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I 

 

ΔΤΥΑΡΙΣΙΔ 
 

 

ην ηέινο ηεο εθπφλεζεο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο 

θηάλεη ε ζηηγκή εθείλε πνπ ζέισ λα επραξηζηήζσ φινπο εθείλνπο πνπ κε 

βνήζεζαλ ςπρνινγηθά θαη ζηάζεθαλ δίπια κνπ ζε φιεο ηηο θάζεηο ησλ 

πξνζπαζεηψλ κνπ γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο. 

 

Αξρηθά ζέισ λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηελ επηβιέπνπζα Δπίθνπξν 

Καζεγήηξηα ηνπ ΔΜΠ θα Δπαγγειία Λάκπξνπ, γηα ηελ 

εκπηζηνζχλε πνπ έδεημε ζην πξφζσπν κνπ ψζηε λα κνπ αλαζέζεη ηε 

δηπισκαηηθή εξγαζία, γηα ηελ πνιχηηκε ζπκκεηνρή ηεο ζηηο εξγαζίεο 

πεδίνπ αιιά θαη γηα ηηο ζπκβνπιέο, παξαηεξήζεηο θαη πξνηάζεηο ηεο 

ζε νιφθιεξε ηε δηάξθεηα ηεο εθπφλεζεο απηήο. 

 

Ηδηαίηεξα ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ Δπίθνπξν Καζεγεηή ηνπ 

ΔΜΠ θν Γεώξγην Παληαδή γηα ηελ ακέξηζηε βνήζεηα ηνπ θαζ’ φιε 

ηε δηάξθεηα ηεο δηπισκαηηθήο θαζψο θαη γηα ηελ πνιχηηκε ζπκκεηνρή 

ηνπ ζηηο εξγαζίεο πεδίνπ. Ζ βνήζεηα ηνπ ήηαλ θαζνξηζηηθή ιφγσ ηεο 

ζπλερνχο επηθνηλσλίαο καο αθφκα θαη ζε ψξεο εθηφο σξαξίνπ 

εξγαζίαο. Ζ πξνζπάζεηα πνπ θαηέβαιιε ζε φιεο ηηο θάζεηο ηεο 

δηπισκαηηθήο ήηαλ θαηαιπηηθή. Σξνθνδνηψληαο κε, κε ελέξγεηα θαη 

έκπλεπζε βνήζεζε ψζηε λα ζπλερίδσ παξφιν ηηο   δπζθνιίεο πνπ 

πξνέθπςαλ θαηά ηελ δηάξθεηα εθπφλεζεο ηεο εξγαζίαο. 

 

Σνλ αγαπεηφ θίιν, αμηαγάπεην ζπλάδειθν θαη ππνςήθην δηδάθηνξα 

ηνπ ΔΜΠ, θν Αζαλάζην Ηιηνδξνκίηε γηα ηνλ πξνζσπηθφ ρξφλν πνπ 

αθηέξσζε θαη γηα ηηο πνιχηηκεο γλψζεηο πνπ κνπ πξνζέθεξε απιφρεξα 

ζε νηηδήπνηε ρξεηάζηεθα. 

 

Σνλ ππνςήθην δηδάθηνξα ηνπ ΔΜΠ θν Κσλζηαληίλν Νηθνιίηζα 

γηα ηελ βνήζεηα ηνπ φζνλ αθνξά ηνλ ρεηξηζκφ ησλ νξγάλσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ εξγαζία απηή. 

 

Σνλ θν Γεώξγην Παπαζηάκν θαη ηελ εηαηξεία Σνπνκεηξία Δ.Π.Δ 

γηα ηελ παξνρή ρξήζηκνπ πιηθνχ θαη γλψζεσλ ζρεηηθφ κε ηελ γέθπξα 

ηεο Υαιθίδαο θαη γηα ηελ ζηήξημή ηνπ ζην πξφζσπν κνπ απφ ηελ αξρή 

ηεο γλσξηκίαο καο. 

 

Σνλ Γξ Πνιηηηθό κεραληθό θαη εξεπλεηή ηνπ Ιλζηηηνύηνπ ηερληθήο 

ζεηζκνινγίαο θαη αληηζεηζκηθώλ θαηαζθεπώλ θν Υξήζην 

Καξαθώζηα γηα ηελ ακεζφηαηε παξνρή πιηθνχ βηβιηνγξαθίαο θαη 

δεκνζηεχζεσλ θαζψο θαη ζεκαληηθψλ ζπκβνπιψλ πάλσ ζην 



II 

 

αληηθείκελν ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. 

 

Σνλ Δπίθνπξν θαζεγεηή ηνπ ΔΜΠ θν Βαζίιεην Γθίθα γηα ηηο 

θαίξηεο ζπκβνπιέο ηνπ πάλσ ζην αληηθείκελν ηεο δηπισκαηηθήο. 

 

Σνλ αγαπεηφ θίιν θαη εθιεθηφ ζπλάδειθν πύξν Κνληαιή ηνπ 

νπνίνπ ε ζπκβνιή θαη νπζηαζηηθή ζπκκεηνρή επηηάρπλε θαηά πνιχ 

ηελ εμέιημε ηεο εξγαζίαο 

 

Σέινο, ζέισ λα επραξηζηήζσ κέζα απφ ηε θαξδηά κνπ ηνπο ππέξνρνπο 

γνλείο κνπ Γεώξγην θαη Σξηαληαθπιιηά γηα ηε ςπρνινγηθή ηνπο 

ζπκπαξάζηαζε θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ κνπ θαη γηα ηελ 

ππνκνλή θαη εκπηζηνζχλε πνπ έδεημαλ ζην πξφζσπν κνπ , ηνλ αδειθφ 

κνπ ηέιην, ν νπνίνο επηκειήζεθε ηκήκα ηεο εξγαζίαο κνπ, ηελ 

αδειθή κνπ Γεσξγία γηα ηελ ςπρνινγηθή ηεο ππνζηήξημε θαη ηε 

νθία πνπ ήηαλ ππνκνλεηηθά δίπια κνπ ζε θάζε ζηηγκή απφ ηελ αξρή 

κέρξη ην ηέινο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο.  

 

 

Βαζίιεηνο Γ. ππξάθεο     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III 

 

ΠΡΟΛΟΓΟ 
 

 

Σελ ζεκεξηλή επνρή ν ξφινο ηνπ ζχγρξνλνπ Σνπνγξάθνπ Μεραληθνχ 

έρεη απνθηήζεη πνιπδηάζηαηε κνξθή αθνχ κέζσ ησλ γλψζεσλ ηνπ θαζψο 

θαη ιφγσ ηεο εμέιημεο ηεο ηερλνινγίαο ησλ γεσδαηηηθψλ νξγάλσλ κπνξεί 

λα ζπκβάιιεη ζε πιεζψξα εθαξκνγψλ φπσο ε κειέηε ησλ δπλακηθψλ 

παξακνξθψζεσλ ησλ θαηαζθεπψλ. 

Ζ ζηελή ζπλεξγαζία ησλ ηνπνγξάθσλ θαη πνιηηηθψλ κεραληθψλ είλαη 

πην δφθηκε απφ άιιεο επνρέο, αθνχ ην αληηθείκελν ησλ δχν απηψλ 

επηζηεκψλ έρεη δηεπξπλζεί αξθεηά θαη νη απαηηήζεηο ηεο αγνξάο έρνπλ 

γίλεη πην πςειέο. 

Ζ ζεκαζία ηνπ ειέγρνπ δπλακηθψλ παξακνξθψζεσλ ησλ ηερληθψλ 

έξγσλ είλαη πνιχηηκε αθνχ κε απηφλ ηνλ ηξφπν εμεηάδεηαη ε 

ζπκπεξηθνξά ηνπο ζηηο πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο θαη ειέγρεηαη θαηά πφζν 

αληαπνθξίλνληαη ζηηο πξνδηαγξαθέο ησλ ζηαηηθψλ θαη δπλακηθψλ 

κειεηψλ. 

Μέζα απφ απηή ηε δηπισκαηηθή εξγαζία έγηλε πξνζπάζεηα λα 

αμηνινγεζνχλ νη δπλαηφηεηεο δχν απηφκαηα ειεγρφκελσλ γεσδαηηηθψλ 

ζηαζκψλ (RTS), αθνχ πξνεγνπκέλσο ζπγρξνλίζηεθαλ ηα ρξνλφκεηξα 

ηνπο, ζηελ παξαθνινχζεζε ηαιαληψζεσλ ηερληθψλ έξγσλ. Οη 

γεσδαηηηθνί ζηαζκνί πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ ν IS ηεο εηαηξείαο 

Topcon θαη ν VX ηεο εηαηξείαο Trimble. Ζ εθαξκνγή έγηλε ζηε 

θαισδησηή γέθπξα ηνπ Δπξίπνπ ζηε Υαιθίδα κε ηαπηφρξνλε κέηξεζε 

ζηφρσλ νη νπνίνη βξίζθνληαη ζηνπο ππιψλεο θαη ζην θαηάζηξσκα ηεο 

γέθπξαο. 

Σειηθφο ζηφρνο κέζα απφ ηελ επεμεξγαζία θαη αλάιπζε απηψλ ησλ 

κεηξήζεσλ είλαη λα εμαρζνχλ ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα θαη λα γίλνπλ 

πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ δηεξεπλήζεηο ζε απηφ ην επηζηεκνληθφ πεδίν.   
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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 
 

 

Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία έρεη σο αληηθείκελν κειέηεο αθελφο 

ηελ αμηνιφγεζε ηεο ρξήζεο ησλ απηφκαηα ειεγρφκελσλ γεσδαηηηθψλ 

ζηαζκψλ (RTS) ζηελ παξαθνινχζεζε ηαιαληψζεσλ κηαο γέθπξαο θαη 

αθεηέξνπ ηε ζχγθξηζε δηαθνξεηηθψλ γεσδαηηηθψλ ζηαζκψλ απηνχ ηνπ 

είδνπο, έρνληαο πξψηα ζπγρξνλίζεη ηνλ ρξφλν πνπ θαηαγξάθνπλ. 

Απψηεξνο ζθνπφο είλαη λα γίλεη αμηνιφγεζε ησλ δπλαηνηήησλ ησλ 

γεσδαηηηθψλ ζηαζκψλ ζε ηέηνηνπ είδνπο εθαξκνγέο, λα γίλεη ζχγθξηζε 

ησλ κεηξήζεσλ ηνπο ζε θνηλνχο ζηφρνπο θαη ηέινο λα εμαρζνχλ 

ζπκπεξάζκαηα γηα ηε ζπκπεξηθνξά ηεο γέθπξαο . 

ην πξώην θεθάιαην γίλεηαη κηα αλαθνξά ζην αληηθείκελν ηεο 

κειέηεο ηαιαληψζεσλ θαηαζθεπψλ, αλαθέξνληαη ηα φξγαλα κε ηα νπνία 

πινπνηνχληαη νη δηάθνξεο κεζνδνινγίεο, επηζεκαίλνληαη ρξήζηκεο 

έλλνηεο θαηαλφεζεο φξσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ εξγαζία απηή θαη 

παξνπζηάδεηαη κηα ζεηξά εθαξκνγψλ ειέγρνπ ηαιαληψζεσλ γεθπξψλ. 

ην δεύηεξν θεθάιαην γίλεηαη πεξηγξαθή ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ 

απηφκαηα ειεγρφκελσλ γεσδαηηηθψλ ζηαζκψλ (RTS) αθνχ είλαη θαη ηα 

θχξηα φξγαλα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ην ζθνπφ απηήο ηεο 

δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, ησλ ζθαικάησλ απηψλ θαη πεξηγξάθνληαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ αληίζηνηρσλ γεσδαηηηθψλ ζηαζκψλ IS ηεο εηαηξείαο 

Topcon θαη VX ηεο εηαηξείαο Trimble ηα νπνία ρξεζηκνπνηήζεθαλ.   

ην ηξίην θεθάιαην παξέρνληαη ιεπηνκέξεηεο γηα ην πεδίν εθαξκνγήο, 

πνπ είλαη ε θαισδησηή γέθπξα ηνπ Δπξίπνπ ζηε Υαιθίδα θαη γηα ην 

δίθηπν παξαθνινχζεζήο ηεο. Δλ ζπλερεία γίλεηαη αλαθνξά ζηελ επηινγή 

ησλ πεηξακάησλ, ηελ πξνεηνηκαζία θαη ηελ δηεμαγσγή ηνπο. ην ηέινο 

ηνπ θεθαιαίνπ πεξηγξάθνληαη νη απαξαίηεηνη ππνινγηζκνί πνπ έγηλαλ 

ψζηε λα γίλεη ε επεμεξγαζία ησλ πξσηνγελή δεδνκέλσλ κε ζθνπφ ηελ 

αλάιπζή ηνπο θαη ηελ εμαγσγή ρξήζηκσλ ζπκπεξαζκάησλ. 

ην ηέηαξην θεθάιαην γίλεηαη αλάιπζε φισλ ησλ παξαγφκελσλ 

δηαγξακκάησλ ησλ ρξνλνζεηξψλ ζηα πεδία ηνπ ρξφλνπ, ρψξνπ θαη 

ζπρλνηήησλ. 

ην πέκπην θεθάιαην γίλεηαη θαηαγξαθή φισλ ησλ ζπκπεξαζκάησλ 

πνπ εμήρζεζαλ απφ φιεο ηηο δηαδηθαζίεο ηεο εξγαζίαο απηήο θαη γίλνληαη 

πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε.  



1 

 

ΔΙΑΓΧΓΗ 
 

 

Σε ζεκεξηλή επνρή ε παξαθνινχζεζε ηεο δπλακηθήο ζπκπεξηθνξάο 

ησλ ηερληθψλ έξγσλ θαηέρεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηνλ ηνκέα ηεο κειέηεο, ηεο 

θαηαζθεπήο θαη ηεο ζπληήξεζεο ησλ θαηαζθεπψλ. Ο έιεγρνο ησλ 

ηερληθψλ έξγσλ έλαληη θνξηίζεσλ φπσο ην ιεηηνπξγηθφ θνξηίν, ν άλεκνο, 

νη κεηαβνιέο ζηε ζεξκνθξαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ε ζεηζκηθή δξάζε, 

απνηειεί αληηθείκελν βαζηθήο θαη εθαξκνζκέλεο έξεπλαο γηα πνιιά 

επηζηεκνληθά θέληξα. 

Μέρξη ην πξφζθαην παξειζφλ ε παξαθνινχζεζε ηεο δπλακηθήο 

ζπκπεξηθνξάο κηαο θαηαζθεπήο ζηεξίδνληαλ ζε γεσηερληθά φξγαλα φπσο 

είλαη νη επηηαρπλζηνγξάθνη θαη νη νπηηθέο ίλεο. Σα ηειεπηαία ρξφληα ε 

ξαγδαία αλάπηπμε γεσδαηηηθψλ νξγάλσλ θαη κεζφδσλ (δνξπθνξηθέο - 

GPS θαη ζπκβαηηθέο – RTS) εμαζθαιίδεη λέεο δπλαηφηεηεο ζηελ 

παξαθνινχζεζε ηεο δπλακηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ θαηαζθεπψλ. Οη 

γεσδαηηηθέο κέζνδνη εμαζθαιίδνπλ αθξηβή θαη αμηφπηζηα απνηειέζκαηα 

θαη κπνξνχλ παξάιιεια λα ζπλδπαζηνχλ θαη κε γεσηερληθέο κεζφδνπο. 

Γηα ηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα ησλ ηνπνγξάθσλ κεραληθψλ 

αληηθείκελν έξεπλαο απνηειεί ε αθξίβεηα ησλ νξγάλσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε παξαθνινχζεζε θαηαζθεπψλ, ε εθαξκνγή λέσλ 

κεζνδνινγηψλ θαζψο θαη ε επεμεξγαζία, αλάιπζε θαη αμηνιφγεζε ησλ 

δεδνκέλσλ πνπ ιακβάλνληαη απφ ηηο δηάθνξεο εθαξκνγέο.  

ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία έγηλε πξνζπάζεηα εθηίκεζεο ησλ 

δπλαηνηήησλ δχν απηφκαηα ειεγρφκελσλ γεσδαηηηθψλ ζηαζκψλ ζε 

εθαξκνγέο παξαθνινχζεζεο ηαιαληψζεσλ θαηαζθεπψλ κε ηε κέζνδν 

ησλ ηαπηφρξνλσλ κεηξήζεσλ ζε θνηλνχο ή κε ζηφρνπο αθνχ 

πξνεγνπκέλσο είραλ ζπγρξνληζηεί κεηαμχ ηνπο κε ηνλ παγθφζκην ρξφλν 

UTC.  Δπίζεο αμηνινγήζεθαλ ε κεζνδνινγία πνπ εθαξκφζηεθε θαη ηα 

απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεσλ φζνλ αθνξά ηελ απφθξηζε ηεο 

θαηαζθεπήο πνπ κειεηήζεθε. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1  
 

ΜΔΛΔΣΗ ΣΧΝ ΓΤΝΑΜΙΚΧΝ ΠΑΡΑΜΟΡΦΧΔΧΝ -

ΣΑΛΑΝΣΧΔΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΔΡΓΧΝ 
 

 

1.1 Γεληθά  

 

Κάζε ηερληθφ έξγν, αλάινγα κε ην είδνο ηεο θαηαζθεπήο, ηηο ζπλζήθεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ θαη ηε ζθνπηκφηεηα πνπ εμππεξεηεί, ππφθεηηαη ζε 

ζηαηηθή ή θαη δπλακηθή θφξηηζε. Σν ίδην βάξνο ελφο ηερληθνχ έξγνπ 

απνηειεί ζηαηηθφ θνξηίν, ελψ ε ζεηζκηθή δξάζε θαη ε επίδξαζε ηνπ 

αλέκνπ, ραξαθηεξίδνληαη σο δπλακηθά θνξηία.  

Ζ θφξηηζε ελφο ηερληθνχ έξγνπ έρεη σο απνηέιεζκα ηε γέλεζε 

παξακνξθψζεσλ κε ειαζηηθά ή θαη κφληκα ραξαθηεξηζηηθά. ε 

πεξίπησζε πνπ νη αλαπηπζζφκελεο παξακνξθψζεηο ππεξβνχλ 

ζπγθεθξηκέλα φξηα, ηφηε ην ηερληθφ έξγν νδεγείηαη ζε αζηνρία, κε 

ζνβαξέο επηπηψζεηο πνπ αθνξνχλ ζηε ιεηηνπξγία ηνπ θνξέα θαη 

ελδερνκέλσο ζε αλζξψπηλεο δσέο 

Ζ κειέηε ησλ θαηαζθεπψλ ζηεξίδεηαη κέρξη ηψξα ζηελ ππνινγηζηηθή 

πξφβιεςε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο βάζε ππνινγηζκνχ ηάζεσλ, 

αλακελφκελσλ θνξηίσλ θαη πηνζέηεζε ζπληειεζηψλ αζθάιεηαο γηα 

αληηκεηψπηζε αβεβαηνηήησλ, απινπζηεχζεσλ θαη αηειεηψλ ησλ πιηθψλ 

θαη ηεο θαηαζθεπήο. 

  Πξφζθαηα, έρεη εκθαληζηεί λέα ηάζε ζρεδηαζκνχ ησλ θαηαζθεπψλ 

κε βάζε ηηο ηαιαληψζεηο, ηηο κεηαθηλήζεηο ή ηηο παξακνξθψζεηο. Ζ 

αλάγθε κέηξεζεο ησλ κεηαθηλήζεσλ θαη άιισλ ινηπψλ ζηαηηθψλ θαη 

δπλακηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ (εχξνο ηαιάλησζεο, ηδηνζπρλφηεηεο θαη 

ινηπά) ησλ θαηαζθεπψλ εκθαλίδεηαη ηδηαίηεξα ηα ηειεπηαία ρξφληα γηα 

πνιινχο ιφγνπο φπσο [Φηκνχιεο Π. , 2009]: 

 

 Σα ραξαθηεξηζηηθά, θπξίσο ηα δπλακηθά (εχξνο ηαιάλησζεο, 

ηδηνζπρλφηεηα θαη ινηπά) κηαο θαηαζθεπήο πηζαλφηαηα δηαθέξνπλ ζε 

θάπνην βαζκφ απφ απηά ηεο κειέηεο ιφγσ ηξνπνπνηήζεσλ ηεο 

κειέηεο, αηειεηψλ θαηαζθεπήο ή βιαβψλ, ιφγσ επεκβάζεσλ ή 

επηζθεπψλ ηεο αθφκα θαη ιφγσ ηεο “θφπσζεο” ηεο θαηαζθεπήο 

εμαηηίαο ηεο παιαηφηεηαο ηεο.  

Απηφ πξνυπνζέηεη φηη πξέπεη λα είλαη γλσζηά πνηα ήηαλ ηα ζηνηρεία 

ζρεδηαζκνχ,  αιιά θπξίσο λα κπνξνχλ λα κεηξεζνχλ ηα πξαγκαηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο θαηαζθεπήο κεηά ηελ θαηαζθεπή ή ηελ επηζθεπή 

ηεο. 

 Γηα νξηζκέλα ηερληθά έξγα, φπσο είλαη νη κεγάιεο θαισδησηέο 
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γέθπξεο, πςεινί πχξγνη, απαηηνχληαη απηφκαηα ζπζηήκαηα ειέγρνπ 

ησλ κεηαθηλήζεσλ-ηαιαληψζεσλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν (real-time)  

ψζηε γηα παξάδεηγκα λα δηαθφπηεηαη ε ιεηηνπξγία ηνπο ζε εηδηθέο 

θαηαζηάζεηο.  Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ε θαισδησηή 

γέθπξα Tsing Ma Bridge ζην Υνλγθ Κνλγθ ζηελ νπνία έρεη 

ελζσκαησζεί ζχζηεκα GPS  ην νπνίν θαηαγξάθεη ηηο ηαιαληψζεηο ηνπ 

θαηαζηξψκαηνο, θαη φηαλ απηέο ππεξβνχλ έλα φξην αζθαιείαο, 

απηφκαηα απνζηέιιεηαη ζήκα ζην θέληξν έιεγρνπ θαη δηαθφπηεηαη ε 

θπθινθνξία νρεκάησλ [Wong et al., 2001], θαη 

 Σέινο, εκθαλίδνληαη πεξηπηψζεηο θαηαζθεπψλ νη νπνίεο 

παξνπζηάδνπλ απξφβιεπηε θαη αζπλήζηζηε ζπκπεξηθνξά ε νπνία 

πνιιέο θνξέο δελ ζπκθσλεί ή δελ πξνβιέπεηαη απφ ηε κειέηε 

ζρεδηαζκνχ. Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα απνηεινχλ: 

 

i. Ζ Millenium Bridge  ζην Λνλδίλν πνπ εκθάληζε επηθίλδπλα κεγάιε 

εγθάξζηα ηαιάλησζε θαηά ηελ θαηαθφξπθε θφξηηζή ηεο απφ πεδνχο 

θαη δξακαηηθή αχμεζε ησλ εγθάξζησλ επηηαρχλζεσλ κεηά απφ έλα 

ζπγθεθξηκέλν φξην θνξηίνπ (ζρήκα 1.1). Απηφ είρε σο απνηέιεζκα 

ηελ δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο γηα πνιιά ρξφληα θαη δηελέξγεηα 

ζεκαληηθψλ επεκβάζεσλ γηα ηελ αχμεζε ηεο αθακςίαο ηεο [Roberts 

et al., 2007] 

 
ρήκα 1.1 Γηάγξακκα πεηξάκαηνο πνπ εθηειέζηεθε ζηελ γέθπξα 

Millennium Bridge ζην Λνλδίλν 

 

ii. Ζ Tacoma Bridge  ηεο νπνίαο είλαη πνιχ γλσζηή ε αζηνρία, ε νπνία 

νθεηιφηαλ ζε εκθάληζε αξλεηηθνχ ζπληειεζηή απφζβεζεο ησλ 

ηαιαληψζεσλ, ραξαθηεξηζηηθφ πνπ ζα κπνξνχζε λα είρε εληνπηζηεί 

είηε απφ ηελ αξρηθή κειέηε είηε απφ κεηξήζεηο κεηά ηελ θαηαζθεπή 

ηεο. 

iii. Γηάθνξνη πςεινί  (χςνο κεγαιχηεξν ησλ 100-200m) θαη εχθακπηνη 
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πχξγνη φπσο ν Calgary Tower νη νπνίνη εκθαλίδνπλ κεγαιχηεξν εχξνο 

ηαιάλησζεο ζηελ εγθάξζηα δηεχζπλζε ηεο αλεκνπίεζεο απφ φηη ζηε 

δηεχζπλζε ηεο αλεκνπίεζεο  ιφγσ δηλψλ πνπ δεκηνπξγνχληαη. 

 

ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα γίλεη κηα θαηαγξαθή ηεο νξνινγίαο θαη ησλ 

νξηζκψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε ηέηνηνπ είδνπο εξγαζίεο κε ζηφρν ηελ 

επθνιφηεξε θαηαλφεζε απφ ηνλ αλαγλψζηε. 

Οη θαισδησηέο γέθπξεο (Cable-stayed bridge) απνηεινχλ κηα ζρεηηθά 

πξφζθαηε κέζνδν θαηαζθεπήο γεθπξψλ. Οη γέθπξεο απηέο απνηεινχληαη 

απφ έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο ππιψλεο, ζηνπο νπνίνπο κεηαθέξνληαη κέζσ 

θαισδίσλ ζηήξημεο, νη δπλάκεηο πνπ αλαπηχζζνληαη ζην θαηάζηξσκα 

ηεο γέθπξαο. Οη απνζηάζεηο πνπ κπνξνχλ λα θαιπθζνχλ κε ηελ 

θαηαζθεπή κηαο ηέηνηαο γέθπξαο, είλαη εμαηξεηηθά κεγάιεο, μεπεξλψληαο 

ζήκεξα ηα 2400 m θξεκαζηνχ θαηαζηξψκαηνο (γέθπξα Millau Viaduct, 

Γαιιία, 2460 m) [Νεζσηάθεο, 2007]. 

Υςίζπρλεο ηαιαληψζεηο είλαη νη ηαιαληψζεηο πνπ έρνπλ ζπρλφηεηα 

κεγαιχηεξε ησλ 0.5-1Hz. Σέηνηεο ηαιαληψζεηο εθηεινχλ νη πην 

δύζθακπηεο θαηαζθεπέο φπσο είλαη νη πεδνγέθπξεο.[Φηκνχιεο, 2009] 

Φακειόζπρλεο ηαιαληψζεηο είλαη νη ηαιαληψζεηο πνπ έρνπλ 

ζπρλφηεηα κηθξφηεξε ηνπ 0.5Hz. Σέηνηεο ηαιαληψζεηο εθηεινχλ νη πην 

εύθακπηεο θαηαζθεπέο φπσο είλαη νη θαισδησηέο ή νη θξεκαζηέο 

γέθπξεο πνπ ην θαηάζηξσκα ηνπο αλαξηάηαη απφ κεηαιιηθά 

θαιψδηα[Φηκνχιεο, 2009]. 

Με ηνλ φξν εκηζηαηηθή κεηαθίλεζε (Astat) νξίδεηαη ε κεηαθίλεζε 

πνπ πξνθαιείηαη απφ ζηαζεξέο ή ρακειφζπρλεο δηεγέξζεηο, ησλ νπνίσλ ν 

ξπζκφο (ζπρλφηεηα) εθαξκνγήο ηνπο είλαη εθηφο ηνπ πεδίνπ ησλ θχξησλ 

ηδηνζπρλνηήησλ ηεο θαηαζθεπήο (ζρήκα 1.2). Αληίζεηα, σο δπλακηθέο 

κεηαθηλήζεηο (Adyn) νξίδνληαη απηέο πνπ πξνθαινχληαη απφ ζρεηηθά 

πςίζπρλεο δηεγέξζεηο νη νπνίεο έρνπλ ξπζκφ (ζπρλφηεηα) εθαξκνγήο 

εληφο ηνπ πεδίνπ ησλ θχξησλ ηδηνζπρλφηεησλ ηεο θαηαζθεπήο. 

Παξαδείγκαηα εκηζηαηηθήο θφξηηζεο είλαη απηέο πνπ νθείινληαη ζε 

ζεξκνθξαζηαθέο κεηαβνιέο (δηάξθεηα 24 σξψλ) θαη δπλακηθήο θφξηηζεο 

απηέο πνπ νθείινληαη ζε ζεηζκφ.  

Χζηφζν, ππάξρνπλ θαη δηεγέξζεηο, φπσο νη αλεκνπηέζεηο, πνπ 

πξνθαινχλ ζπλδπαζκφ εκηζηαηηθήο θαη δπλακηθήο κεηαθίλεζεο, νπφηε 

εκθαλίδεηαη ειαζηηθή εκηζηαηηθή κεηαθίλεζε απφ ηελ ζέζε ηζνξξνπίαο ε 

νπνία δηαξθεί έσο θαη ψξεο θαη κεηά ην πέξαο ηεο δηέγεξζεο. Δπηπιένλ, 

παξαηεξείηαη θαη ηαιάλησζε γχξσ απφ θάζε πξνζσξηλή ζέζε ηζνξξνπίαο 

ιφγσ ηεο απμνκείσζεο ηεο έληαζεο ηεο αλεκνπίεζεο, ε νπνία αληηζηνηρεί 

ζε δπλακηθή κεηαθίλεζε [Φηκνχιεο, 2009]. 

Γηα θάζε ζχζηεκα (θαηαζθεπή) ππάξρνπλ νξηζκέλεο κφλν ζπρλφηεηεο 

ζηηο νπνίεο απηφ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ηαιαληψλεηαη ειεχζεξα. ε θάζε 

ηέηνηα θπζηθή ζπρλφηεηα ειεχζεξεο ηαιάλησζεο (ηδηνζπρλόηεηα) ην 
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ζχζηεκα δηαηεξεί θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ηαιάλησζεο κηα ζηαζεξή 

παξακνξθσκέλε κνξθή ηελ ηδηνκνξθή ηνπ ζπζηήκαηνο γηα ηε 

ζπγθεθξηκέλε θπζηθή ζπρλφηεηα. 

 

 
ρήκα 1.2 Γηάγξακκα αλάιπζεο κεηαθίλεζεο ζε εκηζηαηηθή (Astat) θαη 

δπλακηθή (Adyn) κεηαθίλεζε 

 

Έλα ζχζηεκα κε n βαζκνχο ειεπζεξίαο θηλήζεσο έρεη n θπζηθέο 

ζπρλφηεηεο ειεχζεξεο ηαιάλησζεο (ηδηνζπρλφηεηεο) θαη n ηδηνκνξθέο, 

θάζε κηα απφ ηηο νπνίεο είλαη αλεμάξηεηε απφ ηηο άιιεο θαη αληηζηνηρεί 

ζε κηα ηδηνζπρλφηεηα. 

Απηέο νη n ηδηνκνξθέο απνηεινχλ έλα βαζηθφ ζχλνιν απφ δηαλχζκαηα 

κεηαηνπίζεσλ ηεο θάζε θαηαζθεπήο, δηφηη ε κνξθή θάζε ειαζηηθήο 

παξακφξθσζεο ηεο θαηαζθεπήο είλαη δπλαηφλ λα ζεσξεζεί σο 

ζπλδπαζκφο ησλ ηδηνκνξθψλ θαη λα αλαιπζεί ζε απηέο. Ζ ζπκκεηνρή ηεο 

θάζε ηδηνκνξθήο είλαη δηαθνξεηηθή ζε θάζε παξακφξθσζε, αιιά είλαη 

δπλαηφλ λα πξνζδηνξηζηεί κε θαηάιιειε δηαδηθαζία. 

πλήζσο ε ζπκκεηνρή ησλ πξψησλ ηδηνκνξθψλ ζηελ θάζε 

παξακνξθσζηαθή θαηάζηαζε κηαο θαηαζθεπήο, πεξηγξάθεη θαηά κεγάιν 

πνζνζηφ ηε ζπλνιηθή ηεο παξακφξθσζε. Γη’ απηφ ην ιφγν θαηά ηνλ 

ζρεδηαζκφ ησλ θαηαζθεπψλ νη κεραληθνί ιακβάλνπλ ππφςε ζπλήζσο 

κφλν ηηο ηξεηο πξώηεο ρακειόηεξεο ηδηνζπρλόηεηεο νη νπνίεο είλαη θαη 

νη δεζπόδνπζεο [Καξαγηάλλεο Υ., 2008]. 

Σέινο κε ηνλ φξν ρξνλνζεηξά νξίδεηαη κηα ζεηξά απφ παξαηεξήζεηο 

πνπ ιακβάλνληαη ζε νξηζκέλεο ρξνληθέο ζηηγκέο ή πεξηφδνπο πνπ 

ηζαπέρνπλ κεηαμχ ηνπο. 

 

1.2 Παξάγνληεο δπλακηθώλ παξακνξθώζεσλ ηερληθώλ έξγσλ 

 

Σα ηερληθά έξγα είλαη απνδέθηεο δπλακηθψλ θνξηίζεσλ πνπ 

πξνθαινχλ παξακνξθψζεηο-ηαιαληψζεηο ησλ νπνίσλ νη πεγέο αλάινγα 

ηνλ ηχπν θαη ην κέγεζνο ηνπ έξγνπ πξέπεη λα κειεηεζνχλ πξηλ ηελ 
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θαηαζθεπή ηνπο, έηζη ψζηε λα γίλεη πνζνηηθή πεξηγξαθή ησλ θαηλνκέλσλ 

απηψλ θαη ησλ επηπηψζεσλ πνπ ζα έρνπλ ζηελ θαηαζθεπή ζε φιε ηελ 

δηάξθεηα ηεο δσήο ηεο [Νεζσηάθεο, 2007]. 

Οη θπξηφηεξνη παξάγνληεο δπλακηθψλ παξακνξθψζεσλ ησλ 

θαηαζθεπψλ παξνπζηάδνληαη παξαθάησ αλαιπηηθφηεξα. 

 

 Σεηζκηθή δξάζε 

 

Με ηνλ φξν ζεηζκφο, λνείηαη ε απφηνκε απειεπζέξσζε 

ζπζζσξεπκέλεο ελέξγεηαο απφ ηα ζηξψκαηα ηνπ θινηνχ ηεο Γεο πξνο 

ηελ επηθάλεηα. Οη ζεηζκνί πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο θηλήζεηο ησλ 

ηεθηνληθψλ πιαθψλ ηνπ ζηεξενχ θινηνχ ηεο Γεο, νλνκάδνληαη 

ηεθηνληθνί. Δπίζεο, ζεηζκνί εθδειψλνληαη απφ ηελ έθξεμε εθαηζηείσλ 

(εθαηζηεηνγελείο), ηελ θαηάξξεπζε ππφγεησλ ζπειαίσλ 

(θαηαθξεκλεζηγελείο), ελψ κπνξνχλ λα εθδεισζνχλ θαη κηθξφηεξεο 

θιίκαθαο ζεηζκνί απφ αλζξψπηλε παξέκβαζε, φπσο ε έθξεμε κηαο 

αηνκηθήο βφκβαο.  

Καηά ηελ εθδήισζε ελφο ζεηζκνχ γίλεηαη κεηαηξνπή ηεο δπλακηθήο 

ελέξγεηαο ζε θηλεηηθή θαη ε εμάπισζε ηεο ζηνλ ρψξν γίλεηαη κέζσ ησλ 

ζεηζκηθψλ θπκάησλ. Σα ζεηζκηθά θχκαηα δηαρσξίδνληαη ζηηο εμήο 

θαηεγνξίεο [Μ. αθειιαξίνπ, 2008]: 

 

i. Κχκαηα Υψξνπ (Body Waves) 

α) Γηακήθε θχκαηα ηχπνπ P 

β) Δγθάξζηα θχκαηα ηχπνπ S 

 

ii. Κχκαηα Δπηθαλείαο (Surface waves)  

α) Κχκαηα επηθαλείαο ηχπνπ Love 

β) Κχκαηα επηθαλείαο ηχπνπ Rayleigh 

 

Σα ηερληθά έξγα, εθφζνλ εμ’ νξηζκνχ ζπλδένληαη κε ην πιηθφ κέζν 

κεηάδνζεο ησλ αλσηέξσ θπκάησλ, επεξεάδνληαη άκεζα απφ ηελ ελέξγεηα 

πνπ απηά κεηαθέξνπλ θαη πξέπεη λα έρεη γίλεη εθ ησλ πξνηέξσλ κειέηε 

γηα ηελ φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξε αληίδξαζε ηνπ θνξέα ζε πεξίπησζε 

εθδήισζεο ζεηζκνχ. 

 

 Άλεκνο 

 

Άλεκνο νλνκάδεηαη ε θίλεζε ησλ αεξίσλ καδψλ πνπ απνηεινχλ ηελ 

αηκφζθαηξα ηεο Γεο. Ζ θίλεζε απηή, επεξεάδεηαη απφ παξάγνληεο φπσο 

ε δηαθνξά ηεο αηκνζθαηξηθήο πίεζεο θαη ε δχλακε Coriolis. Ο άλεκνο 

επεξεάδεη άκεζα ηηο θαηαζθεπέο πνπ βξίζθνληαη πάλσ απφ ηελ επηθάλεηα 

ηεο Γεο ή ηεο ζάιαζζαο αζθψληαο πίεζε ζηνλ θνξέα ηεο θαηαζθεπήο, ε 
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νπνία κεηαβάιιεηαη ζπλαξηήζεη ηνπ εκβαδνχ ηεο κεησπηθήο επηθάλεηαο 

ζηελ νπνία πξνζθξνχεη ν άλεκνο, θαη ηεο έληαζεο ηνπ αλέκνπ. 

 

 Μεηαβνιέο ζηελ ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο 

 

Υαξαθηεξηζηηθφ ζηνηρείν ησλ ζηεξεψλ πιηθψλ είλαη ε κεηαβνιή ησλ 

δηαζηάζεσλ ηνπο (κήθνο, επηθάλεηα, φγθνο) κε ηελ κεηαβνιή ηεο 

ζεξκνθξαζίαο (ζπζηνιή-δηαζηνιή). Σν θαηλφκελν απηφ έρεη άκεζε 

επίδξαζε ζηε δπλακηθή ζπκπεξηθνξά ησλ θηεξίσλ θαη γεληθφηεξα ησλ 

ηερληθψλ έξγσλ αθνχ ν ζπλδπαζκφο δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ πιηθψλ ζηελ 

εθάζηνηε θαηαζθεπή επηβάιιεη εθ ησλ πξνηέξσλ (πξηλ ηελ θαηαζθεπή 

ηνπ ηερληθνχ έξγνπ) ηελ πξνζεθηηθή κειέηε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηεο 

θαηαζθεπήο ζηηο ζεξκνθξαζηαθέο κεηαβνιέο, κε ζθνπφ ηελ αληηκεηψπηζε 

εκθάληζεο θαηλνκέλσλ αζπλέρεηαο (ξσγκέο) ζε θξίζηκα γηα ηελ 

ιεηηνπξγηθή ηθαλφηεηα ζεκεία ηνπ θνξέα ηεο θαηαζθεπήο. Γηα 

ηδηφξξπζκεο θαηαζθεπέο θξίλεηαη απαξαίηεηε θαη ε εθ ησλ πζηέξσλ 

(κεηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ ηερληθνχ έξγνπ) παξαθνινχζεζε ηνπ θηεξίνπ 

(ή ηερληθνχ έξγνπ) γηα ηελ έγθαηξε αληηκεηψπηζε θαηλνκέλσλ αζηνρίαο 

ηνπ θνξέα. 

 

 Λεηηνπξγηθό θνξηίν 

 

ε έλα ηερληθφ έξγν αζθνχληαη δπλακηθά θνξηία απφ ην κέζν γηα ην 

νπνίν έρεη ζρεδηαζηεί ην έξγν λα εμππεξεηεί. ε κηα γέθπξα γηα 

παξάδεηγκα, ηα δηεξρφκελα νρήκαηα, απνηεινχλ ηε βαζηθή δχλακε πνπ 

θαιείηαη λα αληαπεμέιζεη ε θαηαζθεπή. ε απηή ηελ πεξίπησζε γίλεηαη 

επίζεο κειέηε ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ζπληνληζκνχ ηνπ θνξέα. 

  

1.3 Μέζνδνη θαηαγξαθήο ηαιαληώζεσλ ηερληθώλ έξγσλ 

 

Ζ αζθαιήο ιεηηνπξγία ησλ ηερληθψλ έξγσλ απνηειεί έλα βαζηθφ 

αληηθείκελν κειέηεο ησλ θαηαζθεπψλ. Πξνθεηκέλνπ ινηπφλ λα 

αλαιπζνχλ δηάθνξνη ηχπνη ησλ κεραληθψλ θαηαζθεπψλ παξαδείγκαηνο 

ράξηλ ςειά θηήξηα, θαπλνδφρνη, γέθπξεο θαη λα εμαρζνχλ αζθαιή 

ζπκπεξάζκαηα φζνλ αθνξά ηε ζπκπεξηθνξά θαη ηε δπλακηθή 

παξακφξθσζε ζηελ νπνία ππφθεηληαη έρνπλ εθαξκνζζεί κέρξη ζήκεξα 

αξθεηέο κέζνδνη κε πνηθίια φξγαλα παξαθνινχζεζεο. 

