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1. Εισαγωγή
Η τεκμηρίωση και αποτίμηση της υφιστάμενης κατάστασης μιας κατασκευής αποτελεί βασικό στοιχείο
για την προστασία και ανάδειξη των μνημείων και των ιστορικών κατασκευών. Κατά την διερεύνηση
ενός μνημείου ή ενός διατηρητέου κτιρίου, ο προσδιορισμός του τρόπου δόμησης, με τη μικρότερη
δυνατή παρέμβαση σε αυτό, επιτυγχάνεται με την επί τόπου εφαρμογή μη καταστρεπτικών και ελάχιστα
καταστρεπτικών μεθόδων διερεύνησης.
Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της χρήσης της μεθόδου του ραντάρ από την
ερευνητική ομάδα του Εργαστηρίου Ωπλισμένου Σκυροδέματος του Ε.Μ.Π. σε δύο κτίρια στην Αθήνα,
στην Οικία Δουρούτη και στο Μέγαρο Σερπιέρη. Τα κτίρια, ανήκουν στην ίδια κατασκευαστική
περίοδο (μέσα 19ου αιώνα). Ο φέρων οργανισμός των δύο κτιρίων είναι από λιθοδομή ενώ οι
διαχωριστικοί τοίχοι από οπτοπλινθοδομή. Το βασικό υλικό κατασκευής των πατωμάτων και της στέγης
είναι το ξύλο. Στην Οικία Δουρούτη, η διερεύνηση πραγματοποιήθηκε προκειμένου να τεκμηριωθεί ο
τρόπος δόμησης της τοιχοποιίας και να εντοπισθούν τυχόν επεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά
την διάρκεια ζωής της κατασκευής. Στο Μέγαρο Σερπιέρη η διερεύνηση είχε ως στόχο τον
προσδιορισμό του προσανατολισμού των κυρίων δοκών των πατωμάτων.
2. Η μέθοδος του ραντάρ
Η μέθοδος του ραντάρ είναι μια μη καταστρεπτική μέθοδος, η οποία βασίζεται στην εκπομπή
ηλεκτρομαγνητικού παλμού υψηλής συχνότητας (από 100MHz έως 2.6GHz). Το σύστημα του ραντάρ
αποτελείται από την κεντρική μονάδα και μία κεραία, η οποία λειτουργεί ως πομπός και δέκτης
ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων. Όταν τα εκπεμπόμενα κύματα συναντούν διεπιφάνεια μεταξύ δύο
υλικών με διαφορετική διηλεκτρική σταθερά, ένα μέρος τους ανακλάται και επιστρέφει πίσω στην
κεραία, ενώ το υπόλοιπο συνεχίζει να διαδίδεται σε μεγαλύτερο βάθος στο εσωτερικό του εξεταζόμενου
στοιχείου. Ο εντοπισμός διεπιφανειών μεταξύ του μέσου διάδοσης και άλλων στοιχείων (διαφορετικά
υλικά, μεταλλικά στοιχεία, εσωτερικές κοιλότητες), δίνει μια εικόνα κατά την έννοια του πάχους, του
υπό μελέτη στοιχείου κατασκευής. Οι σαρώσεις με τη χρήση του ραντάρ γίνονται συναρτήσει του
χρόνου ή της απόστασης. Σε περιπτώσεις στις οποίες στόχος είναι η χαρτογράφηση μιας περιοχής και
ο προσδιορισμός των βασικών της μεγεθών (συνολικό πάχος, πάχος στρώσεων κλπ), οι σαρώσεις
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πραγματοποιούνται συναρτήσει της απόστασης, με χρήση τροχήλατου οχήματος, πάνω στο οποίο
προσαρτάται η κεραία. Αν επιδιώκεται μόνο ο εντοπισμός διαφορετικών υλικών ή σε περιπτώσεις
