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ρήκα 6.25 Μεηαηόπηζε θαηά ηε δηεύζπλζε θίλεζεο ηεο θαηαζθεπήο ζεκείσλ κε 

ύςνο 67.3 m, 105 m θαη 142.6 m από 835 – 870 sec 

ρήκα 6.26 Μεηαηόπηζε θαηά ηε δηεύζπλζε θίλεζεο ηεο θαηαζθεπήο ζεκείσλ κε 

ύςνο από 67.3 m έσο 146.3 m γηα ρξνληθό δηάζηεκα παξαηήξεζεο από 

1745 - 1754 sec 

ρήκα 6.27 Ιζηόγξακκα projected κεηαηόπηζεο ζεκείνπ κε ύςνο 146.3 m 

ρήκα 6.28 Ιζηόγξακκα projected ηαρύηεηαο ζεκείνπ κε ύςνο 146.3 m 

ρήκα 6.29 Ιζηόγξακκα projected επηηάρπλζεο ζεκείνπ κε ύςνο 146.3 m 

ρ. Παξαξηήκαηνο Α1  Τπνινγηζκόο ζηνηρείσλ γεσκεηξηθήο δηάηαμεο  

νξγάλνπ – θαηαζθεπήο κέζσ ππνινγηζηηθνύ θύιινπ Excel 

ρ. Παξαξηήκαηνο Β1  Οινθιεξσκέλν ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα (κε ππόκλεκα) 

Δλεξγεηαθνύ Κέληξνπ Ηιεθηξνπαξαγσγήο Λαπξίνπ 
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Ευρετήριο Πινάκων 

 

 
Πίνακας 3.1 Γφνιακά ανοίγμαηα κσρίφς λοβού κεραίας IBIS-H20 ζηα -3 dB  

και -10 dB 

Πίνακας 6.1 Επιλογή ζημείφν καπνοδότοσ με εκπεμπόμενο ζήμα συηλής ένηαζης 

Πίνακας 6.2 Τιμές μεηαηόπιζης, ηατύηηηας, επιηάτσνζης επιλεγμένφν ζημείφν 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Σηόρνο ηεο παξνύζαο κεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο είλαη ε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο 

επίγεηνπ ζπζηήκαηνο radar ζπλζεηηθνύ αλνίγκαηνο γηα ηελ παξαθνινύζεζε ηεο 

θηλεκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο πςειήο θαπλνδόρνπ ηεο ΔΕΗ ΑΕ (ΔΕΘ/ΑΗΣ  

Κεξαηέαο – Λαπξίνπ). Πξόθεηηαη γηα ην ζύζηεκα IBIS-S ηεο ΣΑΤΜ ΕΜΠ. Τν 

ζύζηεκα IBIS-S βαζίδεηαη ζηελ αξρή ιεηηνπξγίαο ηνπ radar θαη έρεη ηε δπλαηόηεηα 

παξαθνινύζεζεο δπλακηθώλ θπξίσο κεηαηνπίζεσλ πνιιώλ ζεκείσλ ηαπηόρξνλα, κε 

κεγάιε αθξίβεηα. 

Η πινπνίεζε ηνπ έξγνπ πεξηιακβάλεη κία ζεηξά από πξνπαξαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο 

νη νπνίεο απνζθνπνύλ ζηελ εμνηθείσζε κε ην ζύζηεκα IBIS-S, ζηελ εγθαηάζηαζε θαη 

ιεηηνπξγία ηνπ. Τν αληηθείκελν ηνπ θπξίσο πεηξάκαηνο πεξηιακβάλεη ηε δηεμαγσγή 

κεηξήζεσλ, κε ζπλζήθεο ηζρπξνύ αλέκνπ (15 m/s), γηα ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ θαη 

ηνλ ππνινγηζκό ησλ θηλεκαηηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηεο θαπλνδόρνπ (κεηαηόπηζε, 

ηαρύηεηα, επηηάρπλζε). 

Η επεμεξγαζία ησλ κεηξήζεσλ πξαγκαηνπνηείηαη κε ην πξόγξακκα εθ ησλ πζηέξσλ 

επεμεξγαζίαο ηνπ ζπζηήκαηνο IBIS (IBIS Data Viewer). Σε πξώην ζηάδην νξίδνληαη 

νη παξάκεηξνη επεμεξγαζίαο, ζηε ζπλέρεηα επηιέγνληαη ηα πξνο κειέηε ζεκεία ηεο 

θαηαζθεπήο θαη ηέινο πξαγκαηνπνηείηαη ε επεμεξγαζία θαη ε αλάιπζε ησλ 

απνηειεζκάησλ πνπ πξνθύπηνπλ. 

Από ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ πξνθύπηεη όηη ην κέγηζην εύξνο κεηαθίλεζεο 

ηνπ πςειόηεξνπ παξαηεξνύκελνπ ζεκείνπ ηεο θαπλνδόρνπ (146.3 m από ην έδαθνο) 

ηζνύηαη κε 13.47 mm θαη όηη ε θύξηα ζπρλόηεηα ηαιάλησζεο ηεο θαπλνδόρνπ ηζνύηαη 

κε 0.32 Hz. 
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ABSTRACT 

 

The aim of this work is the use of ground-based microwave interferometry system for 

monitoring the dynamic behavior of a high chimney at the Energy Center Power of 

Lavrio of public power corporation in Greece. This is the IBIS-S system of NTUA. 

The IBIS-S system is based on the principle of operation of radar and has the ability 

to monitor mainly dynamic displacements of many points simultaneously, with  

ultra-high accuracy at long observation distances. 

The project includes a series of preparatory work aimed at learning the installation 

and operation of IBIS-S system. The main objective of the experiment involves 

performing measurements during a day with strong wind (15 m/s), data collection and 

calculation of kinematic characteristics of the chimney (displacement, velocity, 

acceleration) as well as dominant frequency. 

The processing of the measurements takes place with the post-processing program of 

the system, IBIS Data Viewer. After selecting the parameters of the processing and 

select chimney’s points of interest, the process and analysis of the results take place. 

The analysis of results shows that maximum displacement of the highest observed 

point of the chimney (146.3 m above the ground) equals to 13.47 mm. Also, analysis 

reveals a natural frequency of the structure of 0.32 Hz. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Γενικά 

Η ζύγρξνλε ηάζε ζρεδηαζκνύ ηερληθώλ έξγσλ θαη θαηαζθεπώλ πεξηιακβάλεη ηε 

δηαδηθαζία ηεο δηάγλσζεο ηεο δνκνζηαηηθήο αθεξαηόηεηαο (Structural Health 

Monitoring) ηεο θαηαζθεπήο. Σπγθεθξηκέλα, κέζσ παξαηήξεζεο θαη αλάιπζεο ηεο 

θηλεκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο ηεο θαηαζθεπήο επηηπγράλεηαη ε έγθαηξε δηάγλσζε θαη 

πξόβιεςε ηπρώλ βιαβώλ ηεο θαηαζθεπήο. Με ηνλ ηξόπν απηό, ε δπλακηθή 

ζπκπεξηθνξά ηεο κειεηνύκελεο θαηαζθεπήο κεηξάηαη απεπζείαο, αληί λα 

πξνβιέπεηαη κέζσ κνληέισλ. Η θαηαγξαθή ηεο θηλεκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο ηεο 

θαηαζθεπήο επηηπγράλεηαη κέζσ πνηθίισλ νξγάλσλ, όπσο επηηαρπλζηόκεηξα, 

θιηζίκεηξα θ.η.ι. Έλα από ηα πην ζύγρξνλα όξγαλα είλαη ην ζύζηεκα IBIS-S. 

Πξόθεηηαη γηα έλα επίγεην ζύζηεκα radar ζπλζεηηθνύ αλνίγκαηνο (SAR) κε 

δπλαηόηεηα παξαθνινύζεζεο ζηαηηθώλ θαη δπλακηθώλ θαηλνκέλσλ. Οη δπλαηόηεηεο 

ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζπζηήκαηνο είλαη κεγάιεο, θάηη πνπ ην θαζηζηά έλα ρξήζηκν θαη 

απνηειεζκαηηθό όξγαλν παξαθνινύζεζεο ηεο θηλεκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο ηεο 

εθάζηνηε θαηαζθεπήο. 

Αντικείμενο της Εργασίας 

Σθνπόο ηεο παξνύζαο εξγαζίαο απνηειεί ε παξαθνινύζεζε ηεο θηλεκαηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο ηεο θαπλνδόρνπ ηεο Μνλάδαο Ι ηεο ΔΕΘ/ΑΗΣ Κεξαηέαο – Λαπξίνπ, 

ηεο ΔΕΗ ΑΕ κε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο επίγεηνπ ζπζηήκαηνο radar ζπλζεηηθνύ 

αλνίγκαηνο ζπγθεθξηκέλα ηνπ ζπζηήκαηνο IBIS-S ηεο ΣΑΤΜ ΕΜΠ. 

Η επηινγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο θαηαζθεπήο πξαγκαηνπνηήζεθε ιόγσ ηνπ κεγάινπ 

ύςνπο ηεο θαπλνδόρνπ ζε ζπλδπαζκό κε ηνπο ηζρπξνύο αλέκνπο πνπ πλένπλ ζηελ 

πεξηνρή ηνπ ΔΕΘ/ΑΗΣ Κεξαηέαο - Λαπξίνπ. 

Οη επηκέξνπο ζηόρνη πνπ ηέζεθαλ γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζηόρνπ είλαη: 

 ε δηαζύλδεζε, εθκάζεζε θαη ν πεηξακαηηθόο έιεγρνο ηνπ ζπζηήκαηνο IBIS-S 
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 πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε θαηαγξαθή ηεο θηλεκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο ηεο 

θαπλνδόρνπ ε ζπιινγή δεδνκέλσλ κεηαηόπηζεο ηεο θαπλνδόρνπ κε ηε ρξήζε 

ηνπ ζπζηήκαηνο θαηαγξαθήο IBIS-S ηεο ΣΑΤΜ ΕΜΠ 

 ε επεμεξγαζία ησλ κεηξήζεσλ θαη εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ ζρεηηθά κε ηελ 

θηλεκαηηθή ζπκπεξηθνξά ηεο θαπλνδόρνπ 

 ν ππνινγηζκόο ηεο κεηαηόπηζεο, ηεο ηαρύηεηαο, ηεο επηηάρπλζεο θαη ηεο 

ζπρλόηεηαο ηαιάλησζεο ηεο θαπλνδόρνπ θαηά ηε δηάξθεηα παξαθνινύζεζήο 

ηεο 

Δομή Εργασίας 

Σπλνιηθά ε παξνύζα δηπισκαηηθή εξγαζία πεξηιακβάλεη επηά θεθάιαηα,  

ηα πεξηερόκελα ησλ νπνίσλ παξνπζηάδνληαη ζηε ζπλέρεηα. 

