KΕΦΑΛΑΙΟ 1
Εισαγωγή
1.1 ΣΚΟΠΟΣ
Το παρόν Κεφάλαιο 1 παρουσιάζει περιληπτικά τη φύση και τον σκοπό των
έργων και υπηρεσιών όπου ο µηχανικός έχει αυξηµένο και υπεύθυνο ρόλο.
Ιδιαίτερα καταγράφονται οι τύποι των δραστηριοτήτων και εγκαταστάσεων
που συνιστούν τα συστήµατα υποδοµής της κοινωνίας. Τα τεχνικά έργα
σχεδιάζονται, χρηµατοδοτούνται, πραγµατοποιούνται, συντηρούνται και
λειτουργούν στα πλαίσια ενός γενικότερου συστήµατος υποδοµών και µπορεί
να εµπίπτουν στη δραστηριότητα του ιδιωτικού ή του δηµόσιου τοµέα. Η
σηµασία τέτοιων έργων για τον σύγχρονο πολιτισµό είναι τεράστια και πολλές
µελέτες υποδεικνύουν ότι υπάρχει θετική συσχέτιση ανάµεσα στο µέγεθος των
έργων υποδοµής και την ισχύ της εθνικής οικονοµίας. Το εισαγωγικό αυτό
κεφάλαιο περιλαµβάνει επίσης µερικές γενικές αρχές και βασικούς ορισµούς
που εφαρµόζονται στο σχεδιασµό τεχνικών έργων, καθώς και µια σύντοµη
παρουσίαση της µεθόδου της συστηµικής ανάλυσης. Το κεφάλαιο
ολοκληρώνεται µε παραδείγµατα δηµιουργίας υποδειγµάτων για συστήµατα ή
υπο-συστήµατα έργων µηχανικού, για τα οποία θα χρησιµοποιηθούν οι
µεθοδολογίες που αναπτύσσονται στα επόµενα κεφάλαια του βιβλίου.
1.2 ΤΥΠΟΙ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ
Τα έργα υποδοµής έχουν σαν βασικό σκοπό την εξυπηρέτηση, την ανάπτυξη
και τη βελτίωση της κοινωνίας. Εµπεριέχουν τη σύλληψη, σχεδιασµό, τεχνική
µελέτη, κατασκευή και λειτουργία εγκαταστάσεων που είναι ουσιώδεις για τη
σύγχρονη ζωή, από συστήµατα µεταφορών έως υπεράκτιες εξέδρες εξόρυξης
πετρελαίου. Ο όρος «δηµόσια έργα» αναφέρεται συνήθως σε µεγάλα τεχνικά
έργα και παραπέµπει σε σκοπούς και λειτουργίες όπως οι παρακάτω:
•
•
•
•
•
•

Εθνικοί οδοί, δρόµοι, γέφυρες, σήραγγες
Μέσα µαζικής µεταφοράς, χώροι στάθµευσης, και άλλα έργα επίγειας
µεταφοράς
Αεροδρόµια και άλλες αεροπορικές εγκαταστάσεις
Συστήµατα ύδρευσης, επεξεργασίας και διανοµής νερού
Συστήµατα συλλογής, επεξεργασίας, και διάθεσης υγρών λυµάτων
Συστήµατα συλλογής, επεξεργασίας, και διάθεσης στερεών αποβλήτων

•
•
•
•
•
•

Ανάπτυξη υδατικών πόρων για άρδευση, πληµµυρική προστασία,
αναψυχή, και ναυσιπλοΐα
Λιµενικές, παράκτιες και υπεράκτιες εγκαταστάσεις
Παραγωγή και διάθεση υδροηλεκτρικής ενέργειας
Κτίρια κατοικίας και κτίρια γραφείων και καταστηµάτων
Κτίρια ειδικών χρήσεων (δικαστήρια, σχολεία, βιβλιοθήκες,
νοσοκοµεία, αστυνοµικά τµήµατα, πυροσβεστικοί σταθµοί, φυλακές)
Μουσεία, στάδια, και άλλα έργα πολιτισµού και αναψυχής

Τα παραπάνω έργα αποτελούν το σηµαντικότερο µέρος της υλικής υποδοµής
µιας χώρας. Απαιτούν σηµαντικές επενδύσεις κεφαλαίου, παρέχουν «δηµόσιες
υπηρεσίες» ή λύνουν προβλήµατα που θεωρούνται ότι εµπίµπτουν στο χώρο
ευθύνης του δηµόσιου τοµέα. Η αναγκαιότητα και η σκοπιµότητα των
περισσότερων από τα έργα αυτά αξιολογείται συνήθως µε γενικές µεθόδους
προσδιορισµού των οικονοµικών χαρακτηριστικών τους (κόστη και οφέλη).
Τις τελευταίες τέσσερις δεκαετίες το ισχυροποιηµένο «περιβαλλοντικό
κίνηµα» έχει ενθαρρύνει πολιτικές σχεδιασµού και διαχείρισης των πόρων για
την προστασία και εµπλουτισµό του φυσικού περιβάλλοντος, προωθώντας
νέους τύπους τεχνικών έργων:
•
•
•
•
•
•
•

Έργα συντήρησης αρχαιολογικών, ιστορικών, βιολογικών, και
γεωλογικών αξιοθέατων
Έργα προστασίας οικολογικών συστηµάτων
Έργα βελτίωσης της ποιότητας των νερών, του εδάφους και του αέρα
Έργα ενίσχυσης της τοπικής και περιφερειακής οικονοµικής ανάπτυξης
και απασχόλησης (ιχθυοκαλλιέργειες, δασοκαλλιέργειες)
Έργα βελτίωσης της υγείας και ασφάλειας του πληθυσµού
Συστήµατα ενίσχυσης της ετοιµότητας αντιµετώπισης εκτάκτων
καταστάσεων
Άλλα έργα βελτίωσης της «ποιότητας της ζωής»

Η κείµενη νοµοθεσία επιβάλλει για όλα τα σηµαντικά τεχνικά έργα την
εκπόνηση αναλύσεων και µελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, οι οποίες
µπορεί επίσης να περιλαµβάνουν µελέτες αισθητικών και κοινωνικών
επιπτώσεων.
1.3 ΑΡΧΕΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ
Το σύνολο των υποδοµών µιας χώρας αντανακλά την κοινωνική και ιστορική
εξέλιξη και χαρακτηρίζει το επίπεδο της συλλογικής προσπάθειας. Οι µορφές
και λειτουργίες των υποδοµών συµβάλλουν στο να κατανοούνται οι
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οµοιότητες και διαφορές ανάµεσα σε περιοχές, οµάδες ανθρώπων, και
πολιτισµούς. Η υλική υποδοµή συνίσταται από διάφορες κατασκευές, κτίρια,
αγωγούς, δρόµους, τροχιόδροµους, γέφυρες, σήραγγες, και δίκτυα. Εξίσου
σηµαντικό και ευµετάβλητο είναι το «λογισµικό» για την υλική υποδοµή, όλοι
οι επίσηµοι και ανεπίσηµοι κανόνες για τη λειτουργία αυτών των συστηµάτων.
Πόσο ζωτικά είναι τα έργα υποδοµής; Χρειάζεται µόνο να σκεφτούµε πως θα
ήταν η ζωή, αν ο κάθε πολίτης ήταν χωριστά υπεύθυνος για τη διάθεση των
αποβλήτων, την άντληση και τον καθαρισµό του νερού, και την εξεύρεση
τρόπων µετακίνησης. Το εύρος, ασφάλεια, βάθος, και ποικιλία των
κοινωνικών επαφών που βιώνουµε σήµερα εξαρτώνται σε µεγάλο βαθµό από
την ποιότητα της υποδοµών.
Η εθνική κυβέρνηση έχει και θα συνεχίσει να έχει έναν πρωτεύοντα ρόλο στο
σχεδιασµό και τη χρηµατοδότηση δηµόσιων έργων. Αυτό περιλαµβάνει την
κατανοµή κονδυλίων για επενδύσεις, και τους κανονισµούς και επίβλεψη του
σχεδιασµού. Σε µεταβαλλόµενο βαθµό, ανάλογα µε τη χώρα και την τοποθεσία
κάθε συγκεκριµένου έργου, η κατανοµή κονδυλίων ενδεχοµένως εξαρτάται
από µακροοικονοµικές µελέτες, και µπορεί επίσης να εξαρτάται από
πολιτικούς και θεσµικούς παράγοντες. Συνήθως πολλοί φορείς σε όλα τα
επίπεδα της κυβέρνησης σχεδιάζουν, µελετούν και λειτουργούν δηµόσια έργα,
αξιοποιώντας τους δικούς τους υπαλλήλους και/ή συµβαλλόµενοι µε ιδιωτικές
εταιρείες.
Οι επαγγελµατίες που εµπλέκονται στον χώρο των έργων υποδοµής
αναγνωρίζουν τη διεπιστηµονική φύση του σχεδιασµού τους. Εκτός από τη
λειτουργική αποτελεσµατικότητα του συγκεκριµένου έργου, και τις επιδράσεις
του στη δηµόσια υγεία και ασφάλεια όσων επηρεάζονται από αυτό, οι
υπεύθυνοι σχεδιασµού καλούνται να θεωρήσουν τις επωφελείς και
ανεπιθύµητες περιβαλλοντικές, κοινωνικές, και οικονοµικές επιπτώσεις του
συγκεκριµένου έργου. Πρέπει επίσης να συνυπολογίσουν άλλους παράγοντες,
π.χ. πολιτικής, θεσµικής, αισθητικής, νοµικής και οικονοµικής φύσης, που
καθορίζουν κατά πόσον ένα συγκεκριµένο έργο είναι αποδεκτό και µπορεί να
υλοποιηθεί µε επιτυχία. Οι φορείς σχεδιασµού σήµερα δεν αρκεί να
στελεχώνονται µόνο µε υπαλλήλους εξειδικευµένους σε επιστηµονικά πεδία
όπως η µηχανική, τα οικονοµικά, η βιολογία, η νοµική, και οι κοινωνικές και
πολιτικές επιστήµες. Υπεύθυνοι σχεδιασµού είναι συνήθως άτοµα µε τεχνική
εξειδίκευση, που όµως έχουν επιπρόσθετα βασική κατανόηση των άλλων
επιστηµών και την ικανότητα να συνεργάζονται µε άλλους επαγγελµατίες.

