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Καταθέτω όλο μου τον κόπο και την

προσπάθεια και αφιερώνω την διπλmματική

μου ερΥασία στους πολυαγαπημένους μου

γονείς και την αδερφή μου,
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« Ένα τοπίο δεν είναι, όπως το αvrιλαμβΆVoνται μερικοί, κάποιο απλώς

σύνολο γης. φυτών και υδάτων. Είναι η προβολή της ψυχής ενός λαού επάνω

σrην ύλη».

Ο. Ελύτης
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ΕΥΧΛΡΙΣΤΙΕΣ

Η πραγματοποίηστι της παρούσας διπλωματιΚ'ής εργασίας ειcτός από προσωπική εργασία

και κόπο περιέλαβε την ηθική και υλική συμβολή πολλών ανθρώπων.

Καταρχάς, θεωρώ τιμή μου η συγκεκριμένη εργασία να γίνει υπό την επίβλεψη ενός

εξαιρετικού επισπΊμονα και ανθρώπου του Κ. Βασίλη Παππά, Επίκουρου Καθηγητή

ΠληρoφoΡιΙCΉς και Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών. Πέρα από την υλική

υποστήριξη, καθόσον διευθυντής του εργαστηρίου «Εφαρμογών της Πληροφορικής στο

Σχεδιασμό του Χώρου» διέθεσε αρκετό από τον χρόνο του, και με την καθοδήγησή του

συνέβαλε τα μέγιστα στην ολοκλήρωση της σtryKεKριμένης εργασίας. Θεωρώ επίσης ότι

είναι υποχρέωσή μου να τον ευχαριστήσω για την ηθική συμπαράσταση που μου

προσέφερε στο διάστημα εκπόνησης της.

Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω το προσωπικό της ΔΕΥΑΜΒ για το υλικό που μου

διέθεσε καθώς και τον κ. Σωτήρη Παππά, Πολιτικό Μηχανικό και Διευθυντή του τομέα

Ύδρευσης (ΔΕΥΑΜΒ) για την ευκαιρία που μου έδωσε να ερευνήσω ένα ζήτημα καίριο

για τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας του Βόλου. Ιδιαίτερα όμως θα ήθελα να

ευχαριστήσω τον κ. Χρυσόστομο Φαφούτη, Πολιτικό Μηχανικό, ο οποίος υπήρξε ο

συνδετικός κρίκος στην επικοινωνία μου με την Επιχείρηση και οι γνώσεις που μου

μετέφερε υπήρξαν το επιστέγασμα για την πραγματοποίηση της συγκεκριμένης δουλειάς.

Επιπλέον θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Παρασχάκη 1., Καθηγητή του τμήματος

Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου aJJ.iJ.

ιδιαιτέρως τον κ. Κίμωνα Παπαδημητρίου, υποψήφιο διδάκτορα του ιδίου τμήματος, ο

οποίος μου έκανε πλήρη παρουσίαση του Γεωγραφικού Συστήματος που σχεδιάστηκε

για τον ίδιο σκοπό για λογαριασμό της ΔΕΥΑ Λαμίας.

Πάνω απ' ό'λα όμως, θέλω να ευχαριστήσω την οικογένεια μου που κατάφερε να αντέξει

το βάρος των δικών μου συναισθημάτων και να με στηρίξει υλικά αλ/.ά κυρίως

συναισθηματικά και ψυχικά καταφέρνοντας να αντέξει τις συναισθηματικές μου

αδυναμίες.
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Κεφάλαιο Ι

εισαγωγή

Η οργάνωση στον σχεδιασμό και την διαχείριση των δικτύων Κοινής Ωφέλειας αποτελεί

τη βασική προϋπόθεση για την διασφάλιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων μιας

πόλης. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην αντιμετώπιση ζητημάτων όπως οι διαρροές,

η διαχείριση βλαβών του δικτύου, ο προγραμματισμός στην αντικατάσταση των αγωγών

(είτε εξαιτίας φθοράς είτε εξαιτίας βλαβών), ο έλεγχος της επάρκειας του δικτύου κλπ. Η

επίλυση των παραπάνω ζητημάτων επιτυγχάνεται μέσω της αυτοματοποίησης των

δικτύων με την χρήση των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών και την

πραγματοποίηση εφαρμογών επί του συστήματος.

Η παρούσα διπλωματική εργασία, η οποία εκπονείται στα πλαίσια συνεργασίας μεταξύ

του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης

Μείζονος περιοχής Βόλου, στοχεύει:

α) στην παρουσίαση των δυνατοτήτων των Γ.Σ.Π. για την διαχείριση των δικτύων

Κοινής Ωφέλειας

β) στο σχεδιασμό ενός Γ.Σ.π. για την κάλυψη των αναγκών της ΔΕΥΑΜΒ και

γ) στην ανάλυση της εφΙΙCΤότητας ένταξης των Γ.Σ.Π. σε δημοτικούς οργανισμούς, όπως

είναι για παράδειγμα η ΔΕΥΑΜΒ.

Ακολουθεί συνοπτική παρουσίαση των υπό εξέταση κεφαλαίων:

Στο Ι ο κεφάλαιο της παρούσας διπλωματικής εργασίας γίνεται εισαγωγική αναφορά στο

υπό εξέταση θέμα και θέτονται οι στόχοι της.

Στο 20 κεφάλαιο γίνεται μια πρώτη παρουσίαση της έννοιας των Γ.Σ.Π., δίνεται ο

ορισμός τους, παρουσιάζεται ο τρόπος σύνθεσης τους και οι τελευταίες εξελίξεις

ιδιαίτερα στον τομέα των αστικών τους εφαρμογών με έμφαση στα δίJm)α Κοινής

Ωφέλειας.

Το 30 κεφάλαιο αποτελεί μια θεωρητική προσέγγιση - παρουσίαση των δικτύων

ύδρευσης και αποχέτευσης (όμβριων και ακαθάρτων). Περιγράφονται τα δομικά στοιχεία

των δικτύων, τα επιμέρους χαρακτηριστικά τους, τα διάφορα συστήματα ανά δίκτυο

καθώς και κριτική επί των συστημάτων.
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Στο 40 κεφάλαιο, γίνεται αναφορά στον τρόπο απεικόνισης των δικτύων μέσω των

Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών ενώ ακολουθεί περιγραφή των δυνατοτήτων

στην ανάλυση δικτύου.

Το επόμενο κεφάλαιο (κεφάλαιο 5) ξεκινά με μια ιστορική αναδρομή για τα δίκτυα

ύδρευσης και αποχέτευσης στο Βόλο. Περιληπτικά επίσης αναφέρονται τα έργα που

έχουν γίνει μέχρι σήμερα και αφορούν το δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης, με έμφαση

την τελευταία δεκαετία. Στη συνέχεια γίνεται αναφορά στους στόχους που έχει θέσει η

ΔΕνΑΜΒ αλ/ά και στις ανάγκες που καλείται να καλύψει.

Στο 60 κεφάλαιο, αρχικά περιγράφονται δύο παραδείγματα σχεδιασμού Γ.Σ.Π. για δίκτυα

ύδρευσης και αποχέτευσης ελληνικών πόλεων και ακολουθεί η παρουσίαση της

πρότασης σχεδιασμού Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών για την ΔΕνΑΜΒ με

αναλυτική περιγραφή των επιπέδων του χαρτογραφικού υποβάθρου, των πεδίων των

βάσεων δεδομένων καθώς και της μεταξύ τους συσχέnσης.

Εξαιτίας της ανεπάρκειας των διαθέσιμων στοιχείων της ΔΕγΑΜΒ δεν ήταν δυναΠι η

παρουσίαση συγκεκριμένων εφαρμογών επί του συστήματος και περιορισΠικαμε σε

απλή περιγραφή τους.

Διαπιστώνοντας στην πορεία τα προβλήματα της εισαγωγής των Γ.Σ.Π. σε δημοτικούς

οργανισμούς, προσπαθήσαμε να εμβαθύνουμε στους λόγους οι οποίοι δεν επιτρέπουν

αυΠιν την ένταξη, λαμβάνοντας υπόψη το πλαίσιο λειτουργίας των δημοτικών

επιχειρήσεων (κεφάλαιο 7).

Στο κεφάλαιο 8 αναφέρονται τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την συνολική

έρευνα και γίνονται προτάσεις για την ομαλή ένταξη των Γ.Σ.Π. στ/ν διαδικασία τ/ς

αυτοματοποίησης των δικτύων Κοινής Ωφέλειας.

5
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Κεφάλαιο 2

Τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών

στη Διαδικασία ΛήψηςΑποφάσεων

2.1 Γι,Ύικά για τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών

Τα τελευταία χρόνια η τεχνολογία των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών

(Γ.Σ.π.) έγινε προσιτή και σε μη εξειδικευμένους με το αντικείμενο χρήστες. Τα Γ.Σ.Π.

είναι μια τεχνολογία με μεγάλη συνάφεια με τομείς όπως η Χαρτογραφία, η Γεωδαισία, η

ΦωΤΟΥραμμετρία και η Τηλεmσκόπιση με αποτέλεσμα σι εξελίξεις σε έναν από αυτούς

τους τομείς ετ/ρεάζουν όλους τους υπόλοιπους, σφαιρικά, δημιουργώντας ένα σύνολο

από αλληλεξαρτούμενα πεδία.

Ένα τέτοιο σύσπψα για να λειτουργήσει αποτελεσματικά απαιτεί συγκεκριμένο

λογισμικό και hardware εξοπλισμό, που σήμερα είναι περισσότερο εξελιγμένο σε

σύγκριση με το παρελθόν έτσι ώστε να μπορεί να αντεπεξέλθει στις όλ.ο και αυξανόμενες

κοινωνικές ανάγκες με δυνατότητα διαχείρισης μεγάλου όγκου πληροφορίας. Το γεγονός

αυτό βασίζεται στον αποτελεσματικό σχεδιασμό των βάσεων δεδομένων και την

δημιουργία μοντέλων για την διαστρωματική σύνδεση και επομένως τη συσχέτιση

μεταξύ των πληροφοριών (Antenucci C. J. et al,1991).

2.1.1 Ορισμός των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (Γ.Σ.Π.)

Το αρκτικόλεξο 0.1.8. (σχηματίζεται από τα αρχικά γράμματα των λέξεων Geographical

Information 8ystems - και στα ελληνικά αποδίδεται με τον όρο: Γεωγραφικά Συστήματα

Πληροφοριών (Γ.Σ.Π.). Ένα από τα θεμελιώδη ερωτήματα είναι το τι πραγματικά είναι

ένα Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών και επιπλέον που και πώς χpησιμoπoιείται~

Σύμφωνα με τον ορισμό που αποδόθηκε από την διεθνή ομοσπονδία των Γεωμετρών

(F.I.G.- Federation Internationale des GeOlnetres) το 1983, ο οποίος είναι αρκετά σαφής,

περιεκτικός και επεξηγηματικός: «Σύστημα πληροφοριών γης είναι ένα εργαλείο για

λήψη αποφάσεων νομικής διοικητικής και οικονομικής υφής και ένα όργανο για τον

σχεδιασμό και την ανάπτυξη, το οποίο αποτελείται, από τη μια, από μία Βάση

Δεδομένων που περιέχει για μια έκταση στοιχεία προσδιορισμένα στο χώρο και τα οποία

σχετίζονται με τη γη, και από την άλλη, (αποτελείται) από διαδικασίες και τεχνικές για

6
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τ/ συστηματική συλλογή, ενημέρωση, επεξεργασία και διανομή στοιχείων. Η βάση ενός

Γ.Σ.Π. είναι ένα ενιαίο σύστημα (γεωγραφικής) αναφοράς, το οποίο επίσης διευκολύνει

τη σύνδεση των στοιχείων μεταξύ τους καθώς και με άλλα συστήματα που περιέχουν

στοιχεία για τη γη.» (Μανιάτης, 1996)

Στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών ή Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα

κατά άλλους, έχουν αποδοθεί κατά καιρούς διάφοροι ορισμοί. Μερικοί από τους πιο

αντιπροσωπευτικούς είναι οι εξής

* Το Γ.Σ.Π. είναι ένα σύσπψα εισροής - αποθήκευσης - διαχείρισης και εκροής

γεωγραφικής πληροφορίας

(Πηγή:h/ιp://www.ncgia.ucsb.edulgiscc/uni/s/u002/u002.h/ml)

* Το Γ.Σ.Π. είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα συλλογής, αποθήκευσης,

διαχείρισης, ανάλυσης και απεικόνισης πληροφοριών σχετικών με ζητήματα

γεωγραφικής φύσης. (Goodchild M.F., 1985)

... Τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών είναι όΜ εκείνα τα πληροφοριακά

συστήματα τα οποία εστιάζουν σε χωρικά ενδιαφέροντα και φαινόμενα σε κλίμακες

από όλη τη γη μέχρι την μοναδιαία ιδιοκτησία (land parcel). Τα Γ.Σ.Π. έχουν τα ίδια

χαρακτηριστικά με τα υπόλοιπα πληροφοριακά συστήματα, με το επιπλέον

χαρακτηριστικό της ύπαρξης της χωρικής διάστασης. Υπάρχει μεγάλος αριθμός

Γ.Σ.Π., πολλά από τα οποία είναι γνωστά με ά'λ/α ονόματα (Carter J., 1989)

*' Σύμφωνα με την Federallnteragency Coordinating Conuniιtee (1988), ένα Γ.Σ.Π.

είναι ένα σύστημα από hardware, λογισμικό και διαδικασίες, σχεδιασμένα για να

ενισχύσουν την σύλληψη. την οργάνωση, την διαχείριση, την ανάλυση, την

μοντελοποίηση και την παρουσίαση χωρικής πληροφορίας την επίλυση περίπλοκων

προβλημάτων σχεδιασμού και διαχείρισης (Antenucci C. J. et al, 1991).

Τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών πρωτοεμφανίστηκαν, με την μορφή που έχουν

σήμερα. στις ΗΠΑ, την δεκαετία του 1960 και η εξέλιξή τους βασίστηκε στην ανάπτυξη

της τεχνολογίας των ΗΝ, της Χαρτογραφίας και της Φωτογραμμετρίας, κατά την

διάρκεια των προηγούμενων ετών. Πρώτες χώρες, οι ΗΠΑ και ο Καναδάς εκδηλώνουν

ενδιαφέρον στην χρήση των Γ.Σ.Π. για την λήψη αποφάσεων με αποτέλεσμα την
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δημιουργία των πρώτων Γ.Σ.Π. για κρατικούς οργανισμούςl.(βλέπε παράρτημα,

διάγραμμα 2.1). Την τελευταία δεκαετία η χρήση τους περιλαμβάνει και νέες πρωτότυπες

εφαρμογές. Έτσι, σε πόλεις άνω Τα/ν 100.000 κατοίκων τα Γ.Σ.Π. χρησιμοποιούνται για

τον καθορισμό της θέσης συμβάντων στην πόλη στον λιγότερο δυνατό χρόνο. Η

λειτουργία τους επίσης, είναι ιδιαίτερα αποδοτική για την άμεση λήψη αποφάσεων από

υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών (Παρασχάκης Ι., Παπαδοπούλου Μ.,

Πατιάς Π., 1998).

Στην Ελλάδα, η αφετηρία εμφάνισής των Γ.Σ.Π. τοποθετείται χρονικά στις αρχές της

δεκαετίας του 80. Όπως αναφέρει και ο Μανιάτης Γ., L. 1996) η ανάπτυξη των Γ.Σ.Π.

είναι απόρροια των 1εω-μοντέλων τα οποία με την σειρά τους βασίζονται στην ανάπτυξη

της γεωστατιστικής") το 1975. Κατά την διάρκεια της δεκαετίας του 1980 αναπτύσσονται

τα συστήματα πληροφοριών γης που σε συνδυασμό με την αυτοματοποιημένη

χαρτογράφηση χρησιμοποιούνται στην διαχείριση δικτύων κοινής ωφέλειας.

Η χρήση τους από δημοτικούς οργανισμούς και επιχειρήσεις για την οργάνωση και την

διαχείριση των δικτύων κοινής ωφέλειας, βρίσκεται ακόμη σε εμβρυακή κατάσταση,

αλλά τα τελευταία χρόνια γίνονται αργά και σταθερά βήματα για πλήρη ένταξη των νέων

τεχνολογικών εργαλείων με στόχο την αυτοματοποίηση στην διαχείριση των αστικών

δικτύων.

2.1.2Πλεονεκτήματα στη χρήση των Γ.l.~'Π.

Η χρήση σύγχρονων ηλεκτρονικών υπολογιστών ενδείκνυται για την διαχείριση

τεράστιων βάσεων δεδομένων ή χαρτών. Στον όρο διαχείριση συνοψίζονται διαδικασίες

όπως η προσθαφαίρεση στοιχείων, η αποθήκευση, η ανάλυση δεδομένων και η υποβολή

και απάντηση ερωτήσεων στη βάση, η αντιγραφή και αποστολή χαρτών (ιδιαίτερα τα

1 ] 964: δημιουργείται το Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών του Καναδά (CGlS, Canadian
GlS). Μία από τις εφαρμογές του είναι η αποθήκευση ψηφιοποιημένων χαρτογραφικών

δεδομένων και πληροφοριών γης για όλον τον Καναδά.

1964: δημιουργείται στις ΗΠΑ το MlADS (Management lnformation Assembly and DispJay
SysteIn) το οποίο αναπτύχθηκε από την Δασική υπηρεσία.

2 Οι γεωστατιστικές μέθοδοι προκύπτουν ουσιαστικά από τις «κλασικές» μεθόδους της
στατιστικής ανάλυσης με στόχο «( ••••την συσχέτιση των συμπερασμάτωνπου προκύπτουν από

την στατιστική διακύμανση και των χωρικών σχέσεων - συσχετίσεων μεταξύ των

δεδoμένων...... ~) (Rouhani S. et al., 1996)
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τελευταία χρόνια και με την χρήση του διαδικτύου). Μέσω των Γ.Σ.π. περιορίζεται ο

αριθμός των ατόμων που απαιτείται για το σύνολο των παραπάνω διαδικασιών?

Συμπερασματικά ένα από τα βασικότερα πλεονεκτήματα των Γ.Σ.Ω. σε σύγκριση με

άλλες μεθόδους διαχείρισης πληροφοριών είναι η δυνατότητα επεξεργασίας, σύνθεσης,

οργάνωσης και ανάλυσης μεγαλύτερου όγκου δεδομένων από ότι στο παρελθόν. Με

αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται όχι μόνο η ακρίβεια των στοιχείων ποιοτικά (λόγω της

ψηφιακής αποθήκευσης των δεδομένων) α'λλfJ. και χρονικά καθώς υπάρχει δυνατότητα

συνεχούς ενημέρωσης τους. Επιπλέον διευθετείται το πρόβλημα των διπλών

καταγραφών και επομένως και του όγκου των διαθέσιμων στοιχείων. Ένα μόνο σύστημα

μπορεί να εξυπηρετήσει ένα μεγάλο αριθμό χρηστών με τελείως διαφορετικές απαιτήσεις

και ανάγκες. Τελικά κάθε γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών είναι κατά κύριο λόγο

ασφαλές, καθώς με ειδικές δικλείδες ασφαλείας η πρόσβαση μπορεί να επιτραπεί μόνο

σε εξουσιοδοτημένους χρήστες (Μανιάτης Γ., 1996).

Επίσης, τα Γ.Σ.π. βρίσκονται σε πλεονεκτικότερη θέση από ότι τα συστήματα

αυτοματοποιημένης σχεδίασης (CAD). Στα συστήματα CAD, γίνεται διαχωρισμός της

γεωγραφικής πληροφορίας ανά στρώματα και διαφοροποίηση του είδους της

πληροφορίας με βάση το χρώμα και το είδος των γραμμών. Οι χάρτες που προκύπτουν

είναι ουσιαστικά ο συνδυασμός της παραπάνω στρωματοποιημένης πληροφορίας χωρίς

όμως ο χειριστής να έχει την δυνατότητα με βάση αυτόν τον τελικό χάρτη να

προχωρήσει σε ανάλυση του χώρου σε αντίθεση με τα Γ.Σ.Π. (Μανιάτης Γ., 1996).

Συνοπτικά λοιπόν, οι δυνατότητες ενός Γ.Σ.Π. είναι (Antenucci C. J. et al, 1991):

1. η χαρτογραφική δυνατότητα

2. η δυνατότητα διαχείρισης πληροφορίας (με την έwοια του συνδυασμού

χωρικών δεδομένων με περιγραφικά (βλέπε Παράρτημα, εικόνα 2.2) αλλά και

ανάλυσης μέσω διαδικασιών όπως για παράδειγμα είναι η μέτρηση της

απόστασης μεταξύ δύο σημείων, αλγοριθμικούς υπολογισμούς, δημιουργία

θεματικών χαρτών, η σύνθεση στρωματοποιημένης πληροφορίας και η

3 Σε κάθε άλλη περίπτωση θα ήταν απαραίτητα περισσότερα εργατικά χέρια και σίγουρα

περισσότερος χρόνος.
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δημιουργία νέων προς ανάλυση στρωμάτων (επιπέδων) αλ/ά και λειτουργίες

σχεδιασμού, κατασκευής και διαχείρισης.

2./.3Η διαδικασία σπι σύνθεση ενός ΓΣΠ για τα αστικά δίκτυα

Τα είδη της πληροφορίας που συνθέτουν ένα Γ.Σ.Π. είναι (Παρασχάκης 1.,

Παπαδοπούλου Μ., Πατιάς Π., 1998):

Το φαινόμενο: περιλαμβάνει τα χαρακτηριστικά του, δηλαδή ης παραμέτρους που το

προσδιορίζουν.

Η θέση του στο ΊώΌΟ: περιλαμβάνει τις συντεταγμένες του.

Ο κρόνοc: περιλαμβάνει την χρονική στιγμή εμφάνισης του φαινομένου και την διάρκειά

του.

Η τοπολογία του: περιλαμβάνει ης σχέσεις του με τα άλλα φαινόμενα

Η σύνθεση ενός Γ.Σ.Π. είναι μια πολύπλοκη διαδικασία και αποτελείται από διάφορα

στάδια για την ολοκλήρωσή τους. Αρχικά γίνεται ο σχεδιασμός και η οργάνωση των

βάσεων δεδομένων ανάλογα με την περίπτωση στην οποία θα εφαρμοστεί το εν λόγο

σύστημα για να ακολουθήσουν μια σειρά από εργασίες όπως (Μανιάτης Γ., 1996):

1. Συλλογή δεδομένων

2. Κωδικοποίηση και εισαγωγή δεδομένων

3. Αποθήκευση και διαχείριση δεδομένων

4. Ανάκτηση δεδομένων

5. Επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων

6. Απεικόνιση δεδομένων

Κάθε μοντέλο ανάλυσης του αστικού χώρου (Γ.Σ,Π.) περιλαμβάνει στοιχεία όπως οδικό

δίκτυο, δίκτυα κοινής ωφέλειας, ανάγλυφο τ/ς περιοχής, εμπράγματα δικαιώματα

ακινήτων και γενικά κάθε χαρακτηριστικό στοιχείο του αστικού περιβάλλοντος. Πιο

συγκεκριμένα οι βάσεις δεδομένων των δικτύων κοινής ωφέλειας

περιλαμβάνουν ... ,.«γεωμετρικά, θεματικά και τοπολογικά χαρακτηριστικά γραμμικών

τμημάτωνή κόμβων» (ΜανιάτηςΓ., 1996).

Σήμερα, σύμφωνα με τον Μανιάτη Γ., L, 1996), όταν αναφερόμαστε σε γεωγραφικά

συστήματα αστικών δικτύων, χρησιμοποιούμε τον όρο AMIFM (Automated Mapping Ι

Facilities Management) ενώ ο όρος στα ελληνικά αποδίδεται ως εξής

Αυτοματοποιημένη Χαρτογράφηση / Διαχείριση Δικτύων Κοινής Ωφέλειας. Τα

τελευταία χρόνια ως αποτέλεσμα των αυξημένων αναγκών των χρηστών των αστικών

δικτύων, ορισμένες δημοτικές υπηρεσίες επιχείρησαν ή βρίσκονται επί του παρόντος σε

ιο
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αυτό στάδιο, της χρήσης δηλαδή των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών για την

διαχείριση των δικτύων κοινής ωφέλειας.

Έως σήμερα, στην Ελλάδα, παρόμοια συστήματα έχουν δημιουργήσει (ή βρίσκονται σε

αυτή την διαδικασία), η Λαμία, τα Χανιά, κλπ.

2.2 ΟΙ πρόσφατες εξελίξεις στα Γ.Σ.Π.

Τα τελευταία χρόνια η χρήση των Γ.Σ.Π. λαμβάνει πρωταγωνιστικό ρόλο στον τομέα

των δραστηριοτήτων λήψης αποφάσεων (μέριμνα πολιτικής δράσης). Αυτό έχει ως

αποτέλεσμα η διαδικασία δημιουργίας ενός γεωγραφικού συστήματος πληροφοριών να

είναι συμβατή με τα νέα τεχνολογικά δεδομένα ιcαι να χαρακτηρίζεται κυρίως από

διεπιστημονικότητα.

Για την αποφυγή της λήψης λανθασμένων αποφάσεων εξαιτίας της υποκειμενικότητας

των χρηστών ή της έλλειψης δεδομένων προτείνεται να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση σε

χώρους όπως αυτός της «νεφελώδους λογικής», της «τεχνικής νοημοσύνη9>' και των

«έμπειρων συστημάτων». Πρόσφατα επίσης άρχισε η εφαρμογή των

«αντικειμενοστραφών βάσεων δεδομένων}) οι οποίες έχουν το πλεονέκτημα της

διαχείρισης μεγάλου πλήθους δεδομένων με πιο απλό λογισμικό διαχείρισης ενώ

ταυτόχρονα επιχειρείται η χρήση περίπλοκων Γ.Σ.Π. για την διαχείριση γραφικών, μη

γραφικών, ηχητικών και φωτογραφικών δεδομένων (Παρασχάκης 1., Παπαδοπούλου Μ.,

Πατιάς Π., \998).

2.2.1 Γενικές εφαρμογές των Γ.Σ.Π. σπιν ανάλυση του ασπκού χώρου

Κατά τον Hanigan (1988) οι τομείς εφαρμογής των Γ.Σ.Π. στο χώρο είναι:

1. Για την λήψη αποφάσεων στον επιχειρηματικό τομέα με τον συνδυασμό

γεωγραφικής πληροφορίας και δημογραφικών αναλύσεων

2. Για την λήψη πολιτικών αποφάσεων

3. Για την διαχείριση υποδομών - δικτύων. Στην περίπτωση αυτή εντάσσεται η

διαχείριση των δικτύων κοινής ωφέλειας δηλαδή τα δίκτυα ύδρευσης,

αποχέτευσης, οι τηλεπικοινωνίες, ο ηλεκτρισμός κλπ.

4. Για την διαχείριση χαρτών και βάσεων δεδομένων

1\
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5. Στην ανεύρεση ορυκτών πόρων, πετρελαίου και αερίου (ειδικά μοντέλα

ανεύρεσης)

6. Για την δημιουργία ειδικών μοντέλων - προτύπων για την διαφύλαξη της

δημόσιας υγείας και ασφάλειας με όσο το δυνατόν χαμηλότερο κόστος.

7. Για την διαχείριση του ΙCΠΙματoλoγίσυ

8. Για την διαχείριση ανανεώσιμων μορφών ενέργειας. Άλλωστε η ιδέα της βιώσιμης

ανάπτυξης επιβάλλει μεΥαλύτερη ευαισθητοποίηση σε αυτόν τον τομέα.

9. Στον σχεδιασμό των μεταφορών.

Ι Ο. Για τον αστικό σχεδιασμό και την περιφερειακή ανάπτυξη.

Η χρήση των Γ.Σ.Π. επεκτείνεται φυσικά και σε ωJ.ιJ. πεδία που δεν κρίνεται σκόπιμο να

αναφερθούν εκτενέστερα. Ποιες είναι όμως οι διαδικασίες μέσα από τις οποίες

συντελείται η χωρική ανάλυση; Ακολουθεί συνοπτική περιγραφή των διαδικασιών που

εφαρμόζονται (βλέπε επίσης κεφάλαιο 4).

1. Η χρήση των Γ.Σ.π. για τον εντοπισμό ενός συγκεκριμένου κτιρίου ή

αντικειμένου.

2. Η χρήση συνδυασμένων πληροφοριών για την παραγα/Ύή διαφορετικών χαρτών

και η παραγωγή συμπερασμάτων με την βοήθεια «όμοιων περιοχών))/πρότυπων

περιοχών στον ίδιο χάρτη.

3. Ο εντοπισμός της βέλτιστης διαδρομής' με την χρήση διευθύνσεων.

4. Η δημιουργία και ο εντοπισμός των πλησιέστερων στοιχείων (και των

χαρακτηριστικών τους) από σταθερό σημείο με βάση τα όρια κατοικίας.

5. Ο εντοπισμός όλων των στοιχείων καθώς και των χαρακτηριστικών τους εντός

των ορίων συγκεκριμένης περιοχής για την αντιμετώπιση περιπτώσεων εκτάκτου

ανάγκης.

6. Ο καθορισμός ορίων για τον εντοπισμό περιοχών που ανταποκρίνονται σε

επιλεγμένα χαρακτηριστικά - κριτήρια, με την χρήση ενός χάρτη «περιοχών»,

7. Η χαρτογράφηση δικτύων.

8. Ο εντοπισμός περιοχής σε ορισμένη χρονική ή χιλιομετρική απόσταση από

δεδομένο σημείο με την χρήση οδικών στοιχείων.

4 Βέλτιστη σε χρόνο ή σε απόσταση
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9. Ο εντοπισμός της κατάλληλης περιοχής βάση συγκεκριμένων κριτηρίων σε

συνδυασμό με την χρήση δημογραφικών δεδομένων.

ΙΟ. Η χαρτογράφηση μιας περιοχής στο χρόνο για τον εντοπισμό τάσεων με άμεσο

στόχο τον σχεδιασμό στο μέλλον.

2.Ζ.2Εφaρμογές στον αστικό χώρο

2.2.2.1 Αποχετευτικό σύστημα - ύδρευση

Ένας τομέας του αστικού χώρου στον οποίο ενδείκνυται η χρήση των Γ.Σ.Π., είναι στην

διαχείριση αποχετευτικών ή υδρευτικών συστημάτων. Όπως αναφέρει και ο Mitchell Α.

L, 1997) το νερό είναι από τις πιο βασικές ανάγκες του ανθρώπου το οποίο όμως σι ίδιοι

δεν σκέφτονται μέχρι την στιγμή που δεν το έχουν. Στα πλαίσια μιας σωστά

οργανωμένης πόλης, οποιοδήποτε και αν είναι το μέγεθός της, η αρμόδια αρχή η

υπεύθυνη για τη διαχείριση των δικτύων Κοινής Ωφέλειας, συνήθως ο Δήμος, πρέπει να

φροντίζει ώστε το αγαθό αυτό να μην εκλείπει ποτέ από τους κατοίκους της.

Με ποιόν τρόπο όμως ένα Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών μπορεί να διασφαλίσει

την σωστή λειτουργία του αποχετευτικού συστήματοςή της ύδρευσης μιας πόλης;

Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα της λειτουργίας δικτύων κοινής ωφέλειας είναι

η φθορά με το πέρασμα του χρόνου και με την χρήση. Για παράδειγμα η φθορά των

σωλήνων ή η μετατόmση του οδοστρώματος με αποτέλεσμα το σπάσιμο των σωλήνων,

οδηγούν σε διαρροές και οι διαρροές με την σειρά τους οδηγούν ακόμη και σε πτώση της

ασφάλτου (Mitchell Α., 1997). Η αντιμετώmση ή ακόμη και η πρόληψη τέτοιων βλαβών

είναι ο στόχος της χρήσης ενός Γ.Π.Σ μέσα από μία διαδικασία που αποτελεί και το

κυρίως θέμα της παρούσας εργασίας.

Συνοπτικά ένα υποθετικό συμβάν βλάβης στο δίκτυο ύδρευσης μιας πόλης θα μπορούσε

να αντιμετωmστεί μέσω της χρήσης των Γ.Σ.Π. ως εξής. Το mo σύνηθες φαινόμενο

ιδιαίτερα σε ότι αφορά το δίκτυο ύδρευσης είναι η αναφορά βλάβης - διαρροής σε

κάποιο σημείο του δικτύου. Με την χρήση του Γ.Σ.Π. οι υπεύθυνοι μπορούν σε ελάχιστο

χρονικό διάστημα, να εντοπίσουν την «πληγείσα» περιοχή, τις βάνες που πρέπει να

κλείσουν για να σταματήσουν την διαρροή νερού, και μέσα από συγκεκριμένες

διαδικασίες να προσδιορίσουν τους χρήστες για τους οποίους θα διακοπεί προσωρινά η

παροχή νερού. Επόμενο βήμα είναι η άμεση ενημέρωση των ενδιαφερομένων για την
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προσωρινή διακοπή παροχής νερού και έπειτα η επιδιόρθωση της βλάβης (Mίtchell Α.,

1997).

Κάτι τέτοιο θα ήταν αδύνατο χωρίς την χρήση ενός γεωγραφικού συστήματος

πληροφοριών και αυτό γιατί η διαδικασία που περιγράφηκε πιο πάνω δεν θα ήταν

εφικτή. Οι υπεύθυνοι για τ/ν επιδιόρθωση της βλάβης δεν θα είχαν στην διάθεση τους

άμεσα χάρτ/ τ/ς περιοχής, με τα στοιχεία του δικτύου και οι κάτοικοι δεν θα είχαν

ενημερωθεί για την επερχόμενη διακοπή του νερού. Επιπλέον υπάρχει ένα

ολοκληρωμένο σύστημα το οποίο υποστηρίζει τον χάρτη με πληροφορίες σχετικές με το

ιστορικό βλαβών των στοιχείων του δικτύου. Η σlYyκεκριμένη βάση δεδομένων συνεχώς

ενημερώνεται. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, επιπλέον να υπάρχει ένα ιστορικό αρχείο,

χρήσιμο σε περιπτώσεις πρόΒλεψης ΒλαΒών.

Μία από τις εφαρμογές των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών στην διαχείριση

και οργάνωση των δικτύων κοινής ωφέλειας είναι η περίπτωση διαχείρισης του δικτύου

ύδρευσης και αποχέτευσης στα περίχωρα του Colorado Springs στο Colorado. Ο

υπεύθυνος διαχείρισης του δικτύου, χρησιμοποιεί για παράδειγμα την βάση δεδομένων

που περιλαμβάνει τα ιστορικά στοιχεία των μερών του δικτύου, για τον προσδιορισμό

«υποδειγμάτων}} ή διαφορετικά «τάσεων}} (Mitchell Α., Ι 997).

Με αυτόν τον τρόπο είναι δυνατόν να προληφθούν βλάβες και διαρροές και να γίνει

αντικατάσταση των πεπαλαιωμένων αγωγών. Επιπλέον το σύστ/μα χρησιμοποιείται

στην παραγωγή Υαρτών που περιλαμβάνουν χαρακτηριστικά του δικτύου την ακριβή

θέση των κεντρικών αγωγών, τον αριθμό των βανών στις διασταυρώσεις, την θέση των

πυροσβεστικών κρουνών κλπ. Επίσης με δεδομένο ότι κάθε τρία χρόνια

πραγματοποιείται «ξέπλυμα» των αποχετευτικών αγωγών, είναι δυνατή η αναπαραγωΎή

χαρτών που να προσδιορίζουν τις γραμμές στις οποίες έχει ολοκληρωθεί αυτή η

διαδικασία ή σε ποιους αγωγούς θα πρέπει στην συνέχεια να εφαρμοστεΙ Τέλος είναι

δυνατή η παραγωγή χαρτών (κυρίως για την εξυπηρέτηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας)

που να προσδιορίζουν όλες τις κατοικίες που απέχουν πάνω από μία απόσταση από έναν

πυροσβεστικό κρουνό - διαδικασία γνωστή και ως προσδιορισμός πεδίου εξυπηρέτησης

(Mitchell Α., 1997).
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Μία επίσης από τις δυνατότητες των Γ.Σ.Π. είναι η παραγωγή 'Καρτών με τις διαδοοJ!k

των ατόμων που είναι υπεύθυνα για την καταγραφή των ενδείξεων των υδρομετρητών.

Κάθε χάρτης παρουσιάζει τις διαδρομές ό'NJJν των ατόμων, τα όριά των διαδρομών και

τα στοιχεία των χρηστών που αντιστοιχούν σε κάθε μετρητή όπως ονόματα, διευθύνσεις

κλπ. (Mitchell Α., 1997).