Οη κέζνδνη πνπ εθαξκφδνληαη ζήκεξα γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο 

δπλακηθήο ζπκπεξηθνξάο θαηαζθεπψλ δηαθξίλνληαη ζε δπν βαζηθέο 

θαηεγνξίεο, ηηο γεσηερληθέο θαη ηηο γεσδαηηηθέο. Οη γεσηερληθέο κέζνδνη 

πεξηιακβάλνπλ ηερληθέο πνπ αθνξνχλ ηε ρξήζε νξγάλσλ, φπσο είλαη νη 

επηηαρπλζηνγξάθνη θαη νη νπηηθέο ίλεο. Οη γεσδαηηηθέο κέζνδνη, νη νπνίεο 

έξρνληαη λα θαιχςνπλ ηηο αδπλακίεο ησλ πξψησλ, πεξηιακβάλνπλ ηηο 
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επίγεηεο κεζόδνπο θαη εμνπιηζκφ φπσο είλαη νη απηφκαηα ειεγρφκελνη 

γεσδαηηηθνί ζηαζκνί (RTS) θαη ηηο δνξπθνξηθέο πνπ αθνξνχλ 

παξαηεξήζεηο κε ηε ρξήζε δεθηψλ GPS.  

Σα βαζηθά θξηηήξηα κε ηα νπνία επηιέγεηαη κηα ζπγθεθξηκέλε 

κεζνδνινγία θαη ν εμνπιηζκφο ηεο δηαθέξεη ζε θάζε πεξίπησζε θαη 

εμαξηάηαη απφ πνιιά θξηηήξηα φπσο: 

 

 Ζ ζπρλφηεηα δεηγκαηνιεςίαο:  Όζν κεγαιχηεξε είλαη ε ζπρλφηεηα 

δεηγκαηνιεςίαο ηφζν πεξηζζφηεξα δεδνκέλα έρνπκε αλά κνλάδα 

ρξφλνπ, νπφηε εθφζνλ ππάξρεη πεξηζζφηεξε πιεξνθνξία εμάγνληαη 

αθξηβέζηεξα απνηειέζκαηα. 

 Ζ ηαρχηεηα ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ: Μηα γξήγνξε ηερληθή 

νδεγεί ζε ηαρεία αμηνιφγεζε ησλ δεδνκέλσλ θαη έγθαηξε ιήςε 

απνθάζεσλ. 

 Ζ πιεξφηεηα ησλ δεδνκέλσλ: Γηα ηνλ ζρεδηαζκφ πνιχπινθσλ 

θαηαζθεπψλ κε ζχλζεηε ζπκπεξηθνξά, ε ιήςε κεηξήζεσλ κε 

επαξθψλ δεδνκέλσλ απμάλεη ηελ πηζαλφηεηα λα νδεγεζνχκε ζε 

εζθαικέλα ζπκπεξάζκαηα. 

 Ζ αθξίβεηα ησλ δεδνκέλσλ: Οη απαηηήζεηο πνηθίινπλ αλάινγα κε 

ην αληηθείκελν παξαθνινχζεζεο θαη ηελ επηζπκεηή αθξίβεηα. 

 Ζ δπλαηφηεηα πεξαηηέξσ αμηνπνίεζεο ησλ ζηνηρείσλ κέζσ 

ζχγρξνλσλ εξγαιείσλ ινγηζκηθνχ γηα ηελ παξαγσγή επηπιένλ 

ρξήζηκσλ ζπκπεξαζκάησλ. 

 Ζ αζθάιεηα ηεο κεζφδνπ θαη ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ εμνπιηζκνχ: 

Ζ κέζνδνο πξέπεη λα είλαη απφιπηα αζθαιήο γηα ηα ζπλεξγεία πνπ 

εθηεινχλ ηηο κεηξήζεηο , γηα ηα ζπλεξγεία θαηαζθεπήο-ζπληήξεζεο 

θαη γηα ην θνηλφ πνπ ρξεζηκνπνηεί ην έξγν (αλ ε παξαθνινχζεζε 

γίλεηαη ζε θάζε ιεηηνπξγίαο). 

 Ζ δπλαηφηεηα απνηχπσζεο κε πξνζβάζηκσλ πεξηνρψλ: 

νιηζζαίλνληα πξαλή, θνξείο γεθπξψλ, κέησπα θαη εζσηεξηθφ 

ζεξάγγσλ είλαη θαηά θαλφλα δπζπξφζηηα ή απξφζηηα. ε πνιιέο 

κάιηζηα πεξηπηψζεηο ην πιεζηέζηεξν ζεκείν ειέγρνπ είλαη ζε 

απφζηαζε δεθάδσλ κέηξσλ. 

 Ζ δπλαηφηεηα ρξήζεο ηεο κεζφδνπ νπνηαδήπνηε ψξα θαη κε 

νπνηεζδήπνηε θαηξηθέο ζπλζήθεο. 

 Ζ δπλαηφηεηα γξήγνξεο αλάιπζεο ησλ ζηνηρείσλ γηα ηελ 

παξαγσγή άκεζσλ αιιά ηαπηφρξνλα αμηφπηζησλ απνηειεζκάησλ, 

πνπ ζα νδεγήζνπλ ζε άκεζε θαη νξζή ιήςε απνθάζεσλ. 

 Σν θφζηνο ηεο κεζφδνπ: Σα ιεηηνπξγηθά έμνδα ησλ δηάθνξσλ 

κεζφδσλ θαηέρνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζην λα επηηξέςνπλ ζηνπο 

δηαρεηξηζηέο κεγάισλ έξγσλ λα ηηο εληάμνπλ κέζα ζηνλ 

πξνυπνινγηζκφ ηνπο παξφιν πνπ  κπνξνχλ λα αλαγλσξίζνπλ ηα 
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πξνβιήκαηα ζην μεθίλεκα ελφο έξγνπ θαη κπνξνχλ λα δψζνπλ 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην πφηε ζα απαηηεζνχλ εξγαζίεο 

ζπληήξεζεο. 

 

1.3.1 Γεσηερληθά όξγαλα 

 

Α) Δπηηαρπλζηνγξάθνη 

 

Ζ ρξήζε επηηαρπλζηνγξάθνπ απνηειεί ηελ πην ηππηθή κέζνδν 

κέηξεζεο ησλ ηαιαληψζεσλ κίαο θαηαζθεπήο. Οη επηηαρπλζηνγξάθνη 

είλαη φξγαλα ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θαηαγξαθή 

επηηαρχλζεσλ ησλ θαηαζθεπψλ ή ηνπ εδάθνπο ιφγσ ζεηζκψλ.  

Τπάξρνπλ πνιιά είδε επηηαρπλζηνγξάθσλ κε θνηλή αξρή ιεηηνπξγίαο 

αιιά κε δηαθνξεηηθά φξηα ιεηηνπξγίαο θαη πεδία εθαξκνγψλ φπσο είλαη : 

 

 ν πηεδνειεθηξηθφο επηηαρπλζηνγξάθνο 

 ν πηεδνσκηθφο επηηαρπλζηνγξάθνο 

 ν επηκεθπλζηνκεηξηθφο επηηαρπλζηνγξάθνο 

 

Γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ επηηαρχλζεσλ ησλ εχθακπησλ 

θαηαζθεπψλ ηνπ πνιηηηθνχ κεραληθνχ ρξεζηκνπνηνχληαη 

επηηαρπλζηνγξάθνη, νη νπνίνη απνηεινχληαη απφ κάδα πνπ εθηειεί 

ηαιάλησζε ελψ ζπλδέεηαη κε ειαηήξην θαη απνζβεζηήξα. 

Οη επηηαρπλζηνγξάθνη φζνλ αθνξά ηε ρξήζε ηνπο ζηελ 

παξαθνινχζεζε ηαιαληψζεσλ θαη κεηαθηλήζεσλ θαηαζθεπψλ 

παξνπζηάδνπλ ηα εμήο κεηνλεθηήκαηα [Κνθθίλνπ Δ., 2007]: 

 Αδπλακία ζηελ παξαθνινχζεζε ζηαηηθψλ θαη εκηζηαηηθψλ θηλήζεσλ, 

νη νπνίεο νθείινληαη ζε δπλακηθέο θνξηίζεηο (π.ρ. άλεκνο), αιιά θαη 

ζε ζεξκνθξαζηαθέο κεηαβνιέο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εκέξαο ιφγσ 

ηεο δπζθακςίαο ηνπ ειαηεξίνπ ηνπ 

 θάικαηα θαηά ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο κεηαθίλεζεο, ηα νπνία είλαη 

ζπζσξεπηηθά θαη απμάλνληαη ζεκαληηθά φηαλ νη επηηαρχλζεηο είλαη 

ηδηαίηεξα πςειέο  

 Αδπλακία παξαθνινχζεζεο κεηαθηλήζεσλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν 

(real-time), κε απνηέιεζκα λα κελ κπνξεί λα γλσξίδεη ν κεραληθφο ζε 

πξαγκαηηθφ ρξφλν ηηο θαηαγξαθέο ηνπ επηηαρπλζηνγξάθνπ θαη ηηο 

κεηαθηλήζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ απηέο θαζψο ρξεηάδνληαη πξψηα 

επεμεξγαζία  

 Πξέπεη λα αλαθεξζεί πσο κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ηα ξνιφγηα ησλ 

νξγάλσλ παξνπζηάδνπλ ζθάικα δειαδή ππνιείπνληαη θάπνησλ 

δεπηεξφιεπησλ(drift) 

 

Β) Οπηηθέο ίλεο 
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Οη νπηηθέο ίλεο είλαη φξγαλα πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα 

ηνλ ππνινγηζκφ δηάθνξσλ κεγεζψλ (κεηαθίλεζε, ηαρχηεηα θιπ). Οη 

νπηηθέο ίλεο απνηεινχληαη απφ δεχγνο θαισδίσλ ηα νπνία ζπλδένληαη κε 

έλα αηζζεηήξα (sensor) ή εληζρπηή (amplifier). Σν έλα θαιψδην εθπέκπεη 

αθηίλα ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηαο ε νπνία αλαθιάηαη πάλσ ζην θηλνχκελν 

ζψκα θαη ην δεχηεξν θαιψδην ιακβάλεη ηελ αλαθιψκελε αθηίλα θαη ηελ 

κεηαθέξεη ζηνλ αηζζεηήξα. Αλάινγα κε ηελ κεηαθίλεζε ηνπ ζψκαηνο 

κεηαβάιιεηαη θαη ε ελέξγεηα ηεο αλαθιψκελεο αθηίλαο θαη ππνινγίδεηαη 

ε κεηαθίλεζε ηνπ ζψκαηνο. Οκνίσο ιεηηνπξγνχλ θαη ηα transducer, ηα 

νπνία αληί γηα ηελ εθπνκπή αθηίλαο έρνπλ έλα εθηεηλφκελν ζχξκα ην 

νπνίν ζπλδέεηαη κε ην θηλνχκελν ζψκα θαη κέζσ ηεο κεηαβνιήο ηνπ 

κήθνπο ηνπ ζχξκαηνο κεηξηέηαη ε κεηαθίλεζε ηνπ θηλνχκελνπ ζψκαηνο. 

Σα δχν φξγαλα κπνξνχλ λα κεηξήζνπλ κε κεγάιε αθξίβεηα 

κεηαθηλήζεηο ηεο ηάμεο ησλ mm θαη κηθξφηεξεο θαη γη’ απηφ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ θαηαγξαθή κεηαθηλήζεσλ κεηαμχ εμαξηεκάησλ 

κεραλψλ [Φηκνχιεο Π., 2009]. 

Σα πιενλεθηήκαηα ησλ νπηηθψλ ηλψλ είλαη ηα εμήο: 

 

 Γελ πεξλάεη απφ απηέο ειεθηξηθφ ξεχκα επνκέλσο δελ επεξεάδνληαη 

απφ ειεθηξνκαγλεηηθέο παξεκβνιέο, νπφηε νη κεηξήζεηο πνπ 

επηηπγράλνληαη είλαη ζηαζεξέο. Δπίζεο, επεηδή νη νπηηθέο ίλεο δελ 

είλαη αγψγηκεο κπνξνχλ κε αζθάιεηα λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε 

πεξηβαιινληηθά εθηεζεηκέλεο θαηαζθεπέο (γέθπξεο, θξάγκαηα, πςειά 

θηήξηα θαη ινηπά). 

 Ο ζρεδηαζκφο ηνπ δηθηχνπ κπνξεί λα απινπνηεζεί αξθεηά, δεδνκέλνπ 

φηη ζε κία νπηηθή ίλα κπνξνχλ λα δηακνξθσζνχλ πνιινί αηζζεηήξεο. 

 Έρνπλ πνιχ θαιή πξνζαξκνζηηθφηεηα. Με δηαθνξεηηθέο             

δηακνξθψζεηο  κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα κεηξήζεηο δηαθφξσλ 

κεγεζψλ. Δπίζεο, είλαη δπλαηφ λα κεηξεζνχλ ηαπηφρξνλα δχν κεγέζε 

(πρ. δηακήθεηο θαη εγθάξζηεο παξακνξθψζεηο) απφ ηνλ ίδην 

αηζζεηήξα. 

Χζηφζν, παξνπζηάδνπλ δχν ζεκαληηθά κεηνλεθηήκαηα: 

 

 Σν πεδίν εθαξκνγψλ ηνπο πεξηνξίδεηαη ζε κεηαθηλήζεηο απφ 1mm έσο 

3-5cm θαη δελ θαιχπηνπλ ηηο κεηαθηλήζεηο ζε εχθακπηεο θαηαζθεπέο 

κε κεγάια πιάηε ηαιαληψζεσλ φπσο είλαη νη θαισδησηέο γέθπξεο. 

 Πξνζδηνξίδνπλ κφλν ζρεηηθέο κεηαθηλήζεηο ηκεκάησλ κίαο 

θαηαζθεπήο θαη φρη κεηαθηλήζεηο σο πξνο θάπνην αλεμάξηεην 

ζχζηεκα αλαθνξάο. 

 

1.3.2 Γεσδαηηηθά όξγαλα 
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Α) Παγθόζκην ζύζηεκα εληνπηζκνύ–Global Positioning System 

(GPS) 

 

Καηά ηε ηειεπηαία εηθνζαεηία ε ηερλνινγία δνξπθνξηθψλ 

ζπζηεκάησλ εληνπηζκνχ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί επξχηαηα ζε εθαξκνγέο 

δπλακηθήο παξακφξθσζεο ηερληθψλ έξγσλ. Γηα ην ζθνπφ απηφ 

εθαξκφδνληαη ηερληθέο θηλεκαηηθνχ εληνπηζκνχ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν 

(Real Time Kinematic) ή κε εθ ησλ πζηέξσλ επεμεξγαζία (Post processed 

Kinematic). 

Σα βαζηθά πιενλεθηήκαηα ηεο κεζφδνπ είλαη: 

 πςειή ζπρλφηεηα θαηαγξαθήο έσο θαη 20 Hz ψζηε λα θαιχπηεη 

έηζη ηηο ηδηνζπρλφηεηεο νπνηαζδήπνηε θαηαζθεπήο, 

 αθξίβεηα εληνπηζκνχ νξηδνληηνγξαθηθά (1.5-2.0 cm), 

 δελ επεξεάδεηαη απφ ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο, θαη 

 παξέρεη ηε δπλαηφηεηα θαηαγξαθήο δεδνκέλσλ θαζ’ φιε ηε 

δηάξθεηα κηα εκέξαο. 

 

Σα βαζηθά κεηνλεθηήκαηα ηεο κεζφδνπ είλαη: 

 Σν ζήκα ησλ δνξπθφξσλ επεξεάδεηαη απφ ηελ ειεθηξνκαγλεηηθή 

αθηηλνβνιία πνπ κπνξεί λα ππάξρεη θνληά ζηε πεξηνρή ηνπ δέθηε 

φπσο γηα παξάδεηγκα ε χπαξμε κηαο ελεξγεηαθήο γξακκήο παξνρήο 

ειεθηξηζκνχ πςειήο ηάζεο. 

 Δμαηηίαο ηεο πηζαλήο θαθήο γεσκεηξίαο ησλ δνξπθφξσλ νη 

κεηξήζεηο ελδέρεηαη λα πεξηέρνπλ ζθάικαηα θαη λα κελ δίλνπλ 

αμηφπηζηα απνηειέζκαηα. 

 Σν ζήκα ησλ δνξπθφξσλ παξνπζηάδεη ην θαηλφκελν ησλ 

πνιιαπιψλ δηαδξνκψλ ζε πεξίπησζε πνπ ν δέθηεο βξίζθεηαη ζε 

ζεκείν πνπ κπνξεί απηφ λα αληαλαθιάηαη φπσο γηα παξάδεηγκα ζε 

κηα κεηαιιηθή πεδνγέθπξα. Δπίζεο ζήκα απφ πνιπαλάθιαζε 

κπνξεί λα ιεθζεί θαη απφ ηα δηεξρφκελα νρήκαηα. 

 Παξέρεη κεησκέλε αθξίβεηα (πςειφο ζφξπβνο) εληνπηζκνχ ζην 

πςφκεηξν (≈3.0 cm). 

 Γελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε θιεηζηνχο ρψξνπο ή ζε ζεκεία 

φπνπ ε νξαηφηεηα ηεο θεξαίαο πξνο ηελ νπξάληα ζθαίξα είλαη 

πεξηνξηζκέλε. 

 Απαηηεί ηε ρξήζε δχν ηνπιάρηζηνλ ή πεξηζζφηεξσλ γεσδαηηηθψλ 

δεθηψλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ πςειφ θφζηνο. 

 Ζ εγθαηάζηαζε ελφο δηθηχνπ κε δέθηεο GPS είλαη πην πνιχπινθε 

αθνχ πξέπεη λα γίλεη εγθαηάζηαζε δέθηε ζην ζεκείν ειέγρνπ θαη 

λα εμαζθαιηζηεί ε  πςειή απηνλνκία ηνπ ζπλδένληαο ηνλ κε 

ειεθηξηθφ ξεχκα. 

 Ζ ζέζε εγθαηάζηαζεο ηεο θεξαίαο ηνπ δέθηε πξέπεη λα 
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εμαζθαιίδεη ηθαλνπνηεηηθφ πεδίν νξαηφηεηαο πξνο ηελ νπξάληα 

ζθαίξα ζε φιεο ηηο δηεπζχλζεηο. 

 

Β) Απηόκαηα ειεγρόκελνη (ξνκπνηηθνί) γεσδαηηηθνί ζηαζκνί (RTS) 

 

Γεδνκέλνπ φηη ζηελ δηπισκαηηθή εξγαζία ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηέηνηνπ 

είδνπο γεσδαηηηθνί ζηαζκνί νη νπνίνη απνηέιεζαλ ην βαζηθφ κέζν 

αμηνιφγεζεο θαη παξαθνινχζεζεο, γίλεηαη ιεπηνκεξήο αλαθνξά ζηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπο ζην 2
ν
 θεθάιαην. ε απηή ηε παξάγξαθν ζα γίλεη 

ζπλνπηηθή αλαθνξά ζηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ηνπο σο 

πξνο ηελ παξαθνινχζεζε ηαιαληψζεσλ ηερληθψλ έξγσλ. 

Σα πιενλεθηήκαηα ησλ απηφκαηα ειεγρφκελσλ γεσδαηηηθψλ ζηαζκψλ 

είλαη ηα εμήο: 

 Δίλαη θαηάιιεινη γηα ηελ αθξηβή παξαθνινχζεζε αθνχ κπνξνχλ 

λα θαηαγξάςνπλ κε αθξίβεηα (αβεβαηφηεηεο απφ 1-5mm) ην εχξνο 

ηαιάλησζεο αθφκα θαη γηα κηθξέο ηαιαληψζεηο ηεο ηάμεο ηνπ 1cm. 

 Μπνξεί λα πξνζδηνξίζεη κε αθξίβεηα ε ζπρλφηεηα δηέγεξζεο γηα 

ρακειφζπρλεο ηαιαληψζεηο αθφκα θαη κηθξφηεξεο ηνπ 1Hz.  

 Με θαηάιιειε πξνζζήθε ινγηζκηθνχ κπνξεί λα απμεζεί ε 

ζπρλφηεηα θαηαγξαθήο ηνπο έσο θαη 10Hz θαη ε ηθαλφηεηα ηνπο λα 

κειεηήζνπλ θαηαζθεπέο κε κεγάιεο ηδηνζπρλφηεηεο δειαδή 

κεγαιχηεξεο ηνπο 1Hz [Φηκνχιεο Π., ηείξνο Δ., 2007]. 

 Δίλαη δπλαηή ε παξαθνινχζεζε νπνηνπδήπνηε ζεκείνπ ηνπ έξγνπ 

ζε νπνηαδήπνηε ζέζε 

 

Σα βαζηθά κεηνλεθηήκαηα ηνπο είλαη: 

 Δπεξεάδνληαη απφ ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο φπσο ν ήιηνο, ε βξνρή, ε 

νκίριε θαη ινηπά. 

 Δίλαη αλαγθαζηηθή ε ηνπνζέηεζε πξίζκαηνο ζην ζεκείν ειέγρνπ 

αιιηψο δελ ιακβάλνληαη κεηξήζεηο αλεμάξηεηα απφ ηνπο 

ζηαζκνχο. 

 

1.4 Δθαξκνγέο παξαθνινύζεζεο ηαιαληώζεσλ γεθπξώλ 

 

1.4.1 Μεηξήζεηο ηαιαληώζεσλ δύζθακπησλ θαηαζθεπώλ κε ηε 

ρξήζε δεθηώλ GPS θαη ξνκπνηηθώλ γεσδαηηηθώλ ζηαζκώλ 

(RTS)  

 

ην Δξγαζηήξην Γεσδαηζίαο θαη Γεσδαηηηθψλ Δθαξκνγψλ ηνπ 

Σκήκαηνο Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ 

εθπνλήζεθε δηδαθηνξηθή δηαηξηβή [Φηκνχιεο Π., 2009] ζηελ νπνία 

κειεηήζεθε ε δπλαηφηεηα ρξήζεο GPS θαη ξνκπνηηθψλ γεσδαηηηθψλ 
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ζηαζκψλ θαη θπξίσο ν ζπλδπαζκφο ηνπο γηα ηε κέηξεζε ηαιαληψζεσλ 

φρη κφλν κέρξη 1 Hz, φπσο ηεθκεξηψλεηαη βηβιηνγξαθηθά, αιιά ελφο πνιχ 

κεγαιχηεξνπ θάζκαηνο κέρξη θαη 4Hz, σο πξνο αλεμάξηεην ζχζηεκα 

αλαθνξάο ηεο κειεηψκελεο θαηαζθεπήο, δειαδή γηα θαηαζθεπέο πνπ 

είλαη πην δχζθακπηεο. ηε ζπγθεθξηκέλε δηαηξηβή αθνχ ειέγρηεθαλ νη 

δπλαηφηεηεο ησλ νξγάλσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ  εξγαζηεξηαθά έγηλε 

εθαξκνγή ηεο ρξήζεο ηνπο ζε δπν δχζθακπηεο θαηαζθεπέο πξψηα ζηε 

κεηαιιηθή πεδνγέθπξα κήθνπο  πεξίπνπ 60m ζηε Λεσθφξν Κεθηζνχ 

ζηελ Αζήλα κε πξνβιεπφκελν εχξνο κεηαθίλεζεο κηθξφηεξν ησλ 30mm 

θαη ηδηνζπρλφηεηα  κεγαιχηεξε ησλ 3Hz θαζψο θαη ζε έλα απφ ηα 7 

αλνίγκαηα ηεο ζηδεξνδξνκηθήο γέθπξαο ηνπ Γνξγνπνηάκνπ. 

ηα πεηξάκαηα πνπ δηεμήρζεζαλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηέζζεξεηο δέθηεο 

ηνπ δνξπθνξηθνχ ζπζηήκαηνο GPS: δχν δεχγε δεθηψλ ηεο εηαηξείαο 

Javad θαη δχν δεχγε δεθηψλ Hiper-Pro ηεο εηαηξείαο Topcon. 

 

Μέζνδνο 

κεηξήζεσλ 

GPS 

Αθξίβεηα πξνζδηνξηζκνύ 

ζπληεηαγκέλσλ Javad (mm) 

Αθξίβεηα πξνζδηνξηζκνύ 

ζπληεηαγκέλσλ Hiper-Pro 

(mm) 

Οξηδόληηεο Καηαθόξπθε Οξηδόληηεο Καηαθόξπθε 

Post Process 

Static, Rapid 

Static 

 

3mm±0.5ppm 6mm±0.5ppm 3mm±0.5ppm 5mm±0.5ppm 

RTK 10mm±1ppm 15mm± 1ppm 10mm±1ppm 15mm± 1ppm 

Πίλαθαο1.1 Πξνδηαγξαθέο αθξίβεηαο γηα ην GPS (Topcon,2002) 

 

Ο ξνκπνηηθφο γεσδαηηηθφο ζηαζκφο (Robotic Total Station) πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ ηεο εηαηξείαο Leica TCA 1201 (εηθφλα 1.1) ν 

νπνίνο έρεη φιεο ηηο δπλαηφηεηεο ησλ ξνκπνηηθψλ ζηαζκψλ, (αλαγλψξηζε 

ζηφρνπ, παξαθνινχζεζε θηλνχκελνπ ζηφρνπ, απηφκαηε θαηαγξαθή αλά 

ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα), κε δπλαηφηεηα λα απνζεθεχεη κεηξήζεηο ζε 

εζσηεξηθή κλήκε ρσξεηηθφηεηαο 1GB. Υαξαθηεξηζηηθέο πξνδηαγξαθέο 

πνπ δίλνληαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ θαη αθνξνχλ ηελ εθαξκνγή ηεο 

θαηαγξαθήο ηαιαληψζεσλ παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 1.2. 

 

πρλόηεηα θαηαγξαθήο έσο θαη 10 Ζz 

Αθξίβεηα κέηξεζεο 

tracking 
5 mm ± 2 ppm 

Μέγηζην κήθνο ζθόπεπζεο 3000 m 

Σαρύηεηα θηλνύκελνπ 

ζηόρνπ 

5 m/sec φηαλ ν ζηφρνο βξίζθεηαη ζηα 20 m 

25 m/sec φηαλ ν ζηφρνο βξίζθεηαη ζηα 100m 

Πίλαθαο 1.2  Σππηθέο πξνδηαγξαθέο ξνκπνηηθνύ ζηαζκνύ  Leica TCA 1201 

γηα ηελ θαηαγξαθή ηεο ζέζεο θηλνύκελνπ ζηόρνπ (Leica, 2005) 
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ηελ αξρή ηεο εξγαζίαο έγηλαλ πεηξάκαηα ηαιαληψζεσλ ζηα νπνία 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα εμήο φξγαλα :  

 
Δηθόλα 1.1 Ρνκπνηηθόο γεσδαηηηθόο ζηαζκόο Leica TCA 1201 

 

• κία ζπζθεπή ειεγρφκελσλ εμαλαγθαζκέλσλ ηαιαληψζεσλ (εηθφλεο 1.2, 

1.3, 1.4), 

• ηέζζεξεηο δέθηεο GPS δηπιήο ζπρλφηεηαο 

• δχν ξνκπνηηθνί ζηαζκνί (RTS) 

• δχν αλαθιαζηήξεο AGA. 

 

 
Δηθόλα 1.2 Γηάηαμε ηαιαλησηή κε ηνλ θηλεηήξα  

 

 
Δηθόλα 1.3 Γηάηαμε κνλνβάζκηνπ ηαιαλησηή 

 

Δλδηάκεζα ζηα πεηξάκαηα πνπ δηεμήρζεζαλ κεηαβιήζεθε ε δηάηαμε 

ησλ νξγάλσλ κε ζθνπφ:  
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 ηε δηεξεχλεζε ηεο επίδξαζεο ηεο απφζηαζεο ησλ δεθηψλ GPS θαη  

 ηε δηεξεχλεζε ηεο επίδξαζεο ηεο γσλίαο ζθφπεπζεο ηνπ RTS 

(ηνπνζεηήζεθε ην RTS ζε ηξεηο δηαθνξεηηθέο γσλίεο ζθφπεπζεο σο 

πξνο ηνλ άμνλα ηαιάλησζεο: α) ~90
o
, β) ~60

o
 θαη γ) ~0

o
. 

 

 
Δηθόλα 1.4 Γηάηαμε ηξηηνβάζκηνπ ηαιαλησηή  

 

Όια ηα πεηξάκαηα πνπ δηεμήρζεζαλ αθνξνχζαλ απνζηάζεηο κεηαμχ 

ηνπ RTS θαη ηνπ ζηφρνπ πνπ θπκαίλνληαλ κεηαμχ 40-200m, νη νπνίεο 

ζεσξήζεθαλ θαη νη πην αληηπξνζσπεπηηθέο γηα εθαξκνγέο θαηαγξαθήο 

δπλακηθψλ θηλήζεσλ κίαο θαηαζθεπήο. 

Σα πξνβιήκαηα πνπ εληνπίζηεθαλ ζηηο κεηξήζεηο ηνπ GPS ήηαλ: 

ηηο ρ0ξνλνζεηξέο GPS ησλ πξψησλ πεηξακάησλ παξαηεξήζεθαλ 

δηαθνπέο ησλ θαηαγξαθψλ ρξνληθήο δηάξθεηαο αθφκα θαη 10 sec νη 

νπνίεο εκθαλίζηεθαλ ζε δηάθνξα πεηξάκαηα αλεμάξηεηα απφ ηελ 

ζπρλφηεηα ηαιάλησζεο, θαζψο θαη αλεμάξηεηα απφ ηελ ζπρλφηεηα 

θαηαγξαθήο ησλ ζπζηεκάησλ GPS.  

Καηά ηε δηεξεχλεζε ηνπ πξνβιήκαηνο δηαπηζηψζεθε απφ ην 

δηάγξακκα πνπ θαίλεηαη ζηελ εηθφλα 1.5 ην νπνίν δείρλεη ηε ιήςε 

ζήκαηνο απφ ηνπο δνξπθφξνπο ηνπ θηλνχκελνπ (rover) θαη ηνπ ζηαζεξνχ 

δέθηε(base) πσο ππήξραλ θελά ζηηο θαηαγξαθέο. Δπηπιένλ επεηδή ηα 

θελά πνπ παξνπζίαδε ην GPS βάζεο ζε ζρέζε κε ην rover ήηαλ 

κεγαιχηεξα έγηλε ζχγθξηζε ηεο ζπλδεζκνινγίαο ησλ δχν δεθηψλ. Ο 

ζηαζεξφο θαη ν θηλνχκελνο δέθηεο ζπλδένληαλ κε ηηο θεξαίεο ηνπο κε 

θαιψδηα 30 m θαη 1 m αληίζηνηρα εμαηηίαο ηεο δηαθνξεηηθήο απφζηαζεο 

πνπ απείρε θάζε δέθηεο απφ ηνλ αληίζηνηρν Ζ/Τ. Ζ δηεξεχλεζε θαηέιεμε 

ζην ζπκπέξαζκα πσο ην κήθνο ηνπ θαισδίνπ επεξέαζε ηελ ζπρλφηεηα 

θαη δηάξθεηα ησλ δηαθνπψλ ζηηο θαηαγξαθέο ησλ GPS.  

Με ην θαιψδην κεγαιχηεξνπ κήθνπο εληζρχεηαη ην θαηλφκελν ηνπ 

«κπνπθψκαηνο» ησλ κεηξήζεσλ (θαηλφκελν πνπ είλαη γλσζηφ ζηε δηεζλή 

βηβιηνγξαθία σο «clipping» [Wilson, 2006]. Έηζη εκθαλίδνληαη 

κεγαιχηεξεο δηάξθεηαο δηαθνπέο ζηηο θαηαγξαθέο. Πξφθεηηαη γηα έλα 

πξφβιεκα ζρεηηθά γλσζηφ ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία, γη’ απηφ ζε 

αλάινγεο πεξηπηψζεηο ρξεζηκνπνηνχληαη θαιψδηα κε νπηηθέο ίλεο. Σα 

θαιψδηα απηά έρνπλ δπλαηφηεηα ηαρχηαηεο θαη αζθαινχο κεηαθνξάο 
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κεγάινπ φγθνπ δεδνκέλσλ, θαη ζεσξνχληαη πην θαηάιιεια απφ ηα 

θαιψδηα ραιθνχ γηα ηελ κεηαθνξά δεδνκέλσλ [Brunner, 2004, Quirion, 

2005]. 

 

 
Δηθόλα 1.5 Γηάγξακκα ιήςεο ζήκαηνο ηνπ ζηαζεξνύ δέθηε (πάλσ)θαη ηνπ 

θηλνύκελνπ δέθηε (θάησ) 

 

Όζνλ αθνξά ην RTS ηα πξνβιήκαηα πνπ πξνέθπςαλ ήηαλ ηα εμήο : 

 ε ζπρλφηεηα θαηαγξαθήο ήηαλ ρακειφηεξε απφ ηελ 

πξνθαζνξηζκέλε (5-7 αληί ησλ 10Hz), 

 ε ζπρλφηεηα θαηαγξαθήο δελ ήηαλ ζηαζεξή, θαη  

 ν ρξφλνο ησλ θαηαγξαθψλ ζηξνγγπινπνηείην ζην αθέξαην 

δεπηεξφιεπην κε απνηέιεζκα λα κελ είλαη γλσζηή ε αθξηβήο 

ρξνληθή δηαθνξά ησλ κεηξήζεσλ (πίλαθαο 1.3). 

Σα παξαπάλσ πξνβιήκαηα εκθαλίδνληαλ αθφκα θαη φηαλ ν 

αλαθιαζηήξαο παξέκελε ζηαζεξφο, πξάγκα ην νπνίν ζεκαίλεη φηη δελ 

νθείινληαλ ζε αδπλακία ηνπ RTS λα αθνινπζήζεη ηνλ ζηφρν θαη 

ηαπηφρξνλα λα θαηαγξάςεη. Σν πξφβιεκα ηεο κε ζηαζεξήο ζπρλφηεηαο 

θαηαγξαθήο δελ εκθαληδφηαλ ζε θαηαγξαθέο κε ζπρλφηεηα κηθξφηεξεο 

ηνπ 1Hz, ε νπνία φκσο δελ είλαη θαηάιιειε γηα θαηαγξαθή 

κεηαθηλήζεσλ πςίζπρλσλ θηλήζεσλ. Σν πξφβιεκα ηνπ κε ζηαζεξνχ 

ξπζκνχ δεηγκαηνιεςίαο (γλσζηφ ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία σο «jitter», 

[Chen et al., 2008] είλαη πξφβιεκα πνπ ζπλαληάηαη ζε πνιιά φξγαλα ζην 

φξην ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο [Stiros E. et al., 2008]. 

Σν παξαπάλσ πξφβιεκα ην νπνίν είλαη ηδηαίηεξα εκθαλέο φηαλ ην 

φξγαλν θηάλεη ζην φξην ιεηηνπξγίαο δελ πξέπεη λα ζεσξεζεί ακειεηέν 

γηαηί εηζάγεη ζθάικαηα ηα νπνία επεξεάδνπλ ηελ εθηίκεζε ηεο                                         

ζπρλφηεηαο ηνπ θαηλνκέλνπ πνπ κειεηάηαη.  

Γεδνκέλνπ φηη δελ ήηαλ δπλαηή ε επέκβαζε ζην φξγαλν γηα ηελ 

εμαζθάιηζε ζηαζεξνχ ξπζκνχ δεηγκαηνιεςίαο, σο ιχζε επειέγε ε 

δεκηνπξγία ελφο θαηάιιεινπ ινγηζκηθνχ ην νπνίν ελζσκαηψζεθε ζην 

φξγαλν θαη κε ην νπνίν κπνξνχζε λα πξνζδηνξηζηεί ν ρξφλνο θάζε 
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κέηξεζεο κε αθξίβεηα εθαηνζηνχ ηνπ δεπηεξνιέπηνπ, θαη ε απνηχπσζή 

ηνπ ζε αξρείν κε αληίζηνηρε αλάιπζε.  

 

 
Πίλαθαο 1.3 Δλδεηθηηθέο κεηξήζεηο ηνπ RTS ηεο θαηαγξαθήο ηεο θίλεζεο 

ηνπ ηαιαλησηή  

 

Δλδεηθηηθά ζηνλ πίλαθα 1.4 παξνπζηάδεηαη ν αθξηβήο ρξφλνο θάζε 

θαηαγξαθήο κε ηελ ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ πνπ αλαπηχρζεθε θαη 

επηβεβαηψζεθε φηη νη κεηξήζεηο ήηαλ αληζαπέρνπζεο δηαθέξνληαο απφ 

0.15sec έσο 0.35sec θαη ζπλεπψο ε ζπρλφηεηα θαηαγξαθήο 

κεηαβαιιφηαλ ζπλερψο. 

Με βάζε ηελ αλάιπζε ησλ πξσηνγελψλ δεδνκέλσλ θαη ησλ 

ζπλνιηθψλ ρξνλνζεηξψλ ησλ GPS, RTS πξνέθπςαλ ηα εμήο: 

 Ο πξνζδηνξηζκφο ηνπ εχξνπο ησλ ηαιαληψζεσλ κε ηνπο δέθηεο GPS, 

θαη ηνλ ξνκπνηηθφ γεσδαηηηθφ ζηαζκφ RTS παξνπζίαζε ηηο ίδηεο 

απνθιίζεηο θαη ραξαθηεξηζηηθά θαη ζηα δπν είδε πεηξακάησλ ζε 

κνλνβάζκην θαη ηξηηνβάζκην ηαιαλησηή.  

 Σν RTS απνδείρζεθε πην αμηφπηζην ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ εχξνπο 

ελψ ην GPS θαηέγξαθε ιεπηνκεξέζηεξα ηελ ηαιάλησζε ρσξίο λα 

ράλεη θχθινπο ηαιάλησζεο. 

 Βάζεη ησλ θαηαγξαθψλ ηνπ GPS κηθξήο ρξνληθήο δηάξθεηαο (10sec) 

πνπ αληηζηνηρνχλ ζην πξψην κέξνο ηεο ρξνλνζεηξάο πξνζδηνξίζηεθαλ 

νη ηδηνζπρλφηεηεο ηνπ ηαιαλησηή θαζψο θαη ε ζπρλφηεηα δηέγεξζεο. 

 Απφ ηηο αληίζηνηρεο θαηαγξαθέο ηνπ RTS πξνζδηνξίζηεθαλ νη δχν 

πξψηεο ηδηνζπρλφηεηεο θαζψο θαη ε ζπρλφηεηα δηέγεξζεο κε 

κεγαιχηεξε απφθιηζε, ε νπνία έθηαλε ηα ±0.15Hz, απφ ηηο 

πξαγκαηηθέο ηηκέο.  

 Ο πξνζδηνξηζκφο ησλ ηδηνζπρλνηήησλ - ζπρλνηήησλ ήηαλ πην 

δχζθνινο ιφγσ ηνπ πςεινχ επίπεδνπ ζνξχβνπ ηεο αλάιπζεο πνπ 
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πηζαλφηαηα νθείιεηαη ζηε κε ιεπηνκεξεηαθή θαηαγξαθή ηεο 

ηαιάλησζεο κε ην RTS. 

 

 
Πίλαθαο 1.4 Μεηξήζεηο ηνπ RTS όπσο πξνέθπςαλ κεηά ηελ ρξήζε ηνπ 

ινγηζκηθνύ.  

 

 Σν εχξνο ησλ ηαιαληψζεσλ πξνζδηνξίδεηαη πξαθηηθά θαη ζε φιεο ηηο 

πεξηπηψζεηο θαηαγξαθήο ππφ γσλία 0
o
, 60

o
 θαη 90

o
 εμίζνπ αμηφπηζηα.  

  Δκθαλίζηεθε πην έληνλα ην θαηλφκελν ησλ απσιεηψλ θχθισλ 

ηαιάλησζεο θαη κέγηζησλ κεηαθηλήζεσλ (clipping effect) ζηηο 

ρξνλνζεηξέο ηνπ RTS πνπ αληηζηνηρνχζαλ ζηελ ζέζε ηεο θάζεηεο 

ζθφπεπζεο απφ φηη ζηηο ρξνλνζεηξέο ηνπ RTS πνπ αληηζηνηρνχζαλ 

ζηε ζέζε θαηά ηελ πξνέθηαζε ηνπ άμνλα ηαιάλησζεο.  