έλλειψης χώρου για την κίνηση του τροχήλατου, πραγματοποιούνται σαρώσεις συναρτήσει του χρόνου.
Κάθε υλικό χαρακτηρίζεται από μια διηλεκτρική σταθερά. Η διηλεκτρική σταθερά, η οποία αποτελεί
τη δυνατότητα του υλικού να αποθηκεύει φορτίο όταν σε αυτό εφαρμόζεται ένα ηλεκτρικό πεδίο,
καθορίζει την ταχύτητα με την οποία διέρχεται το σήμα μέσα από το υλικό. Όταν μεγαλώνει η τιμή της
διηλεκτρικής σταθεράς, το σήμα διαδίδεται πιο αργά στο υλικό, και αντιστρόφως. Συχνότερα
χρησιμοποιείται η έννοια της σχετικής διηλεκτρικής σταθεράς, που είναι φυσική ιδιότητα κάθε υλικού
και αδιάστατο μέγεθος. Η σχετική διηλεκτρική σταθερά ισούται με την ανηγμένη διηλεκτρική σταθερά
του υλικού ως προς αυτήν του αέρα (ισούται με 1). Ενδεικτικά αναφέρεται πως η σχετική διηλεκτρική
σταθερά του ξύλου κυμαίνεται από 1.4 έως 2.9, του ασβεστόλιθου από 4 έως 8, του σκυροδέματος
κυμαίνεται από 4 έως 11, ενώ του μετάλλου είναι απροσδιόριστα μεγάλη (GSSI, Radan 6.6 Manual).
Η μορφή της αντανάκλασης των κυμάτων εξαρτάται από την κίνηση της κεραίας σε σχέση με το στόχο.
Όταν η κεραία κινείται παράλληλα σε ένα ευθύγραμμο στόχο, τότε η αντανάκλαση προκύπτει μια
ευθεία γραμμή. Όταν όμως η κίνηση είναι κάθετη στο στόχο, η αντανάκλαση έχει σχήμα υπερβολής
(GSSI Handbook, 2006).
H μέθοδος του ραντάρ είναι εν γένει ποιοτική, αν όμως προηγηθεί βαθμονόμηση του οργάνου σε
επιλεγμένες περιοχές, υπάρχει η δυνατότητα απόκτησης ποσοτικών αποτελεσμάτων (Palieraki et al,
2008, 2013). Μέσω της βαθμονόμησης προσδιορίζεται η διηλεκτρική σταθερά του υλικού και
μετατρέπονται οι μετρήσεις σε χρόνο (ns) σε μετρήσεις μήκους, δηλαδή, σε απόσταση από την
επιφάνεια του υπό μελέτη υλικού (m). Η βαθμονόμηση πραγματοποιείται σε περιοχές στις οποίες
υπάρχει δυνατότητα μέτρησης βασικών διαστάσεων (π.χ. σε γωνίες της τοιχοποιίας, όπου υπάρχει η
δυνατότητα μέτρησης και των τριών διαστάσεων των λίθων) ώστε να επιλεγεί η κατάλληλη διηλεκτρική
σταθερά. Ενναλακτικά, αν δεν υπάρχουν περιοχές που να προσφέρουν τη δυνατότητα μέτρησης των
διαστάσεων αυτών, αλλά υπάρχει πρόσβαση και στις δύο παρειές της υπό μελέτης περιοχής,
πραγματοποιείται στατική δοκιμή. Κατά τη στατική δοκιμή λαμβάνονται μετρήσεις συναρτήσει του
χρόνου. Η κεραία του ραντάρ παραμένει ακίνητη σε μια πλευρά, ενώ στην άλλη μετακινείται μεταλλικό
αντικείμενο. Το μεταλλικό αντικείμενο δημιουργεί έντονη αντανάκλαση, που ορίζει το πάχος του υπό
μελέτη στοιχείου και στη συνέχεια επιλέγεται η κατάλληλη διηλεκτρική σταθερά.
Στην παρούσα εργασία δίνονται δύο παραδείγματα εφαρμογής της μεθόδου του ραντάρ σε κτίρια στην
Αθήνα [Οικία Δουρούτη (Σχ. 1α) και Μέγαρο Σερπιέρη (Σχ. 1β)], τα οποία αποτελούν χαρακτηριστικά
παραδείγματα κτιρίων του 19ου αιώνα.

