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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  1 
Γενικές αρχές λειτουργίας και χρήσης λογιστικών 
φύλλων 
A.Σέξτος 
   

1.1 ΓΕΝΙΚΑ 

Καθώς η εργασία του μηχανικού είναι διαχρονικά συνυφασμένη με τη 
διαχείριση Στο Excel το αρχείο εργασίας και αποθήκευσης δεδομένων ονομάζεται 
βιβλίο εργασίας. Ένα βιβλίο εργασίας μπορεί να περιέχει πολλά φύλλα 
εργασίας (Sheets) ή αλλιώς λογιστικά φύλλα, όπου γίνεται η εισαγωγή και 
επεξεργασία των δεδομένων (Σχ. 1.1). Κάθε φύλλο εργασίας έχει τη μορφή 
πλέγματος στηλών και γραμμών που είναι αριθμημένες με γράμματα (Α, Β, C, …) 
και αριθμούς (1, 2, 3,…) αντίστοιχα. Σε ένα φύλλο υπάρχουν 256 γραμμές και 
65.536 γραμμές. Από την τομή μιας γραμμής και μιας στήλης σχηματίζεται ένα 
κελί το οποίο προσδιορίζεται από το αντίστοιχο γράμμα και αριθμό (αναφορά), για 
παράδειγμα το κελί Β2 βρίσκεται στη Β στήλη και στη 2η γραμμή. 

Το κελί το οποίο επεξεργαζόμαστε κάθε φορά ονομάζεται ενεργό κελί και 
διακρίνεται από το έντονο πλαίσιο που το περιβάλλει. Η αναφορά κάθε ενεργού 
κελιού, φαίνεται στο πλαίσιο ονόματος, ενώ το περιεχόμενο του κελιού, φαίνεται 
στη γραμμή τύπων. Το περιεχόμενο μπορεί να είναι κείμενο, αριθμός, 
ημερομηνία, συνάρτηση ή τύπος. 

Εξ ορισμού ένα νέο βιβλίο εργασίας περιλαμβάνει 3 φύλλα. Σε κάθε φύλλο 
αντιστοιχεί μία ετικέτα η οποία εμφανίζεται στο κάτω αριστερό μέρος, οπότε και 
είναι εύκολη η μετακίνηση από φύλλο σε φύλλο. Επιπλέον πατώντας το δεξί 
πλήκτρο του ποντικιού επάνω σε μια ετικέτα ενός φύλλου εργασίας, είναι δυνατή 
η εισαγωγή νέου φύλλου, καθώς και η διαγραφή, μετονομασία, μετακίνηση ή 
αντιγραφή του τρέχοντος φύλλου.  
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Σχήμα 1.1. Φύλλο εργασίας Excel. 

1.2  ΓΡΑΜΜΗ ΜΕΝΟΥ   

Η γραμμή μενού του Excel, περιλαμβάνει εννέα καταλόγους επιλογών (Σχ.1.2). Η 
επιλογή ενός πτυσσόμενου μενού οδηγεί σε ένα κατάλογο επιλογών μερικές εκ 
των οποίων τελειώνουν με αποσιωπητικά (π.χ Αποθήκευση ως…), που σημαίνει ότι 
η συγκεκριμένη εντολή οδηγεί σε άλλο πλαίσιο διαλόγου. 

Ετικέτα φύλλου Ενεργό κελί 
(Ε14) 

Πλαίσιο 
ονόματος 

Γραμμή 
τύπων 
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Σχήμα 1.2 Γραμμή μενού Excel. 

 

Αρχείο (File): Το κλασσικό μενού των προγραμμάτων σε περιβάλλον Windows, που 

περιλαμβάνει τις βασικές επιλογές διαχείρισης ενός αρχείου, όπως τη Δημιουργία, 

Άνοιγμα ή Κλείσιμο, καθώς και τις επιλογές Αποθήκευσης και Εκτύπωσης. 

Επεξεργασία (Edit): Περιλαμβάνει τις επιλογές Αναίρεσης ή Επανάληψης της 

τελευταίας εντολής, της Αποκοπής, Αντιγραφής ή Επικόλλησης του περιεχομένου 

ενός ή περισσοτέρων κελιών. Επίσης τις εντολές αυτόματης Συμπλήρωσης, 

Διαγραφής κελιών ή φύλλων, την Εύρεση και Αντικατάσταση του περιεχομένου 

ενός κελιού και τη Μετάβαση σε κάποια αναφορά. 

Προβολή (View): Περιέχει επιλογές  σχετικές με την κατάσταση προβολής των 

φύλλων εργασίας, καθώς και με επιλογές εμφάνισης εργαλείων του Excel. 

Εισαγωγή (Insert): Από εδώ είναι δυνατή η εισαγωγή νέων κελιών, γραμμών 

ή στηλών, καθώς και φύλλων εργασίας και γραφημάτων. Επίσης, περιέχονται 

οι επιλογές  εισαγωγής μιας συνάρτησης ή ενός σχολίου στο ενεργό κελί, 

καθώς και εισαγωγής εικόνας, αντικειμένων ή δεσμού σύνδεσης με άλλο 

έγγραφο ή διεύθυνση URL.   

Μορφή (Format): Στο μενού αυτό υπάρχουν εντολές σχετικές με την 

μορφοποίηση των κελιών, γραμμών, στηλών και φύλλων εργασίας. 

Εργαλεία (Tools): Περιλαμβάνονται επιλογές όπως ο ορθογραφικός 

έλεγχος ή η δημιουργία μακροεντολών, καθώς και διάφορες επιλογές 

ρυθμίσεων. 

Δεδομένα (Data): Περιέχονται διάφορες επιλογές διαχείρισης των 

δεδομένων. 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Γενικές αρχές λειτουργίας και χρήσης λογιστικών φύλλων                          

 

7 

1.3 ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ  

 
Εκτός από τη γραμμή των μενού, υπάρχουν κάποιες γραμμές εργαλείων 

του Excel (toolbars), όπου περιέχονται βασικές επιλογές των μενού υπό τη μορφή 
κουμπιών.  Εξ ορισμού εμφανίζονται η βασική γραμμή (standard) και η γραμμή 
μορφοποίησης (formatting). Ωστόσο είναι δυνατή η προσθήκη και άλλων 
γραμμών ή η προσθήκη μεμονωμένων κουμπιών που αντιστοιχούν σε μια εντολή. 
Πατώντας το δεξί πλήκτρο του ποντικιού πάνω σε μια γραμμή εργαλείων, 
εμφανίζεται ένα μενού επιλογής επιπλέον γραμμών εργαλείων. Επιλέγοντας την 
Προσαρμογή, οδηγούμαστε σε ένα νέο παράθυρο, όπου στην καρτέλα Εντολές, 
είναι δυνατή η επιλογή συγκεκριμένων εντολών για τις διάφορες κατηγορίες, που 
σύρονται και προστίθενται με τη μορφή μεμονωμένων κουμπιών σε μια υπάρχουσα 
γραμμή εργαλείων (Σχ.1.3). Επίσης είναι δυνατή η δημιουργία προσαρμοσμένων 
γραμμών εργαλείων στην καρτέλα Γραμμές Εργαλείων. 
 

Σχήμα 1.3 Προσθήκη εντολών στη γραμμή εργαλείων 

 
Για παράδειγμα, στο παραπάνω σχήμα φαίνεται η επιλογή της εντολής Διαγραφής 
γραμμών, που ανήκει στην κατηγορία Επεξεργασία. Αφού επιλεχτεί η 
συγκεκριμένη εντολή, με τη βοήθεια του ποντικιού σύρεται ως κουμπί 
συντόμευσης πλέον, στην γραμμή εργαλείων.  
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Σχ. 1.4 Bασική γραμμή εργαλείων Excel. 

Δημιουργία - Άνοιγμα - Αποθήκευση αρχείου 

Εκτύπωση - Προεπισκόπηση εκτύπωσης - Έλεγχος ορθογραφίας 

Αποκοπή - Αντιγραφή - Επικόλληση κελιών. 

Αναίρεση - Επανάληψη τελευταίας εντολής. 

Πινέλο Μορφοποίησης. Επιλέγοντας ένα κελί και στη 

συνέχεια ενεργοποιώντας το πινέλο μορφοποίησης, είναι 

δυνατό να αντιγραφούν σε ένα ή περισσότερα κελιά οι 

ιδιότητες μορφοποίησης του κελιού που έχει επιλεxθεί 

αρχικά, π.χ περίγραμμα, στυλ ή μέγεθος γραμματοσειράς. 

Εισαγωγή δεσμού σύνδεσης με άλλο έγγραφο ή 

διεύθυνση URL - Ενεργοποίηση της 

εργαλειοθήκης Web. 

