Βελτιστοποίηση συστήµατος ενόργανης παρακολούθησης: εφαρµογή
στο σταθµό ‘Αγία Παρασκευή’ της γραµµής 3 του ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ
Optimum design of an existing monitoring network: an application to ‘Agia
Paraskevi’ station of Line 3 of ATHENS METRO
ΑΡΝΑΟΥΤΗ, Σ.Α.
ΧΑΤΖΗΓΩΓΟΣ, Θ.
ΜΗΛΙΩΤΗΣ, Ι.
ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ, Χ.
ΜΠΟΥΣΟΥΛΑΣ, Ν.
ΤΣΟΤΣΟΣ, ΣΤ.

Πολιτικός Μηχανικός, MSc, Υποψ. ∆ιδάκτορας, Α.Π.Θ.
Πολιτικός Μηχανικός, Καθηγητής, Α.Π.Θ.
Γεωλόγος, ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ
Πολιτικός Μηχανικός, MSc., ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ
Πολιτικός Μηχανικός, MSc., ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ
Πολιτικός Μηχανικός, Καθηγητής, Α.Π.Θ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Η γεωστατιστική παρέχει τα κατάλληλα εργαλεία για την ανάδειξη των βέλτιστων
θέσεων για την ταυτόχρονη προσθήκη ή αφαίρεση ενός ή περισσότερων οργάνων µέτρησης σε
υπάρχον σύστηµα ενόργανης παρακολούθησης. Η µεθοδολογία εφαρµόζεται σε ένα πραγµατικό
πρόβληµα βαθιάς εκσκαφής, την εκσκαφή του σταθµού “Αγία Παρασκευή” του ΜΕΤΡΟ της
ΑΘΗΝΑΣ, όπου οι αναπτυσσόµενες επιφανειακές καθιζήσεις καταγράφονται από ένα πυκνό δίκτυο
χωροστάθµησης.
ABSTRACT : Geostatistics provides the tools to detect the optimum locations for the simultaneous
addition or abstraction of one or more measurement devices at an existing monitoring network.
The methodology is applied in a real deep excavation problem, the excavation of the “Agia
Paraskevi” station of ATHENS METRO, where the surface settlements are recorded by a dense
leveling monitoring network.
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Τα τελευταία χρόνια, όλο και πιο συχνά, η
κατασκευή γεωτεχνικών έργων συνοδεύεται
από συστηµατική ενόργανη παρακολούθηση,
καθώς αυτή βελτιώθηκε και διευκολύνθηκε
από τη ραγδαία πολύπλευρη τεχνολογική
εξέλιξη.
Σε πολλές περιπτώσεις ενοργάνωσης,
προκύπτει η ανάγκη πύκνωσης ή αραίωσης
του αρχικού δικτύου παρακολούθησης.
Συνήθως, η εργασία αυτή επαφίεται στην
κρίση και την εµπειρία των υπευθύνων ή
ακολουθεί υπάρχουσες γενικές, σχετικές
κανονικστικές διατάξεις. Όµως, θα µπορούσε
να ακολουθεί µια περισσότερο ορθολογική
υπολογιστική διαδικασία βασισµένη στις αρχές
της γεωστατιστικής. Πράγµατι, µέσω της
γεωστατιστικής ανάλυσης, θα µπορούσε να
εκτιµηθεί η αβεβαιότητα του εξεταζόµενου
µεγέθους και να προταθεί η προσθήκη
σηµείων µέτρησης στις θέσεις που προκαλούν
τη µέγιστη βελτίωση της ακρίβειας σε όλο το