Όσοι επηρεάζονται από τις επωφελείς και ανεπιθύµητες επιπτώσεις των
συγκεκριµένων έργων πρέπει να συµµετέχουν στον σχεδιασµό. Ο
αποτελεσµατικός σχεδιασµός έργων υποδοµής απαιτεί όχι µόνο κατάλληλη
σχέση και συνεργασία ανάµεσα στους υπεύθυνους σχεδιασµού στο εθνικό,
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, και ανάµεσα στους υπεύθυνους στο επίπεδο
τοµέα και συγκεκριµένου έργου, αλλά επίσης και ενεργό συµµετοχή των
επωφελούµενων από το συγκεκριµένο έργο και άλλων ενδιαφερόµενων για
τον σχεδιασµό στα διάφορα στάδια της εξέλιξης του. Τα ενδιαφερόµενα µέρη
µπορεί να περιλαµβάνουν κοινωνικές οµάδες πίεσης µε ειδικά συµφέροντα,
αλλά και άτοµα που δεν επηρεάζονται άµεσα από το αποτέλεσµα του
σχεδιασµού.
Το φυσικό, περιβαλλοντικό, κοινωνικό και πολιτικό πλαίσιο µέσα στο οποίο
λαµβάνει χώρα ο σχεδιασµός διαφέρει επίσης από τόπο σε τόπο. Έτσι ο
υπεύθυνος σχεδιασµού, όταν προσπαθεί να υιοθετήσει µια γενική προσέγγιση
και λεπτοµερείς µεθοδολογίες, πρέπει να αναγνωρίσει ότι κάθε συγκεκριµένο
έργο παρουσιάζει ποικιλία ιδιοµορφιών και περιορισµών. Τεχνικές
σχεδιασµού που έχουν εφαρµοστεί προηγουµένως µε επιτυχία για
συγκεκριµένα έργα διαφόρων τύπων µπορούν να αποτελέσουν οδηγό για τον
σχεδιασµό παρόµοιων έργων στο µέλλον. Όµως, για τα περισσότερα έργα είναι
πιθανό ότι ο υπεύθυνος θα θελήσει να κάνει τροποποιήσεις ανάλογα µε τις
νέες συνθήκες κάτω από τις οποίες είναι υποχρεωµένος να εργαστεί.
1.4 ΜΕΡΙΚΟΙ ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΟΝ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟ ΕΡΓΩΝ
ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ
Το συγκεκριµένο έργο (project) είτε µόνο ή σαν συνιστώσα ενός συνολικού
σχεδίου ή ενός προγράµµατος είναι και θα συνεχίζει να είναι το κύριο όχηµα
για σχεδιασµό και υλοποίηση των έργων υποδοµής.
Ο σχεδιασµός περιλαµβάνει την αναγνώριση, µορφοποίηση, και ανάλυση του
συγκεκριµένου έργου. ∆ραστηριότητες σχεδιασµού επίσης περιλαµβάνονται
και σε επόµενες φάσεις του έργου όπως υλοποίηση, µελέτη, κατασκευή, και
λειτουργία. Οι µηχανικοί συνήθως διακρίνουν τον σχεδιασµό (planning) και
τον υπολογισµό ή τεχνικό σχεδιασµό (design), χρησιµοποιώντας τον δεύτερο
όρο για την εκπόνηση λεπτοµερειακών µελετών µηχανικού, σχεδίων και
προδιαγραφών για κατασκευές, εξοπλισµούς και άλλες συνιστώσες του
συγκεκριµένου έργου.
Ενώ οι όροι σκοπός (purpose), επιδίωξη (goal), και στόχος (objective) έχουν
παρόµοια σηµασία στην καθηµερινή γλώσσα, στον σχεδιασµό έργων
υποδοµής έχουν διαφορετική σηµασία. Παραδοσιακά ο όρος «σκοπός»
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αναφέρεται σε µια κατηγορία αναγκών και προβληµάτων σε έναν οικονοµικό
τοµέα όπως υδατικοί πόροι ή µεταφορές, ενώ ο όρος «επιδίωξη» ή «στόχος»
υπονοεί µια ευρύτερη αξία όπως περιβαλλοντική ποιότητα ή κοινωνική
ισότητα. Οι όροι «επιδίωξη» ή «στόχος» επίσης χρησιµοποιούνται σε διάφορες
επιστήµες για να εκφράσουν µετρήσιµες ποσότητες για το επιθυµητό
αποτέλεσµα ενός συγκεκριµένου έργου, όπως κόστος (ελαχιστοποίηση),
καθαρό όφελος (µεγιστοποίηση), ιδιότητα (π.χ. υψόµετρο πληµµύρας, αριθµός
βακτηριδίων, µονάδες δηµόσιων κατοικιών, κ.λπ.). Οι πολιτικές σχετίζονται µε
επιδιώξεις ή στόχους και υπόκεινται σε διάφορους νοµικούς, θεσµικούς και
άλλους περιορισµούς που περιστέλλουν την ανάπτυξη και διαχείριση µέσα σε
καθορισµένα όρια.
Έχοντας αφετηρία δύο εκδοχές σχεδιασµού, που καθεµιά είναι βέλτιστη όσον
αφορά διαφορετικούς στόχους, είναι δυνατό να εξετάζονται σταθµίσεις
(tradeoffs) οι οποίες αυξάνουν την απόδοση για τον έναν στόχο µειώνοντας
την απόδοση για τον άλλο. Συχνά µια τέτοια διαδικασία οδηγεί στην πιο
ικανοποιητική συµβιβαστική λύση, µε την έννοια ότι µπορεί να
συµπεριλαµβάνονται µέτρα που βελτιώνουν την ποιότητα του περιβάλλοντος,
αλλά προκαλούν µείωση στο καθαρό οικονοµικό όφελος.
Στο σχεδιασµό, χρειάζεται να δοθεί επαρκής προσοχή στις εξωτερικότητες
(θετικές και αρνητικές) οικονοµικής, κοινωνικής, και περιβαλλοντικής φύσης,
οι οποίες είναι επιδράσεις αποδιδόµενες σε µια λύση, αλλά δεν εµπίπτουν στο
κύριο αντικείµενο του συγκεκριµένου έργου.
1.5 Η ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
Παρ΄ όλο που έργα υποδοµής έχουν κατασκευαστεί συνεχώς επί χιλιετίες, ο
σύγχρονος σχεδιασµός τέτοιων έργων έχει εξελιχθεί µόνο τα τελευταία 70
χρόνια. Από τεχνολογική και οικονοµική άποψη, ο σχεδιασµός έργων
υποδοµής µέσα σε ένα πολύπλευρο, πολυσκοπικό, πολυστοχικό περιφερειακό
πλαίσιο είναι η λογική εξέλιξη παλαιών µεθόδων, όπως αυτή προσδιορίστηκε
από την ανάπτυξη σύγχρονων τεχνικών όπως ανάλυση συστηµάτων,
επιχειρησιακή έρευνα, και προγραµµατισµός υπολογιστών. Μείζονες
αλλαγές, επιπλέον αυτών των τεχνολογικών εξελίξεων, έχουν επέλθει µε την
εισαγωγή συµπληρωµατικών ζητηµάτων (ιδιαίτερα περιβαλλοντικών και
κοινωνικών παραγόντων) που συνήθως δεν είναι ποσοτικοποιήσιµα µε την
παραδοσιακή έννοια (όπως είναι δυνατόν να ποσοτικοποιούνται οι δοµικοί,
λογιστικοί, λειτουργικοί, και άλλοι τεχνολογικοί παράγοντες). ∆ηλαδή, στον
κεντρικό ρόλο των µηχανικών στον σχεδιασµό των έργων, προστέθηκε η
συµβολή οικονοµολόγων, ιδιαίτερα µετά την απαίτηση για ανάλυση οφέλουςκόστους, και πιο πρόσφατα η συµµετοχή οικολόγων, κοινωνιολόγων, και

