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ΠΡΟΛΟΓΟ-ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ 

Ζ παξνχζα εξγαζία απνηειεί ηελ Γηπισκαηηθή Δξγαζία γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ 

ζπνπδψλ κνπ ζηελ ζρνιή Αγξνλφκσλ θαη Σνπνγξάθσλ Μεραληθψλ ηνπ Δζληθνχ 

Μεηζφβηνπ Πνιπηερλείνπ. Σν αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο είλαη “Μειέηε Κηλεκαηηθήο 

πκπεξηθνξάο Γεσδαηηηθνχ Γηθηχνπ θαη Καηνιίζζεζεο Αξηζηεξνχ Αληεξείζκαηνο  

Φξάγκαηνο Δπήλνπ”. 

                                                                                                                                                    

Καζ‟ φιε ηε δηάξθεηα εθπφλεζεο ηεο παξνχζεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο ππήξμαλ 

πξφζσπα ηα νπνία βνήζεζαλ γηα ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηεο, ηα νπνία αηζζάλνκαη 

ηελ αλάγθε λα ηα επραξηζηήζσ.  

Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηνλ ππεχζπλν Δπίθνπξν Καζεγεηή θ. Γθίθα 

Βαζίιεην γηα ηελ εκπηζηνζχλε πνπ έδεημε ζην πξφζσπν κνπ λα κνπ αλαζέζεη ην 

παξφλ αληηθείκελν. Θα ήζεια επηπιένλ λα ηνλ επραξηζηήζσ γηα ηελ θαζνδήγεζε θαη 

ην ελδηαθέξνλ ηνπ ζε φιε ηε δηάξθεηα εθπφλεζεο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. 

Δπραξηζηψ ζεξκά ηνλ θ. Γεκήηξην Παξαδείζε, θαζεγεηή ηνπ ΔΜΠ, γηα ηε βνήζεηα 

ηνπ ηφζν ζε  πξαθηηθά φζν θαη ζε ζεσξεηηθά ζέκαηα. Δπίζεο, επραξηζηψ ηνπο 

ππνςήθηνπο δηδάθηνξεο ηεο ζρνιήο Αγξνλφκσλ θαη Σνπνγξάθσλ Μεραληθψλ 

Αγγειηθή Μαξίλνπ θαη Βαγγέιε Εαραξή γηα ηελ βνήζεηα ηνπο ζε ηερληθά θαη 

ιεηηνπξγηθά δεηήκαηα. 

Θεξκέο επραξηζηίεο ζηνλ θίιν θαη κεηαπηπρηαθφ θνηηεηή ηεο ζρνιήο Αγξνλφκσλ θαη 

Σνπνγξάθσλ Μεραληθψλ Αλησλαθφπνπιν Γηψξγν γηα ηελ άςνγε ζπλεξγαζία πνπ 

είρακε ζε φιν ην δηάζηεκα εθπφλεζεο ησλ εξγαζηψλ καο γηα ην Φξάγκα ηνπ Δπήλνπ 

θαη γηα ηα πνιχηηκα ζηνηρεία πνπ ζπλέιεμε. 

Δθηφο ηνπ Δζληθνχ Μεηζφβηνπ Πνιπηερλείνπ, ζα ήζεια λα εθθξάζσ ηηο επραξηζηίεο 

κνπ πξνο ηε δηνίθεζε ηεο ΔΤΓΑΠ Α.Δ, γηα ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζηνπο ρψξνπο 

ηνπ θξάγκαηνο ηνπ Δπήλνπ.  

Δλ θαηαθιείδη, επραξηζηψ ηελ νηθνγέλεηα κνπ θαη ηνπο θίινπο κνπ γηα ηελ βνήζεηα, 

ζηήξημε θαη ππνκνλή πνπ δηέζεζαλ φια απηά ηα ρξφληα θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ 

ζπνπδψλ κνπ. 
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

Σν αληηθείκελν κειέηεο ηεο παξνχζεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο αθνξά ζηελ 

επαλακέηξεζε ηνπ βαζηθνχ γεσδαηηηθνχ δηθηχνπ ηνπ ηακηεπηήξα – θξάγκαηνο 

Δπήλνπ, θαζψο θαη επηιεγκέλσλ ζεκείσλ ειέγρνπ ζηελ πεξηνρή ηεο “Καηνιίζζεζεο 

1993” κε ζηφρν, ηελ δηεξεχλεζε ηπρφλ κεηαθηλήζεσλ ζηηο θνξπθέο ηνπ 

ηξηγσλνκεηξηθνχ δηθηχνπ θαη ηνλ έιεγρν ηεο δπλακηθήο ζπκπεξηθνξάο ηεο 

θαηνιίζζεζεο.  

Ζ κεζνδνινγία πινπνίεζεο ηεο δηαδηθαζίαο επαλακέηξεζεο είλαη ν δνξπθνξηθφο 

εληνπηζκφο ζέζεο, κε ηελ δηεμαγσγή κεηξήζεσλ GPS ζε ζεκεία ηνπ ηξηγσλνκεηξηθνχ 

δηθηχνπ ηνπ θξάγκαηνο θαη ζε επηιεγκέλα ζεκεία ζηελ θαηνιίζζεζε. Ζ επίιπζε ηνπ 

δνξπθνξηθνχ δηθηχνπ έγηλε κε ην πξφγξακκα επεμεξγαζίαο δνξπθνξηθψλ κεηξήζεσλ 

Trimble Business Center θαη ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο ζεκεία γλσζηψλ ζπληεηαγκέλσλ 

ζηελ πξψηε επίιπζε έλα ηξηγσλνκεηξηθφ ζεκείν ηεο Γ.Τ.. θαη ζηελ δεχηεξε ν 

ζηαζκφο ηεο Πάηξαο απφ ην δίθηπν ηεο ΔUREF. 

Ζ αλάιπζε  κηθξνκεηαθηλήζεσλ ηνπ δνξπθνξηθνχ δηθηχνπ ηνπ θξάγκαηνο θαη ηεο 

θαηνιίζζεζεο έγηλε βάζε ησλ κεηξήζεσλ GPS θαη ησλ επίγεησλ κεηξήζεσλ πνπ 

εθηειεί δηαρξνληθά ε ΔΤΓΑΠ γηα ηνλ γεσδαηηηθφ έιεγρν ηεο θαηνιίζζεζεο, θαζψο ε 

εμέιημε ηεο επεξεάδεη άκεζα ηελ αζθάιεηα ηνπ θξάγκαηνο. Γηα ηε ζχλδεζε ησλ 

κεηξήζεσλ GPS κε ηηο επίγεηεο κεηξήζεηο ρξεζηκνπνηήζεθε ην πξφγξακκα DIFF, ην 

νπνίν ππνινγίδεη ηε ζρεηηθή ζέζε δχν ζπζηεκάησλ αλαθνξάο. Ζ ζπγθεθξηκέλε 

κεζνδνινγία αλάιπζεο ρξεζηκνπνηήζεθε ζηα βάζξα ηνπ ηξηγσλνκεηξηθνχ δηθηχνπ 

θαη ζηα ηξία ζεκεία ειέγρνπ ηεο θαηνιίζζεζεο πνπ θαη‟ επηινγήλ κεηξήζεθαλ κε 

GPS. Ζ αλάιπζε κηθξνκεηαθηλήζεσλ ησλ ππνινίπσλ βάζξσλ ηεο θαηνιίζζεζεο 

βαζίζηεθε ζηηο δηαθνξέο πνπ πξνέθπςαλ απφ ηηο ρξνλνζεηξέο ησλ επίγεησλ 

κεηξήζεσλ.  

Σα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο δίλνπλ κία εηθφλα ζηαζεξφηεηαο ηνπ δηθηχνπ ηνπ 

θξάγκαηνο θαη ζηαδηαθήο θηλεκαηηθήο εμέιημεο ηεο θαηνιίζζεζεο κε ηελ αλάπηπμε 

εληνλφηεξσλ κηθξνκεηαθηλήζεσλ ζηα ζεκεία ειέγρνπ θαηά κήθνο ηνπ δξφκνπ 

πιεζίνλ ηνπ ππεξρεηιηζηή  ζε ζχγθξηζε κε ηα ζεκεία ηεο πιαγηάο.  

 

 



 Abstract 

x 

ABSTRACT 

The main purpose of the present thesis is the remeasurement of the basic geodetic 

network of the reservoir-dam Evinos and selected object points in the area of 

“Landslide 1993” with a view, to investigating any movement on the top of the 

trigonometric network and control the dynamic behavior the landslide. 

The methodology of implementation of the measurement process is the satellite 

positioning, by GPS measurements carried out at points in the trigonometric network 

of dam and at selected points in the landslide. The resolution of the satellite network 

was done with the editor of satellite measurements Trimble Business Center and used 

as points of known coordinates to first solve a trigonometric point of Hellenic 

Military Geographical Service and to the second solve the station of Patras from the 

EUREF network. 

The analysis of movements the satellite network dam and landslide became the basis 

of GPS and ground measurements. EYDAP performed over time these measurements 

for the geodetic control of landslide as the development directly affects of the safety 

of dam. For connecting the GPS measurements with ground measurements used the 

program DIFF, which calculate the relative position of two reference systems. This 

method of analysis used on points of the trigonometric network and in three objects 

points landslide at the choice measured by GPS. Movement analysis the other object 

points of the landslide was based on differences in arising from time series of surface 

measurements. 

The analysis results give a view network stability of dam and the gradual evolution of 

the landslide kinematics with development of more intense movements at object 

points along the road near the spillway than the points of the slope. 
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ΔΗΑΓΧΓΖ 

                                                                                                                                                       

Ζ θαηνιίζζεζε είλαη απνηέιεζκα ηεο αλαδήηεζεο κίαο λέαο θαηάζηαζεο ηζνξξνπίαο 

ηνπ εδάθνπο. Ο έιεγρνο ηεο ζπκπεξηθνξάο ηεο θαηνιίζζεζεο γίλεηαη κε ηελ κειέηε 

κεηαθηλήζεσλ θαηά ηελ νξηδφληηα θαη ηελ θαηαθφξπθε ζπληζηψζα θίλεζεο. Γηα ηελ 

επηβξάδπλζε ή ηελ πιήξε παχζε ηνπ θαηλνκέλνπ εθαξκφδεηαη ε ιήςε κέηξσλ 

ζηαζεξνπνίεζεο. Αλεμάξηεηα απφ ηα κέηξα ζηαζεξνπνίεζεο ιακβάλνληαη κέηξα 

παξαθνινχζεζεο ηεο δπλακηθήο ζπκπεξηθνξάο ηεο θαηνιίζζεζεο. πλήζσο ν 

γεσδαηηηθφο έιεγρνο γηα ηελ πεξηγξαθή κεηαθηλήζεσλ γίλεηαη επηιέγνληαο δηαθξηηά 

ζεκεία κέηξεζεο εληφο ηεο θαηνιίζζεζεο θαη δίλνληαο σο απνηειέζκαηα ηα 

δηαλχζκαηα κεηαηφπηζεο θαη ην κέηξν αθξίβεηαο ηνπο (ειιείςεηο ζθάικαηνο). Ζ 

γεσδαηηηθή παξαθνινχζεζε κε κεηξήζεηο GPS γίλεηαη κεηξψληαο θαη ππνινγίδνληαο 

δνξπθνξηθφ δίθηπν ζε δχν ηνπιάρηζηνλ ρξνληθέο πεξηφδνπο θαη ζπγθξίλνληαο ηα 

απνηειέζκαηα γηα ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ γηα ηελ εμέιημε ηεο.  

Οη δνξπθνξηθέο γεσδαηηηθέο κεηξήζεηο απνβιέπνπλ ζηνλ πξνζδηνξηζκφ δηαλπζκάησλ 

ζην ρψξν κεηαμχ ησλ θνξπθψλ ηξηζδηάζηαηνπ γεσδαηηηθνχ δηθηχνπ. Ζ πχθλσζε ελφο 

δηθηχνπ GPS γίλεηαη θαη ζηηο ηξεηο δηαζηάζεηο (ν ππνινγηζκφο ηεο πςνκεηξίαο έρεη 

ζεκαληηθά ρακειφηεξε αθξίβεηα ζε ζρέζε κε ηελ νξηδνληηνγξαθία) γλσξίδνληαο ηηο 

ζπληεηαγκέλεο ελφο ζεκείνπ. Σν βαζηθφ πιενλέθηεκα είλαη φηη δελ απαηηείηαη 

νξαηφηεηα κεηαμχ ησλ θνξπθψλ θαη είλαη δπλαηή ε ζχλδεζε ηνπο ζε απφζηαζε 

αξθεηψλ ρηιηνκέηξσλ. ε θάζε εξγαζία κηθξνκεηαθηλήζεσλ ε θιαζζηθή κέζνδνο πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη είλαη ν ζηαηηθφο πξνζδηνξηζκφο ζέζεο κε ηνπο δέθηεο λα κέλνπλ 

ζηάζηκνη απφ κεξηθά ιεπηά έσο αξθεηέο ψξεο. Οη ηερληθέο πχθλσζεο είλαη ε επίιπζε 

κεκνλσκέλσλ βάζεσλ γηα δίθηπα κε κηθξφ αξηζκφ ζεκείσλ θαη ε εληαία επίιπζε σο 

δίθηπν δεκηνπξγψληαο θιεηζηά γεσκεηξηθά ζρήκαηα. Αθνινπζεί ε ζπλφξζσζε ηνπ 

δηθηχνπ είηε θαηά πεξηφδνπο ιακβάλνληαο ππφςε ηε ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ 

παξαηεξήζεσλ ζε θάζε πεξίνδν είηε ζπλνξζψλνληαο ηηο βάζεηο φισλ ησλ πεξηφδσλ 

αγλνψληαο θάζε ζπζρέηηζε. Με ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπλφξζσζεο γίλεηαη ν έιεγρνο 

ηεο πνηφηεηαο ηνπ δηθηχνπ κε ζηαηηζηηθνχο ειέγρνπο ή κε λέεο κεηξήζεηο ζην δίθηπν.  

Ζ πεξηνρή κειέηεο ηεο παξνχζεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο είλαη ην έξγν ηνπ Δπήλνπ 

ζηελ ηνπνζεζία Άγηνο Γεκήηξηνο Δπήλνπ ηνπ λνκνχ Αηησιναθαξλαλίαο. Σν έξγν 

πεξηιακβάλεη ηελ θαηαζθεπή θξάγκαηνο, ηελ δεκηνπξγία ηακηεπηήξα θαη ηελ 
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θαηαζθεπή ηνπ αγσγνχ ζχλδεζεο Δπήλνπ-Μφξλνπ. Απνηειεί ηελ δεχηεξε θάζε 

πδξνδφηεζεο ηεο κείδνλνο πεξηνρήο  ηεο Αζήλαο θαη ηελ επνπηεία ηνπ έξγνπ ηελ έρεη 

αλαιάβεη ε ΔΤΓΑΠ Α.Δ. Σν θξάγκα θαηαζθεπάζηεθε ηελ πεξίνδν 1992-1997 θαη 

πξφθεηηαη γηα ρσκάηηλν θξάγκα κε αξγηιηθφ ππξήλα ζπλνιηθνχ χςνπο 126 m θαη 

κήθνο ζηέςεο πεξίπνπ 600 m. Καηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ελεξγνπνηήζεθαλ δχν 

θαηνιηζζήζεηο ζηα αξηζηεξά πξαλή ηνπ ηακηεπηήξα. Ζ θαηνιίζζεζε κειέηεο 

βξίζθεηαη αλάληε ηεο πεξηνρήο εηζφδνπ ηνπ ππεξρεηιηζηή θαη ελεξγνπνηήζεθε ηνλ 

Αχγνπζην ηνπ 1993. Σα έξγα ζηαζεξνπνίεζεο νινθιεξψζεθαλ ζηηο αξρέο ηνπ 2001 

θαη έθηνηε κειεηάηαη ε ζπκπεξηθνξά ηεο κε ζπκβαηηθέο κεηξήζεηο ζε βάζξα ειέγρνπ 

επηθαλεηαθψλ κεηαθηλήζεσλ, κε κεηξήζεηο ζε θιηζηφκεηξα θαη πηεζφκεηξα, θαζψο 

επίζεο κε ηελ κέηξεζε ηεο παξνρήο ζηελ έμνδν απνζηξαγγηζηηθήο ζήξαγγαο. 

Οη εξγαζίεο πεδίνπ πεξηειάκβαλαλ ηελ επαλακέηξεζε κε ηε κέζνδν ηεο δνξπθνξηθήο 

γεσδαηζίαο (GPS) επηά ζεκείσλ ειέγρνπ ηνπ πξσηεχνληνο θαη δεπηεξεχνληνο 

ηνπηθνχ δηθηχνπ ηνπ θξάγκαηνο, ελφο ηξηγσλνκεηξηθνχ ζεκείνπ ηεο Γ.Τ.. θαη ηξηψλ 

ζεκείσλ ειέγρνπ ζηε ζηέςε θαη ζηελ πεξηνρή θαηνιίζζεζεο. Ζ ζπιινγή ησλ 

κεηξήζεσλ GPS έγηλε ην δηάζηεκα 27/03/2011-30/03/2011, αιιά ζην γξαθείν είρε 

πξνεγεζεί ν ζρεδηαζκφο ηνπο. ηηο εξγαζίεο ζην χπαηζξν ρξεζηκνπνηήζεθαλ 4 δέθηεο 

GPS πνπ θαηαγξάθνπλ ζηηο ζπρλφηεηεο L1 θαη L2, ελψ ε κέζνδνο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε είλαη ν ζρεηηθφο ζηαηηθφο εληνπηζκφο ζέζεο. 

Γηα ηελ επίιπζε ησλ κεηξήζεσλ ρξεζηκνπνηήζεθε ην πξφγξακκα TBC (Trimble 

Business Center), ην νπνίν απνηειεί έλα εκπνξηθφ παθέην ινγηζκηθνχ επεμεξγαζίαο 

δεδνκέλσλ GPS. Έγηλαλ δχν επηιχζεηο, ε πξψηε κε ζεκείν αλαθνξάο ην 

ηξηγσλνκεηξηθφ ηεο ΓΤ θαη ε δεχηεξε απφ ηνλ ζηαζκφ ηεο Πάηξαο ηνπ δηθηχνπ ηεο 

EUREF. Απφ ηηο δχν επηιχζεηο πξνέθπςαλ θνηλέο ειιεηςνεηδείο γεσδαηηηθέο 

ζπληεηαγκέλεο (θ, ι, h) ζην WGS‟84. 

Ζ αλάιπζε κηθξνκεηαθηλήζεσλ ηνπ ηξηγσλνκεηξηθνχ δηθηχνπ ηνπ θξάγκαηνο θαη ησλ 

επηιεγκέλσλ ζεκείσλ ειέγρνπ “S44”, “S47” θαη “S48” ηεο θαηνιίζζεζεο πνπ 

κεηξήζεθαλ ζην πεδίν κε GPS, έγηλε κε ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ζρεηηθή ζέζεο δχν 

ζπζηεκάησλ αλαθνξάο απφ ην πξφγξακκα DIFF. Μέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ζπλδέζεθαλ ηα απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεσλ GPS κε ηηο ζπληεηαγκέλεο ΖΑΣΣ ησλ 

ζπκβαηηθψλ κεηξήζεσλ. Γηα ηα ππφινηπα βάζξα ηεο “Καηνιίζζεζεο 1993” ε 

κεζνδνινγία αλάιπζεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε είλαη ν ππνινγηζκφο δηαθνξψλ απφ ηηο 
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ζπκβαηηθέο κεηξήζεηο ηεο ΔΤΓΑΠ. ηε ζπλέρεηα αθνινχζεζε ε δεκηνπξγία 

γξαθεκάησλ ρξνλνζεηξψλ, απφ ηα νπνία πξνέθπςε ν ππνινγηζκφο ηαρπηήησλ 

κεηαθίλεζεο γηα ηελ πεξεηαίξσ κειέηε ηεο δπλακηθήο ζπκπεξηθνξάο ηεο 

θαηνιίζζεζεο. Απφ ηελ κειέηε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο αλάιπζεο δελ πξνθχπηνπλ 

ελδείμεηο κεηαθίλεζεο γηα ην δίθηπν ηνπ θξάγκαηνο. ηελ θαηνιίζζεζε νη 

κηθξνκεηαθηλήζεηο εμειίζζνληαη ζηαδηαθά ζηε θιίκαθα ηνπ ρξφλνπ κε ηελ εκθάληζε 

εληνλφηεξσλ θαηά κήθνο ηνπ δξφκνπ ζε ζχγθξηζε κε ηα ζεκεία ηεο πιαγηάο.  

Ζ παξνχζα Γηπισκαηηθή Δξγαζία ρσξίδεηαη ζε 7 θεθάιαηα, ηα νπνία πεξηγξάθνληαη 

ζπλνπηηθά παξαθάησ: 

Σν πξψην θεθάιαην αλαθέξεηαη ζηηο θαηνιηζζήζεηο, πεξηγξάθνληαη νξηζκέλα βαζηθά 

ζηνηρεία θαη γίλεηαη αλαθνξά θπξίσο ζηηο γεσδαηηηθέο κεζφδνπο έξεπλαο πνπ 

αλαπηχζζνληαη γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαηνιηζζήζεσλ.  

Σν δεχηεξν θεθάιαην αθνξά ηα δίθηπα GPS, πεξηγξάθεηαη ε δηαδηθαζία πχθλσζεο κε 

δνξπθνξηθφ εληνπηζκφ, ε ζπλφξζσζε θαη ν έιεγρνο δηθηχσλ GPS θαη ηα δίθηπα 

κφληκσλ ζηαζκψλ. 

Σν ηξίην θεθάιαην αλαθέξεηαη ζηελ πεξηνρή κειέηεο, δίλεηαη κία πεξηγξαθή ηεο 

πεξηνρήο θαη παξνπζηάδνληαη βαζηθά ζηνηρεία ηεο θαηαζθεπήο ηνπ ρσκάηηλνπ 

θξάγκαηνο ηνπ Δπήλνπ. ηε ζπλέρεηα πεξηγξάθνληαη νη θαηνιηζζήζεηο ζηα αξηζηεξά 

πξαλή ηνπ ηακηεπηήξα, ηα κέηξα ζηαζεξνπνίεζεο θαη ηα κέηξα παξαθνινχζεζεο πνπ 

ειήθζεζαλ. 

ην ηέηαξην θεθάιαην γίλεηαη αλαθνξά ζηηο εξγαζίεο επαλακέηξεζεο ηνπ 

γεσδαηηηθνχ δηθηχνπ θξάγκαηνο-ηακηεπηήξα Δπήλνπ. Πεξηγξάθεηαη αξρηθά ην 

γεσδαηηηθφ ππφβαζξν, ζην νπνίν βαζίζηεθαλ νη εξγαζίεο πεδίνπ θαη ζηε ζπλέρεηα ηα 

ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο επαλακέηξεζεο. 

Σν πέκπην θεθάιαην πεξηιακβάλεη ηε δηαδηθαζία, ηα είδε θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ 

επηιχζεσλ ηνπ δνξπθνξηθνχ δηθηχνπ θξάγκαηνο Δπήλνπ. 

ην έθην θεθάιαην πεξηγξάθεηαη ε αλάιπζε κηθξνκεηαθηλήζεσλ ηνπ δνξπθνξηθνχ 

δηθηχνπ θξάγκαηνο Δπήλνπ θαη “Καηνιίζζεζεο 1993”. Γίλεηαη αλαθνξά ζην 

ζεσξεηηθφ ππφβαζξν, ζηα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο θαη ππνινγίδνληαη ηαρχηεηεο 

κεηαθίλεζεο ησλ ζεκείσλ ειέγρνπ ηεο θαηνιίζζεζεο.  
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ην έβδνκν θεθάιαην δίλεηαη ην αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο, ηα ηειηθά ζπκπεξάζκαηα 

θαη παξνπζηάδνληαη πξνηάζεηο γηα εξγαζίεο παξαθνινχζεζεο κε GPS ηερληθψλ 

έξγσλ ή θπζηθψλ πξαλψλ. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Κεθάιαην 1: Καηνιηζζήζεηο 

5 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 

                                                                                                                            

ΚΑΣΟΛΗΘΖΔΗ 

                                                                                                                                             

1.1 Γενικά 

Δδαθηθέο ή βξαρψδεηο κάδεο πνπ βξίζθνληαη είηε θάησ απφ νξηδφληηα, γεσινγηθή 

επηθάλεηα, είηε πίζσ απφ θεθιηκέλε (πξαλέο) κπνξνχλ λα ππνζηνχλ δηαηάξαμε ηεο 

ηζνξξνπίαο ηνπο, χζηεξα απφ νξηζκέλεο εζσηεξηθέο ή εμσηεξηθέο κεηαβνιέο. Οη 

δηαηαξάμεηο απηέο κπνξνχλ λα πξνθιεζνχλ απφ εμσηεξηθέο παξεκβάζεηο κε ηελ 

άκεζε ή ηελ έκκεζε ζπκβνιή ηνπ αλζξψπνπ. Δπίζεο, κπνξνχλ λα πξνθιεζνχλ θαη 

ρσξίο εμσηεξηθέο παξεκβάζεηο απφ δηάθνξεο θπζηθέο δηεξγαζίεο, φπσο βξνρνπηψζεηο  

ή ρηνλνπηψζεηο, πιεκκχξεο, ιηψζηκν παγσκέλνπ εδάθνπο, πνπ εμειίζζνληαη κε ηελ 

πάξνδν ηνπ ρξφλνπ.  

Δμεηάδνληαο απφ θηλεκαηηθή άπνςε ην ζχλνιν ησλ κεηαβνιψλ απηψλ δηαθξίλνληαη 

δχν ζπληζηψζεο θίλεζεο, κία νξηδφληηα θαη κία θαηαθφξπθε. ηελ πεξίπησζε πνπ 

ππάξρεη κφλν θαηαθφξπθε κεηαθίλεζε ην θαηλφκελν θαιείηαη θαζίδεζε ή 

θαηάξξεπζε. ηελ αληίζεηε πεξίπησζε πνπ εθηφο απφ ηελ θαηαθφξπθε πξνο ηα θάησ 

ζπληζηψζα ππάξρεη θαη νξηδφληηα ζπληζηψζα θίλεζεο, ην θαηλφκελν θαιείηαη 

θαηνιίζζεζε κε ηελ επξεία έλλνηα ηνπ φξνπ. 

Ζ θαηνιίζζεζε ζα ζπκβεί, φηαλ ε δηαηκεηηθή αληνρή ηνπ πιηθνχ θαηά κήθνο ηεο 

επηθάλεηαο δηάξξεμεο, πνπ ζα δεκηνπξγεζεί, ππεξληθεζεί απφ ηε δηαηκεηηθή ηάζε, ε 

νπνία εμαζθείηαη απφ ην βάξνο ηεο κάδαο πνπ πξφθεηηαη λα θαηνιηζζήζεη. Οη ηππηθέο 

θαηνιηζζήζεηο πξνζβάιινπλ εδάθε ή πνιχ ππθλνδηαξξεγκέλα πεηξψκαηα, πνπ ε 

ζπκπεξηθνξά ηνπο κνηάδεη πνιχ κε εθείλε ησλ αζχλδεησλ αδξνκεξψλ πιηθψλ, 

παξνπζηάδνπλ νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά. πγθεθξηκέλα πξηλ ηελ εθδήισζε ηεο 

θαηνιίζζεζεο, εκθαλίδνληαη εθειθπζηηθέο ξσγκέο ζην πάλσ κέξνο ηνπ πξαλνχο πνπ 

πξφθεηηαη λα θαηνιηζζήζεη. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηνιίζζεζεο ην πάλσ κέξνο ηεο 

κεηαθηλνχκελεο κάδαο ππνρσξεί, ζε ζρέζε κε ηελ αξρηθή επηθάλεηα ηνπ πξαλνχο, 

ελψ ην θάησ δηνγθψλεηαη πάλσ απφ ηελ αξρηθή επηθάλεηα. Έηζη αλ ε αξρηθή 

επηθάλεηα ήηαλ επίπεδε, ε λέα κνξθνινγηθή επηθάλεηα πνπ ζα δεκηνπξγεζεί ζα 

παξνπζηάδεηαη ζε θαηαθφξπθε ηνκή θαηά κήθνο ηνπ άμνλα ηεο θαηνιίζζεζεο, κε ηε 

κνξθή ζρήκαηνο S. 
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χιμα 1.1 : Μορφολογία πριν και μετά τθν εκδιλωςθ κατολίςκθςθσ *Λζκκασ Ε, 1996+                         
Figure 1.1 : Morphology before and after the landslide event [Lekkas E, 1996]                                                        

                                                                                                                                                           

Σα δηάθνξα κέξε πνπ δηαθξίλνληαη ζε κία θαηνιίζζεζε είλαη ηα παξαθάησ: 

 

χιμα 1.2 : Σα κυριότερα χαρακτθριςτικά ςθμεία μίασ κατολίςκθςθσ *Λζκκασ Ε, 1996+                   
Figure 1.2 : Main features of a landslide event [Lekkas E, 1996]        

                                            

 Σν θχξην κέησπν. Δίλαη κία απφηνκε θξεκλψδεο επηθάλεηα ζην ζηαζεξφ 

έδαθνο πνπ βξίζθεηαη πεξηθεξεηαθά ηεο θαηνιίζζεζεο θαη δεκηνπξγήζεθε 

εμαηηίαο ηεο πξνο ηα θάησ θίλεζεο ησλ πιηθψλ πνπ κεηαθηλήζεθαλ. Ζ 

πξνέθηαζε ηνπ θπξίνπ απηνχ κεηψπνπ θαη θάησ απφ ηα δηαηαξαγκέλα πιηθά 

θαζνξίδεη ηελ επηθάλεηα δηάξξεμεο. 
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 Σα κηθξφηεξα κέησπα. Απφηνκεο θξεκλψδεηο επηθάλεηεο πάλσ ζηα 

δηαηαξαγκέλα πιηθά πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί απφ δηάθνξεο θηλήζεηο κέζα ζηε 

κάδα πνπ θαηνιίζζεζε. 

 Σν θεθάιη. Απνηειείηαη απφ ηα αλψηεξα ηκήκαηα ησλ πιηθψλ πνπ 

θαηνιίζζεζαλ θαη βξίζθεηαη θαηά κήθνο ηεο επαθήο κεηαμχ ησλ 

δηαηαξαγκέλσλ πιηθψλ θαη ηνπ θχξηνπ κεηψπνπ. 

 Ζ θνξπθή ηνπ θεθαιηνχ. Σν πςειφηεξν ζεκείν επαθήο κεηαμχ ησλ 

δηαηαξαγκέλσλ πιηθψλ θαη ηνπ θχξηνπ κεηψπνπ. 

 Σν πφδη. Ζ γξακκή δηαηνκήο κεηαμχ ηνπ θαηψηεξνπ κέξνπο ηεο επηθάλεηαο 

δηάξξεμεο θαη ηεο αξρηθήο επηθάλεηαο ηνπ εδάθνπο. 

 Ο δάθηπινο. Σν πεξηζψξην ησλ πιηθψλ πνπ θαηνιίζζεζαλ, πνπ βξίζθεηαη ζηε 

κεγαιχηεξε απφζηαζε απφ ην θχξην κέησπν ηεο θαηνιίζζεζεο. 

 Ζ θνξπθή. Σν πιηθφ, πνπ είλαη αθφκα ζηε ζέζε ηνπ, πξαθηηθά αδηαηάξαθην 

θαη βξίζθεηαη ζηα πςειφηεξα ζεκεία ηνπ θχξηνπ κεηψπνπ. 

 Ζ επηθάλεηα δηάξξεμεο. Δίλαη ε επηθάλεηα θαηά ηελ νπνία απνρσξίδνληαη ηα 

πιηθά πνπ θαηνιηζζαίλνπλ απφ ην ζηαζεξφ ππφβαζξν. 

 Ζ επηθάλεηα νιίζζεζεο. Δίλαη ε επηθάλεηα εθείλε πάλσ ζηελ νπνία γίλεηαη ε 

κεηαθίλεζε ηεο κάδαο πνπ θαηνιηζζαίλεη. Έλα ηκήκα (ην αλψηεξν) ηεο 

επηθάλεηαο απηήο απνηειείηαη απφ ηελ επηθάλεηα δηάξξεμεο. ε ρακειφηεξα 

ζεκεία, θάησ απφ ην πφδη, ε νιίζζεζε γίλεηαη πάλσ ζηελ αξρηθή επηθάλεηα 

ηνπ πξαλνχο. 

 Ο θψλνο ή γιψζζα. Δίλαη ηα πιηθά εθείλα, ηα νπνία έρνπλ μεπεξάζεη ηελ 

επηθάλεηα δηάξξεμεο θαη έρνπλ νιηζζήζεη ζηελ αξρηθή επηθάλεηα ηνπ 

πξαλνχο. 
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Ζ θαηνιίζζεζε εθθξάδεη ην απνηέιεζκα ηεο αλαδήηεζεο κίαο λέαο θαηάζηαζεο 

ηζνξξνπίαο ηνπ εδάθνπο. ε αξθεηέο πεξηπηψζεηο είλαη δπλαηή ε αλζξψπηλε 

επέκβαζε γηα ηε πιήξε παχζε ή ηελ επηβξάδπλζε ηνπ θαηλνκέλνπ. Οη κεηαθηλήζεηο 

ηνπο εδάθνπο κπνξνχλ ελ γέλεη λα πιήμνπλ: 

 Οξεηλά ή πεδηλά ρσξηά έσο θαη κεγάιεο αζηηθέο πεξηνρέο 

 ηνέο κεηαιιείσλ 

 Οδνπνηία θαη ζήξαγγεο 

 Φξάγκαηα, αλ ε θαηνιίζζεζε ζπκβεί ζηα αληεξείζκαηα ή ζηνλ ηακηεπηήξα 

ηνπ θξάγκαηνο. 

 Γίθηπα θνηλήο σθέιεηαο θαη ππνζαιάζζηεο θαηαζθεπέο (πεξηπηψζεηο αζηνρίαο 

πξαλψλ θπξίσο ιφγν ζεηζκνχ θάησ απφ ηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο). 

1.2 Παπάγονηερ πος πποκαλούν καηολιζθήζειρ 

Οη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ κία θαηνιίζζεζε είλαη νη αθφινπζνη: 

 Γεσινγηθνί (θχζε εδάθνπο ή πεηξψκαηνο, δνκή θαη γεσκεηξία γεσινγηθψλ 

ζρεκαηηζκψλ) 

 Σνπνγξαθηθνί – γεσκνξθνινγηθνί 

 Τδξνινγηθνί, θιηκαηνινγηθνί θαη πδξνγεσινγηθνί 

 Μεραληθνί 

Οη παξάγνληεο αζηάζεηαο νθείινληαη ζε έλαλ, ή ζε ζπλδπαζκφ, απφ ηνπο 

αθφινπζνπο: 

 Αιιαγή ηεο θιίζεο ηεο επηθάλεηαο ηνπ εδάθνπο θαη εζσηεξηθήο γεσκεηξίαο 

ηνπ πιηθνχ. ηηο πεξηπηψζεηο εθζθαθψλ ζηε βάζε πξαλψλ γηα ηε δηάλνημε 

νδψλ ή ιφγσ δηάβξσζεο ησλ πιηθψλ ηνπ πξαλνχο κπνξεί λα επέιζεη αζηνρία.  

Δπηπιένλ ζηα βξαρψδε πξαλή ε χπαξμε δνκηθψλ αζπλερεηψλ θαη ν δπζκελήο 

πξνζαλαηνιηζκφο ηνπ πξαλνχο νδεγεί ζπρλά ζε αζηνρία.  
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 Αλζξψπηλε επέκβαζε κέζσ επηβνιήο θφξηηζεο ζηελ θνξπθή ηνπ πξαλνχο              

(επηρψκαηα, θηίξηα θιπ). 

 εηζκηθή θφξηηζε: Ηδηαίηεξα ζε πξαλή πνπ απνηεινχληαη απφ ραιαξά ή 

κηθξήο ζπλεθηηθφηεηαο πιηθά θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζεηζκηθνχ θξαδαζκνχ 

επέξρεηαη κείσζε ηνπ ζπλέρεηαο κεηαμχ ησλ θφθθσλ, ή κείσζε ηεο ζπλνρήο 

θαη ην πξαλέο νδεγείηαη ζε αζηνρία. 

 Ζ παξνπζία πςειήο ζηάζκεο πδξνθφξνπ νξίδνληα, ή θαη επηθαλεηαθνχ λεξνχ. 

Ζ κφληκε ζηάζκε ηνπ ππφγεηνπ πδξνθφξνπ νξίδνληα πνπ βξίζθεηαη κέζα ζην 

πξαλέο αζθεί πδξνζηαηηθέο πηέζεηο πνπ κεηψλνπλ ηελ επζηάζεηα ηνπ πξαλνχο, 

ελψ ζηα βξαρψδε πξαλή ε ελαιιαγή ησλ θάζεσλ λεξνχ (λεξφ, πάγνο θιπ), 

απμάλεη ην εχξνο ησλ αζπλερεηψλ θαη αζθεί πηέζεηο, ελψ παξάιιεια 

δηεπθνιχλεη θαη ηελ θπθινθνξία λεξνχ ζε βαζχηεξα ζεκεία. Δπηπιένλ, φηαλ 

ην λεξφ θηλείηαη κεηαμχ πεξαηνχ θαη ιηγφηεξν πεξαηνχ ζηξψκαηνο  ιεηηνπξγεί 

σο << ιηπαληηθφ >> κέζν πνπ βνεζά ζηελ αζηνρία. 

1.3 Μοπθέρ καηολιζθήζευν 

Μία απφ ηηο πιεξέζηεξεο ηαμηλνκήζεηο πνπ έρνπλ πξνηαζεί, ζεσξείηαη ε ηαμηλφκεζε 

θαηά Varnes (1978). ηελ ηαμηλφκεζε, απηή ιακβάλνληαη ππφςε αξθεηνί 

παξάγνληεο, φπσο ην είδνο ηεο θίλεζεο, ην είδνο ησλ πιηθψλ πνπ κεηαζρεκαηίζηεθαλ, 

ε κνξθή ηεο θίλεζεο, θιπ. Γηαθξίλνληαη ηα εμήο είδε θαηνιηζζήζεσλ: 

1. Καηαπηψζεηο: Πξφθεηηαη γηα απνζπάζεηο καδψλ δηαθφξσλ κεγεζψλ απφ 

απφηνκα πξαλή θαη ζηε ζπλέρεηα κεηαθίλεζε ηνπο ιφγσ βαξχηεηαο κε ηε 

κνξθή ειεχζεξεο πηψζεο, αλαπεδήκαηνο θαη θχιηζεο. Ζ θίλεζε είλαη 

γξήγνξε έσο πνιχ  γξήγνξε θαη ζπλήζσο απμάλεη πξνο ηα θάησ ιφγσ 

βαξχηεηαο. Γηαθξίλνληαη αλάινγα κε ην είδνο ηεο κάδαο πνπ πέθηεη, ζε 

πηψζεηο βξάρσλ, πηψζεηο θνξεκάησλ θαη ζε πηψζεηο εδάθνπο. 

2. Αλαηξνπέο: Πξφθεηηαη γηα πηψζεηο καδψλ, ζηηο νπνίεο ε αξρηθή θίλεζε 

πεξηιακβάλεη κία πεξηζηξνθή γχξσ απφ έλα ζεκείν ή άμνλα πεξηζηξνθήο πνπ 

βξίζθεηαη ρακειφηεξα απφ ην θέληξν βάξνπο ηεο κεηαθηλνχκελεο κάδαο. 

Πξνθαιείηαη θπξίσο απφ ηε βαξχηεηα θαη απφ ηηο δπλάκεηο πνπ αζθνχληαη 

απφ ηα γεηηνληθά ηεκάρε ή απφ ηελ επίδξαζε ηνπ λεξνχ πνπ γεκίδεη ηηο 
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αζπλέρεηεο. Ζ αλαηξνπή ζαλ θίλεζε πιήηηεη θπξίσο βξαρψδε πξαλή, ελψ ε 

αλαηξνπή θνξεκάησλ θαη γαηψλ είλαη έλα ζπάλην θαηλφκελν πνπ φηαλ 

εκθαληζηεί νθείιεηαη, θαηά θχξην ιφγν, ζε ππνζθαθή ηεο βάζεο ηνπ πξαλνχο 

ιφγσ θπζηθψλ δηεξγαζηψλ (π.ρ. δηάβξσζε) ή αλζξψπηλσλ παξεκβάζεσλ (π.ρ. 

ιαηνκεία).  

3. Οιηζζήζεηο: Πξφθεηηαη γηα κεηαθηλήζεηο, νη νπνίεο ζπλνδεχνληαη νπσζδήπνηε 

κε ζξαχζε θαηά κήθνο κίαο ή πεξηζζφηεξσλ επηθαλεηψλ.  Γηαθξίλνληαη δχν 

ηχπνη νιηζζήζεσλ απφ ηνπο νπνίνπο, ζην κελ πξψην ππάξρεη κία 

πεξηζηξνθηθή θίλεζε ηεο κάδαο γχξσ απφ έλα λνεηφ άμνλα, ζην δε δεχηεξν 

ππάξρεη κία κεηάζεζε ηεο κάδαο ρσξίο λα αθνινπζεί θάπνην ζπγθεθξηκέλν 

ηφμν. Δπίζεο δηαθξίλνληαη δχν ηχπνη αλάινγα κε ην αλ ε κεηαθηλνχκελε κάδα 

έρεη ππνζηεί κηθξέο ή κεγάιεο παξακνξθψζεηο. 

1.4 Μελέηη καηολιζθήζευν 

Αλάινγα κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ εθ ησλ πζηέξσλ ηεο ηαρχηεηαο ηεο θαηνιηζζαίλνπζαο 

κάδαο γίλεηαη δηαρσξηζκφο ησλ θαηνιηζζήζεσλ απφ ηελ Γηεζλή Έλσζε Γεσινγηθψλ 

Δπηζηεκψλ, International Union Of Geological Sciences (ΗUGS), ζε δχν θαηεγνξίεο: 

1. “Αξγέο θαηνιηζζήζεηο”, ε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία πεξηιακβάλεη ηηο πνιχ 

αξγέο, ηηο αξγέο θαη ηηο κέηξηεο ηαρχηεηεο κεηαθίλεζεο. Σν αλψηαην φξην 

κεηαθίλεζεο είλαη 1.8 m/hour. 

2. “Σαρείο θαηνιηζζήζεηο”, ε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία πεξηιακβάλεη ηηο 

γξήγνξεο, πνιχ γξήγνξεο θαη εμαηξεηηθά πνιχ γξήγνξεο ηαρχηεηεο 

κεηαθίλεζεο. Σν θαηψηαην φξην είλαη 1.8 m/hour θαη ζηηο πνιχ ηαρείο 

θαηνιηζζήζεηο ε ηαρχηεηα κεηαθίλεζεο είλαη κεξηθά κέηξα ην δεπηεξφιεπην. 
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ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδνληαη νη θαηεγνξίεο πνπ πξνηείλεη ε Γηεζλήο 

Έλσζε Γεσινγηθψλ Δπηζηεκψλ γηα ηε πεξηγξαθή ησλ θαηνιηζζήζεσλ.   

  

ΚΛΑΕΙ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΟΡΙΑ ΣΑΧΤΣΗΣΑ ΣΑΧΤΣΗΣΑ (mm/sec)  

    7    ΕΞΑΙΡΕΣΙΚΑ ΣΑΧΤ > 5 m/sec  > 5x10³ 
6 ΠΟΛΗ ΓΡΗΓΟΡΗ 3 m/min ζωσ 5 m/sec 50 ζωσ 5x10³ 
5 ΓΡΗΓΟΡΗ 1.8 m/hour ζωσ 3 m/min 0.5 ζωσ 50 

4 ΜΕΣΡΙΑ 
13 m/month ζωσ 1.8 

m/hour 5x10⁻³ ζωσ 0.5 
3 ΑΡΓΗ  1.6 m/year ζωσ 13 m/month 50x10⁻⁶ ζωσ 5x10⁻³ 
2 ΠΟΛΤ ΑΡΓΗ 16 mm/year ζωσ 1.6 m/year 0.5x10⁻⁶ ζωσ 50x10⁻⁶ 

1 
ΕΞΑΙΡΕΣΙΚΑ ΠΟΛΤ 

ΑΡΓΗ ≤ 16 mm/year ≤ 0.5x10⁻⁶ 
                                                                                                                                                                                           

Πίνακασ 1.1 : Σαξινόμθςθ κατολιςκιςεων με βάςθ τθν ταχφτθτα μετακίνθςθσ *swr.nmfs.noaa.gov/]                                                                                                                                                             
Table 1.1 : Sort landslides based on the speed of moving [swr.nmfs.noaa.gov/] 

                                                                                                                                                                      

1.5 Μέθοδοι έπεςναρ καηολιζθήζευν 

Γηα ηε κειέηε κίαο θαηνιίζζεζεο ζπλήζσο απαηηείηαη εθηεηακέλε θαη νινθιεξσκέλε 

γεσινγηθή θαη γεσηερληθή έξεπλα. Πξέπεη λα κειεηεζεί ε γεσινγηθή δνκή ηεο 

πεξηνρήο, ηα πεηξνγξαθηθά θαη θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ βξαρσδψλ ζρεκαηηζκψλ, 

θαζψο θαη νη ηνπηθά επηθξαηνχζεο πδξνγεσινγηθέο ζπλζήθεο. χκθσλα κε ηνπο 

Zaruba θαη Mencl (1976) απαηηείηαη λα γίλνπλ ηα αθφινπζα: 

1. Έξεπλα πξνθεηκέλνπ λα νξηνζεηεζεί ε πεξηνρή κειέηεο θαη ζηε ζπλέρεηα λα 

νξηζζνχλ νη ζέζεηο ησλ γεσηξήζεσλ, ησλ θξεάησλ, ν θάλαβνο ησλ 

γεσθπζηθψλ κεηξήζεσλ, εθφζνλ απαηηείηαη θιπ. 

