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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Οι αρχαίοι  Έλληνες άρχισαν να χτίζουν ναούς για να εκφράσουν τη λατρεία τους 

προς τους θεούς, δίνοντας τεράστια σημασία στην εντυπωσιακή και ωραία 

εμφάνιση  τους.  Ο Ναός του Ηφαίστου, γνωστός και ως ‘’Θησείο’’, οικοδομήθηκε το 

460-420 π.Χ. και  αποτελεί έναν από τους καλύτερα διατηρημένους ναούς της 

αρχαίας Ελλάδας. Βρίσκεται στη δυτική πλευρά της Αρχαίας Αγοράς, στην κορυφή 

του λόφου του Αγοραίου Κολωνού και ήταν αφιερωμένος στον Ήφαιστο και στην 

Αθηνά Εργάνη.  

 

Έχει διαπιστωθεί από παλαιότερες μελέτες ότι η σημερινή μορφή της καμπύλης του 

στυλοβάτη του ναού του Ηφαίστου είναι αποτέλεσμα εκτεταμένων καθιζήσεων και 

παραμορφώσεων. Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η 

ανίχνευση της εξέλιξης των παραμορφώσεων αυτών. 

 

 Για το σκοπό αυτό ιδρύθηκε δίκτυο κατακόρυφου ελέγχου γύρω απ το ναό του 

Ηφαίστου, μετρήθηκαν τα στοιχεία του και  έγινε συνόρθωση των παρατηρήσεων 

με  χρήση της Μεθόδου Ελαχίστων Τετραγώνων. Στη συνέχεια προσδιορίστηκαν τα 

υψόμετρα των κέντρων των κιόνων της περίστασης, με βάση τα οποία 

προσδιορίστηκε η σημερινή μορφή της καμπύλης του στυλοβάτη του ναού, στη 

θέση των κέντρων των κιόνων. Τέλος,  πραγματοποιήθηκε  σύγκριση της καμπύλης 

του 2011 με την αρχική καμπύλη του στυλοβάτη, η οποία προέκυψε από δεδομένα 

που δεν έχουν υποστεί καμία μεταβολή από την κατασκευή του κτιρίου μέχρι 

σήμερα, τα άνισα ύψη των πρώτων σπονδύλων των κιόνων καθώς επίσης και με την 

καμπύλη που προέκυψε από τα αποτελέσματα της  χωροστάθμησης που είχε 

πραγματοποιηθεί το  1997 στο ναό.  

 

Επιπλέον, εξετάστηκε η δυνατότητα προσομοίωσης της αρχικής καμπύλης του 

στυλοβάτη του Ναού του Ηφαίστου με μία  μαθηματική καμπύλη. Η προσομοίωση 

αυτή θα μπορούσε να είναι χρήσιμη σε περίπτωση αναστήλωσης του μνημείου. Ο 

προσδιορισμός της μαθηματικής καμπύλης που προσαρμόζεται καλύτερα στο 

στυλοβάτη του ναού του Ηφαίστου πραγματοποιήθηκε με χρήση της Μεθόδου 

Ελαχίστων Τετραγώνων και οι υπολογισμοί έγιναν για δύο ειδών καμπύλες, τον 

κύκλο και την παραβολή. 
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ABSTRACT 

 

The ancient Greeks built temples in order to express their worship to gods, giving  a 

great importance to their impressive and beautiful appearance. The Temple of 

Hephaestus, known as “Thissio”, built between 460-420 BC is one of the best 

preserved temples of ancient Greece. Located on the western side of the ancient 

Agora, in the hilltop of Agoraios Kolonos was dedicated to Hephaestus and Athena 

Ergani.  

 

From earlier studies it has been realised that the shape of the stylobate’s curvature 

has been subject to serious subsidences.  The subject of this diploma thesis is to 

detect the development of these deformations, especially after the 5.9 Richter scale 

Athens earthquake in 1999. 

 

For this purpose a vertical control network was established around and on the 

stylobate of the temple. Its elements were measured using double geometric 

levelling  and the heights of the network’s points were determined after the Least 

Squares adjustment of the observations. 

 

Following the heights of the centers of the bases of the lowermost drums of the 

peristasis columns were estimated in order to determine the nowadays curve of the 

stylobate. This curve was compared with the original one, determined through the 

uneven heights of the lowermost drums of the peristasis columns. Significant 

displacements ranging up to 30 mm were estimated. 

 

The nowadays curve of the stylobate was also compared with the one determined 

through levelling carried out in 1997, in order to examine the development of the 

subsidences. 

 

Moreover the initial curve of the stylobate at the position  of the  peristasis columns 

was approximated with two mathematical curves: circle and parabola using least 

squares techniques.  From the comparison of the corresponding correlation 

coefficients it is  concluded that the four sides of the stylobate are best 

approximated using parabolic curves. 
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Κεφάλαιο  1 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
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1.1   ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η ίδρυση Δικτύου Κατακόρυφου 

Ελέγχου (Δ.Κ.Ε.) στην περιοχή γύρω από το ναό του Ηφαίστου, που βρίσκεται στην 

Αρχαία Αγορά της Αθήνας, με σκοπό την παρακολούθηση της συμπεριφοράς του 

στυλοβάτη του ναού.  

Με βάση παλαιότερες μελέτες στο ναό του Ηφαίστου, έχει διαπιστωθεί η ύπαρξη 

σημαντικών  παραμορφώσεων στο στυλοβάτη του ναού για το χρονικό διάστημα 

από την κατασκευή του μέχρι το 1997 [1]. Επομένως, αντικείμενο της παρούσας 

διπλωματικής εργασίας είναι ο έλεγχος της εξέλιξης ή μη  των παραμορφώσεων 

αυτών στο χρονικό  διάστημα 1997-2011. Η ανίχνευση αυτή κρίθηκε σκόπιμη γιατί 

στο χρονικό διάστημα 1997-2011 μεσολάβησε ο μεγάλος σεισμός του 1999  ο 

οποίος είχε προκαλέσει σημαντικές αστοχίες ακόμα και καταρρεύσεις  σε πολλά 

κτίρια της Αθήνας.  

Στα πλαίσια της  εργασίας αυτής  εξετάσθηκε επίσης η προσομοίωση της αρχικής 

καμπύλης  του στυλοβάτη του ναού του Ηφαίστου με τη βέλτιστη μαθηματική 

καμπύλη.  Η προσομοίωση της καμπύλης του στυλοβάτη κρίθηκε σκόπιμη γιατί θα 

διευκόλυνε σε περίπτωση αναστήλωσης του μνημείου. 

Για τις ανάγκες της παρούσας εργασίας ιδρύθηκε δίκτυο κατακόρυφου ελέγχου τα 

στοιχεία του οποίου μετρήθηκαν με τη μέθοδο της διπλής γεωμετρικής 

χωροστάθμησης, με χρήση ψηφιακού χωροβάτη υψηλής ακρίβειας. Η επίλυση του 

δικτύου και ο υπολογισμός των καλύτερων τιμών των υψομέτρων των κορυφών του 

έγινε με τη Μέθοδο των Ελαχίστων Τετραγώνων και πιο συγκεκριμένα με τη μέθοδο 

των Εμμέσων Παρατηρήσεων.  Οι επιλύσεις έγιναν με τις ελάχιστες εξωτερικές και 

εσωτερικές δεσμεύσεις και πραγματοποιήθηκαν οι  στατιστικοί έλεγχοι για την 

αξιοπιστία της λύσης (test x
2
) και για την ανίχνευση χονδροειδών ή μικρών 

συστηματικών σφαλμάτων στις παρατηρήσεις (Έλεγχος κατά Baarda). 

Στη συνέχεια, προσδιορίστηκε η αρχική καμπύλη του στυλοβάτη με βάση τα άνισα 

ύψη των πρώτων σπονδύλων και πραγματοποιήθηκε η προσομοίωση της με τη 

βέλτιστη  μαθηματική καμπύλη. Οι  υπολογισμοί έγιναν για δύο ειδών καμπύλες, 

τον κύκλο και την παραβολή. 

Τέλος, υπολογίστηκαν αναλυτικά τα υψόμετρα των κέντρων των κιόνων της 

περίστασης και πραγματοποιήθηκε η ανίχνευση της εξέλιξης  ή μη των 

κατακόρυφων μετακινήσεων του στυλοβάτη του ναού, για δεδομένο επίπεδο 

εμπιστοσύνης. 

 

 



5 

 

1.2  ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

Η παρούσα διπλωματική εργασία αποτελείται από 11 κεφάλαια κι ένα Παράρτημα. 

Το περιεχόμενο των κεφαλαίων παρουσιάζεται παρακάτω. 

Στο πρώτο κεφάλαιο αναλύεται ο σκοπός και η δομή της διπλωματικής εργασίας. 

Το δεύτερο κεφάλαιο αναφέρεται στην Ευρύτερη Περιοχή Μελέτης. Περιλαμβάνει 

γενικές πληροφορίες για την Αρχαία Αγορά, ιστορικά στοιχεία και περιγράφει  

αναλυτικά τα οικοδομήματα που βρίσκονται στην ευρύτερη  περιοχή μελέτης. 

Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η αρχιτεκτονική των αρχαίων ναών με έμφαση 

στο ναό του Ηφαίστου. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στα αρχιτεκτονικά 

χαρακτηριστικά και  τον περιβάλλοντα χώρο του ναού. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο περιγράφεται ο σχεδιασμός και η ίδρυση του δικτύου 

κατακορύφου ελέγχου. Αναφέρεται στη μορφή, τον τρόπο υλοποίησης του και τα 

όργανα και τα παρελκόμενα τα οποία χρησιμοποιήθηκαν. Επίσης, γίνεται αναφορά 

στη διαδικασία βελτιστοποίησης και στον καθορισμό των ορίων ανοχής στις 

μετρήσεις. 

Το πέμπτο κεφάλαιο αναφέρεται στη διεξαγωγή των μετρήσεων των στοιχείων του 

δικτύου κατακορύφου ελέγχου και στους υπολογισμούς των σφαλμάτων 

κλεισίματος κατά τη μετάβαση κι επιστροφή καθώς και στα κλεισίματα των βρόχων. 

Στο έκτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η επίλυση του δικτύου με τη Μέθοδο των 

Ελαχίστων Τετραγώνων και πιο συγκεκριμένα με τη μέθοδο των Εμμέσων 

Παρατηρήσεων. Η επίλυση έγινε τόσο με τις ελάχιστες εξωτερικές δεσμεύσεις όσο 

και με τις ελάχιστες εσωτερικές δεσμεύσεις. Επιπλέον, στο κεφάλαιο αυτό 

πραγματοποιούνται οι στατιστικοί έλεγχοι για την αξιοπιστία της λύσης (test x
2
)  και 

για την ανίχνευση χονδροειδών σφαλμάτων στις παρατηρήσεις (Έλεγχος κατά 

Baarda). 

Το έβδομο κεφάλαιο αναφέρεται στον προσδιορισμό της αρχικής καμπύλης του 

στυλοβάτη από τα άνισα ύψη των πρώτων σπονδύλων  και στην προσομοίωση της  

με μια μαθηματική καμπύλη. Ο προσδιορισμός της μαθηματικής καμπύλης που 

προσαρμόζεται καλύτερα στην κρηπίδα του ναού του Ηφαίστου πραγματοποιήθηκε 

με χρήση της Μεθόδου Ελαχίστων Τετραγώνων και οι υπολογισμοί έγιναν για δύο 

ειδών καμπύλες, τον κύκλο και την παραβολή. 

Το όγδοο κεφάλαιο περιλαμβάνει τις μετρήσεις για τον  προσδιορισμό των 

υψομέτρων των κέντρων των κιόνων της περίστασης. 
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Στο ένατο κεφάλαιο περιγράφεται ο έλεγχος της ύπαρξης παραμορφώσεων στο 

στυλοβάτη του ναού του Ηφαίστου  για το χρονικό διάστημα από την κατασκευή 

του ναού μέχρι το 2011 καθώς επίσης και ένας δεύτερος έλεγχος για το χρονικό 

διάστημα 1997-2011.  

Στο δέκατο κεφάλαιο δίνεται η χρονική κατανομή των εργασιών που απαιτήθηκαν 

για την ολοκλήρωση αυτής της εργασίας. 

Στο ενδέκατο κεφάλαιο συνοψίζονται τα αποτελέσματα της διπλωματικής εργασίας 

και παρουσιάζονται τα συμπεράσματα και οι προτάσεις που προέκυψαν. 

Στο Παράρτημα περιλαμβάνονται τα αυτοσχέδια υπαίθρου, φωτογραφίες, τα 

αποτελέσματα των μετρήσεων, τα αποτελέσματα της βελτιστοποίησης του δικτύου 

καθώς και τα αποτελέσματα απ όλα τα στάδια της επεξεργασίας των μετρήσεων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κεφάλαιο  2 

H ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 
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2.1  Η ΑΡΧΑΙΑ ΑΓΟΡΑ 

2.1.1  Γενικά 

Η αρχαία αγορά της Αθήνας (Εικόνα 1) βρίσκεται βορειοδυτικά του Ιερού Βράχου 

της Ακρόπολης, ανάμεσα στους λόφους του Αρείου Πάγου και του Αγοραίου 

Κολωνού. Κατά την κλασική και ελληνιστική περίοδο αποτέλεσε το διοικητικό, 

φιλοσοφικό, εκπαιδευτικό, κοινωνικό και οικονομικό κέντρο της πόλης και για το 

λόγο αυτό εκεί χτίστηκαν τα σημαντικότερα δημόσια κτήρια και ιερά της πόλης. 

Τα οικοδομήματα της Αρχαίας Αγοράς των Αθηνών αναπτύχθηκαν στις πλευρές 

ενός χώρου που περικλείεται από τρεις λόφους: της Ακροπόλεως, του Αρείου 

Πάγου και του Αγοραίου Κολωνού. Ο κεντρικός δρόμος που διέσχιζε την Αγορά ήταν 

η Οδός των Παναθηναίων (Εικόνα 2 (3) ) από την οποία διήρχετο η μεγάλη πομπή 

προς την Ακρόπολη κατά την διάρκεια των εορτασμών των Παναθηναίων. Κοντά στη 

βορειοδυτική γωνία βρισκόταν ο Βωμός των 12 Θεών (522/1 π.Χ.) (Εικόνα 2 (6)), 

άσυλο των ικετών και αφετηρία των οδικών μετρήσεων της πόλης. 

 

 

Εικόνα 1 Η Αρχαία Αγορά της Αθήνας [23] 

Fig 1 The Ancient Agora of Athens [23] 
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2.1.2  Ιστορικά 

Η εγκατάσταση και κατοικία του ανθρώπου στον ευρύτερο χώρο της Αρχαίας 

Αγοράς χρονολογείται στην Ύστερη Νεολιθική εποχή (περ. 3000π.Χ.) σύμφωνα με τη 

μέχρι σήμερα ανασκαφική έρευνα. Στις δύο επόμενες περιόδους, την Ύστερη 

Ελλαδική ή Μυκηναϊκή (1550-1100 π.Χ.) και την Εποχή του Σιδήρου (1.100-700π.Χ.) 

στην περιοχή φαίνεται να υπάρχει ένας μικρός οικισμός καθώς επίσης και  ένα 

νεκροταφείο. 

Tον 6ο π.Χ. αι.  ο χώρος αυτός μετατρέπεται σταδιακά από ιδιωτικό σε δημόσιο με 

σκοπό να φιλοξενήσει την Αγορά της πόλης. Στην περιοχή χτίζονται τα πρώτα 

δημόσια κτήρια, όπως η Νοτιανατολική Κρήνη και ο Βωμός των 12 Θεών το 520 

π.Χ..Η οικοδομική δραστηριότητα στην Αγορά όμως εντάθηκε γύρω στο 508 με 

507π.Χ. Πρώτα κατασκευάστηκαν το Παλαιό Βουλευτήριο για τη νέα Βουλή και η 

Βασίλειος Στοά, έδρα του Άρχοντα Βασιλέα. 

 

Το 480-479 π.Χ. η Αγορά λεηλατήθηκε από τα περσικά στρατεύματα με αποτέλεσμα 

πολλά απ τα οικοδομήματα της να μετατραπούν σε ερείπια. Το γεγονός όμως αυτό 

δεν στάθηκε εμπόδιο στην ανάπτυξη της Αγοράς κι έτσι από το 2ο τέταρτο του 5ου 

αι. π.Χ. παρατηρήθηκε έντονη ανοικοδόμηση, η οποία συνεχίστηκε και μέσα στον 

4ο αι. π.Χ. και συνδέεται άμεσα με την ακμή της Δημοκρατίας. Τότε 

κατασκευάστηκαν η Ποικίλη Στοά, η Θόλος, το Νέο Βουλευτήριο, η Στοά του Διός 

Ελευθερίου, η Ν. Στοά Ι, το Νομισματοκοπείο, τα Δικαστήρια, ο Ναός του Ηφαίστου, 

ο Ναός του Απόλλωνα Πατρώου, η Νοτιοδυτική κρήνη κ.ά.  

 

Την πολιτική παρακμή της Αθήνας που επέφερε η άνοδος του Μεγάλου Αλεξάνδρου 

στο βασίλειο της Μακεδονίας ακολούθησε η πολιτιστική ακμή του 2ου π.Χ. αιώνα. 

Η Αγορά της Αθήνας έλαβε την εποχή αυτή νέα μορφή με την ανέγερση των τριών 

μεγάλων οικοδομημάτων: της Μεσαίας Στοάς, της Νότιας Στοάς ΙΙ και της Στοάς του 

Αττάλου. Οι λεηλασίες στην Αρχαία Αγορά όμως συνεχίστηκαν από τα στρατεύματα 

του Σύλλα το 86 π.Χ. ως τιμωρία επειδή οι Αθηναίοι τάχθηκαν με το μέρος του 

βασιλιά Μιθριδάτη του Πόντου και όχι των Ρωμαίων. Παρά τις καταστροφές η πόλη 

γνώρισε νέα ακμή κατά τους χρόνους της αυτοκρατορίας του Οκταβιανού-

Αυγούστου (27π.Χ.-14 μ.Χ) και του Αδριανού (117-138 μ.Χ.). Στο κεντρικό τετράγωνο 

της Αγοράς ανεγέρθηκαν το Ωδείο για να φιλοξενήσει τις μουσικές εκδηλώσεις, ο 

Νοτιοδυτικός και ο Νοτιανατολικός ναός για τη λατρεία της αυτοκρατορικής 

οικογένειας και μεταφέρθηκε αυτούσιος ο Ναός του Άρη από την Παλλήνη. 

Το 267 μ.Χ. η εισβολή των Ερούλων κατέστρεψε από τα θεμέλιά τους τα 

οικοδομήματα της Αγοράς. Στην επόμενη φάση ανοικοδόμησης της πόλης η περιοχή 

βρέθηκε εκτός του νέου οχυρωματικού περιβόλου και αναπτύχθηκαν σ' αυτήν τα 

πολυτελή συγκροτήματα των αστικών επαύλεων του 5ου και 6ου αι. μ.Χ., στα οποία 
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άκμασε για τελευταία φορά η νεοπλατωνική φιλοσοφία. Οι αλλεπάλληλες επιθέσεις 

βαρβαρικών φύλων από το τέλος του 4ου έως τα τέλη του 6ου αι. μ.Χ., οπότε έγινε 

η Σλαβική επιδρομή, οδήγησαν και πάλι στην καταστροφή τών κτηρίων της Αγοράς 

με αποτέλεσμα την οριστική παρακμή του χώρου. 

2.1.3  Τα οικοδομήματα της Αγοράς 

Στην δυτική πλευρά του τετραγώνου της Αγοράς κατά μήκος της αρχαίας «Δυτικής 

οδού» αναπτύχθηκαν σταδιακά τα σημαντικότερα διοικητικά οικοδομήματα και 

ιερά των Αθηνών:  

o Η Βασίλειος Στοά (500π.Χ.), έδρα του άρχοντα βασιλέα, υπεύθυνου για 

θρησκευτικά ζητήματα και για τους νόμους (Εικόνα 2 (4)). 

 

o Η Στοά του Διός Ελευθερίου, του θεού ελευθερωτή, ο οποίος στη μάχη των 

Πλαταιών (479π.Χ.) βοήθησε τους Έλληνες να διώξουν τους Πέρσες (Εικόνα 2 

(5)). 

 

o Ο Ναός του Απόλλωνα Πατρώου (325 π.Χ.), ιδρυτή της φυλής των Ιώνων, με 

τέσσερις ιωνικούς κίονες στην πρόσοψή του (Εικόνα 2 (8)). 

 

o Ο μονόχωρος ναός του Διός Φρατρίου και της Αθηνάς Φρατρίας (350 π.Χ.), 

αφιερωμένος στις προστάτιδες θεότητες των θρησκευτικών φρατριών των 

Ιώνων (Εικόνα 2 (9)). 

 

o Ο Ναός του Ηφαίστου, στην κορυφή του λόφου του Αγοραίου Κολωνού (Εικόνα 

2 (10)). 

 

o Το Μνημείο των Επωνύμων Ηρώων (350π.Χ.), επίμηκες βάθρο με περίβολο, 

επάνω στο οποίο υψώνονταν τα χάλκινα αγάλματα των μυθικών ηρώων των 

δέκα αθηναϊκών φυλών (Εικόνα 2 (11)). 

 

o Το Μητρώο (2ος αι. π.Χ.), κτήριο τεσσάρων δωματίων με κιονοστοιχία στην 

πρόσοψη για τη στέγαση του Ιερού της Μητέρας των Θεών και του αρχείου της 

πόλης (Εικόνα 2 (12)). 

 

o Το Νέο Βουλευτήριο (τέλη 5ου αι. π.Χ.), αμφιθεατρικός χώρος για την 

προετοιμασία των νομοσχεδίων πριν δοθούν προς ψήφιση στην Εκκλησία του 

Δήμου (Εικόνα 2 (13)). 

 

o Η κυκλική Θόλος (470 π.Χ.), έδρα των πρυτάνεων της Βουλής των 500 (Εικόνα 2 

(14)). 
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Επίσης στην νοτιοδυτική γωνία του τετραγώνου της Αγοράς τοποθετήθηκε γύρω στο 

500 π.Χ. ένας μαρμάρινος όρος με την επιγραφή "όρος ειμί τες αγοράς", ο οποίος 

βρίσκεται δίπλα στο υποδηματοποιείο του Σίμωνος, γνωστό από τους αρχαίους 

συγγραφείς ως τόπο συνάντησης του Σωκράτη με τους μαθητές του.  Στα 

νοτιοδυτικά μέχρι την Πνύκα εκτείνεται μια κοιλάδα, στην οποίαν οι ανασκαφές 

αποκάλυψαν τα λείψανα αρχαίων οικιών, καταστημάτων και εργαστηρίων 

('Βιοτεχνική περιοχή''). Εδώ αποκαλύφθηκε το λεγόμενο Πώρινο Κτήριο, το οποίο 

ταυτίστηκε με το δημόσιο Δεσμωτήριο του 5ου αι.π.Χ όπου φυλακίστηκε και 

θανατώθηκε ο Σωκράτης (Εικόνα 2 (15)). 

Στη νότια πλευρά της Αγοράς ανεγέρθηκαν οικοδομήματα δημόσιου χαρακτήρα 

όπως: 

o Η Νοτιοδυτική κρήνη (340-325 π.Χ.), (Εικόνα 2 (16)). 