άλλων περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιστηµόνων µετά την απαίτηση για
προετοιµασία µιας ειδικής µελέτης («Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων»)
για κάθε δράση που έχει «σηµαντικές» παράπλευρες επιπτώσεις.
Η µέθοδος της συστηµικής ανάλυσης, η οποία παρουσιάζεται σχηµατικά στο
Σχήµα 1.1, είναι µια σύγχρονη µέθοδος σχεδιασµού που είναι σε θέση να
παράγει υπηρεσίες και έργα αποτελεσµατικά όσο αφορά το κόστος,
αποδοτικά για το σκοπό που προορίζονται, και υλοποιήσιµα µέσω των
υφιστάµενων πόρων. Η ανάλυση συστηµάτων, σαν πρωτογενής έννοια, µπορεί
να αναφέρεται σε οποιαδήποτε συστηµατική και επιστηµονική προσέγγιση για
επίλυση προβληµάτων. Περιλαµβάνει παραδοσιακές µεθόδους καθώς και τις
πιο πρόσφατα αναπτυγµένες µαθηµατικές µεθόδους του επιστηµονικό πεδίου
της επιχειρησιακής έρευνας.
Μια συστηµική προσέγγιση τυπικά περιλαµβάνει τα εξής βήµατα:
Βήµα 1 - Εξειδίκευση των στόχων: Βασικός σκοπός κάθε έργου ή
προγράµµατος είναι η προστασία της υγείας και ευηµερίας του ανθρώπου και
του περιβάλλοντος γενικότερα. Άλλοι σκοποί µπορεί να προκύπτουν από
ερωτήσεις όπως: Πρόκειται για έργο τοπικής ή εθνικής σηµασίας; Εξυπηρετεί
τα συµφέροντα συγκεκριµένης κοινωνικής οµάδας (π.χ. αγρότες) ή το σύνολο
του πληθυσµού; Προάγεται το επενδυτικό κέρδος ή ασκείται κοινωνική
πολιτική (επιδοτήσεις, ανακατανοµή εισοδήµατος, φορολογικές ελαφρύνσεις);
Στα πλαίσια των τεχνικών έργων οι σκοποί (π.χ. η διατήρηση αποδεκτής
ποιότητας νερού για τις επιθυµητές χρήσεις) µεταφράζονται πρακτικά σε
στόχους τήρησης συγκεκριµένων προδιαγραφών ή ορίων (π.χ. συγκέντρωση
διαλυµένου οξυγόνου πάνω από 6 mg/l) που περιέχονται σε κανονισµούς και
κωδικοποιούν αφ’ ενός την υπάρχουσα γνώση για τις ιδιότητες των υλικών,
την κατανόηση των φυσικών φαινοµένων κ.λπ. και αφ’ ετέρου τις
επικρατούσες κοινωνικές αντιλήψεις και το επίπεδο οικονοµικής ανάπτυξης.
Βήµα 2 - Καθορισµός των κριτηρίων αποτελεσµατικότητας: Τα κριτήρια
µε τα οποία κρίνεται η αποδοτικότητα µιας στρατηγικής είναι ανάγκη να είναι
σε συµφωνία µε τους στόχους, όπως ορίστηκαν παραπάνω, ώστε ο µελετητής
να µπορεί να γνωρίζει πότε οι στόχοι έχουν επιτευχθεί ή πόσο αποτελεσµατικό
είναι ένα συγκεκριµένο έργο σε σχέση µε την εκπλήρωση των στόχων. Με
βάση τα παραπάνω, τα κριτήρια αποτελεσµατικότητας συνήθως συγκρίνουν
τις αποκρίσεις του συστήµατος σε διάφορες φορτίσεις µε τους στόχους που
καθορίστηκαν στο Βήµα 1. Το τελευταίο εξηγεί την ιδιαίτερη σηµασία των
υποδειγµάτων υπολογισµού της συµπεριφοράς του συστήµατος όταν
χρησιµοποιούνται διαφορετικοί συνδυασµοί εξωτερικών φορτίσεων.
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Στόχοι