Ρύθμιση του Ποσοστού Ζουμ. 

Ενεργοποίηση της εργαλειοθήκης σχεδίασης 

Εισαγωγή χάρτη 

Εισαγωγή Γραφήματος. Ενεργοποιείται ο οδηγός γραφημάτων. 

Ταξινόμηση γραμμών ή στηλών κατά αύξουσα ή φθίνουσα σειρά 

με βάση το περιεχόμενο των κελιών μιας στήλης ή μιας γραμμής. 

Εισαγωγή συνάρτησης. Ενεργοποιείται ο οδηγός συναρτήσεων. 

Αυτόματη άθροιση. Με την εντολή αυτή στο ενεργό 

κελί εμφανίζεται το άθροισμα των τιμών όλων των 

κελιών που βρίσκονται από επάνω του. 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Γενικές αρχές λειτουργίας και χρήσης λογιστικών φύλλων                          

 

9 

H γραμμή μορφοποίησης (Σχ. 1.5) περιλαμβάνει, υπό μορφή κουμπιών, τις 
βασικές εντολές μορφοποίησης του περιεχομένου και της μορφής των κελιών. 
Μοιάζει με την αντίστοιχη γραμμή μορφοποίησης του κειμενογράφου (Word). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σχήμα 1.5. Γραμμή μορφοποίησης Excel. 

Επιλογή γραμματοσειράς και μεγέθους. 

Επιλογή έντονης (Β), πλάγιας (Ι) ή υπογραμμισμένης 

(U) γραφής του περιεχομένου των κελιών. 

Στοίχιση αριστερά, στο κέντρο ή δεξιά, 

του περιεχομένου των κελιών. 

Συγχώνευση δύο ή περισσότερων 

επιλεγμένων κελιών. 

Αύξηση ή μείωση των δεκαδικών ψηφίων του αριθμού που 

περιέχεται στο επιλεγμένο κελί. Όταν το περιεχόμενο ενός κελιού 

εμφανίζεται όπως στο παρακάτω εικονίδιο, απαιτείται η μείωση των 

δεκαδικών ψηφίων, καθώς δεν επαρκεί το πλάτος του κελιού για να 

εμφανιστούν όλα τα ψηφία.    

 

Αύξηση ή μείωση της εσοχής εντός του επιλεγμένου κελιού. 

Πτυσσόμενο μενού επιλογών μορφοποίησης του 

περιγράμματος επιλεγμένων κελιών. 

Επιλογή χρώματος γεμίσματος κελιών και χρώματος της 

γραμματοσειράς  του περιεχομένου των κελιών. 
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1.4 ΓΡΑΜΜΗ ΤΥΠΩΝ 

Η γραμμή τύπων (Σχ. 1.6) είναι μια γραμμή που βρίσκεται κάτω από τις 
γραμμές εργαλείων του Excel και χρησιμοποιείται για την εισαγωγή ή επεξεργασία 
τύπων ή τιμών στα κελιά και γραφήματα, εμφανίζοντας την σταθερά ή τύπο του 
ενεργού κελιού. 
  

Σχήμα 1.6 Γραμμή τύπων Excel. 

 
Προκειμένου να ελέγξουμε ή να επεξεργαστούμε κάποιον τύπο, επιλέγουμε το κελί 
που τον περιέχει και στη συνέχεια κάνοντας κλικ στη γραμμή τύπων (Σχ. 1.7), 
χρωματίζονται διαφορετικά οι αναφορές των κελιών που περιέχονται στον τύπο, 
ενώ τα αντίστοιχα κελιά αποκτούν περίγραμμα με το ίδιο χρώμα, όπως και στη 
γραμμή τύπων. 

Σχήμα 1.7 Περιεχόμενα τύπου. 

 
 
 
 
 

Γραμμή τύπων. 
Αριστερά εμφανίζεται ο 
αριθμός του ενεργού κελιού 
(Β1) και δεξιά η τιμή ή τύπος 
που περιέχεται στο ενεργό 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  2 
Εφαρμογές Λογιστικών Φύλλων στην 
Συγκοινωνίες: Διαχείριση δεδομένων 
κυκλοφοριακού φόρτου 

 

Α. Γραμμενίδου, Λέκτoρας Συγκoιvωvιακής Τεχvικής, 
Μαθηματικός Α.Π.Θ. 

Ε. Ζαχαράκη, MSc Συγκοινωνιολόγος (Imperial College), Διπλ. 
Πολ. Μηχ. Α.Π.Θ. 

 2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Έχουμε έναν κόμβο μορφής σταυρού στον οποίο επιτρέπονται οι κινήσεις Αδ, 
Αα, Βε, Βα, Γδ, Γε, Γα, Δε, Δδ, όπου το γράμμα ε σημαίνει ευθεία, το α αριστερά 
και το δ δεξιά κίνηση. (εικ.2.1) 

Εικ.2.1: Υπό μελέτη κόμβος 

 
Στον κόμβο έχουν γίνει μετρήσεις των αυτοκινήτων που διέρχονται (ΙΧ, 

φορτηγά, λεωφορεία, δίκυκλα) για τρία δεκαπεντάλεπτα κάθε ώρα και για τρεις 
συνεχόμενες ώρες. Θέλουμε να βρούμε τα οχήματα που διέρχονται από τον κόμβο 

 Αριστοφάνους

Γ  

5 6

4

Βενιζέλου 9 7 Βενιζέλου 
Δ  3 Β  

8 2

1

Α  
Ανοίξεως
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κάθε ώρα, την αναγωγή τους σε ΜΕΑ (μονάδες επιβατικών αυτοκινήτων) με 
δείκτες αναγωγής ΙΧ = 1 ΜΕΑ, φορτηγά = 2 ΜΕΑ, λεωφορεία = 3  ΜΕΑ, δίκυκλα 
= 0,5 ΜΕΑ. Επίσης θέλουμε τη σύνθεση της κυκλοφορίας του κόμβου και την 
ωριαία καθώς και την δεκαπεντάλεπτη διακύμανση των κυκλοφοριακών φόρτων. 

Αρχικά κάνουμε εισαγωγή των δεδομένων των μετρήσεων σε ένα φύλλο του 
excel. Πέρα από τα αριθμητικά δεδομένα εισάγουμε και κάποια στοιχεία που μας 
βοηθούν στην κατανόηση των στοιχείων μας, όπως ημερομηνία, κίνηση στην 
οποία αναφερόμαστε, είδος οχήματος.  
Κάθε σειρά του φύλλου αναφέρεται σε μία κίνηση, και σε ένα δεκαπεντάλεπτο.  

 

 

Εικ. 2.2: Φύλλο excel με τα δεδομένα 

 

2.2 ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΜΕΑ 

Για να μετατρέψουμε τα οχήματα της μέτρησης σε ΜΕΑ, ορίζουμε τα 
περιεχόμενα καθενός από τα επόμενα κελιά με το αποτέλεσμα των πράξεων που 
πρέπει να γίνουν. 

Πηγαίνουμε στο κελί F4. Μετά πατάμε το = στη μπάρα εργαλείων και στο 
παράθυρο που ανοίγει = Β4, γιατί σ αυτό το κελί έχουμε τα αντίστοιχα ΜΕΑ για τα 
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ΙΧ και 1 ΙΧ =1 ΜΕΑ. (Εικ. 2.3). Μετά πατάμε OK και η τιμή μπαίνει στο αντίστοιχο 
κελί. 

Στο επόμενο κελί, το G4, που περιέχει τα αντίστοιχα ΜΕΑ για τα φορτηγά, 
πατάμε = C4*2, γιατί ένα φορτηγό αντιστοιχεί σε 2 ΜΕΑ. Στο επόμενο Η = D4*3 
(1 λεωφορείο = 3 ΜΕΑ) και I = E*0,5 (1 δίκυκλο = 0,5 ΜΕΑ). Έτσι έχει 
μετατραπεί η πρώτη σειρά μετρήσεων, αυτή που αντιστοιχεί στην κίνηση Αα, σε 
ΜΕΑ. 
 