Απηφ ήηαλ αλακελφκελν, θαζψο ζηηο θαηαγξαθέο θάζεηα ζηνλ άμνλα 

ηαιάλησζεο θαη θπξίσο γηα πςειέο κέζεο ηαρχηεηεο ηαιάλησζεο 

(κεγαιχηεξεο ησλ 15m/sec) ππάξρεη κεγαιχηεξε αδπλακία ηνπ 

ζηαζκνχ ζηελ θαηαγξαθή ηαιάλησζεο ιφγσ ηεο ζπλερφκελεο 

ζηξνθήο πνπ ππφθεηηαη, ζε αληίζεζε κε ηηο θαηαγξαθέο θαηά ηνλ 

άμνλα, φπνπ ην φξγαλν δελ ππφθεηηαη ζε ζηξνθή 

 

1.4.2  Μέηξεζε ηαιαληώζεσλ ηεο κεηαιιηθήο πεδνγέθπξαο 

Λεσθόξνπ Κεθηζνύ 

 

Γηα ηε ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή ρξεζηκνπνηήζεθαλ πέληε δέθηεο GPS, 

δχν ηχπνπ Hiper-Pro θαη δχν GB-1000 ηεο εηαηξείαο Topcon (πίλαθαο 

1.5) θαζψο θαη έλαο Javad (πίλαθαο 1.1), ελψ ππήξραλ δηαζέζηκεο θαη δχν 

επηπιένλ θεξαίεο choke-ring. Οη πέληε δέθηεο είλαη δηπιήο ζπρλφηεηαο 

(L1 θαη L2) θαη έρνπλ δπλαηφηεηα θαηαγξαθήο έσο 10 Hz, εθηφο απφ ηνλ 

Javad πνπ έρεη δπλαηφηεηα θαηαγξαθήο έσο 20Hz. Οη ξνκπνηηθνί 

ζηαζκνί πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ δχν TCA 1201 ηεο εηαηξείαο Leica 
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(πίλαθαο 1.2) κε δχν αλαθιαζηήξεο πςειήο αθξηβείαο ηχπνπ AGA. 

Δπηπιένλ ρξεζηκνπνηήζεθε έλαο επηηαρπλζηνγξάθνο ηχπνπ AC-23 ηεο 

GeoSIG ν νπνίνο είλαη ςεθηαθφο κε ζχζηεκα θαηαγξαθήο ζε ηξεηο 

άμνλεο (ηξηηνβάζκηνο ηαιαλησηήο). Σν βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ είλαη 

ε ζπρλφηεηα θαηαγξαθήο ε νπνία θηάλεη ηα 250Hz, ε νπνία 

ππεξθαιχπηεη ηηο αλάγθεο ησλ πεηξακάησλ αιιά θαη φισλ ησλ 

εθαξκνγψλ παξαθνινχζεζεο ησλ ηερληθψλ θαηαζθεπψλ. 

   Οη κεηξήζεηο πνπ δηεμήρζεζαλ ζηελ πεδνγέθπξα ηνπ Κεθηζνχ 

αθνξνχζαλ ηηο ηαιαληψζεηο πνπ πξνέθπςαλ απφ δηέγεξζε ηεο γέθπξαο 

απφ ζπληνληζκέλν βεκαηηζκφ θαη άικαηα. Οη θαηαγξαθέο αθνξνχζαλ ην 

κέζν ηνπ θεληξηθνχ αλνίγκαηνο (εηθφλα 1.6). 

 

Μέζνδνο κεηξήζεσλ 

GPS 

Αθξίβεηα πξνζδηνξηζκνχ ζπληεηαγκέλσλ GB-

1000 (mm) 

Οξηδφληηεο Καηαθφξπθε 

Post-Process 

kinematic 
3mm ± 0.5ppm 6mm ±0.5ppm 

RTK 10mm ±1.0ppm 15mm ± 1.0ppm 

Πίλαθαο 1.5 Σππηθέο πξνδηαγξαθέο αθξίβεηαο από ηελ Topcon γηα ηνπο 

δέθηεο GPS GB-1000 (Topcon, 2002) 

 

Παξφιν πνπ ν αξηζκφο ησλ νξγάλσλ GPS θαη RTS επέηξεπε ηελ 

επηινγή παξαπάλσ ηνπ ελφο ζεκείνπ γηα ζέζεηο ειέγρνπ ζεσξήζεθε 

ζθφπηκν λα εζηηαζηνχλ νη κεηξήζεηο πξαθηηθά ζε παξαθνινχζεζε ελφο 

ζεκείνπ θαηά κήθνπο ηεο γέθπξαο, κε ζηφρν ηελ δεκηνπξγία ελφο 

«ππεξζηαηηθνχ» («highly reduntant») δηθηχνπ θαηαγξαθήο (δειαδή 

παξαπάλσ ηνπ ελφο νξγάλνπ γηα θάζε ζεκείν ειέγρνπ) κε αλεμάξηεηα 

φξγαλα (GPS, RTS θαη επηηαρπλζηνγξάθν) κε ζηφρν ηελ θαιχηεξε 

εθηίκεζε ησλ ηαιαληψζεσλ αιιά θαη ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ έιεγρν ηεο 

αμηνπηζηίαο ησλ κεηξήζεσλ ησλ νξγάλσλ [Psimoulis, 2007].  

Με ηνλ παξαπάλσ ηξφπν, φρη κφλν ειέγρεηαη ε απφδνζε ελφο νξγάλνπ 

κε άιιν φξγαλν ίδηνπ ηχπνπ αθνχ νη θαηαγξαθέο δχν δεθηψλ GPS 

αιιεινειέγρνληαη, αιιά θαη κε φξγαλα άιινπ ηχπνπ κε ζηφρν 

αζπζρέηηζηεο κεηξήζεηο, δειαδή κεηξήζεηο πνπ πξνέξρνληαη απφ φξγαλα 

κε δηαθνξεηηθέο αξρέο ιεηηνπξγίαο θαη πνπ επεξεάδνληαη απφ 

δηαθνξεηηθνχο παξάγνληεο  γηα παξάδεηγκα δνξπθνξηθέο κεηξήζεηο GPS 

θαη επίγεηεο κεηξήζεηο RTS. 

ην ζπγθεθξηκέλν πείξακα πξνθιήζεθε δηέγεξζε ηεο γέθπξαο απφ 

πεδνχο ζπλνιηθήο κάδαο 400kgr (4ΚΝ), νη νπνίνη δηέγεηξαλ ηελ γέθπξα 

κε δχν δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο: 

α) επηηφπηα, ζπληνληζκέλα άικαηα κε ζπρλφηεηα πεξίπνπ 1 - 1.5Hz 

β) ζπληνληζκέλε θίλεζε ηξνράδελ θαηά κήθνο ηεο γέθπξαο. 
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Δηθόλα 1.6 Οη ζέζεηο ειέγρνπ ζην πάλσ κέξνο ηνπ κεηαιιηθνύ δηθηπώκαηνο 

θαη ε ζέζε ειέγρνπ ζηε θνππαζηή ζην κέζν ηνπ θεληξηθνύ αλνίγκαηνο  

 

Πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζπλνιηθά επηά δηεγέξζεηο ηεο γέθπξαο ρξνληθήο 

δηάξθεηαο 60 δεπηεξνιέπησλ ε θαζεκία. ηα ζρήκαηα πνπ αθνινπζνχλ 

(ζρήκα 1.3, 1.4) απεηθνλίδνληαη νη ρξνλνζεηξέο πνπ πεξηγξάθνπλ ηελ 

θίλεζε ηεο πεδνγέθπξαο ηνπ Κεθηζνχ ζηνλ θαηαθφξπθν άμνλα κε βάζε 

ηηο θαηαγξαθέο ησλ GPS1 θαη RTS1 γηα ηελ ζπλνιηθή δηάξθεηα ησλ 

πεηξακάησλ. 

Ζ πξνζεγγηζηηθή αλάιπζε ηεο γέθπξαο είρε δείμεη φηη ε γέθπξα είλαη 

δχζθακπηε θαηαζθεπή κε θχξηα ηδηνζπρλφηεηα 4.3Hz κε κηθξή 

εκηζηαηηθή (1-2mm) θαη δπλακηθή κεηαθίλεζε (4-5mm). Απφ ηα 

πεηξάκαηα πνπ δηεμήρζεζαλ πξνέθπςαλ ηα εμήο ζπκπεξάζκαηα: 

 

 Με βάζε ηηο εθηηκήζεηο ηνπ εχξνπο ησλ ρακειφζπρλσλ-εκηζηαηηθψλ 

ρξνλνζεηξψλ ησλ GPS πξνέθπςε φηη νη εθηηκήζεηο κεηαθίλεζεο είλαη 

εληφο νξίσλ ζνξχβνπ θαη δελ είλαη δπλαηή ε εθηίκεζε ηνπ εχξνπο 

εκηζηαηηθήο θαη δπλακηθήο κεηαθίλεζεο. Δμάιινπ ηα φξηα ζνξχβνπ 

(πεξίπνπ 6.8mm) ήηαλ κεγαιχηεξα απφ ηηο αλακελφκελεο 

κεηαθηλήζεηο (εκηζηαηηθή 1-2mm, δπλακηθή 4-5mm) φπσο πξνέθπςαλ 

απφ ηελ αλάιπζε FEM ηνπ ζεσξεηηθνχ κνληέινπ.  

 Οη δέθηεο GPS θαηέγξαςαλ ηελ κνξθή ηεο θίλεζεο, παξφιν πνπ νη 

κεηξήζεηο πεξηείραλ ζφξπβν, ην νπνίν νδήγεζε θαη ζηελ αμηφπηζηε 

εθηίκεζε ηεο θχξηαο ηδηνζπρλφηεηαο πεξίπνπ 4.3Ζz ηεο γέθπξαο. 

 Βάζε ησλ κεηξήζεσλ ησλ ξνκπνηηθψλ ζηαζκψλ (RTS),  εθηηκήζεθε ε 

εκηζηαηηθή θαη δπλακηθή κεηαθίλεζε ίζε κε 2mm θαη 4mm 

αληίζηνηρα, ηηκέο νη νπνίεο ζπκθσλνχζαλ κε ηηο εθηηκήζεηο ηεο 

αλάιπζεο FEM.  

 Λφγσ ηεο απψιεηαο θχθισλ ηεο πςίζπρλεο θίλεζεο ηεο γέθπξαο θαηά 

ηελ δηέγεξζή ηεο νη ξνκπνηηθνί ζηαζκνί αδπλαηνχζαλ λα 

θαηαγξάςνπλ ηε κνξθή ηεο ηαιάλησζεο (θαηλφκελν «clipping») θαη 

λα πξνζδηνξίζνπλ ηηο ζπρλφηεηεο ηεο θίλεζεο αμηφπηζηα θαζψο 

εκθάληδαλ απφθιηζε έσο θαη ±0.2Hz.  

 Σέινο, απφ ηελ πεηξακαηηθή θαηαγξαθή ησλ ηαιαληψζεσλ ηεο 
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πεδνγέθπξαο ηνπ Κεθηζνχ, πνπ απνηειεί κία δχζθακπηε θαηαζθεπή,  

δηαπηζηψζεθε φηη κε ηελ ρξήζε ελφο «ππεξζηαηηθνχ» ζπζηήκαηνο 

νξγάλσλ, ην νπνίν απνηειείηαη απφ φξγαλα πνιιά ζε πιήζνο θαη 

δηαθνξεηηθψλ αξρψλ ιεηηνπξγίαο (GPS, RTS), είλαη δπλαηφο ν 

πξνζδηνξηζκφο ησλ κεηαθηλήζεσλ θαζψο θαη ησλ ηδηνζπρλνηήησλ-

ζπρλνηήησλ πνπ εκθαλίδνληαη ζηηο δηεγέξζεηο ηνπο. 

 

 
ρήκα 1.3 Υξνλνζεηξά ησλ θαηαθόξπθσλ κεηαβνιώλ κε βάζε ηηο 

θαηαγξαθέο ηνπ GPS1 γηα ηελ ζπλνιηθή δηάξθεηα ησλ πεηξακάησλ. 

 

 
ρήκα 1.4 Υξνλνζεηξά ησλ θαηαθόξπθσλ κεηαβνιώλ κε βάζε ηηο 

θαηαγξαθέο ηνπ RTS1 γηα ηελ ζπλνιηθή δηάξθεηα ησλ πεηξακάησλ. 

 

1.4.3 Μεηξήζεηο ηαιαληώζεσλ ηεο ζηδεξνδξνκηθήο γέθπξαο ηνπ 

Γνξγνπνηάκνπ  

 

Σν ζπγθεθξηκέλν πείξακα πξαγκαηνπνηήζεθε ζε δχν πεξηφδνπο 

γεσδαηηηθψλ κεηξήζεσλ GPS, RTS ζηηο 7 Απξηιίνπ 2006 (1ε θάζε) θαη 



22 

 

ζηηο 7 Ηνπιίνπ 2006 (2ε θάζε) γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο απφθξηζεο ηεο 

γέθπξαο ζηε δηέιεπζε ησλ ζπξκψλ. ηφρνο ησλ κεηξήζεσλ ησλ GPS, 

RTS ήηαλ εθηφο απφ ηε κειέηε ησλ ηαιαληψζεσλ ηεο γέθπξαο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο δηέιεπζεο ησλ ζπξκψλ 

 

 λα δηεξεπλεζεί αλ θαη θαηά πνηνλ ηξφπν επεξεάδνληαη νη κεηξήζεηο 

ηνπ GPS απφ ηελ δηέιεπζε ελφο ζπξκνχ,  

 λα δηεξεπλεζεί ηπρφλ κεηαβνιή ηεο απφθξηζεο ηεο γέθπξαο ζε ζρέζε 

κε ην είδνο θαη ηελ ηαρχηεηα ηνπ ζπξκνχ, θαζψο θαη ηελ επνρή, δηφηη 

ζε πεξηφδνπο πςειήο πγξαζίαο αλακέλεηαη λα είλαη δηαθνξεηηθά ηα 

κεραληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εδάθνπο ηα νπνία αληηθαηνπηξίδνληαη 

ζηηο ηαιαληψζεηο ηεο θαηαζθεπήο κέζσ ηεο αιιειεπίδξαζεο εδάθνπο 

- θαηαζθεπήο. 

Γηα ην ζπγθεθξηκέλν πείξακα ρξεζηκνπνηήζεθαλ : 

 δχν GPS δέθηεο ηχπνπ Javad (πίλαθαο 1.1) 

 έλα RTS Leica TCA 1201 (πίλαθαο 1.2)  

 ηξεηο αλαθιαζηήξεο AGA 

Σν πξψην ζπκπέξαζκα πνπ πξνέθπςε απφ ηελ εμέηαζε ησλ 

δεδνκέλσλ απηψλ είλαη φηη νη ρξνλνζεηξέο ηνπ GPS εκθάληδαλ 

θαηλνκεληθέο κεηαβνιέο ζηηο ζπληεηαγκέλεο ηεο ηάμεο δεθάδσλ ή αθφκα 

θαη εθαηνληάδσλ cm ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο (ζρήκα 1.5) κε 

αλπςψζεηο ζηνλ θαηαθφξπθν άμνλα, ελψ αληίζεηα απηέο ηνπ RTS ζηνλ 

θαηαθφξπθν άμνλα είλαη ηεο ηάμεο ησλ ιίγσλ mm.  

Δπεηδή ζε κηα γέθπξα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηχπνπ δελ αλακέλνληαλ 

κεηαθηλήζεηο κεγαιχηεξεο ησλ 10-15mm θαη κάιηζηα αλπςψζεηο, εμήρζε 

ην ζπκπέξαζκα ηεο χπαξμεο ζθάικαηνο θιίκαθαο (κε ζεηηθέο θαη 

αξλεηηθέο ηηκέο) ζηηο κεηξήζεηο GPS. Σα ζθάικαηα απηά (ζφξπβνο) 

παξαηεξήζεθαλ ζπζηεκαηηθά ζε φιεο ηηο ρξνλνζεηξέο ηνπ GPS ζε φιεο 

ηηο δηειεχζεηο ζπξκψλ. Δίλαη πξνθαλέο φηη είλαη απαξαίηεην λα 

δηεξεπλεζεί θαη απαιεηθζεί ν ζφξπβνο απηφο. 

Απφ ηε ιεπηνκεξή εμέηαζε ηνπ πξνβιήκαηνο πξνέθπςε φηη ν ζφξπβνο 

απηφο ζπλδεφηαλ πξνθαλψο κε ην γεγνλφο φηη ν ζπξκφο ήηαλ ςειφηεξνο 

απφ ην ζεκείν ειέγρνπ ηεο θνππαζηήο, θαιχπηνληαο έλα ηκήκα ηεο 

νπξάληαο ζθαίξαο απφ ηελ νξαηφηεηα ηεο θεξαίαο ηνπ δέθηε, 

πξνθαιψληαο παξεκβνιέο ζηελ πνξεία ησλ θπκάησλ πνπ εθπέκπνληαη 

απφ ηνπο δνξπθφξνπο θαη ιακβάλνληαη απφ ην δέθηε ειέγρνπ θαη 

νδεγψληαο ζηα εμήο πηζαλά πξνβιήκαηα (ζρήκα 1.6): 

 παξεκπφδηζε ηεο ιήςεο ζήκαηνο απφ δνξπθφξνπο πνπ βξίζθνληαη 

ζην αληίζηνηρν (θαιππηφκελν) νπξάλην ηκήκα κε απνηέιεζκα 

δξακαηηθή αιιαγή ηεο γεσκεηξίαο ησλ παξαηεξνχκελσλ 

δνξπθφξσλ θαη ηνπ ζπζηήκαηνο παξαηήξεζεο 
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ρήκα 1.5 Υξνλνζεηξέο ππνινγηζκέλσλ κεηαθηλήζεσλ ησλ κεηξήζεσλ 

  

 αδπλακία ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ ινγηζκηθνχ λα επηιχζεη κε 

αθξίβεηα ην ζχζηεκα ησλ παξαηεξήζεσλ (ambiguities resolution) 

ιφγσ απφηνκεο αιιαγήο ηνπ ζπζηήκαηνο παξαηήξεζεο εμ’ αηηίαο 

ηεο παξεκπφδηζεο ηεο ιήςεο ζήκαηνο απφ νξηζκέλνπο 

δνξπθφξνπο 

 πξφθιεζε ζθάικαηνο πνιιαπιψλ δηαδξνκψλ ηνπ ζήκαηνο ησλ 

δνξπθφξσλ ιφγσ ηεο θνληηλήο απφζηαζεο ηεο θεξαίαο ηνπ GPS 

θαη ηεο κεηαιιηθήο επηθάλεηαο ηνπ βαγνληνχ. 

Γηα ηνλ ιφγν απηφ έγηλε δηεξεχλεζε αηηηψλ ηνπ πξνβιήκαηνο θαη  

εμεηάζηεθαλ ηέζζεξηο πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο πηζαλφηαηα νθεηιφηαλ ην 

ζθάικα θιίκαθαο ησλ ρξνλνζεηξψλ ηνπ GPS : 

     α) ε επίδξαζε κεηαβνιήο γεσκεηξίαο θαη πιήζνπο δνξπθφξσλ 

β) ε πηζαλή αδπλακία επίιπζεο αβεβαηνηήησλ απφ ην ινγηζκηθφ 

γ) δηεξεχλεζε κε επίιπζε ησλ θαηαγξαθψλ GPS κε ρξήζε κόλν ηεο 

ζπρλόηεηαο L1 
δ) ε πεηξακαηηθή δηεξεύλεζε γηα ηελ εμαθξίβσζε ηνπ αηηίνπ 

κεγάισλ θαηλνκεληθψλ κεηαθηλήζεσλ ηεο θαηαθφξπθεο 

ζπληεηαγκέλεο 

Με βάζε ηηο δηεξεπλήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ γηα ηελ εμήγεζε 

ησλ πςειψλ ηηκψλ ησλ ρξνλνζεηξψλ ζηηο ρξνλνζεηξέο ηνπ GPS 

πξνέθπςε φηη: 

 

 Ο ζφξπβνο ησλ ρξνλνζεηξψλ ηεο θαηαθφξπθεο ζπληεηαγκέλεο 

κεηψλεηαη κε ηελ αθαίξεζε ησλ δνξπθφξσλ ησλ νπνίσλ δηαθφπηεηαη 

ην ζήκα απφ ην δηεξρφκελν ζπξκφ, εάλ απνκέλνπλ αξθεηνί 

δνξπθφξνη. 
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ρήκα 1.6 Σν θαηλόκελν ηεο πνιιαπιήο δηαδξνκήο ηνπο ζήκαηνο θαηά ηε δηάξθεηα δηέιεπζεο ελόο ζπξκνύ από ηε γέθπξα ηνπ 

Γνξγνπνηάκνπ 
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 Ο ζφξπβνο ησλ ρξνλνζεηξψλ GPS κεηψλεηαη θαη κε ηελ ρξήζε 

βειηησκέλνπ ινγηζκηθνχ (GeoOffice) ηνπ νπνίνπ ν αιγφξηζκνο 

θηλεκαηηθήο επίιπζεο θαίλεηαη λα κεηψλεη ηα ζθάικαηα επίιπζεο 

αβεβαηνηήησλ. 

 ε θάζε πεξίπησζε ε ρξνλνζεηξά ”waveform” θαηαγξάθεη κε 

«θσδηθφ ηξφπν» ηελ απφθξηζε ηνπ θνξέα ζην δπλακηθφ θνξηίν, κε ηε 

κνξθή δηάθξηζεο ηεο δηέιεπζεο θάζε βαγνληνχ μερσξηζηά. 

 Ζ κεηξνχκελε κεηαθίλεζε θαίλεηαη λα επεξεάδεηαη απφ ζθάικα 

θιίκαθαο ην νπνίν δελ κπνξεί λα εθηηκεζεί απφ ηα δεδνκέλα GPS. 

 

Ζ αλάιπζε φισλ ησλ ρξνλνζεηξψλ ησλ GPS, RTS αλέδεημε ηα εμήο 

ζπκπεξάζκαηα: 

 Σν RTS θαηέγξαςε ηελ κεηαθίλεζε ηνπ κέζνπ ηνπ αλνίγκαηνο ηεο 

γέθπξαο θαη θπξίσο ηελ εκηζηαηηθή (2.4-6.5mm) θαη ζπλνιηθή 

κεηαθίλεζε ηεο, κε ηελ ηειεπηαία λα αγγίδεη θαη ηα 10mm. 

Τπήξμαλ πεξηπηψζεηο δηειεχζεσλ ζηηο νπνίεο πξνζδηνξίζηεθε θαη 

ε δπλακηθή απφθξηζε ηεο γέθπξαο (4-5mm) θαη απηφ επηηεχρζεθε 

φηαλ ε ζπρλφηεηα θαηαγξαθήο ηνπ RTS ήηαλ πεξίπνπ ίζε κε 7Hz. 

 Σν GPS θαηέγξαςε ηελ κνξθή ηεο πςίζπρλεο θίλεζεο ηνπ ζεκείνπ 

ειέγρνπ φπσο απνδείρζεθε θαη απφ ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ 

δεζπνδνπζψλ ζπρλνηήησλ ηεο θίλεζεο (0.39-0.60Hz) θαη (3.1 - 

3.2Hz). 

 Όπσο απνδείρζεθε ζηα πεηξάκαηα ηαιαληψζεσλ θαη ζηηο 

κεηξήζεηο ηεο πεδνγέθπξαο ηνπ Κεθηζνχ, ην GPS θαηέγξαςε ηελ 

κνξθή ηεο πςίζπρλεο θίλεζεο, αιιά ιφγσ ηνπ κηθξνχ εχξνπο 

κεηαθίλεζεο, κηθξφηεξε ηνπ 1cm, θαη ηνπ ζνξχβνπ πνπ 

ππεηζεξρφηαλ ζηηο κεηξήζεηο, ν νπνίνο εληζρπφηαλ απφ ηελ 

αλάθιαζε ηνπ ζήκαηνο ζηνπο δηεξρφκελνπο ζπξκνχο, δελ ήηαλ 

δπλαηφο ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ εχξνπο. 

 Ο ζπλδπαζκφο δεδνκέλσλ RTS θαη αλαγφκελσλ ηηκψλ GPS 

επέηξεςε λα εθηηκεζεί φηη ε κεηαθίλεζε ηνπ κέζνπ ηνπ αλνίγκαηνο 

ηεο γέθπξαο (ζέζε ειέγρνπ θνππαζηή) πνπ θπκαίλεηαη 5-7mm ελψ 

θαηαγξάθεθε κεηαθίλεζε 10mm ζηνλ ζηξσηήξα. Ζ δηαθνξά απηή 

νθείιεηαη ζηελ άκεζε δηέγεξζε ηνπ ζηξσηήξα ζε ζρέζε κε ηελ 

θνππαζηή. 

 Οη θχξηεο ζπρλφηεηεο πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ απφθξηζε ηεο 

γέθπξαο είλαη ε δηεγείξνπζα ζπρλφηεηα ηνπ ζπξκνχ πνπ εμαξηάηαη 

απφ ηελ ηαρχηεηά ηνπ (0.35 - 0.60Hz) θαη ε θχξηα ηδηνζπρλφηεηα 

ηνπ θνξέα πνπ εθηηκήζεθε πεξίπνπ ίζε κε 3.3Hz.  

 Με βάζε ηηο θαηαγξαθέο ηνπ RTS παξαηεξήζεθε φηη νη επηβαηηθνί 

ζπξκνί πξνθαινχλ κεγαιχηεξε εκηζηαηηθή θίλεζε, ελψ ε αληίζεηα 

νη εκπνξηθνί πξνθαινχλ κεγαιχηεξε δπλακηθή κεηαθίλεζε ιφγσ 



26 

 

κηθξφηεξεο ηαρχηεηαο θαη βάξνπο. Ζ ηαρχηεηα εθθξάδεηαη κε ηε 

ζπρλφηεηα δηέιεπζεο ησλ ζπξκψλ.  

 

1.4.4 Παξαθνινύζεζε ηαιαληώζεσλ ηεο γέθπξαο Forth Road 

 

Σν πείξακα απηφ δηεμήρζε απφ ηα παλεπηζηήκηα Nottingham θαη 

Brunel ηνπ Λνλδίλνπ, ζηελ γέθπξα Forth road ηεο θσηίαο, ηνλ 

Φεβξνπάξην ηνπ 2005. θνπφο ηνπ πεηξάκαηνο ήηαλ ε παξαθνινχζεζε 

ηεο δπλακηθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπ θαηαζηξψκαηνο ηεο γέθπξαο ζε 

πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο θπθινθνξηαθνχ θφξηνπ [Roberts et.al, 2005]. 

Ζ παξαθνινχζεζε ηνπ θαηαζηξψκαηνο ηεο γέθπξαο έγηλε κε ηελ 

βνήζεηα επηά δεθηψλ GPS δχν ζπρλνηήησλ, νη νπνίνη ηνπνζεηήζεθαλ 

θαηά κήθνο ηνπ θαηαζηξψκαηνο θαζψο θαη δπν δεθηψλ νη νπνίνη 

ιεηηνχξγεζαλ σο ζηαζκνί αλαθνξάο θαη είραλ ηνπνζεηεζεί ζε θνληηλφ 

θηήξην. Ζ δηάηαμε φισλ ησλ δεθηψλ GPS, απεηθνλίδεηαη ζην ζρήκα 1.7, 

ελψ ν ηχπνο ησλ δεθηψλ θαη ησλ θεξαηψλ θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα 1.6.   

 

 
ρήκα 1.7 Οη ζέζεηο ησλ δεθηώλ GPS 

 

εκείν 

ηνπνζέηεζεο 
Σύπνο δέθηε Σύπνο θεξαίαο 

εκείν 

ηνπνζέηεζεο 

B Leica SR530 AT503 E ¼ span 

C Leica SR530 AT503 E 3/8 span 

D Leica SR530 AT503 E ½ span 

E POS RS NovAtel600 E ¾ span 

F      Leica GX1230 AT504 W ½ span 

A1 Leica SR530 AT504 Tower 

A2 Leica SR530 AT501 Tower 

R1 Leica SR530 AT503 Reference 

R2 Leica SR530 AT503 Reference 

Πίλαθαο 1.6 Σύπνη δεθηώλ θαη θεξαηώλ GPS ηνπ πεηξάκαηνο 

 

Σν πείξακα δηήξθεζε ζπλνιηθά 46 ψξεο θαη ηα δεδνκέλα 

ζπλειέγεζαλ κε ξπζκφ θαηαγξαθήο 10Hz. Ζ επίιπζε έγηλε κε ηελ 
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κέζνδν ηεο “Δλ θηλήζεη επίιπζεο αζαθεηψλ” (On The Fly), ελψ νη 

ζπληεηαγκέλεο ππνινγίζηεθαλ ζην ζχζηεκα αλαθνξάο WGS84. Δπίζεο 

θαηεγξάθεζαλ θαη δεδνκέλα ζεξκνθξαζίαο, πίεζεο, ηαρχηεηαο, ζρεηηθήο 

πγξαζίαο, θαζψο θαη θαηεχζπλζεο αλέκνπ κε ηελ βνήζεηα ηνπ 

κεηεσξνινγηθνχ ζηαζκνχ Omni Instrument θαη ξπζκφ θαηαγξαθήο 

δεδνκέλσλ αλά 15 sec. 

 

 
ρήκα 1.8 Καζ’ ύςνο παξακνξθώζεηο ηεο ηνκήο F, ηεο γέθπξαο 

 

 
ρήκα 1.9 Καηά κήθνο παξακνξθώζεηο ηεο ηνκήο F, ηεο γέθπξαο 

 

ηα ζρήκαηα 1.8, 1.9 θαη 1.10 παξνπζηάδνληαη νη κεηαβνιέο πνπ 

ππέζηε ε γέθπξα θαηά ηνλ δηακήθε, ηνλ εγθάξζην θαη ηνλ θαηαθφξπθν 

άμνλα ηεο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ πεηξάκαηνο θαη απφ ηα νπνία 

δηαγξάκκαηα γίλεηαη αληηιεπηφ φηη νη κεηαθηλήζεηο ηνπ θαηαζηξψκαηνο 

ηεο γέθπξαο ήηαλ ηεο ηάμεσλ ησλ δεθαηφκεηξσλ. 

Δπίζεο, απφ ην ζρήκα 1.10, θαίλεηαη φηη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
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δεχηεξεο λχρηαο, νη παξακνξθψζεηο ήηαλ εληνλφηεξεο απφ ηελ πξψηε, 

γεγνλφο πνπ νθείιεηαη ζηελ χπαξμε ηζρπξψλ αλέκσλ πνπ έπλεαλ ζηελ 

πεξηνρή. ην ζρήκα 1.11, γίλεηαη κηα ζχγθξηζε ηεο κεηαβνιήο ηνπ χςνπο 

ηνπ θαηαζηξψκαηνο ηεο γέθπξαο ζηελ ηνκή F, ζπλαξηήζεη ηεο 

ζεξκνθξαζηαθήο κεηαβνιήο, ε νπνία έθηαζε ηνπο 5.5 °C. Ζ κεηαβνιή 

ζην χςνο ηεο γέθπξαο ζρεηίδεηαη κε ην θαηλφκελν ζπζηνιήο-δηαζηνιήο 

ησλ θαισδίσλ ππνζηήξημεο ηνπ θαηαζηξψκαηνο. 

 

 
ρήκα 1.10 Δγθάξζηεο παξακνξθώζεηο ηεο ηνκήο F, ηεο γέθπξαο 

 

 
ρήκα 1.11 ρέζε κεηαμύ ζεξκνθξαζίαο θαη κεηαβνιήο ηνπ ύςνπο ηνπ 

θαηαζηξώκαηνο ηεο γέθπξαο, ζηελ ηνκή F 

 

Δπηπιένλ πεηξάκαηα δηεμήρζεζαλ κε ηελ ηνπνζέηεζε ειεγρφκελνπ 

θνξηίνπ ζην θαηάζηξσκα ηεο γέθπξαο θαη ζπγθεθξηκέλα ελφο θνξηεγνχ 

100 ηφλσλ θαη δχν θνξηεγψλ 40 ηφλσλ ην θαζέλα απφ ηα νπνία 

δηέζρηζαλ ηε γέθπξα ρσξίο άιιν θπθινθνξηαθφ θφξην, θαη εθηειψληαο 

δηάθνξνπο ειηγκνχο επάλσ ζην θαηάζηξσκα απηήο.  
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ρήκα 1.12 Τςνκεηξηθέο κεηαβνιέο θαηά ηελ δηέιεπζε ηνπ θνξηεγνύ ησλ 

100 ηόλσλ 

 

 
ρήκα 1.13 Τςνκεηξηθέο κεηαβνιέο θαηά ηνπο ειηγκνύο ησλ θνξηεγώλ ησλ 

40 ηόλσλ 

 

θνπφο απηήο ηεο δηαδηθαζίαο ήηαλ λα ππνινγηζηεί ε ζρέζε κεηαμχ 

ησλ ηαιαληψζεσλ ηνπ θαηαζηξψκαηνο ηεο γέθπξαο θαη ηνπ θνξηίνπ πνπ 

ηελ δηαζρίδεη, θάηη ην νπνίν δελ ήηαλ εθηθηφ λα ππνινγηζηεί ζε ζπλζήθεο 
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πξαγκαηηθήο θπθινθνξίαο νρεκάησλ. Σα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη 

ζπλνπηηθά γηα ην φρεκα ησλ 100 ηφλσλ ζην ζρήκα 1.12, ελψ γηα ηα 

νρήκαηα ησλ 40 ηφλσλ, ζην ζρήκα 1.13. 

 

1.4.5 Παξαθνινύζεζε ηαιαληώζεσλ ηεο γέθπξαο ηνπ Δπξίπνπ 

 

Γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ κεηαθηλήζεσλ ιφγσ θπθινθνξηαθνχ θφξηνπ 

ηνπνζεηήζεθαλ έλαο δέθηεο GPS θαη έλαο αλαθιαζηήξαο ζην κέζν ηνπ 

θεληξηθνχ αλνίγκαηνο, ελψ παξαπιεχξσο ηνπνζεηήζεθαλ έλα δεχηεξν 

GPS (ζηαζεξφο δέθηεο) θαη έλα RTS ηχπνπ LEICA TCA 1800 (εηθφλα 

1.7). 

χκθσλα κε ηελ ζπγθεθξηκέλε δεκνζίεπζε απφ ηηο θαηαγξαθέο ηνπ 

RTS πξνέθπςαλ κεηξήζεηο κε αθξίβεηα πεξίπνπ 5mm γηα ηηο νξηδφληηεο 

ζπληεηαγκέλεο θαη 3mm γηα ηελ θαηαθφξπθε. 

 

 
Δηθόλα 1.7 εκεία παξαθνινύζεζεο κε γεσδαηηηθέο κεζόδνπο 

 

Με θαζκαηηθή αλάιπζε FFT πξνέθπςε θχξηα ζπρλφηεηα ζηα 0.56Hz, 

θαζψο θαη άιιεο κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο πεξίπνπ ζηα 0.35Hz (ζρήκα 

1.15). Απφ ηελ αληίζηνηρε αλάιπζε FFT ησλ θαηαγξαθψλ ηνπ GPS 

πξνέθπςε θχξηα ζπρλφηεηα ζηα 0.45Hz, ελψ απφ ηηο θαηαγξαθέο 

επηηαρπλζηνγξάθσλ πεξίπνπ ζηα 0.40Hz. Ζ δηαθνξά ησλ εθηηκεκέλσλ 

ζπρλνηήησλ νθείιεηαη πηζαλφηαηα ζε ζθάικα ηεο ζπρλφηεηαο 

δεηγκαηνιεςίαο [Lekidis, Tsakiri et.al, 2005]. 
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ρήκα 1.14 Γηαγξάκκαηα θαζκαηηθώλ αλαιύζεσλ FFT ησλ θαηαθόξπθσλ 

κεηαβνιώλ από RTS θαη GPS αληίζηνηρα 

 

1.5 Αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο 

 

Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη αθελφο ε 

αμηνιφγεζε ηεο ρξήζεο ησλ απηφκαηα ειεγρφκελσλ γεσδαηηηθψλ 

ζηαζκψλ (RTS) ζηελ παξαθνινχζεζε ηαιαληψζεσλ γεθπξψλ θαη 

αθεηέξνπ ε ζχγθξηζε δηαθνξεηηθψλ ζηαζκψλ απηνχ ηνπ είδνπο. 

Ζ κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε ήηαλ νη κεηξήζεηο λα γίλνπλ κε ηε 

ρξήζε δχν απηφκαηα ειεγρφκελσλ γεσδαηηηθψλ ζηαζκψλ αθνχ 

πξνεγήζεθε ν ζπγρξνληζκφο ησλ ρξνλνκέηξσλ ηνπο. Με απηφ ηνλ ηξφπν, 

ν νπνίνο δελ έρεη κειεηεζεί βάζεη ησλ γλψζεσλ ηνπ ζπγγξαθέα, έγηλε 

πξνζπάζεηα λα αμηνινγεζνχλ ηα απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεσλ γηα θάζε 

ζηαζκφ κεκνλσκέλα αιιά θαη λα γίλεη ζχγθξηζε ησλ θνηλψλ ηνπο 

κεηξήζεσλ. 

Πξαγκαηνπνηήζεθε κέηξεζε ζηφρσλ νη νπνίνη είλαη παθησκέλνη ζε 

ζπγθεθξηκέλε ζέζε πάλσ ζην ζψκα ηεο πςειήο γέθπξαο ηεο Υαιθίδαο. 

Οη ζηφρνη πνπ επηιέρζεθαλ  ιφγσ  ηεο ζέζεο ηνπο βξίζθνληαη : 

 ζε θνξπθέο ππιψλσλ ηεο θαισδησηήο γέθπξαο ηεο Υαιθίδαο 

 ζην κέζν ηνπ αλνίγκαηνο ηνπ θαηαζηξψκαηνο ηεο γέθπξαο. 

 Οη ζέζεηο απηέο επηιέρζεθαλ επεηδή ζεσξήζεθε φηη νη ζπγθεθξηκέλνη 

ζηφρνη δελ είλαη αθίλεηνη θαη φηη εθηεινχλ θάπνηνπ είδνπο ηαιάλησζε.  

Οη ζηαζκνί πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ 

πεηξακάησλ ηεο εξγαζίαο είλαη : 

 Ο IS ηεο εηαηξείαο Topcon 

 Ο VX ηεο εηαηξείαο Trimble 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2  
 

ΑΤΣΟΜΑΣΑ ΔΛΔΓΥΟΜΔΝΟΙ ΓΔΧΓΑΙΣΚΟΙ ΣΑΘΜΟΙ 

- ROBOTIC TOTAL STATIONS (RTS) 
 

 

2.1 Αξρέο ιεηηνπξγίαο ησλ RTS θαη παξειθόκελα 

 

 Οη νινθιεξσκέλνη γεσδαηηηθνί ζηαζκνί κε ζηνηρεία απηφκαηεο 

αλαγλψξηζεο θαη παξαθνινχζεζεο ζηφρνπ παξνπζηάζηεθαλ γηα πξψηε 

θνξά απφ ηελ εηαηξεία Geodimeter ην 1990. Υαξαθηεξηζηηθφ ησλ 

νξγάλσλ απηήο ηεο γεληάο είλαη φηη γηα πξψηε θνξά ζπλδχαζαλ έλα 

ζχλνιν ζεξβνκεραληζκψλ θαη εμειηγκέλσλ αηζζεηήξσλ, νη νπνίνη 

επέηξεςαλ ζηνπο γεσδαηηηθνχο ζηαζκνχο, λα αληρλεχνπλ θαη λα 

παξαθνινπζνχλ απηφλνκα έλαλ ζηφρν ζε θίλεζε.  

Ζ βαζηθή αξρή κέηξεζεο θαη θαηαγξαθήο ησλ γσληψλ θαη κεθψλ, 

είλαη ίδηα κε απηή γηα ηνπο θνηλνχο γεσδαηηηθνχο ζηαζκνχο. Ζ δηαθνξά 

ηνπο έγθεηηαη ζην φηη ππάξρεη ε δπλαηφηεηα απηφκαηεο θίλεζεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο παξαηήξεζεο ηνπ νξγάλνπ θαηά ηνλ νξηδφληην θαη 

θαηαθφξπθν άμνλα.  