Επιπλέον σύμφωνα με τον Mitchell L. 1997) η επιτροπή σχεδιασμού στο Βόρειο

Kentucky χρησιμοποιεί τα Γ.Σ.Π. για την πόλη Park Hills στον εντοπισμό σημείων στο

αποχετευτικό σύστημα, όπου το νερό των βροχοπτώσεων αναμι-γνύεται με τα απόβλητα

κατά την διάρκεια περιόδων με ισχυρές βροχοπτώσεις.

2.2.2.2 Ανακύκλωση

Στην περίπτωση του τομέα της ανακύκλωσης με την βοήθεια των Γ.Σ.Π. υπάρχει η

δυνατότητα του προσδιορισμού ζωνών με βάση δεδομένη χρονική ή χΊλιομετρική

απόσταση από αρχικό σημείο (σταθμοί ανακύκλωσης). Το παράδειγμα της Πολιτείας της

ΟυάσΙνΥκτον είναι χαρακτηριστικό όπου με σημείο αναφοράς το Γ.Σ.Π. της πολιτείας,

έγινε ανακατανομή των σταθμών ανακύκλωσης έτσι ώστε να εξυπηρετείται μεγαλύτερος

αριθμός σπιτιών ανά σταθμό με βάση τον χρόνο που χρειάζεται κανείς να διανύσει από

το σπίτι του έως τον κοντινότερο σε αυτόν σταθμό. Στην συνέχεια τα αποτελέσματα

διασταυρώθηκαν - εμπλουτίστηκαν με δημογραφικά δεδομένα γεγονός που ενίσχυσε την

ανάλυση καθώς προσδιορίστηκαν οι σταθμοί που εξυπηρετούν μεγαλύτερη πληθυσμιακή

μερίδα και ανά ποια χρονικά διαστήματα αυτοί πρέπει να λειτουργούν (Mitchell Α,

1997).

Μία ακόμη εφαρμογή είναι και αυτή στην Φιλαδέλφεια (Πενσυλβάνια) όπου εκεί τα

Γ.Σ.Π. χρησιμοποιούνται στην χάραξη διαδρομών που θα ακολουθήσουν τα οχήματα για

την συλλογή των απορριμμάτων. Με δεδομένα όπως το μέγεθος των δρόμων, την

ποσότητα των απορριμμάτων, την ταχύτητα των οχημάτων κλπ. είναι δυνατός ο

προσδιορισμός βέλτιστων διαδρομών με την χρήση όσο το δυνατόν λιγότερο οχημάτων

(Mitchcll Α., 1997).

Παρόμοιες εφαρμογές στην χρήση των Γ.Π.Σ. για τον προσδιορισμό του τι βρίσκεται

μέσα σε δεδομένη απόσταση είναι και η περίπτωση της πόλης του Las Vegas, Nevada,

όπου χαρτογραφήθηκε η περιοχή που απέχει τρία λεπτά από πυροσβεστικό σταθμό σε
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περίπτωση εκτάκτου ανάγκης. Με τον τρόπο αυτό προσδιορίζονται περιοχές που

βρίσκονται εκτός του πεδίου εξυπηρέτησης των ήδη υπαρχόντων σταθμών και οι

ανάγκες για τυχόν νέους (Mitchell Α., 1997).

2.2.2.3 Επιχειρήσεις

Ο συνδυασμός δημογραφικών δεδομένων και Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών

για την επιλογή της βέλτιστης θέσης μιας χρήσης είναι μία ακόμη σύγχρονη εφαρμογή.

Στην αποτελεσματική λειτουργία μιας επιχείρησης εκτός από το οργανωτικό κομμάτι,

σημαντικό ρόλο διαδραματίζει καταρχάς η εγκατάσταση της καινούργιας χρήσης σε

στρατηγικής σημασίας θέση. Η επιλογή κατάλληλης περιοχής είναι συνάρτηση πολλών

παραμέτρων. κυρίως δημογραφικών. που με την βοήθεια της τεχνολογίας

συνυπολογίζονται στην τελική επιλογή.

Έτσι για παράδειγμα αναλυτές χρησιμοποιώντας την παραπάνω μέθοδο εντόπισαν

σημεία (βέλτιστες θέσεις) για την εγκατάσταση σταθμών αερίου (gas stations) στην

Atlanta, Georgia. Αφού πρώτα τέθηκαν τα χαρακτηριστικά που θα πρέπει να έχουν οι

υποψήφιες περιοχές, εντοπίστηκαν οι 'γειτονιές' που συγκεντρώνουν την πλειοψηφία

των πελατών που συγκλίνουν στο προφίλ των πελατών της εταιρείας. Από αυτές

αφαιρέθηκαν εκείνες οι οποίες διέθεταν μικρό αριθμό πελατών και μεγάλο αριθμό

ανταγωνιστών. Στο τέλος απομονώθηκαν οι περιοχές που απαντούν σε όλα τα παραπάνω

κριτήρια και έγινε η τελική επιλογή. Η αποδοτικότητα του μοντέλου που περιγράφηκε

παραπάνω τελικά κρίνεται στην εφαρμογή (Mitchell Α., Ι 997).

Στην πόλη Broomfield στο Colorado, η χρήση των Γ.Σ.Π. ενδείκνυται από μεσιτικά

γραφεία στην επιλογή ιδιοκτησιών με κριτήρια όπως, η ύπαρξη σχολείων, πάρκων ή

εμπορικών καταστημάτων στην περιοχή. Με τις συγκεκριμένεςπληροφορίες, τα μεσιτικά

γραφεία «φωτογραφίζουν» πλεονεκτικές για τους υποψήφιους αγοραστές περιοχές και

διευκολύνουν μία επιλογή που κατά τα άλ'λα θα απαιτούσε περισσότερο χρόνο, χρήμα

και ενέργεια (Mitchell Α., 1997).

2.2.2.4 Περ17πώσεις εκτάκτου ανάγκης

Η αντιμετώπιση περιπτώσεων εκτάκτου ανάγκης είναι μέσα στα πλαίσια των χρήσεων

των Γ.Σ.Π. Και σε αυτήν την περίπτωση, όπως και σε όσες προηγουμένως έχουν

περιγραφεί, η διαχείριση ενός Γ.Σ.η γίνεται από συγκεκριμένο οργανισμό για την
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εξυπηρέτηση του κοινωνικού συνόλου. Η εφαρμογή που θα περιγράψουμε αφορά στην

περιοχή GreenviIIe της Νότια Καρολίνα και αναφέρεται στην διαδικασία που

ακολουθείται για την εκκένωση πληγείσας από καταστροφή περιοχής.

Καταρχάς η υπηρεσία η υπεύθυνη για τον σχεδιασμό και την λειτουργία του όλου

συστήματος είναι η πυροσβεστική υπηρεσία η οποία καθίσταται υπεύθυνη για την

αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών που απαιτούν εκκενώσεις. Μερικά από τα προβλήματα

που έρχεται να αντιμετωπίσει η Υρήση των Γ.Σ.Π., είναι η καταγραφή όλου του

φάσματος των οδών και των ονομάτων τους και η γνώση του ακριβή αριθμού των

ατόμων της περιοχής που θα εκκενωθεί, δηλαδή των ατόμων που θα μετακινηθούν

(Mitchell Α., 1997).

Η συγκεκριμένη διαδικασία περιλαμβάνει τον προσδιορισμό των ορίων της πληγείσας

περιοχής. Το σύστημα «εντοπίζευ) συγκεκριμένες υπηρεσίες που γειτνιάζουν στην

συγκεκριμένη περιοχή, όπως σχολεία ή υπηρεσίες ιατρικής περίθαλψης μαζί με τις

διευθύνσεις τους και τον αριθμό των ατόμων που μπορούν να φιλοξενήσουν. Τέλος

προσδιορίζεται ο ακριβής αριθμός των ατόμων που πρέπει να μετακινηθούν κατά

ηλικιακές ομόδες.

Συνήθως οργανισμοί ή επιχειρήσεις προσαρμόζουν τα υπάρχοντα συστήματα (Γ.Σ.Π.) ή

δημιουργούν καινούργια με βάση τις ανάγκες τους. Μία από τις βασικές δυνατότητες

ενός μελετητή στο χειρισμό ενός Γ.Σ.Π., είναι ο εντοπισμός ενός σημείου στον ψηφιακό

χόρτη και η χόραξη της πληmέστερης διαδρομής από δεδομένο (διαφορετικό) σημείο.

Αυτή η δυνατότητα είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για τους εργαζόμενους σε κέντρο που

δέχεται τηλεφωνήματα εκτάκτου ανάγκης. Για παράδειγμα, στην πόλη Keιmebunk,

Maine, το τηλεφωνικό κέντρο αμέσως μόλις λάβει μία κλήση εκτάκτου ανάγκης

εντοπίζει στον χάρτη το ακριβές σημείο του ατόμου που καλεί σε βοήθεια - με βάση τον

αριθμό του τηλεφώνου από το οποίο καλεί, και επιπλέον προσδιορίζει την συντομότερη

διαδρομή από το κέντρο προς το σημείο αυτό. Επιπλέον είναι δυνατόν στους χάρτες να

απεικονίζονται λεπτομέρειες - χαρακτηριστικά απαραίτητα σε διάφορες περιπτώσεις

εκτάκτου ανάγκης όπως οι θέσεις των πυροσβεστικών κρουνών κλπ. (Mitchell Α., 1997).

Περίπτωση δημιουργίας διατμηματικού Γ.Σ.Π. αποτελεί εκείνο που δημιουργήθηκε για

τις ανάγκες των 15 πυροσβεστικών τμημάτων Νοτίου Γαλλίας. Η καλή γνώση της
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περιοχής που είναι υπό την ευθύνη κάθε τμήματος αποτελεί σημαντικό παράγοντα για

την σωστή λειτουργία τ/ς υπηρεσίας αλΛά μέχρι τότε το κόστος για την προμήθεια των

χαρτών τ/ς περιοχής ενδιαφέροντος ήταν απαγορευτικό. Η χρήση επομένως του

συγκεκριμένου Γ.Σ.Π. εντοπίζεται στους τομείς της διαχείρισης των δασικών εκτάσεων,

στ/ν πρόληψη των δασών από πυρκαγιές και στην αντιμετώπιση EιcrάKτων αναγκών. Οι

λειτουργίες του στοχεύουν: στην μόνιμη ΎVώση της περιοχής, στην διαχείριση και

ανάπτυξη των δασικών περιοχών, στην δημιουργία ενός συστήματος λήψεως αποφάσεων

σε περίπτωση Εκτάκτων αναγκών και στην παραγωγή επίκαιρων χαρτών

(Sauνagnargues-Lesage S. οΙ al., 2001).

2.2.2.5 Σχέδια ανάπτυξης

Στην περίπτωση αστικών αναπλάσεων ή σχεδίων ανάπτυξης μιας περιοχής, ένα Γ.Σ.π.

μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τ/ν αναπαραγαryή μοτίβων. Αποτέλεσμα είναι η

δημιουργία ενός επίκαιρου υλικού (συνήθως χαρτών) χρήσιμο για την χωρική ανάλυση.

Πληροφορίες σχετικές με το καθεστώς ιδιοκτησίας για όλα τα οικοδομικά τετράγωνα και

την διακύμανση της αγοραστικής αξίας των ακινήτων μπορούν να αποτυπωθούν σε

χάρτη που περιέχει ψηφιακά τα όρια κατοικίας. Οι χάρτες που προκύπτουν από την

παραπάνω διαδικασία μπορούν να αποτελέσουν χρήσιμο εργαλείο κατά την σύνταξη

σχεδίων ανάπτυξης ή ανάπλασης καθώς ({χαρτογραφούν)) τα μέχρι πρότινος στατιστικά

δεδομένα. Χαρακτηριστική εφαρμογή τ/ς παραπάνω διαδικασίας αποτελεί η περίmωση

της ισπανόφωνης γειτονιάς του Fairhill που βρίσκεται στην καρδιά της Φιλαδέλφεια

(Mitchell Α., 1997).

Παρόμοια εφαρμογή αποτελεί και η περίπτωση του Γραφείου Οικονομικής Ανάπτυξης

στην πόλη Binηingham της Alabama. Το συγκεκριμένο γραφείο κάνει χρήση των

γεαryραφΙKών συστημάτων πληροφοριών στον προσδιορισμό πιθανών θέσεων για

βιομηχανική ανάπτυξη. Μερικά από τα στοιχεία που επεξεργάζεται το σύστημα για την

παραγωγή των χαρτών είναι το συνολικό εμβαδόν των θέσεων, η εκτιμούμενη τιμή,

απόσταση από δίιcrυα ή οργανισμούς ωφέλειας κλπ. (MitcheII Α., 1997).

Παρόμοια περίπτωση αποτύπωσης χαρακτηριστικών μοτίβων σε ένα χάρτη με την

βοήθεια της τεχνολογίας των Γ.Σ.Π παρατηρούμε και στον προσδιορισμό του βαθμού

συσχέτισης μεταξύ δύο φαινομένων (σχέση αιτίου - αποτελέσματος) με βάση την
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χωρική τους συσχέτιση. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο προσδιορισμός του

βαθμού συσχέτισης μεταξύ της ύπαρξης μολύβδου στο νερό της ύδρευσης και των σκορ

στα τεστ των σχολικών εργασιών, στη πόλη Detroit του Michigan. Όπως τελικά

προέκυψε από το μοντέλο δεν υπάρχει άμεσος συσχετισμός μεταξύ των δύο φαινομένων

(Mitchell Α., 1997).

,
\
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Κεφάλαιο 3

Ύδρευση και αποχέτευση

3.1 Δίκτυα - Ορισμός, γενικά στοιχεία

Ο όρος «δίκτυΟ}} αποδίδεται από τον Αραβαντινό Α. L. 1997) ως εξής; «Ένα δίκτυο

είναι σύμπλεγμα αγωγών, εξαρτημάτων και κατασκευών μέσω των οποίων λαμβάνει

χώρα μία ροψ). Επιπλέον ένα δίκτυο αστικής υποδομής αποτελείται από

συμπληρωματικά στοιχεία, όπως οι λεγόμενες «πηγές παροχής» και οι «πηγές

συλ/ογής». Οι μεν πρώτες παρέχουν την ενέργεια κίνησης του δικτύου, ενώ οι δεύτερες

συλλίΎουv τα υλικά που χρήζουν επεξεργασίας (απόβλητα).

Διακρίνουμε τα εξής δίκτυα (Αραβαντινός Α., 1997):

Δίκτυα παροχής ενέργειας (ηλειcτρισμός, φυσικό αέριο κλπ)

Δίκτυα παροχής πληροφοριών και σημάτων (τηλεπικοινωνίες)

Δίκτυα παροχής υλικών μέσων (ύδρευση)

Δίκτυα για την συλλογή αποβλήτων (αποχέτευση, δίKΤUO ομβρίων)

ΔίKΤUα εξυγίανσης (αποκομιδή απορριμμάτων, επεξεργασία λυμάτων)

Κάθε δίκτυο κοινής ωφέλειας θεωρούμε ότι αποδίδει τα μέγιστα όταν η λειτουργία του

διασφαλίζει την κάλυψη των αναγκών του πληθυσμού του αστικού κέντρου alJ..iJ. και

των αναγκών των μελλοντικών γενεών στα πλαίσια πάντα των οικονομικών

δυνατοτήτων - πόρων του κάθε φορέα διαχείρισης. Ιδιαίτερη σημασία αποκτά επίσης ο

τρόπος χωροθέτησης των δικτύων κοινής ωφέλειας για το αστικό περιβάλλον. Ζητήματα

αρνητικών αλληλεπιδράσεων μεταξύ των δικτύων aJJ..ii και μολύνσεων από τυχόν

βλάβες των αγωγών, καθιστούν την διαδικασία εγκατάστασης δικτύων πρωτίστης

σημασίας και ουσίας (Αραβαντινός Α., 1997).

Η οργάνωση και η μεθοδικότητα στον σχεδιασμό των αστικών δικτύων είναι στοιχεία

που τελικά περιορίζουν στο ελάχιστο προβλήματα που προκύπτουν στη συνέχεια από την

χρήση τους. Προβλήματα, που στην ουσία εκτός από μεγάλο οικονομικό κόστος, έχουν

και κοινωνικό κόστος. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η διαδικασία που
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απαιτείται για την επιδιόρθωση βλάβης κεντρικού αγϋΥΥού αποχέτευσης

συμπεριλαμβανομένων των οχλήσεων και ενοχλήσεων που προκαλούνται.

3. 2 Γενικά για το σχεδιασμό των αστικών δικτύων

Σύμφωνα με τον Αραβαντινό Α. L, 1997),η ανεπάρκεια των δικτύων κοινής ωφέλειας

είναι απόρροια του κακού ή ελ/.ιπούςσχεδιασμούστον τρόπο υπολογισμούτων αναγκών

του πληθυσμού a').J.A και στον συνυπολογισμό των παραμέτρων που άμεσα επιδρούν

στην διαστασιολόγηση των δικτύων.

Από τη μια λοιπόν, οι πληθυσμιακές ανάγκες προσδιορίζονται από κριτήρια όπως το

μέγεθος τυχόν επεκτάσεων, η αύξηση της πυκνότητας του πληθυσμού a!JJJ. και η

διαχρονική ποσοτική αύξησ11 του πληθυσμού. Από την άλλη, μερικές από τις

παραμέτρους που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και επηρεάζουν την διαστασιολόγηση

των δικτύων αφορούν στην γνώση στοιχείων της σχεδιαζόμενης περιοχής όπως η

συνολική επιφάνεια, ο ρυθμός αύξησης του πληθυσμού, η δυνατότητα προβλέψεων για

αύξηση των απαιτήσεων στην κατανάλωση - κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες κλπ.

(Αραβαντινός Α., 1997).

Υπάρχουν όμως γενικές κατευθύνσεις σχεδιασμού των αστικών δικτύων (Αραβαντινός

Α., 1997) με βάση τις οποίες τελικά η λειτουργία του δικτύου μπορεί να αποδώσει τα

μέγιστα και με το μικρότερο κόστος (οικονομικό ή KOινωVΙKό). 'Ετσι:

1. «... ο σχεδιασμός δικτύων πρέπει να γίνεται ταυτόχρονα και αλληλένδετα με τον

πολεοδομικό σχεδιασμό και ειδικότερα με τον σχεδιασμό χρήσεων γης και οικιστικού

όγκου.))

2. «Η κατασκευή της δικτυακής υποδομής πρέπει να προηγείται της δόμησης ... και να

εξετάζονταιεπισταμένωςοι πιθανές επεκτάσεις μιας πόλης....ώστε να αποφεύγεταινα ο

κίνδυνοςνα αποβαίνειένα δίκτυο ανεπαρκές,σε σύντομοχρονικό διάστημα))

3. {{Ολα τα δίκτυα πρέπει να μελετώνται με προοπτική 40ετίας»

3.3 Η σκοπιμότητατων έργωνΎδρευσης και αποχέτευσης- Ιστορική Αναδρομή

Τα έργα ύδρευσης και αποχέτευσης μιας πόλης αποτελούν έκφραση του επιπέδου

διαβίωσης των κατοίκων της καθώς αποτελούν τα βασικά μέτρα για την προάσπιση της

υγιεινής τους και εν τέλει της επιβίωσής τους.
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Με τα έργα ύδρευσης εξασφαλίζεται η κάλυψη των βασικότερων αναγκών του

ανθρώπου με την παροχή νερού σε μεγάλη ποσότητα και σε καλή ποιότητα. Ιδιαίτερη

σημασία, εξάλλου, δίνεται τα τελευταία χρόνια, και στον σχεδιασμό τον δικτύων

αποχέτευσης σε συνάρτηση με εντατικές προσπάθειες κατά της μόλυνσης του

περιβάλλοντος. Η συνδυασμένη χρήση δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης αποτελεί την

απαραίτητη προϋπόθεση για την ομαλή λειτουργία κάθε σύγχρονης πόλης.

Η σημασία των έργων ύδρευσης και αποχέτευσης έγινε κατανοητή, ιστορικά, αρκετά

νωρίς. Αρχικά, παρατηρούνται μόνο κάποια ατομικά έργα υδροληψίας και αποθήκευσης

και λίγο αργότερα συλλογικά έργα ύδρευσης σε διάφορες πολιτισμικές ομάδες όπως οι

Κινέζοι, οι Αιγύπτιοι, οι Ασσύριοι, οι Έλληνες κλπ. Στους Ρωμαϊκούς χρόνους γίνονται

έργα που ορισμένα σώζονται μέχρι και σήμερα όπως είναι για παράδειγμα το Αδριάνειο

Υδραγωγείο, για την κάλυψη των αναγκών της Αθήνας μέχρι και το 1928. (Παπαδάκης

1.,1977[31])

Σημαντική όμως ώθηση στον τομέα της ύδρευσης παρατηρείται μετά τον 17° αιώνα

όποτε και ξεκινά η χρήση των σωλήνων από χυτοσίδηρο και χάλυβα οι οποίοι είναι

περισσότερο ανθεκτικοί. (Παπαδάκης 1., 1977 [31])

Τον 19° αιώνα ο εκσυγχρονισμός επιβάλλει την χρήση οπλισμένου σκυροδέματος του

αμιαντοτσιμέντου, των συνθετικών πλαστικών υλικών (όπως το PVC) και των

χυτοσιδήρων Ductil στην κατασκευή των σωλήνων (Παπαδάκης 1., 1977 [31]). Αρχίζει η

κατασκευή των πρώτων κεντρικών εγκαταστάσεων ύδρευσης καθώς και εσωτερικά

δίκτυα διανομής ενώ μεγάλες είναι και οι πρόοδοι στις τεχνικές καθαρισμού των υδάτων

καθώς στιιν πλειοψηφία των περιπτώσεων τα πηγαία ή υπόγεια νερά είναι κακής

ποιότητας. (Martz G., 1976)

Σε ότι αφορά την Ελλάδα, σημαντικές είναι οι πρόοδοι που έχουν σημειωθεί τις

τελευταίες δεκαετίες, χωρίς όμως να μιλάμε για απόλυτη αντιμετώπιση του προβλήματος

της υδροδότησης ορισμένων περιοχών. Επιπλέον το πρόβλημα φαίνεται να είναι διττό.

Στις μικρές πόλεις αφορά σχεδόν αποκλειστικά στην ανεύρεση πηγών υδροδότησης και

στον προσδιορισμό αποτελεσματικών τρόπων σύνδεσης με το εσωτερικό δίκτυο ενώ

στην περίπτωση των μεσαίων και μεγάλων πόλεων αφορά και στον τρόπο διαχείρισης
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του εσωτερικού δικτύου κυρίως με την εφαρμογή των νέων τεχνολογιών της

πληροφορικής.

Γενικά ο τομέας της διαχείρισης των δικτύων Κοινής Ωφέλειας απαιτεί συνεχή

οργάνωση και σχεδιασμό για την κάλυψη των αναγκών ενός πληθυσμού που συνεχώς

αυξάνει και ενός οικισμού που συνεχώς επεκτείνεται.

3.4 Δίκτυο Ύδρευσης

3.4.1 Γενικά για το δίκτυο ύδρευσης

Μέχρι σήμερα ο τομέας της ύδρευσης στην Ελλάδα ελέγχεται είτε από ιδιώτες, μέσα από

αρτεσιανά, πηγάδια κλπ., είτε από τους Δήμους και τις Κοινότητες ανά περιοχή. Η

δεύτερη περίπτωση φανερώνει μεγαλύτερο βαθμό αστικοποίηση ς της εκάστοτε

γεωγραφικής ενότητας.

Η ομαλή λειτουργία ενός δικτύου ύδρευσης προαπαιτεί σωστή οργάνωση και σχεδιασμό

των υποδομών με την σύνταξη της μελέτης του έργου. Ακολουθεί η κατασκευή του

δικτύου, η λειτουργία του και η συντήρησή του.

Πιο συγκεκριμένα οι εγκαταστάσεις υδρεύσεως διακρίνονται σε (Παπαδάκης Ι, 1977

[31]):

1. Ατομικές για εξυπηρέτηση μεμονωμένων σπιτιών που αποτελούνται από κάποιο

πηγάδι και μια δεξαμενή ή μόνο μια δεξαμενή5 και

2. Συλλογικές για εξυπηρέτηση οικισμών (χωριών, κωμοπόλεων, πόλεων) ή

συνόλου οικισμών που αποτελούνται από μία σειρά έργων: τις εγκαταστάσεις

υδροληψίας, τα έργα μεταφοράς του νερού από την υδροληψία έως την δεξαμενή,

τις δεξαμενές 24ωρης εξισώσεως, τον κύριο τροφοδοτικό αγωγό και το δίκτυο

διανομής της πόλης (αναλυτική παρουσίαση στο κεφάλαιο 3.4.2).

3.4.2 Τα μέρη ενός δικτύου ύδρευσης

Σύμφωνα με τον Αραβαντινό Α. L, 1997), σε γενικές γραμμές τα μέρη που συγκροτούν

ένα υδραγωγείο ύδρευσης αστικού κέντρου είναι:

ο Οχώρος υδροσυλλογής

5 Για την αποθήκευση του νερού που έχει συλλεχθεί.
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ο Το εξωτeρικό υδραγωγείο

ο Η υδατοδεξαμενή ή υδατόπυργος

ο Το εσωτερικό υδραγωγείο

Πιο αναλυτικά, περιγραφή του καθενός από τα παραπάνω τμήματα έχει ως ακολουθεί.

3.4.2.1 Οχώρος υδροσυλλογής

Σε γενικές γραμμές ο συγκεκριμένος χώρος αποτελεί το σημείο συγκέντρωσης υδάτων.

Η διαδικασία ονομάζεται υδροληψία και γίνεται από βρόχινο νερό και από

επιφανειακούς6, υπόγειους7, και πηγαίους υδάτινους πόρους. Το νερό στην συνέχεια

αποθηκεύεται σε ειδικά συστήματα αποθήκευσης όπως, τεχνητές λίμνες, ταμιευτήρες ή

υπόγειες δεξαμενές (ΣκάΥιαννης Π., 1994).

Η επιλογή της πηγής από την οποία τελικά επιλέγεται η άντληση του νερού είναι

συνάρτηση του μεγέθους των αναγκών σε νερό ανάλογα με το μέγεθος του πληθυσμού 

απαιτείται και πρόβλεψη των αναγκών του πληθυσμού μετά από 50 χρόνια (βλέπε

υποκεφάλαιο 3.4.3.1).

3.4.2.2 Εξωτeρικό υδραγωγείο

Πρόκειται για το σύνολο των αγωγών που συνδέουν το χώρο υδροσυλλοΥής με την

υδατοδεξαμενή. Στην ουσία, το νερό από τον χώρο που προηγουμένως περιγράφηκε,

μεταφέρεται, είτε με βάση τ/ν βαρύτ/τα, είτε υπό πίεση, είτε και με τους δύο τρόπους

ταυτόχρονα, καθαρό στην υδατοδεξαμενή έτοιμο προς κατανάλωση.

πιο συγκεκριμένα οι αγωγο[ μεταφοράς. που χρησιμοποιούνται για την μεταφορά των

υδάτων προς τις εγκαταστάσεις καθαρισμού ή προς τις δεξαμενές αποθήκευσης

διακρίνονται σε ανοιχτούς και κλειστούς (στους κλειστούς αγωγούς η ροή μπορεί να

γίνεται είτε υπό πίεση είτε με την βοήθεια της βαρύτ/τας). Ως καταθλιπτικοί

χαρακτηρίζονται οι κλειστοί αγωγοί όπου «...το νερό κινείται με ώθηση από

αντλιοστάσιο»(ΣκάγιαwηςΠ., 1994).

6 Ποτάμια και λίμνες.

7 Με υδρομαστεύσεις.
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Ανάλογα με τη χάραξη υπάρχει περίπτωση στο εξωτερικό υδραγωγείο να

χρησιμοποιείται συνδυασμός των παραπάνω αγωγών με μοναδικό περιορισμό την χρήση

κλειστών αγωγών μετά από εγκαταστάσεις καθαρισμού. (Παπαδάκης 1., 1977 [31])

Στην συνέχεια σε ειδικές εγκαταστάσεις, τις λεγόμενες εγκαταστάσεις καθαρισμού ή

μετατροπής γίνεται η επεξεργασία του νερού έτσι ώστε αυτό να είναι πόσιμο και έτοιμο

προς κατανάλωση - χρήση. Για παράδειγμα, το πηγαίο νερό σε πολλές περιπτώσεις έχει

μεγάλη σκληρότητα (Σκάγιαwης Π., 1994).

Γενικά ακολουθούνται διαδικασίες «..αερισμού, καθίζησης (σύμπηξη ή ιζηματοποίηση ή

κροκύδωση ή θρόμβωση), διυλίσεως με φίλτρα άμμου (συγκράτηση λεπτών υλικών και

μικροοργανισμών) αποστειρώσεως (χλωρίωση) και χημικής βελτιώσεως (απομάκρυνση

μετάλλων, αποσκλήρυνση. (Παπαδάκης 1., 1977 [31])

3.4.2.3 Υδατοδεξαμενές

Πριν το νερό περάσει στον τροφοδοτικό αγωγό του δικτύου διανομής αποθηκεύεται στις

δεξαμενές αποθήκευσης και ρύθμισης οι οποίες διακρίνονται σε υπερυψωμένες ή

υδατόπυργους και σε χαμηλές ή επίγειες (ανοιχτές ή κλειστές) (Σκάγιαwης Π., 1994).

Μλσμσ,

(δ~.λ~~6ων

Εικόνα 3.1: Παραδείγματα δεξαμενών (Πηγή: Παπαδάκης 1., 1977 [31])

Σε ότι αφορά τις επίγειες δεξαμενές αποτελούνται από τον χώρο αποθήκευσης (με έναν ή

περισσότερους θαλάμους), τον θάλαμο των δικλείδων και το σύστημα σωληνώσεων και

δικλείδων. Η διαφορά στους υδατόπυργους είναι ότι συνήθως είναι μονοθάλαμες με

μικρότερη χωρητικότητα και δύο βασικά μειονεκτήματα: το υψηλό κόστος κατασκευής

και το γεγονός ότι οι κατακόρυφες σωληνώσεις εξοπλισμού είναι ακάλυπτες (Παπαδάκης

1., 1977 [31)).
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Η ανάγιcη για την ύπαρξη του συγκεκριμένου χώρου απoθήιcευσης και μάλιστα σε μικρή

απόσταση από την πόλη έγκειται στο γεγονός ότι «, .. ρυθμίζει την με διαφορετική

διακύμανση (δίαιτα) εισροή με σταθερή παροχή από την υδροληψία και την

κυμαινόμενη, ανάλογα με τις απαιτήσεις καταναλώσεως μέσα στο 24ωρο, εκ ο' από την

πόλη». Το έργο έτσι καθίσταται περισσότερο OΙKOνOμΙΙCό. Επιπλέον στον συγκεκριμένο

χώρο γίνεται αποθήκευση εφεδρικής ποσότητας νερού για περιπτώσεις εκτάκτου

ανάγκης (Παπαδάκης 1., 1977 [31 J)

Σε σχέση με το εσωτερικό δίκτυο της πόλης δύο είναι οι δυνατές θέσεις της δεξαμενής. Η

μία είναι μεταξύ της υδροληψίας και του οικισμού οπότε η δεξαμενή χαρακτηρίζεται

καθολική. Στην δεύτερη περίπτωση χωροθετείται πέρα και μετά τον οικισμό, αντίθετα

της υδροληψίας και η δεξαμενή χαρακτηρίζεται αντιδεξαμενή (Παπαδάκης 1., 1977 [31 J).

ΟΙΚΙ I:MJ!

OlKn:f1t)!

Εικόνα 3.2: Πιθανές θέσεις δεξαμενών σε σχέση με το εσωτερικό δίκτυο της πόλης (Πηγή: Παπαδάκης 1.,

1977 [31])

Το εσωτερικό δίκτυο διανομής της πόλης τροφοδοτείται από τον κύριο τροφοδοτικό

αγωγό που συνδέει την δεξαμενή με το δίκτυο διανομής παρέχοντας νερό στους

πρωτεύοντες αγωγούς διανομής.

3.4.2.4 Εσωτερικό υδραγωγείο

Ακολουθεί το δίκτυο διανομής. Ένα δίκτυο διανομής, περιλαμβάνει τον κύριο

τροφοδοτικό αγωγό, τους πρωτεύοντες, δευτερεύοντες αγωγούς και τους σωλήνες

σύνδεσης με τους καταναλωτές. Στα δίκτυα ύδρευσης η ροή γίνεται υπό πίεση. Ένα
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επίσης χαρακτηριστικό του δικτύου είναι σι βαλβίδες εισόδου και εξόδου αέρος που

τοποθετούνται στα ψηλά σημεία και οι εKKΕVωτές (για τις περιπτώσεις βλαβών ή

συντήρησης) που τοποθετούνται στα χαμηλά σημεία. Τα δίΙCΤΥα διανομής διακρίνονται

σε ακτινωτά και κυκλοφοριακά. Στην περίπτωση των μεγάλων δικτύων προτιμούνται τα

κυκλοφοριακά δίκτυα γιατί είναι περισσότερο ευέλικτα σε περιπτώσεις βλαβών. Το

υλικό που χρησιμοποιείται εξαρτάται από την διάμετρο που απαιτείται κάθε φορά.

Γενικά ισχύει χαλύβδινοι - χυτoσίδηρoι>αμιαvτoτσιμέντoυ>πλασΤΙKOύ. Το εσωτερικό

δίκτυο διανομής επίσης αποτελείται από διάφορα είδη μουφών και δακτυλίων, βάνες που

τοποθετούνται σε κάθε διακλάδωση του δικτύου, βαλβίδες και λοιπά τεμάχια για την

αλλαγή της διεύθυνσης του νερού (Σκάγιαννης π., 1994).

3.4.2.5 Βοηθητικά τμήματα

Τα αντλιοστάσια χρησιμοποιούνται για την ανύψωση των υδάτων όταν δεν είναι δυνατή

η μεταφορά τους μέσω βαρύτητας. Όπως χαραnηρισΤΙKά αναφέρει και ο Παπαδάκης J.

L. 1977), «όταν η στάθμη ύδατος της υδροληψίας είναι χαμηλότερη από τη στάθμη

αποδόσεως (στη Δεξαμενή ή σε ενδιάμεσο φρεάτιο της χαράξεως του υδραγωγείου) τότε

είναι αναγκαία η εφαρμογή συστήματος τεχνητής ή μηχανικής ανυψώσεως του ύδατος

μέχρι τη στάθμη αποδόσεωρ}. Κάθε αντλιοστάσιο αποτελείται από μία αντλία και έναν

κινητήρα που λειτουργεί με ηλεκτρική ενέργεια ή με υγρά καύσιμα. Ι-Ι αντλία μέσω της

κίνησης του κινητήρα προκαλεί την ώθηση του νερού στην ψηλότερη στάθμη.

Γενικά διακρίνουμε τρία είδη αντλιών (Παπαδάκης 1., 1977 [31]):

1. Τις εμβολοφόρους ή παλινδρομικές

2. Τις περιστροφικές

3. Τις φυγόκεντρες

3.4.3 Ποσοπκές ανάΥκες σε νερό

Ένα δίκτυο ύδρευσης αποσκοπεί στην κάλυψη των αναγκών των κατοίκων μιας πόλης,

και για να είναι αποτελεσματική η λειτουργία ενός τέτοιου δικτύου είναι απαραίτητος ο

σχεδιασμός και η πρόληψη (σε επίπεδο οργάνωσης και προγραμματισμού). Για το δίκτυο

ύδρευσης μια από τις βασικότερες παραμέτρους που πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη είναι

οι ποσοτικές ανάγκες σε νερό του πληθυσμού.
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Η αναμενόμενη κατανάλωση νερού καθορίζει το μέγεθος των έργων για το σύνολο του

δικτύου. Η «μέση κατανάλωση νερού ανά κάτοικο ανά ημέρα}) (σε λίτρα) προσδιορίζει

την ποσότ/τα νερού που καταναλώνει κάθε άτομο ημερησίως για πόση, καθαριότητα,

επαγγελματική χρήση, άρδευση, πυρόσβεση κλπ~. Ακόμη και για πόλεις του ιδίου

μεγέθους αυτός ο δείιcrης μπορεί να διαφέρει σημαντικά, καθώς το μέγεθός του

εξαρτάται «....από τις επικρατούσες κλιματολογικές συνθήκες και τις οικονομικές

δραστηριότητες του πληθυσμού (βιομηχανική, εμπορική ή αγροτική πόλη) ...»

(Αραβαντινός Α., 1997).