διερευνούµενο πεδίο. Τα αντίστροφα ισχύουν
για την περίπτωση ανάγκης αφαίρεσης
σηµείων µέτρησης.
Στην παρούσα εργασία, η γεωστατιστική
ανάλυση εφαρµόζεται στο σταθµό ‘Αγία
Παρασκευή’ για τον εντοπισµό των σηµείων
µέτρησης που θα µπορούσαν να αφαιρεθούν,
χωρίς σηµαντική αύξηση της αβεβαιότητας στο
πεδίο. Τα κριτήρια προσδιορισµού των προς
αφαίρεση σηµείων µέτρησης τροποποιούνται,
για να δώσουν ιδιαίτερη βαρύτητα σε περιοχές
που παρουσιάζουν υψηλές καταγραφές ή/και
µεγάλο ρυθµό ανάπτυξης.
2. ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ
2.1 Θεωρητική βάση γεωστατιστικής
Οι βασικές αρχές της γεωστατιστικής µπορούν
να αναζητηθούν σε ποικίλα βιβλία, µεταξύ των
οποίων αυτά των Kitanidis (1997) και Chilès &
Delfiner (1999). Μια σύνοψη δίνεται και στο
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άρθρο Αρναούτη (2010) που παρουσιάζεται
στο ίδιο συνέδριο.
Για τις ανάγκες της παρούσας εργασίας,
αξίζει να αναφερθεί ότι η γεωστατιστική
ανάλυση υπολογίζει, µεταξύ άλλων, το σφάλµα
εκτίµησης MSE (mean square error) σε κάθε
σηµείο ελέγχου, που αποτελεί µέτρο της
αβεβαιότητας της εκτίµησης στο συγκεκριµένο
σηµείο.
2.2 Προηγούµενες εργασίες σχετικά µε τη
βελτιστοποίηση
συστηµάτων
ενόργανης
παρακολούθησης
Οι πρώτες αναφορές σχετίζονται µε την
τοποθέτηση ενός οργάνου µέτρησης σε
υφιστάµενο δίκτυο (Matalas, 1968), όπου η
επιλεγόµενη θέση ταυτίζεται µε το σηµείο του
πεδίου που παρουσιάζει το µέγιστο σφάλµα
εκτίµησης MSE. Για τους Bras & RodríguezIturbe (1976), η βέλτιστη θέση συµπίπτει µε το
σηµείο που προκαλεί τη µεγαλύτερη µείωση
στη συνάρτηση κόστους CF, η οποία εξαρτάται
τόσο από το σφάλµα MSE όσο και από το
κόστος αγοράς κι εγκατάστασης των νέων
οργάνων µέτρησης. Το 1985, ο Rouhani
παρουσιάζει έναν αλγόριθµο
για
τον
προσδιορισµό της µείωσης στο πεδίο του MSE
που επιφέρει η τοποθέτηση ενός οργάνου σε
µια συγκεκριµένη θέση. Η βέλτιστη θέση είναι
αυτή που προκαλεί τη µεγαλύτερη µείωση του
σφάλµατος αθροιστικά σε όλο το πεδίο κι όχι
σηµειακά.
Ολοκληρώνοντας, χρειάζεται να τονιστεί ότι
όλες οι προαναφερόµενες µέθοδοι απαιτούν
µια
θεώρηση
για
τη
µορφή
του
διασπορογράµµατος.
Αυτή
µπορεί
να
προκύψει είτε από προηγούµενη εµπειρία του
µελετητή σε παρόµοιες εφαρµογές είτε,
συχνότερα, από µετρήσεις που υπάρχουν ήδη
στο πεδίο. Για το λόγο αυτό, οι περισσότερες
αναφορές σχετίζονται µε την προσθήκη
οργάνων σε υφιστάµενο δίκτυο κι όχι µε το
σχεδιασµό του συστήµατος από την αρχή,
πάντα µε την υπόθεση ότι οι νέες µετρήσεις δε
θα µεταβάλλουν το διασπορόγραµµα. Επίσης,
σε περιπτώσεις όπου η παράµετρος που
µετράται
µεταβάλλεται
στο
χρόνο,
η
γεωστατιστική
µπορεί
να
προσφέρει
απαντήσεις για τη βελτιστοποίηση του δικτύου
µόνο µε την υπόθεση ότι το διασπορόγραµµα
παρουσιάζει σταθερή µορφή µε το πέρασµα
του χρόνου. Ειδάλλως, η επίλυση θα αφορά
την παρούσα κατανοµή του εξεταζόµενου
µεγέθους κι όχι τη µελλοντική.