Ανθρώπινη Υγεία
Ποιότητα Νερού
Αισθητική Αναβάθµιση

Κριτήρια
Αποτελεσµατικότητας

Συγκεντρώσεις ρύπων– όρια
Αριθµός ατυχηµάτων

Υποδείγµατα
Προσοµοίωσης

Φυσικές, Χηµικές,
Βιολογικές ∆ιεργασίες

Ανάλυση
Εναλλακτικές Λύσεις

Τεχνική, οικονοµική, θεσµική
υλοποιησιµότητα

Βέλτιστη Λύση

∆είκτης επίδοσης
Περιορισµοί
Συστήµατα Ελέγχου

Υλοποίηση

Πιλοτικές εφαρµογές
Ιεράρχηση
Εµπειρική γνώση

Αξιολόγηση
Αποτελεσµάτων

Μετρήσεις πεδίου
Συνεχής βελτίωση

Σχήµα 1.1. Η µέθοδος της συστηµικής ανάλυσης

Βήµα 3 - Κατάλληλα υποδείγµατα υπολογισµού της συµπεριφοράς: Η
κατασκευή και χρήση υποδειγµάτων επιτρέπει να εκτιµάται η φύση και η
συµπεριφορά της σχεδιαζόµενης λύσης και να ελέγχεται η
αποτελεσµατικότητα εναλλακτικών καταστάσεων φόρτισης. Φυσικά, το τελικό
αποτέλεσµα εφαρµογής τέτοιων υποδειγµάτων πρέπει να είναι συµβατό, τόσο
µε τους στόχους που έχουν τεθεί, όσο και µε τα κριτήρια αποτελεσµατικότητας
που έχουν επιλεγεί. Με αυτόν τον τρόπο ο µελετητής µπορεί να αποφασίσει
κάτω από ποιες συνθήκες εκπληρούνται οι στόχοι και να µετρήσει την
αποτελεσµατικότητα οποιασδήποτε λύσης.
Βήµα 4 - Θεώρηση πολλών εναλλακτικών λύσεων: Κατά την επιλογή των
τιµών µεταβλητών σχεδιασµού και τη διαµόρφωση των εναλλακτικών λύσεων
πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι υπάρχοντες περιορισµοί ώστε τα
αποτελέσµατα να είναι πρακτικά, αποδεκτά και εφαρµόσιµα. Τέτοιοι
περιορισµοί είναι δυνατό να προέρχονται από τη δυσκολία πρακτικής
εφαρµογής ορισµένων µέτρων, από τις υπερβολικά αρνητικές επιπτώσεις σε
παραγωγικές δραστηριότητες, από την αναµενόµενη αντιδηµοτικότητα
ορισµένων µέτρων, από περιορισµένη διαθεσιµότητα ορισµένων αγαθών κ.λπ.
Για παράδειγµα η δυνατότητα εξυπηρέτησης ενός συστήµατος ύδρευσης
µπορεί να αυξηθεί:
Α. µε µείωση της ζήτησης µε περιορισµό της χρήσης νερού
Β. µε εκµετάλλευση των υπόγειων νερών
Γ. µε εισαγωγή νερού από άλλες υδρολογικές λεκάνες
∆. µε κατασκευή νέων ταµιευτήρων στην ίδια υδρολογική λεκάνη
Για κάθε εναλλακτική λύση ανακύπτουν νέα ερωτήµατα που πρέπει να
απαντηθούν, π.χ. στην επιλογή ∆ πόσοι ταµιευτήρες, που, πόσο µεγάλοι, πως
θα χρηµατοδοτηθεί η κατασκευή τους;
Βήµα 5 - Σύγκριση εναλλακτικών λύσεων και ανάλυση ευαισθησίας: Η
εργασία αυτή περιλαµβάνει τη συστηµατική αξιολόγηση όλων των διαθέσιµων
λύσεων µε εκτίµηση της σχετικής τους αποτελεσµατικότητας όσον αφορά τους
στόχους, το κόστος και την εφαρµοσιµότητα. Με αυτόν τον τρόπο εξετάζεται
η ευαισθησία του συστήµατος (π.χ. της ποιότητας αέρα στο κέντρο µιας πόλης)
σε σχέση µε διάφορα εναλλακτικά µέτρα (π.χ. µε την απαγόρευση της
κυκλοφορίας των ΙΧ), ή ακόµα και σε σχέση µε τον βαθµό αυστηρότητας
ορισµένων µέτρων (π.χ. µε τον βαθµό καθαρότητας των καυσίµων).
Το τελικό προϊόν αυτής της διαδικασίας µπορεί να συνοψίζεται σε έναν πίνακα
που καταχωρεί την αποτελεσµατικότητα των εναλλακτικών λύσεων σε σχέση
µε την εκπλήρωση των στόχων που έχουν τεθεί και κατατάσσει τα µέτρα αυτά
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ιεραρχικά. Η εργασία αυτή διευκολύνεται µε τα επιλεγµένα υποδείγµατα για το
σύστηµα και τεχνικές προσοµοίωσης σε υπολογιστή. Ενδέχεται να βασίζεται
σε µια σωρευτική και απλοποιηµένη περιγραφή του κοινωνικού, οικονοµικού
και φυσικού συστήµατος (lumped model) η οποία παρέχει τη δυνατότητα
προσδιορισµού της «καλύτερης» λύσης µε βελτιστοποίηση.
Βήµα 6 - ∆ιαµόρφωση βέλτιστων στρατηγικών: Η «βέλτιστη» λύση που
προέκυψε από το προηγούµενο βήµα επιβεβαιώνεται ως «εφικτή» µε χρήση
λεπτοµερέστερων υποδειγµάτων (distributed model). Οι επιπτώσεις της λύσης
κατανοούνται και εκτιµώνται µε προσοµοίωση. Επιλέγεται ένα σύνολο από
εφαρµόσιµα µέτρα, µε τα οποία πληρούνται όλοι οι στόχοι που έχουν τεθεί µε
το ελάχιστο δυνατόν κόστος. Η διαµόρφωση πραγµατικά βέλτιστων
στρατηγικών απαιτεί, µεταξύ άλλων, λεπτοµερείς τεχνικές αναλύσεις, καθώς
επίσης και οικονοµική θεώρηση κάθε εναλλακτικής λύσης. Αν δεν υπάρχουν
τέτοια αναλυτικά τεχνικοοικονοµικά στοιχεία, συνήθως επιχειρείται να
διαµορφωθούν λογικές και πραγµατικά αποτελεσµατικές στρατηγικές µε κοινή
λογική, εµπειρία, και ακολουθώντας απλούς κανόνες.
Στην περίπτωση που δεν είναι διαθέσιµα κατάλληλα υποδείγµατα, η λήψη
αποφάσεων θα µπορούσε να βασιστεί µόνο σε µετρήσεις των µεταβλητών
κατάστασης του συστήµατος. Εάν π.χ. οι συγκεντρώσεις ρύπων στα νερά ενός
ποταµού υπερβαίνουν τα επιτρεπτά όρια, τότε διαµορφώνονται και
υλοποιούνται στρατηγικές ελέγχου που αποτελούνται από απλά και
εφαρµόσιµα µέτρα, η αποδοτικότητα και επάρκεια των οποίων κρίνεται από
τις βελτιώσεις που επιφέρουν, όπως προκύπτουν από τις συνεχιζόµενες
µετρήσεις της ποιότητας των νερών. Για να γίνουν τα παραπάνω είναι
απαραίτητη η καλή εµπειρική κατανόηση της υπάρχουσας κατάστασης, η
οποία µπορεί να χρησιµοποιηθεί από το προσωπικό για διαµόρφωση ενός
πλαισίου κανόνων (έµπειρο σύστηµα). Στην παραπάνω εµπειρική ή
στοιχειώδη προσέγγιση, η διαµόρφωση στρατηγικών βασίζεται περισσότερο
στη διαίσθηση και εµπειρία του προσωπικού των υπηρεσιών σχεδιασµού, παρά
σε αυστηρή διαδικασία ανάλυσης. Επιπλέον, η κάθε στρατηγική πρώτα
εφαρµόζεται και µετά διαπιστώνεται η αποτελεσµατικότητά της. Η έλλειψη
δυνατότητας ελέγχου της αποτελεσµατικότητας κάθε λύσης εκ των προτέρων
και η ως εκ τούτου ανάγκη πειραµατισµού µε εφαρµογή µέτρων µπορεί να
αποδειχτεί εξαιρετικά δαπανηρή και χρονοβόρα διαδικασία.
Ένα πιο εξελιγµένο σχήµα για διαµόρφωση λύσεων περιλαµβάνει τη
δηµιουργία των κατάλληλων υποδειγµάτων συµπεριφοράς του συστήµατος.
Τα διαθέσιµα στοιχεία από µετρήσεις χρησιµοποιούνται για την επαλήθευση
και βαθµονόµηση των υποδειγµάτων, έτσι ώστε οι προβλέψεις τους να

ανταποκρίνονται στην πραγµατικότητα. Αποτέλεσµα της εφαρµογής των
υποδειγµάτων είναι η λήψη µια σαφέστερης εικόνας σε σχέση µε την
αποτελεσµατικότητα του σχεδιασµού καθώς είναι δυνατόν να εντοπιστούν
πιθανές παραβάσεις των προδιαγραφών. Σε αυτή την περίπτωση είναι δυνατό
να διαµορφωθούν εναλλακτικές στρατηγικές ελέγχου, η αποτελεσµατικότητα
των οποίων σε σχέση µε τη βελτίωση της υφισταµένης κατάστασης και την
επίτευξη των επιθυµητών στόχων µπορεί εύκολα να υπολογιστεί µε χρήση των
ήδη επαληθευµένων υποδειγµάτων.
Μετά την εφαρµογή υπάρχει η δυνατότητα συνεχούς βελτίωσης µε
επαναλαµβανόµενα βήµατα µέχρι να επιτευχθεί ένα ικανοποιητικό επίπεδο.
Με αυτόν τον τρόπο εξαλείφεται, σε µεγάλο βαθµό, η ανάγκη των
πειραµατισµών κατά την εφαρµογή της στρατηγικής και τούτο προφανώς
προσφέρει σηµαντικά περιθώρια εξοικονόµησης χρόνου και χρήµατος. Εν
τούτοις τα πλεονεκτήµατα αυτά µπορούν να επιτευχθούν µόνο δια µέσου
εντατικότερης ανάλυσης και αυτή µπορεί να απλοποιηθεί µόνο µε τη βοήθεια
κατάλληλων και πρακτικών εργαλείων, που καθίστανται έτσι απαραίτητα
προκειµένου η όλη διαδικασία να είναι αποδοτική και κατάλληλη για ευρεία
εφαρµογή.
Βήµα 7- Υλοποίηση της διαµορφωµένης στρατηγικής: Σαν γενικός
κανόνας, τα µέτρα που επιλέγονται µέσω της στρατηγικής χρειάζονται
περαιτέρω ανάλυση και επαλήθευση, πριν από την εφαρµογή τους. Η έκταση
της περαιτέρω ανάλυσης εξαρτάται φυσικά από το κόστος του συγκεκριµένου
µέτρου και από τον βαθµό της αβεβαιότητας που αισθανόµαστε σε σχέση µε
τις προβλέψεις µας. Πέρα από την πρόσθετη ανάλυση και επαλήθευση, είναι
πιθανό ότι για µερικά πολύπλοκα µέτρα απαιτείται και µελέτη εφαρµογής πριν
την εκτέλεσή τους. Στρατηγικές που περιλαµβάνουν συγκεκριµένα τεχνικά ή
θεσµικά µέτρα αντί νοµοθετικές διατάξεις και όρια αποβλήτων ή εκποµπών,
είναι πολύ πιο εφαρµόσιµες στην πράξη.
Βήµα 8 - Εκτίµηση των αποτελεσµάτων: Η εργασία αυτή περιλαµβάνει την
ενδεχόµενη προσαρµογή της αρχικής στρατηγικής. Υπενθυµίζεται ότι οι
διαδικασίες διαµόρφωσης στρατηγικών δεν αποτελούν µια µοναδική
προσπάθεια, αλλά αντίθετα µια συνεχή διεργασία, η οποία προοδευτικά
βελτιώνεται από την ανάδραση των προηγούµενων εµπειριών και
αποτελεσµάτων.
Σαν τελευταία παρατήρηση πρέπει να αναφερθεί ότι τα τεχνικά έργα
σχεδιάζονται και κατασκευάζονται επί αιώνες χωρίς συγκεκριµένη αναφορά
και επίγνωση του πλαισίου της συστηµικής ανάλυσης. Όµως, στη σύγχρονη
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πραγµατικότητα η πολυπλοκότητα των συστηµάτων και η εξέλιξη της
τεχνολογίας επιτάσσουν τον ολοκληρωµένο σχεδιασµό µέσω µιας βέλτιστης
οικονοµικής προσέγγισης. Παρά το γεγονός ότι ο βαθµός χρήσης τέτοιων
µεθοδολογιών διαφέρει σε κάθε χώρα και για κάθε τύπο έργου, η υπάρχουσα
εµπειρία δείχνει ότι τα αναµενόµενα οφέλη από τέτοιο σχεδιασµό είναι
σηµαντικά, ιδιαίτερα στις αναπτυσσόµενες χώρες, σε σχέση τόσο µε την
ποιότητα του τελικού αποτελέσµατος όσο και µε την επιτυγχανόµενη
οικονοµία και ταχύτητα υλοποίησης.
Η αυστηρή εφαρµογή της συστηµικής αντίληψης στην παραγωγή των
τεχνικών έργων είναι µια απαιτητική υπόθεση, καθώς απαιτεί τα λεπτοµερή
χαρακτηριστικά του συστήµατος, σειρά από τεχνικο-οικονοµικές µελέτες,
εφαρµογή υποδειγµάτων υπολογισµού της συµπεριφοράς, ανάλυση
ευαισθησίας και διαµόρφωση βέλτιστων στρατηγικών σε σχέση µε τους
στόχους που έχουν τεθεί. Οι παραπάνω απαιτήσεις, παρά τα πιθανά οφέλη,
καθιστούν την εφαρµογή των αυστηρών συστηµικών αναλύσεων
απαγορευτική στην πράξη για έργα µικρής κλίµακας. Εν τούτοις, η λήψη
αποφάσεων είναι µια αναγκαία και διαρκής διαδικασία και η επινόηση
τεχνικών συστηµικής ανάλυσης µε απλοποιηµένες απαιτήσεις, που είναι
αποδεκτές από τη µεγάλη πλειοψηφία των µελετητών και ικανές να
βελτιώσουν την αποτελεσµατικότητα των προωθούµενων µέτρων, αποκτούν
µεγάλη πρακτική σηµασία.
1.6 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Στην Ενότητα 1.5 αναδείχθηκε ο κεντρικός ρόλος που κατέχουν τα
υποδείγµατα του συστήµατος στη µέθοδο της συστηµικής ανάλυσης. Το
µαθηµατικό υπόδειγµα είναι ένα ουσιώδες εργαλείο στον σύγχρονο σχεδιασµό
και διαχείριση έργων και συστηµάτων. Σε γενικές γραµµές, ένα τέτοιο
υπόδειγµα αποτελείται από µια ή περισσότερες δηλώσεις, εκφρασµένες µε
µαθηµατικούς όρους, οι οποίες περιγράφουν σχέσεις ανάµεσα σε εξαρτηµένες
και ανεξάρτητες µεταβλητές, όπως παρουσιάζεται στο Σχήµα 1.2. Η ανάλυση
των µαθηµατικών υποδειγµάτων έχει διευκολυνθεί σηµαντικά µε τη
διαθεσιµότητα σύγχρονων ηλεκτρονικών υπολογιστών που επιτρέπουν τη
λύση πολλών προβληµάτων τα οποία δε θα ήταν πρακτικό ή δυνατό να
αναλυθούν µε άλλα µέσα.
Πίνακες, γραφήµατα, µαθηµατικές εξισώσεις, λογικές δηλώσεις, και λεκτικές
περιγραφές είναι µέσα περιγραφής των ορίων του συστήµατος, των στοιχείων
εισόδου και εξόδου του συστήµατος και των σχέσεων τους, και οποιασδήποτε
ανάδρασης ανάµεσα στις µεταβλητές εξόδου και εισόδου.