2. Λεπηνκεξήο ηνπνγξαθηθή απνηχπσζε ηεο πεξηνρήο, ιεπηνκεξήο γεσινγηθή 

ραξηνγξάθεζε, αθφκα θαη κε ρξήζε αεξνθσηνγξαθηψλ. Σαπηφρξνλα ζην 

εξγαζηήξην γίλνληαη νη δνθηκέο εδαθνκεραληθήο θαη βξαρνκεραληθήο. Σν 

ζηάδην απηφ νινθιεξψλεηαη κε ηε  πιήξε γεσηερληθή κειέηε, θαζψο θαη κε ηα 

πξνηεηλφκελα κέηξα απνθαηάζηαζεο ηεο αζηνρίαο. 

3. Γεσινγηθφο έιεγρνο ησλ πξνηεηλφκελσλ δηνξζσηηθψλ εξγαζηψλ ππαίζξνπ. 

4. Παξαθνινχζεζε κε κεηξήζεηο νξγάλσλ ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ 

κέηξσλ απνθαηάζηαζεο. 
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Ζ ρξήζε αεξνθσηνγξαθηψλ ζρεηίδεηαη κε γεγνλφηα κεγάιεο έθηαζεο θαη έρεη άκεζε 

εθαξκνγή ζηελ έξεπλα θαηνιηζζαίλνπζαο πεξηνρήο, θαζψο ηελ απνηππψλεη 

ηξηζδηάζηαηα. Γίλεη ηε δπλαηφηεηα λα νξηζζνχλ αθξηβψο ηα φξηα ηεο θαηνιίζζεζεο 

(θξχδη, πξαλέο κπξνζηά απφ ην θξχδη, πφδη θαηνιίζζεζεο θιπ). Δπηπιένλ ην κέγεζνο 

ηεο θαηνιίζζεζεο κπνξεί λα κεηξεζεί απφ ηε κεηαηφπηζε γξακκηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ φπσο νδηθφ ή ζηδεξνδξνκηθφ δίθηπν, επηθαλεηαθά ζηξαγγηζηήξηα 

θιπ.   

 

χιμα 1.3 : Άποψθ κατολίςκθςθσ ςτθν περιοχι Μαλακάςα Αττικισ από αεροφωτογραφία                 
*Πανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ+                                                                                                                                

Figure 1.3 : View of  Malakasa landslide area (Attiki) from air photo [University of Thessaly] 

                                                                                                                                                                                

Ζ ρξήζε ησλ δηαζέζηκσλ γεσινγηθψλ ραξηψλ είλαη απαξαίηεηε. πλήζσο φκσο έρνπλ 

κεγάιε θιίκαθα, δελ αθνξνχλ κφλν ηε πεξηνρή ελδηαθέξνληνο θαη  παξνπζηάδνπλ ηα 

εδαθηθά πιηθά πνπ ππέξθεηληαη ησλ βξαρσδψλ ζρεκαηηζκψλ. πλεπψο είλαη 

απαξαίηεην λα δεκηνπξγεζεί έλα ηερληθφ-γεσινγηθφο ράξηεο ηεο πεξηνρήο φπνπ θαη 

ζα ζεκεηψλνληαη κε ηνπο θαηάιιεινπο ζπκβνιηζκνχο φια ηα ζηνηρεία πνπ δειψλνπλ 

ηε ζέζε θαη ηελ έθηαζε ηεο κάδαο ηεο θαηνιίζζεζεο θαη ζπγθεθξηκέλα θαηλφκελα 

ζηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο (π.ρ κηθξέο ζπγθεληξψζεηο λεξνχ ζε πιαγηέο, ηζνυςείο 

κε ραξαθηεξηζηηθέο κνξθέο, βπζίζκαηα, εκθάληζε λεξνχ κε ηε κνξθή πεγψλ πνπ 

απνηειεί βαζηθφ παξάγνληα αζηνρίαο ηνπ πξαλνχο θιπ).  

ην απφζπαζκα ηνπ ηνπνγξαθηθνχ ράξηε πνπ δίλεηαη, δηαθξίλνληαη κε ηελ παξαθάησ 

αξίζκεζε ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά ηεο θαηνιίζζεζεο: 
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(1) θξχδη παιαηάο θαηνιίζζεζεο 

(2) παιαηά θαηνιίζζεζε πνπ δελ παξνπζίαζε λέεο κεηαθηλήζεηο 

(3) ελεξγή θαηνιίζζεζε 

(4) κηθξνθαηνιηζζήζεηο πνπ δελ απεηθνλίδνληαη ιφγν θιίκαθαο ηνπ ράξηε 

(5) πεξηνρή επηξξεπήο ζε θαηνιίζζεζε 

(6) ηερληθά έξγα πνπ θηλδπλεχνπλ απφ θαηνιίζζεζε 

(7) βπζίζκαηα 

(8) κηθξέο ιεθάλεο θαη ξέκαηα 

 

χιμα 1.4 : Απόςπαςμα τοπογραφικοφ χάρτθ με προςκικθ ειδικϊν ςυμβόλων που αφοροφν 
χαρακτθριςτικά τθσ κατολίςκθςθσ *Ruber et al., 1965, Zaruba, 1982].                                                     

Figure 1.4 : Extract from topographic map symbols with added special features on the landslide                 
[Ruber et al., 1965, Zaruba, 1982]. 

                                                                                                                                                                                       

Παξάιιεια ησλ πξνηεηλφκελσλ δηνξζσηηθψλ εξγαζηψλ ππαίζξνπ ρξεηάδεηαη 

ζπζηεκαηηθή παξαθνινχζεζή ηνπο κέζσ ηνπνγξαθηθψλ κεηξήζεσλ. Οη κεηξήζεηο 

παξακφξθσζεο ζε θαηνιηζζήζεηο απνηεινχλ ζήκεξα έλαλ ζεκαληηθφ θιάδν ηεο 

ηερληθήο γεσδαηζίαο. Ζ θιαζζηθή ηδέα είλαη φηη ε θαηνιίζζεζε πξέπεη λα 

εθπξνζσπείηαη απφ δηαθξηηά ζεκεία κέηξεζεο, ψζηε ε πεξηγξαθή ησλ 

παξακνξθψζεσλ ηεο πεξηνρήο ηεο θαηνιίζζεζεο λα γίλεηαη απφ ηε κέηξεζε 

κεηαηνπίζεσλ ζεκείσλ εληφο ηεο θαηνιίζζεζεο (ρήκα 1.5). πγθεθξηκέλα κε ηηο 

ζπκβαηηθέο γεσδαηηηθέο κεζφδνπο επηιέγνληαη ζεκεία κέζα ζηε κάδα πνπ είρε 

θαηνιηζζήζεη, θαζψο θαη ζεκεία πνπ κέλνπλ ζηαζεξά θαη γίλνληαη κεηξήζεηο 



 Κεθάιαην 1: Καηνιηζζήζεηο 

14 

 

αλαθνξηθά κε ηε ζρεηηθή ηνπο κεηαθίλεζε. Δίλαη πξνθαλέο φηη ηα ζεκεία πνπ 

ραξαθηεξίδνληαη ζηαζεξά πξέπεη λα είλαη εθηφο ηεο θαηνιίζζεζεο θαη πάλσ ζε 

ζηαζεξφ γεσινγηθφ ππφβαζξφ. Με ην ηξφπν απηφ είλαη δπλαηφλ λα παξαηεξήζνπκε 

πνηα ζεκεία εκθαλίδνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο κεηαηνπίζεηο. Σηο πεξηζζφηεξεο 

θνξέο ηα δηαλχζκαηα κεηαηφπηζεο θαη ε γξαθηθή αλαπαξάζηαζε ηνπο είλαη ηα 

απνηειέζκαηα ησλ γεσδαηηηθψλ εξεπλψλ (ρήκα 1.6). Οη κεηξήζεηο (ηαρπκεηξίαο, 

GPS) γίλνληαη ζε δχν ηνπιάρηζηνλ επνρέο θαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα κεηαμχ ηνπο 

εμαξηάηαη απφ ηελ πνξεία εμέιημεο ηνπ θαηλνκέλνπ.  

 

χιμα 1.5 : φνδεςθ ςθμείων εντόσ τθσ κατολίςκθςθσ μζςω γεωδαιτικϊν μετριςεων                        
[Pelzer, 1985]                                                                                                                                                                                           

Figure 1.5 : Geodetic measurements between observation points at a landslide prone area                    
[Pelzer, 1985] 

 

 

χιμα 1.6 : Γραφικι αναπαράςταςθ των φορζων μετατόπιςθσ για κάκε ςθμείο τθσ κατολίςκθςθσ 
[Pelzer, 1985]                                                                                                                                                                      

Figure 1.6 : Landslide displacement vectors at a landslide prone area [Pelzer, 1985]                                                                                                                                     
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Παξαθάησ δίλνληαη δχν παξαδείγκαηα δηθηχσλ γεσδαηηηθψλ ειέγρσλ κεηαθηλήζεσλ 

ζε θαηνιηζζήζεηο: 

 

χιμα 1.7 : a, b γεωδαιτικζσ οδεφςεισ ελζγχου μετακινιςεων ςτθν κατολιςκαίνουςα μάηα. Σα c, d 
είναι οι τριγωνομετρικζσ εξαρτιςεισ ςθμείων ελζγχου                                                                                         

[Pertrasek  και Zaruba, 1959, Zaruba, 1982].                                                                                                                                                                                        
Figure 1.7 : Topographic survey traverse lines (a, b) and topographic triangulation points (c,d)  

[Pertrasek and Zaruba, 1959, Zaruba, 1982] 

                                                                                                                                                                                   

ην παξαθάησ παξάδεηγκα δηθηχνπ γεσδαηηηθνχ ειέγρνπ θαηνιίζζεζεο 

πεξηγξάθνληαη  νη πεξηνρέο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ δηαδηθαζία ηεο γεσδαηηηθήο 

παξαθνινχζεζεο  κε ηελ παξαθάησ αξίζκεζε: 

(1)  φξην παιαηάο θαηνιίζζεζεο 

(2) νξηνζέηεζε πεξηνρήο πνπ ελδερνκέλσο νδεγεί ζε αζηνρία 

(3) ηακηεπηήξαο Sance πάλσ ζην πνηακφ Ostravice 

(4) ηξηγσλνκεηξηθά ζεκεία ζην ζηαζεξφ ηκήκα ηνπ πξαλνχο 

(5)  ζεκεία ειέγρνπ 
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χιμα 1.8 : Γεωδαιτικοί ζλεγχοι ςε κατολίςκθςθ ςτθ περιοχι Recise                                                                     
[Novosad, 1977,  Zaruba, 1982]                                                                                                                                                                                  

Figure 1.8 : Geodetic controls at the landslide area Resice [Novosad , 1977, Zaruba, 1982]                

                                                                                                                                                     

ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδνληαη νη γεσδαηηηθέο κέζνδνη παξαθνινχζεζεο 

παξακνξθψζεσλ θαη ηα ηνπνγξαθηθά φξγαλα θαζψο θαη ν ππφινηπνο εμνπιηζκφο πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη.  

ΓΔΧΓΑΗΣΗΚΔ ΜΔΘΟΓΟΗ            ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΗ ΔΞΟΠΛΗΜΟ 

  Δξγαζίεο πξνζαλαηνιηζκνχ  Θενδφιηρν, oπηηθφ laser, ηαηλίεο invar  θιπ. 

πκβαηηθέο εξγαζίεο  

Σotal Station, Θενδφιηρν, Ζιεθηξνληθά 

φξγαλα 

 

κέηξεζεο απνζηάζεσλ (EDM), Υσξνβάηεο 

Γνξπθνξηθφο εληνπηζκφο  Γέθηεο GPS, GLONASS θαη GALILEO  

Αθξίβεηα ηξηγσληζκνχ  Αθξίβεηα Σotal Station, Θενδφιηρνπ θαη ΔDM 

Γεσκεηξηθή αθξίβεηα Αθξίβεηα ηνπ εμνπιηζκνχ  

Σερληθή Laser scanner Laser scanner 

πκβνινκεηξία κε ηερληθή εηθφλαο SAR Δπεμεξγαζία δνξπθνξηθψλ εηθφλσλ SAR 

                                                                                                                                                                         

Πίνακασ 1.2 : Γεωδαιτικζσ μζκοδοι παρακολοφκθςθσ κατολιςκιςεων και εξοπλιςμόσ που 
χρθςιμοποιείται ανάλογα με τθ μζκοδο  [www.fig.net/pub/fig2011/papers/]                                                                                                                                                                                                                                                    

Table 1.2 : Geodetic methods for monitoring landslides and equipment used according to the method 
[www.fig.net/pub/fig2011/papers/] 
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1.6 Υπήζη GPS ζηη μελέηη καηολιζθήζευν 

                                                                                                                                                  

ηε ζεκεξηλή επνρή ην GPS ρξεζηκνπνηείηαη ζε επξεία θιίκαθα γηα ην πξνζδηνξηζκφ 

ηεο ζέζεο βαζηδφκελν ζηνλ δνξπθνξηθφ εληνπηζκφ ηνπ ζεκείνπ. Ο ζθνπφο ησλ 

κεηξήζεσλ GPS ζηε κειέηε θαηνιηζζήζεσλ είλαη λα πξνζδηνξίζεη ηηο ζπληεηαγκέλεο 

ησλ ζεκείσλ αλαθνξάο πνπ έρνπλ επηιεγεί λα εθπξνζσπήζνπλ ηελ θαηνιίζζεζε ζηε 

πεξηνρή. Τπνινγίδεηαη ην δηάλπζκα βάζεο γηα θάζε ζεκείν θαη κε εηδηθέο κεζφδνπο 

αλάιπζεο κειεηψληαη νη δηαθνξέο κεηαμχ ησλ πεξηφδσλ. Ζ κέηξεζε κε GPS 

ρξεζηκνπνηείηαη κε επηηπρία ζηελ παξαθνινχζεζε ηεθηνληθψλ κεηαθηλήζεσλ, 

εμαζθαιίδνληαο πςειή αθξίβεηα νξηδνληηνγξαθηθά, ελψ πςνκεηξηθά φρη πάληα. 

Δπηιέγεηαη σο ηερληθή κέηξεζεο ζε κεγάιεο θαηαζθεπέο φπσο θξάγκαηα, γέθπξεο, 

ςειά θηίξηα θιπ. 

 Έλαο ιφγνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο θαζίδεζεο ηνπ 

εδάθνπο είλαη ε επθνιία ρξήζεο πνπ πξνζθέξεη. Γελ εμαξηάηαη απφ ηηο θαηξηθέο 

ζπλζήθεο θαη απφ ην θσο ηεο εκέξαο, δελ απαηηείηαη νπηηθή επαθή κεηαμχ ησλ 

ζεκείσλ θαη νη κεηξήζεηο πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο αθξίβεηαο. Γηα ηελ επίηεπμε πςειήο 

αθξίβεηαο ζε ηέηνηνπ είδνπο εξγαζίεο γίλεηαη ρξήζε δεθηψλ δηπιήο ζπρλφηεηαο θαη 

εθαξκνγή ζηαηηθψλ κεζφδσλ πξνζδηνξηζκνχ ζέζεο. Γηα αξθεηή ψξα παξαηήξεζεο 

(ζπλήζσο 24 ψξεο), ε αθξίβεηα ζρεηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ ηεο ζέζεο κε ην GPS 

πιεζηάδεη ηε ηάμε ηνπ ρηιηνζηνχ.  

Γηα ηε κειέηε ηεο θαηνιίζζεζεο είλαη ζεκαληηθφ ε δηαρξνληθή παξαθνινχζεζε ηεο, 

γη ‟ απηφ θαη γίλνληαη κεηξήζεηο ζε δηαθνξεηηθέο επνρέο, ψζηε λα είλαη δπλαηή ε 

ζχγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ θαη ε εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ γηα ηελ εμέιημε ηεο. Ζ 

παξαθνινχζεζε ηεο θαηνιίζζεζεο κε ηε ρξήζε GPS γίλεηαη ζπλήζσο κε 

επαλαιακβαλφκελεο ζεηξέο κεηξήζεσλ αλάινγα κε ηελ εμέιημε ηνπ θαηλνκέλνπ.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 

                                                                                                                           

ΓΗΚΣΤΑ ΓΟΡΤΦΟΡΗΚΟΤ ΔΝΣΟΠΗΜΟΤ 

 

2.1 Διζαγυγή 

Γεσδαηηηθφ δίθηπν νξίδεηαη έλα ζχλνιν ζεκείσλ πάλσ ζηε Φπζηθή Γήηλε Δπηθάλεηα 

(Φ.Γ.Δ), πνπ ζπλδένληαη κε απεπζείαο κεηαμχ ηνπο παξαηεξήζεηο ή θαη κε 

παξαηεξήζεηο ζε ζεκεία έμσ απφ ηε Φ.Γ.Δ κε ρξήζε γεσδαηηηθψλ αηζζεηήξσλ. 

θνπφο ησλ κεηξήζεσλ είλαη λα δνζνχλ ζηα ζεκεία ζπληεηαγκέλεο ή άιινπ είδνπο 

ηηκέο, ψζηε λα ρξεζηκεχνπλ ζαλ ζεκεία ειέγρνπ γηα κειινληηθέο εξγαζίεο. Σα ζεκεία 

ηνπ δηθηχνπ νλνκάδνληαη θνξπθέο θαη ε ζέζε ηνπο πξνζδηνξίδεηαη ζε κία, δχν, ηξείο 

ή ηέζζεξεηο (ρξφλνο) δηαζηάζεηο.  

Χο θπζηθφ ζχζηεκα, δειαδή έλα ηκήκα ηεο θπζηθήο πξαγκαηηθφηεηαο πνπ 

„‟απνκνλψλεηαη‟‟ γηα λα κειεηεζεί κε ηε βνήζεηα θαηάιιεισλ καζεκαηηθψλ 

κνληέισλ, ην δίθηπν είλαη έλα ζχλνιν ζεκείσλ πνπ βξίζθεηαη κέζα ζην θπζηθφ ρψξν. 

Γηα λα είλαη  δπλαηή ε πιήξεο πεξηγξαθή ηνπ απαηηείηαη λα πξνζδηνξηζηεί ν 

ειάρηζηνο αξηζκφο αλεμάξηεησλ θαζνξηζηηθψλ παξακέηξσλ. ε πεξίπησζε πνπ νη 

παξαηεξήζεηο  είλαη  ιηγφηεξεο  απφ ηνλ παξακεηξηθφ βαζκφ ηνπ κνληέινπ ή δελ 

πεξηέρνπλ ηθαλή πιεξνθνξία γηα ηνλ πιήξε πξνζδηνξηζκφ ησλ παξακέηξσλ ηνπ, ηφηε 

ππάξρεη αδπλακία βαζκνχ θαη δελ είλαη δπλαηή ε πεξηγξαθή ηνπ.  

Βαζηθά είδε γεσδαηηηθψλ δηθηχσλ είλαη ηα εμήο: 

 Γίθηπν θαηαθνξχθνπ ειέγρνπ: Πξνζδηνξίδνληαη νη απνζηάζεηο ησλ ζεκείσλ 

απφ κία επηθάλεηα αλαθνξάο (γεσεηδέο, ειιεηςνεηδέο, επίπεδν). Οη 

ππνινγηζκνί γίλνληαη ζε κνλνδηάζηαην ρψξν. 

 Γίθηπν νξηδνληίνπ ειέγρνπ: Πξνζδηνξίδνληαη νη ζέζεηο ησλ πξνβνιψλ ζε κία 

επηθάλεηα αλαθνξάο (ειιεηςνεηδέο, ζθαίξα, επίπεδν). Τπνινγίδνληαη ζε 

δηζδηάζηαην ρψξν. 

 Σξηζδηάζηαηα: Πξνζδηνξίδνληαη κε εληαία δηαδηθαζία νη ζέζεηο ησλ θνξπθψλ 

ζην ρψξν, σο πξνο θάπνην ζχζηεκα αλαθνξάο (Γεσθεληξηθφ,  Σνπνθεληξηθφ). 

Τπνινγίδνληαη ζε ηξηζδηάζηαην ρψξν. 
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 Σεηξαζδηάζηαηα είλαη ηα ηξηζδηάζηαηα ζε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν 

(επνρή). 

Πχθλσζε ή επέθηαζε δηθηχνπ νξίδεηαη ε δηαδηθαζία, θαηά ηελ νπνία πξνζδηνξίδεηαη 

ε ζέζε ελφο ή πεξηζζφηεξσλ λέσλ ζεκείσλ πνπ ζα απνηειέζνπλ θνξπθέο ηνπ 

ππάξρνληνο δηθηχνπ. Ζ δηαδηθαζία ηεο πχθλσζεο εθαξκφδεηαη είηε κε επίγεηεο 

κεζφδνπο, είηε κε δνξπθνξηθφ εληνπηζκφ κε ηε ρξήζε δεθηψλ GPS.  

2.2 Πύκνυζη δικηύυν με δοπςθοπικό ενηοπιζμό 

Με ηε ρξήζε δεθηψλ ηνπ δνξπθνξηθνχ ζπζηήκαηνο εληνπηζκνχ γίλεηαη ηαπηφρξνλε 

πχθλσζε θαη ζηηο ηξεηο δηαζηάζεηο, νξηδνληηνγξαθηθά θαη πςνκεηξηθά. Γηα λα 

εθηειεζηεί ε δηαδηθαζία θξίλεηαη απαξαίηεηε ε γλψζε ησλ ζπληεηαγκέλσλ ελφο 

ζεκείνπ, ην νπνίν π.ρ είλαη ηξηγσλνκεηξηθφ ηεο Γ.Τ.. ή ππάξρνπζα γλσζηή θνξπθή 

ηνπ δηθηχνπ ή κφληκνο ζηαζκφο  GPS θαη κπνξεί λα απέρεη απφζηαζε απφ κεξηθά 

κέηξα έσο αξθεηά ρηιηφκεηξα. Σα βαζηθά πιενλεθηήκαηα απηήο ηεο κεζφδνπ 

πχθλσζεο δηθηχνπ είλαη φηη, δελ απαηηείηαη νξαηφηεηα κεηαμχ ησλ αγλψζησλ 

θνξπθψλ ηνπ δηθηχνπ ή ησλ γλσζηψλ θαη αγλψζησλ ζεκείσλ θαη φηη αθφκα θαη ζε 

απφζηαζε κεξηθψλ ρηιηνκέηξσλ είλαη δπλαηή ε ζχλδεζε ηνπο. 

2.2.1 Κπιηήπια ζσεδιαζμού και επιλογήρ βάζευν GPS 

Σα βαζηθά θξηηήξηα κε ηα νπνία επηιέγνληαη νη ζέζεηο ησλ λέσλ ζεκείσλ ηνπ δηθηχνπ, 

είλαη λα παξαηεξνχλ ειεχζεξν νξίδνληα, δειαδή λα κελ ππάξρνπλ ηξηγχξσ ςειά 

θηίξηα, δέλδξα ή αληηθείκελα πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίδεηαη ε νπηηθή επαθή ηνπ 

δέθηε κε ηελ νπξάληα ζθαίξα. Να απνθεχγνληαη ζέζεηο, νη νπνίεο είλαη θνληά ζε 

θεξαίεο γηα ιφγνπο παξεκβνιψλ, είηε θνληά ζε επηθάλεηεο ή αληηθείκελα πνπ 

εκθαλίδνπλ πςειή αλαθιαζηηθφηεηα. Γηα ην πξνγξακκαηηζκφ ησλ εξγαζηψλ πεδίνπ 

ηα θξηηήξηα αθνξνχλ ην νηθνλνκηθφ θφζηνο αιιά θαη ηελ επηδησθφκελε αθξίβεηα θαη 

αμηνπηζηία.   

ε έλα δίθηπν GPS ην νπνίν απνηειείηαη απφ Ν θνξπθέο, είλαη δπλαηφλ λα 

ζρεκαηηζηνχλ ζην δίθηπν Ν(Ν-1)/2 βάζεηο. Δπηιέγεηαη έλαο αξηζκφο βάζεσλ πνπ 

πξφθεηηαη λα κεηξεζεί ζε κία ή πεξηζζφηεξεο κεηξεηηθέο πεξηφδνπο θαη απφ ηηο 

κεηξήζεηο ζα θαζνξηζηεί ε γεσκεηξηθή κνξθή ηνπ δηθηχνπ. Οη βάζεηο είλαη 

δηαλχζκαηα ζην θπζηθφ ρψξν, δειαδή επζχγξακκα ηκήκαηα πνπ πεξηγξάθνληαη απφ 

ην κέηξν, ηε δηεχζπλζε θαη ηε θνξά ηνπο. Υαξαθηεξίδνληαη σο αλεμάξηεηεο φηαλ 
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πεξηγξάθνληαη κε κνλαδηθφ ηξφπν σο γξακκηθφο ζπλδπαζκφο ησλ ππνινίπσλ βάζεσλ 

ηνπ δηθηχνπ. 

Ζ ζπλζήθε απηή είλαη ηζνδχλακε κε ηελ εμήο, καζεκαηηθή έθθξαζε : 

Σα x1, x2, x3, …, xn είλαη δηαλχζκαηα ελφο δηαλπζκαηηθνχ ρψξνπ S γηα λα είλαη 

γξακκηθψο αλεμάξηεηα, απαηηείηαη λα ηθαλνπνηείηαη  ε ζρέζε: 

ι1x1+ι2x2+ι3x3+ …+ιnxn= 0 => ι1=ι2=ι3= …=ιn= 0. 

Αλάινγα ηψξα κε ην δηαζέζηκν αξηζκφ δεθηψλ GPS ζε ζρέζε κε ηα ζεκεία ελφο 

δηθηχνπ δηαθξίλνληαη ηξεηο δηαθνξεηηθέο πεξηπηψζεηο: 

 Να ππάξρνπλ δχν δέθηεο GPS γηα ρξήζε (R=2), φιεο νη κεηξεκέλεο βάζεηο 

είλαη αλεμάξηεηεο κεηαμχ ηνπο. ε θάζε κέηξεζε βάζεο αληηζηνηρεί κία 

πεξίνδνο, νπφηε απαηηείηαη κεγαιχηεξε ρξνληθή δηάξθεηα εξγαζηψλ πεδίνπ. 

Υξεζηκνπνηείηαη γηα δίθηπα πχθλσζεο κε ιίγα ζεκεία θαη δελ ρξεηάδεηαη 

αθξηβήο ζρεδηαζκφο ησλ εξγαζηψλ ππαίζξνπ.  

 Να ππάξρνπλ δηαζέζηκνη πεξηζζφηεξνη απφ δχν αιιά ιηγφηεξνη απφ ην πιήζνο 

ησλ θνξπθψλ (2<R<N). ε θάζε πεξίνδν κεηξψληαη R(R-1)/2 βάζεηο. Γηα λα 

νινθιεξσζεί ε κέηξεζε ηνπ δηθηχνπ απαηηείηαη έλαο αξηζκφο πεξηφδσλ. Απφ 

πεξίνδν ζε πεξίνδν έλαο αξηζκφο ζεκείσλ κέλεη θνηλφο κε ζθνπφ λα 

ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο νη κεηξήζεηο, αιιά θαη γηα λα γίλεη έιεγρνο ηεο 

πνηφηεηαο ησλ απνηειεζκάησλ απφ ηε ζπλφξζσζε ηνπ δηθηχνπ. Οη 

αλεμάξηεηεο βάζεηο πνπ κεηξψληαη αλά πεξίνδν είλαη R-1 θαη ε επηινγή ηνπο 

δελ είλαη κνλαδηθή θαη δηαθέξεη αλάινγα κε ηα θξηηήξηα πνπ ζέηνληαη απφ ην 

ρξήζηε.  

            Σα θξηηήξηα είλαη ηα εμήο: 

1. Πξνηηκψληαη βάζεηο κηθξνχ κήθνπο, επεηδή επηιχνληαη επθνιφηεξα νη 

αζάθεηεο θάζεο, θαζψο ζηηο κηθξέο απνζηάζεηο πνιιά ζθάικαηα πνπ 

ππάξρνπλ ζηηο κεηξήζεηο (π.ρ αηκνζθαηξηθά) ζρεδφλ απαιείθνληαη. 

2. Ζ γεσκεηξηθή κνξθή ηνπ δηθηχνπ θαζνξίδεη ηελ επηινγή ησλ 

αλεμάξηεησλ βάζεσλ θαη ην ηξφπν ιήςεο ησλ παξαηεξήζεσλ.  
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3. Ζ δηάξθεηα ησλ παξαηεξήζεσλ θαζνξίδεηαη ηελ επηινγή ή κε κεγάισλ 

βάζεσλ. 

 Να ρξεζηκνπνηνχληαη Ν δέθηεο, φζα είλαη ηα ζεκεία ηνπ δηθηχνπ (R=N). Σν 

πιήζνο ησλ αλεμάξηεησλ βάζεσλ παξακέλεη Ν-1. Υξήζε ηεο ηερληθήο απηήο 

γίλεηαη ζηα παγθφζκηα θαη επεηξσηηθά δίθηπα κφληκσλ ζηαζκψλ, ζε 

πεξηπηψζεηο κειέηεο πεξηγξαθήο κεηαθηλήζεσλ ηεθηνληθψλ πιαθψλ θαζψο 

θαη κηθξνκεηαθηλήζεσλ. Με απηφ ην ηξφπν κεηξήζεσλ, ζπλήζσο ε θάζε 

πεξίνδνο έρεη ηζρχ κίαο κέξαο θαη ζπλνιηθά νη κεηξήζεηο δηαξθνχλ κεξηθέο 

κέξεο. Γηα ηελ επίιπζε ηνπ δηθηχνπ ρξεζηκνπνηνχληαη επηζηεκνληθά 

πξνγξάκκαηα επεμεξγαζίαο κεηξήζεσλ. 

Γεληθά, θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ δηθηχνπ θαη ην πξνγξακκαηηζκφ γηα ηελ νξγάλσζε 

θαη εθηέιεζε ησλ κεηξήζεσλ ππάξρνπλ νξηζκέλνη θαλφλεο πνπ ζπλίζηαηαη λα 

ηεξεζνχλ θαη είλαη νη παξαθάησ: 

 Να δεκηνπξγνχληαη θιεηζηά γεσκεηξηθά ζρήκαηα, ψζηε λα είλαη δπλαηφο ν 

πξνζδηνξηζκφο ησλ ζθαικάησλ θιεηζίκαηνο αλά βξφγρν. 

 ε θάζε επνρή ην ζεκείν πξέπεη λα κεηξηέηαη ηνπιάρηζηνλ δχν θνξέο. 

 Να πξνηηκψληαη ζεκεία κε κηθξή απφζηαζε κεηαμχ ηνπο, ψζηε λα γίλεη 

γξήγνξε επίιπζε ησλ αζαθεηψλ θάζεο γηα ηηο βάζεηο πνπ ζα δεκηνπξγεζνχλ. 

 Όηαλ ην δίθηπν πεξηιακβάλεη κεγάιν αξηζκφ θνξπθψλ, δένλ λα 

ρξεζηκνπνηνχληαη παξαπάλσ απφ δχν δέθηεο ζηηο εξγαζίεο πεδίνπ. 

 Αλά πεξίνδν πξέπεη λα έρεη πξνγξακκαηηζηεί λα κεηξεζεί έλαο αξηζκφο 

θνηλψλ βάζεσλ. 

 Γηα ηνλ έιεγρν ηεο εμσηεξηθήο αμηνπηζηίαο ελφο δηθηχνπ είλαη θαιφ λα 

πεξηέρνληαη κφληκνη ζηαζκνί GPS  π.ρ ηεο EUREF, IGS. 

 Ο ρξφλνο κέηξεζεο ησλ βάζεσλ απμάλεηαη ζε ζρέζε κε ην κέγεζνο ηεο βάζεο 

θαη ηελ αβεβαηφηεηα πνπ πξνδηαγξάθεηαη. Όηαλ επηδηψθεηαη πςειή αθξίβεηα 

ζε βάζεηο κεγάινπ κήθνπο απαηηείηαη απμεκέλνο ρξφλνο παξαηήξεζεο, ψζηε 

λα δεκηνπξγεζνχλ πιενλάδνπζεο παξαηεξήζεηο θαηά ηε ζπλφξζσζε, γηα λα 
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είλαη δπλαηή ε αηκνζθαηξηθή θαη ηνλνζθαηξηθή δηφξζσζε ησλ βάζεσλ θαη ε 

επίιπζε ησλ παξακέηξσλ ηνπο.  

 Ο ρξφλνο πνπ ζα κεηξεζεί θάζε βάζε επεξεάδεηαη επίζεο απφ ηνλ αξηζκφ ησλ 

παξαηεξνχκελσλ δνξπθφξσλ, ην κέγεζνο ηεο βάζεο, ην είδνο ηεο ζπρλφηεηαο 

ιήςεο L1 ή L1/ L2 θαη ην ηχπν ηνπ δέθηε. 

2.2.2 Μέθοδοι μέηπηζηρ πος σπηζιμοποιούνηαι 

Γηα ηελ θάιπςε ησλ απαηηήζεσλ ηνπνγξαθηθψλ εξγαζηψλ πςειήο αθξίβεηαο φπσο 

είλαη ε πχθλσζε δηθηχνπ, ε θιαζζηθή κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη είλαη ν ζρεηηθφο 

ζηαηηθφο πξνζδηνξηζκφο ζέζεο, ζηνλ νπνίν νη δέθηεο κέλνπλ ζηάζηκνη θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ κεηξήζεσλ απφ κεξηθά ιεπηά έσο αξθεηέο ψξεο. Ζ κέζνδνο επηβάιεη ηε 

ρξήζε ηνπιάρηζηνλ δχν δεθηψλ GPS γηα ην ζρεηηθφ πξνζδηνξηζκφ ηεο ζέζεο ησλ 

επηιεγκέλσλ ζεκείσλ θαη ηε δεκηνπξγία δηαλπζκάησλ βάζεο κε ηε ιήςε 

ηαπηφρξνλσλ κεηξήζεσλ.  

ηε πεξίπησζε ρξήζεο δχν δεθηψλ, ν ρξφλνο παξακνλήο ζε θάζε ζεκείν κέηξεζεο 

γηα δέθηε κίαο ζπρλφηεηαο ζα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 20 min γηα απνζηάζεηο 

κέρξη 5 km απφ ην ζεκείν αλαθνξάο, ζην νπνίν ν έλαο απφ ηνπο δχν δέθηεο 

παξακέλεη θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ησλ κεηξήζεσλ (ζπλήζσο είλαη ηξηγσλνκεηξηθφ ή 

ζεκείν κε γλσζηέο ζπληεηαγκέλεο). Ζ βέιηηζηε απαηηνχκελε δηάξθεηα εμαξηάηαη απφ 

ηελ απφζηαζε ησλ ζεκείσλ, απφ ηνλ αξηζκφ θαη ηε γεσκεηξία ησλ δνξπθφξσλ. Γηα 

απνζηάζεηο κεγαιχηεξεο ησλ 5 km θαη κέρξη 15 km ν δέθηεο είλαη θαιφ λα 

παξακείλεη γηα ηνπιάρηζηνλ 1 h. Όηαλ απαηηείηαη κέγηζηε αθξίβεηα κεηξψληαη φζν ην 

δπλαηφλ πεξηζζφηεξεο βάζεηο κε ηελ απαίηεζε λα θηηάρλνληαη θιεηζηά γεσκεηξηθά 

ζρήκαηα, π.ρ ηξίγσλα ή ηεηξάπιεπξα κε κία έζησ δηαγψλην κεηξεκέλε ψζηε λα είλαη 

δπλαηφο ν έιεγρνο ησλ ζθαικάησλ ζηηο κεηξήζεηο. Γηα ην ιφγν απηφ γηα ηε κέηξεζε 

δηθηχσλ κε απηή ηε κέζνδν είλαη θαιχηεξν λα δηαηίζεληαη ηνπιάρηζηνλ 3 δέθηεο, έηζη 

ψζηε λα κεηξψληαη θάζε θνξά ηξίγσλα απφ βάζεηο θαη λα κεηψλεηαη ν ρξφλνο 

κεηαθίλεζεο. Σέινο, νη αθξίβεηεο πνπ κπνξνχλ λα επηηεπρζνχλ κε ηελ ζπγθεθξηκέλε 

ηερληθή γηα ζπλήζεηο εξγαζίεο είλαη ηεο ηάμεο ηνπ 5mm ± 1ppm. 
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Δθηφο απφ ην ζρεηηθφ ζηαηηθφ εληνπηζκφ είλαη δπλαηφλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

δεπηεξεπφλησο ν γξήγνξνο ζηαηηθφο πξνζδηνξηζκφο θαη ε ςεπδνθηλεκαηηθή ηερληθή.  

1. Ο γξήγνξνο ζηαηηθφο πξνζδηνξηζκφο (rapid static) είλαη κία θιαζζηθή ζηαηηθή 

ηερληθή θαη κνηάδεη κε ην ζρεηηθφ ζηαηηθφ πξνζδηνξηζκφ. Γεληθά 

ρξεζηκνπνηείηαη κεγαιχηεξνο ξπζκφο ιήςεο ησλ παξαηεξήζεσλ ζπλήζσο   5-

10 sec θαη ε δηαθνξά ηνπ απφ ηνλ θιαζζηθφ ζηαηηθφ πξνζδηνξηζκφ είλαη φηη 

ρξεζηκνπνηνχληαη κεηξήζεηο ιίγσλ ιεπηψλ γηα θάζε βάζε, ηφζεο φζεο  

απαηηνχληαη ψζηε λα επηιπζεί ηθαλνπνηεηηθά ην πξφβιεκα ηεο αζάθεηαο 

θάζεο. ηε κέζνδν απηή ν έλαο δέθηεο παξακέλεη ζηαζεξφο ζε γλσζηφ ζεκείν 

θαη ν άιινο πεξηθέξεηαη ζηα ππφινηπα άγλσζηα ζεκεία παξακέλνληαο ζε 

απηά ιίγα κφλν ιεπηά (ην κήθνο ηεο βάζεο λα είλαη κηθξφηεξν απφ 15 km). Ο 

ρξφλνο παξακνλήο είλαη αλάινγνο ηνπ κήθνπο ηεο βάζεο, αλ είλαη κέξα ή 

λχρηα (ηε λχρηα ρξεηάδεηαη ιηγφηεξνο ρξφλνο, γηαηί ε ηνλφζθαηξα είλαη πην 

ήπηα) θαη ηνπ αξηζκνχ ησλ δνξπθφξσλ. Οη δέθηεο πξέπεη λα είλαη δηπιήο 

ζπρλφηεηαο, ελψ θαηά ηε κεηαθίλεζε ησλ δεθηψλ απφ ζεκείν ζε ζεκείν, δε 

ρξεηάδεηαη ε ιήςε ηνπ δνξπθνξηθνχ ζήκαηνο θαη νη δέθηεο κπνξνχλ λα είλαη 

θιεηζηνί. Ζ αθξίβεηα πνπ επηηπγράλεηαη εδψ είλαη ηεο ηάμεο 5-10mm ± 1ppm. 

Ζ ηερληθή απηή εθαξκφδεηαη ζε δίθηπα θαηψηεξεο ηάμεο, ππθλψζεηο δηθηχσλ, 

ζηε ιήςε θσηνζηαζεξψλ θαη ζηελ πνιπγσλνκεηξία. 

2. Ζ ςεπδνθηλεκαηηθή ηερληθή (pseudokinematic) είλαη κία ζηαηηθή κέζνδνο θαη 

ζηεξίδεηαη ζηε κεζνδνινγία φηη ν θηλεηφο δέθηεο ζα πξέπεη λα ζηεζεί ζηα 

άγλσζηα ζεκεία δχν θνξέο. Μεηαμχ ηεο πξψηεο θαη ηεο δεχηεξεο επίζθεςεο 

ζα πξέπεη λα έρεη κεζνιαβήζεη ρξνληθφ δηάζηεκα 1-2 σξψλ, ψζηε λα 

πξνιάβεη λα αιιάμεη ε γεσκεηξία ησλ δνξπθφξσλ, γηα λα είλαη δπλαηή ε 

επίιπζε ηεο αζάθεηαο θάζεο. Έλα άιιν ραξαθηεξηζηηθφ απηήο ηεο ηερληθήο 

είλαη φηη ην θάζε ζεκείν πξνζδηνξίδεηαη απφ ην ζχλνιν ησλ κεηξήζεσλ ησλ 

δχν επηζθέςεσλ. Υξεζηκνπνηείηαη ελαιιαθηηθά ηεο γξήγνξεο ζηαηηθήο γηα ηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ γηα θάπνην ιφγν είλαη αλάγθε λα γίλεη επίζθεςε ζηα ίδηα 

ζεκεία δχν θνξέο π.ρ. άιιε κέξα ή γηα νξηζκέλα ζεκεία πνπ δελ είραλ 

κεηξεζεί κε ηθαλνπνηεηηθή αθξίβεηα. Ζ ζρεηηθή αθξίβεηα είλαη θαη εδψ ηεο 

ηάμεο ηνπ εθαηνζηνχ, είλαη θαηάιιειε γηα πξνζδηνξηζκνχο ζέζεσλ φπσο ηα 

πνιπγσληθά ζεκεία. Γηα λα είλαη παξαγσγηθή ε κέζνδνο ε απφζηαζε απφ ηνλ 

αθίλεην δέθηε δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηα 10 πεξίπνπ Km.  
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Δπηζεκαίλεηαη φηη ζήκεξα, κε ηελ εμάπισζε ηνπ δνξπθνξηθνχ ζήκαηνο ε εθαξκνγή 

ησλ δχν απηψλ παξαιιαγψλ ηείλεη λα εμαιεηθζεί. 

2.2.3 Σεσνικέρ πύκνυζηρ 

H πχθλσζε ελφο δηθηχνπ GPS γίλεηαη κε δχν δηαθνξεηηθέο ηερληθέο, ε κία είλαη ε 

επίιπζε “κεκνλσκέλσλ” βάζεσλ θαη ε άιιε ε εληαία επίιπζε σο δίθηπν. θνπφο θαη 

ησλ δχν ηερληθψλ είλαη ν πξνζδηνξηζκφο ησλ ζπληεηαγκέλσλ ησλ αγλψζησλ ζεκείσλ 

ηνπ δηθηχνπ. 

2.2.3.1 Δπίλςζη μεμονυμένυν βάζευν 

Ζ ζπγθεθξηκέλε ηερληθή εθαξκφδεηαη φηαλ δηαηίζεληαη δχν κφλν δέθηεο θαη 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηα ζπλήζε δίθηπα κε κηθξφ αξηζκφ ζεκείσλ. Ο έλαο δέθηεο 

ηνπνζεηείηαη ζε έλα ζεκείν θαη ν άιινο πεξηθέξεηαη ζηα ππφινηπα. Ο αξηζκφο ησλ 

βάζεσλ πνπ πξφθεηηαη λα κεηξεζεί είλαη αλάινγνο ηνπ αξηζκνχ ησλ αγλψζησλ 

θνξπθψλ. 

Απφ ηελ επίιπζε ησλ αλεμάξηεησλ βάζεσλ πξνθχπηνπλ γηα θάζε άγλσζην ζεκείν ηα 

εμήο: 

1) Οη ζπληζηψζεο dE, dΝ θαη dUp ηνπ δηαλχζκαηνο βάζεο ζε ηξηζδηάζηαην 

πξνζαλαηνιηζκέλν ηνπηθφ ζχζηεκα αλαθνξάο. 

2) Οη θαξηεζηαλέο ζπληεηαγκέλεο  Υ,Τ,Ε  ζην γεσθεληξηθφ ζχζηεκα αλαθνξάο. 

3) Οη ειιεηςνεηδείο γεσδαηηηθέο ζπληεηαγκέλεο θ,ι ζε ζπλδπαζκφ κε ην 

γεσκεηξηθφ πςφκεηξν h. 

4) Οη ζπληεηαγκέλεο x,y ζε θάπνην πξνβνιηθφ ζχζηεκα. 

5) Ο ππνινγηζκφο ηνπ νξζνκεηξηθνχ πςνκέηξνπ Ζ αλ είλαη γλσζηή ε απνρή ηνπ 

γεσεηδνχο ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή. 

6) Σα ζθάικαηα πξνζδηνξηζκνχ ησλ παξαπάλσ κεγεζψλ. 

 

 

 



 Κεθάιαην 2: Γίθηπα δνξπθνξηθνχ εληνπηζκνχ 

26 

 

2.2.3.2 Δνιαία επίλςζη υρ δίκηςο 

ε έλα δίθηπν Ν θνξπθψλ ζα πξέπεη λα κεηξεζνχλ πεξηζζφηεξεο απφ ηνλ 

παξακεηξηθφ βαζκφ r=3(N-1) βάζεηο. Βαζκφο ειεπζεξίαο r νλνκάδεηαη ε δηαθνξά                 

n-m, αλ n ν αξηζκφο ησλ κεηξήζεσλ θαη m ν αξηζκφο ησλ αγλψζησλ θαζνξηζηηθψλ 

αλεμάξηεησλ παξακέηξσλ κε ηελ πξνυπφζεζε φηη n>m. Δλψ ν κέγηζηνο αξηζκφο ησλ 

βάζεσλ πνπ κπνξεί λα κεηξεζεί είλαη ν αξηζκφο ησλ δπλαηψλ βάζεσλ nmax= N(N-1)/2 

κεηαμχ ησλ θνξπθψλ ηνπ δηθηχνπ. Όιεο νη βάζεηο πνπ κεηξψληαη θαη επηιχνληαη 

κεκνλσκέλα είλαη αλεμάξηεηεο θαη αζπζρέηηζηεο κεηαμχ ηνπο. Οη κεηξήζεηο 

απαηηείηαη λα είλαη ζρεδηαζκέλεο κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα δεκηνπξγνχληαη 

“βξφγρνη”, δειαδή θιεηζηά γεσκεηξηθά ζρήκαηα θπξίσο κνλαδηαία ηξίγσλα κε ηελ 

ίδηα ινγηθή ησλ ρσξνζηαζκηθψλ δηθηχσλ. ε θάζε  βξφγρν ηα αζξνίζκαηα ∑ ΓΥi,      

∑ ΓΤi, ∑ ΓZi πξέπεη λα είλαη ζεσξεηηθά κεδέλ, νπφηε ην ζθάικα θιεηζίκαηνο γηα 

θάζε κία απφ ηηο ηξείο ζπληζηψζεο ζα είλαη ίζν κε ζΚx= 0 - ∑ ΓΥi , ζΚy= 0 - ∑ ΓYi 

θαη ζΚz= 0 - ∑ ΓZi. Απφ ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ζθαικάησλ θιεηζίκαηνο δίλεηαη ε 

δπλαηφηεηα λα εληνπηζηνχλ ρνλδξνεηδή ζθάικαηα θαη λα εθηηκεζεί ε αμηνπηζηία ηεο 

ιχζεο. 