2.3 Συναρτήσεις κόστους
Όπως προαναφέρθηκε, οι περισσότερες
αναφορές συνδέουν την επιλογή νέων θέσεων
ενοργάνωσης µε την ελαχιστοποίηση της
συνάρτησης
κόστους
ή
αντικειµενικής
συνάρτησης CF, βασικό συστατικό της οποίας
είναι το σφάλµα εκτίµησης MSE που
προέρχεται από τη γεωστατιστική ανάλυση.
Στην παρούσα εργασία, χρησιµοποιούνται
τέσσερις διαφορετικές συναρτήσεις κόστους.
Στην πρώτη (Rouhani, 1985), απόλυτο
κριτήριο για την επιλογή θέσης είναι η
αβεβαιότητα στην εκτίµηση σε όλο το πεδίο:
m

CF1 = ∑ (MSE )i

(1)

i =1

όπου (MSE)i το σφάλµα εκτίµησης του i-οστού
σηµείου ελέγχου και m το πλήθος τους στο
πεδίο.
Στα γεωτεχνικά έργα, συχνά, το ενδιαφέρον
δε διαχέεται εξίσου σε όλο το πεδίο, αλλά
εστιάζεται σε περιοχές όπου τα µετρούµενα
µεγέθη παρουσιάζουν µεγάλες καταγραφές ή
ιδιαίτερα υψηλό ρυθµό ανάπτυξης. Για να
συµπεριληφθούν και αυτές οι παράµετροι, οι
συναρτήσεις κόστους τροποποιήθηκαν ως
εξής:
m

CF2 = ∑ (MSE )i ⋅ Ei

(2)

i =1
m

CF3 = ∑ (MSE )i ⋅ Ri

(3)

i =1
m

CF4 = ∑ (MSE )i ⋅ Ei ⋅ Ri

(4)

i =1

όπου Ei και Ri η τιµή του εξεταζόµενου
µεγέθους και ο ρυθµός ανάπτυξής του στο
σηµείο ελέγχου i αντίστοιχα.
Εποµένως, η CF2 δίνει έµφαση στις
περιοχές µε υψηλές καταγραφές, η CF3 στις
περιοχές όπου οι τιµές αυξάνονται µε γρήγορο
ρυθµό, ενώ η CF4 παρέχει περισσότερη
βαρύτητα στις περιοχές που εµφανίζουν και τα
δύο χαρακτηριστικά.
Γίνεται φανερό ότι οι τιµές των Ei & Ri
αφορούν τη χρονική στιγµή που εξετάζεται και
άρα ο προσδιορισµός των βέλτιστων θέσεων
που βασίζονται σε αυτές εµπεριέχει κάποιο
‘χρονικό
περιορισµό’,
δηλ.
οι
θέσεις
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εξακολουθούν να φέρουν τον τίτλο ‘βέλτιστες’
για όσο χρονικό διάστηµα η κατανοµή στο
πεδίο των Ei & Ri παραµένει αµετάβλητη.
2.4 Προσδιορισµός θέσεων για τη βέλτιστη
διάταξη του δικτύου ενοργάνωσης
Έχοντας επιλέξει το είδος της συνάρτησης
κόστους και µε δεδοµένο τον αριθµό Ν των
σηµείων µέτρησης που θα προστεθούν στο
υφιστάµενο δίκτυο, οι Ν βέλτιστες θέσεις
επιλέγονται έτσι ώστε να εξασφαλίζουν τη
µεγαλύτερη µείωση στη συνάρτηση κόστους.
∆εδοµένου ότι οι τιµές των Ei & Ri δε
µεταβάλλονται µε την προσθήκη των νέων
σηµείων, αρκεί, για τον προσδιορισµό της
βέλτιστης θέσης, να εκτιµηθεί η επίδραση της
διάταξης του συστήµατος ενοργάνωσης στο
σφάλµα MSE.
Οι Lin & Rouhani (2001), στηριζόµενοι στη
θεώρηση ότι το διασπορόγραµµα δε θα
µεταβληθεί σηµαντικά µε την προσθήκη των Ν
σηµείων µέτρησης, παρέχουν εξισώσεις για τη
µεταβολή του σφάλµατος ∆(MSE) στη θέση i
λόγω της τοποθέτησης των νέων σηµείων
µέτρησης σε συγκεκριµένο συνδυασµό θέσεων
κι άρα µπορεί να υπολογιστεί η µεταβολή της
συνάρτησης κόστους ∆(CF) σε κάθε σηµείο
ελέγχου i. Αθροίζοντας τις ∆(CF) για όλα τα
σηµεία ελέγχου στο πεδίο, προκύπτει η
συνολική µεταβολή της CF στο πεδίο λόγω του
συγκεκριµένου συνδυασµού. Αν η διαδικασία
επαναληφθεί για όλους τους πιθανούς
συνδυασµούς, προκύπτει ο βέλτιστος, ως
αυτός που παρουσιάζει τη µεγαλύτερη µείωση
στην CF.
Εάν οι υποψήφιες θέσεις είναι πολλές ή αν
ο αριθµός των πρόσθετων σηµείων είναι
µεγάλος, τότε η εκτίµηση της ∆(CF) για κάθε
υποψήφιο
συνδυασµό
απαιτεί
µεγάλο
υπολογιστικό κόστος. Για το λόγο αυτό,
υιοθετείται κατάλληλος αλγόριθµος (PardoIgúzquiza, 1998), ώστε να προκύψει ο
βέλτιστος συνδυασµός, δηλαδή αυτός που
ελαχιστοποιεί τη συνάρτηση κόστους.
Αντίστοιχη είναι κι η διαδικασία όταν
πρόκειται για τον περιορισµό του δικτύου
ενοργάνωσης, µε τη διαφορά ότι πλέον
αναζητείται ο συνδυασµός που προκαλεί τη
µικρότερη αύξηση στη συνάρτηση κόστους.
3. ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ
Η µεθοδολογία εφαρµόστηκε στην εκσκαφή
του σταθµού ‘Αγία Παρασκευή’ της γραµµής 3
του ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ.

