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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

 Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως αντικείμενο τη μελέτη των 

αποκλίσεων της μεγάλης καπνοδόχου στην περιοχή της Τεχνόπολης. Οι 

αποκλίσεις αυτές είναι πιθανό να οφείλονται στη διάνοιξη της υπόγειας 

σήραγγας του metro, που περνάει κάτω από την περιοχή, αλλά και τη 

λειτουργία των συρμών. 

Η διπλωματική εργασία αποτελείται από τα ακόλουθα έξι κεφάλαια:  

Στο 1 0  Κεφάλαιο, παρουσιάζεται η περιοχή μελέτης, τα ιστορικά  στοιχεία 

καθώς και οι εγκαταστάσεις της Τεχνόπολης. 

 Στο 2 0  Κεφάλαιο, αναπτύσσονται οι επιπτώσεις που προκύπτουν από τη 

διάνοιξη των σηράγγων και αναλύονται οι επιφανειακές εδαφικές 

παραμορφώσεις που εκδηλώνονται στην περιοχή. Τέλος, περιγράφεται η 

απόκριση των κατασκευών λόγω της διάνοιξης των σηράγγων.   

Στο 3 0  Κεφάλαιο, γίνεται αναφορά στα γεωδαιτικά δίκτυα κατακόρυφου και 

οριζόντιου ελέγχου, που ιδρύθηκαν στον χώρο της Τεχνόπολης. 

Παρουσιάζεται η διαδικασία μέτρησης των στοιχείων του ήδη εγκατεστημένου, 

από την «Αττικό Μετρό», δικτύου κατακορύφου ελέγχου στον παραπάνω 

χώρο, δίνονται τα συνορθωμένα υψόμετρα, σε αυθαίρετο σύστημα αναφοράς. 

Επίσης παρουσιάζεται η διαδικασία της μέτρησης των στοιχείων του δικτύου 

οριζοντίου ελέγχου και δίνονται οι συντεταγμένες των κορυφών του, σε 

αυθαίρετο σύστημα αναφοράς, μετά την συνόρθωση.  

 Στο 4 0  Κεφάλαιο, προσδιορίζονται οι αποκλίσεις της μεγάλης καπνοδόχου 

του εργοστασίου του «Αεριόφωτος». Αναλύεται η διαδικασία της σάρωσής της 

καπνοδόχου, από τις κορυφές του δικτύου οριζοντίου ελέγχου, η επεξεργασία 

του νέφους των σημείων που δημιουργήθηκε από αυτή και ο προσδιορισμός 

των αποκλίσεων της κατασκευής. 

Στο   5 0  Κεφάλαιο παρουσιάζεται εκτίθεται το χρονοδιάγραμμα των 

εργασιών υπαίθρου και γραφείου που απαιτήθηκαν για την ολοκλήρωση της 

παρούσας διπλωματικής εργασίας, και τέλος   

Στο 6 0  Κεφάλαιο αναφέρονται τα συμπεράσματα της εργασίας και οι 

προτάσεις που προκύπτουν. 
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ABSTRACT 
This diploma thesis deals with the estimation of the deflections of the central 

chimney at the old gas factory in Athens, nowadays known as Technopolis. 

These deflections might be due to the tunnelling of the Athens metro line 3, 

since the Technopolis area lies in the subsidence trough. The diploma thesis 

consists of the following six chapters: 

The 1st Chapter deals with the study area, and describes the instalations of 

the Technopolis.  

The 2nd Chapter deals with the results of the underground works and the 

analysis of the buildings’ response to surface deformations due to tunneling. 

The 3rd Chapter deals with the vertical and horizontal control networks, 

established in the Technopolis area. The measured elements of vertical 

control network, already established in the area, are given together with the 

adjusted heights of the network’s points with respect to a local reference 

system. Moreover the established horizontal control network is presented, the 

measuring procedure of its elements is depicted together with the adjusted 

coordinates of the network’s points in an arbitrary reference system.  

The 4th Chapter presents the procedure for the estimation of the deflections 

of the central chimney. These deflections are estimated after the scanning of 

the chimney from the horizontal control network’s points, using the Topcon IS 

203 Total station. The estimated deflections have a magnitude of about 2cm, 

while the chimney’s deflection, as a whole, ranges up to 6.5 cm.  

The 5th Chapter  deals with the dissertation’s timetable, while in, 

The 6th Chapter the conclusions withdrawn as well as the corresponding 

proposals are presented. 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 
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1. ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 

1.1  ΙΣΤΟΡΙΚΑ - ΓΕΝΙΚΑ  

 

Εικόνα 1 Το εργοστάσιο φωταερίου. 

Fig. 1 The natural gas factory in Athens 

Το Αθηναϊκό εργοστάσιο της Γαλλικής Εταιρείας Αεριόφωτος ιδρύθηκε το 

1857, με βασιλικό διάταγμα του Όθωνα και μετά από ομόφωνη απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου Αθηναίων. Ήταν η εποχή που η βιομηχανική 

επανάσταση άρχιζε να διαφαίνεται στο νεοσύστατο, τότε, ελληνικό κράτος, 

ηλικίας μόλις τριών δεκαετιών. Με το διάταγμα εκείνο, παραχωρήθηκε στο 

Φραγκίσκο Φεράλδη το δικαίωμα σύστασης και εκμετάλλευσης του 

εργοστασίου αεριόφωτος (κοινώς γκαζιού), για το φωτισμό της πόλης. Η 

ανεύρεση του χώρου για την ανέγερση του βιομηχανικού αυτού 

συγκροτήματος, έγινε με γνώμονα τη σπουδαιότητα του κεντρικού σημείου, 

που θεωρήθηκε ότι είναι  η τρίτη κορυφή του «πολεοδομικού τριγώνου» της 

Αθήνας (Σύνταγμα – Ομόνοια – Μοναστηράκι). Η μεταγενέστερη ανάπτυξη 

της ευρύτερης περιοχής γύρω από το συγκρότημα του εργοστασίου, συνέτεινε 

στο να καθιερωθεί η οδός Πειραιώς ως ένα από τα βιομηχανικά κέντρα της 

πρωτεύουσας. 

Η κατασκευή και λειτουργία του εργοστασίου ακολουθεί τέσσερις φάσεις: 

• Φάση Α΄ (1862-1887): Δημιουργούνται τα πρώτα κτίρια και 

τοποθετούνται μηχανήματα, όπως κλίβανοι απόσταξης (φούρνοι), 
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αεριοφυλάκια για την αποθήκευση, καμινάδα, αίθουσα καθαρισμού, 

υδατοδεξαμενές, αποθήκες και κατοικία διευθυντή. 

• Φάση Β΄ (1887-1920): Διευρύνονται οι ανάγκες χρήσης του φωταερίου. 

Εκτός από το δημοτικό φωτισμό των δρόμων,  σπίτια και  βιομηχανίες 

προστίθενται στους χρήστες γκαζιού. Παράλληλα, επεκτείνεται το εργοστάσιο 

υπό νέα ιδιοκτησία (I.B. Σερπιέρης, Foulon der Vol), ενόψει των Ολυμπιακών 

Αγώνων του 1896. Ανεγείρονται δύο αεριοφυλάκια, νέα καμινάδα, σειρά 

φούρνων, καθώς και κτίρια για την εξυπηρέτηση των εργαζομένων 

(αποδυτήρια, λουτρά, κουρείο κλπ).  

 
Εικόνα 2 Η κεντρική αυλή κατά την ώρα λειτουργίας του εργοστασίου. 

Fig. 2 The central courtyard during the operating time of the plant. 

• Φάση Γ΄ (1920-1952): Εφαρμόζεται η γερμανική τεχνολογία για τη 

βελτίωση της ποιότητας του αερίου, προστίθεται νέα μονάδα παραγωγής 

υδαταερίου και τρίτη καμινάδα. Το εργοστάσιο περιέρχεται (1938) στο Δήμο 

ως Δημοτική Επιχείρηση Φωταερίου Αθηνών (ΔΕΦΑ), με την εκπνοή του 

συμβολαίου της γαλλικής εταιρίας. Ο χώρος παίρνει τη σημερινή του μορφή. 

• Φάση Δ΄ (1952-1984): Παρά την οικοδομική ανασυγκρότηση της πόλης, 

τη δεκαετία του ΄60, το εργοστάσιο υπολειτουργεί, αφού η μορφή ενέργειας 

που παράγει, θεωρείται «ξεπερασμένη». Το 1983 διακόπτεται σταδιακά η 

διαδικασία παραγωγής αερίου από κάρβουνο και το δίκτυο ενώνεται με τα 

Ελληνικά Διυλιστήρια Ασπροπύργου, όπου καθιερώνεται η παραγωγή με την 



 6 

τεχνολογία της νάφθας. Τον Αύγουστο του 1984, σταματά η λειτουργία του 

εργοστασίου, που θεωρήθηκε πλέον αναχρονιστική αλλά και ακατάλληλη, 

εξαιτίας της ρύπανσης που προκαλούσε και λόγω της  θέσης του στο κέντρο 

της Αθήνας, κοντά στην Ακρόπολη. Η επισκευή-αποκατάσταση και 

επαναχρησιμοποίηση των παλαιών κτιρίων (σε δύο φάσεις) μαζί με την 

οργάνωση του ελευθέρου χώρου του συγκροτήματος, που ξεκίνησε στα τέλη 

της δεκαετίας του ΄90 και ολοκληρώθηκε λίγο πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες 

του 2004, συνιστούν μια σύνθετη διαδικασία δυο αρχών: της αυθεντικότητας 

και της χρηστικότητας και καθιστώντας το ως ένα από τα βασικά στοιχεία, που 

συνθέτουν την εικόνα της πόλεως των Αθηνών. 

 

Εικόνα 3 Το εργοστάσιο αεριόφωτος 

Fig. 3 The gas factory 

 

 

 

1.2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΑΕΡΙΟΦΩΤΟΣ  (Τεχνόπολις)  

Τα κύρια κτίρια που συνθέτουν το εργοστάσιο «Αεριόφωτος», που σήμερα 

είναι γνωστό ως «Τεχνόπολις», φαίνονται στο χάρτη 1. και είναι τα ακόλουθα:  

 

 



 7 

• Κτίριο Δ2 (αεριοφυλάκιο) - Αίθουσα «Γιάννης Ρίτσος» 

Το συγκεκριμένο αεριοφυλάκιο είναι από τα πιο εντυπωσιακά του χώρου, 

εξαιτίας του περίτεχνου εξωτερικού σκελετού του. Χρονολογείται στα 1860 και 

ο μηχανισμός του, όπως και των άλλων τριών που υπήρχαν αρχικά (σήμερα 

έχουν παραμείνει στη θέση τους συνολικά 3), στηρίζεται στην επάλληλη – 

κατακόρυφη κίνηση δύο ή τριών μεταλλικών τυμπάνων με στεγανοποίηση 

νερού. Σε περίπτωση κενού συμπτύσσονται στο τύμπανο της βάσης, που 

είναι υπόγειο. Στο Δ2 μόνον, το τύμπανο αυτό είναι πέτρινο, ενώ η ανάπτυξη 

των τυμπάνων γίνεται μέσα στο περιμετρικό σιδερένιο χωροδικτύωμα. Όταν 

πλέον το εργοστάσιο παρήγαγε και υδαταέριο, αυτό το αεριοφυλάκιο 

αποτέλεσε τον αποκλειστικό χώρο αποθήκευσής του. 