Γηα ζπλήζεηο εθαξκνγέο φπσο είλαη ηα δνξπθνξηθά δίθηπα, κε ζθνπφ ηελ απνηχπσζε 

κίαο πεξηνρήο ή ηε ράξαμε ελφο ηερληθνχ έξγνπ θαη φηαλ δηαηίζεληαη πεξηζζφηεξνη 

απφ δχν δέθηεο νη βάζεηο ζπλνξζψλνληαη σο κεκνλσκέλεο, επεηδή ηα ζρεηηθά 

ινγηζκηθά αγλννχλ ηε κεηαμχ ηνπο ζπζρέηηζε. ηε πεξίπησζε απηή ζα πξέπεη λα 

επηιεγνχλ νη αλεμάξηεηεο κεηαμχ ηνπο βάζεηο, αλ Κ ν αξηζκφο ησλ δεθηψλ πνπ 

κεηξνχλ, ηφηε νη κεηαμχ ηνπο βάζεηο είλαη (Κ-1)/2 απφ ηηο νπνίεο νη Κ-1 είλαη 

αλεμάξηεηεο. 

Απφ ηελ επίιπζε ηνπ δηθηχνπ πξνθχπηνπλ ηα παξαθάησ: 

 Οη ζπλνξζσκέλεο ζπληεηαγκέλεο ησλ αγλψζησλ ζεκείσλ ηνπ δηθηχνπ φπσο: 

1) νη ζπληζηψζεο dE, dΝ θαη dUp ζε ηξηζδηάζηαην πξνζαλαηνιηζκέλν ηνπηθφ 

ζχζηεκα αλαθνξάο, φπνπ ην επίπεδν ζεσξεηηθά εθάπηεηαη ζε θάπνην ζεκείν 

ηνπ δηθηχνπ, ην νπνίν κπνξεί λα είλαη είηε ην ζηαζεξφ ζεκείν ή ην θέληξν 

βάξνπο ηνπ δηθηχνπ. 

2) νη ηξηζδηάζηαηεο θαξηεζηαλέο ζπληεηαγκέλεο Υ, Τ, Ε ζην γεσθεληξηθφ 

ζχζηεκα αλαθνξάο.  



 Κεθάιαην 2: Γίθηπα δνξπθνξηθνχ εληνπηζκνχ 

27 

 

3) νη ειιεηςνεηδείο γεσδαηηηθέο ζπληεηαγκέλεο θ, ι θαη ην h. 

4) νη ζπληεηαγκέλεο x,y ζε θάπνην πξνβνιηθφ ζχζηεκα θαη ην νξζνκεηξηθφ 

πςνκέηξν αλ είλαη γλσζηή ε απνρή ηνπ γεσεηδνχο Ν ζηε ζπγθεθξηκέλε 

πεξηνρή απφ ηνπηθφ ή παγθφζκην κνληέιν. 

 Οη αβεβαηφηεηεο ησλ ζπληεηαγκέλσλ ησλ αγλψζησλ ζεκείσλ. 

 ηαηηζηηθνί δείθηεο γηα ηνλ έιεγρν ηεο αθξίβεηαο θαη ηεο αμηνπηζηίαο ηεο 

επίιπζεο. 

2.3 ςνόπθυζη δικηύυν 

ηελ απιή πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ δχν κφλν δηαζέζηκνη δέθηεο γηα ρξήζε, φπνπ νη 

ζπληεηαγκέλεο αλαθέξνληαη ζην ζχζηεκα αλαθνξάο ησλ βάζεσλ, νη νπνίεο είλαη 

αλεμάξηεηεο θαη αζπζρέηηζηεο κεηαμχ ηνπο. Οη εμηζψζεηο παξαηήξεζεο  πνπ 

ζρεκαηίδνληαη θαηά ηε ζπλφξζσζε θάζε βάζεο rij  κεηαμχ ησλ θνξπθψλ Pi, Pj  

γξάθνληαη, σο εμήο: 

 

 

Αλ αληηθαηαζηαζεί ην  ri = ri
0 

+ xi θαη rj = rj
0 

+ xj , φπνπ ri , rj νη πξνζεγγηζηηθέο 

ζπληεηαγκέλεο θαη xi , xj νη δηνξζψζεηο ησλ πξνζεγγηζηηθψλ ζπληεηαγκέλσλ, ε ζρέζε 

γίλεηαη 
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O Η3 είλαη ν 3x3 κνλαδηαίνο πίλαθαο. Σν ζχζηεκα ησλ εμηζψζεσλ παξαηήξεζεο ησλ 

βάζεσλ γξάθεηαη σο εμήο: 

 

Οη πίλαθεο Ν θαη u ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ θαλνληθψλ εμηζψζεσλ αθνινπζνχλ ηε ζρέζε 

                                                                                                                                             

θαη είλαη δηαζηάζεσλ (3n x 3n), φπνπ n είλαη ν αξηζκφο ησλ θνξπθψλ ηνπ δηθηχνπ 

έρνληαο ηε παξαθάησ δνκή ζε κνξθή πηλάθσλ 

 

Οη ππνπίλαθεο Νij θαη ui είλαη δηαζηάζεσλ 3x3 θαη 3x1 αληίζηνηρα. 

ηε ιχζε κε γλσζηά ζεκεία δηαηεξνχληαη ζηαζεξέο νη ζπληεηαγκέλεο ελφο ή 

πεξηζζφηεξσλ ζεκείσλ (ειάρηζηεο ή πιενλάδνπζεο δεζκεχζεηο αληίζηνηρα). Αλ γίλεη 

απνκάθξπλζε γηα ηηο αληίζηνηρεο ζεηξέο - ζηήιεο ηνπ πίλαθα Ν θαη αληίζηνηρα ησλ 

ζηνηρείσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηε ζρέζε θαη κεηαηεζνχλ νη άγλσζηεο παξάκεηξνη 

ζην ζχζηεκα ησλ θαλνληθψλ εμηζψζεσλ κπνξεί λα γξαθεί: 
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 Σα δηαλχζκαηα ησλ αγλψζησλ θαη ησλ γλσζηψλ ζπληεηαγκέλσλ αληίζηνηρα. 

Όηαλ νη δηαζέζηκνη δέθηεο GPS είλαη πάλσ απφ δχν, νη ηερληθέο ζπλφξζσζεο πνπ 

εθαξκφδνληαη νη παξαθάησ: 

 ε ζπλφξζσζε ησλ επηκέξνπο πεξηφδσλ: ε θάζε πεξίνδν ιακβάλεηαη ππφςε ε 

ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ παξαηεξήζεσλ θαη θάζε πεξίνδνο νδεγεί ζε εθηηκήζεηο 

ζπληεηαγκέλσλ θαη ζε έλα πιήξε πίλαθα ζπκκεηαβιεηνηήησλ γηα ηα 

αληίζηνηρα ζεκεία. Τπάξρεη ζηε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή πιενλάδνπζα 

πιεξνθνξία , γη ΄ απηφ θαη ζεσξείηαη  πην νξζή ζεσξεηηθά. 

 ε ζπλφξζσζε ησλ βάζεσλ φισλ ησλ πεξηφδσλ: Με ην ηξφπν απηφ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ηφζν νη αλεμάξηεηεο φζν θαη νη εμαξηεκέλεο βάζεηο. Σε 

ηερληθή απηή αθνινπζνχλ ηα ζπλήζε πξνγξάκκαηα επεμεξγαζίαο 

δνξπθνξηθψλ δεδνκέλσλ, πνπ αλ θαη είλαη ηθαλνπνηεηηθή γηα ζπλήζεηο 

εξγαζίεο, γηα δίθηπα πςειήο αθξίβεηαο δελ πξνηείλεηαη ιφγν ηεο ειιηπνχο 

εθηίκεζεο ησλ ζηαηηζηηθψλ παξακέηξσλ. ε απηή ηε πεξίπησζε ε 

πιενλάδνπζα πιεξνθνξία πξνέξρεηαη απφ ηα θνηλά ζεκεία κεηαμχ ησλ 

πεξηφδσλ θαη ηνπ γεγνλφηνο φηη έρνπλ κεηξεζεί πεξηζζφηεξν απφ κία θνξά. 

Ζ ζπλφξζσζε ελφο δηθηχνπ GPS γίλεηαη ζηηο ηξεηο δηαζηάζεηο θαη ζην ζχζηεκα 

WGS‟84 ή ζε θάπνην απφ ηα ζπζηήκαηα ΗΣRF. Απφ ηηο δχν θιαζζηθέο κεζφδνπο 

ζπλφξζσζεο απηή πνπ εθαξκφδεηαη ζπλήζσο ζε ηξηζδηάζηαηα δίθηπα είλαη ε κέζνδνο 

ησλ εκκέζσλ παξαηεξήζεσλ, δηφηη: 

 πξνζδηνξίδνληαη ακέζσο νη ζέζεηο ησλ θνξπθψλ ή νη κεηαηνπίζεηο ηνπο. 

 ππνινγίδεηαη ζαλ ππνπξντφλ ηεο ιχζεο ν πίλαθαο κεηαβιεηφηεηαο - 

ζπκκεηαβιεηφηεηαο ησλ ζέζεσλ ή ησλ κεηαηνπίζεσλ ησλ θνξπθψλ. Με ηελ 

εθηέιεζε ησλ θαηάιιεισλ κεηαζρεκαηηζκψλ ππνινγίδνληαη θαη γηα ηα άιια 

ζηνηρεία ηνπ δηθηχνπ νη αβεβαηφηεηεο ηνπο. 

 εχθνια γίλεηαη ν πξνγξακκαηηζκφο ηεο δηαδηθαζίαο ζε ππνινγηζηή, ψζηε 

γξήγνξα λα καο δίλνληαη ηα απνηειέζκαηα.   
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Γηα λα είλαη δπλαηή ε ζπλφξζσζε ησλ δηθηχσλ GPS απαηηείηαη λα γίλεη άξζε ησλ 

αηειεηψλ ηνπο. Οη αηέιεηεο ελφο ηέηνηνπ δηθηχνπ είλαη ηξεηο, φζεο είλαη νη άγλσζηεο 

ηηκέο γηα ην πξνζδηνξηζκφ ηεο ζέζεο. Σν δίθηπν ζπλνξζψλεηαη ζηελ αξρή σο 

ειεχζεξν ή κε ειάρηζηεο δεζκεχζεηο γηα λα ειεγρζνχλ νη παξαηεξήζεηο πέξα απφ ηηο 

ζπλνξζψζεηο ησλ επηκέξνπο πεξηφδσλ θαη ηνλ έιεγρν πνπ γίλεηαη ζε θαζεκία. 

πγθεθξηκέλα ζηελ πεξίπησζε πνπ επηιπζεί κε εμσηεξηθέο δεζκεχζεηο ην δίθηπν, κε 

ηηο νπνίεο ζηαζεξνπνηνχληαη ηα θαηάιιεια ζηνηρεία ζε αξηζκφ θαη είδνο πνπ είλαη 

αλαγθαία γηα ηελ άξζε ησλ αηειεηψλ, αξθεί ε ζηαζεξνπνίεζε κίαο θνξπθήο.                 

Aλ επηιπζεί κε εζσηεξηθέο δεζκεχζεηο, ελψ ε αδπλακία βαζκνχ ηνπ δηθηχνπ είλαη ίζε 

κε ηξία θαη αλαθέξεηαη ζηε δπλαηφηεηα κεηάζεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο αλαθνξάο θαηά 

ηε δηεχζπλζε ησλ ηξηψλ αμφλσλ, νη δεζκεχζεηο δίλνληαη απφ ηηο ζρέζεηο: 

 

Με ηελ εηζαγσγή ησλ θαηάιιεισλ εμηζψζεσλ δέζκεπζεο κεηαμχ ησλ ζπληεηαγκέλσλ 

ησλ θνξπθψλ, ν πίλαθαο C  ζα πάξεη ηε παξαθάησ κνξθή: 

 

1 0 0 …. 1 0 0 

       C  = 0 1 0 … 0 1 0 

     

(12) 

 

 

0 0 1 …. 0 0 1 

                                

2.4  Έλεγσορ ηος δικηύος 

Ο έιεγρνο ηεο πνηφηεηαο ελφο δηθηχνπ γίλεηαη κε ηηο παξαθάησ ηερληθέο: 

 κε θξηηήξηα αθξίβεηαο, αμηνπηζηίαο θαη κε ηα απνηειέζκαηα ησλ ζηαηηζηηθψλ 

ειέγρσλ. 
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 κε ηε βνήζεηα λέσλ κεηξήζεσλ ζηα ζεκεία ηνπ δηθηχνπ θαη ηε ζχγθξηζε ηνπο 

κε ηηο αληίζηνηρεο ηηκέο πνπ ππνινγίδνληαη απφ ηηο ζπληεηαγκέλεο ηεο 

ζπλφξζσζεο. 

2.4.1 Κπιηήπια ακπίβειαρ, αξιοπιζηίαρ και ζηαηιζηικοί έλεγσοι 

Γηα λα είλαη δπλαηφο ν έιεγρνο ηεο αμηνπηζηίαο ηνπ δηθηχνπ, απαηηείηαη λα έρεη 

πξνεγεζεί επίιπζε κε ηηο ειάρηζηεο δεζκεχζεηο. Ζ priori εθηίκεζε ηεο 

κεηαβιεηφηεηαο ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο είλαη πνιχ κεγαιχηεξε απφ ηελ a-

posteriori, φπσο πξνθχπηεη είηε ζε επίπεδν κεκνλσκέλεο βάζεο, είηε ησλ βάζεσλ κίαο 

πεξηφδνπ, είηε φινπ ηνπ δηθηχνπ. Με απνηέιεζκα λα ππάξρεη κία ππεξαηζηφδνμε 

εθηίκεζε ησλ απνηειεζκάησλ. Απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα φιεο νη ηερληθέο νιηθνχ 

ειέγρνπ ηνπ δηθηχνπ λα απνηπγράλνπλ (test X
2 

, test F), εθηφο αλ δηνξζσζνχλ νη a-

priori εθηηκήζεηο ηεο κεηαβιεηφηεηαο. Ο ιφγνο πνπ ε a-priori εθηίκεζε απνθιίλεη ζε 

κεγάιν βαζκφ απφ ηελ a-posteriori είλαη φηη, ζηελ a-priori δελ ζπλππνινγίδεηαη ε 

θπζηθή ζπζρέηηζε ησλ πξσηνγελψλ παξαηεξήζεσλ θαη ην κεγάιν πιήζνο ηνπο. 

O έιεγρνο ηεο αθξίβεηαο ηνπ δηθηχνπ ζε ηξεηο δηαζηάζεηο γίλεηαη ζπλήζσο κε ηε 

ζρεδίαζε ησλ ειιεηςνεηδψλ ζθάικαηνο. Γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπο 

εθθξάδνληαη ζε ηνπνθεληξηθφ γεσδαηηηθφ ζχζηεκα αλαθνξάο (“north-east-up”), ψζηε 

λα ππνινγηζζνχλ νη ειιείςεηο ζθάικαηνο, νη ζρεηηθέο αθξίβεηεο θαη ηα δηαζηήκαηα 

εκπηζηνζχλεο. Γηα λα γίλεη έιεγρνο ηεο εμσηεξηθήο αμηνπηζηίαο ηνπ δηθηχνπ, 

απαηηείηαη λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζην δίθηπν ηνπιάρηζηνλ δχν ζεκεία πνιχ πςειήο 

αθξίβεηαο φπσο ζηαζκνί ηεο IGS θαη ηεο EUREF. 

Οη ζηαηηζηηθέο κέζνδνη, εθαξκφδνληαη γηα ηνλ εληνπηζκφ ζπζηεκαηηθψλ ή 

ρνλδξνεηδψλ ζθαικάησλ ζην ζηάδην ησλ εθηηκήζεσλ ησλ βάζεσλ, αιιά απαηηνχληαη 

θαη θαηά ηελ ηειηθή ζπλφξζσζε ηνπ δηθηχνπ. Ο ιφγνο είλαη φηη ζην ζηάδην ηεο 

αλάιπζεο ησλ πξσηνγελψλ δεδνκέλσλ λα έγηλαλ δεθηέο νη ππνζέζεηο φηη δελ 

ππάξρνπλ ηέηνηνπ είδνπο ζθάικαηα, αιιά θαηά ηε ζπλφξζσζε φισλ ησλ βάζεσλ ηνπ 

δηθηχνπ εμαηηίαο ηεο θαιχηεξεο εζσηεξηθήο αμηνπηζηίαο νξηζκέλεο λα απνξξηθζνχλ.  

Ζ απνδνρή ησλ ππνζέζεσλ ζην ζηάδην ηεο αμηνιφγεζεο ηεο αμηνπηζηίαο ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο ζπλφξζσζεο δελ εθθξάδεη απαξαίηεηα φηη φιεο νη παξαδνρέο 

ηθαλνπνηνχληαη. Οξηζκέλεο θνξέο ζεκαίλεη φηη ηα απνηειέζκαηα δελ είλαη ηθαλά λα 

καο δείμνπλ αλ νη αξρηθέο κεδεληθέο ππνζέζεηο δελ ηζρχνπλ. ηελ πεξίπησζε πνπ 
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κεξηθά ζπζηεκαηηθά ή ρνλδξνεηδή ζθάικαηα παξακείλνπλ ζηηο κεηξήζεηο, γηα λα 

αμηνινγεζεί ε πνηφηεηα ζηελ εθηίκεζε ηεο ζέζεο ησλ ζεκείσλ δελ αξθεί κφλν ε 

κέηξεζε ηεο αθξίβεηαο θαη ν έιεγρνο γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ ζπζηεκαηηθψλ ή 

ρνλδξνεηδψλ ζθαικάησλ θαη ε απνκάθξπλζε ηνπο. Αιιά λα ππάξρεη γλψζε γηα ην 

κέγεζνο ησλ ζθαικάησλ πνπ δελ εληνπίδνληαη (εζσηεξηθή αμηνπηζηία) θαη ηεο 

επίδξαζεο πνπ έρνπλ ζηελ ηειηθή εθηίκεζε ησλ ζέζεσλ (εμσηεξηθή αμηνπηζηία). 

Γηα ηε κειέηε ηεο αμηνπηζηίαο ηδηαίηεξα ρξήζηκν εξγαιείν ηφζν ζην ζηάδην ηνπ 

ζρεδηαζκνχ φζν θαη ηεο ζπλφξζσζεο είλαη ν αξηζκφο πιενλαζκνχ ri ηεο θάζε 

παξαηήξεζεο πνπ νξίδεηαη ν ιφγνο ηνπ ζπλνξζσκέλνπ ζθάικαηνο πξνο ηελ αξρηθή 

κεηαβιεηφηεηα ηεο παξαηήξεζεο. Οη ηηκέο ηνπ θπκαίλνληαη 0≤ri≤1 θαη εμαξηάηαη απφ 

ηε γεσκεηξία ηνπ δηθηχνπ θαη ηνλ αξηζκφ ησλ παξαηεξήζεσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηνλ 

έιεγρν. Απφ ην άζξνηζκα ησλ αξηζκψλ ri πξνθχπηνπλ νη βαζκνί ειεπζεξίαο r ηνπ 

δηθηχνπ. 

2.4.2 Νέερ μεηπήζειρ ζηα ζημεία ηος δικηύος 

Ζ δηαδηθαζία, ε νπνία αθνινπζείηαη ζε απηή ηε πεξίπησζε είλαη ε παξαθάησ: 

 Eπηιέγνληαη θαη εθηεινχληαη νη κεηξήζεηο (βάζεηο GPS). Οη λέεο κεηξήζεηο 

πεξηέρνληαη ζην δηάλπζκα y
b
. 

 Τπνινγίδνληαη ηα αληίζηνηρα κεγέζε ρξεζηκνπνηψληαο ηηο εθηηκήζεηο ησλ 

ζπληεηαγκέλσλ ηνπ δηθηχνπ. 

 Τπνινγίδνληαη ηα ζθάικαηα ησλ λέσλ παξαηεξήζεσλ σο εμήο                                                                                     

 

 Τπνινγίδεηαη ν πίλαθαο κεηαβιεηφηεηαο ηνπο απφ ηε ζρέζε 
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2.5 Γίκηςα μόνιμυν ζηαθμών GPS 

Σα ηειεπηαία ρξφληα έρεη αλαπηπρζεί κε γξήγνξνπο ξπζκνχο ε εγθαηάζηαζε θαη 

ιεηηνπξγία κφληκσλ ζηαζκψλ GPS. Ζ Γηεζλήο Τπεξεζία Παγθφζκησλ πζηεκάησλ 

Γνξπθνξηθήο Πινήγεζεο, ΗGS (International GNSS Service), φπνπ ηα αξρηθά GNSS 

ζεκαίλνπλ Global Navigation Satellite System, απφ ην 1994 ειέγρεη έλα δίθηπν 

ζηαζκψλ ζε νιφθιεξν ην θφζκν, ην νπνίν ζπλερψο δηεπξχλεηαη. Δλψ είλαη ππεχζπλε 

γηα ηε  δηαρείξηζε θαη ηε δηάζεζε ησλ πξντφλησλ θαη ησλ δεδνκέλσλ GPS γηα ηνπο 

κφληκνπο ζηαζκνχο πνπ δηαζέηεη. 

Δθηφο φκσο απφ ην δίθηπν ζηαζκψλ ηεο IGS έρεη αλαπηπρζεί έλα δίθηπν κφληκσλ 

ζηαζκψλ απφ ηελ αληίζηνηρε Δπξσπατθή Τπεξεζία, ηελ EPN (Euref Permanent 

Network). ήκεξα απνηειείηαη απφ πεξίπνπ 170 εγθαηεζηεκέλνπο ζηαζκνχο αλά ηελ 

Δπξψπε. Μία απφ ηηο γεσδαηηηθέο πξνδηαγξαθέο είλαη ε ρξήζε δεθηψλ δχν 

ζπρλνηήησλ, κε δψδεθα θαλάιηα παξαθνινχζεζεο ζε θάζε ζπρλφηεηα. Όζνη απφ 

ηνπο ζηαζκνχο αλήθνπλ θαη ζην δίθηπν ηεο ΗGS πιεξνχλ επηπιένλ θάπνηεο εηδηθέο 

δηαηάμεηο. Σα δεδνκέλα παξέρνληαη ειεχζεξα θαη είλαη ζε Rinex Format φπσο ηεο 

IGS.  

Σα ζηνηρεία ηα νπνία δηαηίζεληαη είλαη ηα αθφινπζα: 

 Δθεκεξίδεο αθξηβνχο ηξνρηάο (Precise GPS Orbits). 

 Παξάκεηξνη πεξηζηξνθήο ηεο γεο. 

 πληεηαγκέλεο θαη δηαλχζκαηα ηαρχηεηαο ησλ ζηαζκψλ παξαθνινχζεζεο. 

 Υξνληθέο παξάκεηξνη ησλ δεθηψλ ζηνπο ζηαζκνχο παξαθνινχζεζεο θαη ησλ 

δνξπθφξσλ. 

 Δθηίκεζε ηεο δελίζηαο ηξνπνζθαηξηθήο θαζπζηέξεζεο ζηνπο ζηαζκνχο 

παξαθνινχζεζεο. 

 Παξαγσγή αηκνζθαηξηθψλ ραξηψλ γηα θάζε κέξα ηνπο έηνπο. 

 

ηελ Διιάδα ππάξρνπλ ζηαζκνί ηεο ΔPN ζηηο αθφινπζεο πεξηνρέο: 

1. ηε Θεζζαινλίθε (AUT1) 

2. ηε Ξάλζε (DUTH) 



 Κεθάιαην 2: Γίθηπα δνξπθνξηθνχ εληνπηζκνχ 

34 

 

3. ηε Λάξηζα (LARM) 

4. ηελ Αζήλα (ΝΟΑ1) 

5. ηε Πάηξα (PATO) 

6. ηα Υαληά (ΣUC2) 

 

χιμα 2.1 : τακμοί τθσ EUREF ςτθν Ελλάδα (με πράςινο χρϊμα) [www.epncb.oma.be/]                              
Figure 2.1 : EUREF permanent GNSS stations in Greece (green color) [www.epncb.oma.be/]                                                                              

                                                                                                                                                           

Σν θεληξηθφ γξαθείν ειέγρνπ ηνπ δηθηχνπ (Δuref Permanent Network – Central 

Bureau) εθαξκφδεη ζεηξά απφ πνηνηηθνχο ειέγρνπο ζηα δεδνκέλα πνπ ζπιιέγεη απφ ην 

δίθηπν ησλ κφληκσλ ζηαζκψλ, νη νπνίεο αθνξνχλ ηε πιεξφηεηα ηνπ αξηζκνχ 

παξαηεξήζεσλ, ηελ επίδξαζε εκπνδίσλ ζε απηέο φπσο πεξηνξηζκέλε νξαηφηεηα πξνο 

δνξπθφξνπο θαζψο θαη ην εχξνο ησλ ζπζηεκαηηθψλ ζθαικάησλ π.ρ  πνιπαλαθιάζεηο 

θ.α. Ο ζηφρνο φισλ απηψλ ησλ ελεξγεηψλ είλαη λα εμαζθαιηζηεί ε πςειή πνηφηεηα 

ησλ δεδνκέλσλ πνπ παξέρεη ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο ρξήζηεο.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 
                                                                                                                                                             

ΔΡΓΟ ΦΡΑΓΜΑΣΟ / ΣΑΜΗΔΤΣΖΡΑ ΔΤΖΝΟΤ  
                                                                                                                                                             

ηελ πεξηνρή Αγίνπ Γεκεηξίνπ ηνπ λνκνχ Αηησιναθαξλαλίαο θαηαζθεπάζηεθε ην 

έξγν ηνπ Δπήλνπ, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηελ θαηαζθεπή θξάγκαηνο, ηελ δεκηνπξγία 

ηακηεπηήξα θαη ηελ θαηαζθεπή ηνπ αγσγνχ ζχλδεζεο Δπήλνπ-Μφξλνπ. Σν έξγν 

απνηέιεζε ηελ δεχηεξε θάζε πινπνίεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο πδξνδφηεζεο ηεο κείδνλνο 

πεξηνρήο ηεο Αζήλαο. θνπφο ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ είλαη ε 

ελίζρπζε ηνπ βαζηθνχ ηακηεπηήξα ηνπ Μφξλνπ απφ λεξά ηεο γεηηνληθήο ιεθάλεο ηνπ 

Δπήλνπ. Ζ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ έγηλε ην 1992 κε ηελ 

θαηαζθεπή ρσκάηηλνπ θξάγκαηνο θαη ην έξγν πεξαηψζεθε ην 2001. ηε ζπλέρεηα 

αθνινχζεζε ε πξψηε πιήξσζε ηνπ ηακηεπηήξα πνπ νινθιεξψζεθε ηνλ Οθηψβξην 

ηνπ 2002. Σν ζπγθεθξηκέλν έξγν παξέρεη θαηά κέζν φξν πεξίπνπ 220 εθαηνκκχξηα 

m
3
 λεξνχ εηεζίσο γηα ηελ χδξεπζε ηεο Αζήλαο, πνζφηεηα πνπ αληηζηνηρεί ζην 25% 

ηεο ζπλνιηθήο παξνρήο ηνπ Δπήλνπ. χκθσλα κε κειέηεο ηεο ΔΤΓΑΠ ε Αηηηθή ζα 

ηξνθνδνηείηαη εηεζίσο απφ Δχελν-Μφξλν-Τιηθή κε ζπλδπαζκέλε δηαρείξηζε ησλ 

πδάησλ πάλσ απφ 600 εθαηνκκχξηα m
3
, πνζφηεηα πνπ θαιχπηεη ηηο αλάγθεο ησλ 

θαηνίθσλ ηνπ Λεθαλνπεδίνπ έσο ην 2030. 

3.1  Πεπιγπαθή πεπιοσήρ 

Σν έξγν ηνπ Δπήλνπ βξίζθεηαη ζηελ Οξεηλή Ναππαθηία. Σα Όξε Ναππαθηίαο 

βξίζθνληαη ζην λνηηναλαηνιηθφ ηκήκα ηνπ λνκνχ Αηησιναθαξλαλίαο πάλσ απφ ηε 

πφιε ηεο Ναππάθηνπ θαη έρνπλ κέγηζην πςφκεηξν 1472 m. Γεσγξαθηθά νξίδνληαη 

κεηαμχ ησλ θνηιάδσλ ηνπ Μφξλνπ θαη ηνπ Δπήλνπ, ελψ βνξεηναλαηνιηθά ζπλδένληαη 

κε ηηο απνιήμεηο ησλ Βαξδνπζίσλ.  

Ο Δχελνο (νλνκαδφκελνο θαη σο Φηδάξεο ιφγν ησλ δηαθιαδψζεσλ πνπ ζρεκαηίδεη 

ζηα φξε ηεο Αηησιναθαξλαλίαο), πεγάδεη ζηα βνπλά Κφξαθαο θαη Σζεθνχξη, ελψ 

εθβάιεη ζηνλ Παηξατθφ Κφιπν θνληά ζην ρσξηφ  Κξπνλέξη αλαηνιηθά ηεο 

ιηκλνζάιαζζαο ηνπ Μεζνινγγίνπ. Δθεί βξίζθεηαη θαη ην ρσξηφ Δπελνρψξη, ζην νπνίν 

έρεη δψζεη ην φλνκά ηνπ.  

Ο Δχελνο ηέκλεη ηελ βφξεηα Ναππαθηία δηαηξέρνληαο πεξίπνπ 113 km κέρξη ηελ 

εθβνιή ηνπ θαη έηζη είλαη ην θπζηθφ ζχλνξν κεηαμχ Σξηρσλίδαο θαη Ναππαθηίαο πνπ 
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ζηηο εθβνιέο ηνπ έρεη θηηάμεη κηα ηξηγσληθή πεδηάδα πνπ ζηγά-ζηγά επεθηείλεη κε ηηο 

πξνζρψζεηο ηνπ. Καηά ηελ δηαδξνκή ηνπ δέρεηαη ηα λεξά ελφο πιήζνπο παξαπνηάκσλ 

κε θπξηφηεξνπο ηνπο Κφηζαιν, Πνξηηάξε, Φηδάθηα θαη Γηδνκαληξίηε. 

ην παξαθάησ ράξηε θαίλνληαη νη ρξήζεηο γεο πνπ επηθξαηνχλ ζηελ επξχηεξε  

πεξηνρή ηνπ θξάγκαηνο. Παξαηεξνχληαη κεγάιεο εθηάζεηο ζθιεξνθπιιηθήο 

βιάζηεζεο θαη εθηεηακέλεο ζακλψδεηο θαη δαζψδεηο εθηάζεηο. Μηθξφηεξε έθηαζε 

θαηαιακβάλνπλ ηα εδάθε γηα βνζθνηφπηα θαη γεσξγηθή ρξήζε, θαζψο επίζεο θαη ηα 

εδάθε κε αξαηή θπζηθή βιάζηεζε. Σέινο, ζηηο εθβνιέο ηνπ Δπήλνπ παξαηεξνχληαη  

κεγάιεο θαιιηεξγήζηκεο εθηάζεηο θαζψο θαη κηθξνχ κεγέζνπο πγξφηνπνη. 

 

χιμα 3.1 : Χάρτθσ χριςεων γθσ για το τμιμα τθσ λεκάνθσ απορροισ του Ευινου ποταμοφ από τθ 
κζςθ  του φράγματοσ ζωσ  τισ εκβολζσ του *Καρφμπαλθσ, 2009+                                                                                             

Figure 3.1 : Map of land use portion of the basin Evinos river from the location of the dam to the river 
mouth [Karympalis, 2009]  

                                                                                                                                                                               

ηα γξαθήκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη παξαθάησ ζπκκεηέρνπλ 39 θνηλφηεηεο γηα ηε 

ιεθάλε ηνπ Δπήλνπ θαη 35 γηα ην Μφξλν. Απφ ηελ αλάγλσζε ηνπο παξαηεξείηαη 

αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ ζηελ απνγξαθή ηνπ 2001 ησλ θνηλνηήησλ πνπ βξίζθνληαη 

ζηηο ιεθάλεο απνξξνήο ηφζν ηνπ Μφξλνπ φζν θαη ηνπ Δπήλνπ ζε ζρέζε κε ηηο δχν 

πξνεγνχκελεο απνγξαθέο ηνπ 1991 θαη ηνπ 1981 αληίζηνηρα. Μεηά ηε πεξίνδν 1960-

1970 πνπ εκθαλίζηεθε ην κεγάιν <<θχκα>> κεηαθίλεζεο πξνο ηα αζηηθά θέληξα, 
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παξαηεξείηαη κηα αλνδηθή ηάζε ηεο εμέιημεο ηνπ πιεζπζκνχ ζηηο ζπγθεθξηκέλεο 

πεξηνρέο ηα ηειεπηαία ρξφληα. 

 

χιμα 3.2 : Διαχρονικι εξζλιξθ του πλθκυςμοφ των κοινοτιτων που βρίςκονται ςτισ λεκάνεσ 
απορροισ  (α) του Μόρνου, (β) του Ευινου και καταλαμβάνουν εκτάςεισ που βρίςκονται από τθ 

κζςθ των φραγμάτων ζωσ τισ εκβολζσ των ποταμϊν [Εκνικι τατικι Τπθρεςία Ελλάδοσ]                                    
Figure 3.2 : Evolution of the population communities located in catchment areas (a) Mornos,                     

(b) Evinos and occupy land in the position of the dams to rivers mouth                                                           
[National Statistical Service of Greece] 

                                                                              

3.2 Σεσνικά ζηοισεία θπάγμαηορ 

Σν θξάγκα ηνπ Δπήλνπ θαηαζθεπάζηεθε ηε πεξίνδν 1992-1997. Ζ έλαξμε 

δηάζηξσζεο πιηθνχ ππξήλα έγηλε ην Μάην ηνπ 1995 θαη ην επίρσκα νινθιεξψζεθε 

ηνλ επηέκβξην ηνπ 1997. Πξφθεηηαη γηα ρσκάηηλν θξάγκα κε αξγηιηθφ ππξήλα θαη 

ζψκαηα ζηήξημεο απφ ακκνράιηθα θαη ιηζνξξηπή, ζπλνιηθνχ χςνπο 126 m θαη 

κήθνπο πεξίπνπ 600 m ζηε ζηέςε. Ο ηακηεπηήξαο έρεη ζπλνιηθφ φγθν 145x10
6
 m

3
, εθ 

ηνπ νπνίνπ ν φγθνο πάλσ απφ ην θαηψθιη ηεο πδξνιεςίαο ηεο ζήξαγγαο είλαη 

135x10
6
 m

3
.  
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χιμα 3.3 : Γενικι άποψθ του φράγματοσ  [Google Earth]                                                                          
Figure 3.3 : General view of the dam [Google Earth] 

 

Ο ππεξρεηιηζηήο θαη ε ζήξαγγα εθηξνπήο ηνπνζεηήζεθαλ ζην αξηζηεξφ αληέξεηζκα. 

Ζ ηνπνγξαθία θαη νη δπζκελείο γεσινγηθέο ζπλζήθεο απέηξεςαλ ην δεκηνπξγία 

αλνηρηνχ ππεξρεηιηζηή θαη ην έξγν ππεξρείιηζεο θαηαζθεπάζηεθε ζην κεγαιχηεξν 

κήθνο ηνπ ππφγεην. Σν έξγν δηαζηαζηνινγήζεθε θαη ειέγρζεθε, ψζηε λα είλαη δπλαηή 

ε παξνρέηεπζε ηεο δηνδεπκέλεο Μέγηζηεο Πηζαλήο Πιεκκχξαο.    

Σν έξγν απαγσγήο πιεκκχξαο απνηειείηαη απφ ππεξρεηιηζηή κε ζηέςε κήθνπο 40 m 

θαη δηαηνκήο ηξνπνπνηεκέλεο πεηαινεηδνχο κε επίπεδν ππζκέλα θαη εζσηεξηθή 

δηάκεηξν 10 m. Ζ πξνζαξκνγή απφ 40 ζε 10 m είλαη κεγάιε θαη γη‟ απηφ ην ιφγν 

απαηηήζεθε βειηηζηνπνίεζε ηεο γεσκεηξίαο ηεο επηθάλεηαο ζπλαξκνγήο ζε θπζηθφ 

πδξαπιηθφ κνληέιν. Ζ ζήξαγγα έρεη κήθνο 290 m, ελψ αθνινπζεί ηκήκα θιεηζηνχ 

νξζνγσληθνχ αγσγνχ κήθνπο 140 m, πιάηνπο 10 m θαη δηάηαμε αλαπήδεζεο (flip 

bucket) ζην θαηάληε άθξν ηνπ αγσγνχ. Ο θίλδπλνο ζπειαίσζεο αληηκεησπίζηεθε κε 

ηελ θαηαζθεπή δηαηάμεσλ αεξηζκνχ ηνπ ππζκέλα ηνπ αγσγνχ. 
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χιμα 3.4 : Τπερχειλιςτισ Φράγματοσ Ευινου *Διμοσ Πλατάνου+                                                                  
Figure 3.4 : Spillway of Dam Evinos [Platanos]                                                                                                  

                                                                                                                                                                      

Γηα ηελ εθηξνπή ηνπ πνηακνχ θαηαζθεπάζηεθε αγσγφο θαη ζήξαγγα ζπλνιηθνχ 

κήθνπο 960 m θαη δηαηνκήο πεηαινεηδνχο δηακέηξνπ 7.60 m. Σν έξγν ρξεζηκεχεη θαη 

σο εθθελσηήο ππζκέλα ηνπ ηακηεπηήξα.  Γηα ηε δηαηήξεζε ηεο ξνήο ζηελ θνίηε ηνπ 

πνηακνχ θαη ηελ εμαζθάιηζε ηεο νηθνινγηθήο ηζνξξνπίαο ζηε πεξηνρή 

θαηαζθεπάζηεθε αγσγφο, κε ηνλ νπνίν απφ ηνλ ηακηεπηήξα δηνρεηεχεηαη ζπλερψο 

παξνρή ελφο θπβηθνχ κέηξνπ αλά δεπηεξφιεπην ζηε θαηάληε ηνπ θξάγκαηνο ιίκλε 

θαηάδπζεο ηνπ ππεξρεηιηζηή, ψζηε λα κε δηαηαξαρζεί ε δσή ζην πνηακφ. 

 

 

χιμα 3.5 : ιραγγα εκτροπισ και εκκζνωςθσ Φράγματοσ Ευινου *Διμοσ Πλατάνου+                                   
Figure 3.5 : Tunnel diversion and discharge utilities of Dam Evinos [Platanos] 
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Παξάγνληεο, νη νπνίνη επεξέαζαλ ην ζρεδηαζκφ ηνπ έξγνπ είλαη: 

 Ζ γεσηεθηνληθή δψλε ηεο Πίλδνπ. 

 Ζ έληνλε θαη απφηνκε δηαθχκαλζε ηεο παξνρήο ηνπ πνηακνχ. 

 Ζ ζεκαληηθή παξνρή θεξηψλ πιψλ.  

 Πξφβιεςε γηα κειινληηθή εθηξνπή πξνο ηνλ ηακηεπηήξα ηνπ Αγίνπ 

Γεκεηξίνπ λεξψλ ηνπ γεηηνληθνχ Κξηθεινπφηακνπ. 

 

ΣΔΥΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΦΡΑΓΜΑΣΟ 

  
Σχπνο θξάγκαηνο 

Υσκάηηλν, κε αξγηιηθφ 

"ππξήλα" 

Μέγηζην χςνο θξάγκαηνο 107 m 

Μέγηζην χςνο θξάγκαηνο (απφ ζηάζκε ζεκειίσζεο) 127 m 

Μήθνο ζηέςεο 640 m 

Πιάηνο ζηέςεο 10 m 

Μέγηζην πιάηνο κε βάζε 610 m 

Τςφκεηξν ζηέςεο +519 κ.π.ζ 

Αλψηεξε ζηάζκε πιεκκχξαο +517 κ.π.ζ 

Κιίζεηο πξαλψλ Αλάληε 1:2,3 - Καηάληε 1:2 

Όγθνο πιηθνχ θξάγκαηνο 14x10
6 
m

3
 

ηάζκε ππεξρείιηζεο +505 κ.π.ζ 

Παξνρή ππεξρεηιηζηή 400 m
3
/s 

Παξαρή εθθελσηνχ ππζκέλα 100 m
3
/s 

Καηψηαηε ζηάζκε εθθέλσζεο 

 (ρακειή είζνδνο) +430 κ.π.ζ 

(πςειή είζνδνο) +450 κ.π.ζ 

                                                                                                                                                                                              
Πίνακασ 3.1 : Περιγραφι τεχνικϊν ςτοιχείων του φράγματοσ [ΕΤΔΑΠ]                                                                 

Table 3.1 : Technical description of dam [EYDAP] 
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ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΣΑΜΗΔΤΣΖΡΑ ΔΤΖΝΟΤ 

  
Δπηθάλεηα ζηε ζηάζκε Yπεξρείιηζεο 3.6 km

2
 

Λεθάλε απνξξνήο 352 km
2
 

Μέζε βξνρφπησζε 1219 mm/y 

Μέζε εηζξνή 280x10
6 
m

3
/y 

Μέζε εθξνή 300x10
6 
m

3
/y 

Μέγηζηε ρσξεηηθφηεηα 138x10
6 
m

3
 

Μέγηζηνο σθέιηκνο φγθνο 113x10
6 
m

3
 

Καλνληθή ζηάζκε ιεηηνπξγίαο πχξγνπ πδξνιεςίαο +458 κ.π.ζ 

Διάρηζηε ζηάζκε ιεηηνπξγίαο πχξγνπ πδξνιεςίαο +444.7 κ.π.ζ 

ηάζκε εηζφδνπ ζήξαγγαο Δπήλνπ-Μφξλνπ +435 κ.π.ζ 

                                                                                                                                                                                           
Πίνακασ 3.2 : Περιγραφι χαρακτθριςτικϊν ταμιευτιρα Ευινου [ΕΤΔΑΠ]                                                    

Table 3.2 : Description reservoir characteristics Evinos [EYDAP] 

                                                                                                                                           

3.3 ύνδεζη Δςήνος-Μόπνος 

Ζ ήξαγγα Δπήλνπ-Μφξλνπ έρεη ζπλνιηθά κήθνο 29.400 m, εζσηεξηθή δηάκεηξν 3.5 

m θαη θαηαζθεπάζηεθε ζε δηάζηεκα κηθξφηεξν ησλ δχν εηψλ. Οη θχξηνη γεσινγηθνί 

ζρεκαηηζκνί θαηά κήθνο ηεο ζήξαγγαο είλαη ιεπηνθνθθψδεο θιχζρεο (30%), 

ρανηηθφο θαη ςακκηηηθφο θιχζρεο (40%), αζβεζηφιηζνο ηνπ αλσηέξνπ θξεηηδηθνχ 

(20%) , κεηαβαηηθέο δψλεο θαη αξγηιηθφο ζρηζηφιηζνο (10%). Μεηά ηελ νινθιήξσζε 

ηνπ έξγνπ ηα λεξά ησλ Βαξδνπζίσλ πιεκκχξηζαλ ηελ θνηιάδα ηνπ Αγίνπ Γεκεηξίνπ. 

Γεκηνχξγεζαλ κηα ηερλεηή ιίκλε 3,5 km
2
 θαη κέζσ ηεο ζήξαγγαο πξνζαγσγήο 

θηάλνπλ ζηνλ ηακηεπηήξα ηνπ Μφξλνπ θαη απφ εθεί ζηελ Αηηηθή. 

Λφγσ ησλ επηηαθηηθψλ αλαγθψλ ελίζρπζεο ηεο χδξεπζεο ηεο Αζήλαο θαη εμαηηίαο 

ηνπ γεγνλφηνο φηη ε ζήξαγγα Δπήλνπ-Μφξλνπ νινθιεξψζεθε αξθεηά λσξίηεξα απφ 

ην θξάγκα, θαηαζθεπάζηεθε πξνζσξηλά έξγν πδξνδφηεζεο, ην νπνίν ιεηηνχξγεζε 

κεηαμχ 1995 θαη 1999 ηξνθνδνηψληαο ηνλ ηακηεπηήξα ηνπ Μφξλνπ κε πάλσ απφ 

100x10
6
 m

3 
λεξνχ εηεζίσο. Σν έξγν απηφ απνηειείηαη απφ ρακειφ θξάγκα αλάληε 

ηνπ θχξηνπ θξάγκαηνο αιιά κέζα ζηα φξηα ηνπ ηακηεπηήξα, δεμακελή εμάκκσζεο θαη 

αγσγφ Φ2000 γηα ηε κεηαθνξά κε βαξχηεηα ηνπ λεξνχ απφ ηε δεμακελή εμάκκσζεο 

ζηε ζήξαγγα Δπήλνπ-Μφξλνπ. Ζ παξνρεηεπηηθφηεηα ηνπ ήηαλ πεξίπνπ 12 m
3
/s. 
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3.4 Πεπιγπαθή καηολίζθηζηρ ζηο Φπάγμα ηος Δςήνος 

Καηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ελεξγνπνηήζεθαλ δχν θαηνιηζζήζεηο ζηo αξηζηεξφ 

πξαλέο ηνπ ηακηεπηήξα. Ζ πξψηε κφιηο αλάληε ηεο πεξηνρήο εηζφδνπ ηνπ 

ππεξρεηιηζηή (θαηνιίζζεζε 1993) θαη ε δεχηεξε 500 m αλάληε ηνπ άμνλα ηνπ 

θξάγκαηνο (θαηνιίζζεζε ΔΟ 24). εκαληηθφ ξφιν ζηελ εκθάληζε θαηνιηζζήζεσλ 

ζηα πξαλή ηνπ θξάγκαηνο έπαημαλ νη γεσκνξθνινγηθέο ζπλζήθεο ηεο πεξηνρήο. 