 

o Το Αιάκειο των αρχών του 5ου αι. π.Χ. (παλαιότερα είχε ταυτιστεί με την 

Ηλιαία), (Εικόνα 2 (17)). 

 

o Η Νότια Στοά Ι (430-420 π.Χ.) και η μεταγενέστερή της, Νότια Στοά ΙΙ (2ος αι. 

π.Χ.), (Εικόνα 2 (18)). 

 

o Το Νομισματοκοπείο (400 π.Χ.), (Εικόνα 2 (25)). 

 

o Η Νοτιανατολική κρήνη (530-520 π.Χ), (Εικόνα 2 (26)). 

 

o Ο Ναός των Αγίων Αποστόλων, ο οποίος χρονολογείται στις αρχές του 10ου αι. 

μ.Χ. και ανήκει στο βυζαντινό οικισμό που αναπτύχθηκε στην περιοχή (Εικόνα 2 

(32)). 

Στο μέσον του ανοιχτού χώρου της Αγοράς:   

o Ο ναός του Άρη, δωρικός περίπτερος του 5ου αι. π.Χ. ο οποίος μεταφέρθηκε 

στην Αγορά από την Παλλήνη την Ρωμαϊκή περίοδο (Εικόνα 2 (7)). 

 

o Το Ωδείο (το 15 αι. π.Χ.), δωρεά του Αγρίππα στους πολίτες της Αθήνας με 

μεγάλη αίθουσα συναυλιών και πρόσοψη με κολοσσιαία αγάλματα Τριτώνων 

και Γιγάντων, (Εικόνα 2 (19)). 

 

o Η Μεσαία Στοά (2
ο
 αι. π.Χ.), προορισμένη πιθανότατα για το εμπόριο, (Εικόνα 2 

(21)). 
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Στην ανατολική πλευρά της Αγοράς δεσπόζει: 

o Η Στοά του Αττάλου (159-138 π.Χ.), αποκατεστημένη στην αρχική της μορφή για 

να στεγάσει το μουσείο της Αρχαίας Αγοράς (Εικόνα 2 (30)). 

Και τέλος, στη βόρεια πλευρά ξεχωρίζει: 

o Η Ποικίλη Στοά   (475-450π.Χ.), διακοσμημένη με ζωγραφικούς πίνακες (Εικόνα 

2 (1)) 

Στο λόφο του Αρείου Πάγου, τόπο συνδεδεμένο με δίκες μυθικές και ιστορικές, 

αποκαλύφθηκαν, στη βόρεια κλιτύ τέσσερις πολυτελείς κατοικίες της Ύστερης 

Αρχαιότητας ("φιλοσοφικές σχολές") και στις νότιες υπώρειες μια συνοικία του 

αρχαίου δήμου του Κολλυτού με ιερά και κατοικίες 
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Εικόνα 2: Χάρτης Αρχαίας Αγοράς [19] 

Fig 2 : Map of Ancient Agora [19] 

 

 

 

 

(1): Η Βαμμένη Στοά, (2): Βωμός της Αφροδίτης Ουρανίας, (3): Παναθηναική Οδός, (4): Η Βασίλειος Στοά, 

(5): Η Στοά του Διός Ελευθερίου, (6): Ο Βωμός των Δώδεκα Θεών, (7): Ναός του Άρη, (8): Ναός του 

Απόλλωνα Πατρώου, (9): Οπλοστάσιο, (9a): Άγαλμα του Αδριανού, (10): Ναός του Ηφαίστου, (11): 

Μνημείο των Επωνύμων Ηρώων, (12): Το Παλαιό Βουλευτήριο και το Μητρώον, (13): Το Νέο 

Βουλευτήριο, (14): Θόλος, (15): Στρατηγείον, (16): Νοτιοδυτική Κρήνη, (17): Ηλιαία, (18): Νότια Στοά, (19): 

Στοά του Αγρίππα, (20): Ανατολικό κτήριο, (21): Μέση Στοά, (22): Εννεάκρουνος, (23): Νοτιοδυτικός Ναός, 

(24): Νυμφαίο, (25): Νομισματοκοπείο, (26): Νοτιοανατολικός Ναός, (27): Ελευσίνιον, (28): Ιδιωτικές 

Οικίες, (29): Βιβλιοθήκη του Πανταίνου, (30): Στοά του Αττάλου, (31): Μουσείο Αρχαίας Αγοράς, (32): 

Άγιοι Απόστολοι Σολάκη 
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Κεφάλαιο  3  

Ο ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΗΦΑΙΣΤΟΥ 
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Εικόνα 3: Κάτοψη Παρθενώνα [22] 

Fig 3 : Horizontal Plan of Parthenon [22] 

3.1  Η  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΩΝ ΝΑΩΝ 

 

3.1.1 Γενικά 

Οι Έλληνες άρχισαν να κτίζουν ναούς για να εκφράσουν τη λατρεία τους προς τους 

θεούς  επηρεασμένοι απ  τους πολιτισμούς των ανατολικών λαών. Μέσα στο ναό 

υπήρχε μόνο  το άγαλμα του θεού ή της θεάς στον οποίο ήταν αφιερωμένος. Η 

τελετή λάμβανε χώρα έξω από το ναό, όπου βρισκόταν και ο βωμός για τη θυσία. Η 

κατασκευή τόσο του αγάλματος όσο και του ναού γίνονταν με ιδιαίτερη προσοχή 

και λεπτομέρεια. Οι αρχαίοι Έλληνες έδειχναν τεράστια σημασία στην εντυπωσιακή 

και ωραία εμφάνιση τους. 

 

Οι  πρώτοι ναοί κατασκευάστηκαν από  ξύλο, αργότερα όμως, γίνονται από 

μάρμαρο. Ο προσανατολισμός ενός ναού είναι από την Ανατολή προς τη Δύση, σ' 

αντίθεση με τους χριστιανικούς ναούς που έχουν προσανατολισμό από τη Δύση 

προς την Ανατολή. Τέλος θα πρέπει να σημειωθεί ότι όλοι οι αρχαίοι ναοί ήταν 

βαμμένοι  (εκτός από τους κίονες και το επιστύλιο) με έντονα χρώματα, κυρίως 

κυανό και κόκκινο, όπως άλλωστε και τα αγάλματα. 

 

 

3.1.2 Τα Κύρια Μέρη του Ναού  

Οι αρχαίοι ελληνικοί ναοί αποτελούνται από τον πρόναο, τον  χώρο στο μπροστινό 

μέρος του ναού, τον  σηκό, το κυρίως μέρος του ναού στο οποίο ήταν τοποθετημένο 

το άγαλμα του θεού, τον  οπισθόδομο, δηλαδή τον χώρο που βρίσκεται στο πίσω 

μέρος του ναού και τέλος σε  μερικούς ναούς, όπως στον Παρθενώνα, υπάρχει και 

ένας τέταρτος χώρος πίσω από τον οπισθόδομο που λέγεται οπισθόναος.  

 

 

 

 

Οι αρχαίοι ναοί έχουν  κίονες στις στενές πλευρές τους ενώ σε πολλές περιπτώσεις 

περιβάλλονται από κίονες. Αν ο ναός έχει κίονες μόνο στη μια στενή πλευρά 

λέγεται πρόστυλος, ενώ αν έχει κίονες και στις δύο στενές πλευρές 

λέγεται  αμφιπρόστυλος. Οι κίονες που περιβάλλουν το ναό δημιουργούν 

το πτερόν ή περιστύλιο. Όταν ο ναός περιβάλλεται από μια σειρά κιόνων, 
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Εικόνα 4: Θεμέλιο ναού  [22] 

Fig 4: Basis of temple  [22] 

λέγεται περίπτερος ενώ οταν περιβάλλεται από δύο σειρές κιόνων 

λέγεται δίπτερος. Τέλος, ναός εν παραστάσι λέγεται ο ναός του οποίου οι δύο 

μακροί τοίχοι του σηκού καθώς καταλήγουν στις στενές πλευρές σχηματίζουν δύο 

παραστάδες, ανάμεσα στις οποίες παρεμβάλλονται κίονες (από δύο ως έξι). 

 

 

3.1.3 Τα Αρχιτεκτονικά Μέλη του Ναού  

Ο Αρχιτεκτονικός ρυθμός περιγράφει μια συγκεκριμένη τεχνοτροπία αρχιτεκτονικής 

η οποία επικρατεί σε μία συγκεκριμένη περίοδο. Στην αρχαία Ελλάδα επικράτησαν 

τρεις αρχιτεκτονικοί ρυθμοί. Ο δωρικός ο οποίος χαρακτηρίζεται από λιτότητα και 

αυστηρότητα με βαριές αναλογίες (Εικόνα 6), ο ιωνικός ο οποίος χαρακτηρίζεται 

από ανάλαφρες αναλογίες και περισσότερη διακόσμηση (Εικόνα 7) και ο 

κορινθιακός, ο νεότερος και πιο διακοσμητικός απ τους τρεις, ο οποίος 

χρησιμοποιήθηκε κυρίως στους ρωμαϊκούς χρόνους με ποικιλία μορφών.   

 

Τα αρχιτεκτονικά μέλη του αρχαίου ναού είναι τα ακόλουθα: 

 

o Η κρηπίδα, η οποία αποτελείται από τρεις βαθμίδες (σκαλιά) πάνω την οποία 

στηρίζονται οι κίονες. Η τελευταία βαθμίδα λέγεται στυλοβάτης, γιατί πάνω της 

"βαίνουν οι στύλοι" (Εικόνα 4). Χαρακτηριστικό του στυλοβάτη (και όλης της 

κρηπίδας) είναι η καμπυλότητα: Ο στυλοβάτης δεν είναι απολύτως οριζόντια 

επιφάνεια, αλλά στο μέσο της κάθε πλευράς  είναι λίγο ψηλότερος από τα 

άκρα.  

 

 
 

 

 

o Ο κίονας, ο οποίος δεν αποτελεί ενιαίο όγκο αλλά αποτελείται από επιμέρους 

τμήματα, τους σπόνδυλους. Οι σπόνδυλοι δεν ήταν ορατοί μετά το τέλος των 

εργασιών, γιατί καλύπτονταν με ελαφρό επίχρισμα (σοβά).  Στο δωρικό ρυθμό ο 

κίονας αποτελείται από ραβδώσεις που καταλήγουν σε οξείες ακμές (μύτες), 

ενώ στον ιωνικό ρυθμό οι ραβδώσεις καταλήγουν σε καμπύλες. Ο αριθμός και 

το βάθος των ραβδώσεων ποικίλλει. Σε κάποιους ναούς οι ραβδώσεις είναι 
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βαθύτερες στο πάνω μέρος του κίονα (Παρθενώνας), ενώ σε άλλους είναι 

βαθύτερες στο κάτω μέρος (Ναός του Ποσειδώνα στο Σούνιο, Ναός της Αφαίας 

στην Αίγινα) και σε άλλους το βάθος παραμένει σταθερό (Προπύλαια, 

Ηφαιστείο-Θησείο). Η παρουσία των ραβδώσεων εξυπηρετεί τον τονισμό του 

κυκλικού σχήματος του κίονα.  

Βασικό χαρακτηριστικό των κιόνων είναι η κλίση του άξονά τους προς το 

εσωτερικό του ναού, ενώ  οι γωνιακοί κίονες κλίνουν κατά τη διαγώνιο του 

στυλοβάτη. Αυτό σημαίνει ότι ο ναός δε σχημάτιζε ένα ορθογώνιο 

παραλληλεπίπεδο αλλά μια διάταξη πυραμιδοειδή (Εικόνα 5). Χαρακτηριστικό 

επίσης των κιόνων είναι  η μείωση: Καθώς αυξάνει το ύψος του ο κίονας γίνεται 

όλο και λεπτότερος, δηλαδή η διάμετρος του κίονα στην κορυφή 

είναι  μικρότερη της διαμέτρου του κίονα στη βάση. Σκοπός της μείωσης  είναι η 

δημιουργία εντύπωσης αυξημένης ευστάθειας του κίονα. Τέλος, βασικό 

χαρακτηριστικό των κιόνων είναι η ένταση, δηλαδή η ελαφριά καμπύλωση που 

παρατηρείται στον κίονα, με τη μέγιστη τιμή της να διαπιστώνεται στα 2/5 του 

ύψους του κίονα. Η ένταση δεν είναι σε καμιά περίπτωση μεγαλύτερη από τη 

διάμετρο της βάσης του κίονα.   

 

 

 

 

Στο τέλος του κίονα, στο σημείο που ενώνεται με το κιονόκρανο υπάρχουν οι 

δακτύλιοι εγκοπής, τρεις ή τέσσερις. Δακτυλίους  παρατηρούμε στους ναούς 

των αρχαϊκών χρόνων (Ναός Αφαίας στην Αίγινα). Αντίθετα, στους ναούς των 

κλασσικών χρόνων υπάρχει μόνο ένας, ενώ στα ελληνιστικά χρόνια οι δακτύλιοι 

καταργούνται. 

Στοιχείο του κίονα αποτελεί και η βάση, η οποία παρατηρείται  μόνο στον 

ιωνικό  ρυθμό. Η Βάση βρίσκεται στο στυλοβάτη και πάνω της στηρίζεται ο 

κίονας. 

Εικόνα 5: Πυραμιδοειδής διάταξη ναού  [17] 

Fig 5: Pyramidoeidal shape of a temple  [17] 
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Τέλος, έχει διαπιστωθεί ότι  το πλήθος των κιόνων κάθε ναού προκύπτει από 

ένα γενικό κανόνα σύμφωνα με τον οποίο αν α το πλήθος των κιόνων των 

στενών πλευρών, το πλήθος των κιόνων των μακρών πλευρών  είναι (2α+1). 

Έτσι, αν π.χ.  ένας ναός έχει 6 κίονες στη στενή πλευρά, τότε στη μακριά θα έχει 

6Χ2+1 = 13 κίονες. 

o Το κιονόκρανο, στο οποίο καταλήγει ο κίονας. Στο δωρικό ρυθμό αποτελείται 

από τον εχίνο και τον άβακα, ενώ στον ιωνικό από τις έλικες και τον άβακα. Το 

κιονόκρανο στο δωρικό ρυθμό είναι πιο "βαρύ" ενώ στον ιωνικό περισσότερο 

εκλεπτυσμένο. 

 

o Το επιστύλιο είναι ένα παραλληλόγραμμο κομμάτι μαρμάρου που συνδέει τους 

κίονες και ονομάστηκε έτσι γιατί βρίσκεται "επί των στύλων". Στα μικρότερα 

μνημεία το επιστύλιο μπορεί να είναι ολόσωμο, δηλαδή να αποτελείται από ένα 

συμπαγές κομμάτι μαρμάρου. Σε μεγαλύτερα μνημεία αποτελούνταν από δυο 

στοιχεία ή ακόμη και τρία, όπως στον Παρθενώνα. Το κομμάτι που ήταν 

τοποθετημένο στο εσωτερικό του μνημείου λέγεται αντίθημα. Τα επιστύλια δεν 

είχανε καμιά διακόσμηση εκτός από αυτά του ναού της Άσσου που είχανε 

ανάγλυφα θέματα ενώ σε κάποια πρώιμα σικελικά κτίρια είχαν επενδύσεις από 

τερρακότα. Το μόνο διακοσμητικό στοιχείο που υπήρχε στο επιστύλιο ήταν οι 

σταγόνες, έξι συνήθως, που μπορεί  να θεωρηθεί ως στοιχείο των υπερκείμενων 

μετοπών. Τέλος, πρέπει να αναφερθεί ότι τα επιστύλια ακολουθούν την 

καμπυλότητα της κρηπίδας. 

 

o Στο δωρικό ρυθμό μετά από το επιστύλιο υπάρχουν τα τρίγλυφα και οι 

μετόπες. Το τρίγλυφο είναι ορθογώνια πλάκα μαρμάρου, η οποία έχει 3 

κατακόρυφες γλυφές, δύο ολόκληρες και δύο ημιγλυφές δεξιά και αριστερά, 

ενώ η μετόπη είναι  ορθογώνια πλάκα μαρμάρου, η οποία συνήθως φέρει 

ανάγλυφη ή γραπτή διακόσμηση. Στο τμήμα μεταξύ δύο διαδοχικών κιόνων 

αντιστοιχούν 2 μετόπες και 3 τρίγλυφα. Στον ιωνικό ρυθμό μετά το επιστύλιο 

έχουμε τη ζωφόρο, δηλαδή μια ζώνη από ανάγλυφες πλάκες. Ονομάσθηκε έτσι 

επειδή φέρει ζωή. 

 

o Το γείσον προεξέχει και προστατεύει από το νερό της βροχής  τα τρίγλυφα και 

τις μετόπες ή τη ζωφόρο. Κάτω από το γείσον υπάρχουν οι πρόμοχθοι με τις 

σταγόνες. Κάθε πρόμοχθος έχει πλάτος ίσο με τα τρίγλυφα και τις μετόπες και 

φέρει 18 συνήθως σταγόνες σε τρεις σειρές (3Χ6). Το επιστύλιο, τα τρίγλυφα και 

οι μετόπες ή η ζωφόρος και το γείσον  αποτελούν τον θριγκό. 
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o Το αέτωμα ή τύμπανο. Πρόκειται για το τριγωνικό τμήμα στο πάνω μέρος των 

δύο στενών πλευρών του ναού. Ονομάστηκε αέτωμα γιατί το σχήμα του 

παραπέμπει σε αετό με ανοιγμένα τα φτερά. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 7: Ιωνικός ρυθμός [18] 

Fig 7: Ionic order [18] 

 

Εικόνα 6: Δωρικός ρυθμός [18] 

Fig 6: Doric order [18] 
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3.2 Ο ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΗΦΑΙΣΤΟΥ 

3.2.1 Γενικά 

Ο Ναός του Ηφαίστου , γνωστός και ως ‘’Θησείο’’, βρίσκεται στη δυτική πλευρά της 

Αρχαίας Αγοράς, στην κορυφή του λόφου του Αγοραίου Κολωνού. Η οικοδόμηση 

του χρονολογείται περίπου το 460-420 π.Χ. (είχε αρχίζει να χτίζεται πριν τον 

Παρθενώνα) από άγνωστο αρχιτέκτονα στον οποίο αποδίδονται κι άλλοι ναοί στην 

Αττική με παρόμοια κατασκευή. Ο Ναός ήταν αφιερωμένος στον Ήφαιστο, 

προστάτη των μεταλλουργών και την Αθηνά Εργάνη, προστάτρια  των κεραμέων και 

της οικοτεχνίας. Παλαιότερες απόψεις ήθελαν το ναό αφιερωμένο είτε στον Θησέα 

(απ όπου προέκυψε και η ονομασία ‘’Θησείο’’), είτε στον Ηρακλή ή τον Άρη , όμως 

η αποκάλυψη εργαστηρίων μεταλλουργίας στην ευρύτερη περιοχή του λόφου από 

την ανασκαφική έρευνα επιβεβαίωσε τη σύνδεση του ναού με τον Ήφαιστο.  

 

Εικόνα 8:  Ο Ναός του Ηφαίστου (ανατολική όψη)  [22] 

Fig 8: The temple of Hephaestus (eastern side) [22] 

Ο Ναός του Ηφαίστου αποτελεί έναν από τους καλύτερα διατηρημένους ναούς της 

αρχαίας Ελλάδας. Αυτό οφείλεται στη μετατροπή του τον 7
ο
 αιώνα σε χριστιανική 

εκκλησία αφιερωμένη στον  Άγιο Γεώργιο τον Ακαμά. Ως χριστιανική εκκλησία 

λειτούργησε μέχρι την απελευθέρωση της Ελλάδας από τους Τούρκους. Η 

μετατροπή του, όμως, σε εκκλησία δεν είχε μόνο θετικές επιδράσεις στο ναό αλλά 

και αρνητικές, αφού, κατά τη χρήση του ως χριστιανική εκκλησία,  αφαιρέθηκαν οι 

εσωτερικοί κίονες και η  ξύλινη στέγη. Τον 18
ο
 αιώνα, μέσα στο ναό ενταφιάσθηκαν 

πολλοί επιφανείς προτεστάντες φιλέλληνες, που πέθαναν στην Αθήνα, ενώ σε 

αυτόν πραγματοποιήθηκε  το 1834 η τελετή υποδοχής του βασιλιά Όθωνα. Στη 

συνέχεια και μέχρι το 1930 που  ξεκίνησαν οι  ανασκαφές της Αμερικανικής Σχολής 

στην Αρχαία Αγορά, ο ναός μετατράπηκε σε  αρχαιολογικό μουσείο. 
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Ο ναός του Ηφαίστου αν και όπως προαναφέρθηκε σώζεται σε πολύ καλή 

κατάσταση, δεν έχει μελετηθεί  διεξοδικά όπως ο Παρθενώνας. Στο παρελθόν 

ασχολήθηκαν με το ναό  κάποιοι μελετητές όπως ο  Penrose, ο Pennethorne, ο 

Dinsmoor, ο Koch και ο  Shaubert οι οποίοι μελέτησαν κυρίως την καμπυλότητα του 

στυλοβάτη του ναού.  Με τον ναό του Ηφαίστου και την καμπυλότητα του 

στυλοβάτη ασχολήθηκε επίσης το 1997 και ο Κώστας Ζάμπας [1], ο οποίος 

πραγματοποίησε χωροστάθμηση του στυλοβάτη και μέτρησε τα άνισα ύψη των 

πρώτων σπονδύλων με τα οποία θα ασχοληθούμε αναλυτικά στο επόμενο 

κεφάλαιο. 

 

3.2.2 Ο περιβάλλων  χώρος 

Ο κήπος που περιέβαλλε το ναό του Ηφαίστου αποτελούσε από μόνος του 

σημαντικό αξιοθέατο, όπως φαίνεται και από την αφήγηση του Παυσανία, στην 

οποία δίνεται ιδιαίτερη έμφαση σε αυτόν. Ο κήπος, με βάση τα ανασκαφικά 

δεδομένα που προέκυψαν από την εκτεταμένη έρευνα της D. Thompson, 

δημιουργήθηκε κατά τον 3ο αι. π.Χ. Εκεί τοποθετήθηκαν, σε κανονικά διαστήματα, 

μεγάλες πήλινες γλάστρες όπου ήταν φυτεμένα θάμνοι και δενδρύλλια σε δύο 

σειρές κατά μήκος της νότιας και της βόρειας πλευράς και σε τρεις κατά μήκος της 

δυτικής πλευράς του ναού. Στη θέση τους έχουν σήμερα φυτευτεί ροδιές στα 

πλησιέστερα στο ναό σημεία και μυρτιές στα πιο απομακρυσμένα, ενώ οι γλάστρες 

φυλάσσονται στο Μουσείο της Αγοράς, στη Στοά του Αττάλου. 

 

Κατά την Ύστερη Βυζαντινή καθώς και κατά την Οθωμανική περίοδο στον 

περιβάλλοντα χώρο έγιναν αρκετές ταφές. Στο εσωτερικό του ναού ενταφιάστηκαν 

και όσοι διακεκριμένοι προτεστάντες επισκέπτες πέθαναν στην πόλη, ιδιαίτερα 

εκείνοι οι οποίοι συμμετείχαν στον απελευθερωτικό αγώνα του 1821-1828. 