Για τα ελληνικά δεδομένα η μέση κατανάλωση νερού ανά κάτοικο ανά ημέρα ανέρχεται

σε 120-200 ΙΙΙκατ/ημέρα, για μεσαίες πόλεις και 150-200 lt/κατ/ημέρα, για μεγάλες

πόλεις. Τα στοιχεία βέβαια αυτά είναι αμφισβητούμενα καθώς παρατηρείται μεγαλύτερο

ποσοστό κατανάλωσης και μάλιστα ανεξάρτητα από το μέγεθος της πόλης9.

(Αραβαντινός Α., 1997)

Από τον αρχικό υπολογισμό της μέσης ποσότητας νερού που χρειάζεται ένας άνθρωπος

σε 24 ώρες, υπολογίζονται στη συνέχεια χαρακτηριστικά όπως η διάμετρος των αγωγών,

η χωρητικότητα των δεξαμενών, η ισχύς των αντλιοστασίων κλπ. (Παπαδάκης 1., 1977

[31 ]).

Οι παράμετροι που λαμβάνονται υπόψη στον υπολαγισμό της μέσης κατανάλωσης

ύδατος ανά 24ωρο είναι (Παπαδάκης 1., 1977 [31]):

1. Το μέγεθος και το είδος του πληθυσμού (αγροτικός ή αστικός).

2. Το επίπεδο διαβίωσης και το πολιτιστικό επίπεδο.

3. Το είδος των αναγκών (οικιακές, δημόσιες και βιομηχανικές ανάγκες).

4. Η απαιτούμενη ποσότητα νερού για κάθε χρήση.

5. Η πρόβλεψη για ειδικούς καταναλωτές

εγκαταστάσεις, νοσοκομεία, στρατόπεδα κλπ.

6. Το είδος του οικοδομικού συστήματος του οικισμού (συνεχές, ελεύθερο, με

κήπους ή όχι).

8 βλέπε παράρτημα: πίνακας 3.1
9 βλέπε παράρτημα: πίνακας 3.2
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7. Η έκταση και η κατάσταση του οδικού δικτύου, οι δημόσιοι κήποι και η απαίτηση

εισrλύσεως του αποχετευτικού δικτύου.

8. Το κλίμα της περιοχής.

9. Την τιμή του νερού (σε δρχ/μ\

1Ο. Τον τρόπο μέτρησης της κατανάλωσης - με μετρητές ή όχι, δημόσιοι κρουνοί.

11. Η διακύμανση της κατανάλωσης κατά εποχή, ημέρα και ώρα μέσα στην μέρα.

12. Η αύξηση της κατανάλωσης ανά κάτοικο στο μέλλον.

Από τις παραπάνω παραμέτρους εκείνες που περισσότερο επηρεάζουν την κατανομή της

κατανάλωσης είναι η (1), η (5), και η (11).

Στην συνέχεια για την πληρότητα του παρόντος τεύχους γίνεται μία συνοπτική αναφορά

στον τρόπο υπολογισμού επιλεγμένων παραμέτρων που θεωρούνται ως οι πιο σημαντικοί

για τον προσδιορισμό της μέσης ημερήσιας κατανάλωσης σε νερό ανά κάτοικο.

3.4.3.1 ΤομέΊεθοςτου πληθυσμού

Υπάρχουν διάφορες μέθοδοι με τις οποίες επιχειρείται ο υπολογισμός του πληθυσμιακού

μεγέθους μετά από 30-40 χρόνιαlO (προβολή πληθυσμού).

Μία από τις μεθόδους βασίζεται σε παλαιότερα απογραφικά στοιχεία του οικισμού. Με

βάση τα στοιχεία αυτά ορίζεται η κεντροβαρική γραμμή τους την οποία στην συνέχεια

προβάλλουμε στον μέλλον. Αν δεν υπάρχουν στοιχεία απογραφών, σχεδιάζουμε την

κεντροβαρική γραμμή με γνώμονα την κεντροβαρική γραμμή πόλης που η εξέλιξη του

πληθυσμού της είναι όμοια με την υπό εξέταση πόλη. Οι δυο παραπάνω γραμμές θα είναι

παράλληλες.

Ελλείψει απογραφικών στοιχείων χρησιμοποιείται ο τύπος του ανατοκισμού (Martz G.,

1976):

που Επ ο πληθυσμός μετά από ν χρόνια, Es ο σημερινός πληθυσμός, Ρ η μέση ετήσια

αύξηση κατοίκων σε εκατοστιαίο ποσοστό και n η περίοδος προβλέψεως.

10 Καθώς πρέπει να γνωρίζουμε το μέγεθος του πληθυσμού στο τέλος της διάρκειας του έργου

υδρεύσεως.
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Το τ είναι δεκαδικός. Σύμφωνα με τον Αραβαντινό Α. L, 1997) ο δείκτης τ έχει

υπολογιστεί ότι για τις μεσαίες πόλεις αγγίζει το 2-3% και για τις μεγάλες πόλεις το 3

4%.

Τέλος στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής χρησιμοποιείται ο λεγόμενος έμμεσος

υπολογισμός του πληθυσμού ο οποίος υπολογίζεται σε συνάρτηση με παραμέτρους όπως

ο αριθμός των μαθητών, τις εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας κλπ. Με τον τρόπο αυτό

προκύπτουν λόγοι με την εξής μορφή: Πληθυσμός / αριθμός μαθητών ~ 5/1 κλπ

(Παπαδάκης Ι, 1977 [31]).

3.4.3.2 Ειδικοί Καταναλωτές

Στην περίπτωση των ειδικών καταναλωτών υπάρχουν συγκεκριμένοι πίνακες που

ορίζουν τις καταναλώσεις. Τα στοιχεία αυτά είναι βασισμένα σε στατιστικά στοιχεία και

δίνουν πληροφορίες κατανάλωσης σε λίτρα ανά 24ωρο11.

3.4.3.4 Διακύμανση της κατανάλωσης

Η κατανάλωση νερού ανά κάτοικο δεν είναι σταθερή στο χρόνο και ο υπολογισμός της

είναι συνάρτηση των απωλειών που σημειώνονται στην παροχή. Οι απώλειες

υπολογίζονται στο 10% - 40% της μέσης ημερησίας κατανάλωσης, ανάλογα και με την

παλαιότητα του δικτύου και προέρχονται από (Παπαδάκης Ι, 1977 [31]):

σπάσιμο σωλήνων

από μη στεγανές συνδέσεις

από μη στεγανές δεξαμενές

από υπερχειλίσεις δεξαμενών

3.4.4 Συστήματα διανομής

Σύμφωνα με τον Αραβαντινό Α L, 1997), υπάρχουν τρία συστήματα διανομής του

πόσιμου νερού σε μία πόλη: το ακτινωτό ή ανοικτό σύστημα, το κυκλοφοριακό ή βρογχικό

και το μεικτό (βλέπε Παράρτημα, εικόνες 1, 2 και 3).

Στο μεν πρώτο έχουμε ακτινική διάταξη των αγωγών στο εσωτερικό υδραγωγείο. Αυτό

σημαίνει ότι ένας αγωγός μεγάλης διαμέτρου μεταφέρει καταρχάς το νερό από την

δεξαμενή προς την πόλη, για ακολουθήσουν αγωγοί με διάμετρο που σταδιακά

11 βλέπε παράρτημα: πίνακας 3.3
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ελαττώνεται και οι οποίοι συμβάλλουν στην άμεση τροφοδότηση Τα/ν νοικοκυριών. Σε

αυτό το σύστημα το νερό κινείται αποκλειστικά προς μία κατεύθυνση και συνεπώς η

φορά ροής του νερού, δεν αλλάζει. Στο δεύτερο κατά σειρά σύστημα, η υδροδότηση της

πόλης γίνεται υπό την μορφή κλειστών δακτυλίων. Αντίθετα με το ακτινωτό, το

κυκλοφοριακό δίκτυο επιτρέπει τη ροή του νερού και προς τις δύο κατευθύνσεις και

διατηρεί σταθερή πίεση σε όλο του μήκος (Αραβαντινός Α., 1997).

Υπάρχει επίσης και το μεικτό σύστημα που αποτελεί ένα συνδυασμό των δύο

προαναφερθέντων συστημάτων (Αραβαντινός Α., 1997).

3.4.5 ΚΡιτlκιί των συστημάτων διανομής

Με βάση τον Αραβαντινό Α. (-,1997), το ακτινικό σύστ/μα συγκεντρώνει πλήθους

μειονεκτημάτωνεξαιτίας του τρόπου λειτουργίαςτου. Έτσι, η κίνηση του νερού προς μία

μόνο κατεύθυνση είναι αρκετά περιοριστική, ιδιαίτερα μάλιστα όταν πρόκειται και για

τ/ν αντιμετώπιση βλαβών του δικτύου. Σε μία τέτοια περίπτωση και για να γίνει

αποκατάσταση τ/ς βλάβης πρέπει να απομονωθεί ένα μεγάλο κομμάτι του δικτύου. Για

τ/ν αντιμετώπιση μιας τέτοιας κατάστασης, προστίθενται στο δίκτυο βάνες και έτσ~
«...περιορίζεται στο ελάχιστο δυνατό το αποκλειόμενο τμήμα». ,

Ένα ακόμη μειονέκτ/μα του δικτύου είναι ότι σε κάποια σημεία υπάρχουν λιμνάζοντα

ύδατα μέσα στους αγωγούς, που κατά την έξοδό τους παρουσιάζονται έντονα

χρωματισμένα και με μεγάλη περιεκτικότητα σε σκουριά, ενώ και η πίεση του νερού

παρουσιάζει σημαντικές διακυμάνσεις σε διάφορα σημεία του δικτύου. Επιπλέον, η

επέκταση ενός τέτοιου συστήματος είναι αδύνατ/ εάν αυτό δεν προβλέπεται εξ' αρχής

από τον σχεδιασμό (Αραβαντινός Α., 1997) ενώ αποκλείεται η εφαρμογή του στην

περίπτωση μεγάλων δικτύων. (ΜΜιΖ 0.,1976)

Σαφώς περισσότεραπλεονεκτήματαπαρουσιάζει το κυκλοφοριακό δίκτυο στο οποίο η

ροή υδάτων μπορεί να γίνει και κατά τις δύο κατευθύνσεις. Επιπλέον σε περίπτωση

βλάβης το κομμάτι που απομονώνεται είναι πολύ μικρό, ιδιαίτερα σε σύγκριση με ότι

συμβαίνει στο ακτινωτό δίκτυο. Παρά το μεγάλο του κόστος είναι το μόνο άμεσα

εφαρμόσιμοσε περίπτωσηεπεκτάσεωντου ήδη υπάρχοντοςδικτύου. (Martz Ο., 1976)
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3.5 Δίκτυο ΑΠΟΊέτευσης

3.5.1 Συστήματα δικτύων αποχέτευσης και κριτική τους

Σύμφωνα με τον Κούγκολο L, 1997) υπάρχουν τρία είδη συστημάτων αποχέτευσης: το

χωριστικό (ή διαχωριστικό κατά τον Αραβαντινό), το παVΤOΡΡOϊKό και το μεικτό

σύστημα.

Εικόνες 3.4 και 3.5: Αριστερά, διάταξη παvτOΡΡO"ίKOύ δικτύου και δεξιά διάταξη χωριστικού (Πηγή:

Παπαδάκης 1., 1977 [30))

Εικόνα 3.6: Διάταξη μεικτού δικτύου (Πηγή: Παπαδάκης 1, 1977 [30))

\
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Στο χωριστικό σύστημα η συλλογή των ακαθάρτων και των ομβρίων υδάτων γίνεται από

διαφορετικούς αγωγούς, ενώ στο παντορροϊκό υπάρχει κοινός αγωγός. Τέλος υπάρχει

και το μεικτό σύστημα όπου μέρος του αποχετευτικού συστήματος είναι χωριστικό και

το υπόλοιπο παντορροϊκό.

Με βάση τις αναφορές της Λεπτίδου - Δερμίση Ν. L. 1988), τα πλεονεκτήματα και

μειονεκτήματα των δύο βασικών συστημάτων αποχέτευσης είναι:

Πλεονεκτήματα παντορροϊκού συστήματος

Στο συγκεκριμένο σύστημα το απαιτούμενο κόστος συντήρησης και κατασκευής του

δικτύου είναι μικρότερο, ενώ απαιτείται και μικρότερος αριθμός προσωπικού. Επιπλέον

γίνεται οικονομία χώρου για την κατασκευή των αγωγών του δικτύου ενώ γίνεται

επεξεργασία ακόμη και στα όμβρια (απαιτείται ιδιαίτερα, για τα όμβρια των πρώτων

λεπτών κάθε βροχόπτωσης).

Πλεονεκτήματα χωριστικού συστήματος

Καταρχάς η διάμετρος των αγωγών των ακαθάρτων είναι μικρότερη, ενώ σε ορισμένες

ειδικές περιπτώσεις, και όπου το επιτρέπει το ανάγλυφο της περιοχής, αρκούν μόνο λίγοι

κεντρικοί αγωγοί για την διοχέτευση των ομβρίων στην θάλασσα. Αποφεύγονται οι

υπερχειλίσεις των αγωγών των ακαθάρτων και επομένως το όλο σύστημα καθίσταται

περισσότερο υγιεινό. Απαιτούνται λιγότερα έξοδα κατασκευής και λειτουργίας εξαιτίας

της μικρότερης παροχής.

Τα παραπάνω συστήματα όμως παρουσιάζουν και σοβαρά μειονεκτήματα, μερικά από τα

οποία είναι τα εξής (Λεπτίδου - Δερμίση Ν., 1988):

Μειονεκτήματα παντορροϊκού συστήματος

Σε περιπτώσεις ισχυρών βροχοπτώσεων παρατηρούνται φαινόμενα υπερχειλίσεων με

αποτέλεσμα τελικά τα απόβλητα να καταλήγουν χωρίς επεξεργασία στον φυσικό

αποδέκτη. Απαιτείται μεγάλο κόστος για την εγκατάσταση και την λειτουργία των

αντλιοστασίων ενώ η ορθή λειτουργία του συστήματος προστάζει αγωγούς μεγάλης

διαμέτρου γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα το μεγάλο κόστος κατασκευής και

μειονεκτήματα στην λειτουργία του δικτύου (μειωμένες ταχύτητες των ακαθάρτων που

οδηγούν σε εναποθέσεις στον πυθμένα των αγωγών).
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Μειονεκτήματα χωριστικού συστήματος

Υπάρχει κίνδυνος εναποθέσεων α).)..ά και εσφαλμένων συνδέσεων. Επιπλέον, υπάρχει

περίπτωση το πλάτος των δρόμων να μην εmτρέπει την εγκατάσταση δύο ξεχωριστών

δικτύων, ενώ και το κόστος εγκατάστασης και λειτουργίας του χωριστικού συστήματος

είναι σαφώς μεγαλύτερο, σε σύγκριση με το αντίστοιχο του παντορρο'ίκού.

3.5.2 ΠεριγραΨιί των βασικότερων χαρακτηριστικών του δικτύου αποχέτευσης

Το δίκτυο αποχέτευσης δεν περιλαμβάνει μόνο την συλλογή των αστικών και

βιομηχανικών αποβλήτων αλλά και των ομβρίων υδάτων. Η συlJ.oΥή και επεξεργασία

των χρησιμοποιημένων υδάτων αποτελεί μία ανάγκη για την διαφύλαξη της υγιεινής των

κατοίκων μιας πόλης αλλά και της περιβαλλοντικής της ισορροπίας όπως

χαρακτηριστικά προαναφέρθηκε.

Στις αστικές περιοχές εκτός από τα οικιακά λύματα το αποχετευτικό σύστημα είναι

δυνατόν να παραλαμβάνει και βιομηχανικά απόβλητα (πολλές φορές μετά από μερική

επεξεργασία) α'ΊJ..iL και «...νερά διήθησης - εισροής ....λόγω της μη απόλυτης

στεγανότητας του (αρμοί αγωγών, σημεία με φθορές) που προέρχονται από τον

υδροφόροορίζοντα και τα νερά της επιφανειακήςαπορροήρ). (Κούγκολος, 1997)

Δίνοντας μια συνοπτική περιγραφή του δικτύου αποχέτευσης πόλεως (εικόνα 3.5) αυτό

αποτελείται (Παπαδάκης 1., 1977 [30]):

ο Δίκτυο υπόγειων αγωγών ή υπονόμων, συμπεριλαμβανομένων και των έργων σε

αυτά, όπως για παράδειγμα τα φρεάτια, οι σίφωνες, τα αντλιοστάσια, οι μετρητές,

κλπ.

ο Εγκαταστάσεις καθαρισμού των ακάθαρτων υδάτων (βιολογικός καθαρισμός).

ο Έργα μεταφοράς και διάθεσης στον τελικό αποδέκτη.

ο Έργα προστασίας του οικισμού από γειτονικές προς την πόλη λεκάνες απορροής

με την εφαρμογή του συστήματος των περιφερειακών τάφρων και εκβολή τους

στον τελικό αποδέκτη.
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Εικόνα 3.5: Γενική διάταξη δικτύου αποχέτευσης (Πηγή: Παπαδάκης 1.,1977 [30])

Πιο συγκεκριμένα, το σύστημα των αγωγών αποτελείται από τα εξής μέρη (Σκάγιαννης

Π., 1994):

1. Ιδιωτικές συνδέσεις με αγωγούς νιοστής τάξης.

2. Αγωγοί διαφόρων τάξεων που παραλαμβάνουν τα λύματα από τις ιδιωτικές

συνδέσεις και τα προωθούν στους συλλεκτήριους αγωγούς.

3. Συλλεκτήριοι ή πρωτεύοντες αγωγοί που μεταφέρουν τα λύματα στον κεντρικό

συλλεκτήρα.

4. Κεντρικός συλ/εκτήρας που στο τελικό του τμήμα ονομάζεται και αγωγός

μεταφοράς και μεταφέρει τα λύματα στην εγκατάσταση καθαρισμού.

5. Αγωγός διάθεσης χρησιμοποιείται στη μεταφορά των λυμάτων από τις

εγκαταστάσεις καθαρισμού στον τελικό αποδέκτη.

Γενικότερα οι αγωγοί στο δίκτυο των ακαθάρτων είναι είτε βαρύτητας (ελεύθερης ροής)

είτε καταθλιπτικοί (υπό πίεση). Εξαιτίας των απαιτήσεων στην κατασκευή και

λειτουργία (απαραίτητη προϋπόθεση η χρήση αντλιών), οι καταθλιπτικοί αγωγοί είναι

ανώτερης τάξης. Σε ότι αφορά το υλικό κατασκευής των αγωγών των ακαθάρτων αυτοί

μπορεί να είναι: αργιλοπυριτικοί, αμιαντοτσιμέντου, πλαστικοί (π.χ. PVC),

θερμοπλαστικοί ελικοειδείς (π.χ. πολυπροπυλένιο ΡΡ), προκατασκευασμένοι

τσιμεντοσωλήνες, επί τόπου χυτοί αγωγοί από οπλισμένο σκυρόδεμα, ή ωοειδείς,
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σκουφοειδής και ορθογωνικής διατομής αγωγοί από οπλισμένο σκυρόδεμα. Από την

άλλη πλευρά οι αγωγοί των ομβρίων υδάτων μπορεί να είναι: «...αμιαντοτσιμέντου,

προκατασκευασμένοιτσιμεντοσωλήνεςοπλισμένοιή άοπλοι...• χυτοί αγωγοί και αγωγοί

μη τυπικής διατομής, από οπλισμένο σκυρόδεμα που φέρουν εσωτερικό επίχρισμα))

(Σκάγιαννης Π., 1994)

Σε ότι αφορά τα είδη των φρεατίων του δικτύου αποχέτευσης (είτε ομβρίων είτε

ακαθάρτων) αυτά διακρίνονται ως εξής (Σκάγιαννης Π., 1994):

)ο Φρεάτια συμβολής: χρησιμοποιούνται στις συνδέσεις των αγωγών, στις αλλαγές

οριζόντιας ή κάθετης διεύθυνσης, στις αλλαγές της διατομής, και σε ορισμένες

περιπτώσεις για λόγους καθαρισμού και αερισμού.

)ο Φρεάτια πτώσης: χρησιμοποιούνται σε περιπτώσεις όπου προβλέπεται η

ανάπτυξη μεγάλων ταχυτήτων των λυμάτων (για παράδειγμα εξαιτίας μεγάλων

κλίσεων).

).>- Φρεάτιο. πλύσης: τα συγκεκριμένα φρεάτια διαθέτοντας και παροχή ύδρευσης

χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό των σωλήνων.

).>- Φρεάτια υδροσυ)λογής: τα συγκεκριμένα φρεάτια χρησιμοποιούνται

αποκλειστικά για τα όμβρια ύδατα. Διακρίνονται σε «σχαρωτά και εmμήιcη παρά

το ρείθρο του πεζοδρομίου ....ενώ τα όμβρια που συλλέγονται εκεί προσάγονται

στον αγωγό κάτω από τον δρόμο».

3.5.3 Δίκτυο ακαθάρτων

3.5.3. J Παράμετροι χαρακτηρισμού του δικτύου ακαθάρτων 12

Ο υπολογισμός των διαστάσεων του έργου βασίζεται στον προσδιορισμό των παροχών

των ακαθάρτων που με τη σειρά τους εξαρτώνται από παραμέτρους όπως το μέγεθος του

πληθυσμού που θα εξυπηρετηθεί και των υδΡΟΎεωλΟ'γικών συνθηκών της περιοχής και

πιο συγκεκριμένα:

- το μέγεθος του πληθυσμού που προβλέπεται να εξυπηρετηθεί για όλο το διάστημα που

προβλέπεται η λειτουργία του έργου

- η μέση ημερήσια παροχή ακαθάρτων

12 Παπαδάκης 1., 1977
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- πρόσθετες εισροές του δικτύου - τον υπόγειο υδάτινο ορίζοντα

Η πρόβλεψη για το μέγεθος του πληθυσμού γίνεται με αντίστοιχους τρόπους που

περιγράφηκαν και στο υποκεφάλαιο 3.4.3.1 για το δίκτυο της ύδρευσης. Σε περιπτώσεις

μεγάλων πόλεων δεν αρκεί μόνο ο υπολογισμός του πληθυσμού alJ..iJ. απαιτείται

επιπλέον και ο προσδιορισμός της κατανομής του πληθυσμού για όλη την έκταση του

οικισμού καθώς και ο προσδιορισμός του είδους των καταναλωτών!3.

Σε ότι αφορά τη μέση ημερήσια παροχή των ακαθάρτων αυτή θεωρείται ίση με την μέση

ημερήσια κατανάλωση του οικισμού σε πόσιμο νερό (βλέπε υποκεφάλαιο 3.4.3)

Το δίκτυο των ακαθάρτων ως μη απόλυτα στεγανωμένο στους αρμούς του δέχεται και

εξωτερικά ύδατα, κυρίως από τον υπόγειο υδάτινο ορίζοντα και από επιφανειακές

απορροές. Το φαινόμενο αυτό είναι περισσότερο συνηθισμένο στους αγωγούς μικρής

διαμέτρου, που αποτελούν και το 90% του συνολικού δικτύου.

3.5.4 Δίκτυο όμβριων oδάτwν

3.5.4.1 Παράμετροι χαρακτηρισμού του δικτύου

Ο προσδιορισμός της παροχής των ομβρίων υδάτων προσδιορίζεται από παραμέτρους

όπως (Αραβαντινός Α., 1997):

Ι. Από την ένταση και την διάρκεια της βροχόπτωσης

2. Από την τοπογραφική διαμόρφωση της περιοχής

3. Από το συντελεστή απορροής των επιφανειών.

Η αποσυμφόρηση του δικτύου ομβρίων πραγματοποιείται όταν οι αγωγοί ομβρίων

καταλήγουν, μέσω της πλησιέστερης οδού, σε φυσικούς αποδέκτες όπως για παράδειγμα

θαλάσσα, λίμνες, ποτάμια κλπ.

Για τον προσδιορισμό της παροχής των ομβρίων χρησιμοποιούνται διάφορες μέθοδοι,

ανάλογα με τα στοιχεία που έχουμε στην διάθεσή μας. Εφόσον υπάρχουν υδρολογικά

στοιχεία γίνεται συσχέτιση βροχόπτωσης και απορροής και επομένως γίνεται εφαρμογή

των λεγόμενων Θεωρητικών ή ΟρθολΟΥικών Μεθόδων (με περισσότερες από μία

παραλλαγές). Στην περίπτωση της έλλειψης υδρολογικών στοιχείων εφαρμόζονται οι

λεγόμενες εμπειρικές σχέσεις ή τύποΙ. (Παπαδάκης Ι., 1977 [30])

13 Για παράδειγμα υπάρχει η διάκριση: πληθυσμός, βιομηχανίες, λιμάνια κλπ.
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Ένας από τους τύπους υπολογισμού της παροχής είναι σύμφωνα με τον Αραβαντινό Α.,

L,1997):

Q = ψ . r . Ε και εκφράζεται σε λίτρα/δευτερόλεπτο

Όπου Ψ = ο συντελεστής απορροής, r = η βροχόπτωση και Ε = η επιφάνεια της περιοχής

σε εκτάρια (όπου 1 εκτάριο = 10.000 mZ

3.5.4./.1 Υπολογισμόςβροχόπτωσης

Τα στοιχεία για τον υπολογισμό της βροχόπτωσης μιας περιοχής λαμβάνονται από

ειδικούς βροχομετρικούς σταθμούς. Ένας από τους δείκτες για τον υπολογισμό των

ομβρίων υδάτων είναι η μέση ένταση βροχόπτωσης. Η μέση ένταση βροχόπτωσης

δίνεται από τον τύπο:

ί ~ Η / Τ (mm/min)

Όπου ί είναι η μέση ένταση βροχόπτωσης, Η το ύψος 'τ/ς βροχόπτωσης σε mm, και Τ η

διάρκειά της σε λεπτά. (Αραβαντινός Α., 1997)

3.5.4.1.2 Συντελεστής απορροής (ψ)

Ο συντελεστής απορροής εκφράζει τον συνολικό όγκο της βροχόπτωσης που ως

επιφανειακή απορροή θα καταλήξει στο δίκτυο των υπονόμων. Ο λόγος που εξετάζεται ο

συγκεκριμένος συντελεστής είναι ότι μέρος της βροχόπτωσης τελικά είτε εξατμίζεται,

είτε απορροφάται από το έδαφος είτε συγκρατείται σης κοιλότητες του εδάφους. Έτσι,

σε ότι αφορά σε σχετικά αδιαπέρατες επιφάνειες η τιμή του Ψ προσεγγίζει την μονάδα

και η απορροή αγγίζει το 100% της απόδοσης της βροχής. Αλλά και στην περίπτωση

διαπερατών επιφανειών, ο συντελεστής μπορεί να πάρει τιμές που προσεγγίζουν την

μονάδα όταν το έδαφος είναι κορεσμένο από προηγούμενη βροχόπτωση ή είναι

παγωμένο. Υπολογίζεται ανά ζώνες (Παπαδάκης 1., 1977 [30]).
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Κεφάλαιο 4

Ανάλυση δικτύων με την χρήση των Γ.Σ.Π.

4.1 Γενικά για τα δίκτυα

Η ανάλυση ενός δικτύου στο χώρο πεptλαμβάνει την δημιουργία ενός μοντέλου, μέσω

της ψηφιακής του απεικόνισης (του διιcrύoυ) με στόχο τ/ν επίλυση προβλημάτων ή την

αποφυγή - πρόληψη προβληματικών καταστάσεων. Στ/ν ουσία, όπως αναφέρει ο

Παππάς Β. (1999) στόχος είναι «... ο προσδιορισμός της βέλτιστης κατάστασης

λειτουργίας του πλ/γματος των αγωγών ώστε να ικανοποιήσουν μια συνθήκη ... ».

Στον επόμενο πίνακα παρουσιάζονται παραδείγματα δικτύων και σι αντίστοιχες σε αυτά

Ροές

Ατόμων, μεταφορικών μέσων, αγαθών

Απόβλητα, όμβρια

Νερό

Ηλεκτρισμός

Πληροφορία

Πληροφορία

Μέσα από τα γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών επιτυγχάνεται η ψηφιακή

απεικόνιση των δικτύων για την παραγωγή των γεωμετρικών μοντέλων και δίνεται η

δυνατότητα ανάλυσης επί των στοιχείων των ροών. Σύμφωνα με τον Zeiler Μ., L, 1999)

επικρατεί ο διαχωρισμός των δικτύων σε δύο μεγάλες κατηγορίες: τα αστικά δίκτυα

κοινής ωφέλειας και τα μεταφορικά δίκτυα. Στα μεν πρώτα έχουμε ροή ενέργειας ενώ στη

δεύτερη περίπτωση έχουμε ροή μεταφορικών μέσων (Zei1er Μ., 1999).

Στα δίκτυα κοινής ωφέλειας η ροή καταλήγει είτε στους καταναλωτές (π.χ ροή νερού)

είτε σε κάποιο τελικό φυσικό αποδέκπι (ροή αποβλήτων). Η ορθολογική τους διαχείρισή

επομένως επιδρά άμεσα στο βιοτικό επίπεδο των πολιτών που εξυπηρετούνται άμεσα

από αυτά. Η αποτελεσματικότητα ενός δικτύου κρίνεται με βάση την χωρητικότητα και

την ικανότητα του (Zeiler Μ., 1999).
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4.2 Απεικόνιση δικτύων

4.2.1 Γενικά

Τα συστήματα διαχείρισης δικτύων κοινής ωφέλειας επιτρέπουν την οργάνωση των

δικτύων σε ξεχωριστές ψηφιακές χαρτογραφικές δομές. Τα Γ.Σ.Π. μπορούν να

λειτουργήσουν και με τρόπο περισσότερο εξειδικευμένο συνδέοντας γεωγραφικά

στοιχεία (στοιχεία του χάρτη) με μη γεωγραφικές πληροφορίες. Με τον τρόπο αυτό

διασφαλίζεται η συσχέτιση πολλαπλών πληροφοριών και η παραγωγή ποικίλλων χαρτών.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει και ο Antenucci C. J. et a! L, 1991) η σύνδεση των

πληροφοριών μεταξύ τους επιτυγχάνεται μέσω της χρήσης ενός κοινού κωδικού /

χαρακτηριστικού. Έτσι ένα γεωγραφικό στοιχείο όπως για παράδειγμα ένα συγκεκριμένο

οικοδομικό τετράγωνο, μπορεί να συνδέεται με πληροφορίες (μη γεωγραφικές) όπως οι

χρήσεις γης, στοιχεία για τους χρήστες του δικτύου για το συγκεκριμένο οικοδομικό

τετράγωνο κλπ. Με την χρήση των Γ.Σ.Π. επιδιώκεται ποικιλία χωρικών αναλύσεων,

όπως είναι οι συνδυασμοί στρωματοποιημένων στοιχείων, η ανάλυση ροών ή άλλων

χαρακτηριστικών των δικτύων και η οριοθέτηση περιοχών μέσα στα πλαίσια

συγκεκριμένων κριτηρίων.

4.2.2 Τα είδη των δικτύων

Σύμφωνα με τον Παππά Β. L, 1999), υπάρχουν τρεις βασικές μορφές δικτύων. Τα

δενδρικά, τα βρογχικά και τα δίκτυα παρεμπόδισης.

Τα δενδρικά δίκτυα που αποτελούν και την απλούστερη μορφή δικτύων, σχηματίζουν

ανοιχτές διαδρομές με μία μόνο κατεύθυνση ροής και με σημεία που εξ' αρχής

καθορίζονται ως σημεία εισροής ή εκροής. (Παππάς Β., 1999)

Τα βρογχικά δίκτυα δημιουργούν βρόγχους, δηλαδή κλειστές διαδρομΕς και

χαρακτηρίζονται από δείκτες όπως η διάμετρος, ο δείκτης προσπελασιμότητας και ο

δείκτης διασποράς. 'Ενα βασικό στοιχείο των δικτύων αυτής της κατηγορίας είναι το

φαινόμενο των πολυεπίπεδων αγωγών. Αυτό σημαίνει ότι δύο τεμνόμενοι αγωγοί μπορεί

τελικά να είναι αγωγοί που βρίσκονται σε διαφορετικά επίπεδα και επομένως ο ένας να

περνά πάνω από τον άλλο. Οι κόμβοι που δημιουργούνται με αυτόν τον τρόπο

χαρακτηρίζονται ως «ψευδοκόμβο\)} και δεν επιτρέπουν την ροή από τον έναν αγωγό

στον άλλο (Παππάς Β., 1999).
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Τέλος τα δίκτυα παρεμπόδισης (baπίer networks), δηλώνουν το σύνολο των συνδέσμων,

που σε αντίθεση με τα προηγούμενα δίκτυα, εμποδίζουν την ροή στο χώρο (π.χ.

συνοριακή γραμμή) (Παππάς Β., 1999).

4.2.3 Τα δομικά χαρακπιρισπκά των δικτύων

Τα χαρακτηριστικά που περιγράφουν ένα αστικό δίκτυο κοινής ωφέλειας σε ένα Γ.Σ.Π.

συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα (Παππάς Β., 1999):

Στοιι.εία Δικτύων Χαρακτηριστικά τους - Λεπτομ.έρειες
Άξονεςροής Οι σύνδεσμοι στου, οποίου, έ'Υουμε ωαινόμενα Dοή,

Κόμβοι Σημείο σύνδεσης δύο συνδέσμων και μεταφορά ροής από

τον ένα σύνδεσμό στον ά'ΊJ..o

Τερματικοί σταΟμοί Σημείο συνάντησης συνδέσμων περισσοτέρων του ενός

δικτύων

Σταθμοί Σημεία κατά μήκος των συνδέσμων στα οποία επιτρέπεται

συγκέντρωσης η συγκέντρωση ροής

Για την απεικόνιση ενός δικτύου χρησιμοποιούνται δύο χαρακτηριστικά στοιχεία: τα

μέρη και οι σύνδεσμοι. Τα μέρη απεικονίζονται ως γραμμικά σύμβολα (γραμμές) και οι

σύνδεσμοι ως σημειακά (κόμβοι). Στην περίπτωση των δικτύων κοινής ωφέλειας για

παράδειγμα τα μέρη είναι οι σωλήνες ενώ οι σύνδεσμοι είναι Π.χ. τα φρεάτια, οι βάνες

κλπ.

Η λογική με βάση την οποία λειτουργεί ένα δίκτυο γραμμών και κόμβων είναι η εξής: η

ροή της ενέργειας πραγματοποιείται στις γραμμές του δικτύου, και η μεταφορά της από

μία γραμμή στην επόμενη γίνεται μέσω του κοινού τους κόμβου. Σε πολλές εφαρμογές

απαιτείται ο προσδιορισμός της διεύθυνσης της ροής για κάθε γραμμή του δικτύου, η

οποία είναι δυνατόν να προκαθορίζεται κατά την διάρκεια της ψηφιοποίησης (ESR1,

1992).

Κατά γενική ομολογία η δομή των δικτύων είναι σαφώς προκαθορισμένη ανεξάρτητα

από το είδος του δικτύου που περιγράφεται κάθε φορά. Έτσι τα βασικά χαρακτηριστικά

ενός δικτύου είναι (Παππάς Β., 1999):

Οι σύνδεσμοι: είναι οι άξονες πάνω στους οποίους πραγματοποιείται η ροή με

παραμέτρους όπως η αντίσταση στην κίνηση ανά κατεύθυνση (τριβή) και ο φόρτος της

εμφανιζόμενης ζήτησης.

Τα εμπόδια: οι κόμβοι στους οποίους δεν επιτρέπεται η ροή.
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Οι στοοφές; περιγράφουν τις επιτρεπόμενες κινήσεις σε κόμβο.

Τα κέντρα: είναι τα σημεία συγκέντρωσης της ροής με παραμέτρους όπως χωρητικότητα,

περιορισμούς αποδεκτής τιμής κλπ.

Οι στάσεις είναι τα σημεία φορτοεκφόρτωσης μονάδων ροής.

4.2.4. Παράμετροι των δομικώΙJ στοιχείων των δικτύων

Τα δομικά χαρακτηριστικά ενός δικτύου χαρακτηρίζονται από συγκεκριμένες

παραμέτρους μερικές από τις οποίες είναι (Παππάς Β., 1999):

Εμπέδηση (lmpedance): χαρακτηρίζει την αντίσταση στην κίνηση από τον ένα κόμβο

στον άλλο και έχει ης ίδιες μονάδες για ολόκληρο το δίκτυο.

Εμφανιζόμενη ζήτηση: εκφράζει το μέγεθος της ροής στους συνδέσμους και διατηρεί τις

ίδιες μονάδες για όλο το δίκτυο.