Παξάιιεια ε εθαξκνγή ηερληθψλ αζχξκαηεο ηερλνινγίαο, επηηξέπεη 

ηνλ πιήξε ρεηξηζκφ ηνπ νξγάλνπ εμ’ απνζηάζεσο θαζηζηψληαο ην πιένλ 

απηφκαηα ειεγρφκελν (Robotic Total Station). Σν ραξαθηεξηζηηθφ απηφ 

ελίζρπζε ζεκαληηθά ηελ ρξήζε ησλ γεσδαηηηθψλ ζηαζκψλ ζε έλα κεγάιν 

εχξνο εθαξκνγψλ, ηφζν ζηελ θαηαζθεπή θαη παξαθνινχζεζε ηερληθψλ 

έξγσλ, θαζψο θαη ζε άιινπο ηνκείο φπσο νη ρσκαηνπξγηθέο ή γεσξγηθέο 

εθαξκνγέο (θαζνδήγεζε αγξνηηθψλ, ρσκαηνπξγηθψλ κεραλεκάησλ). 

Ζ ιεηηνπξγία ησλ απηφκαηα ειεγρφκελσλ ή ξνκπνηηθψλ γεσδαηηηθψλ    

ζηαζκψλ βαζίδεηαη ζηελ ελζσκάησζε ηξηψλ δηαθνξεηηθψλ       

ραξαθηεξηζηηθψλ: 

 ηεο απηόκαηεο πεξηζηξνθήο ηνπ ηειεζθνπίνπ ηνπ νξγάλνπ γχξσ 

απφ ηνλ πξσηεχνληα θαη δεπηεξεχνληα άμνλα, 

 ηεο απηόκαηεο αλαγλώξηζεο θαη παξαθνινύζεζεο ζηόρνπ, 

 ηνπ εμ’ απνζηάζεσο ρεηξηζκνύ ηνπ νξγάλνπ κέζσ αζχξκαηνπ 

ηειερεηξηζηεξίνπ. 

ηελ αγνξά ησλ γεσδαηηηθψλ ζηαζκψλ νη ξνκπνηηθνί ζηαζκνί 

θαηέρνπλ πηα εμέρνπζα ζέζε αθνχ ππάξρεη επξεία πνηθηιία ηέηνησλ 

ζηαζκψλ απφ ηηο πεξηζζφηεξεο ζρεηηθέο εηαηξείεο ζηνλ ρψξν απηφλ. Οη 

δηαθνξέο ηνπο έγθεηληαη ζηελ αθξίβεηα ηνπο , ζηελ πνηφηεηα θαηαζθεπήο,  

ζηηο δπλαηφηεηεο πνπ παξέρνπλ ζηνλ ρξήζηε θαζψο θαη ζηα 

παξειθφκελα κε ηα νπνία ζπλνδεχνληαη. 
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2.1.1  Απηόκαηε πεξηζηξνθή ηνπ ηειεζθνπίνπ  

 

Ζ απηφκαηε πεξηζηξνθή ηνπ ηειεζθνπίνπ πινπνηείηαη κε ηξείο 

δηαθνξεηηθέο ηερλνινγίεο. 

Ζ πξψηε απνηειεί επξεζηηερλία ηεο εηαηξείαο Trimble θαη είλαη 

γλσζηή κε ην φλνκα MagDrive® (ζρήκα 2.1). Ζ βαζηθή αξρή 

ιεηηνπξγίαο ζηεξίδεηαη ζηελ ρξήζε ελφο νκναμνληθά ηνπνζεηεκέλνπ 

“ηπκπάλνπ” κε ελζσκαησκέλνπο καγλήηεο, ην νπνίν πεξηζηξέθεηαη γχξσ 

απφ έλα πελίν ζηαζεξά ζπλδεδεκέλν κε ηελ βάζε ηνπ νξγάλνπ. ην 

πελίν δηέξρεηαη ειεθηξηθφ ξεχκα πνπ παξάγεη ειεθηξνκαγλεηηθή δχλακε 

ε νπνία πεξηζηξέθεη ην “ηχκπαλν” κε ηνπο καγλήηεο, ην νπνίν κε ηε 

ζεηξά ηνπ είλαη ζηαζεξά ζπλδεδεκέλν κε ην φξγαλν. Πάλσ ζηνλ ίδην 

κεραληζκφ είλαη επίζεο νκναμνληθά ηνπνζεηεκέλνο θαη ν δίζθνο 

αλάγλσζεο ησλ γσληψλ. Αληίζηνηρα επηηπγράλεηαη θαη ε πεξηζηξνθή 

γχξσ απφ ηνλ δεπηεξεχνληα άμνλα ηνπ νξγάλνπ.  

Βαζηθφ πιενλέθηεκα ηνπ ζπζηήκαηνο απηνχ, αθελφο είλαη φηη ε ίδηα 

δηάηαμε κπνξεί λα επηηαρχλεη ή λα επηβξαδχλεη γσληαθά ηελ θίλεζε ηνπ 

νξγάλνπ ρσξίο λα γίλεηαη απαξαίηεηε ε ρξήζε επηπιένλ κεραληζκνχ 

επηβξάδπλζεο, γεγνλφο πνπ ζπλεπάγεηαη απινχζηεξα κεραληθά κέξε, 

κηθξφηεξν αλαξηψκελν βάξνο, θαη κεησκέλε θαηαλάισζε ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο, θαη αθεηέξνπ, φηη ε ζπγθεθξηκέλε ηερλνινγία, έρεη ελ γέλεη 

ηελ ηθαλφηεηα επίηεπμεο πνιχ πςειψλ γσληαθψλ ηαρπηήησλ, 

ζπγθξηλφκελε κε ηελ θίλεζε ησλ θιαζηθψλ ζεξβνκεραληζκψλ. 

[Lemmon, Jung, 2005] 

 

 
ρήκα 2.1 Η ηερλνινγία MagDrive® 

 

Ζ δεχηεξε ηερλνινγία εηζήρζε θαη ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηηο εηαηξείεο 

Topcon θαη Leica Geosystems θαη ε νπνία βαζίδεηαη ζηελ ρξήζε 
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ζεξβνκεραληζκψλ (servomotors), νη νπνίνη είλαη ειεθηξηθνί θηλεηήξεο κε 

δπλαηφηεηα πιήξνπο ειέγρνπ ηεο ηαρχηεηαο θαη ηεο γσλίαο πεξηζηξνθήο 

ηνπ άμνλα ηνπο. Οη κεραληζκνί απηνί δελ είλαη ζπλδεκέλνη νκναμνληθά 

κε ηνλ πξσηεχνληα θαη δεπηεξεχνληα άμνλα ησλ νξγάλσλ, αιιά 

ζπλδένληαη κε απηνχο κέζσ ελφο ζπζηήκαηνο κεηάδνζεο ηεο θίλεζεο 

(gearbox).  

Σα βαζηθφηεξα κεηνλεθηήκαηα ηνπο ζε ζρέζε κε ηελ ηερλνινγία 

MagDrive®, είλαη φηη κε ηελ πξνζζήθε επηπιένλ κεραληθψλ κεξψλ 

απμάλεηαη ην βάξνο θαη ε πνιππινθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο, ελψ 

απαηηείηαη κεγαιχηεξε θαηαλάισζε ελέξγεηαο γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπο. 

εκαληηθφ φκσο πιενλέθηεκα ησλ ζεξβνκεραληζκψλ είλαη ην 

ρακειφηεξν θφζηνο ηνπο ιφγσ ηεο επξείαο ρξήζεο ηνπο ζε πιεζψξα 

κεραλεκάησλ. 

Ζ ηξίηε ηερλνινγία ε νπνία εηζήρζε πξφζθαηα απφ ηελ εηαηξεία Leica 

βαζίδεηαη ζην πηεδνειεθηξηθφ θαηλφκελν. Ζ κέζνδνο απηή επηηξέπεη 

απεηξνειάρηζηεο κηθξνθηλήζεηο ηεο ηάμεο ησλ λαλνκέηξσλ ζηνλ 

νξηδφληην θαη θαηαθφξπθν άμνλα ηνπ γεσδαηηηθνχ ζηαζκνχ κε πνιχ 

ρακειή θαηαλάισζε ελέξγεηαο. Δπηπιένλ έρεη πνιχ αζφξπβε θίλεζε θαη 

αξθεηά κεγαιχηεξε ηαρχηεηα πεξηζηξνθήο (180
ν
/sec) απφ ηνπο κέρξη 

ζήκεξα αληίζηνηρνπο γεσδαηηηθνχο ζηαζκνχο (πίλαθαο 2.1). Σέινο κηα 

θαηλνηνκία απηψλ ησλ ζηαζκψλ φπσο ν Leica TS30 κπνξνχλ λα 

πεξηζηξαθνχλ κε επηινγή απφ ηνλ ρξήζηε κε 3 δηαθνξεηηθέο ηαρχηεηεο 

πεξηζηξνθήο [White paper, 2009]. 

ηνλ πίλαθα 2.1 παξνπζηάδνληαη ελδεηθηηθά θάπνηνη ξνκπνηηθνί 

ζηαζκνί κε ηηο αληίζηνηρεο ηαρχηεηεο πεξηζηξνθήο ηνπο. 

 

Γεσδαηηηθόο ζηαζκόο Μέγηζηε ηαρύηεηα 

πεξηζηξνθήο 

Leica TS30 180
ν 
/sec 

Trimble VX 115º /sec 

Trimble S6 115º /sec 

Topcon IS 85
ν
 /sec 

Leica TPS-1200 45º /sec 

Topcon GTP-8200 50º /sec 

Πίλαθαο 2.1 Μέγηζηεο ηαρύηεηεο πεξηζηξνθήο 

 

2.1.2 Απηόκαηε αλαγλώξηζε ζηόρνπ (ATR - Automatic Target 

Recognition) 

 

ηεξηδφκελνη νη θαηαζθεπαζηέο ησλ νξγάλσλ ζην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο 

απηφκαηεο θίλεζεο ηνπ ηειεζθνπίνπ, ην επφκελν βήκα αθνξά ζηελ 

δπλαηφηεηα αλαγλψξηζεο ελφο γεσδαηηηθνχ ζηφρνπ θαη ζηελ 

παξαθνινχζεζε ηνπ φζν είλαη ζε θίλεζε. Όπσο θαη ζηελ παξαπάλσ 
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πεξίπησζε νη εηαηξείεο θαηαζθεπήο ησλ νξγάλσλ, έρνπλ αλαπηχμεη δχν 

δηαθνξεηηθέο ηερλνινγίεο απηφκαηεο αλαγλψξηζεο θαη παξαθνινχζεζεο 

ζηφρνπ, ην ζχζηεκα ελεξγεηηθήο αλαγλώξηζεο ζηόρνπ θαη ην ζχζηεκα 

παζεηηθήο αλαγλώξηζεο ζηόρνπ. 

Σν ζχζηεκα ελεξγεηηθήο αλαγλώξηζεο θαη παξαθνινύζεζεο 

ζηόρνπ (Automatic Target Recognition-ATR) βαζίδεηαη ζηελ εθπνκπή 

κηαο αφξαηεο αθηίλαο laser ρακειήο ηζρχνο απφ ην φξγαλν, ε νπνία 

αλαθιψκελε ζην ζηφρν, επηζηξέθεη ζην φξγαλν πάλσ ζηνλ ίδην άμνλα 

εθπνκπήο ηεο (νκναμνληθά). Καηφπηλ, αθνχ δηαρσξηζηεί απφ ηηο 

ππφινηπεο αθηίλεο (αθηίλα EDM θαη νξαηφ θψο), πξνζπίπηεη ζε κηα 

δηάηαμε CCD (Charged Couple Device). Αλάινγα κε ηε ζέζε ηεο 

πξνζπίπηνπζαο αθηίλαο laser σο πξνο ην θέληξν ηεο δηάηαμεο CCD, 

δίδεηαη εληνιή ζηνπο ζεξβνκεραληζκνχο λα εθηειέζνπλ κηθξνδηνξζψζεηο 

ζηηο γσληαθέο ζέζεηο ηνπ νξγάλνπ (νξηδφληηα θαη θαηαθφξπθε γσλία), 

έσο φηνπ ε απφθιηζε ηεο πξνζπίπηνπζαο αθηίλαο απφ ηνλ ζθνπεπηηθφ 

άμνλα δειαδή απφ ην θέληξν ηνπ ζηαπξνλήκαηνο, λα κελ μεπεξλά κηα 

πξνθαζνξηζκέλε ηηκή.  

Πξαθηηθά γηα ηελ έλαξμε ηεο ιεηηνπξγίαο ATR, απαηηείηαη ν αξρηθφο 

εληνπηζκφο ηνπ ζηφρνπ απφ ηνλ παξαηεξεηή. Αλ ν αλαθιαζηήξαο 

βξίζθεηαη ζην 1/3 ηνπ νπηηθνχ πεδίνπ ηνπ ηειεζθνπίνπ ηνπ γεσδαηηηθνχ 

ζηαζκνχ, ε αλαγλψξηζε γίλεηαη απηφκαηα θαη ζηηγκηαία. ε δηαθνξεηηθή 

πεξίπησζε ην φξγαλν εθηειεί ζπεηξνεηδείο θηλήζεηο δηάξθεηαο 2-4 

δεπηεξνιέπησλ, απνκαθξπλφκελν απφ ην θέληξν ηνπ άμνλα ζθφπεπζεο, 

έσο φηνπ κπνξέζεη λα ιάβεη ηελ αλαθιψκελε απφ ηνλ ζηφρν αθηίλα 

(ζρήκα 2.2). Δάλ θάηη ηέηνην δελ θαηαζηεί εθηθηφ, δειαδή εάλ ν ζηφρνο 

είλαη εθηφο ηνπ πεδίνπ ηνπ ηειεζθνπίνπ, ηφηε ε δηαδηθαζία αλαγλψξηζεο 

ζηφρνπ απνηπγράλεη. Ζ εκβέιεηα ιεηηνπξγίαο ηεο δηαδηθαζίαο ΑTR 

εμαξηάηαη απφ ηνλ γεσδαηηηθφ ζηαζκφ, ηνλ αλαθιαζηήξα, ηηο 

αηκνζθαηξηθέο ζπλζήθεο θαη ζηε κέγηζηε ηηκή ηεο θηάλεη ζήκεξα 

πεξίπνπ ηα 3000m.  

ηελ πεξίπησζε πνπ ε νξηδφληηα θαη ε θαηαθφξπθε γσληαθή 

απφζηαζε ηνπ θέληξνπ ηνπ ζηαπξνλήκαηνο απφ ην θέληξν ηνπ ζηφρνπ 

είλαη κηθξφηεξε απφ 50
cc 

, ηφηε ην φξγαλν ππνινγίδεη ηε δηφξζσζε θαη 

παξάγεη ηηο ηηκέο ησλ δηεπζχλζεσλ δηνξζσκέλεο, ρσξίο λα βξίζθεηαη ζην 

θέληξν ηνπ ζηφρνπ. Έηζη ελψ ε κέηξεζε ιακβάλεηαη έθθεληξα ε 

θαηαγξαθή ηεο ηηκήο είλαη ε ζσζηή. 

Ζ αβεβαηφηεηα κε ηελ νπνία ηνπνζεηείηαη ην θέληξν ηνπ 

ζηαπξνλήκαηνο ζην θέληξν ηνπ αλαθιαζηήξα θπκαίλεηαη απφ  ±2mm έσο 

±5mm θαη εμαξηάηαη απφ: 

 

 ηελ εζσηεξηθή αθξίβεηα ηνπ ATR, ε νπνία εμαξηάηαη θπξίσο απφ ηελ 

πνηφηεηα ηεο δηάηαμεο CCD πνπ δηαζέηεη ν γεσδαηηηθφο ζηαζκφο, 

 ηελ εμσηεξηθή αθξίβεηα ηνπ ATR, πνπ είλαη ζπλάξηεζε ηνπ ηχπνπ ηνπ 



36 

 

αλαθιαζηήξα θαη ησλ αηκνζθαηξηθψλ ζπλζεθψλ ηε ζηηγκή ηεο 

κέηξεζεο θαη ηεο απφζηαζεο ηνπ αλαθιαζηήξα απφ ην γεσδαηηηθφ 

ζηαζκφ [Λάκπξνπ Δ., Παληαδήο Γ. ,2010]. 

 

 
ρήκα 2.2 ρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζπεηξνεηδνύο 

αλίρλεπζεο ζηόρνπ Leica TCA-1800 
 

ηελ πεξίπησζε ηεο παζεηηθήο αλαγλώξηζεο φπσο ζπκβαίλεη κε ην 

ξνκπνηηθφ ζηαζκφ GTS-820 ηεο εηαηξείαο Topcon (ζρήκα 2.3), ην 

φξγαλν ιεηηνπξγεί πιένλ σο δέθηεο κηαο αθηηλνβνιίαο πνπ εθπέκπεηαη 

απφ ηνλ ζηφρν (ελεξγφο ζηφρνο) θαη φρη απφ ην ίδην ην φξγαλν. Δπίζεο 

ζηα παζεηηθά ζπζηήκαηα, ε αθηίλα δελ εθπέκπεηαη νκναμνληθά κε ηνλ 

άμνλα ζθφπεπζεο, αιιά παξνπζηάδεη κηα εθθεληξφηεηα σο πξνο απηφλ, 

κε απνηέιεζκα λα κελ επηηξέπεηαη ε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο ζε 

δεχηεξε ζέζε ηειεζθνπίνπ. 

 

 

 
ρήκα 2.3 ύζηεκα εληνπηζκνύ ηνπ RTS από ηνλ αλαθιαζηήξα ηεο 

εηαηξίαο Topcon (Topcon, 2005) 
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2.1.3 Κιείδσκα θαη παξαθνινύζεζε θηλνύκελνπ ζηόρνπ - Auto 

Lνck mode 

 

Απφ ηηο πην ζεκαληηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ ξνκπνηηθψλ ζηαζκψλ πνπ 

ηνπο θάλεη λα μερσξίδνπλ απφ ηνπο απινχο νινθιεξσκέλνπο 

γεσδαηηηθνχο ζηαζκνχο είλαη ην θιείδσκα θαη ε παξαθνινχζεζε ζηφρνπ 

ε νπνία απνηειεί πξαγκαηηθφ εξγαιείν γηα ηνλ Σνπνγξάθν Μεραληθφ 

αθνχ έρεη πνιιέο εθαξκνγέο.  

ε απηή ηε ιεηηνπξγία αθνχ αληρλεπηεί ν ζηφρνο, πξαγκαηνπνηεζεί ε 

πξψηε κέηξεζε θαη αθνχ ελεξγνπνηεζεί ζηνλ ζηαζκφ ε θαηάζηαζε 

παξαθνινχζεζεο ζηφρνπ ηφηε απηφ θιεηδψλεη ηνλ ζηφρν θαη αλάινγα κε 

ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ ξνκπνηηθνχ ζηαζκνχ κπνξεί λα ζπλερίζεη ηε ιήςε 

κεηξήζεσλ αλά θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα ε αλά ηαθηή απφζηαζε. Καηά 

ηελ ιεηηνπξγία παξαθνινχζεζεο ζηφρνπ (tracking), ε δηαδηθαζία 

αλαγλψξηζεο ζηφρνπ (ATR), επαλαιακβάλεηαη κε κνξθή βξφγρνπ, ελψ 

γηα ηνλ αθξηβέζηεξν αλαιπηηθφ ππνινγηζκφ ησλ κεηξεκέλσλ ζηνηρείσλ, 

εκπιέθνληαη ζηε δηαδηθαζία εηδηθνί αιγφξηζκνη παξεκβνιήο. 

Όκσο πξνεγείηαη ν θαζνξηζκφο ηεο επηζπκεηήο αβεβαηφηεηαο ηεο 

θάζε κέηξεζεο πνπ είλαη ζπλάξηεζε ηεο ηαρχηεηαο ηνπ ζηφρνπ. Αλ ν 

ζηφρνο θηλείηαη πνιχ γξήγνξα ν ζηαζκφο δελ ιακβάλεη κέηξεζε, εθφζνλ 

δελ θαιχπηεηαη ε επηζπκεηή αβεβαηφηεηα. πλερίδεη φκσο λα 

παξαθνινπζεί ηνλ ζηφρν θαη λα ιακβάλεη κέηξεζε φηαλ ε ηαρχηεηα ηνπ 

θαη ε επηζπκεηή αβεβαηφηεηα γίλνπλ ζπκβαηέο. 

Ζ ιεηηνπξγία ηεο απηφκαηεο εχξεζεο θαη παξαθνινχζεζεο ζηφρνπ, 

βξίζθεη ζήκεξα εθαξκνγή ζε ραξάμεηο θπξίσο ηερληθψλ έξγσλ νδνπνηίαο, 

φπνπ κε απηφλ ηνλ ηξφπν παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα θαζνδήγεζεο ηνπ 

κεραλήκαηνο δηάλνημεο  κηαο νδνχ[Λάκπξνπ Δ. θαη Παληαδήο Γ. ,2010]. 

 

2.1.4 Απηόκαηα ειεγρόκελε ιεηηνπξγία (Robotic) κέζσ αζύξκαηνπ 

ηειερεηξηζηεξίνπ 

 

Με ηελ πξνζζήθε ηνπ ραξαθηεξηζηηθνχ ηνπ αζχξκαηνπ 

ηειερεηξηζκνχ ηνπ νξγάλνπ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν θαζηζηά ηνπο 

γεσδαηηηθνχο απηνχο ζηαζκνχο απηφκαηα ειεγρφκελνπο απφ απφζηαζε 

(robotic).  

Ο ρεηξηζκφο ηνπο κπνξεί λα γίλεηαη γηα πεπεξαζκέλε απφζηαζε (ηεο 

ηάμεο ησλ 800 m) κέζσ ελφο πιεθηξνινγίνπ αληίζηνηρνπ κε απηφ ηνπ 

γεσδαηηηθνχ ζηαζκνχ ή θαη ηνπ ίδηνπ ηνπ πιεθηξνινγίνπ, ην νπνίν έρεη 

ηε δπλαηφηεηα λα απνζπάηαη απφ ην φξγαλν θαη λα ηνπνζεηείηαη πάλσ ζε 

εηδηθφ ζηπιεφ (εηθφλα 2.1) καδί κε ηνλ αλαθιαζηήξα.  

Ζ επηθνηλσλία ηνπ πιεθηξνινγίνπ κε ην γεσδαηηηθφ ζηαζκφ γίλεηαη 

αζχξκαηα κέζσ ελφο radio-modem, πνπ είλαη ελζσκαησκέλν ζηνλ 

γεσδαηηηθφ ζηαζκφ. Έηζη νη κεηξήζεηο κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηνχληαη 
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απφ κφλν έλα άηνκν. Σν φξγαλν παξαθνινπζεί ηνλ αλαθιαζηήξα πνπ 

θηλείηαη κε ηνλ ζηνρνθφξν. Λακβάλνληαο εληνιή απφ απηφλ εθηειεί ηελ 

κέηξεζε απνζεθεχνληάο ηελ απηφκαηα ζηε κλήκε ηνπ. Με απηφλ ηνλ 

ηξφπν ν ρξήζηεο κπνξεί λα εθηειέζεη εξγαζίεο φπσο ε ράξαμε ή ε 

απνηχπσζε ζεκείσλ, απφ ηε ζέζε ηνπ θαηάθσηνπ. Έλα ηππηθφ 

ηειερεηξηζηήξην ξνκπνηηθνχ νξγάλνπ παξνπζηάδεηαη ζηελ εηθφλα 2.1. 

 

 
Δηθόλα 2.1 Αζύξκαην ηειερεηξηζηήξην Leica ( Leica Geosystems ) 

 

2.1.5 Ακθηπξηζκαηηθόο αλαθιαζηήξαο 360
ν
  

 

Σν ραξαθηεξηζηηθφ απηνχ ηνπ ηχπνπ πξίζκαηνο είλαη φηη δελ είλαη 

απαξαίηεηε ε κεησπηθή ζηξνθή ηνπ πξνο ηνλ γεσδαηηηθφ ζηαζκφ. Έλαο 

ακθηπξηζκαηηθφο αλαθιαζηήξαο φπσο ηεο εηθφλαο 2.2, δηαζέηεη έμη 

πξίζκαηα ηνπνζεηεκέλα νκναμνληθά ζε ίζεο γσλίεο, κε ηέηνην ηξφπν 

ψζηε λα είλαη δπλαηή ε επηζηξνθή ηεο πξνζπίπηνπζαο αθηηλνβνιίαο, 

ζηνλ γεσδαηηηθφ ζηαζκφ αλεμάξηεηα απφ ηελ γσλία πξφζπησζεο 

[Λάκπξνπ Δ., Παληαδήο Γ. ,2010]. 

 

 
Δηθόλα 2.2 Ακθηπξηζκαηηθόο αλαθιαζηήξαο Leica GRZ4 360

ν
 ( Leica 

Geosystems ) 

 

2.2 Πεγέο ζθαικάησλ 

 

Όια ηα είδε ζθαικάησλ πνπ παξνπζηάδνληαη θαηά ηηο κεηξήζεηο κε 

έλαλ απιφ γεσδαηηηθφ ζηαζκφ (ζθάικαηα νξηδνληίσζεο, θέληξσζεο, 

δηάζιαζεο, θαηάθσηνπ, θακππιφηεηαο ηεο Γεο, θαη ινηπά), 
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παξνπζηάδνληαη θαη ζε έλαλ ξνκπνηηθφ γεσδαηηηθφ  ζηαζκφ. Απηά ηα 

ζθάικαηα κέζσ ηεο κνληεινπνίεζεο θαη ησλ εηδηθψλ ηερληθψλ κέηξεζεο 

κπνξνχλ ζε κεγάιν βαζκφ λα πεξηνξηζηνχλ.  

Χζηφζν ζηνπο ξνκπνηηθνχο γεσδαηηηθνχο ζηαζκνχο εηζάγνληαη 

ζθάικαηα ζηηο κεηξήζεηο, ηα νπνία πξνέξρνληαη απφ ηε ιεηηνπξγία ησλ 

κεραληζκψλ απηνκαηνπνίεζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ νξγάλνπ 

(ζεξβνκεραληζκνί, ζχζηεκα απηφκαηεο αλαγλψξηζεο ζηφρνπ). Σν 

θπξηφηεξν ζθάικα πνπ παξνπζηάδεηαη ζε απηά ηα φξγαλα είλαη θαηά ηελ 

ιεηηνπξγία TRK (TRacKing) θαη RTRK (Rapid TRacKing) φηαλ ν 

ζηφρνο βξίζθεηαη ζε ζπλερή θίλεζε. Σφηε παξνπζηάδεηαη κηα 

θαζπζηέξεζε ζηελ κέηξεζε θαη θαηαγξαθή ηνπ κήθνπο, ζε ζρέζε κε ηελ 

γσλία. Ζ αηηία απηνχ ηνπ θαηλνκέλνπ ζηεξίδεηαη ζην γεγνλφο φηη ε ηηκή 

ηεο γσλίαο θαηαγξάθεηαη “αθαξηαία” απφ ηνπο δίζθνπο ηνπ νξγάλνπ, ελψ 

ε κέηξεζε ηεο απφζηαζεο θαη ε θαηαγξαθή ηεο ηηκήο ηνπ κήθνπο απαηηεί 

πεξηζζφηεξν ρξφλν. Σν απνηέιεζκα απηήο ηεο θαζπζηέξεζεο είλαη λα 

θαηαγξάθεηαη ιαλζαζκέλν δεχγνο γσλίαο-ζεκείνπ θαη λα πξνθχπηεη 

ηειηθψο ιαλζαζκέλε ππνινγηζκέλε ζέζε γηα ην κεηξεζέλ ζεκείν (ζρήκα 

2.4). 

 

 
ρήκα 2.4 θάικα ρξνληθήο δηαθνξάο θαηαγξαθήο γσλίαο-απόζηαζεο 

 

Έλα άιιν είδνο ζθάικαηνο πξνθχπηεη απφ ηελ αθξίβεηα ηαχηηζεο ηνπ 

ζηαπξνλήκαηνο κε ην θέληξν ηνπ ζηφρνπ θαη εμαξηάηαη ηφζν απφ ηηο 

δπλαηφηεηεο ησλ ζεξβνκεραληζκψλ, φζν θαη απφ ηελ απφδνζε ησλ 

αιγνξίζκσλ πνπ ζπκβάινπλ ζηελ ιεηηνπξγία απηή.  

Σέινο ζθάικαηα θαη πεξηνξηζκνί ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ξνκπνηηθνχ 

ζπζηήκαηνο, παξνπζηάδνληαη εμ’ αηηίαο: 
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• ηεο παξεκβνιήο εκπνδίσλ αλάκεζα ζην φξγαλν θαη ζηνλ ζηφρν, κε 

απνηέιεζκα ηελ “απψιεηα” ηνπ ζηφρνπ απφ ην φξγαλν,  

•  ηεο ειεθηξνληθήο νξηδνληίσζεο θαη ησλ εκπιεθφκελσλ αιγνξίζκσλ,  

• ηεο εμαζζέλεζεο ηνπ ζήκαηνο παξαθνινχζεζεο ηνπ ζηφρνπ ιφγσ 

απφζηαζεο. 

 

2.3 Ο εηθνλνγεσδαηηηθόο ζηαζκόο TOPCON IS 01 

 

Ο ξνκπνηηθφο ζηαζκφο IS0 (εηθφλα 2.3) είλαη έλαο εηθνλνγεσδαηηηθφο 

ξνκπνηηθφο ζηαζκφο. Απνηειεί κέξνο ηεο λέαο ζεηξάο Ρνκπνηηθψλ 

Γεσδαηηηθψλ ηαζκψλ ηεο εηαηξίαο Topcon ε νπνία παξνπζηάζηεθε ην 

2008 θαη ζπλδπάδεη ηα πην ζχγρξνλα ηερλνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

επνρήο κε εμειηγκέλεο δπλαηφηεηεο ηειερεηξηζκνχ θαη ζάξσζεο. Σα 

ππφινηπα φξγαλα πνπ ζπκπιεξψλνπλ ηελ ζεηξά απηή είλαη νη Ρνκπνηηθνί 

Γεσδαηηηθνί ηαζκνί Imaging Station, {IS 03(9cc)} [Λάκπξνπ Δ., 

Παληαδήο Γ. ,2010]. 

 

 
Δηθόλα 2.3 Ο εηθνλνγεσδαηηηθόο ζηαζκόο IS 01 (Imaging Station) ηεο 

εηαηξείαο Topcon 

 

Σν Topcon IS δηαζέηεη δηπιή ςεθηαθή θάκεξα απεηθφληζεο, θαη δηπιή 

έγρξσκε νζφλε αθήο γηα ηελ επθνιία ρεηξηζκνχ ηνπ θαη απφ ηηο δχν 

πιεπξέο, θαη ελζσκαηψλεη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν εηθφλεο απφ ην πεδίν κε 

ρσξηθά δεδνκέλα. Απηή ε δηπιή ςεθηαθή θάκεξα, 1.3Mp ε θαζεκία, 

θαηαγξάθεη ηελ πξαγκαηηθφηεηα κε επξεία γσλία θαη νπηηθφ δνπκ 30x 

πνπ εγγπάηαη ηελ θαιχηεξε δπλαηή αθξίβεηα. Μέζσ ησλ νζνλψλ απηψλ 

επηηπγράλεηαη ε εχθνιε πεξηήγεζε ζηηο επηινγέο ηνπ γεσδαηηηθνχ 

ζηαζκνχ, αιιά θαη ε ζθφπεπζε ησλ ζεκείσλ κέζσ ελφο ειεθηξνληθνχ 

ζηαπξνλήκαηνο πνπ εκθαλίδεηαη πάλσ ζε απηέο. Σν ηειεζθφπην έρεη 

κήθνο 165mm, κε αληηθεηκεληθνχο θαθνχο δηακέηξνπ 45mm. Απηφ 

ζεκαίλεη φηη κε βάζε ηνλ πξνζεγγηζηηθφ ηχπν (εμίζσζε 2.1) δ
cc

 = 37.5/d 

γηα ηελ δηαθξηηηθή ηθαλφηεηα ηνπ ηειεζθνπίνπ πξνθχπηεη: 
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δ
cc

 = 37.5 / d = 37.5 / 4.5 = 8.3
cc

                        (2.1) 

 

Γειαδή ζε απνζηάζεηο ησλ 10 m κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ ζεκεία πνχ 

απέρνπλ 0.1mm, ελψ γηα απνζηάζεηο ησλ 60m κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ 

ζεκεία πνπ απέρνπλ 0.8mm. 

Όηαλ ρξεζηκνπνηείηαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ελζσκαησκέλε 

δπλαηφηεηα ζάξσζεο, δεκηνπξγείηαη έλα δπλακηθφ ζχζηεκα ην νπνίν 

παξέρεη ηελ απηνκαηνπνίεζε ελφο light laser ζαξσηή. Με ηε ιεηηνπξγία 

απηή νξίδεηαη έλα παξάζπξν (νξζνγψλην παξαιιειφγξακκν, πνιχγσλν, 

θ.α.) θαη ην φξγαλν ζαξψλεη απηήλ ηελ πεξηνρή δεκηνπξγψληαο ζχλλεθν 

ζεκείσλ.  

Ζ ζάξσζε κπνξεί λα γίλεη κε ηξεηο δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο:  

 χκθσλα κε γσληαθφ βήκα κέηξεζεο ησλ ζεκείσλ (επηινγή 

angle). 

 χκθσλα κε ηνλ αξηζκφ ησλ ζεκείσλ πνπ ζα κεηξεζνχλ (επηινγή 

points). 

 χκθσλα κε ηελ απφζηαζε ησλ ζεκείσλ πάλσ ζην πξνο ζάξσζε 

αληηθείκελν(επηινγή distances).  

 Δπνκέλσο ην φξγαλν απηφ ζπλδπάδεη ηελ ξνκπνηηθή ιεηηνπξγία, ηελ 

ηξηζδηάζηαηε ζάξσζε (3D), θαη ηηο λέεο ηερλνινγίεο video ζε έλα κηθξφ, 

επέιηθην θαη εχθνιν ζηελ ρξήζε γεσδαηηηθφ ζηαζκφ.  

Σν ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα ηνπ νξγάλνπ είλαη Microsoft Windows, 

γεγνλφο πνπ θαζηζηά ηθαλή ηε ρξήζε ηνπ σο ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή, 

θαζψο θαη ηελ εγθαηάζηαζε νπνηνπδήπνηε ζπκβαηνχ πξνγξάκκαηνο ζην 

ιεηηνπξγηθφ ηνπ ζχζηεκα ην νπνίν βνεζά ην ρξήζηε ζηελ ηαρχηεξε θαη 

πην απνδνηηθή νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ.  

Γηαζέηεη αληηζηαζκηζηή εχξνπο 6’ πνπ ππάξρεη θαη ζηνπο δχν άμνλεο 

κε αθξίβεηα δηνξζψζεσλ ηεο ηάμεο ηνπ 1 (1mgon). Ζ εκβέιεηα 

επηθνηλσλίαο είλαη 900m, ελψ ε επηθνηλσλία κέζσ ηνπ Bluetooth θηάλεη 

κέρξη ηα 5m. Σν βαζηθφηεξν είλαη φηη δηαζέηεη πνιιέο δπλαηφηεηεο 

απηνειέγρνπ. Δπίζεο ην IS Imaging Station παξέρεη κέηξεζε ζηελ 

ιεηηνπξγία reflectorless κέρξη ηα 2000m.  

Αθφκε είλαη δπλαηή ε ηαπηφρξνλε ιήςε εηθφλσλ γηα θάζε ζεκείν πνπ 

κεηξάηαη, νη νπνίεο απνζεθεχνληαη ηαπηφρξνλα κε ηηο κεηξήζεηο ζηνλ 

Ζ/Τ ηνπ ζηαζκνχ. Ζ επηθνηλσλία ηνπ ζηαζκνχ κε Ζ/Τ ή άιια 

πεξηθεξεηαθά κπνξεί λα γίλεη ελζχξκαηα (RS232, USB) ή αζχξκαηα 

κέζσ Bluetooth. 

Σν IS έρεη ηελ δπλαηφηεηα απηφκαηεο αλαγλψξηζεο ζηφρνπ (ATR). 

Με απηή ηε ιεηηνπξγία ηνπ θαη ηνλ θαηάιιειν ζηφρν, ην φξγαλν κπνξεί 

λα βξίζθεη ηελ αθξηβή ζέζε ηνπ ζηφρνπ εθφζνλ ηνπ έρεη νξηζηεί κηα 

ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή κέζα ζηελ νπνία βξίζθεηαη ν ζηφρνο. ε ζπλέρεηα 

απηήο ηεο ιεηηνπξγίαο, κπνξεί λα αθνινπζεί έλαλ θηλνχκελν ζηφρν ν 

νπνίνο θηλείηαη κε θάπνηα νξηζκέλε ηαρχηεηα. 
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Δηθόλα 2.4 Οη ζέζεηο ησλ δύν ελζσκαησκέλσλ CCD θακεξώλ ηνπ IS 

 

Ζ ιεηηνπξγία ηνπ ATR βαζίδεηαη ζηελ χπαξμε κηαο CCD θάκεξαο 

κέζα ζην φξγαλν. Ζ ζπζθεπή ζηέιλεη κηα αθηίλα laser θαη θαηά ηελ 

επηζηξνθή ηεο ειέγρεη θαηά πφζν απνθιίλεη απφ ην θέληξν ηεο θάκεξαο 

CCD, επηβάιινληαο ηηο αλάινγεο δηνξζψζεηο ή θηλψληαο ηνπο 

ζεξβνκεραληζκνχο. Ζ αθξίβεηα ηεο ιεηηνπξγίαο απηήο είλαη 30΄, ε 

ηαρχηεηα εληνπηζκνχ ηνπ ζηφρνπ είλαη 15
ν
/sec, θαη ε εκβέιεηα 

εληνπηζκνχ είλαη 1000 m κε ην βαζηθφ πξίζκα. Βέβαηα ε αθξίβεηα ηνπ 

ATR εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηηο ζπλζήθεο ηνπ πεξηβάιινληνο 

κέζα ζην νπνίν εθηειείηαη ε εξγαζία απηή, ηελ απφζηαζε ηνπ ζηφρνπ, ην 

είδνο θαη ηελ θαηάζηαζε ηνπ ζηφρνπ. 

Δπίζεο πνιχ ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα είλαη ε δπλαηφηεηα πινήγεζεο ζην 

δηαδίθηπν πνπ παξέρεη ζηνλ ρξήζηε κέζσ θηλεηνχ ηειεθψλνπ. 

[http://www.treecomp.gr]. 

Όια ηα παξαπάλσ ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά θαίλνληαη ζπλνπηηθά ζηνλ 

παξαθάησ πίλαθα 2.2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.treecomp.gr/
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TOPCON IS-01 

Μέζνδνο κέηξεζεο γσληψλ Απφιπηε Αλάγλσζε 

Διάρηζηε αλάγλσζε 1’’ / 5’’ (0,2 / 1
cc

) 

Αθξίβεηα 1’’ (3
cc

) 

Αληηζηαζκηζηήο νξηδνληίσζεο Γχν Αμφλσλ 

Δχξνο αληηζηαζκηζηή ±6’’ 

Μήθνο 165mm 

Αληηθεηκεληθφο θαθφο 40mm 

Μεγέζπλζε 30x 

Field of view 1
o
30’ 

Γηαθξηηηθή ηθαλφηεηα 3’’ 

Διάρηζηε εζηίαζε 1.5m 

Μέηξεζε απνζηάζεσλ 

Με πξίζκα Δκβέιεηα 1/3/9 πξίζ/ηα 3000m /4000m /5000m 

Αθξίβεηα Fine ± 2mm±2ppm Υξφλνο κέηξεζεο 1.2sec 

Αθξίβεηα 

tracking 

± 5mm±2ppm 
Υξφλνο κέηξεζεο 0.5sec 

Υσξίο πξίζκα 

-Μηθξέο απνζηάζεηο 1.5m – 250m ±5mm m.s.e. 

-Μεγάιεο απνζηάζεηο 5m – 2000m ±10mm±10ppm 

Σαρχηεηα scanning Έσο 20Hz ±5mm m.s.e. 

Απηόκαηνο Δληνπηζκόο ηόρνπ (ATR) 

Σαρχηεηα εληνπηζκνχ ATR 15
ν
/sec 

Δκβέιεηα ATR 1000m (κε ην ζηάληαξ πξίζκα) 

Σαρχηεηα παξαθνινχζεζεο 85
o
 /sec 

πρλφηεηα δεηγκαηνιεςίαο 3-4Hz 

IMAGING 

Φεθηαθή θσηνγξαθηθή κεραλή (2ccd) 1.3M pixel 

Σαρχηεηα εηθφλαο Έσο 15fps 

Scanning Μέγηζην 20 points /sec 

Λεηηνπξγηθν(OS) Microsoft Windows CE NET 4.2 

Δπεμεξγαζηήο Intel PXA255 400 MHz 

Οζφλε 2 Έγρξσκεο νζφλεο αθήο 

Δκβέιεηα επηθνηλσλίαο Έσο 900m 

ηφρεπζε laser pointer LD (νξαηφ Laser) 

Μλήκε 128 MB/RAM 2 MB Flash Rom 

1 GB micro SD Card 

Πίλαθαο 2.2 Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ γεσδαηηηθνύ ζηαζκνύ  

Topcon IS01 
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2.4 Ο ρσξνεηθνλνγεσδαηηηθόο ζηαζκόο Trimble  

 

Ο γεσδαηηηθφο ζηαζκφο απεηθφληζεο VX (εηθφλα 2.5) ηεο εηαηξείαο 

Trimble ελζσκαηψλεη γεσδαηηηθφ ζηαζκφ θαη έλα είδνο ηξηζδηάζηαηνπ 

ζαξσηή (light scanner) ζε κία κνλάδα. Γηαζέηεη:  

 εμαηξεηηθήο πνηφηεηαο νπηηθά ζπζηήκαηα,  

 δπλαηφηεηα ηξηζδηάζηαηεο ζάξσζεο,  

 ηερλνινγία ςεθηαθήο απεηθφληζεο. 
 