Σην Πξώην Κεθάιαην γίλεηαη αλαθνξά ζηελ αλάγθε παξαθνινύζεζεο ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ηερληθώλ έξγσλ θαη θαηαζθεπώλ θαη ζηελ δηαδηθαζία κε ηελ νπνία 

απηό επηηπγράλεηαη. Σπγθεθξηκέλα εηζάγεηαη ε έλλνηα ηεο παξαθνινύζεζεο ηεο 

δνκηθήο “πγείαο” ησλ θαηαζθεπώλ (Structural Health Monitoring) θαη 

παξνπζηάδνληαη ηα ζηάδηα πινπνίεζήο ηεο θαζώο θαη ηα αμηώκαηα ηα νπνία ηε 

δηέπνπλ. 

Σην Δεύηεξν Κεθάιαην αλαθέξνληαη νη επηθξαηέζηεξεο κέζνδνη θαη ηα όξγαλα 

κέηξεζεο ηεο δπλακηθήο ζπκπεξηθνξάο δηαθόξσλ ηερληθώλ έξγσλ θαη θαηαζθεπώλ, 

όπσο ηα επηηαρπλζηόκεηξα, νη νπηηθέο ίλεο θαη νη αηζζεηήξεο γξακκηθήο 

παξακόξθσζεο, ηα θιηζίκεηξα, ηα παξακνξθσζίκεηξα θαζώο θαη νη γεσδαηηηθνί 

ζηαζκνί απηόκαηεο αλαγλώξηζεο θαη παξαθνινύζεζεο ζηόρνπ, ζπζηήκαηα 

δνξπθνξηθνύ εληνπηζκνύ ζέζεο θαη επίγεηα ζπζηήκαηα radar ζπλζεηηθνύ αλνίγκαηνο. 

Σην Τξίην Κεθάιαην παξνπζηάδεηαη γεληθά ε αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ radars θαη 

αθνινπζεί ε παξνπζίαζε ηνπ ζπζηήκαηνο IBIS-S. Σπγθεθξηκέλα, ζην θεθάιαην απηό 

πεξηγξάθεηαη ε αξρή ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο, ηα ηερληθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά, ηα 

ζπζηαηηθά ηνπ κέξε, ην ινγηζκηθό ρεηξηζκνύ ηνπ θαζώο θαη ην ινγηζκηθό εθ ησλ 

πζηέξσλ επεμεξγαζίαο ησλ κεηξήζεσλ πνπ ζπιιέρζεθαλ κε ην ζύζηεκα IBIS-S. 
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Τν Τέηαξην Κεθάιαην αλαθέξεηαη ζηε θαζκαηηθή επεμεξγαζία ζήκαηνο θαη ζην 

καζεκαηηθό ππόβαζξν ζην νπνίν απηή βαζίδεηαη. Σπγθεθξηκέλα, παξνπζηάδνληαη νη 

έλλνηεο ησλ ζεηξώλ Fourier, ηνπ δηαθξηηνύ κεηαζρεκαηηζκνύ Fourier θαη ηνπ ηαρύ 

κεηαζρεκαηηζκνύ Fourier θαζώο θαη ε έλλνηα ηεο ζπλάξηεζεο παξαζύξνπ 

(windowing). 

Σην Πέκπην Κεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε δηαδηθαζία ζπιινγήο δεδνκέλσλ. Αξρηθά, 

δίλνληαη ζπλνπηηθά ζηνηρεία γηα ηνλ ΔΕΘ/ΑΗΣ Κεξαηέαο - Λαπξίνπ θαη γηα ηελ 

θαπλνδόρν ηεο Μνλάδαο Ι ε νπνία κειεηάηαη. Αθνινπζεί ε πεξηγξαθή ηνπ ηξόπνπ 

ζρεδηαζκνύ ηνπ θπξίσο πεηξάκαηνο θαη ηεο δηαδηθαζίαο ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ. 

Σην Έθην Κεθάιαην αλαθέξεηαη ν ηξόπνο επεμεξγαζίαο θαη αλάιπζεο ησλ 

δεδνκέλσλ. Σπλεπώο, παξνπζηάδεηαη ην ινγηζκηθό εθ ησλ πζηέξσλ επεμεξγαζίαο ησλ 

κεηξήζεσλ IBISDV θαη νξίδνληαη νη παξάγνληεο επεμεξγαζίαο. Εμάγνληαη ηα 

απνηειέζκαηα ηεο θηλεκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο ηεο θαπλνδόρνπ θαη παξνπζηάδνληαη 

ζηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα επηιεγκέλα ζεκεία ηεο θαπλνδόρνπ. 

Σην Όγδνν Κεθάιαην γίλεηαη αλαθνξά ζηα βαζηθόηεξα ζπκπεξάζκαηα πνπ 

πξνθύπηνπλ από ηελ παξνύζα εξγαζία. Τέινο, παξνπζηάδνληαη πξνηάζεηο γηα 

πεξαηηέξσ δηεύξπλζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ ζρεηηθά κε ην ζύζηεκα IBIS-S θαη κε ηελ 

θηλεκαηηθή ζπκπεξηθνξά ηεο θαπλνδόρνπ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ 

 
ΕΛΕΓΥΟ ΔΤΝΑΜΙΚΗ ΤΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΕΥΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

1.1 Είδη Μεηακινήζεων / Παραμορθώζεων – Μέθοδοι Παρακολούθηζης 

Δσναμικής σμπεριθοράς Σετνικών Έργων 

Η ζεκαζία ηεο αζθαινύο ιεηηνπξγίαο ησλ ηερληθώλ έξγσλ είλαη κεγάιε, ηόζν γηα ηε 

δηαζθάιηζε ηεο νξζνινγηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπο, όζν θαη ηνπ πεξηνξηζκνύ ησλ 

επηπηώζεσλ πνπ ζα πξνθύςνπλ από ηπρόλ κεξηθή ή νιηθή αζηνρία ηεο θαηαζθεπήο. 

Μεγάια ηερληθά έξγα, όπσο γέθπξεο, θξάγκαηα, ςειά θηίξηα, πςεινί πύξγνη θαη 

ηζηνί ρξήδνπλ ζπζηεκαηηθήο παξαθνινύζεζεο, κε ζηόρν ηελ πξόβιεςε ηπρόλ 

κειινληηθώλ αζηνρηώλ ηνπο. 

Μόληκεο παξακνξθώζεηο κπνξεί λα πξνθιεζνύλ ζε κία θαηαζθεπή απόηνκα  

(π.ρ. ιόγσ ζεηζκηθήο δξάζεο) ή πξννδεπηηθά (π.ρ. ιόγσ ηδίνπ βάξνπο) θαη ελδέρεηαη 

λα έρνπλ νπζηαζηηθή επίδξαζε ζηε ζηαηηθή ηεο επάξθεηα. Αληίζεηα, κεηαθηλήζεηο 

εκη-κόληκνπ θαη δπλακηθνύ ραξαθηήξα (π.ρ. ιόγσ ηνπ αλέκνπ) πξνθαινύληαη από 

κηθξν-κεηαβνιέο ηεο γεσκεηξίαο ηεο θαηαζθεπήο, νη νπνίεο ζπλίζηαληαη ζε παξνδηθή 

ζηαηηθή κεηαηόπηζε ηκήκαηνο ηεο θαηαζθεπήο ζπλήζσο πξνο κία θαηεύζπλζε θαη 

ηαιάλησζε γύξσ από κία κέζε ζέζε. Οη παξακνξθώζεηο απηέο, εθόζνλ βξίζθνληαη 

εληόο ησλ νξίσλ κειέηεο, είλαη αλακελόκελεο θαη επηζπκεηέο θαη απνηεινύλ ην 

απνηέιεζκα ηεο απνξξόθεζεο ηεο ελέξγεηαο ησλ κεηαβαιιόκελσλ εμσηεξηθώλ 

θνξηίζεσλ (π.ρ. ηεο δξάζεο ηνπ αλέκνπ). Εηδηθόηεξα, ε εκη-κόληκε (ή εκη-ζηαηηθή) 

ζπληζηώζα παξακόξθσζεο εθθξάδεη ηε κέζε εθηξνπή από ηε ζέζε εξεκίαο ηεο 

θαηαζθεπήο γηα ρξνληθό δηάζηεκα πνπ δηαξθεί ην αίηην πνπ ηελ πξνθαιεί. Αληίζεηα, 

ε δπλακηθή ζπληζηώζα αλαθέξεηαη ζηηο απνθξίζεηο ηεο θαηαζθεπήο κε ηε κνξθή 

ηαιαληώζεσλ θαη ζπρλόηεηεο θνληά ζηελ ηδηνζπρλόηεηα ηεο θαηαζθεπήο θαη κπνξεί 

λα δηαθξηζεί πεξαηηέξσ ζε επηθξαηνύζεο θαη δεπηεξεύνπζεο ζπληζηώζεο.  

Οη επηθξαηνύζεο ζπληζηώζεο ζρεηίδνληαη κε ηελ απόθξηζε ηεο θαηαζθεπήο θνληά 

ζηελ ηδηνζπρλόηεηα ηαιάλησζεο, ελώ νη δεπηεξεύνπζεο εθθξάδνπλ έλα πιήζνο 

ζπρλνηήησλ απνξξόθεζεο θαη ιακβάλνπλ ελ γέλεη κηθξόηεξεο ηηκέο από ηελ ηηκή ηεο 

ηδηνζπρλόηεηαο. 
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Η κειέηε ηεο δπλακηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ ηερληθώλ έξγσλ είλαη αλαγθαίν λα 

πξαγκαηνπνηείηαη ηόζν θαηά ην ζρεδηαζκό θαη ηελ θαηαζθεπή ηνπο όζν θαη θαηά ηε 

ιεηηνπξγία ηνπο. 