Χωρητικότητα κέVΤΡOυ: εκφράζει την ποσότητα ροής που μπορεί να διαχειριστεί το

κέντρο στο οποίο αναφέρεται.

Στροφικέςκινήσεις: αφορούντον κάθε κόμβο ξεχωριστά.

4.2.5 Κανόνες σχεδιασμσύσυνδέσεωνκαι στοιχείαροών

Σε κάθε δίκτυο υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες που επιτρέπουν ή απαγορεύουν την

σύνδεση διαφορετικών στοιχείων του. Έτσι για παράδειγμα στα δίκτυα αποχέτευσης, οι

πρωτεύοντες σωλήνες δεν είναι δυνατό να έχουν συνδέσεις με κτίρια κατά μήκος τους

ενώ στα δίκτυα ύδρευσης οι σωλήνες πρέπει να συνδέονται με βάνες συγκεκριμένης

διαμέτρου.

Γενικά, κατά την διάρκεια της ψηφιακής απεικόνισης ενός δικτύου υπάρχουν κανόνες

περιορισμού που αφορούν στις συνδέσεις ορισμένων τμημάτων με συγκεκριμένους

κόμβους, συγκεκριμένων τμημάτων μεταξύ τους αUΆ και σε περιπτώσεις όπου

περιορισμένος αριθμός γραμμών μπορούν να συνδεθούν με συγκεκριμένο κόμβο (Zeiler

Μ., 1999). Σε ένα Γ.Σ.Π. υπάρχει δυνατότητα προσδιορισμού των δομικών στοιχείων

που παραβιάζουν αυτούς τους κανόνες, έπειτα από αξιολόγηση της βάσης δεδομένων.

Σε ότι αφορά τις ροές, στα δίκτυα κοινής ωφέλειας η ροή γίνεται βάση συγκεκριμένων

κριτηρίων (π.χ. στο δίκτυο αποχέτευσης η κίνηση βασίζεται στην κλίση των αγωγών στο
i

έδαφος καθώς πρόκειται για σύστημα βαρύτητας). Ο καθορισμός διεύθυνσης ροής σε
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κάθε αγωγό πρέπει να είναι αναπόσπαστο κομμάτι του σχεδιασμού καθώς μπορεί να

χρησιμοποιηθεί σε λειτουργικές εφαρμογές του Γ.Σ.Ω. όπως για παράδειγμα το πώς θα

επηρεάσει την ροή το άνοιγμα ή το κλείσιμο μιας βάνας (Zeiler Μ., 1999). Ένας απτός

τρόπος προσδιορισμού της διεύθυνσης της ροής είναι αυτή να ταυτίζεται με την

διεύθυνση της ψηφιοποίησης. Με τον τρόπο αυτό έχουμε την δυνατότητα να

προσδιορίσουμε ποια στοιχεία του δικτύου είναι σύμφωνα με τ/ν ροή (upstream) ή είναι

αντίθετα με αυτή (downstream).

Στην περίπτωση των κόμβων δηλαδή των σημειακών δομικών στοιχείων (π.χ. βάνες) ένα

από τα χαρακτηριστικά που μπορούμε να προσθέσουμε στη λειτουργία τους, είναι το

καθεστώς λειτουργίας τους (ανοιχτές - κλειστές) αλλά και χαρακτηριστικά του τύπου

«πηγή}) ή «τόπος απόληξης)}. Αυτά είναι στοιχεία που καθορίζουν άμεσα την ροή στο

δίκτυο. Υπάρχουν πάντως και περιπτώσεις αγωγών απροσδιόριστης ροής, περιπτώσεις

όπου τα παραπάνω στοιχεία δεν επαρκούν για να προσδιορίσουν την ροή στον αγωγό

(π.χ. η περίπτωση που οι αγωγοί σχηματίζουν κλειστή διαδρομή) (Zeile, Μ., 1999) ή

περιπτώσεις στις οποίες η ροή σε έναν αγωγό είναι μεταβαλλόμενη κατά τη διάρκεια της

ημέρας, όπως είναι η περίπτωση των δικτύων ύδρευσης όπου η ροή εξαρτάται από τη

συνολική ζήτηση για κατανάλωση.

4.3 Λειτουργικές εφαρμο"{ές των Γ.Σ.Π για τα Δίκτυα Κοινής Ωφέλειας

Τα «δίκτυα Κοινής Ωφέλειας» είναι τα δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης (ομβρίων και

ακαθάρτων), ηλεκτροδότησης, φυσικού αερίου και τηλεπικοινωνιών, δηλαδή ό'λα εκείνα

τα δίκτυα που συμβάλλουν στην οργάνωση και λειτουργία μιας πόλης. Ο όρος

αυτοματοποιημένη :χαρτογράφηση / διαχείριση διΚΤύων Κοινής Ωφέλειας χαρακτηρίζει την

διαδικασία του συσχετισμού μη γραφικών πληροφοριών με γραφικές πληροφορίες των

δομικών στοιχείων των δικτύων κοινής ωφέλειας, με αποτέλεσμα την παραγωγή χαρτών

(AntenucciC.J.etal,1991).

ι-ι χρήση των Γ.Σ.Π. σε αυτές τις περιπτώσεις ενισχύει την ορθότερη οργάνωση και

λειτουργία των παραπάνω δικτύων όπως για παράδειγμα την αντιμετώπιση έκτακτων

αναγκών, τον σχεδιασμό για την επέκταση τους, τ/ν αντιμετώπιση βλαβών (γενικά την

παρακολούθησητων έργων συντήρησης)αλ/ά και τ/ν οικονομικήδιαχείριση τους.
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Η τεχνολογία των Γ.Σ.Π. χρησιμοποιήθηκε κατά κόρον στις H.ll.A. από τα μέσα της

δεκαετίας του 70 αρχικά ως μέσο αντιμετώπισης προβλημάτων (μεγάλος όγκος

πληροφοριών, κακή συντήρηση των χαρτών κλπ) και από πόλεις όπως το San Diego (για

το φυσικό αέριο και την ηλεκτροδότηση),το Brooklyn (για το φυσικό αέριο), η Florida

(για τις τηλεπικοινωνίες) κλπ. (Antenucci C. J. et al, 1991). Επίσης, πρακτική

εφαρμογήΙ4 της διαχείρισης των δικτύων Κοινής Ωφέλειας μέσω των Γεωγραφικών

Συστημάτων Πληροφοριών αποτελούν οι εργασίες της Environmental Systems Research

Institute, στην Καλιφόρνια, της CEDRA Corporation, στην Νέα Υόρκη και της Hansen

Software στην Καλιφόρνια. Στόχος των παραπάνω εταιρειών είναι η συμβολή στην

δημιουργία και συντήρηση ενός Γ.Σ.Π, η δημιουργία ενός εργαλείου για την παραγωγή

σχεδίων, η επίσπευση εργασιών διαχείρισης, συντήρησης και σχεδιασμού και η επέκταση

της χρήσης ενός σχεδιαστικού εργαλείου στην διαδικασία της λήψης των αποφάσεων

(ΔΕΥΑΧ,1995).

Πιο συγκεκριμένα τα γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών συνεισφέρουν στην ανάλυση

των δικτύων κοινής ωφέλειας προσφέροντας τις παρακάτω δυνατότητες (Zeiler Μ.,

1999):

1. Προσδιορισμός της διεύθυνσης της ροής.

2. Προσδιορισμός της ροής από ένα σημείο και πάνω ή από ένα συγκεκριμένο και

κάτω (upstream and downstream).

3. Κλείσιμο ή άνοιγμα βανών για την αλλαγή της διεύθυνσης της ροής.

4. Προσδιορισμών απομονωμένων σημείων του δικτύου.

5. Σχεδιασμός εγκαταστάσεων για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.

Βασικό προτέρημα των Γ.Σ.Π. είναι «...η λογική, αναλυτική, χαρτογραφική συσχέτιση

των τιμών των ποσοτικών παραμέτρων με χαρτογραφικές πληροφορίες» (Παππάς Β.,

1999) γεγονός που αφορά στην δυνατότητα συνδυασμού των χαρτογραφικών δεδομένων

με μη χαρτογραφικές πληροφορίες.

Οι βασικές λειτουργίες προγραμμάτων διαχείρισης Γ.Σ.Π. μέσα από το παράδειγμα του

ARCINFO είναι:

14 Σε αυτό το σημείο γίνεται μόνο ενδεικτική αναφορά. Εκτενέστερα παραδείγματα έχουν ήδη αναφερθεί

σε προηγούμενο κεφάλαω.
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1. Δυνατότητα προσδιορισμού της βέλτιστης διαδρομής (Routing).

2. Βελτιστοποίηση των δικτύων διανομής ή ελέγχου δικτύων που λειτουργούν με

ανταπόκριση στην ζήτηση (Allocation - dispatching).

3. Συσχέτιση χαρτογραφικώνσημείων με πραγματικές διευθύνσεις (Geocoding).

4. Προσδιορισμός όλων των χαρακτηριστικών που βρίσκονται πριν ή μετά από ένα

σημείο, σύμφωνα πάντα με την οργάνωση του δικτύου (Tracing).

Κάθε μία από τις παραπάνω λειτουργίες ελέγχεται από την αντίστοιχη εντολή ανά'λογα

με το πρόγραμμα που χρησιμοποιείται. Για παράδειγμα στην περίπτωση του

προγράμματοςARC INFO οι αντίστοιχες σε κάθε λειτουργία εντολές είναι:

Εύρεση βέλτιστης διαδρομή'

Η εντολή "Path" χρησιμοποιείται στον εντοπισμό της βέλτιστης διαδρομής

(ελαχιστοποίησητου κόστους) μεταξύ προεπιλεγμένωνκόμβων.

Η εντολή "Tour" χρησιμοποιείται στον εντοπισμό της βέλτιστης διαδρομής μεταξύ μη

προεπιλεγμένωνκόμβων (ελαχιστοποίηση αδράνειας) με την προϋπόθεση ότι περνάμε

από κάθε στάση μόνο μία φορά. Σε αντίθεση με την εντολή "Path", η σtryKεKριμένη

εντολή καθορίζει την συντομότερη διαδρομή alli και την σειρά με την οποία γίνεται η

επίσκεψη σε κάθε κόμβο - στάση.

Και στις δύο περιπτώσεις στόχος είναι ο προσδιορισμός τ/ς βέλτιστης διαδρομής μεταξύ

δύο σημείων, με ή χωρίς υποχρεωτικά σημεία διέλευσης. Στ/ν πράξη οι σιryKεKριμένες

εντολές χρησιμοποιούνται στις εξής περιπτώσεις (Παππάς Β., 1999):

1. Ανάλυση βελτιστοποίησης διαδρομών για δίκτυα τα οποία ανταποκρίνονται σε

ζήτ/ση με σταθερά τα σημεία εμφάνισης

2. Ανάλυση ζώνης επιρροής κατά μήκος ζώνης, ώστε να αναλυθούν οι επιπτώσεις

σε πολύγωνα κατά μήκος της διαδρομής

3. Ανάλυση διαδρομής με αναφορά σε ειδικά χαραιcrηρισΤΙKά των συνδέσμων και

να χρησιμοποιηθούν για παρακολούθηση, συντήρηση, καταγραφή κλπ.

Δίκτυα διανομής

Η εντολή 'Ά1l0cate" μοντελοποιεί την κατανομή της ροής από τα κέντρα (εξυπηρέτησης)

στο δίκτυο. Με αυτόν τον τρόπο γίνεται κατανομή των συνδέσμων ανά κέντρο, με
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γνώμονα την χωρητικότητα κάθε κέντρου και τις απαιτήσεις σε ζήτηση του κάθε

συνδέσμου. «Στην διαδικασία του προγράμματος, η κατανομή των συνδέσμων ανά

κέντρο επαναλαμβάνεται μέχρις ότου εξαντληθεί το όριο χωρητικότητάς του, ή

ξεπεραστεί η εμπέδησηlS που έχει προσδιοριστεί, ή όλοι σι σύνδεσμοι κατανεμηθούν σε

ένα κέντρο» (Παππάς Β., 1999).

Εφαρμογές της συγκεκριμένης εντολής είναι εξής: (Παππάς Β., Ι 999)

1. Προσδιορισμός ζωνών διανομής ανά κέντρο.

2. Σε συνδυασμό και με τ/ν εντολή "Route" για την παραπάνω εφαρμογή μπορούμε

στην συνέχεια να υπολογίσουμε βέλτιστες διαδρομές με το ελάχιστο δυνατό

κόστος (είχε χρονικό, είτε απόστασης).

3. Ανάλυση προσπελασιμότητας συνδέσμων σε συνάρτηση με τα κέντρα

εξυπηρέτησης.

Διαδικασία "Tracing"

Η εντολή "Trace" προσδιορίζει ποια τμήματα του δικτύου συνδέονται άμεσα. Όπως

χαρακτηριστικά αναφέρεται και στο εγχειρίδιο της E.S.R.I. L, 1992) η εντολή αυτή είναι

ιδιαίτερα εύχρηστ/ σε ότι αφορά στις υδρολογικές εφαρμογές.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα η περίπτωση βλάβης σε κεντρικό αγωγό του συστήματος:

με τον τρόπο αυτό είναι δυνατή η ανεύρεση όλων των πελατών που εξυπηρετούνται από

ένα συγκεκριμένο αγωγό αποχέτευσης σΧλά και το σύνολο των αγωγών που καταλήγουν

σε συγκεκριμένη λεκάνη απορροής.

Γεωκωδικοποίηση

Σε ότι αφορά τέλος στην διαδικασία της γεωκωδικοποίησης, αφορά την δυνατότητα

εντοπισμού συγκεκριμένης διεύθυνσης πάνω σε χάρτη. Αφορά δηλαδή στην «χωρική

συσχέτιση» μεταξύ πραγματικών δεδομένων και γεωγραφικών συντεταγμένων (Παππάς

Β., 1999).

Από τα παραπάνω προκύπτουν με τ/ν σειρά τους μία σειρά από εφαρμογές

(Παππάς, Ι 999) όπως:

" Ι d Ι··mpe ance IInIt
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1. Υποστήριξη χαρτογραφικών δεδομένων με πληροφορίες σχετικές με

κατασκευαστικά, τεχνικά, λειτουργικά και διοικητικά χαρακτηριστικά.

2. Δυνατότητα για περισσότερο αποτελεσματική λειτουργία του δικτύου και

παραγωγή αναφορών και δυνατότητα αναλύσεων επί του δικτύου.

3. Πραγματοποίηση αναλύσεων ζωνών επιρροής.

4. Δημιουργία προγραμμάτων συντήρησης δικτύων.

5. Άμεση δυνατότητα πρόσβασης των χρηστών και των φορέων διαχείρισης στις

βάσεις δεδομένων για τ/ν ανάκτηση πληροφοριών.

6. Σχεδιασμός αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων.

7. Βέλτιστη κατανομή κέντρων διανομής ή εξυπηρέτησης.
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Κεφάλαιο 5

Δήμος Βόλου - Δ.Ε. Υ.Α.Μ.Β.

5.1.Περίοδος 1881 • 1940

Την περίοδο της τουρκοκρατίας (κατά προσέγγιση -γύρω στα 1840), όταν η οικοδόμηση

της πόλης αρχίζει να επεκτείνεται και εκτός του κάστρου, η ύδρευση της πόλης γίνεται

ακόμη από ορυκτά πηγάδια
l6

ενώ από το 1867 αρχίζει η χρήση των αρτεσιανών

πηγαδιών. Μετά την απελευθέρωση, το 1881, η αύξηση του πληθυσμού είναι ραγδαία

και είναι ακόμη μεγαλύτερη με την εγκατάσταση των προσφύγων το Ι 922. Μαζί με τον

πληθυσμό βέβαια αυξάνονται και σι απαιτήσεις σε νερό για όλες τις χρήσεις,

συμπεριλαμβανομένης και της πόσης.

Αργότερα, το Ι 938, η ύδρευση στο Βόλο γίνεται με τους εξής τρόπους από την παραλία

έως και την οδό Γαζή σι κάτοικοι αρδεύονται από μικροαρτεσιανούς σχηματισμούς του

υπεδάφους μέσα από τις τουλούμπες ενώ πέραν της οδού Γαζή, χρησιμοποιούνται

πηγάδια (στην συγκεκριμένη περίπτωση γίνεται είτε χρήση κουβά είτε αντλίας). Μόνο οι

οικονομικά εύποροι διαθέτουν στα σπίτια τους υδραυλικές εγκαταστάσεις. Σε ότι αφορά

από την άλλη την αποχέτευση, η πόλη δεν διαθέτει υπονόμους αλλά βόθρους που

υποβαθμίζουν αισθητά το υπέδαφος μολύνοντας τα υπόγεια νερά (Κοντοστάνος Γ.,

1938). Οι συνθήκες είναι κάθε άλ/ο παρά συνθήκες υγιεινής, και αυτό με βάση το

γεγονός ότι πηγάδια και αρτεσιανά είναι τοποθετημένα πλάι στους απορροφητικούς

βόθρους.

Ο Δήμος εκείνη την περίοδο οφείλει από τη μια να καλύψει τις όλο και αυξανόμενες

ανάγκες του πληθυσμού σε νερό, με την ανεύρεση νέων πηγών για την υδροδότηση της

πόλης και από την άλλη να δημιουργήσει ένα πλήρες δίκτυο για την μεταφορά των

υδάτων από την πηγή στους καταναλωτές. Το εσωτερικό δίκτυο οφείλει να καλύπτει από

άκρη σε άκρη όλον τον οικισμό.

16 Το πρώτο στην περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου, το δεύτερο νοτιοανατολllcά του Αγίου

Νικολάου, το τρίτο στην Μεταμόρφωση και το τέταρτο στο κάστρο που μάλιστα διέθετε την

μεγαλύτερη ποσότητα νερού και την καλύτερη ποιότητα πόσιμου νερού (ΔΕγΑΜΒ, 1996)
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Διαmστώvοvτας βέβαια οι αρμόδιοι φορείς ότι η χρήση των πηγαδιών δεν αρκεί για την

κάλυψη των αναγκών της υδροδότησης, το ενδιαφέρον στρέφεται στην άντληση και

μεταφορά νερού από το Πήλιο (ΔΕνΑΜΒ, 1996).

Η αρχική πρόταση για την επίλυση του ζητήματος της υδροδότησης της πόλης

περιλαμβάνει κατά κύριο λόγο τρεις πιθανές πηγές - δυνατότητες τροφοδοσίας του

δικτύου (Κοντοστάνος Γ., 1938):

Τα λιμναία νερά.: Αρχική σκέψη ήταν η άντληση υδάτων από τα νερά της λίμνης Κάρλα.

Το κόστος όμως ήταν υπέρογκο (εξαιτίας της υψομετρικής διαφοράς) και η ποιότητα των

υδάτων μη ικανοποιητική οπότε η συγκεκριμένη ιδέα εγκαταλείφθηκε.

Άντληση από υπόγεια υδροφόρα στρώματα.: Τα μειονεκτήματα της συγκεκριμένης

μεθόδου είναι(ΔΕνΑΜΒ, 1996):

1. Η τελική υποβάθμιση της ποιότητας του πόσιμου νερού από την παρατεταμένη

άντληση.

2. Η υποβάθμιση της ποιότητας ανάλογα με το βάθος από το οποίο αντλείται το

νερό.

3. Το γεγονός ότι οι αρτεσιανές διαπλάσεις που βρίσκονται κάτω από τον Βόλο

περιέχουν θαλασσινό νερό.

4. Το γεγονός ότι υπήρχε κίνδυνος ελάττωσης του ύψους του υδροφόρου ορίζοντα.

Πηγαία νερά από ελεύθερες πηγές: Στην τρίτη αυτή λύση εναπόθεσε της ελπίδες του για

ύδρευση ο Βόλος από πολύ νωρίς και αφού τελικά αποκλείστηκαν οι δύο προηγούμενες.

Έτσι το 1928, ο τότε δήμαρχος της πόλης Σ. Σπυρίδης (1925 - 1929), «... πρότεινε στο

δημοτικό συμβούλιο τη διάθεση πίστωσης για μελέτη της μεταφοράς των νερών της

Καλιακούδας». Μετά την υπερπήδηση προβλημάτων σχετικών με το ιδιοκτησιακό

καθεστώς των πηγών, και την διασφάλιση μέσω μελετών της καταλληλότηταςτου νερού

τους, έγινε τελικά το J937 η διακήρυξη διαγωνισμού για την ύδρευση της πόλης.

Η μελέτη που πραγματοποιήθηκε από τον Γ. Κοντοστάνο περιελάμβανε L, 1996) α)

ιστορικό της πολύχρονης και εμπεριστατωμένης έρευνας, β) Στοιχεία μετρήσεων μιας

ολόκληρης δεκαετίας για τον έλεγχο των υδάτων των πηγών, γ) Την προμελέτη της

ύδρευσης από τις πηγές της Καλιακούδας, δ) Πρόταση για την αξιοποίηση και ύJJ...ι»ν

πηγών για την αντιμετώπιση των μελλοντικών αναγκών.
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Ενδεικτικά, από την συγκεκριμένη μελέτη παραθέτουμε τον παρακάτω πίνακα που

περιέχει τις προβολές του πληθυσμού μέχρι και το έτος 2000 ενώ η τέταρτη στήλη αφορά

στον υπολογισμό της μέσης κατανάλωσης σε νερό του πληθυσμού (λίτρα ανά ημέρα ανά

κάτοικο) (Κοντοστάνος Γ., 1938):

Έτος Πληθυσμός Λίτρωημέρα! Συνολικά η κατανάλωση σε

κάτοικο κυβ.μέτρα Ιημέρα

1938 56000 50 2800

1948 64000 60 3840

1958 72000 70 5040

1968 80000 80 6400

1978 88000 90 7220

1988 96000 100 9600

1998 104000 110 11440

2000 106000 110 11660

Το έργο θα αναλάμβανε ιδιωτική εταιρεία ενώ η πόλη θα συμμετείχε μερικά στην

'ΧΡηματοδότηση του έργου. Πολλοί ήταν οι επικριτές του έργου της υδροδότησης του

Βόλου από τις πηγές Καλιακούδας!7 που χαρακτήρισαν τις πηγές ως ελάχιστα

αποδοτικές, ιδιαίτερα κατά τ/ν περίοδο του φθινοπώρου. Εναλλακτικά προτάθηκε η

εκμετάλλευση των νερών του ποταμού Κραυσίδωνα 18 (ΔΕνΑΜΒ, 1996)

Αμέσως μετά εξετάστηκε η υδροδότηση της πόλης από τις υπόγειες πηγές της (αν και εξ'

αρχής δεν θεωρούνταν μόνιμη λύση), μια διαδικασία που όμως τελικά ανεστάλη εξαιτίας

των γεγονότων του Β Παγκοσμίου Πολέμου.

5.2 Μεταπολεμική περίοδος

Μετά τον Εμφύλιο έγινε ανεπιτυχής προσπάθεια ένταξης του ζητήματος της ύδρευσης

και χρηματοδότησής του από το «Σχέδιο Μάρσαλ», Τελικά πραγματοποιήθηκε η

ανάθεση του έργου της εκπόνησης της μελέτ/ς ύδρευσης, αποχέτευσης και τ/ς

αντιπλημμυρικής προστασίας του Βόλου από ιταλική εταιρεία ενώ και η χρηματοδότηση

έγινε μερικώς από ιταλικό φορέα - τις «Ιταλικές ΕπανορθώσεΙζ)). Προσωρινά η ύδρευση

της πόλης γινόταν μέσω γεωτρήσεων (διάστημα 1952-1953). Επειδή όμως ουδέν

17 Καθώς επίσης ιcαι των πηγών Ελατόρεμα, Κρύο Νερό, Φλάμπουρο, Γυφτόρεμα και Λαγωνίκα
18 Με την κατασκευή υδατοφράκτη
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μονιμότερον του προσωρινού και σε αυτήν την περίπτωση τα προγραμματισμένα έργα

καθυστέρησαν και η υδροδότηση συνεχίστ/κε να γίνεται ως είχε με δυσμενείς

περιβαλλοντικές επιπτώσεις (ΔΕΥΑΜΒ, 1996).

Ο Βόλος την συγκεκριμένη περίοδο διαθέτει τα εξής υδραγωγεία (ΔΕΥΑΜΒ, 1996):

1. Συνοικία Καραγάτς: πηγάδι με αντλία και τρεις βρύσες. XαραΙCΤΗρισΤΙKό είναι ότι

το συγκεκριμένο νερό περιείχε βδέλλες (!).

2. Συνοικία Καλλιθέα: πηγάδι με αντλία στην οδό Ιωλκού με Μαβίλη.

3. Συνοικία Χιλιαδού: πηγάδι με αντλία στην οδό Κουντουριώτου.

4. Συνοικία Παλιά: γεώτρηση με πέντε βρύσες για πόση επί της οδού Παπακυριαζή.

Στην ίδια περιοχή υπήρχε και ένα μικρό μοτέρ κάτω από την εκκλησία των Αγίων

Θεοδώρων, που συνδεόταν με τέσσερις βρύσες.

5. Συνοικία Νέας Δημητριάδας: δημοτική γεώτρηση στο τέλος της οδού

Θερμοπυλών. Όπως και παραπάνω, υπάρχει στοιχειώδες δίκτυο με κοινόχρηστες

βρύσες και διακοπτόμενη υδροδότηση.

Στα τέλη της δεκαετίας του 50 εγκρίθηκαν οι μελέτες για το δίκτυο ύδρευσης της πόλης

του Βόλου, το χωριστικό δίκτυο των ακαθάρτων υπονόμων και το δίκτυο των ομβρίων

υδάτων έως και το ύψος της οδού Αναλήψεως (αφορούσαν δηλαδή την κεντρική περιοχή

του Βόλου).

Την συγκεκριμένη δεκαετία επίσης, ο δήμος διαθέτει τρεις μεγάλες γεωτρήσεις (με

μέριμνα του Γ. Κοντοστάνου ο οποίος ήταν και ο εμπνευστής της εκμετάλλευσης των

πηγών Καλιακούδα) «... μία στο κτήμα Χατζηαργύρη, δίπλα στο ποτάμι και στο ύψος

της οδού Μαβίλη, μία στο κτήμα Τσιμπούκι, πίσω από τις Επαγγελματικές Σχολές της

οδού Κύπρου, και μία στην τότε Κοινότητα Αγίας Παρασκευής... >, (ΔΕνΑΜΒ, 1996).

Με πρωτοβουλία του Ανώτατου Συντονιστή Αποκαταστάσεως Θεσσαλίας και

Μαγνησίας οι παραπάνω γεωτρήσεις, με την προσθήκη αντλιών και σωλήνων

αποτέλεσαν το πρώτο δίκτυο ύδρευσης με περιοχή κάλυψης την άνω περιοχή με όρια τον

Κραυσίδωνα, Ρήγα Φεραίου και Άναυρο .. Επίσης κατασκευάστηκε δίκτυο ύδρευσης

στην συνοικία Εργατικών Χρυσοχοϊδη και στην πρώην Κοινότητα Αγίας Παρασκευής

(ΔΕΥΑΜΒ, 1996).
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Μετά τους σεισμούς, την κατασκευή του δικτύου ύδρευσης διαχειρίζεται η Νομαρχία η

οποία αναλαμβάνει και την επέκτασή του στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς

Βασάνη, Γαλλίας, Κασσαβέτη και Ρήγα Φεραίου ενώ ταυτόχρονα προσαρτίζονται στο

δίκτυο και μικρότερα δίκτυα που προϋπάρχουν (ΔΕΥΑΜΒ, 1996).

Η συγκεκριμένη ομάδα η υπεύθυνη για το δίκτυο ύδρευσης αποσπάται από την

Νομαρχία και μετατίθεται στον Δήμο Βόλου, στην Υπηρεσία Ύδρευσης (1961).

5.3 Δημοτικός Οργανισμός Υδρεύσεως Βόλου

Ο Δημοτικός Οργανισμός Υδρεύσεως Βόλου, είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου

και συστάθηκε το 1962 (ΦΕΚ 17/9/1962 αρ.146).

Βασικοί στόχοι της ΔΟΥΒ ήταν (ΔΕΥΑΜΒ, 1996):

1. Η παροχή καθαρού νερού προορισμένο για πόση στους χρήστες του δικτύου.

2. Η συντήρηση, βελτίωση, ανακαίνιση, επέκταση και ολοκλήρωση του δικτύου

ύδρευσης.

3. Η επέκταση της υδροδότησης για την κάλυψη και ά').λων αναγκών, πέρα από την

πόση (π.χ. βιομηχανία, άρδευση) με την αύξηση του αριθμού των αντλιοστασίων.

4. Η δημιουργία και συντήρηση δημοτικών και ιδιόκπμων κήπων, δενδροστοιχιών

και αλσυλίων.

5. Η οικονομική εκμετάλλευση του όλου συστήματος με ορθολογιστικό τρόπο.

Κατά την περίοδο 1962-1967 το δίκτυο ύδρευσης επεκτείνεται και σε άλλες συνοικίες

της πόλης ενώ αυξάνονται και οι κατ' οίκον συνδέσεις χωρίς όμως ακόμη να

δρομολογείται το έργο που αφορά την αξιοποίηση των πηγών Καλιακούδας. Μόλις το

1969 αρχίζει τελικά η Α Φάση του έργου που αφορά στην κατασκευή της οδού από την

Κουκουράβα έως τις πηγές Καλιακούδας (μήκους 11,5 χλμ), έργο που τελικά

ολοκληρώθηκε το 1973. Η Β Φάση του έργου που αφορά στην κατασκευή του αγωγού

μεταφοράς του νερού της Καλιακούδας (μήκους 14χλμ) ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο του

Ι 977 ενώ και η Γ Φάση του έργου που αφορά στην υδρομάστευση των νερών από τις

πηγές Καλιακούδας ολοκληρώνεται επίσης το 1977. Εκτός από τις πηγές Καλιακούδας

έγινε επίσης υδρομάστευση των νερών από τις πηγές της Κουκουράβας και από τις πηγές

Ξηράκια (ΔΕΥΑΜΒ, 1996).

52



Ι

Το 1970 η ΔΟΥΒ, επεκτείνεται και στον τομέα της αποχέτευσης και μετονομάζεται σε

Δημοτucό Οργανισμό Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Βόλου (ΔΟΥΑΒ) με σκοπό «την

κατασκευή του δucτύου ομβρίων και ακαθάρτων υδάτων και τη συντήρηση, διαχείριση

και εκμετάλλευση του παραπάνω δucrύoυ και των εγκαταστάσεών του» (ΔΕΥΑΜΒ,

1996).

5.4 Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Μείζονος περιοχής Βόλου

Το 1979 συστάθηκε η ΔΕΥΑΜΒ, αναλαμβάνοντας το δiκ:τυo ύδρευσης και αποχέτευσης

του Βόλου και της Νέας Ιωνίας που μέχρι τότε το διαχειρίζονταν οι δήμοι.

Οι υπηρεσίες που παρέχει η ΔΕΥΑΜΒ αφορούν την παροχή υπηρεσιών ύδρευσης και

αποχέτευσης (παροχή πόσιμου νερού, αποχέτευση, επεξεργασία λυμάτων και

αντιπλημμυρική προστασία), τον έλεγχο των βιομηχανικών αποβλήτων, της

ατμοσφαιρικής ρύπανσης και της ποιότητας του θαλασσινού νερού στις ακtές του

Παγασητικού κόλπου, του ανατολικού Πηλίου 'Και των Βορείων Σποράδων (ΔΕΥΑΜΒ,

1996).

Σύμφωm με στoιχεiα της ΔΕΥΑΜΒ Ι9
(_, 1996), η

υδροδότηση στο Δήμο Βόλου μέχρι ε'Κείνη την

στιγμή γίνεται από τις δεξαμενές Χατζηαργύρη και

Γηροκομείου, από πηγαία νερά (όπως ήδη

αναφέραμε) αλλά και από γεωτρήσεις των παρυφών

του Πηλίου. Ε'Κείνη την περίοδο οι παροχές στην

ύδρευση ανέρχονται στις 27.000 'Και τα υλucά από τα οποία κατασκευάζονται οι σωλήνες

της ύδρευσης είναι ο σίδηρος, ο αμίαντος και ο χυτοσίδηρος.

Εξαιτίας των αυξημένων αναγ'Κών που προκύπτουν λόγω της αλματώδους αύξησης του

πληθυσμού, αναζητούνται νέες πηγές υδροδότησης του πολεοδομικού συΥ'Κροτήματος

και τελucά το ζήτημα διευθετείται με το άνοιγμα νέων γεωτρήσεων 'Και την ολο'Κλήρωση

της υδρομάστευσης των πηγών Καλιακούδας και Κουκουράβας. Το πολεοδομικό

συγ'Κρότημα επίσης τροφοδοτείται από το περίσσευμα του νερού που δεν 'Καταναλώνεται

από την Βιομηχανική περιοχή. Από τους βασικότερους στόχους της δημοτικής

19 Εικόνα στο πλάι - το .κτψιο της ΔΕΥΑΜΒ (από το αρχείο της)
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επιχείρησης είναι η υδροδότηση του πολεοδομικού συγκροτήματος κατά κύριο 'λόγο με

πηγαία νερά και όχι από γεωτρήσεις (ΔΕνΑΜΒ, 1996).

Το 1995 ολοκληρώνεται η μελέτη που αφορά στο εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης και

προβλέπει την δημιουργία δύο επιπλέον δεξαμενών για τ/ν καλύτερη διαχείριση του

δικτύου και τον εμπλουτισμό του με επιπλέον τροφοδοτικούς αγωγούς ώστε να

αντιμετωπιστούν τα προβλήματα μειωμένης πίεσης. Εξάλ/ου, κάθε χρόνο η ΔΕγΑΜΒ

αντικαθιστά 15.000 μέτρα αγωγών διανομής που είτε εξαιτίας παλαιότητας είτε για

άλλους λόγους, χρίζουν αντικατάστασης. Πλέον το υλικό που χρησιμοποιείται είναι το

πολυβινυλοχλωρίδlΟ ή αλλιώς PVC (ΔΕνΑΜΒ, 1996).

5.5 'Εργα για τη\' ύδρευση και αποχέτευση έως σήμερα"lΟ

Τα τελευταία χρόνια τα έργα που αφορούν το δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης για το

πολεοδομικό συγκρότημα Βόλου συνοψίζονται σε έργα α) σχετικά με την επέκταση του

δικτύου αποχέτευσης, β) σχετικά με την δημιουργία νέων εξωτερικών δικτύων ύδρευσης

για την επίλυση του προβλήματος τ/ς υδροδότ/σης τ/ς περιοχής και γ)σχετικά με την

επέκταση του Βιολογικού Καθαρισμού.

Μερικά από τα πιο σημαντικά έργα τ/ς ΔΕγΑΜΒ των τελευταίων 1Ο χρόνων σύμφωνα

με αναφορές τ/ς κα. Αναστασίας Κόλιου-Μήτσιου (διευθύντρια τ/ς ΔΕγΑΜΒ) είναι

(ΔΕνΑΜΒ, 2001):

1. Η κατασκευή των εκβολών του δικτύου ομβρίων της Νεάπολης, η οποία είναι μια

ιδιαίτερα προβληματική περιοχή στο ζήτημα της παροχέτευσης των ομβρίων.

2. Η αντικατάσταση μεγάλου μέρους του δικτύου ύδρευσης της Ν. Ιωνίας.

3. Ο επί 24ωρου βάσεως έ)ηχος της ποιότητας των βιομηχανικών αποβλήτων πριν την

σύνδεσή τους με το αποχετευτικό δίκτυο.

4. Ο καθημερινός έλ.εγχος της ποιότητας του πόσιμου νερού σύμφωνα με την ισχύουσα

νομοθεσία.

5. Σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, εξετάζεται η δυνατότητα

επαναχρησιμοποίησης των επεξεργασμένων λυμάτων για αρδευτικές ανάγκες.

6. Τέθηκε σε λειτουργία το Υδροηλεκτρικό Εργοστάσιο (στ/ν περιοχή ΣαραΙCΗνός).

~o Με έμφαση στην τελευταία δεκαετία
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7. Ξεκινά η παραγω-Υή ενέΡΎειας από το βιοαέριο στις εΎΚαταστάσεις επεξεpΎασtας

λυμάτων.

5.5.1 Έργα .,,0. το δΙκτvo ύδρευσης

Πιο συΥκεκρψένα τα έΡΎα για το δίκτυο ύδρευσης αφορούν στην επίλυση του

προβλήματος της υδροδότησης της πόλης ενώ γενικά παρατηρείται ότι στο δίκτυο

ύδρευσης δεν υπάρχουν περιθώρια αντοχής για την κάλυψη βλαβών καθώς τα

αποθέματα πόσιμου νερού, ιδιαίτερα τους καλοκαφινούς μήνες είναι ιδιαίτερα

περιορισμένα. Έτσι (ΔΕΥΑΜΒ, 2(01):

- Αντικαταστάθηκαν 19.700 μέτρα αγUJyών διαβρωμένου δικτύου από σιδηροσωλήνα με

σωλήνες από πολυαιθυλένιο και 3.350 προβληματικέςπαροχές.