Θεσξείηαη ζθφπηκν λα κειεηεζνχλ θαη λα δηεξεπλεζνχλ νη ζπλζήθεο πνπ νδήγεζαλ 

ζηελ εκθάληζε ησλ θαηνιηζζήζεσλ γηα λα γίλεη θαιχηεξα θαηαλνεηή ε πεξηγξαθή 

ηνπ κεραληζκνχ ηεο θαηνιίζζεζεο. Δπίζεο, ζα αλαθεξζνχλ παξαθάησ ηα κέηξα 

αληηκεηψπηζεο πνπ εθαξκφζηεθαλ, ε θαηαζθεπή ηνπο θαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπο κε ηε 

πάξνδφ ηνπ ρξφλνπ. 

3.4.1 Γευλογία - Γευμοπθολογία 

Ζ επξχηεξε πεξηνρή δνκείηαη απφ θιχζρε ηεο δψλεο ηεο Πίλδνπ. Ζ πεξηνρή ηεο 

θαηνιίζζεζεο ραξαθηεξίδεηαη απφ πξαλή κε θιίζεηο θπξίσο 10
0
-20

0
.
 
Σν κεγαιχηεξν 

κέξνο ηεο πεξηνρήο θαιχπηεηαη απφ θνιινχβηα ηνπ θιχζρε θαη ζηε πεξηνρή ηεο 

θνίηεο απαληψληαη άκκνη, ράιηθεο θαη θξνθάιεο πνπ απέζεζε ν πνηακφο Δχελνο θαη 

νη παξαπφηακνί ηνπ. Τπφβαζξν ηεο πεξηνρήο είλαη ν ηιπνιηζηθφο θιχζρεο, ρξψκαηνο 

εξπζξστδνχο-γθξίδνπ  πνπ εκθαλίδεηαη ιεπηνζηξσκαηψδεο, πηπρσκέλνο θαη  

δηεξξεγκέλνο  κε ιεπηέο ελζηξψζεηο ςακκίηε θαη δηαηκεκέλεο επηθάλεηεο.  

Απφ ηα πςειφηεξα ηκήκαηα ηεο πιαγηάο, φπνπ νη αζβεζηφιηζνη επσζήζεθαλ πάλσ 

ζην θιχζρε, κέρξη ηελ πεξηνρή ηεο θνίηεο παξαηεξνχληαη ζεκαληηθά πάρε πιηθψλ 

καλδχα πνπ πξνέθπςαλ είηε απφ επί ηφπνπ απνζάζξσζε ηνπ θιχζρε, είηε 

ζπλεζέζηεξα απφ κεηαθηλήζεηο απνζαζξσκέλσλ πιηθψλ πξνο ηα θαηάληε. Δθεί φπνπ 

ε κνξθνινγία ηνπ αλαγιχθνπ ην επηηξέπεη έρνπλ ζπγθεληξσζεί ζεκαληηθά πάρε 

πιηθψλ καλδχα. Απφ ηελ επαθή αζβεζηφιηζνπ – θιχζρε ζην αλψηεξν ηκήκα ηεο 

θιηηχνο έσο ηελ θνίηε ηνπ πνηακνχ έρνπλ παξαηεξεζεί, θαη αλαθεξζεί ηζηνξηθά, 

πνιιέο θαηνιηζζήζεηο. Μάξηπξαο ζε απηφ είλαη νη πνιιέο ξεγκαησκέλεο, κεξηθέο 

κέρξη θαηαζηξνθήο νηθίεο.  Οη θαηνιηζζήζεηο αλ θαη δηαθξηηέο, ζρεηίδνληαη κεηαμχ 

ηνπο, θαζψο ε κεηαθίλεζε ηεο κίαο επεξεάδεη ζπλήζσο ηηο φκνξέο ηεο. Σα ηειεπηαία 

15 έηε πνπ ε πεξηνρή επηζεσξείηαη ηαθηηθά έρεη δηαπηζησζεί φηη νη ξπζκνί 

κεηαθίλεζεο πνηθίινπλ θαη είλαη ηεο ηάμεσο ησλ ιίγσλ εθαηνζηψλ αλά έηνο.  
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3.4.2 Ηζηοπικό-Γιεπεύνηζη 

Καηνιίζζεζε ηνπ 1993 

Ζ θαηνιίζζεζε ελεξγνπνηήζεθε ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1993 ιφγσ εθζθαθψλ ζηνλ πφδα 

ηεο, θαηά ηελ θαηαζθεπή ηεο λέαο νδνχ πξφζβαζεο πξνο ην θξάγκα. Έξεπλεο έδεημαλ 

φηη ε επηθάλεηα νιίζζεζεο βξηζθφηαλ ζε βάζνο 25 m θαη αθνξνχζε 600000 m
3
 

αξγηιηθψλ θνιινπβίσλ, ηα νπνία νιίζζαηλαλ θνληά ζηελ επαθή ηνπο κε ηνλ 

ππνθείκελν ςακκηηηθφ θιχζρε. Ο πδξνθφξνο νξίδνληαο ζηελ θαηνιίζζεζε ήηαλ πνιχ 

ςειά ζε αληίζεζε κε ηε γεηηνληθή πεξηνρή ηνπ ππεξρεηιηζηή. 

Δγθαηαζηάζεθαλ θξέαηα αληιήζεσλ σο πξνζσξηλά κέηξα ζηαζεξνπνίεζεο, ηα νπνία 

ήηαλ απνδνηηθά γηα έλα έηνο πεξίπνπ, αιιά πξννδεπηηθά αρξήζηεπζαλ απφ ηε 

ζπλερηδφκελε κεηαθίλεζε. Σνλ Αχγνπζην ηνπ 1994 κεηά απφ κηα πνιχ ηζρπξή 

λεξνπνληή έγηλε αηθλίδηα κεηαθίλεζε ηεο ήδε ελεξγνπνηεκέλεο κάδαο θαζψο θαη 

επέθηαζε ηεο θαηνιίζζεζεο πξνο ηα άλσ (ρήκα 3.6). 

 

 

χιμα 3.6 : (α) γενικι άποψθ κατολίςκθςθσ, (β) επιφάνεια ολίςκθςθσ *ΕΤΔΑΠ+                                         
Figure 3.6 : (α) overview of landslide, (b) sliding surface [EYDAP]  
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χιμα 3.7 : Θζςθ κατολίςκθςθσ [ΕΤΔΑΠ]                                                                                                         
Figure 3.7 :  Position of landslide [EYDAP] 

                                                                                                                                        

Καηνιίζζεζε ηεο  Δπ.Ο. 24 

Απφ ην πξψην έηνο ηεο θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ, ην 1993, εληνπίζζεθε έλαο εξππζκφο 

ζην αξηζηεξφ πξαλέο, 100 m πεξίπνπ πάλσ απφ ηελ αλψηαηε ζηάζκε ηνπ ηακηεπηήξα 

θαη 500 m πεξίπνπ αλάληε ηνπ άμνλα ηνπ θξάγκαηνο. ηε πεξηνρή δελ έγηλαλ 

αμηφινγα ρσκαηνπξγηθά έξγα. Κνληά ζηε θεθαιή ηεο έγηλε κηθξή δηεχξπλζε ηεο 

ππάξρνπζαο νδνχ γηα λα θαηαζθεπαζζεί ην ηερληθφ δηέιεπζεο ηνπ ρεηκάξξνπ 

Ξεξφξεκα, ελψ ζηνλ πφδα έγηλε εθζθαθή χςνπο 2 m πεξίπνπ γηα ηελ δηέιεπζε ηεο 

Δ.Ο. 24. 

Ακέζσο κεηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ ηερληθνχ ην 1993 δηαπηζηψζεθαλ ξεγκαηψζεηο 

ζηνπο πιεπξηθνχο ηνίρνπο. Οη ξσγκέο ζπλέρηζαλ λα δηεπξχλνληαη θάζε πγξή πεξίνδν. 

Σελ Άλνημε ηνπ 1996, κεηά απφ κηα ηδηαίηεξα πγξή πεξίνδν, νη ξσγκέο δηεπξχλζεθαλ 

πνιχ θαη παξαηεξήζεθε κεγάιε θαζίδεζε εθαηέξσζελ ηνπ ηερληθνχ ζε εχξνο 150 m 

πεξίπνπ (ρήκα 3.8). Οη θαζηδήζεηο ζπλερίζζεθαλ κέρξη ηνλ Μάην νπφηε θαη 

επηβξαδχλζεθαλ. ην δηάζηεκα απηφ ε ζπλνιηθή θαζίδεζε ήηαλ ηεο ηάμεσο ησλ 3 m 

κε νξηδφληηα κεηαθίλεζε ηεο ηάμεσο ηνπ 1 m.  
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  χιμα 3.8 : Άποψθ του ςπαςμζνου τεχνικοφ [ΕΤΔΑΠ]                                                                              
Figure 3.8 : View of broken technical work [EYDAP] 

                                                                                                                                                                    

Σα θιηζηφκεηξα ππέδεημαλ επίζεο φηη ππήξρε ηάζε επέθηαζεο ηεο θαηνιίζζεζεο πξνο 

ηα άλσ ζηνλ νηθηζκφ πεξί ηελ εθθιεζία ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ. Με δεδνκέλε ηελ 

αθαίξεζε απφ ηελ πεξηνρή ηεο θνίηεο ακκνράιηθνπ πάρνπο 10 έσο 15 m 

δεκηνπξγήζεθε αλεζπρία ζρεηηθά κε πηζαλή επέθηαζε ηεο θαηνιίζζεζεο θαη πξνο ηα 

θάησ, κεηά ηελ πιήξσζε ηνπ ηακηεπηήξα.  

Γηα ην ιφγν απηφ φιε ε πεξηνρή απφ ην ζπαζκέλν ηερληθφ κέρξη ηελ θνίηε 

αληηκεησπίζζεθε απφ ηα έξγα ζηαζεξνπνίεζεο. Ο ξπζκφο κεηαθίλεζεο θαηά ηε θάζε 

ησλ εξεπλψλ θαη κειεηψλ ηα επφκελα έηε ήηαλ θπκαηλφκελνο απφ ιίγα εθαηνζηά αλά 

έηνο έσο ιίγα εθαηνζηά αλά κήλα. Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε αλίρλεπζε 

κεηαθηλήζεσλ θαη ζε πεξηνρέο εθηφο ηεο εθδεισζείζαο θαηνιίζζεζεο.  Αλ θαη 

θξίζεθε φηη ε θαηνιίζζεζε απηή δελ εγθπκνλεί θίλδπλν γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ 

ηακηεπηήξα θαη ηνπ θξάγκαηνο, πξνθξίζεθε ε θαηαζθεπή ζηαζεξνπνηεηηθψλ κέηξσλ 

θπξίσο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο Δ.Ο. 24. 

3.4.3 Μέηπα ζηαθεποποίηζηρ 

Γηα ηελ “Καηνιίζζεζε 1993” ηα κέηξα νξηζηηθήο ζηαζεξνπνίεζεο πεξηειάκβαλαλ: 

 Γηεπζέηεζε ηεο επηθαλεηαθήο απνξξνήο κε θαηαζθεπή έξγσλ ζχιιεςεο θαη 

απαγσγήο ηνπ λεξνχ ησλ ξεκάησλ πνπ εηζέξεαλ ζηε θαηνιίζζεζε. 

 Απνζηξαγγηζηηθή ζήξαγγα κήθνπο 690 m ζε δχν θιάδνπο πνπ εηζέξρεηαη 

θαηάληε ηνπ θξάγκαηνο ζε πςφκεηξν 475.30 m θαη δηέξρεηαη θάησ απφ ηελ 

θαηνιίζζεζε εληφο ηνπ ςακκηηηθνχ θιχζρε. 
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 ηελ θεληξηθή πεξηνρή ηεο θαηνιίζζεζεο δηαλνίρηεθαλ 71 θαηαθφξπθα 

θξέαηα ζηξάγγηζεο Φ300 mm (ρήκα 3.9) ζε θάλλαβν 10 x 10 m πεξίπνπ κε 

κέζν κήθνο 35 m. Σα θξέαηα δηαπεξλνχλ ηελ επηθάλεηα νιίζζεζεο θαη 

επηηξέπνπλ ηελ ζηξάγγηζε δηα βαξχηεηαο πξνο ηνλ ζηξαγγηζκέλν απφ ηε 

ζήξαγγα ππνθείκελν ςακκηηηθφ θιχζρε.  

 Δπέθηαζε ηνπ αλαρψκαηνο ψζηε λα δξα σο αληίβαξν πνδφο.  

Σα έξγα νινθιεξψζεθαλ ζηηο αξρέο ηνπ 2001. Έθηνηε, ε θαηνιίζζεζε είλαη 

απνιχησο ζηαζεξνπνηεκέλε θαη ηα έξγα ζηξάγγηζεο ιεηηνπξγνχλ απνηειεζκαηηθά. 

 

 

χιμα 3.9 : Διάταξθ ζργων αποκατάςταςθσ [ΕΤΔΑΠ]                                                                                     
Figure 3.9 : Order of restoration projects [EYDAP] 

                                                                                                                                                      

Γηα ηελ θαηνιίζζεζε ηεο Δ.Ο 24 ηα κέηξα ζηαζεξνπνίεζεο πεξηειάκβαλαλ: 

 Δθηξνπή ηνπ ρεηκάξξνπ πνπ δηαηξέρεη ηελ θαηνιίζζεζε ζε παξαθείκελν 

ρείκαξξν, πνπ έγηλε πςειφηεξα απφ ηελ θεθαιή ηεο. 

 Απνζηξαγγηζηηθέο ζήξαγγεο κήθνπο 700 m πεξίπνπ, κε αθηηληθέο 

απνζηξαγγηζηηθέο γεσηξήζεηο πνπ βνεζνχλ ηε ζηξάγγηζε ηεο θαηνιίζζεζεο.  

 Δπίρσκα πνδφο απφ πξντφληα εθζθαθψλ ηνπ θξάγκαηνο εδξαδφκελν ζην 

επίπεδν ηεο θνίηεο γηα λα απνηξέςεη γεληθεπκέλε νιίζζεζε ηνπ πξαλνχο.  
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Σα έξγα θαηαζθεπάζζεθαλ ην δηάζηεκα 2000-2002 θαη ηνπνζεηήζεθε ζεηξά νξγάλσλ 

παξαθνινχζεζεο. Δγθαηαζηάζεθαλ φξγαλα ζηα πιαίζηα ησλ εξεπλψλ γηα ηε κειέηε 

ησλ κέηξσλ ζηαζεξνπνίεζεο, θαζψο επίζεο θαη πεξαηηέξσ φξγαλα γηα ηελ 

παξαθνινχζεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ κέηξσλ. Ζ ελφξγαλε παξαθνινχζεζε 

πεξηιακβάλεη κεηξήζεηο βάζξσλ επηθαλεηαθψλ κεηαθηλήζεσλ, πηεζνκέηξσλ ζε 

δηάθνξα βάζε,  θιηζηνκέηξσλ θαη παξνρψλ ηεο ζηξαγγηζηηθήο ζήξαγγαο. Αξθεηά 

θιηζηφκεηξα ρξεηάζζεθε λα αληηθαηαζηαζνχλ κεηά ηελ έκθξαμή ηνπο ιφγσ κεγάισλ 

κεηαθηλήζεσλ. Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ κεηξήζεσλ ειήθζεζαλ ππφςε θαη νη 

κεηξήζεηο ηνπ βξνρνκεηξηθνχ ζηαζκνχ ηνπ θξάγκαηνο. 

3.4.4 Μέθοδοι παπακολούθηζηρ 

Οη κέζνδνη πνπ εθαξκφδνληαη ζηηο εξγαζίεο παξαθνινχζεζεο ησλ δχν 

θαηνιηζζήζεσλ πεξηιακβάλνπλ ηα εμήο: 

1. Σνπνγξαθηθέο κεηξήζεηο, κε ηε ρξήζε γεσδαηηηθψλ ζηαζκψλ (κέηξεζε 

γσληψλ θαη απνζηάζεσλ) πξνζδηνξίδεηαη ε νξηδνληηνγξαθηθή ζέζε ησλ 

βάζξσλ επηθαλεηαθψλ κεηαθηλήζεσλ απφ ηα ζεκεία ηνπ δηθηχνπ ηνπ 

θξάγκαηνο. Δλψ κε ρσξνβάηεο απφ ηηο ρσξνζηαζκηθέο αθεηεξίεο (REPER) 

πνπ ππάξρνπλ ζηε πεξηνρή ηνπ θξάγκαηνο πξνζδηνξίδεηαη ην νξζνκεηξηθφ 

πςφκεηξν ησλ βάζξσλ επηθαλεηαθψλ κεηαθηλήζεσλ. 

2. Υξήζε πηεζφκεηξσλ, ηα νπνία είλαη δηάζπαξηα ηνπνζεηεκέλα ζηελ πεξηνρή 

θαη απφ ηηο κεηξήζεηο ηνπο είλαη δπλαηή ε απνηχπσζε ηεο κεηαβνιήο ηεο 

πηεζνκεηξηθήο ζηάζκεο. Απφ ηα απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεσλ ησλ 

πηεζφκεηξσλ  πξνθχπηνπλ ηα παξαθάησ ζπκπεξάζκαηα: 

 Πηεζφκεηξα, ηνπνζεηεκέλα ζε βάζνο έσο 15 m πεξίπνπ δελ έρνπλ 

επεξεαζζεί ζεκαληηθά απφ ηηο ζηξαγγηζηηθέο ζήξαγγεο. Πηζαλψο 

απαηηνχληαη πεξηζζφηεξεο απνζηξαγγηζηηθέο γεσηξήζεηο δηα ησλ 

ζεξάγγσλ. 

 Σα «βαζηά» πηεζφκεηξα, ηνπνζεηεκέλα ζε βάζνο άλσ ησλ 15m 

πεξίπνπ, έρνπλ ζεκαληηθά επεξεαζζεί απφ ηηο ζηξαγγηζηηθέο ζήξαγγεο 

κε πηψζε ηεο πηεζνκεηξηθήο ζηάζκεο έσο θαη 10m πεξίπνπ. 
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 Όζν βαζχηεξα βξίζθνληαη ηα πηεζφκεηξα ηφζν ιηγφηεξν επεξεάδνληαη 

απφ ηηο βξνρνπηψζεηο. 

 Σα πηεζφκεηξα πνπ βξίζθνληαη εθηφο ηεο πεξηνρήο ησλ ζεξάγγσλ δελ 

έρνπλ επεξεαζζεί ζεκαληηθά. 

3. Υξήζε θιηζηφκεηξσλ γηα ηε κέηξεζε κεηαθηλήζεσλ ηνπ εδάθνπο (δηαηκεηηθέο 

κεηαθηλήζεηο, εξππζκνχο, θαζηδήζεηο θιπ). Απφ ηα θιηζηφκεηξα πνπ 

κεηξψληαη ηα Γ103Α, Γ107, ΗΝ1 θαη ΗΝ2 βξίζθνληαη ζην ζψκα ηεο 

θαηνιίζζεζεο, ελψ νη Γ105Α θαη Γ101 βξίζθνληαη εθηφο ηεο πεξηνρήο απηήο. 

Οη κεηξήζεηο πνπ αμηνινγήζεθαλ αθνξνχλ ηελ πεξίνδν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ ζηαζεξνπνίεζεο αιιά θαη κεηά. Οη κεηαθηλήζεηο πνπ 

εκθαλίδνπλ επηβεβαηψλνπλ ηνλ γεληθφ εξππζκφ πνπ ππάξρεη ζηελ πεξηνρή.  

4. Γηαηάμεηο κέηξεζεο παξνρήο ζηελ έμνδν απνζηξαγγηζηηθήο ζήξαγγαο κε ηηο 

νπνίεο κεηξηέηαη ε εθξνή ζηελ έμνδν ηεο ζήξαγγαο θαη κειεηάηαη ην θαηά 

πφζνλ επεξεάδεηαη απφ ην χςνο βξνρήο. Απφ ηηο κεηξήζεηο πξνθχπηεη φηη νη 

εθξνέο είλαη αλάινγεο ησλ βξνρνπηψζεσλ θαη ε απφθξηζε ησλ ζεξάγγσλ ζηηο 

βξνρνπηψζεηο είλαη ηαρεία. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 

                                                                                                                                             

ΔΡΓΑΗΔ ΔΠΑΝΑΜΔΣΡΖΖ ΓΔΧΓΑΗΣΗΚΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ 

ΦΡΑΓΜΑΣΟ – ΣΑΜΗΔΤΣΖΡΑ ΔΤΖΝΟΤ 

                                                                                                                                        

4.1 Διζαγυγή  

ηα πιαίζηα ηεο εξγαζίαο έγηλαλ κεηξήζεηο GPS ζε ζπγθεθξηκέλα ζεκεία (βάζξα  

πξσηεχνληνο θαη δεπηεξεχνληνο δηθηχνπ γηα ηνλ έιεγρν κεηαθηλήζεσλ ζην θξάγκα) 

πνπ έρνπλ ηνπνζεηεζεί ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ θξάγκαηνο ηνπ Δπήλνπ θαη ζε 

πεξηνρέο πνπ παξνπζηάδνπλ ελδείμεηο κηθξνκεηαθίλεζεο (ζην θξάγκα θαη γχξσ απφ 

ην αξηζηεξφ αληέξεηζκα ζηελ πεξηνρή ηεο θαηνιίζζεζεο ηνπ πξαλνχο ην 1993).  

πγθεθξηκέλα, ζηελ πεξηνρή ηνπ Αγ. Γεκεηξίνπ Δπήλνπ ζηελ νξεηλή Ναππαθηία ζην 

Ννκφ Αηησιναθαξλαλίαο (θξάγκα θαη επξχηεξε πεξηνρή ηακηεπηήξα) έγηλε ζπιινγή 

κεηξήζεσλ GPS ην ηεηξαήκεξν απφ 27/3/2011 έσο θαη 30/3/2011 ζε νθηψ (8) βάζξα 

ηνπ δηθηχνπ. Σα 7 βάζξα είλαη ηνπ ηνπηθνχ ηξηγσλνκεηξηθνχ δηθηχνπ ηνπ θξάγκαηνο 

πνπ ρξεζηκνπνηεί ε ΔΤΓΑΠ (Σ1, Σ3, Σ4, Α, Β, Γ, Δ) θαη ην έλα βάζξν είλαη 

ηξηγσλνκεηξηθφ ζεκείν 4
εο

 ηάμεο ηεο Γ.Τ.. (Σ73 – Φ.Υ. ΚΛΔΠΑ, «ηαπξνχδη»). 

Δπίζεο, γηα ηνλ έιεγρν ηεο ζηέςεο ηνπ θξάγκαηνο θαη γηα ηνλ έιεγρν ηεο 

θαηνιίζζεζεο ηνπ αξηζηεξνχ πξαλνχο ηνπ θξάγκαηνο, έγηλαλ κεηξήζεηο κε GPS ζε 

ηξία (3) βάζξα (S64, S68, S73) πνπ βξίζθνληαη ζηα θαηάληε ηεο ζηέςεο, θαη ζε ηξία 

(3) βάζξα  (S44, S47, S48) πνπ βξίζθνληαη ζηνλ πφδα ηεο θαηνιίζζεζεο ηνπ 

αξηζηεξνχ πξαλνχο θαηά κήθνο ηνπ δξφκνπ πιεζίνλ ζηνλ ππεξρεηιηζηή ηνπ 

θξάγκαηνο. 

4.2 Γευδαιηικό ςπόβαθπο 

4.2.1 Ππυηεύον και δεςηεπεύον ηπιγυνομεηπικό δίκηςο  

Γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ πξσηεχνληνο δηθηχνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ δχν 

ηξηγσλνκεηξηθά ηεο Γ.Τ.. σο βάζε, ην ηξηγσλνκεηξηθφ 69 θαη ην ηξηγσλνκεηξηθφ 73. 

Γεκηνπξγήζεθαλ επηπιένλ 4 ζεκεία ηξηγσλνκεηξηθνχ ζρεδηαζκνχ: 

- θαηάληε ηνπ άμνλα ηνπ θξάγκαηνο ηα Σ1 θαη Σ2 
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- αλάληε ηνπ άμνλα ηνπ θξάγκαηνο ηα Σ3 θαη Σ4 

Σα ηξηγσλνκεηξηθά απηά ζεκεία απνηέιεζαλ ην πξσηεχνλ δίθηπν γηα ηηο επφκελεο 

εξγαζίεο. Απηά ηα ζεκεία ηνπνζεηήζεθαλ ζε ζηαζεξέο πεξηνρέο ηνπ θξάγκαηνο, θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζηα αληεξείζκαηα, πξνθεηκέλνπ λα ππνινγίδεηαη κε αθξίβεηα ε ζέζε 

ησλ βάζξσλ ειέγρνπ επηθαλεηαθψλ κεηαθηλήζεσλ. Σα ζεκεία Σ1, Σ2, Σ3 θαη Σ4 

βξίζθνληαη ζε απνζηάζεηο >1000 m απφ ην θξάγκα ζηηο γχξσ θνξπθέο θαη 

ζεσξνχληαη γεληθά ζηαζεξά ζεκεία (καθξηά απφ θαηνιηζζήζεηο, θαη εγθαηεζηεκέλα 

ζην βξαρψδεο ππφβαζξν). 

Παξαθάησ δίλνληαη νη ζπληεηαγκέλεο θαη ην νξζνκεηξηθφ πςφκεηξν ησλ ζεκείσλ ηνπ 

πξσηεχνληνο δηθηχνπ. 

ΟΝΟΜΑΗΑ ΖΜΔΗΧΝ 

ΠΡΧΣΔΤΟΝΣΟ ΓΗΚΣΤΟΤ  

 

 

X(m) Y(m) Ζ(m) 

                  Σ73 -9938,136 -8507,122 728,21 

                  Σ69 -11678,77 -9502,486 646,93 

                   Σ1 -12307,779 -9166,384 498,876 

                   Σ2 -11343,531 -8415,567 534,165 

                   Σ3 -11320,062 -9707,931 590,392 

                   Σ4 -9971,258 -10048,797 557,556 
                                                                                                                                                                                             

Πίνακασ 4.1 : υντεταγμζνεσ των ςθμείων του πρωτεφοντοσ τριγωνομετρικοφ δικτφου *ΕΤΔΑΠ+                                                                                                                                                                              
Table 4.1 : Point coordinates of the primary trigonometric network [EYDAP] 

                                                                                                                                           

Καηά ην ηειεπηαίν ρξνληθφ δηάζηεκα πξηλ ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο θαηάθιηζεο, 

δεκηνπξγήζεθε απφ ην πξσηεχνλ δίθηπν έλα δεπηεξεχνλ δίθηπν, κε αληίζηνηρα 

ζεκεία ηξηγσληζκνχ Α, Β, Γ, Γ , Δ θαη Ε γηα ηνλ έιεγρν ησλ βάζξσλ επηθαλεηαθψλ 

κεηαθηλήζεσλ θαη νη ζπληεηαγκέλεο ηνπο παξνπζηάδνληαη παξαθάησ: 

ΟΝΟΜΑΗΑ ΖΜΔΗΧΝ 

ΓΔΤΣΔΡΔΤΟΝΣΟ 

ΓΗΚΣΤΟΤ  

 

 

X(m) Y(m) 

                    Α -11646,452 -8834,402 

                    Β -11369,207 -8684,665 

                    Γ -11329,511 -8702,553 

                    Γ -11165,983 -8866,267 

                    Δ -11522,841 -9355,884 

                    Ε - - 
                                                                                                                                                                              

Πίνακασ 4.2 : υντεταγμζνεσ των ςθμείων του δευτερεφοντοσ τριγωνομετρικοφ δικτφου *ΕΤΔΑΠ+                                                                                                                                                                              
Table 4.2 : Point coordinates of the secondary trigonometric network [EYDAP] 
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 Σα βάζξα απνηεινχλ νκάδεο ειέγρσλ, δειαδή βάζξα θαηάληε ηνπ θξάγκαηνο 

ειεγρφκελα απφ ηα ηξηγσλνκεηξηθά Α θαη Δ (ζηήλνπλ ην γεσδαηηηθφ ζηαζκφ ζην Α 

θαη ζθνπεχνπλ ην Δ), βάζξα αλάληε ειεγρφκελα απφ ηξηγσλνκεηξηθά Γ θαη Β 

(ζηήλνπλ ην γεσδαηηηθφ ζηαζκφ ζην Γ θαη ζθνπεχνπλ ην Β) , βάζξα εθζθαθψλ 

ππεξρεηιηζηή θαη θαηνιίζζεζεο ‟93 ειεγρφκελα απφ ηξηγσλνκεηξηθά Σ3 θαη Δ 

(ζηήλνπλ ην γεσδαηηηθφ ζηαζκφ ζην Σ3 θαη ζθνπεχνπλ ην Δ) θαη θαηνιίζζεζεο 

δξφκνπ απφ Σ3 θαη Σ4 (ζηήλνπλ ην γεσδαηηηθφ ζηαζκφ ζην Σ3 θαη ζθνπεχνπλ ην Σ4). 

Όια ηα δεπηεξεχνληα ηξηγσλνκεηξηθά είλαη θαη ρσξνζηαζκηθέο αθεηεξίεο. Πέξαλ 

απηψλ, ζην ρσξνζηαζκηθφ δίθηπν έρνπλ ελζσκαησζεί ηα παιηά REPER ηεο κειέηεο 

ηνπ θξάγκαηνο θαη έρνπλ εγθαηαζηαζεί άιια 9 ηνλ αξηζκφ. Ζ πιεζψξα ησλ REPER 

θαζηζηά εχθνιν ηνλ έιεγρν ησλ βάζξσλ.                                           

 

χιμα 4.1 : Πρωτεφον και δευτερεφον τριγωνομετρικό δίκτυο του Φράγματοσ Ευινου                    
[Google Earth]                                                                                                                                                                           

Figure 4.1 : Primary and secondary trigonometric network of Evinos Dam [Google Earth]  

 

4.2.2 ημεία ελέγσος επιθανειακών μεηακινήζευν 

Βάζξα ειέγρνπ ησλ επηθαλεηαθψλ κεηαθηλήζεσλ ηνπνζεηήζεθαλ ζε νιφθιεξε ηελ 

έθηαζε ηεο πεξηνρήο ηνπ θξάγκαηνο. Σα βάζξα ειέγρνπ επηθαλεηαθψλ κεηαθηλήζεσλ 

πνπ έρνπλ ηνπνζεηεζεί ζηελ πεξηνρή ηνπ θξάγκαηνο είλαη ηα εμήο : 

- S 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 

64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 

89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 108, 109, 

110, 111, 125, 126 θαη 127 ζην θαηάληε πξαλέο ηνπ ζψκαηνο ηνπ θξάγκαηνο. 
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- S 74 θαη 75 ζην δεμηφ αληέξεηζκα επί ηνπ δξφκνπ (ζηε λνεηή πξνέθηαζε ηνπ 

άμνλα ηνπ θξάγκαηνο). 

- S 3, 4, 5, 8, 9, 114, 115, 116, 117, 118, 119 θαη 120 ζην αξηζηεξφ αληέξεηζκα. 

-   S 42, 43, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 ζην πξαλέο πάλσ απφ ηνλ 

ππεξρεηιηζηή. εκεηψλεηαη φηη ηα βάζξα 113 - 127 έρνπλ πιένλ θαιπθζεί απφ ηα λεξά 

ηνπ ηακηεπηήξα.  

Δπίζεο βάζξα επηθαλεηαθψλ κεηαθηλήζεσλ ππάξρνπλ θαη ζηελ πεξηνρή ηεο 

θαηνιίζζεζεο ηνπ 1993 (Δηθφλα 5.2). Γίλεηαη ηδηαίηεξε αλαθνξά ζε απηήλ, θαζψο  

απνηειεί ηελ πεξηνρή κειέηεο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο θαη ηα βάζξα κεηαθηλήζεσλ 

πνπ έρνπλ ηνπνζεηεζεί είλαη:   

 ζηα θιηζηφκεηξα Κ1, Κ2, Κ3 

 S44-S48 

 BΘ1-ΒΘ8 

 

                              

χιμα 4.2 : Περιοχι τθσ κατολίςκθςθσ ‘’1993’’ * Google Earth+                                                                             
Figure 4.2 : Location of the landslide “1993” *Google Earth+ 
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ην παξαθάησ ζρήκα παξνπζηάδνληαη ηα βάζξα επηθαλεηαθψλ κεηαθηλήζεσλ ηεο 

πεξηνρήο ηνπ θξάγκαηνο θαη ηεο θαηνιίζζεζεο. 

 

χιμα 4.3 : Θζςεισ γεωδαιτικϊν βάκρων επιφανειακϊν μετακινιςεων και λοιπϊν οργάνων 
παρακολοφκθςθσ *ΕΤΔΑΠ+                                                                                                                                                   

Figure 4.3 : Location of geodetic monuments and other sensors [EYDAP]     

                                                                                                                                          

4.3 Δπαναμέηπηζη ηπιγυνομεηπικού δικηύος και επιλεγμένυν ζημείυν 

παπακολούθηζηρ 

4.3.1 σεδιαζμόρ δικηύος/επγαζιών πεδίος 

Πξηλ ηελ εθηέιεζε ησλ κεηξήζεσλ ππαίζξνπ απφ 27/03/2011-30/03/2011 ζην θξάγκα 

ηνπ Δπήλνπ, είρε πξνεγεζεί ζην γξαθείν ν ζρεδηαζκφο ησλ εξγαζηψλ πεδίνπ. Ο 

ζρεδηαζκφο απνηειεί κία απαξαίηεηε πξνεξγαζία πξηλ γίλνπλ νη κεηξήζεηο, θαζψο 

νξγαλψζεθαλ φια ηα επηκέξνπο δεηήκαηα πνπ ζπλδένληαη κε ηηο εξγαζίεο πεδίνπ. Ο 

ζρεδηαζκφο πεξηειάκβαλε ηα ζεκεία πνπ πξφθεηηαη λα κεηξεζνχλ αλά εκέξα, ην 

ρξφλν πνπ ζα κεηξάλε νη δέθηεο ζε θάζε ζεκείν, ηε ζεηξά ηνπνζέηεζεο ησλ δεθηψλ 

θαη ηνλ εμνπιηζκφ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί.  
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Αξρηθά κε βάζε ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία, ράξηεο θαη ηερληθέο εθζέζεηο, έγηλε ε κειέηε 

ηνπ δηθηχνπ ηνπ θξάγκαηνο. Δληνπίζηεθαλ νη ζέζεηο ησλ ζεκείσλ ηνπ πξσηεχνληνο 

θαη ηνπ δεπηεξεχνληνο δηθηχνπ (ρήκα 4.1), θαζψο επίζεο εληνπίζηεθαλ ηα βάζξα 

επηθαλεηαθψλ κεηαθηλήζεσλ ζηε ζηέςε θαη ηελ “Καηνιίζζεζε 1993” (ρήκα 4.3). 

ηε ζπλέρεηα έρνληαο επηιέμεη ηα ζεκεία πνπ επξφθεηην λα κεηξεζνχλ, αθνινχζεζε ν 

ζρεδηαζκφο ησλ εξγαζηψλ ππαίζξνπ αλά εκέξα. Απνθαζίζηεθε λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

ηέζζεξεηο δέθηεο GPS ζηηο κεηξήζεηο πεδίνπ, ψζηε λα είλαη εθηθηφ λα κεηξεζνχλ φια 

ηα ζεκεία πνπ έρνπλ πξνγξακκαηηζηεί, λα έρνπκε κεγάιεο δηάξθεηαο παξαηεξήζεηο 

θαη πιεξφηεηα κεηξήζεσλ κέζσ ηνπ ζηαηηθνχ εληνπηζκνχ ησλ ζεκείσλ. Δπίζεο, ε 

ρξήζε 4 δεθηψλ έρεη ζαλ ζθνπφ λα ειαηησζνχλ νη κεηαθηλήζεηο ζην θξάγκα κεηαμχ 

ησλ πεξηνρψλ κέηξεζεο, θαζψο ηα ζεκεία απείραλ κεηαμχ ηνπο αξθεηή απφζηαζε θαη 

νη κεηαθηλήζεηο γηλφηαλ κε απηνθίλεην. Γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ε επηινγή ηνπ αξηζκνχ 

ησλ δεθηψλ θαη γεληθφηεξα ν ζρεδηαζκφο ησλ εξγαζηψλ πεδίνπ απνβιέπεη ζηελ 

επίηεπμε πιεξφηεηαο ηεο εξγαζίαο θαη κείσζε ηνπ ρξφλνπ παξακνλήο ζην θξάγκα 

ιφγσ ηνπ απμεκέλνπ νηθνλνκηθνχ θφζηνπο. 

Έρνληαο 4 δηαζέζηκνπο δέθηεο θάζε εκέξα γηα ηε κέηξεζε ησλ ζεκείσλ ηνπ δηθηχνπ 

δχν έκελαλ ζηαζεξνί, ελψ νη άιινη δχν κεηαθηλνχληαλ απφ ζεκείν ζε ζεκείν κε ηε 

ζπκπιήξσζε 2h θαηαγξαθήο. Αθνινπζψληαο ην ζθεπηηθφ απηφ θάζε εκέξα 

κεηξήζεθαλ 6 ζεκεία ηνπ δηθηχνπ, 2 ζεκεία ζηα νπνία νη δέθηεο ζα έκελαλ θαζ‟ φιε 

ηε δηάξθεηα ησλ κεηξήζεσλ ηεο εκέξαο θαη 4 ζεκεία απφ ηνπο δχν θηλνχκελνπο 

δέθηεο. Κάζε θηλνχκελνο δέθηεο κεηξνχζε 2 ζεκεία απφ δχν ψξεο ην θαζέλα. Γηα 

ιφγνπο αζθαιείαο επηιέρζεθαλ ηα ζεκεία Δ , Σ3 θαη Σ73 λα θξαηεζνχλ ζηαζεξά ηηο 

εκέξεο ησλ κεηξήζεσλ.  

Δπίζεο θαηά ην ζρεδηαζκφ, θάζε ζεκείν ηνπ δηθηχνπ είρε πξνγξακκαηηζηεί λα 

κεηξεζεί ηνπιάρηζηνλ δχν θφξεο, ψζηε λα ππάξρεη πιεζψξα παξαηεξήζεσλ θαη 

κεηξήζεηο θνηλψλ ζεκείσλ ζε δηαθνξεηηθέο εκέξεο. Δλψ απφ πεξίνδν ζε πεξίνδν είρε 

πξνβιεθζεί λα κεηξεζεί έλαο αξηζκφο θνηλψλ βάζεσλ, ψζηε λα είλαη δπλαηή ε 

ζχλδεζε κεηαμχ ησλ πεξηφδσλ. Οη θνηλέο βάζεηο ππεξβαίλαλε ην 10 % ηνπ ζπλφινπ 

ησλ κεηξεκέλσλ βάζεσλ, θαζψο θάζε εκέξα γηλφηαλ κέηξεζε ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ 

βάζεσλ ηεο πξνεγνχκελεο εκέξαο. Όζνλ αθνξά ηα βάζξα ηεο θαηνιίζζεζεο θαη ηεο 

ζηέςεο είρε πξνγξακκαηηζηεί λα κεηξεζνχλ κία θνξά γηα πεξίπνπ 0,5 h. 
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Καηά ην ζρεδηαζκφ είρε πξνβιεθζεί ε ζεηξά ηνπνζέηεζεο ησλ δεθηψλ λα είλαη σο 

εμήο: 

 Πξψηα γίλεηαη ε ηνπνζέηεζε ησλ δεθηψλ πνπ δελ πξφθεηηαη λα αιιάμνπλ 

ζέζε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ κεηξήζεσλ ηεο εκέξαο. 

 Γεχηεξνλ ε ηνπνζέηεζε ησλ θηλνχκελσλ δεθηψλ θαη ε κεηαθίλεζε ηνπο 

γίλεηαη κεηαμχ ζεκείσλ πνπ απέρνπλ κηθξή απφζηαζε κεηαμχ ηνπο.  

Ζ ζεηξά ηνπνζέηεζεο ησλ δεθηψλ ήηαλ δπλαηφλ λα αιιάμεη πάληα φκσο ζε ζρέζε κε 

ην βέιηηζην ηξφπν θαηαλνκήο ησλ κεηαθηλήζεσλ ζην θξάγκα. Σέινο πξνηηκήζεθαλ νη 

δέθηεο R8 λα ρξεζηκνπνηνχληαη σο θηλνχκελνη δέθηεο, θαζψο νη ζπγθεθξηκέλνη έρνπλ 

ελζσκαησκέλε ηε θεξαία θαη εμνηθνλνκείηαη ρξφλνο θαηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ 

εμνπιηζκνχ.  

4.3.2 Γευδαιηικόρ εξοπλιζμόρ 

ηηο εξγαζίεο πεδίνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζπλνιηθά ηέζζεξεηο δέθηεο, δχν 

δηαθνξεηηθψλ εηδψλ: 

 Γχν δέθηεο Σrimble 4700 ζπλνδεπφκελνη απφ θεξαίεο L1/L2 θαη κπαηαξίεο 

ηξνθνδνζίαο. 

 

 Γχν δέθηεο Trimble R8 πνπ έρνπλ ελζσκαησκέλε ηε θεξαία L1/L2 κε 

εζσηεξηθή ηξνθνδνζία. 

         

Σα δχν παξαπάλσ είδε δεθηψλ κπνξνχλ λα θαηαγξάςνπλ ζηηο ζπρλφηεηεο L1,               

L1/ L2 θαη απηφ ηνπο επηηξέπεη λα ιχζνπλ κε ηθαλνπνηεηηθή αθξίβεηα βάζεηο >>20 

Km. 
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Οη δέθηεο R8 έρνπλ θαη ηε δπλαηφηεηα εληνπηζκνχ ηφζν δνξπθφξσλ GLONASS φζν 

θαη γεσζηαηηθψλ δνξπθφξσλ EGNOS, νη νπνίνη ζηέιλνπλ δηνξζψζεηο ηξνρηψλ θαη 

άιια ζηνηρεία. Δθηφο απφ ηνπο δέθηεο ν εμνπιηζκφο πεξηειάκβαλε δχν θεξαίεο 

Compact L1/L2 w/Ground Plane θαη δχν κπαηαξίεο ηξνθνδνζίαο πνπ ζπλδένληαη κε 

ηνπο δέθηεο Σrimble 4700, βάζεηο θέληξσζεο, ηξηθφριηα, αληάπηνξεο βάζεσλ, 

κεηξνηαηλίεο θαη καγλεηηθέο ππμίδεο. Ζ ζεηξά ηνπνζέηεζεο ηνπ εμνπιηζκνχ θαη νη 

ελέξγεηεο πνπ έγηλαλ ζην <<ζηήζηκν>> θάζε δέθηε αληίζηνηρα είλαη νη εμήο: 

1. Σνπνζέηεζε ηεο βάζεο θέληξσζεο πάλσ ζην βάζξν θαη εθηέιεζε ηεο 

δηαδηθαζίαο θέληξσζεο.  

2. Σνπνζέηεζε ηνπ ηξηθφριηνπ πάλσ ζηε βάζε θέληξσζεο θαη εθηέιεζε 

νξηδνληίσζεο. 

3. Σνπνζέηεζε ηνπ αληάπηνξα πάλσ απφ ην ηξηθφριην.  

4. χλδεζε ηεο αληέλαο, ζηε πεξίπησζε ησλ δεθηψλ Trimble 4700 κε ην δέθηε.   

5. Σνπνζέηεζε ηεο θεξαίαο ζηνλ αληάπηνξα. 

6. χλδεζε δέθηε GPS κε κπαηαξία ηξνθνδνζίαο γηα ηνπο δέθηεο Σrimble 4700. 

Παξαθάησ παξνπζηάδεηαη ν εμνπιηζκφο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε: 

Βάζε θέληξσζεο Κernel                                                     Μεηαιιηθή βάζε θέληξσζεο 

 

 

Σξηθφριην                                                                         Μεηαιιηθή κεηξνηαηλία 3m 
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Κεξαία Compact L1/L2 w/gp                                                    Μπαηαξία Σrimble 

4700 

 

 

Αληάπηνξαο ηξηθνριίνπ 

 

Μαγλεηηθή ππμίδα 
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4.3.3 ύνοτη επγαζιών 

Ζ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ πεδίνπ έγηλε ην δηάζηεκα απφ 27/03/2011 έσο 30/03/2011, 

ζην θξάγκα ηνπ Δπήλνπ, ζηελ Οξεηλή Ναππαθηία (λνκφο Αηησιναθαξλαλίαο).  

 

χιμα 4.4 : Περιγραφι ευρφτερθσ περιοχισ Φράγματοσ Ευινου [Google]                                                   
Figure 4.4 : Map of Evinos Dam area [Google] 

                                                                                                                                                    

Πεξηειάκβαλαλ ηε κέηξεζε κε GPS ησλ ζεκείσλ ηνπ πξσηεχνληνο θαη 

δεπηεξεχνληνο δηθηχνπ ηνπ θξάγκαηνο, ελφο ηξηγσλνκεηξηθνχ ηεο Γ.Τ.. (Σ73) θαη 

ηξηψλ βάζξσλ επηθαλεηαθψλ κεηαθηλήζεσλ ζηε ζηέςε θαη ζηελ θαηνιίζζεζε ηνπ 

1993. Οη κεηξήζεηο, νη νπνίεο εθηεινχληαη έσο ζήκεξα γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ 

κεηαθηλήζεσλ ζην θξάγκα γίλνληαη απφ ηελ ΔΤΓΑΠ Α.Δ, πνπ είλαη ππεχζπλε γηα ηε 

δηαρείξηζε ηνπ έξγνπ. Δθαξκφδνληαη επίγεηεο κέζνδνη κε ηε ρξήζε γεσδαηηηθψλ 

ζηαζκψλ, κεηξψληαο απνζηάζεηο θαη γσλίεο γηα ην πξνζδηνξηζκφ ηεο ζέζεο θαη 

ρσξνβάηεο γηα ην πξνζδηνξηζκφ ησλ πςνκέηξσλ δηαθνξψλ απφ ηα REPER πνπ είλαη 

εγθαηεζηεκέλα ζε δηάθνξα ζεκεία ηνπ θξάγκαηνο. 

