971 

26 -44,3270 4,9061 -28,8389 11,0334 -0,2372 -1,3499 
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27 -44,1682 5,9794 -28,8685 10,6591 -0,0890 -1,5788 

28 -44,2018 7,0827 -28,8585 10,3817 0,9825 -2,7161 

29 -43,6915 6,9161 -28,8793 10,3367 2,7644 -4,3605 

30 -43,4928 6,6043 -28,8934 10,3560 3,8205 -5,3517 

31 -42,9358 5,8899 -28,7980 10,4975 3,8166 -5,5138 

32 -42,3998 5,0193 -28,9151 10,5678 3,6236 -5,3605 

33 -42,7708 5,2058 -29,3612 10,5898 3,6616 -5,2593 

34 -43,6664 5,6669 -29,6699 10,5684 3,6056 -5,1581 

35 -44,5491 6,1281 -29,8090 10,3521 3,7905 -5,2724 

36 -46,1379 6,6609 -29,9481 10,1497 4,2175 -5,6427 

37 -47,5198 7,1805 -30,0795 9,9216 4,6666 -5,9711 

38 -48,2272 7,5733 -30,1211 9,5619 4,7808 -5,8158 

39 -47,6053 7,9310 -29,5841 8,6183 4,7033 -5,4635 

40 -46,2931 8,5969 -29,0471 7,6748 4,6931 -5,1785 

41 -45,0193 8,8422 -28,7118 7,3508 5,0541 -5,6826 

42 -43,0806 9,0967 -28,9033 7,5925 5,2620 -6,2406 

43 -41,7320 9,1924 -29,1513 7,3982 5,7405 -6,6482 

44 -41,0765 9,5861 -29,5451 7,4760 5,9898 -7,0558 

45 -39,8232 10,1039 -29,9392 7,7959 5,5193 -6,9854 

46 -39,1540 10,4532 -30,3380 8,0987 4,3894 -6,2707 

47 -37,4940 11,0477 -30,6441 8,1997 3,4094 -5,5980 

48 -36,3531 11,9644 -30,9103 8,2326 3,7595 -6,2271 

49 -35,2785 13,7403 -31,5094 8,2496 4,1255 -6,8562 

50 -33,2453 14,8116 -32,4076 8,1977 4,2074 -6,8730 

51 -30,7554 15,5467 -33,4019 8,0524 4,3453 -6,7775 

52 -29,3687 16,2462 -34,4259 8,0992 4,3705 -6,7318 

53 -28,2426 17,2840 -35,5169 8,3886 4,3313 -6,7971 

54 -27,6396 18,7765 -36,6920 8,4349 4,6043 -6,8474 

55 -27,0681 20,6589 -37,9453 8,4653 4,7120 -6,7361 

56 -26,4912 21,2243 -38,0695 8,3177 5,0000 -6,6270 
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57 -24,1870 20,9000 -37,7459 8,2694 5,2656 -6,5027 