-Έγινε επέκταση του δικτύου ύδρευσης κατά 2.700 μέτρα.

-Η ΔΕΥΑΜΒ προμηθεύτηκε κινητή μονάδα εντοπισμού διαρροών.

- Κατασκευάστηκαν τρεις νέες υδατοδεξαμενές για την αύξηση του αποθεματικού

χώρου.

5.5.2 Έργα'flo. το δilmJO o.ΠOΧέτευσqς

Εικόνα 5.1: Έργα για την αποχέτευση (από το αρχείο της ΔΕΥΑΜΒ)

Αποχέτευση ομβρΙων υδάτων

Η πόλη διαθέτει δίκτυο αγω-Υών ομβρίων υδάτων από πολύ παλιά αλλά μόνο στο

κεντρικό της τμήμα
21

. Το 1974 συντάσσεται μελέτη με βάση την οποία το δiκτυo

αποχέτευσης ομβρίων υδάτων επεκτείνεται καλύπτοντας την μείζονα περιοχή Βόλου με

μήκος αγUJyώνπου φτάνει τα 55.700 μέτρα (ΔΕΥΑΜΒ, 1996).

21 Μέχρι και την οδό Αλεξάνδρας (ή 28'" Οκτωβρίου)
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Αποχέτευση ακαθάρτων

Σε ότι αφορά στο δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων μετά από μελέτες που συντάχθηκαν το

197522 και 197823 υπογράφθηκε σύμβαση μεταξύ του ελληνικού κράτους και της

ΔΕΥΑΜΒ, και τελικά το διάστημα 1981-1986 κατασκευάστηκε εξ' αρχής το δίκτυο

αποχέτευσης ακαθάρτων της μείζονος περιοχής Βόλου. Το δίκτυο καλύπτει της

παρακάτω περιοχές (ΔΕΥΑΜΒ, 1996):

Κεντρικό τμήμα: παραλία, χείμαρρος Άναυρος, Γ. Δήμου, χείμαρρος Κραυσίνδων.

Νέα Δημητριάδα: χείμαρρος Άναυρος, Βόλου/Αγριάς, Σταδίου, Αγ. Δημητρίου, Δημ.

Πολιορκητού, Ζωοδόχου Πηγής, Θερμοπυλών, Ολύμπου.

Άγιοι Ανάργυροι: Λαρίσης, Αλαμάνας, Ιερολοχιτών, Επιδαύρου, Ζαλόγγου,

Μεσολογγίου, Οικονόμου, Αράχωβας, Αγ. Αναργύρων, Σινιώρη, Μετσόβου,

Υψηλάντου.

Νεάπολη: Αθηνών, Λαρίσης, Νεαπόλεως, Κορωνίδου, Χατζηπέτρου και Αθηνών,

Χέυδεν, Αλαμάνας.

Νέες Παγασές: Κατασκευάστηκαν μόνο οι παραλιακοί συλλεκτήρες και οι

καταθλιπτικοί αγωγοί.

Το παραπάνω δίκτυο περ1λαμβάνει επίσης πέντε αντλιοστάσια ακαθάρτων και τους

κύριους αγωγούς μεταφοράς λυμάτων (τους λεγόμενους και καταθλιπτικούς αγωγούς).

Έως τον Αύγουστο του 1987 ολοκληρώθηκαν και οι συνδέσεις των κτιρίων με το δίκτυο

οπότε και ξεκίνησε η λειτουργία του (ΔΕΥΑΜΒ, 1996).

5.6 Στοιχεία για το δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης Βόλου

5.6.1 Δ[κτvo ύδρευσης

Σύμφωνα με την θεωρητική ανάλυση που προηγήθηκε στο 30 κεφάλαιο το σύστημα

διανομής στο Βόλο είναι μεικτό, γεγονός που σημαίνει ότι σε άλλα του σημεία είναι

ακτινωτό και σε άλλα κυκλοφοριακό. Σαφώς πιο αποδοτικό είναι το κυκλοφοριακό και

ουσιαστικά προτιμάται αλλά πολλές φορές ακόμη και για λόγους κατασκευαστικής

ευκολίας, σε ορισμένες περιοχές το δίκτυο έγινε κατά τα πρότυπα του ακτινωτού

συστήματος.

22 Μελέτη σκοπιμότητας

23 Οριστική μελέτη
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Οι σωλήνες της ύδρευσης έχουν κυκλική διατομή. Γενικά σι σωλήνες ονοματίζονται με

βάση την διάμετρό τους Για παράδειγμα, για έναν σωλήνα εσωτερικής διαμέτρου

1OOmm, λέμε ότι είναι σωλήνας Φ100. Σε όλους σχεδόν τους σωλήνες χρησιμοποιείται η

εσωτερική τους διάμετρος για να τους χαρακτηρίζει με εξαίρεση τους αγωγούς από

χυτοσίδηρο οπότε χρησιμοποιείται η εξωτερική διάμετρος (Martz Ο., 1976)

Με βάση αναφορές του μηχαVΙKoύ Martz Ο., L, 1976) προκύπτει ο εξής πίνακας

Υλικό αγωγών Ι Διάμετρος σωλήνα Ι Μ';κος (σε μέτρα)

Μεταλλl/(οΙΣωλιίνες

Χυτοσίδηροι:; 40-1200 mm 6
Χάλυβας 6-3000 mm 6-8 σε ειδικές περιπτώσεις

και 16
Χαλυβοσωλήνες με 100-200 mm Έως και 16
εσωτερική επένδυση

σιιιεντοκονίαc

MtJ jJ.ετα)J.lκοί σωλιίνες

Οπλισμένο σκυοόδεμα Από 500 mm και πάνω

Σωλήνες 50-2000mm 4 και 5
αμιαντοτσιμέντου

Πλαστικό (ΡΕ και PVC) 400 mm και κάτω Έως 12

Οι σωλήνες του εσωτερικού δικτύου δεν πρέπει να είναι μικρότεροι από ΙOOmm ενώ οι

σωλήνες παροχής από το δίκτυο στα κτίρια δεν πρέπει να είναι μικρότεροι από 25mrn.

Επιπλέον οι ταχύτητες που πρέπει να αναπτύσσονται σε κάθε σωλήνα είναι

συγκεκριμένες και με βάση το γεγονός ότι το νερό δεν πρέπει ούτε στιγμή να μένει

στάσιμο για την αποφυγή της αύξησης των βα"τ/ριδίων. (Mru1z G., 1976)

Η διάμετρος των βανών καθορίζεται από την διάμετρο των σωλήνων με τις οποίες

εφάπτουν. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις είναι δυνατόν οι βάνες με τις οποίες «δένουν» οι

σωλήνες να είναι μικρότερης διαμέτρου για λόγους έλλειψης βανών της ίδιας διαμέτρου

κάτι που κατασκευαστικά δεν είναι σωστό και που στην συνέχεια μπορεί να

δημιουργήσειπροβλήματα στην λειτουργία του δικτύου.

Ακολουθεί πίνακας με την αντιστοίχηση σωλήνων και βανών με βάση την διάμετρό

τους.
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AC PVCKAIPE ΔΙΑΜΕΤΡΟΣΒΑΝΩΝ

Φ60 Φ63 Φ50

Φ80 Φ90 Φ80

ΦΙΟΟ ΦΙΙΟ ΦΙΟΟ

Φl20 Φl25 Φl25

Φl50 Φl50 Φl50

Φ200 Φ200 Φ200

Φ250 Φ250 Φ250

Φ300 Φ300 Φ300

Οι σωλήνες ύδρευσης βρίσκονται σε βάθος 1 μέτρου περίπου. Η ροή πραγματοποιείται

υπό πίεση και η κίνηση του νερού στο εσωτερικό του σωλήνα καλύπτει το 100% του

σωλήνα.

5.6.2 Δίλτυο αποχέτευσης

Τους σωλήνες αποχέτευσης τους διακρίνουμε σε πρωτεύοντες, δευτερεύοντες και

τριτεύοντες. Οι τριτεύοντες σωλήνες συνδέουν την αποχέτευση κάθε νοικοκυριού με το

υπόλοιπο δίκτυο. Πρόκειται κατά κύριο λόγο για σωλήνες διαμέτρου Φ125. Οι

δευτερεύοντες σωλήνες οδηγούν τη ροή των ακαθάρτων στους πρωτεύοντες σωλήνες

ενώ οι πρωτεύοντες σωλήνες είναι αυτοί στους οποίους καταλήγουν τα λύματα και

στους οποίους συγκεντρώνεται τελικά το βάρος της ροής για να καταλήξει στα

αντλιοστάσια. Η διαδικασία που ακολουθεί αφορά την αποστολή των αποβλήτων που

έχουν συγκεντρωθεί στα αντλιοστάσια, με πίεση, στον χώρο του βιολογικού σταθμού.

Στην περίπτωση που η ροή πραγματοποιείται με την βοήθεια της βαρύτητας τότε η

κίνηση καλύπτει ένα μόνο μέρος του εσωτερικού του σωλήνα, περίπου το 10%. Το υλικό

κατασκευής των σωλήνων αποχέτευσης ακαθάρτων, στην περιοχή μελέτης είναι ο

αμίαντος, επειδή το δίκτυο είναι από τα παλιότερα στο πολεοδομικό συγκρότημα, (τα

τελευταία χρόνια αντικαθίστανται με σωλήνες PVC σε περιπτώσεις βλαβών). Από την

άλλη οι σωλήνες ομβρίων είναι τσιμεντοσωλήνες. Οι τσιμεντοσωλήνες διακρίνονται σε

καλουπωτούς και προκατασκευασμένους. Οι καλουπωτοί είναι οι πλακοσκεπείς σωλήνες

ενώ οι προκατασκευασμένοι είναι όλοι οι υπόλοιποι.

Στην αποχέτευση, σε περίπτωση βλάβης χρησιμοποιείται εξωτερικός σωλήνας από

φρεάτιο σε φρεάτιο έτσι ώστε να γίνει παράκαμψη της ροής και να απομονωθεί το
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σημείο εκείνο που έχει υποστεί βλάβη, Έπεπα γίνεται αλλαγή του σωλήνα και ακολουθεί

αποκατάσταση της ροής.

Η ύπαρξη φρεατίου σηματοδοτεί την αλλαγή σωλήνα σε ένα δΎCΤuo. Αυτό σημαίνει όη

σε σημείο που θέλουμε να αλλάξουμε την πoρεiα της ροής (η περiπτωση αλλαγής του

σωλήνα) πρoσθέtoυμε φρεάτιο.

5.7 Στόχο. της ΔΕΥΑΜΒ

Στόχος της ΔΕΥΑ!ν1Β όπως άλλωστε και κάθε οργανισμού διαχεiρισης αστικών δικτύων

είναι η OρθoλO'yucή διαχείριση των υδάτινων πόρων, η ομαλή λειτουργία των δΊΚτύων

ύδρευσης και αποχέτευσης, η επέκταση της περιοχής εξυπηρέτησης (κω με ίσους όρους

για όλη την περιοχή), η εξυπηρέτηση των αναγκών του πληθυσμού με σεβασμό για το

περιβάλλον κλπ.

Εικόνα 5.2: Άποψη του Βόλου (από το αρχείο της ΔΕΥΑΜΒ)

Πιο σtιγ1<εKριμένα η ΔΕΥΑΜΒ στοχεύει (ΔΕΥΑΜΒ. 1996):

Ι. Στην εξυπηρέτηση των χρηστών με καλύτερη ποιότητα πόσιμου νερού

(αποταμίευση επιφανειακού Ύερού στο Πήλω).

2. Στην ολοκλήρωση του δικτύου αποχέτευσης με την τοποθέτηση αγωγών

ακαθάρτων και στις πιο aπoμαKρυσμένες περιοχές.

3. Στην προστασία του Παγασητιιcού κόλπου.

4. Στην παροχή aπoτελεσματιKότερης αvnπλημμυρηCής προστασίας με την

επέκταση του δικτύου των όμβριων υδάτων και στις πιο απομακρυσμένες

περιοχές.
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5. Επιπλέον, μέσα στις δραστηριότητες της ΔΕΥΑΜΒ συμπεριλαμβάνεται και ο

έ'λΖΥχος της ποιότητας των ακτών κολύμβησης για το σύνολο του νομού, alli

και της ποιότηταςτης ατμόσφαιρας.

6. Στην παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας από πηγές του Πηλίου και την

συμμετοχή στην διαχείριση του δικτύου του φυσικού αερίου.

Σε ότι αφορά την διαχείριση των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης (ΔΕΥΑΜΒ, 200])

ο πρωταρχικός στόχος της ΔΕΥΑΜΒ είναι η επίλυση του μείζονος προβλήματοςγια το

Πολεοδομικό συγκρότημα: αυτό της υδροδότησής του. Επιτακτική είναι και η ανάγκη

για αυτοματοποίηση της διαχείρισης του δικτύου για την πρόληψη των βλαβών, την

οικονομία στην παραγωγή, την παρακολούθηση της ποιότητας του πόσιμου νερού κλπ.,

ενώ βασικό της μέλημα είναι η συντήρηση και σταδιακή αντικατάστασητου δικτύου (για

την διασφάλιση της ποιότηταςτου νερού και τον περιορισμότων διαρροών.

Πιο συγκεκριμένα η ΔΕΥΑΜΒ αναζητά νέες μεθόδους στην επίλυση προβλημάτων

όπως

- διαρροών στο εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης.

- βλαβών των υδρομετρητών.

- της ανάλυσης των υδρομετρητών.

- της διαχείρισης του εσωτερικού δικτύου.

- βλαβών των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης.

- αναλύσεων και ελΡ:Υχου των λαΥαριασμών.

- αναλύσεων και ε'λi:yχων υπερκατανάλωσης νερού.

Οι μακροπρόθεσμοι στόχοι της ΔΕΥΑΜΒ συνοπτικά είναι:

1. Η βελτίωση της ποιότητας του παρεχόμενου πόσιμου νερού.

2. Η συνεχής και ομαλή υδροδότηση των χρηστών του δικτύου με όσο το δυνατόν

γίνεται χαμηλότερο κόστος.

3. Βέλτιστη διαχείριση του υδάτινου και ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος του νομού.
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Κεφάλαιο 6

Σχεδιασμός Γ.Σ.π.

Μελέτη περίπτωσης: το κέντρο του Βόλου

6.1 Η έννοια της χωρικής γεωμετρίας στον σχεδιασμό των Βάσεων Δεδομένων

Τα δομικά χαρακτηριστικά ενός δικτύου κοινής ωφέλειας αποτυπώνονται γραφικά είτε

σημειακά είτε γραμμικά. Σημειακής μορφής είναι στοιχεία του δικτύου όπως τα φρεάτια,

σι βάνες, σι σχάρες κλπ., ενώ με γραμμική μορφή απεικονίζονται στοιχεία όπως σι

σωλήνες ροής ύδρευσης, αποχέτευσης, και ομβρίων. Οι βάσεις δεδομένων των

παραπάνω δομικών στοιχείων, καθένα από τα οποία αποτελεί ξεχωριστό επίπεδο (layer)

του γεωγραφικού συστήματος πληροφοριών, περιλαμβάνουν γεωμετρικές και μη

πληροφορίες όπως για παράδειγμα τη διάμετρο των σωλήνων, το βάθος και το υλικό

κατασκευής τους κλπ.

Σύμφωνα με τη μελέτη της ΔΕΥΑΧ Ι, 1995) είναι οι γεωμετρικές πληροφορίες που

περιλαμβάνονται στις βάσεις δεδομένων των Γ.Σ.π. που προσδιορίζουν την χωρική

γεωμετρία ενός συστήματος. Στην προκειμένη περίπτωση, σύστημα αποτελεί κάθε

δίκτυο κοινής ωφέλειας εφόσον προσδιοριστεί ο τρόπος αλληλεπίδρασης των δομικών

του στοιχείων. Αυτή η σχεσιακή δομή στηρίζεται στην οργάνωση των βάσεων

δεδομένων δηλαδή στη λειτουργική σύνδεση των μεμονωμένων στοιχείων και του

προσδιορισμού της μεταξύ τους σχέσης.

Eιcrός από τις πληροφορίες που περιγράφουν άμεσα τα δομικά στοιχεία ενός δικτύου, οι

βάσεις δεδομένων ενός Γ.Σ,Π. δικτύων κοινής ωφέλειας παρέχουν επίσης πληροφορίες

που αφορούν - περιγράφουν την περιοχή μελέτης/εξυπηρέτησης όπως:

v' Οικοδομικάτετράγωνα

./ Ονόματαδρόμων

ν" Χρήσειςγης

,/ Βλάστηση και βάθη υπογείωνυδάτων κλπ.

./ Αστικά δίκτυα

,/ Δημογραφικάστοιχεία
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6.2 Παραδείγματα σχεδιασμού βάσεων δεδομένων

6.2.1 Το παράδειγμα της Λαμίας

Η χρήση των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών στο σχεδιασμό και τη διαχείριση

των δικτύων Κοινής Ωφέλειας είναι ένα γενικευμένο φαινόμενο για τους Οργανισμούς

διαχείρισης αστικών δικτύων του εξωτερικού. Για την ελληνική πραγματικότητα το

φαινόμενο αυτό βρίσκεται ακόμα σε εμβρυακή μορφή με ορισμένους μόνο Δημοτικούς

Οργανισμούς να πρωτοπορούν (για τα ελληνικά δεδομένα) στην χρήση των Γ.Σ.Π. σε

αυτόν το τομέα. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της Δημοτικής Επιχείρησης

Ύδρευσης και Αποχέτευσης Λαμίας η οποία ανέθεσε την δημιουργία Γ.Σ.Π. για την

διαχείριση των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης της πόλης της Λαμίας σε τμήμα του

Αριστοτελείου Πανεπιστ/μίου Θεσσαλονίκης.

Ο σχεδιασμός εντάχθηκε στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος «Δημιουργία

Συστήματος Πληροφοριών για την ΔΕνΑ Λαμίαρ> και ολοκληρώθηκε από τους

Παρασχάκη Ιωάννη, Δινάκη Λάζαρο και Παπαδημητρίου Κίμωνα. Για την ολοκλήρωση

της διαδικασίας του σχεδιασμού του χαρτογραφικού υποβάθρου και των βάσεων

δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα GeoMedίa Professional, έκδοση 3. της

fntergraph ενώ χρησιμοποιήθηκε η γλώσσα προγραμματισμού Visual Basic. έκδοση 6,

της Microsoft. για την ανάπτυξη των αναγκαίωνεφαρμογών.

Ο σχεδιασμός του χαρτογραφικού υποβάθρου και η οργάνωση των βάσεων δεδομένων

πραγματοποιήθηκεαπό την ομάδα του πανεπιστημίουενώ την συμπλήρωση των βάσεων

δεδομένων ανέλαβε το υπεύθυνο για την διαχείριση των δικτύων τμήμα του δημοτικού

οργανισμού. Προς το παρόν, το σύστημα έχει εφαρμοστεί σε ένα πολύ μικρό τμήμα του

δικτύου της πόλη ενώ ακόμη και για το σvyKεKριμένO κομμάτι τα διαθέσιμα στοιχεία

είναι ελλιπή.

Το τεύχος των προδιαγραφών που συνοδεύει το ψηφιακό υλικό που δόθηκε στον

οργανισμό διαχείρισης των δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης - Λαμίας (ΔΕνΑΛ),

χωρίζεται σε δύο βασικά υποκεφάλαια. Το ένα αφορά στην περιγραφή του

χαρτογραφικού υποβάθρου και το δεύτερο στην περιγραφή των βάσεων δεδομένων για

κάθε χαρτογραφικό επί"εδο. Τα υποκεφάΜ.ια 6.2.1.1 και 6.2.1.2 βασίζονται

αποκλειστικά στο τεύχος του πιο άνω αναφερθέντος ερευνητικού προγράμματος.
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6. 2.1.1 Δίκwo ύδρευσης

Για το δίκτυο ύδρευσης τα επίπεδα του χαρτογραφικού υποβάθρου είναι:

Στο δίκτυο ύδρευσης εντάσσονται και στοιχεία του δικτύου πυρόσβεσης. Ακολουθεί

ακριβής περιγραφή κάθε πεδίου (για παράδειγμα αν είναι σημειακό ή γραμμικό) και

περιγραφή του συμβόλου που χρησιμοποιείται για κάθε πεδίο (χρώμα, μέγεθος κλπ.).

«Στο πρώτο σχεδιαστικό επίπεδο (level) θα εμφανίζονται μόνο οι αγωγοί. του

δικτύου ύδρευσης ως ευθύγραμμα τμήματα με αρχή και τέλος τους εκατέρωθεν

κόμβους. Το κάθε ευθύγραμμο τμήμα θα αποδίδεται με συνΒχή γραμμή (solid)

κυανού χρώματος (6). Για διαδοχικά (συνεχόμενα) συμβάλλοντα τμήματα

αγωγών θα πρέπει να συμπίπτει το τέλος του προηγούμενου με την αρχή του

επόμενου ενώ για συμβάλλοντα τμήματα αγωγών θα πρέπει να συμπίπτει το τέλος

του ενός με το τέλος του συμβάλλοντος.

Στο δεύτερο σχεδιαστικό επίπεδο (level) θα εμφανίζονται μόνο οι βάνες του

δικτύου. Η κάθε βάνα θα απεικονίζεται με κυκλικό σύμβολο (cell) χωρίς γέμισμα

χρώματος μπλε (1).

Στο τρί.το σχεδιαστικό επίπεδο (level) θα εμφανίζονται μόνο οι κόμβοι του

δικτύου σαν κυκλικό σύμβολο (cell) με γέμισμα χρώματος μπλε (1). Η θέση των

κόμβων θα πρέπει να ταυτίζεται με την αρχή, το τέλος ή την συμβολή των

αγωγών που εξυπηρετούνται απ' αυτόν.

Στο τέταρτο σχεδιαστικό επίπεδο (level) θα εμφανίζονται μόνο οι παροχές του

δικτύου. Οι κάθε παροχή ορίζεται σαν ευθύγραμμο τμήμα χρώματος μπλε (1). Οι

παροχές ξεκινάν από την οικοδομική γραμμή και καταλήγουν στον αντίστοιχο

αγωγό ύδρευσης.

Στο πέμπτο σχεδιαστικό επίπεδο (level) θα εμφανίζονται οι κρήνες. Αυτές θα

απεικονίζονται σαν γεμάτο (filled) τετραγωνικό σύμβολο (cell) χρώματος μπλε
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(1). Η α\ιτίστοιχη παραχή που τροφοδοτεl την κάθε κρήνη θα έχει ω_αρχή τον

αγωγό ύδρευσης και σαν πέρας το σημείο της κρήνης.

Στο έκτο σχεδιαστικό επiπεδo (/evel) θα εμφανίζovται τα πυροστόμια. Αυτά θα

απεικονίζονται σαν τετραγωνικό σύμβολο (ce/l) χωρίς γέμισμα χρώματος μπλε

(1). Η αντίστοιχη παροχή που τροφοδοτεί το κάθε πυροστόμlO θα έχει ως αρχή

τον αγωγό ύδρευσης και σαν πέρας το σημείο του πuρoστoμίoυ.

Σύμβολα: Τα σύμβολα (celIs) που θα χρησιμοποιηθούν θα βρίσκOVΤα/ σε αρχείο

βιβλιοθήκης συμβόλων (ce// /ibrary) τύπου ce/l που θα συνοδεύει το σχεδιαστικό

αρχείο.

• Το σύμβολο (ce/l) των βανών θα είναι κύκλος χωρίς γέμισμα με διάμετρο

ενός (1) μέτρου.
• Το σύμβολο (ce/l) για τους κόμβους θα είινα/ κύ1Cλος χωρίς γέμισμα με

διάμετρο ενός (1) μέτρου.
• Το σύμβολο (cell) των κρηνών θα είναι γεμάτο (filled) τετράγωνο με

πλευρά ένα (1) μέτρο.

• Το σύμβολο (cell) των κρηνών θα είναι τετράγωνο με πλευρά ένα (1) μέτρο

χωρίς γέμισμα.»

(Από το κείμενο των προδιαγραφών πσυ δημιουργήθηκε στα πλαίσια του ερευνητικού

προγράμματος «Δημιουργία Συστήματος Πληροφοριών για την ΔΕΥΑ Λαμία9»

Σε κάθε επίπεδο του χαρτογραφικού υποβάθρου αντιστοιχεί μία βάση δεδομένων με το

όνομα κάθε πεδίου τον τύπο των δεδομένων (αριθμός, κείμενο, ημερομηνία κλπ.) -και

την περιγραφή κάθε πεδίου, όπως φαίνεται και στον πίνακα 6.1. Κάθε δομncό στοιχείο

του χάρτη περιγράφεται μοναδucά από ένα κωδικό (εδώ χαρmcτηρίζεται ως κωδucός

αναγνώρισης). Με βάση αυτόν τον κωδικό που αποτελεί ένα από τα πεδία της βάσης

δεδομένων, γίνεται η συσχέτιση των δομικών στοιχείων του υποβάθρου με την

τελευταία. Αυτό το πεδίο αποτελεί το πεδίο-κλειδί της βάσης δεδομένων.

~ Yd_Agogol : Πίνακα:~

ΌνouCI nιδlιι.ι Ι τόrtΙC &δσμltντιιν Ι

~ ."...- Kεiμενo ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓα-ον

,- MI1<OS Aρ~ Mlt:OI Ti"1:tMATOI ΚΩΙΌν

f-
DIAMETR Αριιμ.ς ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ~ΤOΣ ΑΓΩΓον

f-
cανιΡ CODf Kεiμενo ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓον

,.... VΙIΚj:ODE Aρ~ ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΛΙΚΟΥ TMIf'ι'IAΤOΣ ΑΓΩΓον

,.... οοοs_ς:ΟDf Kεiμενo ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΔον ~TOΣ ΚΩΓΟΥ

f- ΜΤΕ HμΦΨ1νίof'Ωρo I'f"fPOrrtlNIA ΤαΊΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓα-ον

Πίνακας 6.1: Η δομή της βάση δεδομένων για τους ayα/Υούς ύδρευσης
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Τα πεδία που περιέχει κάθε βάση δεδομένων (ανά χαρτογραφικό επίπεδο) είναι:

Βάση δεδομένων αγωγών ύδρευσης: Στη βάση δεδομένων των αγωγών ύδρευσης

περιλαμβάνονται ο κωδικός αναγνώρισης (Yd_Ag_code), το μήκος, η διάμετρος του

αγωγού, ο κωδικός του υλικού του αγωγού, η ημερομηνία τοποθέτησης και ο κωδικός

οδού στην οποία είναι τοποθετημένο το συγκεκριμένο τμήμα του αγωγού.

Βάση δεδομένων Βανών: Η βάση δεδομένων των βανών περιέχει τον κωδικό

αναγνώρισης.

Βάση δεδομένων κόμβων: Η βάση δεδομένων για τους κόμβους περιέχει τον κωδικό

αναγνώρισης ενώ επίσης σημειώνεται αν υπάρχει φρεάτιο. Επιπλέον εισάγονται ο

κωδικός του υλικού του αγωγού, η ημερομηνία τοποθέτησης και ο κωδικός οδού.

Βάση δεδομένων παροYJQy: Η βάση δεδομένων των παροχών περιέχει τον κωδικό

αναγνώρισης για κάθε παροχή, το μήκος της παροχής τη διάμετρο της παροχής, τον

κωδικό του υλικού και την απόσταση από την αρχή του τμήματος του αγωγού που την

εξυπηρετεί.

(Παρασχάκης 1., Δινάκης Λ., Παπαδημητρίου Κ., 2000-2001)

6.2./.2 Δίκτυο αποχέτευσης

Αντίστοιχα τα επίπεδα του χαρτογραφικούυποβάθρου για το δίκτυο αποχέτευσης είναι:

Επίπεδα 1αοτογραφικούυπόllαθρου

Ι. Αγωγόο Ακαθάρτων

2. ΑγϋΥΥόο Όμβριων
3. Αγωγό, Παντοοοοϊκού

4. Φρεάτια Ακαθάρτων

5. Φρεάτια Όμβριων

6. Φρεάτια Παντορροϊκού

7. γδροσυλ/ογές
8. ΠαΡΟ1.ές Ακαθάρτων

9. Παροχές Όμβριων

10. Φορές ροής

Για κάθε πεδίο ξεχωριστά ορίζεται το είδος του πεδίου (γραμμικό ή σημειακό) και

ακολουθεί ακριβής περιγραφή του συμβόλου που σύμφωνα με τις προδιαγραφές πρέπει

να χρησιμοποιείται για κάθε χαρακτηριστικό του δικτύου (είδος συμβόλου, χρώμα

μέγεθος κλπ.).
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«...Στο πρώτο σχεδιαστικό επίπεδο (/eve/) θα εμφανίζονται μόνο οι αγωγοί του

δικτύου αποχέτευσης ως ευθύγραμμα τμήματα με αρχή και τέλος το ανάντη και το

κατάντη φρεάτιο αντιστοίχως. Το κάθε ευθύγραμμο τμήμα θα αποδίδεται με συνεχή

γραμμή (so/ίd). Για διαδοχικά (συνεχόμενα) συμβάλλοντα τμήματα αγωγών θα

πρέπει να συμπίπτει το τέλος του προηγούμενου με την αρχή του επόμενου ενώ για

συμβάλλοντα τμήματα αγωγών θα πρέπει να συμπίπτει το τέλος του ενός με το τέλος

του συμβάλλοντας.

Στο δεύτερο σχεδιαστικό επίπεδο (/evel) θα εμφανίζονται μόνο τα φρεάτια του

δικτύου. Το κάθε φρεάτιΟ' θα απεικονίζεται με κυκλικό σύμβολο (cell) χωρίς

γέμισμα. Η θέση των φρεατίων θα πρέπει να ταυτίζεται με την αρχή, το τέλος ή την

συμβολή των αγωγών που εξυπηρετούνται απ' αυτό.

Στο τpirQ σχεδιαστικό επίπεδο (/eve/) θα εμφανίζονται μόνο οι υδροσυλλογές

(σχάρες) όμβριων σαν σύμβολο (ce/l) ορθογώνιο παραλληλόγραμμο με την μεγάλη

πλευρά παράλληλη με την 'ρυμοτομική γραμμή.

Στο τέταρτο σχεδιαστικό επίπεδο (/evel) θα εμφανίζονται μόνο οι παροχές του

αποχετευτικού δικτύου. Οι κάθε παροχή ορίζεται σαν ευθύγραμμο τμήμα. ο,

παροχές όμβριων ξεκινάν από την σχετική υδροσυλλογή και καταλήγουν στον

αντίστοιχο αποδέκτη αγωγό όμβΡfων (ή παντορροϊκού). Οι παροχές ακαθάρτων

ξεκινάν από την οικοδομική γραμμή και καταλήγουν στον αντίστοιχο αγωγό

ακαθάρτων (ή παVΤOΡΡOϊΚOύ).

Στο πέμπτο σχεδιαστικό επίπεδο (leve/) θα εμφανίζονται οι φορές ροής των

αγωγών του δικτύου. Αυτές θα απεικονίζονται σαν γεμάτο (filled) σύμβολο (cell)

σχήματος ισοσκελούς τριγώνου. Η κορυφή του τριγώνου θα ταυτίζεται με το τέλος

του αγωγού (κατάντη φρεάτιο) και η διεύθυνση του ύψους του θα civat η ίδια με

αυτή του αγωγού.

Σύμβολα: Τα σύμβολα (cells) που θα χρησιμοποιηθούν θα βρίσκονται σε αρχείο

βιβλιοθήκης συμβόλων (cell /ibrary) τύπου cell που θα συνοδεύει το σχεδιαστικό

αρχείο.

• Το σύμβολο (cell) των φρεατίων θα είναι κύκλος χωρίς γέμισμα με διάμετρο

ενός (l) μέτρου.
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• Το σύμβολο (ce11) για ~ις υδροσυλλογές (σχάρες) όμβριω.ν θα εΙναΖ ορθογώνιο

παραλληλόγραμμο, χωρΙς γέμισμα, με διαστάσεις lx2 μέτρα.

• Το σύμβολο (οοl1) των φορών ροής θα είναι γεμάτο (filled) σχήματος

ισοσκελούς τριγώνου με ύψος δυο (2) μέτρα και βάση ένα (1) μέτρο.»

(Από το κείμενο των προδιαγραφών που δημιουργήθηκε στα πλαίσια του ερευνητικού

προγράμματος «ΔημlΟυργία Συστήματος Πληροφοριών για την ΔΕΥΑ Λαμίας»)

Όπως και στην περίπτωση του δικτύου ύδρευσης σε κάθε επίπεδο του χαρτογραφικού

υποβάθρου αντιστοιχεί μία βάση δεδομένων με το όνομα κάθε πεδίου, τον τύπο των

δεδομένων (αριθμός, κείμενο, ημερομηνία κλπ.) και την περιγραφή κάθε πεδioυ

(χαρακτηριστικό παράδειγμα ο πίνακας 6.2). Κάθε δομικό στοιχείο του χάρτη

περιγράφεται μοναδικά από ένα κωδικό (ο κωδικός αναγνώρισης).

ID
mt..ι\GOlίD5

.'I5\'MllAl.0I'I1
1"I15\'MIIAI.1J'IZ
W15\'MllAl.0N'3
F=l5YMllΛLII'M

l:ιJ ΛRιcH_1MtI'1A

!t1TEΙO!U..., ..1A
IIiiII.fIItGTH
.1U5Ί

I
DIΛMETR

νuιι:o

ΟΑΠ

0005 CODE
0--:,

rIlau:OΣ AI'IAf1IIII9IΣHΣ
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&ΙΛΜΕΤΡΟΣΛrllrOY
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Πίνακας 6.2: Η δομή της βάσης δεδομένων για τους α;yαryoύς αποχέτευσης.

Τα πεδία των βάσεων δεδομένων για κάθε ένα από τα χαρτογραφικά επίπεδα έχουν ως

εξής

Βάσ : Η βάση δεδομένων των αγωγών αποχέτευσης

περιέχει τα ακόλουθα πεδία: κωδικός αναγνώρισης, και ακολουθούν οι κωδικοί για τον

κύρlΟ αγUJγό, του πρώτου συμβαλλόμενου αγωγού, του δεύτερου συμβαλλόμενου

αγUJγoύ, του τρίτου συμβαλλόμενου αγUJγoύ και του τέταρτου συμβαλλόμενου αγωγού, ο

κωδικός του φρεατίου αφετηρίας και ο κωδocός του φρεατίου τέλους. ΕΠ1Πλέον

περιέχονται τα πεδία που δηλώνουν το μήκος, τη διάμετρο του αγωγού, την κλίση του

αγUJγoύ, τον κωδocό του υλocού του αγωγού, την ημερομηνία τοποθέτησης και τον

κωδocό της οδού.
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Βάση δεδομένων φρεατίων: Η βάση δεδομένων για τα φρεάτια περιέχει τα πεδία:

κωδικός αναγνώρισης, τον κωδικό για τον κύριο αγωγό, για τον πρώτο συμβαλλόμενο

αγωγό, για τον δεύτερο συμβαλλόμενο αγωγό, για τον τρίτο συμβαλλόμενο αγωγό και

για τον τέταρτο συμβαλλόμενο αγωγό. Επίσης περιέχει τα πεδία: αύξων αριθμός του

φρεατίου, διατομή του φρεατίου, κωδικός οδού, και ημερομηνία τοποθέτησης.

Βάση δεδομένων υδοοσυλλοΥ{υν (σχάoεc): Η βάση δεδομένων για τις υδροσυλλογές

περιέχει τα πεδία: τύπος κάθε σχάρας (μOVΗ=1, διπλη=2, πολλαπλη=3) και κωδικός

αναγνώρισης της.

Βάση δεδομένων παροχών: Η βάση δεδομένων για τις παροχές περιέχει τα πεδία:

κωδικός αναγνώρισης, και ακολουθούν οι κωδικοί για τον κύριο αγωγό, του πρώτου

συμβαλλόμενου αγωγού, του δεύτερου συμβαλλόμενου αγωγού, του τρίτου

συμβαλλόμενου αγωγού και του τέταρτου συμβαλλόμενου αγωγού ο κωδικός του

φρεατίου αφετηρίας και ο κωδικός του φρεατίου τέλους. Επίσης περιέχει τα πεδία αύξων

αριθμός της παροχής, ημερομηνία τοποθέτ/σης, απόσταση της παροχής από το κατάντ/

φρεάτιο, διάμετρος, υλικό και κωδικός της οδού.