Ζ δηαδηθαζία ησλ κεηξήζεσλ πεξηειάκβαλε αλαγλψξηζε ησλ βάζξσλ, θέληξσζε θαη 

νξηδνληίσζε ηεο θεξαίαο ηνπ νξγάλνπ, πξνζαλαηνιηζκφο ηεο αληέλαο πξνο ην βνξξά, 

κέηξεζε πςψλ θαη έλαξμε ηεο θαηαγξαθήο δεδνκέλσλ κε ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ 

ΦΡΑΓΜΑ 

ΔΤΖΝΟΤ 
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δέθηε. Ο ζθνπφο ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ ηεο θεξαίαο πξνο ην βνξξά είλαη ε εμάιεηςε 

ζθαικάησλ ιφγσ κεηαηφπηζεο ηνπ θέληξνπ θάζεο. ηε ζπλέρεηα ζπληάζζνληαλ ην 

έληππν ππαίζξνπ, ην νπνίν πεξηειάκβαλε ην χςνο θεξαίαο (ην νπνίν είρε ήδε 

κεηξεζεί), ηελ εκεξνκελία θαη ψξα ησλ κεηξήζεσλ, ην ηχπν θαη S/N ηνπ νξγάλνπ 

πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε θαη αλάινγα κε ην ηχπν ηνπ δέθηε ην φλνκα ηνπ αξρείνπ 

θαηαγξαθήο.  

Υξνληθφ εξγαζηψλ πεδίνπ 

1
ε 

εκέξα (27/03/2011): Έλαο απφ ηνπο ηέζζεξεηο δέθηεο ηνπνζεηήζεθε ζην Δ θαη 

έκεηλε ζηαζεξφο γηα φιν ηα δηάζηεκα πνπ γηλφηαλ νη  κεηξήζεηο ησλ βάζξσλ ηεο 

ζηέςεο θαη ηεο “Καηνιίζζεζεο 1993”. Σα βάζξα επηθαλεηαθψλ κεηαθηλήζεσλ πνπ 

κεηξήζεθαλ ζηε ζηέςε ήηαλ ην S64, S68 θαη S73 , ηα νπνία βξίζθνληαη θαηάληε ηνπ 

άμνλα ηνπ θξάγκαηνο. Δλψ ηα ηξία βάζξα ηεο θαηνιίζζεζεο πνπ κεηξήζεθαλ ήηαλ ην 

S44, S47 θαη S48. Ζ επηινγή ηνπο βαζίδεηαη ζην γεγνλφο φηη απφ ηε κειέηε ησλ 

ρξνλνζεηξψλ ησλ κεηξήζεσλ ηεο ΔΤΓΑΠ γηα ηα βάζξα ηεο θαηνιίζζεζεο 

παξνπζίαδαλ ηηο κεγαιχηεξεο κεηαθηλήζεηο. Σν S48 κεηξήζεθε μαλά ηελ ηξίηε εκέξα 

ησλ εξγαζηψλ πεδίνπ, θαζψο ππήξμε έλα πξφβιεκα ζηελ απνζήθεπζε δεδνκέλσλ. 

2
ε 

εκέξα (28/03/2011): Αξρηθά νη δχν ζηαζεξνί δέθηεο ηνπνζεηήζεθαλ ζηα ζεκεία Δ 

θαη Σ3, ελψ ζηε ζπλέρεηα νη άιινη δχν δέθηεο ηνπνζεηήζεθαλ αξρηθά ζηα ζεκεία Γ 

θαη Α γηα 2 h  θαη κεηαθηλήζεθαλ ζηα ζεκεία Β, Σ1 αληίζηνηρα, φπνπ παξέκεηλαλ θαη 

εθεί γηα 2 h. 

3
ε 

εκέξα (29/03/2011): Oη δχν ζηαζεξνί δέθηεο ηνπνζεηήζεθαλ ζηα ζεκεία Σ3 θαη Δ, 

κεηξήζεθε έπεηηα ην ζεκείν S48 γηα 0,5 h θαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο κέηξεζεο νη 

δχν δέθηεο ηνπνζεηήζεθαλ αξρηθά ζηα ζεκεία Α θαη Γ γηα 2 h  θαη κεηαθηλήζεθαλ 

ζηα ζεκεία Σ4, Σ1 αληίζηνηρα, φπνπ παξέκεηλαλ γηα άιιεο 2 h . 

4
ε 

εκέξα (30/03/2011): Ο πξψηνο δέθηεο θαηά ζεηξά ηνπνζέηεζεο, παξέκεηλε ζην 

ζεκείν Σ3 θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ησλ κεηξήζεσλ. Πξηλ φκσο ζηεζεί θαη ν δεχηεξνο 

ζηαζεξφο δέθηεο ζην Σ73, ηνπνζεηήζεθε έλαο δέθηεο ζην Σ4. Μεηά ηελ ηνπνζέηεζε 

ηνπ ηξίηνπ δέθηε ζην Σ73 ηνπνζεηήζεθε ν ηέηαξηνο ζην Γ. Οπφηε κεηαθηλήζεθαλ 

κεηά νη δχν δέθηεο φηαλ ζπκπιήξσζαλ 2 h θαηαγξαθήο απφ ην Σ4 ζην Α θαη απφ ην Γ 

ζην Β. 
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Απφ ηελ πεξηγξαθή ησλ εξγαζηψλ πεδίνπ αλά εκέξα είλαη θαλεξφ φηη δελ 

κεηξήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ ππαίζξνπ ηα ζεκεία Γ, Ε θαη Σ2, Σ69. 

Σα δχν πξψηα δελ κεηξήζεθαλ, θαζψο δελ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηελ ΔΤΓΑΠ σο 

ζεκεία ειέγρνπ βάζξσλ επηθαλεηαθψλ κεηαθηλήζεσλ. Δλψ ζηα άιια δχν αλ θαη έγηλε 

πξνζπάζεηα πξνζέγγηζεο ηνπο, απνδείρζεθε πνιχ δχζθνιε ε πξφζβαζε ζε απηά. Ζ 

πεξηγξαθή ησλ ζεκείσλ πνπ κεηξήζεθαλ δίλεηαη ζην Παξάξηεκα Α. 

 Παξαθάησ παξνπζηάδεηαη ελδεηθηηθά ε πεξηγξαθή ελφο βάζξνπ ηνπ δηθηχνπ ηνπ 

θξάγκαηνο: 

 

 

 

  πληεηαγκέλεο ζην WGS‟84: θ= 38
0 
39‟ 59”.75331, ι= 21

0 
50‟ 09”.30813, h= 576.599 m                                                                            

 

                                                                    Ζκεξνκελίεο Μέηξεζεο: 27/03/2011                                                     

                                                                                                                   28/03/2011   

                                                                                                                   29/03/2011            
  Πεξηγξαθή βάζξνπ:                                                                                             

 

  Σν βάζξν ηνπ ζεκείνπ Δ έρεη χςνο  1.07 m. 

 

 
                                                                                                                                                     

χιμα 4.5 : Φωτογραφία και ςκαρίφθμα του ςθμείου Ε                                                                                           
Figure 4.5 : Photograph and drawing of point E  

 

 

 

 

 

Κσδηθφο εκείνπ: Δ (Γευδαιηικό Γίκηςο) 
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ηα παξαθάησ ζρέδηα θαίλνληαη ηα ζεκεία πνπ κεηξήζεθαλ αλά εκέξα, νη 

κεηξεκέλεο βάζεηο θαη νη κεηαθηλήζεηο ησλ δεθηψλ. Δθηφο απηψλ, εκθαλίδνληαη ηα 

ζεκεία φπνπ νη δέθηεο θξαηήζεθαλ ζηαζεξνί θαηά ηε δηάξθεηα ησλ κεηξήζεσλ θαη ηα 

ζεκεία πνπ κεηξήζεθαλ απφ  ηνπο  θηλνχκελνπο δέθηεο. 
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ηνπο παξαθάησ πίλαθεο δίλνληαη αλαιπηηθά ηα ζηνηρεία ησλ κεηξήζεσλ, φπσο ε 

ζεηξά ηνπνζέηεζεο ησλ δεθηψλ αλά εκέξα, ην είδνο ηνπ δέθηε πνπ ηνπνζεηήζεθε ζε 

θάζε ζεκείν, ην ζεκείν κέηξεζεο, ην φλνκα ηνπ αξρείνπ πνπ δεκηνπξγήζεθε απφ ην 

δέθηε θαη ν ρξφλνο κέηξεζεο θάζε δέθηε. 

 

  

1η Ζμέπα 

Δπγαζιών 

Πεδίος 

27/03/2011       

Α/Α ΓΔΚΣΖ ΓΔΚΣΔ ΖΜΔΗΑ 

ΟΝΟΜΑ 

ΑΡΥΔΗΟΤ 

ΧΡΔ ΜΔΣΡΖΖ                

(ΥΡΟΝΟ GPS) 

          

1 Trimble 4700 E 10470860 12.33 - 15.43 

2 R8 S64 37050860 12.54 - 14.05 

3 R8 S68 02110860 13.14 - 14.08 

4 Trimble 4700 S73 93410860 13.31 - 14.11 

          

2 R8 S47 02110861 14.34 - 15.10 

4 Trimble 4700 S44 93410861 14.53 - 15.26 

      

 

  

2η Ζμέπα 

Δπγαζιών 

Πεδίος 

28/03/2011       

Α/Α ΓΔΚΣΖ ΓΔΚΣΔ ΖΜΔΗΑ 

ΟΝΟΜΑ 

ΑΡΥΔΗΟΤ 

ΧΡΔ ΜΔΣΡΖΖ                  

(ΥΡΟΝΟ GPS) 

          

1 Trimble 4700 E 93410870 06.34 - 15.56 

2 Σrimble 4700 T3 10470870 10.38 - 16.33 

3 R8 Γ 02110871 11.05 - 13.05 

4 R8 Α 37050871 11.24 - 13.28 

          

3 R8 Β 02110870 13.36 - 15.38 

4 R8 Σ1 37050870 13.53 - 15.46 
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3η Ζμέπα 

Δπγαζιών 

Πεδίος 

29/03/2011       

Α/Α ΓΔΚΣΖ ΓΔΚΣΔ ΖΜΔΗΑ 

ΟΝΟΜΑ 

ΑΡΥΔΗΟΤ 

ΧΡΔ ΜΔΣΡΖΖ                 

(ΥΡΟΝΟ GPS) 

          

1 

Trimble 

4700 T3 10470880 10.51 - 16.51 

2 

Trimble 

4700 E 93410880 11.24 - 16.13 

3 R8 S48 02110880 11.44 - 12.16 

4 R8 Γ 37050880 11.55 - 13.38 

          

3 R8 A 02110881 12.24 - 14.30 

4 R8 T4 37050883 14.19 - 16.31 

          

3 R8 T1 02110882 14.35 - 16.00 

 

  

4η Ζμέπα 

Δπγαζιών 

Πεδίος 

30/03/2011       

Α/Α ΓΔΚΣΖ ΓΔΚΣΔ ΖΜΔΗΑ 

ΟΝΟΜΑ 

ΑΡΥΔΗΟΤ 

ΧΡΔ ΜΔΣΡΖΖ                

(ΥΡΟΝΟ GPS) 

          

1 Trimble 4700 T3 93410890 07.22 - 15.12 

2 R8 T4 37050890 07.48 - 09.57 

3 Trimble 4700 T73 10470890 08.45 - 14.35 

4 R8 Γ 02110891 09.15 - 11.34 

          

3 R8 Α 37050892 10.17 - 12.30 

4 R8 Β 02110890 12.18 - 14.01 

 

 

Οη δπζθνιίεο θαηά ηελ πεξίνδν ησλ κεηξήζεσλ αθνξνχλ θπξίσο: 

 Σηο κεηαθηλήζεηο απφ ην ηφπν δηακνλήο πξνο ηε πεξηνρή ηνπ θξάγκαηνο πνπ 

γηλφηαλ νη κεηξήζεηο. Ζ πεξηνρή πνπ βξηζθφηαλ ν μελψλαο είλαη ην ρσξηφ 

Πιάηαλνο, ην νπνίν απνηειεί ηνλ πην θνληηλφ νηθηζκφ απφ ην θξάγκα κε 

ρψξνπο δηακνλήο. Ζ απφζηαζε είλαη πεξίπνπ 20 km θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ην 

γεγνλφο φηη ν δξφκνο είλαη αξθεηά ζηελφο, ρξεηαδφηαλ γηα ηε κεηαθίλεζε καο 

θαη αληίζηνηρα γηα ηελ επηζηξνθή απφ ην πεδίν ζρεδφλ 0,5 h.  
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 Οη κεγάιεο απνζηάζεηο κεηαμχ ησλ ζεκείσλ κέηξεζεο, απνηεινχζαλ έλα 

ρξνλνβφξν ζηνηρείν ηεο δηαδηθαζίαο ησλ κεηξήζεσλ.  

 Οη γξήγνξεο αιιαγέο ηνπ θαηξνχ, δεκηνχξγεζαλ πξνβιήκαηα ζηελ εθηέιεζε 

ησλ κεηξήζεσλ θαη θαζφξηζαλ ζε κεγάιν βαζκφ ηε πνξεία ηνπο. Ηδηαίηεξα ηελ 

άλνημε, φπνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη εξγαζίεο πεδίνπ νη θαηξηθέο ζπλζήθεο 

κεηαβάιινληαη απφηνκα θαη είλαη ζρεδφλ απξφβιεπηεο. Γηα παξάδεηγκα, ηε 

ηξίηε εκέξα ησλ εξγαζηψλ πεδίνπ νη κεηξήζεηο ιφγν έληνλεο βξνρφπησζεο ην 

πξσί άξρηζαλ ζηηο 2 ην κεζεκέξη, θάηη πνπ είρε ζαλ απνηέιεζκα λα 

νινθιεξσζνχλ κε ην ηειεπηαίν θσο ηεο εκέξαο.  

 Ζ αδπλακία απνζήθεπζεο ησλ δεδνκέλσλ απηφκαηα απφ έλα δέθηε R8, είρε 

ζαλ ζπλέπεηα λα γίλεηαη ε δηαδηθαζία ζρεκαηηζκνχ αξρείνπ κε ην ρεηξηζηήξην. 

 Ζ ππθλή βιάζηεζε ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ έληνλε βξνρφπησζε δελ θαηέζηεζαλ 

δπλαηή ηε πξφζβαζε ζην Σ69. 

 Ζ πξφζβαζε νχηε ζην Σ2 δελ ήηαλ εθηθηή, ιφγν ηεο θαθήο θαηάζηαζεο ηνπ 

ρσκαηφδξνκνπ πνπ νδεγνχζε ζην ζεκείν.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5 

                                                                                                                        

ΔΠΗΛΤΖ ΓΟΡΤΦΟΡΗΚΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ ΦΡΑΓΜΑΣΟ ΔΤΖΝΟΤ 
 

                                                                                                                                     

5.1 Διζαγυγικά 

ην ζηάδην απηφ κειεηάηαη ε επεμεξγαζία ησλ κεηξήζεσλ  GPS, κε ζθνπφ ηελ 

επίιπζε ηνπ δνξπθνξηθνχ δηθηχνπ ηνπ θξάγκαηνο Δπήλνπ. Πξνζδηνξίδνληαη απφ ηελ 

επίιπζε νη ζπληεηαγκέλεο ησλ βάζξσλ ηνπ πξσηεχνληνο θαη ηνπ δεπηεξεχνληνο 

ηξηγσλνκεηξηθνχ δηθηχνπ ηνπ θξάγκαηνο θαη ησλ ηξηψλ επηιεγκέλσλ ζεκείσλ 

ειέγρνπ ηεο ζηέςεο θαη ηεο “Καηνιίζζεζεο 1993”. Ζ επίιπζε ησλ δνξπθνξηθψλ 

δεδνκέλσλ έγηλε ζε έλα εκπνξηθφ πξφγξακκα επεμεξγαζίαο κεηξήζεσλ GPS. Ζ 

δηαδηθαζία ηεο επίιπζεο πεξηιακβάλεη:  

1. Δηζαγσγή ησλ κεηξήζεσλ GPS ζην πξφγξακκα επεμεξγαζίαο θαη ξχζκηζε ησλ 

παξακέηξσλ επίιπζεο                                                                                                                   

2. Δπίιπζε ησλ δνξπθνξηθψλ βάζεσλ 

3. πλφξζσζε ηνπ δνξπθνξηθνχ δηθηχνπ  

4. Απφδνζε ηνπ πξντφληνο επίιπζεο                                                                                                                                                                                                 

Ο ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα επέκβεη σο έλα βαζκφ ζηελ απφδνζε ηεο ηειηθήο 

ιχζεο θαη ην επηηπγράλεη κε: 

 ηελ βειηίσζε ηεο αξρηθήο ιχζεο κε “θφςηκν δνξπθφξσλ”, αιιαγή ηεο γσλίαο 

απνθνπήο δνξπθφξσλ (κάζθα) θ.α 

 ηνλ έιεγρν ησλ ιπκέλσλ βάζεσλ κε ην θιείζηκν ηξηγψλσλ  

 ηα βάξε ησλ παξαηεξήζεσλ γηα ην ζηνραζηηθφ κνληέιν πνπ απαηηείηαη ζηελ 

δηαδηθαζία ηεο επίιπζεο (ζπλφξζσζεο) 

 ηνπο ζηαηηζηηθνχο ειέγρνπο ησλ απνηειεζκάησλ, θιπ. 
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5.2 Γιαδικαζία επίλςζηρ δοπςθοπικού δικηύος - Λογιζμικό Trimble 

Business  Center (TBC) 

Ζ επίιπζε ησλ κεηξήζεσλ GPS έγηλε κε ην πξφγξακκα επεμεξγαζίαο δνξπθνξηθψλ 

δεδνκέλσλ ΣBC (Σrimble Business Center). Δίλαη ην πξφγξακκα πνπ παξέρεη απηή ηε 

πεξίνδν ε εηαηξία Σrimble κε ηελ αγνξά δεθηψλ GPS, ψζηε λα κπνξνχλ νη ρξήζηεο λα 

επεμεξγάδνληαη ηηο κεηξήζεηο πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ ζην πεδίν.  

 

 

                                                                                                                                                                                                       
χιμα 5.1 : Περιβάλλον εργαςίασ Σrimble Business Center (ΣΒC)                                                                  
Figure 5.1 : Interface of Trimble Business Center (TBC) software                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                     

Ζ δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη απφ ην πξφγξακκα γηα ηελ επίιπζε ησλ δεδνκέλσλ 

πνπ έρνπλ πξνέιζεη απφ κεηξήζεηο κε δέθηεο GPS είλαη ε παξαθάησ: 

 

1. Γεκηνπξγία εξγαζίαο (project): Σν project είλαη ζηελ νπζία έλαο θάθεινο, 

ζηνλ νπνίν απνζεθεχνληαη ηα δεδνκέλα πξνο επίιπζε, ηα ελδηάκεζα αξρεία 

πνπ δεκηνπξγνχληαη θαηά ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ, δηάθνξα reports 

θαη logs ηνπ πξνγξάκκαηνο θ.α. ηελ πεξίπησζε πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί  ήδε 

θάπνην project γίλεηαη ε επηινγή “Open Project‟‟, δηαθνξεηηθά ζπληάζζεηαη 

έλα λέν  επηιέγνληαο “New Project”.  

2. Οξηζκφο ησλ παξακέηξσλ εξγαζίαο φπσο: κνλάδεο κέηξεζεο, ην ζχζηεκα 

αλαθνξάο θαη νη ξπζκίζεηο ππνινγηζκνχ ησλ ζπληεηαγκέλσλ. ην “Project 

Settings”  “Select Coordinate System Type” επηιέγεηαη ην ζχζηεκα 

αλαθνξάο, ελψ γηα ην κνληέιν γεσεηδνχο δίλεηαη ε επηινγή “Geoid Model”. 

ην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα επίζεο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα αλαθνξάο ησλ 
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ζπληεηαγκέλσλ ζην ειιεληθφ γεσδαηηηθφ ζχζηεκα αλαθνξάο (ΔΓΑ‟87), 

θαζψο θαη ε  ρξήζε ελφο κνληέινπ γεσεηδνχο πνπ έρεη ζρεδηαζζεί ηα 

ηειεπηαία ρξφληα ηνπ EGM2008 θαη ην νπνίν παξέρεη θαιχηεξε γλψζε ηεο 

απνρήο ηνπ γεσεηδνχο ζπγθξηηηθά κε ηα πξνεγνχκελα κνληέια.  

 

χιμα 5.2 : Παράμετροι μεταςχθματιςμοφ από το WGS84 ςτο EΓΑ87 *Trimble]                                              
Figure 5.2 : Datum transformation from WGS84 to EGSA87 [Trimble]  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

3. Δηζαγσγή ησλ δεδνκέλσλ απφ ηνπο δέθηεο ζηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή.   

Γίλεηαη είηε ελζχξκαηα, είηε κε Bluetooth επηιέγνληαο απφ ην ρεηξηζηήξην ηα 

αξρεία ηεο εξγαζίαο. Ζ επηινγή ηνπ αξρείνπ γίλεηαη κε βάζε ηελ νλνκαζία 

ηνπ θάζε αξρείνπ δεδνκέλσλ, ε νπνία δίλεηαη κε έλα 8-ςήθην αξηζκφ πνπ 

ππνδειψλεη ηα εμήο: ηα 4 πξψηα ςεθία αθνξνχλ ηα 4 ηειεπηαία ςεθία ηνπ 

ζεηξηαθνχ αξηζκνχ ηνπ δέθηε GPS πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε, ηα 3 επφκελα ζηελ 

εκεξνινγηαθή εκέξα ηνπ έηνπο θαη ην ηειεπηαίν ζηελ αχμνπζα αξίζκεζε ησλ 

αξρείσλ θαηαγξαθήο ηνπ δέθηε ηελ ζπγθεθξηκέλε εκέξα. 

4. Μεηαθνξά αξρείνπ δεδνκέλσλ ζην πξφγξακκα επεμεξγαζίαο: Σα αξρεία 

θνξηψλνληαη ζην ινγηζκηθφ επίιπζεο, είηε κε ην format απνζήθεπζεο ηεο 

Σrimble, είηε ζε κνξθή rinex πνπ είλαη αλαγλψζηκα απφ φια ηα πξνγξάκκαηα 

επεμεξγαζίαο δνξπθνξηθψλ δεδνκέλσλ. Καηά ηελ εηζαγσγή ηνπ αξρείνπ 

νξίδεηαη ην  φλνκα ηνπ ζεκείνπ, ην χςνο θεξαίαο (αλ δελ έρνπλ εηζαρζεί ζην 

πεδίν θαηά ηε κέηξεζε), ζεκείν αλαθνξάο χςνπο, ην είδνο θεξαίαο θαη δέθηε. 

Γηα φζα ζεκεία ππάξρεη θνηλφο ρξφλνο κέηξεζεο, ην TΒC ην αληηιακβάλεηαη 

θαη δεκηνπξγεί κία βάζε ελψλνληαο ηα ζεκεία κεηαμχ ηνπο, αθφκα θαη αλ ν 

ρξφλνο παξαηήξεζεο είλαη πνιχ κηθξφο. 
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5. Οξηζκφο βάζεο ζηαζκψλ: Δπηιέγεηαη ην ζεκείν κε γλσζηέο ζπληεηαγκέλεο θαη 

κε ηελ εληνιή “Add Coordinate”, γίλεηαη ε εηζαγσγή ησλ ζπληεηαγκέλσλ ηνπ 

ζην πξφγξακκα θαη επηιέγεηαη “Survey Control” γηα ην είδνο ηνπ ζεκείνπ. 

6. Δπίιπζε βάζεσλ: Γίλεηαη επηινγή ησλ βάζεσλ ζην ζρεδηαζηηθφ παξάζπξν ηνπ 

πξνγξάκκαηνο θαη κε ηελ επηινγή “Survey->Process Baselines” επηιχνληαη.  

 

χιμα 5.3 : Παρουςίαςθ επιλυμζνων βάςεων [Trimble]                                                                                    
Figure 5.3 : Successfully solved GPS baselines [Trimble]                                               

                                                                                                                                                         

Δάλ θάπνηεο βάζεηο αιινηψζνπλ ηελ πνηφηεηα ηεο ιχζεο ζα θαλεί απφ ην 

<<θιείζηκν>> ησλ  ηξηγψλσλ πνπ ην πξφγξακκα ζρεκαηίδεη. 

Οη δείθηεο πνπ εμεηάδνληαη γηα λα θξηζεί ε πνηφηεηα ηεο ιχζεο είλαη νη 

αθφινπζνη:   

 

α) Ratio: Πξέπεη λα είλαη φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξν, άλσ ηνπ 5. Δπεηδή ε 

επίιπζε γίλεηαη κε ρξήζε ΜΔΣ, ην ratio είλαη ν ιφγνο ηεο κεηαβιεηφηεηαο ηεο 

επηιερζείζαο σο βέιηηζηεο επίιπζεο κεηά απφ έλα αξηζκφ επαλαιήςεσλ ζε 

ζρέζε κε  ηε κεηαβιεηφηεηα ηεο ακέζσο πξνεγνχκελεο. Όζν πιεζηάδεη ηε 

κνλάδα, ηφζν πην θνληηλέο είλαη νη ιχζεηο, άξα ηφζν κεγαιψλεη ε αβεβαηφηεηα 

γηα ην αλ ε ιχζε είλαη ηειηθά ε νξζή ή φρη. 

β) RMS (Root Mean Square): Πξέπεη λα είλαη φζν ην δπλαηφλ κηθξφηεξν. 

Δίλαη ην κέζν ηεηξαγσληθφ ζθάικα θαη δείρλεη ηελ πνηφηεηα ηεο 

παξαηεξήζεσλ απνζηάζεσλ απφ ηνπο δνξπθφξνπο. Δίλαη αλεμάξηεην απφ ηε 

γεσκεηξία ησλ δνξπθφξσλ. 
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Γηα ηελ αληηκεηψπηζε πξνβιεκαηηθψλ βάζεσλ γίλνληαη νη εμήο ελέξγεηεο:                

α) ιχλεηαη ε βάζε κφλε ηεο, β) κέζα απφ ηε παξαηήξεζε ηνπ ζήκαηνο  ησλ 

δνξπθφξσλ γηα θάζε ζηαζκφ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα είηε λα αθαηξεζεί θάπνηνο 

απφ ηνπο δνξπθφξνπο, εάλ δελ εκθαλίδεη θαιή ζπκπεξηθνξά, είηε λα  γίλεη 

δηφξζσζε  ζπγθεθξηκέλσλ δηαζηήκαησλ πνπ έρεη εκθαληζηεί “ζφξπβνο” ζηηο 

κεηξήζεηο επηιέγνληαο “View->Timeline”, γ) αιιαγή ηεο γσλίαο απνθνπήο 

δνξπθφξσλ (κάζθα) ηεο θεξαίαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ επίιπζε. Σν 

κέγεζνο απηφ δεκηνπξγεί κία κάζθα απφξξηςεο δεδνκέλσλ ηα νπνία 

ζπιιέγνληαη ζε γσλία κηθξφηεξε ηεο θαζνξηδφκελεο. Ζ κάζθα 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ειαρηζηνπνηεζνχλ ηα ζθάικαηα πνιπαλαθιάζεσλ θαη  

αηκνζθαηξηθήο δηάζιαζεο, απνξξίπηνληαο ηηο παξαηεξήζεηο θαθήο πνηφηεηαο. 

Βεβαίσο, ε επηινγή κεγάιεο κάζθαο (>20
ν
) αδπλαηίδεη πάξα πνιχ ηε ιχζε 

απνξξίπηνληαο θάπνηνπο απφ ηνπο δνξπθφξνπο, ελψ απμάλεηαη θαη ε 

αβεβαηφηεηα ζην πξνζδηνξηζκφ ηνπ πςνκέηξνπ θαζψο ε γεσκεηξία ησλ 

δνξπθφξσλ γίλεηαη δπζκελήο.                                                                                                    

 

 

χιμα 5.4 : Ρυκμίςεισ δορυφόρων κατά τθν επεξεργαςία βάςθσ [Trimble]                                                                                                     
Figure 5.4 : Satellite configuration in the baseline processing [Trimble]                                               

 

7. πλφξζσζε δηθηχνπ: Με ηελ νινθιήξσζε ηεο επίιπζεο ησλ βάζεσλ,  

αθνινπζεί ε ζπλφξζσζε ηνπ δηθηχνπ επηιέγνληαο “Αdjustment ->Adjust” θαη 

ζηε ζπλέρεηα “Report->Network Adjustment” γηα λα γίλεη ε εμαγσγή ησλ 

απνηειεζκάησλ απηήο.  

8. Δμαγσγή απνηειεζκάησλ: Σν ΣΒC δηαζέηεη δηάθνξεο δπλαηφηεηεο εμαγσγήο 

ησλ απνηειεζκάησλ (export) φπσο απιφ αξρείν ζπληεηαγκέλσλ, αξρείν 

drawing (dwg γηα autocad), shapefile (shp γηα GIS εθαξκνγέο) θ.α. 
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5.3 Δίδη επιλύζευν 

Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ζέζεο ησλ βάζξσλ πνπ κεηξήζεθαλ ζην θξάγκα ηνπ 

Δπήλνπ κε GPS (βάζξα δηθηχνπ θαη ηξία βάζξα ζηε ζηέςε θαη ηελ θαηνιίζζεζε), 

έγηλαλ δχν δηαθνξεηηθέο επηιχζεηο κε ζθνπφ λα ειεγρζνχλ ηα απνηειέζκαηα πνπ ζα 

πξνθχςνπλ. ηελ πξψηε θξαηήζεθε ζηαζεξφ ην ηξηγσλνκεηξηθφ Σ73 ηεο Γ.Τ.., ην 

νπνίν κεηξήζεθε πεξίπνπ 6 ψξεο ηελ ηέηαξηε εκέξα ησλ εξγαζηψλ ππαίζξνπ. 

Δηζήρζεζαλ ζην πξφγξακκα νη ζπληεηαγκέλεο ηνπ βάζξνπ ζηε πξνβνιή ηνπ 

ΔΓΑ‟87 θαη ην νξζνκεηξηθφ πςφκεηξν, ηα ζηνηρεία δφζεθαλ απφ ηελ Γ.Τ... 

Σα ζηνηρεία ηνπ βάζξνπ είλαη ηα παξαθάησ: 

ΟΝΟΜΑΗΑ 

ΒΑΘΡΟΤ x (m) y (m) Ζ (m) Ζβάζξνπ (m) 

     Σ73 313174,217 4282526,992 728,271 1,09 

 

 

χιμα 5.5 : Επίλυςθ δικτφου GPS από το τριγωνομετρικό Σ73 [Trimble Business Center]                                                                                     
Figure 5.5 : Solving the network GPS from trigonometric point T73 [Trimble Business Center]      

                                                                                 

 

χιμα 5.6 : Ελλείψεισ ςφάλματοσ δικτφου GPS Ευινου [Trimble Business Center]                                                                                     

Figure 5.6 : Error ellipses for Evinos GPS network [Trimble Business Center]                                                                                      
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Ζ δεχηεξε επίιπζε αθνξά ηελ ρξήζε σο βαζηθνχ ζεκείνπ ην κφληκν ζηαζκφ ηεο 

ΔUREF ζηελ Πάηξα. Σα ζηνηρεία πνπ εηζήρζεζαλ ζηελ πεξίπησζε απηή ζην 

πξφγξακκα, είλαη νη ειιεηςνεηδείο ζπληεηαγκέλεο ηνπ ζηαζκνχ ζην WGS84, ην 

γεσκεηξηθφ πςφκεηξν θαη ην χςνο ηεο θεξαίαο. Σν πξφγξακκα δελ αλαγλψξηζε ην 

ζπγθεθξηκέλν είδνο δέθηε θαη αληέλαο, γηα απηφ θαη εηζήρζεζαλ σο άγλσζηεο 

πνηφηεηαο (unknown external)  ζην πξφγξακκα. Δλψ έγηλε ε αλαγσγή ηνπ χςνπο ηεο 

θεξαίαο ζην θέληξν θάζεο ηνπ νξγάλνπ. Παξαθάησ δίλνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ ζηαζκνχ 

ηεο Πάηξαο: 

        θ                                    ι                              h (m) 

PATO 38° 17' 01",1613 21° 47' 12",3002    121,042 

Γέθηεο: TPS GB-1000 

Κεξαία: ASH700936E 

 

 

 χιμα 5.7: Γεωμετρία κεραίασ ASH700936E [EUREF]                                                                                 
Figure 5.7 : Layout geometry of antenna ASH700936E [EUREF] 

 

 

χιμα 5.8 : Επίλυςθ δικτφου GPS από το ςτακμό τθσ Πάτρασ [Trimble Business Center]                                                                                     
Figure 5.8 : Solving the network GPS from station at Patra [Trimble Business Center]                                                                                               
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Καηά ηελ επεμεξγαζία ησλ βάζεσλ θαη ζηηο δχν επηιχζεηο έγηλαλ αθαηξέζεηο 

δνξπθφξσλ GPS γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ιχζεσλ. Οη αθαηξέζεηο 

παξνπζηάδνληαη παξαθάησ:     

1ε Ζκέξα Δξγαζηψλ Πεδίνπ 27/03/2011 

Α/Α ΓΔΚΣΖ ΓΔΚΣΔ ΖΜΔΗΑ ΑΦΑΗΡΔΖ ΓΟΡΤΦΟΡΧΝ GPS 

        

1 Trimble 4700 E SV 16, 20 

2 R8 S64 SV 16 

3 R8 S68 - 

4 Trimble 4700 S73 - 

        

2 R8 S47 - 

4 Trimble 4700 S44 - 

                                                                                                                                

2ε Ζκέξα Δξγαζηψλ Πεδίνπ 28/03/2011 

Α/Α ΓΔΚΣΖ ΓΔΚΣΔ ΖΜΔΗΑ ΑΦΑΗΡΔΖ ΓΟΡΤΦΟΡΧΝ GPS 

        

1 Trimble 4700 E SV 15,30 

2 Trimble 4700 T3 SV 24, 30, 27, 11 

3 R8 Γ SV 24 

4 R8 Α SV 28 

        

3 R8 Β - 

4 R8 Σ1 SV 4, 23 

 

3ε Ζκέξα Δξγαζηψλ Πεδίνπ 29/03/2011 

Α/Α ΓΔΚΣΖ ΓΔΚΣΔ ΖΜΔΗΑ ΑΦΑΗΡΔΖ ΓΟΡΤΦΟΡΧΝ GPS 

        

1 Trimble 4700 T3 SV 30, 24 

2 Trimble 4700 E SV 17, 27, 32 

3 R8 S48 - 

4 R8 Γ SV 32 

        

3 R8 Α - 

4 R8 Σ4 SV 2 

        

3 R8 Σ1 - 

 

4ε Ζκέξα Δξγαζηψλ Πεδίνπ 30/03/2011 

Α/Α ΓΔΚΣΖ ΓΔΚΣΔ ΖΜΔΗΑ ΑΦΑΗΡΔΖ ΓΟΡΤΦΟΡΧΝ GPS 

        

1 Trimble 4700 T3 SV 30, 19 

2 R8 T4 - 

3 Trimble 4700 T73 SV 30 

4 R8 Γ SV 8 

        

3 R8 Α SV 2  

4 R8 B SV 23 
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Ζ αθαίξεζε δνξπθφξσλ θαη νη δηνξζψζεηο ζηα ζπγθεθξηκέλα δηαζηήκαηα πνπ ππήξρε 

“ζφξπβνο” ζηηο κεηξήζεηο, βειηίσζε ζε κεγάιν βαζκφ ηελ πνηφηεηα ησλ επηιπκέλσλ 

βάζεσλ. Παξαθάησ δίλεηαη ε πεξηγξαθή ηεο ιχζεο ησλ βάζεσλ θαη κε ηνπο δχν 

ηξφπνπο επίιπζεο (Σ73 θαη Πάηξα).  

 

 

Δπίιπζε βάζεσλ απφ Σ73 (Γ.Τ..) 
Α/Α Απφ ζηαζκφ Πξνο ζηαζκφ Μήθνο βάζεο (m) Δίδνο ιχζεο  Ratio  RMS (m) 

       1 S68 S73 228,825 Fixed 10,6 0,006 

2 S68 S64 180,990 Fixed 69,1 0,005 

3 S68 Δ 343,226 Fixed 13,9 0,008 

4 S73 S64 409,814 Fixed 13,7 0,005 

5 S73 Δ 568,501 Fixed 14,6 0,006 

6 S64 E 171,762 Fixed 58,2 0,007 

7 E S44 414,784 Fixed 12,3 0,006 

8 E S47 272,469 Fixed 20,3 0,006 

9 S44 S47 146,392 Fixed 27,8 0,004 

10 B T73 1455,171 Fixed 11,3 0,009 

11 B A 315,848 Fixed 23,6 0,005 

12 B T3 1025,829 Fixed 7,6 0,009 

13 Γ Σ73 1296,305 Fixed 11,8 0,007 

14 Α Σ73 1752,869 Fixed 22,6 0,006 

15 Σ4 Σ73 1551,717 Fixed 14,8 0,007 

16 Σ3 Σ73 1836,302 Fixed 36 0,009 

17 Α Γ 481,56 Fixed 32 0,006 

18 Α Σ3 935,55 Fixed 14,1 0,009 

19 Σ3 Γ 858,344 Fixed 6,5 0,007 

20 Σ3 Σ4 1391,588 Fixed 6,2 0,008 

21 Γ Σ4 1681,333 Fixed 11,9 0,009 

22 Α Γ 481,553 Fixed 13,9 0,007 

23 Α Σ3 935,55 Fixed 14,2 0,008 

24 Α Δ 536,858 Fixed 11,8 0,009 

25 Γ Σ3 858,349 Fixed 19 0,009 

26 Γ Δ 606,335 Fixed 13,8 0,010 

27 Σ3 Δ 408,632 Fixed 55,3 0,009 

28 Σ3 Β 1025,827 Fixed 3,1 0,010 

29 Σ3 Σ1 1130,070 Fixed 3,7 0,010 

30 Δ Β 688,635 Fixed 5 0,009 

31 Δ Σ1 808,835 Fixed 16,1 0,009 

32 Β Σ1 1055,605 Fixed 13,3 0,008 

33 Γ Α 481,559 Fixed 79,4 0,006 

34 Γ Σ3 858,356 Fixed 11,4 0,008 

35 Γ Δ 606,337 Fixed 7,3 0,010 

36 Γ S48 644,509 Fixed 16,6 0,010 

37 A T3 935,550 Fixed 6,5 0,006 

38 A E 536,852 Fixed 6,1 0,007 

39 A T4 2069,468 Fixed 17,5 0,007 

40 T3 E 408,638 Fixed 3 0,008 

41 T3 S48 231,182 Fixed 21 0,007 

42 T3 T4 1391,591 Fixed 4,1 0,008 

43 T3 T1 1130,080 Fixed 26,2 0,008 

44 E S48 228,136 Fixed 54,9 0,008 

45 E T4 1699,284 Fixed 4,1 0,010 

46 E T1 808,839 Fixed 55,7 0,007 

47 T4 T1 2498,233 Fixed 53,3 0,009 
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Δπίιπζε βάζεσλ απφ ην ζηαζκφ ηεο Πάηξαο    
      

Α/Α Απφ ζηαζκφ Πξνο ζηαζκφ Μήθνο βάζεο (m) Δίδνο ιχζεο  Ratio  RMS (m) 

        

1 S68 S73 228,825 Fixed 10,6 0,006 

2 S68 S64 180,990 Fixed 69,1 0,005 

3 S68 Δ 343,226 Fixed 13,9 0,008 

4 S68 PATO 43060,666 Fixed 4,1 0,016 

5 S73 S64 409,814 Fixed 13,7 0,005 

6 S73 Δ 568,501 Fixed 14,6 0,006 

7 S73 PATO 43289,330 Fixed 20 0,012 

8 S64 E 171,762 Fixed 58,2 0,007 

9 S64 PATO 42879,798 Fixed 24,2 0,013 

10 E S44 414,784 Fixed 12,3 0,006 

11 E S47 272,469 Fixed 20,3 0,006 

12 E PATO 42729,380 Fixed 5,9 0,015 

13 S44 PATO 42473,152 Fixed 53,9 0,009 

14 S47 PATO 42582,398 Fixed 29,8 0,009 

15 S44 S47 146,392 Fixed 27,8 0,004 

16 A B 315,848 Fixed 23,6 0,005 

17 A Γ 481,560 Fixed 32 0,006 

18 Α Σ3 935,550 Fixed 14,1 0,009 

19 Α PATO 43235,826 Fixed 44,7 0,010 

20 B T3 1025,829 Fixed 7,6 0,009 

21 B PATO 43412,628 Fixed 4,3 0,016 

22 Γ Σ4 1681,333 Fixed 12 0,009 

23 Γ Σ3 858,344 Fixed 6,5 0,007 

24 Γ PATO 43253,531 Fixed 34,9 0,012 

25 Σ3 Σ4 1391,588 Fixed 6,2 0,008 

26 T3 PATO 42401,228 Fixed 8,6 0,015 

27 T4 PATO 42229,535 Fixed 2,7 0,016 

28 A Γ 481,553 Fixed 13,9 0,007 

29 Α Σ3 935,550 Fixed 14,2 0,008 

30 Α Δ 536,858 Fixed 11,8 0,009 

31 Α PATO 43235,390 Fixed 30,6 0,012 

32 Γ Σ3 858,349 Fixed 19 0,009 

33 Γ Δ 606,335 Fixed 13,8 0,010 

34 Γ PATO 43253,541 Fixed 18,1 0,014 

35 Σ3 Δ 408,632 Fixed 55,3 0,009 

36 Σ3 Β 1025,827 Fixed 3,1 0,010 

37 Σ3 Σ1 1130,070 Fixed 3,7 0,010 

38 T3 PATO 42401,225 Fixed 21,3 0,014 

39 Δ Β 688,635 Fixed 5 0,009 

40 Δ Σ1 808,835 Fixed 16,1 0,009 

41 E PATO 42729,370 Fixed 10,8 0,017 

42 B PATO 43412,629 Fixed 17 0,014 

43 T1 PATO 42844,609 Fixed 52,4 0,011 

44 Β Σ1 1055,605 Fixed 13,3 0,008 

45 Γ Α 481,559 Fixed 79,4 0,006 

46 Γ Σ3 858,356 Fixed 11,4 0,008 

47 Γ Δ 606,337 Fixed 7,3 0,010 

48 Γ S48 644,509 Fixed 16,6 0,010 

49 Γ PATO 43253,529 Fixed 15,6 0,016 

50 A T3 935,550 Fixed 6,5 0,006 

51 A E 536,852 Fixed 6,1 0,007 

52 A T4 2069,468 Fixed 17,5 0,007 

53 A PATO 43235,384 Fixed 32,3 0,013 
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54 T3 E 408,638 Fixed 2,9 0,008 

55 T3 S48 231,182 Fixed 21 0,007 

56 T3 T4 1391,591 Fixed 4,1 0,008 

57 T3 T1 1130,080 Fixed 26,2 0,008 

58  T3  PATO 42401,223 Fixed 19,4 0,015 

59 E S48 228,136 Fixed 54,9 0,008 

60 E T4 1699,284 Fixed 4,1 0,010 

61 E T1 808,839 Fixed 55,7 0,007 

62 E PATO 42729,369 Fixed 34,2 0,017 

63 S48 PATO 42617,533 Fixed 28,1 0,013 

64 T4 PATO 42229,530 Fixed 8,8 0,013 

65 T1 PATO 42844,616 Fixed 27,5 0,011 

66 T4 T1 2498,233 Fixed 53,8 0,008 

 

Απφ ηελ κειέηε ησλ βάζεσλ πξνθχπηεη φηη: 

 Έρνπλ επηιπζεί νη αζάθεηεο, νη ιχζεηο είλαη fixed (αθέξαηεο δηαθνξέο θάζεο). 

 Ο δείθηεο αμηνπηζηίαο ηεο ιχζεο Ratio είλαη > 5 ζην ζχλνιν ζρεδφλ ησλ 

βάζεσλ.  

 Σν κέζν ηεηξαγσληθφ ζθάικα (RMS) θπκαίλεηαη ζηα 0,010 m. 

 Οη βάζεηο απφ ην ζηαζκφ ηεο Πάηξαο επηιχζεθαλ, αλ θαη ην κήθνο ηνπο είλαη 

αξθεηά κεγαιχηεξν ζπγθξηηηθά κε ηηο ππφινηπεο βάζεηο ηεο πεξηνρήο ηνπ 

θξάγκαηνο.  