 
Δηθόλα 2.5 Ο ρσξνεηθνλνγεσδαηηηθόο ζηαζκόο VX ηεο εηαηξείαο Trimble 

 

Ο ζηαζκφο Trimble VX  ζπιιέγεη δεδνκέλα κε επίγεηα κέζνδν, φπσο 

έλαο ζπκβαηηθφο γεσδαηηηθφο ζηαζκφο. Υξεζηκνπνηεί ηελ ηερλνινγία 

laser,  γηα ηε ζάξσζε ηνπ αληηθεηκέλνπ,  ζπιιέγνληαο κεγάιν φγθν 

δεδνκέλσλ γηα ηελ πηζηή απφδνζε απηνχ. Δπίζεο δηαζέηεη ελζσκαησκέλε 

video camera γηα ηελ απφδνζε ηεο πξαγκαηηθήο πθήο ηνπ αληηθεηκέλνπ. 

Οη ηξείο ηερλνινγίεο απηέο,  γεσδαηηηθφο ζηαζκφο, ζαξσηήο laser  θαη 

ςεθηαθή video camera, ρξεζηκνπνηνχληαη παξάιιεια θαη  ειέγρνληαη 

απφ έλα θαη κφλν ρεηξηζηήξην. Σν φξγαλν δηαζέηεη 1  ΜΒ κλήκε,  γεγνλφο 

πνπ επηηξέπεη ζηνλ κεραληθφ λα πάξεη καδί ηνπ ζην χπαηζξν φια ηα 

βαζηθά ζηνηρεία πνπ ζα ηνπ ρξεηαζηνχλ (θαηάινγνη ζεκείσλ, ράξηεο 

ππνβάζξνπ).  

Σν ηειεζθφπην έρεη κήθνο 165mm, κε αληηθεηκεληθνχο θαθνχο 

δηακέηξνπ 45mm. Απηφ ζεκαίλεη φηη κε βάζε ηνλ πξνζεγγηζηηθφ 

ηχπν(εμίζσζε 2.2) δ
cc

 = 37.5/d γηα ηελ δηαθξηηηθή ηθαλφηεηα ηνπ 

ηειεζθνπίνπ πξνθχπηεη: 

 

       δ
cc

 = 37.5 / d = 37.5 / 4.5 = 8.3
cc

                        (2.2) 

 

Σν ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα ηνπ ζηαζκνχ είλαη Microsoft Windows, 

γεγνλφο πνπ θαζηζηά ηθαλή ηε ρξήζε ηνπ σο ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή,  

θαζψο θαη ηελ εγθαηάζηαζε νπνηνπδήπνηε ζπκβαηνχ πξνγξάκκαηνο ζην 

ιεηηνπξγηθφ ηνπ ζχζηεκα ην νπνίν βνεζά ην ρξήζηε ζηελ ηαρχηεξε θαη 
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πην απνδνηηθή νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ.  

Ο VX ηεο εηαηξείαο Trimble έρεη αθφκα ηελ δπλαηφηεηα λα εθηειεί 

θαη άιια πξνγξάκκαηα εξγαζηψλ φπσο, νπηζζνηνκία,  εκπξνζζνηνκία,  

ράξαμε,  ζάξσζε,  απνηχπσζε κε laser.  Μπνξεί λα ζπλδεζεί κε ηνλ 

ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή κέζσ ζχξαο USB ή αζχξκαηα κέζσ 

ηερλνινγίαο Bluetooth. Δπίζεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα κπνξεί λα 

απνζεθεχζεη ηα κεηξνχκελα ζηνηρεία ζε θάξηα κλήκεο ή ζηνλ ζθιεξφ 

δίζθν ηνπ. Οη θνριίεο κεηαθίλεζεο είλαη αηέξκνλνη θαη ιεηηνπξγνχλ 

ηαπηφρξνλα θαη γηα κηθξνθηλήζεηο.  

 

 
Δηθόλα 2.6 Σν ρεηξηζηήξην TCU(Trimble Control Unit) ηνπ Trimble VX 

 

Σν ρεηξηζηήξην TCU έρεη ηα αθφινπζα θχξηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά:    

 Δλζσκαηψλεη ηερλνινγία επηθνηλσλίαο Bluetooth θαη έγρξσκε 

νζφλε γξαθηθψλ TFT πςειήο αλάιπζεο.  

 Έρεη εζσηεξηθή κλήκε 256 Mb.  

 Πξνζθέξεηαη κε ελζσκαησκέλν ην ινγηζκηθφ Trimble Survey 

Controller πνπ επηηξέπεη ηνλ έιεγρν ηεο ιεηηνπξγίαο γεσδαηηηθψλ 

ζηαζκψλ θαη ζπζηεκάησλ GPS. Σν ινγηζκηθφ απηφ είλαη ζπκβαηφ 

θαη κε γεσδαηηηθνχο ζηαζκνχο άιισλ εηαηξεηψλ. 

ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ινγηζκηθνχ πεξηιακβάλνληαη: 

 Ο έιεγρνο ιεηηνπξγίαο ζπζηεκάησλ GPS θαη γεσδαηηηθψλ 

ζηαζκψλ.  

 Ζ απνζήθεπζε αλεμάξηεησλ εξγαζηψλ θαζψο θαη κεζφδσλ 

απνηχπσζεο ζχκθσλα κε ηελ επηζπκία ηνπ ρεηξηζηή.  

 Ζ επηινγή ηνπ επηζπκεηνχ ζπζηήκαηνο αλαθνξάο θαη πξνβνιήο.  

 Ζ παξνπζίαζε ράξηε κε φια ηα δηαζέζηκα δεδνκέλα πεδίνπ θαη 

γξαθείνπ.  

 Ζ ππνζηήξημε πξνγξακκάησλ ππνινγηζκνχ γεσκεηξηθψλ 

ζηνηρείσλ.  

 Ζ εηζαγσγή αξρείσλ απφ γλσζηά CAD θαη GIS ινγηζκηθά είηε σο 

γξαθηθφ ππφβαζξν είηε ψο ελεξγφ αξρείν δεδνκέλσλ.  

 Ζ θαηαγξαθή ηδηνηήησλ ζηα ζηνηρεία πνπ ζπιιέγνληαη θαη ε 

επεμεξγαζία θαη απφδνζε απηψλ. 

Όια ηα παξαπάλσ ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά θαίλνληαη ζπλνπηηθά ζηνλ 

παξαθάησ πίλαθα 2.3 [http://www.geotech.gr]: 

http://www.geotech.gr/
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TRIMBLE VX 

Μέζνδνο κέηξεζεο γσληψλ Απφιπηε Αλάγλσζε 

Αθξίβεηα δηεχζπλζεο ±1’’ (3
cc

) 

Αληηζηαζκηζηήο νξηδνληίσζεο Γχν Αμφλσλ 

Δχξνο αληηζηαζκηζηή ±6’’ 

Αληηθεηκεληθφο θαθφο 45mm (EDM 50mm) 

Μεγέζπλζε 30x 

Field of view 1
o
30’ 

Γηαθξηηηθή ηθαλφηεηα 3’’ 

Διάρηζηε εζηίαζε 1.4m 

Μέηξεζε απνζηάζεσλ 

Δκβέιεηα 1/3 πξίζκαηα 2500m /5500m 

Αθξίβεηα ± (3mm±2ppm) Υξφλνο κέηξεζεο 1,2 sec 

Αθξίβεηα tracking ±(7mm±2ppm) Υξφλνο κέηξεζεο 0.4 sec 

-Μηθξέο απνζηάζεηο 1.5– 300m 

Αθξίβεηα ±3 mm+ 2p.p.m 

-Μεγάιεο απνζηάζεηο >300m 

Αθξίβεηα ±10mm±2ppm 

πρλφηεηα θαηαγξαθήο scanning Έσο 20Hz  

Σάμε laser E.D.M Σάμε 1 

Απηόκαηνο Δληνπηζκόο ηόρνπ (ATR) 

Σαρχηεηα εληνπηζκνχ 15
ν
/sec 

Δκβέιεηα ATR 500-700 m (κε ην βαζηθφ πξίζκα) 

Σαρχηεηα παξαθνινχζεζεο 115
o
 /sec 

πρλφηεηα δεηγκαηνιεςίαο 1Hz 

Φεθηαθή θσηνγξαθηθή κεραλή 
Colour Digital Image Sensor 

3 Mp 

Αλάιπζε 2048x1536 

Σαρχηεηα εηθφλαο Έσο 15 fps 

Scanning Μέγηζην 20 points /sec 

Λεηηνπξγηθφ(OS) Microsoft Windows CE NET 4.2 

Δπεμεξγαζηήο 

Οζφλε Έγρξσκε νζφλε ηερλνινγίαο αθήο 

Δκβέιεηα επηθνηλσλίαο Έσο 900m 

Μλήκε 256Mb 

Πίλαθαο 2.3 Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ γεσδαηηηθνύ ζηαζκνύ 

 Trimble VX [VX Datasheet, Trimble] 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3  

 
ΣΟ ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ 

 

 

3.1 Η πςειή γέθπξα ηνπ Δπξίπνπ 

 

Με ζηφρν ηελ απνκάθξπλζε ηεο ππεξαζηηθήο θπθινθνξίαο ηεο 

Υαιθίδαο , πνπ ζήκεξα απνηειεί ην θαη’ εμνρή πξφβιεκα ηεο πφιεο, ην 

Τπνπξγείν Γεκνζίσλ Έξγσλ κειέηεζε ηελ παξάθακςε ηεο κε λέν δξφκν 

πνπ αξρίδεη πεξίπνπ ζην χςνο ηνπ ηνπηθνχ ηζηκεληεξγνζηαζίνπ, ζηε 

βνησηηθή αθηή, γεθπξψλεη ηνλ ζαιάζζην δίαπιν  ζηε ζέζε ηελφ θαη 

ζπλερίδεηαη ζηελ ρεξζφλεζν Μπαηαξηά ζηελ επβντθή αθηή. 

Σν πξψην θαη ζεκαληηθφηεξν ηκήκα ηνπ φινπ έξγνπ, πνπ 

πεξηιακβάλεη ηελ βνησηηθή πξνζπέιαζε θαη ηελ πςειή γέθπξα, 

νινθιεξψζεθε ην 1993(εηθφλα 3.1). 

 

 
Δηθόλα 3.1 Γνξπθνξηθή θάηνςε ηεο Τςειήο Γέθπξαο ηνπ Δπξίπνπ ζηε 

Υαιθίδα 

 

Σν εληππσζηαθφηεξν ζηνηρείν ηνπ δξφκνπ απνηειεί ε πςειή απηή 

γέθπξα, πνπ είλαη ε δεχηεξε ζεκαληηθφηεξε ζ’ φιε ηελ Διιάδα κεηά 
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απηήο ηνπ Ρίνπ - Αληίξξηνπ θαη αζθαιψο κία απφ ηηο πην κεγάιεο ηεο 

Δπξψπεο.  

Σν ζπλνιηθφ ηεο κήθνο είλαη 694.5m κε θεληξηθφ άλνηγκα 215m θαη 

ειεχζεξν χςνο 34.20m (ειεχζεξν χςνο λαπζηπινΐαο) . 

Ζ γέθπξα απνηειείηαη απφ ηηο γέθπξεο πξνζβάζεσο θαη ην θεληξηθφ 

ηκήκα. Σα ζηνηρεία ηνπ θεληξηθνχ αλνίγκαηνο επηηξέπνπλ ηε δηέιεπζε 

κεγάισλ πινίσλ πνπ πιένπλ πξνο θαη απφ Υαιθίδα. Ζ γέθπξα 

πξνβιέπεηαη θαισδησηή ζην θεληξηθφ θαη ηα παξάπιεπξα πξνο απηφ 

αλνίγκαηα  ζε κήθνο 395 m θαη ζπκβαηηθή ζην ππφινηπν κήθνο ησλ 

299.5 m. 

Σν θαηάζηξσκα ηεο γέθπξαο, πνπ είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ 

ζθπξφδεκα, αλαξηάηαη κε ραιχβδηλα θαιψδηα θάζε 6m απφ δχν ππιψλεο 

χςνπο πεξίπνπ 90m πάλσ απφ ηε ζάιαζζα.  

Οη γέθπξεο πξνζβάζεσο, κήθνπο 143m (Βνησηία) θαη 156m (Δχβνηα) 

απνηεινχληαη απφ πξνθαηαζθεπαζκέλεο πξνεληεηακέλεο δνθνχο 

δηαηνκήο Σ(ηαπ) θαη απφ επί ηφπνπ ζθπξνδεηεζείζα εγθάξζηα 

πξνεληεηακέλε πιάθα θπθινθνξίαο. Ζ έδξαζε ησλ δνθψλ γίλεηαη ζε 

δίδπκα θηβσηνεηδή βάζξα. 

χκθσλα κε ηελ ηερληθή πεξηγξαθή ηεο επηζεψξεζεο θαη ζπληήξεζεο 

ηεο θαισδησηήο Γέθπξαο ηνπ Δπξίπνπ νη δεζπφδνπζεο ηδηνπεξίνδνη ηνπ 

ζπζηήκαηνο έρνπλ σο εμήο [Σερληθή πεξηγξαθή, 2009]: 

 Σ1 = 2.84sec, f1=0.35Hz (θαηαθφξπθε ζπκκεηξηθή ηαιάλησζε 

θαηαζηξψκαηνο)   

 T2 = 2.44sec, f2=0.41Hz (θαηαθφξπθε αληηκεηξηθή δηέγεξζε 

θαηαζηξψκαηνο) 

 T3 = 1.89sec, f3=0.53Hz ( εγθάξζηα ηαιάλησζε ) 

 T4 = 1.66sec, f4=0.60Hz ( ζηξεπηηθή ηαιάλησζε θαηαζηξψκαηνο ) 

Ζ ζεκειίσζε ησλ δχν ππιψλσλ ηνπ θεληξηθνχ ηκήκαηνο έγηλε κε 

ζχζηεκα θξεαηνπαζζάισλ Φ120 ζε βάζνο πεξί ησλ 27m ζηε βνησηηθή 

αθηή θαη 15m ζηελ επβντθή αθηή. 

 

3.1.1 Σν γεσδαηηηθό δίθηπν παξαθνινύζεζεο ηεο γέθπξαο 

 

Λφγσ ηεο ηδηαίηεξεο ηερληθήο θαη θπθινθνξηαθήο αμίαο ηνπ έξγνπ, ην 

Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ  

απνθάζηζε ηε ζπζηεκαηηθή παξαθνινχζεζε θαη ζπληήξεζή ηνπ, κε 

ηειηθφ ζηφρν ηελ αχμεζε ηνπ ελεξγνχ ρξφλνπ δσήο ηνπ. 

ην πιαίζην απηφ ηδξχζεθε γεσδαηηηθφ δίθηπν γηα ηνλ επίγεην έιεγρν 

ησλ κεηαθηλήζεσλ ηεο γέθπξαο  απνηεινχκελν απφ νθηψ (8) θνξπθέο 

εγθαηεζηεκέλεο επί κνλίκσλ βάζξσλ. Σα βάζξα απηά απέρνπλ απφ ηνλ 

δηακήθε άμνλα ηεο γέθπξαο απφζηαζε κηθξφηεξε ησλ 200m. 

Ζ πινπνίεζε ησλ βάζξσλ έρεη γίλεη απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα 

(εηθφλα 3.2), χςνπο πεξίπνπ 1.10m, ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ 
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ΠΓ 696/74 γηα ηξηγσλνκεηξηθά ζεκεία. ηε ζηέςε θάζε βάζξνπ είλαη 

παθησκέλε νξεηράιθηλε πιαθέηα εμαλαγθαζκέλεο θέληξσζεο, έηζη ψζηε 

λα είλαη δπλαηή ε απεπζείαο ηνπνζέηεζε ηνπ ηξηθνριίνπ ηνπ γεσδαηηηθνχ 

ζηαζκνχ (εηθφλα 3.3)  

 
Δηθόλα 3.2 Τινπνηεκέλν βάζξν ηνπ δηθηύνπ ηεο Γέθπξαο ηεο Υαιθίδαο.  

 

Δπίζεο, ζηε ζηέςε ηνπ θάζε λένπ βάζξνπ, είλαη ηνπνζεηεκέλνο ζε 

απφζηαζε πεξίπνπ 12cm απφ ηνλ θνριία θέληξσζεο, ήινο εκηζθαηξηθήο 

θεθαιήο, έηζη ψζηε ε κέηξεζε ηνπ χςνπο νξγάλνπ λα γίλεηαη απφ έλα 

ζπγθεθξηκέλν ζεκείν. 

 
Δηθόλα 3.3 Οξεηράιθηλε πιαθέηα εμαλαγθαζκέλεο θέληξσζεο παθησκέλε 

ζε βάζξν 

 

Γηα ηε κειέηε ησλ κεηαθηλήζεσλ ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο Γέθπξαο έγηλε 

εγθαηάζηαζε κφληκσλ ζηφρσλ ζε ππνδεηρζείζεο ζέζεηο βάζεη ησλ 

πξνδηαγξαθψλ ηεο κειέηεο γηα ηελ επηζεψξεζε ηεο γέθπξαο.  

ηε γέθπξα εγθαηαζηάζεθαλ 144 κφληκνη ζηφρνη (ζηξνγγπιά 

πξίζκαηα) νη νπνίνη κεηά απφ ηελ ηνπνζέηεζε εηδηθνχ αληάπηνξα ζην  

ζψκα ηεο γέθπξαο παθηψζεθαλ κε ξεηίλε θαη ζηξάθεθαλ έηζη ψζηε λα 
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είλαη θάζεηνη ζηνλ ζθνπεπηηθφ άμνλα ηνπ γεσδαηηηθνχ ζηαζκνχ θαη είλαη 

νξαηνί κφλν απφ έλα ζπγθεθξηκέλν βάζξν. Ζ ηνπνζέηεζε ηνπο έγηλε ζηα 

εμήο ζεκεία :  

 

 Καζ’ χςνο ησλ ππιψλσλ ζηηο 2 αθκέο ηεο εμσηεξηθήο επηθάλεηάο ηνπο 

(εηθφλα 3.4). ηνλ κελ ππιψλα Μ5 ηνπνζεηήζεθαλ ζηηο ζηάζκεο 

+6.00, +22.65, +39.30 (ζηάζκε θαηαζηξψκαηνο), +59.35, +79.40 

+88.71 (ζηέςε θεθαιήο), ζηνλ δε ππιψλα Μ6 ζηηο ζηάζκεο +6.00, 

+20.60, +35.25 (ζηάζκε θαηαζηξψκαηνο), +55.30, +75.30, +84.62 

(ζηέςε θεθαιήο).  

 

 
Δηθόλα 3.4 Σνπνζεηεκέλα πξίζκαηα ζε ππιώλα ηεο γέθπξαο 

 

 ην θαηάζηξσκα ηεο θεληξηθήο γέθπξαο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο 

αγθπξψζεηο ησλ αλαξηήξσλ 1, 4, 7, 10, 13, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 34, 

37, 40, 43, 46, 49, 54, 57, 60, 63 θαη 66, ηφζν ζηε βφξεηα (Ν) παξπθή 

ηεο γέθπξαο φζν θαη ζηε λφηηα (S) θαη ζε ζηαζεξφ χςνο 20 - 30cm 

απφ ην πεδνδξφκην. 

 

 
 Δηθόλα 3.5 Πξίζκαηα ηνπνζεηεκέλα ζηε θεθαινδνθό κεζνβάζξνπ 
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 ηηο γέθπξεο πξνζβάζεσο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνλ άμνλα θάζε βάζξνπ 

θαη ην κέζνλ θάζε αλνίγκαηνο· έρεη ηνπνζεηεζεί έλα δεχγνο ζηφρσλ 

επί ηνπ αξηζηεξνχ (Ν) θαη ηνπ δεμηνχ (S) πεδνδξνκίνπ, ζε ζηαζεξφ 

χςνο 20 - 30cm. 

 ηα κεζφβαζξα ησλ γεθπξψλ πξνζβάζεσο θαη ζπγθεθξηκέλα 1 ζηε 

βάζε ηνπο θαη 2 ζηελ θεθαινδνθφ (εηθφλα 3.5). 

 ηα αθξφβαζξα θαη ζπγθεθξηκέλα 2 ζηε βάζε ηνπο θαη 2 ζηε ζηάζκε 

έδξαζεο ησλ δνθψλ. 

Οη ζηφρνη πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ αλαθιαζηήξαο ηχπνπ GPR111 

(εηθφλα 3.6) ηεο εηαηξείαο Leica. 

 

 
 

 
Δηθόλα 3.6 Αλαθιαζηήξαο ηύπνπ GPR111 ηεο εηαηξείαο Leica (Leica 

circular prism) (Leica Geosystems) 

 

3.2 Η επηινγή ησλ εθαξκνγώλ 

 

Πξνθεηκέλνπ λα πινπνηεζεί ην αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο φπσο 

αλαθέξζεθε ζηελ παξάγξαθν 1.4 νξγαλψζεθαλ νη παξαθάησ 

πεηξακαηηθέο κεηξήζεηο, θάζε κηα απφ ηηο νπνίεο είρε μερσξηζηφ ζηφρν 

θαη αληηθείκελν κειέηεο. 

Πην αλαιπηηθά: 

 

1. Μέηξεζε ηαπηφρξνλα δπν ζηφρσλ πνπ βξίζθνληαη ζην ςειφηεξν 

ζεκείν δχν δηαθνξεηηθψλ ππιψλσλ ηεο γέθπξαο. 

θνπφο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πεηξάκαηνο ήηαλ ε ζχγθξηζε ηεο    

ζπκπεξηθνξάο ησλ δχν ζηφρσλ γηα ηελ ίδηα ρξνληθή ζηηγκή θαζψο θαη 

ε κειέηε ηεο απφθξηζεο ησλ δχν ππιψλσλ. 

2. Μέηξεζε ελφο ζηφρνπ, ν νπνίνο βξίζθεηαη ζην ςειφηεξν ζεκείν ελφο 

ππιψλα, ηαπηφρξνλα απφ ηα δχν φξγαλα. 

θνπφο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πεηξάκαηνο ήηαλ ε ζχγθξηζε ησλ 
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απνηειεζκάησλ ησλ νξγάλσλ γηα ηνλ ίδην ζηφρν ππφ δχζθνιεο 

ζπλζήθεο ζθφπεπζεο θαη ε κειέηε ηεο απφθξηζεο ηνπ ππιψλα. 

3. Μέηξεζε δχν ζηφρσλ νη νπνίνη βξίζθνληαη ζηνλ ίδην ππιψλα αιιά ζε 

δηαθνξεηηθφ χςνο. Ο έλαο ζηφρνο βξίζθεηαη ζε ςειφ ζεκείν ελφο 

ππιψλα θαη ν άιινο ζηφρνο ζηνλ ίδην ππιψλα αιιά ζε ρακειφηεξν 

χςνο.  

θνπφο ζε απηφ ην πείξακα ήηαλ λα βξεζεί ηπρφλ χπαξμε δηαθνξάο 

ηνπ είδνπο ηαιάλησζεο πνπ εθηειείηαη μερσξηζηά ζε θάζε ζεκείν ηνπ 

ίδηνπ ππιψλα ηελ ίδηα ζηηγκή αλάινγα κε ην χςνο. 

4. Μέηξεζε ελφο ακθηπξηζκαηηθνχ αλαθιαζηήξα πνπ παθηψζεθε  ζην 

θηγθιίδσκα πξνζηαζίαο ησλ πεδψλ θαηά κήθνο ηεο γέθπξαο. Ο 

αλαθιαζηήξαο κεηξήζεθε θαη απφ ηα δχν φξγαλα ηαπηφρξνλα. 

θνπφο λα ζπγθξηζνχλ νη παξαηεξήζεηο ηνπο θαη λα ζπκπεξάλνπκε ζε 

πνην βαζκφ ζπγθιίλνπλ ηα απνηειέζκαηα ησλ δχν νξγάλσλ γηα ηνλ 

κεηξνχκελν ζηφρν.  

Βαζηθή πξνυπφζεζε φισλ ησλ πεηξακάησλ είλαη ε ηαπηφρξνλε 

κέηξεζε. Έηζη ζεκαληηθφ ξφιν παίδεη ν ρξφλνο πνπ θαηαγξάθνπλ νη δχν 

γεσδαηηηθνί ζηαζκνί. 

ηα πεηξάκαηα ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη ζηαζκνί IS θαη VX πνπ 

παξνπζηάζηεθαλ ζην θεθάιαην 2 (§2.3,2.4) 

 

3.3 Πξνεηνηκαζία 

 

Πξνθείκελνπ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ νη ξνκπνηηθνί γεσδαηηηθνί ζηαζκνί 

ζηα παξαπάλσ πεηξάκαηα θαη λα πιεξνχλ ηα θξηηήξηα ηεο κεζνδνινγίαο 

ησλ ηαπηφρξνλσλ κεηξήζεσλ εθηειέζηεθαλ νη εμήο δηαδηθαζίεο : 

 

 Δμνηθείσζε κε ηελ ιεηηνπξγία ησλ δύν ξνκπνηηθώλ ζηαζκώλ 

 

ηελ πξνζπάζεηα λα δηεξεπλεζνχλ νη ιεηηνπξγίεο ησλ γεσδαηηηθψλ 

ζηαζκψλ θαη ηδηαίηεξα απηέο πνπ ρξεηάζηεθαλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο 

εξγαζίαο πξαγκαηνπνηήζεθαλ πνιιέο εξγαζηεξηαθέο κεηξήζεηο. 

Οη ιεηηνπξγίεο πνπ εμεηάζηεθαλ γηα θάζε φξγαλν ήηαλ 

 Η ιεηηνπξγία αλαγλώξηζεο - θιεηδώκαηνο ζηόρνπ 

 Η ιεηηνπξγία παξαθνινύζεζεο θηλνύκελνπ ζηόρνπ θαη ηαπηόρξνλεο 

ιήςεο θαη θαηαγξαθήο κεηξήζεσλ 

Οη ιεηηνπξγίεο απηέο παξνπζηάδνληαη ζηελ επηινγή ContinuousTopo 

γηα ην VX θαη ζηελ επηινγή Autotopo γηα ην IS. 

Μηα απφ ηηο δηαθνξέο ησλ δχν νξγάλσλ φζνλ αθνξά ηελ 

παξαθνινχζεζε ζηφρσλ είλαη πσο ην IS έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ιακβάλεη 

3 - 4 κεηξήζεηο ην δεπηεξνιέπηνπ, δειαδή έρεη ζπρλφηεηα θαηαγξαθήο 

ίζε κε 3-4Hz) ελψ ην VX έρεη ηε δπλαηφηεηα θαηαγξαθήο κηαο κέηξεζεο 

ην δεπηεξφιεπην(ζπρλφηεηα θαηαγξαθήο 1Hz. Γηα λα κελ ππάξρεη 
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αζπκθσλία ζηηο θαηαγξαθέο ησλ πεηξακάησλ απνθαζίζηεθε λα 

κεηξήζνπλ θαη ηα δχν φξγαλα κε ζπρλφηεηα 1 Hz. 

 

 Σπγρξνληζκόο ησλ γεσδαηηηθώλ ζηαζκώλ κε ηνλ παγθόζκην ρξόλν 

UTC (Coordinated Universal Time) 

 

Γεδνκέλνπ φηη ε έξεπλα φπσο νξίζηεθε έρεη σο βαζηθή παξάκεηξν ηνλ 

ρξφλν πνπ γίλεηαη ε θάζε θαηαγξαθή θαη ηε ζχγθξηζε ησλ κεηξήζεσλ 

ζηνλ ίδην ρξφλν πξέπεη νη ζηαζκνί λα έρνπλ θαη λα θαηαγξάθνπλ ηνλ ίδην 

ρξφλν, δειαδή λα είλαη ζπγρξνληζκέλνη κεηαμχ ηνπο. 

Ο ζπγρξνληζκφο ζα κπνξνχζε λα γίλεη ζε θάπνην ηπραίν ρξφλν ή ζηνλ 

παγθφζκην ρξφλν UTC Time. Δπηιέρηεθε ν ζπγρξνληζκφο λα γίλεη ζηνλ 

παγθφζκην ρξφλν UTC Time σο πην αζθαιήο δηαδηθαζία.  

Αξρηθά ζπλδέζεθε ν ππνινγηζηήο, κε ηνλ νπνίν ζπγρξνλίζηεθαλ νη 

δχν γεσδαηηηθνί ζηαζκνί κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο NIST time κε ηνλ 

server www.nist.gov (Colorado) θαη ζπγρξνλίζηεθε ην ξνιφη ηνπ ζηνλ 

Παγθφζκην Υξφλν UTC (Universal Coordinated Time). Αθνινχζσο 

ζπλδεζήθαλ ην κελ IS απεπζείαο κε θαιψδην ζχξαο USB κε ηνλ Ζ/Τ, ην 

δε VX ζπλδέζεθε κέζσ ηνπ απνζπψκελνπ controller ηνπ επίζεο κε 

θαιψδην ζχξαο USB. 

ηε ζπλερεία κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο ActiveSynch ηεο εηαηξείαο 

Microsoft ην νπνίν ήηαλ εγθαηεζηεκέλν ζηνλ Ζ/Τ ζπγρξνλίζηεθαλ νη 

ζηαζκνί κε ηνλ παγθφζκην ρξφλν UTC.  

ηε πεξίπησζε ησλ εθαξκνγψλ απηήο ηεο εξγαζίαο ν ζπγρξνληζκφο 

κε ηνλ παγθφζκην ρξφλν δελ είρε ηδηαίηεξε ζεκαζία αιιά ζα είρε 

ζεκαληηθή ρξεζηκφηεηα αλ απαηηείην ζχγθξηζε θαη κε άιια γεσδαηηηθά 

(GPS) ή γεσηερληθά φξγαλα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ παγθφζκην ρξφλν. 

Σέινο είλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί πσο κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ 

ηα ξνιφγηα ησλ νξγάλσλ παξνπζηάδνπλ ζθάικα δειαδή ππνιείπνληαη 

θάπνησλ δεπηεξφιεπησλ(drift). Πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη παξαηεξήζεθε 

θαηά ηελ δηαδηθαζία ηεο εμνηθείσζεο πσο ηα φξγαλα έραλαλ ιηγφηεξν 

απφ 1 δεπηεξφιεπην αλά εκέξα. Γηα ηνλ ιφγν απηφ ν ζπγρξνληζκφο ησλ 

νξγάλσλ έγηλε ζην γξαθείν ηελ εκέξα δηεμαγσγήο ησλ πεηξακάησλ. 

 

 Καζνξηζκόο ηεο κνξθήο (format) ησλ αξρείσλ θαηά ηε κεηαθνξά 

ηνπο από ηνπο γεσδαηηηθνύο ζηαζκνύο ζηνλ Η/Υ 

 

Πξνθεηκέλνπ λα εμαρζνχλ απφ ηα φξγαλα ηα κεηξνχκελα κεγέζε ηα 

νπνία ήηαλ αλαγθαία γηα ηνπο κεηέπεηηα ππνινγηζκνχο έπξεπε λα 

θαζνξηζηεί ε κνξθή ησλ αξρείσλ ησλ κεηξήζεσλ, ε νπνία ζα έπξεπε λα 

είλαη ζπγθεθξηκέλε ψζηε λα εμππεξεηεί ηηο αλάγθεο ηνπ πεηξάκαηνο. 

Σν πξφγξακκα κε ην νπνίν έγηλε ε επεμεξγαζία ησλ κεηξήζεσλ ηνπ IS 

ήηαλ ην Topcon Link ηεο εηαηξείαο Topcon. Μέζσ απηνχ ηνπ 

http://www.nist.gov/
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πξνγξάκκαηνο ζπληάρηεθε ζπγθεθξηκέλε θφξκα εμαγσγήο ζηνηρείσλ ε 

νπνία ζπκπεξηιάκβαλε ηνλ αχμνληα αξηζκφ θάζε ζεκείνπ, ηελ 

θαηαθφξπθε γσλία, ηελ νξηδφληηα γσλία, ην θεθιηκέλν κήθνο θαη ηνλ 

ρξφλν κε αθξίβεηα δεπηεξνιέπηνπ.  

Γηα ην VX ε κεηαθνξά ησλ κεηξήζεσλ έγηλε κε ην πξφγξακκα 

TGOffice ηεο εηαηξείαο Trimble. Καη ζε απηφ ζπληάρηεθε εηδηθή θφξκα 

(format) πνπ λα εμάγεη απφ ηνλ ζηαζκφ ηα ζπγθεθξηκέλα δεδνκέλα. Απφ 

ηηο δνθηκέο πνπ δηεμήρζεζαλ δηαπηζηψζεθε ην εμήο: 

Δλψ ν γεσδαηηηθφο ζηαζκφο VX θαηέγξαθε ηνλ ρξφλν, ζην ζπγθεθξηκέλν 

πξφγξακκα δελ ππήξρε ε επηινγή γηα εμαγσγή ηεο ηηκήο ηνπ ρξφλνπ ζηα 

πξσηνγελή δεδνκέλα. Γηα απηφλ ηνλ ιφγν ρξεζηκνπνηήζεθε εηδηθφ αξρείν 

κε ηελ νλνκαζία Monitoring report. Απηφ ην αξρείν επέηξεπε ηελ 

εμαγσγή ηνπ ρξφλνπ φκσο ην εμαγφκελν αξρείν ήηαλ ζε κνξθή html. Σα 

ζπγθεθξηκέλα αξρεία ελψ είλαη επεμεξγάζηκα κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο 

Excel ηεο Microsoft έρνπλ πνιχπινθε κνξθή (εηθφλα 3.7) θαη ρξεηάζηεθε 

αξθεηή επεμεξγαζία κέρξη λα απνθηεζεί ε επηζπκεηή δνκή. 

 

 
Δηθόλα 3.7 Μνξθή εμαγόκελνπ αξρείνπ θαηαγξαθώλ από ην VX κέζσ ηνπ 

αξρείνπ Monitoring Report ηεο εηαηξείαο Trimble 

 

 Τέινο, ζην πιαίζην ηεο πξνεηνηκαζίαο, ζηηο 30 Γεθεκβξίνπ 2010 

έγηλε επίζθεςε ζηνλ ρώξν ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο ζηελ Φαιθίδα 
ψζηε λα θαηαγξαθεί  ε ππάξρνπζα θαηάζηαζε ησλ βάζξσλ θαη ησλ 

κφληκσλ ζηφρσλ πνπ ήηαλ ήδε εγθαηεζηεκέλνη απφ πξνεγνχκελε 

εξγαζία.  

Έγηλε έλαο ζρεδηαζκφο γηα ηελ νξγάλσζε ησλ πεηξακάησλ ζην 

χπαηζξν ψζηε λα κελ ζπαηαιεζεί ρξφλνο ηελ κέξα δηεμαγσγήο ησλ 

πεηξακάησλ. Αθνχ επηιέρζεζαλ ηα δηάθνξα ζελάξηα γηα ηα πεηξάκαηα 
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δηεμήρζε επί ηφπνπ έιεγρνο ηεο θαηάζηαζεο ησλ βάζξσλ θαζψο θαη ησλ 

κφληκσλ ζηφρσλ. Αθνχ δηαπηζηψζεθε ε αξηηφηεηα ηνπο απφ ηπρφλ 

θπζηνινγηθέο θζνξέο ε βαλδαιηζκνχο έγηλε έιεγρνο ησλ νξαηνηήησλ 

κεηαμχ ησλ βάζξσλ θαη κεηαμχ ησλ βάζξσλ-ζηφρσλ θαη δηαζθαιίζηεθε 

φηη νη νξαηφηεηεο ήηαλ άξηζηεο αθνχ ε βιάζηεζε ηεο πεξηνρήο δελ είρε 

αιιάμεη. 

 

3.4 Μεηξήζεηο 

 

Οη κεηξήζεηο εθηειέζηεθαλ ηελ Σεηάξηε 5 Ηαλνπαξίνπ ηνπ 2011. 

Δπηιέρζεθε ε ζπγθεθξηκέλε κέξα κεηά απφ εμέηαζε ησλ θαηξηθψλ 

ζπλζεθψλ απφ ηνπο ηζηφηνπνπο http://www.meteo.gr θαη 

http://poseidon.hcmr.gr . Οη ζπγθεθξηκέλνη δηαδηθηπαθνί ηφπνη αλέθεξαλ 

ειηνθάλεηα θαη θαηά δηαζηήκαηα θάπνηεο λεθψζεηο. Δπίζεο δελ 

πξνβιέπνληαλ ηζρπξνί άλεκνη ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Υαιθίδαο. 

Απνθαζίζηεθε λα κεηξεζνχλ νη κφληκνη ζηφρνη 114,128,126 θαη έλα 

ζεκείν ζην κέζν ηνπ αλνίγκαηνο ηνπ θαηαζηξψκαηνο κε ηνλ 

ακθηπξηζκαηηθφ αλαθιαζηήξα GRZ4 ηεο εηαηξείαο Leica (εηθφλα 3.8). 

 

 
Δηθόλα 3.8 Ο ακθηπξηζκαηηθόο αλαθιαζηήξαο GRZ4 360

ν 
ηεο εηαηξείαο 

Leica  

 

Οη ζπγθεθξηκέλνη ζηφρνη πιεξνχζαλ φια ηα θξηηήξηα γηα ηελ επίηεπμε 

ησλ πεηξακάησλ. Ζ ζέζε ηνπο ζηε γέθπξα θαίλεηαη ζηελ φςε θαη θάηνςε 

πνπ παξαηίζεληαη ζηα ζρήκαηα 3.1 θαη 3.2. Ζ αξίζκεζε ησλ ζηφρσλ 

θαζψο θαη ησλ βάζξσλ πξνήιζε απφ πξνγελέζηεξε απνηχπσζε ε νπνία 

είρε πξαγκαηνπνηεζεί γηα ηηο αλάγθεο ησλ εξγαζηψλ κε ζθνπφ ηελ 

επηζεψξεζε ηεο γέθπξαο. 

Σα βάζξα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ απφ ην ππάξρνλ ηξηγσλνκεηξηθφ 

δίθηπν ηεο γέθπξαο ήηαλ ηα Σ3 θαη Σ4 ησλ νπνίσλ νη ζέζεηο θαίλνληαη 

ζην ζρήκα 3.3. Γηα ηελ εθηέιεζε φισλ ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ 

πεηξακάησλ θξίζεθε απαξαίηεηε ε ίδξπζε κηαο ζηάζεο, ηεο 1 (εηθφλα 

3.9), γηαηί φπσο έρεη πξναλαθεξζεί ζην ππνθεθάιαην 3.1.1 θάζε ζηφρνο 

http://www.meteo.gr/
http://poseidon.hcmr.gr/
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ρήκα 3.1 Όςε ηεο γέθπξαο κε ηε ζέζε ησλ ζηόρσλ 

 

 
ρήκα 3.2 Κάηνςε ηεο γέθπξαο κε ηε ζέζε ησλ ζηόρσλ 
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ήηαλ ζηξακκέλνο θάζεηα ζε έλα κφλν βάζξν ηνπ δηθηχνπ ηεο γέθπξαο. 

Ζ ίδξπζε ηεο 1 επέηξεςε λα εθηειεζηνχλ φζα πεηξάκαηα είραλ σο 

αληηθείκελν ηελ απφ θνηλνχ θαη ηαπηφρξνλε ζθφπεπζε ηνπ ίδηνπ ζηφρνπ 

απφ δχν φξγαλα. 