 

 

Εικ. 2.3: Γέμισμα κελιού με πράξεις από άλλα κελιά 

 

Για να επαναλάβουμε την ίδια διαδικασία για τις υπόλοιπες κινήσεις κάνουμε 
κλικ με το ποντίκι στο κελί F4 και κρατώντας το πατημένο το κατεβάζουμε προς τα 
κάτω μέχρι να φτάσουμε στην  κίνηση Δε. Αφήνοντας το ποντίκι το πρόγραμμα 
υπολογίζει τις υπόλοιπες τιμές σύμφωνα με τον ίδιο τύπο.(εικ.2.4) 
Επαναλαμβάνουμε  την ίδια διαδικασία και για τις υπόλοιπες στήλες που αφορούν 
τα φορτηγά, λεωφορεία και δίκυκλα. Τα αποτελέσματα που προκύπτουν φαίνονται 
πιο κάτω. (εικ.2.5) 
  Μετά  προσθέτουμε τίτλους πάνω από τις στήλες (ΜΕΑ, ΙΧ, ΦΟΡΤ, ΛΕΩΦ, 
ΔΙΚΥΚΛΑ). 
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Εικ.2.4: Υπολογισμός στήλης με τον ίδιο τύπο 

 

 
Εικ.2.5: Επανάληψη του ίδιου τύπου για όλες τις στήλες 
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Αθροίσματα στηλών, γραμμών 

Για να βρούμε τα αθροίσματα των ΜΕΑ για κάθε κίνηση και για κάθε 
κατηγορία οχημάτων μπλοκάρουμε το αντίστοιχο κομμάτι στήλης ή σειράς και 
πατάμε το πλήκτρο Σ στην μπάρα των εργαλείων. Αυτόματα το πρόγραμμα 
δημιουργεί τα αθροίσματα και τοποθετεί το αποτέλεσμα στο αμέσως από κάτω ή 
στο πλάι κελί, ανάλογα με το αν πρόκειται για άθροισμα στήλης ή σειράς. 

 
Χρωματισμός σειρών  
 

Για να μπορούμε να ξεχωρίσουμε τις μετρήσεις που αναφέρονται σε κάθε 
κίνηση ανεξάρτητα από ώρα χρωματίζουμε διαφορετικά τις σειρές, με το ίδιο 
χρώμα κάθε κίνηση. Αυτό γίνεται μπλοκάροντας την σειρά που αναφέρεται π.χ. 
στην κίνηση Αα και πατώντας ταυτόχρονα το πλήκτρο Ctrl επιλέγουμε όλες τις 
μετρήσεις που αναφέρονται σ αυτήν την  κίνηση. Κατόπιν πηγαίνουμε στο κουτί με 

το χρώμα στη μπάρα με τα εργαλεία  επιλέγουμε ένα χρώμα. Κάνουμε το ίδιο 
για τις υπόλοιπες κινήσεις επιλέγοντας διαφορετικό χρώμα κάθε φορά. Το 
αποτέλεσμα αυτών των ενεργειών μας φαίνεται παρακάτω. (εικ.2.6) 

 

 

Εικ.2.6: Χρωματισμός των μετρήσεων στις διάφορες κινήσεις 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  3 
Εφαρμογές Λογιστικών Φύλλων στην Υδραυλική: 
Διαστασιολόγηση Ταμιευτήρα Φράγματος 
Δ. Τολίκας, καθηγητής Α.Π.Θ. 
 

3.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Τα φράγματα συγκαταλέγονται στα μεγαλύτερα έργα Πολιτικού Μηχανικού. 

Είναι έργα τεράστιου κόστους και διακρίνονται από άποψη κατασκευής σε α) 

χωμάτινα και β) σε φράγματα από οπλισμένο σκυρόδεμα. Τα φράγματα 

διακόπτουν τη ροή ενός ποταμού και στο πίσω μέρος τους (στο ανάντι) 

σχηματίζεται ένας ταμιευτήρας νερού, δηλαδή μια τεχνητή λίμνη (σχ. 3.1). 

 

 
 

Σχήμα 3.1 

Ο σκοπός των φραγμάτων είναι η αναρύθμιση της εισροής και εκροής του 

νερού του ταμιευτήρα. Έτσι, ο ταμιευτήρας θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί ως ένα 

σύστημα που αποθηκεύει υδατικές ποσότητες με προοπτική μελλοντικής χρήσης. 

Εύκολα γίνεται αντιληπτό ότι τα φράγματα είναι έργα που κατέχουν σημαίνουσα 

θέση στη διαχείριση των υδατικών πόρων μιας περιοχής. 
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Ανάλογα με τη χρήση του αποθηκευόμενου νερού, τα φράγματα 

διακρίνονται σε υδρευτικά, αρδευτικά, υδροηλεκτρικά κ.λ.π. Στον ταμιευτήρα ενός 

φράγματος, π.χ. αρδευτικού, συγκεντρώνονται μεγάλες ποσότητες νερού κατά τις 

περιόδους έντονων βροχοπτώσεων, οι οποίες στη συνέχεια χρησιμοποιούνται κατά 

την αρδευτική περίοδο το καλοκαίρι για να εξυπηρετήσουν τις αρδευτικές ανάγκες 

μιας περιοχής. Τα μεγάλα φράγματα λειτουργούν κατά κανόνα σε υπερετήσια 

βάση. Η επιλογή της θέσης κατά μήκος του ποταμού, όπου θα κατασκευασθεί το 

φράγμα, αποτελεί ένα σημαντικό και κρίσιμο στάδιο του όλου έργου. Θα πρέπει ο 

μηχανικός να επιλέξει την προσφορότερη θέση από γεωλογική και τοπογραφική 

άποψη, ώστε να περιορίσει τις διηθήσεις του νερού στο έδαφος και να 

κατασκευάσει το οικονομικότερο και αρτιότερο έργο. Όμως, η πρωταρχική δουλειά 

σ’ αυτή τη φάση της μελέτης του έργου είναι η διαστασιολόγηση του ταμιευτήρα, 

ως συνάρτηση του ύψους του φράγματος, της τοπογραφικής διαμόρφωσης της 

περιοχής, των εισροών και των εκροών του νερού προς και από τον ταμιευτήρα. 

Η διαστασιολόγηση ενός ταμιευτήρα φράγματος αποτελεί το αντικείμενο 

αυτού του κεφαλαίου. Αναπτύσσεται σ’ ένα απλοποιημένο πλαίσιο, ώστε το θέμα 

να γίνεται κατανοητό ακόμα και από μη έχοντες γνώσεις υδρολογίας ή 

υδραυλικής. Το βασικότερο μειονέκτημα των απλοποιητικών παραδοχών είναι ότι 

το όλο  φαινόμενο αντιμετωπίζεται ως καθαρά ντετερμινιστικό. Είναι γνωστό όμως, 

ότι οι εισροές στον ταμιευτήρα είναι φαινόμενα τυχαίας μεταβλητής, αφού 

προέρχονται από τις βροχοπτώσεις. Επομένως οι στατιστικές μέθοδοι είναι οι πλέον 

ενδεδειγμένες για τη μελέτη του φαινομένου. Πάντως, το κεφάλαιο αυτό με την 

απλότητά του συνιστά ένα εξαιρετικό διδακτικό θέμα, τόσο για την εισαγωγή σε 

θέματα υδρολογίας και υδραυλικής, όσο και για την κατανόηση και εμπέδωση 

βασικών εντολών και χειρισμού λογισμικών φύλλων. 

3.2 ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 

Θεωρούνται γνωστές κατά τη διάρκεια ενός εξεταζόμενου υδρολογικού έτους 

οι παροχές εισροής, δηλαδή οι όγκοι του νερού ανά εβδομάδα που εισέρχονται 

στον ταμιευτήρα. Με την ίδια χρονική κλίμακα είναι γνωστή η χρονοσειρά των 

παροχών εκροής. Στόχος του προβλήματος είναι ο υπολογισμός ανά εβδομάδα του 

όγκου του νερού του ταμιευτήρα, καθώς και της στάθμης του. Θα πρέπει να 

σημειωθεί ότι η στάθμη του νερού στον ταμιευτήρα δεν μπορεί να ανεβεί πάνω 

από μια μέγιστη στάθμη, όπου βρίσκεται η στέψη του υπερχειλιστή, γιατί τότε 
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συμβαίνει υπερχείλιση του νερού. Το νερό που υπερχειλίζει δε συνεισφέρει 

καθόλου στην ικανοποίηση των αναγκών κατανάλωσης. Επίσης η στάθμη του 

νερού στον ταμιευτήρα δεν επιτρέπεται να κατεβεί κάτω από μια ελάχιστη στάθμη, 

ενδεικτική του ότι ο ταμιευτήρας είναι ουσιαστικά άδειος. Σε μια τέτοια περίπτωση 

διακόπτεται η εκροή του νερού και φυσικά δεν ικανοποιούνται οι ανάγκες 

κατανάλωσης. 