• Κτίριο Δ4 (αεριοφυλάκιο) - Αίθουσα « Άγγελος Σικελιανός» 

Το δεύτερο αεριοφυλάκιο χρονολογείται από το 1905 και, όπως και τα 

υπόλοιπα, ακολουθούσε τους ίδιους κανόνες λειτουργίας, αν και ήταν το 

μικρότερο σε χωρητικότητα.  

 

Εικόνα 4 Κτίριο Δ4. 

Fig. 4 Building D4 
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• Κτίριο Δ15 (αεριοφυλάκιο) 

Το κτίριο Δ15, που αποτελεί σήμερα ένα από τα πιο χαρακτηριστικά κτίρια της 

Τεχνόπολης λόγω του όγκου του, είναι το μεγαλύτερο σε χωρητικότητα 

αεριοφυλάκιο του πρώην εργοστασίου (15.000 κ.μ) και χρονολογείται από το 

1905. 

• Κτίριο Α1 - «Gaz à l' eau» - Παλαιό Υδαταέριο 

Το κτίριο του Παλαιού Υδαταερίου είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο 

γύρω στα 1910. Στέγαζε τη βασική λειτουργία παραγωγής γκαζιού β’ 

ποιότητας, με ανάμειξη του κωκ με άκαυτο κάρβουνο και περικλείει σχεδόν 

όλο τον παλιό μηχανολογικό εξοπλισμό του υδαταερίου. Ουσιαστικά, 

λειτουργούσε συμπληρωματικά στην αρχική διαδικασία παραγωγής αερίου 

από κάρβουνο. 

 

 

• Κτίριο Δ16 - Νέο Υδαταέριο 

Το κτίριο μελετήθηκε το 1939 από γερμανική εταιρεία, αλλά, τελικά, 

κατασκευάστηκε το 1952 ή 1954,  για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του 

εργοστασίου φωταερίου. Εκεί γινόταν η παραγωγή του υδαταερίου βάσει νέας 

τεχνολογίας, ενώ έχει αναπλαστεί διατηρώντας όλα τα αρχικά του στοιχεία. 

• Κτίριο Δ5 

Το συγκεκριμένο κτίριο ήταν ένας από τους σημαντικότερους χώρους για την 

παραγωγική διαδικασία. Ονομάστηκε αίθουσα ρυθμιστών πίεσης 

(“ControlRoom” in situ) και κατασκευάστηκε πριν το 1884. Από εκεί 

ρυθμιζόταν και ελεγχόταν η διανομή του φωταερίου στο δίκτυο της πόλης. Τα 

μηχανήματα βρίσκονται ακόμα μέσα στο χώρο και  παρουσιάζουν αισθητικό 

ενδιαφέρον νεοκλασικισμού με διακοσμητικά επιθέματα στις μηχανές.  

• Κτίριο Δ12 –Αίθουσα «Νίκος Γκάτσος» 

Στο χώρο αυτό στεγαζόταν εκτός από ένα τμήμα καθαρτήριων και στάβλοι 

στην αρχική του φάση, το ξυλουργείο και το μηχανουργείο του εργοστασίου. 
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Εκεί επιδιορθώνονταν όλα τα εργαλεία, τα μηχανήματα του εργοστασίου αλλά 

και τα οχήματά του. Χρονολογείται πριν το 1900.  

 

 

Εικόνα 5 Κτίριο Δ12. 

Fig. 5 Building D12 

• Κτίριο Δ8 - Λουτρά 

Το κτίριο αυτό λειτούργησε από το 1912, ως ο χώρος των αποδυτηρίων και 

λουτρών για την καθημερινή υγιεινή των εργαζομένων. Τα λουτρά ήταν 

επενδυμένα με μάρμαρο, ενώ υπήρχε και παλιό σύστημα ανάρτησης των 

ρούχων. 

• Κτίριο Δ1 - Αίθουσα «Ανδρέας Εμπειρίκος» 

Το κτίριο Δ1 αποτελούσε έναν από τους χώρους φύλαξης των ανταλλακτικών 

των επιβλητικών μηχανημάτων και πολλών εργαλείων, μοναδικά στο είδος 

τους, καθώς κάποια από αυτά διατηρούνταν από την εποχή της έναρξης 

λειτουργίας του εργοστασίου. 
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Εικόνα 6 Κτίριο Δ1 

Fig. 6 Building D1 

• Κτίριο Δ13  «Σιδηρουργείο»  

Ο χώρος που χρησίμευε ως σιδηρουργείο (καμίνι) του συγκροτήματος, είναι 

σήμερα μια αίθουσα κατάλληλη για εκθέσεις μικρού μεγέθους. Ωφέλιμος 

χώρος: 60 τ.μ.  

 

Εικόνα 7 Κτίριο Δ13. 

Fig. 7 Building D13 
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• Κτίριο Δ6 « φούρνοι»  

Η αίθουσα με τους "φούρνους", ίσως ο πιο χαρακτηριστικός χώρος στην 

"Τεχνόπολη", διατηρεί ακόμη και σήμερα την ατμόσφαιρα και την αισθητική 

του παλαιού εργοστασίου. Εκεί μεταφερόταν ο γαιάνθρακας από την αυλή, 

ενώ με την καύση του, γινόταν ο διαχωρισμός του αερίου από τα 

υποπροϊόντα του (κωκ, κατράμι, κλπ).  

 

Εικόνα 8 Κτίριο Δ6. 

Fig. 8 Building D6 

• Κτίριο Δ7 « Κωνσταντίνος Καβάφης»  

Στην αίθουσα όπου βρίσκονται ακόμη το βαγονέτο και οι σιδηροτροχιές, είχαν 

εγκατασταθεί γερμανικοί φούρνοι, των οποίων η απόδοση ήταν μεγαλύτερη, 

προκειμένου να επιταχυνθεί η διαδικασία καύσης του γαιάνθρακα. Ο 

σύγχρονος αυτός βιομηχανικός χώρος, διατίθεται για εικαστικές εκθέσεις 

(video-art, ζωγραφικής, φωτογραφίας, γλυπτικής, χαρακτικής), παιδικές 

εκδηλώσεις καθώς και για μουσικές παραστάσεις.  
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Εικόνα 9  Άποψη της τεχνόπολις (πηγή Google earth) 

Fig. 9 View of technopolis (by google earth) 
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Χάρτης 1 Ο χώρος της Τεχνόπολης  

Map1  The area of Technopolis 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΝΟΙΞΗ 
ΣΗΡΑΓΓΩΝ 

 
 
 



 15 

2.  ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΣΗΡΑΓΓΩΝ 

2.1 ΓΕΝΙΚΑ 

Η κατασκευή υπογείων έργων (σηράγγων, φρεατίων, θαλάμων)  οδηγεί 

αναπόφευκτα σε επιφανειακές μετακινήσεις, οι οποίες έχουν επιπτώσεις στις 

υπερκείμενες υφιστάμενες κατασκευές. Συγκεκριμένα, οι υπάρχουσες 

υπερκείμενες υποδομές θα επηρεαστούν, είτε βραχυπρόθεσμα κατά την 

κατασκευή του έργου, είτε σε βάθος χρόνου. Ειδικότερα, η συμπεριφορά των 

υπερκείμενων κατασκευών στις προκαλούμενες μετακινήσεις από τη διάνοιξη 

σηράγγων, εξαρτάται από τη γεωμετρία τους και τον τύπο κατασκευής. Η 

αξιολόγηση του μεγέθους των επιπτώσεων στα κτήρια δυσχεραίνεται, 

δεδομένου ότι, συνήθως, η γνώση των παραμορφώσεων που έχουν υποστεί 

αυτά στο παρελθόν είναι μικρή, ειδικά  όταν αυτές αφορούν τη θεμελίωση  

κατασκευών. 

 

2.2 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΔΡΟΥΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ  

     Η συσχέτιση των επιφανειακών μετακινήσεων  και του βάθους της 

σήραγγας, δεν είναι ούτε απλή, ούτε γραμμική. Στην πραγματικότητα, οι 

εδαφικές μετακινήσεις εξαρτώνται από πλήθος παραγόντων, όπως: 

1. γεωλογικές, υδρογεωλογικές και γεωτεχνικές συνθήκες 

2. γεωμετρία της διατομής της σήραγγας και βάθος αυτής 

3. μέθοδος όρυξης 

4. ποιότητα των εργασιών καθώς και της διαχείρισης των έργων  

Σε κάθε περίπτωση, είναι προφανές ότι μία αβαθής σήραγγα θα προκαλέσει 

μεγαλύτερες επιπτώσεις στις επιφανειακές κατασκευές, σε σχέση με μία η 

οποία εξορύσσεται σε μεγαλύτερο βάθος.  
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Εικόνα 10 Τομές χαρακτηριστικών μορφών εδαφικών μετακινήσεων 

Fig. 10 Features of ground movements – cross sections 

Η κατασκευή μιας σήραγγας, αναπόφευκτα, θα επηρεάσει το υφιστάμενο 

εντατικό πεδίο καθώς και τις υδρογεωλογικές συνθήκες. Η μεταβολή αυτή του 

φυσικού εντατικού πεδίου, συνήθως, συνοδεύεται από μία ταχεία μετατόπιση 

του μετώπου προς το εσωτερικό της σήραγγας (εκβολή μετώπου) και από τη 

σύγκλιση των τοιχωμάτων της σήραγγας. Σε μαλακά συνεκτικά εδάφη, είναι, 

επιπλέον, δυνατή η παρατήρηση παραμορφώσεων, ως αποτέλεσμα της 

αλλαγής της πίεσης των πόρων, γεγονός που, επίσης, οφείλεται στην εξέλιξη 

των εργασιών της κατασκευής. 

Η έκταση, ο προσανατολισμός και η θέση των εδαφικών μετακινήσεων γύρω 

από το υπόγειο άνοιγμα, εξαρτώνται από τις γεωτεχνικές συνθήκες οι οποίες 

απαντώνται, τις υφιστάμενες γεωστατικές τάσεις και επιφανειακά φορτία, τις 

υδρογεωλογικές συνθήκες καθώς και από τις τεχνικές οι οποίες εφαρμόζονται, 

τόσο για την διάνοιξη, όσο και για την υποστήριξη του ανοίγματος. Στις 

περιοχές όπου η αντοχή της εδαφομάζας υπερβαίνει την κρίσιμη τιμή της, 

παρατηρούνται σημαντικές μετακινήσεις, τόσο από πλευράς έκτασης, όσο και 

επιτάχυνσης. Πιθανό αποτέλεσμα αυτών, είναι η δημιουργία επιφανειών 

διάτμησης (ολίσθησης) στην εδαφομάζα με επιζήμιες επιπτώσεις, αναφορικά 

με την απαίτηση υποστήριξης (φορτία βαρύτητας), αλλά και περιορισμού των 

εδαφικών μετακινήσεων. Συνήθως, η κατασκευή ενός ανυποστήρικτου 

ανοίγματος σε μαλακό έδαφος, οδηγεί σε, μεγάλης έκτασης, εδαφικές 
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μετακινήσεις, που μπορούν να προκαλέσουν τη δημιουργία μίας ζώνης 

αστοχίας πίσω από το μέτωπο. Σε εδάφη με πτωχά μηχανικά χαρακτηριστικά, 

η ζώνη αυτή είναι δυνατό να επεκταθεί προς την περιοχή μπροστά από το 

μέτωπο της σήραγγας.  