(Παρασχάιcης 1., ΔινάΙCΗς Λ., Παπαδημητρίου Κ., 2000-200 Ι)

6.2.2 Το παράδειγμα της CEDRA CORPORA T/ONS

Ο όγκος των πληροφοριών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην δημιουργία

γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών για τα δίκτυα κοινής ωφέλειας είναι μεγάλος,

και όσο μεγαλύτεροςείναι ο τελικός αριθμός των στοιχείων που χρησιμοποιούνται,τόσο

πιο περίπλοκη καθίσταταιη οργάνωση των βάσεων δεδομένων. Σύμφωνα με την μελέτη

που πραγματοποιήθηκε για την Δημοτική Εmχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης

Χανίων L, 1995), η οργάνωση των βάσεων δεδομένων και η δημιουργία γεωγραφικού

συστήματος πληροφοριών για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου βασίστηκε στις

έτοιμες εφαρμογές των CEDRA CORPORATlONS24
.

Τα πεδία του χαρτογραφικού υποβάθρου που προτείνονται στην εφαρμογή δεν

διαφέρουν πολύ από την αντίστοιχη εφαρμογή του Δήμου Λαμίας και είναι:

Ι. Τα πεδία για τους αγωγούς των δικτύων (πρωτεύοντες και δευτερεύοντες)

24 Εταιρία εξειδικευμένη στην παροχή συνδυασμένων υπηρεσιών πολιτικών μηχανικών και GlS
(ΔΕγΑΧ., 1995)
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2. Τα πεδία των ειδικών τεμαχίων των δικτύων (όπως για παράδειγμα οι βάνες του

δικτύου ύδρευσης)

3. Τα πεδία των παροχών των δικτύων

Σε διαφορετική διαστρωμάτωση μπορούν επίσης να αποτυπωθούν στοιχεία του διιcrύoυ

όπως οι συνδέσεις, οι εκτροπές, τα σιφώνια και τα αντλιοστάσια.

Με αυτόν τον τρόπο επιτρέπεται η διαχείριση βλαβών του δικτύου, η οργάνωση ενός

ολοκληρωμένου συστήματος για τον υπολογισμό του φορτίου, διαδικασία που

περιλαμβάνει α) την ανεύρεση των σημείων στα οποία παρατηρείται υπερφόρτωση για

την αντικατάσταση των υπαρχόντων αγωγών του δικτύου με αγωγούς μεγαλύτερης

διαμέτρου, β) την σύνδεση των γεωγραφικών στοιχείων του δικτύου με στοιχεία

κτηματολογικά και χρήσεων γης, γ) την δημιουργία ενός γεωμετρικού μοντέλου για τον

υπολογισμό των ροών και της επάρκειας του δικτύου (και προτάσεις λύσεων κατά

περίπτωση) και γ) την επικαφοποίηση των βάσεων δεδομένων ώστε να υπάρχουν

αξιόπιστα ιστορικά στοιχεία συντήρησης ανά αγωγό, δεδομένου ότι τα δομικά στοιχεία

ενός δικτύου κοινής ωφέλειας έχουν ορισμένο χρόνο ζωής και πέραν αυτού απαιτείται

αντικατάστασή τους. (ΔΕΥΑΧ, 1995)

Η διαχείριση της βάσης δεδομένων των βασικών δομικών χαρακτηριστικών ενός δικτύου

ύδρευσης ενισχύεται από την προσθήκη μεγάλου όγκου πληροφορίας - λεπτομερειών

αλλά και στοιχείων που περιγράφουν τον περιβάλ/.οντα χώρο ή που αφορούν τους

χρήστες του δικτύου. Έτσι, δημιουργείται ένα σύνολο από βάσεις δεδομένων που

συσχετίζονται άμεσα με τα γεωγραφικά δεδομένα του δικτύου και παρουσιάζονται

επιγραμματικά πιο κάτω.

Η προτεινόμενη δομή των βάσεων δεδομένων από την μελέτη που συντάχθηκε για

λογαριασμό της ΔΕΥΑΧ L, 1995) είναι η ακόλουθηΗ:

- Οι βάσεις δεδομένων για καθένα από τα δομικά στοιχεία του δικτύου αποχέτευσης

- Η Κτηματολογική βάση δεδομένων (ιδιοκτησιακό καθεστώς και χρήσεων γης)

- Η βάση δεδομένων ζήτησης και κατανάλωσης

- Η βάση δεδομένων διαχείρισης των αδειών

- Η βάση δεδομένων διαχείρισης παραπόνων

2S Το παράδειγμα είναι ενδεικτικό και αφορά το δίκτυο αποχέτευσης
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- Η βάση δεδομένων των εργασιών συντήρησης του δικτύου κλπ.

Πιο συγκεκριμένα, οι βάσεις δεδομένων περιλαμβάνουν στοιχεία που αφορούν την

γεωμετρική θέση κάθε στοιχείου καθώς και άΜα περιγραφικά, μη γεωμετρικά

χαρακτηριστικά τους. Έτσι για παράδειγμα, στοιχεία του δικτύου όπως οι πρωτεύοντες

και δευτερεύοντες σωλήνες, τα φρεάτια κλπ, περιγράφονται από χαρακτηριστικά (στα

αντίστοιχα πεδία) όπως (ΔΕΥΑΧ., 1995):

Πρωτεύοντες αΎΟΥΥοί

Ακοιβής θέση (κόμβος αοΥής, κόμβος τέλους)

Μήκο,

Βάθος

Κωδικοποίηση υλικού και σΥήματος

Είδος γραμμής και καθαΡή διάμετρο,

Είδο, ροή,: διάκριση σε ελεύθερη και εξαναγκασμένη

Λειτουργικό καθεστώς που να υποδεικνύει

εγκαταλελειμμένο, ενεργό ή υπό σχεδίαςη

Δευτερεύοντες αγωγοί (εξυ
.

πελατών)

ΑκριΒή, θέσn (κόμΒο, αρ"';, κόμΒο, τέλου,)

Σύνδεση με τον κεντρικό σωλήνα

Μήκος, διάμετρος και υλικό σωλήνα

Στοιχ.εία χρηστών

Λειτουργικό καθεστώς που σχετική ένδειξη:

εγκαταλελειμμένο, ενεΡΎό ή υπό σ1εδίασn

Σχετικά ιστορικά δεδομένα

~ρεάτια

Κωδικοποίηση

EEωτεDΙκτi ανύιιιωση

ΣΥήμα και υλικό φρεατίων

Λειτουργικό καθεστώς που να υποδεικνύει

εγκαταλελειμμένο, ενεργό ή υπό σχεδίαση

Σχετικά ιστορικά δεδομένα

Βάση δεδομένων παοαπόνων

Διεύθυνση

Όνομα, διεύθυνση, ημερομηνία και ώρα

Περιγραφή

Τρόπο, διευθέτησης
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6.3 Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών για το δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης

στο κέντρο του Βόλου

Στα πλαίσια της δημιουργίας μιας διπλωματικής εργασίας που να μην περιορίζεται στον

αποκλειστικά επιστημονικό σκοπό που κατά βάση εξυπηρετεί, αλ/ά να

προσανατολίζεται στην χρήση νέων τεχνολογιών (στην συγκεκριμένη περίπτωση των

Γ.Σ.π.) για τις ανάγκες της τοmκής κοινωνίας αποφασίστηκε η συνεργασία μεταξύ

Πανεmστημίου Θεσσαλίας και Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης

Μείζονος περιοχής Βόλου.

Η πρώτη συνάντηση με στελέχη της Δημοτικής Εmχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης

Μείζονος περιοχής Βόλου, πραγματοποιήθηκε στις 22/11/2000 για τον προσδιορισμό

θέματος ανταλλαγής ιδεών και συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για την

υποστήριξη των αναγκών της εmχείρησης. Σε αυτή τη συνάντηση συμφωνήθηκε ο

σχεδιασμός ενός Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών για την αποτύπωση του

δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης της περιοχής Ν. Δημητριάδας - Βόλου, η δημιουργία

βάσης δεδομένων για την σύνδεση γεωγραφικών με μη γεωγραφικές πληροφορίες και η

πραγματοποίηση των όποιων δυνατών εφαρμογών επί του συστήματος (case study).

Σε επόμενη συνάντηση, η ιδέα της δημιουργίας ενός Γ.Σ.Π. για την περιοχή Ν.

Δημητριάδας εγκαταλείφθηκε και αποφασίστηκε ο σχεδιασμός να αφορά σε πιο κεντρικό

τμήμα της πόλης έτσι ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη επάρκεια στοιχείων. Η περιοχή που

τελικά ορίστηκε περικλείεται από τις οδούς Γαλλίας - Κ. Καρτάλη ~ Αργοναυτών 

Κασσαβέτη, η οποία και αποτελεί μέρος του εμπορικού κέντρου της πόλης (βλέπε χάρτη

«Περιοχή Μελ/της»).

6.3.1 ΠεΡιΥραφή του υλικού που διέθεσε η ΔΕΥΑΜΒ

Η δημιουργία του συστήματος βασίστηκε στο υλικό (ψηφιακό υλικό, χάρτες και

δεδομένα) που διαθέτει στο αρχείο της η υπηρεσία. Πιο συγκεκριμένα, για το

συγκεκριμένο κομμάτι του πολεοδομικού συγκροτήματος χορηγήθηκε σε ψηφιακή

μορφή το δίιcrυo ύδρευσης (μορφή CAD - dxf και dwg), 8 χάρτες του δικτύου

ακαθάρτων σε κλίμακα 1:500, 2 χάρτες του διΙCΤΎoυ ομβρίων σε κλίμακα 1: Ι 000 και ένας

71



ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Οικοδομικά Τετράγωνα πολεοδομικού

συγκροτήματος Βόλου

Οικοδομικά Τετράγωνα περιοχής μελέτης

ΒΟΛΟΣ. ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2002

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓAΣrA

ΤΗΣ ΜΗΛΑΚΑ ΚΥΡΑΤΣΩΣ ΜΕ ΘΕΜΑ:

Λ/ Ακτογραμμή

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΣΤΟ ΣXEΔlAΣMO ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ
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χάρτης κλίμακας 1:2000 στον οποίο αποτυπώνονται οι σχάρες του δικτύου όμβριων

υδάτων της περιοχής.

Το ψηφιακό υλικό περιέχει δεδομένα του δικτύου ύδρευσης, οργανωμένα με βάση τον

τρόπο απεικόνισής τους (γραμμικά ή σημειακά). Γραμμικά χαρακτηριστικά είναι στην

προκειμένη περίπτωση οι σωλήνες και σημειακά οι βάνες και οι κόμβοι σύνδεσης των

σωλήνων. Από το ψηφιακό αυτό υλικό εξάγονται στοιχεία όπως η διάμετρος και το υλικό

κατασκευής των σωλήνων. Τα συγκεκριμένα στοιχεία αποδίδονται γραφικά με

διαφοροποίηση στο είδος και το χρώμα της γραμμής για κάθε σωλήνα.

Οι χάρτες του δικτύου των ακαθάρτων παρέχουν γεωμετρικά την θέση των αγωγών

καθώς και συμπληρωματικά στοιχεία του δικτύου όπως τα φρεάτια και οι συνδέσεις των

αγωγών με τα κτίρια καθώς και περιγραφικά δεδομένα όπως για παράδειγμα το μήκος, η

διάμετρος των αγωγών και η θέση κάθε σύνδεσης σε σχέση με το πλησιέστερο φρεάτιο.

Τέλος οι χάρτες του δικτύου των ομβρίων περιλαμβάνουν τα δομικά στοιχεία του

διΙCΤΎoυ των όμβριων υδάτων όπως οι αγωγοί. τα φρεάτια και οι σχάρες καθώς και

περιγραφικά τους στοιχεία όπως το μήκος και η διάμετρος των αγωγών.

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος

τριών σταδίων:

Ι. Ψηφιακή αποτύπωση των δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων και όμβριων υδάτων στην

περιοχή μελέτης.

2. Σχεδιασμός των αντίστοιχων βάσεων δεδομένων.

3. Περιγραφή των δυνατών εφαρμογών επί του συστήματος (καθώς όπως πρoέιcυψε στην

συνέχεια δεν είναι δυνατή η παρουσίαση εφαρμογών με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία).

Για τον σχεδιασμό και την διαχείριση του Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών έγινε

χρήση των προγραμμάτων ArcView 3.1 της ESRI και Arclnfo 3.5.1 της ESRI και για τον

σχεδιασμό και την διαχείριση των βάσεων δεδομένων αρχικά το πρόγραμμα Excel 2000

της Microsoft και στη συνέχεια το πρόγραμμαAccess 2000 της Microsoft.
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6.3.2 Σχεδιασμός της δομή,ς του συστιίματος

6.3.2.1 Οργάνωση επιπέδων και βάσεων δεδομένων

Τα επίπεδα του χαΡΤΟΎραφικού υποβάθρου που περιλαμβάνουν τα δομικά στοιχεία των

δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης είναι:

1Ο επίπεδο: οικοδομικά τετράγωνα

20 επίπεδο: ακτογραμμή

30 επίπεδο: σωλήνες ύδρευσης

40 επίπεδο: βάνες

50 επίπεδο: παροχές ύδρευσης

60 επίπεδο: σωλήνες αποχέτευσης ακαθάρτων

70 επίπεδο: συνδέσεις

80 επίπεδο: συνδέσεις

90 επίπεδο: φρεάτια ακαθάρτων

Ι 00 επίπεδο: σωλήνες όμβριων υδάτων

11 Ο επίπεδο: φρεάτια όμβριων υδάτων

12' επίπεδο: υδροσυλλογές(σχάρες)

Στο 1Ο επίπεδο απεικονίζονται τα οικοδομικά τετράγωνα της περιοχής μελέτης με

τοπολΟΎία πολυγωνική. Το ψηφιακό αυτό υλικό όπως και η πληροφορία του επόμενου

επιπέδου προέρχονται από το εργαστήριο «Εφαρμογών της πληροφορικής στο σχεδιασμό

του χώρου») του τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής

Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Διευθυντής Επίκουρος Καθηγητής Β.

Παππάς).

Στο 20 επίπεδο απεικονίζεται η αΚΤαΥραμμή, με τοπολΟΎία γραμμική.

Στο 30 επίπεδο απεικονίζονται οι σωλήνες ύδρευσης, με τοπολογία γραμμική.

Το 40 επίπεδο περιέχει τις βάνες του δικτύου ύδρευσης με τοπολογία σημειακή.

Στο 50 επίπεδο απεικονίζονται οι παροχές της ύδρευσης και η τοπολογία του είναι

γραμμική. Πρόκειται για τους σωλήνες κατώτερης τάξης που ενώνουν το εσωτερικό

δίκτυο με τα κτίρια.

(βλέπε χάρτης «Δίκτυο ύδρευσης»)

Το 60 επίπεδο περιέχει τους σωλήνες αποχέτευσης ακαθάρτων σύμφωνα με τους χάρτες

της ΔΕΥΑΜΒ. Επειδή όμως από τη μια, το μήκος των σωλήνων που αναγράφονται στον

χάρτη δεν αντιστοιχεί στην κλίμακα του, και από την άλλη η θέση των σωλήνων στο
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Ακτογραμμή
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ΟΤ περιοχής μελέτης
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χάρτη δεν αντιστοιχεί στην πραγματικότητα, η ψηφιοποίησή τους έγινε κατά προσέγγιση.

Το πραγματικό μήκος των σωλήνων αναγράφεται στη βάση δεδομένων ενώ στο

χαρτογραφικό υπόβαθρο η ψηφιοποίηση των αγωγών έγινε κατά προσΈΥΥιση στο κέντρο

των δρόμων όπως ακριβώς και στους πρωτότυπους χάρτες/σκαριφήματα.

Το 70 επίπεδο περιέχει τις συνδέσεις του διΙCΤΎOυ των ακαθάρτων που είναι οι σωλήνες

κατώτερης τάξης και οι οποίοι συνδέουν το εσωτερικό δίκτυο με τα κτίρια. Το

συγκεκριμένο επίπεδο έχει τοπολογία σημειακή και με τον τρόπο αυτό αποτυπώνεται η

ακριβής θέση τους ως προς τους δευτερεύοντες σωλήνες. Αυτό το πεδίο δημιουργήθηκε

σε αντιστοιχία με τους χάρτες της ΔΕγΑΜΒ. Όπως προέκυψε τελικά στο στάδιο της

ανάλυσης του δικτύου. είναι προτιμότερη η απεικόνιση των συνδέσεων ή παροχών

(δίκτυο αποχέτευσης και δίκτυο ύδρευσης) με τοπολογία γραμμική και όχι σημειακή

καθώς υπάρχει πληροφορία που δεν μπορεί να αποδοθεί με τον δεύτερο τρόπο, όπως

είναι για παράδειγμα οι διευθύνσεις των συνδέσεων ως προς τον κεντρικό άξονα του

δρόμου.

Στο 80 επίπεδο επίσης απεικονίζονται οι συνδέσεις του διιcrύoυ αποχέτευσης μόνο που σε

αντίθεση με το 70 επίπεδο, το συγκεκριμένο επίπεδο έχει τοπολογία γραμμική. Η βάση

δεδομένων αυτού του επιπέδου περιέχει όλες τις υπόλοιπες πληροφορίες που αφορούν

τις συνδέσεις του δικτύου αποχέτευσης.

Το 90 επίπεδο είναι τα φρεάτια ακαθάρτων και έχει τοπολογία σημειακή. Τα επίπεδα 6

και 9 θα μπορούσαν να αποτελούν ένα επίπεδο θεωρώντας τα φρεάτια ως δομικά

στοιχεία του επιπέδου 6 που περιέχει τους σωλήνες ακαθάρτων. Στην εφαρμογή της

παρούσας μελέτης τα φρεάτια λειτουργούν ως αυτόνομα χαρακτηριστικά του

συστήματος και τα τοποθετούμε σε ξεχωριστό επίπεδο γεγονός που καθιστά πιο εύκολη

την διαχείρισή τους.

(βλέπε χάρτης «Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων)

Το 100 επίπεδο περιέχει τους σωλήνες όμβριων υδάτων με τοπολογία γραμμική.

Το 11 ο επίπεδο περιέχει τα φρεάτια του δικτύου των όμβριων υδάτων με τοπολογία

σημειακή.
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Το 120 επίπεδο, περιέχει τις υδροσυλλογές - σχάρες του δUCΤΎoυ των όμβριων υδάτων με

τoπoλoyiα σημειακή.

(βλέπε χάρτης «Δίκτυο όμβριων υοο.τωγ))

Ακολουθεί αναλυτική περιγραφή των βάσεων δεδομένων ανά επίπεδο και η μεταξύ τους

συσχέτιση. Κάθε πίνακας χωρίζεται σε τρεις στήλες. Αρχικά δίνεται η oνoμασiα κάθε

πεδίου, έπεπα γίνεται αναφορά στον τύπο του πεδίου και ακολουθεί η αναλυτική

περιγραφή για κάθε πεδίο. Ένα πεδίο μπορεί να είναι αριθμητueό, μπορεί να περιέχει

χαρακτήρες (C), ή ημερομηνία (ημερομηνία) ενώ στην παρένθεση δηλώνεται το μέγεθος

του πεδίου. Για παράδειγμα, στον πίνακα της βάσης δεδομένων που αφορά το επίπεδο

των οucοδομικών τετραγώνων, το πεδίο «Eπιφάνειw) έχει τύπο N(lO,6). το οποίο

σημαίνει ότι το συγκεκριμένο πεδίο είναι αριθμητικό με μέγεθος μέχρι 1Ο χαρακτήρες 

αριθμούς και 6 δεκαδικά ψηφiα. Στον ίδlΟ πίνακα το πεδίο «Κωδικός ΣΧΙ1» Eίw.l. μη

αριθμητικό (σε πεδία μη αριθμητικά δεν μπορούν να γίνουν πράξεις) και μπορεί να έχει

μέχρι και 10 χαρακτήρες.

Ανά επiπεδo οι βάσεις δεδομένων είναι:

Ι Χαρτογραφικό επίπεδο: Οικοδομικά Τετράγωνα Ι

Β. \. Οικοδ<}JΙΙΚ(;Η' ΤLTjIU'{(;j\·(,j\·

Τoπoλoγiα επιπtδoυ: ΠoΛVγωνική

Ονομασίαπεδίου τt\πoς ΠερtYραφή

Επιφάνεια Ν(IΟ,6) Το εμβαδόνκάθε πολυΥώνου

Περίμετρος Ν(9,6) Η περίμετροςκάθε πολυγώνου

IDO.T. C(lO) Κωδικός μοναδικόςγα/ κάθε οικοδομικό τετράγωνο

Κωδ"'ός ΣΧΙΙ C(IO) Κωδικός κάθε ο.τ. σύμφωνα με το εγκεκριμένο Σχέδιο

Πόλεως
Κωδ"'ός ΕΣΥΕ Ι C(IO) Κωδ",ός με βάση αρίθμηση της Ε.Σ.Υ.Ε.

Κωδ",όο ΕΣΥΕ Π CΙIO) Κωδ",όο με βάση αοίθ"ηση τηο Ε.Σ.Υ.Ε.

κχ γης 1σι.> ορόφου C(3) Κυρίαρχη χρηση γης 100 ορόφου
ΔΧ γηο 1W ορόφου C(3) Δευτερεύουσαχρήση γης ] 00 ορόφου
κχ γηο 2w οοόφου CΙ3) KυoίαDΎη Ύοήση ΥΠΟ 2w

οοόφου

ΔΧ. γης 2σ1.> ορόφου C(3) Δευτερεύουσαχρήση γης 2w
ορόφου

κχ γηο 3w
οοόφου C(3) KυρtαP1ιη

.
1γηο 3w

οοόφου

ΔΧ. γης 300 ορόφου C(3) Δευτερεύουσαχρήση γης 30\1 ορόφου
κχ ΥΠΟ 4w

οοόφου CΙ3) KυoίαDΎη
.

1ΥΠΟ 4w
οοόφου

ΔΧ. γης 401> ορόφου C(3) Δευτερεύουσαχρήση γης 40\1 ορόφου
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ΠΑΝΕΙΠΣΠΙΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ -ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΉΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΊΉΣ ΜΗΛΑΚΑ ΚΥΡΑΤΣΩΣ ΜΕ ΘΕΜΑ:

Γ.Σ.Π. ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ KOINHΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ:

ΚΕΝΤΡΙΚΉ ΠΕΡΙΟΧΉ ΒΟΛΟΥ

ΔΙΚΤΥΟ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Ακτογραμμή

ΟΤ πολεοδ. συγκροτήματος Βόλου

ΟΤ περιοχής μελέτης

Σωλήνες όμβριων υδάτων

• Φρεάτια όμβριων υδάτων

ο Σχάρες

ΒΟΛΟΣ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2002
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γεωμετρικά χαρακτηριστικά των πολυγώνων.

Το στοιχεία που αφορούν τις χρήσεις γης προέκυψαν από το εργαστήριο «Εργαστήριο

Γεωγραφικών Ερευνών και Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού» (Διευθυντής Επίκ.

Καθηγητής Α. Κούγκολος). Πρόκειται για στοιχεία σχετικά με τις χρήσεις γης της

περιοχής ενδιαφέροντος ανά κτίριο και ανά όροφο. Το υλικό αυτό προέκυψε από 7

διαφορετικούς χάρτες (κάθε χάρτης για έναν ξεχωριστό όροφο). Η περιοχή

ενδιαφέροντος δεν συμπίπτει με την περιοχή μελέτης όπως αξιολογήθηκε από την ομάδα

του εργαστηρίου αλλά αντιστοιχεί σε τρεις διαφορετικές περιοχές μελέτης. Αυτό είχε ως

αποτέλεσμα, ο τελικός αριθμός χαρτών που εξετάστηκαν να είναι, ποσοτικά, 21.

Στην παρούσα διπλωματική εργασία το πεδίο αναφοράς είναι το οικοδομικό τετράγωνο

και όχι το κτίριο, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει αναγωγή των στοιχείων έτσι ώστε να

αναφέρονται σε χρήσεις γης ανά οικοδομικό τετράγωνο ανά όροφο με βάση το εμβαδόν

των κτιρίων. Έτσι προέκυψε μία ακόμη βάση δεδομένων την οποία προσθέσαμε στα

στοιχεία του στρώματος «Οικοδομικά τετράγωνα» με την χρήση ενός κοινού πεδίου 

της στήλης «κλειδί» που δίνει τον κωδικό της ΕΣΥΕ για κάθε στ.

Η ομαδοποίηση των χρήσεων γης έγινε σε έξι κατηγορίες οι οποίες είναι: κατοικία,

εμπόριο, γραφεία, βιοτεχνία, κοινωφελείς λειτουργίες και άλλες χρήσεις. Στην συνέχεια

ορίστηκε αριθμητική κωδικοποίηση για κάθε ομάδα, για λόγους ευχρηστίας, με τους

εξής κωδικούς

κατοικία: 100
εμπόριο: 200
γραφεία: 300
βιοτεχνία: 400
κοινωφελείς λειτουργίες 500
άλλες χρήσεις: 600
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Ονομασίαπεδίου Τύπος Περ,γραφή

ωσ.Τ. CΙIO\ Ο κωδικόςτου οucοδομueούτετοογώνου

Πληθυσμός1991 Ν(4,Ο) σ πληθυσμός του ~.~:βάση ~~ στοιχεία της
ι,πογοαωής του 1991 . :ΕΣΥΕ

Πληθυσμός 1981 Ν(4,Ο) Ο πληθυσμός του Ο.Τ. με βάση τα στοιχεία της

ι,πογραφήςτου 1981 (πηγή: ΕΣΥΕ\

Πληθυσμός 1971 Ν(4,Ο) Ο πληθυσμός του αΤ. με βάση τα στοιχεία της

ι,πογραφήςτου 1971 (πηγή: ΕΣΥΕ\
Πληθυσμός 1961 Ν(4,Ο) Ο πληθυσμός του ο.τ. με βάση τα στοιχεία της

ι,πογραφήςτου 1961 (πηγή: ΕΣΥΕ)

Η συγκεκριμένη βάση δεδομένων συνδέεται με την βάση δεδομένων των οueοδομικών

τετραγώνων μέσω του πεδίου «10 Ο,Τ», Έτσι είναι δυνατή η πρόσβαση στα

πληθυσμιακά δεδομένα κάθε OΙKOδoμtκoύ τετραγώνου προηγούμενων ετών για την

παραγωγή χαρτών και την παΡOυσiαση της διαχρoΝUCΉς πληθυσμιακής εξέλιξης. Επίσης

με γνώμονα τα στοιχεία του πιο πάνω πίνακα είναι διMlτή η προβολή του πληθυσμού σε

επόμενες δεκαετίες με αποτέλεσμα να υπάρχει η δυνατότητα αξ1Ολόγησης της επάΡΚΕιας

του δικτύου για μεΥάλο ΧΡΟV1χό διάστημα.

ι.1.:;Χ:;;α::;Ρ,;;<ΟΥ;;.:.:ρ;;:α:;:φ:;:'Κ::;ό;,;&Π;;ίπ;ε;;;δ;;Ο;;.:;;A;;;κτ~oγ:.:ρ;;α~μ;:;μ;;:ή:... .... Ι

ΙΙ \. ι}l(τογΡUfψιί.:;

Τοπολογία επιπέδου: r;
Oνoμaσia πεδίου Τύπος Ηερ'ΥΡαφ';

ΚόμlJoc ααvήc CΙ10\ Ο κωδucόc του κόμβου αΟΥή,

Κόμβος τέλους C(IO) Ο κωδueός του κόμβου τέλους

Μήκος ΝΙIΟ,6\ ΤΟ μήκος κάθε γοαμμής

lD C(IO) σ κωδucός κάθε γραμμής
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Β. \. Λγωγtίn'Τδ,Η:υσιι.ς

Ι ΤοπολογίαεΠ1πέδου:Γ)αμμUCΉ

Ονομασίαπεδίου Τύπος Περηραφή

Ι IDαγωΥού C(lO) Ο κωδικός κάθε αγωγού

Κόμf30ς αρχής C(lO) Ο κωδικός του κόμf30υ αΡv1Ι:; του αγΟΥΥού

Κόμβος τέλους C(lO) Ο κωδικός του κόμβου τέλους του αγωγού

Είδος C(5) Κωδικός που δίνει το υλικό και την διάμετρο του

αγωγού

Υλικό C(20) Το υλικό του αγωγού και παίρνει τις τιμές:

(Amiantoswlines) αμ1αντοσωλήνες, (Sidiroswlines)
σιδηροςωλήνες, (ΡοIΥaithίlenίο) πολυαιθυλένιο

Διάμετρος lnm (Φ) Ν(3,Ο) Η διάμετρος του αγωγού σε χιλιοστά

Μήκος Ν(5,2) Το μήκος του αγωγού σε μέτρα

Ημερομηνία Ημερομηνία Η ημερομηνία εγκατάστασης του σωλήνα

εγκατάστασης

Βάθος Ν(5,2) Το βάθος του αγωγού σε μέτρα

ι

Ι

Ι

1

l
J

Ι

j

'χαρτογράφ-;κό έπίπεδο: Σωλήνες δικτύου ύδρευσης
"' ....-ιo;_.-.. .....~--...

'.'..

1

Ι

J

]

Το πεδίο «ID αγωγού» ετναι το πεδίο-κλειδί για την σύνδεση του πίνακα αντίστοιχα με

Τ1ς βάσεις δεδομένων των παροχών, των βανών, της διεύθυνσης των αγωγών και του

ιστορικού βλαβών.

Το πεδίο «είδ09> παίρνει τις τιμές: AC80, AC150, AC200, ΡΕ90, PVC90, AC300, ST2--->

ST1---> PVC250, AC100, AC60 όπου AC είναι σωλήνες από αμίαντο, ΡΕ είναι σωλήνες

από πολυαιθυλένιο και ST είναι οι σιδηροσωλήνες.

Η διάμετρος των σιδηροσωλήνωνδίνεται πάντα σε ίντσες. Στη βάση δεδομένων ΈΥτνε

μετατροπήτους σε χιλιοστά (mm). Η αντιστοιχία είναι: 1 ίντσα = 0,25 εκατοστά.

Χαρτογραφικό επίπεδο: Παροχές δικτύου ύδρευσης

)ί3-:Δ. πυ ι)()χιίn: (ίJδμf.υστι)

ΤοπολσΥία εΠ1πέδου: ΓραμμΟΟ

Ονομασία πεδίου Τύπος Περι"lραφή

IDπαροχής C(10) Ο κωδικόςκάθε παροχής

Υλικό C(20) Το υλικό κάθε παροχής

Διάμετρος mm Ν(3,Ο) Η διάμετρος κάθε παροχής σε χιλιοστά

Απόσταση a Ν(5,2) Η απόσταση (σε μέτρα) του τέλους της
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σύνδεσης από την γωνία της 011cοδομUC'ής

γραμμής (διαγράφοντας την πορεία του

δρόμου προς βόρεια ή ανατολικά πάντα την

πρώτη που συναντάμε)

Απόσταση_b Ν(5.2) Η απόσταση (σε μέτρα) του τέλους της

σύνδεσης από την επόμενη γωνία της

οικοδομικής γραμμής

Κατακόρυφη απόσταση Ν(5,2) Η κατακόρυφη απόσταση από την

οικοδομική γραμμή

Ι Βάθος ροής Ν(5,2) Το βάθος ροής

JΗμερομηνία εγκατάστασης Ημερομηνία Η ημερομηνία εΥκατάστασης της παροχής

Ι ωαγωγού C(lO) Ο κωδικόςτου αγωΥού με τον οποίο

συνδέεταιη παροχή

Οδός C(20) Το όνομα του δρόμου πάνω στο οποίο

βρίσκεται η παροχή

Αριθμός C(5) Ο αριθμός του κηρίου με το οποίο γίνεται η

σύνδεση

Τ.Κ C(6) Ο ταχυδρομικός κώδ1κας της περιοχής

Αριθμός υδρoμέtρoυ C(lO) Ο κωδικόςτου υδρομέτρου κάθε σύνδεσης

Το πεδίο «Αριθμός υδρομέτρου» αποτελεί το πεδίο-κλειδί σύμφωνα με το οποίο γίνεται

η σύνδεση της συγκεκριμένης βάσης δεδομένων με την βάση δεδομένων που περιέχει τα

στοιχεία των χρηστών-καταναλωτών. Επίσης με το πεδίο «m αγωγού» επιτυγχάνεταιη

σύνδεση με την βάση δεδομένωντων αγωγώνύδρευσης.

Χαρτογραφικόεπίπεδο: Βάνες

1Bλ\ι~ - -

=--~ -=- ~ -J........... _. .

ΤοπολοΥία επmέδoo:Σημειακή

Ονομασία πεδίου Τύπος Περιγραφή

ω βάνας C(10) Ο κωδικός για κάθε βάνα

Δ1άμετρος Dlm Ν(3.0) Η δ1άμετροςκάθε βάνας σε χ1λιοστά

Υλικό C(20) Το υλικό κατασκευής κάθε βάνας

ωαγωγού C(10) Ο κωδικός του αγωγού πάνω στον οποίο βρίσκεταικάθε

βάνα

Το τελευταίο πεδίο αποτελεί το πεδίο-κλειδί, δηλαδή το πεδίο σύνδεσης μεταξύ της Β.Δ.

βανών και της Β.Δ. των σωλήνων ύδρευσης.
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Β. \. \y(,)y(!J\, \ποχέτησιι,;

Χαρτογραφικό επίπεδο: Σωλήνες αποχέτευσης ακαθάρτων

Τοπο ία εΠ1πέδου:Γ αμ

Ονομασία πεδίου Τύπος

Η διάμετρος κάθε αγωΥού σε εκατοστά

Ο κωδucός κάθε αγωΥού

Το μ:ήΚΟζ κάθε αγωγού σε u.έτoo

Περιγραφή

C(IO

Ν 3,0)
Ν 5,2)

Διάμετ~cm (Φ)

ID αγωΥού

Μήκο<

1
]

Ι
Ημερομηνία

εγκατάστασης

Υλικό

Ημερομηνία

C(20)

Η ημερομηνίαεγκατάστασηςτου σωλήνα.

Τα υλικό κατασκευήςκάθε αγωγού

ID φρεατίου αΡΥής

ID φοεατίου τέλους

C(lO)
C(lO

Ο κωδΊΚός του φρεατίου αρχής κάθε σωλήνα

Ο κωδικόςτου φρεατίου τέλους κάθε σωλήνα

Το πεδίο «Yπαριcrα/μψ) δηλώνει στοιχεία που προστέθηκαν αυθαίρετα για τις ανάγιcες

τις εφαρμογής και παίρνει τις τιμές

Το πεδίο «ID αγωΥσύ)) είναΊ το πεδίο-κλειδί για την σύνδεση της συγκεκριμένης βάσης

δεδομένων αντίστΟΊχα με τις βάσεις δεδομένων δt.εύθυνσης αγΟΥ'(ών, ιστορικού βλαβών

και συνδέσεων αποχέτευσης. Επίσης το πεδίο «ID φρεατίου αρχήρ) συνδέεΊ το

σιryκεκρψένo πίναιcα με την βάση δεδομένων των φρεατίων ακαθάρτων.

)

]

]

]

Βάθοc ooήC

Υπαρκτά/μη

Ν 5,2
C(J)

Το ~άθοc ooήc

Ειδική κωδικοποίησηγια τονχαρακτηρισμότων

αγωγών που δεν υπήρχαν σ:rovςχάρτες της

ΔΕΥΑΜΒ

Ι
Ι

]

Ο: στοιχεία που προστέθηκαν στη συνέχεια και

1: στοιχεία που υπήρχαν στους χάρτες της ΔEVΑλ1Β.

