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ΠΕΡΙΛΗΨΗ: H πρόβλεψη του µεγέθους και της χρονικής εξέλιξης των καθιζήσεων XYTA
παρουσιάζει πολλαπλό πρακτικό ενδιαφέρον, γεγονός που παρακίνησε πολλούς ερευνητές να
µελετήσουν το φαινόµενο και να διατυπώσουν µαθηµατικά µοντέλα για την εκτίµηση της
παραµόρφωσης. Η συγκριτική αξιολόγηση αυτών των σχέσεων έδειξε την υπεροχή του µοντέλου
της µονοδιάστατης στερεοποίησης. Η παρούσα δηµοσίευση δίνει ένα παράδειγµα εφαρµογής του
µοντέλου της µονοδιάστατης στερεοποίησης για µακροχρόνια πρόβλεψη καθίζησης,
χρησιµοποιώντας δεδοµένα καθιζήσεων από έναν πραγµατικό χώρο.
ABSTRACT: Predicting the rate and magnitude of the anticipated landfill settlement is of great
practical interest. This has motivated many researchers to study the process and develop
analytical models for the estimation of deformations. Comparative assessment of these models
has shown the advantages of estimating landfill settlements using the model of one-dimensional
consolidation. The present paper gives an example of the implementation of the model of onedimensional consolidation for the prediction of long-term settlements, using data from an existing
landfill.

1.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η πρόβλεψη των καθιζήσεων σε χώρους
υγειονοµικής ταφής απορριµµάτων (ΧΥΤΑ),
τόσο κατά τη διάρκεια της λειτουργίας τους
όσο και στο στάδιο της µεταφροντίδας,
παρουσιάζει πολλαπλό πρακτικό ενδιαφέρον.
Ιδιαίτερα µετά το πέρας λειτουργίας του
χώρου, η εξέλιξη των καθιζήσεων µπορεί να
αποτελέσει κριτήριο σταθεροποίησης του
όγκου των απορριµµάτων και εποµένως
κριτήριο καθορισµού του χρόνου παύσης της
µεταφροντίδας, δηλαδή της συντήρησης, της
παρακολούθησης και του ελέγχoυ του χώρου.
Το πρακτικό ενδιαφέρον που παρουσιάζουν
οι καθιζήσεις των ΧΥΤΑ παρακίνησε πολλούς
ερευνητές να µελετήσουν το φαινόµενο,
οδηγώντας στην αναγνώριση των µηχανισµών
που οδηγούν στην εκδήλωσή του, την
κατανόηση της ποιοτικής του εξέλιξης και

τελικά στη διατύπωση µαθηµατικών µοντέλων
για την πρόβλεψη των αναµενόµενων
καθιζήσεων. Οι πρώτες και πιο διαδεδοµένες
προσπάθειες προσοµοίωσης του φαινοµένου
βασίζονται στις σχέσεις της εδαφοµηχανικής
για τον υπολογισµό της µονοδιάστατης
συµπίεσης
λόγω
στερεοποίησης,
κατ’
αναλογία µε τις καθιζήσεις εδαφών µε υψηλό
ποσοστό οργανικών ουσιών (Sowers, 1973).
Ακολούθησαν
προτάσεις
µιας
σειράς
εµπειρικών
συσχετίσεων
[λογαριθµική
συνάρτηση (Yen and Scanlon, 1975),
πολυωνυµική συνάρτηση (Edil et al., 1990),
υπερβολική συνάρτηση (Ling et al., 1998)],
καθώς και κάποιες αναλυτικές εκφράσεις που
προσπαθούν
να
περιγράψουν
τους
µηχανισµούς
της
καθίζησης
[ρεολογικό
µοντέλο (Edil et al., 1990), διφασικό
καταστατικό µοντέλο συµπεριφοράς (Machado
et al., 2002), σύνθετο µοντέλο συµπίεσης
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(Marques et al., 2003), µοντέλο αποσύνθεσης
(Park and Lee, 2002)].
2.