 

Εικόνα 11 Πλαστική ζώνη πίσω(a) και εμπρός(b) από το μέτωπο της εκσκαφής 

Fig. 11 Plastic zone behind (a) and (b) in front of the working face of the excavation 

Η ορθή εκτίμηση του κινδύνου αστοχίας του μετώπου, είναι απαραίτητη, τόσο 

όσον αφορά στην εξασφάλιση  των συνθηκών εργασίας, όσο και στην 

εκτίμηση της πιθανότητας εκδήλωσης επιφανειακών μετακινήσεων μεγάλης 

κλίμακας.  

 

2.3 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 

Οι εδαφικές μετακινήσεις, οι οποίες ξεκινούν σε μια υπό διάνοιξη σήραγγα, 

τείνουν να επεκταθούν στην επιφάνεια. Η έκτασή τους και η χρονική τους 

εξέλιξη, τυπικά εξαρτάται από τις γεωτεχνικές συνθήκες, τις γεωμετρικές 

συνθήκες, καθώς και τις εφαρμοζόμενες κατασκευαστικές μεθόδους. Οι τύποι 

επέκτασης μετακινήσεων προς την επιφάνεια είναι δύο. 

Πρωτεύων τύπος (εικ. 12). Ο τύπος αυτός λαμβάνει χώρα, καθώς οι 

εδαφικές τάσεις  αποτονώνονται στο μέτωπο.  
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Εικόνα 12 Πρωτεύων τύπος: βασική μορφή σε κατά μήκος και εγκάρσιο επίπεδο 

Fig.12 Primary type: standard format to longitudinal and transverse plane 

 
Δευτερεύων τύπος (εικ.13). Ο τύπος αυτός λαμβάνει χώρα, όταν το εδαφικό 

κάλυμμα είναι μικρού πάχους (λόγος C/D<2.5) και η υποστήριξη του 

ανοίγματος είναι ανεπαρκής. 

Οι συνθήκες αυτές οδηγούν στην διαμόρφωση ενός ενιαίου εδαφικού 

τεμάχους (μπλόκ), το οποίο ορίζεται από δύο ή περισσότερες ζώνες 

διάτμησης, που επεκτείνονται από τη σήραγγα προς την επιφάνεια. Οι 

εδαφικές μετακινήσεις στην επιφάνεια άνω της σήραγγας είναι της ίδιας τάξης 

μεγέθους, με αυτές οι οποίες παρουσιάζονται στο άνοιγμα.  

 
Εικόνα 13 Δευτερεύων τύπος: βασική μορφή σε κατά μήκος και εγκάρσιο επίπεδο 

Fig. 13 Secondary type: standard format to longitudinal and transverse plane 
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Οι παραπάνω τύποι εδαφικής απόκρισης, συνήθως, οδηγούν σε οριζόντιες 

και κατακόρυφες μετακινήσεις οι οποίες τείνουν να αναπτύσσονται στην 

επιφάνεια, καθώς η διάνοιξη εξακολουθεί να συνεχίζεται. 

 
Εικόνα 14 Τρισδιάστατη απεικόνιση λεκάνης καθιζήσεων 

Fig.14 3D display of the subsidences trough 

 

2.3.1 Επιφανειακές καθιζήσεις 
Η βασική μέθοδος για την εκτίμηση των επιφανειακών καθιζήσεων, 

αποτελείται από τρία κύρια χρονικά στάδια: 

(1) εκτίμηση της απώλειας εδαφικού όγκου κατά τη διάνοιξη (Ve) 

(2) εκτίμηση του ποσοστού της απώλειας εδαφικού όγκου η οποία λαμβάνει 

χώρα στην επιφάνεια (Vs) 

(3) προσδιορισμός του σχήματος της λεκάνης καθιζήσεων: 

- προσδιορισμός του πλάτους της λεκάνης (2i), 

- εκτίμηση του βάθους της λεκάνης, δηλ. της μέγιστης καθίζησης επιφάνειας 

( ). 

Η μορφή της λεκάνης των καθιζήσεων, είχε αντιπροσωπευθεί,, αρχικά από 

μια γκαουσσιανή καμπύλη, δηλαδή από μια καμπύλη κανονικής κατανομής.  

Οι βασικές  εξισώσεις είναι:   
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2

22
maxS S e

ψ
ι

 −
  ⋅ = ⋅                                           (1) 

 

όπου: S: η καθίζηση στην επιφάνεια του εδάφους και σε σημείο το οποίο 

απέχει εγκάρσια απόσταση ψ  από τον άξονα της σήραγγας 

: η μέγιστη καθίζηση στην επιφάνεια του εδάφους η οποία προκύπτει για τη 

θέση ψ=0     
i: η τυπική απόκλιση της καμπύλης των καθιζήσεων. Η τιμή της παραμέτρου i 

καθορίζει, στην ουσία, το εύρος της καμπύλης των καθιζήσεων και αντιστοιχεί 

στη θέση του σημείου καμπής (σημείο μέγιστης κλίσης). Στις πρακτικές 

εφαρμογές, το εύρος της καμπύλης των επιφανειακών καθιζήσεων 

λαμβάνεται ίσο με 3i  

 
Εικόνα 15 Εξιδανικευμένη εγκάρσια λεκάνη καθιζήσεων  

Fig.15 Transverse subsidences trough 

. 

Οι εξισώσεις οι οποίες υπολογίζουν την κλίση και την καμπυλότητα των 

επιφανειακών καθιζήσεων.  
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2.3.2 Επιφανειακές οριζόντιες μετακινήσεις 

Κατά την διάνοιξη της σήραγγας στην επιφάνεια του εδάφους, εκτός των 

καθιζήσεων, παρατηρούνται και οριζόντιες μετακινήσεις, οι οποίες 

δημιουργούν εφελκυστικές παραμορφώσεις. Εξαιτίας των καθιζήσεων και των 

οριζόντιων μετακινήσεων, προξενούνται αστοχίες στα υπερκείμενα κτίρια.  

Για την εκτίμηση των οριζόντιων μετακινήσεων του εδάφους, εξαιτίας της 

κατασκευής υπόγειου ανοίγματος, διάφοροι ερευνητές έχουν δώσει 

προσεγγιστικές σχέσεις. Αυτές οι σχέσεις, δίνουν τις οριζόντιες  μετακινήσεις 

ως συνάρτηση των καθιζήσεων στην επιφάνεια εδάφους.  

Μια από αυτές είναι η επόμενη σχέση, η οποία συσχετίζει την οριζόντια 

επιφανειακή μετακίνηση, με το βάθος του άξονα της σήραγγας και την 

επιφανειακή καθίζηση στη θέση Ψ από τον κατακόρυφο άξονα συμμετρίας της 

σήραγγας.  

                                         h vS S
h
ψ

= ⋅                                                  (4) 

 
  η επιφανειακή οριζόντια μετακίνηση  

ψ   η  απόσταση από τον κατακόρυφο άξονα της σήραγγας  

h    το βάθος του άξονα της σήραγγας  

Sv  η επιφανειακή καθίζηση . 
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Εικόνα 16 Κατά πλάτος κατανομή οριζόντιων και κατακόρυφων επιφανειακών μετακινήσεων, 

λόγω υπόγειων εκσκαφών 

Fig.16 Transverse distribution of horizontal surface movements and subsidences due to 

underground excavation 

 
Οι επιφανειακές μετακινήσεις και παραμορφώσεις παρουσιάζονται στην 

παραπάνω εικόνα 16. Η δράση τους είναι δυνατό να επιφέρει  σημαντικές 

ζημιές στον φέροντα οργανισμό και στην τοιχοποιία των υπερκείμενων 

κτιρίων,  με συνέπεια την αστοχία τους.  

 Συνδυάζοντας τη σχέση των κατακόρυφων μετακινήσεων  και αυτή των 

οριζόντιων μετακινήσεων,  καταλήγουμε στην ακόλουθη μαθηματική σχέση: 

 

                                  
2

22
max

i
hS S e

h

ψ
ψ

 
−  
  = ⋅ 

 
                                            (5)  

Επιλύοντας την εξίσωση 

                               

2

2
2

2max
21 0ihdS S e

d h i

ψ

ψ

ψ
 
−  
  

= − ⋅ = 
 

                                (6) 

 

Προκύπτει ότι η μέγιστη κλίση της καμπύλης των καθιζήσεων παρουσιάζεται 

στη θέση του σημείου καμπής. Το μέτρο της προκύπτει, θεωρώντας ότι ψ = i. 

Έτσι, από τις παραπάνω σχέσεις προκύπτει η σχέση    
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2.3.3 Επιφανειακές καθιζήσεις κατά τον άξονα της σήραγγας 

Κατά τη διάνοιξη της υπόγειας σήραγγας, οι επιφανειακές καθιζήσεις αρχίζουν 

μπροστά από το μέτωπο εκσκαφής. Εκτιμάται ότι αυτή η απόσταση είναι της 

τάξης των 0,5.D – 0,75.D. Όπου D νοείται η διάμετρος της κυκλικής 

σήραγγας. Οι επιφανειακές καθιζήσεις ολοκληρώνονται σε απόσταση της 

τάξης 1,5.D, πίσω από το μέτωπο εκσκαφής. 

Από παρατηρήσεις σε κατασκευές σηράγγων σε αργιλικά  εδάφη, 

διαπιστώθηκε, ότι οι  κατακόρυφες εδαφικές επιφανειακές μετακινήσεις κατά 

μήκος του άξονα της σήραγγας,  ακολουθούν με ικανοποιητική ακρίβεια τη 

μορφή μιας συνάρτησης πιθανότητας.  Η εκδήλωση των ανωτέρω 

καθιζήσεων κατά τη διάρκεια της κατασκευής, είναι δυνατόν να προκαλέσουν 

σημαντικές ζημιές σε υπερκείμενες ανωδομές, ανάλογες με εκείνες οι οποίες 

προέρχονται από τις αντίστοιχες κατά πλάτος καθιζήσεις μετά και την 

ολοκλήρωση των εργασιών διάνοιξης. Στην εικόνα 17 παρουσιάζεται μια 

προσέγγιση της κατανομής των καθιζήσεων κατά τον άξονα της σήραγγας   

 

 
Εικόνα 17 Κατανομή επιφανειακών καθιζήσεων κατά μήκος του άξονα της σήραγγας 

Fig.17 Distribution of surface subsidences along the axis of the tunnel 

. 
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2.3.4 Επιφανειακές μετακινήσεις μετά τη διάνοιξη 

Μετά την κατασκευή της σήραγγας είναι πιθανό να παρατηρηθούν 

μετακινήσεις σε εδάφη, που αποτελούνται από μαλακές αργίλους, εξαιτίας της 

μεταβολής της πίεσης του νερού των πόρων, η οποία προκύπτει από την 

κατασκευή του υπόγειου έργου. 