 

Σήμερα, στην περιοχή γύρω απ το ναό διατηρείται ένας πολύ όμορφος κήπος με 

δέντρα, γρασίδι και χώρους ειδικά διαμορφωμένους για τους επισκέπτες.  Ο ναός 

διατηρείται σε άριστη κατάσταση τόσο στον εξωτερικό όσο και στον εσωτερικό του 

χώρο. Επίσης ο περιβάλλων χώρος του ναού χαρακτηρίζεται απ την πολυάριθμή 

καθημερινή ανθρώπινη παρουσία λόγω του μεγάλου τουριστικού ενδιαφέροντος 

της περιοχής. 
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3.2.3 Αρχιτεκτονική 

Ο Ναός του Ηφαίστου είναι χτισμένος κατά τη διεύθυνση Ανατολή-Δύση με είσοδο 

από την Ανατολή. Αποτελεί κλασικό δείγμα δωρικού ρυθμού χαρακτηριστικά του 

οποίου είναι η λιτότητα και η αυστηρότητα σε αντίθεση με τον πιο διακοσμητικό 

χαρακτήρα του Ιωνικού ρυθμού. 

Ο Ναός του Ηφαίστου είναι  περίπτερος, διπλός «εν παραστάσι» ναός (Εικόνα 9). 

Χαρακτηριστικό αυτής της μορφής είναι ότι ο σηκός, δηλαδή ο κυρίως εσωτερικός 

ναός, περικλείεται από μια σειρά κίονες την περίσταση. Ανάμεσα στις παραστάδες 

υπήρχαν δύο κίονες, ενώ στο εσωτερικό του σηκού υπήρχε δίτονη κιονοστοιχία σε 

σχήμα Π. Στο βάθος του σηκού ήταν τοποθετημένα τα ορειχάλκινα λατρευτικά 

αγάλματα του Ηφαίστου και της Αθηνάς. O σηκός αποτελείται από: τον πρόναο, τον 

κυρίως ναό και τον οπισθόδομο, ο οποίος επικοινωνεί με το σηκό μέσω θήρας.   

 

 

Ο Ναός του Ηφαίστου αποτελεί χαρακτηριστικό τύπο εξάστυλου ναού με κανονικές 

αναλογίες και διαστάσεις περίπου 31,80 x 13,80 μ. Οι δύο στενές πλευρές της 

περίστασης περιλαμβάνουν 6 κίονες η καθεμία ενώ οι μακρές πλευρές 13. Όπως 

έχει ήδη αναφερθεί (παράγραφος 3.1.3), το πλήθος των κιόνων (6x13) είναι 

χαρακτηριστικό των περισσότερων  ναών δωρικού ρυθμού της κλασικής εποχής.  

Πρόκειται για τον παλαιότερο γνωστό ναό κατασκευασμένο σχεδόν εξ ολοκλήρου 

από μάρμαρο (πεντελικό για το μεγαλύτερο μέρος και παριανό για το γείσο, την 

σίμη και τα φατνώματα), με εξαίρεση την πώρινη κατώτερη βαθμίδα της κρηπίδας, 

την ξύλινη στέγη (αντικαταστάθηκε από λίθινη σε μεταγενέστερη περίοδο) και την 

πήλινη κεράμωση του. 

Η θεμελίωση του ναού πραγματοποιείται με τον στερεοβάτη και των επιμέρους 

κατακόρυφων στοιχείων του, με ανώτατη στρώση την ευθυντηρία, (κατώτερη 

βαθμίδα της κρηπίδας).  Ο σκοπός της κρηπίδας  ήταν καθαρά διακοσμητικός, αφού 

υπάρχουν σκαλοπάτια στην πρόσοψη αλλά και την πίσω πλευρά του ναού. Η 

διαβάθμιση της κρηπίδας σε 3 μέρη απέβλεπε απλώς στην αποφυγή της μονοτονίας 

ενός ενιαίου όγκου με στόχο την αρμονία της εικόνας του ναού.  Χαρακτηριστικό 

της κρηπίδας του ναού είναι η κυρτότητα της. Κατά τον Dinsmoor τα μέγιστα βέλη 

Εικόνα 9: Κάτοψη περίπτερου ναού  [22] 

Fig 9: Horizontal Plan of a peripteral temple  [22] 
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κυρτότητας για το ναό του Ηφαίστου είναι  1,9 και 3,17cm στις στενές και στις 

μακριές πλευρές αντίστοιχα. 

Οι κίονες στο ναό του Ηφαίστου αποτελούνται από εφτά σπόνδυλους, οι οποίοι δεν 

ήταν ορατοί γιατί καλύπτονταν με ελαφρό επίχρισμα. Οι ραβδώσεις των κιόνων 

παρουσιάζουν ομοιόμορφο βάθος καθ’ όλο το ύψος του κίονα, γεγονός που δεν 

συναντάται σε όλους τους ναούς της κλασσικής περιόδου. Όπως έχει ήδη 

αναφερθεί (παράγραφος 3.1.3) η ύπαρξη των ραβδώσεων στους κίονες εξυπηρετεί 

κυρίως αισθητικούς λόγους, τονίζοντας το κυκλικό σχήμα τους και δημιουργώντας 

διαδοχικές φωτοσκιάσεις, διαφορετικές στη διάρκεια της ημέρας εξαιτίας της 

διαφορετικής γωνίας πρόσπτωσης των ακτινών του ήλιου.  

 

3.2.4 Διακόσμηση 

Ο γλυπτός διάκοσμος που έφερε ο ναός ήταν πολύ πλούσιος αποτελούμενος από 

μετόπες, ιωνική ζωφόρο και αετώματα, όμως η μετατροπή του ναού σε χριστιανική 

εκκλησία συνέβαλε στην καταστροφή σημαντικού μέρους αυτών.  

Στο ναό του Ηφαίστου μόνο δεκαοκτώ απ τις μετόπες ήταν ανάγλυφες, δέκα στην 

πρόσοψη (ανατολική πλευρά) και τέσσερις σε καθεμία απ τις μακρές πλευρές 

αντίστοιχα. Οι μετόπες της ανατολικής πλευράς, οι οποίες σήμερα είναι πολύ 

φθαρμένες, παρουσίαζαν τους άθλους του Ηρακλή. Στις μετόπες της βόρειας και της 

νότιας πλευράς παρουσιάζονται οι άθλοι του Θησέα. Στο ναό του Ηφαίστου υπήρχε 

επίσης  ιωνική ζωφόρος (ζώνη από ανάγλυφες πλάκες) αντί δωρική. Η συνεχής 

ζωφόρος δεν περιέβαλλε το σηκό όπως στον Παρθενώνα αλλά στρεφόταν γύρω απ 

τον Πρόναο και τον οπισθόδομο και  είχε ως θέμα τη μάχη του Θησέα με τους 

Παλλάδες στον πρώτο και την Κενταυρομαχία στον δεύτερο αντίστοιχα. Το αέτωμα 

ή τύμπανο του ναού το οποίο  σώζεται σε πολύ αποσπασματικό βαθμό έφερε κι 

αυτό πλούσια διακόσμηση κάτι που γίνεται φανερό  από τα κατάλοιπα (λείψανα 

γλυπτών από παριανό μάρμαρο) που έφεραν στο φως οι ανασκαφές. Σημαντική 

όμως ήταν και η διακόσμηση  της οροφής, την οποία στόλιζαν μαίανδροι, δωρικά 

και ιωνικά κυμάτια, αστέρια και ανθέμια σε ένα αρμονικό πολύχρωμο σύνολο. 
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Κεφάλαιο  4  

ΙΔΡΥΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ 
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4.1  ΓΕΝΙΚΑ 

Η ίδρυση του γεωδαιτικού δικτύου ελέγχου στο ναό του Ηφαίστου 

πραγματοποιήθηκε με σκοπό την ανίχνευση των κατακόρυφων μετακινήσεων του 

στυλοβάτη του ναού. Για το λόγο αυτό οι υψομετρικές διαφορές μεταξύ των 

κορυφών του δικτύου αποφασίστηκε να προσδιοριστούν με τη μέθοδο της διπλής 

γεωμετρικής χωροστάθμησης, αφού η συγκεκριμένη μέθοδος προσφέρει πολύ 

μεγάλη ακρίβεια στις μετρήσεις. 

Πριν την ίδρυση του δικτύου κατακόρυφου ελέγχου απαιτείται λεπτομερής 

αναγνώριση της περιοχής μελέτης. Η αναγνώριση της περιοχής είναι απαραίτητη 

για τη σωστή επιλογή της θέσης των κορυφών του δικτύου, έτσι ώστε να επιτευχθεί 

ο στόχος για τον οποίο πρόκειται να ιδρυθεί το δίκτυο με το μικρότερο δυνατό 

κόστος και την μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια. 

Ο ιδιαίτερος χαρακτήρας της περιοχής λόγω της μεγάλης αρχαιολογικής της 

σημασίας απαιτούσε ιδιαίτερη προσοχή στην επιλογή των σημείων ελέγχου και 

αναφοράς, ώστε να μην γίνουν επεμβάσεις πάνω στο μνημείο, αλλά και 

καταστροφές στον περιβάλλοντα χώρο. Μια άλλη παράμετρος της επιλογής της 

θέσης των κορυφών ήταν η πολυάριθμή καθημερινή ανθρώπινη παρουσία λόγω 

του τουριστικού ενδιαφέροντος του ναού. 

Οι θέσεις και ο αριθμός των  κορυφών του δικτύου κατακόρυφου ελέγχου 

επιλέχθηκαν  ώστε να καλύπτεται πλήρως η περιοχή περιμετρικά  απ το ναό. 

Επίσης,  οι θέσεις των κορυφών επιλέχθηκαν ώστε να υπάρχει αμοιβαία ορατότητα 

μεταξύ τους με σκοπό το δίκτυο να λειτουργήσει και ως δίκτυο οριζοντίου ελέγχου 

σε επόμενη φάση. Τέλος, ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε κατά την υλοποίηση των 

κορυφών ώστε να μην προκληθούν βλάβες εντός και εκτός του ναού. 

 

4.2  ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 
 

Το δίκτυο κατακόρυφου ελέγχου ιδρύθηκε περιμετρικά και πάνω στην κρηπίδα του 

ναού και αποτελείται από 8 κορυφές (Κ1, Κ2 …, Κ8). Από αυτές οι 6 πρώτες Κ1, …, Κ6 

υλοποιήθηκαν στον περιβάλλοντα χώρο του ναού και σε μικρή απόσταση από 

αυτόν, ενώ οι κορυφές Κ7 και Κ8 στην κρηπίδα του ναού (Εικόνα  10). Επισημαίνεται 

ότι οι κορυφές Κ1 και Κ4 , υλοποιημένες με μπετόβεργες (Εικόνα 11), είναι 

πολυγωνικές κορυφές προηγούμενων τοπογραφικών εργασιών στον περιβάλλοντα 

χώρο του ναού. Η υλοποίηση των υπόλοιπων κορυφών στον περιβάλλοντα χώρο 

έγινε με τη χάραξη σταυρού στο ρείθρο του παρτεριού που περιβάλει τον ναό 

(Εικόνα 12). 
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Εικόνα 10: Θέσεις κορυφών δικτύου [21] 

Fig 10: Position of the network’s points  [21] 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

  

Εικόνα 11: Σήμανση με μπετόβεργα 

Fig 11: Marking with an iron peg 

Εικόνα 12: Σήμανση με χάραξη σταυρού 

Fig 12: Marking with a cross 
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Οι κορυφές (Κ7 και Κ8) επιλέχθηκε να ιδρυθούν στο εσωτερικό του ναού χωρίς 

όμως να γίνει μόνιμη επέμβαση σ αυτόν. Για το λόγο αυτό ως θέση της κορυφής Κ7 

επιλέχθηκε το σημείο τομής μιας κάθετης ρωγμής με τον αρμό μεταξύ δύο λίθων 

της κρηπίδας στην δυτική πλευρά του ναού (Εικόνα 13)  και ως θέση της κορυφής 

Κ8 επιλέχθηκε  το σημείο τομής δύο  χαράξεων που υπήρχαν πάνω στην κρηπίδα 

στην ανατολική πλευρά του ναού (Εικόνα 14). 

 

Τέλος στην εγγύς περιοχή του ναού και σε απόσταση 80m περίπου από το ναό 

αναγνωρίσθηκε σημείο, υλοποιημένο από το Υπουργείο Πολιτισμού [Τ9, 1988] με 

ορειχάλκινο μπουλόνι, το οποίο εντάχθηκε στο δίκτυο κατακόρυφου ελέγχου 

(Εικόνα 15 & 16). Το σημείο αυτό επιλέχθηκε ως η σταθερή κορυφή του Δ.Κ.Ε.  

 

Οι θέσεις των κορυφών του δικτύου παρουσιάζονται αναλυτικά με σκαριφήματα 

και φωτογραφίες στο παράρτημα. 

 

 
 

 

 

 

Εικόνα 13: Σήμανση στον αρμό μεταξύ δύο λίθων της κρηπίδας 

Fig 13: Marking at  the joint of the crepidoma’s  stones  

Εικόνα 14: Σήμανση στο σημείο τομής δύο χαράξεων  της κρηπίδας 

Fig 14: Marking at the  intersection of two engravements    
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4.3  ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

 

Πριν από την εκτέλεση των παρατηρήσεων, σε επίπεδο σχεδιασμού, έγινε 

βελτιστοποίηση του δικτύου, για την επιλογή του πλήθους των υψομετρικών 

διαφορών μεταξύ των κορυφών του δικτύου, του οργάνου και των παρελκόμενων 

και την επίτευξη όσο το δυνατόν μεγαλύτερης ευαισθησίας στο δίκτυο. 

Η διαδικασία της βελτιστοποίησης περιλαμβάνει τον προσδιορισμό όλων των 

ανεξάρτητων υψομετρικών διαφορών μεταξύ των κορυφών του δικτύου, την 

εκτίμηση της αβεβαιότητας των υψομετρικών διαφορών πριν την έναρξη των 

μετρήσεων και τέλος, την επιλογή του βέλτιστου δικτύου. 

Εικόνα 15: Θέση σταθερής κορυφής 

Fig 15: Position of the fixed point  

 

Εικόνα 16: Σήμανση σταθερής κορυφής 

Fig 16: Marking of the fixed point  
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Σκοπός της βελτιστοποίησης είναι να επιτευχθεί ο ορθός σχεδιασμός του δικτύου 

ώστε η πραγματοποίηση των μετρήσεων να γίνει στο λιγότερο δυνατό χρόνο με τη 

μέγιστη δυνατή ακρίβεια. 

Γι αυτό τον λόγο σχηματίσθηκε ο πίνακας Α των συντελεστών των αγνώστων, πριν 

την πραγματοποίηση των μετρήσεων και ο πίνακας Ρ των βαρών σύμφωνα με την 

παρακάτω σχέση: 

�� = ���
��� → �� = 	�∙��

	�∙�� → �� =
��
��          (1) 

όπου �� = το βάρος της παρατήρησης i 

�= η a priori αβεβαιότητα της μονάδας βάρους 

��= η a priori αβεβαιότητα της παρατήρησης i 

�= επιλέχθηκε 1km για τη βελτιστοποίηση 

��= τo μήκος  της χωροσταθμικής όδευσης i 

 

Οι αποστάσεις μεταξύ των χωροσταθμικών οδεύσεων μετρήθηκαν από τις 

ορθοφωτογραφίες του κτηματολογίου. 

Στη συνέχεια υπολογίζεται  ο πίνακας μεταβλητότητας – συμμεταβλητότητας (a 

priori) από τη σχέση:     

��	������ = ���(����)��       (2) 

Από τον πίνακα μεταβλητότητας – συμμεταβλητότητας υπολογίσθηκε το μέσο 

τετραγωνικό σφάλμα ��, του υψομέτρου της � κορυφής του δικτύου από τη σχέση 

(3), διαιρώντας το ίχνος του παραπάνω πίνακα με το πλήθος των κορυφών. 

�� = ± !"(#$%)&             (3) 

όπου '�(�()) = το ίχνος του πίνακα μεταβλητότητας-συμμεταβλητότητας  �() 
*= το πλήθος των κορυφών του δικτύου. 

 

Τέλος, υπολογίστηκε η ευαισθησία του δικτύου με βάση την παρακάτω σχέση:    

  + = ±,� 2 ∙ ���      (4) 

Όπου ,� = 1,96 για επίπεδο εμπιστοσύνης 95%. 

Η ευαισθησία εκφράζει την ικανότητα του δικτύου να ανιχνεύει υπάρχουσες 

μετακινήσεις, μεγαλύτερες ή ίσες της προκαθορισμένης μετακίνησης, για 

επιλεγμένο επίπεδο εμπιστοσύνης (στην συγκεκριμένη περίπτωση 95%). 
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Τα αποτελέσματα της βελτιστοποίησης παρουσιάζονται στο γράφημα που  

ακολουθεί: 

 

 

 

 

Με βάση τα αποτελέσματα της βελτιστοποίησης αποφασίστηκε τελικά να 

μετρηθούν 17 υψομετρικές διαφορές μεταξύ των κορυφών του δικτύου (Εικόνα 17). 

Όπως φαίνεται και από το Γράφημα 1 για τη συγκεκριμένη επίλυση το μέσο 

τετραγωνικό σφάλμα ��, του υψομέτρου της � κορυφής του δικτύου είναι: 

�� = ±0,133  

Ενώ, για τη συγκεκριμένη επίλυση η ευαισθησία του δικτύου υπολογίστηκε (Σχέση 

4): 

   + = ±0,333. 

0,000

0,020

0,040

0,060

0,080

0,100

0,120

0,140

0,160

0 5 10 15 20 25 30 35 40

μ
έ

σ
ο

 τ
ε

τρ
α

γ
ω

ν
ικ

ό
 σ

φ
ά

λ
μ

α
(m

m
)

πλήθος χωροσταθμίσεων

Γράφημα 1: Αποτελέσματα Βελτιστοποίησης 

Graph 1: Results of the network’s Optimization  
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4.4  ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ 

Για την πραγματοποίηση των μετρήσεων του υψομετρικού δικτύου, επιλέχθηκε ο 

ψηφιακός χωροβάτης DL- 102 C της εταιρίας Topcon σε συνδυασμό με τις 

κωδικοποιημένες σταδίες που τον συνοδεύουν. Στη συνέχεια παρουσιάζονται 

αναλυτικά τα βασικά χαρακτηριστικά αυτού του  χωροβάτη στον πίνακα που 

ακολουθεί: 

Ηλεκτρονική ανάγνωση 0,1mm 

Ακρίβεια με ηλεκτρονική μέτρηση ± 1mm/√63 

Min/max απόσταση ηλεκτρονικής μέτρησης        

 (με απλή σταδία) 

2.0m/100m 

Βάρος 2,8 Kg 

 

 

 

Εικόνα 17: Το δίκτυο κατακόρυφου ελέγχου 

Fig 17: The vertical control network 

Πίνακας 1 Χαρακτηριστικά ψηφιακού χωροβάτη Topcon DL-102C 

Table 1: Features of the Digital Level DL-102C Topcon 
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Τα παρελκόμενα που χρησιμοποιήθηκαν είναι τα εξής: 

o Ένας τρίποδας αλουμινίου  

o Μία κωδικοποιημένη (barcode) σταδία μήκους 3m 

o Δύο χωροσταθμικές βάσεις (χελώνες) για χωροσταθμήσεις ακριβείας 

o Ειδική κατασκευή η οποία προσαρμόστηκε στη σταδία ώστε να εφαρμόζει 

σημειακά  για μεγαλύτερη ακρίβεια στις μετρήσεις. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 18: Ψηφιακός χωροβάτης Topcon DL-102C 

Fig 18: Digital level DL-102C Topcon 

Εικόνα 19: Ειδική κατασκευή για σημειακή εφαρμογή της σταδίας 

Fig 19: Special construction for the rod 
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4.5  ΟΡΙA  ΑΝΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 

Πριν από την έναρξη των εργασιών στο πεδίο, είναι απαραίτητος ο προσδιορισμός 

του μεγίστου επιτρεπόμενου σφάλματος κλεισίματος κατά τη μετάβαση και 

επιστροφή, καθώς και το όριο κλεισίματος των βρόχων. 

 

4.5.1  Καθορισμός Μεγίστου Επιτρεπόμενου Σφάλματος Κλεισίματος 

Χωροστάθμησης 

Για μια στάση χωροβάτη, έστω  i ισχύει: 

78� = 9� − ;�       (5) 

Αν η αβεβαιότητα ανάγνωσης στη σταδία είναι : 

�< = �= = �> ,       (6) 

όπου �> = 3 ∙ 0, 133 = ±0,333, η αβεβαιότητα στην ανάγνωση. 

Από το νόμο μετάδοσης σφαλμάτων προκύπτει για τη μοναδιαία χωροστάθμηση: 

�?@� = ± �<�� + �=�� => �?@� = ±	�> ∙ √2                   (7) 

Αν στη μετάβαση έχουν γίνει C� στάσεις χωροβάτη και στην επιστροφή C�τότε με 

βάση τη σχέση (7) ισχύει: 

�?@�DDE� = ±	�> ∙ F2C�           (8)  

Και        �?@�E!�G� = ±	�> ∙ F2C�       (9) 

Η τελική υψομετρική διαφορά από μετάβαση κι επιστροφή προκύπτει : 

78HHHH = |78JKKLM|+|78ML'NOM|
2               (8) 

Άρα η θεωρητική αβεβαιότητα της θα είναι:  

�78HHHH = ± �
�F�?@�DDE�� + �?@�E!�G�� => �78HHHH = ±	�P� ∙ F2(C� + C�)                (9) 

Κάνοντας την παραδοχή ότι ο αριθμός των στάσεων χωροβάτη είναι ίδιος σε 

μετάβαση κι επιστροφή δηλαδή C� = C� = C τότε: 

�?@ = ±	�> ∙ √C           (10) 

Αν το κλείσιμο μιας χωροστάθμησης είναι: 

Q = 78�DDE� + 78�E!�G�           (11) 
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Η αβεβαιότητα του  κλεισίματος με βάση το νόμο μετάδοσης σφαλμάτων θα είναι: 

�	 = ± �?@�DDE�� + �?@�E!�G�� => �	 = ±	F(2C��>� + 2C��>�) 

=> �	 = ±�>	F2(C� + C�)                    (12) 

Και για C� = C� = C :  

�	 = ±2�>	√C                (13) 

 

Για επίπεδο εμπιστοσύνης 95% η αβεβαιότητα του κλεισίματος πολλαπλασιάζεται 

με τον αντίστοιχο συντελεστή της τυποποιημένης κανονικής κατανομής RST% =
1,96. Επομένως για να γίνει αποδεκτή η διαφορά στο αποτέλεσμα μεταξύ 

μeτάβασης και επιστροφής μιας χωροστάθμησης, δηλαδή το κλείσιμο (Κ), θα 

πρέπει να ισχύει:        

 

|Q| ≤ RST% ∙ |�	| → |Q| ≤ 1,96 ∙ |�	|       (14) 

 

Στον πίνακα 2 παρουσιάζονται τα μέγιστα επιτρεπόμενα σφάλματα κλεισίματος για 

τις χωροσταθμήσεις μεταξύ των κορυφών του Δ.Κ.Ε., θεωρώντας �> = ±0,333. Το 

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

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

έναρξη των εργασιών και ανήκει στο εύρος [1,…,5]. 