Σηε θάζε ζρεδηαζκνύ ε πξνεθηίκεζε - πξνζνκνίσζε ηεο απόθξηζεο ηεο θαηαζθεπήο 

ζε εμσηεξηθνύο παξάγνληεο θνξηίζεσλ ζηεξίδεηαη είηε ζηελ εθαξκνγή θαηάιιεισλ 

αξηζκεηηθώλ κνληέισλ ηα νπνία πξνϋπνζέηνπλ γλώζε ησλ αλακελόκελσλ θνξηίζεσλ 

πνπ επελεξγνύλ ζηελ θαηαζθεπή θαη ησλ θπζηθώλ παξακέηξσλ ηεο  

(πιηθό, γεσκεηξία, γήξαλζε), είηε ζηελ πεηξακαηηθή κέηξεζε ησλ απνθξίζεσλ 

νκνησκάησλ πνιύ κηθξόηεξεο θιίκαθαο κέζσ πξνζνκνησηώλ (π.ρ. ζεηζκηθή ηξάπεδα, 

αλεκνζήξαγγα). Ωζηόζν, ζηελ πεξίπησζε εηδηθώλ έξγσλ (όπσο επκεγέζεηο, πςειέο, 

εύθακπηεο ή ηδηόκνξθεο θαηαζθεπέο) ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνθύπηνπλ από ηηο δύν 

κεζόδνπο δελ κπνξνύλ λα πεξηγξάςνπλ κε πιεξόηεηα θαη αμηνπηζηία ηε δπλακηθή 

ζπκπεξηθνξά ησλ θαηαζθεπώλ, κε απνηέιεζκα λα είλαη επηβεβιεκέλε ε απεπζείαο 

παξαθνινύζεζε ησλ παξακνξθώζεσλ (full-scale deformation monitoring) επί ηεο 

θαηαζθεπήο. 

Η δηαδηθαζία πεξηιακβάλεη θαηαγξαθή ησλ κεηαβνιώλ ηεο γεσκεηξίαο ηνπ έξγνπ ζην 

ρξόλν κε ηε ιήςε κεηξήζεσλ από αηζζεηήξεο πνπ εγθαζίζηαληαη ζε ραξαθηεξηζηηθά 

ζεκεία ηεο θαηαζθεπήο, είηε κέζσ κεηξήζεσλ πεηξακαηηθήο κεραληθήο, είηε κέζσ 

γεσδαηηηθώλ κεζόδσλ. Τα ζπζηήκαηα πεηξακαηηθήο κεραληθήο πξνζδηνξίδνπλ 

ηθαλνπνηεηηθά ηηο ζπληζηώζεο ηεο δπλακηθήο ζπκπεξηθνξάο (ζπρλόηεηεο 

ηαιάλησζεο) ηεο θίλεζεο πνπ παξνπζηάδεη κία θαηαζθεπή – σζηόζν, ελ γέλεη 

πζηεξνύλ ζηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ εύξνπο ηεο ηαιάλησζεο θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ 

ηεο εκη-κόληκεο (ζηαζεξήο ή ζηαδηαθά κεηαβαιιόκελεο) παξακόξθσζεο πνπ 

ζπλεπάγεηαη ε ζπλερήο θόξηηζε ηεο θαηαζθεπήο. Αληίζεηα, ε εθαξκνγή γεσδαηηηθώλ 

κεζνδνινγηώλ θαη κεηξήζεσλ κε ηε ρξήζε εηδηθώλ αηζζεηήξσλ παξέρνπλ άκεζα ηε 

ζέζε (ζπληεηαγκέλεο) ησλ ζεκείσλ παξαθνινύζεζεο ζε πξνθαζνξηζκέλν ζύζηεκα 

αλαθνξάο θαη κε γλσζηή ρξνληθή αλαθνξά. Καηά ζπλέπεηα, είλαη δπλαηόο  

ν πξνζδηνξηζκόο ησλ κεηαηνπίζεσλ ζηα ζεκεία θαηαγξαθήο ηεο θαηαζθεπήο, θαζώο 

θαη ησλ θηλεκαηηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπο (ηαρύηεηα, επηηάρπλζε). 

Η ζπγθξηηηθή αλάιπζε ησλ ππνινγηζκέλσλ (εθηηκώκελσλ από αξηζκεηηθά κνληέια) 

θαη κεηξεκέλσλ κεηαηνπίζεσλ ζπκβάιινπλ ζηελ αμηνιόγεζε ησλ κνληέισλ, 

επαιεζεύνπλ ηα απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεσλ κε απνηέιεζκα ηελ εμαγσγή 
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αζθαιέζηεξσλ ζπκπεξαζκάησλ ζρεηηθά κε ηε δπλακηθή ζπκπεξηθνξά ηεο 

θαηαζθεπήο. 

1.2 Παρακολούθηζη Δομικής “Τγείας” Σετνικών Έργων (Structural Health 

Monitoring - SHM) 

1.2.1 Γενικά 

Η ζπκπεξηθνξά ηεο θαηαζθεπήο πξνζεγγίδεηαη θαηά ηε θάζε ζρεδηαζκνύ  

ηεο - σζηόζν, θαηά ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηεο επηδξνύλ παξάγνληεο πνπ ηε 

κεηαβάιινπλ. Η δηαδηθαζία παξαθνινύζεζεο ηεο δνκηθήο πγείαο ησλ θαηαζθεπώλ 

(SHM) θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηνπο έρεη σο ζηόρν ηε δηάγλσζε ηεο 

θαηάζηαζεο ησλ δνκηθώλ ηεο ζηνηρείσλ θαη ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ ζρεηηθά κε ηνλ 

ηξόπν κε ηνλ νπνίν απηά αιιειεπηδξνύλ κεηαμύ ηνπο. Με ηνλ ηξόπν απηό, πξνθύπηεη 

κία πιήξεο βάζε δεδνκέλσλ ηνπ ηζηνξηθνύ ηεο δπλακηθήο ζπκπεξηθνξάο ηεο 

θαηαζθεπήο, από ηελ νπνία κπνξεί λα πξνθύςεη πξόγλσζε ηπρόλ αζηνρίαο ηεο 

θαηαζθεπήο θαη γεληθόηεξα ε ππνιεηπόκελεο δηάξθεηα δσήο ηεο, πξνγξακκαηηζκόο 

ηεο δηαδηθαζίαο ζπληήξεζήο ηεο θαζώο θαη επαλαπξνζδηνξηζκόο ηνπ ηξόπνπ 

ζρεδηαζκνύ ηεο. 

Επνκέλσο, ε δηαδηθαζία SHM δελ απνηειεί απιώο κία εμειηγκέλε κέζνδν  

“κε θαηαζηξνθηθήο” αμηνιόγεζεο ηεο θαηάζηαζεο ησλ δνκηθώλ ζηνηρείσλ ηεο 

θαηαζθεπήο. Πεξηιακβάλεη ηε δηαζύλδεζε αηζζεηήξσλ, ηε ζπιινγή θαη κεηαθνξά 

δεδνκέλσλ, ηνλ ππνινγηζκώλ ησλ αζθνύκελσλ δπλάκεσλ επί ηεο θαηαζθεπήο θαη ηελ 

άκεζε εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ ζρεηηθά κε ηε ζπκπεξηθνξά ηεο. Με ηνλ ηξόπν απηό, 

δίλεηαη ε δπλαηόηεηα επαλεμέηαζεο ηνπ ηξόπνπ ζρεδηαζκνύ θαη ζπληήξεζεο ηεο 

θαηαζθεπήο. Τα παξαπάλσ δίλνληαη ζρεκαηηθά ζην Σρήκα 1.1. 
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Σρ. 1.1 Αξρέο θαη νξγάλσζε ελόο SHM ζπζηήκαηνο [Daniel Balageas et all, 2006] 

Fig. 1.1 Principle and organization of a SHM system [Daniel Balageas et all, 2006] 
 

1.2.2 Κίνηηρα εθαρμογής SHM 

Τα θίλεηξα γηα ηελ παξαθνινύζεζε ηεο δνκηθήο πγείαο ησλ θαηαζθεπώλ είλαη πνιιά, 

δεδνκέλνπ όηη: 

 επηηξέπεη ηε βέιηηζηε ρξήζε ηεο θαηαζθεπήο, ηελ επηκήθπλζε ηνπ ρξόλνπ 

δσή ηεο θαη ηελ απνθπγή ηπρόλ θαηαζηξνθηθήο αζηνρίαο ηεο, 

 βνεζά ζηε βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο ησλ δνκηθώλ κεξώλ ηεο θαηαζθεπήο θαη 

ζηε ρξήζε θαηλνηόκσλ πιηθώλ θαηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ ηερληθνύ έξγνπ 

 δηαθνξνπνηεί δξαζηηθά ηελ νξγάλσζε ησλ εξγαζηώλ ζπληήξεζεο ηεο 

θαηαζθεπήο, ζύκθσλα κε ηηο επηδόζεηο ηεο, θαηαλέκνληαο ηε ξνή ησλ 

εξγαζηώλ ζπληήξεζεο ζε βξαρππξόζεζκεο θαη καθξνπξόζεζκεο, 

απνθεύγνληαο άζθνπεο απνζπλαξκνινγήζεηο ζπζηαηηθώλ κεξώλ ηεο 

θαηαζθεπήο θαη ειαρηζηνπνηώληαο ηελ αλζξώπηλε ζπκκεηνρή θαη θαηά 

ζπλέπεηα ηα αλζξώπηλα ιάζε, απμάλνληαο ηελ αμηνπηζηία ηνπ ειέγρνπ. 

Όια ηα παξαπάλσ, ζπληεινύλ ζηε βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο ηεο θαηαζθεπήο, ην νπνίν 

απνηειεί ζεκαληηθό θίλεηξν ηδηαίηεξα κεηά από θάπνηα ζεακαηηθά αηπρήκαηα ιόγσ 
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ιαζώλ θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο θαηαζθεπή ή κε ηθαλνπνηεηηθήο ζπληήξεζεο. 

Επηπιένλ, νη θαηαζθεπέο κε ελζσκαησκέλα ζπζηήκαηα SHM παξνπζηάδνπλ 

κεησκέλν θόζηνο ζπληήξεζεο ζπγθξηλόκελεο κε θαηαζθεπέο ζηηο νπνίεο δελ 

εθαξκόδνληαη ζπζηήκαηα SHM. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΤΣΕΡΟ 

 
ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΣΡΗΗ ΔΤΝΑΜΙΚΗ ΤΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΕΥΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

2.1 Γενικά 

Λόγσ ηεο κεγάιεο ζεκαζίαο ηεο παξαθνινύζεζεο ηεο δπλακηθήο ζπκπεξηθνξάο 

ηερληθώλ έξγσλ θαη θαηαζθεπώλ, ε επηινγή ησλ νξγάλσλ κέηξεζεο ησλ θηλεκαηηθώλ 

απηώλ ραξαθηεξηζηηθώλ είλαη ηδηαίηεξα θξίζηκε. 

Οη παξάκεηξνη πνπ θαζνξίδνπλ ηελ επηινγή ησλ θαηάιιεισλ κεζόδσλ θαη νξγάλσλ 

παξαθνινύζεζεο είλαη: 

 ε ρσξηθή θάιπςε: πξόθεηηαη γηα ηελ έθηαζε ηεο θαηαζθεπήο πνπ 

παξαθνινπζείηαη από ην όξγαλν. Η έθηαζε κπνξεί λα είλαη ζεκεηαθή είηε 

επηθαλεηαθή 

 ε ζπρλόηεηα δεηγκαηνιεςίαο ηνπ νξγάλνπ: επηιέγεηαη όξγαλν κε δπλαηόηεηα 

αλίρλεπζεο θαη θαηαγξαθήο ηεο ζπρλόηεηαο ηαιάλησζεο ηεο θαηαζθεπήο. 