Σχ. 1 (α) Η Οικία Δουρούτη σήμερα. (β) Το Μέγαρο Σερπιέρη στην τωρινή του μορφή.
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3. Η Οικία Δουρούτη
3.1 Ιστορικά Στοιχεία
Η Οικία Δουρούτη αποτελεί τμήμα του συγκροτήματος του Μεταξουργείου. Το κτίριο του
Μεταξουργείου αποτελεί ένα από τα παλαιότερα νεοκλασικά της Αθήνας (Σχ. 2β). Άρχισε να
οικοδομείται το 1834 με σχέδια του Δανού αρχιτέκτονα Christian Hansen. Το οικόπεδο καταλάμβανε
την περιοχή που ορίζεται από τις οδούς Κολοκυνθούς, Μεγάλου Αλεξάνδρου, Θερμοπυλών και
Λεωνίδου (Αγριαντώνη et al, 1995) (Σχ. 2α).

(α)
(β)
Σχ. 2 (α) Το αρχικό οικόπεδο του μεταξουργείου με το κτίριο όπως ήταν το 1868. (β) Όψη τμήματος
του Μεταξουργείου επί της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου, σύμφωνα με σχέδιο του 1868 (Σχέδιο Γ.
Κατσαρού,27/08/1868, Αρχείο Χ. Ζιούλα).
Το 1852 έγινε η πρώτη προσπάθεια να δημιουργηθεί Μεταξουργείο στην Αθήνα. Ωστόσο, η εταιρεία
πτώχευσε και το 1854 δημιουργήθηκε η «Σηρική Εταιρεία της Ελλάδος» με την επωνυμία «Αθανάσιος
Γ. Δουρούτης και Σια». Μετά το 1875 το κτίριο μετατράπηκε σε συγκρότημα κατοικιών και
ταυτόχρονα, ρυμοτομικές επεμβάσεις αλλοίωσαν τη μορφή των κτιριακών εγκαταστάσεων. Η τελική
μετατροπή του συγκροτήματος σε κατοικίες χρονολογείται μεταξύ του 1892 και του 1904. Το 1993
περιήλθε στην ιδιοκτησία του Δήμου Αθηναίων (Αγριαντώνη et al, 1995). Σημειώνεται πως μεγάλος
αριθμός επεμβάσεων έχει πραγματοποιηθεί στην οικία Δουρούτη. Οι επεμβάσεις αυτές είναι άγνωστο
πότε και σε ποιους χώρους της Οικίας πραγματοποιήθηκαν.
Οι τοιχοποιίες της Οικίας Δουρούτη είναι επιχρισμένες εσωτερικά και εξωτερικά. Έτσι δεν είναι
δυνατόν να προσδιορισθεί ο τρόπος δόμησής τους με οπτική παρατήρηση. Αρχικός στόχος της
παρούσας διερεύνησης, ήταν ο προσδιορισμός του τρόπου δόμησης, χρησιμοποιώντας ως βάση τις
διαθέσιμες πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν από το αρχείο του Δήμου Αθηναίων και αυτές που
αφορούν άλλα κτίρια της Αθήνας, αντίστοιχης περιόδου. Η τοιχοποιία του κτιρίου, δεδομένου του
πάχους της, που κυμαίνεται από 50 έως 65cm, θεωρήθηκε τρίστρωτη. Με άλλα λόγια, αποτελείται από
δύο εξωτερικές στρώσεις λιθοδομής και μια εσωτερική, κατασκευασμένη από χαμηλής ποιότητας
υλικά, χωρίς προσεκτική δόμηση.
3.2 Εφαρμογή της μεθόδου του ραντάρ στην Οικία Δουρούτη
Στόχος της διερεύνησης με τη μέθοδο του ραντάρ ήταν η τεκμηρίωση του τρόπου δόμησης των
τοιχοποιιών και ο προσδιορισμός του πάχους κάθε στρώσης της. Οι πληροφορίες αυτές, σε συνδυασμό
με τα μηχανικά χαρακτηριστικά των επιμέρους υλικών είναι αναγκαία για την εκτίμηση των μηχανικών
χαρακτηριστικών της τοιχοποιίας και την αποτίμηση της φέρουσας ικανότητάς της.
Πραγματοποιήθηκαν περίπου 75 σαρώσεις στον πρώτο και το δεύτερο όροφο του κτιρίου, σε τέσσερις

ΕΠΕΣ

Ελληνική Επιστημονική Εταιρία Ερευνών Σκυροδέματος (ΕΠΕΣ) – ΤΕΕ / Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας

Πανελλήνιο Συνέδριο Σκυροδέματος «Κατασκευές από Σκυρόδεμα»
Θεσσαλονίκη, 10-12 Νοεμβρίου 2016

περιοχές (Σχ.3α). Σαρώσεις , και στις δυο πλευρές της τοιχοποιίας πραγματοποιήθηκαν, όπου υπήρχε
πρόσβαση, προκειμένου να αποκτηθεί πιο ολοκληρωμένη εικόνα. Όπου υπήρχε η δυνατότητα μέτρησης
του συνολικού πάχους της τοιχοποιίας, προηγήθηκε βαθμονόμηση του οργάνου. Εξαιτίας του
επιχρίσματος που κάλυπτε την τοιχοποιία και της απουσίας εμφανών αρμών, οι οποίοι θα διευκόλυναν
την ερμηνεία των αποτελεσμάτων (Palieraki et al, 2008), αποφασίστηκε η χρήση καννάβου (Σχ.3β). Η
χρήση καννάβου επιτρέπει τη σάρωση των περιοχών οριζόντια και κατακόρυφα ανά συγκεκριμένη
απόσταση, και διευκολύνει τον προσδιορισμό του τρόπου δόμησης και του πάχους των εκάστοτε
στρώσεων. Οι σαρώσεις πραγματοποιήθηκαν συναρτήσει της απόστασης με τη χρήση τροχήλατου
οχήματος.

(α)

(β)

Σχ. 3 (α) Κάτοψη Α΄ ορόφου όπου φαίνονται οι περιοχές σαρώσεων στον Α΄ και Β΄ όροφο (β) Χρήση
καννάβου στη θέση 1 για τη διεξαγωγή οριζόντιων και κατακόρυφων σαρώσεων.
Από τις σαρώσεις που πραγματοποιήθηκαν, επιβεβαιώθηκε η αρχική υπόθεση πως η τοιχοποιία είναι
τρίστρωτη. Διαπιστώθηκε πως είναι δομημένη με ακανόνιστους σε σχήμα και μέγεθος, λίθους. Για κάθε
σάρωση σχεδιάστηκε η αντίστοιχη τομή (Σχ. 4α, β) και στη συνέχεια δημιουργήθηκε ένα τρισδιάστατο
μοντέλο της τοιχοποιίας, που προέκυψε από τον συνδυασμό οριζόντιων και κατακόρυφων σαρώσεων
σε κάθε σημείο εξέτασης. Στα σημεία που οι σαρώσεις πραγματοποιήθηκαν και στις δύο παρειές της
τοιχοποιίας, έγινε συσχέτιση και συνδυασμός των αποτελεσμάτων, για τη σχεδίαση ενός
ολοκληρωμένου μοντέλου (Σχ. 4γ). Με βάση τα αποτελέσματα των σαρώσεων, προσδιορίστηκε το
πάχος των τριών στρώσεων της τοιχοποιίας. Στον πρώτο όροφο, το πάχος της εξωτερικής στρώσης
εκτιμήθηκε από 15 έως 36 cm (με μέσο όρο πάχους ίσο με 25cm). Το πάχος της εσωτερικής παρειάς
της τοιχοποιίας προσδιορίστηκε κατά μέσο όρο ίσο με 22cm ενώ το πάχος της ενδιάμεσης στρώσης,
που εξαρτάται από το συνολικό πάχος της τοιχοποιίας ανά περιοχή, εκτιμήθηκε ίσο με 13cm. Στο
δεύτερο όροφο, το πάχος της εξωτερικής στρώσης κυμαίνεται μεταξύ 20 με 35 cm (με μέσο όρο πάχους
ίσο με 25cm), ενώ το πάχος της εσωτερικής παρειάς της τοιχοποιίας υπολογίζεται κατά μέσο όρο ίσο
με 21cm. Το πάχος της ενδιάμεσης στρώσης υπολογίστηκε ίσο με 10cm.
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(β)
(α)
(γ)
Σχ. 4 (α) Οριζόντια σάρωση σε σημείο διερεύνησης του Α΄ορόφου, (β) Οριζόντια τομή στο ίδιο σημείο,
με βάση τη σάρωση του Σχ. 1 (α), (γ) Τρισδιάστατο μοντέλο στην ίδια περιοχή.
Σε αυτό το σημείο, αναφέρεται ότι η ύπαρξη στοιχείων ωπλισμένου σκυροδέματος (υποστυλώματα και
δοκοί) στο ισόγειο (Σχ. 5γ) καθώς και παλαιότερες φωτογραφίες, στις οποίες είναι εμφανής η αλλαγή
των διαστάσεων των υπαρχόντων ανοιγμάτων και η διάνοιξη νέων στη στάθμη του ισογείου (Σχ.5α,β),
οδήγησαν στην ανάγκη διεξαγωγής πρόσθετων διερευνήσεων προκειμένου να διερευνηθεί η παρουσία
διαφορετικών υλικών από παλαιότερες επεμβάσεις. Για το σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκαν περίπου 50
σαρώσεις στους πεσσούς της βόρειας όψης του ισογείου (Σχ.6).