3.2.1 Μεθοδολογία επίλυσης 

Θεωρείται ως βήμα χρόνου Δt για τους υπολογισμούς το χρονικό διάστημα 

μιας εβδομάδας. Κατά τη διάρκεια του τυχαίου χρονικού βήματος i ισχύει η βασική 

εξίσωση 

VAi – VBi = ΔVi (1) 

όπου, VAi ο όγκος του νερού που εισήλθε στον ταμιευτήρα κατά τη διάρκεια του 

χρονικού βήματος i, VBi ο όγκος του νερού που εξήλθε από τον ταμιευτήρα κατά 

τη διάρκεια του χρονικού βήματος i και ΔVi η μεταβολή του αποθηκευμένου όγκου 

νερού στον ταμιευτήρα κατά τη διάρκεια του ίδιου χρονικού διαστήματος.  

Η εξίσωση (1) πηγάζει από την αρχή της διατήρησης της μάζας και αποτελεί 

ουσιαστικά τη θεμελιώδη «εξίσωση συνεχείας» της υδρολογίας διατυπωμένη υπό 

την απλούστερη δυνατή μορφή της. 

Οι υπολογισμοί αρχίζουν από το πρώτο χρονικό βήμα, οπότε ο αρχικός όγκος του 

νερού στον ταμιευτήρα είναι V0 και συνεχίζονται διαδοχικά σ’ όλα τα χρονικά 

βήματα, μέχρις ότου καλυφθεί όλο το υδρολογικό έτος. Κατ’ αυτόν τον τρόπο 

υπολογίζονται η μεταβολή του αποθηκευμένου όγκου νερού, καθώς και η 

συνολική ποσότητα νερού στον ταμιευτήρα.σε κάθε χρονικό βήμα. 

Από τον ήδη υπολογισθέντα όγκο νερού προκύπτει η στάθμη του νερού στον 

ταμιευτήρα, αφού είναι γνωστή από τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά του ταμιευτήρα 

η σχέση που συνδέει τον όγκο Vo,i και τη στάθμη του νερού ho,i σ’ αυτόν 

 Vo,i = V(ho,i) (2) 

Με βάση την τιμή ho,i που υπολογίζεται σε κάθε χρονικό βήμα ελέγχεται αν η 

στάθμη του νερού υπερβαίνει τη μέγιστη τιμή hmax, οπότε δημιουργείται 

υπερχείλιση ή γίνεται μικρότερη από την ελάχιστη δυνατή στάθμη hmin, οπότε 

διακόπτεται η εκροή. 
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3.2.2 Δεδομένα του προβλήματος 

Τα δεδομένα του προβλήματος καταχωρούνται στην πρώτη σελίδα (sheet1), 

όπως φαίνονται στο σχ. 3.2. 

 
Σχήμα 3.2 Ένα τμήμα της πρώτης σελίδας του λογισμικού φύλλου, όπου εμφαίνονται τα δεδομένα 

της μελέτης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  4 
Εφαρμογές Λογιστικών Φύλλων στην Γεωτεχνική 
Μηχανική: Εύρεση οριακού φορτίου 
Θ. Χατζηγώγος, καθηγητής Α.Π.Θ. 
Χ. Χατζηγώγος, πολ. Μηχανικός, MSc 

4.1 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΣΤΗΝ 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΙΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ 

4.1.1. Το φυσικό πρόβλημα  

Σκοπός μίας θεμελίωσης είναι η μεταφορά των φορτίων της ανωδομής στο έδαφος 
με ασφαλή τρόπο. Καταστροφές μιας θεμελίωσης παρατηρούνται με μία από τις 
δύο μορφές: 
 
Μορφή Α. Θραύση του εδάφους λόγω υπέρβασης της αντοχής του σε 
διάτμηση. Καταστροφές αυτού του τύπου έχουν σαν αποτέλεσμα μεγάλες 
κατακόρυφες μετακινήσεις και γενικά έντονη παραμόρφωση του εδάφους με 
άμεσο αποτέλεσμα την καταστροφή της υπερκείμενης κατασκευής που γίνεται 
απότομα. Το φαινόμενο αυτό εκδηλώνεται απότομα. 
 
Μορφή Β. Υπερβολικές καθιζήσεις λόγω παραμορφώσεων του εδάφους, 
που μερικώς οφείλονται στις διατμητικές τάσεις που εμφανίζονται λόγω των 
φορτίων της ανωδομής και μερικώς στη στερεοποίηση του εδάφους. 
 
Η αντοχή του εδάφους σε θραύση ονομάζεται φέρουσα ικανότητα του εδάφους. 
Τόσο η φέρουσα ικανότητα του εδάφους όσο και η τιμή της καθίζησης που 
παρατηρείται, εξαρτώνται γενικά από τις διαστάσεις και το σχήμα της θεμελίωσης, 
από τα εφαρμοζόμενα φορτία και από τη φύση του εδάφους. Για την εκλογή του 
τύπου και των διαστάσεων της θεμελίωσης πρέπει να εξετασθεί τόσο το πρόβλημα 
της φέρουσας ικανότητας, δηλαδή της θραύσης του εδάφους (μορφή Α), όσο και 
το πρόβλημα των καθιζήσεων. 
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4.1.2 Το μηχανικό προσομοίωμα  

Ο υπολογισμός της φέρουσας ικανότητας μίας επιφανειακής θεμελίωσης 
είναι πρόβλημα ελαστοπλαστικής ισορροπίας που επιλύεται με ακρίβεια μόνο σε 
λίγες ειδικές περιπτώσεις. Η κυριότερη δυσκολία παρουσιάζεται στην εκλογή μίας 
μαθηματικής σχέσης τάσεων – παραμορφώσεων που αντιπροσωπεύει 
ικανοποιητικά το έδαφος.  

Στα παρακάτω θα αναπτυχθεί μία λύση στο πρόβλημα της φέρουσας 
ικανότητας που βασίζεται στο ακόλουθο μηχανικό προσομοίωμα. Κατά την 
περιγραφή του μηχανικού προσομοιώματος εισάγονται μερικά μεγέθη που θα 
μπορούσαν να χαρακτηρισθούν σαν τα δεδομένα του προβλήματος (input). Αυτά 
σημειώνονται με έντονους χαρακτήρες. Επίσης θεωρούνται και κάποιες παραδοχές 
ή κάποιοι περιορισμοί, που καθορίζουν επακριβώς το πρόβλημα που εξετάζεται. Οι 
παραδοχές σημειώνονται με πλάγιους χαρακτήρες. Το ζητούμενο του 
προβλήματος, που θα επιλυθεί μέσω του προσομοιώματος είναι ένα και 
σημειώνεται με υπογράμμιση. Πρόκειται για το οριακό κατακόρυφο φορτίο Q: 
 Ένα ορθογώνιοα πέδιλο με μήκος L (μεγάλη πλευρά) και πλάτος B 
(μικρή πλευρά) είναι θεμελιωμένοβ σε βάθος Df μέσα στο έδαφος. Εξεταζεται η 
περίπτωση κατακόρυφου φορτίου Qγ στο κέντρο της θεμελίωσηςδ. Η εδαφική μάζα 
είναι ένας  ομογενής ημίχωροςε με φαινόμενο βάρος γ. Τα χαρακτηριστικά της 
διατμητικής αντοχής του εδάφους είναιστ η γωνία εσωτερικής τριβής φ και της 
συνοχής c. Το έδαφος συμπεριφέρεται ως στερεό ιδεατά πλαστικό υλικόζ.  