 

 
ρήκα 3.3 Κάηνςε ηνπ ηνπηθνύ δηθηύνπ πνπ ηδξύζεθε γηα ηηο αλάγθεο ησλ 

πεηξακάησλ 

 

 
Δηθόλα 3.9 Η ζηάζε 1 πνπ ηδξύζεθε γηα ηηο αλάγθεο ησλ πεηξακάησλ 

 

ηνλ πίλαθα 3.1 θαίλεηαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δηεμήρζεζαλ ηα 

πεηξάκαηα, ε ζηάζε ζηελ νπνία ήηαλ ηνπνζεηεκέλνη νη ξνκπνηηθνί 

ζηαζκνί θαζψο θαη πνηνλ ζηφρν ζθφπεπε ν θαζέλαο ηνπο. Δπίζεο 

αλαθέξεηαη θαη ν ρξφλνο εθθίλεζεο θαη ηεξκαηηζκνχ ηνπ θάζε 

πεηξάκαηνο. Δπηπιένλ παξαηίζεηαη θαη έλα δηάγξακκα ξνήο ζην νπνίν 

πεξηγξάθεηαη ε εμέιημε ησλ πεηξακάησλ κε ηελ ζεηξά πνπ δηεμήρζεζαλ 

(ζρήκα 3.4). 
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Σνπνζέηεζε ηνπ VX ζην Σ4 

Κέληξσζε – νξηδνληίσζε 

Μεδεληζκφο ζην Σ3 

Μεηξήζεηο ζηνλ ζηφρν 114 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

 

 

                               Μεδεληζκφο ζην Σ4 

                               

                                

                                

                                

 

 

                  

                             

 

 

 

 

 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ρήκα 3.4 Γηάγξακκα ξνήο πνπ πεξηγξάθεη ηελ ρξνληθή ζεηξά κε ηελ νπνία 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηα πεηξάκαηα 

Σνπνζέηεζε ηνπ IS ζην Σ3 

Κέληξσζε – νξηδνληίσζε 

Μεδεληζκφο ζην Σ4 

Μεηξήζεηο ζηνλ ζηφρν 128 

Ίδξπζε ηεο ζηάζεο 1  

Σνπνζέηεζε ηνπ VX ζηε 1 

Κέληξσζε – νξηδνληίσζε 

Μεδεληζκφο ζην Σ4 

 

Κνηλή κέηξεζε IS θαη VX 

ζηνλ ζηφρν 128 

Σν  IS κεηξάεη ηνλ ζηφρν  128 απφ ην Σ3 

Σν VX κεηξάεη ηνλ ζηφρν 126 απφ ηελ 1 

Κνηλή κέηξεζε IS θαη VX ζηνλ 

ακθηπξηζκαηηθφ 

αλαθιαζηήξα Leica GRZ4 360
ν
 

 

 

4 απφ IS θαη VX 

1
ν
 πείξακα 

2
ν
 πείξακα 

 

3
ν
 πείξακα 

 

4
ν
 πείξακα 
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Πίλαθαο 3.1 Γηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ θάζε πεηξάκαηνο 

 

3.5 Πξνζδηνξηζκόο ζπληεηαγκέλσλ θαη επεμεξγαζία  

 

Οη πξσηνγελείο κεηξήζεηο πνπ θαηέγξαθαλ ηα φξγαλα ήηαλ ε 

νξηδφληηα γσλία (β), ε θαηαθφξπθε γσλία (z) θαζψο θαη ηα θεθιηκέλα 

κήθε (D) ζχκθσλα κε ηελ κέζνδν ησλ πνιηθψλ ζπληεηαγκέλσλ. Όκσο 

γηα ηελ δηεπθφιπλζε ηεο πεξαηηέξσ επεμεξγαζίαο ησλ κεηξήζεσλ έπξεπε 

λα γίλεη ε κεηαηξνπή ησλ κεηξνχκελσλ κεγεζψλ ζε θαξηεζηαλφ ζχζηεκα 

ζπληεηαγκέλσλ(x,y,z). 

Πξψηα νξίζηεθαλ απζαίξεηεο ζπληεηαγκέλεο ζηε θνξπθή Σ3 κε ηηκέο 

(500,500,10) θαζψο θαη απζαίξεηε γσλία δηεχζπλζεο αΣ3Σ4 ίζε κε 150 

grad. Έηζη κέζσ ησλ ζρέζεσλ ηνπ 1
νπ

,2
νπ

 θαη 3
νπ

 ζεκειηψδνπο 

πξνβιήκαηνο θαζψο θαη ηεο ζρέζεο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο πςνκεηξίαο 

πξνζδηνξίζηεθαλ νη νξζνγψληεο ζπληεηαγκέλεο ησλ θνξπθψλ Σ4 θαη 1 

(πίλαθαο 3.2). 

 

Κνξπθή x (m) y (m) z (m) 

Σ3 500 500 10 

Σ4 633.427 366.573 9.440 

1 473.525 531.695 8.163 

Πίλαθαο 3.2 Οη ζπληεηαγκέλεο ησλ θνξπθώλ ηνπ ηνπηθνύ ζπζηήκαηνο 

αλαθνξάο ησλ κεηξήζεσλ 

 

Αθνινχζσο πξνζδηνξίζηεθαλ νη ζπληεηαγκέλεο ζην ζχζηεκα 

αλαθνξάο ησλ κεηξήζεσλ φισλ ησλ ρξνλνζεηξψλ. 

Αθνχ πξνζδηνξίζηεθαλ φιεο ηηο ρξνλνζεηξέο ζην ζχζηεκα ησλ 

κεηξήζεσλ έπξεπε λα κεηαζρεκαηηζζνχλ ψζηε λα ζπζρεηηζηνχλ κε ην 

ζχζηεκα ηεο γέθπξαο θαη λα είλαη δπλαηή ε εμαγσγή ρξήζηκσλ 

ζπκπεξαζκάησλ γηα ηελ ζπκπεξηθνξά ηεο γέθπξαο.  

Γηα λα είλαη άκεζα αληηιεπηά ηα απνηειέζκαηα θξίζεθε ζθφπηκν λα 

Πείξακα ηαζκόο 

 

ηάζε 

 

ηόρνο 

Γηάξθεηα 

πεηξάκαηνο 

Αξρή Σέινο 

1
ν
 

IS Σ3 128 13:02:53 13:20:18 

VX Σ4 114 13:03:21 13:20:02 

2
ν
 

IS Σ3 128 13:53:57 14:04:19 

VX 1 128 13:53:39 14:03:35 

3
ν
 

IS Σ3 128 14:05:10 14:14:12 

VX 1 126 14:05:16 14:13:51 

4
ν
 

IS Σ3 GRZ4 14:32:40 14:46:38 

VX 1 GRZ4 14:32:48 14:46:44 
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γίλεη ζηξνθή ησλ ζπληεηαγκέλσλ ζε έλα ζχζηεκα αλαθνξάο φπνπ ν 

άμνλαο ησλ x ζα ηαπηίδεηαη κε ηνλ θαηά κήθνο άμνλα ηεο γέθπξαο ν 

άμνλαο ησλ y κε ηνλ εγθάξζην άμνλα ελψ ν άμνλαο ησλ z κε ηνλ 

θαηαθφξπθν άμνλα. 

Σα ηειηθά απνηειέζκαηα ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ ήηαλ 

λα αλαρζνχλ νη ρξνλνζεηξέο θαη ησλ δχν νξγάλσλ ζε έλα ζχζηεκα 

αλαθνξάο έηζη ψζηε : 

 Ο άμνλαο ησλ x λα ζπκπίπηεη κε ηνλ θαηά κήθνο άμνλα ηεο γέθπξαο 

 Ο άμνλαο ησλ y λα ζπκπίπηεη κε ηνλ εγθάξζην άμνλα ηεο γέθπξαο 

 Ο άμνλαο ησλ z λα ζπκπίπηεη κε ηνλ θαηαθόξπθν άμνλα ηεο γέθπξαο 

Απηφ είρε σο απνηέιεζκα νη κεηξήζεηο ησλ δχν ξνκπνηηθψλ 

γεσδαηηηθψλ ζηαζκψλ λα αλαθέξνληαη ζε κεηαβνιέο ζπληεηαγκέλσλ ζε 

ζρέζε κε ηνπο άμνλεο ηεο γέθπξαο. 

Απηφ επεηεχρζε κε ηελ ζηξνθή ησλ ζπληεηαγκέλσλ απφ ην ζχζηεκα 

ησλ κεηξήζεσλ ζην ζχζηεκα ηεο γέθπξαο κέζσ ησλ ζρέζεσλ 3.1 θαη 3.2 

γηα ηε ζηξνθή αμφλσλ.  

 

                               𝐱𝐈𝐈𝚨 = 𝑥A
I ⋅ cosθ − yA

I ⋅ sinθ                            (3.1) 

                               𝐲𝐈𝐈
𝚨

= 𝑦A
I ⋅ cosθ + yA

I ⋅ cosθ                            (3.2) 

 

 
ρήκα 3.5 Η ζρέζε ησλ δύν ζπζηεκάησλ αλαθνξάο θαζώο θαη ε γσλία 

ζηξνθήο        

          

ην ζρήκα 3.5 απεηθνλίδεηαη ε ζρέζε ησλ δχν ζπζηεκάησλ αλαθνξάο. 
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Με ρξψκα magenta εκθαλίδεηαη ην ζχζηεκα αλαθνξάο ησλ κεηξήζεσλ 

θαη κε ζθνχξν κπιε ρξψκα ην ζχζηεκα ηεο γέθπξαο.  

Θα πξέπεη λα αλαθεξζεί πσο ε γσλία δηεχζπλζεο ηνπ θαηά κήθνο 

άμνλα ηεο γέθπξαο πξνέθπςε κεηά απφ ηε κέηξεζε 12 ζεκείσλ ηα νπνία 

είραλ απνηππσζεί ηελ εκέξα δηεμαγσγήο ησλ κεηξήζεσλ. Σα ζεκεία απηά 

βξίζθνληαη ζην θαηάζηξσκα ζηε βφξεηα φςε ηεο γέθπξαο. Ζ γσλία 

ζηξνθήο ππνινγίζηεθε γξαθηθά κέζσ ζρεδηαζηηθνχ πξνγξάκκαηνο 

εθφζνλ ε απφθιηζε κεηαμχ ησλ κεηξνχκελσλ ζεκείσλ δελ μεπεξλνχζε ηα 

5mm, νπφηε δελ ρξεηάζηεθε λα ππνινγηζηεί ε βέιηηζηε επζεία κε ηε 

κέζνδν ησλ ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ.  

 

3.5.1 Τπνινγηζκόο ησλ κεηαβνιώλ θαη ησλ αβεβαηνηήησλ γηα 

θάζε κεηαβιεηή 

 

Σν επφκελν βήκα επεμεξγαζίαο ησλ ρξνλνζεηξψλ ήηαλ ε εχξεζε ηεο 

κεηαβνιήο (δxi, δyi, δzi) γηα θάζε κεηαβιεηή (xi, yi, zi) φισλ ησλ 

κεηξήζεσλ ησλ δχν νξγάλσλ ζε θάζε πείξακα.  

Πξψηα έγηλε ε ηαχηηζε ησλ ρξνλνζεηξψλ ησλ δπν γεσδαηηηθψλ 

ζηαζκψλ αθνχ δελ ζπλέπηπηαλ αθξηβψο ρξνληθά ε αξρή θαη ην ηέινο ηνπ 

θάζε πεηξάκαηνο.  

Καηφπηλ αθαηξέζεθε απφ ηελ ρξνλνζεηξά θάζε κεηαβιεηήο (xi,yi,zi) ε 

πξψηε κέηξεζε (xo, yo, zo) ψζηε λα ππνινγηζηεί ε κεηαβνιή ηνπο ζε θάζε 

ρξνληθή ζηηγκή. 

 

                                             𝛅𝐱𝐢 =   xi −  xo                                         (3.3) 

 

                                              𝛅𝐲𝐢 =   yi −  yo                                         (3.4) 

  

                                              𝛅𝐳𝐢 =   z𝑖 −  zo                                         (3.5) 

 

Τπνινγίζηεθαλ επίζεο νη αβεβαηφηεηεο ησλ ζπληεηαγκέλσλ (xi,yi,zi) 

κέζσ ησλ ζρέζεσλ αβεβαηφηεηαο πξνζδηνξηζκνχ ησλ ζπληεηαγκέλσλ 

(εμίζσζε 3.6, 3.7, 3.8) : 

 

ζxi
=  ςxΣ

2 +   sin zΣi
⋅ sinαΣi

 
2
⋅ ςD

2 +  DΣi
⋅ cos zΣi

⋅ sinαΣi
 

2
⋅  
ςz

ρcc
 

2

+ 

 + DΣi
⋅ sin zΣi

⋅ cosαΣi
 

2
⋅  

ςαΣ i

ρcc  
2

                                              (3.6) 
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ζy
i
=  ςyΣ

2 +  sin zΣi
⋅ cos𝛼Σi

 
2
⋅ 𝜎D

2 +  DΣi
⋅ cos zΣi

⋅ sicosnαΣi
 

2
⋅  

ςz

ρcc
 

2

+ 

 + DΣi
⋅ sin zΣi

⋅ sinαΣi
 

2
⋅  

ςαΣ i

ρcc  
2

                                               (3.7) 

 

 

𝛔𝐇𝐢
=  ςHΣ

2 +  cos zΣi
+   1 − Κ ⋅

DΣi

2 ⋅ R
 ⋅ sin2 zΣi

 
2

⋅ ςD
2 + 

   +  DΣi
⋅ sin zΣi

+ sin 2zΣi
⋅   1 − Κ ⋅

DΣ i
2

2⋅R
  

2
 ⋅  

ςz

ρcc  
2

+ 2 ⋅ ςY.O
2    (3.8) 

 

φπνπ : 

 

 ζD  =  ην ζθάικα κέηξεζεο ηνπ κήθνπο απφ ηνλ γεσδαηηηθφ ζηαζκφ 

 ζz, ζδ = ην ζθάικα κέηξεζεο δηεπζχλζεσλ νξηδφληησλ θαη 

θαηαθφξπθσλ απφ ηνλ γεσδαηηηθφ ζηαζκφ 

 ζαi = ην ζθάικα ηεο γσλίαο δηεχζπλζεο ζηάζεο νξγάλνπ-εκείνπ i  

 ζx ,ζy ,ζz = ην ζθάικα ησλ ζπληεηαγκέλσλ x,y,Ζ ηεο ζηάζεο  ηνπ 

πνιπγσλνκεηξηθνχ δηθηχνπ 

 ζΤΟ = ζΤ = ην ζθάικα ζηε κέηξεζε ηνπ χςνπο νξγάλνπ θαη ηνπ 

χςνπο ζθφπεπζεο [Λάκπξνπ Δ., 2010] 

 

ηνλ πίλαθα 3.3 παξνπζηάδνληαη νη αβεβαηφηεηεο ησλ δχν νξγάλσλ 

ελψ ζηνλ πίλαθα 3.4 αλαγξάθνληαη νη ηηκέο ησλ ζθαικάησλ γηα θάζε κηα 

κεηαβιεηή, γηα θάζε πείξακα θαη γηα θάζε γεσδαηηηθφ ζηαζκφ μερσξηζηά. 

  

θάικαηα IS VX 

ζD 5mm+2ppm 7mm+2ppm 

ζz , ζδ 3
cc 

3
cc

 

ζαi 3
cc

 3
cc

 

ζx ,ζy ,ζz 0 0 

ζΤΟ = ζΤ 0 0 

Πίλαθαο 3.3 Οη ηηκέο ησλ ζθαικάησλ γηα θάζε γεσδαηηηθό ζηαζκό 

 

Σα ζθάικαηα ζx, ζy, ζz, ζΤΟ, ζΤ ζεσξήζεθαλ κεδεληθά ζηνπο 

ππνινγηζκνχο γηαηί απηφ πνπ ελδηέθεξε ήηαλ νη αβεβαηφηεηεο ησλ 

ζπληεηαγκέλσλ νη νπνίεο νθείινληαλ ζηα ζθάικαηα ησλ γεσδαηηηθψλ 

ζηαζκψλ γηα ηα κεηξνχκελα κεγέζε (κήθε θαη γσλίεο).  
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Δπηπιένλ επεηδή ζηελ εξγαζία απηή εμεηάζηεθαλ νη κεηαβνιέο ησλ 

ζπληεηαγκέλσλ, αθελφο ηα ζθάικαηα απηά εμαιείθνληαλ θαη αθεηέξνπ 

δελ είραλ θάπνην νπζηαζηηθφ ξφιν νη απφιπηεο ζπληεηαγκέλεο ησλ 

ζηφρσλ ζηελ αλάιπζε ησλ ρξνλνζεηξψλ. 

Θα πξέπεη ζην ζεκείν απηφ λα επηζεκαλζεί πσο έγηλε ε παξαδνρή φηη 

ε πξψηε κέηξεζε (xo, yo, zo) ε νπνία αθαηξέζεθε απφ ηηο ππφινηπεο 

κεηξήζεηο ζε θάζε πείξακα ζεσξήζεθε ρσξίο ζθάικα. 

 

Πείξακα 

IS VX 

ζx 

(mm) 

ζy 

(mm) 

ζz 

(mm) 

ζx 

(mm) 

ζy 

(mm) 

ζz 

(mm) 

1
ν
 ±5 ±4.5 ±4.4 ±6.5 ±6 ±6 

2
ν
 ±5 ±4.5 ±4.4 ±7 ±6 ±6 

3
ν
 ±5 ±4.5 ±4.4 ±7 ±6 ±5 

4
ν
 ±5 ±4 ±3.9 ±7 ±6 ±5 

Πίλαθαο 3.4 Οη ηηκέο ησλ αβεβαηνηήησλ θάζε κεηαβιεηήο ζε θάζε πείξακα 

γηα θάζε γεσδαηηηθό ζηαζκό 

 

ηα γξαθήκαηα ησλ ρξνλνζεηξψλ εηζήρζεζαλ νη ηηκέο ησλ 

ζθαικάησλ νη νπνίεο παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 3.4 θαη απφ φπνπ 

δηαπηζηψλεηαη φηη ε ηηκή ηεο αβεβαηφηεηαο ησλ ζπληεηαγκέλσλ είλαη ηεο 

ηάμεο ησλ ±5mm. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4  
 

ΑΝΑΛΤΗ ΥΡΟΝΟΔΙΡΧΝ 
 

 

4.1 Αλάιπζε ρξνλνζεηξώλ 1
νπ

 πεηξάκαηνο 

 

ην πξψην πείξακα έγηλε κέηξεζε δχν δηαθνξεηηθψλ ζηφρσλ, ησλ 128 

θαη 114, πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλνη ζην ςειφηεξν ζεκείν ησλ δχν 

ππιψλσλ Μ5 θαη Μ6 αληίζηνηρα. Ο ζηφρνο 128 βξίζθεηαη ζηε βφξεηα 

πιεπξά ηνπ ππιψλα Μ6 ελψ ν 114 είλαη ηνπνζεηεκέλνο ζηε λφηηα πιεπξά 

ηνπ ππιψλα Μ5.  

θνπφο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πεηξάκαηνο ήηαλ ε ζχγθξηζε ηεο    

ζπκπεξηθνξάο ησλ δχν ζηφρσλ γηα ηελ ίδηα ρξνληθή ζηηγκή θαζψο θαη ε 

κειέηε ηεο απφθξηζεο ησλ δχν ππιψλσλ. 

ηα ζρήκαηα 4.1, 4.2, 4.3 παξνπζηάδνληαη νη ρξνλνζεηξέο ηεο θαηά 

κήθνπο, ηεο εγθάξζηαο θαη ηεο θαηαθφξπθεο ηαιάλησζεο ησλ δχν 

ζηφρσλ. 

Απφ ηηο ρξνλνζεηξέο ηεο δηακήθνπο ηαιάλησζεο ησλ ζηφρσλ δελ είλαη 

δπλαηφ λα δηαπηζησζεί αλ ππάξρεη κεηαθίλεζε, αθνχ νη κεηαβνιέο πνπ 

θαίλνληαη ζηα δηαγξάκκαηα (ζρήκα 4.1) πιελ θάπνησλ πνιχ ζπνξαδηθψλ 

αθξαίσλ ηηκψλ (θπξίσο ζηηο ρξνλνζεηξέο ηνπ IS) βξίζθνληαη εληφο ηεο 

αβεβαηφηεηαο ησλ κεηξήζεσλ. Δίλαη πξνθαλέο φηη νη αλαξηήξεο πνπ 

ζπγθξαηνχλ ην θαηάζηξσκα θαη είλαη παθησκέλνη ζπκκεηξηθά 

εθαηέξσζελ απφ ηνπο ππιψλεο δελ επηηξέπνπλ κεγάιεο ηαιαληψζεηο ζηνλ 

δηακήθε άμνλα. 

Όζνλ αθνξά ηελ εγθάξζηα ηαιάλησζε ησλ ζηφρσλ δηαπηζηψλεηαη απφ 

ηα αληίζηνηρα δηαγξάκκαηα (ζρήκα 4.2) φηη θαη ηα δχν ζεκεία ησλ 

ππιψλσλ εθηεινχλ θάπνηνπ είδνπο ηαιάλησζε αθνχ ππάξρνπλ πνιιέο 

ηηκέο νη νπνίεο είλαη εθηφο ηνπ ζνξχβνπ. Γηαθξίλνληαη κεηαηνπίζεηο ηεο 

ηάμεο ησλ 2-3 cm. Απηφ ήηαλ αλακελφκελν αθνχ νη ππιψλεο έρνπλ πνιχ 

κεγαιχηεξε ειεπζεξία ζην λα κεηαθηλεζνχλ θαηά ηελ εγθάξζηα 

δηεχζπλζε. Απηφ ζπκβαίλεη  εμαηηίαο ηεο δχλακεο πνπ αζθείηαη απφ ηα 

δηεξρφκελα απηνθίλεηα ζην θαηάζηξσκα, ην νπνίν ζπγθξαηείηαη απφ 

ηνπο αλαξηήξεο, θαη νη νπνίνη κε ηε ζεηξά ηνπο κεηαθέξνπλ ην θνξηίν 

ζηνπο ππιψλεο ζηνπο νπνίνπο είλαη παθησκέλνη. 

Παξαηεξψληαο ηηο ρξνλνζεηξέο ηεο πςνκεηξηθήο κεηαβνιήο θαη ησλ 

δχν νξγάλσλ (ζρήκα 4.3) δηαπηζηψλεηαη πσο βξίζθνληαη κέζα ζηα φξηα 

ηνπ ζνξχβνπ ησλ κεηξήζεσλ. Δμάιινπ δελ αλακελφηαλ ηαιάλησζε ησλ 

ππιψλσλ θαηά ηνλ θαηαθφξπθν άμνλα αθνχ είλαη παθησκέλνη ζην 

ππέδαθνο θαη νη αλνρέο γηα θαηαθφξπθε ηαιάλησζε είλαη πνιχ κηθξέο. 

ηνλ πίλαθα 4.1 παξαηίζεληαη νη αθξαίεο ηηκέο ηεο κεηαβνιήο ηεο 

ζέζεο ησλ ζηφρσλ κε ρξνληθή αληηπαξαβνιή. Γηαπηζηψλεηαη  πσο νη 
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θνξπθέο (peaks) ησλ ρξνλνζεηξψλ ζηα γξαθήκαηα βξίζθνληαη ζρεδφλ 

πάληα αληηδηακεηξηθά ηελ ίδηα πεξίπνπ ρξνληθή ζηηγκή κε κηα απφθιηζε 

ηεο ηάμεο ησλ 2-3 δεπηεξνιέπησλ. 

 

Α/Α 

αθξαίσλ 

ηηκώλ 

Υξόλνο 

(sec) 

Μεηαθίλεζε 

ζηόρνπ 128 

(mm) 

Υξόλνο 

(sec) 

Μεηαθίλεζε 

ζηόρνπ 114 

(mm) 

1 83 -12 90 10 

2 88 -12 91 10 

3 166 -10 166 13 

4 209 -6 209 6 

5 244 -3 242 4 

6 268 -3 265 5 

7 297 -11 300 11 

8 311 -10 314 10 

9 332 -16 330 21 

10 413 -6 408 12 

11 426 -10 427 10 

12 553 -5 555 5 

13 574 -11 581 11 

14 634 -18 642 14 

15 719 -6 716 7 

16 773 -13 773 11 

17 779 -6 778 8 

18 799 -12 803 9 

19 835 -5 835 5 

20 870 -11 873 9 

21 883 -13 886 10 

22 923 -5 926 5 

23 948 -8 955 8 

24 993 -16 993 16 

Πίλαθαο 4.1 Πίλαθαο αθξαίσλ ηηκώλ γηα ην 1ν  πείξακα ησλ ζηόρσλ 128 

θαη 114 γηα ηνλ εγθάξζην άμνλα ηεο γέθπξαο (θαηά y) 

 

Δίλαη ζεκαληηθφ λα επηζεκαλζεί πσο ζε φια ηα δηαγξάκκαηα ησλ 

κεηαβνιψλ ησλ κεηαβιεηψλ ζπλαξηήζεη ηνπ ρξφλνπ έρνπλ ραξαρζεί κε 

θφθθηλν ρξψκα νη δψλεο αβεβαηφηεηαο ηνπ πξνζδηνξηζκνχ ησλ 

ζπληεηαγκέλσλ γηα πνπ απεηθνλίδνληαη γηα θάζε πείξακα θαη γηα θάζε 

γεσδαηηηθφ ζηαζκφ ζηνλ πίλαθα 3.4. 
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ρήκα 4.1 Υξνλνζεηξέο ηεο δηακήθνπο ηαιάλησζεο ζηνλ ίδην ρξόλν γηα ηνπο ζηόρνπο 128 θαη 114 
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ρήκα 4.2 Υξνλνζεηξέο ηεο εγθάξζηαο ηαιάλησζεο ζηνλ ίδην ρξόλν γηα ηνπο ζηόρνπο 128 θαη 114 
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ρήκα 4.3 Υξνλνζεηξέο ηεο θαηαθόξπθεο ηαιάλησζεο ζηνλ ίδην ρξόλν γηα ηνπο ζηόρνπο 128 θαη 114 
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ρήκα 4.4 Οξηδνληηνγξαθίεο ησλ ζηόρσλ 128 θαη 114  

 

Δπίζεο ζρεδηάζηεθαλ ηα δηαγξάκκαηα ηεο ζπλνιηθήο 

νξηδνληηνγξαθηθήο θίλεζεο ηνπ θάζε ζηφρνπ (ζρήκα 4.4) ζηα νπνία 

δηαθξίλνληαη ηα εμήο : 

 

 Όζνλ αθνξά ηνλ ζηφρν 128 ν νπνίνο κεηξήζεθε απφ ην IS δηαθξίλεηαη 

κηα κεηαηφπηζε ηεο ζέζεο ηζνξξνπίαο. Σν θέληξν βάξνπο ησλ 

κεηαηνπίζεσλ ηνπ ζηφρνπ θαίλεηαη πσο άιιαμε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

πεηξάκαηνο. Απηφ πξαθηηθά κπνξεί λα ζεκαίλεη θάπνηα αβεβαηφηεηα 

ηνπ γεσδαηηηθνχ ζηαζκνχ σο πξνο ηελ ζέζε θιεηδψκαηνο ηνπ ζηφρνπ. 

Οη κεηαηνπίζεηο ζηνλ θαηά κήθνο άμνλα ηεο γέθπξαο είλαη ηεο ηάμεο 

4mm νη νπνίεο βξίζθνληαη κέζα ζηα φξηα ηνπ ζνξχβνπ, ελψ θαηά ηνλ 

εγθάξζην άμνλα εκθαλίδνληαη κεηαηνπίζεηο ηεο ηάμεο ησλ 16mm.   
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 ηελ νξηδνληηνγξαθία ηνπ ζηφρνπ 114 ππάξρεη κηα νκνηνκνξθία θαη 

ην θέληξν βάξνπο ηνπ γξαθήκαηνο είλαη πνιχ πην μεθάζαξν ελ 

αληηζέζεη κε απηφ ηνπ ζηφρνπ 128. ε απηφ ην γξάθεκα νη 

κεηαηνπίζεηο ζηνλ θαηά κήθνο άμνλα είλαη ηεο ηάμεο ησλ 2mm πιελ 

θάπνησλ αθξαίσλ ηηκψλ θαη βξίζθνληαη κέζα ζηα φξηα ηνπ ζνξχβνπ, 

ελψ ζηνλ εγθάξζην άμνλα έρνπκε κεηαηνπίζεηο ηεο ηάμεο ησλ           

18 - 37mm πεξίπνπ. 

Σέινο, πξνθεηκέλνπ λα είλαη πην επνπηηθή θαη εχθνια αληηιεπηή ε 

δηαθνξεηηθφηεηα ηεο ηαιάλησζεο ησλ δχν ζηφρσλ ηελ ίδηα ρξνληθή 

πεξίνδν ζρεδηάζηεθαλ ζην ίδην δηάγξακκα νη ρξνλνζεηξέο ησλ δχν 

ζηφρσλ. 

Αμηνζεκείσην είλαη πσο ζην ζρήκα 4.6 ζην νπνίν δηαθξίλνληαη νη 

ρξνλνζεηξέο θαη ησλ δχν νξγάλσλ ζηελ εγθάξζηα κεηαβνιή ηνπο απηέο 

είλαη αληίξξνπεο. Γηαπηζηψλεηαη πσο ηελ ίδηα ρξνληθή ζηηγκή νη δχν 

ππιψλεο εκθαλίδνπλ ηελ ίδηα ζρεδφλ ζπκπεξηθνξά αιιά πξνο άιιε 

θαηεχζπλζε θάηη πνπ είλαη ινγηθφ ιφγσ ηεο αληηδηακεηξηθήο ζέζεο ησλ 

ζεκείσλ πνπ εμεηάζηεθαλ. 
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ρήκα 4.5 Υξνλνζεηξέο ηεο δηακήθνπο ηαιάλησζεο ζηνλ ίδην ρξόλν ησλ ζηόρσλ 128 θαη 114 
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ρήκα 4.6 Υξνλνζεηξέο ηεο εγθάξζηαο ηαιάλησζεο ζηνλ ίδην ρξόλν ησλ ζηόρσλ 128 θαη 114 
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ρήκα 4.7 Υξνλνζεηξέο ηεο θαηαθόξπθεο ηαιάλησζεο ζηνλ ίδην ρξόλν ησλ ζηόρσλ 128 θαη 114 
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4.2 Αλάιπζε ρξνλνζεηξώλ 2
νπ

 πεηξάκαηνο 

 

ην δεχηεξν πείξακα κεηξήζεθε ηαπηφρξνλα θαη απφ ηνπο δχν 

γεσδαηηηθνχο ζηαζκνχο  IS θαη VX ν ζηφρνο 128, πνπ βξίζθεηαη ζην 

ςειφηεξν ζεκείν ζηε βφξεηα πιεπξά ηνπ ππιψλα Μ6. 

ηηο ρξνλνζεηξέο ηεο δηακήθνπο κεηαβνιήο ηεο ζέζεο ηνπ ζηφρνπ 128 

(ζρήκα 4.8) παξαηεξείηαη γηα ην VX φηη είλαη πνιχ κηθξή ζε κέγεζνο, ηεο 

ηάμεο ησλ 2mm κε απνηέιεζκα λα κελ κπνξεί λα εμαρζεί θάπνην ζαθέο 

ζπκπέξαζκα αθνχ φιεο νη κεηαβνιέο βξίζθνληαη κέζα ζηα φξηα 

ζνξχβνπ. Βέβαηα δηαθξίλεηαη κηα κεηαηφπηζε ηεο ζέζεο ηζνξξνπίαο πξηλ 

ην 75sec θαη άιιε κηα θνληά ζην 375sec. ην αληίζηνηρν γξάθεκα ηνπ IS 

νη κεηαβνιέο βξίζθνληαη κέζα ζηα φξηα ηνπ ζνξχβνπ αιιά δηαθξίλεηαη 

θνληά ζην 300sec κηα κεηαηφπηζε ηεο ζέζεο ηζνξξνπίαο.  

Δπηπξνζζέησο δηαπηζηψλεηαη πσο ε δηακήθεο θίλεζε ηνπ ζηφρνπ θαη 

θαη’ επέθηαζε ηνπ ππιψλα δελ απνδίδεηαη ην ίδην απφ ηα δχν φξγαλα. 

Απηφ πηζαλψο λα νθείιεηαη ζην φηη ε κεηαβνιή είλαη κέζα ζηα φξηα 

αβεβαηφηεηαο ησλ νξγάλσλ θαη γη’ απηφ δελ κπνξνχλ λα ηε 

πξνζδηνξίζνπλ επ’ αθξηβψο. 

Δλ αληηζέζεη κε ηε δηακήθε ζπκπεξηθνξά ηνπ ζηφρνπ, ζηελ εγθάξζηα 

δηεχζπλζε παξαηεξνχληαη κεγάια εχξε ηαιάλησζεο ησλ νπνίσλ νη 

θνξπθέο πεξηγξάθνληαη θαη απφ ηνπο δχν γεσδαηηηθνχο ζηαζκνχο θαη 

εθηφο απηνχ βξίζθνληαη εθηφο ησλ νξίσλ ζνξχβνπ (ζρήκα 4.9). Σν εχξνο 

ηαιάλησζεο θπκαίλεηαη απφ 2cm έσο 2.5 cm. Όπσο θαη ζην πξψην 

πείξακα θαη ζε απηφ επηβεβαηψλεηαη ε ειεπζεξία θίλεζεο πνπ έρνπλ νη 

ππιψλεο ζην εγθάξζην άμνλα ηεο γέθπξαο ιφγσ ησλ θηλεηψλ θνξηίσλ 

πνπ δηέξρνληαη ηνπ θαηαζηξψκαηνο ην νπνίν θαη ζπγθξαηνχλ. ην ίδην 

δηάγξακκα είλαη εκθαλέο πσο θαη ηα δχν φξγαλα πεξηγξάθνπλ ηηο ίδηεο 

κεηαβνιέο πνηνηηθά ελψ έρνπκε θάπνηεο απνθιίζεηο ζην εχξνο ησλ 

ηαιαληψζεσλ φηαλ απηέο βξίζθνληαη εληφο ηνπ ζνξχβνπ ησλ κεηξήζεσλ. 

Όζνλ αθνξά ρξνλνζεηξέο ηεο θαηαθφξπθεο κεηαβνιήο ηεο ζέζεο ηνπ 

ζηφρνπ 128 (ζρήκα 4.10) θαίλεηαη πσο : 

 δελ ππάξρεη ζπζρέηηζε ησλ ρξνλνζεηξψλ ησλ δχν νξγάλσλ 

 θαη νη δπν ρξνλνζεηξέο ησλ κεηαβνιψλ ηεο κεηαβιεηήο z 

βξίζθνληαη εληφο ζνξχβνπ πιελ θάπνησλ αθξαίσλ ηηκψλ IS 

 ε ζέζε ηζνξξνπίαο ηνπ ζηφρνπ φζνλ αθνξά ην IS αιιάδεη θαηά 

ηε δηάξθεηα ηνπ πεηξάκαηνο. Απηφ γίλεηαη αληηιεπηφ θαη απφ 

ηελ νξηδνληηνγξαθία (ζρήκα 4.11) ηεο ζέζεο ηνπ ζηφρνπ 128. 

ηνλ πίλαθα 4.2 έρνπλ θαηαγξαθεί νη αθξαίεο ηηκέο ησλ ρξνλνζεηξψλ 

ησλ δχν ζηαζκψλ σο πξνο ηελ κεηαβνιή θαηά ηνλ άμνλα ησλ y, ε 

ρξνληθή ζηηγκή πνπ ζεκεηψζεθαλ θαζψο θαη νη απφθιηζε ησλ ηηκψλ ησλ 

δχν νξγάλσλ. Παξαηεξείηαη φηη νη : 

 νη δηαθνξέο θπκαίλνληαη απφ 0 – 5mm, 

 ην VX γηα ηνλ θνηλφ ζηφρν 128 έρεη θαηαγξάςεη κεγαιχηεξεο 



75 

 

κεηαβνιέο ζε ηηκή, θαη 

 θαη ηα δχν φξγαλα έρνπλ θαηαγξάςεη, κε δηαθνξά ηεο ηάμεο ηνπ 

1-2 δεπηεξνιέπησλ, απηέο ηηο αθξαίεο κεηαβνιέο. 

 

 

Αθξαίεο 

ηηκέο 

(Α/Α) 

Υξόλνο 

(sec) 

 

ηόρνο 128 

(mm) 

 

Υξνλνο 

(sec) 

 

ηόρνο 128 

(mm) 

 

Απόθιηζε 

(mm) 

1 69 7 70 11 4 

2 79 -13 80 -14 1 

3 280 10 280 13 3 

4 290 -10 292 -15 5 

5 300 13 300 15 2 

6 308 -8 307 -8 0 

7 318 -14 318 -14 0 

8 389 14 390 14 0 

9 398 -10 397 -12 2 

Πίλαθαο 4.2 Πίλαθαο αθξαίσλ ηηκώλ γηα ην 2
ν
  πείξακα κεηαμύ ησλ δύν 

νξγάλσλ γηα ηνλ ζηόρν 128 ζηνλ εγθάξζην άμνλα ηεο γέθπξαο 
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ρήκα 4.8 Υξνλνζεηξέο ηεο δηακήθνπο κεηαβνιήο ηεο ζέζεο ηνπ ζηόρνπ 128 από ηνπο δύν γεσδαηηηθνύο ζηαζκνύο 
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ρήκα 4.9 Υξνλνζεηξέο ηεο εγθάξζηαο κεηαβνιήο ηεο ζέζεο ηνπ ζηόρνπ 128 από ηνπο δύν γεσδαηηηθνύο ζηαζκνύο 

 

 

-16

-14

-12

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

14

16

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 520 540 560

Χρόνος (σε secs)

Μ
ε
τα

β
ο

λ
ή

 τ
ο

σ
 y

 (
σ

ε
 m

m
)

VX

IS



78 

 

 

 
ρήκα 4.10 Υξνλνζεηξέο ηεο θαηαθόξπθεο κεηαβνιήο ηεο ζέζεο ηνπ ζηόρνπ 128 από ηνπο δύν γεσδαηηηθνύο ζηαζκνύο 
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ρήκα 4.11 Οξηδνληηνγξαθίεο ηνπ ζηόρνπ 128 α) κε ην IS β)κε ην VX  

 

4.3 Αλάιπζε ρξνλνζεηξώλ 3
νπ 

πεηξάκαηνο 

 

ην ηξίην πείξακα κεηξήζεθαλ νη ζηφρνη 128 απφ ην IS θαη 126 απφ 

ην VX, νη νπνίνη βξίζθνληαη ζηνλ ίδην ππιψλα αιιά ζε δηαθνξεηηθφ 

χςνο. Ο ζηφρνο 128 βξίζθεηαη ζην ςειφηεξν ζεκείν ηνπ ππιψλα ελψ ν 

ζηφρνο 126 είλαη ηνπνζεηεκέλνο 19m ρακειφηεξα. ην πείξακα απηφ 

επηρεηξήζεθε λα κειεηεζεί ε ζπκπεξηθνξά ηνπ ππιψλα ζε δχν 

δηαθνξεηηθά ζεκεία ηνπ. 

Όζνλ αθνξά ηηο κεηαβνιέο ζηνλ δηακήθε άμνλα (ζρήκα 4.12) νη 

κεηξήζεηο βξίζθνληαη κέζα ζηα φξηα ηεο αβεβαηφηεηαο ησλ νξγάλσλ θαη 

γηα ηνπο δχν ζηφρνπο. Απηφ πνπ πξνθαιεί εληχπσζε είλαη ην δηάγξακκα 

ηνπ ζηφρνπ 126. Γηα ηα πξψηα 250 δεπηεξφιεπηα ησλ κεηξήζεσλ ε 

κεηξνχκελε ζέζε ζηνλ άμνλα ησλ x θαίλεηαη λα αιιάδεη ζπλερψο κέρξη 
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ην 240sec φπνπ θαη απνθηά κηα ζηαζεξή ζέζε ηζνξξνπίαο γχξσ απφ ηελ 

νπνία ηαιαληψλεηαη.  

ηα δηαγξάκκαηα ησλ κεηαβνιψλ θαηά ηνλ εγθάξζην άμνλα ηεο 

γέθπξαο (ζρήκα 4.13) φζνλ αθνξά ηνλ ζηφρν 128 παξαηεξνχληαη εχξε 

κεηαθηλήζεσλ έμσ απφ ηα φξηα ζνξχβνπ, ελ αληηζέζεη κε ηνλ ζηφρν 126 

πνπ νη κεηξήζεηο βξίζθνληαη εληφο νξίσλ ζνξχβνπ. Όκσο ζην θνηλφ 

γξάθεκα (δηάγξακκα 4.17)  δηαθξίλεηαη φηη ππάξρεη, ηδηαίηεξα ζε θάπνηεο 

αθξαίεο ηηκέο ηνπ ζηφρνπ 128, κηα αληίζηνηρε θίλεζε θαη απφ ηνλ 126 κε 

κηθξφηεξε βέβαηα ηηκή αθνχ ιφγσ ηεο ζέζε ηνπ αλακέλνληαλ θαη πνιχ 

κηθξφηεξεο κεηαθηλήζεηο. 