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Καθώς οι προτεινόµενες αναλυτικές µέθοδοι
πλήθαιναν, άρχισαν να δηµοσιεύονται και
συγκριτικές
µελέτες
των
πιο
συχνά
εµφανιζόµενων µεθόδων, χρησιµοποιώντας
ως βασικό κριτήριο τη µαθηµατική προσέγγιση
των µετρήσεων από την εξίσωση της κάθε
µεθόδου. Οι Edil et al. (1990) παρουσίασαν το
ρεολογικό µοντέλο και την πολυωνυµική
συνάρτηση και κατέληξαν ότι η πολυωνυµική
συνάρτηση
προσεγγίζει
καλύτερα
τις
µετρήσεις. Οι El-Fadel et al. (1999)
χρησιµοποίησαν το µοντέλο της µονοδιάστατης στερεοποίησης, το ρεολογικό µοντέλο
και την πολυωνυµική συνάρτηση για να
προσοµοιώσουν µετρήσεις από πειραµατικές
κυψέλες και υπολόγισαν ότι το µοντέλο
στερεοποίησης έχει το µεγαλύτερο συντελεστή
συσχέτισης µε τις µετρήσεις, ενώ το ρεολογικό
µοντέλο δίνει τις µικρότερες αποκλίσεις. Οι
Ling et al. (1998) έδωσαν έµφαση στην
υπεροχή των εµπειρικών συσχετίσεων και
ειδικότερα της υπερβολικής συνάρτησης. Οι
Park et al. (2002) χρησιµοποίησαν επί τόπου
µετρήσεις
από
επτά
ΧΥΤΑ
για
να
αξιολογήσουν το µοντέλο της µονοδιάστατης
στερεοποίησης, τη λογαριθµική συνάρτηση,
την πολυωνυµική συνάρτηση και την
υπερβολική συνάρτηση. Κατέληξαν ότι όλες
µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την
πρόβλεψη των καθιζήσεων, εφόσον ληφθούν
υπόψη µετρήσεις από τη φάση της
δευτερογενούς καθίζησης.
Στο πλαίσιο της συγκριτικής αξιολόγησης
των µεθόδων πρόβλεψης καθίζησεων, έγινε
από τη Σαµαρά (2003) µια εργασία µε στόχο
τη διατύπωση κριτηρίων για την επιλογή
µεθόδου πρόβλεψης των καθιζήσεων ΧΥΤΑ
και τη διατύπωση κατευθυντήριων γραµµών
για να σταθµίσει ο µηχανικός την αξιοπιστία
της πρόβλεψης και τις ανάγκες για µετρήσεις
πεδίου. Για το σκοπό αυτό, συγκεντρώθηκε µια
βάση δεδοµένων µε στοιχεία καθιζήσεων από
17 χώρους απόθεσης απορριµµάτων και πέντε
εργαστηριακά
πειράµατα.
Η
συγκριτική
αξιολόγηση των µοντέλων οδήγησε στο
συµπέρασµα ότι το µοντέλο της µονοδιάστατης
στερεοποίησης, το ρεολογικό µοντέλο και η
υπερβολική
συνάρτηση
µπορούν
να
χρησιµοποιηθούν για την εκτίµηση των
καθιζήσεων δίνοντας αξιόπιστα αποτελέσµατα.
Από τα τρία αυτά µοντέλα, αυτό της

µονοδιάστατης στερεοποίησης υπερτερεί των
άλλων,
καθώς
όχι
µόνο
προσεγγίζει
ικανοποιητικά τις µετρήσεις και προσοµοιώνει
µε αρκετή ακρίβεια το φυσικό φαινόµενο, αλλά
επίσης είναι εύκολο να προσδιοριστούν οι
παράµετροί του. Η υπεροχή του µοντέλου
τεκµηριώνεται από την ύπαρξη αρκετών
συστηµατικών συσχετίσεων µεταξύ των
παραµέτρων
του
µοντέλου
και
των
παραγόντων που επηρεάζουν τις καθιζήσεις,
καθώς και από την παρατήρηση ότι οι
παράµετροι σταθεροποιούνται µέσα σε σχετικά
σύντοµο χρονικό διάστηµα, της τάξης των 2
έως 3 ετών (Σαµαρά και Πανταζίδου, 2005).
3.

ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΟΝΟ∆ΙΑΣΤΑΤΗΣ
ΣΤΕΡΕΟΠΟΙΗΣΗΣ

Το µοντέλο µονοδιάστατης στερεοποίησης βασίζεται στη θεωρία στερεοποίησης συνεκτικών
εδαφών και προτάθηκε από τον Sowers (1973)
για τον υπολογισµό των καθιζήσεων ΧΥΤΑ.
Σύµφωνα µε το µοντέλο αυτό και λαµβάνοντας
υπόψη ότι η δευτερογενής καθίζηση χωρίζεται
σε δύο φάσεις, η συνολική καθίζηση S µιας
στρώσης απορριµµάτων αρχικού ύψους Η0
δίνεται από τις παρακάτω σχέσεις:

p + dp
S (t )
t
= C c ⋅ log 0
+ C a1 ⋅ log
H0
p0
t1
∀t 2 ≥ t ≥ t1

(1α)

p + dp
t
S (t )
t
= C c ⋅ log 0
+ C a1 ⋅ log 2 + C a 2 ⋅ log
H0
p0
t1
t2
(1β)
∀t ≥ t 2
όπου Cc, Cα1 και Cα2 είναι οι συντελεστές
πρωτογενούς, ενδιάµεσης δευτερογενούς και
µακροχρόνιας δευτερογενούς συµπιεστότητας,
αντίστοιχα, p0 είναι η υπάρχουσα κατακόρυφη
πίεση στο µέσο της στρώσης, dp είναι η
αύξηση της κατακόρυφης πίεσης στο µέσο της
στρώσης, t είναι ο χρόνος από την αρχή των
µετρήσεων (που συµπίπτει µε το κλείσιµο της
κυψέλης ή την επιβολή φορτίου), t1 είναι η
διάρκεια της πρωτογενούς καθίζησης και t2 o
χρόνος
έναρξης
της
µακροχρόνιας
δευτερογενούς καθίζησης. Στην περίπτωση
της καθίζησης υπό ίδιο βάρος (ι.β.), ως
υπάρχουσα κατακόρυφη πίεση (p0) θεωρείται
η πίεση που ασκούν τα µηχανήµατα
συµπύκνωσης κατά την τοποθέτηση [48 kΝ/m2
σύµφωνα µε τον Sowers (1973)] και ως
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d (∆H / H )
dt

=

0,434C a 2
t

(2)

Mε προσαρµογή µετρήσεων από 12 χώρους
απόθεσης απορριµµάτων, συµπεριλαµβανοµένου και του ΧΥΤΑ της Αθήνας, ο Coumoulos
υπολόγισε από την Εξίσωση (2) συντελεστές
µακροχρόνιας δευτερογενούς συµπιεστότητας
Cα2 οι οποίοι κυµαίνονται ως επί το πλείστον
µεταξύ των τιµών 0,07 και 0,25.
4.

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Η παρούσα δηµοσίευση θα δώσει ένα
παράδειγµα εφαρµογής του µοντέλου µονοδιάστατης στερεοποίησης βασισµένο σε δεδοµένα
καθιζήσεων από ένα πραγµατικό χώρο απόθεσης απορριµµάτων. Ο χώρος που θα χρησιµοποιηθεί είναι ο ΧΥΤΑ Bandeirantes που
βρίσκεται στα προάστια του Σάο Πάολο της
Βραζιλίας (Machado et al., 2002). Η έναρξη
της λειτουργίας του χώρου έγινε στα µέσα του
1979. Η στήλη των απορριµµάτων, ύψους 26

m, στην οποία έγιναν οι µετρήσεις (σηµείο
MS13) ολοκληρώθηκε 15 έτη αργότερα, οπότε
και ξεκίνησαν οι µετρήσεις, οι οποίες συνεχίστηκαν συστηµατικά για περίπου 7 έτη. Τα
απορρίµµατα συµπυκνώνονταν κάθε 0,6 – 0,8
m, είχαν περιεχόµενο σε οργανικά υλικά 55%
και ειδικό βάρος 10 kN/m3.
Στο Σχήµα 1 παρουσιάζονται οι µετρήσεις
της κατακόρυφης παραµόρφωσης συναρτήσει
του χρόνου σε ηµιλογαριθµική κλίµακα. Από το
σηµείο καµπής του διαγράµµατος προσδιορίζεται ο χρόνος t2, ο οποίος βρίσκεται ίσος µε
400 ηµέρες. Γραφικά µπορεί να υπολογιστεί
και ο χρόνος µετάβασης από την πρωτογενή
στη
δευτερογενή
καθίζηση
(t1).
Σε
περιπτώσεις όµως, όπως η συγκεκριµένη,
που έχουµε παλαιά απορρίµµατα χωρίς
επιβολή εξωτερικού φορτίου, το µέγεθος και η
διάρκεια της πρωτογενούς καθίζησης είναι
πολύ µικρά σε σχέση µε τα αντίστοιχα µεγέθη
της δευτερογενούς καθίζησης, µε αποτέλεσµα
να µη µπορούν να προσδιοριστούν γραφικά.
Κατακόρυφη παραµόρφωση
(% του αρχικού ύψους)