 

 

πλήθος 

στάσεων 

μέγιστο επιτρεπόμενο κλείσιμο        

1,96∙|σΚ|      (mm)  

1 ±1,2 

2 ±1,7 

3 ±2,0 

4 ±2,4 

5 ±2,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 2: Μέγιστο επιτρεπόμενο κλείσιμο σε μία Διπλή Γεωμετρική Χωροστάθμηση 

ανάλογα με το πλήθος των στάσεων, για επίπεδο εμπιστοσύνης 95% 

Table 2: Maximum permitable closures for a Double Geometric Leveling depending on 

the instrument’s setups, for a confidence level 95%. 
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4.5.2  Καθορισμός Ορίου Κλεισίματος Βρόχου 
 

Το κλείσιμο ενός βρόχου (W) πρέπει να είναι μηδέν: 

 

W = ∑78�Y = 0                 (15) 

 

Εφαρμόζοντας το νόμο μετάδοσης σφαλμάτων προκύπτει ότι η αβεβαιότητα του 

κλεισίματος βρόχου �Z θα είναι:   

�Z = ± �78�� + �78�� +⋯+ �78\� = ±F] ∙ �>� ∙ C											 
=> �Z = ±�>√C ∙ ]          (16) 

 

Όπου    ] = το πλήθος των χωροσταθμικών οδεύσεων &   C = ο αριθμός στάσεων 

χωροβάτη που είναι ίδιος  για όλες τις μετρήσεις ΔΗ. 

 

Για επίπεδο εμπιστοσύνης 95% το σφάλμα κλεισίματος βρόχου πολλαπλασιάζεται 

με τον αντίστοιχο συντελεστή της τυποποιημένης κανονικής κατανομής RST% =
1,96. Επομένως για να γίνει αποδεκτό το κλείσιμο κάθε βρόχου θα πρέπει να ισχύει:        

 

|W| ≤ RST% ∙ |�Z| → |W| ≤ 1.96 ∙ |�Z|                     (17) 

 

 

Στον πίνακα 3 παρουσιάζονται τα μέγιστα επιτρεπόμενα σφάλματα κλεισίματος 

βρόχων, θεωρώντας �> = ±0,333.  

 

Μέγιστα επιτρεπόμενα 

σφάλματα κλεισίματος 

βρόχων (mm) 

πλήθος χωροσταθμικών οδεύσεων 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

αριθμός 

στάσεων 

χωροβάτη 

1 ±1,0 ±1,2 ±1,3 ±1,4 

2 ±1,4 ±1,7 ±1,9 ±2,0 

3 ±1,8 ±2,0 ±2,3 ±2,5 

4 ±2,0 ±2,4 ±2,6 ±2,9 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 3: Μέγιστα επιτρεπόμενα σφάλματα κλεισίματος βρόχων, για 

επίπεδο εμπιστοσύνης 95% 

Table 3: Maximum permitable loop closures, for a confidence level 95%. 
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Κεφάλαιο  5  

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 
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5.1  ΓΕΝΙΚΑ 

Στο κεφάλαιο αυτό, περιγράφεται αναλυτικά η διαδικασία μέτρησης του δικτύου 

κατακόρυφου ελέγχου με τη μέθοδο της Διπλής Γεωμετρικής Χωροστάθμησης. 

Το δίκτυο κατακόρυφου ελέγχου αποτελείται από 9 κορυφές, που συνδέονται 

μεταξύ τους με 17 χωροσταθμικές οδεύσεις, όπως επιλέχθηκε στο στάδιο της 

βελτιστοποίησης (Εικόνα 17).  

Για τον προσδιορισμό των υψομετρικών διαφορών μεταξύ των κορυφών του 

δικτύου κατακόρυφου ελέγχου εφαρμόστηκε η μέθοδος της Γεωμετρικής 

Χωροστάθμησης σε μετάβαση κι επιστροφή. Χρησιμοποιήθηκε ο ψηφιακός 

χωροβάτης DL-102C της εταιρείας Topcon, ονομαστικής ακρίβειας ±1.033/√`3 

με αντίστοιχα παρελκόμενα. Το συνεργείο αποτελούνταν από δύο άτομα και οι 

εργασίες υπαίθρου διήρκησαν περίπου 10 μέρες. 

Καθημερινά πριν από την έναρξη των μετρήσεων γινόταν ο έλεγχος για την ορθή 

λειτουργία του συστήματος οριζοντίωσης του σκοπευτικού άξονα του ψηφιακού 

χωροβάτη δηλαδή ο έλεγχος μέσου-άκρου. Tα αποτελέσματα του ελέγχου 

αποθηκεύονται αυτόματα στη μνήμη του οργάνου με αποτέλεσμα οι μετρήσεις να 

διορθώνονται και έτσι να είναι απαλλαγμένες απ το συγκεκριμένο συστηματικό  

σφάλμα. 

 

5.2  ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 

5.2.1  Προσδιορισμός ΔΗ μεταξύ των κορυφών του δικτύου 

Ο προσδιορισμός των υψομετρικών διαφορών μεταξύ των κορυφών του δικτύου 

πραγματοποιήθηκε  με τη μέθοδο της Γεωμετρικής Χωροστάθμησης σε μετάβαση κι 

επιστροφή (aller-retour). Τα αποτελέσματα των μετρήσεων καταγράφηκαν 

αυτόματα από το όργανο. Οι αποστάσεις οργάνου-σταδίας δεν ξεπερνούσαν τα 

40m και ήταν περίπου ίσες σε όλες τις χωροσταθμικές οδεύσεις. Επιπλέον κατά τη 

διάρκεια των μετρήσεων γινόταν έλεγχος κλεισίματος των οδεύσεων (διαφορά 

μεταξύ aller-retour) όπως υπολογίστηκε από τη Σχέση (14). 

Η χρήση της ειδικής κατασκευής η οποία προσαρμόστηκε στη σταδία ώστε να 

εφαρμόζει σημειακά (Εικόνα 19)  δεν επηρεάζει τις μετρήσεις. Το ύψος της 

κατασκευής αυτής αλληλοαναιρείται κατά τη διάρκεια των μετρήσεων. Όπως 

φαίνεται και από τη Σχέση (18) το ύψος της κατασκευής (Υ.Κ.) στη μοναδιαία 

χωροστάθμηση επειδή παραμένει σταθερό κατά την όπισθεν και την έμπροσθεν 

σκόπευση δεν συμμετέχει στον τελικό υπολογισμό της υψομετρικής διαφοράς. 
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(9� + a.Q. ) − (;� + a.Q. ) = 9� − ;� = 78�         (19) 

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν αντιμετωπίσθηκαν σημαντικά προβλήματα κατά τη 

διάρκεια των μετρήσεων. Οι δυσκολίες που υπήρχαν σε κάποια σημεία ήταν κυρίως 

λόγω της συχνής ανθρώπινης παρουσίας που προέρχονταν από το έντονο 

τουριστικό ενδιαφέρον της περιοχής. Από την άλλη, το ήπιο ανάγλυφο της περιοχής 

γύρω απ το ναό, οι μικρές αποστάσεις μεταξύ των κορυφών του δικτύου και ο 

καλός φωτισμός ήταν παράμετροι οι οποίοι διευκόλυναν τη διεξαγωγή των 

μετρήσεων. 

Τα αποτελέσματα των μετρήσεων παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: 

ΧΩΡΟΣΤΑΘΜΗΣΗ 

(ΑΠΟ – ΠΡΟΣ) 

ΑΠΟΣΤΑΣΗ 

(m) 

ΜΕΤΑΒΑΣΗ 

n aller 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ    

n retour 

ΔHaller  

(m) 

ΔHretour  

(m) 

Κ1-Κ2 15,92 1 1 0,0866 -0,0868 

Κ3-Κ2 13,34 1 1 0,0328 -0,0329 

Κ4-Κ3 20,09 1 1 0,3326 -0,3324 

Κ4-Κ5 18,91 1 1 0,3018 -0,3015 

Κ6-Κ5 24,31 1 1 0,0096 -0,0101 

Κ1-Κ6 20,15 1 1 0,0124 -0,0129 

Κ5-Κ7 10,95 1 1 1,1045 -1,1043 

Κ4-Κ7 9,05 1 1 1,4065 -1,4068 

Κ3-Κ7 11,51 1 1 1,0733 -1,0735 

Κ7-Κ8 20,65 1 1 0,1028 -0,1025 

Κ2-Κ8 17,36 1 1 1,1428 -1,1429 

Κ1-Κ8 15,17 1 1 1,2292 -1,2290 

Κ6-Κ8 14,91 1 1 1,2161 -1,2162 

Κ4-R 57,00 1 1 0,7176 -0,7177 

Κ3-R 57,84 2 2 0,3852 -0,3858 

Κ2-R 70,40 2 2 0,3521 -0,3526 

Κ1-R 84,10 2 2 0,4382 -0,4383 

 

 

 

 

5.2.2 Υπολογισμός  Κλεισίματος Υψομετρικών Διαφορών 

Για να γίνει αποδεκτή η διαφορά στο αποτέλεσμα μεταξύ μετάβασης και 

επιστροφής μιας χωροστάθμησης δηλαδή το κλείσιμο (Κ) θα πρέπει να ισχύει η 

Σχέση (14) όπως προέκυψε στο κεφάλαιο 4.5.1 :     

 

 |Q| ≤ RST% ∙ |�	|       (14)    

 

Τα αποτελέσματα του ελέγχου κλεισίματος των υψομετρικών διαφορών φαίνονται 

στον πίνακα που ακολουθεί: 

Πίνακας 4: Αποτελέσματα μετρήσεων των στοιχείων του Δικτύου Κατακόρυφου Ελέγχου 

Table 4: Measured height differences between the points of the vertical control network 
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Πίνακας 6: Έλεγχος κλεισίματος βρόχων δικτύου κατακόρυφου ελέγχου                                      

Table 6: Misclosure tolerances of the vertical control network’s loops  

 

ΧΩΡΟΣΤΑΘΜΗΣΗ 

(ΑΠΟ-ΠΡΟΣ) 

Κ                       

   (mm) 

σκ             

(mm) 

σκ*Ζ95%     

(mm) 

Κ1-Κ2 +0,2 ±0,6 ±1,2 

Κ2-Κ3 -0,1 ±0,6 ±1,2 

Κ3-Κ4 -0,2 ±0,6 ±1,2 

Κ4-Κ5 -0,3 ±0,6 ±1,2 

Κ5-Κ6 +0,5 ±0,6 ±1,2 

Κ6-Κ1 -0,5 ±0,6 ±1,2 

Κ5-Κ7 +0,2 ±0,6 ±1,2 

Κ4-Κ7 +0,3 ±0,6 ±1,2 

Κ3-Κ7 +0,2 ±0,6 ±1,2 

Κ7-Κ8 +0,3 ±0,6 ±1,2 

Κ2-Κ8 +0,1 ±0,6 ±1,2 

Κ1-Κ8 +0,2 ±0,6 ±1,2 

Κ6-Κ8 +0,1 ±0,6 ±1,2 

R-Κ4 -0,1 ±0,6 ±1,2 

R-Κ3 -0,6 ±0,8 ±1,7 

R-Κ2 -0,5 ±0,8 ±1,7 

R-Κ1 -0,1 ±0,8 ±1,7 

 

 

 

Με βάση τον παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι κανένα από  τα κλεισίματα των 

χωροσταθμήσεων δεν ξεπέρασε το επιτρεπόμενο όριο κλεισίματος για επίπεδο 

εμπιστοσύνης 95%.  

 

5.2.3 Υπολογισμός Κλεισίματος Βρόχων 

Για να γίνει αποδεκτό το κλείσιμο κάθε ανεξάρτητου βρόχου θα πρέπει να ισχύει η 

Σχέση (17) όπως προέκυψε απ το κεφάλαιο 4.5.2:        

 

 |W| ≤ RST% ∙ |�Z|           (17)    

 

Τα αποτελέσματα του ελέγχου κλεισίματος των βρόχων φαίνονται στον πίνακα που 

ακολουθεί: 

ΒΡΟΧΟΙ Σnaller Σnretour w        

(mm) 

σw          

(mm) 

Z95%*σw     

(mm) 

Κ1-Κ2-Κ8 3 3 +0,5 ±0,9 ±1,8 

Κ1-Κ6-Κ8 3 3 +0,3 ±0,9 ±1,8 

Κ2-Κ3-Κ7-Κ8 4 4 +0,3 ±1,2 ±2,4 

Κ3-Κ4-Κ7 3 3 +0,8 ±0,9 ±1,8 

Κ4-Κ5-Κ7 3 3 -0,6 ±0,9 ±1,8 

Κ5-Κ6-Κ8-Κ7 4 4 -0,8 ±1,2 ±2,4 

Κ1-Κ2-Κ3-Κ4-Κ5-Κ6 6 6 +0,5 ±1,8 ±3,5 

R-Κ3-Κ4 4 4 +0,3 ±1,0 ±2,0 

R-Κ2-Κ3 5 5 +0,3 ±1,2 ±2,3 

R-Κ1-Κ2 5 5 +0,8 ±1,2 ±2,3 

R-Κ1-Κ2-Κ3 5 5 +1,1 ±1,3 ±2,6 

R-Κ1-Κ2-Κ3-Κ4 6 6 +0,7 ±1,6 ±3,2 

Πίνακας 5: Έλεγχος διαφορών aller - retour 

Table 5: Checking of the measured height  differences misclosures 
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Όπως προκύπτει απ τον παραπάνω πίνακα κανένα από  τα κλεισίματα των βρόχων 

δεν ξεπέρασε το επιτρεπόμενο όριο κλεισίματος για επίπεδο εμπιστοσύνης 95%.  

 

 

5.2.4 Τελικές Υψομετρικές Διαφορές μεταξύ των κορυφών του 

δικτύου 

 

Η τελική υψομετρική διαφορά υπολογίζεται από τη Σχέση (8):  

 

78 = |78�DDE�| + |78�E!�G�|2  

Ενώ  η αβεβαιότητα της από  τη Σχέση (10) . Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον 

Πίνακα 7 που ακολουθεί: 

 

ΑΠΟ-ΠΡΟΣ n 
bcHHHHH              
(m) 

σΔΗ  

(mm) 

Κ1-Κ2 1 0,0867 ±0,3 

Κ3-Κ2 1 0,0329 ±0,3 

Κ4-Κ3 1 0,3325 ±0,3 

Κ4-Κ5 1 0,3017 ±0,3 

Κ6-Κ5 1 0,0099 ±0,3 

Κ1-Κ6 1 0,0127 ±0,3 

Κ5-Κ7 1 1,1044 ±0,3 

Κ4-Κ7 1 1,4067 ±0,3 

Κ3-Κ7 1 1,0734 ±0,3 

Κ7-Κ8 1 0,1027 ±0,3 

Κ2-Κ8 1 1,1429 ±0,3 

Κ1-Κ8 1 1,2291 ±0,3 

Κ6-Κ8 1 1,2162 ±0,3 

R-Κ4 1 0,7177 ±0,3 

R-Κ3 2 0,3855 ±0,4 

R-Κ2 2 0,3524 ±0,4 

R-Κ1 2 0,4383 ±0,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 7: Οι τελικές υψομετρικές διαφορές των κορυφών του δικτύου 

κατακορύφου ελέγχου και οι αβεβαιότητες τους 

Table 7: Final height differences between the vertical control network’s 

points together with their standard deviations  



41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κεφάλαιο  6  

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 
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6.1  ΓΕΝΙΚΑ 

Για τη συνόρθωση των παρατηρήσεων  χρησιμοποιήθηκε η Μέθοδος Ελαχίστων 

Τετραγώνων και συγκεκριμένα εφαρμόστηκε η μέθοδος των εμμέσων 

παρατηρήσεων. Η επίλυση πραγματοποιήθηκε τόσο με τις ελάχιστες εξωτερικές 

δεσμεύσεις όσο και με τις ελάχιστες εσωτερικές δεσμεύσεις. Από τις επιλύσεις 

προέκυψαν τα υψόμετρα των κορυφών του δικτύου κατακόρυφου ελέγχου και ο 

πίνακας μεταβλητότητας- συμμεταβλητότητας τους. 

Μετά τις επιλύσεις ακολούθησε ο στατιστικός έλεγχος για επίπεδο εμπιστοσύνης 

95%. Ο στατιστικός έλεγχος αφορά τον ολικό έλεγχο για την αξιοπιστία του δικτύου 

(test x
2
) και τον έλεγχο για την ύπαρξη ή όχι χονδροειδών σφαλμάτων στις 

παρατηρήσεις (έλεγχος κατά Baarda). 

 

6.2  ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ 

Το δίκτυο κατακόρυφου ελέγχου αρχικά επιλύθηκε με τις ελάχιστες εξωτερικές 

δεσμεύσεις, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο των εμμέσων παρατηρήσεων. Ως σταθερή 

κορυφή επιλέχθηκε η κορυφή R με υψόμετρο HR=100,000m. H υψομετρική 

αφετηρία R είχε ιδρυθεί από παλαιότερες εργασίες στην περιοχή (Εικόνα 15 & 16). 

Το πλήθος των παρατηρήσεων του δικτύου κατακόρυφου ελέγχου είναι ίσο με n=17 

υψομετρικές διαφορές. Ο αριθμός των άγνωστων ανεξάρτητων καθοριστικών 

παραμέτρων είναι m=8 άγνωστα υψόμετρα. Άρα ο βαθμός ελευθερίας θα είναι : 

M = C −3 = 17 − 8 = 9                   (20) 

Αρχικά, κατασκευάζεται ο πίνακας Α, ο οποίος αποτελείται από τους συντελεστές 

των αγνώστων ανεξάρτητων καθοριστικών παραμέτρων και έχει διαστάσεις [17,9].  

Ακολουθεί η δημιουργία του διανύσματος fK, το οποίο περιέχει τις μετρημένες 

παρατηρήσεις κι έχει διαστάσεις [17,1]. 

Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκαν δύο επιλύσεις του δικτύου κατακόρυφου 

ελέγχου χρησιμοποιώντας διαφορετικά βάρη. Ως μονάδα βάρους επιλέχθηκε η 

διπλή μοναδιαία γεωμετρική χωροστάθμηση (η γεωμετρική χωροστάθμηση μίας 

στάσης χωροβάτη).  

o Στην πρώτη επίλυση χρησιμοποιήθηκαν τα  βάρη: 

�� = ���
��� =

���
�gh�� = �P�∙	1

�P�∙	i =
�
i                   (21) 

Όπου,     ��: το τυπικό σφάλμα της μονάδας βάρους ( �� = ±�> ∙ 1 = ±0,333	) 
�?@: το τυπικό σφάλμα της � υψομετρικής διαφοράς ( �?@ = ±�>√C	) 
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Το a – posteriori τυπικό σφάλμα της μονάδας βάρους προέκυψε ίσο με :    

�j� = ±0,333 . 

o Στη δεύτερη επίλυση θεωρήθηκαν ισοβαρείς οι παρατηρήσεις και τα βάρη ίσα 

με τη μονάδα.  

Το a – posteriori τυπικό σφάλμα της μονάδας βάρους προέκυψε και σ’ αυτή την 

επίλυση ίσο με :                         

�j� = ±0,333. 

Tα αποτελέσματα των επιλύσεων παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί: 

  ΕΠΙΛΥΣΗ ΜΕ ΑΝΙΣΟΒΑΡΕΙΣ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΕΠΙΛΥΣΗ ΜΕ ΙΣΟΒΑΡΕΙΣ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΚΟΡΥΦΗ Ηi                    

(m) 

σΗi               

(mm) 

Ηi                    

(m) 

σΗi               

(mm) 

Κ1 99,5615 ±0,3 99,5616 ±0,2 

Κ2 99,6479 ±0,3 99,6479 ±0,2 

Κ3 99,6148 ±0,3 99,6148 ±0,2 

Κ4 99,2821 ±0,3 99,2822 ±0,2 

Κ5 99,5840 ±0,3 99,5840 ±0,3 

Κ6 99,5743 ±0,3 99,5743 ±0,3 

Κ7 100,6884 ±0,3 100,6884 ±0,3 

Κ8 100,7908 ±0,3 100,7908 ±0,3 

 

 

 

Τα αποτελέσματα από τις δύο επιλύσεις προέκυψαν περίπου ίδια. Αυτό ήταν 

αναμενόμενο γιατί η πλειοψηφία των μετρήσεων των υψομετρικών διαφορών 

πραγματοποιήθηκε με μία στάση χωροβάτη, με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν 

σημαντικές διαφορές στα βάρη και κατ επέκταση στα αποτελέσματα των  δύο 

επιλύσεων. 

• Ολικός Έλεγχος Αξιοπιστίας (Test x
2
) 

Μετά την επίλυση του δικτύου πραγματοποιήθηκε ο ολικός έλεγχος αξιοπιστίας της 

λύσης του δικτύου με το test k�  
.  

Το  a priori τυπικό σφάλμα της μονάδας βάρους θεωρήθηκε: �� = ±0,3033. 
Το a-posteriori τυπικό σφάλμα της μονάδας βάρους από τη συνόρθωση με τις 

ελάχιστες εξωτερικές δεσμεύσεις προέκυψε: �j� = ±0,3033. 
Με στοιχεία εισόδου στον πίνακα της κατανομής k� το επίπεδο εμπιστοσύνης 

� = 0,95 και το βαθμό ελευθερίας M = 9, προσδιορίζεται η τιμή mS,n.ST� = 16,92. 

Πίνακας 8: Αποτελέσματα επίλυσης δικτύου κατακόρυφου ελέγχου με τις 

ελάχιστες εξωτερικές δεσμεύσεις 

Table8: Adjusted Heights of the Vertical Network together with their 

Standard Deviations. 
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Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι  οι παραδοχές που έγιναν για το στατιστικό και 

μαθηματικό μοντέλο είναι ορθές και η λύση είναι αποδεκτή. 

 

• Στατιστικός  Έλεγχος Παρατηρήσεων  κατά Baarda 

Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε ο έλεγχος των παρατηρήσεων (σάρωση 

δεδομένων κατά Baarda), για ανίχνευση χονδροειδών ή και μικρών συστηματικών 

σφαλμάτων στις παρατηρήσεις.  

Κατά τον έλεγχο αυτό, κάθε παρατήρηση θα είναι απαλλαγμένη από χονδροειδές 

σφάλμα αν ισχύει η παρακάτω ανισότητα: 

W� = o &��p�o ≤ 3,29         (22) 

Όπου,    *�: το υπόλοιπο της i παρατήρησης 

�&�: το τυπικό σφάλμα του υπολοίπου 

 

qr 
(mm) 

sqr 
(mm) 

t qrsqrt 
+0,3 ±0,4 0,8 

+0,2 ±0,4 0,4 

+0,2 ±0,4 0,4 

-0,2 ±0,4 0,4 

-0,2 ±0,4 0,4 

+0,1 ±0,4 0,2 

+0,0 ±0,4 0,1 

+0,5 ±0,4 1,1 

-0,2 ±0,4 0,4 

+0,3 ±0,4 0,8 

+0,1 ±0,4 0,1 

-0,1 ±0,4 0,3 

-0,3 ±0,4 0,6 

+0,3 ±0,5 0,5 

-0,3 ±0,5 0,6 

-0,2 ±0,5 0,4 

+0,3 ±0,5 0,5 

Πίνακας 9: Στατιστικός  Έλεγχος Παρατηρήσεων κατά  Baarda  

Table9: Data snooping 

Όπως διαπιστώθηκε από τον  Πίνακα 9, η απόλυτη τιμή του λόγου των υπολοίπων 

προς τις αβεβαιότητες τους δεν υπερβαίνει σε καμία παρατήρηση την τιμή 3,29. 