Εάν ο στόχος του ελάχιστου κόστους είναι σταθερός και αποκλειστικός,
ενδεχοµένως να είναι δυνατό να αναπτυχθεί µόνο µια λύση για παρουσίαση
στους υπεύθυνους αποφάσεων. Όµως σε πολλές περιπτώσεις οι στόχοι δεν
είναι γνωστοί µε τόση σαφήνεια, και διάφορα εναλλακτικά σχήµατα αξίζει να
παρουσιάζονται στους υπεύθυνους αποφάσεων διότι συνεισφέρουν µε
αποτελεσµατικούς τρόπους στις συνιστώσες των στόχων.
Εξωγενείς
µεταβλητές ξ
Ανεξάρτητες
µεταβλητές x

Τεχνικό Σύστηµα
Εξαρτηµένες
µεταβλητές y

Μεταβλητές
απόφασης u

Σχήµα 1.2. Σχηµατική περιγραφή µαθηµατικού υποδείγµατος
Υπάρχουν διάφοροι τύποι µαθηµατικών υποδειγµάτων του συστήµατος
ανάλογα µε τα είδη των µαθηµατικών συναρτήσεων που χρησιµοποιούνται.
Παρακάτω επιχειρείται η κατηγοριοποίηση των µαθηµατικών υποδειγµάτων
που χρησιµοποιούνται σε συστήµατα υδατικών πόρων:
(α) Αλγεβρική εξίσωση: Μπορεί να προκύψει µε προσαρµογή καµπύλης σε
εµπειρικές µετρήσεις π.χ. όγκος φερτών = fn(έκταση λεκάνης απορροής)
y = f ( x) = a0 + a1x + a2 x 2
(β) Εξίσωση διαφορών: Μπορεί να περιγράφουν χρονικά µεταβαλλόµενα
συστήµατα µε καθυστέρηση, µνήµη, πολλαπλές µεταβλητές κ.λπ., π.χ.
σχέση βροχής – απορροής
yk +1 = ak yk + bk xk
σχέση στάθµης – απορροής

zk +1 = γ 1 ykγ +2 1

(γ) Κανονική διαφορική εξίσωση: Μπορεί να προκύψει από ισοζύγιο µάζας, ή
διεργασίες αποµείωσης ή προσαύξησης της εξεταζόµενης µεταβλητής
κατάστασης, π.χ. µεταβολή της ποσότητας διαλυµένου οξυγόνου y(t) σε λίµνη
που δέχεται ρυπαντικό φορτίο x(t)
dy
= a y (t ) + b x (t ) , όπου a, b είναι παράµετροι
dt
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(δ) Ολοκληρωτική εξίσωση: Όπως η γνωστή από την υδρολογία σχέση
βροχόπτωσης – παροχής (υδρογράφηµα) µε τη µορφή ολοκληρώµατος
t

y (t ) = ∫ g (t ,τ ) x(τ ) dτ
t0

(ε) ∆ιαφορική εξίσωση µε µερικές παραγώγους: Όπως η εξίσωση ροής σε
υπόγειο υδροφορέα
∂h
S + ∇(T∇h) = R − P
∂t
όπου S
συντελεστής αποθήκευσης
παράµετρος
T
µεταφορικότητα
παράµετρος
h
υδραυλικό φορτίο
εξαρτηµένη µεταβλητή
R
κατείσδυση
εξωγενής µεταβλητή
P
ένταση άντλησης
µεταβλητή απόφασης
Παράδειγµα 1.1 Κρεµαστή ράβδος – διαµόρφωση εξισώσεων
Ένα στοιχείο µήκους L θα φτιαχτεί από αρκετά ισχυρό υλικό ώστε µε λογικό
εµβαδόν διατοµής, να αντέχει σε φορτίο F. Η ράβδος θα κρεµαστεί
κατακόρυφα, στερεωµένη στην οροφή ενός χώρου από τη µια άκρη, και η
επιµήκυνση λόγω φορτίου δε θα ξεπερνά δ µονάδες.
Α. Περιγραφή προβλήµατος και στόχου
Μετά από συνεργασία του ιδιοκτήτη του χώρου και του µηχανικού-µελετητή
προκύπτει κοινή κατανόηση του προβλήµατος και του στόχου, ώστε να µην
προκύψουν αργότερα διαφωνίες για την προτεινόµενη λύση.
Β. Συµβολικό υπόδειγµα
L
µήκος του στοιχείου σε µέτρα (δίδεται)
∆L
επιµήκυνση (m)
Ax
εµβαδόν της διατοµής του στοιχείου (m2)
Α
το σηµείο επαφής οροφής µε το στοιχείο (δίδεται)
Β
το κάτω άκρο του στοιχείου (δίδεται)
Ε
µέτρο ελαστικότητας του υλικού
F
το αξονικό φορτίο (δίδονται οι ακραίες τιµές του)
FA, FB αξονικά φορτία στα ακραία σηµεία Α και Β
UA, UB µετακινήσεις των σηµείων Α και Β εξαιτίας των FA και FB
δ
µεγίστη επιτρεπτή τιµή του UB
Το υπόδειγµα αυτό συνδέει τη γνώση που έχει ο µηχανικός για το πραγµατικό
υπόδειγµα που ακολουθεί πιο κάτω.