αύξηση της κατακόρυφης πίεσης (dp) το ι.β.
των απορριµµάτων.
Το µοντέλο στερεοποίησης έχει πέντε
παραµέτρους,
τους
τρεις
συντελεστές
συµπιεστότητας, Cc, Cα1 και Cα2, το χρόνο
πρωτογενούς συµπίεσης t1 και το χρόνο
έναρξης της µακροχρόνιας δευτερογενούς
συµπίεσης t2. Γενικά ο χρόνος t1 κυµαίνεται
από ένα έως τρεις µήνες το πολύ, ενώ η
διακύµανση για το χρόνο t2 είναι ένα µε τρία
χρόνια (Yuen, 1999). Οι βιβλιογραφικές τιµές
για τον συντελεστή Cα1 κυµαίνονται µεταξύ
0,01 και 0,06, ενώ ο συντελεστής Cα2 λαµβάνει
κατά µια τάξη µεγέθους µεγαλύτερες τιµές που
µπορεί να φθάσουν έως και 0,5 (El-Fadel et
al., 1999, Lee and Park, 1999). Οι τρεις
παράµετροι συµπιεστότητας προσδιορίζονται
µε µαθηµατική προσαρµογή του µοντέλου στις
υπάρχουσες µετρήσεις, ενώ οι χρονικές
παράµετροι µπορούν να προσδιοριστούν
γραφικά από διαγράµµατα καθίζησης – χρόνου
σε
ηµιλογαριθµική
κλίµακα,
όπως
περιγράφεται στην επόµενη ενότητα.
Στην περίπτωση που ενδιαφέρει µόνο η
εξέλιξη των καθιζήσεων στο στάδιο της
µακροχρόνιας
δευτερογενούς
συµπίεσης,
δηλαδή για χρόνους µεγαλύτερους από t2, ο
Coumoulos (2003) παρατήρησε ότι ο
συντελεστής συµπιεστότητας Cα2 µπορεί να
προσδιοριστεί από το ρυθµό της ανηγµένης
παραµόρφωσης σύµφωνα µε τη σχέση:

15%
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Χρόνος (ηµέρες)

Σχήµα 1. Γραφικός προσδιορισµός χρόνου
µετάβασης στη µακροχρόνια δευτερογενή
καθίζηση.
Figure 1. Graphical estimation of the time
when long-term secondary settlement begins.
Το µοντέλο όµως, όπως φαίνεται και από
την Εξίσωση (1α), είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο
στην επιλογή του χρόνου ολοκλήρωσης της
πρωτογενούς καθίζησης t1. Για το λόγο αυτό,
επιλέγονται τρεις δυνατές τιµές του t1 (ένας,
δύο και τρεις µήνες) και για κάθε µια
υπολογίζεται
ένα
ζεύγος
τιµών
των
συντελεστών Cα1 και Cc από την Εξίσωση (1α)
µε γραµµική προσέγγιση των µετρήσεων.
Τελικά ως χρόνος t1 λαµβάνεται αυτός στον
οποίον αντιστοιχεί η καλύτερη προσέγγιση των
µετρήσεων από το µοντέλο.
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Συγκεκριµένα εκτιµάται η κλίση της ευθείας
(που αντιστοιχεί στο συντελεστή Cα1) και ο
σταθερός όρος (που αντιστοιχεί στη τιµή της
πρωτογενούς καθίζησης, C c ⋅ log