Σπλεπώο, ζύκθσλα κε ηνλ θαλόλα ηνπ Nyquist, ην όξγαλν πνπ επηιέγεηαη 

πξέπεη λα έρεη δηπιάζηα ηνπιάρηζηνλ ζπρλόηεηα δεηγκαηνιεςίαο από ηε 

βαζηθή ζπρλόηεηα ηαιάλησζεο ηεο θαηαζθεπήο πνπ κειεηάηαη 

 ε απαηηνύκελε αθξίβεηα θαηαγξαθήο ησλ δεδνκέλσλ: πνηθίιεη αλάινγα κε ην 

αληηθείκελν παξαθνινύζεζεο 

 ε εκβέιεηα παξαηήξεζεο θάζε νξγάλνπ: ε κέγηζηε απόζηαζε κεηαμύ νξγάλνπ 

θαη θαηαζθεπήο θαηά ηελ παξαθνινύζεζε ηεο δπλακηθήο ζπκπεξηθνξάο ηεο 

θαηαζθεπήο 

 ε επίδξαζε ηεο αηκόζθαηξαο ζηα κεηξνύκελα κεγέζε: αλάινγα κε ηηο 

αηκνζθαηξηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνύλ ζην πεδίν ηελ ώξα ησλ κεηξήζεσλ 

απαηηείηαη ε ρξήζε ησλ θαηάιιεισλ κεζόδσλ θαη νξγάλσλ κέηξεζεο 

 ε δπλαηόηεηα παξαηήξεζεο ζε δπζκελείο θαηξηθέο ζπλζήθεο:  

νη αηκνζθαηξηθέο ζπλζήθεο θάησ από ηηο νπνίεο πξαγκαηνπνηείηαη ε 

θαηαγξαθή ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ ηερληθνύ έξγνπ επηβάιινπλ ηε ρξήζε ησλ 

θαηάιιεισλ νξγάλσλ θαη κεζνδνινγηώλ 

  ε δπλαηόηεηα πξόζβαζεο ζηελ θαηαζθεπή: νιηζζαίλνληα πξαλή, θνξείο 

γεθπξώλ, κέησπα, πςεινί ηζηνί θαη εζσηεξηθό ζεξάγγσλ είλαη θαηά θαλόλα 
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Σρ. 2.1 Σρεκαηηθή παξάζηαζε ελόο επηηαρπλζηνκέηξνπ [www.wikipedia.org] 

Fig. 2.1 Schematic diagram of an accelerometer [www.wikipedia.org] 

δπζπξόζηηα ή απξόζηηα ζεκεία, νπόηε πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνύλ θαηάιιεια 

όξγαλα θαη κεζνδνινγίεο 

 ε πιεξόηεηα ησλ δεδνκέλσλ: γηα ηελ νινθιεξσκέλε παξαθνινύζεζε 

θαηαζθεπώλ κε ζύλζεηε ζπκπεξηθνξά, ε ιήςε κεηξήζεσλ ζε ραξαθηεξηζηηθά 

ζεκεία ηεο είλαη ζεκαληηθή. Η αληίζεηε πεξίπησζε κπνξεί λα νδεγήζεη ζε 

εζθαικέλα ζπκπεξάζκαηα 

 ε αζθαιήο εθαξκνγή ηεο κεζόδνπ θαη ρξήζε ηνπ εμνπιηζκνύ: ε δηαδηθαζία 

ιήςεο ησλ κεηξήζεσλ πξέπεη λα είλαη απόιπηα αζθαιήο. 

2.2 Όργανα Παρακολούθηζης Δσναμικής σμπεριθοράς Σετνικών Έργων 

2.2.1 Επιηατσνζιόμεηρα (Accelerometers) 

Η αξρή ιεηηνπξγίαο ελόο επηηαρπλζηόκεηξνπ ζηεξίδεηαη ζηε κέηξεζε ησλ δπλάκεσλ 

θαη ησλ κεηαηνπίζεσλ πνπ δέρεηαη έλα δνθίκην κάδαο (Σρήκα 2.1). Σπγθεθξηκέλα, ηα 

επηηαρπλζηόκεηξα αλνηρηνύ θύθινπ ιεηηνπξγίαο (open loop) κεηξάλε απεπζείαο ηελ 

κεηαηόπηζε ηνπ δνθηκίνπ κάδαο ε νπνία πξνθαιείηαη από εμσηεξηθή δηέγεξζε πνπ 

δξα απεπζείαο ζηνλ αηζζεηήξα, ελώ ηα επηηαρπλζηόκεηξα θιεηζηνύ θύθινπ 

ιεηηνπξγίαο (close loop) κεηξάλε ηε δύλακε πνπ ρξεηάδεηαη ώζηε ην δνθίκην κάδαο λα 

παξακείλεη αθίλεην αληηδξώληαο ζηε δύλακε πνπ πξνθαιεί ηε κεηαηόπηζή ηνπ. 

Υπάξρνπλ επηηαρπλζηόκεηξα θαηαγξαθήο πςίζπρλσλ αιιά θαη ρακειόζπρλσλ 

θηλήζεσλ. Τα επηηαρπλζηόκεηξα απνηεινύλ έλα από ηα θπξηόηεξα όξγαλα 

θαηαγξαθήο ηεο δπλακηθήο ζπκπεξηθνξάο ηερληθώλ έξγσλ. 
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Σρ. 2.2 Σρεκαηηθή παξάζηαζε κίαο νπηηθήο ίλαο [www.sensors.crd.gr] 

Fig. 2.2 Schematic diagram of an optical fiber [www. sensors.crd.gr] 

Οη ζπζθεπέο απηέο παξέρνπλ κε αμηνπηζηία ην θάζκα ζπρλνηήησλ θίλεζεο κίαο 

θαηαζθεπήο – σζηόζν πζηεξνύλ ζηνλ ππνινγηζκό ηνπ εύξνπο ηεο κεηαηόπηζεο, 

δεδνκέλνπ όηη ε κεηαηξνπή ησλ κεηξεκέλσλ επηηαρύλζεσλ ζε κεηαηνπίζεηο απαηηεί 

ηελ εθαξκνγή δηπιήο νινθιήξσζεο. 

2.2.2 Οπηικές ίνες (Optical fibre sensors) και αιζθηηήρες γραμμικής 

παραμόρθωζης (linear deformation transducers) 

Δθηόο από ηηο πξνεγνύκελεο κεζόδνπο, ηα ηειεπηαία ρξόληα έρεη δηαδνζεί επξέσο  

ε ρξήζε νπηηθώλ ηλώλ θαζώο θαη αηζζεηήξσλ γξακκηθήο παξακόξθσζεο. 

Με ηε ρξήζε ησλ νπηηθώλ ηλώλ, ν ππνινγηζκόο ηεο παξακόξθσζεο ζηεξίδεηαη ζηε 

κεηαβνιή ηεο θπζηθήο θαηάζηαζεο (κήθνο) ηνπ αηζζεηήξα παξαηήξεζεο. 

Σπγθεθξηκέλα, νη νπηηθέο ίλεο απνηεινύληαη από έλα δεύγνο θαισδίσλ ηα νπνία 

ζπλδένληαη κε έλαλ αηζζεηήξα ή εληζρπηή (Σρήκα 2.2). Τν έλα θαιώδην εθπέκπεη 

ειεθηξηθό ζήκα ζπγθεθξηκέλεο έληαζεο ην νπνία αλαθιάηαη από ην θηλνύκελν ζώκα 

– θαηαζθεπή. Τν δεύηεξν θαιώδην ιακβάλεη ην αλαθιώκελν ζήκα θαη ην κεηαθέξεη 

ζηνλ αηζζεηήξα. Αλάινγα κε ηελ κεηαηόπηζε ηνπ ζώκαηνο κεηαβάιιεηαη θαη  

ε έληαζε ηεο αλαθιώκελεο αθηίλαο, νπόηε θαη ε ππνινγίδεηαη ε ηηκή ηεο. 

Οη ζύγρξνλνη αηζζεηήξεο νπηηθώλ ηλώλ νλνκάδνληαη Oprical Fibre Grating (FBG). 

Φξεζηκνπνηνύληαη επξέσο ζε ηερληθά έξγα ιόγσ ηνπ ρακεινύ ηνπο θόζηνπο, ηεο 

επειημίαο θαη αληνρήο ηνπο θαη ηεο κεγάιεο αθξίβεηαο ζηελ θαηαγξαθή 

κεηαθηλήζεσλ. 
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Σρ. 2.3 Σρεκαηηθή παξάζηαζε ελόο αηζζεηήξα γξακκηθήο παξακόξθσζεο [www.hbm.com] 

Fig. 2.3 Schematic diagram of a linear deformation transducer [www.hbm.com] 

Αληίζηνηρε είλαη ε ιεηηνπξγία θαη ησλ αηζζεηήξσλ γξακκηθήο παξακόξθσζεο (linear 

deformation transducer) (Σρήκα 2.3). Τν ζεκείν ζην νπνίν δηαθέξνπλ σο πξνο ηηο 

νπηηθέο ίλεο είλαη όηη αληί ηεο εθπνκπήο ζήκαηνο δηαζέηνπλ έλα ζύξκα κε ην νπνίν 

ζπλδένληαη κε ην θηλνύκελν ζώκα θαη κέζσ ηεο κεηαβνιήο ηνπ κήθνπο ηνπ ζύξκαηνο 

ππνινγίδεηαη ε κεηαηόπηζε ηνπ θηλνύκελνπ ζώκαηνο.  

 

 

2.2.3 Κλιζίμεηρα (Inclinometers) 

Τν θιηζίκεηξν είλαη έλα όξγαλν κε ην νπνίν πξνζδηνξίδεηαη ηελ θιίζε κίαο 

θαηαζθεπήο. Ο πξνζδηνξηζκόο ηεο θιίζεο ζηεξίδεηαη ζηε κέηξεζε ηεο ειεθηξηθήο 

αληίζηαζεο κεηαμύ ειεθηξνδίσλ ζηελ ειεύζεξε επηθάλεηα αγώγηκνπ πγξνύ ην νπνίν 

ηζνξξνπεί ζε εηδηθή κηθξν-θάςνπια ζην εζσηεξηθό πεξίβιεκα ηνπ νξγάλνπ.  