(β)
(γ)
(α)
Σχ. 5 (α) Παλαιότερη φωτογραφία της Οικίας Δουρούτη. Βόρεια όψη. (Αρχείο Δήμου Αθηναίων), (β)
Βόρεια όψη Οικίας Δουρούτη σήμερα, (γ) Υποστυλώματα και δοκοί ωπλισμένου σκυροδέματος στο
ισόγειο της Οικίας.

Σχ. 6 Κάτοψη ισογείου και θέσεις σαρώσεων με χρήση ραντάρ.
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Με βάση τα αποτελέσματα των σαρώσεων, επαληθεύτηκε η παρουσία διαφορετικών υλικών στην
τοιχοποιία του ισογείου . Ειδικότερα, εντοπίζονται τρεις διαφορετικές κατηγορίες πεσσών. Στην πρώτη
κατηγορία ανήκουν οι πεσσοί P2 και P5, το μήκος των οποίων κυμαίνεται από 30 έως 40 cm και το
πάχος τους είναι ίσο με αυτό της τοιχοποιίας (ίσο με 60cm). Σε αυτούς τους πεσσούς
πραγματοποιήθηκαν μόνο κατακόρυφες σαρώσεις, λόγω του μικρού μήκους που παρουσιάζουν. Από
τις σαρώσεις διαπιστώθηκε πως οι πεσσοί έχουν αντικατασταθεί πλήρως από υποστυλώματα
ωπλισμένου σκυροδέματος (γεγονός που συνάδει και με τις διαστάσεις τους). Επιπρόσθετα, είναι
εμφανής η χρήση κατακόρυφου και οριζόντιου οπλισμού (η απόσταση των συνδετήρων κυμαίνεται από
10 έως 15cm (Σχ.7α). Στη δεύτερη κατηγορία ανήκουν οι πεσσοί P3, P4, P6 και P8, με μέσο μήκος ίσο
με 145cm. Οι κατακόρυφες και οριζόντιες σαρώσεις, που πραγματοποιήθηκαν με τη χρήση ραντάρ,
έδειξαν την ύπαρξη οριζόντιου και κατακόρυφου οπλισμού. Οι οριζόντιοι οπλισμοί απέχουν μεταξύ
τους 20 έως 25cm. Επιπρόσθετα, εντοπίζεται συνεχόμενη ευθύγραμμη αντανάκλαση, που εικάζεται πως
αντιστοιχεί σε διεπιφάνεια μεταξύ στοιχείου ωπλισμένου σκυροδέματος και τοιχοποιίας. (Σχ.7β). Στην
τρίτη κατηγορία ανήκουν οι πεσσοί P1 και P7, με μέσο μήκος ίσο με 125cm. Με βάση τις οριζόντιες
και κατακόρυφες σαρώσεις που πραγματοποιήθηκαν, στους πεσσούς δεν εντοπίστηκε χρήση οπλισμού
αλλά εντοπίστηκε διεπιφάνεια μεταξύ δύο υλικών. Η διεπιφάνεια αυτή θεωρείται πως αντιστοιχεί σε
διεπιφάνεια μεταξύ της αυθεντικής τοιχοποιίας και κάποιας μεταγενέστερης προσθήκης. (Σχ. 7γ)
(Νικολοπούλου, 2013).