p 0 + dp
) και
p0

κατόπιν υπολογίζεται ο συντελεστής Cc.
Σηµειώνεται ότι οι τιµές των t1 και Cc που
υπολογίζονται µε τον τρόπο αυτό δεν
αντικατοπτρίζουν την πραγµατική εξέλιξη της
πρωτογενούς καθίζησης, αλλά αποτελούν ένα
προϊόν µαθηµατικής προσέγγισης, µε σκοπό
την καλύτερη προσαρµογή του µοντέλου
πρόβλεψης στις µετρήσεις. Για το λόγο αυτό,
οι
τιµές
αυτές
δεν
µπορούν
να
χρησιµοποιηθούν για την εξαγωγή ασφαλών
συµπερασµάτων σχετικά µε την πρωτογενή
καθίζηση.
Πίνακας 1. Εκτίµηση διάρκειας πρωτογενούς
καθίζησης, t1 (µέρες), και συντελεστή Cα1.
Τable 1. Estimation of t1 (days) and Cα1.
Μετρήσεις
t
∆Η/Η0
20
0,38%
50
0,77%
75
1,15%
100
1,54%
125
1,92%
150
2,31%
175
2,69%
200
3,08%
225
3,46%
250
3,85%
275
4,04%
300
4,23%
350
4,62%
400
5,00%
Συντελεστής
συσχέτισης R
Τυπική απόκλιση SD
Μέση απόκλιση AD

t1 = 30

t1 = 60

t1 = 90

C α1 =
0,050

C α1 =
0,056
∆Η/Η0

C α1 =
0,060

0,24%
1,12%
1,74%
2,23%
2,62%
2,96%
3,25%
3,50%
3,73%
3,94%
4,12%
4,46%
4,75%

0,83%
1,53%
2,07%
2,51%
2,88%
3,21%
3,49%
3,75%
3,98%
4,19%
4,56%
4,88%

1,36%
1,94%
2,42%
2,82%
3,16%
3,47%
3,74%
3,99%
4,22%
4,62%
4,97%

0,98

1,00

1,00

14%
10%

8%
6%

5%
3%

Ο Πίνακας 1 περιλαµβάνει τις 14 πρώτες
(από τις 60 συνολικά) µετρήσεις στο σηµείο
ΜS13 του ΧΥΤΑ Bandeirantes, οι οποίες
αντιστοιχούν στα στάδια της πρωτογενούς και
ενδιάµεσης δευτερογενούς καθίζησης (δηλ. για
t ≤ t2 = 400 ηµέρες). Επίσης δείχνει και τις
αντίστοιχες υπολογισµένες τιµές για κάθε ένα

συντελεστή
ενδιάµεσης
δευτερογενούς
συµπιεστότητας Cα1 για τους τρεις πιθανούς
χρόνους t1. Παρατηρούµε ότι για το χρόνο t1 =
90 ηµέρες υπολογίζεται συντελεστής Cα1 =
0,06 ο οποίος δίνει το µεγαλύτερο συντελεστή
συσχέτισης R και τις µικρότερες αποκλίσεις.
Για τον υπολογισµό του συντελεστή Cc
λαµβάνεται υπάρχουσα κατακόρυφη πίεση p0
= 48 kN/m2 (πίεση των µηχανηµάτων
συµπίεσης), και αύξηση της πίεσης λόγω του
ι.β. των απορριµµάτων ίση µε dp = 130 kN/m2
(στο µέσον της στήλης των απορριµµάτων) και
προκύπτει Cc = 0,019.
Τέλος, εκτιµάται ο συντελεστής Cα2 µε
γραµµική προσαρµογή των υπόλοιπων
µετρήσεων (δηλ. για χρόνους t > t2 = 400
ηµέρες) στην Εξίσωση (1β) και έτσι προκύπτει
Cα2 = 0,091. Τόσο η τιµή αυτή όσο και η τιµή
του Cα1 = 0,060 που υπολογίστηκε παραπάνω
βρίσκονται εντός των βιβλιογραφικών ορίων
που αναφέρθηκαν στην Ενότητα 3.
5.