Τα ζύγρξνλα θιηζίκεηξα γηα ηελ παξαθνινύζεζε ησλ θαηαζθεπώλ έρνπλ κηθξό 

κέγεζνο θαη βάξνο θαη παξέρνπλ ηε δπλαηόηεηα κέηξεζεο ζε δύν άμνλεο κε αθξίβεηα 

ηεο ηάμεο ηνπ 0.001 mrad. Τα θιηζίκεηξα κπνξνύλ λα ηνπνζεηεζνύλ ρσξίο θακκηά 

νπζηαζηηθή επίδξαζε ζηελ θαηαζθεπή ζε κεκνλσκέλα ζεκεία ελδηαθέξνληνο 

αληρλεύνληαο παξακνξθώζεηο θαη δεκηνπξγώληαο δηαζπλδεδεκέλεο ζπζηνηρίεο κε 

θνηλό θαηαγξαθηθό θέληξν. Η κεγάιε επαηζζεζία ησλ θιηζηκέηξσλ ζηηο 

ζεξκνθξαζηαθέο κεηαβνιέο (±0.0047 mrad/
o
C) (www.leica.com) θαζώο θαη  

ε αδπλακία ιήςεο αμηόπηζησλ κεηξήζεσλ ζε πςειέο ζπρλόηεηεο (>5 Hz) ιόγσ ηεο 

αδξάλεηαο ηνπ πγξνύ, ηα θαζηζηνύλ κε ηθαλνπνηεηηθά γηα ηελ παξαθνινύζεζε 

δπλακηθώλ παξακνξθώζεσλ πςειήο ζπρλόηεηαο. Αληίζεηα, δεδνκέλεο ηεο 

γεσκεηξίαο ηεο θαηαζθεπήο, κπνξνύλ λα απνδώζνπλ ηθαλνπνηεηηθά ζηνλ 

πξνζδηνξηζκό κόληκσλ ή εκη-κόληκσλ παξακνξθώζεσλ. 
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Σρ. 2.4 Σρεκαηηθή παξάζηαζε ελόο θιηζηνκέηξνπ [www.leica.com] 

Fig. 2.4 Schematic diagram of an inclinometer [www. leica.com] 

Σρ. 2.5 Σρεκαηηθή παξάζηαζε δηάηαμεο ελόο παξακνξθσζίκεηξνπ [www.electronicsteacher.com] 

Fig. 2.5 Schematic diagram of a strain gauge [www. electronicsteacher.com] 

 

 

 

 

 

2.2.4 Παραμορθωζίμεηρα (Strain gauges) 

Τν παξακνξθσζίκεηξν κεηξά ηελ παξακόξθσζε (Γl/l) ελόο αληηθεηκέλνπ. Η αξρή 

ιεηηνπξγίαο ηνπ βαζίδεηαη ζηελ δηαθνξά ειεθηξηθήο αληίζηαζεο πνπ παξαηεξείηαη ζε 

κία αγώγηκε εύθακπηε ισξίδα όηαλ απηή παξακνξθώλεηαη ειαζηηθά θαη ε νπνία 

πξνζθνιιάηαη πάλσ ζην κεηξνύκελν αληηθείκελν.  

Η ζπλήζεο δηάηαμε ελόο παξακνξθσζίκεηξνπ απνηειείηαη από κία ζπζηνηρία 

ηεζζάξσλ αληηζηάζεσλ (γέθπξα Wheatstone), γλσζηώλ νλνκαζηηθώλ ηηκώλ, ε νπνία 

ζπλδέεηαη κε κία ειεθηξηθή πεγή. Σηε κία από ηηο αληηζηάζεηο απηέο ζπλδέεηαη  

ε εύθακπηε κεηαιιηθή ισξίδα (Σρήκα 2.5). Όπνηε παξακνξθώλεηαη ε ισξίδα, 

αιιάδεη ε αληίζηαζή ηεο κε απνηέιεζκα λα δηαηαξάζζεηαη ε ηζνξξνπία ηεο γέθπξαο 

Wheatstone. Δπνκέλσο, αλάινγα κε ηελ κεηαβνιή ζηελ ηηκή ηεο αληίζηαζεο 

ππνινγίδεηαη ην κέηξν ηεο παξακόξθσζεο ην νπνίν δέρεηαη ε κεηαιιηθή ισξίδα. 
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2.2.5 Ρομποηικός γεωδαιηικός ζηαθμός ασηόμαηης αναγνώριζης και 

παρακολούθηζης ζηότοσ (Robotic Total Station, RTS) 

Ο γεσδαηηηθόο ζηαζκόο απηόκαηεο αλαγλώξηζεο θαη παξαθνινύζεζεο ζηόρνπ 

απνηειεί εμέιημε ηνπ γεσδαηηηθνύ ζηαζκνύ. Οη ηδηόηεηέο ηνπ κεηαμύ άιισλ  

ην θαζηζηνύλ ρξήζηκν ζηελ παξαθνινύζεζε ηεο δπλακηθήο ζπκπεξηθνξάο 

θαηαζθεπώλ. 

Σπγθεθξηκέλα, έλα ηέηνην όξγαλν αλαγλσξίδεη απηόκαηα ηνλ ηνπνζεηεκέλν πάλσ 

ζηελ θαηαζθεπή ζηόρν (ηνπνγξαθηθό πξίζκα), ηνλ παξαθνινπζεί θαηά ηελ θίλεζή 

ηνπ θαη ππνινγίδεη ηε ζέζε ηνπ ζε ηξεηο δηαζηάζεηο. Γηα ηελ απηόκαηε αλαγλώξηζε 

θαη παξαθνινύζεζε ην όξγαλν ελζσκαηώλεη ζύζηεκα απηόκαηεο αλαγλώξηζεο 

ζηόρνπ θαζώο θαη δηάηαμε ζεξβνκεραληζκνύ. Παξάιιεια, ε δεκηνπξγία ξαδηνδεύμεο 

κεηαμύ νξγάλνπ θαη θαηάθσηνπ παξέρεη ηε δπλαηόηεηα παξαθνινύζεζεο ησλ 

θαηαγξαθώλ ηνπ νξγάλνπ από απόζηαζε, κέζσ ηειερεηξηζηεξίνπ. 

Τα πιενλεθηήκαηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηερλνινγίαο είλαη ε επηηάρπλζε ηεο 

δηαδηθαζίαο πεδίνπ θαη ε εμάιεηςε ζθαικάησλ αλάγλσζεο κε ηελ θαηαγξαθήο ησλ 

κεηξήζεσλ εληόο ηνπ νξγάλνπ ή ζε ειεθηξνληθό ππνινγηζηή κε ηε ρξήζε εηδηθνύ 

πξνγξάκκαηνο. Βαζηθόο πεξηνξηζκόο ηεο κεζόδνπ είλαη ε απαίηεζε αλεκπόδηζηεο 

νπηηθήο επαθήο κεηαμύ νξγάλνπ θαη ζηόρνπ κε ηε κεηαμύ ηνπο απόζηαζε λα κελ 

ππεξβαίλεη ηα 500 – 700 m θαη κε ζπρλόηεηα δεηγκαηνιεςίαο έσο 10 Hz. 

2.2.6 ύζηημα δορσθορικού ενηοπιζμού θέζης (Global Navigation Satellite 

Systems) 

Τελ ηειεπηαία δεθαπεληαεηία, ε ηερλνινγία ησλ δνξπθνξηθώλ ζπζηεκάησλ 

εληνπηζκνύ ζέζεο ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ παξαθνινύζεζε ηεο δπλακηθήο 

ζπκπεξηθνξάο ηερληθώλ έξγσλ. Τν ζύζηεκα δνξπθνξηθνύ εληνπηζκνύ ζέζεο 

απνηειείηαη από ηξία βαζηθά κέξε. Τν Τκήκα ηνπ δηαζηήκαηνο (γεσδαηηηθνί 

δνξπθόξνη ζε ηξνρηά), ην ηκήκα ειέγρνπ (θέληξα παξαθνινύζεζεο) θαη ην ηκήκα ησλ 

ρξεζηώλ (επίγεηνη δέθηεο). 

Γηα ηελ παξαθνινύζεζε ηεο δπλακηθήο ζπκπεξηθνξάο θαηαζθεπώλ, όπνπ απαηηείηαη 

κεγάιε αθξίβεηα, εθαξκόδνληαη ηερληθέο ζρεηηθνύ θηλεκαηηθνύ εληνπηζκνύ ζέζεο 
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Σρ. 2.6 Σρεηηθόο θηλεκαηηθόο πξνζδηνξηζκόο ζέζεο [www.google.com] 

Fig. 2.6 Relative kinematic GNSS surveying [www.google.com] 

είηε ζε πξαγκαηηθό ρξόλν (real time kinematic), είηε ζε εθ ησλ πζηέξσλ επεμεξγαζία 

(post-processed kinematic). Σύκθσλα κε ηελ ηερληθή ζρεηηθνύ θηλεκαηηθνύ 

εληνπηζκνύ ρξεζηκνπνηνύληαη δύν δέθηεο νη νπνίνη ιακβάλνπλ ηαπηόρξνλα 

δνξπθνξηθό ζήκα από ηνπιάρηζηνλ πέληε θνηλνύο δνξπθόξνπο. Ο έλαο από ηνπο δύν 

δέθηεο ηνπνζεηείηαη ζην θηλνύκελν ζεκείν (rover receiver) ελώ ν δεύηεξνο δέθηεο 

(base receiver) ηνπνζεηείηαη ζε ζηαζεξό ζεκείν γλσζηώλ ζπληεηαγκέλσλ  

(Σρήκα 2.6). Με ηνλ ηξόπν απηό, νη δηαθπκάλζεηο ησλ κεηξνύκελσλ κεγεζώλ γηα ηνλ 

ζηαζεξό δέθηε (base receiver) ζεσξνύληαη ζθάικαηα θαη απνζηέινληαη σο 

δηνξζώζεηο ζηηο κεηξήζεηο ηνπ θηλεηνύ δέθηε (rover receiver), κε απνηέιεζκα ηελ 

κείσζε ησλ ζθαικάησλ ζηηο θαηαγξαθέο ηνπ θηλεηνύ δέθηε. Η απόζηαζε κεηαμύ ησλ 

δύν δεθηώλ πξέπεη λα είλαη κηθξή (<20 km) έηζη ώζηε νη αηκνζθαηξηθέο ζπλζήθεο λα 

είλαη όκνηεο κε απνηέιεζκα ηα ιακβαλόκελα από ηνπο δύν δέθηεο δνξπθνξηθά 

ζήκαηα λα επεξεάδνληαη από αληίζηνηρα ζθάικαηα. 