Αυτό είναι το μηχανικό προσομοίωμα που θα χρησιμοποιηθεί για την 
επίλυση του εξεταζόμενου φυσικού προβλήματος. Οι παραδοχές ή υποθέσεις που 
εισάγονται στο ως άνω προσομοίωμα μπορούν να ονομασθούν παραδοχές 
προσομοιώματος και είναι οι ακόλουθες (η διατύπωσή τους σημειώνεται και στην 
περιγραφή του μηχανικού προσομοιώματος): 
 α. Εξετάζεται η περίπτωση ορθογωνικού πεδίλου και όχι κυκλικού ή 
κάποιου άλλου πεδίλου διαφορετικού σχήματος κάτοψης. Στην κατήγορία των 
ορθογωνικών πεδίλων ανήκουν, επίσης, τα τετράγωνα πέδιλα και οι πεδιλοδοκοί. 
Οι πεδιλοδοκοί είναι ορθογωνικά πέδιλα, στα οποία η μία διάσταση είναι πολύ 
μεγαλύτερη από την άλλη. Συνήθως ένα ορθογωνικό πέδικο θεωρείται 
πεδιλοδοκός αν ο λόγος της μεγάλης προς τη μικρή πλευρά είναι L/B > 5. Πολύ 
συχνά θεωρείται για την περίπτωση πεδιλοδοκών ότι η μεγάλη διάσταση τείνει στο 
άπειρο, κάτι που μπορεί να απλοποιεί τους υπολογισμούς. 
 β. Το πέδιλο υποτίθεται ότι έιναι θεμελιωμένο σε οριζόντιο επίπεδο μέσα 
στο έδαφος. Επίσης υποτίθεται ότι η ελεύθερη επιφάνεια του εδάφους είναι 
οριζόντια. 
 γ. Το φορτίο που φορτίζει το πέδιλο και μέσω αυτού το έδαφος 
θεωρείται ότι είναι κατακόρυφο. Δηλαδή το πέδιλο δε φορτίζεται ούτε με ροπή, 
ούτε με οριζόντια φορτία, ούτε με καταναγκασμένες μετακινήσεις. 
 δ. Το κατακόρυφο φορτίο, που μεταφέρεται από το πέδιλο στο έδαφος 
δρά στο κέντρο του ορθογωνικού πεδίλου. Αυτό συνάδει με την παραδοχή γ, γιατί 
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σε περίπτωση που το κατακόρυφο φορτίο δε δρούσε στο κέντρο του πεδίλου αλλά 
σε κάποιο άλλο σημείο, τότε θα μπορούσε να αντικατασταθεί από ένα ίσο 
κατακόρυφο φορτίο στο κέντρο και μία ροπή στο κέντρο ίση με το φορτίο επί την 
απόσταση μεταξύ του κέντρου του πεδίλου και του αρχικού σημείου εφαρμογής 
του φορτίου. 
 ε. Το έδαφος θεωρείται ως ομογενής ημίχωρος. Και ως προς το 
«ομογενής», αυτό σημαίνει ότι κάποιες ιδιότητες του εδάφους (π.χ. φαινόμενο 
βάρος, μέτρο ελαστικότητας, λόγος του Poisson) λαμβάνουν την ίδια τιμή σε όλα 
τα σημεία του εδάφους. Αν για κάποια εδαφική ιδιότητα δεν ισχύει το «ομογενές» 
τότε αυτό θα σημειώνεται. Σε αντίθετη περίπτωση θα θεωρείται ότι ισχύει το 
«ομογενές». Ως προς το «ημίχωρος», σημαίνει ότι μοναδικό όριο του εδάφους 
είναι η ελεύθερη επιφάνεια του εδάφους. 
 στ. Η διατμητική αντοχή του εδάφους είναι δυνατό να περιγραφεί για 
κάθε θέση του εδάφους από δύο παραμέτρους. Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι η 
διατμητική αντοχή του έδάφους δεν είναι η ίδια σε όλα τα σημεία του εδάφους 
κάτι που αντιβαίνει με την «ομογένεια» του εδάφους, γιατί η διατμητική αντοχή σε 
ένα σημείο εξαρτάται και από τη θέση του σημείου. Δηλαδή το έδαφος ως προς τη 
διατμητική αντοχη θεωρείται μη ομογενές. Οι δύο παράμετροι όμως που 
καθορίζουν μαζι με τη θέση, τη διατμητική αντοχή του εδάφους, θεωρείται ότι 
είναι ίδιες σε όλα τα σημεία του εδάφους. Αυτές οι παράμετροι είναι η γωνία τριβής 
φ και η συνοχή c. 
 ζ. Η συμπεριφορά του εδάφους σε διάγραμμα τάσης - παραμόρφωσης 
είναι στερεή – ιδεατά πλαστική. Αυτό σημαίνει, ότι το διάγραμμα αποτελείται από 
ένα ευθύγραμμο τμήμα με άκρα την αρχή των αξόνων και το σημείο στο άξονα 
των τάσεων που ισούται με την αντοχή του εδάφους, και από μία ημιευθεία με 
άκρο το σημείο στον άξονα των τάσεων που ισούται με την αντοχή του εδάφους 
και διεύθυνση παράλληλη στον άξονα των παραμορφώσεων. 
 

 
 

Σχήμα 4.1: Διάγραμμα τάσεων – παραμορφώσεων για στερεό – ιδεατά πλαστικό υλικό 
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Τα μεγέθη που εισάγονται ως δεδομένα – δηλαδή, τα οποία πρέπει να είναι 
γνωστά, για να είναι δυνατή η λύση στο πρόβλημα – είναι τα ακόλουθα: 
 
 1. Το μήκος L του πεδίλου. Το μέγεθος αυτό έχει διαστάσεις μήκους [m] 
και αναφέρεται πάντοτε στη μεγάλη πλευρά του πεδίλου. Αν το πρόβλημα 
αναφέρεται σε πεδιλοδοκό τότε το L  ∞. 
 2. Το πλάτος Β του πεδίλου. Το μέγεθος αυτό έχει διαστάσεις μήκους 
επίσης [m] και αναφέρεται στη μικρή πλευρά του πεδίλου. 
 3. Το βάθος θεμελίωσης Df, με διαστάσεις επίσης μήκους [m]. 
 4. To φαινόμενο βάρος του εδάφους γ, με διαστάσεις ειδικού βάρους 
[N/m3]. Συνήθως το μέγεθος αυτό δίνεται σε [kN/m3]. 
 5. Η γωνία εσωτερικής τριβής του εδάφους φ με διαστάσεις γωνίας 
[rad]. Συνήθως το μέγεθος αυτό δίνεται σε μοίρες, οπότε πρέπει να γίνει η 
αντίστοιχη μετατροπή.  
 6. Η συνοχή c του εδάφους, η οποία έχει μονάδες τάσης [Pa]. Συνήθως 
το μέγεθος αυτό δίνεται σε [kPa]. 
Όλα τα παραπάνω μεγέθη είναι θετικά, εκτός από το φ και c που είναι μη αρνητικά 
(δηλαδή μπορεί να είναι και μηδέν). 
Ως τώρα, έχει καθορισθεί επακριβώς το μηχανικό προσομοίωμα που περιγράφει το 
φυσικό πρόβλημα ως προς τις διάφορες παραδοχές και υποθέσεις που ισχύουν σε 
αυτό, και έχουν καθορισθεί τα μεγέθη, η τιμή των οποίων πρέπει να είναι γνωστή 
και να χρησιμοποιηθεί ως δεδομένη, για την εξεύρεση λύσης στο πρόβλημα. Για να 
καταστεί δυνατή η μετάβαση από το μηχανικό προσομοίωμα σε ένα σύνολο 
εξισώσεων που υπολογίζουν την επιθυμητή λύση πρέπει να γίνουν και μερικές 
επιπλέον παραδοχές. Αυτές μπορούν να ονομασθούν παραδοχές επίλυσης, σε 
αντιδιαστολή με τις παραδοχές προσομοιώματος. Οι παραδοχές επίλυσης λοιπόν 
είναι οι ακόλουθες: 
 Α. Το έδαφος είναι ξηρό. Δηλαδή, μεταξύ των κόκκων του εδάφους δεν 
υπάρχει ελεύθερο νερό. Διαφορετικά μπορεί να ειπωθεί πως στο πρόβλημα δεν 
εμφανίζεται στάθμη υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα. 
 Β. Αγνοείται η διατμητική αντίσταση του εδάφους πάνω από το επίπεδο 
θεμελίωσης. Δηλαδή, η διατμητική αντοχή του εδάφους στο ευθύγραμμο τμήμα 
(cd) του ακόλουθου σχήματος  θεωρείται μηδενική. 
 Γ. Αγνοείται η τριβή μεταξύ του υπερκείμενου εδάφους και του πεδίλου. 
Δηλαδή στα πλευρικά κατακόρυφα τοιχώματα του πεδίλου που εφάπτονται με 
έδαφος, δεν αναπτύσσονται δυνάμεις τριβής. Παραδείγματος χάριν, στο σχήμα , 
κατά μήκος του ευθύγραμμου τμήματος (ad) οι δυνάμεις τριβής είναι μηδέν. 
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Σχήμα 4.2 : Μηχανικό προσομοίωμα για τον υπολογισμό του οριακού κατακόρυφου φορτίου σε 

ορθογωνικό πέδιλο. 

 

4.1.3 Διατύπωση των εξισώσεων  

Με βάση τα παραπάνω είναι πλέον δυνατόν να διατυπωθούν οι εξισώσεις που 
υπόκεινται στις παραδοχές επίλυσης (Α έως Γ) και που υπολογίζουν το οριακό 
φορτίο μιας επιφανειακής θεμελίωσης που υπόκειται στις παραδοχές του 
προσομοιώματος (α έως ζ). Για την εύρεση λύσης πρέπει να χρησιμοποιηθούν 
δεδομένες τιμές για τα μεγέθη 1 έως 6. 
 