Επομένως, δεν ανιχνεύεται χονδροειδές σφάλμα σε καμία παρατήρηση.  
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6.3  ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ 

Κατά την επίλυση του δικτύου με τις ελάχιστες εσωτερικές δεσμεύσεις, δεν 

θεωρείται καμία κορυφή σταθερή. Η άρση της ατέλειας  γίνεται με τη δέσμευση 

που προβλέπει ότι το άθροισμα των υψομέτρων των κορυφών του δικτύου πρέπει 

να είναι μηδέν. 

Ο αριθμός των παρατηρήσεων του δικτύου κατακόρυφου ελέγχου είναι ίσος με 

n=17 υψομετρικές διαφορές. Ο αριθμός των άγνωστων ανεξάρτητων καθοριστικών 

παραμέτρων είναι m=9 άγνωστα υψόμετρα. Επομένως, ο βαθμός ελευθερίας 

προκύπτει M = 8. 

Αρχικά συντάσσεται ο πίνακας Α [17,9], θεωρώντας όλες τις κορυφές σαν ελεύθερες 

και ο πίνακας C διαστάσεων [1,9]. 

u = [1	1	1	1	1	1	1	1	1]                
Και σε αυτήν την περίπτωση, έγιναν δύο επιλύσεις του δικτύου κατακόρυφου 

ελέγχου χρησιμοποιώντας διαφορετικά βάρη, όμοια με την επίλυση με τις 

εξωτερικές δεσμεύσεις. Η τιμή της μεταβλητότητας της μονάδας βάρους θεωρήθηκε  

�� = ±0,333.  

Στην επίλυση του δικτύου με τις ελάχιστες εσωτερικές δεσμεύσεις, το διάνυσμα k) 
των τελικών υψομέτρων των κορυφών του υπολογίζεται  από τη σχέση: 

kj = (x + uy ∙ u)�� ∙ zy ∙ � ∙ fK                    (23) 

Από την επίλυση του δικτύου το  a – posteriori τυπικό σφάλμα της μονάδας βάρους 

προέκυψε ίσο με:                   

�j� = ±0,333. 

Ο  πίνακας μεταβλητότητας- συμμεταβλητότητας των τελικών υψομέτρων των 

κορυφών του δικτύου δίνεται από τη Σχέση 24: 

�(j = �j�� ∙ (�� ∙ { ∙ � + uy ∙ u)�� ∙ (�� ∙ { ∙ �) ∙ (�� ∙ { ∙ � + uy ∙ u)��         (24) 

 

Τα αποτελέσματα των επιλύσεων παρουσιάζονται στον Πίνακα 10 : 
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Πίνακας 10: Αποτελέσματα επίλυσης δικτύου κατακόρυφου ελέγχου με τις ελάχιστες εσωτερικές δεσμεύσεις  

Table 10: Adjusted  heights of the Vertical Network points with the minimum internal constraints 

Πίνακας 11: Αποτελέσματα επίλυσης δικτύου κατακόρυφου ελέγχου με τις ελάχιστες εσωτερικές δεσμεύσεις 

μετά την αναγωγή  

Table 11: Adjusted  heights of the Vertical Network points with the minimum internal constraints, with the 

assumption  HR=+100.000m. 

  ΕΠΙΛΥΣΗ ΜΕ ΑΝΙΣΟΒΑΡΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΛΥΣΗ ΜΕ ΙΣΟΒΑΡΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΚΟΡΥΦΗ Ηi                    

(m) 

σΗi                        

(mm) 

Ηi                   

(m) 

σΗi                          

(mm) 

R 0,1396 ±0,2 0,1396 ±0,2 

K1 -0,2989 ±0,2 -0,2989 ±0,2 

K2 -0,2125 ±0,2 -0,2126 ±0,2 

K3 -0,2456 ±0,2 -0,2456 ±0,2 

K4 -0,5783 ±0,2 -0,5783 ±0,2 

K5 -0,2764 ±0,2 -0,2764 ±0,2 

K6 -0,2861 ±0,2 -0,2861 ±0,2 

K7 0,8280 ±0,2 0,8280 ±0,2 

K8 0,9303 ±0,2 0,9303 ±0,2 

 

 

Με σκοπό τη σύγκριση των  δύο επιλύσεων (εξωτερικές και εσωτερικές δεσμεύσεις) 

έγινε αναγωγή των υψομέτρων ώστε 8| = 100,0003 (Πίνακας 11). Από τις δύο 

επιλύσεις, προκύπτουν τα ίδια υψόμετρα αλλά οι αβεβαιότητες παρουσιάζουν μια 

μικρή μεταβολή της τάξης του ±0,1mm, η οποία όμως δεν θεωρείται σημαντική.  

  ΕΠΙΛΥΣΗ ΜΕ ΑΝΙΣΟΒΑΡΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΛΥΣΗ ΜΕ ΙΣΟΒΑΡΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΚΟΡΥΦΗ Ηi                            

(m) 

σΗi                             

(mm) 

Ηi                                    

(m) 

σΗi                        

(mm) 

R 100,0000 ±0,2 100,0000 ±0,2 

Κ1 99,5615 ±0,2 99,5615 ±0,2 

Κ2 99,6479 ±0,2 99,6479 ±0,2 

Κ3 99,6148 ±0,2 99,6148 ±0,2 

Κ4 99,2821 ±0,2 99,2821 ±0,2 

Κ5 99,5840 ±0,2 99,5840 ±0,2 

Κ6 99,5743 ±0,2 99,5743 ±0,2 

Κ7 100,6884 ±0,2 100,6884 ±0,2 

Κ8 100,7907 ±0,2 100,7907 ±0,2 

 

 

 

 

Από το test k� που πραγματοποιήθηκε για την επίλυση με τις ελάχιστες εσωτερικές 

δεσμεύσεις, προκύπτει:  

 

�j�� ∙ M
��� ≤ m},(n.ST)� → 0,32

� ∙ 8
0,30� ≤ 15,51 → 9,1 ≤ 15,51 

 

Επομένως, και αυτή η επίλυση θεωρείται αξιόπιστη. 

  

Τέλος, από το στατιστικό έλεγχο παρατηρήσεων κατά Baarda διαπιστώθηκε, ότι σε 

καμία παρατήρηση δεν ανιχνεύεται χονδροειδές σφάλμα. 
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Κεφάλαιο 7  

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΚΑΜΠΥΛΗΣ ΣΤΥΛΟΒΑΤΗ 
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7.1  ΓΕΝΙΚΑ 

Το βασικό χαρακτηριστικό του στυλοβάτη (και όλης της κρηπίδας) όπως 

προαναφέρθηκε στην παράγραφο 3.1.3 είναι η καμπυλότητα. Ο στυλοβάτης δεν 

είναι απολύτως οριζόντια επιφάνεια, αλλά στο μέσο της κάθε πλευράς  είναι λίγο 

ψηλότερος από τα άκρα (Εικόνα 20).  Πολλοί μελετητές υποστηρίζουν ότι η 

κυρτότητα του στυλοβάτη δεν εξυπηρετεί μόνο αισθητικούς λόγους αλλά και 

πρακτικούς, δηλαδή την απορροή των όμβριων υδάτων.   

 

 
Εικόνα 20: Καμπυλότητα στυλοβάτη στο Ναό του Ηφαίστου 

Fig 20: Curvature of the stylobate of the Hephaestus’s temple 

 

Η σημερινή μορφή της καμπύλης του στυλοβάτη του ναού του Ηφαίστου, δεν 

αποτελεί την αρχική καμπύλη  λόγω της φθοράς και  των παραμορφώσεων που 

αυτός έχει υποστεί κατά τη διάρκεια των αιώνων.  Η αρχική καμπύλη μπορεί 

ωστόσο να προσδιοριστεί με βάση τα άνισα ύψη των πρώτων σπονδύλων των 

κιόνων της περίστασης, δεδομένα που δεν έχουν υποστεί καμία μεταβολή από την 

κατασκευή του κτιρίου μέχρι σήμερα. Η ανισότητα των υψών αποτελεί την 

ισχυρότερη απόδειξη περί του ότι η καμπύλη του στυλοβάτη είναι κατασκευαστική 

και δεν προκλήθηκε από παραμορφώσεις. Πιο συγκεκριμένα, από προηγούμενη 

μελέτη έχουν μετρηθεί τα τέσσερα χαρακτηριστικά ύψη κάθε σπόνδυλου σε όλους 

τους κίονες της περίστασης με ένα μεγάλο μηχανουργικό παχύμετρο ανοίγματος 1m 

με ακρίβεια ανάγνωσης 1/20mm [1]. 
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Εικόνα 21: Άνισα ύψη πρώτων σπονδύλων του κίονα  [1] 

Fig 21: Uneven heights of the first drum of a column  [1] 

Στην Εικόνα 21 παρουσιάζονται αναλυτικά τα μεγέθη τα οποία μπορούν να 

προσδιοριστούν από τα άνισα ύψη των πρώτων σπονδύλων. 

o h1: το ύψος στην πρόσθια αξονική ράβδωση 

o h11: το ύψος στην οπίσθια αξονική ράβδωση 

o h6: το ύψος στην δεξιά αξονική ράβδωση 

o h16: το ύψος στην αριστερή αξονική ράβδωση 

o kΣ: η εγκάρσια κλίση του άξονα του κίονα ως προς το στυλοβάτη  

o kΔ: η διαμήκης κλίση του άξονα του κίονα ως προς το στυλοβάτη 

o kκ: η κλίση του άξονα ως προς την κατακόρυφο 

o kE: η εγκάρσια κλίση του στυλοβάτη  

Η εγκάρσια και η διαμήκης κλίση μπορούν να προσδιοριστούν με βάση τα άνισα 

ύψη των πρώτων σπονδύλων από τις Σχέσεις (25)  & (26)  αντίστοιχα : 

`~ = ������
��            ( 25)          

και               `? = ������
��            (26) 

Όπου, �� : η κάτω διάμετρος των κιόνων στο βάθος των ραβδώσεων. 

Επιπλέον, όπως φαίνεται και στην Εικόνα 21 η εγκάρσια κλίση του άξονα του κίονα 

ως προς το στυλοβάτη kΣ ισούται με το άθροισμα της κλίσης του άξονα kκ (ως προς 

την κατακόρυφο) και της εγκάρσιας κλίσης του στυλοβάτη kE (ως προς την 

οριζόντια). Για το ναό του Ηφαίστου έχει γίνει η παραδοχή ότι kκ= kΕ= kΣ/2  [1]. 

Το κεφάλαιο αυτό αναφέρεται στην προσομοίωση της αρχικής καμπύλης του 

στυλοβάτη του Ναού του Ηφαίστου  με την βέλτιστη μαθηματική καμπύλη. Η 

προσομοίωση αυτή με μια μαθηματική καμπύλη κρίθηκε σκόπιμη για να 

αποτελέσει την «κατευθυντήρια» καμπύλη σε περίπτωση αναστηλωτικών εργασιών 

στο στυλοβάτη. 
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Η μορφή της αρχικής καμπύλης του στυλοβάτη του ναού του Ηφαίστου 

παρουσιάζεται στο Γράφημα 2 που ακολουθεί. Ο άξονας των x ορίζεται από την 

τομή του οριζόντιου επιπέδου που διέρχεται από το ακραίο βορειοανατολικό 

σημείο του στυλοβάτη με το κατακόρυφο επίπεδο στο οποίο ανήκουν τα κέντρα 

των βάσεων των κιόνων. Στον άξονα των x έχουν τοποθετηθεί οι αποστάσεις των 

κέντρων των βάσεων των  κιόνων με αφετηρία το ακραίο βορειοανατολικό σημείο 

του στυλοβάτη του ναού. Ο άξονας των y είναι κάθετος στον επίπεδο που 

προαναφέρθηκε και περιλαμβάνει τις αποστάσεις των κέντρων των βάσεων των 

κιόνων απ το επίπεδο αυτό. Οι τιμές yi για το κέντρο της βάσης κάθε κίονα 

προσδιορίστηκαν από τις διαμήκεις κλίσεις του στυλοβάτη. Η σχεδίαση της αρχικής 

καμπύλης   έγινε με έξαρση των τεταγμένων ως προς τις τετμημένες γιατί στην 

πραγματικότητα οι πρώτες είναι πολύ μικρότερες απ τις δεύτερες.  
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 Γράφημα 2: Μορφή αρχικής καμπύλης του στυλοβάτη  του Ναού του Ηφαίστου   [1] 

Graph 2: Shape of the original curve of the stylobate of the Hepheastus temple  [1] 
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7.2  ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΚΑΜΠΥΛΗΣ ΤΟΥ ΣΤΥΛΟΒΑΤΗ ΜΕ ΤΗ 

ΒΕΛΤΙΣΤΗ  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ  ΚΑΜΠΥΛΗ 

Η προσομοίωση της αρχικής καμπύλης με μια μαθηματική καμπύλη κρίθηκε 

απαραίτητη όπως προαναφέρθηκε  σε περίπτωση αναστήλωσης του μνημείου. Ο 

προσδιορισμός της μαθηματικής καμπύλης που προσαρμόζεται καλύτερα στο 

στυλοβάτη του ναού του Ηφαίστου πραγματοποιήθηκε με χρήση της Μεθόδου 

Ελαχίστων Τετραγώνων και οι υπολογισμοί έγιναν για δύο ειδών καμπύλες, τον 

κύκλο και την παραβολή. 

 

7.2.1  Προσομοίωση με κύκλο 

Η γενική μορφή της εξίσωσης του κύκλου είναι η εξής:  

�� = (k� − k�)� + (�� − ��)� − ��� = 0             (27) 

 

Όπου, k<, �<: οι συντεταγμένες του κέντρου του κύκλου 

                  �<: η ακτίνα του κύκλου 

 

Ο άξονας των x ορίζεται από την τομή του οριζόντιου επιπέδου που διέρχεται από 

το ακραίο βορειοανατολικό σημείο του στυλοβάτη για τη βόρεια πλευρά, για τη 

δυτική πλευρά το ακραίο βορειοδυτικό σημείο, για τη νότια πλευρά το ακραίο 

νοτιοδυτικό σημείο και για την ανατολική πλευρά το ακραίο νοτιοανατολικό σημείο, 

με το κατακόρυφο επίπεδο στο οποίο ανήκουν τα κέντρα των βάσεων των κιόνων.  

Ο άξονας των y είναι κάθετος στον επίπεδο που προαναφέρθηκε και περιλαμβάνει 

τις κάθετες αποστάσεις των κέντρων των βάσεων των κιόνων ως προς  το επίπεδο 

αυτό. 

 

Άρα, k�: οι αποστάσεις των κέντρων των βάσεων των κιόνων πάνω σ αυτό το   

επίπεδο 

��: οι κάθετες αποστάσεις των κέντρων των κιόνων από το επίπεδο που 

προαναφέρθηκε 

 

Στον Πίνακα 12 παρουσιάζονται αναλυτικά τα k�  και τα �� που χρησιμοποιήθηκαν 

στην προσομοίωση της αρχικής καμπύλης του στυλοβάτη με κύκλο. Αξίζει να 

σημειωθεί ότι ο Βορειοανατολικός, ο Βορειοδυτικός, ο Νοτιοδυτικός και ο 

Νοτιοανατολικός κίονας συμμετέχουν από δύο φορές στην κάθε επίλυση αφού ο 

κάθε ένας από αυτούς ανήκει σε δύο πλευρές ταυτόχρονα.  
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Πίνακας 12: Συντεταγμένες των κέντρων των βάσεων των κιόνων  που χρησιμοποιήθηκαν στις 

προσομοιώσεις   

Table 12: Coordinates of the columns’ centers in a local coordinate system 

ΚΙΟΝΑΣ Xi                                               

(m) 

Yi                                      

(m) 

ΚΙΟΝΑΣ Xi                                               

(m) 

Yi                                      

(m) 

ΒΟΡΕΙΑ ΠΛΕΥΡΑ ΝΟΤΙΑ ΠΛΕΥΡΑ 

ΒΑΚ 0,000 0,029 ΝΔΚ 0,000 0,044 

ΒΚ2 2,428 0,04 ΝΚ12 2,423 0,052 

ΒΚ3 5,003 0,046 ΝΚ11 5,010 0,058 

ΒΚ4 7,589 0,051 ΝΚ10 7,586 0,061 

ΒΚ5 10,172 0,055 ΝΚ9 10,163 0,061 

ΒΚ6 12,752 0,056 ΝΚ8 12,747 0,059 

ΒΚ7 15,331 0,056 ΝΚ7 15,327 0,056 

ΒΚ8 17,885 0,056 ΝΚ6 17,911 0,053 

ΒΚ9 20,492 0,056 ΝΚ5 20,493 0,049 

ΒΚ10 23,074 0,054 ΝΚ4 23,069 0,045 

ΒΚ11 25,653 0,05 ΝΚ3 25,712 0,04 

ΒΚ12 28,235 0,045 ΝΚ2 28,225 0,034 

ΒΔΚ 30,640 0,034 ΝΑΚ 30,681 0,025 

ΔΥΤΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ 

ΒΔΚ 0,000 0,034 ΝΑΚ 0,000 0,026 

ΔΚ2 2,413 0,047 ΑΚ5 2,372 0,036 

ΔΚ3 4,996 0,053 ΑΚ4 4,954 0,041 

ΔΚ4 7,579 0,058 ΑΚ3 7,539 0,043 

ΔΚ5 10,161 0,054 ΑΚ2 10,126 0,04 

ΝΔΚ 12,601 0,044 ΒΑΚ 12,516 0,03 

 

 

 

Οι  άγνωστες ανεξάρτητες παράμετροι είναι τρεις, οι συντεταγμένες του κέντρου 

και η ακτίνα του κύκλου ( k� , �� , ��). 

Επειδή η Σχέση 27 δεν είναι γραμμική αναπτύσσεται κατά Taylor με τη βοήθεια 

προσωρινών τιμών ( k� , �� , ��). Οι προσωρινές τιμές υπολογίστηκαν με τη βοήθεια 

σχεδιαστικού λογισμικού.  

Κάθε μέτρηση δίνει μία εξίσωση παρατήρησης της μορφής: 

���fk� + ���f�� + ���f�� = fK� + *�               (28) 

Αρχικά, κατασκευάζεται ο πίνακας Α, ο οποίος αποτελείται από τους συντελεστές 

των αγνώστων ανεξάρτητων καθοριστικών παραμέτρων: 	��� = ���
(�  ,	��� = ���

��   και  

,	��� = ���
|� = −1   
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� = 

 

 

 

Ακολουθεί η δημιουργία του διανύσματος fK, το οποίο έχει την παρακάτω μορφή: 

fK = 

 

 

 

 

Μετά την επίλυση προκύπτουν:   

o Ο πίνακας των καλύτερων τιμών των  fkj ,  
fkj = 

 

 

o Το a-posteriori τυπικό σφάλμα της μονάδας βάρους  �j� 

 

o Και ο πίνακας μεταβλητότητας συμμεταβλητότητας �kj απ τον οποίο 

υπολογίζονται οι αβεβαιότητες ��(�,	���� και ��|�. 

Επίσης, υπολογίστηκε ο συντελεστής συσχέτισης από τη Σχέση 29: 

� =  1 − ∑ (����j�)���
∑ (����H)���

        (29) 

Όπου,  �j�: προκύπτουν αντικαθιστώντας τις εκτιμήσεις των αγνώστων ανεξάρτητων 

παραμέτρων    όπως προέκυψαν μετά την επίλυση ( kj� , �j� , ���) στις εξισώσεις 

παρατήρησης. 

�H : η μέση τιμή των μετρήσεων 

�H = ∑ ����
\      (30) 

−2 ∙ (k� − k�) −2 ∙ (�� − ��) −2 ∙ � 

−2 ∙ (k� − k�) −2 ∙ (�� − ��) −2 ∙ � 

⋮ ⋮ ⋮ 

−2 ∙ (k\ − k�) −2 ∙ (�\ − ��) −2 ∙ � 

 −	��� + (k� − k�)� + (�� − ��)� 

−	��� + (k� − k�)� + (�� − ��)� 

⋮ 
−	��� + (k\ − k�)� + (�\ − ��)� 

fk�� 

f��� 

f��� 
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Τα αποτελέσματα της επίλυσης  παρουσιάζονται συνοπτικά στον Πίνακα 13 που 

ακολουθεί: 

ΠΛΕΥΡΑ ��                                                        

(m) 

��                                 

(m) 

��                      

(m) 

εξίσωση s��                    

(m) 

� 

ΒΟΡΕΙΑ 16,13 -4754,30 4754,35 (k� − 16,13)� + (�� + 4754,3)� = 4754,35 

 

±0,0017 0,98 

ΔΥΤΙΚΗ 7,21 -1115,72 1115,77 (k� − 7,21)� + (�� + 1115,72)� = 1115,77 

 

±0,0021 0,98 

ΝΟΤΙΑ 11,45 -5102,05 5102,10 (k� − 11,45)� + (�� + 5102,05)� = 5102,10 

 

±0,0048 0,92 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ 6,75 -1257,13 1257,17 (k� − 6,75)� + (�� + 1257,13)� = 1257,17 

 

±0,0031 0,94 

Πίνακας 13: Αποτελέσματα προσομοίωσης με κύκλο 

Table 13: Results of the approximation of the stylobate’s curvature with a circle 

 

Τέλος, πραγματοποιήθηκε έλεγχος στατιστικής σημαντικότητας των παραπάνω 

μεταβλητών για επίπεδο εμπιστοσύνης 95% . Πρέπει δηλαδή να ικανοποιούνται οι 

παρακάτω σχέσεις:  

 

|��(�| ∙ 1,96 < |fk�|  ,     |����| ∙ 1,96 < |f��|   και  |��|�| ∙ 1,96 < |f��| 
 

Από τον έλεγχο αυτό προέκυψε ότι οι παραπάνω μεταβλητές είναι στατιστικά 

σημαντικές για επίπεδο εμπιστοσύνης 95%.  

 

 

 

7.2.2  Προσομοίωση με παραβολή 

Η γενική μορφή της εξίσωσης της παραβολής είναι η εξής:  

� = J ∙ k� + � ∙ k +         (31) 

Εδώ οι άγνωστες ανεξάρτητες παράμετροι είναι τρεις, οι συντελεστές α, β και γ τις 

εξίσωσης.  

Κάθε μέτρηση δίνει μία εξίσωση παρατήρησης της μορφής: 

���k + ���� + ���, = K� + *�         (32) 

Όπου K� = ��, ��� = k�2, ��� = k�, ��� = 1 (Πίνακας 12) και x,y,z οι συντελεστές α,β,γ 

της εξίσωσης αντίστοιχα. 
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Αρχικά, κατασκευάζεται ο πίνακας Α, ο οποίος αποτελείται από τους συντελεστές 

των αγνώστων ανεξάρτητων καθοριστικών παραμέτρων: 

 

� = 

 

 

 

 

 

Ακολουθεί η δημιουργία του διανύσματος fK: 
fK = 

 

 

 

 

Μετά την επίλυση προκύπτουν:   

o Ο πίνακας των καλύτερων τιμών των αγνώστων kj ,  
kj = 

 

 

 

o Το a-posteriori τυπικό σφάλμα της μονάδας βάρους  �j�, και  

 

o ο πίνακας μεταβλητότητας συμμεταβλητότητας �kj απ τον οποίο 

υπολογίζονται οι αβεβαιότητες �¡,	�¢ και �£. 

 

Επίσης, υπολογίστηκε ο συντελεστής συσχέτισης από τη Σχέση 29. 