 

 

 

 

 

 

Σε αληηδηαζηνιή κε ηηο κεζόδνπο πεηξακαηηθήο κεραληθήο, ζύκθσλα κε ηηο νπνίεο ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο θίλεζεο πξνζδηνξίδνληαη από κεηξήζεηο κνλνδηάζηαησλ  

(κε ρσξηθώλ) κεγεζώλ, νη γεσδαηηηθέο κέζνδνη παξέρνπλ πξσηνγελώο ηε ζέζε ηνπ 

αηζζεηήξα κέηξεζεο σο πξνο θάπνην γλσζηό ζύζηεκα αλαθνξάο. Βαζηθνί εγγελείο 

πεξηνξηζκνί ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ ππνβαζκίδνπλ ηελ αθξίβεηα ηεο κεζόδνπ είηε ηελ 

θαζηζηνύλ νινθιεξσηηθά αλεθάξκνζηε απνηειεί ε απαίηεζε “αλνηρηνύ νξίδνληα” 

(ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε αδηάιεηπηε ιήςε ηνπ δνξπθνξηθνύ ζήκαηνο από 

ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξηο θνηλνύο δνξπθόξνπο), ε απνπζία ειεθηξνκαγλεηηθώλ 

παξεκβνιώλ, θαζώο θαη ζπλζήθεο πνπ πξνθαινύλ πνιιαπιέο δηαδξνκέο ζην ζήκα 
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GPS (multipath). Δπίζεο, ζε εθαξκνγέο παξαθνινύζεζεο κεηαιιηθώλ θαηαζθεπώλ 

πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππόςε πξαθηηθνί πεξηνξηζκνί εγθαηάζηαζεο ησλ  

δεθηώλ / θεξαηώλ θαη ησλ παξειθόκελσλ ηνπο, θαζώο θαη ν πεξηνξηζκέλνο αξηζκόο 

ησλ ππνςήθησλ ζεκείσλ ειέγρνπ. Δπηζεκαίλεηαη όηη γηα ηηο αλάγθεο 

παξαθνινύζεζεο ησλ θαηαζθεπώλ, νξηζκέλα ζπζηήκαηα ζύγρξνλσλ δεθηώλ GPS 

παξέρνπλ ηε δπλαηόηεηα κέηξεζεο κε πςειή ζπρλόηεηα δεηγκαηνιεςίαο  

(έσο 20 Hz), ραξαθηεξηζηηθό πνπ θαιύπηεη ηηο ζπρλόηεηεο απόθξηζεο ησλ 

πεξηζζόηεξσλ θαηαζθεπώλ. Σηνλ πξνζδηνξηζκό ησλ κεηαθηλήζεσλ ησλ θαηαζθεπώλ 

όπνπ απαηηείηαη κεγάιε αθξίβεηα ρξεζηκνπνηείηαη ε εθ ησλ πζηέξσλ επεμεξγαζία ησλ 

κεηξήζεσλ (post-processing), ελώ ζε πεξηπηώζεηο όπνπ ππάξρεη ζύζηεκα 

πξνεηδνπνίεζεο γηα πεξίπησζε αζηνρίαο ηεο θαηαζθεπήο ε επεμεξγαζία ησλ 

κεηξήζεσλ πξαγκαηνπνηείηαη ζε πξαγκαηηθό ρξόλν (real time). 

2.2.7 Επίγειο ζύζηημα radar ζσνθεηικού ανοίγμαηος (GB-SAR) 

Τα επίγεηα ζπζηήκαηα radar ζπλζεηηθνύ αλνίγκαηνο ππνινγίδνπλ ηελ απόζηαζε 

κεηαμύ νξγάλνπ – ζηόρνπ κέζσ κέηξεζεο ηνπ ρξόλνπ κεηάδνζεο θαη επηζηξνθήο 

ειεθηξνκαγλεηηθήο αθηηλνβνιίαο πξνο ηνλ ζηόρν. Με ηνλ ηξόπν απηό, κέζσ 

δηαδνρηθώλ εθπνκπώλ ειεθηξνκαγλεηηθήο αθηηλνβνιίαο πξνζδηνξίδεηαη ε αθηηληθή 

κεηαηόπηζε ησλ ζεκείσλ κίαο θαηαζθεπήο από ηε ζέζε παξαηήξεζεο, κε ηελ πάξνδν 

ηνπ ρξόλνπ.  

Βαζηθά πιενλεθηήκαηα ηεο ρξήζεο ηέηνησλ νξγάλσλ ζηελ παξαθνινύζεζε ηεο 

δπλακηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ θαηαζθεπώλ είλαη ε παξαθνινύζεζε ζηόρνπ ζε 

κεγάιεο απνζηάζεηο από ην όξγαλν, αλεμάξηεηα από αηκνζθαηξηθέο ζπλζήθεο,  

ε πςειή ζπρλόηεηα θαηαγξαθήο θαζώο θαη ε κεγάιε αθξίβεηα ζηηο κεηξνύκελεο 

κεηαθηλήζεηο. 

Ο ηξόπνο ιεηηνπξγίαο ηέηνησλ ζπζηεκάησλ παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ζην  

Κεθάιαην 3. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΡΙΣΟ 

 
ΕΠΙΓΕΙΟ ΤΣΗΜΑ RADAR ΤΝΘΕΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΓΜΑΣΟ (GB-SAR) 

3.1 Γενικά  

Ο όξνο RADAR απνηειεί ζπληνκνγξαθία ησλ ιέμεσλ RAdar Detection And 

Ranging. Απνηειεί έλα βαζηθό ειεθηξνληθό ζύζηεκα ειεθηξνκαγλεηηθνύ εληνπηζκνύ 

θαη παξαθνινύζεζεο θηλεηώλ ζηόρσλ. Η κεγάιε αμία ηνπ radar νθείιεηαη ζηηο 

ζεκαληηθέο δπλαηόηεηεο αλίρλεπζεο θαη παξαθνινύζεζεο ζηόρσλ ζε κεγάιεο 

απνζηάζεηο θαη κε κεγάιε αθξίβεηα. 

Η αθεηεξία αλάπηπμεο ελόο ηέηνηνπ ζπζηήκαηνο μεθίλεζε ην 1886, όηαλ ν Γεξκαλόο 

θπζηθόο Rudolf Hertz απέδεημε πεηξακαηηθά όηη ηα ειεθηξνκαγλεηηθά θύκαηα είλαη 

δπλαηό λα εζηηαζζνύλ κε ηε κνξθή δέζκεο, όπσο νη αθηίλεο θσηόο, θαη όηη όηαλ απηά 

δηνρεηεύνληαη κε θαηάιιειν ηξόπν ζην ρώξν αλαθιώληαη από ειεθηξηθά αγώγηκα 

αληηθείκελα. ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1920, μεθίλεζε ε εμέιημε ηνπ radar από 

νκάδα Ακεξηθαλώλ θαη Βξεηαλώλ επηζηεκόλσλ θαη ζπλερίδεηαη κέρξη ζήκεξα κε 

εληππσζηαθά επηηεύγκαηα. πγθεθξηκέλα, ην πξώην radar πνπ ηέζεθε ζε ιεηηνπξγία 

κε πνιύ ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα ήηαλ θαηαζθεπή ηνπ Δζληθνύ Δξγαζηεξίνπ 

Φπζηθήο (National Physical Laboratory, NPL) ηεο Μ. Βξεηαλίαο. 

ήκεξα απνηειεί βαζηθό εμνπιηζκό ηόζν γηα ηνλ έιεγρν ελαέξηαο θπθινθνξίαο, όζν 

θαη γηα ηε λαπζηπινΐα, ηε κεηεσξνινγία θαη, θπζηθά γηα ζηξαηησηηθνύο ζθνπνύο. 

3.2 Απσή λειηοςπγίαρ Radar 

Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ radar είλαη απιόο. Αξρηθά, από ηελ θεξαία – πνκπό ηνπ radar 

εθπέκπνληαη θύκαηα ζπγθεθξηκέλνπ θάζκαηνο θαη θαηεύζπλζεο, γλσζηά σο ζήκαηα 

radar. Όηαλ ηα ζήκαηα απηά έξζνπλ ζε επαθή κε αληηθείκελα, έλα κέξνο ηνπο 

απνξξνθάηαη από απηά ελώ ην ππόινηπν αλαθιάηαη πξνο όιεο ηηο θαηεπζύλζεηο.  

Σν radar δηαζέηεη κία επηπιένλ θεξαία, ε νπνία ιεηηνπξγεί σο δέθηεο θαη 

πξνζιακβάλεη ηελ αθηηλνβνιία πνπ αλαθιάηαη από ηα αληηθείκελα. πλήζσο,  

ε θεξαία – δέθηεο είλαη ηνπνζεηεκέλε ζε γλσζηέο ζέζεηο σο πξνο ηελ  

θεξαία – πνκπό. Με ηνλ ηξόπν απηό πξνζδηνξίδνληαη ε ζέζε αιιά θαη ε θύζε ησλ 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BB%CE%B5%CE%B3%CF%87%CE%BF%CF%82_%CE%B5%CE%BD%CE%B1%CE%AD%CF%81%CE%B9%CE%B1%CF%82_%CE%BA%CF%85%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B1%CF%85%CF%83%CE%B9%CF%80%CE%BB%CE%BF%CE%90%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1
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ρ. 3.2 ύλζεζε ειεθηξνκαγλεηηθνύ θύκαηνο [www.sch.gr] 

Fig. 3.2 Composition of electromagnetic wave [www.sch.gr] 

ρ. 3.1 Αξρή ιεηηνπξγίαο radar [www.wikipedia.org] 

Fig. 3.1 Operating principle of  radar [www.wikipedia.org] 

αληηθεηκέλσλ - ζηόρσλ πνπ ζπλαληά ην ζήκα. Η θίλεζε ελόο αληηθεηκέλνπ 

αληρλεύεηαη από ην radar κέζσ ηεο δηαθνξάο ζπρλόηεηαο ζην ζήκα  

(θαηλόκελν Doppler). 

 

 

 

 

3.2.1 Υαπακηηπιζηικά παδιοκςμάηων 

Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ξαδηνθπκάησλ απνηεινύλ ε ηαρύηεηα, ε ζπρλόηεηα θαη 

ε ηζρύο δηάδνζήο ηνπο. Η γλώζε ηεο ηαρύηεηάο ηνπο είλαη ζεκειηώδνπο ζεκαζίαο γηα 

ηελ ζεσξία ιεηηνπξγίαο ησλ radar. 

Σα ειεθηξνκαγλεηηθά θύκαηα ζπληίζεληαη από ειεθηξηθά θαη καγλεηηθά θύκαηα, 

θαζέλα από ηα νπνία δηαδίδεηαη θάζεηα σο πξνο ην άιιν θαηά ηε δηεύζπλζε δηάδνζήο 

ηνπο. 
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Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηέηνησλ ζεκάησλ είλαη ην κήθνο θύκαηνο θαη ε ζπρλόηεηα. 