(α)

(γ)
(β)
Σχ. 7 Σαρώσεις των πεσσών με χρήση ραντάρ. (α) Σαρώσεις σε πεσσούς μικρών διαστάσεων, (β), (γ)
Σαρώσεις σε πεσσούς μεγαλύτερων διαστάσεων.
4. Μέγαρο Σερπιέρη
4.1 Ιστορικά Στοιχεία
Το Μέγαρο Σερπιέρη είναι ένα νεοκλασικό αρχοντικό που οικοδομήθηκε το 1884, βάσει των σχεδίων
του Μηχανικού Αναστάσιου Θεοφιλά. Το κτίριο βρίσκεται στη συμβολή των οδών Πανεπιστημίου και
Εδουάρδου Λω. Κατά την αρχική κατασκευή (Α΄ οικοδομική φάση) του κτιρίου, αυτό αποτελούνταν
από το ισόγειο, όπου στεγάστηκαν οι επιχειρηματικές και οικονομικές δραστηριότητές του ιδιοκτήτη,
και τρία υπερκείμενα επίπεδα (Α’ όροφος, Μεσοπάτωμα και Β΄όροφος), τα οποία ήταν χώροι της
οικογένειας. Πριν το 1929, πραγματοποιήθηκε προσθήκη τετάρτου ορόφου και μικρού οικήματος σε
επαφή με το ισόγειο. Το 1929 το Μέγαρο αγοράστηκε από την Αγροτική Τράπεζα και προστέθηκε
όροφος στο γωνιακό κτίριο ενώ αργότερα κατασκευάστηκε το πενταόροφο κτίριο στον χώρο της αυλής.
Το μέγαρο ανακαινίστηκε κατά τα μέσα της δεκαετίας του 1980 (Παπαδοπούλου, 2004).
4.2 Εφαρμογή της μεθόδου του ραντάρ στο Μέγαρο Σερπιέρη
Στο Μέγαρο Σερπιέρη πραγματοποιήθηκαν περίπου 115 σαρώσεις, στα δάπεδα των ορόφων που
ανήκουν στην Α΄ οικοδομική φάση του κτιρίου (Α΄ όροφος, μεσοπάτωμα, Β΄ όροφος). Έγιναν περί τις
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έξι σαρώσεις σε κάθε δωμάτιο, στις δύο διευθύνσεις, στα άκρα και το μέσον κάθε δωματίου. Στο Σχ. 8
δίνονται οι κατόψεις του Α΄ και Β΄ ορόφου, όπου απεικονίζονται οι διαδρομές που πραγματοποιήθηκαν
και η κατεύθυνση κίνησης.

(α)

(β)