58 -21,1408 20,7698 -37,5887 8,3403 5,4585 -6,2586 

59 -17,6583 20,0842 -37,3572 8,3581 5,6964 -6,1804 

60 -14,9768 19,4456 -37,2005 8,6075 5,2858 -6,1022 

61 -12,5109 19,5415 -37,4956 8,6223 4,7749 -5,8502 

62 -11,1025 20,7784 -38,0646 8,4088 4,3546 -5,5982 

63 -8,2491 21,8574 -38,6339 8,1831 3,9467 -5,3462 

64 -6,4009 23,5947 -39,1990 7,9169 3,5791 -5,0841 

65 -5,1470 23,3545 -38,5074 7,2687 3,7451 -4,8950 

66 -3,6303 22,7143 -37,9415 6,8369 4,0196 -4,8914 

67 -2,1404 21,8932 -37,3756 6,9864 3,9530 -5,1280 

68 -0,4108 20,8648 -36,9155 6,3307 4,7369 -5,3146 

69 1,1278 19,6236 -36,3153 5,8355 4,7043 -4,3946 

70 2,2641 18,8552 -35,7019 5,9479 4,1230 -3,5465 

71 2,2406 18,9841 -35,0344 5,2201 5,2065 -3,5774 

72 2,6704 17,9647 -34,2786 5,5004 4,5684 -3,0402 

73 2,1199 17,6646 -33,6133 5,0153 4,2125 -2,2650 

74 1,4765 18,0933 -32,9418 4,9153 4,0743 -2,0985 

75 2,5893 17,8662 -32,2096 4,9679 3,9321 -2,1782 

76 8,6119 16,9685 -31,8772 4,7340 3,8604 -2,0420 

77 13,5301 15,8833 -31,5899 4,9043 3,6694 -2,2475 

78 16,9712 15,1272 -31,3584 5,0204 3,5848 -2,4741 

79 19,6976 14,5870 -31,2137 5,0883 3,1658 -2,2312 

80 22,3163 15,2375 -31,1312 5,4711 2,4604 -1,9547 

81 23,2267 15,3314 -31,3442 6,2019 1,6910 -1,5027 

82 22,7869 14,6054 -31,5963 6,6053 1,2990 -0,9300 

83 21,0221 14,7938 -31,6918 7,1748 0,5845 -0,3573 

84 19,1847 15,4732 -31,8174 6,7312 0,6623 0,1125 

85 18,3031 15,6040 -31,0144 5,9096 0,3253 0,3303 

86 18,4930 15,1045 -30,7350 5,6755 0,1122 0,3618 
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87 20,3209 14,2254 -31,1118 6,1096 -0,1130 0,3933 

88 19,3080 14,5469 -31,7247 6,7927 -1,3728 1,4464 

89 18,7389 14,8997 -32,4888 7,7391 -1,4027 1,1575 

90 19,0039 14,7406 -31,9262 7,3189 -2,1440 1,7993 

91 18,2298 14,8112 -32,2032 7,5039 -2,7334 2,7238 

92 16,4121 15,6622 -33,2360 7,9939 -3,7633 4,1626 

93 14,7165 17,1617 -33,5672 7,4065 -3,3229 4,4253 

94 13,8204 17,7162 -33,5186 6,4392 -3,3370 5,1401 

95 13,4852 18,0513 -34,6698 6,5137 -3,0436 5,7056 

96 13,1440 19,2398 -35,7796 7,0906 -3,1766 6,1536 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ: ΑΠΟΣΑΔΗ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΧΝ Δ ΚΑΘΔ 

ΓΗΑΣΟΜΖ – ΠΔΡΗΟΥΖ ΦΑΝΔ 

 

Α/Α ΔΙΑΣΟΜΗ 1930-1978 1978-1997 1997-2011 

1 -31,284 -5,908 4,378 

2 -29,461 -7,918 3,269 

3 -30,300 -7,253 2,160 

4 -31,084 -7,023 1,051 

5 -30,067 -8,825 1,090 

6 -31,488 -9,353 1,493 

7 -32,631 -9,551 1,896 

8 -35,403 -9,386 3,395 

9 -35,995 -11,474 5,063 

10 -35,192 -14,818 6,734 

11 -35,558 -14,934 6,409 

12 -35,883 -15,681 8,586 

13 -35,078 -17,303 11,054 

14 -34,448 -17,028 9,959 

15 -32,575 -13,708 3,504 

16 -30,039 -12,253 -1,749 

17 -28,118 -15,108 -2,275 

18 -28,212 -17,463 -1,330 

19 -27,053 -21,659 0,223 

20 -29,954 -22,314 2,142 

21 -34,888 -20,752 3,756 

22 -35,829 -22,976 4,979 
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23 -37,210 -24,310 6,202 

24 -46,452 -20,418 2,672 

25 -47,523 -20,505 1,125 

26 -47,646 -21,105 -0,461 

27 -47,228 -20,475 -1,746 

28 -48,209 -19,905 -1,353 

29 -51,241 -17,665 -0,598 

30 -51,475 -18,721 1,077 

31 -51,109 -18,718 1,496 

32 -49,898 -18,875 1,228 

33 -50,277 -19,053 2,414 

34 -47,281 -22,156 2,887 

35 -49,897 -20,297 3,212 

36 -47,065 -23,981 3,203 

37 -50,039 -22,357 3,037 

38 -51,335 -23,418 3,964 

39 -56,979 -26,200 4,119 

40 -54,950 -29,913 5,235 

41 -59,870 -33,131 7,124 

42 -55,301 -38,858 12,865 

43 -55,503 -43,157 16,124 

44 -56,272 -43,117 16,262 

45 -56,758 -42,711 14,279 

46 -56,255 -38,657 10,785 

47 -58,534 -32,395 7,815 

48 -57,223 -28,064 3,480 
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49 -55,640 -26,322 -0,647 

50 -53,569 -24,422 -1,661 

51 -47,116 -23,171 -1,837 

52 -48,543 -21,852 -1,771 

53 -43,747 -17,529 0,517 

54 -41,789 -16,979 -1,646 

55 -39,597 -16,606 -2,578 

56 -38,831 -16,025 -4,087 

57 -40,035 -15,629 -4,140 

58 -37,584 -16,328 -2,923 

59 -32,839 -18,972 -1,705 

60 -33,429 -18,770 -0,544 

61 -27,961 -16,805 -1,085 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Δ: ΦΧΣΟΓΡΑΦΗΔ  ΣΖ ΠΔΡΗΟΥΖ ΜΔΛΔΣΖ - 

ΦΑΝΔ 
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