Σης πεΡlπτό.χJεις όπου λ&Υω ελλείψεων των χαρτών (εξαιτίας της παλαιότητας του

διΊCtύoυ) παρατηρούντω «κενά)) σχεδtασμoύ των δΊΊCtύων, προστέθηκαν ορισμένα. από

τα δομ11cά στοτχεία στο χάρτη (μόνο σε πεΡlπτό.χJε!ζ που αυτό ήταν δυνατό και

απoκλειστιιcά για τις ανάΎ1Cες ης παρούσας διπλωματικής εργασίας) με ειδικό KωδΙΙCό

στην βάση δεδομένων, που δηλώνεΊ το γεγονός όη αυτά προστέθηκαν αργότερα. και ότι

δεν υπάρχουν στους χάρτες τις ΔΕΥΑΜΒ. Σε ορισμένες περιπτώσεις αυτό είναι αδύνατο

χωρίς να έχει γίνει εξ' αρχής εmτόπια έρευνα, πράγμα αδύνατο για την σuyKεκΡΊμένη

περίπτωση.
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ΧαΡτσΥραφικό επίπεδο: Σ1>νδέσεις απOXέτΕVΣΗς ακαθάρτων

11. \. ff\),·ό~(fr.ω\' (υΠΟΖ;:nt)('iIl)

Ι Τοπολονία επιπtδoυ.Γι

Ι Ονομασίαπεδίσu Τύπος
Περιγραφή

IDσύνδεσηc CI01 Ο κωδικόcκάθε σύνδεσnc

Διάμετρος cm (Φ) Ν 3,0) Η διάμετρος κάθε σύνδεσης σε εκατοστά

IDαγα/Ύού C(ΙO) Ο κωδικόςτου αγωγού με τον οποίο συνδέεταικάθε

σωλήνας σύνδεσης

HμεΡOμηviα Ημερομηνία Η ημερομηνίαεγκατάστασηςτης σύνδεσης

εγκατάσταση,

Απόσταση_a Ν(5,2) Η απόσταση (σε μέτρα) του τέλους της σύνδεσης

από τηνγωνία της oικoδoμncήςγραμμής

(διαγράφονταςτην πορεία του δρόμου προς βόρεια ή

ανατολικά πάντα την πρώτη που συναντάμε)

Απόσταση_b Ν(5.2) Η απόσταση (σε μέτρα.) του τέλους της σύνδεσης

από την επόμενη γωνiα τηο 01l<oδoμUCΉςγραμμής

Κατακόρυφη Ν(5,2) Η κατακόρυφη απόσταση από την οικοδομική

απόσταση γραμμή

Βάθος οοής Ν(5,2) Το βάθοο οοήο

Οδός C(20) Το όνομα της οδού πάνω στην οποία βρί01Cεταικάθε

σύνδεση

Αριθμός C(5) Ο αριθμόςτου κτιρίου με το οποίο γίνεται η

σύνδεση

Το πεδίο «ID σύνδεσηφ είναι το πεδίο κλειδί για την συσχέηση της βάσης δεδομένων

των συνδέσεων αποχέτευσης με την βάση δεδομένων του ιστορικού βλαβών και με τον

πίνακα που ακολουθεί. Επίσης το πεδίο «αριθμόρ) συνδέει τον παραπάνω πίνακα με την

βάση δεδομένων η οποία περιέχει στοιχεία των χρηστών του διιcrύoυ. Για την

σιryκεκρψένη σύνδεση απαιτείται μια μικρή μετατροπή της βάσης δεδομένων των

χρηστών έτσι ώστε κάθε αριθμός να εμφανίζεται σε ένα μόνο πεδίο του πίνακα. Στον

πίνακα χρηστών (βλέπε παρακάτω Β.Δ. χρηστών/καταναλωτών) υπάρχει περίπτωση

κάποιος αριθμός να εμφανίζεται περισσότερες από μια φορές εφόσον αντιστοιχεί σε

περισσότερους του ενός χρήστες - καταναλωτές. (λαμβάνοντας υπόψη όn η

συγκεκρψένη βάση δεδομένων αφορά και στους χρήστες του δικτύου ύδρευσης).

Με βάση τους χάρτες της ΔΕγΑΜΒ ακολουθήθηκε και δεύτερος τρόπος απε1lCόνισης

των σwδέσεων της αποχέτευσης με τα ιcrψια, με σημειακή μορφή.
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Β. \. σ,.\·iΊ~ σε<')\' (IJΠΟΖi:n:,lσιl)

Toπoλoγlαεπιπέδου.Σ ειο.κή

Ονομασίαπεδίου Τύπος Περιγραφή

ID σύνδεσης C(lO) Ο κωδικόςκάθε σύνδεσης

Απόσταση από N(S,2) Η απόσταση σε μέτρα από το KOνtινότειχι φρεάτιο

φρεάτω

I.Χ..α;;:ρ"τσrοο:,:;ρ"αο:;φ"u<o.'.επ..ίπε..δ.ο.:.φ;;,;;ρ..εάτ..ια..δ.um>-..Ό"u..α.κ;οα..θ..α;;:'ρ......&.ν ... ......__...ι~

Η. \. ψιιε4ίτιll ιιιω()ιίιιτι')\'

ΤοπολοΥΙαεπrπέδoυ.Σηιειακή

Ονομασίαπεδίου Τύπος Περιγραφή

ΙDφρεατίων C(IO) Ο κωδικός γα/ κάθε φρεάτιο

Υλικό C(20) Το υλικό κατασκευήςκάθε φρεατίου

Διάuετρoc cm ΝI3,Ο\ Ηδιά κάθε φοεατίου σε εκατοστά

Διατομή C(IO) Η διατομή κάθε φρεατίου

Κωδικός ΔΕΥΑΜΒ C(IO) Ειδική κωδικοποίηση κάθε φρεατίου σύμφωνα με την

ΔΕΥΑΜΒ

Το πεδίο «ID φρεατίων» αποτελεί το πεδίο σύνδεσης Ύα/ την σύνδεση του

συΥκεκρψέvoυ πίνακα με την βάση δεδομένων των αγωΥών αποχέτευσης.

Ι Χαρτογραφικό επίπεδο: Σωλήνες όμΡρWJV υδάτων Ι

Β. \. σΝλιί"ες ο,ιβρl{!}\'

ΤοπολσνΙaεπιπέδου:Γoαιιuικ"

Ι Ονομασίαπεδίου Τύπος Περιγραφή

ID αγΟΎγού C(IO) Ο κωδικό, κάθε αγωΥού

Φρεάηο αιm1' C(lO) Ο κωδικό,του φρεατίου αρΥή, κάθε αγωγού

Φρεάηο τέλους C(lO) Ο κωδικόςτου φρεατίουτέλους κάθε αγωγού

Μήκος N(S,2) Το μήκος κάθε αγωγού σε μέτρα

Διά : ΙΦ) ΝI3,Ο\ Η διάuετοοc κάθε αΎα/'Υού σε εκατοστά

Ημερομηνία Ημερομηνία Η ημερομηνία εγκατάστασης της σύνδεσης

εγκατάστασης

Eiδoς δα/τομής C(20) Η διατομή κάθε αγOYfού και είναι είτε κυκλική είτε

τετράγωνη

Υλικό C(20) Το υλικό Kατασιcευnςκάθε αγωγού

Υπσρκτά/μη C(l) Ειδική κωδικοποίησηγια τονχαραχτηΡισμότων

αγωνώνΠΌυ δεν υπήΡΥανοτους>'άοτεςmςΔΕΥΑΜΒ
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Το πεδίο «α/ αγΟΎ'(ού» αποτελεί το πεδίο κλειδί ym την συγκεκριμένη βάση και την

συσχετίζει με την βάση δεδομένων του ιστορικού βλαβών και με την βάση δεδομένων

διεύθυνσης των αγΟΎ'(ών. Επίσης το πεδίο «φρεάτιο αρχής» συνδέει τον συγκεκριμένο

πίνακα με την βάση δεδομένωντων φρεατίων.

Χαρτογραφικόεπίπεδο: Φρεάτιαόμβριωνυδάτων

Ο κωδικόςκάθε φρεατίου

Το υλικό κατασκευήςκάθε φρεατίου

Η διάμετροςκάθε φρεατίουσε εκατοστά

Η διατομή κάθε φρεατίου

Ειδική κωδικοποίησηγια τονχαρακτηρισμότων φρεατ,ίων

που δεν υπήρχανστουςχάρτεςτηςΔΕΥΑΜΒ

Χαρτayραφικόεπίπεδο:Σχάρες

Η .. :\. σΖύρες (δίl\:ηιο οιlllρίω\')

ΤοπολογΙα επιπέδου:Σ.7μειακή

Ονομασία πεδίου Τύπος Περιγραφή

m C(lO) ο κωδικόςκάθε σχάρας

Κωδικός φρεατίου C(lO) Ο κωδικόςτου φρεατίου με το οποίο συνδέεταικάθε

σχάρα

Ο σχεδιασμόςσυμπληρώνεταιαπό τις ακόλουθεςβάσεις δεδομένων:

Ι Ιστορικό βλαβών •---.......~------------.
Β. \. lσΤΟj}Ι1ωί,llλ(J!\Ι:)\'

Ονομασίαπεδίου Τύπος Περιγραφή

m αγωγού/σύνδεσης C(lO) Ο κωδικός κάθε σωλήνα ή σt!νδεσης

Είδος C(l) Ειδικόςκωδικόςγια την δtάκριση σε αγΟΎ'(ούς και

συνδέσεις

Ημερομηνία Ημερομηνία Η ημερομηνίαεπιδιόρθωσηςτης βλάβης

Περιγραφή C Κείμενο με τα χαρακτηριστικά της βλάβης και την

διαδtκασία της επtδιόρθωσης
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Το πεδίο-κλειδί για τον συγκεκριμένο πίνακα είναι το πεδίο «ID αγωΥούΙσύνδεση9>.

Στοιχεία καταναλωτών- χρηστών

Αριθμός υδρομέτρου C(l Ο)

1

Ονομασία πεδίου

Κωδικός διαδρομής

Ιδιοκτήτης

Οδός

Αριθμός

ID σ.Τ.

Προηγούμενη

ένδειξη

Νέα ένδειξη

Κατανάλωση_m"

_Ύδρευση
Ι ΦΠΑ ύδρευσης

Αποχέτευση

ΦΠΑ Αποχέτευσης

Ενοίκιο υδρομέτρου

ΦΠΑ ενοικίου

Ομβρια

ΦΠΑομβρίων

Στρογγυλοποιήσεις

Σύνολα

Τύπος

C(lO)

C(20)
C(20)

C(5)

C(lO)
Ν(20)

Ν(20)

Ν(20)

Ν(20)

Ν(20)

Ν(20)

Ν(20)

Ν(20)

Ν(20)

Ν(20)

Ν(20)

Ν(20)

Ν(20)

Ν(20)

Περιγραφή

Ένας 9ψήφιος κωδικός που χρησιμΟΠΟΊείται από την

ΔEYλ/ιf.B

Ένας ΊψηφΙ0ς ή 8ψήφΙ0ς κωδικός, μοναδικός για την

αρίθμηση κάθε υδρομέτρου

Το ονοματεπώwμοτου ιδιοκτήτη του υδρομέτρου

Το όνομα του δρόμου πάνω στον οποίο βρίσκεται το

υδρόμετρο

Ο αριθμός του κτφίου με το οποίο γίνεται η σύνδεση

του υδρομέτρου

Ο κωδικόςτου οικοδομ1Κούτετραγώνου

Η προηγούμενη κατανάλωση για την ύδρευση (σε m')

Η νέα κατανάλωση για την ύδρευση (σε m.J)
Η κατανάλωση ύδατος σε m" και είναι η διαφορά των

δύο προηγούμενων στηλών.

Η χρέωση για την ύδρευση σε m.!. Διαφέρει από την

προηγούμενη στήλη μόνο σε περmτώσεις όπου η

κατανάλωση είναι μικρότερη από συγκεκριμένη τιμή

που αποτελεί την πάγια κατανάλωση που χρεώνεται

κάθε καταναλωτής ακόμα και όταν ο ίδιος έχει

μηδενική κατανάλωση

Η συνολική χρέωση σε δραχμές

σ φόρος προστιθέμενης αξίας για τ/ν ύδρευση

Το ποσό που είναι υποχρεωμένος να πληρώσει ο

καταναλωτής για την ενοικίαση του υδρομέτρου

σ φόρος προστιθέμενης αξίας για το ενοίια0 του

υδρομέτρου

Η χρέωση σε δραχμές για την χρήση του δικτύου

αποχέτευσης

σ φόρος προστιθέμενης αξίας Υια τ/ν αποχέτευση

Η χρέωση σε δραχμές για την λειτουΡΎία του δικτύου

όμβριων υδάτων

σ φόρος προστιθέμενης αξίας για την λειτουΡΎία του

δικτύου όμβριων υδάτων

ΣΤΡΟΥΥυλοποιήσεις στα παραπάνω ποσά για να

προκύψει η τελική χρέωση

Η συνολική χρέωση
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Η βάση δεδομένων των καταναλωτών προέκυψε από αρχείο που η ΔEVΑΜΒ διαθέτει σε

ψηφωκή μορφή (βλ/πε Παράρτημα).

ι.ί ;,;B;:;άση~;;;δε~δ;;;o:;:με;,;'...;;;;.;,ν.:.γ,;;..;.τ/;,;:.;"""X~~ετι;,;·;,;:ση~αy.ωy;.:;;ώ;.;ν.-.;δ;:;ρ;::δμ:;;ω;;ν;.. ...ι~

Β. \. όιε\ιΟι,\·σll.;tJΊι'ηι;,\'

Ονομασίαπεδίου Tfuro< Πεpιγpαφιj

IDαγωΥού C(ΙO) Ο κωδικός κάθε αγύ>Ύού

Οδός C(20) Το όνομα του δρόμου στον οποίο βρίσκεται κάθε

αγ"'Υός

Με την συΥκεκριμένη βάση δεδομένων επιλύονται προβλήματαπου δημιουργούνταιαπό

περιπτώσεις, όπως η αλλαγή της ονομασίας ενός δρόμου πάνω στον οποίο βρίσκεται

κάποιος αγωγός κλπ.

6.3.2.2 Σχεσιακή δομή Τα/ν βάσεων δεδομένων

ο τρόπος συσχέτισης των βάσεων δεδομένων ανά δίκτυο που όπως αναφέραμε βασίζεται

στην λσΥοςή των πεδIων-κλειδtών , έχει ως εξής

85



Π Icι

5,2)

J
U Ιιι.

U
D

U

ο

J
J
Π

n

86

J



l
l
!l
.J

l

l
J
J

J
J
J
J

αΔ. Χρη",,,' - "Ι

C(1(J)
C(7J)

Δίκrvo απ,

Ν(5,2)
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Δίκπ)οό ιων "δάτων
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6.3.3 Προβλήματα στην δημωυρ"Ιία Γ.Σ.Π "Ι'α τηνΔΕΥΛΜΒ

Κατά την διάρκεω. του σχεδιασμού του Γ.Σ.η προέκυψαν αρκετά προβλήματα που

αφορούσαν κυρίως στην έλλειψη στοιχείων ή στην χρήση σκαριφημάτων και όχι χαρτών

από την πλευρά της ΔΕΥΑΜΒ. Έτσι:

1. Οι χάρτες δεν αποδίδουν όλη την απαραίτητη πληροφορία για την συμπλήρωση των

βάσεων δεδομένων.

2. Υπάρχουν επίσης περιπτώσεις που η πληροφορία δεν αποδίδεται ομοιόμορφα σε ό'λn

τα σΤΟfXεία του δucτύoυ (για παράδειγμα δεν αναγράφονται τα μήκη όλmν των σωλήνων

στους ανπστοιχους χάρτες της ΔΕΥΑΜΒ).

3. Υπάρχουν ελλείψεις ακόμα και δομικών στΟfXείων (δεν αποτυπώνονται σε ορισμένους

δρόμους οι συνδέσεις των κτιρίων με το δίκτυο αποχέτευσης - βλέπε εικόνα 6.1). Το

πρόβλημα εντείνεται για περιοχές που αλληλοκαλύπτονται από περισσότερους του ενός

χάρτες. Γενικά παρατηρείται το φαινόμενο διασποράς της πληροφορίας σε

περισσότερους του ενός θεματικούς χάρτες.

Εικόνα 6.1: Χαρακτηριστικό παράδειγμα περιοχής όπου σε ορισμένους δρόμους δεν υπάρχει η

πληροφορία των συνδέσεων με τα κτίρια.

4. Το υλικό που χρησιμοποιήθηκε για την κωδικοποίηση των οικοδομικών τετραγώνων

είναι ο χάρτης της EΘΝUCΉς ΣτατιστUCΉς Υπηρεσίας Ελλάδας με τους κωδικούς ανά

οικοδομucό τετράγωνο και ο πίνακας με τους πληθυσμούς ανά οικοδομικό τετράγωνο

απογραφής 1991, σε ψηφιακή μορφή (αρχείο Excel).
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Παρατηρή(1ηκε λοιπόν, αναντιστοιχία των οικοδομικών τετραγώνων από το υλικό της

Ε.Σ.Υ.Ε. και στο ψηφιακό υλικό που παρείχε το εργαστήριο «Εφαρμογών της

πληροφοΡΊχής στο σχεδιασμό του χώρου» (Δ1εUθυντής Επίκ. Καθηγητής Β. Παππάς),

Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερε1ακής Ανάπτυξης,

Πανεπιστήμ10 Θεσσαλίας. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να υπάρχουν 01Κοδομ1κά τετράγωνα

με δmλό κωδικό ή οικοδομικά τετράγωνα με τον ίδΙ0 κωδικό (για παράδεΙΥμα στην

συμβολή των οδών Καρτάλη, Δημητρtάδoς και Τοπάλη υπάρχουν, στο ψηφιακό

υπόβαθρο, δύο οικοδομικά τετράγωνα που στον χάρτη της Ε.Σ.Υ.Ε. απεικονίζονται ως

ένα οικοδομικό τετράγωνο και φυσικά eναν κωδικό - που στην συγκεκριμένη περίπτωση

είναι το 1254). Ο τρόπος που αντιμετωπίστηκαν τα παραπάνω φαινόμενα είναι ο εξής

στην πρώτη περίπτωση χρησιμοποιήθηκαν στη βάση δεδομένων και οι δύο κωδικοί σε

διαφορετικές στήλες (βλέπε εucόνα 6.2) ενώ στην δεύτερη περίπτωση χρησιμοποιήθηκεο

ίδιος κωδικόςκαι για τα δύο οικοδομικάτετράγωνα.

χ
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Εικόνα 6.2: Για το συγκεκριμένο 01JCοΟΟμικό τετράγωνο προστέθηκε και ο δεύτερος κωδ1κός σε

ξεχωριστή στήλη.

5. Επίσης στον ψηφιακό υλ1κό που αφορά τον πληθυσμό ανά Οlκοδομικό τετράγωνο,

υπάρχουν οικοδομικά τετράγωνα για τα οποία δεν υπάρχουν στοιχεία είτε γιατί πρόκειται

για οικοδομικά τετράγωνα χωρίς πληθυσμό (όπως γ1α παράδειγμα περιπτώσεις όπου
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1

στεγάζονται διοικητικές υπηρεσiες) είτε γιατί απλά το υλucό είΎαΙ εΑλιπές. Πιο

συγκεκρψ.έΎα για τα οucοδομικά τετράγωνα για τα οποία δεν υπάρχει αΎαφορά ισχύει:

Κωδικός 1017: στο συγκεκριμένο οucοδομικό τετράγωνο στεγάζεται η πυροσβεστική

υπηρεσία.

Κωδικός 1078: η εκκλησία του Αγίου Νucολάου

Κωδικός 1239: στεγάζονταιυπηρεσiεςκαι σχο'λ/ς του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Κωδικοί 1019 - 1168 - 1247 - 1723: παρόλο που τα συγκεκριμένα οucοδομucά

τετράγωνα συμπεριλαμβάνουνκαι κατοικίες δεν αΎαφέρονταικαθόλου στον πίνακα της

Ε.Σ.Υ.Ε. (ελλ1Πής).

6. Στην διάρκεια της δημιουργίας του χαρτογραφικού υποβάθρου αναζητήθηκαν

εναλλακτικοί τρόποι στην ψηφιοποίηση ορισμένων εκ των δομικών στοιχείων των

δικτύων. Πιο συγκεκριμένα, οι συνδέσεις του δικτύου των ακαθάρτων είναι δυΎατόν να

εκφραστούν και με σημειακή τοπολογία. Η μόνη πληροφορία που δεν μπορεί να

αποδοθεί με αυτόν τον τρόπο είναι η ακριβής διευθυνσιοθέτηση των συνδέσεων (β'λ/πε

εucόνες 6.3 και 6.4).

Εικόνες 6.3 και 6,4: Αριστερα - εικόνα 6.3 αποτυπώνονται οι σuνδέσεις με σημειακή τοπολογ1ο.

και δεξιά - εικόνα 6.4 με τοπολογία γραμpucή.

Η ψηφιοποίηση των συνδέσεων της αποχέτευσης με τοπολογία γραμμική έγινε μόνο

κατά μήκος της οδού Δεληγιώργη καθώς στα πλαίσια μιας διπλωματικής εργασίας θα

7. Η ΔΕΎMvίB για τις ανάγκες της χρησιμοποιεί χάρτες-σκαριφήματα οι οποίοι είναι

ανακριβείς στην πληροφορία που αποδίδουν. Για παράδεtyμα, οι χάρτες που αποδίδουν

τις συνδέσεις των σωλήνων αΠOχέrευσης σημειακά, δεν αποδίδουν την ίδια πλη ροφορία
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με τους χάρτες που αποτυπώνουν τις συνδέσεις γραμμικά. Έτσι προέκυψαν χάρτες με

την ακόλουθη μορφή αν και η δεύτερη πηγή είναι περισσότερο αξtόπιστη:

Εικόνα 6.6: Η απεικόνιση των δύο επιπέδων στον ίδιο χάρτη επιβεβαιώνει τις αναντιστοιχίες των

&00 υποβάθρων.

6.4 Δυναμικές - προοπτικές των r.Σ.ll. στη διαχείριση των δικτύων ύδρευσης και

αποχέτευσης

Γενικά οι προοπτικές των Γ.Σ.Π στην οργάνωση και διαχείριση των δικτύων κοινής

ωφέλειας είναι: (ΔΕΥΑΧ, 1995)

1. Η δυνατότητα αυτόματης ενημέρωσης του δικτύου και η δυνατότητα άμεσης

πρόσβασης του χρήστη (εξειδικευμένου ή μη) στο σύστημα.

2. Η προσθήκη στο σύστημα πληροφορίας που να αφορά το υπό εξέταση

περtβάλλoν. Για τα δίκτυα κοινής ωφέλειας η πληροφορία αυτή μπορεί να αφορά

την κατανάλωση νερού, τις χρήσεις γης, πληροφορίες για τους ίδιους τους χρήστες

κλπ.

3. Διεύρυνση των δυνατοτήτων των βάσεων δεδομένων, δηλnδή άμεσα χρήση τους

σε αναλύσεις για την επιλχ:>γή αποφάσεων σχεδιασμού (μείωση της ρύπανσης,

αξιολόγηση του σχεδιασμού κλπ).

4. Η οργάνωση ενός συστήματος που να καλύπτει τις ανάγκες του πληθυσμού και

την 01Κονομική κατάσταση του φορέα διαχείρισης του συστή ματος.

5. Η χρήση του συστήματος στην λήψη αποφάσεων για την καλύτερη οικονομική

διαχείριση του Δήμου.
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6. Η δικτυακή σύνδεση μεταξύ τμημάτων του δήμου (ανταλλαγή πληροφοριών και

τεχνογνωσίας).

Σε προηγούμενο κεφάλαιο (κεφάλαιο 2) ήδη αναφέρθηκαν μερικές από τις εφαρμογές

ενός Γ.Σ.Π. στην διαχείριση των δικτύων κοινής ωφέλειας. ΓεVΙKά μία πjXiJτη διάκριση

των εφαρμογών ενός Γ.Σ.n στην διαχείριση των δικτύων κοινής οχρέλειας είναι σε

εφαρμογές ανάλυσης διιcrύoυ και σε εφαρμογές που περtλαμβάνoυν και υδραυλικές

αναλύσεις (οι oπoiες βέβαια απαιτούν συνερΥασία της τεχνoλo-yiας των Γ.Σ.Η με

εξειδικευμέναΠΙΧΥΥράμματα).

Εξαιτίας της ανεπάρκειας των δεδομένων, από την πλευρά της ΔΕνΑΜΒ.

περιοριζόμαστε σε απλή αναφορά των δυνατών εφαρμογών καθώς ήταν εφικτή

πραγματοποίηση συγκεκριμένηςεφαρμσγής με βάση το διαθέσιμο υλικό. Αυτές, λΟ1Πόν,

είναι:

1. Η παραγωγή χαρτών

γπάΡχει δwατότητα διαστρωματιΚ'ής απεικόνισης των δικτύων κοινής ωφέλειας ή

στοιχείων που να ΠΡοσδιορίζουν γεωγραφικά την θέση των δικτύων (για παράδειγμα τα

οικοδομικά τετράγωνα). ΕΠ1πλέον κάθε θεματικός χάρτης υποστηρίζεται και από μη

γεωμετρικές πληροφορίες μέσω των βάσεων δεδομένων.

Η αυτοματοποίηση στην παραγωγή χαρτών μέσα από την χρήση των Γ.Σ.π. επtλύει

ζητήματα που σε αντίθετη περiπtωση θα απαιτούσαν αρκετό χρόνο και ανθρώπινο

δυναμικό για την διευθέτησή τους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η δόμηση

τοπολογίας στο δίκτυο ύδρευσης. Στο συγκεκριμένο δίκτυο η ύπαρξη κόμβου στη

σύνδεση δυο σωλήνων οριοθετεί σωλήνες που στην πραγματικότητα συνδέονται ενώ η

απουσία κόμβου υποδηλώνει σωλήνες που βρίσκονται σε διαφορεηκά επiπεδα. Χωρίς

την χρήση των Γ.Σ.π. η συγκ:εκρψένη διαδικασία πρέπει να γίνει χειροκίνητα (πράγμα

που είναι αδύνατο για μεγαλύτερη περιοχή μελέτης). Το πρ(ΥΥραμμα που

χρησιμοποιήθηκε (ArcView 3.1) παρουσιάζει μειονεκτήματα σε ζητήματα δόμησης της

τοπολογίαςδικτύου.
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Εικόνα 6.5: Χαρακτηρισnκό παράδειγμα όπου δύο σωλήνες τέμνονται χωρίς αυτό να

υποδηλώνεται με κόμβο καθώς οι σωλήνες βρίσκονται σε διαφορετικά επίπεδα.

ΕΠ1Πλέον η δημιουΡΎία σJJ..iJ. και η ενημέρωση των χαρτών μπορεί να γίνει πλέον με το

ελάχιστο ΧΡOV1Κό κόστος. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα απεucόνισης σε έw.ν χάρτη

συγκεκριμένης περιοχής από το σύνολο της περιοχής που ελέγχεται από την Επιχείρηση

διαχείρισης των δ1Κτύων κοινής ωφέλειας. Αποφεύγονται με τον τρόπο αυτό περmτώσεις

κατά τις οποίες η περιοχή ενδιαφέροντος συμπίπτει με τα όρια των χαρτών οπότε

απαιτούνται περισσότεροι του ενός χάρτες για την περιγραφή της (Wagner J.M., 1998).

Εξάλλου είναι δυw.τόν κάθε χάρτης να περιλαμβάνειπερισσότερο ή λιγότερο λεπτομερή

χαρακτηριστικά του δucτύου ανάλογα με το γεωγραφucό επίπεδο στο οποίο εξετάζουμε

κάθε φορά το σύστημα (σωλήνες εκτός των κεντρικών, συνδέσεις κλπ.).

2. Η διαχείριση πεΡ1πτώσεων βλαβών (ή εκτάκτων αναγκών).

Σε περίπτωση βλάβης σε συγκεκριμένο σωλήνα του δικτύου ύδρευσης για παράδειγμα,

υπάρχει δυνατότητα προσδιορισμού των αγωγών για τους οποίους θα σταματήσει η

παροχή νερού, καθώς και των χρηστών οι οποίοι επηρεάζονται άμεσα από την διακοπή

(βλέπε κεφάλαω 2).

3. Ο προσδιορισμός πεδίου εξυπηρέτησης.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα της σ:υγκεκριμένης λειτουΡΎίας αποτελεί ο προσδιορισμός

του πεδίου εξυπηρέτησης των κρουνών, εφόσον αυτοί είναι ενταγμένοι στο δίκτυο

ύδρευσης (βλέπε κεφάλαιο 2).

4. Η παραγωγή χαρτών με τον προσδιορισμό βέλτιστων δ1αδρομών.

94



l
]

~

1

J
t

j

Υπάρχει η δυνατότητα για την δημιουρΥία χαρτών με τις διαδρομές των ατόμων που

καταγράφουν ης ενδείξεις των υδρομετρητών (των <φολογιώv») αλλά και αναπαραγωγή

των στοιχείων των χρηστών στους οποioυς ανηστοιχούν σ1 υδρομετρητές (βλέπε

κεq>lιMxιo2).

5. Μέθοδοι πρόβλεψης βλαβών κω αποκατάστασης του δικτύου.

Είναι γεγονός ότι η αποκατάσταση των βλαβών στο σύστημα των αγωγών ύδρευσης μtας

πόλης, μπορεί να εξελιχθεί σε μια διαδικασία οικονομικά επίπονη αλλά και χρονοβόρα.

Οι βλάβες στο δίκτυο ύδρευσης έχουν ιδιαίτερα δυσμενείς συνέπεtες για τον πληθυσμό

εξαιτίας της υπολειτουρΥίας του συστήματος, εξαιτίας μολύνσεων του πόσιμου νερού,

μεγάλου ποσοστού διαρροών κλπ.

Τα βασικά κίνητρα. των ιθυνόντων, κατά την εφαρμογή μεθόδων αποκατάστασης είναι

(HadziIacos Τ. οΙ al, 2000):

Η διατήρηση της υδραυλικής ικανότηταςτου δικτύου

Η αποφυγή μελλοντικών προβλημάτων στην ποιότητα του νερού

Η αποφυγή μελλοντικών βλαβών και διαριχ>ών

Miα από τις μεθόδους ε'λkyχoυ της λειτουΡΎ1ας ενός δικτύου αποτελεί η καταγραφή και ο

έJιE:(χoς της ροής του νερού και της πίεσης μεταξύ στρατηγΊΚών αγωγών του δικτύου.

Έτσι η επισήμανση κάθε αλλαγής. σε οποιαδήποτε από τις προαναφερόμενες

συντεταγμένες, θα σηματοδοτήσει και αλλαγή στην ΛειτουΡΎ1α του συστήματος, δηλαδή

βλάβη ή διαρροή. Για τον )JyyO αυτό, επιβάλλεται η τοποθέτηση μετρητών ροής και

πιέσεων ανά περισχή. Με βάση το ιστορικό διαρροών και βλαβών (μ1α από τις

παραμέτρους που χρησιμοποιεπαι ως δείκτης) ανά αγΟΎΥό επιλέγεται κατά περίπτωση και

η αντίστοιχη μέθοδος αποκατάστασης του δικτύου (Hadzilacos Τ. et al, 2000) αν και δεν

θεωρεπαι από τους πιο αξιόπιστους δείκτες αφού δεν διαφοροποιεί τις βλάβες που

προκλήθηκαν για )Jyyους φθοράς από εκείνες που προκλήθηκαν από εξωγενείς

παράγοντες (υπέρμετρη λειτουΡΎ1α. του δικτύου, περιβαλλοντικές πtέσεις. ατυχήματα

KM.)(Sa:grov S. οΙ at, 1999).

Στον υπολσΥισμό του χρονικού σημείου κατά το οποίο απαιτείται η αλλαγή ενός αγOY'fού,

χρησιμΟΠ010ύνται κριτήρια όπως: το υλικό των arOCJ'fΏV, ο χρόvoς κατασκευής του
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αγωγού και η διάμετρός του riλJ..iJ. και πληροφορίες που αφορούν το ιστορικό της

λειτοφΥiας του αγο:ιΥού (Hadzilacos Τ. et al, 2000).

6. ΠΡΟΎραμμαπσμός στην αντικατάσταση των δικτύων.

Το ζήτημα της ανΤ1Κατάστασης των σωλήνων ύδρευσης, εξαπίας φθορών ή βλαβών

είναι μια πρόκληση για τους ΟΡΎανισμούς διαχεφισης των δUCΤΎων ύδρευσης. Εξαιτίας

του γεγονότος ότι αφορά μεγάλο ποσοστό του συνολικού προϋπολογισμού, η

συγκεκριμένη διαδικασία για. την λήψη μιας απόφασης είναι αρκετά περίπλοκη.

Επιπλέον διάφοροι είναι σι παράγοντες που την επηρεάζουν, όπως για παράδεryμα η

ποιότητα του νερού, τα παράπονα των καταναλωτών, σι διαρροές κλπ. Λαμβάνοντας

υπόψη ότι το ο προ'Οπολογισμός της επιχεψησης για τέτοιες πεΡlπtώσεις είναι

περιορισμένος, υπoλoyiζovται βάση κριτηρίων οι περισχές που έχουν προτεραιότ/τα σε

παρόμοιες επεμβάσεις (Davis N.D., 2000).

7. Ο έλεγχος των διαρροών

Δεν υπάρχει τρόπος γ'" την πρόβλεψη των διαρροών (με εξαiρεση ίσως την πρόβλεψη

του ποσοστού φθοράς των σωλήνων) αλλά υπάρχουν διάφορες μέθοδοι εντοπισμού τους

με τον ϋ.εΥχο της jX)ής και με την χρήση αKOυΣΤUCών συστημάτων εντοπωμού των

διαρροών (S"grov S. et al., 1999).

8. Στο σχεδιασμό για την επέκταση των δικτύων

Τα Γ.Σ.n χρησιμοποιούνται επίσης στην βελnστoπo1ηση του σχεδιασμού, σε

περιπτώσεις επέκτασης του δucrύoυ. Παρέχεται εξ' αρχής η δυνατότητα σχεδιασμού

λαμβάνοντας υπόψη τα υφιστάμενα στην περιοχή δίκτυα. Με την επtλoyή της

κατάλληλης διαδjX)μής αποφεύγεται ο κίνδυνος καταστjX)φής των υφιστάμενων στην

περιοχή δικτύων με παράλληλη ελαχιστοποίηση στο κόστος και τη διάρκεια κατασκευής.

Σκοπός του συστήματος είναι ο ΠjX)σδιορισμός εναλλακτικών διαδρομών για την

κατασκευή του διιcrύoυ, ο προσδιορωμός της κατάλληλης θέσης και των βέλτιστων

διαστάσεων για την ελαχιστοποίηση των επιδράσεων με τα ήδη υπάρχοντα δίκτυα., ο

προσδιορισμός σιryΚjX)οομενων σημείων μεταξύ των διαφορετικών δικτύων και τέλος η

παροχή πληροφοριών για τα υπόλοιπα αστικά δίκτυα για την ελαχιστοποίηση πιθανών

καταστροφών που μΠΟjX)ύν να ΠjX)'Κληθούν κατά τη διάρκεια της κατασκευής. Με τον

τρόπο αυτό αντιμετωπίζονται επίκαιρα. ΠjX)βλήματα της διαχείρισης των αστικών
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δικτύων όπως είναι για παράδειγμα η αδυναμία στην καταγραφή ιστορικών δεδομένων

των δομικών τους στοιχείων ή αδυναμία στην συνεργασία των οργανισμών διαχείρισης

των δα/φόρων δucrύων (Cheng Μ.-Υ., Chang G-L.,2000).

Επιπλέον, μέσω της oπttΚOΠOίησηςτων δικτύων, δίνεται η δυνατότητα στο σχεδιαστή να

σιΥΥlφίνει περισσότερα του ενός μοvtέλα - πρότυπα σχεδιασμού για την επιλογή του πιο

αποδοτικού και του περισσότερο οικονομικού. Τα μοντέλα αυτά περtλαμβάνoυν την

επιλογή του είδους των σωλήνων, του μεγέθους και του αριθμού των νέων δεξαμενών

και γενικά του είδους των δομικών στοιχείων του δικτύου, a"JJJJ. κυρiως τον βέλτιστο

τρόπο για την μεταξύ τους συσχέτιση για την επtλo'yή της πιο οικονομικής λύσης

(Morley S. Μ. et al., 2001).

9. ο έλεΥχος της επάρκειας του δικτύου

Για τον προσδιορισμό η μη της επάρκειας του δuc.τύoυ απαιτούνται πολύπλοκες

υδραυλικές αναλύσεις. Ένα από τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται είναι το μέγεθος του

πληθυσμού στην υπό μελέτη περιοχή (για την περmωση του Βόλου τα διαθέσιμα

πληθυσμιακά στοιχεία αφορούν τον πληθυσμό ανά οucοδομικό τετράγωνο).

Ακολουθεί χαρακτηριστικό παράδειγμα οπτικοποίησης των δικτύων σε συσχέτιση με τον

πληθυσμό ανά οικοδομικό τετράγωνο το οποίο παρουσιάζεται τρισδιάστατα όπως και οι

σωλήνες ύδρευσης, αποχέτευσης και όμβριων υδάτων, αvtίστοιχα.