Τα αποτελέσματα της επίλυσης παρουσιάζονται συνοπτικά στον Πίνακα 14 που 

ακολουθεί: 

k�� k� 1 

k�� k� 1 

⋮ ⋮ ⋮ 

k���  k�� 1 

�� 

�� 

⋮ 
��� 

Jj 

�¤  
 j 
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ΠΛΕΥΡΑ ¥                                                        

(m) 

¦                                 

(m) 

§                      

(m) 

εξίσωση s��                    

(m) 

� 

ΒΟΡΕΙΑ -1,0	∙	10
-4 

0,0034 0,0309 � = −0,0001k� + 0,0035k + 0,029 

 

±0,0017 0,9861 

ΔΥΤΙΚΗ -4,4	∙	10
-4

 0,0064 0,0338 � = −0,0004k� + 0,0074k + 0,026 

 

±0,0013 0,9933 

ΝΟΤΙΑ -0,9	∙	10
-4

 0,0021 0,0475 � = −0,0001k� + 0,0023k + 0,045 

 

±0,0022 0,9837 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ -3,8	∙	10
-4

 0,0051 0,0259 � = −0,0004k� + 0,0060k + 0,020 

 

±0,0009 0,9943 

Πίνακας 14:  Αποτελέσματα προσομοίωσης με παραβολή  

Table 14: Results of the approximation of the stylobate’s curvature with a parabolic curve 

 

Τέλος, πραγματοποιήθηκε έλεγχος στατιστικής σημαντικότητας των παραπάνω 

μεταβλητών για επίπεδο εμπιστοσύνης 95% . Πρέπει δηλαδή να ικανοποιούνται οι 

παρακάτω σχέσεις:  

 

|�¡| ∙ 1,96 < |�|  ,     |�¢| ∙ 1,96 < |�|   και  |�£| ∙ 1,96 < | | 
 

 

Τελικά, συγκρίνοντας τα τυπικά σφάλματα  �j�  και τους συντελεστές συσχέτισης  

�  που υπολογίστηκαν παραπάνω  διαπιστώνεται ότι η παραβολή είναι η καμπύλη 

που προσαρμόζεται καλύτερα από τις δύο  στα στοιχεία κάθε πλευράς του ναού, 

αφού όπως φαίνεται και στον Πίνακα 15 οι συντελεστές συσχέτισης της  παραβολής 

προσεγγίζουν περισσότερο τη μονάδα. 

 

 ΚΥΚΛΟΣ ΠΑΡΑΒΟΛΗ 

ΠΛΕΥΡΑ s��                    

(m) 

� s��                                        

(m) 

� 

ΒΟΡΕΙΑ ±0,0017 0,98 ±0,0017 0,99 

ΔΥΤΙΚΗ ±0,0021 0,98 ±0,0013 0,99 

ΝΟΤΙΑ ±0,0048 0,92 ±0,0022 0,98 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ±0,0031 0,94 ±0,0009 0,99 

Πίνακας 15:  Σύγκριση  κύκλου - παραβολής  

Table 15: Comparison between the two approximations  
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Γράφημα 3: Προσομοίωση της αρχικής καμπύλης του στυλοβάτη με παραβολή 

Graph 3: Approximation of the initial curve of the stylobate with a parabolic curve 
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Κεφάλαιο  8  

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΥΨΟΜΕΤΡΩΝ ΤΩΝ 

ΚΕΝΤΡΩΝ ΤΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΙΟΝΩΝ 
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8.1  ΓΕΝΙΚΑ 

Στο κεφάλαιο αυτό, περιγράφεται αναλυτικά η διαδικασία μετρήσεων που έγινε για 

τον προσδιορισμό των υψομέτρων των κέντρων των βάσεων των κιόνων της 

περίστασης του ναού του Ηφαίστου. Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις 

στα τέσσερα αντιδιαμετρικά σημεία κάθε κίονα στις διευθύνσεις Ανατολή-Δύση, 

Βορράς-Νότος μέσω των οποίων προσδιορίστηκαν τα υψόμετρα των κέντρων των 

βάσεων.   

Τα υψόμετρα αυτά προσδιορίστηκαν με σκοπό την  ανίχνευση της εξέλιξης των 

κατακόρυφων μετακινήσεων  και παραμορφώσεων στο στυλοβάτη του ναού, που 

έχουν ήδη διαπιστωθεί από παλαιότερες μελέτες.  

 

8.2  ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΨΟΜΕΤΡΩΝ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΤΩΝ ΚΙΟΝΩΝ 

Στα πλαίσια της παρούσας διπλωματικής εργασίας πραγματοποιήθηκε διπλή 

χωροστάθμηση στο στυλοβάτη,  στα τέσσερα αντιδιαμετρικά σημεία κάθε κίονα της 

περίστασης στις διευθύνσεις Ανατολή-Δύση, Βορράς-Νότος.  Όπου το μάρμαρο 

ήταν φθαρμένο, δεν πάρθηκε μέτρηση (Εικόνα 25). Από τις μετρήσεις αυτές, 

υπολογίστηκαν τα υψόμετρα του στυλοβάτη στις διευθύνσεις Ανατολή-Δύση, 

Βορράς-Νότος γύρω από κάθε κίονα, χρησιμοποιώντας τα υψόμετρα των κορυφών 

του Δ.Κ.Ε.  

Στη συνέχεια,  υπολογίστηκαν  οι μέσοι όροι των υψομέτρων των αντιδιαμετρικών 

σημείων κάθε κίονα (Εικόνα 22) από τις Σχέσεις (33) και (34), με σκοπό τον έλεγχο 

των μετρήσεων . 

8¨�© = @ª�«ά@®ό°�±
�               (33)          

και          8²�? = @³�´°�µή@gύ¸¹
�                (34) 

 

Η  επαλήθευση των μετρήσεων πραγματοποιήθηκε  με τη σύγκριση των μέσων 

όρων των αντιδιαμετρικών σημείων κάθε κίονα. Θεωρητικά, τα δύο αυτά υψόμετρα 

8¨�©και 8²�? θα έπρεπε να ταυτίζονται γιατί το κάθε ένα αντιπροσωπεύει το 

υψόμετρο του ίδιου σημείου, δηλαδή του κέντρου του κίονα (Εικόνα 22). Στην 

πράξη όμως δεν ταυτίζονται, λόγω της αβεβαιότητας των μετρήσεων. Έτσι, αν η 

διαφορά μεταξύ των δύο υψομέτρων ήταν μεγαλύτερη από ±1mm 

επαναλαμβάνονταν οι μετρήσεις.  
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Εικόνα 22: Τα τέσσερα αντιδιαμετρικά σημεία της βάσης του  κίονα 

Fig 22: The four axial points of the column’s base   

 

Στις περιπτώσεις που λόγω φθοράς κάποιου κίονα δεν είχαν ληφθεί και τα τέσσερα 

αντιδιαμετρικά υψόμετρα χρησιμοποιήθηκε μόνο το ένα ζευγάρι μετρήσεων στο 

συγκεκριμένο κίονα. Επίσης, στον δεύτερο και τον τρίτο κίονα της νότιας πλευράς 

(ΝΚ12 & ΝΚ11) (Εικόνα 25) ήταν αδύνατο να χρησιμοποιηθεί κάποιο ζευγάρι 

μετρήσεων λόγω της πολύ  μεγάλης φθοράς (Εικόνα 23 & 24). Στους δύο αυτούς 

κίονες λείπει  ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του πρώτου  σπόνδυλου.  

 
Εικόνα 23: Έντονη φθορά στον δεύτερο κίονα  

της Νότιας πλευράς 

Fig 23: Serious damage of the lowermost drum of the second column 

 of the Southern side  
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Εικόνα 24: Έντονη φθορά στον τρίτο κίονα  

της Νότιας πλευράς  

Fig 24: Serious damage of the lowermost drum of the third  

column of the Southern side  

 

Τελικά, το υψόμετρο του κέντρου κάθε κίονα υπολογίστηκε από τη Σχέση (35): 

8	 = @ªº®@³ºg
�              (35) 

Εφαρμόζοντας  το νόμο μετάδοσης σφαλμάτων στις Σχέσεις (33) , (34) και (35) : 

�@ªº®		 = ± �ª
��®�
»                    (36)           

  και           �@³ºg	 = ± �³
��g�
»                (37) 

Οι  αβεβαιότητες των τεσσάρων αντιδιαμετρικών σημείων του κίονα δίνονται από 

τη Σχέση (38): 

�¨ = �© = �² = �? = �@� = ± �¼½�� + �?@½º��                       (38) 

Όπου   �@¾� = ±0,333 , το σφάλμα του υψομέτρου κάθε κορυφής (Πίνακας  8). 

Και με βάση τη Σχέση (7) : 

�?@¾º� � � �<� A �=� 	� �	�> ∙ √2 � �0,433 
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Άρα, η αβεβαιότητα του υψομέτρου του κέντρου του κίονα τελικά υπολογίζεται από 

τη Σχέση (39) : 

�@¾	 � � �ªº®
� �³ºg�

»                       (39)     

 

Τα υψόμετρα των κέντρων των κιόνων με τις αβεβαιότητες τους όπως 

υπολογίστηκαν παραπάνω, παρουσιάζονται αναλυτικά στους Πίνακες 16 , 17, 18 και 

19 που ακολουθούν. 
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Εικόνα 25: Μετρήσεις στα τέσσερα αντιδιαμετρικά σημεία κάθε κίονα 

Fig 25: Measurements at the four axial points of each column 
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Πίνακας 16: Υψόμετρα Βόρειας πλευράς στυλοβάτη στα αντιδιαμετρικά σημεία της βάσης των 

κιόνων 

Table 16: Heights of the stylobate’s northern side at the four axial points of each column  

Βόρεια Πλευρά Ναού ( Ανατολή προς Δύση) 

ΚΙΟΝΑΣ ΣΗΜΕΙΑ Η (m) s¿r    (mm) cÀ�Á	ή	cÂ�b     (m) s¿    (mm) Η ΚΕΝΤΡΟΥ (m) sÃ   (mm) 

ΒΑΚ 

53 100,6693 ±0,5 
100,66355 ±0,4 

100,6636 ±0,3 
93 100,6578 ±0,5 

54 100,6672 ±0,5 
Χ Χ 

Χ Χ Χ 

ΒΚ2 

55 100,6723 ±0,5 
100,66765 ±0,4 

100,6677 ±0,3 
94 100,6658 ±0,5 

92 100,663 ±0,5 
Χ Χ 

Χ Χ Χ 

ΒΚ3 

51 100,6902 ±0,5 
100,6793 ±0,4 

100,6792 ±0,3 
91 100,6684 ±0,5 

56 100,6772 ±0,5 
100,679 ±0,4 

90 100,6808 ±0,5 

ΒΚ4 

50 100,6956 ±0,5 
100,6875 ±0,4 

100,6873 ±0,3 
89 100,6794 ±0,5 

57 100,6853 ±0,5 
100,68705 ±0,4 

88 100,6888 ±0,5 

ΒΚ5 

49 100,6981 ±0,5 
100,6921 ±0,4 

100,6917 ±0,3 
87 100,6861 ±0,5 

58 100,6906 ±0,5 
100,69135 ±0,4 

86 100,6921 ±0,5 

ΒΚ6 

48 100,7018 ±0,5 
100,6969 ±0,4 

100,6969 ±0,3 
82 100,6920 ±0,5 

59 100,6952 ±0,5 
Χ Χ 

Χ Χ Χ 

ΒΚ7 

47 100,7019 ±0,5 
100,69705 ±0,4 

100,6971 ±0,3 
81 100,6922 ±0,5 

80 100,6980 ±0,5 
Χ Χ 

Χ Χ Χ 

ΒΚ8 

46 100,6996 ±0,5 
100,6948 ±0,4 

100,6949 ±0,3 
79 100,6900 ±0,5 

78 100,6948 ±0,5 
100,69505 ±0,4 

85 100,6953 ±0,5 

ΒΚ9 

44 100,6918 ±0,5 
100,6922 ±0,4 

100,6927 ±0,3 
84 100,6926 ±0,5 

45 100,6984 ±0,5 
100,6931 ±0,4 

77 100,6878 ±0,5 

ΒΚ10 

42 100,6892 ±0,5 
100,69035 ±0,4 

100,6900 ±0,3 
83 100,6915 ±0,5 

43 100,6927 ±0,5 
100,6897 ±0,4 

76 100,6867 ±0,5 

ΒΚ11 

11 100,6857 ±0,5 
100,6829 ±0,4 

100,6826 ±0,3 
74 100,6801 ±0,5 

41 100,6802 ±0,5 
100,6823 ±0,4 

75 100,6844 ±0,5 

ΒΚ12 

12 100,6745 ±0,5 
100,6715 ±0,4 

100,6707 ±0,3 
14 100,6685 ±0,5 

13 100,6718 ±0,5 
100,66995 ±0,4 

73 100,6681 ±0,5 

ΒΔΚ 

10 100,6595 ±0,5 
100,65485 ±0,4 

100,6549 ±0,3 
72 100,6502 ±0,5 

15 100,6600 ±0,5 
Χ Χ 

Χ Χ Χ 
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Πίνακας 17: Υψόμετρα Δυτικής πλευράς στυλοβάτη στα αντιδιαμετρικά σημεία της βάσης των 

κιόνων 

Table 17: Heights of the stylobate’s western side at the four axial points of each column  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δυτική Πλευρά Ναού ( Βορρά προς Νότο) 

ΚΙΟΝΑΣ ΣΗΜΕΙΑ Η (m) s¿r  (mm) cÀ�Á	ή	cÂ�b   (m) s¿   (mm) Η ΚΕΝΤΡΟΥ (m) sÃ  (mm) 

ΔΚ2 8 100,6715 ±0,5 100,669 ±0,4 100,6684 ±0,3 

40 100,6664 ±0,5 

9 100,6641 ±0,5 100,6678 ±0,4 

16 100,6714 ±0,5 

ΔΚ3 6 100,6775 ±0,5 100,6778 ±0,4 100,6780 ±0,3 

39 100,6780 ±0,5 

7 100,6763 ±0,5 100,6782 ±0,4 

17 100,6800 ±0,5 

ΔΚ4 5 100,6790 ±0,5 100,6798 ±0,4 100,6798 ±0,3 

18 100,6805 ±0,5 

19 100,6764 ±0,5 Χ Χ 

Χ Χ Χ 

ΔΚ5 3 100,6762 ±0,5 100,6779 ±0,4 100,6782 ±0,3 

20 100,6796 ±0,5 

4 100,6776 ±0,5 100,6784 ±0,4 

21 100,6792 ±0,5 

ΝΔΚ 1 100,6789 ±0,5 100,6774 ±0,4 100,6774 ±0,3 

22 100,6757 ±0,5 

111 100,6790 ±0,5 Χ Χ 

Χ Χ Χ 
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Πίνακας 18: Υψόμετρα Νότιας πλευράς στυλοβάτη στα αντιδιαμετρικά σημεία της βάσης των 

κιόνων 

Table 18: Heights of the stylobate’s southern side at the four axial points of each column  

Νότια Πλευρά του Ναού (Από Δύση προς Ανατολή) 

ΚΙΟΝΑΣ ΣΗΜΕΙΑ Η (m) s¿r   (mm) cÀ�Á	ή	cÂ�b    (m) s¿     (mm) Η ΚΕΝΤΡΟΥ (m) sÃ   (mm) 

ΝΚ12 23 100,6846 ±0,5 Χ Χ Χ Χ 

Χ Χ Χ 

24 100,6888 ±0,5 Χ Χ 

Χ Χ Χ 

ΝΚ11 25 100,6926 ±0,5 Χ Χ Χ Χ 

Χ Χ Χ 

112 100,6924 ±0,5 Χ Χ 

Χ Χ Χ 

ΝΚ10 26 100,6945 ±0,5 100,6955 ±0,4 100,6955 ±0,3 

114 100,6964 ±0,5 

27 100,6973 ±0,5 100,6955 ±0,4 

113 100,6937 ±0,5 

ΝΚ9 28 100,7027 ±0,5 100,7002 ±0,4 100,7003 ±0,3 

116 100,6976 ±0,5 

110 100,7020 ±0,5 100,7005 ±0,4 

115 100,6989 ±0,5 

ΝΚ8 29 100,7055 ±0,5 100,7024 ±0,4 100,7027 ±0,3 

118 100,6992 ±0,5 

109 100,7031 ±0,5 100,703 ±0,4 

117 100,7028 ±0,5 

ΝΚ7 30 100,7062 ±0,5 100,703 ±0,4 100,7035 ±0,3 

120 100,6998 ±0,5 

108 100,7037 ±0,5 100,704 ±0,4 

119 100,7043 ±0,5 

ΝΚ6 31 100,7052 ±0,5 100,702 ±0,4 100,7015 ±0,3 

122 100,6988 ±0,5 

107 100,7011 ±0,5 100,701 ±0,4 

121 100,7009 ±0,5 

ΝΚ5 32 100,7020 ±0,5 100,7003 ±0,4 100,7001 ±0,3 

123 100,6985 ±0,5 

103 100,6993 ±0,5 100,6999 ±0,4 

106 100,7005 ±0,5 

ΝΚ4 33 100,6965 ±0,5 100,6936 ±0,4 100,6940 ±0,3 

124 100,6907 ±0,5 

102 100,6924 ±0,5 100,6943 ±0,4 

105 100,6962 ±0,5 

ΝΚ3 34 100,6904 ±0,5 100,6845 ±0,4 100,6852 ±0,3 

125 100,6786 ±0,5 

71 100,6839 ±0,5 100,686 ±0,4 

104 100,6880 ±0,5 

ΝΚ2 35 100,6811 ±0,5 100,6774 ±0,4 100,6771 ±0,3 

126 100,6737 ±0,5 

69 100,6740 ±0,5 100,6768 ±0,4 

70 100,6796 ±0,5 

ΝΑΚ 36 100,6694 ±0,5 100,6669 ±0,4 100,6663 ±0,3 

127 100,6643 ±0,5 

68 100,6699 ±0,5 100,6658 ±0,4 

99 100,6616 ±0,5 
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Πίνακας 19: Υψόμετρα Ανατολικής  πλευράς στυλοβάτη στα αντιδιαμετρικά σημεία της βάσης των 

κιόνων 

Table 19: Heights of the stylobate’s  eastern side at the four axial points of each column  

 

Προκειμένου, οι παραπάνω μετρήσεις να είναι συγκρίσιμες με παλαιότερες 

μετρήσεις που είχαν πραγματοποιηθεί στο ναό [1]  έγινε συσχέτιση των μετρήσεων 

με το ακραίο βορειοανατολικό σημείο του στυλοβάτη το οποίο είχε χρησιμοποιηθεί 

ως σημείο αναφοράς από παλαιότερες εργασίες στο ναό. 

Πιο συγκεκριμένα, προσδιορίστηκε το υψόμετρο του ακραίου βορειοανατολικού 

σημείου του στυλοβάτη του ναού του Ηφαίστου, με τη μέθοδο της Διπλής 

Γεωμετρικής Χωροστάθμησης, τα αποτελέσματα της οποίας παρουσιάζονται στον 

Πίνακα 20 που ακολουθεί.  

ΣΗΜΕΙΑ 
ΔΗ aller 

(m) 

ΔΗ 

retour 

(m) 

ΔΗ             

(m) 

sb¿r                
(mm) 

Η                           

(m) 

s¿r                
(mm) 

Η  Β-Α 

ΣΗΜΕΙΟΥ     

(m) 

sÂ    

(mm) 

Κ4 

1,3716 -1,3718 1,3717 ±0,4 

99,2821 ±0,3 

100,6532 ±0,5 

Α 100,6538 ±0,5 

Κ5 

1,0696 -1.0697 1,0697 ±0,4 

99,5840 ±0,3 

Α 100,6537 ±0,5 

Κ7 

-0,0361 0,0363 -0,0362 ±0,4 

100,6884 ±0,3 

Α 100,6522 ±0,5 

Πίνακας 20: Υψόμετρο του ακραίου βορειοανατολικού σημείου του στυλοβάτη 

Table 20: Height of the stylobate’s northeastern corner 

 

Ανατολική Πλευρά του Ναού (Από Νότο προς Βορρά ) 

ΚΙΟΝΑΣ ΣΗΜΕΙΑ Η (m) s¿r  (mm) cÀ�Á	ή	cÂ�b   (m) s¿  (mm) Η ΚΕΝΤΡΟΥ (m) sÃ (mm) 

ΑΚ5 37 100,6721 ±0,5 100,668 ±0,4 100,6683 ±0,3 

 67 100,6639 ±0,5 

 38 100,6790 ±0,5 100,6686 ±0,4 

 98 100,6582 ±0,5 

ΑΚ4 65 100,6810 ±0,5 100,6804 ±0,4 100,6799 ±0,3 

 101 100,6797 ±0,5 

 66 100,6831 ±0,5 100,6794 ±0,4 

 97 100,6757 ±0,5 

ΑΚ3 63 100,6818 ±0,5 100,6824 ±0,4 100,6822 ±0,3 

 100 100,6829 ±0,5 

 64 100,6861 ±0,5 100,682 ±0,4 

 96 100,6778 ±0,5 

ΑΚ2 60 100,6737 ±0,5 100,6762 ±0,4 100,6767 ±0,3 

 62 100,6787 ±0,5 

 61 100,6800 ±0,5 100,6771 ±0,4 

 95 100,6742 ±0,5 
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Τέλος, υπολογίστηκαν οι υψομετρικές διαφορές των κέντρων των βάσεων των 

κιόνων ως προς τη Βορειοανατολική γωνία του στυλοβάτη. Τα αποτελέσματα 

δίνονται στον Πίνακα 21 που ακολουθεί.  Επίσης, οι υψομετρικές διαφορές των 

κέντρων παρουσιάζονται και σχηματικά για την καλύτερη κατανόηση τους μέσω του 

αναπτύγματος του στυλοβάτη του ναού. Όπως προαναφέρθηκε από τον παρακάτω 

πίνακα και το διάγραμμα λείπουν τα υψόμετρα του δεύτερου (ΝΚ12) και τρίτου 

(ΝΚ11) κίονα της νότιας πλευράς λόγω των ελλιπών μετρήσεων. Η σχεδίαση των 

καμπύλων  έγινε σε έξαρση των τεταγμένων ως προς τις τετμημένες. 
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Βόρεια Πλευρά Ναού          

(Ανατολή προς Δύση) 

Δυτική Πλευρά Ναού                  

(Βορρά προς Νότο) 

Νότια Πλευρά του Ναού                  

(Από Δύση προς Ανατολή) 

Ανατολική Πλευρά του Ναού                            

(Από Νότο προς Βορρά ) 

ΚΙΟΝΑΣ ΔΗ             

ΚΕΝΤΡΟΥ 

(m) 

sbc                

(mm) 

ΚΙΟΝΑΣ ΔΗ 

ΚΕΝΤΡΟΥ 

(m) 

sbc                

(mm) 

ΚΙΟΝΑΣ ΔΗ 

ΚΕΝΤΡΟΥ 

(m) 

sbc                

(mm) 

ΚΙΟΝΑΣ ΔΗ                 

ΚΕΝΤΡΟΥ                     

(m) 

sbc                

(mm) 

ΒΑΚ 0,0104 ±0,3 ΔΚ2 0,0152 ±0,3 ΝΚ12 Χ Χ ΑΚ5 0,0151 ±0,3 

ΒΚ2 0,0145 ±0,3 ΔΚ3 0,0248 ±0,3 ΝΚ11 Χ Χ ΑΚ4 0,0267 ±0,3 

ΒΚ3 0,0259 ±0,3 ΔΚ4 0,0266 ±0,3 ΝΚ10 0,0423 ±0,3 ΑΚ3 0,0290 ±0,3 

ΒΚ4 0,0341 ±0,3 ΔΚ5 0,0250 ±0,3 ΝΚ9 0,0471 ±0,3 ΒΑΚ 0,0234 ±0,3 

ΒΚ5 0,0385 ±0,3 ΝΔΚ 0,0241 ±0,3 ΝΚ8 0,0495 ±0,3  

ΒΚ6 0,0437 ±0,3  ΝΚ7 0,0503 ±0,3 

ΒΚ7 0,0438 ±0,3 ΝΚ6 0,0483 ±0,3 

ΒΚ8 0,0417 ±0,3 ΝΚ5 0,0469 ±0,3 

ΒΚ9 0,0394 ±0,3 ΝΚ4 0,0408 ±0,3 

ΒΚ10 0,0368 ±0,3 ΝΚ3 0,0320 ±0,3 

ΒΚ11 0,0294 ±0,3 ΝΚ2 0,0239 ±0,3 

ΒΚ12 0,0175 ±0,3 ΝΑΚ 0,0131 ±0,3 

ΒΔΚ 0,0017 ±0,3  

Πίνακας 21: ΔΗ κέντρων κιόνων ως προς το ακραίο ΒΑ σημείο του στυλοβάτη 

Table 21: Height differences between the columns’ centers and the stylobate’s northeastern corner 
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Γράφημα 4: Ανάπτυγμα της καμπύλης του στυλοβάτη στη θέση των κέντρων των βάσεων των κιόνων 

Graph 4: Profiles of the four sides of the stylobate in development at the position of the columns’ centers 
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Κεφάλαιο  9  

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ 
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9.1  ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΥΛΟΒΑΤΗ ΤΟΥ ΝΑΟΥ 

9.1.1  Γενικά 

Από παλαιότερες μελέτες έχει διαπιστωθεί ότι ο στυλοβάτης του ναού του 

Ηφαίστου έχει υποστεί αρκετά μεγάλες παραμορφώσεις κατά τη διάρκεια των 

αιώνων [1]. Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι η ανίχνευση της εξέλιξης των 

παραμορφώσεων αυτών.  