 Ζ ρξήζε δεθηψλ GPS ζηηο εξγαζίεο πεδίνπ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηε ζπρλφηεηα 

L1/L2 δίλεη ηε δπλαηφηεηα επίιπζεο κεγάισλ ζε κήθνο βάζεσλ. 
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5.4 Αποηελέζμαηα επιλύζευν-ςγκπίζειρ 

Οη παξαθάησ ειιεηςνεηδείο γεσδαηηηθέο ζπληεηαγκέλεο ζην παγθφζκην ζχζηεκα 

αλαθνξάο WGS‟84 καδί κε ην γεσκεηξηθφ πςφκεηξν απνηεινχλ ηα απνηειέζκαηα ηεο 

ζπλφξζσζεο γηα ηα βάζξα ηνπ ηξηγσλνκεηξηθνχ δηθηχνπ ηνπ θξάγκαηνο ηνπ Δπήλνπ, 

ησλ ηξηψλ βάζξσλ ειέγρνπ ηεο ζηέςεο θαη ησλ ηξηψλ βάζξσλ ειέγρνπ ηεο 

“Καηνιίζζεζεο 1993”. Σα απνηειέζκαηα πξνέθπςαλ βάζε ηεο επίιπζεο απφ ην 

ηξηγσλνκεηξηθφ Σ73 ηεο Γ.Τ..: 

 

Point ID Latitude Longitude 
Height 

(Meter)  

Height Error 

(Meter)  
Fixed 

A  N38°40'16.65717"    E21°50'04.16650"    544.625    0.014       

B  N38°40'21.52504"    E21°50'15.62519"    566.565    0.013       

D  N38°40'15.64538"    E21°50'24.04066"    552.090    0.014       

E  N38°39'59.75331"    E21°50'09.30814"    576.600    0.013       

S44  N38°39'50.39387"    E21°50'21.60250"    557.100    0.032       

S47  N38°39'54.25576"    E21°50'18.08333"    554.320    0.030       

S48  N38°39'55.49547"    E21°50'16.96523"    553.255    0.021       

S64  N38°40'04.36044"    E21°50'13.15174"    550.221    0.018       

S68  N38°40'10.17352"    E21°50'14.18259"    550.716    0.019       

S73  N38°40'17.52581"    E21°50'15.45881"    550.358    0.020       

T1  N38°40'05.86213"    E21°49'36.83203"    529.371    0.016       

T3  N38°39'48.34758"    E21°50'17.71390"    620.798    0.013       

T4  N38°39'37.34964"    E21°51'13.51537"    588.080    0.014       

T73  N38°40'27.34564"    E21°51'14.81819"    758.993    ?    LLh    

 

 

 

 

 

 

 

 

http://localhost:1760/?Project=bda3a0b1-75e1-4b2d-8659-1786a0702637&SerialNumber=1269
http://localhost:1760/?Project=bda3a0b1-75e1-4b2d-8659-1786a0702637&SerialNumber=1264
http://localhost:1760/?Project=bda3a0b1-75e1-4b2d-8659-1786a0702637&SerialNumber=1259
http://localhost:1760/?Project=bda3a0b1-75e1-4b2d-8659-1786a0702637&SerialNumber=1204
http://localhost:1760/?Project=bda3a0b1-75e1-4b2d-8659-1786a0702637&SerialNumber=1226
http://localhost:1760/?Project=bda3a0b1-75e1-4b2d-8659-1786a0702637&SerialNumber=1174
http://localhost:1760/?Project=bda3a0b1-75e1-4b2d-8659-1786a0702637&SerialNumber=1356
http://localhost:1760/?Project=bda3a0b1-75e1-4b2d-8659-1786a0702637&SerialNumber=1179
http://localhost:1760/?Project=bda3a0b1-75e1-4b2d-8659-1786a0702637&SerialNumber=1169
http://localhost:1760/?Project=bda3a0b1-75e1-4b2d-8659-1786a0702637&SerialNumber=1215
http://localhost:1760/?Project=bda3a0b1-75e1-4b2d-8659-1786a0702637&SerialNumber=1276
http://localhost:1760/?Project=bda3a0b1-75e1-4b2d-8659-1786a0702637&SerialNumber=1295
http://localhost:1760/?Project=bda3a0b1-75e1-4b2d-8659-1786a0702637&SerialNumber=1365
http://localhost:1760/?Project=bda3a0b1-75e1-4b2d-8659-1786a0702637&SerialNumber=1482
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Baseline Processing Report 

Acceptance Summary 

Processed Passed 
Flag  Fail  

47  47  0  0  

 

 
Loop Closure Results 

 
Summary 

Legs in loop: 3 

Number of Loops: 146 

Number Passed: 146 

Number Failed: 0 

 
Length 

(Meter) 

ΓHoriz 

(Meter) 

ΓVert 

(Meter) 
PPM 

Pass/Fail Criteria  0.050 0.050  

Best  0.000 0.000 0.922 

Worst  0.025 0.050 19.316 

Average Loop 2695.834 0.010 0.014 7.041 

Standard Error 1138.450 0.025 0.005 3.906 

 

 

Precision Confidence Level:  95% 

 

Error Ellipse Components 
 

Point 

ID 

Semi-major 

axis 

(Meter)  

Semi-minor 

axis 

(Meter)  

Azimuth 

A  0.005 0.004 170° 

B  0.007 0.005 150° 

D  0.005 0.004 177° 

E  0.005 0.004 169° 

S44  0.013 0.012 77° 

S47  0.013 0.012 63° 

S48  0.009 0.008 178° 

S64  0.013 0.008 160° 

S68  0.013 0.009 161° 

S73  0.015 0.009 163° 

T1  0.006 0.006 142° 

T3  0.005 0.004 170° 

T4  0.006 0.005 155° 

http://localhost:1760/?Project=bda3a0b1-75e1-4b2d-8659-1786a0702637&SerialNumber=1269
http://localhost:1760/?Project=bda3a0b1-75e1-4b2d-8659-1786a0702637&SerialNumber=1264
http://localhost:1760/?Project=bda3a0b1-75e1-4b2d-8659-1786a0702637&SerialNumber=1259
http://localhost:1760/?Project=bda3a0b1-75e1-4b2d-8659-1786a0702637&SerialNumber=1204
http://localhost:1760/?Project=bda3a0b1-75e1-4b2d-8659-1786a0702637&SerialNumber=1226
http://localhost:1760/?Project=bda3a0b1-75e1-4b2d-8659-1786a0702637&SerialNumber=1174
http://localhost:1760/?Project=bda3a0b1-75e1-4b2d-8659-1786a0702637&SerialNumber=1356
http://localhost:1760/?Project=bda3a0b1-75e1-4b2d-8659-1786a0702637&SerialNumber=1179
http://localhost:1760/?Project=bda3a0b1-75e1-4b2d-8659-1786a0702637&SerialNumber=1169
http://localhost:1760/?Project=bda3a0b1-75e1-4b2d-8659-1786a0702637&SerialNumber=1215
http://localhost:1760/?Project=bda3a0b1-75e1-4b2d-8659-1786a0702637&SerialNumber=1276
http://localhost:1760/?Project=bda3a0b1-75e1-4b2d-8659-1786a0702637&SerialNumber=1295
http://localhost:1760/?Project=bda3a0b1-75e1-4b2d-8659-1786a0702637&SerialNumber=1365
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Σα απνηειέζκαηα ηεο ζπλφξζσζεο ησλ ζεκείσλ ηνπ ηξηγσλνκεηξηθνχ δηθηχνπ ηνπ 

θξάγκαηνο θαη ησλ ζεκείσλ ειέγρνπ ηεο ζηέςεο θαη ηεο θαηνιίζζεζεο βάζε ηεο 

επίιπζεο απφ ην ζηαζκφ ηεο Πάηξαο: 

 

Point ID Latitude Longitude 
Height 

(Meter)  

Height Error 

(Meter)  
Fixed 

A  N38°40'16.65717"    E21°50'04.16649"    544.625    0.018       

B  N38°40'21.52503"    E21°50'15.62520"    566.564    0.019       

D  N38°40'15.64538"    E21°50'24.04066"    552.091    0.018       

E  N38°39'59.75331"    E21°50'09.30813"    576.599    0.018       

PAT0  N38°17'01.16130"    E21°47'12.30020"    121.042    ?    LLh    

S44  N38°39'50.39388"    E21°50'21.60249"    557.100    0.030       

S47  N38°39'54.25579"    E21°50'18.08331"    554.318    0.027       

S48  N38°39'55.49548"    E21°50'16.96523"    553.255    0.022       

S64  N38°40'04.36048"    E21°50'13.15172"    550.221    0.019       

S68  N38°40'10.17355"    E21°50'14.18258"    550.716    0.020       

S73  N38°40'17.52585"    E21°50'15.45880"    550.357    0.020       

T1  N38°40'05.86213"    E21°49'36.83203"    529.371    0.019       

T3  N38°39'48.34758"    E21°50'17.71390"    620.798    0.018       

T4  N38°39'37.34964"    E21°51'13.51537"    588.080    0.019       

T73  N38°40'27.34564"    E21°51'14.81819"    758.993    0.020       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://localhost:1501/?Project=853613ff-d59a-4449-936a-d071eac8820e&SerialNumber=1269
http://localhost:1501/?Project=853613ff-d59a-4449-936a-d071eac8820e&SerialNumber=1264
http://localhost:1501/?Project=853613ff-d59a-4449-936a-d071eac8820e&SerialNumber=1259
http://localhost:1501/?Project=853613ff-d59a-4449-936a-d071eac8820e&SerialNumber=1204
http://localhost:1501/?Project=853613ff-d59a-4449-936a-d071eac8820e&SerialNumber=1128
http://localhost:1501/?Project=853613ff-d59a-4449-936a-d071eac8820e&SerialNumber=1226
http://localhost:1501/?Project=853613ff-d59a-4449-936a-d071eac8820e&SerialNumber=1174
http://localhost:1501/?Project=853613ff-d59a-4449-936a-d071eac8820e&SerialNumber=1356
http://localhost:1501/?Project=853613ff-d59a-4449-936a-d071eac8820e&SerialNumber=1179
http://localhost:1501/?Project=853613ff-d59a-4449-936a-d071eac8820e&SerialNumber=1169
http://localhost:1501/?Project=853613ff-d59a-4449-936a-d071eac8820e&SerialNumber=1215
http://localhost:1501/?Project=853613ff-d59a-4449-936a-d071eac8820e&SerialNumber=1276
http://localhost:1501/?Project=853613ff-d59a-4449-936a-d071eac8820e&SerialNumber=1295
http://localhost:1501/?Project=853613ff-d59a-4449-936a-d071eac8820e&SerialNumber=1365
http://localhost:1501/?Project=853613ff-d59a-4449-936a-d071eac8820e&SerialNumber=1482
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Baseline Processing Report 
 

Acceptance Summary 

Processed Passed 
Flag  Fail  

66  66  0  0  

 

 
Loop Closure Results 

 
Summary 

Legs in loop: 3 

Number of Loops: 304 

Number Passed: 304 

Number Failed: 0 

 
Length 

(Meter) 

ΓHoriz 

(Meter) 

ΓVert 

(Meter) 
PPM 

Pass/Fail Criteria  0.050 0.050  

Best  0.001 0.000 0.025 

Worst  0.025 -0.048 19.146 

Average Loop 46263.488 0.010 0.016 3.518 

Standard Error 41890.630 0.028 0.005 4.363 

 

Precision Confidence Level:  95% 

 

Error Ellipse Components 
 

Point 

ID 

Semi-major axis 

(Meter)  

Semi-minor axis 

(Meter)  
Azimuth 

A  0.006 0.005 164° 

B  0.007 0.006 153° 

D  0.006 0.005 168° 

E  0.006 0.005 164° 

S44  0.012 0.011 80° 

S47  0.011 0.011 61° 

S48  0.009 0.008 174° 

S64  0.011 0.007 159° 

S68  0.012 0.008 160° 

S73  0.012 0.008 162° 

T1  0.007 0.006 148° 

T3  0.006 0.005 165° 

T4  0.007 0.006 159° 

T73  0.007 0.005 167° 

http://localhost:1501/?Project=853613ff-d59a-4449-936a-d071eac8820e&SerialNumber=1269
http://localhost:1501/?Project=853613ff-d59a-4449-936a-d071eac8820e&SerialNumber=1264
http://localhost:1501/?Project=853613ff-d59a-4449-936a-d071eac8820e&SerialNumber=1259
http://localhost:1501/?Project=853613ff-d59a-4449-936a-d071eac8820e&SerialNumber=1204
http://localhost:1501/?Project=853613ff-d59a-4449-936a-d071eac8820e&SerialNumber=1226
http://localhost:1501/?Project=853613ff-d59a-4449-936a-d071eac8820e&SerialNumber=1174
http://localhost:1501/?Project=853613ff-d59a-4449-936a-d071eac8820e&SerialNumber=1356
http://localhost:1501/?Project=853613ff-d59a-4449-936a-d071eac8820e&SerialNumber=1179
http://localhost:1501/?Project=853613ff-d59a-4449-936a-d071eac8820e&SerialNumber=1169
http://localhost:1501/?Project=853613ff-d59a-4449-936a-d071eac8820e&SerialNumber=1215
http://localhost:1501/?Project=853613ff-d59a-4449-936a-d071eac8820e&SerialNumber=1276
http://localhost:1501/?Project=853613ff-d59a-4449-936a-d071eac8820e&SerialNumber=1295
http://localhost:1501/?Project=853613ff-d59a-4449-936a-d071eac8820e&SerialNumber=1365
http://localhost:1501/?Project=853613ff-d59a-4449-936a-d071eac8820e&SerialNumber=1482
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H ζχγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ δχν επηιχζεσλ δίλεη ηα εμήο ζπκπεξάζκαηα: 

 

 Οη ειιεηςνεηδείο γεσδαηηηθέο ζπληεηαγκέλεο ζην WGS‟84 καδί κε ην 

γεσκεηξηθφ πςφκεηξν πνπ πξνέθπςαλ απφ ηε ζπλφξζσζε ηνπ δηθηχνπ GPS 

ηνπ Δπήλνπ, γηα θάζε ζεκείν ειέγρνπ είλαη θνηλέο ζηηο δχν επηιχζεηο.                       

 

 Τπνινγηζκφο αθεξαίσλ ιχζεσλ γηα ην ζχλνιν ησλ  δνξπθνξηθψλ βάζεσλ πνπ 

ζρεκαηίζηεθαλ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ δχν επηιχζεσλ.  

 

 Κιείζηκν φισλ ησλ ηξηγψλσλ (Loop Closure) πνπ ζρεκαηίδνληαη απφ ην 

πξφγξακκα επεμεξγαζίαο γηα ηνλ έιεγρν ηεο αμηνπηζηίαο ηνπ δηθηχνπ. 

 

 Ζ αβεβαηφηεηα ηεο ζέζεο ησλ βάζξσλ ηεο ζηέςεο θαη ηεο “Καηνιίζζεζεο 

1993” είλαη κεγαιχηεξε ζπγθξηηηθά κε ηα βάζξα ηνπ ηξηγσλνκεηξηθνχ 

δηθηχνπ. Ο ιφγνο είλαη φηη ηα ζπγθεθξηκέλα βάζξα κεηξήζεθαλ κία εκέξα γηα 

κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6 

ΑΝΑΛΤΖ ΜΗΚΡΟΜΔΣΑΚΗΝΖΔΧΝ ΓΟΡΤΦΟΡΗΚΟΤ 

ΓΗΚΣΤΟΤ ΦΡΑΓΜΑΣΟ ΔΤΖΝΟΤ ΚΑΗ “ΚΑΣΟΛΗΘΖΖ 

1993” 

6.1 ύνοτη διαθέζιμυν δεδομένυν/ζηοισείυν 

Γηα ηα βάζξα ηνπ ηξηγσλνκεηξηθνχ δηθηχνπ ηνπ Φξάγκαηνο, ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία 

είλαη νη ζπληεηαγκέλεο απφ παιαηφηεξεο κεηξήζεηο ηεο ΔΤΓΑΠ (Κεθάιαην 4: 

Πίλαθαο 4.1, 4.2), νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζηελ πεξίνδν 1997 θαη είλαη ζπληεηαγκέλεο 

ζηελ πξνβνιή ΖΑΣΣ. Δπεηδή ηα ζεκεία απηά ζεσξνχληαη απφ ηελ ΔΤΓΑΠ σο 

ζηαζεξά, θαζψο βξίζθνληαη ζε βξαρψδεο ππφβαζξν ζηηο γχξσ θνξπθέο ηνπ 

θξάγκαηνο, δελ πξνζδηνξίζηεθε κεηέπεηηα ε ζέζε ηνπο απφ ηα ηνπνγξαθηθά 

ζπλεξγεία πνπ εθηεινχζαλ θαηά πεξηφδνπο κεηξήζεηο ειέγρνπ κεηαθηλήζεσλ γηα ηε 

ζηέςε θαη ηελ “Καηνιίζζεζε 1993”. Δθηφο ησλ ζπληεηαγκέλσλ ΖΑΣΣ, δηαζέζηκα 

ζηνηρεία γηα ην ηξηγσλνκεηξηθφ δίθηπν ηνπ Φξάγκαηνο είλαη θαη νη ειιεηςνεηδείο 

γεσδαηηηθέο ζπληεηαγκέλεο ζην WGS‟84 πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ 

κεηξήζεσλ GPS πνπ έγηλαλ ην 2011 ζην Φξάγκα (Κεθάιαην 5, Δλφηεηα 5.4: 

Απνηειέζκαηα επηιχζεσλ-πγθξίζεηο). 

Δλ αληηζέζεη κε ηα βάζξα ηνπ ηξηγσλνκεηξηθνχ δηθηχνπ, ηα βάζξα ηεο 

“Καηνιίζζεζεο 1993” ειέγρνληαη θάζε ρξφλν κεηά ην 2001 κε ζπζηεκαηηθέο 

ζπκβαηηθέο κεηξήζεηο. Ο έιεγρνο γίλεηαη απφ ηα ζεκεία ηνπ δηθηχνπ Σ3 θαη Δ (ζην 

Σ3 ζηήλεηαη ην φξγαλν θαη ζθνπεχεηαη ην Δ). ηα πξψηα έηε κέρξη ην 2004 νη 

κεηξήζεηο ήηαλ ζπλερείο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ, κεηά ειαηηψζεθαλ ζηηο 2-3 

κεηξήζεηο αλά έηνο. Σα ηειεπηαία δηαζέζηκα ζηνηρεία επίγεησλ κεηξήζεσλ π αθνξνχλ 

ηελ ρξνληθή πεξίνδν 2008-2009. Ο πξνζδηνξηζκφο ηεο ζέζεο ησλ βάζξσλ γίλεηαη 

ζηελ πξνβνιή ΖΑΣΣ θαη ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία είλαη νη ζπληεηαγκέλεο ησλ ζεκείσλ 

θαη φρη ην πξσηνγελέο πιηθφ (γσλίεο θαη απνζηάζεηο), ην ίδην ηζρχεη θαη κε ηα βάζξα 

ηνπ ηξηγσλνκεηξηθνχ δηθηχνπ ηνπ Φξάγκαηνο. Σέινο, γηα ηελ αλάιπζε ηεο 

θηλεκαηηθήο εμέιημεο ηεο “Καηνιίζζεζεο 1993”, δηαζέζηκα επηπιένλ δεδνκέλα είλαη 

νη ειιεηςνεηδείο ζπληεηαγκέλεο ζην WGS‟84  γηα ηα βάζξα “S44”, “S47” θαη “S48”, 
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νη νπνίεο πξνέθπςαλ απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ κεηξήζεσλ GPS πνπ έγηλαλ ην 2011 

ζηελ θαηνιίζζεζε (Κεθάιαην 5, Δλφηεηα 5.4: Απνηειέζκαηα επηιχζεσλ-πγθξίζεηο).  

6.2 Θευπηηικό ςπόβαθπο 

Ζ αλάιπζε κηθξνκεηαθηλήζεσλ γηα ην δνξπθνξηθφ δίθηπν ηνπ Φξάγκαηνο θαη ηεο 

“Καηνιίζζεζεο 1993” ζηεξίδεηαη ζε δχν βαζηθέο κεζνδνινγίεο: 

1. Τπνινγηζκφο ζρεηηθήο ζέζεο δχν ζπζηεκάησλ αλαθνξάο. Δθαξκφδεηαη ζηα 

ζεκεία ειέγρνπ ηνπ ηξηγσλνκεηξηθνχ δηθηχνπ ηνπ Φξάγκαηνο θαη ησλ 

ζεκείσλ ειέγρνπ “S44”, “S47” θαη “S48” πνπ κεηξήζεθαλ ην 2011 κε GPS. 

Με ηε ζπγθεθξηκέλε κεζνδνινγία είλαη δπλαηή ε ζχλδεζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ησλ κεηξήζεσλ GPS κε ηηο ζπληεηαγκέλεο ΖΑΣΣ ησλ 

ζπκβαηηθψλ κεηξήζεσλ. Ζ δηαδηθαζία ππνινγηζκνχ έγηλε κε ην πξφγξακκα 

DIFF. To πξφγξακκα δέρεηαη σο δεδνκέλα εηζφδνπ ζπληεηαγκέλεο φρη ζηελ 

πξνβνιή, αιιά ζην ειιεηςνεηδέο αλαθνξάο, είηε γεσγξαθηθέο κε ην 

γεσκεηξηθφ πςφκεηξν (θ, ι, h), είηε ηξηζδηάζηαηεο θαξηεζηαλέο Υ, Τ, Ε. ηελ 

πεξίπησζε ησλ πξνβνιηθψλ ζπληεηαγκέλσλ ΖΑΣΣ, έγηλε ε αλαγσγή ηνπο ζην 

ειιεηςνεηδέο αλαθνξάο ΒΔSSEL. Οη κεηξήζεηο GPS είλαη εθθξαζκέλεο κε 

ηξηζδηάζηαηεο ζπληεηαγκέλεο ζην ειιεηςνεηδέο GRS80, νπφηε εηζάγνληαη 

απεπζείαο ζην πξφγξακκα. Σν πξφγξακκα ζην ηέινο δίλεη ηηο δηνξζσκέλεο 

απφ ζηξνθή θαη θιίκαθα κεηαζέζεηο ησλ ζεκείσλ. ηε ζπγθεθξηκέλε 

κεζνδνινγία ε αλάιπζε αθνξά ηελ νξηδνληηνγξαθηθή κεηαθίλεζε ησλ 

ζεκείσλ ειέγρνπ, θαζψο απφ ηηο επίγεηεο κεηξήζεηο δελ ππάξρεη γλψζε ηνπ 

γεσκεηξηθνχ πςνκέηξνπ. 

2. Τπνινγηζκφο δηαθνξψλ απφ ηηο ζπκβαηηθέο κεηξήζεηο ηεο ΔΤΓΑΠ γηα ηα 

βάζξα ηεο “Καηνιίζζεζεο 1993”. Οη ρξνλνζεηξέο απνηεινχληαη απφ ηηο 

ζπληεηαγκέλεο ζηελ πξνβνιή ΖΑΣΣ ησλ ζεκείσλ θαη επηπιένλ ην 

νξζνκεηξηθφ ηνπο πςφκεηξν. Οη δηαθνξέο πξνθχπηνπλ κε ηελ αθαίξεζε ησλ 

κεηξήζεσλ απφ ηελ αξρηθή ή ηειηθή κέηξεζε. Με ηε ζπγθεθξηκέλε 

κεζνδνινγία γίλεηαη αλάιπζε ηεο θηλεκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ βάζξσλ ηεο 

“Καηνιίζζεζεο 1993” θαη ζηηο ηξεηο δηαζηάζεηο γηα ηελ πεξίνδν 2001-2009.  
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Με ηελ νινθιήξσζε ησλ δχν κεζνδνινγηψλ αλάιπζεο αθνινπζεί ν ζρεδηαζκφο 

γξαθεκάησλ ρξνλνζεηξψλ. Σα γξαθήκαηα βνεζνχλ αξρηθά ζηελ νπηηθή παξαηήξεζε 

ηεο κεηαθίλεζεο ησλ βάζξσλ, ζηελ δηαπίζησζε ηνπ εχξνπο ηεο κεηαθίλεζεο θαη ζηελ 

κειέηε ηεο θίλεζεο ζην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ. Γηα ηελ θαιχηεξε παξνπζίαζε ησλ 

γξαθεκάησλ νη δηαθνξέο δίλνληαη ζε mm θαη ν ρξφλνο ζε δεθαδηθή κνξθή (π.ρ ζηνλ 

άμνλα ηνπ ρξφλνπ ε ηηκή 1.2, ην 1 δειψλεη ην έηνο δειαδή 2001 θαη ην 0.2 ηελ 

εκεξνκελία δειαδή ζηηο 15/03). ηα δηαγξάκκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ νξηδνληηνγξαθία 

έρνπλ πξνζηεζεί 100 mm ζηηο δηαθνξέο, γηα λα είλαη πην εχθνιε ε αλάγλσζε ηνπο.  

ε θάζε γξάθεκα δίλεηαη ε εμίζσζε ηεο επζείαο παξεκβνιήο θαη ην ηεηξάγσλν ηνπ 

ιφγνπ ζπζρέηηζεο R
2
. Ζ θιίζε ηεο επζείαο Τ= α Υ + β, δειαδή ην α, πεξηγξάθεη ηελ 

ηαρχηεηα κεηαθίλεζεο, πνπ απνηειεί βαζηθφ ζηνηρείν γηα ηελ πξφβιεςε ηεο 

κεηαθίλεζεο ησλ ζεκείσλ ζην κέιινλ. Σν R
2
 πεξηγξάθεη ηελ γξακκηθή ζπζρέηηζε 

κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ Υ θαη Τ. Όηαλ ην R
2 

=1 ππάξρεη ηέιεηα γξακκηθή ζπζρέηηζε 

κεηαμχ ησλ δχν κεηαβιεηψλ, ελψ φηαλ ην R
2 

=0 νη κεηαβιεηέο είλαη γξακκηθά 

αζπζρέηηζηεο. 

 

Γηαδηθαζία ππνινγηζκνχ ζρεηηθήο ζέζεο δχν ζπζηεκάησλ αλαθνξάο 

1. Μέζε κεηάζεζε κεηαμχ ησλ δχν νκάδσλ  ζπληεηαγκέλσλ (ΓΥ, ΓΤ, ΓΕ). 

2. Σππηθέο απνθιίζεηο ησλ ΓΥ, ΓΤ, ΓΕ. 

3. Γηαθνξέο ζπληαγκέλσλ, ππνινγίδνληαο ή φρη θαη ηελ κέζε κεηάζεζε (ΓΓΥ, 

ΓΓΤ, ΓΓΕ). 

4. ηξνθή ησλ ΓΓΥ, ΓΓΤ, ΓΓΕ ζε ηνπνθεληξηθέο ζπληεηαγκέλεο (ΓΓΝ, ΓΓΔ, 

ΓΓU). H ζηξνθή γίλεηαη κέζσ ησλ ηχπσλ: 

ΓΓΝ = -sinθ cosι ΓΓΥ - sinθ sinι ΓΓΤ + cosθ ΓΓΕ 

ΓΓΔ = -sinι ΓΓΥ + cosι ΓΓΤ 

ΓΓU = cosθ cosι ΓΓΥ +cosθ sinι ΓΓΤ + sinθ ΓΓΕ 

φπνπ θ, ι νη γεσγξαθηθέο ζπληεηαγκέλεο ηνπ ζεκείνπ γηα ην νπνίν γίλεηαη ε 

ζηξνθή. 

5. Τπνινγηζκφο ηεο κέζεο κεηάζεζεο (ΓΓΝ, ΓΓΔ, ΓΓU) θαη ησλ ηππηθψλ 

απνθιίζεσλ ησλ ΓΓΝ, ΓΓΔ, ΓΓU. 

6. Τπνινγηζκφο ζηξνθήο θαη θιίκαθαο. 
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Πξνζδηνξηζκφο ηνπ θέληξνπ ηνπ δηθηχνπ: 

ncen = ∑ ni / k 

ecen = ∑ ei / k 

Πξνζδηνξηζκφο ησλ πνζνηήησλ: 

Se2 = ∑ (ei – ecen)
2
 

Sn2 = ∑ (ni – ncen)
2
 

Sede = ∑ (ei – ecen) dei 

Sndn = ∑ (ni – ncen) dni 

Sedn = ∑ (ei – ecen) dni 

Snde = ∑ (ni – ncen) dei 

Τπνινγηζκφο ζηξνθήο θαη θιίκαθαο: 

scale = (Sede + Sndn) / (Se2 + Sn2) 

rotation = (Snde - Sedn) / (Se2 + Sn2) 

7. Γηνξζψζεηο απφ ζηξνθή θαη θιίκαθα: 

δΓΝ = scale (ni - ncen) - rotation (ei - ecen) 

δΓΔ = rotation (ni – ncen) + scale (ei - ecen) 

8. Σειηθέο κεηαζέζεηο (ΓΓΓΝ, ΓΓΓΔ). 

ΓΓΓΝ = ΓΓΝ - δΓΝ 

ΓΓΓΔ = ΓΓΔ – δΓΔ 
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6.3 Ανάλςζη δοπςθοπικού δικηύος Φπάγμαηορ Δςήνος 

Ζ δηαδηθαζία αλάιπζεο κηθξνκεηαθηλήζεσλ γηα ην γεσδαηηηθφ δίθηπν ηνπ θξάγκαηνο 

παξνπζηάδεηαη παξαθάησ: 

                                                                                                                                                     

DIONYSOS  SATELLITE  OBSERVATORY                 N.T.U. Athens                                                              

PROGRAM  DIFF                                                         06-23-2011  13:02:53                                              

From          2011             to         1997 

                                      Υ (m)            Τ (m)         Ε (m) 

A                            , 4629031.007 1854526.383 3964149.907  

A                            , 4628904.550 1854662.774 3964233.200  

B                            , 4628856.754 1854755.065 3964280.858  

B                            , 4628730.339 1854891.401 3964364.112  

D                            , 4628875.745 1854981.930 3964130.225  

D                            , 4628749.334 1855118.194 3964213.504  

E                            , 4629310.327 1854772.297 3963762.784  

E                            , 4629183.835 1854908.594 3963846.171  

T1                           , 4629458.887 1853985.758 3963880.349  

T1                           , 4629332.332 1854122.239 3963963.752  

T3                           , 4629470.773 1855055.626 3963515.682  

T3                           , 4629344.257 1855191.826 3963599.142  

T4                           , 4629141.567 1856377.599 3963230.429  

T4                           , 4629015.142 1856513.510 3963313.869  

***************************************************************** 

Diffs between two sets 

         ΓΥ (m)         ΓΤ (m)       ΓΕ (m)    

A                            ,     126.457     -136.391     -83.293  

B                            ,     126.415     -136.336     -83.255  

D                            ,     126.411     -136.264     -83.279  

E                            ,     126.493     -136.297     -83.387  

T1                           ,     126.556     -136.481     -83.403  
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T3                           ,     126.516     -136.200     -83.460  

T4                           ,     126.426     -135.912     -83.440  

X translation:     126.468 ξ    0.056 

Y translation:    -136.269 ξ    0.182 

Z translation:     -83.360 ξ     0.083 

******************************************************************* 

Remaining diffs between two sets after a 3D translation 

                       ΓΓΥ (m)  ΓΓΤ (m)   ΓΓΕ (m) 

A                            ,      -0.011      -0.122       0.066  

B                            ,      -0.052      -0.067       0.105  

D                            ,      -0.057       0.005       0.080  

E                            ,       0.025      -0.028      -0.027  

T1                           ,       0.088      -0.213      -0.044  

T3                           ,       0.049       0.069      -0.101  

T4                           ,      -0.042       0.357      -0.080  

***************************************************************** 

Remaining diffs converted to North-East-Up 

                  ΓΓΝ (m)   ΓΓΔ (m)   ΓΓU (m)  

A                            ,       0.086     -0.109     -0.002  

B                            ,       0.128     -0.043      0.008  

D                            ,       0.095      0.026      0.011  

E                            ,      -0.029     -0.036     -0.007  

T1                           ,     -0.036     -0.230     -0.025  

T3                           ,     -0.123      0.046     -0.008  

T4                           ,     -0.121      0.347      0.023  

North translation:    0.000 ξ   0.104 

East translation:      0.000 ξ   0.178 

Up translation:        0.000 ξ   0.016 

Center at E=  572915.148 - N= 4280231.241 
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Coefficients: scale = 233.571 ppm, rotate = -49.23180 ppm 

************************************************************* 

Computed diffs based on coefficients scale, rotate 

                      δΓN (m)    δΓΔ (m) 

A                            ,       0.078      -0.095  

B                            ,       0.127      -0.038  

D                            ,       0.095       0.019  

E                            ,      -0.038      -0.039  

T1                           ,      -0.034      -0.232  

T3                           ,      -0.109       0.026  

T4                           ,      -0.119       0.358  

ΣΔΛΗΚΔ ΜΔΣΑΘΔΔΗ ΣΧΝ ΖΜΔΗΧΝ ΣΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ 

Remaining diffs at North-East after scalling and rotating (horizontal only) 

                               ΓΓΓΝ (m)  ΓΓΓΔ (m)   

A                            ,      0.009     -0.015      

B                            ,      0.001     -0.005       

D                            ,      0.000      0.007       

E                             ,      0.008      0.003      

T1                           ,     -0.002      0.001    

T3                           ,     -0.014      0.019    

T4                           ,     -0.002     -0.011     

North translation:      0.000 ξ   0.008 (ηππηθή απφθιηζε)                                                                                   

East translation:        0.000 ξ   0.012  (ηππηθή απφθιηζε) 
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Απφ ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο επίιπζεο κε ην DIFF γηα ην βαζηθφ 

γεσδαηηηθφ δίθηπν ηνπ Δπήλνπ πξνθχπηεη φηη: 

 Δληνπίδνληαη κηθξφηεξεο δηαθνξέο ζέζεο ζηα πέληε απφ ηα επηά βάζξα θαηά 

ηελ δηεχζπλζε Βνξξάο-Νφηνο.  

 Tν ζεκείν Σ3 εκθαλίδεη ηηο κεγαιχηεξεο δηαθνξέο, φκσο δελ πξνθχπηεη 

ζπκπέξαζκα γηα κεηαθίλεζε, θαζψο ζε δηάζηεκα 14 εηψλ νη δηαθνξέο ζηε 

ζέζε είλαη 14 mm θαηά ηελ δηεχζπλζε Βνξξάο-Νφηνο θαη 19 mm θαηά ηελ 

δηεχζπλζε Αλαηνιήο-Γχζεο. O ιφγνο είλαη φηη αλά έηνο πξνθχπηεη δηαθνξά 1 

mm θαη 1.4 mm αληίζηνηρα.  

 Ζ αθξίβεηα ησλ κεηξήζεσλ θαη ησλ επηιχζεσλ δηθαηνινγεί ηέηνηνπ κεγέζνπο 

δηαθνξέο, νπφηε γηα ηα ζεκεία ηνπ δηθηχνπ δελ πξνθχπηνπλ ελδείμεηο γηα 

κεηαθίλεζε. 

                                                                                                                                                         

6.4 Ανάλςζη ζηοισείυν  “Καηολίζθηζηρ 1993” 

6.4.1 ημεία ελέγσος “S44”, “S47”, “S48” 

Γηα ηα ηξία ζεκεία ηεο “Καηνιίζζεζεο 1993” πνπ κεηξήζεθαλ κε GPS, κειεηήζεθε 

κε ην DIFF ε νξηδνληηνγξαθηθή θηλεκαηηθή ηνπο εμέιημε. Οη ηειηθέο κεηαζέζεηο είλαη 

εθθξαζκέλεο απφ ην 2011 πξνο ηηο παξαθάησ εκεξνκελίεο κέηξεζεο: 

 

BΑΘΡΟ: S44 

 

BΑΘΡΟ: S47 

 

BΑΘΡΟ: S48 

 

HMEΡΟΜΖΝΗΑ ΓΓΓΝ (m) ΓΓΓΔ (m) ΓΓΓΝ (m) 

ΓΓΓΔ 

(m) ΓΓΓΝ (m) 

ΓΓΓΔ 

(m) 

05/08/2001 -0,002 0 0,007 -0,001 -0,006 0,001 

05/09/2001 -0,001 -0,002 0,005 0,009 -0,004 -0,007 

15/09/2001 

      25/09/2001 

      05/10/2001 -0,002 0 0,007 0,002 -0,005 -0,001 

15/10/2001 -0,002 0 0,008 0 -0,006 0 

25/10/2001 -0,002 0 0,008 0 -0,006 0 

05/11/2001 -0,002 -0,001 0,006 0,004 -0,005 -0,003 

15/11/2001 -0,002 0 0,008 0,001 -0,006 -0,001 

25/11/2001 -0,002 0,001 0,008 -0,003 -0,006 0,003 

05/12/2001 -0,002 0 0,009 0 -0,007 0 

15/12/2001 -0,002 0 0,012 0 -0,009 0 

25/12/2001 -0,002 0 0,009 0 -0,007 0 

05/01/2002 -0,001 0 0,006 -0,001 -0,004 0,001 

15/01/2002 -0,001 0 0,006 -0,001 -0,004 0 

25/01/2002 -0,002 0 0,008 -0,001 -0,006 0 

05/02/2002 -0,002 0,001 0,008 -0,005 -0,006 0,004 

15/02/2002 -0,002 0,002 0,009 -0,008 -0,006 0,006 

25/02/2002 -0,002 0,001 0,007 -0,004 -0,005 0,003 
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05/03/2002 -0,002 0,002 0,008 -0,007 -0,006 0,005 

15/03/2002 -0,001 0,002 0,005 -0,008 -0,004 0,006 

25/03/2002 -0,001 0,002 0,005 -0,007 -0,004 0,005 

05/04/2002 -0,001 0 0,006 -0,001 -0,004 0,001 

15/04/2002 -0,001 0 0,006 -0,002 -0,004 0,001 

25/04/2002 -0,001 0 0,006 -0,002 -0,005 0,001 

05/05/2002 -0,001 0 0,006 -0,001 -0,004 0,001 

15/05/2002 -0,001 0 0,006 -0,002 -0,004 0,001 

25/05/2002 -0,001 0 0,006 -0,002 -0,005 0,001 

05/06/2002 -0,001 0 0,004 -0,001 -0,003 0,001 

15/06/2002 -0,001 0 0,003 0 -0,003 0 

25/06/2002 -0,001 0 0,003 -0,001 -0,002 0,001 

05/07/2002 -0,001 0 0,004 -0,001 -0,003 0,001 

15/07/2002 -0,001 0 0,003 0 -0,003 0 

25/07/2002 -0,001 0 0,003 -0,001 -0,002 0,001 

05/08/2002 -0,001 0,002 0,005 -0,008 -0,004 0,006 

15/08/2002 -0,001 0,002 0,005 -0,007 -0,004 0,006 

25/08/2002 -0,001 0,001 0,004 -0,006 -0,003 0,004 

05/09/2002 -0,001 0,002 0,006 -0,007 -0,005 0,005 

15/09/2002 -0,001 0,001 0,006 -0,006 -0,004 0,004 

25/09/2002 -0,001 0,001 0,005 -0,005 -0,004 0,003 

05/10/2002 -0,001 0,002 0,005 -0,007 -0,004 0,005 

15/10/2002 -0,002 0,002 0,007 -0,008 -0,005 0,006 

25/10/2002 -0,001 0,001 0,005 -0,005 -0,004 0,004 

05/11/2002 -0,001 0,001 0,004 -0,006 -0,003 0,004 

15/11/2002 -0,001 0,001 0,003 -0,005 -0,002 0,004 

25/11/2002 -0,001 0,001 0,003 -0,004 -0,002 0,003 

15/03/2003 

      15/04/2003 

      15/06/2003 0,001 0,002 -0,006 -0,006 0,004 0,005 

15/07/2003 0,002 0,002 -0,006 -0,008 0,005 0,006 

25/08/2003 0,003 0,001 -0,01 -0,006 0,008 0,004 

05/09/2003 0,002 0,001 -0,009 -0,006 0,007 0,004 

25/09/2003 0,002 0,001 -0,007 -0,006 0,005 0,005 

15/10/2003 0,002 0,001 -0,007 -0,006 0,005 0,005 

15/11/2003 0,001 0,002 -0,004 -0,007 0,003 0,005 

15/12/2003 0,002 0,001 -0,008 -0,006 0,006 0,005 

15/01/2004 0,002 0,002 -0,008 -0,007 0,006 0,005 

15/02/2004 0,002 0,002 -0,008 -0,007 0,006 0,005 

15/03/2004 0,001 0,002 -0,005 -0,009 0,004 0,007 

15/04/2004 0,001 0,001 -0,004 -0,006 0,003 0,004 

15/05/2004 0,001 0,001 -0,004 -0,005 0,003 0,003 

15/06/2004 0,002 0,001 -0,008 -0,005 0,006 0,003 

15/07/2004 0,002 0,002 -0,008 -0,007 0,006 0,006 

15/08/2004 0,002 0,001 -0,007 -0,005 0,005 0,004 

15/09/2004 0,001 0,002 -0,005 -0,007 0,004 0,006 

15/10/2004 0,001 0,002 -0,004 -0,007 0,003 0,006 

15/11/2004 0,001 0,001 -0,005 -0,004 0,004 0,003 

15/12/2004 0,001 0,001 -0,005 -0,006 0,004 0,005 

15/01/2005 0,001 0,001 -0,004 -0,005 0,003 0,004 

15/05/2005 0,001 0,001 -0,006 -0,003 0,005 0,002 

15/10/2005 0,001 0 -0,005 0,001 0,004 -0,001 

15/05/2006 0,001 0,001 -0,004 -0,002 0,003 0,002 

10/06/2006 

      01/11/2007 0,002 0,002 -0,009 -0,007 0,007 0,005 

01/05/2008 0,002 0,002 -0,008 -0,008 0,006 0,006 

01/11/2008 0,002 0,001 -0,01 -0,004 0,007 0,003 

01/11/2009 

                                                                                                                                                                                                       
Πίλαθαο  6.1 : Γηαθνξέο ζέζεο ησλ ζεκείσλ ειέγρνπ “S44”, “S47”, “S48” [DIFF]                                                        

Table 6.1 : Position differences for control points “S44”, “S47”, “S48” [DIFF] 
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Ζ κειέηε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο αλάιπζεο κε ην DIFF ησλ ηξηψλ επηιεγκέλσλ 

ζεκείσλ ηεο “Καηνιίζζεζεο 1993” έδσζε ηα εμήο ζπκπεξάζκαηα:  

 Γηα ηα ηξία βάζξα ηεο θαηνιίζζεζεο πνπ κεηξήζεθαλ κε GPS γίλνληαη 

δηαθνξεηηθέο παξαηεξήζεηο. Σν ζεκείν S44 εκθαλίδεη δηαθνξέο έσο 2 mm, 

νπφηε δελ πξνθχπηεη έλδεημε κεηαθίλεζεο.  

 Σν ζεκείν S47 εκθαλίδεη δηαθνξέο έσο 1.2 cm, κε ηηο κεγαιχηεξεο ηηκέο λα 

παξνπζηάδνληαη θαηά ηελ δηεχζπλζε Βνξξάο-Νφηνο.  Παξαηεξείηαη ινηπφλ λα 

ππάξρεη κεηαθίλεζε ηνπ θαηά ην δηάζηεκα 2001-2011. 

 Σν ζεκείν S48 εκθαλίδεη δηαθνξέο έσο 8 mm, κε ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ 

δηαθνξψλ φκσο λα θπκαίλεηαη έσο 6 mm. Γελ είλαη δπλαηφλ λα βγεη 

ζπκπέξαζκα αλ νθείιεηαη ζε κεηαθίλεζε ή αλ νθείιεηαη ζηελ εθηέιεζε ησλ 

κεηξήζεσλ. 
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Γηαγξάκκαηα ΓΓΓΔ/ΓΓΓΝ 

S44 

                                                         

S47 

                                                                                                                                                                                  

S48 
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6.4.2 Λοιπά ζημεία ελέγσος  

Γηα ηα ππφινηπα βάζξα ηεο “Καηνιίζζεζεο 1993” κειεηήζεθαλ νη κεηαζέζεηο θαηά 

Υ, Τ (ζηε πξνβνιή ΖΑΣΣ) θαη Ζ (νξζνκεηξηθφ πςφκεηξν) ησλ ζεκείσλ. Οη δηαθνξέο 

ΓNorth, ΓEast θαηά ηελ νξηδνληηνγξαθηθή αλάιπζε πξνέθπςαλ βάζε ηεο ηειεπηαίαο 

δηαζέζηκεο κέηξεζεο απφ ηηο ρξνλνζεηξέο ηεο ΔΤΓΑΠ. Ο ππνινγηζκφο δηαθνξψλ 

ΓHeight γηα ηελ αλάιπζε θαηαθφξπθσλ κεηαθηλήζεσλ έγηλε βάζε ηεο πξψηεο 

κέηξεζεο, απφ ηε ζεηξά κεηξήζεσλ πνπ εθηειεί ην ηνπνγξαθηθφ ζπλεξγείν ηεο 

ΔΤΓΑΠ κε ρσξνβάηεο. Με ηνλ ηξφπν απηφ θαίλεηαη ε θαζίδεζε πνπ παξαηεξείηαη 

ζηα ζεκεία ειέγρνπ απφ ην 2001 θαη έπεηηα. 