Ο χαρακτήρας αυτών των μετακινήσεων είναι, κυρίως, καθιζήσεις. Συχνά 

αναφέρονται ως καθιζήσεις λόγω στερεοποίησης, ενώ το μέτρο τους μπορεί 

να φθάσει το 30% - 90% των ολικών καθιζήσεων με αποτέλεσμα να αυξηθεί 

το εύρος της ζώνης των επιφανειακών καθιζήσεων στην περιοχή όπου γίνεται 

η διάνοιξη της υπόγειας σήραγγας.  

Οι κυριότεροι λόγοι για την εμφάνιση επιφανειακών καθιζήσεων μετά την 

κατασκευή της σήραγγας, είναι οι ακόλουθοι.  

• Το μέγεθος και η κατανομή της πίεσης των πόρων λόγω της 

κατασκευής της σήραγγας. 

• Η συμπιεστότητα και η διαπερατότητα του εδάφους. 

• Η διαπερατότητα της επένδυσης της σήραγγας σε σχέση με την 

διαπερατότητα του εδάφους. 

• Η αρχική κατανομή της πίεσης των πόρων στο έδαφος πριν την 

κατασκευή της υπόγειας σήραγγας.  

Η μεταβολή της πίεσης του νερού των πόρων εξαρτάται από τη μέθοδο 

κατασκευής της σήραγγας, ενώ σημαντικό ρόλο παίζει η διαπερατότητα της 

επένδυσης της σήραγγας, η οποία καθορίζει τη δυνατότητα της 

αποστράγγισης του υπόγειου νερού διαμέσου της σήραγγας.  

 

2.4 ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ  

Οι εδαφικές μετακινήσεις, που προκαλούνται από τη διάνοιξη ενός υπόγειου 

έργου ή μιας ανοιχτής εκσκαφής, προκαλούν μετακινήσεις, στροφές και 

παραμορφώσεις στα υπερκείμενα και τα γειτονικά κτίρια. Αποτέλεσμα αυτών 

είναι η πιθανή πρόκληση αστοχιών σε αυτές τις κατασκευές, αν συμβεί 

υπέρβαση της αντοχής τους. Έτσι, προκύπτει η ανάγκη του προσδιορισμού 
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ανοχών στα κτίρια, για τον έλεγχο της επικινδυνότητας τους και πιθανή 

ενίσχυση τους, αν απαιτείται.  

Οι  αστοχίες των κατασκευών οφείλονται, κυρίως, στις διαφορικές καθιζήσεις 

των θεμελίων του φέροντα οργανισμού τους. Στις καθιζήσεις, επίσης, 

οφείλονται οι αστοχίες των δικτύων κοινής ωφέλειας. Για αυτό το λόγο, 

απαιτείται να γίνει ο προσδιορισμός των επιτρεπόμενων οριακών καθιζήσεων 

στις κατασκευές και η θέσπιση κριτηρίων ασφάλειας, λειτουργικότητας και 

αισθητικής.  

Το μέγεθος της επιτρεπόμενης καθίζησης στις κατασκευές εξαρτάται από 

παραμέτρους σχετικές με την ανωδομή τους, την ακαμψία τους, τις απαιτήσεις 

λειτουργικότητας, τη θέση τους σε σχέση με άλλες κατασκευές, το μέγεθος, το 

ρυθμό και την κατανομή των εκτιμώμενων καθιζήσεων.   

 

2.4.1 Επιτρεπόμενες καθιζήσεις στις κατασκευές  

Τα όρια των επιτρεπόμενων καθιζήσεων στις κατασκευές έχουν προκύψει 

από μεγάλο αριθμό παρατηρήσεων καθιζήσεων σε διάφορους τύπους έργων 

φορτιζόμενων από τις ίδιες φορτίσεις τους.  

Με βάση παρατηρήσεις έχει προσδιοριστεί η μέγιστη επιτρεπόμενη διαφορική 

καθίζηση (δS) μεταξύ των διαδοχικών υποστυλωμάτων των κατασκευών που 

είναι θεμελιωμένες σε μη συνεκτικούς σχηματισμούς. Σύμφωνα με τους 

ερευνητές δS = 20mm, παράλληλα  έχει προσδιορισθεί η μέγιστη ολική 

επιτρεπόμενη καθίζηση (S) ως S = 25 mm. Για γενικές κοιτοστρώσεις η τιμή 

της ολικής καθίζησης προτάθηκε ότι μπορεί να φθάσει την τιμή S = 50mm.  

Σε σχέση με την γωνιακή στροφή που ορίζεται ως ( )S
l
δ

β =  έχει καθοριστεί 

για μεμονωμένα πέδιλα και κοιτοστρώσεις ότι μπορεί να φθάσει την τιμή       β 

= 1/300, ενώ για την αποφυγή των ρωγματώσεων σε τοίχους πληρώσεως έχει 

προταθεί β<1/500.  

Εκτός των παραπάνω επιπλέον έχουν συσχετιστεί οι μέγιστες επιτρεπόμενες 

καθιζήσεις (δS) στις κατασκευές με τη γωνιακή στροφή  ( )S
l
δβ = . Ανάλογα με 
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την χρήση και την ακαμψία της κατασκευής, καθορίστηκε ότι για την γωνιακή 

στροφή (β) θα πρέπει να ισχύουν  οι τιμές που δίνονται στον επόμενο πίνακα. 

    

Είδος κατασκευής Επιτρεπόμενη Δs /l 
  

Ευαίσθητες μηχανολογικές εγκαταστάσεις 1/750 
  

Πλαισιωτές κατασκευές 1/600 
  

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

  

Συνήθη κτίρια για τα οποία επιτρέπονται 
μικρορηγματώσεις στους τοίχους 

πληρώσεως 1/300 
  

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

  

Όριο για το οποίο είναι δυνατόν να 
παρουσιασθούν ζημιές στο φέροντα 

οργανισμό 1/150 
  

Εύκαμπτες πλινθοδομές με HL<1/4, άνευ 
ρηγματώσεως (Η/L είναι ο λόγος του ύψους 

προς το μήκος του τοίχου) 1/150 
Πίνακας 1 Είδος κατασκευής και επιτρεπόμενης κλίσης. 

Table 1 Kind of construction and permitable slope 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ 
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3. ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ 
ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ 

3.1 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ  ΠΕΡΙΟΧΗΣ  

Στην περιοχή της Τεχνόπολης είχε ιδρυθεί ένα  δίκτυο κατακόρυφου ελέγχου 

(Δ.Κ.Ε.), κατά τη δημιουργία της γραμμής 3 του metro. Σκοπός του δικτύου 

ήταν ο έλεγχος των καθιζήσεων στην περιοχή, λόγω της διάνοιξης της 

σήραγγας του metro. 

Στην περιοχή του Κεραμεικού ιδρύθηκαν 300 σημεία ελέγχου, ενώ στην 

Τεχνόπολη 80. Τα στοιχεία αυτών των σημείων παραχωρήθηκαν από την 

«ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ». Όπως φαίνεται από τον παρακάτω χάρτη (χάρτης 2.), η 

μπλε ζώνη δείχνει τη  σήραγγα που περνάει κάτω από την Τεχνόπολη, ενώ οι 

πράσινες γραμμές δείχνουν τη ζώνη επιρροής, μέσα στην οποία είναι πιθανό 

να παρουσιασθούν καθιζήσεις. Τελικά, επιλέχθηκαν 19 σημεία από τα οποία 

τα 18 είναι μέσα στην ζώνη επιρροής  και ένα είναι εκτός (το RT1) (χάρτης 2). 

Τα σημεία ήταν υλοποιημένα με ειδικά  μπουλόνια στο έδαφος και σε τοίχους 

κτιρίων.  

Επιπλέον, δημιουργήθηκε και ένα δίκτυο οριζοντίου ελέγχου (Δ.Ο.Ε.) πέντε 

κορυφών, γύρω από τη μεγάλη καπνοδόχο για τη διερεύνηση των πιθανών 

μετακινήσεών της, λόγω της διάνοιξης της σήραγγας (χάρτης 2).  
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Χάρτης 2 Τα δίκτυα ελέγχου στην περιοχή της Τεχνόπολης 

Με μαύρη γραμμή παρουσιάζεται το Δ.Κ.Ε, με κόκκινη γραμμή παρουσιάζεται το Δ.Ο.Ε. 

Map 2  Horizontal (red lines) and vertical (black lines) control networks in the area of 

Technopolis 
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3.2 ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ   

Το δίκτυο κατακόρυφου ελέγχου σχεδιάστηκε, προκειμένου να καλύψει την 

περιοχή της Τεχνόπολης. Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, από το ήδη 

υπάρχον δίκτυο που είχε ιδρυθεί στο παρελθόν, ήταν δεδομένη η θέση των 

κορυφών. Έτσι, ο σχεδιασμός, ουσιαστικά, αφορούσε την επιλογή των 

υψομετρικών διαφορών που επρόκειτο να μετρηθούν, καθώς και την επιλογή 

του οργάνου με το οποίο θα γίνονταν οι μετρήσεις.  

 

3.2.1 Βελτιστοποίηση  

Η βελτιστοποίηση είναι η διαδικασία επίτευξης του βέλτιστου σχεδιασμού 

δικτύου, ώστε να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις που έχουν τεθεί, όσον αφορά 

την ακρίβεια και την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων, καθώς και την 

ελαχιστοποίηση του χρόνου των εργασιών και του κόστους. Η μορφή του 

Δ.Κ.Ε. παρουσιάζεται στην εικόνα 18. Ως σταθερή κορυφή, επιλέχθηκε η  

κορυφή RT1, αφού είναι η  μοναδική κορυφή που βρίσκεται  εκτός της ζώνης 

επιρροής. Στο πλαίσιο της βελτιστοποίησης εκτιμήθηκε το μέσο σφάλμα σ Η για 

κάθε πρόγραμμα μετρήσεων και συντάχθηκε σχετικό διάγραμμα (διάγραμμα 

1.) για 17 υψομετρικές διαφορές,  για 25,  για 30 και τέλος για 68.   



 31 

Εικόνα 18 Μορφή του δικτύου κατακόρυφου ελέγχου.. 
Fig. 18  The vertical control network 

 
 
 

 
  Διάγραμμα 1.  Διάγραμμα βελτιστοποίησης του Δικτύου Κ.Ε. 

Diagram 1.   Optimization of the vertical control network  
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3.2.2 Μετρήσεις στοιχείων Δ.Κ.Ε. 