Άμην παξαηήξεζεο είλαη ην δηάγξακκα 4.13β ηνπ ζηφρνπ 126 φπνπ 

πάιη δηαθξίλεηαη θάηη αληίζηνηρν κε ην δηάγξακκα 4.12β. Γειαδή γηα ηα 

πξψηα 250 δεπηεξφιεπηα ε κεηαβνιή ηνπ y δελ εθηειείηαη γχξσ απφ κηα 

ζέζε ηζνξξνπίαο αιιά κεηαβάιιεηαη ζπλερψο. Δθηηκάηαη πσο γηα θάπνην 

ιφγν ν γεσδαηηηθφο ζηαζκφο VX θιείδσλε ηνλ ζηφρν ζε δηαθνξεηηθή 

ζέζε θάηη ην νπνίν θαίλεηαη θαη ζην δηάγξακκα 4.15β ηεο 

νξηδνληηνγξαθίαο ηνπ ζηφρνπ 126. 

Όζνλ αθνξά ηα δηαγξάκκαηα ησλ κεηαβνιψλ ζηνλ θαηαθφξπθν άμνλα 

ησλ ζηφρσλ παξαηεξείηαη πσο νη ρξνλνζεηξέο θαη ησλ δχν ζηφρσλ είλαη 

κέζα ζηα φξηα ζνξχβνπ. Βέβαηα εκθαλίδεηαη θαη ζε απηά ηα γξαθήκαηα 

ην θαηλφκελν ηεο αιιαγήο ηεο ζέζεο ηζνξξνπίαο ησλ ζηφρσλ ζηνλ 

θαηαθφξπθν άμνλα. 
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ρήκα 4.12  Υξνλνζεηξέο ηεο δηακήθνπο κεηαβνιήο ηεο ζέζεο ησλ ζηόρσλ 128(ςειά) θαη 126(ρακειά) ζηνλ ππιώλα Μ6 
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ρήκα 4.13 Υξνλνζεηξέο ηεο εγθάξζηαο κεηαβνιήο ηεο ζέζεο ησλ ζηόρσλ 128(ςειά) θαη 126(ρακειά) ζηνλ ππιώλα Μ6
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ρήκα 4.14 Υξνλνζεηξέο ηεο θαηαθόξπθεο κεηαβνιήο ηεο ζέζεο ησλ ζηόρσλ 128(ςειά) θαη 126(ρακειά) ζηνλ ππιώλα Μ6
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ρήκα 4.15 Οξηδνληηνγξαθίεο ηνπ ζηόρνπ  α)128 (ςειά) κε ην IS  β)ηνπ 

ζηόρνπ 126(ρακειά) κε ην VX  ζηνλ ππιώλα M6 
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ρήκα 4.16 Κνηλό γξάθεκα ηεο δηακήθνπο κεηαβνιήο ησλ ζηόρσλ 128(ςειά) θαη 126(ρακειά) ζηνλ ππιώλα Μ6 
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ρήκα 4.17 Κνηλό γξάθεκα ηεο εγθάξζηαο κεηαβνιήο ησλ ζηόρσλ 128(ςειά) θαη 126(ρακειά) ζηνλ ππιώλα Μ6 
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ρήκα 4.18 Κνηλό γξάθεκα ηεο θαηαθόξπθεο κεηαβνιήο ησλ ζηόρσλ 128(ςειά) θαη 126(ρακειά) ζηνλ ππιώλα Μ6 
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4.4 Αλάιπζε ρξνλνζεηξώλ 4
νπ

 πεηξάκαηνο 

 

ην ηέηαξην θαη ηειεπηαίν πείξακα πξαγκαηνπνηήζεθαλ κεηξήζεηο ζε 

θνηλφ ακθηπξηζκαηηθφ ζηφρν (GRZ4 360
ν
) απφ ηνπο δχν γεσδαηηηθνχο 

ζηαζκνχο. Ο ζηφρνο παθηψζεθε ζην εμσηεξηθφ θηγθιίδσκα πξνζηαζίαο 

ησλ πεδψλ ζην κέζν ηνπ αλνίγκαηνο ηεο γέθπξαο. θνπφο ηνπ 

πεηξάκαηνο ήηαλ ε ζχγθξηζε ησλ κεηξήζεσλ ησλ δχν νξγάλσλ ζε φινπο 

ηνπο άμνλεο θαζψο θαη ε κειέηε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ θαηαζηξψκαηνο 

ηεο γέθπξαο. 

Όζνλ αθνξά ηηο κεηαβνιέο ζηνλ δηακήθε άμνλα (δηάγξακκα 4.19) 

παξαηεξείηαη φηη βξίζθνληαη κέζα ζηα φξηα ηνπ ζνξχβνπ νπφηε δελ 

κπνξνχλ λα εμαρζνχλ ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ χπαξμε ηπρφλ ηαιάλησζεο. 

Οη θακπχιεο ησλ ρξνλνζεηξψλ ησλ δχν νξγάλσλ δελ έρνπλ ηελ ίδηα 

κνξθή γεγνλφο ην νπνίν νθείιεηαη πηζαλφλ ζην φηη νη κεηαθηλήζεηο πνπ 

κεηξήζεθαλ βξίζθνληαη κέζα ζηα φξηα ηεο αβεβαηφηεηαο ησλ δχν 

ζηαζκψλ. Δπίζεο γίλεηαη αληηιεπηφ ζην ίδην δηάγξακκα φηη ε θακπχιε 

ηεο ρξνλνζεηξάο ηνπ IS κεηά ην 560sec αιιάδεη ζέζε ηζνξξνπίαο θάηη 

πνπ δελ ηζρχεη γηα ηελ θακπχιε ηνπ VX. Δθηηκάηαη φηη κπνξεί λα 

νθείιεηαη ζε θάπνην ζθάικα ζην θιείδσκα ηνπ ζηφρνπ ν νπνίνο ήηαλ 

ακθηπξηζκαηηθφο. 

ην δηάγξακκα 4.20 πνπ αθνξά ηηο εγθάξζηεο κεηαθηλήζεηο φπσο θαη 

ζηνλ δηακήθε άμνλα, νη ηηκέο θαη ησλ δχν ζηαζκψλ βξίζθνληαη κέζα ζηα 

φξηα ζνξχβνπ πιελ θάπνησλ ζπνξαδηθψλ αθξαίσλ ηηκψλ ηεο θακπχιεο 

ηνπ IS γηα ηηο νπνίεο δελ κπνξεί λα εμαρζεί θάπνην ζπκπέξαζκα αθνχ δελ 

εκθαλίδνληαη ζηελ θακπχιε ηνπ VX. 

ηνλ θαηαθφξπθν άμνλα αλακέλνληαλ ζεκαληηθέο κεηαθηλήζεηο-

ηαιαληψζεηο αθνχ ην κέζν ηνπ αλνίγκαηνο είλαη έλα απφ ηα ζεκεία πνπ 

θαηαπνλείηαη πεξηζζφηεξν ζηηο γέθπξεο εηδηθά ζηηο θαισδησηέο φπσο 

απηή πνπ εμεηάδεηαη. 

ην ζρήκα 4.21 γίλεηαη αληηιεπηφ φηη έρνπλ θαηαγξαθεί 

αμηνζεκείσηα εχξε ηαιαληψζεσλ θαη απφ ηα δχν φξγαλα. ηνλ πίλαθα 

4.4 πνπ παξαηίζεηαη γίλεηαη αληηπαξαβνιή ησλ εχξσλ ηαιάλησζεο πνπ 

έρνπλ θαηαγξάςεη νη δχν ζηαζκνί. Γίλεηαη αληηιεπηφ φηη έρνπλ ζεκεησζεί 

θνηλά θαηαγεγξακκέλα εχξε θαη απφ ηα δχν φξγαλα κε απνθιίζεηο ηεο 

ηάμεο 0-5mm. Δίλαη εκθαλήο ε νκνηφηεηα ζηηο δχν θακπχιεο ζηα 

ρξνληθά δηαζηήκαηα πνπ είρακε θαηαγξαθέο θαη απφ ηνπο δχν ζηαζκνχο 

αθνχ ππάξρνπλ θαη θάπνηα θελά δηαζηήκαηα ζηηο θαηαγξαθέο ηνπο. 

πκπεξαίλεηαη πσο έληνλεο ηαιαληψζεηο νη νπνίεο είλαη εθηφο ηεο 

αβεβαηφηεηαο ησλ ζηαζκψλ κπνξνχλ επάμηα λα πεξηγξαθνχλ απφ 

απηφκαηα ειεγρφκελνπο γεσδαηηηθνχο ζηαζκνχο. 

Ζ κεζνδνινγία ε νπνία ρξεζηκνπνηήζεθε ζε απηφ ην πείξακα 

αλέδεημε θάπνηα πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη ζηνπο ξνκπνηηθνχο 

ζηαζκνχο φπσο φηη : 
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 δηαπηζηψζεθαλ θελά ζηηο θαηαγξαθέο γηα αξθεηά δεπηεξφιεπηα, ην 

νπνίν ζεκαίλεη φηη ράλεηαη ζεκαληηθή πιεξνθνξία. 

 γηα κεηαθηλήζεηο πνπ βξίζθνληαη κέζα ζηα φξηα ζνξχβνπ ησλ 

κεηξήζεσλ νη δχν ζηαζκνί δελ θαηέγξαςαλ ηηο ίδηεο κεηαβνιέο 

ζηνλ δηακήθε θαη εγθάξζην άμνλα πξνθαλψο ιφγσ δηαθνξεηηθψλ 

πξνδηαγξαθψλ ησλ δχν νξγάλσλ. 

 Ηδηαίηεξα γηα ην IS θαηεγξάθεζαλ αθξαίεο ηηκέο ζηηο δηακήθεηο θαη 

εγθάξζηεο κεηαβνιέο ηνπ ζηφρνπ νη νπνίεο δελ δηθαηνινγνχζαλ ηελ 

χπαξμή ηνπο. 

 Δπηπιένλ ην IS θαίλεηαη λα ζηακαηά λα θαηαγξάθεη κεηά ην 600sec 

(ζρήκα 4.21) ηηο ηαιαληψζεηο ηνπ θαηαζηξψκαηνο ελ αληηζέζεη κε 

ην VX πνπ δείρλεη αμηνζεκείσηεο κεηαβνιέο 

 Καηά ηελ επεμεξγαζία ησλ κεηξήζεσλ απηνχ ηνπ πεηξάκαηνο 

ρξεηάζηεθε λα αθαηξεζνχλ θάπνηεο ηηκέο απφ ηηο αξρηθέο γηα λα 

ζπγρξνληζηνχλ πιήξσο ηηο θακπχιεο ησλ κεηαβνιψλ. Απηφ 

ζεκαίλεη φηη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πεηξακάησλ εκθαλίζηεθε κηα 

απφθιηζε ζηνπο ρξφλνπο ησλ δχν νξγάλσλ ηεο ηάμεο ηνπ 1 sec. 

 

Α/Α 

IS VX 
 

Απφθιηζε 

(mm) 

Υξνληθή 

δηάξθεηα 

(sec) 

Δχξνο 

Σαιάλησζεο 

(mm) 

Υξνληθή 

δηάξθεηα 

(sec) 

Δχξνο 

Σαιάλησζεο 

(mm) 

1 173-176 20 174-177 17 3 

2 185-187 19 185-187 20 1 

3 210-213 15 210-213 17 2 

4 213-217 20 213-217 20 0 

5 278-281 23 278-281 28 5 

6 391-395 36 391-395 31 5 

7 532-535 58 532-535 57 1 

8 535-537 37 535-537 37 0 

9 539-540 33 539-540 30 3 

10 585-587 23 585-587 26 3 

11 587-592 33 587-592 35 2 

12 - - 607-611 37 - 

13 - - 611-622 50 - 

14 - - 622-628 49 - 

15 - - 628-634 38 - 

16 - - 634-644 35 - 

17 - - 644-649 46 - 

18 - - 649-664 55 - 

19 - - 771-782 67 - 

20 - - 782-791 65 - 

Πίλαθαο 4.3 Δύξε ηαιάλησζεο θαη ρξνληθή δηάξθεηα πνπ θαηεγξάθεζαλ 

από ηνπο δύν ζηαζκνύο θαη ε απόθιηζε κεηαμύ ηνπο 
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ρήκα 4.19 Υξνλνζεηξέο ηεο δηακήθνπο κεηαβνιήο ηεο ζέζεο ηνπ ακθηπξηζκαηηθνύ ζηόρνπ(GRZ4) από ηνπο δύν γεσδαηηηθνύο 

ζηαζκνύο 
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ρήκα 4.20 Υξνλνζεηξέο ηεο εγθάξζηαο κεηαβνιήο ηεο ζέζεο ηνπ ακθηπξηζκαηηθνύ ζηόρνπ(GRZ4) από ηνπο δύν γεσδαηηηθνύο 

ζηαζκνύο 
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Γηάγξακκα 4.1Κνηλό γξάθεκα ησλ κεηαβνιώλ ζηνλ άμνλα ησλ z γηα IS θαη VX ζην ηέηαξην πείξακα ρήκα 4.21 Υξνλνζεηξέο ηεο θαηαθόξπθεο κεηαβνιήο ηεο ζέζεο ηνπ ακθηπξηζκαηηθνύ ζηόρνπ(GRZ4) από ηνπο δύν 

γεσδαηηηθνύο ζηαζκνύο 
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ρήκα 4.22 Οξηδνληηνγξαθηθή θίλεζε ηνπ ζηόρνπ GRZ4(OMNI)  α) από ην 

IS β)από ηo VX  

 

Όζνλ αθνξά ηα δηαγξάκκαηα νξηδνληηνγξαθίαο ηνπ ζηφρνπ (ζρήκα 

4.22) παξαηεξείηαη πσο θαη απφ ηα δχν φξγαλα έρνπλ δνζεί γξαθήκαηα 

κε ζηαζεξφ θέληξν βάξνπο ηεο νξηδνληηνγξαθηθήο θίλεζεο ηνπ ζηφρνπ. 

Δηδηθφηεξα ην VX θαίλεηαη πσο έρεη πεξηγξάςεη κηα πην νκαιή 

νξηδνληηνγξαθηθή θίλεζε ηεο ζέζεο ηνπ ζηφρνπ κε κηθξφηεξε δηαζπνξά 

απφ απηή ηνπ IS. Γηα ην VX πξνθχπηνπλ κεηαηνπίζεηο 2mm ζηνλ 

δηακήθε άμνλα θαη 3mm ζηνλ εγθάξζην ελψ κε ην IS 4mm θαη 6mm 

αληίζηνηρα. 
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4.5 Αλάιπζε ρξνλνζεηξώλ ζην πεδίν ησλ ζπρλνηήησλ κέζσ 

θαζκαηηθήο αλάιπζεο 

 

Ζ ηειεπηαία θάζε ηεο επεμεξγαζίαο ησλ κεηξήζεσλ πεξηειάκβαλε ηε 

θαζκαηηθή ηνπο αλάιπζε ψζηε λα πξνθχςεη ε πεξίνδνο ηεο ηαιάλησζεο 

ηεο γέθπξαο. Ζ θαζκαηηθή αλάιπζε είλαη κία καζεκαηηθή κέζνδνο 

επεμεξγαζίαο ρξνλνζεηξψλ ε νπνία έρεη ην ραξαθηεξηζηηθφ φηη κεηαθέξεη 

ηηο κεηξήζεηο απφ ην πεδίν ηνπ ρξφλνπ ζην πεδίν ησλ ζπρλνηήησλ. Έηζη 

δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα απνθαιπθζνχλ θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

ρξνλνζεηξάο, φπσο είλαη κία πηζαλή πεξηνδηθφηεηα, ε νπνία κε άιιεο 

καζεκαηηθέο κεζφδνπο ζα ήηαλ δχζθνιν λα εληνπηζηεί. 

 

4.5.1 Μέζνδνη θαζκαηηθήο αλάιπζεο 

 

Ζ αλάιπζε ζην πεδίν ησλ ζπρλνηήησλ απνηειεί έλα κέζν γηα ηελ 

άληιεζε πιεξνθνξηψλ απφ δεδνκέλα πνπ ραξαθηεξίδνπλ έλα θαηλφκελν, 

δηαδηθαζία ή κέγεζνο γηα ην νπνίν ε αλάιπζε ζην πεδίν ηνπ ρξφλνπ δελ 

επαξθεί γηα λα ην πεξηγξάςεη πιήξσο. Κάζε ζήκα κπνξεί λα δηαζπαζηεί 

ζε ζπληζηψζεο θάζε κία απφ ηηο νπνίεο ραξαθηεξίδεηαη απφ θάπνηα 

ζπρλφηεηα. Ζ αλάιπζε πνπ πξαγκαηνπνηείηαη γηα ην ζθνπφ απηφ ιέγεηαη 

θαζκαηηθή. ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία ππάξρνπλ κηα ζεηξά απφ κεζφδνπο 

θαζκαηηθήο αλάιπζεο νη θπξηφηεξεο απφ ηηο νπνίεο είλαη: 

 νη κεηαζρεκαηηζκνί Fourier θαη  

 ην Καλνληθνπνηεκέλν Πεξηνδόγξακκα Lomb, γηα ηελ πεξίπησζε 

πνπ ηα δεδνκέλα είλαη κε ηζαπέρνληα. 

 

4.5.2 Μεηαζρεκαηηζκνί Fourier 

 

Ζ αλάιπζε θαηά Fourier βαζίδεηαη ζηελ παξαδνρή φηη θάζε πεξηνδηθφ 

ζήκα κπνξεί λα εθθξαζηεί σο άζξνηζκα θαηάιιεια επηιεγκέλσλ 

εκηηνλνεηδψλ θπκάησλ. Οη κεηαζρεκαηηζκνί Fourier δηαθξίλνληαη ζηνλ 

πλερή, γηα ζπλερή ζήκαηα θαη ζην Γηαθξηηφ, γηα ζήκαηα κε δηαθξηηέο 

ηηκέο. 

Ο δηαθξηηφο Μεηαζρεκαηηζκφο Fourier (DFT) νδεγεί ζηνλ 

ππνινγηζκφ ηνπ θάζκαηνο ζπρλνηήησλ κε Ν ηηκέο θαη δίλεηαη απφ ηε 

ζρέζε 4.1 [Harman et al., 2000] 

 

Fk  =  F  
k

NTs
  =   f(nTs

N−1

 n=0

)e−i2πnk  / N  

 

(4.1) 

Όπνπ, 



95 

 

Fk =  ζήκα κε Ν δηαθξηηέο ηηκέο πνπ απνηειεί ην κεηαζρεκαηηζκφ DFT 

ελφο άιινπ ζήκαηνο Ν δηαθξηηψλ ηηκψλ, fn, κε k = 0, …, N-1 

N  = ην πιήζνο ησλ δηαθξηηψλ ηηκψλ ηνπ ζήκαηνο πνπ αλαιχεηαη 

Ts = ην ρξνληθφ δηάζηεκα κεηαμχ δηαδνρηθψλ ηηκψλ 

Με ηνλ ηξφπν απηφ Ν ζεκεία ηεο ρξνλνζεηξάο νδεγνχλ ζε Ν ηηκέο 

ζπρλφηεηαο ζην θάζκα ζπρλνηήησλ, πνπ απέρνπλ κεηαμχ ηνπο 

δηαζηήκαηα ζπρλφηεηαο ίζα κε:   

                                                                                                                     

Ζ γεληθφηεξε κνξθή ηνπ DFT είλαη : 

 

𝐅 𝐟 =  Fr f +  iFi  (f)   (4.3) 

 

φπνπ, 

Fr(f)  =  ην πξαγκαηηθφ κέξνο ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ θαη 

Fi(f)  =  ην θαληαζηηθφ κέξνο. 

 

Ο πην ζπλήζεο αιγφξηζκνο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ DFT, ν FFT (Fast 

Fourier Transform), κεηαηξέπεη έλα ζήκα Ν ζεκείσλ ζε δχν ζήκαηα κε  

Ν / 2 + 1 ζεκεία. Δλψ ην αξρηθφ ζήκα αλαθέξεηαη ζε θιίκαθα ρξφλνπ ηα 

ζήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ απηφ, κέζσ ησλ κεηαζρεκαηηζκψλ Fourier, 

αλαθέξνληαη ζε θιίκαθα ζπρλνηήησλ. 

Ο αξηζκφο ησλ ηηκψλ ηνπ ζήκαηνο πνπ αλαιχεηαη ζπκβνιίδεηαη 

ζπλήζσο κε ηε κεηαβιεηή Ν. Θεσξεηηθά ην Ν κπνξεί λα πάξεη 

νπνηαδήπνηε ζεηηθή αθέξαηα ηηκή, σζηφζν ζηελ πεξίπησζε πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη ν FFT απνηειεί δχλακε ηνπ 2,  N = 2k. Σηο πεξηζζφηεξεο 

θνξέο ην Ν ιακβάλεη ηηκέο απφ 32 έσο 4096 [Smith, 1997]. 

Σν εχξνο ηηκψλ ησλ ζπρλνηήησλ DFT είλαη [Bath, 1974]: 

          
1

2 tr
≤ 𝐟 ≤

N

2 tr
 (4.4) 

 

Όπνπ, 

tr  =  ην ζπλνιηθφ δηάζηεκα πνπ θαιχπηνπλ νη παξαηεξήζεηο θαη     

N =  ην κήθνο ηεο ρξνλνζεηξάο.   

Σν αλψηαην φξην ηνπ εχξνπο ηνπ δηαζηήκαηνο ησλ ζπρλνηήησλ          

N / 2*tr εθθξάδεη ηε ζπρλφηεηα Nyquist fc, πνπ απνηειεί ηε κέγηζηε 

ζπρλφηεηα ηνπ θάζκαηνο [Proakis, Manolakis, 1996]. Ο ππνινγηζκφο ηνπ 

θάζκαηνο Fourier γηα ζπρλφηεηεο κεγαιχηεξεο απφ N / 2*tr κπνξεί λα 

πξνθαιέζεη ςεχδηζε (aliasing). Ο φξνο ραξαθηεξίδεη ην θαηλφκελν φπνπ 

𝐟𝐒 =
1

NTS
 

 

 (4.2) 
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θάζε ζπρλφηεηα εθηφο ηνπ δηαζηήκαηνο [-fc, fc] κεηαθέξεηαη εζθαικέλα 

εληφο απηνχ [Press et al., 1992].  

Γηα ηζαπέρνληα δεδνκέλα ε ζπρλφηεηα Nyquist είλαη ίζε κε 0.5*fs, 

φπνπ, fs είλαη ε ζπρλφηεηα δεηγκαηνιεςίαο [Press et al., 1992]. 

 Σν θάζκα ζπρλνηήησλ κπνξεί λα παξνπζηαζηεί κε δηάθνξεο κνξθέο 

νπσο ε πνιηθή. ε απηή ηε κνξθή παξνπζίαζεο ην πξαγκαηηθφ Fr(f) θαη 

ην θαληαζηηθφ κέξνο Fi(f) ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ DFT αληηθαζίζηαληαη 

απφ δχν άιια κεγέζε πνπ νλνκάδνληαη Μέγεζνο (Magnitude) c(f) θαη 

θάζε Phase = ζ, ηνπ F(f). Σν Μέγεζνο c(f) παίξλεη εμ’ νξηζκνχ πάληα 

ζεηηθέο ηηκέο. Με ηνλ ηξφπν απηφ δελ ράλεηαη θακηά πιεξνθνξία, ελψ 

δίλεηαη ε δπλαηφηεηα θαιχηεξεο θαηαλφεζεο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ 

ζήκαηνο [Smith, 1997]. 

Σν θάζκα ζπρλνηήησλ δίλεη ηε ζεκειηψδε ζπρλφηεηα f0 ηνπ ζήκαηνο 

πνπ εμεηάδεηαη θαη ηελ αληίζηνηρε θάζε ζn. Με ηνλ ηξφπν απηφ ην ζήκα 

κπνξεί λα πξνζεγγηζηεί κε ηε ζρέζε: 

 

𝐟 𝐭 =  
a0

2
+ cn cos 2πf0t + θn  (4.5) 

Όπνπ, 

α0 = ε ηηκή ηνπ θάζκαηνο ζπρλνηήησλ πνπ αληηζηνηρεί ζε κεδεληθή  

ζπρλφηεηα 

cn  =  ην κέγεζνο ηνπ θάζκαηνο ζπρλνηήησλ θαη ηζνχηαη κε: 

 

     𝐜𝐧  =   Fr fn 
2 + Fi fn 

2 (4.6) 

 

ζn = ε δηαθνξά θάζεο ε νπνία ππνινγίδεηαη απφ ηελ ζρέζε: 

 

𝛉𝐧 =  tan−1  
Fi fn 

Fr fn 
  (4.7) 

 

Πνιιέο θνξέο ην θάζκα ησλ ζπρλνηήησλ πνπ ππνινγίδεηαη θαίλεηαη 

λα παξνπζηάδεη πνιιέο θαη κηθξέο θνξπθέο ζε έλα κεγάιν εχξνο 

ζπρλνηήησλ ηνπ. Απηφ θαλεξψλεη ηελ παξνπζία ιεπθνχ ζνξχβνπ (white 

noise). Λεπθφο ζφξπβνο ζεκαίλεη φηη θάζε κηα απφ ηηο ηηκέο ηνπ ζήκαηνο 

δελ παξέρεη πιεξνθνξίεο γηα ηηο ππφινηπεο ηηκέο. Δθηφο απφ ην ιεπθφ 

ζφξπβν, πην ζπλεζηζκέλε είλαη ε παξνπζία ηνπ έγρξσκνπ ζνξχβνπ 

(coloured noise). Απηφο ν ηχπνο ζνξχβνπ απαληάηαη ζπλήζσο ζηε κνξθή 

ηνπ θφθθηλνπ ζνξχβνπ(red noise). ηελ πεξίπησζε απηή ην κέγεζνο ζην 

θάζκα ησλ ρακειψλ ζπρλνηήησλ κεηψλεηαη ζηαδηαθά θαηά 1/ f 
a
 φπνπ ν 

εθζέηεο α παίξλεη ζπλήζσο ηελ ηηκή 1[Smith, 1997]. 
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4.5.3 Καλνληθνπνηεκέλν Πεξηνδόγξακκα Lomb 

 

Πξφθεηηαη γηα έλα αιγφξηζκν πνπ αλέπηπμε ν Lomb (1976) θαη 

αξγφηεξα ν Scargle (1982) κε θχξην ζηφρν ηε θαζκαηηθή αλάιπζε φρη 

κφλν ηζαπέρνπζσλ ηηκψλ, φπσο γηλφηαλ κέρξη ηφηε κε ηνπο 

κεηαζρεκαηηζκνχο Fourier αιιά θαη κε ηζαπέρνπζσλ, φπσο είλαη 

ζπλήζσο νη πεξηζζφηεξεο ρξνλνζεηξέο πνπ πεξηγξάθνπλ κηα θπζηθή 

δηαδηθαζία. Σν Καλνληθνπνηεκέλν Πεξηνδφγξακκα Lomb επηηξέπεη ηε 

θαζκαηηθή αλάιπζε ζεκάησλ αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ απηά 

πεξηέρνπλ ζφξπβν θαη είλαη πεπεξαζκέλα ζε κήθνο, ρσξίο λα ράλνληαη 

πιεξνθνξίεο ή λα κεηψλεηαη ε αθξίβεηα ησλ απνηειεζκάησλ [Pytharouli, 

Stiros, 2007], [Pytharouli et al., 2007]. Απηφο ν αιγφξηζκνο ηζνδπλακεί 

κε ηελ πξνζαξκνγή κηαο εκηηνληθήο θακπχιεο ηεο κνξθήο [Koh, Sarkar, 

2005]: 

𝐡 𝐭 = a cos 
2π

T
 t − τ  + b sin 

2π

T
 t − τ   (4.8) 

             

Ζ φιε δηαδηθαζία πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά απφ ηνλ Lomb (1976). Σν 

«Καλνληθνπνηεκέλν Πεξηνδφγξακκα Lomb» γηα κηα πεξίνδν Σ δίλεηαη 

απφ ηε ζρέζε[Press et al., 1992]: 

 

𝐏 𝐓 =
1

2ζ2

 
 
 
 

 
 
    xj − x  cos

2π ti − η 
Σ

N
j=1  

2

 
cos2 2π ti − η 

Σ
N
j=1

+

   xj − x  sin
2π ti − η 

Σ
N
j=1  

2

 
sin2 2π ti − η 

Σ
N
j=1  

 
 
 

 
 
 

 

 

(4.9) 

Όπνπ, ε παξάκεηξνο η νξίδεηαη απφ ηελ ζρέζε:      

 

tan
4πτ

T
=
 sin  

4πti

T  N
j=1

 cos  
4πti

T  N
j=1

 (4.10) 

 

Ν  =  ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ παξαηεξήζεσλ 

ti     =    ε ρξνληθή ζηηγκή θαηά ηελ νπνία θαηαγξάθεθε ε ηηκή xi 

𝐱     =  ε κέζε ηηκή ησλ παξαηεξήζεσλ 𝐱 = 
1

Ν
 xΝ

i=1 i 

𝛔𝟐  =  ε ηππηθή απφθιηζε ησλ παξαηεξήζεσλ ζ2= 
1

Ν−1
 (xΝ

i=1 i - x )
2
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Ζ ηηκή ηνπ πεξηνδνγξάκκαηνο P(T) είλαη αδηάζηαηε θαζψο έρεη 

θαλνληθνπνηεζεί κε ρξήζε ηνπ φξνπ 1 / 2ζ
2
 θαη εθθξάδεη ηελ πηζαλφηεηα 

χπαξμεο πεξηνδηθφηεηαο κε πεξίνδν Σ ζηα δεδνκέλα.  

Ο φξνο δεμηά ηνπ παξάγνληα 1 / 2ζ
2
  δελ είλαη ηίπνηε άιιν παξά ε 

εμίζσζε 4.8. Οη ζπληειεζηέο a θαη b έρνπλ αληηθαηαζηαζεί απφ 

ηζνδχλακεο εθθξάζεηο ηέηνηεο ψζηε λα ειαρηζηνπνηείηαη ε δηαθνξά       

(x-h(t))
2
.  

Οη εθθξάζεηο απηέο πξνέθπςαλ κε εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ειαρίζησλ 

ηεηξαγψλσλ. Ζ κέγηζηε ηηκή ηνπ πεξηνδνγξάκκαηνο πξνθχπηεη φηαλ ην Σ 

πάξεη ηελ ηηκή πνπ ειαρηζηνπνηεί ην άζξνηζκα ησλ ηεηξαγψλσλ ησλ 

ππνινίπσλ απφ ηελ πξνζαξκνγή ηεο εμίζσζεο 4.8 ζηα δεδνκέλα 

[Scargle, 1982]. Σν επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο p θάζε θνξπθήο δίλεηαη απφ 

ηε ζρέζε : 

𝐩 = 1 − (1 − e−P T )N  (4.11) 

 

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ηηκήο ηνπ πεξηνδνγξάκκαηνο πάλσ απφ ηελ 

νπνία θάζε θνξπθή είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή γηα επηιεγκέλν επίπεδν 

ζεκαληηθφηεηαο p ρξεζηκνπνηείηαη ε εμίζσζε 4.12 θαη επηιχνπκε σο 

πξνο P(T): 

 

   𝐳𝟎 = − ln[1 − (1 − p)
1
N ] (4.12) 

 

Όπνπ, 

z0 =  ε ηηκή πάλσ απφ ηελ νπνία θάζε θνξπθή ηνπ πεξηνδνγξάκκαηνο 

        είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή κε (1-p)*100% επίπεδν εκπηζηνζχλεο 

p  = ην επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 

N =  ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ παξαηεξήζεσλ 

 

Σν πεξηνδφγξακκα δίλεηαη κε ηε κνξθή γξαθήκαηνο φπνπ ν 

νξηδφληηνο άμνλαο αληηζηνηρεί ζηε ζπρλφηεηα f θαη ν θαηαθφξπθνο ζηελ 

ηηκή ηνπ πεξηνδνγξάκκαηνο φπσο ππνινγίδεηαη απφ ηελ εμίζσζε 4.9 γηα 

ζπγθεθξηκέλε ηηκή πεξηφδνπ Σ (T = 1/f).  

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ είλαη αλαγθαία ε επηινγή κηαο αξρηθήο 

ζπρλφηεηαο f0 θαζψο επίζεο ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ζπρλνηήησλ γηα ηηο 

νπνίεο ζα γίλνπλ νη ππνινγηζκνί. Έρνληαο πξνζδηνξίζεη ηηο ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθέο πεξηφδνπο -  ζπρλφηεηεο κέζσ ηνπ πεξηνδνγξάκκαηνο, ην 

εχξνο Α θαη ε δηαθνξά θάζεο θ ησλ πεξηνδηθψλ ζεκάησλ κέζα ζηε 

ρξνλνζεηξά, κπνξεί λα εθηηκεζεί κε εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ Διαρίζησλ 

Σεηξαγψλσλ [Vanicek, 1969], [Scargle, 1982].  

Πην αλαιπηηθά, γηα κηα ρξνλνζεηξά κε Ν ηηκέο θαη γηα θάζε κία απφ 

ηηο k πξνζδηνξηζκέλεο ζπρλφηεηεο κπνξνχκε λα γξάςνπκε: 
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𝐱𝐢 = x0 +  Aj
k
j−1 sin 2πtifi + φj ,  i=1,…,Ν, j=1,…,k (4.13) 

 

Ζ ιχζε ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ Ν εμηζψζεσλ κε 2k+1 αγλψζηνπο (Aj, θj, 

x0) βαζίδεηαη ζηα Διάρηζηα Σεηξάγσλα πξνυπνζέηνληαο αξρηθά ηε 

γξακκηθνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο [Mikail, Ackermann, 1976], [Vanicek, 

Krakiwski, 1982]. 

Ζ ςεχδηζε (aliasing) πνπ απνηειεί έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα 

πξνβιήκαηα γηα ηζαπέρνληα δεδνκέλα, πξαθηηθά δελ επεξεάδεη ηελ 

αλάιπζε ζηελ πεξίπησζε ησλ κε ηζαπέρνλησλ δεδνκέλσλ.  

Δπνκέλσο, ε ζπρλφηεηα Nyquist δελ απνηειεί ην αλψηαην φξην γηα ην 

εχξνο ηνπ δηαζηήκαηνο ησλ ζπρλνηήησλ γηα ηηο νπνίεο ππνινγίδεηαη ην 

Καλνληθνπνηεκέλν Πεξηνδφγξακκα Lomb.  

πλεπψο, αθφκε θαη αλ βξεζνχλ ζην πεξηνδφγξακκα θνξπθέο ζε 

ζπρλφηεηεο κεγαιχηεξεο ηεο ζπρλφηεηαο Nyquist, απηέο είλαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθέο θαη φρη απνηέιεζκα ηεο ςεχδηζεο φπσο αλαθέξεηαη απφ ηνπο 

Press et al. (1992). Γηα ηα κε ηζαπέρνληα δεδνκέλα ν ιφγνο 

 

𝐟𝐜,𝐦 =
N

2 ∗  tr
 (4.14) 

 

Όπνπ, 

N = ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ παξαηεξήζεσλ 

tr  = ην ζπλνιηθφ ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ θαιχπηεη ε ρξνλνζεηξά,             

αληηπξνζσπεχεη κηα «κέζε» ζπρλφηεηα Nyquist θαζψο δελ ππάξρεη 

ζηαζεξφ ρξνληθφ δηάζηεκα κεηαμχ δηαδνρηθψλ παξαηεξήζεσλ [Press et 

al., 1992]. 

 

4.6 Μεζνδνινγία θαζκαηηθήο αλάιπζεο 

 

ηελ εξγαζία απηή εθαξκφζηεθε σο κέζνδνο θαζκαηηθήο αλάιπζεο 

ησλ ρξνλνζεηξψλ ην Καλνληθνπνηεκέλν πεξηνδφγξακκα ηνπ Lomb γηα 

ηνπο εμήο ιφγνπο: 

 

 Οη γεσδαηηηθνί ζηαζκνί θαηέγξαθαλ αλά δεπηεξόιεπην (αλά 1 sec) 

θαη ππήξρε αβεβαηόηεηα πξνζδηνξηζκνύ ηνπ αθξηβνύο ρξόλνπ 

θαηαγξαθήο ησλ κεηξήζεσλ ηεο ηάμεο ησλ ±0.5sec, αθνύ ε 

θαηαγξαθή γηλόηαλ έσο ην αθέξαην δεπηεξόιεπην. 

 Οη θαηαγξαθέο ησλ ζηαζκώλ παξνπζίαζαλ ζεκαληηθά θελά άιινηε 

κηαο κέηξεζεο (θελό 1sec) άιινηε κεγαιύηεξεο ρξνληθήο δηάξθεηαο. 

 

Έηζη γηα λα αμηνπνηεζεί φιε ε πιεξνθνξία ρσξίο λα αθαηξεζνχλ ηα 

δηαζηήκαηα πνπ δελ θαηέγξαθαλ νη δπν ζηαζκνί επηιέρζεθε απηή  
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κέζνδνο θαζκαηηθήο αλάιπζεο αληί ηνπ ηαρχ κεηαζρεκαηηζκνχ Fourier ε 

νπνία απαηηεί ηζαπέρνληα δεδνκέλα θαη αξηζκφ θαηαγξαθψλ ν νπνίνο λα 

είλαη δχλακε ηνπ 2 (2
n
). 

Ζ εθαξκνγή ηνπ πεξηνδνγξάκκαηνο Lomb ζηηο ρξνλνζεηξέο έγηλε κε 

ζπγθεθξηκέλν αιγφξηζκν ηνπ καζεκαηηθνχ πξνγξάκκαηνο Matlab. ηνλ 

ζπγθεθξηκέλν αιγφξηζκν δφζεθαλ σο δεδνκέλα εηζαγσγήο νη πίλαθεο ησλ 

ρξφλσλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ κεηαβνιψλ ζε απηνχο ηνπο ρξφλνπο, ν 

αξηζκφο ηεο ππεξδεηγκαηνιεηςίαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο κεηξήζεηο 

καο θαζψο θαη ν αξηζκφο ηεο επαλάιεςεο ηεο δηαδηθαζίαο ππνινγηζκνχ 

ηεο ζπρλόηεηαο Nyquist απφ ηα εηζαγφκελα δεδνκέλα. 

Γεδνκέλνπ φηη αλακέλνληαλ ζπρλφηεηεο κηθξφηεξεο ηνπ 0.5Hz, ε 

ππεξδεηγκαηνιεηςία, δειαδή ηα παξαπάλσ δεδνκέλα πνπ ππήξραλ γηα 

ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ζπρλνηήησλ ήηαλ ίζε κε 2. Απηφ ζπλέβαηλε γηαηί νη 

ζηαζκνί θαηέγξαθαλ αλά 1 δεπηεξφιεπην νπφηε βάζεη ηνπ ζεσξήκαηνο 

Nyquist ε δεηγκαηνιεςία ήηαλ δηπιάζηα ηεο κέζεο ζπρλφηεηαο 0.5Hz, 

ηηκή κέρξη ηελ νπνία ζα κπνξνχζαλ λα ιεθζνχλ επηζηξνθέο θχξησλ 

ζπρλνηήησλ. 

Ο ζπγθεθξηκέλνο αιγφξηζκνο κεηά ηελ εθηέιεζή ηνπ επέζηξεθε ηηο 

ππνινγηζκέλεο ζπρλφηεηεο (f), ηελ αληίζηνηρε ηζρχ ηνπο (P) θαη έλαλ 

ζπληειεζηή ζπνπδαηφηεηαο ηεο θάζε ηζρχνο (prob) θαη ν νπνίνο 

πξνεηδνπνηεί θαη’ νπζία γηα ζπρλφηεηεο νη νπνίεο κπνξεί λα εκπεξηέρνπλ 

απμεκέλε πηζαλφηεηα αβεβαηφηεηαο.  

Σν γεγνλφο φηη ε δεηγκαηνιεςία ήηαλ νξηαθά κεγαιχηεξε απφ ηηο 

ζπρλφηεηεο πνπ αλακέλνληαλ πξνθάιεζε ηελ εκθάληζε ζνξχβνπ θαη γη’ 

απηφλ ην ιφγν ε θχξηα ζπρλφηεηα ππνινγίζηεθε κφλν ζηα πεηξάκαηα πνπ 

ιήθζεζαλ κεγάιε πνζφηεηα δεδνκέλσλ θαη ζε απηά πνπ θαηεγξάθεζαλ 

ηαιαληψζεηο κε κεγάιν εχξνο, εθηφο ηεο αβεβαηφηεηαο ησλ γεσδαηηηθψλ 

ζηαζκψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ. 

ηελ εξγαζία απηή εθαξκφζηεθε ν αιγφξηζκνο γηα θάζε ρξνλνζεηξά 

ηεο δηακήθνπο κεηαβνιήο, ηεο εγθάξζηαο κεηαβνιήο θαη ηεο πςνκεηξηθήο 

κεηαβνιήο θαη αθνχ έγηλε ε απαινηθή ησλ ζπρλνηήησλ κε κεγάιε 

αβεβαηφηεηα παξάρζεθε γηα θάζε κηα έλα δηάγξακκα.  