[Πραγµατικός κόσµος]  [Συµβολικό µοντέλο] [Μαθηµατικό Μοντέλο]
Από τις µεταβλητές µερικές ελέγχονται άµεσα από τον µηχανικό και άλλες όχι.
Εάν πρέπει να καθορίσουµε το Ax και το E αυτές οι µεταβλητές ονοµάζονται
«µεταβλητές απόφασης». Οι άλλες µεταβλητές, για δεδοµένο F, µπορούν να
υπολογισθούν σαν συναρτήσεις των Ax, E και F.
Γ. Σχηµατικό υπόδειγµα
Στο Σχήµα 1.3 εµφανίζεται η απλοποιηµένη περιγραφή του πραγµατικού
συστήµατος, όπως την κατανοεί ο µηχανικός. Είναι ζητούµενο να ελεγχθεί
κατά πόσο η περιγραφή αυτή ενσωµατώνει τα βασικά χαρακτηριστικά του
συστήµατος.
Α
Μέλη συστήµατος
Σηµείο επαφής Α
Σηµείο επαφής Β
Στοιχείο ΑΒ

L
Β

Ιδιότητες ή χαρακτηριστικά
FA, UA
FB, UB
F, ∆L, Ax, E

UΒ
FΒ
Σχήµα 1.3. Σχηµατικό υπόδειγµα του συστήµατος

∆. Μαθηµατικά υποδείγµατα
Γιά τη συµπεριφορά του συστήµατος:
F
∆L
(1)
νόµος ελαστικής συµπεριφοράς
=E
Ax
L
Για τις αλληλεπιδράσεις των µελών:
∆L = UB - UA
(2)
(3)
UA= 0
F = FB
(4)
FA = FB
(5)
Για την αντίδραση του συστήµατος σε εξωτερικά ερεθίσµατα:
Το φορτίο FB είναι η εισροή (input) στο σύστηµα και οι µετακινήσεις, UA και
UB είναι οι εκροές (output). Από τις (1), (2) και (3),
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∆L = UB =

FL
Ax E

(6)

Για τη σχεδίαση της ράβδου απαιτείται:

UB ≤ δ ή

Ax E ≥

LF
δ

(7)

L F2
(8)
δ
Έτσι ο µηχανικός συµπεραίνει ότι οποιαδήποτε επιλογή Αx και Ε που
ικανοποιεί την (8) θα πρέπει να είναι αποδεκτή. Πως θα γίνει η επιλογή; Η
αισθητική επιβάλλει περιορισµούς στο εµβαδό της διατοµής ενώ ο ιδιοκτήτης
επιθυµεί µια οικονοµική λύση. Έστω ότι διαµορφώνονται τα επιπλέον
κριτήρια:

και για διακύµανση του F µεταξύ των τιµών F1 και F2

Ax E ≥

Κυκλική τοµή, όχι µεγαλύτερη από 10 cm2, και όσο πιο µικρό κόστος γίνεται.
Αν το κόστος ανά µονάδα όγκου του υλικού είναι Κ τότε το κόστος για το
υλικό είναι Κ L Ax. Το πρόβληµα λοιπόν για την επιλογή του υλικού
διατυπώνεται ως εξής:
L F2
E≥
Κ L Ax ελάχιστο
και
Ax δ
Είναι λογικό να υποθέσουµε ότι όσο πιο ακριβό είναι το υλικό τόσο πιο
µεγάλο το Ε, και έστω ότι υπάρχει µια γραµµική συσχέτιση µεταξύ του Κ και
του Ε. Τότε το πρόβληµα γράφεται
L F2
E≥
Ε ελάχιστο
και
Ax δ
Από πίνακες µε τις ιδιότητες των υλικών αναζητείται το υλικό που έχει το
L F2
.
µικρότερο Ε αλλά όχι µικρότερο από την τιµή
Ax δ
Παράδειγµα 1.2 (Ossenbruggen) ∆ικτύωµα Ελάχιστου Βάρους
Θεωρείστε το δικτύωµα του Σχήµατος 1.4. ∆ιατυπώστε ένα µαθηµατικό
υπόδειγµα για να σχεδιαστεί ένα απλό δικτύωµα ελάχιστου βάρους. Η κρίσιµη
επιτρεπόµενη θλιπτική και εφελκυστική τάση για τα στοιχεία του δικτυώµατος
είναι 10 ksi και 20 ksi αντίστοιχα. Το δικτύωµα πρόκειται να κατασκευαστεί
από χάλυβα. Όλα τα στοιχεία µε ίδιο τύπο φόρτισης έχουν το ίδιο εµβαδόν
διατοµής.

B
D
30 ft
P=100 kips

A
C
HA
40 ft

40 ft

40 ft

VA

VC

Σχήµα 1.4. Στατικά Ορισµένο ∆ικτύωµα
Μεταβλητές Απόφασης. Τα δοµικά στοιχεία θα διαστασιολογηθούν ανάλογα µε
τον τύπο της φόρτισης που δέχονται (θλίψη ή εφελκυσµός). Έτσι οι
µεταβλητές ελέγχου ορίζονται ως
x1 = A1 = εµβαδόν διατοµής θλιπτικού στοιχείου (in2)
x2 = A2 = εµβαδόν διατοµής εφελκυστικού στοιχείου (in2)
Το διάνυσµα µεταβλητών απόφασης είναι u = [x1 x2]T
Αντιδράσεις. Οι αντιδράσεις στα σηµεία στήριξης Α και C προσδιορίζονται µε
την εξίσωση στατικής ισορροπίας για όλο το δικτύωµα.
ΗΑ = 0
∑ Fx = 0

∑F = 0
∑M = 0
y

A

- VΑ + VC – 100 = 0

VA = 50 kips

80 VC – 120 . 100 = 0 ⇒

VC = 150 kips

∆υνάµεις και τάσεις στοιχείων. Χρησιµοποιώντας τη µέθοδο των κόµβων
υπολογίζουµε τις δυνάµεις σε κάθε στοιχείο. Για τον κόµβο D γράφουµε
(προσοχή στα πρόσηµα):
BD
D

CD

∑F

= 0 -BD + 4/5 CD = 0 ⇒ BD = 133 kips
(εφελκυσµός στη ράβδο BD)
∑ Fy = 0 3/5 CD – 100 = 0 ⇒ CD = 167 kips
(θλίψη στη ράβδο CD)
x

P

Οι τάσεις των στοιχείων αυτών είναι:
και

σBD = 133/ A2
σCD = 167/ A1
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Παρόµοια για τον κόµβο Β γράφουµε:
B

BD

AB

∑F

x

BC

=0

BD - 4/5 BC - 4/5 AB = 0

⇒ 133- 8/5 AB = 0 ⇒ AB = 83.3 kips
(εφελκυσµός στη ράβδο AB)
∑ Fy = 0 -3/5 AB + 3/5 BC = 0 ⇒ AB = BC
(θλίψη στη ράβδο BC)

Οι τάσεις των στοιχείων αυτών είναι:
και παρόµοια υπολογίζουµε

σΑΒ = 83.3/ A2
σΒC = 83.3/ A1
σΑC = 66.7/ A1

Περιορισµοί. Οι τάσεις των στοιχείων πρέπει να είναι µικρότερες ή ίσες της
κρίσιµης επιτρεπόµενης θλιπτικής και εφελκυστικής τάσης 10 ksi και 20 ksi
αντίστοιχα
Στοιχείο AB εφελκυσµός σΑΒ = 83.3/ A2 ≤ 20 ή
A2 ≥ 4.2 in2
Στοιχείο AC θλίψη
σΑC = 66.7/ A1 ≤ 10 ή
A1 ≥ 6.7 in2
Στοιχείο BC θλίψη
σBC = 83.3/ A1 ≤ 10 ή
A1 ≥ 8.3 in2
Στοιχείο BD εφελκυσµός σBD = 133/ A2 ≤ 20 ή
A2 ≥ 6.7 in2
Στοιχείο CD θλίψη
σCD = 167/ A1 ≤ 10 ή
A1 ≥ 16.7 in2
Όλοι οι περιορισµοί ικανοποιούνται αν
A1 ≥ 16.7 in2 και A2 ≥ 6.7 in2
Στο επίπεδο A1 - A2 οι περιορισµοί ικανοποιούνται στη γραµµοσκιασµένη
περιοχή, η οποία για τον λόγο αυτόν ονοµάζεται «εφικτή περιοχή».
Αντικειµενική συνάρτηση. Το βάρος κάθε στοιχείου είναι ίσο µε το ειδικό
βάρος του χάλυβα (490 lb/ft3 ή 3.4 lb/ft-in2) επί τον όγκο του στοιχείου. Το
συνολικό βάρος του δικτυώµατος είναι το άθροισµα των βαρών των στοιχείων
που το αποτελούν, δηλαδή
z = 3.4 [VΑΒ + VΑC + VΒC + VΒD + VCD ]
όπου V = όγκος κάθε στοιχείου = µήκος του στοιχείου επί το εµβαδόν της
διατοµής του.
z = 3.4 [50 Α2 + 80 Α1 + 50 Α1 + 80 Α2 + 50 Α1 ]
ή
z = 612 Α1 + 442 Α2
Μαθηµατικό υπόδειγµα. Η µαθηµατική διατύπωση του προβλήµατος έχει
ολοκληρωθεί. Συνοψίζοντας:
min z = 612 Α1 + 442 Α2
υπό τους περιορισµούς
Α1 , Α2 ≥ 0

A1 ≥ 16.7 in2
A2 ≥ 6.7 in2
Επίλυση. Η λύση προκύπτει γραφικά αυξάνοντας την τιµή της
αντικειµενικής συνάρτησης µέχρι να έχει τουλάχιστον ένα κοινό σηµείο µε την
εφικτή περιοχή. Το ελάχιστο βάρος του δικτυώµατος προκύπτει για A1 = 16.7
in2 και A2 = 6.7 in2 και είναι 13182 lb.
30