Η  μέθοδος που ακολουθήθηκε για τον προσδιορισμό των υψομετρικών 

διαφορών μεταξύ των υψομετρικών σημείων, ήταν η διπλή γεωμετρική 

χωροστάθμηση. Το όργανο που χρησιμοποιήθηκε είναι ο χωροβάτης DL – 

102c της εταιρίας Topcon με αντίστοιχες σταδίες του.    

Τα βασικά χαρακτηριστικά του οργάνου είναι   

• Ηλεκτρονική ανάγνωση 0,1 mm  

• Ακρίβεια  ± 1,0mm/√Κm  

• Min/max απόσταση μέτρησης 2,0m/100,0m 

• Χρόνος μέτρησης 4 sec  

• Μεγέθυνση τηλεσκοπίου 30 Χ  

• Βάρος 2,8 kg 

 

Σε καθημερινή βάση για την ορθή λειτουργία του οργάνου, πριν τις μετρήσεις, 

γινόταν ο έλεγχος check – adjust.  

 

 
Εικόνα 19 Ο χωροβάτης  DL 102C που χρησιμοποιήθηκε . 

Fig. 19TOPCON DL 102C level . 
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Οι μετρημένες υψομετρικές διαφορές (μετάβαση – επιστροφή), καθώς και οι 

τελικοί μέσοι όροι  βρίσκονται στον παρακάτω πίνακα (πίνακας 2). 

Από Προς ΔΗ (Μετάβαση) (m) ΔΗ (Επιστροφή) (m) ΔΗ (m) 

1 2 0,0294 -0,0293 0,0294 

2 3 0,1137 -0,1134 0,1136 

3 4 0,7812 -0,7811 0,7812 

4 5 0,0945 -0,0944 0,0945 

5 6 0,0283 -0,0279 0,0281 

6 1 0,7615 -0,7612 0,7614 

4 2 0,6675 -0,6676 0,6676 

6 RT1 0,2150 -0,2152 0,2151 

RT1 1 0,9759 -0,9758 0,9759 

5 7 0,0970 -0,0955 0,0963 

4 7 0,0020 -0,0018 0,0019 

7 8 0,0464 -0,0463 0,0464 

8 9 0,1892 -0,1889 0,1891 

7 10 0,0309 -0,0304 0,0307 

8 11 0,0028 -0,0031 0,0030 

9 10 0,2022 -0,2021 0,2022 

10 11 0,0101 -0,0100 0,0101 

11 5 0,1374 -0,1376 0,1375 

9 RT3 0,2765 -0,2765 0,2765 

17 9 0,3058 -0,3059 0,3059 

17 14 0,8357 -0,8360 0,8359 

14 13 0,0553 -0,0552 0,0553 

13 12 0,0736 -0,0738 0,0737 

12 14 0,0187 -0,0185 0,0186 

14 16 0,9084 -0,9082 0,9083 

16 17 0,0728 -0,0728 0,0728 

16 RT3 0,1018 -0,1021 0,1020 

16 15 0,0861 -0,0860 0,0861 

12 15 1,0117 -1,0118 1,0118 

10 5 0,1269 -0,1273 0,1271 
 

Πίνακας 2 Οι μετρημένες υψομετρικές διαφορές σε μετάβαση - επιστροφή και οι μέσοι όροι τους. 

Table 2 Measured height differences between the network’s points (aller -  retour)  as well as their 

averages 
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3.3. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

3.3.1 Σφάλμα κλεισίματος βρόχων  

Το δίκτυο που ιδρύθηκε, αποτελείται από 13 κλειστούς βρόχους, όπως 

φαίνεται και από την εικόνα 19. Το άθροισμα των υψομετρικών διαφορών 

(κλείσιμο βρόχου) μεταξύ των κορυφών που αποτελούν το βρόχο, πρέπει να 

είναι ίσο με το μηδέν. Επειδή αυτό δεν ισχύει στην πράξη, τίθεται ένα 

διάστημα μέσα στο οποίο θα πρέπει να βρίσκεται το κλείσιμο W του βρόχου, 

ώστε να γίνει αποδεκτό, θεωρώντας ότι προέκυψε από τυχαία σφάλματα κατά 

τη διάρκεια των μετρήσεων. 

Η μεταβλητότητα του κλεισίματος του βρόχου, που αποτελείται από (n) 

υψομετρικές διαφορές υπολογίζεται από τη σχέση: 

                      2 2 2 2 2
1 2 ........ n nβρ ισ σ σ σ σ∆Η ∆Η ∆Η ∆Η= + + + =                                        (8) 

Τελικά, προκύπτει ότι το σφάλμα του βρόχου είναι:    

                                           i nβρσ σ∆Η= ± ⋅                                              (9) 

Για να γίνει αποδεκτό το κλείσιμο W ενός βρόχου για επίπεδο εμπιστοσύνης 

95% θα πρέπει να ισχύει  

                                    0,95 0,95Z W Zβρ βρσ σ− ⋅ ≤ ≤ ⋅                                    (10) 

Όπου W ι= Σ∆Η  το κλείσιμο του βρόχου 

96.195,0Z =   

Στον παρακάτω πίνακα 3.  αναγράφεται  το κλείσιμο του κάθε βρόχου καθώς 

και το σφάλμα κλεισίματός του.    
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Βρόχοι W (mm) 1.96 σ  (mm) 

2-3-4-2 0,0 ±2,7 

2-4-5-6-1-2 0,1 ±3,3 

4-7-5-4 0,1 ±2,7 

7-8-9-10-7 -0,9 ±3,0 

8-9-10-11-8 -0,1 ±3,3 

13-12-14-13 0,2 ±3,3 

16-6RT1-RT11 -0,6 ±3,3 

13-12-14-13 0,2 ±3,3 

16-RT3-9-17-16 0,2 ±3,0 

17-16-14-17 0,4 ±2,7 

11-5-7-10-11 -0,6 ±3,0 

5-10-11-5 -0,4 ±2,7 

14-16-15-12-13-14 0,9 ±3,3 

Πίνακας 3 Το σφάλμα κλεισίματος των βρόγχων . 

Table3 Loop misclosures 

Από τα παραπάνω συμπεραίνεται ότι τα κλεισίματα των βρόχων του δικτύου 

που μετρήθηκε, είναι μικρότερα από το σφάλμα κλεισίματος τους για επίπεδο 

εμπιστοσύνης 95%.  

 

3.3.2  Συνόρθωση των μετρήσεων -  Επίλυση του Δ.Κ.Ε 

Η συνόρθωση έγινε με τη μέθοδο των εμμέσων παρατηρήσεων. Ως σταθερή 

θεωρήθηκε η κορυφή RT1. Επειδή δεν ήταν γνωστό το υψόμετρο της 

σταθερής κορυφής για αυτό το λόγο δόθηκε Η =0.000m.  

 Οι μετρήσεις θεωρήθηκαν ισοβαρείς με  βάρη  Ρ = 1   
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Τα στοιχεία του ΔΚΕ δίνονται παρακάτω 

• Πλήθος αγνώστων 17  

•  Πλήθος  των μετρήσεων  n = 30  

• Βαθμοί ελευθερίας  r = n – m = 13  

•  σ  a priori   ±0,3 mm  

•  σ  a posteriori ± 0,5  mm 

Τα τελικά υψόμετρα με τις αβεβαιότητές τους δίνονται στον πίνακα 4, που 

ακολουθεί. 

Κορυφή Κωδικός Η (m) σΗ (mm)  

1 EDAV005 0,9759 ±0,3 

2 EDAV010 1,0053 ±0,4 

3 EDAV015 1,1189 ±0,5 

4 ESAV135 0,3378 ±0,5 

5 EDAV040 0,2433 ±0,5 

6 EDAV030 0,2151 ±0,3 

7 ESAV150 0,3396 ±0,5 

8 ESAV155 0,3860 ±0,5 

9 ESAV185 0,5751 ±0,5 

10 ESAV205 0,3703 ±0,6 

11 ESAV210 0,3830 ±0,6 

12 EDAV096 0,0267 ±0,5 

13 EDAV090 0,1004 ±0,8 

14 EDAV080 0,0451 ±0,7 

15 ESAV255 1,0395 ±0,6 

16 ESAV260 0,9534 ±0,7 

17 ESAV195 0,8810 ±0,6 

RT3 RT3 0,8516 ±0,6 

RT1 RT1 0 0 

Πίνακας 4 Συνορθωμένα υψόμετρα κορυφών με τις αβεβαιότητες τους  

Table 4 Adjusted heights of the vertical control network’s points together with their standard 

deviations 
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3.3.3 Στατιστικοί έλεγχοι 

Ολικός έλεγχος ( Test x² )  

Έγινε ολικός έλεγχος για επίπεδο εμπιστοσύνης 95%. Το εκατοστιαίο σημείο 

της κατανομής χ2 για βαθμό ελευθερίας r = 13 και για πιθανότητα 95% είναι  

22.36  

                                            

2 22^
0 0,95,13

0
r

σ χ
σ

⋅
≤ , 0,26 0,44<                (11) 

Επομένως, η αρχική υπόθεση ισχύει για το συγκεκριμένο επίπεδο 

εμπιστοσύνης.  

 

Έλεγχος παρατηρήσεων κατά Baarda  

Στη συνέχεια έγινε ο έλεγχος των παρατηρήσεων ( σάρωση δεδομένων κατά 

Baarda ) με βάση τη σχέση:    

                                               
^

^ 3, 29
i

W ι

υ

υ

σ
= ≤                                           (12) 

Από τον έλεγχο, διαπιστώθηκε ότι σε καμία παρατήρηση δεν ανιχνεύεται 

χονδροειδές σφάλμα.  

 

3.4 ΔΙΚΤΥΟ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

3.4.1  Ίδρυση των κορυφών του δικτύου 

Η ίδρυση των κορυφών του δικτύου οριζοντίου ελέγχου (ΔΟΕ) έγινε με 

κριτήριο, ότι από αυτές θα έπρεπε να υπάρχει επαρκής οπτική επαφή για τη 

βέλτιστη σάρωση της καπνοδόχου. Ιδρύθηκε ένα δίκτυο 5 νέων κορυφών, 

επειδή καμία κορυφή από αυτές της «ΑΤΤΙΚΟ – ΜΕΤΡΟ» δεν ικανοποιούσε 

το σκοπό για τον οποίο ιδρύθηκε το ΔΟΕ ( εικόνα 20). 
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Εικόνα 20 Το δίκτυο οριζοντίου ελέγχου. 