Μήθνο θύκαηνο είλαη ε απόζηαζε κεηαμύ δηαδνρηθώλ θνξπθώλ πνπ αληηζηνηρεί ζε 

ρξνληθό δηάζηεκα κίαο πεξηόδνπ (Σ), ελώ σο ζπρλόηεηα δηάδνζεο νξίδεηαη  

ην αληίζηξνθν ηεο πεξηόδνπ (1/Σ). Σα ξαδηνθύκαηα απνηεινύλ έλα ηκήκα ηνπ 

ειεθηξνκαγλεηηθνύ θάζκαηνο θαη θπκαίλνληαη κεηαμύ κεξηθώλ kHz θαη κεξηθώλ 

GHz. 

ην θελό, ηα ξαδηνθύκαηα θηλνύληαη αθηηληθά από ηε ζέζε ηεο πεγήο δηάδνζεο.  

Η ηαρύηεηα δηάδνζεο ησλ ξαδηνθπκάησλ ζην θελό είλαη ίζε κε ηελ παγθόζκηα 

ζηαζεξά ηεο ηαρύηεηαο ηνπ θσηόο, 𝑐 = 3 × 108  𝑚 𝑠 . Η ηαρύηεηα ησλ ξαδηνθπκάησλ 

δηαθνξνπνηείηαη από ηελ ηαρύηεηα ηνπ θσηόο όηαλ ην κέζν δηάδνζεο είλαη έλα πιηθό. 

Όηαλ ηα ξαδηνθύκαηα κεηαδίδνληαη ζε κε αγώγηκα πιηθά, όπσο ν αέξαο, ε ηηκή ηεο 

ηαρύηεηαο είλαη ρακειόηεξε από ηελ ηαρύηεηα ηνπ θσηόο θαη δίλεηαη από ηνλ ηύπν:  

𝑣 =
1

 𝜀𝜇
   (3.1) 

όπνπ:  𝜀: δηειεθηξηθή ζηαζεξά  

  𝜇: δηαπεξαηόηεηα ηνπ πιηθνύ 

 

Γηαηξώληαο ηελ ηαρύηεηα ηνπ θσηόο c κε ηελ ηηκή v, πξνθύπηεη ε ηηκή ηνπ δείθηε 

δηάζιαζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πιηθνύ. Σν θαηλόκελν ηεο δηάζιαζεο ζπκβαίλεη όηαλ 

ηα ξαδηνθύκαηα πεξλνύλ δηακέζνπ πιηθώλ κε δηαθνξεηηθνύο δείθηεο δηάζιαζεο. 

πγθεθξηκέλα, όηαλ κία αθηίλα κεηαβαίλεη από έλα πιηθό κε κηθξό δείθηε δηάζιαζεο 

ζε έλα άιιν κε κεγαιύηεξν δείθηε δηάζιαζεο, ε αθηίλα θάκπηεηαη κε ηα θνίια πξνο 

ηα άλσ (θπξηή). Αληίζεηα, όηαλ ε αθηίλα κεηαβαίλεη από έλα πιηθό κε κεγάιν δείθηε 

δηάζιαζεο ζε έλα πιηθό κε κηθξόηεξν δείθηε δηάζιαζεο, ε αθηίλα θάκπηεηαη κε ηα 

θνίια πξνο ηα θάησ (θνίιε). Ο δείθηεο δηάζιαζεο ζηελ αηκόζθαηξα δελ είλαη 

ζηαζεξόο θαη εμαξηάηαη από ηε ζεξκνθξαζία, ηελ αηκνζθαηξηθή πίεζε θαη ηελ 

πγξαζία. Όζν απμάλεηαη ην πςόκεηξν, όπνπ θαηά ηεθκήξην ε ζεξκνθξαζία, ε κεξηθή 

πίεζε ηνπ μεξνύ αέξα θαη ε πγξαζία κεηώλνληαη αληίζηνηρα, κεηώλεηαη θαη ν δείθηεο 

δηάζιαζεο. Δλδεηθηηθή ηηκή ηνπ δείθηε δηάζιαζεο ηνπ αέξα πνπ βξίζθεηαη θνληά 

ζηελ επηθάλεηα ηεο γεο είλαη v=1,0003. Γεδνκέλνπ όηη ε ηαρύηεηα δηάδνζεο ησλ 

ξαδηνθπκάησλ είλαη αληηζηξόθσο αλάινγε ηνπ δείθηε δηάζιαζεο, ηα ξαδηνθύκαηα 

θηλνύληαη γξεγνξόηεξα ζηελ αλώηεξε αηκόζθαηξα από όηη θνληά ζηελ επηθάλεηα ηεο 
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ρ. 3.3 Μεηάδνζε ειεθηξνκαγλεηηθήο αθηηλνβνιίαο ζε αληηθείκελα θνληηλήο απόζηαζεο [earth.esa.int] 

Fig. 3.3 Transmission of electromagnetic radiation to nearby objects  [earth.esa.int] 

γεο. Δπίζεο, θνληά ζηελ επηθάλεηα ηεο γεο ιόγσ ηεο κείσζεο ηνπ δείθηε δηάζιαζεο 

θαζώο απμάλεηαη ην πςόκεηξν, παξαηεξείηαη κία πξνο ηα θάησ θάκςε ησλ αθηηλώλ, 

θάηη ην νπνίν επηθέξεη ζθάικαηα ζηηο κεηξήζεηο ηνπ radar.  

Η αληαλάθιαζε θαηά ηελ νπνία ε αθηίλα δεκηνπξγεί κία ζαθή γσλία κε ηελ ιεία 

επηθάλεηα ηνπ ζηόρνπ νλνκάδεηαη θαηνπηξηθή αληαλάθιαζε, ελώ ε αθαλόληζηε 

αληαλάθιαζε από κία ηξαρηά επηθάλεηα θαιείηαη δηάρπηε αληαλάθιαζε.  

ηηο εθαξκνγέο ησλ radar, πξνβιήκαηα δεκηνπξγεί ε δηάρπηε αληαλάθιαζε.  

3.2.2 Ακηινική Ανάλςζη (Range Resolution) 

Γηα λα αλαγλσξίζεη ην radar αληηθείκελα πνπ βξίζθνληαη ζηελ ίδηα θαηεύζπλζε θαη 

απέρνπλ ηελ ίδηα πεξίπνπ απόζηαζε από απηό πξέπεη λα ιάβεη ηα αλαθιώκελα από ηα 

αληηθείκελα απηά ζήκαηα ζε δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο ζηηγκέο. ην ρήκα 3.3 θαίλνληαη 

δύν αληηθείκελα κε κεηαμύ ηνπο απόζηαζε – σο πξνο ηε δηεύζπλζε ζθόπεπζεο ηνπ 

νξγάλνπ - d θαη ην κήθνο L ηνπ παικνύ πνπ ζηέιλεη ην radar.  

 

 

 

 

 

Πξνθεηκέλνπ ην radar λα αλαγλσξίζεη ηνπο δύν ζηόρνπο σο δύν δηαθνξεηηθά 

αληηθείκελα, πξέπεη ε κεηαμύ ηνπο απόζηαζε d λα είλαη ηνπιάρηζηνλ κεγαιύηεξε από 

L/2 (d>L/2). Όπσο θαίλεηαη ζην ρήκα 3.4, όπνπ ηα αλαθιώκελα από ην αληηθείκελν 

Α θαη Β ζήκαηα εκθαλίδεηαη σο PA θαη PB, αληίζηνηρα, ην ζήκα πνπ εθπέκπεηαη από 

ην radar θαη αλαθιάηαη από ην αληηθείκελν Β δηαλύεη απόζηαζε 2d κεγαιύηεξε από 
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ρ. 3.4 Αληαλάθιαζε ειεθηξνκαγλεηηθνύ θύκαηνο από αληηθείκελα θνληηλήο απόζηαζεο[earth.esa.int] 

Fig. 3.4 Reflection of electromagnetic wave from nearby objects [earth.esa.int] 

εθείλε πνπ δηαλύεη ην ζήκα πνπ εθπέκπεηαη θαη ζηε ζπλέρεηα αλαθιάηαη από ην  

ζώκα Α. 

 

 

 

 

 

 

Δπνκέλσο, ε δηαθνξνπνίεζε ησλ δύν αληηθεηκέλσλ από ην radar επηηπγράλεηαη κόλν 

όηαλ ε κεηαμύ ηνπο απόζηαζε ηζνύηαη ηνπιάρηζηνλ κε ην ήκηζπ ηνπ, εθπεκπόκελνπ 

από ην radar, κήθνπο ηνπ εθπεκπόκελνπ παικνύ. 

Η ειάρηζηε απόζηαζε πνπ πξέπεη λα απέρνπλ δύν αληηθείκελα, πνπ βξίζθνληαη θαηά 

κήθνο ηνπ ζθνπεπηηθνύ άμνλα ηνπ radar, ώζηε λα αλαγλσξίδνληαη σο μερσξηζηά από 

απηό νλνκάδεηαη αθηηληθή αλάιπζε (range resolution).  

Ο βαζκόο ηεο αθηηληθήο αλάιπζεο εμαξηάηαη από ην πιάηνο ηνπ παικνύ (δηάξθεηα 

εθπνκπήο παικνύ), από ηνλ ηύπν θαη ην κέγεζνο ησλ ζηόρσλ, θαζώο θαη από ηελ 

απόδνζε ηνπ δέθηε. Έλα θαιά ζρεδηαζκέλν ζύζηεκα radar πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε 

λα δηαθξίλεη ζηόρνπο πνπ λα απέρνπλ κεηαμύ ηνπο όζν ην κηζό ηεο δηάξθεηαο ηνπ 

παικνύ η. Δπνκέλσο, ε ηηκή ηεο αθηηληθήο αλάιπζεο δίλεηαη από ηνλ ηύπν 

 (Taylor 2001): 

𝛥𝑟 ≥
𝑐𝜏

2
    (3.2) 

όπνπ:  𝑐: ηαρύηεηα θσηόο ζην θελό 

η: δηάξθεηα παικνύ 
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ρ. 3.5 Αθηηληθή αλάιπζε [www.radartutorial.eu] 

Fig. 3.5 Range resolution [www.radartutorial.eu] 

ην ρήκα 3.5 θαίλεηαη ε επηζηξνθή ηνπ ειεθηξνκαγλεηηθνύ θύκαηνο ζηελ 

πεξίπησζε όπνπ ηα δύν αληηθείκελα αλαγλσξίδνληαη σο έλα θαη ζηελ πεξίπησζε όπνπ 

ηα αληηθείκελα απέρνπλ κεηαμύ ηνπο απόζηαζε κεγαιύηεξε ηεο αθηηληθήο αλάιπζεο. 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3 Φαινόμενο Doppler 

Η ζπρλόηεηα θαη ην κήθνο θύκαηνο ησλ ειεθηξνκαγλεηηθώλ θπκάησλ επεξεάδνληαη 

από ηελ ζρεηηθή θίλεζε κεηαμύ ηεο πεγήο ηνπ ζήκαηνο θαη ελόο παξαηεξεηή.  