Σχ. 8 Θέσεις των σαρώσεων του δαπέδου σε θέση : (α) Σαρώσεις Α΄ ορόφου, (β) Σαρώσεις Β΄
ορόφου.
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Στο Γραφείο 1 και το Γραφείο 3 του Β΄ ορόφου (Σχ.8β), πραγματοποιήθηκε, τοπικά, απομάκρυνση του
δαπέδου, προκειμένου να αποκαλυφθεί ο τρόπος κατασκευής των πατωμάτων και ο προσανατολισμός
των κυρίων δοκών. Σε μια από τις θέσεις, όπου είναι ευδιάκριτη η διάταξη των κυρίων δοκών (Σχ. 9α)
και μετρήσιμες οι διαστάσεις τους, σχεδιάστηκε σκαρίφημα του πατώματος. Το πάτωμα
κατασκευάστηκε από κύριες δοκούς, σχήματος ανεστραμμένου ταυ, που απέχουν μεταξύ τους 50cm,
και στα πέλματα τους τοποθετείται πλίνθος. Το σανίδωμα έχει πάχος 4cm (Σχ. 9γ). Οι σαρώσεις που
πραγματοποιήθηκαν στις παραπάνω θέσεις [Διαδρομή Β6 (Σχ. 9α), Διαδρομές Β49 και Β50 (Σχ. 9β)],
συνέβαλαν στην ερμηνεία του συνόλου των σαρώσεων και τον προσδιορισμό της διηλεκτρικής
σταθεράς που επιλέχθηκε.
Στο Σχ. 10 δίνονται οι σαρώσεις που πραγματοποιήθηκαν κάθετα και παράλληλα στις κύριες δοκούς
του πατώματος, στο Γραφείο 1 του Β΄ ορόφου. Στη σάρωση κάθετα στις κύριες δοκούς, όταν τα
ηλεκτρομαγνητικά κύματα συναντήσουν μία κύρια δοκό, η αντανάκλαση είναι σημειακή και σχήματος
υπερβολής (Σχ. 10α). Όταν η κεραία κινείται παράλληλα με την κύρια δοκό, η αντανάκλαση εικονίζεται
σαν μια ευθεία γραμμή (Σχ. 10β).
Oι σαρώσεις που πραγματοποιήθηκαν στο Μέγαρο Σερπιέρη έχουν κοινά στοιχεία ως προς τη μορφή
της αντανάκλασης των κυρίων δοκών ανά διεύθυνση κίνησης. Ωστόσο, ανάλογα με τη ποιότητα και
την κατάσταση του σανιδώματος του πατώματος σε κάθε δωμάτιο, η ένταση και η ευκρίνεια της
αντανάκλασης των δοκών διαφοροποιείται. Οι σαρώσεις χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες: α) Στην
πρώτη κατηγορία ανήκουν οι σαρώσεις που πραγματοποιήθηκαν στα δωμάτια εκείνα, όπου το δάπεδο
ήταν επισκευασμένο και σε καλή κατάσταση. Όταν η κεραία κινείται κάθετα στις κύριες δοκούς, η
αντανάκλαση είναι έντονη και διακριτή (Σχ. 11α). Όταν η κεραία κινείται παράλληλα στις κύριες
δοκούς η ευθύγραμμη αντανάκλαση που δημιουργείται από αυτές είναι επίσης διακριτή(Σχ. 12α). β)
Στη δεύτερη κατηγορία ανήκουν οι σαρώσεις που πραγματοποιήθηκαν σε πατώματα όπου υπάρχει
προσθήκη νεότερου σανιδώματος, καρφωμένο με το παλαιότερο. Σε αυτή την περίπτωση, όταν η κεραία
κινείται κάθετα στις κύριες δοκούς, η αντανάκλαση είναι το ίδιο έντονη με εκείνη της κατηγορίας Α,
με τη διαφορά πως οι υπερβολές που δημιουργούνται από τις δοκούς έχουν διαφορετική μορφή
(διακρίνεται κυρίως η κορυφή των υπερβολών) (Σχ. 11β). Όταν η κεραία κινείται παράλληλα με τις
δοκούς ο εντοπισμός της ευθύγραμμης αντανάκλασης που προκύπτει από αυτές δεν είναι διακριτός,
λόγω των προηγούμενων διεπιφανειών που συναντούν τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα (Σχ. 12β). γ) Στην
τρίτη κατηγορία ανήκουν τα πατώματα τα οποία έχουν παλαιότερο δάπεδο, μη διατηρημένο, που
εμφανίζει φθορές, ανοιχτούς αρμούς και υγρασία. Η αντανάκλαση των δοκών και στις δύο διευθύνσεις
κίνησης είναι ιδιαιτέρως ασθενής και η εικόνα της σάρωσης ασαφής (Σχ. 11,12γ).

(β)

(γ)

(α)
Σχ. 9 (α) Διάταξη των δοκών του πατώματος στο Γραφείο 1 του Β΄ ορόφου. (β) Διάταξη του πατώματος
στο Γραφείο 3 του Β΄ ορόφου. (γ) Σκαρίφημα πατώματος στο Γραφείο 1 του Β΄ ορόφου.
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(α)
(β)
Σχ. 10 (α) Σάρωση κάθετα στην κατεύθυνση των δοκών. Επισημαίνεται η αντανάκλαση που αντιστοιχεί
στη θέση των κυρίων δοκών. (β) Σάρωση παράλληλα στην κύριες δοκούς, όπου επισημαίνεται η θέση
μιας κύριας δοκού.

(β)
(α)
(γ)
Σχ. 11 (α) Σάρωση κάθετα στην κατεύθυνση των δοκών, στον Α΄ όροφο- Γραφείο 1. (β) Σάρωση κάθετα
στην κατεύθυνση των δοκών, στον Β΄ όροφο- Γραφείο 1. (γ) Σάρωση κάθετα στην κατεύθυνση των
δοκών, στον Β΄ όροφο- Γραφείο 4.