Fig. 20 The horizontal control network 

 
3.4.2  O γεωδαιτικός σταθμός  

Το όργανο που χρησιμοποιήθηκε ήταν ο ολοκληρωμένος γεωδαιτικός 

σταθμός IS 203 της εταιρείας Topcon. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του οργάνου 

είναι: 

• Γωνιομετρική ακρίβεια: 3" (10cc) 

• Εμβέλεια απόστασης με πρίσμα: 4.000m 

• Εμβέλεια απόστασης χωρίς πρίσμα: 2.000m 

• Ακρίβεια στην απόσταση: ±(2mm+2ppm) 

• Ακρίβεια στην απόσταση χωρίς πρίσμα: 5mm 

• Εμβέλεια σάρωσης: 150m 

• Ταχύτητα σάρωσης: max 20 σημεία / sec 

• Ταχύτητα εντοπισμού στόχου: 15°/ sec 

• Εμβέλεια αυτόματου εντοπισμού: 1000m με κανονικό πρίσμα 

• Ταχύτητα περιστροφής: 85°/ sec 

• Λειτουργικό σύστημα: Microsoft Windows CE.NET 4.2 

• Βάρος: 6.2 kg χωρίς μπαταρία 
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Εικόνα 21 Ο γεωδαιτικός σταθμός IS 203 Topcon 

Fig. 21 The total station IS 203 Topcon  

 

Εικόνα 22 Το κατάφωτο 

Fig. 22 The reflector used 
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3.4.3 Μετρήσεις 

Οι μετρήσεις των στοιχείων του δικτύου, έγιναν με τη Μέθοδο των Τριών 

Τριπόδων. Μετρήθηκαν οι οριζόντιες και οι κατακόρυφες γωνίες, τα κεκλιμένα 

μήκη σε μετάβαση και επιστροφή, καθώς και τα ΥΟ, ΥΣ σε κάθε κορυφή. Από 

αυτά τα στοιχεία, προσδιορίσθηκαν τα οριζόντια μήκη και οι υψομετρικές 

διαφορές μεταξύ των κορυφών του δικτύου. Τα στοιχεία αυτά δίνονται στους 

πίνακες 5 και 6. 

 S(m) Z(grad) D(m) M.O.D(m) ΔH(m) M.O.ΔH(m) ΥΟ(m) ΥΣ(m) 

S1 - S2 18,744 99,7333 18,744  0,072 0,075 1,568 1,575 

S2 - S1 18,747 100,9112 18,745 18,745 -0,078  1,665 1,475 

S1 - S3 20,398 100,3002 20,397  -0,003 -0,003 1,568 1,475 

S3 - S1 20,399 99,5459 20,398 20,398 0,003  1,522 1,665 

S1 - S4 24,705 100,1068 24,705  0,017 0,019 1,568 1,510 

S4 - S1 24,705 100,1753 24,705 24,705 -0,022  1,561 1,515 

S2 - S4 11,824 101,153 11,822  -0,059 -0,060 1,665 1,510 

S4 - S2 11,824 99,5467 11,824 11,823 0,060  1,561 1,585 

S4 - S3 27,403 100,3702 27,403  -0,023 -0,023 1,561 1,425 

S3 - S4 27,400 100,0669 27,400 27,402 0,023  1,522 1,470 

S3 - S6 23,969 100,4014 23,969  -0,219 -0,220 1,522 1,590 

S6 - S3 23,969 99,9447 23,969 23,969 0,220  1,670 1,470 

S4 - S6 14,769 100,943 14,767  -0,255 -0,256 1,554 1,590 

S6 - S4 14,768 99,7532 14,768 14,768 0,257  1,670 1,470 

S2 - S6 25,894 100,8251 25,892  -0,316 -0,312 1,610 1,590 

S6 - S2 25,892 99,6395 25,892 25,892 0,308  1,676 1,515 
Πίνακας 5 Μήκη και υψομετρικές διαφορές του ΔΟΕ . 

Table 5    Distances and height differences of the horizontal control network. 
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Οριζόντια Γωνία Μέγεθος (grad) 

S4-S3-S6 36,1657 

S4-S6-S3 96,2415 

S3-S4-S6 67,5931 

S2-S1-S4 30,4925 

S2-S4-S1 52,1683 

S1-S2-S4 117,3378 

S4-S2-S6 16,3742 

S2-S6-S4 13,0548 

S1-S3-S4 66,8220 

S1-S4-S3 50,8089 

S2-S1-S3 112,8611 

Πίνακας 6 Οι τιμές των οριζόντιων  γωνιών 

Table 6 The measured horizontal angles of the network 

 

3.4.4 Συνόρθωση των παρατηρήσεων  - Επίλυση του ΔΟΕ  

Η συνόρθωση έγινε με τη μέθοδο των εμμέσων παρατηρήσεων και με τις 

ελάχιστες εξωτερικές δεσμεύσεις, με την κορυφή S1 (0,0) σταθερή και το 

αζιμούθιο αs1s2 = 0 grad.  

Οι προσωρινές συντεταγμένες που χρησιμοποιήθηκαν δίνονται στον πίνακα 7 

και οι τελικές στον πίνακα 8. 

Κορυφή X (m) Y (m) 

1 0 0 

2 0 18,745 

3 19,985 -4,097 

4 11,384 21,926 

6 25,887 19,132 

Πίνακας 7 Οι προσωρινές τιμές των συντεταγμένων  του δικτύου 

Table 7 Initial coordinates of the network’s points. 
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Τα στοιχεία του ΔΟΕ δίνονται παρακάτω:  

• πλήθος αγνώστων m = 7 

• πλήθος μετρήσεων n = 19 

• βαθμοί ελευθερίας r = n – m = 12 

• To  σ  a priori είναι ±1 

• σ  a posteriori  ±1,045 

• Αβεβαιότητα γωνιών   σ γ= ±35 cc 

• Αβεβαιότητα πλευρών  σ  = ±2 mm 

                                         

Κορυφή Χ(m) σΧ (mm) Y (m) σY (mm) 

1 0,0 0,0 0,0 0,0 

2 0,0 0,0 18,745 0,0 

3 19,983 ±1,1 -4,093 ±0,9 

4 11,386 ±0,7 21,925 ±0,5 

6 25,889 ±1,3 19,137 ±1,2 

Πίνακας 8 Τελικές  τιμές των συντεταγμένων με τις αβεβαιότητες τους  

Table8 Estimates of the network’s points together with their standard deviations  

 
3.4.5 Στατιστικοί έλεγχοι  των μετρήσεων. 
Ολικός έλεγχος (Test x²)  
Αφού ολοκληρωθεί η συνόρθωση θα πρέπει να γίνει έλεγχος αν ισχύει η 

αρχική υπόθεση.  

Το εκατοστιαίο σημείο της κατανομής χ για βαθμούς ελευθερίας r = 12 και για 

πιθανότητα 95% είναι  21,03 

                                 
2 22^
0 0,95,12

0
r

σ χ
σ

⋅
≤      1,09 1,91<                        (13) 

                                                 

Επομένως, η αρχική υπόθεση ισχύει για το συγκεκριμένο επίπεδο 

εμπιστοσύνης. 
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Έλεγχος παρατηρήσεων κατά Baarda  

Στη συνέχεια γίνεται ο έλεγχος των παρατηρήσεων (σάρωση δεδομένων κατά 

Baarda)  

Θα πρέπει να  ισχύει η παρακάτω ανισότητα    

                                                  
^

^ 3, 29
i

W ι

υ

υ

σ
= ≤                                        (14) 

 Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι σε καμία παρατήρηση δεν ανιχνεύεται 

χονδροειδές σφάλμα.  

Στη συνέχεια προσδιορίσθηκαν τα στοιχεία των ελλείψεων σφάλματος, τα 

οποία δίνονται στον πίνακα 10.  

Κορυφή σ  (mm) σ  (mm) θ (g) 

1 0,0 0,0 - 

2 0,0 0,0 0,0 

3 1,1 0,8 24,87 

4 0,7 0,4 20,58 

6 1,5 0,9 248,40 

Πίνακας 9 Τα στοιχεία των ελλείψεων σφάλματος των κορυφών του δικτύου.  

Table9 Elements of the error ellipses. 
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Εικόνα 23 Οι ελλείψεις σφάλματος 

Fig.23 The standard error ellipses 

. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΤΗΣ 
ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ 

ΑΕΡΙΟΦΩΤΟΣ 
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4. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ 
ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΑΕΡΙΟΦΩΤΟΣ 

Η Γεωμετρική τεκμηρίωση της καπνοδόχου στο χώρο των τριών διαστάσεων, 

είχε ως σκοπό την ανίχνευση και τον εντοπισμό των πιθανών  αποκλίσεων 

της κατασκευής. Αυτές πιθανόν να οφείλονται σε κατασκευαστικές ατέλειες ή 

κυρίως  στη διάνοιξη της σήραγγας, αλλά και της λειτουργίας του metro. Για το 

σκοπό αυτό, έγινε σάρωση της καπνοδόχου και στη συνέχεια, στο 

τρισδιάστατο μοντέλο και σε συγκεκριμένες στάθμες, έγιναν οριζόντιες τομές. 

Σε κάθε μια τομή προσδιορίσθηκε το σημείο τομής των διαγωνίων. Από τη 

σύγκριση της θέσης των σημείων αυτών στις διάφορες στάθμες, 

προσδιορίσθηκαν οι αποκλίσεις της καπνοδόχου.  

 

4.1 ΣΑΡΩΣΗ 

 

Εικόνα 24 Η καπνοδόχος που ελέγχθηκε  

Fig. 24 The scanned chimney 
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Η καπνοδόχος, που ελέγχθηκε έχει ύψος 35 μέτρα, είναι ορθογωνικής 

διατομής, δεν είναι ολόσωμη κατασκευή, το δε υλικό δόμησής της αποτελείται 

από οπτόπλινθους. Για την αύξηση της διατμητικής αντοχής της, φέρει 

μεταλλική ενίσχυση, στις γωνίες καθ’ όλο το ύψος της, καθώς και οριζόντιους 

συνδέσμους (εικ 24). Η διατομή της στη βάση είναι 3.00 m Χ 3.00 m, ενώ στα 

25m οι διαστάσεις της είναι περίπου  2.00 m Χ 2.00 m.       

Η σάρωση της καπνοδόχου έγινε από τις κορυφές (S1, S2, S3, S6) του 

δικτύου, με βήμα περίπου 1 cm οριζόντια και κατακόρυφα. Συνολικά από κάθε 

κορυφή σαρώθηκαν δυο πλευρές της καπνοδόχου, επομένως, λόγω της 

επικάλυψης, η τελική πυκνότητα ήταν καλύτερη του 1 cm. Το νέφος που 

προέκυψε, αποτελείται από 80000 περίπου σημεία. Κάθε  σάρωση από κάθε 

κορυφή διαρκούσε περίπου μία (1) ώρα. 

Το νέφος των σημείων παρουσιάζεται στην εικόνα 25. Στην εικόνα 26 

παρουσιάζεται η επιφάνεια της καπνοδόχου, όπως προκύπτει μετά την 

επεξεργασία του νέφους των σημείων, μέσω του λογισμικού Realworks. 
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Εικόνα 25 Το νέφος των σημείων 
Fig.25 Points’ cloud 
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Εικόνα 26 Η επιφάνεια της καπνοδόχου 
Fig. 26 The surface of  the chimney 
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4.1.1 Επεξεργασία νέφους σημείων.  
Η επεξεργασία του νέφους των σημείων που προήλθαν από τη σάρωση της 

καπνοδόχου, έγινε με το λογισμικό  Realworks. Αρχικά, έγινε «καθαρισμός» 

του νέφους σημείων, δηλαδή αφαιρέθηκαν τα σημεία που εμφανώς δεν 

ανήκουν στην επιφάνεια. Στη συνέχεια, έγινε η δημιουργία της επιφάνειας της 

καπνοδόχου καθώς και η επεξεργασία της (εντολές Mesh creation, Mesh 

editing), χωρίς προβολή της σε κάποιο στερεό. Τέλος, έγιναν οι τομές (εντολή 

Cutting) της τελικής επιφάνειας  στις στάθμες 2, 12, 20, 25 m. (εικ.27, 28). Η 

εργασία ολοκληρώθηκε με την εξαγωγή των τομών σε περιβάλλον Autocad 

(εντολή Export).  