Πρόκειται για µια βαθιά εκσκαφή µε
διαστάσεις 26x110m περίπου και βάθους 24m
εντός
Τεταρτογενών
αποθέσεων
που
συνίστανται σε αργίλους, αµµώδεις αργίλους
και αµµώδεις αργίλους µε χάλικες. Η κάτοψη
του σταθµού δίνεται στο Σχήµα 1, όπου
διακρίνονται, µεταξύ άλλων, η υπόγεια
σήραγγα πρόσβασης και η είσοδος των
επιβατών στη νότια πλευρά του σταθµού, τα
κτίρια περιµετρικά του έργου και το ήδη
κατασκευασµένο φρέαρ εξαερισµού στη
βόρεια πλευρά του σταθµού. Το συγκεκριµένο
έργο παρουσιάζει την ιδιαιτερότητα ότι µέρος
της εκσκαφής πραγµατοποιείται καθώς ο
συρµός του µετρό βρίσκεται σε λειτουργία. Για
το λόγο αυτό, υιοθετήθηκε µια πιο πυκνή
διάταξη ενόργανης παρακολούθησης, που
περιλαµβάνει πλήθος αυτοµατοποιηµένων και
µη οργάνων µέτρησης (π.χ. πιεζόµετρα,
κλισιόµετρα, µικρόµετρα, επιµηκυνσιόµετρα,
αισθητήρες
παραµορφώσεων
τροχιών,
διατοµές Bassett) και τοπογραφικές µεθόδους
(χωροστάθµηση, σύστηµα Georobot, σύστηµα
γεωδαιτικού σταθµού). Η παρούσα εργασία
επικεντρώνεται στη χωροστάθµηση του έργου,
η οποία περιλαµβάνει την καταγραφή, σχεδόν
σε καθηµερινή βάση, των κατακόρυφων
µετακινήσεων σε 135 σηµεία (ακίδες)
περιµετρικά του σταθµού. Η θέση των ακίδων
κι η αρίθµησή τους φαίνεται στο Σχήµα 1.

Σχήµα 1: Κάτοψη σταθµού
Figure 1: Station plan view
Η εργασία αναφέρεται στις κατακόρυφες
µετακινήσεις που αναπτύχθηκαν κατά το
χρονικό διάστηµα από 13/02/09 έως τις
09/05/09, δηλ. από την έναρξη εκσκαφής του
πρίσµατος που δηµιουργήθηκε γύρω από την
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σε λειτουργία σήραγγα ΜΕΤΡΟ έως την
ολοκλήρωση
των
εκσκαφών
και
της
σκυροδέτησης του πυθµένα του σταθµού. Το
εν
λόγω
πρίσµα
παρουσιάζεται
στη
Φωτογραφία 1. Η εφαρµογή που ακολουθεί δε
λαµβάνει υπόψη τις 59 ακίδες που βρίσκονται
στο νότιο τµήµα του σταθµού, διότι θεωρείται
ότι οι µετρήσεις τους επηρεάζονται από την
εκσκαφή της σήραγγας πρόσβασης της νότιας
εισόδου. Άλλωστε υπάρχει πληθώρα ακίδων 76 στο σύνολο - στο υπόλοιπο τµήµα του
έργου. Στις 09/05/09 καταγράφηκαν οι
κατακόρυφες µετακινήσεις σε 42 σηµεία. Στο
Σχήµα 2 δίνονται οι µετακινήσεις αυτές (οι
θετικές τιµές αφορούν καθιζήσεις) εντός του
προαναφερόµενου χρονικού διαστήµατος.