Οι εξισώσεις που λύνουν το πρόβλημα είναι οι ακόλουθες: 
 

Q0 = q(BL)          (1) 
 

q = SCNCc + SqNqγDf + 0.5SγΝγΒγ      (2) 
 
Στις παραπάνω εξισώσεις ορίζονται τα ακόλουθα: 
• q: η αντοχή θραύσης του συστήματος πέδιλο – έδαφος σε κατακόρυφο 
φορτίο. Το μέγεθος αυτό ονομάζεται φέρουσα ικανότητα του πεδίλου και έχει 
διαστάσεις τάσης [Pa]. Το ορίακο κατακόρυφο φορτίο Q0 που είναι και το 
ζητούμενο υπολογίζεται ως το γινόμενο της φέρουσας ικανότητας q επί το 
εμβαδόν κάτοψης του πεδίλου. 
• ΝC, Nq, Nγ: συντελεστές φέρουσας ικανότητας (αδιάστατοι). Οι συντελεστές 
φέρουσας ικανότητας είναι αδιάστατοι και αποτελούν συνάρτηση της εσωτερικής 
γωνίας τρίβής του εδάφους φ.  
• SC, Sq, Sγ: συντελεστές σχήματος (αδιάστατοι). Οι συντελεστές σχήματος 
είναι συνάρτηση τόσο της γωνίας εσωτερικής τριβής του εδάφους όσο και των 
διαστάσεων του πεδίλου.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  5 
 
Εφαρμογές λογιστικών φύλλων στη Στατική: 
Γεωμετρικά μεγέθη πολυγωνικά περικλειώμενων 
διατομών 

Α. Σέξτος, Λέκτορας Α.Π.Θ., 
Δ. Ταλασλίδης, Καθηγητής Α.Π.Θ. 
Η. Παρασκευόπουλος, Υπ. Διδ. 

 
5.1 ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ 
 
Για τον υπολογισμό της έντασης των δομικών στοιχείων είναι απαραίτητος ο 
υπολογισμός των γεωμετρικών μεγεθών των διατομών 
 

 
 
Α, Ιxx = f(διατομής, x,y) 
 

ΝΝ

σσ = = ΝΝ//ΑΑ

σσ

σσ

σσ = = ΜΜy / y / IIxxxx

--σσ ((θλίψηθλίψη))

++σσ ((εφελκυσμόςεφελκυσμός))

ΝΝ

σσ = = ΝΝ//ΑΑ

σσ

σσ

σσ = = ΜΜy / y / IIxxxx

--σσ ((θλίψηθλίψη))

++σσ ((εφελκυσμόςεφελκυσμός))   
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5.2 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 
 
Α) Κτηριακά έργα: 
Ο υπολογισμός για συνήθεις διατομές πραγματοποιείται:  
 - με χρήση πινάκων 
 - με χρήση τύπων  
 - συχνά εγγενώς από τα στατικά προγράμματα 
 

 
 
Β) Γεφυροποιία 
 
Σε περιπτώσεις πολύπλοκων διατομών (π.χ. Κυψελοειδείς διατομές γεφυρών) ο 
υπολογισμός των γεωμετρικών μεγεθών δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω 
πινάκων ή τύπων αλλά ούτε και στη μεγάλη πλειοψηφία τους εγγενώς από τα στατικά 
προγράμματα. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

Γέφυρα ΚρυσταλλοπηγήςΓέφυρα Κρυσταλλοπηγής
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5.3 Μεθοδος υπολογισμου 
 

π.χ. ( ) ( )[ ]{ }∑∫∫
=

++++ −+−==
n

i
iiiiiiiixx yyyyyxyxdydxyJ

1
1

2
111

2

12
1

 

 
 Απαιτείται επαναλληπτική διαδικασία 

 Do i=1,N 
 (ΓΜ(νέα τιμή) = ΓΜ(παλαιά τιμή) + xiyi+1 

 Με τη χρήση του excel η διαδικασία αυτή πραγματοποιείται μέσω πινάκων 
 Απαιτείται σωστή αρίθμηση της διατομής 

 
Α) Διαχωρισμός σε επιμέρους ευθύγραμμα τμήματα και αρίθμηση 
 

 Εξωτερική αρίθμηση (αντίστροφα της φοράς των δεικτών του ρολογιού) 
 Νοητή τομή 
 Εσωτερική αρίθμηση (σύμφωνα με τη φορά των δεικτών του ρολογιού)  
 Διπλή αρίθμηση 

 

+

η

4

1 2

3

x

ξ

yy

xx

y

s

s

φ

s

s

+
x

y 4

1

11

9
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η

 
      
         Σχήμα 1     Σχήμα 2 
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 Διατομή συμπαγής 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Διατομή με οπή (κοίλη) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Β) Τυπολόγιο 

 

Εμβαδόν 

 

( )∑∫∫
=

++ −==
n

i
iiii yxyxdydxA

1
112

1
 (1) 

 

Στατικές ροπές 

 

( ) ( )[ ]∑∫∫
=

+++ +−==
n

i
iiiiiix yyyxyxdydxyS

1
1116

1
 (2) 

 

( ) ( )[ ]∑∫∫
=

+++ +−==
n

i
iiiiiiy xxyxyxdydxxS

1
1116

1
 (3) 

 

 

 

 

+

1

3

2x
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1

3

2x
y

x
y

 

+

+

3

2

1
64

5

7

ΝοητήΝοητή τομήτομή

ΔιπλήΔιπλή αρίθμησηαρίθμηση

++

+

3

2

1
64

5

7

ΝοητήΝοητή τομήτομή

ΔιπλήΔιπλή αρίθμησηαρίθμηση
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Ροπές αδράνειας 

 

( ) ( )[ ]{ }∑∫∫
=

++++ −+−==
n

i
iiiiiiiixx yyyyyxyxdydxyJ

1
1

2
111

2

12
1

 (4) 

 

( ) ( )[ ]{ }∑∫∫
=

++++ −+−==
n

i
iiiiiiiiyy xxxxyxyxdydxxJ

1
1

2
111

2

12
1

 (5) 

 

Φυγόκεντρη ροπή αδράνειας (γινόμενο αδράνειας) 

 

( ) ( ) ( ) ( )∑

∫∫

=
++++++

⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ +−++−=

==

n

i
iiiiiiiiiiii

xy

yxyxyyxxyxyx

dydxxyJ

1
111111 2

1
12
1

 (6) 

 
Θέση των κεντροβαρικών αξόνων ss yx ,  

 

A
S

y
A
S

x x
s

y
s == ,  (7α, β) 

 

Θεώρημα του Steiner 

 

ssxyxyssyyyssxxxs yxAJJxAJJyAJJ −=−=−= ,, 22  (8a-c) 

 

Κύριοι άξονες αδράνειας 

 

( ) ,
2

2tan 0
xsys

xys

IJ
J

t
−

== ϕ  

,tan
2
1

0 tarc=ϕ  

( ) ,
2
1

1 ysxs JJA +=  

( ) ( ) ( )002 2sin2cos
2
1 ϕϕ xysysxs JJJA −−=  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  6 
Εφαρμογές Λογιστικών Φύλλων στην Υδρολογία 
Μ. Βαφειάδης, αναπλ. καθηγητής Α.Π.Θ. 
 
6.1 Υ∆ΡΟΛΟΓΙΑ Υ∆ΡΟΛΟΓΙΑ 

Η Υδρολογία είναι η επιστήµη που διαπραγµατεύεται τα σχετικά µε τα 
φυσικά ύδατα, την προέλευση, κυκλοφορία και διανοµή τους, τις φυσικές και 
χηµικές τους ιδιότητες και την αντίδραση τους µε το περιβάλλον σε σχέση και προς 
τα έµβια όντα. Η µελέτη του πολυσύνθετου αυτού αντικειµένου της Υδρολογίας 
δεν επιδιώκει απλώς την ικανοποίηση της επιστηµονικής περιέργειας, αλλά 
συγκεκριµένα πρακτικά αποτελέσµατα: 
Α) Την ανακάλυψη, αξιοποίηση, διαχείρηση και προστασία των υδατικών πόρων 
Β) Την εξασφάλιση του ανθρώπου και των υλικών δηµιουργηµάτων του (τεχνικά 
έργα, καλλιέργειες) από τις καταστροφές των πληµµυρών και της ξηρασίας 
Πρόκειται για δύο µεγάλες κατηγορίες προβληµάτων που απασχολούν τον πολιτικό 
µηχανικό 

 
6.2 ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
6.2.1 Πλημμύρες  

Με τον τυποποιηµένο όρο “ακραίες υδρολογικές καταστάσεις” 
προσδιορίζουµε τις ακραίες περιπτώσεις ανεπάρκειας του νερού (ξηρασία) ή της 
επικίνδυνα υπερβολικής ποσότητας του (πληµµύρες). Όπως και σε κάθε άλλο 
χώρο, έτσι και στην υδρολογία οι ακραίες καταστάσεις είναι αυτές που κυρίως 
προσελκύουν το ενδιαφέρον µας, απαιτούν την προσοχή µας και την συστηµατική 
µελέτη και ανάπτυξη ειδικών µεθόδων για την ανάλυση, την περιγραφή, την 
πρόγνωση και αντιµετώπιση τους.  