20

10

0
0

10

20

30

Παρατηρήσεις. Η δηµιουργία του υποδείγµατος χρησιµοποιεί βασικές αρχές
της µηχανικής και του στατικού σχεδιασµού. Στις περισσότερες περιπτώσεις
γνώσεις µηχανικής και τεχνικής οικονοµικής θα είναι επαρκείς για τη
διαµόρφωση του υποδείγµατος. Η βέλτιστη λύση θα ικανοποιεί ταυτόχρονα
την αντικειµενική συνάρτηση και τους περιορισµούς. Η προσέγγιση αυτή θα
πρέπει να αποφέρει ένα καλύτερο αποτέλεσµα, καθώς το βάρος του
δικτυώµατος θα είναι ελάχιστο (και εποµένως η λύση πιο οικονοµική) ενώ θα
αξιοποιείται η γνώση για τη συµπεριφορά του δικτυώµατος και τις ιδιότητες
του υλικού.
1.7 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
Οι ρίζες της Επιχειρησιακής Έρευνας (Ε.Ε.) µπορεί να ανιχνευθούν πολλές
δεκαετίες πριν, όταν γίνονταν οι πρώτες προσπάθειες χρήσης της
επιστηµονικής προσέγγισης για τη διοίκηση οργανισµών ή τον κεντρικό
σχεδιασµό της οικονοµίας χωρών. Όµως η αρχή των µεθόδων που σήµερα
αποκαλούνται επιχειρησιακή έρευνα, γενικά αποδίδεται στις στρατιωτικές
υπηρεσίες των συµµαχικών δυνάµεων στην αρχή του ∆ευτέρου Παγκοσµίου
Πολέµου, για τον επιµερισµό σπάνιων πόρων µε ένα αποτελεσµατικό τρόπο σε
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διάφορες στρατιωτικές λειτουργίες και σε δραστηριότητες της κάθε
λειτουργίας. Από την εποχή του πολέµου, η Ε.Ε. έχει επεκταθεί σηµαντικά στη
βιοµηχανία, επιχειρήσεις, και κυβέρνηση. Αυτή η επέκταση αποδίδεται στη
βελτίωση των τεχνικών Ε.Ε. και στη διαθεσιµότητα ισχυρών ηλεκτρονικών
υπολογιστών.
Στις περισσότερες µεθόδους Ε.Ε. εφαρµόζεται µια κοινή προσέγγιση (Σχήµα
1.2). Το σύστηµα περιγράφεται µε ένα µαθηµατικό υπόδειγµα. Το υπόδειγµα
αυτό αποτελείται από εξισώσεις, λογικές δηλώσεις, και άλλες οδηγίες για την
επεξεργασία διαθέσιµων στοιχείων και/ή τη δηµιουργία και επεξεργασία
συνθετικών στοιχείων. Οι σχέσεις που περιγράφουν το σύστηµα,
συσχετίζοντας τις µεταβλητές εισόδου και εξόδου, εκφράζονται µε
παραµέτρους που συνήθως απαιτείται να προσδιοριστούν µε παρατηρήσεις
και µετρήσεις των µεταβλητών εξόδου και που µπορεί να είναι σταθερές ή να
µεταβάλλονται µε προκαθορισµένο τρόπο. Μεταβλητές που δεν είναι δυνατόν
να ελεγχθούν ονοµάζονται εξωγενείς και µπορεί να περιγράφονται µε
συναρτήσεις πιθανότητας. Αντίθετα µεταβλητές των οποίων οι τιµές είναι
δυνατόν να καθοριστούν πλήρως ή µερικώς κατά την επιθυµία του υπεύθυνου
(καταβάλλοντας το ανάλογο κόστος) ονοµάζονται µεταβλητές απόφασης.
Μια πολιτική, ή σύνολο αποφάσεων, προκύπτει για κάθε σύνολο τιµών των
µεταβλητών απόφασης. Απαγορεύσεις εφαρµοζόµενες στο υπόδειγµα, ή
περιορισµοί, µπορεί να περιλαµβάνουν φυσικές, οικονοµικές, ή οποιεσδήποτε
άλλες ποσότητες εκφράσιµες µε µαθηµατικούς όρους. Μια πολιτική που δεν
παραβιάζει οποιουσδήποτε περιορισµούς είναι µια εφικτή πολιτική, και το
σύνολο όλων των εφικτών πολιτικών συνιστά τον χώρο των εφικτών
πολιτικών.
Οι µεταβλητές κατάστασης αντιπροσωπεύουν τον ελάχιστο αριθµό
µεταβλητών που απαιτούνται για να περιγράψουν τις συνθήκες του
συστήµατος σε οποιοδήποτε σηµείου χρόνου ή χώρου.
Σε µια τεχνική επιχειρησιακής έρευνας, η αντικειµενική συνάρτηση είναι
ένας τρόπος να εκφράζονται οι έννοιες της βελτιστότητας ή καλύτερου
αποτελέσµατος. Με γενικότερους όρους, η αντικειµενική συνάρτηση είναι
ένας δείκτης επίδοσης µε βάση τον οποίο µπορεί να κριθούν οι συνέπειες ή
παράγωγα του συστήµατος: Για παράδειγµα, στο πλαίσιο των έργων, η
αντικειµενική συνάρτηση µπορεί να καθορίζει το κόστος σαν συνάρτηση των
διαφόρων µεγεθών των πόρων που χρησιµοποιούνται ή δηµιουργούνται.

Συνοψίζοντας τα παραπάνω, η µεθοδολογία της Ε.Ε. απαιτεί:
(1) Υπόδειγµα του συστήµατος στη γενική µορφή y = fn(x, u, ξ)
όπου y
εξαρτηµένες µεταβλητές
y = [y1 y2 …yn]T
x
ανεξάρτητες µεταβλητές
x = [x1 x2 …xp]T
u
µεταβλητές απόφασης (ελέγχου)
u = [u1 u2 …um]T
ξ
εξωγενείς µεταβλητές
(2) ∆είκτης επίδοσης (αντικειµενική συνάρτηση) που σχετίζεται µε το
οικονοµικό αποτέλεσµα µιας συγκεκριµένης πολιτικής που εφαρµόζεται στο
πρόβληµα
min J = J(y, u)
ισότητες
(3) Σύνολο περιορισµών
F(y, u) = 0
G(y, u) ≥ 0
ανισότητες
Για όλα τα σύνθετα προβλήµατα, η λύση επιτυγχάνεται µε υπολογιστικές
διαδικασίες. Για τον λόγο αυτόν, οι εφαρµογές επιχειρησιακής έρευνας
απαιτούν έναν πλήρη και σαφή ορισµό του συστήµατος και άµεσες δηλώσεις
που αναµένουν ενδιάµεσα αποτελέσµατα και προσδιορίζουν εναλλακτικούς
τρόπους επεξεργασίας πληροφοριών. Η συστηµατική διαδικασία που
κατευθύνει τη λύση ενός προβλήµατος προγραµµατισµού αναφέρεται σαν
αλγόριθµος. Συχνά για τη λύση είναι απαραίτητη η εφαρµογή τεχνικών
επιχειρησιακής έρευνας, προσεγγίσεων, απλουστευτικών παραδοχών, και
µετασχηµατισµών σε µαθηµατικές µορφές που είναι επιλύσιµες. Είναι
σηµαντικό να εξασφαλίζεται ότι, αφού εφαρµοστούν τέτοιες διαδικασίες, το
υπόδειγµα παραµένει µια ισχύουσα αναπαράσταση του συστήµατος.
Σε ένα γραµµικό υπόδειγµα, η αντικειµενική συνάρτηση και οι περιορισµοί
είναι σε γραµµική µορφή. Σε ένα µη γραµµικό υπόδειγµα, µερικοί ή όλοι οι
περιορισµοί και/ή η αντικειµενική συνάρτηση είναι µη γραµµικοί.
Στα προσδιοριστικά υποδείγµατα, ή στοιχεία υποδειγµάτων, σε κάθε
µεταβλητή και παράµετρο αποδίδεται ένας καθορισµένος σταθερός αριθµός ή
µια σειρά σταθερών αριθµών για οποιοδήποτε σύνολο συνθηκών. Σε ένα
πιθανολογικό (ή στοχαστικό) υπόδειγµα, οι µεταβλητές και παράµετροι και η
δοµή του υποδείγµατος µπορεί να είναι πιο δύσκολο να καθοριστούν.
Τα στατικά υποδείγµατα δε λαµβάνουν άµεσα υπόψη τη µεταβλητή του
χρόνου, σε αντίθεση µε τα δυναµικά υποδείγµατα. Η διάκριση αυτή δεν είναι
πάντοτε περιοριστική στον γραµµικό προγραµµατισµό (Γ.Π.), δυναµικό
προγραµµατισµό (∆.Π.), και άλλες επώνυµες τεχνικές επιχειρησιακής έρευνας,
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καθώς οι περισσότερες µπορεί να χρησιµοποιούνται τόσο για στατικά όσο και
για δυναµικά προβλήµατα.
Σε ένα υπόδειγµα σωρευτικών παραµέτρων, οι διάφορες παράµετροι και
εξαρτηµένες µεταβλητές είναι οµοιογενείς σε όλο το σύστηµα. Ένα υπόδειγµα
κατανεµηµένων παραµέτρων λαµβάνει υπόψη τις αποκλίσεις συµπεριφοράς
από σηµείο σε σηµείο µέσα σε όλο το σύστηµα.
Οι κύριες τεχνικές υποδειγµάτων έχουν ταξινοµηθεί ως:
(1) υποδείγµατα και τεχνικές αναλυτικής βελτιστοποίησης,
(2) πιθανολογικά υποδείγµατα και τεχνικές,
(3) στατιστικές τεχνικές, και
(4) προσοµοίωση και έρευνα ή τεχνικές δειγµατοληψίας.
Τα υποδείγµατα αναλυτικής βελτιστοποίησης περιλαµβάνουν τις µεθόδους που
χρησιµοποιούν κλασσικό λογισµό και πολλαπλασιαστές Lagrange καθώς
επίσης και τις τεχνικές µαθηµατικού προγραµµατισµού: γραµµικό, µη
γραµµικό, δυναµικό και βέλτιστο έλεγχο. Υποδείγµατα δικτύων όπως PERT
και η µέθοδος κρίσιµης διαδροµής (CPM) χρησιµοποιούνται συχνά για τον
χρονικό προγραµµατισµό έργων σχεδιασµού και κατασκευής. Στα επόµενα
κεφάλαια θα αναπτυχθούν µε λεπτοµέρεια οι παραπάνω τεχνικές και η
εφαρµογή τους σε προβλήµατα µηχανικού.
Για την πληρότητα της παρουσίασης αναφέρονται επιπλέον ένας αριθµός
τεχνικών που όµως δε θα αναπτυχθούν περαιτέρω στο παρόν πόνηµα:
1. Πιθανολογικές τεχνικές συνηθίζεται να περιγράφουν στοιχεία στοχαστικών
συστηµάτων µέσω κατάλληλων στατιστικών παραµέτρων. Τεχνικές ουρών
αναµονής και θεωρίας αποθεµάτων είναι αυτού του τύπου. Υποδείγµατα
ουρών αναµονής που προβλέπουν τέτοια χαρακτηριστικά όπως µέσος όρος και
απόκλιση του χρόνου αναµονής, µπορεί να παρέχουν στοιχεία εισόδου σε
υποδείγµατα βελτιστοποίησης τα οποία χρησιµοποιούν είτε αναλυτικές
τεχνικές ή προσεγγίσεις. προσοµοίωσης και έρευνας.
2. Στατιστικές τεχνικές περιλαµβάνουν τέτοιες µεθόδους όπως ανάλυση
πολλών µεταβλητών, στατιστική επαγωγή, και θεωρία αποφάσεων. Αυτές οι
τεχνικές έχουν ευρύτατη εφαρµογή στην ανάλυση παρατηρήσεων, και ο
ενδιαφερόµενος αναγνώστης µπορεί να τις βρει να αναπτύσσονται µε
λεπτοµέρεια σε άλλα βοηθήµατα.
3. Η προσοµοίωση και έρευνα ή τεχνικές δειγµατοληψίας χρησιµοποιούνται
ευρέως στον σχεδιασµό. Η προσοµοίωση είναι µια περιγραφική τεχνική που
ενσωµατώνει τις ποσοτικοποιήσιµες σχέσεις ανάµεσα στις µεταβλητές και
περιγράφει το αποτέλεσµα της λειτουργίας ενός συστήµατος κάτω από ένα
δεδοµένο σύνολο στοιχείων εισόδου και λειτουργικών συνθηκών. Εάν