βρίσκονται στο βόρειο τµήµα του έργου, όπως
οι 31, 32, 33. Επίσης, µεγαλύτερες καθιζήσεις,
όπως ήταν αναµενόµενο, καταγράφονται στις
ακίδες που βρίσκονται σε µικρή απόσταση
από το σταθµό (π.χ. στην 30) σε σχέση µε τις
πιο µακρινές (π.χ. 24).
4. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑΣ
Για
την
επίλυση
του
προβλήµατος
χρησιµοποιείται η κάτοψη του σχήµατος 3,
όπου παρουσιάζονται τόσο ο κάνναβος που
χρησιµοποιείται (σηµεία ελέγχου), όσο και η
θέση των ασυνεχειών, που επιλέχθηκαν έτσι
ώστε να συµπίπτουν µε το περίγραµµα του
σταθµού και του φρέατος. Ως ασυνέχειες στην
ανάλυση ορίζονται οι ευθείες που, αν τέµνουν
την ευθεία που ενώνει ένα σηµείο µέτρησης µε
ένα σηµείο ελέγχου, τότε δεν επιτρέπουν τη
συµµετοχή της µέτρησης του πρώτου στην
εκτίµηση των καθιζήσεων του δεύτερου. Στο
ίδιο σχήµα δίνονται κι οι 76 ακίδες που
συµµετέχουν
στην
ανάλυση.
Με
διαγραµµισµένο τρίγωνο διακρίνονται οι ακίδες
στις οποίες είναι διαθέσιµες µετρήσεις στην
ηµεροµηνία που διερευνάται (09/05). Επίσης,
διακρίνεται το ευθύγραµµο τµήµα α-α’, που
συµµετέχει στο δεύτερο µέρος της ανάλυσης.

Φωτογραφία 1: Άποψη πρίσµατος
Photograph 1: Prism view
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Σχήµα 2: Χρονική εξέλιξη καθιζήσεων
Figure 2: Time series of settlement
Αξίζει να αναφερθεί ότι το κάθε στάδιο
εκσκαφής, µετά τις 13/02/09, ξεκινάει από το
νότιο άκρο και ολοκληρώνεται στο βόρειο άκρο
του σταθµού. Για το λόγο αυτό, οι καθιζήσεις
αναπτύσσονται νωρίτερα στις ακίδες στο νότιο
τµήµα του έργου, όπως οι 94, 95, 96, ενώ
εµφανίζονται σχεδόν ταυτόχρονα µε την
ολοκλήρωση των εκσκαφών στις ακίδες που

Σχήµα 3: Κάνναβος ανάλυσης
Figure 3: Analysis grid
Οι
αναλύσεις
που
περιγράφονται
πραγµατοποιήθηκαν
µε
το
πρόγραµµα
KRIG_ARN που λειτουργεί σε περιβάλλον
MATLAB και αναπτύχθηκε από την πρώτη
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συγγραφέα στο πλαίσιο της διδακτορικής της
διατριβής.
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Σχήµα 5: Σφάλµα MSE (09/05)
Figure 5: Error MSE (09/05)
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Αρχικά, πραγµατοποιήθηκε µια ανάλυση για
την εκτίµηση των καθιζήσεων και το µέσο
τετραγωνικό σφάλµα (MSE) της εκτίµησης
αυτής για τις 09/05. Τα αποτελέσµατα δίνονται
στα Σχήµατα 4 και 5 αντίστοιχα. Επίσης, οι
καθιζήσεις στο πεδίο εκτιµήθηκαν και στις
05/05, για να προκύψουν οι ισοϋψείς του
ρυθµού ανάπτυξης καθιζήσεων στο πεδίο στο
διάστηµα 05/05-09/05 (Σχήµα 6), που είναι και
ο ρυθµός ανάπτυξης που θα χρησιµοποιηθεί
στις CF3 & CF4.
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Σχήµα 6: Εκτίµηση ρυθµού καθιζήσεων
(05/05-09/05)
Figure 6: Settlement rate (05/05-09/05)
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Σχήµα 4: Εκτίµηση καθιζήσεων (09/05)
Figure 4: Settlement estimation (09/05)