Εικόνα 6.6: Τρισδιάστατη απεικόνιση των δι1C'tύων ύδρευσης και αποχέτευσης στην περιοχή

μ.ελtτης, σε συσχέτιση με τον πληθυσμό ανά Ο.Τ. ο οποίος επίσης απεικονίζεται τρισδιάστατα.
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10. Eπιτυγχάνεtαι ο έJ..Erxoς της πίεσης στο εσωτερικό του δικτύου

Υπάρχουν δύο οριακές -καταστάσεΊζ στην λειτουργία ενός δ'LΚτύoυ ύδρευσης. Η μία

αφορά στη μέγιστη απαπoύΜΕVΗ ζήτηση ΊCO.Ι η άλλη στην ελάχιστη λειτoυρyucή πίεση

(Hadzilaoos Τ. et al, 2000). Με την χρήση των Γ.ΣΠ επιτυγχάνεται άμεαος έ'λεΥχος και

χεφισμός του δΊΚτύου για την ρύθμιση της πίεσηςπου ασκείται σε διάφορα σημεία του.

11. Ο προσδιορισμός περιοχών για τις οποίες είναι μεγαλύτερος ο κίνδυνος

μολύνσεων του πόσιμου νερού

Αφορά περισσότερο τη διαδικασία που προηγείται της εισαγωγής του νερού στο

εσωrεΡΙKό δίκτυο. Περv.αμβά.vει όμως και τις περtπtώσεις μολύνσεων του πόσιμου

νερού από παpάγoνrες όπως η χρήση αμιαντοσωλήνων στο δίκτοο ύδρευσης, η φθορά

των σωλήνων κλπ.

12. Η παραγωγή υδρογραμμάτων (υδραυλu<ές αναλύσεις)

13. Ο προσδιορισμός «προβληματικών θέσεων» όπως γ1Ο. παράδειγμα είναι τα

σημεία όπου παρατηρείται φΡάξψο από λάσπη ή λιμναζόντων νερών λ{ΥΥω

κλίσεων.

14. Η παρουσίαση στοιχείων υπό μορφή πινάκων.
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Κεφάλαιο 7

Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών

και Δ.Ε. Υ.Α.Μ.Β.

7.1 Εισαγωγικά

Η τεχνολογία των Γ.Σ.Π. σήμανε την αρχή μιας νέας εποχής με συνεχείς εξελίξεις και

εναλλαγές ως προς τρόπο αντιμετώπισής των νέων συνθηκών από το άτομο (ατομική

χρήση) ή τις ομάδες εργασίας (συλλογική χρήση). Πιο συγκεκριμένα, ο Jack

Dangermond από τ/ν ESRI (HeikkiJa Ε., 1998) διέγνωσε τ/ν διαδικασία μετάβασης: Ι)

από τα «προσωπικά Γ.Σ.Π.~~ όπου μεμονωμένοι χρήστες έχουν πρόσβαση σε προσωπικά

τους δεδομένα που βρίσκονται στον υπολογιστή τους, 2) στα «Γ.Σ.Π. τμημάτων}~ όπου

πολλαπλοί χρήστες σι οποίοι εργάζονται στο ίδιο τμήμα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε

ένα σύστημα που έχει δημιουργηθεί για το τμήμα, στη συνέχεια 3) στα «Γ.Σ.Π. ενός

δημοτικού η νομαρχιακού οργανισμού» στα οποία έχουν πρόσβαση άτομα διαφορετικών

τμημάτων του ίδιου οργανισμού και καταλήγει 4) στα {(κοινωνικά Γ.Σ.π. ή Γ.Σ.π. του

διαδικτύου») όπου διάφορα άτομα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε διαφορετικές βάσεις

δεδομένων ανά τον κόσμο.

Στην ελληνική πραγματικότητα έχει ήδη αρχίσει η μετάβαση από το πρώτο στάδιο της

αποκλειστικά προσωπικής χρήσεις των Γ.Σ.π. στο δεύτερο, της ένταξής τους δηλαδή σε

τμήματα των δημοτικών οργανισμών διαχείρισης αστικών δικτύων. Με το πέρασμα του

χρόνου και με την αύξηση των απαιτήσεων των χρηστών - καταναλωτών των αστικών

δικτύων η εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στην διαχείρισή τους, καθίσταται ανάγκη

επιτακτική. Στα πλαίσια της ορθολογικής διαχείΡΙσΤ]ς των αστικών δικτύων σΤ]μαντική

θεωρείται η δημιουργία μιας βάσης δεδομένων, με πεδίο αναφοράς το δήμο, για την

υποστήριξη των δραστηριοτήτων του με αποτέλεσμα την αύξησΤ] του επιπέδου

εξυπηρέτησΤ]ς η οποία οδηγεί σε μείωση του απαιτούμενου κόστους παροχής υπηρεσιών

και του απαιτούμενου χρόνου εξυπηρέτησης και τελικά σε αύξηση του επιπέδου

προσωπικής ικανοποίησης.
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7.2 Τα στάδια της εισαγωγής των Γ.Σ.Π. σε έναν δημοτικό οργανισμό

Τρία είναι τα πεδία (Μανιάτης Γ., Ι 996) στα οποία πρέπει να δοθεί έμφαση έτσι ώστε

ένα Γ.Σ.Π. να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο λειτουργικό για την κάλυψη των

αναγκών των χρηστών του (επί του παρόντος ή και μελλοντικών). Αυτά είναι το τεχνικό,

που αφορά στα τεχνικά χαρακτηριστικά του συστήματος (οργάνωση της βάσης

δεδομένων και του χαρτογραφικού υλικού κλπ). το γ,εωγραφικό που αφορά στον

προσδιορισμό του χώρου αναφοράς του δικτύου (συντεταγμένες του συστήματος κλπ)

και τέλος το κοινωνικοπολιτικό, που αφορά στον κοινωνικό αντίKΤUΠO που θα

δημιουργήσει η εισαγωγή της νέας τεχνολογίας στο πλαίσιο λειτουργίας της επιχείρισης

(αντιδράσεις και επιδράσεις από εξωγενείς παράγοντες).

Τα στάδια για την ολοκλήρωση ενός επιτυχημένου δημοτικού Γ.Σ.Π. περιλαμβάνουν: την

δημιουργία ενός δικτύου υπολογιστών για την ικανοποίηση των αναγκών κάθε χρήστη,

την κάλυψη των τεχνικών αναγκών, την δημιουργία ενός μοντέλου πληροφοριών με

πεδίο αναφοράς τον δήμο, την συγκέντρωση στοιχείων και τέλος την ανάπτυξη

διαδικασιών για την χρήση και την συντήρηση των δεδομένων (Sussman R., Ι 996).

Επιγραμματικά δηλαδή, η επιτυχής λειτουργία ενός αστικού Γ.Σ.Π. εξαρτάται από πέντε

βασικούς παράγοντες: 1) το υλικό, 2) το λογισμικό, 3) τα δεδομένα 4) τους χειριστές του

συστήματος και 5) το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας (Παππάς Β., 1993).

Πέρα από την σημασία που έχουν οι τρεις πρώτοι παράγοντες, το ενδιαφέρον

επικεντρώνεται στους δύο τελευταίους καθώς όπως αναφέρει και ο Baπet Μ. S. L,
Ι 992) η εφαρμογή των Γ.Σ.Π. στην διαχείριση του αστικού χώρου δεν βασίζεται

αΠOκλεισnKά και μόνο στην χρήση της κατάλληλης τεχνολογίας α'λJ..iJ. στην ένταξη

αυτού του τεχνολογικού εργαλείου στις εκάστοτε πολιτικές και οργανωτικές συνθήκες

ενώ το ενδιαφέρον πρέπει να επικεντρώνεται σταδιακά στην συσσωρευμένη εμπειρία

από τις προσπάθειες ένταξης των Γ.Σ.Π. σε δημοτικούς οργανισμούς άλλων χωρών.

γπάρχουν δύο μέθοδοι για την εισαγωγή μεγάλων τεχνολογικών αλλαγών σε έναν

οργανισμό. Η μία, που είναι και η πιο παραδοσιακή αφορά στην επινόηση νέων

τεχνολογικών εργαλείων για την ενίσχυση των διάφορων τμημάτων στις συνήθεις

δραστηριότητές τους. Η δεύτερη και πλέον ριζοσπαστική μέθοδος αφορά στην μετατροπή

του πλαισίου λειτουργίας του οργανισμού (αλλαγή των οργανωτικών δομών) με
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αποτέλεσμα την πλήρη εκμετάλλευση της νέας τεχνολογίας για την υποστήριξη των

διαδικασιών και όχι της υποδομής (Sussman R., 1996). Καμία από τις παραπάνω

μεθόδους δεν μειονεκτεί έναντι της άλλης, καθώς υπό κατάλληλες συνθήκες μπορούν

έκαστες να είναι άκρως αποδοτικές.

Το ζήτημα που τίθεται είναι κατά πόσο τελικά μία καινοτόμος αλλαγή, όπως είναι αυτή

της εισαγωγής των Γ.Σ.π. σε δημοτικές επιχειρήσεις, μπορεί να αφήσει ανεπηρέαστες τις

επικρατούσες οργανωτικές δομές. Όπως παρατηρεί και ο Sussman R. l., 1996), η

επιτυχής εφαρμογή των Γ.Σ.π. σε δημοτικούς οργανισμούς στηρίζεται σε μια μορφή

οργάνωσης των δραστηριοτήτων, των ατόμων και των ευθυνών τους, πολύ διαφoρετιΙCΉ

από την υφιστάμενη. Η αλλαγή αυτή δεν επιβάλλεται αντίθετα αποτελεί μια διαδικασία,

απόρροια των νέων συνθηκών και των νέων αναγκών που δημιουργούνται.

7.3 Η «κοινωνική αλλαγή)) και οι επερχόμενες αντιδράσεις

Δύο είναι οι αναμενόμενοι κίνδυνοι της νέας πραγματικότητας ενός οργανισμού (όπως η

Δ.Ε.γ.Α.Μ.Β.) από μία ενδεχόμενη αλλαγή. Η εισαγωγή της νέας τεχνολογίας θα

προκαλέσει μία κοινωνική αλλαγή στους κόλπους του οργανισμού που με τη σειρά της

θα οδηγήσει σε πολλαπλές, αλυσιδωτές αντιδράσεις.

Η κοινωνική αλλαγή επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο ο οργανισμός λειτουργεί καθώς

προσφέρονται νέες εναλλακτικές στον τρόπο αντιμετώπισης προβλημάτων, ή δίνεται η

δυνατότητα αντιμετώπισης καταστάσεων που πριν δεν ήταν δυνατό να αντιμετωπιστούν.

Επιπλέον αυτή η αλλαγή προκαλεί αντιδράσεις ιδιαίτερα από μη εξειδικευμένους

χρήστες. Καθ' όλtJ. αποδεκτή και η αρχική αβεβαιότητα μπροστά στις δυνατότητες της

νέας τεχνολογίας, γεγονός που οφείλεται, από τη μια σε άγνοια, και από την άλλη σε

έλλειψη εμπειριών των χρηστών (BaπeΙ Μ. S.,1992).

Ι-Ι αντίσταση στην αλλαγή είναι ως ένα βαθμό μια αντίδραση αναμενόμενη. Η απαίτηση

προσωπικού με επιδεξιότητες συμβατές με την νέα τεχνολογία (συνήθως πιο νεαρής

ηλικίας), αλλά και η αντίσταση στην συνεργασία ανταλλαγής δεδομένων αποτελούν τις

πιο πιθανές αντιδράσεις (Sussman R., 1996). Είναι χαρακτηριστική η έλλειψη

συνεργασίας στους κόλπους ενός δημοτικού οργανισμού. Υπάρχουν τμήματα που έχουν

στο αρχείο τους στοιχεία αρκετά λεπτομερή και ακριβή στα οποία όμως δεν είναι δυνατή

η πρόσβαση από χρήστες ωλων τμημάτων έστω και αν αυτοί ανήκουν στον ίδιο
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οργανισμό. Επιπλέον κατά τον ίδιο τρόπο υπάρχουν εργαζόμενοι στον οργανισμό οι

οποίοι διατηρούν προσωπικά αρχεία.

Επομένως, μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις του μέλλοντος για τα επόμενα χρόνια

είναι από τη μια η παροχή πρόσβασης των χρηστών στην πληροφορία και από την άλλη

η εξοικείωση των δημοτικών οργανισμών με την νέα τεχνολογία και τις δυνατότητες που

αυτή έχει (Masser Ι., 2000).

7.4 Τα προβλήματα στην εισαγωγή των Γ.Σ.Ω. στους δημοτικούς οργανισμούς

Η εισαγωγή των νέων τεχνολογιών σε δημοτικούς οργανισμούς θεωρείται ριψοκίνδυνη

καθώς όπως επισημαίνουν οι Barret Μ. S. L, 1992) και Παππάς Β. L, 1993):

./ Η υποστήριξη ενός Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών είναι μια επίπονη και

πολυδάπανηδιαδικασίαχωρίς να αποδίδειάμεσα ορατά αποτελέσματα.

./ Υπάρχει αδυναμία διατήρησης της πολιτικής υποστήριξης σε μια τόσο μακρόχρονη

επένδυση.

./ Υπάρχειο κίνδυνος μεταβολήςτου ίδιου του συστήματοςα'ΛAiJ. και των αναγκώντων

χρηστώνκατά την διάρκειατης ανάπτυξηςτης διαδικασίας.

./ Επικρατούνδύο αντιτιθέμενεςτάσεις στο τομέα διαχείρισηςτης πληροφορίας. Η μία

προστάζειτην «...οργάνωση και διαχείριση του οργανισμού, σαν ενιαία οντότητα ...»

και η άλλη εντείνει την απαίτηση για περισσότερη αυτονομία των προσωπικών

θέσεων εργασίας.

./ ι-ι αναδιάρθρωση ενός καλά εδραιωμένου συστήματος είναι μια υπόθεση δύσκολη

και κατά κύριο λόγο προσκρούει στο ήδη υπάρχον διοικητικό πλαίσιο «...το οποίο,

πέραν των άλλων, περιλαμβάνει παλαιές αποφάσεις για επενδύσεις, καθιερωμένα

επιχειρησιακά όρια, περιορισμούς χρηματοδότησης, καθώς και δυστοκία εύρεσης της

κατάλληλης υποστήριξης (χρήματα, προσωπικό, τεχνογνωσία κλπ.).»

./ ι-ι έλλειψη κοινής γλώσσας μεταξύ των τμημάτων διαχείρισης του συστήματος

επίσης θέτει σημαντικά εμπόδια στην προσπάθεια δημιουργίας ενός δικτύου

επικοινωνίας στα πλαίσια λειτουργίας του οργανισμού .

./ Οι καινοτόμεςαλ/αγέςσε όποιο επίπεδο και αν αναφέρονταιεπηρεάζουν ριζικά κάθε

οργανισμό και προκαλούν αβεβαιότητα και δυσπιστία, ιδιαίτερα στα πρώτα στάδια

εφαρμογήςτους.
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Σε σύγκριση με την διεθνή πραγματικότητα, η ελληνική τοπική αυτοδιοίκηση είναι

περισσότερο εξαρτημένη από τις κεντρικές διοικητικές υπηρεσίες γεγονός που την

καθιστά λιγότερο ευέλικτη σε ζητήματα αλλαγής του υφιστάμενου καθεστώτος

διαχείρισης της πληροφορίας (της σχετικής με τα αστικά συστήματα - δίκτυα) και κατ'

επέκταση και των συστημάτων που την ελi:yχoυν. Κάτω από αυτές τις συνθήκες

οποιαδήποτε προσπάθεια συνεργασίας μεταξύ των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης

ή και διαφορετικών τμημάτων του ιδίου Οργανισμού είναι το λιγότερο προβληματική αν

όχι ανύπαρκτη (Παππός Β., 1993).

Είναι φυσικό η εισαγωγή νέας τεχνολογίας να προκαλέσει αρκετά προβλήματα ιδιαίτερα

οργανωτικής φύσεως αλλά έχει ένα σημαντικό προτέρημα, αυτό της δυνατότητας

συσχέτισης πολλαπλών δεδομένων (Sussman R., 1996), οπότε τελικά είναι και

αναπόφευκτη.
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Κεφάλαιο 8
Συμπεράσματα

Στην επιλογή ή μη της χρήσης των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών από τους

ελληνικούς οργανισμούς διαχείρισης αστικών δικτύων ρόλο παίζουν οι ανάγκες του κάθε

οργανισμού, οι στόχοι και οι προτεραιότητες που έχει θέσει, οι πόροι που έχει στην

διάθεσή του αλλά και το ποια είναι η προδιάθεση του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο

λειτουργεί (Παππάς Β., 1993).

Οφείλει επομένως ο οργανισμός να προσδιορίσει ποιος είναι ο απώτερος στόχος της

εισαγωγής των Γ.Σ.Π. στις δραστηριότητές του. Έως ποιο σημείο μπορεί ο οργανισμός

να εξαρτηθεί από την νέα τεχνολογία και ποια είναι για αυτήν τα αναμενόμενα οφέλη;

Ερωτήματα που οφείλουν να απαντηθούν είναι και τα εξής (Baπet Μ. S.,1992):

- ποιοι είναι οι στόχοι του συστήματος (για ποιον, γιατί και πως).

~ πως θα αντιμετωπιστούν οι φόβοι του προσωmκού για το πώς θα τους επηρεάσει η

αλλαγή.

- ποιος θα ευθύνεται για τη διαχείριση του συστήματος και πως.

- ποιος θα είναι υπεύθυνος για την επικαιροποίηση - ενημέρωση του συστήματος.

- ποιοι θα είναι υπεύθυνοι για τον σχεδιασμό του συστήματος.

Σύμφωνα με την ξένη βιβλιογραφία υπάρχουν βασικά ζητήματα που άμεσα πρέπει να

διευθετηθούν πριν την εφαρμογή των Γ.Σ.Π. σε ένα δημοτικό οργανισμό που

συνοψίζονται ως εξής (Baπet Μ. 8.,1992):

'" η ανάπτυξη και συντήρηση της υποδομής για την υποστήριξη του συστήματος.

'" η δημιουργία πρωτοκόλλου και προτύπων (τα στάνταρ) στην διαχείριση των

δεδομένων (θέματα ασφάλειας ή διαχείρισης αρχείων).

* η δημιουργία μηχανισμών συνεργασίας μεταξύ των χρηστών και ανταλλαγής

εμπειριών.

'" η δημιουργία μηχανισμών για την ενθάρρυνση της μάθησης και του πειραματισμού

πάνω στην νέα τεχνολογία.

Από την άλλη πλευρά, με βάση τις συνθήκες λειτουργίας του ελληνικού δημοσίου αφού

τεθούν οι αρχικοί στόχοι της επιχείρησης και προσδιοριστεί το γενικό πλαίσιο
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λειτουργίας του συστήματος, υπάρχουν μία σειρά ζητημάτων - προϋποθέσεων που

πρέπει να ληφθούν υπόψη όπως (Παππάς Β., 1993):

ιr Η συλλογή αξιόπιστων πρωτογενών πληροφοριών - υποβάθρων

Όπως παρατηρήθηκε και από την παρούσα διπλωματική εργασία, πολλές από τις

πρωτογενείς πληροφορίες δεν είναι απόλυτα αξιόπιστες. Για παράδειγμα το σύνολο των

πληροφοριών καταγράφεται υπό μορφή σκαριφημάτων ή είναι διάσπαρτη σε

περισσότερους από έναν θεματικούς χάρτες. Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι αναγκαία η

επιβεβαίωση των δεδομένων ακόμη και με τη μέθοδο της επιτόπιας έρευνας.

~ Η συνεχής ενημέρωση των αρχείων πληροφοριών (οργάνωση, συντήρηση και

επικαιροποίηση των βάσεων δεδομένων).

Η συγκεκριμένη πρόταση αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επιτυχή εφαρμογή ενός

γεωγραφικού συστήματος πληροφοριών για τη διαχείριση δικτύων κοινής ωφέλειας. Η

χρήση των βάσεων δεδομένων είναι αποτελεσματική μόνο εφόσον τα στοιχεία τους είναι

επίκαιρα.

ι:r επιμόρφωση κατάλληλου προσωπικού για την υποστήριξη του συστήματος.

Αρχικά είναι αναγκαία η πρόσληψη ειδικά εκπαιδευμένου στη χρήση των Γ.Σ.η

προσωπικού, από τη μια για την άρτια οργάνωση του συστήματος και από την άλλη για

την εκπαίδευση των μη εξειδικευμένων με το αντικείμενου χρηστών.

ι:", δυνατότητα χρηματοδότησης από την πλευρά του Δήμου, για την ορθή λειτουργία

του συστήματος.

Η εξασφάλιση της επιτυχούς λειτουργίας ενός Γ.Σ.Π. στους κόλπους ενός δημοτικού

οργανισμού, προϋποθέτει τη δυνατότητα χρηματοδότησής του, εφόσον βέβαια ληφθεί

υπόψη ότι πρόκειται για μια μακροχρόνια επένδυση που δεν αποδίδει άμεσα τα οφέλη

της.

ι:r σταδιακή προώθηση οργανωτικών αναδιαρθρώσεων γεγονός που προκύπτει και από

την διεθνή εμπειρία.

Καμία αλλαγή δεν απέδωσε όταν εφαρμόστηκε υπό το καθεστώς της βίας και της

επιβολής. Η αλλαγή στην υφιστάμενη οργάνωση θα προκύψει τελικά μέσα από τις ίδιες

τις διαδικασίες και τις ανάγκες που θα δημιουργηθούν

105



Ι

U

]

!

Το ερώτημα που γεννάται στη συνέχεια είναι: ((Μπορεί, η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης

και Αποχέτευσης Μείζονος περιοχής Βόλου να υποστηρίξει ένα ΓΣ.Π και να στηρίξει σε

αυτό την διαχείριση του δικτύου της πόλης;»

Στα πλαίσια των συνθηκών λειτουργίας και οργάνωσης των δημοτικών επιχειρήσεων

στην Ελλάδα, αρχικά κανείς θα μπορούσε να αποκλείσει το ενδεχόμενο δημιουργίας ενός

διατμηματικού Γ.Σ.Π ..

Όμως είναι οι ανάγκες της αγοράς που προστάζουν την δημιουργία ενός Γ.Σ.Π. με

παγκόσμια συνεργασία και συμμετοχή καθώς στον νέο αιώνα η πληροφορία καθίσταται

καθόλα εμπορεύσιμη (Beheshtl Reza, Michels Ralph, 200 Ι).

Η δυσκαμψία του συστήματος λειτουργίας των ΟΤΑ η οποία λειτουργεί αποτρεπτικά

στην εφαρμογή των Γ.Σ.Π. για τη διαχείριση των αστικών δικτύων, επικεντρώνεταιστα

εξής σημεία (Παππάς Β., 1993):

Ι. Οι Δημοτικές υπηρεσίες εmφορτίζονται με καθήκοντα αστικής διαχείρισης μεγάλης

κλίμακας ελλείψει συστηματικής οργάνωσης και μηχανισμών εmκαιροποίησης των

δεδομένων

2. Ασάφεια στον ακριβή προσδιορισμό αρμοδιοτήτων μεταξύ των διαφορετικών

οργανισμών και αδυναμία θέσπισης πεδίου ενδοεπικοινωνίας και ανταλλαγής

πληροφοριών (χρήση κοινής γλώσσας κλπ.)

Τα σημεία αυτά αποτελούν ταυτόχρονα και την μεγαλύτερη ανάγκη στην περίπτωση του

επαναπροσδιορισμού των δραστηριοτήτων κάθε δημοτικού οργανισμού διαχείρισης

αστικών δικτύων. Υπάρχει επομένως «...απαίτηση σχεδίασης ενός δικτύου συλλογής

πληροφοριών, το οποίο θα εξασφαλίζει επάρκεια δεδομένων, συνεχή ενημέρωση,

ευελιξία προσαρμογής και προσπελασιμότηταόλων των πιθανών χρηστών στα πλαίσια

του οργανισμού,)(Παππάς Β., 1993).

Τελικά η ένταξη των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών σε Οργανισμούς

Διαχείρισης Δικτύων Κοινής Ωφέλειας είναι αναπόφευκτη και εmβάλλεται από τις

ανάγκες των χρηστών τους. Θεωρώντας αναπόφευκτο γεγονός την είσοδο της νέας

τεχνολογίας σε δημοτικούς οργανισμούς, επομένως και στην ΔΕΥΑΜΒ, δίνεται

μεγαλύτερη έμφαση στον επαναπροσδιορισμό του πλαισίου λειτουργίας τους όπως

αναλύθηκε mo πάνω.

ΙΟ6



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Antenucci C John, Brown Kay, Croswell L. Peter, Kevany J. MichaeI with Archer

lIugh. Chapman & Hall (1991), "Geographic Information Systems: Α guide 10 the

technology", London

2. Barret Μ. Susan (1992), ''lmplementiηg Geographic Ιηfοrmaιίοn Systems Within

Organisations", Bristol UniversiIy, ίο: URSA-NET Seminar "GIS ίη Practice", Padova, Ita]y

3. Beheshti Reza, MichcIs Ralph (2001), «The global GIS: a case study», ίη theAutomation ίπ

ConSlructίon,Vol. 10, ρ. 597-606

4. Carter J. (1989), 'Όη Detining the Geographic Information System", ίη the FundanIentals ο/

Georaphic lπ!orιηαIίoπ Systems: Α Compendium, ed. Ripple W., ASPRS/ACSM

5. Cheng Min-Vuan, Chang Guey-Lin (2000), ''Automating υιίΙίιΥ route design and planning

through GIS", ίη AutomatI'on ίπ Conslructίon, Vol. Ι Ο, ρρ. 507-516

6. Davis Ν.Ο. (2000), {(Agent-based decision-support framework for water supply infrastructure

rehabί1ίtaιίοn and development», ίη the Compulers, Environment and Urban Systems, νοl.

24, ρρ. 173-190

7. Environmental Systems Research Instίtute (1992), "Network Analysis - Modeling

network systems", ARC/INFO USER'S GUIDE, USA

8. GoodchiId M.F. (1985), "Geographic Information Systems" ίη the Undergraduate

Geography: Α Conlemporary DίlemnIa, The Operational Geographer, Νο 8

9. Hanigan F.L. (1988), "GIS recognized as valuab1e tool for decision makers", The GIS

FORUM Ι: 4, 5, 8

10. HadziIacos Τ., Κalles D., Preston Ν., MeIbourne Ρ., CamarinopouIos L., Eimermacher

Μ., Kallidromitis ν., Frondistou - Vannas 5., Saegrov 5. (2000), "Uti1Nets: a water mains

rehabilitation decision - suppOrt system", ίη the Conιputers, Environment and Urban

Systenls, ναΙ. 24, ρρ. 215-232

11. Heikkila J. Eric (1998), "GIS is Dead; Long Lίve GIS!", ίη the Journal of the American

P1anning Association, νοl. 64, Νο. 3

12. Martz Georg (1976), ''Υδραυλική των οικισμών - υδρεύσεις", μετάφραση Γρ. Ευστρατιάδη,

εκδόσεις Μόσχος Γκιούρδας, Αθήνα

107



]

Ι

J
J
J

13. Masscr l. (2000), "Managing our urban future: the role οΓ remote sensing and geographic

infonηation systems", ίη the Habilat InternalionaJ, νσl. 25, ρρ. 503-512

14. Mitcbcll Andy, (1997), "Zeroing Ιη - Geographic Information systems aI work ίη the

community". Environmental Systems Research Institute, U.S.A.

15. Morlcy S.M., Atkinson M.R., Savic A.D., WaIιers A.G. (2001), ''GAnet: geneIic algorithm

platform for pipe network optimisation, ίπ the Advances in Engineering Software, νσl. 32,

ρρ.467-475

16. Roubani Shabrokh, Srivastava R. Moban, Desbarats J. AIcxandcr, Cromcr V. Marc

and Johnson Α. Jvan, editors (1996), "Geostatistics for environmental and Geotechnical

applications", USA

17. Sregrov S., Mclo Baptista J.F., Conroy Ρ., Hcrz R.K, LcGauffre Ρ., Moss G., OddevaId

J.E., Rajani Β., Scbiatti Μ. (1999), "Rehabilitation ofwater networks - Surνey of,research

needs and ση - going efforls". ίη the Urban Waler, νοl. 1, ρρ. 15-22

18. Sauvagnargues-Lesage S., L' Hcritier Β., Boussardon Τ. (2001), ''Implementation of a

GIS application for French fire - figIlters ίη the Mediterranean area", ίη the Computers,

Environmenl and Urban Systems, Υοl. 25, ρρ. 307-318

19. Sussman Raphacl (1996), ''Implementing municipal GIS: human behaviour and the decision

- making process", ίπ the Computers, Environment and Urban Systems, νοl. 20, Νσ 3, ρρ.

213-223

20. WagncΓ J.M. (1998), "SιLICON VALLEY \VATER υΤΙΙΙΤΥ Updatcs Its Technology", ίη

the Public Works, ν. 129, πο 12, ρρ. 39-41

21. ΖeίlεΓ Micbael (1999), "Modelling Qur World", ESRI Press, USA

22. Αραβαντινός Α. (1997), "Πολεοδομικός σχεδιασμός - Για μια βιώσιμη ανάπτυξη του

αστικού χώρου", εκδόσεις «Συμμετρία~~, Αθήνα

23. Διαδημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Μείζονος περιοχής Βόλου (2001),

"ΔΕΥΑΜΒ - Ενημερωτική έκδοση της ΔεΥΑΜΒ", Βόλος

24. Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Μείζονος περιοχής Βόλου (1996), 'Ή

ύδρευση στην περιοχή του Βόλου", Βόλος

25. ΔΕΥΑΧ (1995), "Γ. ΑΡΧΕΙΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ",

Marathon Data Systems

108



Ι

Ι

]

]

26. Κοντσστάνος Γ. (1938), "Χρειάζεται ο Βόλος Υδραγωγείο; Και πως μπορεί να το έχη;," στο

Τεχνικά Χρονικά, Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδας, Αριθμός τεύχους 161, Αθήνα

27. ΚούΥκολος Α.Γ.(1997), "Περιβαλλοντική Μηχανική - Σημειώσεις", Τμήμα Μηχανικών

Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις

Θεσσαλίας, Βόλος

28. Μανιάτης Γιάντ/ς (1996), "Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών Γης·ΚτηματολΟΥίου",

εκδόσεις ΖΗΤΗ. Θεσσαλονίκη

29. Λεπτίδου - Δερμίση Ν. (1988), "Εισαγωγή στην προστασία του περιβάλλοντος 

Παραδόσεις", Θεσσαλονίκη

30. Παπαδάκης Ι (1977)., "Αποχέτευση Πόλεων", Ε. Μ. Πολυτεχνείο, Έδρα Υδραυλικών

Έργων, (καθηγητής Ξανθόπουλος) Αθήνα

3 Ι. Παπαδάκης Ι. (1977), 'Ύδρευση Πόλεων", Ε. Μ. Πολυτεχνείο, Έδρα Υδραυλικών Έργων,

(καθη-Υητής Ξανθόπουλος) Αθήνα

32. Παππάς Β (1993), "Πολεοδομικά Πληροφοριακά Συστήματα - Προβληματική επί των

προϋποθέσεων λειτουργίας τους στο διαχειριστικό - διοικητικό πλαίσιο των Οργανισμών

Τοπικής Αυτοδιοίκησης", 40 Πανελλήνιο Συνέδριο Πληροφορικής, πρακτικά εισητ/σεων,

Τόμος 11

33. Παππάς Βασίλης (1999), ''Ειδικά θέματα Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών 

Σημειώσεις", Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης,

Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας, Βόλος

34. Παρασχάκης 1., Δινάκης Α., Παπαδημητρίου Κ. (2000-2001), συνοδευτικό κείμενο των

προδιαγραφών που προέκυψε στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος «Δημιουργία

Συστήματος Πληροφοριών για την ΔΕνΑ Λαμίας}), Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη

35. Παρασχάκης Ι., Παπαδοπούλου Μ., Πατιάς Π. (1998), «Αυτοματοποιημένη

Χαρτογραφία", εκδόσεις ΖΗΤΗ, Θεσσαλονίκη

36. Σκάγιαννης Π. (1994), "Πολιτική προγραμματισμού των υποδομών", Εκδόσεις Α.

Σταμούλης, Αθήνα - Πειραιάς

37. ΦΕΚ 17/9/1962 αρ.146

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΙ ΤΟΠΟΙ:

1. Http://www.ncgia.ucsb.edu/giscc/units/u002/u002.html

109



]

]

ΠΑΡΑΡΙΗΜΛ

ι 10



Διάγραμμα 2.1: Ροή πληροφοριών σε ένα Γ.Σ.π. γω την λήψη αποφάσεων σε επiπεδo

Δήμου, ομού ή Περιφέρειας.
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Εικδνα 2.2: Μορφή και παραδείγματα χωρικών και περιγραφικών δεδομένων.
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Πίνακας 3.1: Eιδικiι; ανά'Υκες Κ:Ωτανάλιοσης των Κ:Ωτοίκ:ων

Χρήση ή ειδ",Ι; ΜτDCll14φρο1"άτοικο

Ι. Πόcnuo.
.

mθoρtότητo. 20-30
2. mi>σψo . 10-15
3. mi>σψo _ητηρiων. Υια κάθε aλi>σψo (5-10 λίτρα)

. Για _ μία χρήση 1.ouτp06 200-350 λίτρα)

5. Για _ χρήση νrouς 50-100 λίτρα)

6. Για Jlόnσuα . ιαχτά2μ

~27. Για _ v.iισιμo αvro<ινήrou λίτρα)

Πητή: Πα>ιαδόκης Ι. 1977

Πίνακας 3.2: Μέση Kατcmί1ωσηνερο'; σε δw..,oρα;ιτό>.Α:ιςανά ΤΟΥ κόσμο

Π6λεις λl211ιtar Kάτ:olΣlH

USA
ΛοςΆ 600-1000 300000ο

ΦW1δέλφεuι 700-950 200000ο

Σων λouις 1100- 700000
1350

Κλή 700-1100 800000
Kανaδclι:

Μόντρεαλ ό50-920 1500000
Βανκούβεο 580-1900 100000ο

Νότιος Αμερική

ρ\ο lανέ,,," 300-600 4500000
Ασία

Τόκιο 470-500 9000000
Άγκυρα 180-220 1000000
ΣμUΡνn 115-130 όΟΟΟΟΟ

EoDώJΠ1

Αο.;να 160-208 2100000

θεo~ 60-80 560000
Β<λιΥ ι 330-420 800000

~ια 530-660 850000
140-160 1300000

Bιέwn 320-415 1700000
Λένινγκραντ 530-600 300000ο

Mivσκ 270 600000
Μ

. 330-430 3100000
~oλtδo 600-900 400000
Μοναχό 565-780 23000
ΠODίσι 320-400 2600000
Γ 410-470 170000
Δutu:b Β

. 230-410 2200000
Α

. 200-300 1900000
ία 300-370 1300000



]

Ι

]

Βασιλεία 480·800 220000
Στοκχόλμη 450-610 760000

Βουδαπέστη 340-450 2000000
Λονδίνο 300·360 6000000
Γλασκώβη 420-460 1000000
Ρώμη 440·530 2500000

A...ικιi
Κέιπ - Τάουν 270·370 650000

ΠηΥή: ΠαπαδάΙCΗςΙ, 1977

Πίνακας 3J: Μέση κατανάλωσηανά ειδικό καταναλωτή

Καταναλωτής λίτραl24ωΡO

1 Ξενοδοχεία κατά πελάτη 300-600
2 Νοσοκομεία κατά ασθενή 400-600
3 Σχολεία κατά μαθητή 20·50
4 Campus Ανωτάτων Σχολών 100·120

5 Στρατώνες κατά άτομο 50·100
6 Κολυμβητήρια κατά 2μ 500
7 Ayopt.; κατά 2μ 5·10
8 Πλυντήρια ρουχισμού για Ι ΟΟχλΥΡ ρούχων 40-80
9 Δημόσιες Κρήνες με μη συνεχή ροή 5000

10 Δημόσιες Κρήνες με συνεχή ροή 1500·20000

II Πότισμα κήπων κατά 2μ 1.50·2
12 Πλύσιμο οδών κατά 2μ (όχι για όλο το δίκτυο οδών) 0.10-0.15

ΠηΥή: ΠαπαδάΙCΗς1., 1977



Εικόνες Ι, 2 και 3: Από πάνω προς τα κάτω: Ακτινωτό δίιcτυo ύδρευσης, μικτό δίκτυο

ύδρευσης και παντορροϊκό δίκτυο (Πηγή: Αραβανnνός Α., 1997)
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