Σα απνηειέζκαηα ησλ δηαθνξψλ δίλνληαη ζην Παξάξηεκα Β. Παξαθάησ 

παξνπζηάδνληαη ελδεηθηηθά νη δηαθνξέο ηξηψλ βάζξσλ ειέγρνπ “K1”, “K2”, “K3” : 

  BΑΘΡΟ: K1 BΑΘΡΟ: K2 BΑΘΡΟ: K3 

HMEΡΟΜΖΝΗΑ ΓΝ (m) ΓΔ (m) ΓH (m) ΓΝ (m) ΓΔ (m) ΓH (m) ΓΝ (m) ΓΔ (m) ΓH (m) 

  

        

  

5/8/2001 

        

  

5/9/2001 

     
0 -0,008 -0,019 0 

15/9/2001 

   
0,007 -0,001 0 -0,005 -0,018 0 

25/9/2001 0,063 0,013 0 0,006 -0,001 0 -0,004 -0,017 0 

5/10/2001 0,063 0,011 0 0,004 -0,001 0 -0,005 -0,018 -0,001 

15/10/2001 0,064 0,01 0 0,008 -0,006 0 -0,006 -0,02 -0,001 

25/10/2001 0,064 0,009 -0,001 0,008 -0,005 0 -0,007 -0,021 -0,001 

5/11/2001 

   
0,008 -0,004 0 -0,007 -0,02 -0,001 

15/11/2001 

   
0,009 -0,002 0,002 -0,009 -0,02 0 

25/11/2001 

   
0,007 -0,001 0,002 -0,008 -0,02 0 

5/12/2001 

   
0,007 -0,002 0,001 -0,006 -0,02 0 

15/12/2001 

   
0,011 -0,004 0,001 -0,005 -0,022 -0,002 

25/12/2001 

   
0,009 -0,005 0 -0,007 -0,022 -0,003 

5/1/2002 

   
0,01 -0,005 0 -0,006 -0,021 -0,003 

15/1/2002 

   
0,008 -0,003 0 -0,002 -0,024 -0,003 

25/1/2002 

   
0,011 0 0 -0,004 -0,023 -0,004 

5/2/2002 

   
0,01 -0,002 0 -0,006 -0,021 -0,004 

15/2/2002 

   
0,008 -0,003 0 -0,003 -0,02 -0,004 

25/2/2002 

   
0,007 -0,004 0 -0,004 -0,019 -0,004 

5/3/2002 0,012 0,001 

 
0,008 0 0 -0,002 -0,019 -0,004 

15/3/2002 0,017 0,003 

 
0,012 -0,001 0 -0,002 -0,018 -0,004 

25/3/2002 0,022 0,005 

 
0,013 -0,001 0 -0,001 -0,016 -0,004 

5/4/2002 0,017 0,004 -0,012 0,012 0,001 -0,002 -0,007 -0,013 -0,005 

15/4/2002 0,016 0,005 -0,012 0,011 0 -0,002 -0,007 -0,013 -0,005 



 Κεθάιαην 6: Αλάιπζε κηθξνκεηαθηλήζεσλ δνξπθνξηθνχ δηθηχνπ θξάγκαηνο Δπήλνπ θαη  

“Καηνιίζζεζεο 1993” 

 

95 

 

25/4/2002 0,015 0,005 -0,012 0,011 0 -0,002 -0,007 -0,012 -0,005 

5/5/2002 0,017 0,004 -0,012 0,012 0,001 -0,002 -0,007 -0,013 -0,005 

15/5/2002 0,016 0,005 -0,012 0,011 0 -0,002 -0,007 -0,013 -0,005 

25/5/2002 0,015 0,005 -0,012 0,011 0 -0,002 -0,007 -0,012 -0,005 

5/6/2002 0,015 0,003 -0,012 0,011 0 -0,002 -0,007 -0,012 -0,005 

15/6/2002 0,015 0,003 -0,012 0,009 -0,001 -0,002 -0,008 -0,014 -0,005 

25/6/2002 0,014 0,002 -0,012 0,008 -0,003 -0,002 -0,008 -0,013 -0,005 

        5/7/2002 0,015 0,003 -0,012 0,011 0 -0,002 -0,007 -0,012 -0,005 

15/7/2002 0,015 0,003 -0,012 0,009 -0,001 -0,002 -0,008 -0,014 -0,005 

25/7/2002 0,014 0,002 -0,012 0,008 -0,003 -0,002 -0,008 -0,013 -0,005 

5/8/2002 0,013 0,003 -0,012 0,011 0 -0,002 -0,006 -0,015 -0,005 

15/8/2002 0,013 0,001 -0,012 0,012 -0,001 -0,002 -0,007 -0,017 -0,005 

25/8/2002 0,013 0,001 -0,012 0,011 -0,002 -0,002 -0,008 -0,018 -0,005 

5/9/2002 0,014 0 -0,012 0,011 -0,003 -0,002 -0,007 -0,018 -0,005 

15/9/2002 0,013 0 -0,012 0,012 -0,004 -0,003 -0,009 -0,018 -0,005 

25/9/2002 0,013 0 -0,012 0,011 -0,002 -0,003 -0,009 -0,019 -0,005 

5/10/2002 0,012 -0,001 -0,012 0,01 -0,003 -0,003 -0,01 -0,02 -0,005 

15/10/2002 0,012 -0,001 -0,012 0,011 -0,003 -0,003 -0,009 -0,021 -0,005 

25/10/2002 0,011 0 -0,012 0,009 -0,004 -0,003 -0,009 -0,021 -0,005 

5/11/2002 0,013 -0,002 -0,012 0,008 -0,003 -0,003 -0,011 -0,019 -0,005 

15/11/2002 0,014 -0,004 -0,013 0,01 0,002 -0,003 -0,009 -0,018 -0,006 

25/11/2002 0,014 -0,004 -0,013 0,01 0,004 -0,003 -0,008 -0,02 -0,006 

15/3/2003 0,022 -0,009 -0,008 0,016 -0,005 0,01 0,002 -0,021 0,005 

15/4/2003 0,015 0,003 -0,008 0,013 -0,003 0,01 0,003 -0,014 0,007 

15/6/2003 

  
-0,014 0,013 0,002 0,005 

  
0,003 

15/7/2003 

  
-0,014 0,012 0,002 0,005 

  
0,003 

25/8/2003 -0,004 0,015 -0,017 0,005 0,009 0,006 

  
0,007 

5/9/2003 0,001 0,004 -0,017 0,005 0,004 0,006 -0,009 -0,004 0,005 

25/9/2003 0,003 0,004 -0,017 0,008 0,004 -0,004 

  
-0,005 

15/10/2003 0,003 0,004 -0,017 0,008 0,004 -0,004 

  
-0,005 

15/11/2003 -0,001 0,002 -0,017 0,007 0,001 -0,003 

  
-0,003 

15/12/2003 -0,001 0,003 -0,017 0,007 0,003 0,004 

  
0,005 

15/1/2004 -0,001 0,002 -0,017 0,006 0,001 0,003 

  
0,002 

15/2/2004 -0,001 0,002 -0,017 0,006 0,001 0,003 

  
0,002 

15/3/2004 0,003 -0,004 -0,019 0,006 0,001 -0,001 -0,003 -0,008 -0,001 

15/4/2004 0,001 -0,003 -0,02 -0,003 0,012 -0,005 

  
-0,006 

15/5/2004 0,001 -0,003 -0,018 0,007 0,002 -0,001 0,008 -0,005 -0,003 

15/6/2004 -0,007 -0,003 -0,019 0,012 0,005 -0,002 

  
-0,006 

15/7/2004 -0,015 -0,003 -0,019 0,009 0,005 -0,006 

  
-0,008 

15/8/2004 -0,009 -0,003 -0,018 0,009 0,004 -0,005 

  
-0,006 

15/9/2004 

  
-0,018 0,009 0,003 -0,003 

  
-0,005 

15/10/2004 

  
-0,019 0,009 0,003 -0,005 

  
-0,006 

15/11/2004 

  
-0,023 0,005 0,001 0 

  
-0,004 

15/12/2004 

  
-0,023 0,005 0,001 0 

  
-0,005 
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15/1/2005 

  
-0,023 0,005 0,003 0 

  
-0,004 

15/5/2005 

  
-0,023 0,007 0,004 -0,008 -0,005 -0,003 -0,01 

15/10/2005 -0,009 -0,004 -0,025 0,011 0,006 -0,007 -0,005 -0,003 -0,008 

15/5/2006 

   
0,012 0,003 -0,006 -0,001 0,001 -0,009 

10/6/2006 0,005 -0,005 -0,024 

     

  

1/4/2007 

  
-0,029 

  
-0,011 

  
-0,014 

1/11/2007 -0,003 -0,005 -0,031 0,005 0,007 -0,013 0,001 0 -0,015 

1/5/2008 -0,003 0,002 -0,029 0,003 0,015 -0,01 -0,001 -0,002 -0,014 

1/11/2008 0 0 -0,03 0,001 0,018 -0,012 0 0 -0,015 

1/11/2009     -0,03 0 0       -0,01 

                                                                                                                                                                                                  
Πίλαθαο  6.2 : Γηαθνξέο ζέζεο ησλ ζεκείσλ ειέγρνπ “Κ1”, “Κ2”, “Κ3” [ΔΤΓΑΠ]                                                             

Table 6.2 : Position differences for control points “K1”, “K2”, “K3” [EYDAP] 

 

Δμέιημε ησλ κεηαθηλήζεσλ ησλ ζεκείσλ ειέγρνπ ηεο “Kαηνιίζζεζεο 1993”                   

ζην ρξφλν 

 

Κ1, Κ2, Κ3 
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ΒΘ1, ΒΘ2, ΒΘ3 

 

 

ΒΘ4, ΒΘ5, ΒΘ6 
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ΒΘ7, ΒΘ8, S44, S45 

 

 

S46, S47, S48 
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Παξαηεξήζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ κειέηε ησλ κεηαθηλήζεσλ νξηδνληηνγξαθηθά: 

 Σν αξρηθφ ζπκπέξαζκα είλαη, φηη νη δηαθνξέο πνπ πξνέθπςαλ γηα ηα 

επηιεγκέλα ζεκεία παξαθνινχζεζεο ηεο θαηνιίζζεζεο απφ ηηο ππάξρνπζεο 

κεηξήζεηο είλαη κεγαιχηεξεο ηάμεο κεγέζνπο απφ ηηο δηαθνξέο ζε ηνπηθφ 

πξνζαλαηνιηζκέλν ζχζηεκα αλαθνξάο.  

 Σα βάζξα πνπ έρνπλ κεηξεζεί ιηγφηεξν απφ ην 2001 έσο ην 2009 είλαη ηα Κ1, 

Κ3, ΒΘ8 θαη S45. ηα Κ1, Κ3 έγηλαλ πεξηνξηζκέλεο κεηξήζεηο ζην δηάζηεκα 

ησλ ελλέα εηψλ. ην ΒΘ8 νη κεηξήζεηο άξρηζαλ ην 2002, ελψ ζην S45 

κεηξήζεηο έγηλαλ ηα δχν πξψηα ρξφληα ην 2001 θαη ην 2002. 

 Γηα ηα βάζξα Κ2, ΒΘ1-ΒΘ8, S46-S48 νη δηαθνξέο ζέζεο έρνπλ πξνθχςεη 

αθαηξψληαο ηηο ζπληεηαγκέλεο απφ ηελ κέηξεζε ζηηο 01/11/2009. Γηα ηα 

βάζξα Κ1, Κ3, S44 αθαηξψληαο ηηο ζπληεηαγκέλεο απφ ηελ κέηξεζε ζηηο 

01/11/2008 θαη γηα ην S45 αθαηξψληαο ηηο ζπληεηαγκέλεο απφ ηελ κέηξεζε 

ζηηο 25/11/2002. 

 ην βάζξν Κ1 νη δηαθνξέο ζέζεο θαηά Τ γηα ην 2001 είλαη ηεο ηάμεο ησλ 6 

cm. Δλψ παξαηεξείηαη κείσζε ηνπο γηα ην 2002 θαη έπεηηα κε ηηο δηαθνξέο λα 

είλαη ηεο ηάμεο ηνπ 1 cm θαη κηθξφηεξεο. Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη θαηά Υ κε ηηο 

δηαθνξέο γηα ην 2001 λα θπκαίλνληαη θνληά ζην 1 cm θαη γηα ην 2002 θαη 

έπεηηα λα είλαη κηθξφηεξεο απφ 5 mm. 

 ην βάζξν Κ2 νη δηαθνξέο ζέζεο θπκαίλνληαη ηφζν θαηά Τ φζν θαη θαηά Υ 

απφ κεξηθά ρηιηνζηά έσο 1-2 cm. Γελ είλαη δπλαηή ε θαηεγνξηνπνίεζε ηνπο ζε 

ζρέζε κε ην ρξφλν, θαζψο εκθαλίδνληαη θνηλέο ηηκέο ησλ δηαθνξψλ ζέζεο ζε 

δηαθνξεηηθά ρξνληθά δηαζηήκαηα.  

 ην βάζξν Κ3 νη δηαθνξέο ζέζεο θπκαίλνληαη θαηά Τ έσο 1 cm, ελψ θαηά Υ 

γηα ηα έηε 2001, 2002, 2003 νη δηαθνξέο είλαη ηεο ηάμεο ησλ 1-2 cm. Απφ ηα 

κέζα ηνπ 2003 θαη έπεηηα έσο ην 2008 είλαη ηεο ηάμεο ησλ κεξηθψλ ρηιηνζηψλ.  

 Σα βάζξα BΘ1-ΒΘ8 εκθαλίδνπλ δηαθνξέο ζέζεο θαηά Τ κέρξη 1.5 cm. Mε ηηο 

κηθξφηεξεο ηηκέο λα ηηο εκθαλίδεη ην ΒΘ7 κεξηθά ρηιηνζηά. Απφ ην 2004 θαη 

έπεηηα νη δηαθνξέο ζέζεο θαηά ηελ δηεχζπλζε Βνξξάο-Νφηνο είλαη ηεο ηάμεο 

ησλ κεξηθψλ ρηιηνζηψλ.  
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 Καηά ηελ δηεχζπλζε Υ νη δηαθνξέο ησλ βάζξσλ ΒΘ1 θαη ΒΘ2 γηα ηα έηε 2001 

θαη 2002 είλαη ηεο ηάμεο ησλ 2 cm. Απφ ηα ηέιε ηνπ 2003 θαη έπεηηα νη 

δηαθνξέο θπκαίλνληαη απφ κεξηθά ρηιηνζηά έσο 1.3 cm. Γηα ηα βάζξα ΒΘ3-

ΒΘ7 νη δηαθνξέο θαηά Υ θπκαίλνληαη θάησ απφ 2 cm, αιιά απφ ηα ηέιε ηνπ 

2003 νη δηαθνξέο είλαη ηεο ηάμεο ησλ κεξηθψλ ρηιηνζηψλ. Γηα ην BΘ8 νη 

δηαθνξέο κέρξη ηα ηέιε ηνπ 2003 είλαη ηεο ηάμεο ησλ 2 cm θαη κέρξη ην 2006 

ηεο ηάμεο ηνπ 1 cm, απφ εθεί θαη έπεηηα νη δηαθνξέο θπκαίλνληαη ζε ιίγα 

ρηιηνζηά. 

 ην βάζξν S44 νη δηαθνξέο θαηά Τ θπκαίλνληαη απφ κεξηθά ρηιηνζηά έσο 2 

cm, ελψ θαηά Υ κέρξη 4.6 cm. Με ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ κεηξήζεσλ 

θαηά ηελ δηεχζπλζε X λα θπκαίλεηαη ζηα 2 έσο 3 cm. Οη κεγαιχηεξεο 

δηαθνξέο θαη ζηηο δχν δηεπζχλζεηο εκθαλίδνληαη ηα έηε 2005 θαη 2006. 

 ην βάζξν S45 νη δηαθνξέο θαηά Τ είλαη ηεο ηάμεο ηνπ ρηιηνζηνχ θαη θαηά X 

απφ κεξηθά ρηιηνζηά κέρξη 2 cm.  

 ην βάζξν S46 νη δηαθνξέο θαηά Τ είλαη ηεο ηάμεο ησλ 5 cm γηα ην 2001 θαη 

2002. Ζ πξψηε κέηξεζε ηνπ 2003 εκθαλίδεη δηαθνξά 2.4 cm θαη απφ εθεί θαη 

έπεηηα νη δηαθνξέο είλαη θάησ ησλ 2 cm. Δλψ θαηά Υ, νη δηαθνξέο 

θπκαίλνληαη έσο 1.3 cm. Με ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ λα είλαη ηεο ηάμεο ηνπ 

ρηιηνζηνχ. 

 ην βάζξν S47 νη ηηκέο θπκαίλνληαη γηα ην 2001 θαη 2002 θαηά Τ απφ 2-4 cm. 

Απφ ην 2003 θαη έπεηηα νη δηαθνξέο είλαη ηεο ηάμεο ησλ κεξηθψλ ρηιηνζηψλ. 

Καηά Υ νη δηαθνξέο είλαη ηεο ηάμεο ησλ κεξηθψλ ρηιηνζηψλ θαη κφλν ηνλ 

Αχγνπζην ηνπ 2002 θαη 2003 νη ηηκέο ησλ δηαθνξψλ ππεξβαίλνπλ γηα ιίγν ην 

1 cm. 

 ην βάζξν S48 νη δηαθνξέο θαηά Τ θπκαίλνληαη απφ ρηιηνζηά έσο 1.3 cm. 

Δθηφο ηνπ 2002 φπνπ νη δηαθνξέο είλαη ηεο ηάμεο ησλ 2 cm. Καηά Υ νη 

δηαθνξέο θπκαίλνληαη γηα ην 2001 ζηα 2 cm θαη γηα ην 2002 θαη έπεηηα θάησ 

απφ 1.5 cm. 
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Ζ κειέηε ησλ δηαθνξψλ πςνκέηξσλ καο δίλεη ηα παξαθάησ ζπκπεξάζκαηα: 

 ην βάζξν Κ1 παξαηεξείηαη θαζίδεζε απφ ην 2001 έσο ην 2009 ηεο ηάμεο ησλ 

3 cm. 

 ην βάζξν Κ2 παξαηεξείηαη θαζίδεζε απφ ην 2001 έσο ην 2008 ηεο ηάμεο ηνπ 

εθαηνζηνχ. 

 ην βάζξν Κ3 παξαηεξείηαη θαζίδεζε απφ ην 2001 έσο ην 2009 ηεο ηάμεο ηνπ 

εθαηνζηνχ. 

 ηα βάζξα S44 θαη S45 παξαηεξείηαη θαζίδεζε απφ ην 2001 έσο ην 2010 ηεο 

ηάμεο ησλ 5 θαη 2 cm αληίζηνηρα. 

 ηα βάζξα S46, S47 θαη S48 παξαηεξείηαη θαζίδεζε απφ ην 2001 έσο ην 2010 

ηεο ηάμεο ησλ 3, 8 θαη 10 cm αληίζηνηρα. 

 ηα βάζξα ΒΘ1, ΒΘ2, ΒΘ3 παξαηεξείηαη θαζίδεζε απφ ην 2001 έσο ην 2009 

ηεο ηάμεο ησλ 2, 4 θαη 1 cm αληίζηνηρα. 
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Γηαγξάκκαηα ρξνλνζεηξψλ ΓΝ, ΓΔ, ΓΖ 

 

                                Κ1                                                                Κ2 

   

                                Κ1                                                                Κ2 

   

                               Κ1                                                                Κ2 
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                               Κ3                                                              ΒΘ1 

   

                              Κ3                                                               ΒΘ1 

   

                             Κ3                                                               ΒΘ1 
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                            ΒΘ2                                                             ΒΘ3 

   

                           ΒΘ2                                                             ΒΘ3 

   

                          ΒΘ2                                                             ΒΘ3 
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                          ΒΘ4                                                              ΒΘ5 

   

                           ΒΘ4                                                             ΒΘ5 

   

                          ΒΘ4                                                             ΒΘ5 
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                           ΒΘ6                                                             ΒΘ7 

   

                           ΒΘ6                                                             ΒΘ7 

   

                          ΒΘ6                                                              ΒΘ7 

   

 

 



 Κεθάιαην 6: Αλάιπζε κηθξνκεηαθηλήζεσλ δνξπθνξηθνχ δηθηχνπ θξάγκαηνο Δπήλνπ θαη  

“Καηνιίζζεζεο 1993” 

 

107 

 

                           ΒΘ8                                                               S44 

   

                           ΒΘ8                                                              S44 

    

                           ΒΘ8                                                              S44         
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                           S45                                                                S46  

   

                           S45                                                                S46 

   

                           S45                                                               S46 
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                           S47                                                             S48 

   

                          S47                                                              S48              

   

                          S47                                                              S48 
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6.4.3 Σασύηηηερ μεηακίνηζηρ ζημείυν ελέγσος 

Οη ηαρχηεηεο κεηαθίλεζεο ησλ βάζξσλ ηεο θαηνιίζζεζεο πξνέθπςαλ απφ ηα 

δηαγξάκκαηα ρξνλνζεηξψλ. Ζ θιίζε ηεο εμίζσζεο πξνζαξκνγήο πεξηγξάθεη ηελ 

ηαρχηεηα κεηαθίλεζεο ζε mm αλά έηνο. Αξρηθά παξνπζηάδνληαη νη ηαρχηεηεο γηα ηα 

ηξία βάζξα ηεο “Καηνιίζζεζεο 1993” πνπ κεηξήζεθαλ ην 2011 κε GPS. 

ΠΔΡΗΟΓΟ 20012011 

ΟΝΟΜΑ 

ΖΜΔΗΟΤ 
Vn 

(mm/yr) 
Ve 

(mm/yr) 

   S44 0,8 0,2 

S47 -3,3 -0,9 

S48 2,5 0,7 
                                                                                                                                                                                               

Πίλαθαο 6.3 : Οξηδνληηνγξαθηθέο ηαρχηεηεο κεηαθίλεζεο ησλ ζεκείσλ ειέγρνπ “S44”, “S47”, “S48” 

απφ ην DIFF                                                                                                                                                            

Σable 6.3 : Horizontal displacement velocities of control points “S44”, “S47”, “S48” obtained                      

using DIFF                                        

ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη νη ηαρχηεηεο φισλ ησλ βάζξσλ ηεο “Kαηνιίζζεζεο 

1993” απφ ηηο κεηξήζεηο ηεο ΔΤΓΑΠ ηελ ηειεπηαία δεθαεηία. 

ΠΔΡΗΟΓΟ 20012009 

ΟΝΟΜΑ 

ΖΜΔΗΟΤ Vn (mm/yr) Ve (mm/yr) VΖ (mm/yr) 

    K1 -7,6 -1,5 -3,6 

K2 -0,7 2,2 -1,4 

K3 1,0 3,5 -1,4 

BΘ1 -0,8 3,5 -3,0 

ΒΘ2 1,5 5,7 -6,8 

ΒΘ3 0,3 1,8 -1,4 

ΒΘ4 -2,1 1,8 -1,9 

ΒΘ5 -0,6 2,3 -6,3 

ΒΘ6 -2,0 3,4 -3,4 

ΒΘ7 -0,2 2,2 -5,4 

ΒΘ8 -0,9 2,6 -0,6 

S44 0,2 -0,9 -6,5 

S45 0,7 -10,8 -2,3 

S46 -10,8 -1,2 -3,4 

S47 -8,3 1,5 -8,0 

S48 -4,0 3,9 -9,9 
                                                                                                                                                                         

Πίλαθαο 6.4 : Σαρχηεηεο κεηαθίλεζεο ησλ ζεκείσλ ειέγρνπ ηεο θαηνιίζζεζεο απφ ηηο ζπκβαηηθέο  

κεηξήζεηο                       

Σable 6.4 : Displacement velocities of control points at the landslide area obtained using conventional 

surveying techniques 
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χιμα 6.1 : Χάρτθσ με τισ οριηοντιογραφικζσ ταχφτθτεσ μετακίνθςθσ των ςθμείων ελζγχου “S44”, “S47”, “S48” από το DIFF                                                                                                                                                    
Figure 6.1 : Map of horizontal displacement velocities of control points “S44”, “S47”, “S48” obtained using DIFF                                       
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χιμα 6.2 : Χάρτθσ με τισ οριηοντιογραφικζσ ταχφτθτεσ μετακίνθςθσ των ςθμείων ελζγχου τθσ κατολίςκθςθσ από τισ ςυμβατικζσ  μετριςεισ                                                                                                           
Figure 6.2 : Map of horizontal displacement velocities of control points at the landslide area obtained using conventional surveying techniques 
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Ο ππνινγηζκφο ησλ ηαρπηήησλ κεηαθίλεζεο ζπλδέεηαη κε ηελ εμαγσγή ζεκαληηθψλ  

ζπκπεξαζκάησλ γηα ηελ θίλεζε ησλ βάζξσλ ηεο “Kαηνιίζζεζεο 1993”. Απφ ηελ 

κειέηε ησλ ηαρπηήησλ κεηαθίλεζεο πξνθχπηεη φηη: 

 Σν κέηξν ησλ θνξέσλ κεηαηφπηζεο ησλ ζεκείσλ ειέγρνπ “S44”, “S47” θαη 

“S48” φπσο πξνέθπςε απφ ηελ αλάιπζε κε ην DIFF είλαη κηθξφηεξνπ 

κεγέζνπο ζε ζρέζε κε ηελ αλάιπζε δηαθνξψλ απφ ηηο επίγεηεο κεηξήζεηο. 

 Σα βάζξα πνπ βξίζθνληαη ζηελ πιαγηά εκθαλίδνπλ νξηδνληηνγξαθηθά 

κηθξφηεξεο ηαρχηεηεο κεηαθίλεζεο απφ ηα βάζξα πνπ είλαη πιεζίνλ ηνπ 

δξφκνπ πνπ δηέξρεηαη αθξηβψο πάλσ απφ ηνλ ηακηεπηήξα.  

 Ζ θαηεχζπλζε ησλ θνξέσλ κεηαηφπηζεο ησλ βάζξσλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ 

πιαγηά είλαη πξνο ηα Αλαηνιηθά, αθνινπζνχλ ηελ δηεχζπλζε ηεο βαξχηεηαο. 

Απφ ηελ αλάιπζε δηαθνξψλ κε βάζε ηηο επίγεηεο κεηξήζεηο πξνθχπηεη κία 

κέζε κεηαθίλεζε 1-2 mm/yr θαηά ηελ δηεχζπλζε Βνξξά-Νφηνπ θαη 2-3 mm/yr 

θαηά ηελ δηεχζπλζε Αλαηνιήο-Γχζεο. 

 Σα βάζξα κε ηελ κεγαιχηεξε κεηαθίλεζε νξηδνληηνγξαθηθά βάζε ηεο 

αλάιπζεο δηαθνξψλ απφ ηηο επίγεηεο κεηξήζεηο, είλαη ηα βάζξα ηνπ δξφκνπ 

“S45”, “S46” θαη “S47”. H κεηαθίλεζε βάζε ηεο επεμεξγαζίαο ησλ επίγεησλ 

κεηξήζεσλ είλαη 1 cm/yr θαηά ηελ δηεχζπλζε Αλαηνιήο-Γχζε, 1 cm/yr θαηά 

ηελ δηεχζπλζε Βνξξά-Νφηνπ θαη 0,8 cm/yr θαηά ηελ δηεχζπλζε Βνξξά-Νφηνπ 

αληίζηνηρα. 

 Ζ κειέηε ησλ ηαρπηήησλ θαηά ηελ θαηαθφξπθε δηεχζπλζε έδεημε φηη ηα 

βάζξα “S47” θαη “S48” εκθαλίδνπλ ηελ κεγαιχηεξε θαζίδεζε 8 mm/ yr θαη 1 

cm/yr αληίζηνηρα. 

 Σα βάζξα “ΒΘ2”, “ΒΘ5”, “BΘ7” θαη “S44” εκθαλίδνπλ ηηο επφκελεο 

κεγαιχηεξεο ηηκέο θαζίδεζεο ηεο ηάμεο ησλ 6 mm/yr. 

 Σα ππφινηπα βάζξα εκθαλίδνπλ θαζίδεζε έσο 3 mm/yr. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 7 

ΤΝΟΦΖ ΚΑΗ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

                                                                                                                                 
7.1 Ανηικείμενο ΓΔ 

                                                                                                                                                  

Καηνιίζζεζε εκθαλίδεηαη κε ηελ δηαηάξαμε ηεο ηζνξξνπίαο εδαθηθψλ ή βξαρσδψλ 

καδψλ θάησ απφ νξηδφληηεο εδαθηθέο επηθάλεηεο ή πίζσ απφ πξαλή ιφγσ θπζηθψλ, 

γεσινγηθψλ ή αλζξσπνγελψλ επεκβάζεσλ. Ζ κειέηε ησλ θηλεκαηηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ θαηνιηζζήζεσλ κε ζπκβαηηθέο γεσδαηηηθέο κεζφδνπο ζηεξίδεηαη 

ζηελ επηινγή ζεκείσλ κέζα ζηε πεξηνρή ηεο θαηνιίζζεζεο θαη ζεκείσλ εθηφο απηήο 

ζε ζηαζεξά γεσινγηθφ ππφβαζξφ θαη γίλνληαη κεηξήζεηο αλαθνξηθά κε ηε ζρεηηθή 

ηνπο κεηαθίλεζε. Σα απνηειέζκαηα ησλ ηνπνγξαθηθψλ κειεηψλ απνηεινχλ ζηνηρεία 

κεηαθίλεζεο ησλ ζεκείσλ ειέγρνπ θαη ηνπ κέηξνπ πνηφηεηαο ηνπο (αθξίβεηα, 

αμηνπηζηία).  

ην πιαίζην απηήο ηεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο επηρεηξείηαη έιεγρνο ηεο θηλεκαηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο ηνπ ηξηγσλνκεηξηθνχ δηθηχνπ ηνπ θξάγκαηνο Δπήλνπ, θαζψο θαη ηεο 

“Καηνιίζζεζεο 1993” πνπ ζεκεηψζεθε ζην αξηζηεξφ αληέξεηζκα ηνπ θξάγκαηνο 

θαηά ηελ θαηαζθεπή. Σα θχξηα ζεκεία εμέιημεο ηνπ θαηλνκέλνπ είλαη: 

 Ζ θαηνιίζζεζε ελεξγνπνηήζεθε ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1993 ιφγσ εθζθαθψλ 

ζηνλ πφδα ηεο θαηνιίζζεζεο θαηά ηελ θαηαζθεπή ηεο λέαο νδνχ πξφζβαζεο 

πξνο ην θξάγκα. 

 Σα πξψηα κέηξα ζηαζεξνπνίεζεο είραλ πξνζσξηλφ ραξαθηήξα θαη ήηαλ ε 

εγθαηάζηαζε θξεάησλ αληιήζεσλ, ηα νπνία ήηαλ απνδνηηθά γηα έλα έηνο 

πεξίπνπ, αιιά πξννδεπηηθά αρξήζηεπζαλ απφ ηελ ζπλερηδφκελε κεηαθίλεζε. 

 Γηα ην ιφγν απηφ ειήθζεζαλ κέηξα νξηζηηθήο ζηαζεξνπνίεζεο ηεο 

θαηνιίζζεζεο, φπσο ε θαηαζθεπή έξγσλ ζχιιεςεο θαη απαγσγήο ηνπ λεξνχ, 

απνζηξαγγηζηηθή ζήξαγγα, 71 θαηαθφξπθα θξέαηα ζηξάγγηζεο ζηελ θεληξηθή 

πεξηνρή ηεο θαηνιίζζεζεο  θαη επέθηαζε ηνπ αλαρψκαηνο γηα λα ιεηηνπξγήζεη 

σο αληίβαξν πνδφο. Σα έξγα νινθιεξψζεθαλ ζηηο αξρέο ηνπ 2001, απφ ηφηε 

θαη κεηά κειεηάηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπο κε ζπλερείο ηνπνγξαθηθέο 

κεηξήζεηο. 
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Γηα ηελ επαλακέηξεζε ηνπ ηξηγσλνκεηξηθνχ δηθηχνπ θαη επηιεγκέλσλ ζεκείσλ ηεο 

θαηνιίζζεζεο έγηλαλ κεηξήζεηο GPS ην δηάζηεκα 27/03/2011-30/03/2011 ζηελ 

πεξηνρή Αγίνπ Γεκεηξίνπ Δπήλνπ. Υξεζηκνπνηήζεθαλ ζπλνιηθά ηέζζεξεηο δέθηεο 

GPS, νη νπνίνη θαη ηνπνζεηήζεθαλ ζε βάζξα ηνπ πξσηεχνληνο θαη ηνπ δεπηεξεχνληνο 

δηθηχνπ Σ1, Σ3, Σ4 θαη Α, Β, Γ, Δ αληίζηνηρα ηνπ θξάγκαηνο θαη ζην ηξηγσλνκεηξηθφ 

Σ73 ηεο Γ.Τ.. (ηαπξνχδη, Φχιιν Υάξηε: Κιεπά), ηα νπνία βξίζθνληαη ζε ζηαζεξφ 

γεσινγηθφ ππφβαζξφ. Δπίζεο, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ κεηξήζεσλ ηνπνζεηήζεθαλ 

δέθηεο GPS ζε ηξία βάζξα ζηε ζηέςε (S64, S68, S73) θαη ζε ηξία ζηνλ πφδα ηεο 

θαηνιίζζεζεο ηνπ 1993 (S44, S47, S48) ζην αξηζηεξφ αληέξεηζκα ηνπ θξάγκαηνο 

αλάληε ηεο πεξηνρήο εηζφδνπ ηνπ ππεξρεηιηζηή,  πνπ απνηεινχλ ηηο πεξηνρέο ειέγρνπ 

κεηαθηλήζεσλ ζηελ πεξηνρή ηνπ θξάγκαηνο θαη γηα ην ζθνπφ απηφ έρνπλ 

θαηαζθεπαζηεί κφληκα βάζξα ειέγρνπ επηθαλεηαθψλ κεηαθηλήζεσλ. Σα 

ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ επεμεξγαζία θαη αλάιπζε ησλ 

απνηειεζκάησλ πεξηγξάθνληαη ζηελ ελφηεηα 7.2.  

7.2 ςμπεπάζμαηα για ηο γευδαιηικό δίκηςο και ηην “Καηολίζθηζη 1993”  

Γηα ηελ κειέηε κεηαθηλήζεσλ ζην πξσηεχνλ θαη δεπηεξεχνλ δίθηπν ηνπ θξάγκαηνο 

έγηλε ζχγθξηζε ζε ηνπνθεληξηθφ ζχζηεκα αλαθνξάο ησλ ζέζεσλ ησλ βάζξσλ πνπ 

κεηξήζεθαλ ην 2011 κε κεηξήζεηο GPS, κε ηε ζέζε ησλ βάζξσλ φπσο είραλ κεηξεζεί 

θαηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ θξάγκαηνο κε ζπκβαηηθέο κεηξήζεηο θαη ηα βαζηθά 

ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ είλαη: 

 Σν δίθηπν δελ παξνπζηάδεη ελδείμεηο κεηαθίλεζεο θαη ν ιφγνο είλαη φηη αλά 

έηνο πξνθχπηεη δηαθνξά ζηε ζέζε ησλ βάζξσλ ηεο ηάμεο ηνπ 1mm θαη ζηηο 

δχν νξηδφληηεο ζπληζηψζεο θίλεζεο. 

 Καηά ηε δηεχζπλζε Βνξξάο-Νφηνο ην δίθηπν παξνπζηάδεη αθφκε πην ήπηα 

θηλεκαηηθή ζπκπεξηθνξά ηεο ηάμεο 0,1-0.6 mm/yr. 

Σα βαζηθά ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ κειέηε ηεο θαηνιίζζεζεο ηνπ 

1993 είλαη: 

 Ζ επίιπζε ζε πξνζαλαηνιηζκέλν ηνπηθφ ζχζηεκα αλαθνξάο γηα ηα ηξία 

βάζξα ηεο θαηνιίζζεζεο (S44, S47, S48) πνπ κεηξήζεθαλ κε GPS έδσζε 

κηθξφηεξεο δηαθνξέο ζέζεο ζε ζρέζε κε ηηο δηαθνξέο πνπ πξνέθπςαλ γηα ηα 
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ηξία βάζξα απφ ηηο δηαθνξέο ζέζεο ησλ ζπληεηαγκέλσλ ΖATT, θαζψο ζηελ 

πξψηε πεξίπησζε έρεη γίλεη δηφξζσζε απφ ζηξνθή θαη θιίκαθα. 

 Απφ ηελ ηνπνθεληξηθή επίιπζε θαίλεηαη ην βάζξν S47 λα παξνπζηάδεη κηα 

κηθξή κεηαθίλεζε θαηά ηελ δηεχζπλζε Βνξξάο-Νφηνο. 

 Οη δηαθνξέο γηα ηα βάζξα ηεο θαηνιίζζεζεο απφ επίγεηεο κεηξήζεηο πνπ 

εθηειεί ε ΔΤΓΑΠ έδεημαλ φηη απφ ην ηέινο ηνπ 2002 πνπ άιιαμε ην 

ζπλεξγείν κεηξήζεσλ θαη ηα ρξεζηκνπνηνχκελα φξγαλα παξαηεξείηαη κηα 

δηαθχκαλζε ζηηο κεηξήζεηο, ε νπνία θαζ‟ φιεο ηηο ελδείμεηο είλαη απνηέιεζκα 

ηεο κεηξεηηθήο δηαδηθαζίαο. Απηφ παξαηεξείηαη ζηα απνηειέζκαηα ησλ 

δηαθνξψλ ζε φια ζρεδφλ ηα βάζξα ηεο θαηνιίζζεζεο, θαζψο νη δηαθνξέο 

κέρξη ηα ηέιε ηνπ 2002 είλαη κεγαιχηεξεο θαη έθηνηε κεηψλνληαη νη ηηκέο ηνπο. 

 Σν βάζξν S44 εκθαλίδεη ζην ελδηάκεζν απφ ην 2001 έσο ην 2009 ηηο 

κεγαιχηεξεο δηαθνξέο θαηά ηελ δηεχζπλζε Αλαηνιή-Γχζε ηελ πεξίνδν 2005-

2006, ην νπνίν επηζεκαίλεηαη θαη ζηελ ηερληθή έθζεζε ηεο ΔΤΓΑΠ. Μεηά ην 

2006 φκσο παξαηεξείηαη κία ζηαζεξνπνίεζε ησλ δηαθνξψλ ζε ρακειέο ηηκέο. 

 Ζ θαηεχζπλζε ησλ θνξέσλ κεηαηφπηζεο γηα ηα βάζξα πνπ βξίζθνληαη ζηελ 

πιαγηά είλαη ζχκθσλε κε ηελ θίλεζε ηεο βαξχηεηαο, κε κηθξφηεξν κέηξν ζε 

ζρέζε κε ηα δηαλχζκαηα θαηά κήθνο ηνπ δξφκνπ πιεζίνλ ηνπ ππεξρεηιηζηή 

ηνπ θξάγκαηνο. 

 Ζ κειέηε ησλ θαζηδήζεσλ έδεημε φηη ηα βάζξα S48 θαη S47 εκθαλίδνπλ ηηο 

κεγαιχηεξεο ηηκέο θαζίδεζεο 1 cm/yr θαη 8 mm/yr, ελψ ηα ππφινηπα βάζξα 

εκθαλίδνπλ θαζίδεζε έσο 5 mm/yr.  

 Σέινο, ζεσξείηαη πνιχ ζεκαληηθφ λα ηεξείηαη ε ζπρλφηεηα ησλ κεηξήζεσλ 

πνπ πιένλ έρνπλ πεξηνξηζηεί ζε δχν κεηξήζεηο ηνλ ρξφλν απφ αξκφδην 

ηνπνγξαθηθφ ζπλεξγείν ηεο ΔΤΓΑΠ. H κειέηε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηεο 

θαηνιίζζεζεο ρξήδεη δηαξθνχο παξαθνινχζεζεο θαη λένπο θχθινπο 

κεηξήζεσλ θαζψο επεξεάδεη άκεζα ηελ αζθάιεηα ηνπ θξάγκαηνο.   

Απφ ηελ κειέηε ηεο ΔΤΓΑΠ γηα ηα ππφινηπα φξγαλα παξαθνινχζεζεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ θαηνιίζζεζε ηνπ 1993 πξνθχπηνπλ νη παξαθάησ 

παξαηεξήζεηο:  



 Κεθάιαην 7: χλνςε θαη πκπεξάζκαηα 

 

118 

 

1. Σν ζχλνιν ησλ κεηξήζεσλ απφ ην 1996 έσο ηελ νινθιήξσζε ησλ έξγσλ 

απνζηξάγγηζεο έδεηρλε επνρηαθέο δηαθπκάλζεηο ηεο ζηάζκεο, νη νπνίεο ήηαλ 

πεξηζζφηεξν έληνλεο ζηα βαζχηεξα πηεζφκεηξα. Με ηελ θαηαζθεπή ησλ 

κέηξσλ απνζηξάγγηζεο επηηεχρζεθε κείσζε ηεο ζηάζκεο ζηα βαζηά 

πηεζφκεηξα ηα νπνία αληαπνθξίλνληαη ζηηο βξνρνπηψζεηο γξήγνξα, αιιά ε 

πίεζε ηνπο απνκεηψλεηαη εμίζνπ γξήγνξα. Οη κεηξήζεηο επηβεβαηψλνπλ επίζεο 

φηη ε θχξηα ηξνθνδνζία λεξνχ γίλεηαη κέζσ ηνπ θεξκαηηζκέλνπ θιχζρε θάησ 

απφ ηελ επηθάλεηα νιίζζεζεο. Απηή ηε ρξνληθή πεξίνδν ηα πηεζφκεηξα 

δείρλνπλ φηη ιεηηνπξγνχλ ηθαλνπνηεηηθά θαη αθνινπζνχλ ην επίπεδν ησλ 

βξνρνπηψζεσλ κε κηθξέο δηαθπκάλζεηο ηεο αζθνχκελεο πίεζεο.  

2. Έρνπλ εγθαηαζηαζεί ηξία θιηζηφκεηξα ηα Κ1, Κ2 θαη Κ3 ζην ζψκα ηεο 

θαηνιίζζεζεο. ε δχν απφ ηα αλσηέξσ ζηα Κ1, Κ2 παξνπζηάδνληαη 

αζξνηζηηθέο απνθιίζεηο πνπ ππεξβαίλνπλ ηα 20 mm ζηα επηθαλεηαθά ηκήκαηα 

ην δηάζηεκα Οθηψβξηνο 2007-επηέκβξηνο 2008. Γεγνλφο πνπ επηβεβαηψλεη 

επηθαλεηαθή κεηαθίλεζε απηφ ην δηάζηεκα, ρσξίο αλεζπρία γηα ην κέιινλ 

θαζψο ηα απνηειέζκαηα ησλ θιηζηνκέηξσλ ζπλδπάδνληαη κε εθείλα ησλ 

ηνπνγξαθηθψλ βάζξσλ θαη ησλ αλνηθηψλ πηεζνκέηξσλ. Οη εθηηκήζεηο ινηπφλ 

θαη ησλ ππνινίπσλ, απφ ηηο κέρξη ηψξα κεηξήζεηο ζπγθιίλνπλ ζην φηη νη 

κεηαθηλήζεηο δελ είλαη άμηεο ιφγνπ ζην ζπγθεθξηκέλν ρψξν. 

3. Οη κεηξήζεηο ησλ εθξνψλ γηα ην δηάζηεκα Οθηψβξηνο 2007-επηέκβξηνο 2008 

είλαη ζρεηηθά κεησκέλεο ζε ζρέζε κε πξνεγνχκελεο ηηκέο. Οη κέζεο ηηκέο ηεο 

παξνρεηεπηηθφηεηαο απμήζεθαλ θαη έγηλαλ ζρεηηθά αλάινγεο κε ηηο κέζεο 

ηηκέο ησλ εηψλ ‟05 θαη ‟06 κφλν θαηά ηελ πεξίνδν πνπ ε ζηάζκε ηνπ 

ηακηεπηήξα ήηαλ κεγαιχηεξε απφ +485m. ε ηέηνηα χςε ζηάζκεο ε ιίκλε 

ήηαλ γηα δηάζηεκα πέληε (5) κελψλ απφ ηνλ Γεθέκβξην „07– Απξίιην „08. Οη 

αξρηθέο κεηξήζεηο πνπ δείρλνπλ απμεκέλεο παξνρέο παξαπέκπνπλ ζηελ 

αξρηθή ζηξάγγηζε ηνπ πξαλνχο πνπ επηηεχρζεθε κε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ 

(θξέαηα - γεσηξήζεηο, ζήξαγγα). Μεηά ηνλ Οθηψβξην 2001 απμεκέλεο εθξνέο 

θαίλεηαη πσο είλαη ην επαθφινπζν ηφζν ησλ ζεκαληηθψλ βξνρνπηψζεσλ, φζν 

θαη ηεο παξακνλήο ηεο ζηάζκεο ζηνλ Σακηεπηήξα ζε ηδηαίηεξα πςειά επίπεδα. 
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A. Αςηοζσέδια ηυν ζημείυν πος μεηπήθηκαν καηά ηην διάπκεια ηυν 

επγαζιών πεδίος 

 

 

                                                                    
  πληεηαγκέλεο ζην WGS‟84: θ= 38

0 
40‟ 16”.65717, ι= 21

0 
50‟ 04”.16649, h= 544.625 m                                                                            

                                                                         Ζκεξνκελίεο Μέηξεζεο:  28/03/2011                                                     

                                                                                                                      29/03/2011                                                                                          

                                                                                                                      30/03/2011                    
  Πεξηγξαθή βάζξνπ:                                                                                 

 

  Σν βάζξν ηνπ ζεκείνπ Α έρεη χςνο  0.73 m.  

 

 
 

χιμα : Φωτογραφία και ςκαρίφθμα του ςθμείου Α                                                                                               
Figure : Photograph and drawing of point Α  

 

 

 

  πληεηαγκέλεο ζην WGS‟84: θ= 38
0 
40‟ 21”.52503, ι= 21

0 
50‟ 15”.62520, h= 566.564 m  

                                                           
                                                                   Ζκεξνκελίεο Μέηξεζεο: 28/03/2011                                                     

                                                                                                                     30/03/2011              

   Πεξηγξαθή βάζξνπ:                                                                                          

 

   Σν βάζξν ηνπ ζεκείνπ Β έρεη χςνο  1.14 m. 

 

 
                                                                                                                                                                                          

χιμα : Φωτογραφία και ςκαρίφθμα του ςθμείου Β                                                                                              
Figure : Photograph and drawing of point Β 

Κσδηθφο εκείνπ: Α (Γευδαιηικό Γίκηςο) 

Κσδηθφο εκείνπ: Β (Γευδαιηικό Γίκηςο) 
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 πληεηαγκέλεο ζην WGS‟84: θ= 38
0 
40‟ 15”.64538, ι= 21

0 
50‟ 24”.04066, h= 552.091 m  

                                                       

                                                               Ζκεξνκελίεο Μέηξεζεο: 28/03/2011                                                     

                                                                                                                 29/03/2011                                                                                                                                                           

 Πεξηγξαθή βάζξνπ:                                                                                30/03/2011                                                                                                                                                                    

 

 Σν βάζξν ηνπ ζεκείνπ Γ έρεη χςνο  1.145 m. 

 

                                                                                                                                                            
ρήκα : Φσηνγξαθία θαη ζθαξίθεκα ηνπ ζεκείνπ Γ                                                                                                   

Figure : Photograph and drawing of point D  

 

 

 

 

  πληεηαγκέλεο ζην WGS‟84: θ= 38
0 
40‟ 05”.86213, ι= 21

0 
49‟ 36”.83203, h= 529.371 m  

                                                                                                                  

                                                               Ζκεξνκελίεο Μέηξεζεο: 28/03/2011                                                     

                                                                                                                29/03/2011              

  Πεξηγξαθή βάζξνπ:  

                                                                                                    

Σν χςνο ηνπ βάζξνπ  ηνπ ζεκείνπ Σ1 δελ ήηαλ δπλαηφλ λα κεηξεζεί, θαζψο   

πεξηκεηξηθά ηνπ άιιαδε ην χςνο απφ ην έδαθνο. 

 

 
                                                                                                                                                                                     

χιμα : Φωτογραφία και ςκαρίφθμα του ςθμείου T1                                                                                               
Figure : Photograph and drawing of point T1  

 

 

Κσδηθφο εκείνπ: Γ (Γευδαιηικό Γίκηςο) 

Κσδηθφο εκείνπ: Σ1 (Γευδαιηικό Γίκηςο) 
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 πληεηαγκέλεο ζην WGS‟84: θ= 38
0 
39‟ 48”.34758, ι= 21

0 
50‟ 17”.71390, h= 620.798 m  

                                                                                                                                   

                                                                 Ζκεξνκελίεο Μέηξεζεο: 28/03/2011                                                     

                                                                                                                29/03/2011              

 Πεξηγξαθή βάζξνπ:                                                                               30/03/2011                        

 

 Σν βάζξν ηνπ ζεκείνπ Σ3  έρεη χςνο  1.00 m. 