150

Από το Σχήµα 6 γίνεται φανερός ο έντονος
ρυθµός ανάπτυξης των καθιζήσεων στο
βόρειο-δυτικό άκρο του έργου (0,9mm/d), ο
οποίος οφείλεται στην εκσκαφή µεγάλου
βάθους, η οποία πραγµατοποιήθηκε τις
συγκεκριµένες µέρες στο αντίστοιχο τµήµα του
σταθµού.
4.3
Περιορισµός
παρακολούθησης

δικτύου

ενόργανης

Ήδη, από το σύνηθες kriging, έχουν προκύψει
οι τιµές Εi, MSEi και Ri (Σχήµατα 4, 5 και 6)
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που απαιτούνται για τον υπολογισµό των
συναρτήσεων κόστους CFο για την υφιστάµενη
διάταξη.
Για τον προσδιορισµό των σηµείων
µέτρησης που µπορούν να απορριφθούν από
τα 76 διαθέσιµα, εφαρµόζονται οι σχέσεις του
Rouhani (2001) για την εκτίµηση της
µεταβολής του MSE σε συνδυασµό µε τον
αλγόριθµο που χρησιµοποιείται στην αναφορά
του Pardo-Igúzquiza (1998).
Στην παρούσα εργασία περιλαµβάνονται
δυο αναλύσεις. Στην πρώτη, προσδιορίζονται
τα σηµεία µέτρησης που είναι βέλτιστο να
απορριφθούν από το υπάρχον δίκτυο
ενοργάνωσης, όταν επιλέγεται αυτό να
περιοριστεί κατά 1, 2 ή 3 σηµεία. Η ανάλυση
αφορά κάθε µία από τις τέσσερις συναρτήσεις
κόστους που περιγράφονται στις σχέσεις
(1)~(4). Στη δεύτερη ανάλυση, παρουσιάζεται
η εκτίµηση των µετακινήσεων κατά µήκος της
γραµµής α-α’ (βλ. Σχήµα 3) στις 09/05,
στηριζόµενη, όχι στα 76 σηµεία µέτρησης,
αλλά σε αυτά που αποµένουν µετά τη βέλτιστη
αποµάκρυνση του 20% αυτών (Ν=1~15). Το
δεύτερο αυτό τµήµα αφορά µόνο τη
συνάρτηση κόστους CF1.

κυρίως οι περιοχές µε µεγάλες καταγραφές
(CF2), η θέση 55 δεν αποτελεί λύση,
δεδοµένου ότι οι αναπτυσσόµενες καθιζήσεις
στη θέση αυτή είναι σηµαντικές. Στο Σχήµα 4
φαίνεται ότι οι καθιζήσεις είναι ιδιαίτερα
περιορισµένες στη Β-ΒΑ πλευρά του φρέατος.
Πράγµατι, η µέτρηση που αφαιρείται βρίσκεται
στην περιοχή αυτή (σηµείο µέτρησης 46),
εφόσον συνδυάζει µικρές καταγραφόµενες
καθιζήσεις µε περιορισµένη αύξηση της
αβεβαιότητας στο πεδίο. Τέλος, όταν ο ρυθµός
ανάπτυξης
των
καθιζήσεων
συµπεριλαµβάνεται στη συνάρτηση κόστους
(CF3 & CF4), η βέλτιστη θέση προς αφαίρεση
είναι η 52, που βρίσκεται σε περιοχή σχεδόν
µηδενικού ρυθµού, όπως φαίνεται στο Σχήµα
6.
CF
CF
CF
CF

1

2

3

4

4.4 Αποτελέσµατα πρώτης ανάλυσης
Για τις τέσσερις συναρτήσεις κόστους, η
βέλτιστη διάταξη δικτύου περιλαµβάνει την
απόρριψη των σηµείων µέτρησης που δίνονται
στον Πίνακα 2. Τα ίδια αποτελέσµατα
φαίνονται στα σχήµατα 7,8,9 που ακολουθούν
για τις περιπτώσεις Ν=1,2,3 αντίστοιχα.
Πίνακας 2.
Table 2.