(β)
(α)
(γ)
Σχ. 12 (α) Σάρωση παράλληλα στην κατεύθυνση των δοκών, στον Α΄ όροφο- Γραφείο 1. (β) Σάρωση
παράλληλα στην κατεύθυνση των δοκών, στον Β΄ όροφο- Γραφείο 1. (γ) Σάρωση παράλληλα στην
κατεύθυνση των δοκών, στον Β΄ όροφο- Γραφείο 4.
Οι σαρώσεις στα δεκαεπτά από τα είκοσι δύο συνολικά δωμάτια του Μεγάρου, που πραγματοποιήθηκε
διερεύνηση, έδωσαν σαφή εικόνα για τον προσανατολισμό των κυρίων δοκών των πατωμάτων.
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Ωστόσο, η εικόνα των σαρώσεων σε 5 δωμάτια ήταν ασθενής και δεν ήταν δυνατή η εξαγωγή
συμπερασμάτων. Για το λόγο αυτό πραγματοποιήθηκε σύγκριση των σαρώσεων στις δύο κατευθύνσεις
και επαλήθευση με βάση τη θέση των φερόντων τοίχων της κατασκευής.
Οι διερευνήσεις που πραγματοποιήθηκαν, προσδιόρισαν τον προσανατολισμό των κυρίων δοκών των
πατωμάτων στον Α΄ όροφο, το Μεσοπάτωμα και το Β΄ όροφο του υπό μελέτη κτιρίου, ο οποίος ι είναι
ίδιος σε όλα τα δωμάτια, πλην ενός δωματίου του μεσοπατώματος, στο οποίο ο προσανατολισμός είναι
κάθετος στην κύρια διεύθυνση των υπολοίπων δοκών (Σχ. 13). Οι κύριες δοκοί των πατωμάτων
εδράζονται στην τοιχοποιία της κατασκευής και γεφυρώνουν το μικρότερο άνοιγμα, εκ των δύο
διευθύνσεων, μεταξύ των φερόντων τοίχων. Ο διαφορετικός προσανατολισμός των δοκών του
πατώματος στο Γραφείο 1, του Μεσοπατώματος, που διαπιστώθηκε από τη διερεύνηση, οφείλεται στο
γεγονός πως το μικρότερο άνοιγμα μεταξύ των φερόντων τοίχων αυτού του δωματίου, είναι κάθετο στα
υπόλοιπα.

(α)

(β)

(γ)
Σχ. 13 Προσανατολισμός κυρίων δοκών πατώματος: (α) Α΄ όροφος, (β) Μεσοπάτωμα, (γ) Β΄ όροφος.
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5. Συμπεράσματα
Η εφαρμογή της μεθόδου του ραντάρ εφαρμόσθηκε με επιτυχία στα δύο κτίρια. Η διερεύνηση έδωσε
αξιόπιστα αποτελέσματα για τον τρόπο δόμησης της τοιχοποιίας, τα πάχη των στρώσεων της, την
ύπαρξη διαφορετικών υλικών καθώς και χρήσιμες πληροφορίες για τις κύριες δοκούς των πατωμάτων,
χωρίς να γίνει καμία παρέμβαση στο υπό εξέταση κτίριο.
Οι διαδρομές που επιλέγεται να πραγματοποιηθούν πρέπει να επιλέγονται με προσοχή ώστε να
αξιοποιείται στο μέγιστο η δυνατότητα του οργάνου και να λαμβάνονται όλες οι διαθέσιμες
πληροφορίες. Ωστόσο, κατά τις σαρώσεις, οι συναντώμενες διεπιφάνειες ενδέχεται να προκαλούν
πολλαπλές ανακλάσεις και να λαμβάνεται μία σχετικά ασαφής εικόνα της εσωτερικής δομής. Γι’ αυτό
το λόγο είναι αναγκαίο η μέθοδος να εφαρμόζεται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό
Σημειώνεται ότι για την απόκτηση αξιόπιστων πληροφοριών και την πλήρη τεκμηρίωση υφιστάμενων
κατασκευών, η μέθοδος του ραντάρ θα πρέπει να συνδυάζεται και με άλλες μη καταστρεπτικές ή
ελάχιστα καταστρεπτικές μεθόδους.
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