 

 
χιμα : Φωτογραφία και ςκαρίφθμα του ςθμείου T3                                                                                                 

Figure : Photograph and drawing of point T3  
 

 

 

                                                                     

 πληεηαγκέλεο ζην WGS‟84: θ= 38
0 
39‟ 37”.34964, ι= 21

0 
51‟ 13”.51537, h= 588.080 m  

                                                 

                                                                     Ζκεξνκελίεο Μέηξεζεο: 29/03/2011                                                     

                                                                                                              30/03/2011             

 Πεξηγξαθή βάζξνπ:                                                                                                     

 

 Σν βάζξν ηνπ ζεκείνπ Σ4 έρεη χςνο  1.09 m. 

 

 
                                                                                                                                                                                                                           

ρήκα : Φσηνγξαθία θαη ζθαξίθεκα ηνπ ζεκείνπ T4                                                                                        

Figure : Photograph and drawing of point T4  

 

 

Κσδηθφο εκείνπ: Σ3 (Γευδαιηικό Γίκηςο) 

Κσδηθφο εκείνπ: Σ4 (Γευδαιηικό Γίκηςο) 
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πληεηαγκέλεο ζην WGS‟84: θ= 38
0 
40‟ 27”.34564, ι= 21

0 
51‟ 14”.81819, h= 758.993 m  

                                                                                          

                                                                   Ζκεξνκελίεο Μέηξεζεο: 30/03/2011                                                    

                                                                                                                        

Πεξηγξαθή βάζξνπ:                                                                                                     

 

Σν βάζξν ηνπ ζεκείνπ Σ73 έρεη χςνο  1.09 m. 

 

 
                                                                                                                                                                             

ρήκα : Φσηνγξαθία θαη ζθαξίθεκα ηνπ ζεκείνπ T73                                                                                            

Figure : Photograph and drawing of point T73 

 

 

 

 

 

  
πληεηαγκέλεο ζην WGS‟84: θ= 38

0 
39‟ 50”.39388, ι= 21

0 
50‟ 21”.60249, h= 557.100 m  

                                                                  

                                                                     Ζκεξνκελίεο Μέηξεζεο: 27/03/2011                                                     

                                                                                                                        

Πεξηγξαθή βάζξνπ:                                                                                                     

 

Σν χςνο ηνπ βάζξνπ ηνπ ζεκείνπ S44 απφ ην έδαθνο είλαη 0.76 m. 

 

 
                                                                                                                                                                              

ρήκα : Φσηνγξαθία θαη ζθαξίθεκα ηνπ ζεκείνπ S44                                                                                           

Figure : Photograph and drawing of point S44 

Κσδηθφο εκείνπ: Σ73 (Γ.Τ..) 

Γ(GYSG(((ΓΤ) 

Κσδηθφο εκείνπ: S44 (Καηολίζθηζη) 
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πληεηαγκέλεο ζην WGS‟84: θ= 38
0 
39‟ 54”.25579, ι= 21

0 
50‟ 18”.08331, h= 554.318 m  

                                                                                        

                                                               Ζκεξνκελίεο Μέηξεζεο: 27/03/2011                                                     

                                                                                                                        

Πεξηγξαθή βάζξνπ:                                                                                                     

 

Σν χςνο ηνπ βάζξνπ ηνπ ζεκείνπ S47 απφ ην έδαθνο είλαη 0.75 m. 

 

 
                                                                                                                                                                                 

ρήκα : Φσηνγξαθία θαη ζθαξίθεκα ηνπ ζεκείνπ S47                                                                                           

Figure : Photograph and drawing of point S47 
 

 

 

                                                                                      

πληεηαγκέλεο ζην WGS‟84: θ= 38
0 
39‟ 55”.49548, ι= 21

0 
50‟ 16”.96523, h= 553.255 m  

                                                                       

                                                                         Ζκεξνκελίεο Μέηξεζεο: 29/03/2011                                                     

                                                                                                                        

Πεξηγξαθή βάζξνπ:          

                                                                                            

 

Σν χςνο ηνπ βάζξνπ ηνπ ζεκείνπ S48 απφ ην έδαθνο είλαη 0.945 m. 

 

 
                                                                                                                                                                          

ρήκα : Φσηνγξαθία θαη ζθαξίθεκα ηνπ ζεκείνπ S48                                                                                           

Figure : Photograph and drawing of point S48 

Κσδηθφο εκείνπ: S47 (Καηολίζθηζη) 

Κσδηθφο εκείνπ:S48 (Καηολίζθηζη) 
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Β.  Μεηαβολέρ θέζηρ ζημείυν ελέγσος                                               

“Καηολίζθηζηρ 1993” 
 

 

     BΑΘΡΟ: BΘ1    BΑΘΡΟ: ΒΘ2    BΑΘΡΟ: ΒΘ3 

HMEΡΟΜΖΝΗΑ ΓΝ (m) ΓΔ (m) ΓΖ (m) ΓΝ (m) ΓΔ (m) ΓΖ (m) ΓΝ (m) ΓΔ (m) ΓΖ (m) 

  

        

  

 5/8/2001 

        

  

5/9/2001 

        

  

15/9/2001 

        

  

25/9/2001 0,005 -0,021 0 -0,01 -0,028 0 -0,007 -0,013 0 

5/10/2001 0,008 -0,022 -0,001 -0,009 -0,027 0 -0,006 -0,011 0 

15/10/2001 0,007 -0,021 -0,001 -0,011 -0,025 -0,001 -0,005 -0,016 -0,001 

25/10/2001 0,008 -0,019 -0,001 -0,011 -0,027 -0,002 -0,006 -0,017 -0,001 

5/11/2001 0,008 -0,02 -0,001 -0,011 -0,026 0 -0,004 -0,011 0 

15/11/2001 0,003 -0,019 0,001 -0,007 -0,023 0 -0,002 -0,006 0 

25/11/2001 0,006 -0,021 0,002 -0,008 -0,024 0,001 -0,003 -0,008 0,002 

5/12/2001 0,004 -0,022 0,001 -0,007 -0,024 0 -0,006 -0,008 0,002 

15/12/2001 0,005 -0,022 -0,001 -0,006 -0,025 -0,001 0,001 -0,008 0,002 

25/12/2001 0,005 -0,02 -0,001 -0,006 -0,025 -0,002 -0,003 -0,008 0,002 

5/1/2002 0,005 -0,02 -0,002 -0,007 -0,024 -0,003 -0,004 -0,01 0,002 

15/1/2002 0,008 -0,015 -0,002 -0,006 -0,022 -0,003 0,003 -0,005 0,002 

25/1/2002 0,006 -0,017 -0,002 -0,008 -0,026 -0,003 -0,001 -0,003 0,002 

5/2/2002 0,006 -0,019 -0,002 -0,006 -0,024 -0,004 -0,002 -0,005 0,002 

15/2/2002 0,006 -0,018 -0,003 -0,004 -0,023 -0,004 0,001 -0,007 0,002 

25/2/2002 0,006 -0,021 -0,003 -0,007 -0,025 -0,004 0 -0,008 0,002 

5/3/2002 0,008 -0,02 -0,003 -0,005 -0,023 -0,004 0,002 -0,007 0,002 

15/3/2002 0,01 -0,015 -0,003 -0,002 -0,021 -0,004 0,004 -0,001 0,001 

25/3/2002 0,011 -0,018 -0,004 -0,002 -0,021 -0,005 0,004 -0,004 0,001 

5/4/2002 0,006 -0,014 -0,005 -0,008 -0,025 -0,006 -0,001 -0,004 -0,003 

15/4/2002 0,007 -0,015 -0,005 -0,008 -0,024 -0,007 -0,002 -0,003 -0,003 

25/4/2002 0,006 -0,016 -0,005 -0,009 -0,025 -0,007 -0,001 -0,002 -0,003 

5/5/2002 0,006 -0,014 -0,005 -0,008 -0,025 -0,006 -0,001 -0,004 -0,003 

15/5/2002 0,007 -0,015 -0,005 -0,008 -0,024 -0,007 -0,002 -0,003 -0,003 

25/5/2002 0,006 -0,016 -0,005 -0,009 -0,025 -0,007 -0,001 -0,002 -0,003 

5/6/2002 0,006 -0,016 -0,005 -0,009 -0,025 -0,007 -0,001 -0,005 -0,003 

15/6/2002 0,006 -0,017 -0,005 -0,008 -0,024 -0,007 -0,001 -0,009 -0,003 

25/6/2002 0,005 -0,019 -0,005 -0,009 -0,026 -0,004 -0,002 -0,008 -0,003 

5/7/2002 0,006 -0,016 -0,005 -0,009 -0,025 -0,007 -0,001 -0,005 -0,003 

15/7/2002 0,006 -0,017 -0,005 -0,008 -0,024 -0,007 -0,001 -0,009 -0,003 

25/7/2002 0,005 -0,019 -0,005 -0,009 -0,026 -0,004 -0,002 -0,008 -0,003 

5/8/2002 0,009 -0,016 -0,005 -0,006 -0,021 -0,007 0 -0,006 -0,003 

15/8/2002 0,009 -0,019 -0,005 -0,004 -0,02 -0,008 0,002 -0,006 -0,004 

25/8/2002 0,007 -0,019 -0,005 -0,003 -0,02 -0,008 0,001 -0,006 -0,004 

5/9/2002 0,008 -0,02 -0,006 -0,002 -0,02 -0,008 0,001 -0,007 -0,004 

15/9/2002 0,008 -0,02 -0,006 -0,002 -0,021 -0,008 0 -0,006 -0,004 
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25/9/2002 0,007 -0,02 -0,006 -0,003 -0,022 -0,008 0 -0,008 -0,005 

5/10/2002 0,007 -0,021 -0,006 -0,004 -0,023 -0,008 0,001 -0,008 -0,005 

15/10/2002 0,006 -0,021 -0,006 -0,007 -0,025 -0,008 -0,001 -0,009 -0,005 

25/10/2002 0,007 -0,021 -0,006 -0,006 -0,023 -0,008 0 -0,009 -0,005 

5/11/2002 0,005 -0,018 -0,006 -0,004 -0,022 -0,009 -0,003 -0,009 -0,005 

15/11/2002 0,002 -0,014 -0,006 -0,008 -0,021 -0,009 -0,004 -0,005 -0,005 

25/11/2002 0 -0,015 -0,007 -0,009 -0,019 -0,009 -0,005 -0,003 -0,005 

15/3/2003 0,015 -0,015 0,009 0,002 -0,028 0,006 0,006 -0,013 0,011 

15/4/2003 0,014 -0,012 0,005 0,001 -0,021 0,004 0,006 -0,005 0,007 

15/6/2003 0,012 -0,007 0,004 0 -0,017 -0,001 0,003 -0,001 0,007 

15/7/2003 0,012 -0,007 0,004 0 -0,014 -0,002 0,003 0,001 0,007 

25/8/2003 0,002 -0,002 0,005 -0,005 -0,005 -0,006 -0,006 0,004 0,004 

5/9/2003 -0,002 -0,008 0,004 -0,009 -0,01 -0,005 -0,008 -0,002 0,005 

25/9/2003 0,006 -0,004 -0,007 -0,002 -0,008 -0,019 -0,006 -0,003 -0,001 

15/10/2003 0,006 -0,004 -0,007 -0,002 -0,008 -0,019 -0,006 -0,003 -0,001 

15/11/2003 0,001 -0,009 -0,007 -0,004 -0,013 -0,017 -0,005 -0,006 -0,001 

15/12/2003 0,002 -0,008 -0,006 -0,006 -0,012 -0,017 -0,006 -0,004 0 

15/1/2004 0,001 -0,008 0 -0,004 -0,012 -0,017 -0,005 -0,002 0 

15/2/2004 0,001 -0,008 0 -0,004 -0,012 -0,017 -0,005 -0,002 0 

15/3/2004 0,003 -0,009 -0,004 -0,003 -0,009 -0,017 0,001 -0,006 0 

15/4/2004 -0,001 -0,004 -0,01 0,005 -0,006 -0,019 -0,006 0,003 -0,005 

15/5/2004 0,01 -0,009 -0,006 0,003 -0,005 -0,02 0,005 -0,005 0,001 

15/6/2004 0,009 -0,004 -0,007 -0,003 -0,006 -0,028 0,002 0,002 0 

15/7/2004 0,003 -0,006 -0,014 0 -0,006 -0,026 -0,002 0,002 -0,006 

15/8/2004 0,009 -0,004 -0,011 0,001 -0,007 -0,027 -0,004 0,002 -0,003 

15/9/2004 0,01 -0,007 -0,011 0,001 -0,007 -0,027 -0,001 0,002 -0,003 

15/10/2004 0,01 -0,006 -0,012 -0,002 -0,011 -0,025 -0,002 0,003 -0,004 

15/11/2004 0,002 -0,01 -0,009 -0,002 -0,01 -0,025 -0,002 -0,004 -0,001 

15/12/2004 0,002 -0,007 -0,008 -0,002 -0,01 -0,025 -0,002 -0,004 0 

15/1/2005 0,006 -0,005 -0,008 -0,003 -0,007 -0,025 -0,004 -0,003 0 

15/5/2005 0,002 -0,004 -0,016 -0,004 -0,001 -0,033 0 0,001 -0,007 

15/10/2005 0,003 -0,009 -0,015 -0,001 -0,002 -0,034 0,003 -0,001 -0,005 

15/5/2006 0,008 -0,001 -0,017 0,004 -0,001 -0,036 0,003 0 -0,005 

10/6/2006 

        

  

1/4/2007 

  
-0,023 

  
-0,044 

  
-0,011 

1/11/2007 0,005 0,001 -0,024 0,001 0,007 -0,045 0,001 0,004 -0,012 

1/5/2008 0,001 -0,004 -0,023 -0,001 0,008 -0,044 0,003 0,001 -0,011 

1/11/2008 -0,004 -0,005 -0,025 -0,003 0,008 -0,047 -0,001 -0,002 -0,012 

1/11/2009 0 0 -0,023 0 0 -0,042 0 0 -0,012 

                                                                                                                                                                                       

Πίνακασ : Διαφορζσ κζςθσ των ςθμείων ελζγχου “ΒΘ1”, “ΒΘ2”, “ΒΘ3” [ΕΤΔΑΠ+                                                       
Table : Position differences for control points “ΒΘ1”, “ΒΘ2”, “ΒΘ3” [EYDAP] 
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  BΑΘΡΟ: ΒΘ4 BΑΘΡΟ: BΘ5 BΑΘΡΟ: ΒΘ6 

HMEΡΟΜΖΝΗΑ ΓΝ (m) ΓΔ (m) ΓΖ (m) ΓΝ (m) ΓΔ (m) ΓΖ (m) ΓΝ (m) ΓΔ (m) ΓΖ (m) 

  

        

  

5/8/2001 

        

  

5/9/2001 

        

  

15/9/2001 

        

  

25/9/2001 0,007 -0,009 0 0,005 -0,015 0 0,006 -0,012 0 

5/10/2001 0,009 -0,01 -0,001 0,004 -0,013 -0,001 0,008 -0,014 0 

15/10/2001 0,009 -0,007 -0,001 0,006 -0,013 -0,001 0,008 -0,012 0 

25/10/2001 0,008 -0,007 -0,001 0,005 -0,014 -0,002 0,009 -0,013 -0,001 

5/11/2001 0,007 -0,008 -0,001 0,007 -0,012 0 0,009 -0,013 0 

15/11/2001 0,01 -0,006 0,001 0,009 -0,011 0,001 0,009 -0,012 0,002 

25/11/2001 0,01 -0,008 0,002 0,008 -0,011 0,004 0,009 -0,012 0,005 

5/12/2001 0,011 -0,007 0,001 0,007 -0,012 0,003 0,009 -0,011 0,004 

15/12/2001 0,014 -0,006 0,001 0,01 -0,012 0,001 0,011 -0,011 0,002 

25/12/2001 0,013 -0,005 0,001 0,009 -0,012 0 0,01 -0,012 0,001 

5/1/2002 0,013 -0,007 0,001 0,008 -0,014 0 0,01 -0,011 0,001 

15/1/2002 0,011 -0,002 0,001 0,012 -0,01 0 0,011 -0,009 0,001 

25/1/2002 0,01 -0,001 0,001 0,014 -0,009 0 0,009 -0,007 0,001 

5/2/2002 0,009 -0,001 0,001 0,013 -0,009 0 0,01 -0,008 0,001 

15/2/2002 0,012 -0,004 0,001 0,011 -0,01 0 0,014 -0,009 0,001 

25/2/2002 0,012 -0,006 0,001 0,007 -0,011 0 0,015 -0,009 0,001 

5/3/2002 0,011 -0,005 0,001 0,008 -0,011 0 0,013 -0,008 0,001 

15/3/2002 0,013 -0,002 0,001 0,012 -0,008 0 0,011 -0,006 0,001 

25/3/2002 0,013 -0,003 0 0,013 -0,007 0 0,011 -0,006 0,001 

5/4/2002 0,01 -0,007 -0,002 0,008 -0,01 -0,004 0,013 -0,004 -0,002 

15/4/2002 0,009 -0,007 -0,002 0,008 -0,01 -0,004 0,013 -0,006 -0,002 

25/4/2002 0,01 -0,008 -0,002 0,007 -0,011 -0,004 0,012 -0,006 -0,002 

5/5/2002 0,01 -0,007 -0,002 0,008 -0,01 -0,004 0,013 -0,004 -0,002 

15/5/2002 0,009 -0,007 -0,002 0,008 -0,01 -0,004 0,013 -0,006 -0,002 

25/5/2002 0,01 -0,008 -0,002 0,007 -0,011 -0,004 0,012 -0,006 -0,002 

5/6/2002 0,009 -0,008 -0,002 0,008 -0,01 -0,004 0,012 -0,007 -0,002 

15/6/2002 0,01 -0,009 -0,002 0,009 -0,01 -0,004 0,01 -0,009 -0,002 

25/6/2002 0,011 -0,01 -0,002 0,007 -0,011 -0,004 0,009 -0,01 -0,002 

5/7/2002 0,009 -0,008 -0,002 0,008 -0,01 -0,004 0,012 -0,007 -0,002 

15/7/2002 0,01 -0,009 -0,002 0,009 -0,01 -0,004 0,01 -0,009 -0,002 

25/7/2002 0,011 -0,01 -0,002 0,007 -0,011 -0,004 0,009 -0,01 -0,002 

5/8/2002 0,013 -0,006 -0,002 0,009 -0,008 -0,004 0,011 -0,008 -0,002 

15/8/2002 0,013 -0,006 -0,002 0,011 -0,01 -0,004 0,014 -0,01 -0,002 

25/8/2002 0,012 -0,005 -0,002 0,011 -0,011 -0,004 0,013 -0,011 -0,003 

5/9/2002 0,012 -0,005 -0,002 0,01 -0,009 -0,004 0,012 -0,011 -0,003 

15/9/2002 0,012 -0,006 -0,002 0,009 -0,01 -0,004 0,011 -0,01 -0,004 

25/9/2002 0,011 -0,007 -0,003 0,009 -0,012 -0,004 0,01 -0,011 -0,004 

5/10/2002 0,011 -0,007 -0,003 0,009 -0,012 -0,004 0,01 -0,011 -0,004 

15/10/2002 0,011 -0,006 -0,003 0,008 -0,013 -0,004 0,01 -0,011 -0,004 
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25/10/2002 0,01 -0,007 -0,003 0,008 -0,015 -0,004 0,009 -0,012 -0,004 

5/11/2002 0,006 -0,004 -0,004 0,007 -0,012 -0,004 0,007 -0,013 -0,005 

15/11/2002 0,005 -0,005 -0,004 0,004 -0,006 -0,004 0,009 -0,014 -0,005 

25/11/2002 0,003 -0,006 -0,004 0,003 -0,006 -0,004 0,009 -0,015 -0,005 

15/3/2003 0,013 -0,01 0,008 0,018 -0,013 0,004 0,018 -0,011 0,01 

15/4/2003 0,012 -0,005 0,004 0,013 -0,007 0,002 0,018 -0,005 0,011 

15/6/2003 0,012 0 0,004 0,007 0 -0,004 0,013 -0,001 0,002 

15/7/2003 0,011 -0,002 0,004 0,003 0,001 -0,003 0,012 0,001 0,001 

25/8/2003 0,003 0,007 0,009 0,004 0,006 -0,005 0,001 0,005 0 

5/9/2003 -0,001 0,004 0,007 0,001 -0,001 -0,005 -0,003 0,001 0 

25/9/2003 0,001 0 -0,004 0,006 -0,003 -0,016 0,001 -0,002 -0,01 

15/10/2003 0,001 0 -0,004 0,006 -0,003 -0,016 0,001 -0,002 -0,01 

15/11/2003 0,001 -0,002 -0,004 0,006 -0,003 -0,016 0,003 -0,002 -0,01 

15/12/2003 0,001 0 -0,004 0,006 -0,002 -0,015 0,001 -0,002 -0,01 

15/1/2004 0,001 0 0,003 0,005 -0,003 -0,01 0,001 -0,001 -0,002 

15/2/2004 0,001 0 0,003 0,005 -0,003 -0,01 0,001 -0,001 -0,002 

15/3/2004 0,005 -0,004 -0,002 0,006 -0,006 -0,013 0,003 -0,001 -0,005 

15/4/2004 -0,001 -0,004 -0,007 0,007 -0,001 -0,017 0,003 0,002 -0,01 

15/5/2004 0,009 -0,004 -0,002 0,012 -0,003 -0,015 0,007 -0,002 -0,007 

15/6/2004 0,007 0,002 -0,002 0,008 0,001 -0,015 0,006 0,005 -0,007 

15/7/2004 -0,001 0,001 -0,007 0,003 -0,001 -0,023 0 0,004 -0,014 

15/8/2004 0,002 -0,001 -0,005 0,007 -0,003 -0,021 0,003 0,002 -0,012 

15/9/2004 0 0,001 -0,003 0,008 -0,003 -0,022 0,011 0,001 -0,012 

15/10/2004 0 -0,001 -0,005 0,008 -0,003 -0,022 0,002 0,001 -0,013 

15/11/2004 -0,001 0,003 -0,004 0,009 -0,003 -0,018 0,003 -0,001 -0,007 

15/12/2004 0,001 0,001 -0,003 0,007 -0,004 -0,017 0,003 -0,001 -0,008 

15/1/2005 0,004 0,002 -0,003 0,008 -0,004 -0,017 0,003 0 -0,008 

15/5/2005 0,003 0,005 -0,01 0,003 0,001 -0,026 0,003 0,004 -0,014 

15/10/2005 0,006 -0,001 -0,008 0,009 -0,005 -0,029 0,005 0,001 -0,015 

15/5/2006 0,006 0,002 -0,008 0,007 0,003 -0,029 0,006 0,003 -0,015 

10/6/2006 

        

  

1/4/2007 

  
-0,016 

  
-0,039 

  
-0,021 

1/11/2007 0,001 0,004 -0,016 0,007 0,001 -0,041 0,001 0,006 -0,021 

1/5/2008 0 0,002 -0,015 0,006 -0,001 -0,039 0,001 0,017 -0,021 

1/11/2008 -0,001 -0,001 -0,016 0,001 -0,006 -0,038 0 0,003 -0,023 

1/11/2009 0 0 -0,007 0 0 -0,044 0 0 -0,021 

                                                                                                                                                                                          

Πίνακασ : Διαφορζσ κζςθσ των ςθμείων ελζγχου “ΒΘ4”, “ΒΘ5”, “ΒΘ6” [ΕΤΔΑΠ+                                                       
Table : Position differences for control points “ΒΘ4”, “ΒΘ5”, “ΒΘ6” [EYDAP] 
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BΑΘΡΟ: ΒΘ7 BΑΘΡΟ: ΒΘ8 

HMEΡΟΜΖΝΗΑ ΓΝ (m) ΓΔ (m) ΓH (m) ΓΝ (m) ΓΔ (m) ΓH (m) 

       5/8/2001 

      5/9/2001 

      15/9/2001 

      25/9/2001 0,002 -0,01 0 

   5/10/2001 0,004 -0,01 0 

   15/10/2001 0,005 -0,01 -0,001 

   25/10/2001 0,006 -0,009 -0,002 

   5/11/2001 0,005 -0,009 0 

   15/11/2001 0,002 -0,008 0,003 

   25/11/2001 0,002 -0,008 0,005 

   5/12/2001 0,003 -0,009 0,003 

   15/12/2001 0 -0,01 -0,002 

   25/12/2001 -0,002 -0,012 -0,005 

   5/1/2002 -0,001 -0,011 -0,005 0,007 -0,018 0 

15/1/2002 0,004 -0,007 -0,006 0,006 -0,015 0 

25/1/2002 0 -0,005 -0,006 0,008 -0,013 0 

5/2/2002 0,002 -0,009 -0,007 0,007 -0,017 0 

15/2/2002 0,003 -0,008 -0,007 0,007 -0,018 0 

25/2/2002 0,003 -0,008 -0,007 0,006 -0,019 0 

5/3/2002 0,002 -0,007 -0,007 0,007 -0,019 0 

15/3/2002 0,003 -0,005 -0,007 0,008 -0,019 0 

25/3/2002 0,004 -0,006 -0,009 0,009 -0,018 0 

5/4/2002 0,002 -0,004 -0,009 0,009 -0,018 0 

15/4/2002 0 -0,004 -0,009 0,008 -0,017 0 

25/4/2002 0 -0,004 -0,009 0,009 -0,018 0 

5/5/2002 0,002 -0,004 -0,009 0,009 -0,018 0 

15/5/2002 0 -0,004 -0,009 0,008 -0,017 0 

25/5/2002 0 -0,004 -0,009 0,009 -0,018 0 

5/6/2002 -0,001 -0,005 -0,009 0,009 -0,018 0 

15/6/2002 0,001 -0,009 -0,009 0,006 -0,02 0 

25/6/2002 -0,001 -0,008 -0,009 0,005 -0,021 0 

5/7/2002 -0,001 -0,005 -0,009 0,009 -0,018 0 

15/7/2002 0,001 -0,009 -0,009 0,006 -0,02 0 

25/7/2002 -0,001 -0,008 -0,009 0,005 -0,021 0 

5/8/2002 -0,001 -0,009 -0,009 0,008 -0,02 -0,001 

15/8/2002 0,002 -0,01 -0,01 0,007 -0,02 -0,001 

25/8/2002 0,002 -0,01 -0,01 0,007 -0,02 -0,001 

5/9/2002 0,001 -0,011 -0,01 0,007 -0,021 -0,001 

15/9/2002 0,001 -0,011 -0,01 0,007 -0,02 -0,001 

25/9/2002 0 -0,011 -0,01 0,006 -0,02 -0,001 

5/10/2002 -0,001 -0,012 -0,01 0,006 -0,02 -0,001 
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15/10/2002 -0,001 -0,011 -0,011 0,006 -0,021 -0,001 

25/10/2002 -0,002 -0,011 -0,011 0,005 -0,021 -0,001 

5/11/2002 -0,002 -0,011 -0,012 0,005 -0,019 -0,001 

15/11/2002 -0,003 -0,01 -0,012 0,002 -0,019 -0,001 

25/11/2002 -0,003 -0,009 -0,012 0,001 -0,016 -0,001 

15/3/2003 0,009 -0,013 0,004 0,008 -0,019 

 15/4/2003 0,009 -0,006 0,004 0,008 -0,017 0 

15/6/2003 0,009 -0,002 -0,005 0,009 -0,017 0 

15/7/2003 0,007 -0,001 -0,009 0,009 -0,017 0 

25/8/2003 -0,002 0,003 -0,009 0,009 -0,011 

 5/9/2003 -0,004 -0,003 -0,009 0,007 -0,012 -0,001 

25/9/2003 -0,003 -0,005 -0,021 0,005 -0,011 -0,001 

15/10/2003 -0,003 -0,005 -0,021 0,005 -0,011 -0,001 

15/11/2003 -0,006 0 -0,02 0,006 -0,012 -0,001 

15/12/2003 -0,004 -0,002 -0,01 0,005 -0,011 -0,001 

15/1/2004 -0,003 -0,002 -0,013 0,006 -0,012 -0,001 

15/2/2004 -0,003 -0,002 -0,013 0,006 -0,012 -0,001 

15/3/2004 0,002 -0,002 -0,017 0,007 -0,011 -0,001 

15/4/2004 -0,004 0,001 -0,02 0,007 -0,011 -0,001 

15/5/2004 0,004 -0,002 -0,017 0,005 -0,012 -0,001 

15/6/2004 0,003 0,002 -0,018 0,005 -0,012 -0,001 

15/7/2004 -0,005 0,004 -0,026 0,005 -0,011 -0,001 

15/8/2004 0,001 0,002 -0,024 0,004 -0,012 -0,001 

15/9/2004 0 0,003 -0,024 0,005 -0,012 -0,001 

15/10/2004 0 0,003 -0,025 0,005 -0,013 -0,001 

15/11/2004 -0,001 -0,001 -0,02 

   15/12/2004 0,001 0,002 -0,02 

  
-0,001 

15/1/2005 0,002 0,005 -0,02 

  
-0,002 

15/5/2005 -0,004 0,003 -0,028 0,004 -0,013 -0,002 

15/10/2005 0,003 -0,004 -0,03 0,004 -0,014 -0,004 

15/5/2006 0,001 0 -0,029 0,005 -0,013 -0,003 

10/6/2006 

      1/4/2007 

  
-0,037 

  
-0,004 

1/11/2007 0,005 0 -0,039 0,001 -0,002 -0,005 

1/5/2008 0,003 0,004 -0,037 0,002 -0,004 -0,005 

1/11/2008 0 -0,002 -0,04 0,001 -0,001 -0,005 

1/11/2009 0 0 -0,038 0 0 -0,005 

                                                                                                                                                                                     

Πίνακασ : Διαφορζσ κζςθσ των ςθμείων ελζγχου “ΒΘ7”, “ΒΘ8” [ΕΤΔΑΠ]                                                                     
Table : Position differences for control points “ΒΘ7”, “ΒΘ8” [EYDAP] 
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HMEΡΟΜΖΝΗΑ BΑΘΡΟ: S44 BΑΘΡΟ: S45 BΑΘΡΟ: S46 

 

ΓΝ (m) ΓΔ (m) ΓH (m) ΓΝ (m) ΓΔ (m) ΓH (m) ΓΝ (m) ΓΔ (m) ΓH (m) 

          5/8/2001 -0,008 -0,017 0 0,001 0,005 0 0,049 0,004 0 

          5/9/2001 -0,007 -0,02 -0,001 0,001 0,015 0 0,049 0,01 -0,001 

         15/9/2001 

                  25/9/2001 

         5/10/2001 -0,008 -0,019 -0,001 -0,001 0,013 -0,001 0,05 0,009 -0,001 

15/10/2001 -0,007 -0,022 -0,003 0 0,011 -0,001 0,049 0,008 -0,002 

25/10/2001 -0,008 -0,021 -0,004 0,001 0,009 -0,002 0,048 0,009 -0,004 

5/11/2001 -0,009 -0,02 -0,003 0,001 0,013 -0,002 0,049 0,008 -0,005 

15/11/2001 -0,008 -0,017 -0,003 0 0,019 -0,001 0,049 0,011 -0,006 

25/11/2001 -0,007 -0,018 -0,001 -0,001 0,019 -0,001 0,05 0,011 -0,006 

5/12/2001 -0,009 -0,019 -0,004 0 0,018 -0,002 0,046 0,01 -0,008 

15/12/2001 -0,011 -0,016 -0,005 -0,001 0,013 -0,003 0,049 0 -0,009 

25/12/2001 -0,01 -0,017 -0,007 0 0,01 -0,004 0,05 0,002 -0,011 

5/1/2002 -0,014 -0,024 -0,018 0,002 0,004 -0,008 0,052 -0,001 -0,016 

15/1/2002 -0,014 -0,023 -0,018 0,002 0,005 -0,008 0,053 0,002 -0,018 

25/1/2002 -0,013 -0,022 -0,019 0,005 0,011 -0,008 0,056 0,003 -0,018 

5/2/2002 -0,014 -0,016 -0,019 0,004 0,01 -0,008 0,055 0,002 -0,018 

15/2/2002 -0,017 -0,01 -0,02 0,003 0,009 -0,008 0,052 0,011 -0,018 

25/2/2002 -0,017 -0,012 -0,02 0,003 0,01 -0,008 0,052 0,009 -0,018 

5/3/2002 -0,015 -0,01 -0,021 0,004 0,011 -0,008 0,051 0,008 -0,018 

15/3/2002 -0,015 -0,003 -0,021 0,005 0,013 -0,01 0,055 0,009 -0,018 

25/3/2002 -0,016 -0,003 -0,021 0,006 0,013 -0,01 0,055 0,01 -0,018 

5/4/2002 -0,012 -0,014 -0,024 0,006 0,015 -0,01 0,054 0,01 -0,018 

15/4/2002 -0,014 -0,013 -0,024 0,005 0,013 -0,01 0,053 0,009 -0,018 

25/4/2002 -0,015 -0,015 -0,024 0,003 0,013 -0,01 0,054 0,008 -0,018 

5/5/2002 -0,012 -0,014 -0,024 0,006 0,015 -0,01 0,054 0,01 -0,018 

15/5/2002 -0,014 -0,013 -0,024 0,005 0,013 -0,01 0,053 0,009 -0,018 

25/5/2002 -0,015 -0,015 -0,024 0,003 0,013 -0,01 0,054 0,008 -0,018 

5/6/2002 -0,015 -0,017 -0,024 0,003 0,011 -0,01 0,054 0,007 -0,018 

15/6/2002 -0,014 -0,02 -0,024 0,004 0,007 -0,01 0,054 0,002 -0,019 

25/6/2002 -0,015 -0,019 -0,024 0,004 0,008 -0,01 0,053 0,002 -0,019 

5/7/2002 -0,015 -0,017 -0,024 0,003 0,011 -0,01 0,054 0,007 -0,018 

15/7/2002 -0,014 -0,02 -0,024 0,004 0,007 -0,01 0,054 0,002 -0,019 

25/7/2002 -0,015 -0,019 -0,024 0,004 0,008 -0,01 0,053 0,002 -0,019 

5/8/2002 -0,02 -0,019 -0,025 0,001 0,004 -0,01 0,051 0,002 -0,019 

15/8/2002 -0,02 -0,028 -0,025 0,002 0,001 -0,011 0,049 -0,007 -0,019 

25/8/2002 -0,019 -0,029 -0,025 0,001 0 -0,011 0,046 -0,009 -0,019 

5/9/2002 -0,019 -0,028 -0,025 -0,001 0 -0,011 0,044 -0,01 -0,019 

15/9/2002 -0,02 -0,024 -0,025 -0,001 0,001 -0,011 0,043 -0,009 -0,019 

25/9/2002 -0,02 -0,025 -0,025 0 0,001 -0,011 0,044 -0,011 -0,019 

5/10/2002 -0,02 -0,026 -0,025 0,001 -0,001 -0,011 0,044 -0,011 -0,02 

15/10/2002 -0,021 -0,027 -0,026 0,002 -0,002 -0,011 0,043 -0,012 -0,02 

25/10/2002 -0,022 -0,028 -0,026 0,002 -0,002 -0,011 0,042 -0,009 -0,02 
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5/11/2002 -0,022 -0,027 -0,026 0,002 0 -0,012 0,044 -0,005 -0,02 

15/11/2002 -0,021 -0,029 -0,026 0,001 0,001 -0,012 0,045 -0,001 -0,02 

25/11/2002 -0,02 -0,03 -0,027 0 0 -0,013 0,046 0,004 -0,021 

15/3/2003 

  
-0,023 

  
0 0,024 -0,013 -0,013 

15/4/2003 

  
-0,023 

  
-0,001 0,019 -0,002 -0,014 

15/6/2003 -0,011 -0,034 -0,029 

  
-0,007 0,015 -0,001 -0,02 

15/7/2003 -0,01 -0,031 -0,029 

  
-0,007 0,017 -0,002 -0,019 

25/8/2003 0,002 -0,01 -0,033 

  
-0,01 0,005 0,008 -0,022 

5/9/2003 -0,008 -0,029 -0,033 

  
-0,01 0,006 0 -0,021 

25/9/2003 -0,014 -0,024 -0,031 

  
-0,008 0,011 0 -0,022 

15/10/2003 -0,014 -0,024 -0,031 

  
-0,008 0,011 0 -0,022 

15/11/2003 -0,012 -0,024 -0,03 

  
-0,008 0,009 -0,003 -0,021 

15/12/2003 -0,01 -0,024 -0,031 

  
-0,009 0,008 -0,001 -0,022 

15/1/2004 -0,012 -0,024 -0,031 

  
-0,006 0,009 -0,002 -0,017 

15/2/2004 -0,012 -0,024 -0,031 

  
-0,006 0,009 -0,002 -0,017 

15/3/2004 -0,012 -0,024 -0,038 

   
0,012 -0,004 -0,024 

15/4/2004 -0,012 -0,024 -0,031 

  
-0,015 0,014 -0,002 -0,026 

15/5/2004 -0,012 -0,024 -0,039 

  
-0,013 0,014 -0,003 -0,025 

15/6/2004 -0,012 -0,024 -0,039 

  
-0,013 0,009 0 -0,025 

15/7/2004 -0,012 -0,024 -0,038 

  
-0,015 0,005 0,001 -0,026 

15/8/2004 -0,012 -0,024 -0,039 

  
-0,013 0,008 0 -0,025 

15/9/2004 -0,017 -0,024 -0,039 

  
-0,012 0,014 0 -0,024 

15/10/2004 -0,017 -0,024 -0,04 

  
-0,013 0,012 -0,001 -0,025 

15/11/2004 -0,014 -0,022 -0,04 

  
-0,014 0,017 -0,001 -0,027 

15/12/2004 -0,014 -0,023 -0,04 

  
-0,014 0,012 -0,001 -0,026 

15/1/2005 -0,028 -0,029 -0,04 

  
-0,014 0,008 -0,001 -0,026 

15/5/2005 -0,019 -0,024 -0,045 

  
-0,016 0,008 0,001 -0,028 

15/10/2005 -0,02 -0,043 -0,045 

  
-0,016 0,013 0 -0,029 

15/5/2006 -0,024 -0,046 -0,047 

  
-0,016 0,013 -0,005 -0,029 

10/6/2006 

         1/4/2007 

  
-0,055 

  
-0,023 

  
-0,034 

1/11/2007 0,001 -0,002 -0,055 

  
-0,024 0,004 0 -0,036 

1/5/2008 -0,002 0,003 -0,055 

  
-0,022 0,002 0,008 -0,034 

1/11/2008 0 0 -0,054 

  
-0,021 0,002 0 -0,034 

1/11/2009 

  
-0,056 

  
-0,021 0 0 -0,033 

                                                                                                                                                                                        

Πίνακασ : Διαφορζσ κζςθσ των ςθμείων ελζγχου “S44”, “S45”, “S46” [ΕΤΔΑΠ]                                                                    
Table : Position differences for control points “S44”, “S45”, “S46” [EYDAP] 
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HMEΡΟΜΖΝΗΑ BΑΘΡΟ: S47 BΑΘΡΟ: S48 

 

ΓΝ (m) ΓΔ (m) ΓH (m) ΓΝ (m) ΓΔ (m) ΓH (m) 

         5/8/2001 0,026 -0,008 0 -0,002 -0,022 0 

         5/9/2001 0,024 0,004 0 0 -0,026 -0,001 

        15/9/2001 

      25/9/2001 

      5/10/2001 0,025 -0,006 -0,003 -0,002 -0,024 -0,001 

15/10/2001 0,027 -0,01 -0,004 -0,002 -0,024 -0,003 

25/10/2001 0,026 -0,008 -0,007 -0,003 -0,023 -0,004 

5/11/2001 0,023 -0,001 -0,01 -0,003 -0,022 -0,004 

15/11/2001 0,025 0 -0,008 -0,004 -0,015 -0,004 

25/11/2001 0,025 -0,007 -0,008 -0,005 -0,015 -0,004 

5/12/2001 0,026 -0,002 -0,013 -0,005 -0,016 -0,01 

15/12/2001 0,035 -0,004 -0,021 0,002 -0,019 -0,024 

25/12/2001 0,03 -0,005 -0,027 0,001 -0,019 -0,029 

5/1/2002 0,038 -0,006 -0,041 0,019 -0,017 -0,048 

15/1/2002 0,039 -0,003 -0,041 0,021 -0,014 -0,048 

25/1/2002 0,041 0,002 -0,041 0,018 -0,008 -0,048 

5/2/2002 0,039 -0,002 -0,042 0,016 -0,005 -0,05 

15/2/2002 0,04 -0,003 -0,042 0,017 -0,003 -0,052 

25/2/2002 0,038 0,001 -0,042 0,017 -0,004 -0,053 

5/3/2002 0,039 -0,001 -0,044 0,017 -0,002 -0,053 

15/3/2002 0,038 0,002 -0,045 0,021 0,001 -0,054 

25/3/2002 0,038 0,002 -0,045 0,021 0 -0,054 

5/4/2002 0,04 0,006 -0,046 0,021 -0,003 -0,054 

15/4/2002 0,039 0,004 -0,046 0,021 -0,005 -0,055 

25/4/2002 0,038 0,004 -0,046 0,019 -0,005 -0,056 

5/5/2002 0,04 0,006 -0,046 0,021 -0,003 -0,054 

15/5/2002 0,039 0,004 -0,046 0,021 -0,005 -0,055 

25/5/2002 0,038 0,004 -0,046 0,019 -0,005 -0,056 

5/6/2002 0,037 0,004 -0,046 0,021 -0,005 -0,056 

15/6/2002 0,036 0,004 -0,046 0,022 -0,006 -0,056 

25/6/2002 0,035 0,003 -0,046 0,022 -0,007 -0,056 

5/7/2002 0,037 0,004 -0,046 0,021 -0,005 -0,056 

15/7/2002 0,036 0,004 -0,046 0,022 -0,006 -0,056 

25/7/2002 0,035 0,003 -0,046 0,022 -0,007 -0,056 

5/8/2002 0,032 -0,008 -0,046 0,014 -0,007 -0,056 

15/8/2002 0,035 -0,013 -0,046 0,02 -0,011 -0,057 

25/8/2002 0,033 -0,013 -0,047 0,018 -0,014 -0,057 

5/9/2002 0,034 -0,014 -0,047 0,015 -0,014 -0,057 

15/9/2002 0,033 -0,012 -0,047 0,015 -0,014 -0,057 

25/9/2002 0,032 -0,01 -0,048 0,014 -0,014 -0,057 

5/10/2002 0,032 -0,012 -0,048 0,014 -0,011 -0,057 

15/10/2002 0,032 -0,013 -0,048 0,012 -0,01 -0,057 

25/10/2002 0,032 -0,01 -0,048 0,015 -0,012 -0,057 
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5/11/2002 0,031 -0,008 -0,048 0,017 -0,008 -0,058 

15/11/2002 0,032 -0,005 -0,048 0,02 -0,006 -0,058 

25/11/2002 0,033 -0,002 -0,048 0,021 -0,004 -0,058 

15/3/2003 0,007 -0,013 -0,048 -0,002 -0,007 

 15/4/2003 0,004 -0,003 -0,048 -0,004 0,002 -0,058 

15/6/2003 0,002 0 -0,054 -0,004 0,006 

 15/7/2003 0,003 -0,002 -0,053 -0,002 0,005 -0,064 

25/8/2003 -0,01 0,015 -0,058 -0,014 0,017 -0,069 

5/9/2003 -0,009 0,004 -0,06 -0,013 0,008 -0,069 

25/9/2003 -0,005 0,005 -0,059 -0,01 0,009 -0,07 

15/10/2003 -0,005 0,005 -0,059 -0,01 0,009 -0,07 

15/11/2003 0,002 0 -0,059 -0,007 0,003 -0,071 

15/12/2003 -0,004 0,003 -0,059 -0,008 0,006 -0,069 

15/1/2004 -0,005 0,002 -0,055 -0,009 0,006 -0,064 

15/2/2004 -0,005 0,002 -0,055 -0,009 0,006 -0,064 

15/3/2004 -0,001 -0,002 -0,062 -0,009 0,005 -0,072 

15/4/2004 0,001 0,001 -0,064 -0,009 0,003 -0,074 

15/5/2004 0,005 0,001 -0,063 -0,003 0 -0,073 

15/6/2004 -0,003 0,007 -0,063 -0,006 0,008 -0,073 

15/7/2004 -0,007 0,003 -0,065 -0,011 0,009 -0,075 

15/8/2004 -0,002 0,005 -0,064 -0,007 0,007 -0,074 

15/9/2004 0,002 0,003 -0,063 -0,004 0,009 -0,073 

15/10/2004 0,002 0,003 -0,064 -0,005 0,009 -0,074 

15/11/2004 0,003 0,004 -0,067 -0,003 0,002 -0,077 

15/12/2004 0,001 0,003 -0,066 -0,007 0,006 -0,076 

15/1/2005 -0,001 0,005 -0,066 -0,007 0,008 -0,076 

15/5/2005 -0,002 0,006 -0,068 -0,006 0,004 -0,078 

15/10/2005 0,004 0,008 -0,071 -0,001 0,004 -0,082 

15/5/2006 0,003 0,005 -0,07 -0,002 0,008 -0,085 

10/6/2006 

      1/4/2007 

  
-0,076 

  
-0,093 

1/11/2007 -0,001 0,006 -0,078 -0,004 0,004 -0,094 

1/5/2008 0,003 0,002 -0,077 -0,001 0 -0,092 

1/11/2008 0,001 0,003 -0,077 -0,001 -0,005 -0,096 

1/11/2009 0 0 -0,079 0 0 -0,101 

                                                                                                                                                                                         

Πίνακασ : Διαφορζσ κζςθσ των ςθμείων ελζγχου “S47”, “S48” [ΕΤΔΑΠ]                                                                             
Table : Position differences for control points “S47”, “S48” [EYDAP] 

 

 