Παρόλο που στο παρελθόν ασχολήθηκαν με το ναό  του Ηφαίστου αρκετοί 

μελετητές (Penrose, Pennethorne, Dinsmoor, Koch,  Shaubert και  Ζάμπας [1]), στην 

περιοχή γύρω από το ναό δεν είχε ιδρυθεί πριν την παρούσα διπλωματική εργασία 

δίκτυο κατακόρυφου ελέγχου με αποτέλεσμα να μην υπάρχει σταθερό σημείο 

αναφοράς ώστε να γίνει σύγκριση με τις παλαιότερες μετρήσεις.  

Αντικείμενο του κεφαλαίου αυτού είναι ο προσδιορισμός των σχετικών 

μετακινήσεων  του στυλοβάτη του ναού του Ηφαίστου, όπως αυτές προκύπτουν 

από τη σύγκριση της αρχικής καμπύλης του στυλοβάτη (όπως προσδιορίζεται από 

τα άνισα ύψη των πρώτων σπονδύλων των κιόνων) με την καμπύλη που προέκυψε 

από τις χωροσταθμήσεις του 2011. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε  ο προσδιορισμός 

των σχετικών μετακινήσεων  για το χρονικό διάστημα 1997-2011. Ο προσδιορισμός 

αυτός έγινε για να ανιχνευθεί η εξέλιξη των καθιζήσεων που έχουν ήδη διαπιστωθεί 

[1] αλλά και λόγω του μεγάλου σεισμού που έγινε το 1999 στην Αθήνα, ο οποίος 

είχε προκαλέσει σημαντικές αστοχίες ακόμα και καταρρεύσεις  σε πολλά κτίρια της 

πόλης.  

 

9.1.2   Σύγκριση αρχικής καμπύλης – καμπύλης 2011 

Στο κεφάλαιο αυτό πραγματοποιείται η σύγκριση της αρχικής καμπύλης του 

στυλοβάτη όπως προέκυψε από τα άνισα ύψη των πρώτων σπονδύλων, δεδομένα 

που δεν έχουν υποστεί καμία μεταβολή από την κατασκευή του ναού μέχρι σήμερα, 

με αυτήν που προσδιορίστηκε από τα αποτελέσματα των  χωροσταθμήσεων του 

2011. Οι δύο αυτές  καμπύλες αναφέρονται στα υψόμετρα των κέντρων των κιόνων 

της περίστασης. Προκειμένου να γίνει εφικτός ο προσδιορισμός των σχετικών 

μετακινήσεων μεταξύ των δύο περιόδων έγινε συσχέτιση των δύο καμπύλων έτσι 

ώστε να ισχύει η παραδοχή ότι δεν υπάρχουν ανυψώσεις. Επομένως, η αρχική 

καμπύλη μετατοπίστηκε κατακόρυφα ως προς την καμπύλη του 2011 ώστε να μην 

προκύπτουν ανυψώσεις. Οι δύο καμπύλες ταυτίστηκαν στη θέση του πέμπτου κίονα 

της νότιας πλευράς (ΝΚ5).  

Στον Πίνακα 22 και τα Γραφήματα 5 και 6 που ακολουθούν παρουσιάζονται 

αναλυτικά οι σχετικές καθιζήσεις όπως προέκυψαν μεταξύ της αρχικής καμπύλης 
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και της καμπύλης του 2011. Με βάση τα αποτελέσματα των σχετικών μετακινήσεων 

των δύο περιόδων προκύπτει μεταξύ της αρχικής  καμπύλης και εκείνης του 2011 

μια μεγάλη και  ομοιόμορφη κατακόρυφη μετακίνηση του ναού με τις μεγαλύτερες 

μετακινήσεις στη δυτική και τμήμα της νότιας πλευράς.  

ΚΙΟΝΑΣ 

ΑΡΧΙΚΗ 

ΚΑΜΠΥΛΗ 

(mm) 

H 2011 

(mm) 

δΗ            

(mm) 

ΒΑΚ 27 10 -17 

ΒΚ2 38 14 -24 

ΒΚ3 44 26 -18 

ΒΚ4 49 34 -15 

ΒΚ5 53 39 -14 

ΒΚ6 54 44 -10 

ΒΚ7 54 44 -10 

ΒΚ8 54 42 -12 

ΒΚ9 54 39 -15 

ΒΚ10 52 37 -15 

ΒΚ11 48 29 -19 

ΒΚ12 43 18 -25 

ΒΔΚ 32 2 -30 

ΔΚ2 45 15 -30 

ΔΚ3 51 25 -26 

ΔΚ4 56 27 -29 

ΔΚ5 52 25 -27 

ΝΔΚ 42 24 -18 

ΝΚ12 Χ Χ Χ 

ΝΚ11 Χ Χ Χ 

ΝΚ10 59 42 -17 

ΝΚ9 59 47 -12 

ΝΚ8 57 49 -8 

ΝΚ7 54 50 -4 

ΝΚ6 51 48 -3 

ΝΚ5 47 47 0 

ΝΚ4 43 41 -2 

ΝΚ3 38 32 -6 

ΝΚ2 32 24 -8 

ΝΑΚ 23 13 -10 

ΑΚ5 33 15 -18 

ΑΚ4 38 27 -11 

ΑΚ3 40 29 -11 

ΑΚ2 37 23 14 

ΒΑΚ 27 10 -17 

Πίνακας 22: Υπολογισμός σχετικών καθιζήσεων μεταξύ της αρχικής καμπύλης 

και αυτής του 2011 

Table 22: Relative vertical displacements between the initial curve of the 

stylobate and the curve determined through the measurements of 2011  
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Γράφημα 5: Σύγκριση αρχικής καμπύλης – καμπύλης 2011 

Graph 5: Comparison of the original curve with the curve 2011 
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Γράφημα 6: Σχετικές μετακινήσεις αρχικής καμπύλης – καμπύλης 2011 

Graph 6: Relative displacements between the original curve – curve 2011 
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9.1.3  Ανίχνευση σχετικών  καθιζήσεων στο διάστημα  1997-2011 

Όπως προαναφέρθηκε το 1997 είχαν πραγματοποιηθεί  χωροσταθμήσεις στο 

στυλοβάτη του ναού του Ηφαίστου. Για τη χωροστάθμηση του 1997 είχε 

χρησιμοποιηθεί χωροβάτης τύπου Jena NI 025 και ως σταδία ένας πήχης από 

ανοξείδωτο  χάλυβα, ο οποίος ήταν στερεωμένος σε ράβδο αλουμινίου [1]. Από τη 

σύγκριση των αποτελεσμάτων του 1997 με την αρχική καμπύλη του στυλοβάτη 

διαπιστώθηκαν καθιζήσεις σημαντικού μεγέθους. Για την ανίχνευση της εξέλιξης 

των καθιζήσεων αυτών αλλά και εξαιτίας του σεισμού του 1999 κρίθηκε σκόπιμη η 

σύγκριση των στοιχείων του 1997 με αυτά του 2011. 

Για τη σύγκριση των δύο περιόδων μετρήσεων χρησιμοποιήθηκαν τα αποτελέσματα 

των χωροσταθμήσεων των πρόσθιων αξονικών ραβδώσεων των κιόνων της 

περίστασης.  

Με σκοπό να γίνει εφικτή η σύγκριση μεταξύ των δύο περιόδων θεωρήθηκε ως 

αφετηρία των μετρήσεων η πρόσθια αξονική ράβδωση  του γωνιακού 

βορειοανατολικού κίονα  (ΒΑΚ). Επειδή όμως δεν πρόκειται για κάποιο σταθερό 

σημείο η σύγκριση δεν μπορεί παρά να είναι μόνο σχετική, αφού όπως 

προαναφέρθηκε δεν υπάρχει κάποιο σταθερό σημείο το οποίο μπορούμε να 

θεωρήσουμε ως σημείο αναφοράς για τις δύο περιόδους.  

o Έλεγχος Στατιστικής Σημαντικότητας των Μετακινήσεων Περιόδου 1997-2011 

 

Η σχετική  μετακίνηση f8��SSÄ��n��  του σημείου �	για την περίοδο 1997-2011, 

δίνεται από τη Σχέση  (40): 

f8��SSÄ��n�� = 8��n��- 8��SSÄ             (40) 

Η διαφορά    f8��SSÄ��n��   είναι μετακίνηση με πιθανότητα 95% αν ισχύει η Σχέση 

(41): 

|f8�
�SSÄ��n��| ≥ ,� ∗ |��@��ÇÇÈº�É��|          (41) 

Όπου  ,�: ο αντίστοιχος συντελεστής της τυποποιημένης κανονικής κατανομής, ο 

οποίος για επίπεδο εμπιστοσύνης 95% είναι ,ST = 1,96. 

Με βάση το νόμο μετάδοσης σφαλμάτων: 

��@��ÇÇÈº�É�� = ±F�@�SSÄ� + �@�n���       (42) 

Όπου  �@�SSÄ, �@�n��: οι αβεβαιότητες των υψομέτρων του σημείου  � κατά τις 

περιόδους 1997 και 2011 αντίστοιχα. 
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Κάνοντας την παραδοχή ότι:  �@�SSÄ = ±	133, ενώ : �@�n�� = ±	0,533 προκύπτει 

ότι: ��@��ÇÇÈº�É�� = ±133. 
Οι σχετικές μετακινήσεις και ο έλεγχος σημαντικότητας τους για επίπεδο 

εμπιστοσύνης 95% παρουσιάζονται αναλυτικά στον  Πίνακα 23 που ακολουθεί. 

ΚΙΟΝΑΣ 
Χ                         

(m) 

H 1997                     

(mm) 

H 2011             

(mm) 

ΚΑΘΙΖΗΣΗ 

(mm) 

1,96*|σδΗ| 

(mm) 

ΒΑΚ 0,558 0 0 0 2,2 

ΒΚ2 2,986 10 9 -1 2,2 

ΒΚ3 5,561 12 11 -1 2,2 

ΒΚ4 8,147 23 22 -1 2,2 

ΒΚ5 10,73 31 28 -3 2,2 

ΒΚ6 13,31 35 34 -1 2,2 

ΒΚ7 15,889 37 34 -3 2,2 

ΒΚ8 18,443 34 32 -2 2,2 

ΒΚ9 21,05 31 30 -1 2,2 

ΒΚ10 23,632 29 29 0 2,2 

ΒΚ11 26,211 23 22 -1 2,2 

ΒΚ12 28,793 11 10 -1 2,2 

ΒΔΚ 31,198 -6 -8 -2 2,2 

ΒΔΚ 32,336 2 
  

  

ΔΚ2 34,749 17 6 -11 2,2 

ΔΚ3 37,332 28 19 -9 2,2 

ΔΚ4 39,915 31 
  

  

ΔΚ5 42,497 30 20 -10 2,2 

ΝΔΚ 44,937 26 21 -5 2,2 

ΝΔΚ 46,037 26 21 -5 2,2 

ΝΚ12 48,46 36 
  

  

ΝΚ11 51,047 40 
  

  

ΝΚ10 53,623 45 36 -9 2,2 

ΝΚ9 56,2 49 40 -9 2,2 

ΝΚ8 58,784 51 41 -10 2,2 

ΝΚ7 61,364 53 42 -11 2,2 

ΝΚ6 63,948 51 41 -10 2,2 

ΝΚ5 66,53 49 41 -8 2,2 

ΝΚ4 69,106 43 33 -10 2,2 

ΝΚ3 71,749 33 21 -12 2,2 

ΝΚ2 74,262 25 16 -9 2,2 

ΝΑΚ 76,718 15 7 -8 2,2 

ΝΑΚ 77,863 14 4 -10 2,2 

ΑΚ5 80,235 22 1 -21 2,2 

ΑΚ4 82,817 28 18 -10 2,2 

ΑΚ3 85,402 28 20 -8 2,2 

ΑΚ2 87,989 24 16 -8 2,2 

ΒΑΚ 90,379 8 
  

  

 
Πίνακας 23: Σχετικές  καθιζήσεις στο χρονικό διάστημα 1997-2011 

Table 23: Relative vertical displacements for the time interval  1997-2011 
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Γράφημα 7: Σχετικές μετακινήσεις του στυλοβάτη στο χρονικό διάστημα  1997 - 2011 

Graph 7: Relative displacements of stylobate for the time interval  1997-2011 
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Κεφάλαιο  10 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
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10.1  ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται αναλυτικά οι εργασίες που εκτελέστηκαν κατά 

τη διάρκεια εκπόνησης της παρούσας διπλωματικής εργασίας. 

Οι εργασίες που εκτελέστηκαν σε πρώτη ανάλυση διακρίνονται σε εργασίες πεδίου 

και εργασίες γραφείου. Οι εργασίες πεδίου ολοκληρώθηκαν σε 26 ημέρες ενώ οι 

εργασίες γραφείου σε 62 ημέρες με μέσο όρο εργασίας 6 ώρες ανά ημέρα. 

 

 

 

Αναλυτικά οι εργασίες πεδίου περιλαμβάνουν  την εξοικείωση με το όργανο για την 

οποία χρειάστηκαν 5 ημέρες, την αναγνώριση της περιοχής μελέτης που διήρκησε 4 

ημέρες, την ίδρυση του δικτύου που έγινε σε 2 ημέρες και τέλος τις μετρήσεις που 

ολοκληρώθηκαν συνολικά σε 15 ημέρες, με μέσο όρο εργασίας 6 ώρες ανά ημέρα. 

30%

70%

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΕΔΙΟΥ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Γράφημα  9: Κατανομή Εργασιών 

Graph 9: Work Distribution 
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Και τέλος, οι εργασίες γραφείου περιλαμβάνουν  τη βελτιστοποίηση του δικτύου 

για την οποία χρειάστηκαν 2 ημέρες, την επίλυση του δικτύου και την επεξεργασία 

των μετρήσεων που ολοκληρώθηκαν σε 8 ημέρες, τον προσδιορισμό της μορφής 

της καμπύλης που έγινε σε 4 ημέρες, τον προσδιορισμό των καθιζήσεων για τον 

οποίο χρειάστηκαν 2 ημέρες και τη σύνταξη των κειμένων που ολοκληρώθηκαν 

συνολικά σε 46 ημέρες, με μέσο όρο εργασίας 6 ώρες ανά ημέρα. 

 

19%

15%

8%

58%

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΕΔΙΟΥ

ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΜΕ ΧΩΡΟΒΑΤΗ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

ΙΔΡΥΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

Γράφημα 10: Κατανομή Εργασιών Πεδίου 

Graph 10: Field Work Distribution 
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74%

3%
7%

13%

3%

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΟΡΦΗΣ 

ΚΑΜΠΥΛΗΣ

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ & 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ

Γράφημα 11: Κατανομή Εργασιών Γραφείου 

Graph 11: Office Work Distribution 
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Κεφάλαιο  11 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
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11.1  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

 
Από την εκπόνηση της παρούσας διπλωματικής εργασίας προέκυψαν τα παρακάτω 

συμπεράσματα. 

 

Όσον αφορά την ανίχνευση των σχετικών καθιζήσεων διαπιστώνονται τα εξής: 

 

� Για το χρονικό διάστημα από την κατασκευή του ναού μέχρι σήμερα: 

 

o Με βάση τα αποτελέσματα των σχετικών μετακινήσεων των δύο περιόδων 

διαπιστώνεται ότι  μεταξύ της αρχικής  και της καμπύλης του 2011 υπάρχουν 

σημαντικές μετακινήσεις  οι οποίες φτάνουν ακόμα και τα 30mm στους κίονες 

ΒΔΚ και ΔΚ2 της δυτικής πλευράς. Πιο συγκεκριμένα, στη βόρεια πλευρά 

παρατηρούνται κατακόρυφες μετακινήσεις οι οποίες κυμαίνονται από 10-

25mm, στη δυτική  από 26-30mm, στη νότια 0-18mm και τέλος στην ανατολική 

πλευρά από 10-18mm (Γράφημα 5).  

Οι μεγάλες σχετικές παραμορφώσεις μπορούν να δικαιολογηθούν γιατί 

αναφέρονται στο χρονικό διάστημα από την κατασκευή του ναού μέχρι σήμερα. 

Στο διάστημα αυτό έχουν μεσολαβήσει πολλά γεγονότα τα οποία έχουν 

προκαλέσει φθορές στο ναό με αποκορύφωμα τη διάνοιξη πολυάριθμων τάφων  

το 18
ο 

αιώνα τόσο στον περιβάλλοντα χώρο όσο και στο εσωτερικό του ναού για 

τον ενταφιασμό όσων συμμετείχαν στον απελευθερωτικό αγώνα του 1821-1828 

και πέθαναν στην Αθήνα.  Οι μεγάλες καθιζήσεις στο ναό του Ηφαίστου είναι 

επίσης  συμβατές με τα οικοδομικά χαρακτηριστικά του θεμελίου και τα 

συμπτώματα των δομικών βλαβών του κτιρίου. Ο ναός είναι θεμελιωμένος σε 

βράχο, ο οποίος χαμηλώνει προς βορρά με αποτέλεσμα το θεμέλιο να είναι 

πολύ βαθύτερο στη βόρεια πλευρά του κτιρίου. Στη νότια πλευρά χρειάστηκε να 

λαξευτεί ο βράχος για να τοποθετηθεί απευθείας η στρώση της ευθυντηρίας.  

Αντιθέτως, στην περιοχή της ΒΔ γωνίας  οι 6 στρώσεις των πωρόλιθων κάτω απ 

το στυλοβάτη έχουν συνολικό ύψος περίπου 2,5m. Το πάχος του θεμελίου είναι 

εκ κατασκευής μικρότερο στη δυτική πλευρά, δηλαδή εκεί που έχει και το 

μεγάλο βάθος [1]. Επιπλέον, οι δομικές βλάβες που παρουσιάζονται στην 

ανωδομή του κτιρίου, το μεγάλο ρήγμα στο νότιο άκρο του δυτικού τοίχου και 

οι μεγάλες μετατοπίσεις των σπονδύλων μπορούν να δικαιολογήσουν το 

μέγεθος των μετακινήσεων. Τέλος,  το γεγονός ότι το θεμέλιο του ναού ήταν 

εκτεθειμένο για τρεις αιώνες τουλάχιστον, μέχρι να γίνει η επίχωση 

περιμετρικά, μετά τις εργασίες της Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών το 

1930 συνέβαλλε και αυτό στις σχετικές παραμορφώσεις που έχει υποστεί κατά 

τη διάρκεια των αιώνων. 
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� Για το χρονικό διάστημα από το 1997 - 2011: 

 

o Από τη σύγκριση των υψομέτρων στις πρόσθιες αξονικές ραβδώσεις των 

βάσεων των κιόνων στο χρονικό διάστημα 1997-2011, διαπιστώνονται σχετικές 

κατακόρυφες μετακινήσεις που φτάνουν μέχρι τα 21mm στον δεύτερο κίονα της 

ανατολικής πλευράς (ΑΚ5). Με βάση τη σύγκριση των υψομέτρων καταλήγουμε 

στο συμπέρασμα ότι ο στυλοβάτης του ναού του Ηφαίστου παρουσιάζει σχετική 

κατακόρυφη μετακίνηση στη νότια πλευρά ενώ η βόρεια παραμένει σχεδόν 

σταθερή για το χρονικό διάστημα 1997-2011. Πιο συγκεκριμένα, στη βόρεια 

πλευρά παρατηρούνται μικρές σχετικές μετακινήσεις της τάξης των 3mm, στη 

δυτική μεγαλύτερες μέχρι 11mm, στη νότια από 5-12mm και τέλος στην 

ανατολική από 8-21mm (Γράφημα 7). 

Οι παραπάνω  σχετικές παραμορφώσεις είναι συμβατές με τις σχετικές 

μετατοπίσεις των σπονδύλων των κιόνων. Έτσι ενώ στη βόρεια πλευρά 

παρατηρούνται οι μικρότερες μετακινήσεις, στη νότια πλευρά παρατηρούνται 

μεγάλες μετακινήσεις σπονδύλων προς τα δύο άκρα (ανατολή και δύση). Αξίζει 

να σημειωθεί το γεγονός ότι ανάμεσα στο χρονικό διάστημα 1997-2011 έχει 

μεσολαβήσει ο μεγάλος σεισμός του 1999 στην Αθήνα.  

 

Όσον αφορά την προσομοίωση της αρχικής καμπύλης του στυλοβάτη με τη 

βέλτιστη μαθηματική καμπύλη: 

 

o Η προσομοίωση της αρχικής καμπύλης με τη βέλτιστη μαθηματική καμπύλη 

είναι απαραίτητη για να αποτελέσει την «κατευθυντήρια» καμπύλη σε 

περίπτωση αναστηλωτικών εργασιών στο στυλοβάτη του ναού. Συγκρίνοντας τα 

τυπικά σφάλματα 	�j�  και τους συντελεστές συσχέτισης 	
�  που υπολογίστηκαν θεωρώντας παραβολή και κύκλο  διαπιστώνεται ότι η 

παραβολή είναι η καμπύλη που προσαρμόζεται καλύτερα από τις δύο  στα 

στοιχεία κάθε πλευράς του ναού. 