ηνλ άμνλα ησλ x ησλ δηαγξακκάησλ απηψλ απεηθνλίδνληαη νη 

ππνινγηζκέλεο ζπρλφηεηεο θαη ζηνλ άμνλα ησλ y ε αληίζηνηρε ηζρχο ηεο 

θάζε ζπρλφηεηαο. Σα δηαγξάκκαηα απηά αθνινπζνχλ ηελ θαηαλνκή 

Gauss θαη ε αηρκή ή νη αηρκέο θάζε δηαγξάκκαηνο ππνδειψλνπλ ηηο 

επηθξαηνχζεο θχξηεο ζπρλφηεηεο.  

Σέινο, ππνινγίζηεθε κε ηε ρξήζε ηεο εμίζσζεο 4.12 γηα θάζε κηα 

νκάδα πεηξακάησλ ε ηηκή ηεο ηζρχνο γηα επίπεδν εκπηζηνζχλεο 95% 

πάλσ απφ ηελ νπνία  θάζε θνξπθή ηνπ δηαγξάκκαηνο είλαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή. ηα δηαγξάκκαηα πνπ ζρεδηαζηήθαλ ραξάρζεθε ε ηηκή απηή 

κε κηα θφθθηλε γξακκή παξάιιειε ζηνλ άμνλα ησλ x κε ηελ 

ππνινγηζκέλε θάζε θνξά ηηκή. 
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ηνλ πίλαθα 4.4 θαίλνληαη νη ηηκέο νη νπνίεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα 

ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθψλ ηηκψλ ηεο ηζρχνο γηα θάζε 

πείξακα θαζψο θαη νη ππνινγηζκέλεο απηέο ηηκέο. 

 

Α/Α 

Πεηξακάησλ 

Δπίπεδν 

ζεκαληηθόηεηαο 

P(%) 

Αξηζκόο 

παξαηεξήζεσλ 

N 

ηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή 

ηηκή ηζρύνο 

z0 

1
ν
  95 1000 5.2 

2
ν
   95 800 4.7 

3
ν
  95 700 4.5 

4
ν
  95 900 4.9 

Πίλαθαο 4.4 Οη  ππνινγηζκέλεο ηηκέο ηεο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθήο ηζρύνο γηα 

θάζε πείξακα θαη επίπεδν ζεκαληηθόηεηαο 95% 

 

4.7 Αλάιπζε ησλ πεξηνδνγξακκάησλ ησλ πεηξακάησλ 

 

ην πξώην πείξακα ζην νπνίν έγηλε κέηξεζε δχν δηαθνξεηηθψλ 

ζηφρσλ ησλ 128 θαη 114 πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλνη ζην ςειφηεξν ζεκείν 

ησλ δχν ππιψλσλ Μ5 θαη Μ6 αληίζηνηρα, παξαηεξείηαη φηη ζπρλφηεηεο 

εμήρζεζαλ κφλν απφ ηηο ρξνλνζεηξέο ησλ κεηαβνιψλ ηνπ ζηφρνπ 114.  

ην δηάγξακκα ηεο δηακήθνπο κεηαβνιήο ηνπ ζηφρνπ 114 (ζρήκα 

4.23) δηαθξίλεηαη ζπρλφηεηα κε ηηκή 0.43Hz ελ κέζσ πςεινχ ζνξχβνπ 

αθνχ ππάξρνπλ θνξπθέο θαη ζε άιιεο ζπρλφηεηεο ζηαηηζηηθά κε 

ζεκαληηθέο. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ην αληίζηνηρν δηάγξακκα ζπρλνηήησλ 

ηεο εγθάξζηαο κεηαβνιήο ηνπ ίδηνπ ζηφρνπ ζην νπνίν μερσξίδεη ε ηηκή 

ηεο ζπρλφηεηαο 0.43Ζz.  

Πξέπεη λα επηζεκαλζεί πσο νη αληίζηνηρεο ρξνλνζεηξέο θαη γηα ηνπο 

δχν ζηαζκνχο βξίζθνληαλ κέζα ζηε δψλε αβεβαηφηεηαο ηνπο. Παξφιν 

απηά ήηαλ δπλαηή ε άληιεζε ζπρλφηεηαο απφ ηηο ρξνλνζεηξέο ηνπ VX 

θάηη πνπ δελ θαηέζηε εθηθηφ απφ ηηο αληίζηνηρεο ρξνλνζεηξέο ηνπ IS 

(ζρήκα 4.23). 

Δπηπιένλ ζηα δηαγξάκκαηα ζπρλνηήησλ ηε εγθάξζηαο κεηαβνιήο ησλ 

ζηφρσλ παξαηεξνχληαη θάπνηεο ηηκέο ζπρλνηήησλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο 

κε ηηκέο κηθξφηεξεο ησλ 0.10Hz. Απηέο νη ζπρλφηεηεο πξνθαλψο 

νθείινληαλ ζε θάπνην ζπζηεκαηηθφ ζφξπβν ησλ κεηξήζεσλ ησλ 

ξνκπνηηθψλ ζηαζκψλ θαη έμαιινπ είλαη εθηφο ηνπ πεδίνπ ζην νπνίν 

θηλνχληαη νη ζπρλφηεηεο ησλ εθαξκνγψλ. 

ηα δηαγξάκκαηα ηεο θαηαθφξπθεο κεηαβνιήο ζπρλφηεηα εκθαλίδεηαη 

κφλν ζε απηφ ηνπ ζηφρνπ 114 (ζρήκα 4.23) πάιη κε ηελ ίδηα ηηκή 0.43Hz 

ελ αληηζέζεη κε ην αληίζηνηρν δηάγξακκα ηνπ ζηφρνπ 128 ζην νπνίν δελ 

ππήξμε θάπνηα ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή θνξπθή. 
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Γηακήθεο κεηαβνιή – VX – ζηόρνο 114 Γηακήθεο κεηαβνιή – IS – ζηόρνο 128 

  

  

Δγθάξζηα κεηαβνιή – VX – ζηόρνο 114 Δγθάξζηα κεηαβνιή – IS – ζηόρνο 128 

  

     

Καηαθόξπθε κεηαβνιή – VX – ζηόρνο 114 Καηαθόξπθε κεηαβνιή – IS – ζηόρνο 128 

  

ρήκα 4.23 Πεξηνδνγξάκκαηα Lomb, δηακήθνπο, εγθάξζηαο θαη 

θαηαθόξπθεο κεηαβνιήο ησλ ζηόρσλ 114, 128 

 

ην δεύηεξν πείξακα κεηξήζεθε ηαπηφρξνλα θαη απφ ηνπο δχν 

γεσδαηηηθνχο ζηαζκνχο  IS θαη VX  ν ζηφρνο 128 πνπ βξίζθεηαη ζην 

ςειφηεξν ζεκείν ζηε βφξεηα πιεπξά ηνπ ππιψλα Μ6. 
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Γηακήθεο κεηαβνιή – VX – ζηόρνο 128 Γηακήθεο κεηαβνιή – IS – ζηόρνο 128 

  

  

Δγθάξζηα κεηαβνιή – VX – ζηόρνο 128 Δγθάξζηα κεηαβνιή – IS – ζηόρνο 128 

  

     

Καηαθόξπθε κεηαβνιή – VX – ζηόρνο 128 Καηαθόξπθε κεηαβνιή – IS – ζηόρνο 128 

  

ρήκα 4.24 Πεξηνδνγξάκκαηα Lomb, δηακήθνπο, εγθάξζηαο θαη 

θαηαθόξπθεο κεηαβνιήο ηνπ ζηόρνπ 128 

 

ε απηφ ην πείξακα δελ πξνέθπςαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο 

ζπρλφηεηεο εμαηξνπκέλνπ θάπνησλ ζπρλνηήησλ κηθξφηεξσλ ησλ 0.10Hz  

πνπ εκθαλίζηεθαλ ζηα δηαγξάκκαηα ηεο εγθάξζηαο κεηαβνιήο θαη ησλ 

δχν νξγάλσλ θαη ζην δηάγξακκα ηεο θαηαθφξπθεο κεηαβνιήο ηνπ 

IS(ζρήκα 4.24). 
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 Όπσο αλαθέξζεθε θαη γηα ην πξψην πείξακα απηέο νη ζπρλφηεηεο 

νθείινληαη ζηελ αβεβαηφηεηα ησλ νξγάλσλ. 

 

  

Γηακήθεο κεηαβνιή – VX – ζηόρνο 128(Φειά) Γηακήθεο κεηαβνιή – IS – ζηόρνο 126(Υακειά) 

  

  

Δγθάξζηα κεηαβνιή – VX – ζηόρνο 128(Φειά) Δγθάξζηα κεηαβνιή – IS – ζηόρνο 126(Υακειά) 

  

     

Καηαθόξπθε κεηαβνιή – VX – ζηόρνο 128(Φειά) Καηαθόξπθε κεηαβνιή – IS – ζηόρνο 126(Υακειά) 

  

ρήκα 4.25 Πεξηνδνγξάκκαηα Lomb, δηακήθνπο, εγθάξζηαο θαη 

θαηαθόξπθεο κεηαβνιήο ησλ ζηόρσλ 128(Φειά) θαη 126(Υακειά) 

 

Θα πξέπεη λα επηζεκαλζεί πσο νη ρξνλνζεηξέο ηνπ VX απέδσζαλ 

θχξηα ζπρλφηεηα ηεο νπνίαο ε ηζρχο κπνξεί λα κελ είλαη ζηαηηζηηθά 
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ζεκαληηθή, αιιά εθφζνλ εκθαλίζηεθε ζπζηεκαηηθά δελ πξέπεη λα 

αγλνεζεί.  

ηα δηαγξάκκαηα ηεο δηακήθνπο θαη εγθάξζηαο κεηαβνιήο ηνπ ζηφρνπ 

128 ε ζπρλφηεηα πνπ εκθαλίζηεθε είρε ηηκή 0.464Hz θαη ζην δηάγξακκα 

ηεο θαηαθφξπθεο κεηαβνιήο (ζρήκα 4.24) ήηαλ ίζε κε 0.474Hz. ηα δχν 

ηειεπηαία δηαγξάκκαηα ε θχξηα ζπρλφηεηα πξνθχπηεη ελ κέζσ αξθεηνχ 

ζνξχβνπ απφ ηηο ζπρλφηεηεο γχξσ απφ απηήλ. 

ην ηξίην πείξακα κεηξήζεθαλ νη ζηφρνη 128 απφ ην IS θαη 126 απφ 

ην VX νη νπνίνη βξίζθνληαη ζηνλ ίδην ππιψλα αιιά ζε δηαθνξεηηθφ χςνο. 

Ο ζηφρνο 128 βξίζθεηαη ζην ςειφηεξν ζεκείν ηνπ ππιψλα ελψ ν ζηφρνο 

126 είλαη ηνπνζεηεκέλνο 19m ρακειφηεξα. 

ηα δηαγξάκκαηα ζπρλνηήησλ γηα απηφ ην πείξακα δελ πξνέθπςαλ 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ζπρλφηεηεο θαη απηφ νθείιεηαη ζηνλ κηθξφ αξηζκφ 

θαηαγξαθψλ (≈500 θαηαγξαθέο) ιφγσ ηεο κηθξήο δηάξθεηαο θαη ησλ 

θελψλ θαηαγξαθψλ. Δμαηηίαο απηήο ηεο κηθξήο πνζφηεηαο ησλ 

θαηαγξαθψλ παξνπζηάδνληαη θαη εδψ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ζπρλφηεηεο 

κηθξφηεξεο ησλ 0.05Hz ιφγσ ηνπ ζνξχβνπ ησλ κεηξήζεσλ θαη επεηδή δελ 

κπνξεί λα εμαρζεί αλακελφκελε ζπρλφηεηα (ζρήκα 4.25). 

ην ηέηαξην πείξακα πξαγκαηνπνηήζεθαλ κεηξήζεηο ζε θνηλφ 

ακθηπξηζκαηηθφ ζηφρν (GRZ4 360
ν
) απφ ηνπο δχν γεσδαηηηθνχο 

ζηαζκνχο.  

Όζνλ αθνξά ηα δηαγξάκκαηα ηεο δηακήθνπο κεηαβνιήο γηα ην VX 

πξνέθπςε θχξηα ζπρλφηεηα 0.434Hz ε νπνία ήηαλ θαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή ελψ γηα ην IS (ζρήκα 4.26) πξνέθπςε θχξηα ζπρλφηεηα ίζε κε 

0.433Hz ε νπνία ήηαλ θάησ απφ ην δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο. Ζ 

ζπρλφηεηα απηή βέβαηα δελ κπνξεί λα αγλνεζεί αθνχ πιεζηάδεη ζε ηηκή 

απηή ηνπ δηαγξάκκαηνο ηνπ VX (απφθιηζε 0.001Hz). 

Θα πξέπεη λα επηζεκαλζεί πσο ελψ νη ρξνλνζεηξέο θαη ησλ δχν 

γεσδαηηηθψλ ζηαζκψλ βξίζθνληαη κέζα ζηα φξηα ηεο αβεβαηφηεηαο ησλ 

κεηξήζεσλ εμήρζεζαλ θχξηεο ζπρλφηεηεο απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ 

πεξηνδνγξάκκαηνο ηνπ Lomb. 

Απφ ηα δηαγξάκκαηα ζπρλνηήησλ ηεο εγθάξζηαο κεηαβνιήο ηνπ 

ζηφρνπ εμήρζεζαλ θχξηεο ζπρλφηεηεο 0.431Hz θαη 0.43Hz γηα ηνλ VX 

θαη IS θαζψο θαη νη δεπηεξεχνπζεο ζπρλφηεηεο 0.157Hz θαη 0.153Hz, νη 

νπνίεο είλαη εθηφο επηπέδνπ εκπηζηνζχλεο αληίζηνηρα (ζρήκα 4.26). 

Σέινο απφ ηα δηαγξάκκαηα ζπρλνηήησλ ηεο θαηαθφξπθεο κεηαβνιήο 

πξνέθπςαλ νη θχξηεο ζπρλφηεηεο 0.431 θαη 0.433 γηα VX θαη IS 

αληίζηνηρα θαζψο θαη ε δεπηεξεχνπζα ζπρλφηεηα 0.153Hz θαη απφ ηνπο 

δχν ζηαζκνχο (ζρήκα 4.26). 

ηνλ πίλαθα 4.4 παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά νη θχξηεο θαη 

δεπηεξεχνπζεο ζπρλφηεηεο γηα φιεο ηηο κεηαβνιέο θαη γηα ηνπο δχν 

ζηαζκνχο.  
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Γηακήθεο κεηαβνιή – VX – ζηόρνο GRZ4(OMNI) Γηακήθεο κεηαβνιή – IS – ζηόρνο GRZ4(OMNI) 

  

  

Δγθάξζηα κεηαβνιή – VX – ζηόρνο GRZ4(OMNI) Δγθάξζηα κεηαβνιή – IS – ζηόρνο GRZ4(OMNI) 

  

     

Καηαθόξπθε κεηαβνιή – VX – ζηόρνο GRZ4(OMNI) Καηαθόξπθε κεηαβνιή – IS – ζηόρνο GRZ4(OMNI) 

  

ρήκα 4.26 Πεξηνδνγξάκκαηα Lomb, δηακήθνπο, εγθάξζηαο θαη 

θαηαθόξπθεο κεηαβνιήο ηνπ ζηόρνπ GRZ4-OMNI 

 

Με θφθθηλε γξακκαηνζεηξά δηαθξίλνληαη νη ζπρλφηεηεο νη ηηκέο 

ηζρχνο ησλ νπνίσλ βξίζθνληαη εθηφο ηνπ δηαζηήκαηνο εκπηζηνζχλεο. 

Απηφ πνπ παξαηεξείηαη είλαη πσο σο θχξηα ζπρλφηεηα εκθαλίδεηαη ε 

ηηκή 0.43Hz (T=2.33sec) γηα φια ηα πεηξάκαηα εθηφο απφ ην δεχηεξν 
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πείξακα πνπ πξφεθπςε ζπρλφηεηα 0.464Hz γηα ηε δηακήθε θαη εγθάξζηα 

κεηαβνιή ε νπνία βξίζθεηαη εθηφο δηαζηήκαηνο εκπηζηνζχλεο.  

ην 4ν πείξακα εκθαλίζηεθαλ γηα ηελ εγθάξζηα θαη θαηαθφξπθε 

κεηαβνιή ηνπ ζηφρνπ δεπηεξεχνπζεο ζπρλφηεηεο κε ηηκή 0.153Hz θαηά 

θχξην ιφγν νη νπνίεο είλαη εθηφο δηαζηήκαηνο εκπηζηνζχλεο θαη κπνξεί 

λα νθείινληαη είηε ζε θάπνηα ηαιάλησζε ηνπ θηγθιηδψκαηνο είηε ζε 

θάπνηα εκηζηαηηθή κεηαθίλεζε ηνπ θαηαζηξψκαηνο. 

 

 Βαζηθέο ζπρλόηεηεο (ζε Hz) 

VX IS 

x y z x y z 

1
ν
 πείξακα 

0.43 0.43 0.43 - - - 

2
ν
 πείξακα 0.464 0.464 0.474 - - - 

3
ν
 πείξακα - - - - - - 

4
ν
 πείξακα 

0.434 
0.434 0.431 

0.433 
0.433 0.431 

0.157 0.153 0.153 0.153 

Πίλαθαο 4.5 Βαζηθέο ζπρλόηεηεο πνπ πξνέθπςαλ κε ηε κέζνδν ηνπ 

πεξηνδνγξάκκαηνο Lomb 

 

Ζ ηηκή πνπ εμήρζε απφ ηα πεηξάκαηα είλαη θνληά ζηελ αλακελφκελε 

(κηθξφηεξε απφ 0.5Hz) ηδηνζπρλφηεηα κηαο εχθακπηεο θαηαζθεπήο φπσο 

είλαη ε θαισδησηή γέθπξα ηνπ Δπξίπνπ. Δμάιινπ θαη απφ άιιεο ζρεηηθέο 

εξγαζίεο κε εθαξκνγή ζηελ ίδηα γέθπξα κε γεσηερληθά [Lekidis, et.al, 

2001] ή γεσδαηηηθά φξγαλα [Lekidis, et.al, 2005] πξνέθπςαλ 

ηδηνζπρλφηεηεο θνληά ζηελ ηηκή πνπ ππνινγίζηεθε απφ ηηο κεηξήζεηο ηεο 

εξγαζίαο απηήο (0.48Hz, 0.50Hz κε RTS 0.45Hz κε GPS) αληίζηνηρα.   

Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο ε θχξηα ηδηνζπρλφηεηα σο ηηκή κπνξεί λα 

επεξεαζζεί απφ πιεζψξα παξαγφλησλ (είδνο θαη έληαζε δηέγεξζεο, 

ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο, ηαρχηεηα αλέκνπ, βαζκφο πξνέληαζεο 

θαισδίσλ θιπ.). Οη ηδηνζπρλφηεηεο πνπ εμήρζεζαλ απφ ηηο κεηξήζεηο ησλ 

πεηξακάησλ αλαθέξνληαη ζε ρακειφ επίπεδν δηέγεξζεο ηεο γέθπξαο 

(ιεηηνπξγηθφ θνξηίν) ελψ ν κειεηεηήο εμεηάδεη ηε θάζε θαηαζθεπή γηα 

πςειφ επίπεδν δηέγεξζεο (ζεηζκφ ζρεδηαζκνχ). 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5  
 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΔΙ  
 

 

5.1 Γεληθά 

 

Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία είρε σο αληηθείκελφ ηεο ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο ρξήζεο δχν ζπγρξνληζκέλσλ απηφκαηα ειεγρφκελσλ 

γεσδαηηηθψλ ζηαζκψλ (RTS) ζηε παξαθνινχζεζε ηαιαληψζεσλ 

ηερληθψλ έξγσλ, κε εθαξκνγή ζηελ θαισδησηή γέθπξα ηεο Υαιθίδαο. 

Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ δηεμήρζεζαλ ηέζζεξα δηαθνξεηηθά πεηξάκαηα 

ζηελ θαισδησηή γέθπξα ηεο Υαιθίδαο, κε ηε ρξήζε ησλ ξνκπνηηθψλ 

ζηαζκψλ IS ηεο εηαηξείαο Topcon θαη VX ηεο εηαηξείαο Trimble, αθνχ 

πξνεγνπκέλσο ζπγρξνλίζηεθαλ ηα ρξνλφκεηξά ηνπο κε ηνλ παγθφζκην 

ρξφλν UTC Time.  

Απφ ηελ επεμεξγαζία θαη αλάιπζε ησλ κεηξήζεσλ πξνέθπςαλ 

πνηθίια ζπκπεξάζκαηα ηα νπνία ρσξίζηεθαλ ζε ηξεηο θαηεγνξίεο : 

 

 ζε απηά πνπ αθνξνχλ ζηελ αθξίβεηα θαη ηελ αμηνπηζηία ησλ δχν 

γεσδαηηηθψλ ζηαζκψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηα πεηξάκαηα, 

 ζηελ αμηνιφγεζε ηεο κεζνδνινγίαο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε φζνλ 

αθνξά ηελ ρξήζε δχν ξνκπνηηθψλ ζηαζκψλ ησλ νπνίσλ ηα 

ρξνλφκεηξα ζπγρξνλίζηεθαλ κε ζθνπφ ηελ ζχγθξηζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ηνπο, θαη 

 ζηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ γηα ηελ θαηαζθεπή πνπ 

κειεηήζεθε, ε νπνία ήηαλ ε θαισδησηή γέθπξα ηεο Υαιθίδαο, φζνλ 

αθνξά ηελ ζπκπεξηθνξά ηεο θαη ηελ αληηζηνηρία κε ζηνηρεία ηεο 

κειέηεο θαη κε πξνεγνχκελεο έξεπλεο. 

 

5.2 πκπεξάζκαηα γηα ηελ αμηνπηζηία ησλ ξνκπνηηθώλ ζηαζκώλ IS 

θαη VX 

 

Όζνλ αθνξά ζηελ αμηνπηζηία ησλ RTS πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

πξνέθπςαλ ηα εμήο ζπκπεξάζκαηα: 

 

 Οη ρξνλνζεηξέο θαη ησλ δχν ξνκπνηηθψλ ζηαζκψλ εκθάληζαλ 

θελά θαηαγξαθψλ θπξίσο ηεο ηάμεο  ηεο 1 κέηξεζεο αλά ιεπηφ 

θαη άιινηε γηα κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα. 

 Καη νη δχν ζηαζκνί γηα θάπνηα ρξνληθά δηαζηήκαηα 

αδπλαηνχζαλ λα θαηαγξάςνπλ νιφθιεξνπο θχθινπο 

ηαιαληψζεσλ. Απηφ απεηθνλίζηεθε ζηα γξαθήκαηα νπνχ 

ππήξραλ ρξνληθά δηαζηήκαηα φπνπ δελ θαηαγξάθνληαλ 
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κεηαβνιέο. Σν γεγνλφο απηφ κάιινλ νθείιεηαη ζην φηη ε 

απφζηαζε απαηηεί κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα γηα ηελ 

θαηαγξαθή ηεο απφ ηνλ ζηαζκφ ελ αληηζέζεη κε ηηο γσλίεο πνπ 

θαηαγξάθνληαη απεπζείαο κε ηε ιήςε ηεο κέηξεζεο. 

 Ζ αβεβαηφηεηα ησλ ζπληεηαγκέλσλ πνπ ππνινγίζηεθαλ ήηαλ 

ηεο ηάμεο ηνπ εθαηνζηνχ (±5mm). 

 Γελ ήηαλ μεθάζαξνο ν αθξηβήο ρξφλνο ηεο θάζε θαηαγξαθήο 

αθνχ θαη νη δπν ζηαζκνί θαηέγξαθαλ αλά 1sec κε αλάιπζε ζην 

αθέξαην δεπηεξφιεπην, άξα ππάξρεη ζθάικα ±0.5sec. 

 Οη δχν ζηαζκνί θιείδσλαλ ζε δηαθνξεηηθφ ζεκείν θάπνηνπο 

απφ ηνπο ζηφρνπο γεγνλφο πνπ θαηαγξάθεθε νξηζκέλεο θνξέο 

θαη κε ην απιφ αιιά θαη κε ην OMNI πξίζκα. 

 

5.3 πκπεξάζκαηα γηα ηελ κεζνδνινγία ηεο ρξήζεο δπν 

ζπγρξνληζκέλσλ γεσδαηηηθώλ ζηαζκώλ 

 

ηε δηπισκαηηθή εξγαζία απηή ρξεζηκνπνηήζεθαλ δπν ξνκπνηηθνί 

ζηαζκνί αθνχ ζπγρξνλίζηεθαλ ηα ξνιφγηα ηνπο θαη ιήθζεζαλ 

ηαπηφρξνλεο κεηξήζεηο ζε θνηλνχο ή κε ζηφρνπο. Απφ απηή ηε κέζνδν 

εμήρζεζαλ ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα φπσο : 

 

 Ο ζπγρξνληζκφο ησλ ζηαζκψλ είλαη επηηπρήο θαη κπνξεί λα καο 

δψζεη πιεξνθνξίεο γηα δηαθνξεηηθνχο ζηφρνπο ηαπηφρξνλα  

 Σα δεδνκέλα κπνξνχλ λα ζπλδπαζηνχλ θαη κε κεηξήζεηο άιισλ 

γεσδαηηηθψλ νξγάλσλ φπσο ην GPS είηε γεσηερληθψλ νξγάλσλ 

 Με ηε ρξήζε δχν δηαθνξεηηθψλ ζηαζκψλ δηαπηζηψζεθε πσο 

εηδηθά ζε κεηαθηλήζεηο πνπ βξίζθνληαλ πνιχ θνληά ή κέζα ζηα 

φξηα ηεο αβεβαηφηεηαο ησλ νξγάλσλ ηα δχν φξγαλα δελ 

θαηέγξαθαλ παξφκνηεο κεηαβνιέο. 

 Όζνλ αθνξά ηα εχξε ηαιαληψζεσλ δηαπηζηψζεθε κέζσ ηεο 

κεζφδνπ ζπκθσλία ησλ δχν ζηαζκψλ ζε πεξηπηψζεηο πνπ 

ππήξραλ κεγάιεο θαη έληνλεο ηαιαληψζεηο θαη κεξηθή 

αζπκθσλία ζε ρακεινχ εχξνπο κεηαθηλήζεηο. 

 ηηο πεξηπηψζεηο πνπ παξνπζηάζηεθαλ θελά ζηηο θαηαγξαθέο 

ηνπ ελφο γεσδαηηηθνχ ζηαζκνχ -ζε ρξνληθά ζεκεία πνπ ππήξραλ 

ζεκαληηθέο κεηαβνιέο- εμήρζε ε ρακέλε πιεξνθνξία απφ ηα 

δεδνκέλα ηνπ δεχηεξνπ ζηαζκνχ εθ’ φζνλ παξαθνινπζνχζαλ 

ηνλ ίδην ζηφρν. 

 Ζ κέζνδνο απηή παξείρε ηε δπλαηφηεηα ιήςεο κεηξήζεσλ 

ζεκείσλ ειέγρνπ πνπ βξίζθνληαη ζε δηαθνξεηηθή ζέζε πάλσ 

ζηε γέθπξα ψζηε κέζα απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ κεηξήζεσλ λα 

δηαπηζησζεί ε ζπκπεξηθνξά ηεο γέθπξαο ζε παξαπάλσ απφ έλα 

ζηνηρείν ηεο γηα δεδνκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. 



110 

 

 Ζ ζπρλφηεηα θαηαγξαθήο ησλ κεηξήζεσλ ήηαλ νξηαθά επαξθήο 

αθνχ ζχκθσλα κε ην ζεψξεκα Nyquist αθνχ εμεηάζηεθε κηα 

εχθακπηε θαηαζθεπή κε θχξηεο ηδηνζπρλφηεηεο κηθξφηεξεο ηνπ 

1Hz ζα έπξεπε ε δεηγκαηνιεςία λα είλαη ηεο ηάμεο ησλ 2Hz 

ηνπιάρηζηνλ. Γηα ην ιφγν απηφ νη θχξηεο ζπρλφηεηεο πξνέθπςαλ 

νξηαθά θαη κε ηελ χπαξμε αξθεηνχ ζνξχβνπ γχξσ απφ ηηο ηηκέο 

ησλ ππνινγηζκέλσλ ζπρλνηήησλ. 

 

5.4 πκπεξάζκαηα γηα ηελ ζπκπεξηθνξά ηεο θαισδησηήο γέθπξαο 

ηνπ Δπξίπνπ 

 

Έλαο απφ ηνπο ζηφρνπο ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο 

ήηαλ ε εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ γηα ηε δπλακηθή ζπκπεξηθνξά-

απφθξηζε ηεο θαισδησηήο γέθπξαο ηνπ Δπξίπνπ θαη ηα νπνία είλαη: 

 

 Καηά ηνλ δηακήθε άμνλα ηεο γέθπξαο δελ θαηεγξάθεζαλ 

ζεκαληηθέο ηαιαληψζεηο νχηε ζηνπο ππιψλεο νχηε θαη ζην 

θαηάζηξσκα θαη νη πεξηζζφηεξεο ηηκέο βξίζθνληαη ζηα φξηα ηεο 

αβεβαηφηεηαο ησλ δχν ζηαζκψλ. 

 ηνλ εγθάξζην άμνλα ηεο γέθπξαο θαη ζπγθεθξηκέλα απφ ηηο 

κεηξήζεηο ησλ ζηφρσλ πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλνη ζηνπο ππιψλεο 

θαηεγξάθεζαλ ζεκαληηθέο ηαιαληψζεηο ηεο ηάμεο ησλ 3cm  

 ηνλ θαηαθφξπθν άμνλα θαη ζπγθεθξηκέλα ζην κέζν ηνπ 

αλνίγκαηνο ηνπ θαηαζηξψκαηνο θαηεγξάθεζαλ αμηνζεκείσηεο 

ηαιαληψζεηο ηεο ηάμεο ησλ 6cm. 

 Ζ θχξηα ζπρλφηεηα ηαιάλησζεο πνπ ππνινγίζηεθε κε ηε 

κέζνδν ηεο θαζκαηηθήο αλάιπζεο κέζσ ηνπ 

θαλνληθνπνηεκέλνπ πεξηνδνγξάκκαηνο Lomb ππνινγίζηεθε ίζε 

κε 0.43Hz θαη απφ ηνπο δχν γεσδαηηηθνχο ζηαζκνχο κε κηθξέο 

απνθιίζεηο ηεο ηάμεο ηνπ ρηιηνζηνχ ηνπ Hz (0.001Hz). 

 Απφ ηηο κεηξήζεηο πνπ έγηλαλ ζε ζηφρνπο ζε αληηδηακεηξηθά 

ζεκεία ησλ δχν ππιψλσλ Μ5 θαη Μ6 θαηεγξάθεζαλ 

αληίξξνπεο ηαιαληψζεηο θαηά ηελ δηέιεπζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ 

θνξηίνπ (δηεξρφκελα νρήκαηα). 

 

5.5 Πξνηάζεηο 

 

Αμηνπνηψληαο ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ θαηά ηελ εθπφλεζε 

απηήο ηεο εξγαζίαο θαη ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο πνπ γελλήζεθαλ ζην 

πεδίν πξνηείλνληαη ηα εμήο: 

 

 Δίλαη ζαθέο φηη είλαη απαξαίηεηε κηθξφηεξε αβεβαηφηεηα ζηε 

ιήςε ησλ ζηνηρείσλ θαη ζηνλ ππνινγηζκφ ησλ ζπληεηαγκέλσλ. 
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Γηα ηνλ ιφγν απηφ θξίλεηαη απαξαίηεηε ε ρξήζε ξνκπνηηθψλ 

γεσδαηηηθψλ ζηαζκψλ κε κεγαιχηεξε αθξίβεηα ζηε κέηξεζε 

ηνπ κήθνπο θαη κε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα θαηαγξαθήο. 

 Πξέπεη λα θαηαζθεπαζηνχλ αιγφξηζκνη νη νπνίνη λα εμαιείθνπλ 

ηε ρξνληθή δηαθνξά πνπ παξνπζηάδνπλ νη ξνκπνηηθνί ζηαζκνί 

ζηε θαηαγξαθή ησλ γσληψλ θαη ησλ κεθψλ ππνινγίδνληαο θάζε 

θνξά ηελ ηηκή ηεο έηζη ψζηε κεηά λα γίλεηαη ε θαηάιιειε 

αληηζηνίρεζε ζηηο κεηξήζεηο γσληψλ θαη απνζηάζεσλ. 

 Ζ θαηαγξαθή ηνπ ρξφλνπ απφ ηνπο ζηαζκνχο πξέπεη λα γίλεη κε 

κεγαιχηεξε αλάιπζε, ηεο ηάμεο ηνπ ρηιηνζηνχ ηνπ 

δεπηεξνιέπηνπ (0.001 sec), ψζηε λα είλαη ζαθήο ν αθξηβήο 

ρξφλνο ηεο θάζε θαηαγξαθήο θαη λα κπνξνχλ νη θαηαγξαθέο λα 

είλαη πην ιεπηνκεξψο ζπγθξίζηκεο αιιά θαη λα είλαη 

ζπγθεθξηκέλνο ν ρξφλνο αλαθνξάο ηνπο. 

 Πξέπεη λα γίλεη έιεγρνο ηεο ζηαζεξφηεηαο ησλ ρξνλνκέηξσλ 

ησλ ξνκπνηηθψλ ζηαζκψλ θαη πξνζδηνξηζκφο ηνπ 

ζπζηεκαηηθνχ (drift) ή ηπραίνπ ζθάικαηνο ηνπο ζην πέξαζκα 

ηνπ ρξφλνπ, ψζηε λα γίλνληαη νη θαηάιιειεο δηνξζψζεηο. 

 Θα πξέπεη λα απμεζεί ε ζπρλφηεηα κέηξεζεο-θαηαγξαθήο ησλ 

ζηαζκψλ κε ζθνπφ ηε ιεπηνκεξέζηεξε παξαθνινχζεζε ησλ 

κεηαθηλήζεσλ ηερληθψλ έξγσλ. 

 Πξνθεηκέλνπ λα κπνξνχλ λα πξνζδηνξηζηνχλ νη ζπρλφηεηεο ηεο 

ηαιάλησζεο κε ηα πεξηνδνγξάκκαηα Lomb, ρξεηάδεηαη 

κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα δεηγκαηνιεςίαο-θαηαγξαθήο πεξίπνπ 

έσο θαη 10Hz.  

 Με ηε ρξήζε ελφο κεηεσξνινγηθνχ ζηαζκνχ ζα κπνξνχζε λα 

κειεηεζεί ε επίδξαζε ζηε δπλακηθή ζπκπεξηθνξά ηεο γέθπξαο 

θαη ησλ άιισλ παξαγφλησλ δπλακηθψλ παξακνξθψζεσλ-πιελ 

ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θνξηίνπ- φπσο είλαη ε ζεξκνθξαζία θαη ν 

άλεκνο. 

 Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ζα παξνπζίαδε ε δηεμαγσγή κεηξήζεσλ κε 

ηαπηφρξνλε ρξήζε δεθηψλ GPS θαη ξνκπνηηθψλ ζηαζκψλ ζηα 

ίδηα ζεκεία ειέγρνπ κε ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία θαη 

ε ζχγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπο. 
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ABSTRACT 
 

 

MONITORING THE OSCILLATIONS OF THE TECHNICAL 

STRUCTURES BY USING SYNCHRONISED 

ROBOTIC TOTAL STATIONS 

APPLICATION AT THE EVRIPOS HIGH BRIDGE 

 

 

Aim of this thesis is firstly to evaluate the use of automatically 

controlled total stations (RTS) to monitor oscillations of a bridge and also 

the comparison between two different stations of this type having 

synchronized the time of record with the global time zone UTC. 

As an ultimate goal is set to evaluate the abilities of the geodetic 

stations in those applications, afterwards to compare the measurements in 

common objectives and finally to draw conclusions about the response of 

the bridge. 

In the first chapter, there is a reference to the research of oscillations 

of the structures and the equipment/instruments used in the various 

methodologies implemented. Furthermore, there is citation of useful 

meanings of the terms used in this thesis and presentation of a series of 

applications in the dynamic deformation of structures.  

In the second chapter, there is description of the characteristics of 

automatically controlled total stations (RTS)-since they are the main 

instruments used for this thesis- and the errors performed. In addition, the 

technical characteristics used of controlled total station of the IS of 

Topcon company and the VX of Trimble company are stated. 

In the third section, there are the details on the scope of the cable 

bridge Evripos in Chalkida and its network monitoring are 

provided. Furthermore, the chapter refers to the selection of experiments, 

the preparation and their conducting. Finally, the necessary calculations 

are mentioned in detail in order to process the raw data to analyze them 

and draw useful conclusions.  

In the fourth chapter, there is the analysis of all generated graphs of 

time series in the area of time-space-frequencies.  

In the fifth chapter, there is the recording of all conclusions reached 

by the majority of processes of this thesis and a number of suggestions 

are provided for further investigation.  

 

By processing and analyzing the measurements, various conclusions 

were accrued, which were afterwards divided in three categories: 

 The first category refers to those that relate to the accuracy and 

reliability of two geodetic stations used in the experiments. 
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 The second category refers to the evaluation of the methodology 

used with regards to the use of the two robotic stations, whose 

chronometers were synchronized so as to compare the results, 

and 

 The third category mentions the conclusions reached for the 

research conducted referring to the cable-stayed bridge of 

Chalkida in terms of response and correspondence to data of 

study or previous investigations. 

 

As far as the reliability of RTS used, the following conclusions were 

revealed: 

 The time series of the two robotic stations presented recording 

gaps mostly in range of 1 measurement per minute and a 

number of times for a longer time period. 

 Both stations for some intervals were unable to record entire 

cycles of oscillations, also reflected in graphs where there were 

periods with no changes recorded. This fact is probably present 

due to the reason that the distance requires a longer time period 

for the recording of the station opposed to the angles 

immediately recorded by taking the measurement. 

 The uncertainty of the coordinates calculated in the order of 

centimetres (±5mm). 

 The two stations locked –at a different point– the target 

recorded in a number of times by both the simple and the OMNI 

angle. 

 

In the thesis, two robotic stations were used after having their clocks 

synchronized and having simultaneous measurements in common or not 

targets taken. The following conclusions were reached by using this 

method:  

 The synchronization of the stations was successful and it might 

provide us with information on different targets at the same 

time. 

 The data can be combined with other measurements of geodetic 

equipment such as GPS or geotechnical instruments. 

 By using two different stations, it was found that regarding 

movements close or within the limits of the calibration of the 

instruments, the equipment used did not record any similar 

changes. 

 In the cases where gaps were present during the recordings in a 

geodetic station –in time periods were no significant changes 

exist– the lost information of the data of the second station was 

found as long as the same target was aimed. 
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 As far as the vibration amplitudes are concerned, there was 

accordance of the two stations in cases where intense and long 

vibrations were present and partial inconsistency in low-range 

movements. 

 This specific method provided the ability of taking 

measurements checkpoints placed in different positions over the 

bridge in order through the processing of the measurements to 

determine the response of the bridge on more than one element 

in a given time period 

 The exact time of recording was not clearly estimated, since the 

two stations recorded per second broken in integer seconds, and 

as a result there is an error of ±0.5sec 

 The frequency of recording of the measurements was 

marginally adequate, as according to Nyquist theorem, the 

sample taking by examining the flexible structure with natural 

frequency less than 1Hz should be in the range of at least 2Hz. 

For this reason, the main frequencies generated marginal and 

the existence of loud noise of the estimate frequencies. 

 

One of the main objectives of this thesis was the conduct of 

conclusions for the dynamic response of the cable bridge of Evripos. The 

results are mentioned below:  

 

 For the longitudinal axis of the bridge, no significant 

oscillations were recorded neither on the pillars or the deck and 

the majority of the values were within the limits of the 

uncertainty of the two stations. 

 In the transverse axis of the bridge and in specific 

measurements of the targets placed on pillars recorded, 

significant oscillations range of 3cm were recorded. 

 On the vertical axis, and specifically the middle of the opening 

of the deck, notable oscillations of 6cm were recorded. 

 The main oscillation frequency calculated using the spectral 

analysis using the Lomb normalized periodogramm was equal 

to 0.43Hz from both geodetic stations with small deviations 

ranged in millimeters of Hz (0.001Hz). 

 The measurements performed on targets in anti-diametrical 

points of the two pillars M5 and M6 recorded the counter-

oscillation during the pass of the operating load (passing 

vehicles). 

 

 

 