CF1
CF2
CF3
CF4

Απορριπτόµενες θέσεις
Rejected locations
N=1

N=2

N=3

55
46
52
52

17,20
29,98
17,98
98,153

17,20,29
20,29,46
10,17,98
17,98,153

Όσο αφορά την περίπτωση Ν=1, όταν µόνο
η ακρίβεια στο πεδίο λαµβάνεται υπόψη (CF1),
τότε επιλέγεται να απορριφθεί το σηµείο 55, το
οποίο περιβάλλεται από αρκετό αριθµό
σηµείων
µέτρησης.
Εποµένως,
η
αποµάκρυνσή του επηρεάζει ελάχιστα τα
επίπεδα σφάλµατος στην περιοχή, εφόσον
αυτά διατηρούνται σε µηδενικά επίπεδα από
την παρουσία των γειτονικών σηµείων
µέτρησης. Αν ενδιαφέρον παρουσιάζουν

Σχήµα 7: Επίλυση για Ν=1
Figure 7: Solution for N=1
Παρόµοιες διατυπώσεις ισχύουν κι όταν
αφαιρούνται περισσότερα σηµεία µέτρησης.
Για την περίπτωση όπου Ν=2 και CF1,
απορρίπτονται τα σηµεία 17 & 20, που
βρίσκονται σε περιοχή µε πολύ πυκνή διάταξη
µετρήσεων. Στις υπόλοιπες συναρτήσεις
κόστους, όµως, προτείνονται περισσότερο
θέσεις, όπως οι 98 & 153, που εµφανίζουν
µικρές καθιζήσεις, µηδαµινό ρυθµό ανάπτυξης
κι επηρεάζουν λιγότερα σηµεία ελέγχου.
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CF
CF
CF
CF

1

2

3

Πίνακας 3.
Table 3.

Απορριπτόµενες θέσεις
Rejected locations

4

Ν
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Σχήµα 8: Επίλυση για Ν=2
Figure 8: Solution for N=2
CF
CF
CF
CF

1

2

3

4

Σηµεία µέτρησης
55
17,20
17,20,29
12,14,17,20
12,14,17,20,29
12,14,17,20,29,31
12,14,17,20,29,55,87
12,14,17,20,29,53,55,87
12,14,17,20,29,31,53,55,87
12,14,17,20,29,31,33,53,55,87
12,14,17,20,29,31,33,37,53,55,87
12,14,17,20,24,29,31,33,37,53,55,87
12,14,17,20,24,29,31,33,37,43,53,55,87
10,12,14,17,20,24,29,31,33,37,43,53,55,87
12,14,17,20,24,29,31,33,35,37,43,48,53,55,87

Η αφαίρεση των συγκεκριµένων σηµείων
από το σύστηµα ενόργανης παρακολούθησης
προκαλεί αύξηση στην αβεβαιότητα στο πεδίο
και µεταβάλλει τις εκτιµώµενες καθιζήσεις. Για
να προκύψει µια ένδειξη της µεταβολής των
εκτιµήσεων σε σχέση µε τα αφαιρούµενα
σηµεία µέτρησης, παρατίθεται το ακόλουθο
διάγραµµα, όπου δίνεται η ποσοστιαία
µεταβολή των εκτιµώµενων µετακινήσεων για
Ν=1~15 σε σχέση µε την αρχική κατάσταση
κατά µήκος της γραµµής α-α’ στις 09/05.
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Σχήµα 9: Επίλυση για Ν=3
Figure 9: Solution for N=3
4.5 Αποτελέσµατα δεύτερης ανάλυσης
Στον Πίνακα 3 που ακολουθεί δίνονται τα προς
απόρριψη σηµεία µέτρησης για Ν=1~15 και
CF1.