  

 

Εικόνα 27 Το λογισμικό Realworks κατά την δημιουργία των τομών. 

Fig. 27 The software Realworks while creating cross sections 
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Εικόνα 28 Οι τομές της καπνοδόχου  

Fig.28 The chimney’s cross-sections  
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Μετά την εξαγωγή των τομών στο περιβάλλον Autocad προσδιορίσθηκαν τα 

σημεία τομής των διαγωνίων τους και οι αντίστοιχες συντεταγμένες. Όπως 

φαίνεται και στην εικόνα 29., τα σημεία τομής των διαγωνίων δεν ταυτίζονται, 

με αποτέλεσμα να εντοπίζεται σχετική απόκλιση της καπνοδόχου. Τα στοιχεία 

αυτής της παραμόρφωσης  παρουσιάζονται παρακάτω στον (πίνακα 11).  

 

Εικόνα 29 Τα σημεία τομής των διαγωνίων στις διάφορες τομές της καπνοδόχου. 
Fig. 29 The position of the chimney’s axis (diagonal intersection) at the level of each cross-

section. 
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4.1.2 Προσδιορισμός αποκλίσεων καπνοδόχου.  

Για την καλύτερη τεκμηρίωση των αποκλίσεων κρίθηκε σκόπιμο να 

προσδιορισθούν αυτές,  μέσω αναλυτικής διαδικασίας. Για το σκοπό αυτό 

ακολουθήθηκε η παρακάτω διαδικασία.  

• Ορίσθηκαν τα σημεία τα οποία ανήκουν στις στάθμες 2, 12, 20 και 25 m, 

και βρίσκονται μέσα σε μία ζώνη ύψους  +0.05 m. 

• Για κάθε πλευρά κάθε τομής προσδιορίσθηκε η βέλτιστη ευθεία με ΜΕΤ, 

δηλαδή εκτιμήθηκαν οι συντελεστές α , β  και οι αβεβαιότητες τους. Έτσι, για 

κάθε επίπεδο υπάρχουν τέσσερις εξισώσεις ευθειών για τον προσδιορισμό 

των πλευρών της καπνοδόχου.   

• Από την τομή των ευθειών αυτών προσδιορίσθηκαν τα τέσσερα σημεία 

που αντιστοιχούν στις τέσσερις γωνίες της καπνοδόχου σε κάθε μια στάθμη. 

• Τέλος, προσδιορίσθηκε το σημείο τομής των αντίστοιχων διαγωνίων. 

Τα αποτελέσματα δίνονται αναλυτικά παρακάτω. 

Στάθμη 2m  

Εξισώσεις ευθειών  
Υ = 5,867Χ - 66,195      σο =±0,02  

Υ = -0,183Χ + 6,934     σο  =±0,01  

Υ = 5,609Χ - 45,885     σο = ±0,02  

Υ = -0,180Χ + 9,978     σο =±0,01  
Συντεταγμένες σημείων τομής  
Χ = 12,088m, Υ = 4,728m  
Χ = 12,596m, Υ = 7,708m  
Χ = 9,121m, Υ = 5,269m  
Χ = 9,650m, Υ = 8,238 m 
Συντεταγμένες σημείου τομής διαγωνίων  
Χ = 10,863m   Υ = 6,492m   

 

Ενδεικτικά δίνονται οι τέσσερις βέλτιστες ευθείες που προσδιορίσθηκαν για 

την στάθμη των 2 m με τις αντίστοιχες διαγώνιες (εικ. 31).  
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Εικόνα 31 Οι βέλτιστες ευθείες και το σημείο τομής των διαγωνίων στη στάθμη 2m. 

Fig. 31 The best fitting lines creating the horizontal section of the chimney at the level of 2m  

 

Στάθμη 12m  
Εξισώσεις ευθειών  
1) Υ = 5,693Χ - 63,311           σο =± 0,02    

2) Υ = -0,180Χ + 7,013           σο =± 0,01    

3) Υ  = 5,548Χ - 45,829          σο =± 0,02   

4) Υ = -0,181Χ + 9,849           σο =± 0,01   
Συντεταγμένες σημείων τομής  
1) Χ = 11,973m, Υ = 4,856m  
2) Χ = 12,454m, Υ = 7,592m  
3) Χ = 9,226m, Υ = 5,351m  
4) Χ = 9,719m, Υ = 8,088m   
Συντεταγμένες σημείου τομής διαγωνίων   

Χ = 10,844m Υ = 6,475m    

 

 



 55 

Στάθμη 20m   

Εξισώσεις ευθειών  
1) Υ = 5,449Χ -59,125           σο   = ±0,01     

2) Υ = -0,184Χ + 7,255          σο   =± 0,01  

3) Υ = 5,721Χ – 48,689         σ0   = ±0,02    

4) Υ = -0,173Χ + 9,526          σο   = ±0,01    
Συντεταγμένες σημείων τομής  
1) Χ = 12,213 m, Υ  =7,419m   
2) Χ = 11,785m,  Υ = 5,090m  
3) Χ = 9,474m,    Υ = 5,515m  
4) Χ= 9,878m,     Υ = 7,824m    
Συντεταγμένες σημείου τομής διαγώνιων    

Χ = 10,831m  Υ = 6,458m    

 

Στάθμη 25m  
Εξισώσεις ευθειών  
1) Υ = 5,430Χ - 58,115         σo = ±0,02   

2) Υ = -0,157Χ + 7,072         σo = ±0,01    

3) Υ = 5,481Χ - 47,144         σo = ±0,03   

4) Υ = -0,172Χ + 9,362         σo =± 0,01   
Συντεταγμένες σημείων τομής  
 1)Χ = 11,667 m,  Υ  = 5,240m  
2) Χ = 9,617 m,     Υ = 5,562 m 
3) Χ = 9,997m,      Υ = 7,644 m 
4) Χ = 12,045m,    Υ = 7,292 m 
Συντεταγμένες σημείου τομής διαγώνιων     

Χ = 10,839m     Υ = 6,433m    

 

 

Στην παρακάτω εικόνα 33  παρουσιάζονται οι διατομές  στις στάθμες 2m, 

12m, 20m, 25m, καθώς και το όριο  της ζώνης επιρροής από τη διάνοιξη της 

σήραγγας.  
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Εικόνα 33 Διατομές καπνοδόχου στις 4 στάθμες ως προς τη ζώνη επιρροής της σήραγγας. 

Fig.33 Chimney’s cross-sections at the four levels, and the tunnel’s zone of influence 

 
 

Επομένως, με βάση τα παραπάνω προκύπτουν οι αποκλίσεις της 

καπνοδόχου, κατά Χ και Υ, σε γραμμικό μέγεθος D, ως ποσοστό επί τοις %ο 

και με γωνίες διεύθυνσης a σύμφωνα με τη μέθοδο της προσομοίωσης, όπως 

παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα 10  

 

ΔΗ σταθμών ΔΧ (m) ΔΥ (m) D (m) D ‰ α (g) Κλίση θ (g) 

2m – 12m -0,019 -0,017 0,026 2.6 253,5331 0,1655 

12m – 20m -0,013 -0,017 0,021 2.6 241,5615 0,1671 

20m – 25m 0,008 -0,025 0,026 5,2 180,2837 0,3310 

2m – 25m -0,024 -0,059 0,064 2.9 224,5950 0,1771 

Πίνακας10 Απoκλίσεις άξονα καπνοδόχου  

Table10 Deflections of the chimney’s axis.  

Η  τεκμηρίωση των αποκλίσεων της καπνοδόχου έγινε και  μέσω λογισμικού 

με δυο διαφορετικές μεθόδους. Αναλυτικά:  

 Με βάση την πρώτη διαδικασία έγινε επεξεργασία των τομών της επιφάνειας 

της καπνοδόχου, μέσω του λογισμικού (Realworks). 
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• Έτσι, δημιουργήθηκαν τέσσερις τομές, στις στάθμες 2m, 12m, 20m και 

25m, αντίστοιχα. 

•  Για κάθε πλευρά κάθε τομής επιλέχθηκαν τα σημεία τα οποία θα 

χρησιμοποιηθούν (τουλάχιστον είκοσι σε κάθε πλευρά). Έτσι, μέσω του 

λογισμικού (Autocad) και της εντολής (raport), προσδιορίσθηκε  η βέλτιστη 

ευθεία. Συνεπώς, για κάθε επίπεδο υπάρχουν τέσσερις ευθείες που ορίζουν 

τις τέσσερις πλευρές της καπνοδόχου. 

• Από την τομή των ευθειών αυτών, προσδιορίσθηκαν τα τέσσερα σημεία 

που αντιστοιχούν στις τέσσερις γωνίες της καπνοδόχου σε κάθε μια στάθμη. 

• Τέλος, προσδιορίσθηκε το σημείο τομής των αντίστοιχων διαγωνίων. 

Oι αποκλίσεις της καπνοδόχου που προκύπτουν, κατά Χ και Υ, σε γραμμικό 

μέγεθος D, ως ποσοστό επί τοις %ο, με γωνίες διεύθυνσης a και με κλίση θ 

ως προς την κατακόρυφη, παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα 11. 

 

ΔΗ σταθμών ΔΧ (m) ΔΥ (m) D (m) D ‰ α (g) Κλίση θ (g) 

2m – 12m -0,021 -0,005 0,022 2,2  285,12  0,14 

12m – 20m -0,008 -0,015 0,017 2,1  231,19 0,14 

20m – 25m -0,012 -0,021 0,024 4,8  233,05 0,31 

2m – 25m -0,041 -0,041 0,058 2,5  250,00 0,16 

Πίνακας11 Απόκλιση καπνοδόχου στις διάφορες στάθμες  

Table11 Chimney’s deflections at specified levels 

 

 
 

Η άλλη μέθοδος βασίζεται στα σημεία του νέφους της σάρωσης και όχι στην 

επιφάνεια που δημιουργήθηκε μέσω του λογισμικού Realworks.  

•  Αρχικά, προσδιορίσθηκαν οι θέσεις όλων των σημείων του νέφους, που  

ανήκουν στις στάθμες 2, 12, 20 και 25 m, και βρίσκονται μέσα σε μία ζώνη 

ύψους  +0.05 m, στο περιβάλλον του λογισμικού Autocad. 

• Για κάθε πλευρά κάθε τομής, προσδιορίσθηκε η βέλτιστη ευθεία (εντολή 

raport) χρησιμοποιώντας όλα τα σημεία που ανήκαν σε αυτή την πλευρά. 
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Έτσι, για κάθε στάθμη ορίσθηκαν τέσσερις ευθείες που περιγράφουν την 

διατομή της καπνοδόχου.   