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ

Για να µπορεί να γίνει αξιόπιστη µακροχρόνια
πρόβλεψη των καθιζήσεων, πρέπει οι
παράµετροι του µοντέλου να µπορούν να
διατηρηθούν σταθερές για το χρονικό διάστηµα
της πρόβλεψης. Για το µοντέλο της
µονοδιάστατης στερεοποίησης, ο συντελεστής
δευτερογενούς συµπιεστότητας αλλάζει κατά
την είσοδο του χώρου στην τελική φάση της
µακροχρόνιας δευτερογενούς καθίζησης και
κατόπιν παραµένει θεωρητικά σταθερός,
γεγονός που διευκολύνει τη µακροχρόνια
πρόβλεψη των καθιζήσεων. Η πράξη δείχνει
ότι για τη σταθεροποίηση του συντελεστή Cα2
απαιτούνται µετρήσεις περίπου 2 έως 3 ετών
µετά το κλείσιµο του χώρου (Σαµαρά και
Πανταζίδου, 2005).
Στο Σχήµα 2 παρουσιάζεται η πρόβλεψη
της καθίζησης αν χρησιµοποιηθούν µετρήσεις
των πρώτων 2 ή 3 ετών. Συγκρίνοντας στις
δύο αυτές περιπτώσεις την προβλεπόµενη
τιµή κατακόρυφης παραµόρφωσης µε τη
µετρηθείσα καθίζηση 7 έτη µετά το κλείσιµο
του χώρου, παρατηρούµε απόκλιση της
τελικής πρόβλεψης κατά 9,8% και 4%,
αντίστοιχα. Σηµειώνεται ότι ο συντελεστής
συσχέτισης πρόβλεψης και µετρήσεων είναι
και στις δύο περιπτώσεις µεγαλύτερος του
0,99.
Στο Σχήµα 3 παρουσιάζεται η πρόβλεψη
της καθίζησης για 30 έτη για τρεις περιπτώσεις
όπου για την προσαρµογή του µοντέλου έχουν
χρησιµοποιηθεί µετρήσεις 2, 3 ή και των 7
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Σχήµα 2. Σύγκριση επί τόπου µετρήσεων και προβλέψεων µε χρήση του µοντέλου
µονοδιάστατης στερεοποίησης.
Figure 2. Comparison of site settlement data and predictions based on the model οf onedimensional consolidation.
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Σχήµα 3. Πρoβλέψεις εξέλιξης καθιζήσεων 30ετίας µε βάση µετρήσεις καθιζήσεων 2, 3 και 7
ετών.
Figure 3. Estimates of 30-year deformation based on settlement measurements of 2, 3 and
7 years.
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διαθέσιµων ετών. Η απόκλιση της τελικής
πρόβλεψης του υπολογισµού µε βάση
δεδοµένα 2 και 3 χρόνων, σε σύγκριση µε την
πρόβλεψη που βασίζεται σε δεδοµένα 7
χρόνων, είναι 11,3% και 4,2%, αντίστοιχα.
Όπως παρατηρούµε, µε προσαρµογή του
µοντέλου στερεοποίησης σε µετρήσεις 3 ετών
µπορούµε να κάνουµε σχετικά αξιόπιστες
προβλέψεις. Σφάλµα πρόβλεψης της τάξης
του 5% µπορεί να θεωρηθεί µικρό, δεδοµένων
των αποκλίσεων που παρατηρούνται µεταξύ
των καθιζήσεων σε διαφορετικά σηµεία
µέτρησης στην ίδια κυψέλη (Σαµαρά, 2003).
6.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Στην
παρούσα
εργασία
δόθηκε
ένα
παράδειγµα
χρήσης
του
µοντέλου
µονοδιάστατης στερεοποίησης σε συνδυασµό
µε επί τόπου µετρήσεις για τη µακροχρόνια
πρόβλεψη καθιζήσεων. Παρατηρούµε ότι οι
παράµετροι του µοντέλου υπολογίζονται
εύκολα µε χρήση µαθηµατικών προσεγγίσεων
των διαθέσιµων µετρήσεων. Η µέθοδος µπορεί
να δώσει αξιόπιστα αποτελέσµατα εφόσον
ληφθούν υπόψη µετρήσεις 2 ή 3 ετών. Σε κάθε
περίπτωση, όµως, είναι προτιµότερο να
συνεχίζονται οι µετρήσεις µέχρι να διαπιστωθεί
η σταθεροποίηση του συντελεστή Cα2 από
διαγράµµατα µεταβολής αυτού του συντελεστή
συναρτήσει του χρόνου. Οι µετρήσεις µπορούν
να συνεχιστούν και µετά τη σταθεροποίηση
του συντελεστή, σε λιγότερες θέσεις και σε πιο
αραιά διαστήµατα, για να ελέγχονται τυχόν
αποκλίσεις από την πρόβλεψη και να
αναπροσαρµόζεται ανάλογα το µοντέλο.
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