Σχήµα 10: Ποσοστιαία µεταβολή καθιζήσεων
Figure 10: Percentage of settlement change
Παρατηρείται ότι η αφαίρεση έως και 15
σηµείων
µέτρησης
από
το
δίκτυο
παρακολούθησης δεν προκαλεί σηµαντικές
µεταβολές στις εκτιµώµενες καθιζήσεις.
Πράγµατι, η µέγιστη µεταβολή δεν ξεπερνάει
το 2% και εµφανίζεται αφότου έχουν αφαιρεθεί
περισσότερα από 10 σηµεία. Το αριστερό
τµήµα της ευθείας παρουσιάζει πιο έντονες
µεταβολές γιατί αφορά την περιοχή που
απορρίπτονται τα περισσότερα σηµεία, ενώ ο
δεξιός
κλάδος
παραµένει
σχετικά
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ανεπηρέαστος, διότι λίγα σηµεία επιλέγονται
προς αφαίρεση από την περιοχή αυτή.
5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Στην παρούσα εργασία παρουσιάστηκε
µεθοδολογία – στηριζόµενη στις αρχές της
γεωστατιστικής – για την εκτίµηση της
βέλτιστης θέσης προσθήκης ή αφαίρεσης
σηµείων µέτρησης σε υφιστάµενο δίκτυο
ενόργανης παρακολούθησης. Η µεθοδολογία
αυτή εφαρµόστηκε για τον περιορισµό ενός
πραγµατικού
δικτύου
ενοργάνωσης,
δεδοµένου του µεγάλου πλήθους των
διαθέσιµων µετρήσεων. Η επιλογή των
αφαιρούµενων θέσεων βασίστηκε - µέσω της
συνάρτησης κόστους – τόσο στην ανάγκη
περιορισµού της αβεβαιότητας στο πεδίο όσο
και στην µεγαλύτερη απαίτηση για πληροφορία
στις περιοχές µε µεγάλες καταγραφές ή/και µε
υψηλό
ρυθµό
ανάπτυξης.
Από
τα
αποτελέσµατα της συγκεκριµένης εφαρµογής
προκύπτει ότι η συνάρτηση κόστους που θα
υιοθετηθεί επηρεάζει ουσιαστικά τα σηµεία
µέτρησης που προτείνονται να αφαιρεθούν.
Η µεθοδολογία επαναλήφθηκε για να
προσδιοριστεί ο βέλτιστος συνδυασµός 1~15
σηµείων µέτρησης προς απόρριψη από το
δίκτυο παρακολούθησης, λαµβάνοντας υπόψη
µόνο το σφάλµα εκτίµησης. Παρόλο τον υψηλό
αριθµό
απορριπτόµενων
σηµείων,
οι
εκτιµήσεις των καθιζήσεων κατά µήκος µιας
τυχαίας ευθείας στο πεδίο επηρεάζονται
ελάχιστα, επιτρέποντας την αφαίρεσή τους. Η
προσέγγιση αυτή οδηγεί στον επανασχεδιασµό
του
αρχικού
δικτύου
ενοργάνωσης,
περιορίζοντας σηµαντικά το µετέπειτα κόστος
και χρόνο της ενόργανης παρακολούθησης,
αποδεχόµενοι βέβαια τη συνεπακόλουθη
αύξηση στο σφάλµα πεδίου.
Καταληκτικά, η γεωστατιστική ανάλυση
προσφέρει ένα χρήσιµο εργαλείο για τον
ορθολογικό σχεδιασµό δικτύων ενόργανης
παρακολούθησης, προτείνοντας τις βέλτιστες
θέσεις ανάλογα µε τα κριτήρια που τίθενται και
παρέχοντας
στο
Μηχανικό
χρήσιµες
πληροφορίες σχετικά µε τη µεταβολή της
ακρίβειας που θα επέλθει στο πεδίο.
6. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Οι συγγραφείς της εργασίας αυτής θα
ήθελαν να ευχαριστήσουν τη ∆ιοίκηση της
ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ για τη δυνατότητα
δηµοσίευσης της εργασίας.
Επισηµαίνεται ότι τα επιχειρήµατα και τα
συµπεράσµατα
που
περιέχονται
στην
παρούσα εργασία αποτελούν προσωπικές
απόψεις των συγγραφέων και δεν απηχούν
αναγκαστικά την επίσηµη άποψη της ΑΤΤΙΚΟ
ΜΕΤΡΟ ΑΕ.
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