 

Όσον αφορά το Δ.Κ.Ε. : 

 

o Η ίδρυση του ΔΚΕ στο ναό του Ηφαίστου δίνει την δυνατότητα παρακολούθησης 

της εξέλιξης των καθιζήσεων με αξιόπιστο και ελεγχόμενο τρόπο μέσω της 

εφαρμογής της γεωδαιτικής μεθοδολογίας.  

 

o Σε μελλοντική μέτρηση του Δ.Κ.Ε. υπάρχει η δυνατότητα εντοπισμού στατιστικά 

σημαντικών κατακόρυφων μετακινήσεων μεγαλύτερων του 1mm, για επίπεδο 

εμπιστοσύνης 95% στο στυλοβάτη του ναού. 
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11.2  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
 

 

Από τη διεξαγωγή των παραπάνω συμπερασμάτων προκύπτουν οι ακόλουθες 

προτάσεις. 

 

o Μετά την ίδρυση του δικτύου κατακόρυφου ελέγχου γύρω από το ναό του 

Ηφαίστου στα πλαίσια της παρούσας διπλωματικής εργασίας, προτείνεται η 

επαναμέτρηση του σε τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να 

πραγματοποιηθεί η ανίχνευση της εξέλιξης των  κατακόρυφων μετακινήσεων 

στο ναό. 

o Έχει διαπιστωθεί η ύπαρξη στροφών και μετακινήσεων στους σπόνδυλους των 

κιόνων της περίστασης του ναού. Για το λόγο αυτό προτείνεται επίσης η χρήση 

του δικτύου και ως δίκτυο οριζοντίου ελέγχου ώστε να προσδιορισθούν τα 

διανύσματα  μετακίνησης και να συσχετισθούν.  

o Τέλος προτείνεται  η επέκταση του δικτύου κατακόρυφου ελέγχου και στα 

υπόλοιπα μνημεία της αρχαίας αγοράς για τον εντοπισμό τυχόν κατακόρυφων 

μετακινήσεων σε αυτά. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 

 

 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΑΦΕΤΗΡΙΩΝ 
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ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΥΨ.ΚΟΡΥΦΗΣ 

1 

ΥΨΟΜΕΤΡΟ: 99,5615 m 

Η κορυφή 1 υλοποιήθηκε  με 

μπετόβεργα από προηγούμενες 

τοπογραφικές εργασίες στη δυτική 

πλευρά του περιβάλλοντα χώρου του 

ναού. 

ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΑΠΟΣΤΑΣΗ 

K1-K6 

K1-K7 

K1-K2 

(m) 

20.390 

15.170 

15.960 
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ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΥΨ.ΚΟΡΥΦΗΣ 

2 

ΥΨΟΜΕΤΡΟ: 99,6479m 

Η κορυφή 2 υλοποιήθηκε  με τη 

χάραξη σταυρού στο ρείθρο του 

παρτεριού που περιβάλει τον ναό στη 

νοτιοδυτική πλευρά. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ 

ΑΠΟΣΤΑΣΗ 

K2-K1 

K2-K7 

K2-K3 

(m) 

15.960 

17.780 

13.490 
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ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΥΨ.ΚΟΡΥΦΗΣ 

3 

ΥΨΟΜΕΤΡΟ: 99,6148m 

Η κορυφή 3 υλοποιήθηκε  με τη 

χάραξη σταυρού στο ρείθρο του 

παρτεριού που περιβάλει τον ναό στη 

νοτιοανατολική πλευρά. 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ 

ΑΠΟΣΤΑΣΗ 

K3-K2 

K3-K4 

K3-K8 

(m) 

13.4902 

20.090 

11.050 
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ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΥΨ.ΚΟΡΥΦΗΣ 

4 

ΥΨΟΜΕΤΡΟ: 99,2821m 

Η κορυφή 4 υλοποιήθηκε  με 

μπετόβεργα από προηγούμενες 

τοπογραφικές εργασίες στην 

ανατολική πλευρά του περιβάλλοντα 

χώρου του ναού. 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ 

ΑΠΟΣΤΑΣΗ 

K4-K3 

K4-K8 

K4-K5 

(m) 

20.090 

9.080 

19.660 
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ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΥΨ.ΚΟΡΥΦΗΣ 

5 

ΥΨΟΜΕΤΡΟ: 99,5840m 

Η κορυφή 5 υλοποιήθηκε  με τη 

χάραξη σταυρού στο ρείθρο του 

παρτεριού που περιβάλει τον ναό στη 

βορειοανατολική πλευρά. 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ 

ΑΠΟΣΤΑΣΗ 

K5-K6 

K5-K8 

K5-K4 

(m) 

24.380 

11.110 

19.660 
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ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΥΨ.ΚΟΡΥΦΗΣ 

6 

ΥΨΟΜΕΤΡΟ:99,5743 m 

Η κορυφή 6 υλοποιήθηκε  με τη 

χάραξη σταυρού στο ρείθρο του 

παρτεριού που περιβάλει τον ναό στη 

βορειοδυτική πλευρά. 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ 

ΑΠΟΣΤΑΣΗ 

K6-K5 

K6-K7 

K6-K1 

(m) 

24.380 

16.040 

20.390 
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ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΥΨ.ΚΟΡΥΦΗΣ 

7 

ΥΨΟΜΕΤΡΟ: 100,6884m 

Η κορυφή 6 υλοποιήθηκε στον  αρμό 

μεταξύ δύο λίθων της κρηπίδας στην 

δυτική πλευρά του ναού. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ 

ΑΠΟΣΤΑΣΗ 

K7-K6 

K7-K8 

K7-K1 

(m) 

16.040 

20.060 

15.170 
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ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΥΨ.ΚΟΡΥΦΗΣ 

8 

ΥΨΟΜΕΤΡΟ: 100,7908m 

Η κορυφή 8 υλοποιήθηκε με μια ρωγμή 

στην κρηπίδα  στην ανατολική 

πλευρά του ναού. 

  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ 

ΑΠΟΣΤΑΣΗ 

K8-K4 

K8-K7 

K8-K5 

(m) 

9.080 

20.060 

11.110 
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ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΥΨ.ΚΟΡΥΦΗΣ 

R 

ΥΨΟΜΕΤΡΟ: 100,0000m 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Η κορυφή R ήταν υλοποιημένη  σε 

απόσταση 80m περίπου από το ναό 

με ορειχάλκινο μπουλόνι, από 

παλαιότερες εργασίες. 

ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ 

ΑΠΟΣΤΑΣΗ 

R-K1 

R-K2 

R-K3 

(m) 

84.790 

71.770 

57.810 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 

 

 

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑΣ - ΣΥΜΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑΣ 
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Δ.Κ.Ε.  

ΣΤΑΣΗ 
ΑΝΑΓΝΩΣΗ 

ΟΠΙΣΘΕΝ (m) 

ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ 

(m) 

ΑΠΟΣΤΑΣΗ          

(m) 

ΜΕΡΙΚΕΣ ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΕΣ 

ΔΙΑΦΟΡΕΣ          (m) 

K1 1,3653m   8,49m   

K2   1,2787m 7,47m 0,0866m 

K2 1,3110m   6,76m   

K1   1,3978m 9,11m -0,0868m 

K2 1,3172m   5,26m   

K3   1,3500m 7,92m -0,0328m 

K3 1,3216m   8,09m   

K2   1,2887m 5,40m 0,0329m 

K3 1,1145m   9,77m   

K4   1,4471m 10,32m -0,3326m 

K4 1,4471m   10,32m   

K3   1,1147m 9,76m 0,3324m 

K4 1,3699m   7,82m   

K5   1,0681m 11,84m 0,3018m 

K5 1,0845m   9,72m   

K4   1,3860m 8,44m -0,3015m 

K5 1,3021m   11,25m   

K6   1,3117m 13,13m -0,0096m 

K6 1,3094m   12,79m   

K5   1,2993m 11,45m 0,0101m 

K6 1,3756m   9,22m   

K1   1,3880m 11,17m -0,0124m 

K1 1,2943m   9,72m   

K6   1,2814m 10,19m 0,0129m 

R 0,8594m   24,63m   

1   1,3761m 23,11m -0,5167m 

1 1,4832m   16,94m   

K1   1,4047m 20,11m -0,4382m 

K1 1,4076m   18,40m   

1   1,4737m 19,11m -0,0661m 

1 1,3637m   18,80m   

R   0,8593m 27,09m 0,4383m 

R 0,9260m   27,54m   

1   1,4362m 19,36m -0,5102m 

1 1,5660m   13,85m   

K2   1,4079m 11,02m -0,3521m 

K2 1,3148m   9,74m   

1   1,4796m 11,55m -0,1648m 

1 1,3767m   23,11m   

R   0,8593m 24,63m 0,3526m 

R 0,9996m   21,02m   

1   1,4747m 12,58m -0,4751m 

1 1,3748m   13,39m   

K3   1,2849m 10,87m -0,3852m 

K3 1,3001m   11,53m   

1   1,3819m 12,48m -0,0818m 

1 1,4005m   11,58m   

R   0,9329m 22,22m 0,3858m 

R 0,9957m   25,08m   

K4   1,7133m 31,93m -0,7176m 

K4 1,6740m   30,69m   

R   0,9563m 26,30m 0,7177m 

K1 2,4360m   9,24m   

K8   1,2068m 5,93m 1,2292m 

K8 1,2292m   7,33m   

K1   2,4582m 7,84m -1,2290m 

K2 2,4045m   11,41m   

K8   1,2617m 6,37m 1,1428m 

K8 1,2068m   5,94m   

K2   2,3497m 11,00m -1,1429m 

K3 2,3050m   6,66m   
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K7   1,2317m 4,84m 1,0733m 

K7 1,1816m   5,23m   

K3   2,2551m 6,29m -1,0735m 

K4 1,5996m   4,05m   

K7   0,1931m 5,00m 1,4065m 

K7 0,1929m   5,00m   

K4   1,5997m 4,05m -1,4068m 

K5 2,2737m   6,28m   

K7   1,1692m 4,50m 1,1045m 

K7 1,1534m   4,33m   

K5   2,2577m 6,78m -1,1043m 

K6 2,4187m   10,57m   

K8   1,2026m 5,47m 1,2161m 

K8 1,1743m   6,68m   

K6   2,3905m 7,09m -1,2162m 

K7 1,4636m   11,72m   

K8   1,3608m 8,88m 0,1028m 

K8 1,3426m   9,78m   

K7   1,4451m 10,91m -0,1025m 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΚΡΑΙΟΥ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ 

ΤOY ΣΤΥΛΟΒΑΤΗ 

ΣΤΑΣΗ 
ΑΝΑΓΝΩΣΗ 

ΟΠΙΣΘΕΝ (m) 

ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ 

(m) 

ΑΠΟΣΤΑΣΗ          

(m) 

ΜΕΡΙΚΕΣ ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΕΣ 

ΔΙΑΦΟΡΕΣ          (m) 

KA 0,2768m   4,52m   

K4   1,6484m 5,13m -1,3716m 

K4 1,7072m   4,46m   

KA   0,3354m 4,49m 1,3718m 

K5 1,4355m   4,13m   

KA   0,3659m 3,49m 1,0696m 

KA 0,3668m   3,68m   

K5   1,4365m 3,95m -1,0697m 

K7 0,2704m   8,03m   

KA   0,3065m 3,86m -0,0361m 

K7 0,3113m   7,20m   

KA   0,3476m 3,20m -0,0363m 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΥΨΟΜΕΤΡΩΝ ΚΙΩΝΩΝ 

ΣΤΑΣΗ 
ΑΝΑΓΝΩΣΗ 

ΟΠΙΣΘΕΝ (m) 

ΑΝΑΓΝΩΣΗ 

ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ (m) 

ENΔΙΑΜΕΣΟ 

ΣΗΜΕΙΟ       (m) 

ΑΠΟΣΤΑΣΗ          

(m) 

ΜΕΡΙΚΕΣ 

ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΕΣ 

ΔΙΑΦΟΡΕΣ          (m) 

K2 1,4137m     16,82m   

1     0,3965m 4,37m 1,0172m 

2     0,3830m 4,79m 1,0307m 

3     0,3854m 4,89m 1,0283m 

4     0,3840m 4,62m 1,0297m 

5     0,3826m 5,95m 1,0311m 

6     0,3841m 7,76m 1,0296m 

7     0,3853m 7,90m 1,0284m 

8     0,3900m 9,92m 1,0237m 

8     0,3901m 9,93m 1,0236m 

9     0,3975m 10,15m 1,0162m 

10     0,4021m 12,09m 1,0116m 

11     0,3759m 14,79m 1,0378m 

K6   1,4873m   16,46m -0,0736m 

K6 2,4915m     10,47m   

12     1,3913m 6,04m 1,1002m 
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13     1,3940m 5,58m 1,0975m 

14     1,3973m 6,22m 1,0942m 

15     1,4058m 6,59m 1,0857m 

16     1,3944m 4,48m 1,0971m 

17     1,3858m 2,84m 1,1057m 

18     1,3853m 3,31m 1,1062m 

19     1,3894m 3,03m 1,1021m 

20     1,3862m 4,74m 1,1053m 

21     1,3866m 4,87m 1,1049m 

22     1,3868m 7,01m 1,1047m 

23     1,3812m 6,62m 1,1103m 

24     1,3770m 6,06m 1,1145m 

K8   1,2754m   4,41m 1,2161m 

K1 2,4741m     7,53m   

25     1,3430m 3,72m 1,1311m 

26     1,3411m 5,84m 1,1330m 

27     1,3383m 6,19m 1,1358m 

28     1,3329m 8,75m 1,1412m 

29     1,3301m 11,34m 1,1440m 

30     1,3294m 13,87m 1,1447m 

31     1,3304m 16,45m 1,1437m 

32     1,3336m 18,99m 1,1405m 

33     1,3391m 21,55m 1,1350m 

34     1,3452m 24,19m 1,1289m 

35     1,3545m 26,75m 1,1196m 

36     1,3662m 29,11m 1,1079m 

37     1,3635m 29,09m 1,1106m 

38     1,3566m 28,60m 1,1175m 

K8   1,2450m   7,64m 1,2291m 

K6 2,4819m     6,70m   

39     1,3782m 3,05m 1,1037m 

40     1,3898m 2,31m 1,0921m 

41     1,3760m 3,28m 1,1059m 

42     1,3670m 5,36m 1,1149m 

43     1,3635m 5,62m 1,1184m 

44     1,3644m 7,83m 1,1175m 

45     1,3578m 8,11m 1,1241m 

46     1,3566m 10,66m 1,1253m 

47     1,3543m 13,18m 1,1276m 

48     1,3544m 15,78m 1,1275m 

49     1,3581m 18,31m 1,1238m 

50     1,3606m 20,90m 1,1213m 

51     1,3660m 23,47m 1,1159m 

52     1,3739m 25,94m 1,1080m 

53     1,3869m 28,43m 1,0950m 

K8   1,2654m   6,47m 1,2165m 

K5 2,4867m     6,74m   

54     1,4035m 3,43m 1,0832m 

55     1,3983m 2,13m 1,0884m 

56     1,3935m 2,49m 1,0932m 

57     1,3854m 4,38m 1,1013m 

58     1,3801m 6,75m 1,1066m 

59     1,3755m 9,22m 1,1112m 

60     1,3970m 3,23m 1,0897m 

61     1,3907m 2,72m 1,0960m 

62     1,3920m 3,30m 1,0947m 

63     1,3889m 3,97m 1,0978m 

64     1,3846m 3,93m 1,1021m 

65     1,3897m 5,86m 1,0970m 

66     1,3876m 6,05m 1,0991m 

67     1,4068m 8,15m 1,0799m 

68     1,4008m 10,73m 1,0859m 

69     1,3967m 10,48m 1,0900m 

70     1,3911m 10,39m 1,0956m 

71     1,3868m 10,42m 1,0999m 

K7   1,3827m       

K6 1,4117m     4,70m   
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72     0,3358m 5,72m 1,0759m 

73     0,3179m 3,84m 1,0938m 

74     0,3059m 2,88m 1,1058m 

75     0,3016m 3,40m 1,1101m 

76     0,2993m 3,88m 1,1124m 

77     0,2982m 5,95m 1,1135m 

78     0,2912m 8,02m 1,1205m 

79     0,2960m 8,32m 1,1157m 

80     0,2880m 10,40m 1,1237m 

81     0,2938m 10,58m 1,1179m 

82     0,2940m 13,27m 1,1177m 

K5   1,4009m   19,50m 0,0108m 

K5 1,4473m     8,11m   

83     0,3398m 8,93m 1,1075m 

84     0,3387m 6,58m 1,1086m 

85     0,3360m 4,52m 1,1113m 

86     0,3392m 4,79m 1,1081m 

87     0,3452m 4,88m 1,1021m 

88     0,3425m 6,92m 1,1048m 

89     0,3519m 7,17m 1,0954m 

90     0,3505m 9,32m 1,0968m 

91     0,3629m 9,62m 1,0844m 

92     0,3646m 12,13m 1,0827m 

93     0,3735m 14,48m 1,0738m 

K6   1,4570m   16,10m -0,0097m 

K4 1,7172m     6,14m   

94     0,3370m 4,61m 1,3802m 

95     0,3251m 2,17m 1,3921m 

96     0,3215m 4,02m 1,3957m 

97     0,2842m 6,38m 1,4330m 

97     0,3236m 6,40m 1,3936m 

98     0,3411m 8,89m 1,3761m 

99     0,3377m 11,17m 1,3795m 

K7   0,3109m   6,67m 1,4063m 

K7 1,4001m     5,27m   

100     1,4056m 6,86m -0,0055m 

101     1,4088m 4,96m -0,0087m 

102     1,3961m 3,42m 0,0040m 

103     1,3892m 5,87m 0,0109m 

K4   2,8062m   11,55m -1,4061m 

K2 2,4875m     9,55m   

104     1,4474m 6,64m 1,0401m 

105     1,4392m 4,21m 1,0483m 

106     1,4349m 2,18m 1,0526m 

107     1,4343m 1,88m 1,0532m 

108     1,4317m 3,44m 1,0558m 

109     1,4323m 5,76m 1,0552m 

110     1,4334m 8,25m 1,0541m 

K2   2,4874m   9,56m 0,0001m 

K1 1,5400m     13,22m   

111     0,4265m 9,32m 1,1135m 

112     0,4091m 5,19m 1,1309m 

113     0,4078m 3,83m 1,1322m 

114     0,4051m 4,21m 1,1349m 

115     0,4026m 4,33m 1,1374m 

116     0,4039m 4,02m 1,1361m 

117     0,3987m 5,54m 1,1413m 

118     0,4023m 5,54m 1,1377m 

119     0,3972m 7,50m 1,1428m 

120     0,4017m 7,69m 1,1383m 

121     0,4006m 9,73m 1,1394m 

122     0,4027m 10,16m 1,1373m 

123     0,4030m 12,43m 1,1370m 

124     0,4108m 14,91m 1,1292m 

125     0,4229m 17,50m 1,1171m 

126     0,4278m 19,97m 1,1122m 
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127     0,4372m 22,39m 1,1028m 

K3   1,4862m   15,91m 0,0538m 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑΣ – ΣΥΜΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑΣ ΑΠ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΜΕ ΤΙΣ 

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ 

 

ΑΝΙΣΟΒΑΡΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

Vx =   10
-7

m *      [  0.6884    0.4418    0.3377    0.3348    0.4287    0.5458    0.4054    0.5204 

    0.4418    0.6320    0.3912    0.3377    0.3914    0.4369    0.3995    0.4776 

    0.3377    0.3912    0.6320    0.4418    0.4369    0.3914    0.4776    0.3995 

    0.3348    0.3377    0.4418    0.6884    0.5458    0.4287    0.5204    0.4054 

    0.4287    0.3914    0.4369    0.5458    0.8813    0.6047    0.5921    0.5042 

    0.5458    0.4369    0.3914    0.4287    0.6047    0.8813    0.5042    0.5921 

    0.4054    0.3995    0.4776    0.5204    0.5921    0.5042    0.7516    0.5152 

    0.5204    0.4776    0.3995    0.4054    0.5042    0.5921    0.5152    0.7516] 

 

ΙΣΟΒΑΡΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Vx =    10
-7

m *      [ 0,4901    0,2424    0,1536    0,1534    0,2415    0,3525    0,2186    0,3259 

                  0,2424    0,4420    0,2015    0,1536    0,2024    0,2431    0,2105    0,2845 

                  0,1536    0,2015    0,4420    0,2424    0,2431    0,2024    0,2845    0,2105 

    0,1534    0,1536    0,2424    0,4901    0,3525    0,2415    0,3259    0,2186 

    0,2415    0,2024    0,2431    0,3525    0,7494    0,4387    0,4175    0,3250 

    0,3525    0,2431    0,2024    0,2415    0,4387    0,7494    0,3250    0,4175 

    0,2186    0,2105    0,2845    0,3259    0,4175    0,3250    0,6016    0,3390 

    0,3259    0,2845    0,2105    0,2186    0,3250    0,4175    0,3390    0,6016] 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑΣ – ΣΥΜΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑΣ ΑΠ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΜΕ ΤΙΣ 

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ 

 

ΑΝΙΣΟΒΑΡΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Vx =10
-7

*[ 0.4378   -0.0250   -0.0007   -0.0007   -0.0250   -0.1103   -0.1103   -0.0829   -0.0829 

   -0.0250    0.2865    0.0335   -0.0836   -0.1113   -0.0909    0.0409   -0.0897    0.0396 

   -0.0007    0.0335    0.2718    0.0009   -0.0836   -0.1085   -0.0573   -0.0720    0.0158 

   -0.0007   -0.0836    0.0009    0.2718    0.0335   -0.0573   -0.1085    0.0158   -0.0720 

   -0.0250   -0.1113   -0.0836    0.0335    0.2865    0.0409   -0.0909    0.0396   -0.0897 

   -0.1103   -0.0909   -0.1085   -0.0573    0.0409    0.3330    0.0219    0.0350   -0.0638 

   -0.1103    0.0409   -0.0573   -0.1085   -0.0909    0.0219    0.3330   -0.0638    0.0350 
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   -0.0829   -0.0897   -0.0720    0.0158    0.0396    0.0350   -0.0638    0.2420   -0.0241 

   -0.0829    0.0396    0.0158   -0.0720   -0.0897   -0.0638    0.0350   -0.0241    0.2420] 

 

 

 

ΙΣΟΒΑΡΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Vx =10
-7

 *[ 0.2737    0.0014    0.0261    0.0261    0.0014   -0.0976   -0.0976   -0.0667   -0.0667 

    0.0014    0.2805    0.0266   -0.0733   -0.0983   -0.0982    0.0267   -0.0930    0.0277 

    0.0261    0.0266    0.2759    0.0053   -0.0733   -0.1174   -0.0716   -0.0774    0.0059 

    0.0261   -0.0733    0.0053    0.2759    0.0266   -0.0716   -0.1174    0.0059   -0.0774 

    0.0014   -0.0983   -0.0733    0.0266    0.2805    0.0267   -0.0982    0.0277   -0.0930 

   -0.0976   -0.0982   -0.1174   -0.0716    0.0267    0.3742    0.0246    0.0317   -0.0723 

   -0.0976    0.0267   -0.0716   -0.1174   -0.0982    0.0246    0.3742   -0.0723    0.0317 

   -0.0667   -0.0930   -0.0774    0.0059    0.0277    0.0317   -0.0723    0.2698   -0.0257 

   -0.0667    0.0277    0.0059   -0.0774   -0.0930   -0.0723    0.0317   -0.0257    0.2698] 

 

 

 

 