Πέρα από το καθαρά επιστηµονικό και τεχνικό ενδιαφέρον που 
παρουσιάζουν, οι ακραίες υδρολογικές καταστάσεις έχουν µία έντονη κοινωνική 
διάσταση αφού όταν γίνουν ανεξέλεγκτες µπορούν να επηρεάσουν, να 
διαταράξουν ή ακόµη και να καταστρέψουν τον φυσιολογικό ρυθµό της ζωής σε 
µεγάλες περιοχές. 

Τα µέσα µαζικής ενηµερώσεως παρουσιάζουν συχνά τοπικές πληµµύρες ως 
ξαιρετικά καταστροφικές. Αυτό δεν οφείλεται µόνο στην συνηθισµένη 
υπερδιόγκωση των γεγονότων από τους δηµοσιογράφους. Οι πληµµύρες 
επισύρουν τη µοµφή της κοινής γνώµης κατά των µηχανικών και της πολιτείας για 
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δύο λόγους: 1ο) διότι φαίνεται περίεργο να συµβαίνουν στην Ελλάδα, χώρα που 
θεωρείται γενικά ξηρή, και 2ο) διότι ενώ ο καθένας δέχεται ότι η ξηρασία είναι ένα 
άµεσο και έµµεσο αποτέλεσµα της ανοµβρίας, για τις πληµµύρες υπάρχει η γνώµη 
ότι µπορούν να αντιµετωπιστούν πλήρως µε την κατάλληλη τεχνική υποδοµή. 
 
6.2.2 Ορισµός της πληµµύρας.  

Με τον όρο πληµµύρα εννοούµε γενικά την ανεξέλεγκτη κατάκλυση µίας 
περιοχής από το νερό. Για την Επιφανειακή Υδρολογία, τον επιστηµονικό κλάδο 
που µελετά την κίνηση των φυσικών υδάτων επάνω στην επιφάνεια της γης, η 
έννοια της πληµµύρας είναι λίγο διαφορετική και έχει να κάνει απλά µε τη σχετικά 
µεγαλύτερη παροχή σε ένα υδατόρρευµα. 

Αναφέρονται ακόµη οι όροι: Πληµµυρική απορροή, παροχή πληµµύρας, 
µέγιστες παροχές και ακραίες παροχές. Αυτοί οι όροι έχουν τους αντίστοιχους τους 
για το φαινόµενο της ξηρασίας, που είναι: παροχές ξηρών περιόδων, χαµηλές 
παροχές, ελάχιστες παροχές. 

Σαν αντικείµενο µελέτης η πληµµύρα έχει δύο σκέλη: 
1. Φυσικό φαινόµενο, συνέπειες, και αντιµετώπιση µε τεχνικά έργα και διοικητικά 
µέτρα 

2. Μαθηµατική και υπολογιστική αντιµετώπιση του φαινοµένου. 

Σαν φυσικό φαινόµενο η πληµµύρα είναι ένα δυναµικό, βίαιο µπορούµε να 
πούµε, 
φαινόµενο, εξαιρετικά επικίνδυνο και καταστρεπτικό, που εµφανίζεται γενικά 
“απρόβλεπτα” και που αφήνει ελάχιστα χρονικά περιθώρια για να µπορέσει να 
εκδηλώσει κανείς κάποια αντίδραση για την αντιµετώπιση του. Στον ελληνικό 
χώρο εµφανίζεται τοπικά και έχει µικρή διάρκεια. 

Το κύριο αντικείµενο µελέτης του φαινοµένου και µέληµα των µηχανικών 
είναι το πώς θα αποφύγει ακραίες παροχές, “πληµµυρικές παροχές”, να 
µετατραπούν σε πληµµύρα, σε συνδυασµό πάντα µε τις αλλαγές που επιφέρει η 
ανάπτυξη µίας περιοχής στην φυσική διαµόρφωση της επιφάνειας της περιοχής 
(τεχνικά έργα, κατασκευές, αστικοποίηση). 

Ποία είναι τα αίτια που µπορούν να προκαλέσουν πληµµύρα; ∆εν είναι η 
υπερβολική αύξηση της επιφανειακής απορροής που οδηγεί από µόνη της σε 
πληµµύρα αλλά η απώλεια του ελέγχου της απορροής αυτής. 

Υπάρχουν φυσικά και ανθρωπογενή αίτια που προκαλούν πληµµύρες: 

1. Φυσικά αίτια: Μετεωρολογικά φαινόµενα (καταιγίδα, τήξη χιονιού από αύξηση 
της θερµοκρασίας, τήξη χιονιού από βροχή), γεωλογικά φαινόµενα 
(κατολισθήσεις, συµπεριφορά καρστικών εδαφών), διατάραξη της φυσικής 
απορροής στα κατάντη (απόφραξη φυσικού υδατορρεύµατος από εναποθέσεις και 
κορµούς δέντρων που παρασύρθηκαν, απόφραξη από κοµµάτια πάγου). 

2. Ανθρωπογενή αίτια: Θραύση φράγµατος, κακός χειρισµός υδραυλικών 
εγκαταστάσεων (υπερχειλιστές, φράγµατα εκτροπής), θραύση αναχωµάτων, 
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θραύση αγωγών υπό πίεση, κακός σχεδιασµός ή συντήρηση στραγγιστικών 
δικτύων. 

3.Έµµεσα ανθρωπογενή αίτια: Αποψίλωση δασών, αστικοποίηση 
(αδιαβροχοποίηση επιφανειών και αύξηση του συντελεστού απορροής) 
καταστροφή φυσικών ρευµάτων και διατάραξη του υδρογραφικού δικτύου µίας 
περιοχής 
 
6.3 ΘΕΩΡΙΑ ΜΟΝΑ∆ΙΑΙΟΥ Υ∆ΡΟΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ 
 

6.3.1 Το υδρογράφημα απορροής  

 

Το διάγραµµα της παροχής σαν συνάρτηση του χρόνου Q = Q(t) σε ένα 
ορισµένο σηµείο της κοίτης ενός υδατορρεύµατος καλείται υδρογράφηµα και έχει 
τα γενικά χαρακτηριστικά που φαίνονται στο ακόλουθο σχήµα: 

 
Σχήμα 6.1 Το υδρογράφηµα και τα χαρακτηριστικά του (παράδειγµα). 

 

Το νερό που ρέει στα υδατορρεύµατα, προέρχεται από πηγές που έχουν 
σχετικά σταθερή παροχή στην διάρκεια του χρόνου (υπόγεια ή βασική ροή) και 
από την άµεση απορροή που οφείλεται στην βροχή. Εάν έχουµε µια περίοδο 
χωρίς βροχή η παροχή είναι σχετικά σταθερή, αυξάνει όµως απότοµα µετά από 
έντονες βροχοπτώσεις ή καταιγίδες, δηµιουργώντας πληµµυρικές αιχµές, 
δηλαδή µικρές χρονικές περιόδους µε απότοµη αύξηση και κατόπιν µείωση της 
παροχής. Οι πληµµυρικές αιχµές αντιστοιχούν σε παροχή πολλές φορές 
µεγαλύτερη από την κανονική ροή του ποταµού και µπορούν να δηµιουργήσουν 
υπερχειλίσεις και πληµµύρα. Τα αντίστοιχα πληµµυρικά υδρογραφήµατα ι 
µεταδίδονται από τα ανάντι προς τα κατάντι µε την µορφή κυµάτων.  

Ένα πρώτο µέληµα του Πολιτικού Μηχανικού είναι ο προσδιορισµός του 
υδρογραφήµατος που θα προκύψει από την βροχή ή την καταιγίδα σε µια περιοχή 
που τροφοδοτεί ένα υδατόρρευµα, την λεκάνη απορροής. Η µέγιστη παροχή 
αλλά και το υδρογράφηµα που προσδιορίζει το πώς θα αρχίσει να αυξάνει ή 
παροχή καθώς θα συγκεντρώνονται στο υδατόρρευµα όλο και µεγαλύτερες 
ποσότητες νερού (καµπύλη συγκεντρώσεως), σε πόσο χρόνο θα φθάσει το 
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µέγιστο της παροχής (χρόνος συγκεντρώσεως) και τέλος µε ποιο ρυθµό θα 
εκτονωθεί η παροχή (καµπύλη εκτονώσεως) και σε πόσο χρόνο θα 
αποκατασταθεί η κανονική ροή (βασική ροή) στο υδατόρρευµα (χρόνος 
εκτονώσεως), εξαρτώνται τόσο από τα χαρακτηριστικά της λεκάνης απορροής 
(επιφάνεια, µορφή, ανάγλυφο, κλίσεις, βλάστηση κλπ), όσο και από την διάρκεια 
και ένταση της βροχής. Το διάγραµµα της βροχής στον χρόνο (P =P(t)) 
ονοµάζεται υετόγραµµα. 
 