καθορίζεται µια αντικειµενική συνάρτηση, οι τιµές της για διάφορες δοκιµές
δηµιουργεί µια «επιφάνεια απόκρισης». Το υπόδειγµα κατόπιν χρησιµοποιείται
για λήψη αποφάσεων, συνδυάζοντας το µε δειγµατοληψία ή τεχνικές έρευνας
που εξερευνούν την επιφάνεια απόκρισης και αναζητούν σχεδόν βέλτιστες ή
βέλτιστες λύσεις.
4. Ένα πολύπλοκο σύστηµα υποδοµής µπορεί να πρέπει να αναλυθεί µε βάση
πολύπλευρη λειτουργία, πολυσκοπικά παράγωγα, και πολλούς στόχους.
Υποδείγµατα προσοµοίωσης έχουν αναπτυχθεί για τέτοια συστήµατα.
Αποσύνθεση και πολυκριτηριακές προσεγγίσεις και άλλες ειδικές µέθοδοι
ασχολούνται µε σταθµίσεις ανάµεσα σε διάφορους σκοπούς και στόχους.
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΞΑΣΚΗΣΗ
1.1 Με βάση τις σπουδές και εµπειρία σας µέχρι σήµερα, για ένα
συγκεκριµένο έργο ή πρόγραµµα που σχεδιάζεται στην τοπική σας κοινότητα
µε χαρακτήρα δηµόσιου έργου (π.χ. ένα δηµοτικό σύστηµα ύδρευσης ή ένα
δηµοτικό χώρο στάθµευσης), προσδιορίστε τους τοπικούς, περιφερειακούς και
εθνικούς φορείς που ενδεχοµένως να έχουν δικαιοδοσία σχετικά µε άδειες,
αποζηµιώσεις, ρυθµίσεις κ.λπ. που απαιτούνται για την κατασκευή και
χρηµατοδότηση.
1.2 Κατά τη διάρκεια του µαθήµατος, συλλέξτε άρθρα εφηµερίδων ή
ενηµερωτικές εκποµπές στην τηλεόραση αναφορικά µε δηµόσια έργα και
κάνετε µια εκτίµηση των ζητηµάτων που τονίζονται στον έντυπο ή
ηλεκτρονικό τύπο. Τέτοια ζητήµατα µπορεί να σχετίζονται µε τον σκοπό του
συγκεκριµένου έργου, την πολιτική και νοµοθετική ιστορία, κόστη και
ρυθµίσεις για χρηµατοδότηση, τις εναλλακτικές λύσεις, αναγνώριση των
ευεργετούµενων, κ.λπ. Σχολιάστε κατά πόσο χρησιµοποιούνται και σε τι
βαθµό οι νέοι στόχοι και µεθοδολογίες που αναφέρθηκαν στο παρόν κεφάλαιο.
1.3 Η βιβλιοθήκη του πανεπιστηµίου αποφάσισε να µένει ανοικτή όλο το
24ωρο. Μετά από µελέτη στατιστικών στοιχείων εκτιµάται ότι ο ελάχιστος
αριθµός υπαλλήλων που απαιτούνται ανά 4ωρο είναι όπως στον παρακάτω
πίνακα:
∆ιάστηµα (ώρες)
0-4 4-8 8-12 12-16 16-20 20-24
Ελάχιστος αριθµός υπαλλήλων 4
8
10
9
14
3
Αν κάθε υπάλληλος εργάζεται συνέχεια 8 ώρες κάθε µέρα, αναπτύξτε ένα
µαθηµατικό µοντέλο που περιγράφει το σύστηµα και µε την επίλυση του
µπορεί να βρεθεί ο ελάχιστος αριθµός των υπαλλήλων που απαιτούνται για να
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επιτευχθεί ο στόχος της συνεχούς λειτουργίας της βιβλιοθήκης. ∆ε ζητείται να
επιλύσετε το πρόβληµα.
1.4 Προσπαθήστε να εφαρµόσετε τη µέθοδο των Παραδειγµάτων 1.1 και 1.2
µε τα ίδια βήµατα, στο εξής σύστηµα (Meredith et al., Design and Planning of
Engineering Systems, Prentice Hall, 1973, σελίδα 82).
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1.5 Μια εταιρεία κατασκευάζει προκατασκευασµένες οικίες και θέλει να
µεγιστοποιήσει το κέρδος της για χρονικό διάστηµα 20 εβδοµάδων µε 5
εργάσιµες µέρες ανά βδοµάδα, επιλέγοντας κατάλληλα το µείγµα των
διαφόρων τύπων οικιών που κατασκευάζει. Η εταιρεία διαθέτει δύο
ειδικευµένα, ένα για τις εργασίες των θεµελιώσεων και ένα για τις ανωδοµές,
και υπάρχουν απεριόριστα αποθέµατα όλων των τύπων οικιών. Ο αριθµός των
απαιτούµενων ηµερών εργασίας συνεργείου για τους διάφορους τύπους οικιών
και το αντίστοιχο καθαρό κέρδος της εταιρείας δίδονται στο παρακάτω πίνακα:
Τύπος
Α Β Γ ∆
Ε
Θεµελίωση
1 7 4 8 12
Ανωδοµή
4 3 6 2
8
Κέρδος (χιλ. €) 25 75 75 50 160
Αναπτύξτε ένα µαθηµατικό µοντέλο που περιγράφει το σύστηµα και µε την
επίλυση του µπορεί να βρεθεί ο αριθµός των οικιών κάθε τύπου που πρέπει να
κατασκευαστούν. ∆ιατυπώστε την αντικειµενική συνάρτηση και τους
περιορισµούς. ∆ε ζητείται να επιλύσετε το πρόβληµα.