• Από την τομή των ευθειών αυτών, προσδιορίσθηκαν τα τέσσερα σημεία 

που αντιστοιχούν στις τέσσερις γωνίες της καπνοδόχου σε κάθε μια στάθμη. 

• Τέλος, προσδιορίσθηκε το σημείο τομής των αντίστοιχων διαγωνίων. 

Οι αποκλίσεις της καπνοδόχου που προκύπτουν , κατά Χ και Υ, σε γραμμικό 

μέγεθος D, ως ποσοστό επί τοις ‰ και με γωνίες διεύθυνσης a και με κλίση θ 

ως προς την κατακόρυφη, παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα 12. 

 

ΔΗ σταθμών ΔΧ (m) ΔΥ (m) D (m) D ‰ α (g) κλίση θ (g) 

2m – 12m -0,018 -0,015 0,023 2,3  255,12  0,14 

12m – 20m -0,017 -0,017 0,024 3  250,00 0,19 

20m – 25m 0,001 -0,021 0,021 4,2  196,97 0,26 

2m – 25m -0,036 -0,052 0,063 2,7  238,55 0,17 

Πίνακας12 Απόκλιση καπνοδόχου στις διάφορες στάθμες  

Table12 Chimney’s deflections at specified levels 

 

Στην εικόνα 34 που ακολουθεί, φαίνονται οι αποκλίσεις του άξονα της 

καπνοδόχου μεταξύ των τεσσάρων σταθμών, στις οποίες εφαρμόσθηκαν οι 

τρεις μεθοδολογίες που περιγράφηκαν παραπάνω. Το παρακάτω σχήμα 

προκύπτει από την ένωση των κέντρων της κάθε στάθμης. Με κόκκινο 

χρώμα, παρουσιάζονται οι αποκλίσεις που προκύπτουν, ακολουθώντας  τη 

μέθοδο της προσομοίωσης. Με πράσινο χρώμα, παρουσιάζονται οι 

αποκλίσεις που προκύπτουν από την επεξεργασία της επιφάνειας 

εφαρμόζοντας (λογισμικά Realworks και Autocad). Τέλος, με μαύρο χρώμα, 

παρουσιάζονται οι αποκλίσεις της καπνοδόχου που προκύπτουν με την 

χρήση των σημείων της σάρωσης.   
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Εικόνα 34 Αποκλίσεις του άξονα της καπνοδόχου στις τέσσερις στάθμες με τις τρεις 

μεθόδους επεξεργασίας. 
Fig. 34 Deflections of the chimney’s axis at the four levels according to three evaluation 

methods  

Ακολουθεί ο πίνακας 13 , με τα στοιχεία των κέντρων της κάθε στάθμης  για  

κάθε μέθοδο.                     

Μέθοδος X (m) Y (m) Στάθμη (m) 
Τομές επιφάνειας (Realworks) 10.86 6.49 2 

 10.84 6.48 12 
 10.83 6.47 20 
 10.82 6.45 25 
    

Τομές νέφους σημείων (Autocad) 10.87 6.49 2 
 10.85 6.48 12 
 10.83 6.46 20 
 10.83 6.44 25 
    

Προσομοίωση (M.E.T) 10.86 6.49 2 
 10.84 6.47 12 
 10.83 6.46 20 
 10.84 6.43 25 

Πίνακας13 Τα στοιχεία των κέντρων κάθε στάθμης, για κάθε μέθοδο.  

Table13 The information centres in each level for each method 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
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5. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Για την εκπόνηση αυτής της διπλωματικής εργασίας χρειάστηκε να γίνει μια 

σειρά από διαφορετικά στάδια μελέτης τα οποία περιγράφονται στη συνέχεια 

του κεφαλαίου.   

Πριν την έναρξη των μετρήσεων ήταν απαραίτητη η αναγνώριση της 

περιοχής, καθώς και η εύρεση αλλά και η αξιολόγηση των κορυφών  των 

δικτύων, που είχαν ιδρυθεί ήδη στην περιοχή κατά το παρελθόν από την 

«Αττικό Μετρό».    

Ακολούθησαν οι εργασίες πεδίου με τη μέτρηση των υψομετρικών διαφορών 

μεταξύ των κορυφών  του δικτύου κατακορύφου ελέγχου (Δ.Κ.Ε.)  

Επιπρόσθετα, έγινε η ίδρυση του δικτύου οριζοντίου ελέγχου (Δ.Ο.Ε),   καθώς 

και η μέτρηση των στοιχείων του δικτύου (οριζόντιες και κατακόρυφες γωνίες, 

κεκλιμένες και οριζόντιες  αποστάσεις, υψομετρικές διαφορές). Τέλος έγινε η 

σάρωση της καπνοδόχου. 

Έγινε  επεξεργασία των μετρήσεων , συνόρθωση των παρατηρήσεων και 

επίλυση των δικτύων. Στη συνέχεια, έγινε η επεξεργασία του νέφους των 

σημείων που δημιουργήθηκαν από τη σάρωση της καπνοδόχου στο 

λογισμικό του Realworks αλλά και του Autocad.  Ακολούθησε η δημιουργία 

τομών και η εύρεση των παραμορφώσεων της καπνοδόχου μέσω των 

λογισμικών που έχουν αναφερθεί στα παραπάνω κεφάλαια. Τέλος 

προσδιορίσθηκαν οι παραμορφώσεις με  τη διαδικασία της προσομοίωσης, 

μέσω της μεθόδου των ελάχιστων τετραγώνων.  
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Ακολουθεί γράφημα με το χρόνο που απαιτήθηκε  για την ολοκλήρωση  της 

διπλωματικής εργασίας.  

 
 

 
Γράφημα 3 Κατανομή των διαδικασιών για την εκπόνηση της εργασίας. 

Graph 3 Allocation of procedures for the compilation of the work 
 
 

 

Ακολουθεί γράφημα με το χρόνο που απαιτήθηκε για τις εργασίες πεδίου. 

 
Γράφημα 4  Κατανομή των εργασιών υπαίθρου. 

Graph 4 Distribution of rural work 
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Ακολουθεί γράφημα με το χρόνο που απαιτήθηκε για τις εργασίες γραφείου. 

 

 
Γράφημα 4  Κατανομή των εργασιών γραφείου. 

Graph 4 Office work distribution 

  
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  -  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
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6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ   

6.1.ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

• Από την επεξεργασία των μετρήσεων, διαπιστώνεται ότι η καπνοδόχος 

παρουσιάζει αποκλίσεις από την κατακόρυφο. Διαπιστώνεται επίσης, η 

ύπαρξη στροφής, όπως φαίνεται στις εικόνες 33 και 34 . 

• Οι διαφορές που διαπιστώνονται μεταξύ των αποκλίσεων, που 

υπολογίζονται από τις τρεις διαφορετικές διαδικασίες, είναι της τάξης 

των λίγων εκατοστών. Ωστόσο, περισσότερο αξιόπιστη κρίνεται η 

διαδικασία με τη χρήση της Μ. Ε. Τ, η οποία δίνει αυστηρά ελεγχόμενα 

αποτελέσματα. 

• Με βάση τη διαδικασία αυτή: 

Η παραμόρφωση, που έχει υποστεί η καπνοδόχος με τη μορφή  

γραμμικού μεγέθους (D) της απόκλισης από την κατακόρυφο και ως 

ποσοστό επί τοις ‰, ανά τμήματα σταθμών και συνολικά, παρουσιάζεται 

αναλυτικά παρακάτω:  

ΔΗ σταθμών D (m) D ‰ 

2m – 12m 0,026 2,6 

12m – 20m 0,021 2,6 

20m – 25m 0,026 5,2 

2m – 25m 0,064 2,9 

 

• Σύμφωνα με το κριτήριο του ΕΑΚ2000, για την μέγιστη επιτρεπόμενη 

απόκλιση από την κατακόρυφη των κατασκευών, που είναι 3‰, 

παρατηρείται ότι οι αποκλίσεις, που εμφανίζονται μεταξύ των 

ενδιάμεσων σταθμών, είναι μικρότερες από αυτό το όριο. Εξαίρεση 

αποτελεί η απόκλιση μεταξύ των σταθμών 20m και 25m, η οποία 

υπερβαίνει το παραπάνω όριο. H συνολική απόκλιση της καπνοδόχου 

από την κατακόρυφο είναι μικρότερη από το όριο . 
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     Πιο συγκεκριμένα:   

     Μεταξύ των σταθμών 2m και 12m είναι   D‰ = 2,6‰ < 3‰ 

     Μεταξύ των σταθμών 12m και 20m είναι D‰ = 2,6‰ < 3‰ 

     Μεταξύ των σταθμών 20m και 25m είναι D‰ = 5,2‰ > 3‰ 

     Μεταξύ των σταθμών 2m και 25m είναι   D‰ = 2,9‰ < 3‰ 

 

6.2.ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Με βάση τα συμπεράσματα που εξάγονται παραπάνω διατυπώνονται οι 

παρακάτω προτάσεις. 

• Η σάρωση υψίκορμων κατασκευών να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή σε 

διαδοχικές επικαλυπτόμενες σαρώσεις μικρού ύψους, έτσι ώστε να 

επιτυγχάνεται το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα. 

• Προτείνεται η επαναμέτρηση του δικτύου κατακορύφου ελέγχου για τον 

έλεγχο των επιφανειακών καθιζήσεων, κατά τη φάση της λειτουργίας 

της σήραγγας. 

• Προτείνεται η επανάληψη της σάρωσης της καπνοδόχου για να 

διαπιστωθεί η εξέλιξη της απόκλισης της. 

• Προτείνεται ο έλεγχος των άλλων δυο καπνοδόχων για τον εντοπισμό 

αποκλίσεων, οι οποίες μπορούν να συσχετιστούν με αυτές που 

διαπιστώθηκαν από την παρούσα διπλωματική εργασία. Στόχος θα 

είναι ο έλεγχος της απόκρισής τους μετά την ολοκλήρωση της 

διάνοιξης της σήραγγας, αλλά και κατά το στάδιο της λειτουργίας της. 

• Προτείνεται ο έλεγχος των καπνοδόχων της Τεχνόπολης κατά την 

επίδραση δυναμικών φορτίων (ανεμοπίεση, κραδασμοί από την 

διέλευση των συρμών ΜΕΤRO, σεισμική δράση κ.λπ.).  
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Παράρτημα  
 
 
Σκαρίφημα με τις εξασφαλίσεις των κορυφών του δικτύου οριζοντίου ελέγχου 

S2, S4 και S6  

 
 
 

Κορυφή Χ(m) Ym) H(m) 

1 0 0 0 

2 0 18,745 0,075 

3 19,983 -4,093 -0,003 

4 11,386 21,925 0,019 

6 25,889 19,137 -0,237 

 
Οι κορυφές του δικτύου (S1 και S3) δεν εμφανίζονται στο παραπάνω 

σκαρίφημα γιατί καταστράφηκαν μετά την ολοκλήρωση των εργασιών 

υπαίθρου. 
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