6.4 TO ΜΟΝΑΔΙΑΙΟ ΥΔΡΟΓΡΑΦΗΜΑ  
 

Η αρχή του µοναδιαίου υδρογραφήµατος πρωτοπαρουσιάσθηκε από τον 
SHERMAN στα 1942. Σύµφωνα µε αυτήν γίνεται αποδεκτό ότι µία βροχή µε 
σταθερή µοναδιαία ένταση και µε µοναδιαία διάρκεια επάνω σε µία λεκάνη 
απορροής, γεννά ένα µοναδιαίο υδρογράφηµα που είναι χαρακτηριστικό για την 
λεκάνη απορροής. 
 
 

 
Σχήμα 6.2 Μοναδιαίο υδρογράφηµα Q(t) που αντιστοιχεί σε µια µοναδιαία βροχή P(t), για µια 
δεδοµένη λεκάνη απορροής (παράδειγµα). 
 

Τα υδρογραφήµατα που προέρχονται από βροχές πολλαπλάσιας εντάσεως 
ή/και διάρκειας, καθώς και αυτά που προέρχονται από σύνθετες µορφές βροχής 
(σύνθετα υδρογραφήµατα) µπορούν να υπολογισθούν από το µοναδιαίο 
υδρογράφηµα, εφαρµόζοντας τις αρχές α) της γραµµικότητας και β) της 
σταθερότητας στο χρόνο  
 
Σύνθετα υδρογραφήµατα 

Τα υδρογραφήµατα που προέρχονται από βροχές πολλαπλάσιας εντάσεως 
ή/και διάρκειας, καθώς και αυτά που προέρχονται από σύνθετες µορφές βροχής 
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µπορούν να υπολογισθούν από το µοναδιαίο υδρογράφηµα, εφαρµόζοντας τις 
αρχές α) της γραµµικότητας και β) της σταθερότητας στο χρόνο: 
 
Υδρογράφηµα από βροχή διπλάσιας έντασης. 
 

Η διάρκεια του υδρογραφήµατος είναι ή ίδια µε αυτήν του µοναδιαίου 
υδρογραφήµατος, όµως οι αντίστοιχες τιµές της παροχής (τεταγµένες του 
υδρογραφήµατος) είναι διπλάσιες. 

 

 
Σχήμα 6.3 Υδρογράφηµα από βροχή διπλάσιας έντασης 

 

Υδρογράφηµα από βροχή διπλάσιας διάρκειας 
 

Στην περίπτωση που η βροχή συνεχίζεται πέρα από την πρώτη µοναδιαία 
περίοδο και για µια ακόµη µοναδιαία περίοδο, θεωρούµε ότι παράγεται ένα νέο 
υδρογράφηµα που αρχίζει την στιγµή που αρχίζει η δεύτερη περίοδος της βροχής 
και είναι ίδιο µε το πρώτο. Το τελικό αποτέλεσµα προκύπτει από την πρόσθεση των 
τιµών της παροχής (τεταγµένων του υδρογραφήµατος) για το κοινό διάστηµα των 
δύο υδρογραφηµάτων (επαλληλία): 
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Σχήμα 6.4 Υδρογράφηµα από βροχή διπλάσιας διάρκειας 

 
Σύνθεση υδρογραφήµατος 
 

Με τον ίδιο τρόπο µπορούν προσδιοριστού και πιο σύνθετα υδρογραφήµατα 
που αντιστοιχούν σε σύνθετα υετογράµµατα: 

 
Σχήμα 6.5 Σύνθετο υδρογράφημα 
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Με τον τρόπο αυτό είναι δυνατόν να εκτιµηθούν τα αποτελέσµατα 
οποιασδήποτε πραγµατικής βροχοπτώσεως ή να δοκιµασθούν διάφορα «σενάρια», 
δηλαδή υποθετικές βροχοπτώσεις, ώστε να προσδιριστούν οι πλέον κρίσιµες 
καταστάσεις που θα µπορούσαν να προκύψουν. 

Είναι προφανές οτι για να είναι δυνατή η εφαρµογή της µεθόδου του 
µοναδιαίου υδρογραφήµατος , το µοναδιαίο υδρογράφηµα θα πρέπει να είναι γνωστό. 

 
6.5 ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΟΝΑ∆ΙΑΙΟΥ Υ∆ΡΟΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ 

Σε περιπτώσεις υδρολογικών µελετών για τεχνικά έργα τα απαιτούµενα 
µοναδιαία υδρογραφήµατα αποτελούν «δεδοµένα» που προκύπτουν από µετρήσεις 
και υδρολογική ανάλυση. Το µοναδιαίο υδρογράφηµα (ΜΥ) µιας λεκάνης είναι ένα 
σηµαντικό χαρακτηριστικό στοιχείο της λεκάνης και επιτρέπει τον άµεσο 
προσδιορισµό της απορροής για οποιαδήποτε βροχόπτωση. Πως όµως 
προσδιορίζεται το µοναδιαίο υδρογράφηµα; 
Υπάρχουν τρεις τρόποι: 

1. Εάν έχουµε ταυτόχρονη καταγραφή της βροχής και της παροχής στην έξοδο της 
λεκάνης, δηλαδή ένα υετόγραµµα και το αντίστοιχο υδρογράφηµα, λύνουµε το 
“αντίστροφο” πρόβληµα και υπολογίζουµε το µοναδιαίο υδρογράφηµα. 
2. Εκτιµούµε το µοναδιαίο υδρογράφηµα από τα γεωµορφολογικά χαρακτηριστικά 
της λεκάνης (ανάγλυφο, κλίσεις, υδρογραφικό δίκτυο κλπ.) 
3. Με βάση τυπικά µοναδιαία υδρογραφήµατα και τον χωρισµό της λεκάνης σε 
υπολεκάνες. 
 
6.5.1 Προσδιορισμός του ΜΥ από ένα ζεύγος υετογράμματος – υδρογραφήματος 

  
Έστω το ακόλουθο υετόγραµµα και το αντίστοιχο υδρογράφηµα: 

 

 
Σχήμα 6.6 Ζεύγος ταυτόχρονων καταγραφών της βροχής (υετόγραµµα) και της απορροής 
(υδρογράφηµα) 
 
∆ιακριτοποιούµε το υετόγραµµα και το υδρογράφηµα, δηλαδή εκτιµούµε τις 
αντίστοιχες τιµές για χρονικές στιγµές που προκύπτουν από ένα σταθερό χρονικό 
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Σχ. 5.5   Διάφορα Υπομενού Εντολών απεικόνισης στην οθόνη
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Εντολές εισαγωγής διάφορων σχεδιαστικών στοιχείων σε ένα σχέδιο :
Pull down menu: Insert
 

Block – External Reference – Raster Image – Layout – 3D Studio – Windows Metafile - ………….
 

Σχ. 5.6   Εντολές εισαγωγής διάφορων σχεδιαστικών στοιχείων σε ένα σχέδιο
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Εντολές Μορφοποίησης – Τυποποίησης
Pull down Menu: Format

Layer – Color – Linetype – Text Style Dimension Style – Point Style – Units – Drawing Limits - ………………
                                  

Σχ. 5.7   Εντολές Μορφοποίησης – Τυποποίησης
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Εντολές Ανάκτησης Πληροφοριών – Εκτέλεσης προγραμμάτων – Καθορισμού τρόπου λειτουργίας
Pull down Menu: Tools

Today – Cad Standards – Spelling – Display order – Load Application – Autolisp – Wizards – Options - ……..
 

Σχ. 5.8   Εντολές Ανάκτησης Πληροφοριών – Εκτέλεσης προγραμμάτων – Καθορισμού τρόπου λειτουργίας
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Εντολές Σχεδίασης
Pull down Menu: Draw

Line – Ray – Construction Line – Polyline – Polygon – Arc – Circle Ellipse – Spline – Block – Point – Hatch – Text - ..
               

Σχ. 5.9   Εντολές Σχεδίασης
 

    
 

   
Σχ. 5.10   Διάφορα υπομενού των εντολών σχεδίασης