Σν θαηλόκελν απηό είλαη γλσζηό σο θαηλόκελν Doppler. πγθεθξηκέλα, εάλ  

ν παξαηεξεηήο πιεζηάδεη ηελ πεγή, απμάλεηαη ε ζπρλόηεηα ηνπ θύκαηνο ελώ  

ην κήθνο θύκαηόο ηνπ κεηώλεηαη. Αληίζεηα, αλ ν παξαηεξεηήο απνκαθξύλεηαη από 

ηελ πεγή, ε ζπρλόηεηα κεηώλεηαη θαη ην κήθνο θύκαηνο κεγαιώλεη. Δπνκέλσο,  

ε θίλεζε ελόο αληηθεηκέλνπ σο πξνο ηελ πεγή ησλ ειεθηξνκαγλεηηθώλ θπκάησλ 

πξνθαιεί κία δηαθνξά κήθνπο θύκαηνο Γι, ε νπνία εμαξηάηαη από ηελ ηαρύηεηα 

θαζώο θαη ηε δηεύζπλζε θίλεζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ. Η πνζόηεηα απηή δίλεηαη από ηνλ 

ηύπν:  

𝛥𝜆 =
𝜆𝑟𝑒𝑠𝑡 𝑣𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑙

𝑐
   (3.3) 
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όπνπ:  

 𝑐:  ηαρύηεηα ηνπ θσηόο (ή ε ηαρύηεηα δηάδνζεο αλ πξόθεηηαη γηα άιιν 

πιηθό) 

 𝜆𝑟𝑒𝑠𝑡 :  κήθνο θύκαηνο πνπ ζα κεηξνύληαλ εάλ ε πεγή ήηαλ αθίλεηε 

 𝑣𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑙 : ηαρύηεηα θίλεζεο ηεο πεγήο θαηά ηελ δηεύζπλζε ζθόπεπζεο  

 

Όηαλ ν ζηόρνο θηλείηαη ππό γσλία ζε ζρέζε κε ηνλ ζθνπεπηηθό άμνλα ηνπ νξγάλνπ,  

ε δηαθνξά ζην κήθνο θύκαηνο Γι ππνινγίδεηαη κόλν θαηά ην ηκήκα ηεο θίλεζεο θαηά 

κήθνο ηνπ ζθνπεπηηθνύ άμνλα ηνπ νξγάλνπ.  

Σν ζύζηεκα ησλ radar ρξεζηκνπνηεί ην θαηλόκελν Doppler γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο 

ηαρύηεηαο ηνπ ζηόρνπ. Πνιιά radar ρξεζηκνπνηνύλ ηελ πιεξνθνξία από  

ην θαηλόκελν Doppler κόλν γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηελ θαηεύζπλζε θίλεζεο ηνπ 

ζηόρνπ. Ωο γλσζηόλ, ηα radar κεηαδίδνπλ ξαδηνθύκαηα ζε θάπνην εύξνο κεθώλ 

θύκαηνο (ή ζπρλνηήησλ), ηα νπνία ζηε ζπλέρεηα αλαθιώληαη από ηνλ ζηόρν.  

ε απηήλ ηελ πεξίπησζε, ν ζηόρνο δξα σο πεγή θαη ε ηαρύηεηά ηνπ κπνξεί λα 

πξνζδηνξηζηεί από ηε δηαθνξά κεηαμύ ηνπ κήθνπο θύκαηνο (ή ηεο ζπρλόηεηαο) ηνπ 

κεηαδηδόκελνπ θαη ηειηθά αλαθιώκελνπ ζήκαηνο. 

ηε ζεσξία ησλ radar, θάζε αλεπηζύκεηε αληαλάθιαζε νλνκάδεηαη αζάθεηα (clutter). 

Η αζάθεηα απηή κπνξεί λα απνθξύςεη επηζπκεηνύο ζηόρνπο. Ο πεξηνξηζκόο ηεο 

αζάθεηαο γίλεηαη κε δηάθνξεο ηερληθέο. Μία από απηέο βαζίδεηαη ζην όηη νη ζηόρνη 

ελδηαθέξνληνο θηλνύληαη, ελώ σο επί ην πιείζηνλ ην clutter δελ θηλείηαη. Δπνκέλσο, 

εληνπίδεηαη, αθνύ ζύκθσλα κε ην θαηλόκελν Doppler όηαλ πξόθεηηαη γηα αθίλεηα 

αληηθείκελα δελ παξνπζηάδεηαη δηαθνξά ζπρλόηεηαο ησλ θπκάησλ πνπ απηά 

αληαλαθινύλ. Με ηνλ ηξόπν απηό, εληνπίδνληαη κόλν ηα ζαθώο θηλνύκελα 

αληηθείκελα. Η παξαπάλσ κεζνδνινγία νλνκάδεηαη Moving Target Indication 

Filtering (MTI).  

πλνςίδνληαο, ε επίδξαζε ηεο αηκόζθαηξαο είλαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο ζηε 

ιεηηνπξγία ησλ radar, αθνύ απνηειεί ην θύξην κέζν δηάδνζεο ησλ ξαδηνθπκάησλ. 

Δπίζεο, ην θαηλόκελν Doppler δηαδξακαηίδεη έλαλ δσηηθήο ζεκαζίαο ξόιν ζηε 

ιεηηνπξγία ησλ radar. Η γλώζε ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ θάζε ζπζηήκαηνο radar, ηνπ 

ζηόρνπ θαζώο θαη ησλ πεξηβαιινληηθώλ ζπλζεθώλ ζπκβάιινπλ ζηνλ πξνζδηνξηζκό 
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ηεο κέγηζηεο απόζηαζεο ζηελ νπνία θάζε ζύζηεκα radar αληρλεύεη έλαλ ζηόρν.  

Σα ζπζηήκαηα radar ρξεζηκνπνηνύληαη ζε κία πιεζώξα εθαξκνγώλ, όπσο ζηνλ 

έιεγρν ηεο ελαέξηαο θπθινθνξίαο, ζηελ κεηεσξνινγία, αθόκα θαη ζε ζηξαηησηηθέο 

εθαξκνγέο. Γηα ηελ πιεξέζηεξε θαηαλόεζε ηνπ ηξόπνπ ιεηηνπξγίαο ηνπο απαηηείηαη  

ε γλώζε ηνπ ζεσξεηηθνύ αιιά θαη θπζηθνύ ππνβάζξνπ ησλ ζπζηεκάησλ απηώλ.  

3.3 ύζηημα IBIS 

3.3.1 Γενικά 

Σν ζύζηεκα IBIS απνηειεί έλα θαηλνηόκν ζύζηεκα επίγεηνπ radar κε δπλαηόηεηεο 

παξαθνινύζεζεο ζηαηηθώλ θαη δπλακηθώλ θαηλνκέλσλ. Σν ζπγθεθξηκέλν ζύζηεκα 

αλαπηύρζεθε από ηελ εηαηξία IDS S.p.A ζε ζπλεξγαζία κε ην ηκήκα Ηιεθηξνληθήο 

θαη Σειεπηθνηλσληώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Φισξεληίαο. Σα ζηαηηθά θαηλόκελα 

παξαηεξνύληαη κέζσ ηεο ιεηηνπξγίαο IBIS-L ηνπ ζπζηήκαηνο, ελώ ηα δπλακηθά κέζσ 

ηεο ιεηηνπξγίαο IBIS-S. 

Σα θαηλνηόκα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπζηήκαηνο IBIS είλαη: 

 απνκαθξπζκέλε παξαθνινύζεζε ηνπ ζηόρνπ: δπλαηόηεηα παξαθνινύζεζεο 

ζηόρνπ ζε απόζηαζε έσο 1 km (γηα IBIS-S) θαη έσο 4 km (γηα IBIS-L) ρσξίο 

ηελ αλάγθε κεηάβαζεο ζε απηόλ θαη ρξήζεο εηδηθνύ εμνπιηζκνύ,  

π.ρ. θαηάθσηνπ 

 επξεία δώλε παξαθνινύζεζεο: ηαπηόρξνλε παξαθνινύζεζε πεξηνρήο 

κεξηθώλ km
2
 ζε πξαγκαηηθό ρξόλν, αληί ηεο παξαθνινύζεζεο κεκνλσκέλσλ 

ζεκείσλ 

 ιεηηνπξγία αλεμαξηήησο ζπλζεθώλ: λύρηα, εκέξα, κε νκίριε θαη βξνρή  

 πςειή αθξίβεηα: 0.1 mm αθξίβεηα κέηξεζεο ζε θαλνληθέο ζπλζήθεο θαη  

0.01 mm ζε εηδηθέο ζπλζήθεο 

 ζπρλόηεηα κεηξήζεσλ: έσο θαη 200 Hz 

 απηόλνκε ιεηηνπξγία: ζπλερόκελεο ιεηηνπξγίαο ρσξίο ηελ αλζξώπηλε 

παξέκβαζε θαζώο θαη  δπλαηόηεηα έγθαηξεο πξνεηδνπνίεζεο ζε πεξίπησζε 

θηλδύλνπ. 
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ρ. 3.6 Μνξθή θύκαηνο ηερληθήο SF-CW σο πξνο ηε ζπρλόηεηα [Bernardini – Gentile - Ricci] 

Fig. 3.6 Frequency domain representation of the SF-CW waveform [Bernardini – Gentile - Ricci] 

3.3.2 Λειηοςπγία IBIS-S 

3.3.2α Απσή λειηοςπγίαρ 

Οη βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ αηζζεηήξα IBIS-S είλαη ε αλίρλεπζε ηεο κεηαθίλεζεο 

δηαθόξσλ ζεκείσλ-ζηόρσλ πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλνη ζε δηαθνξεηηθέο απνζηάζεηο από 

ην όξγαλν. Οη ιεηηνπξγίεο απηέο επηηπγράλνληαη κε ηε ρξήζε δύν ηερληθώλ ησλ radar: 

i. ηελ ηερληθή δηαδνρηθήο ελίζρπζεο ζπλερνύο θύκαηνο (SF-CW: Stepped-

Frequency Continuous Wave) θαη 

ii. ηε ζπκβνινκεηξία (interferometry technique) (Henderson and Lewis 1998) 

Τετνική διαδοτικής ενίζτσζης ζσνετούς κύμαηος (SF-CW). – Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ 

αλίρλεπζε δηαθνξεηηθώλ ζηόρσλ θαηά κήθνο ηεο δηεύζπλζεο ζθόπεπζεο ηνπ radar. 

πγθεθξηκέλα, έλα radar πνπ ρξεζηκνπνηεί ηελ ηερλνινγία απηή κεηαδίδεη 

ζπλερόκελεο νκάδεο ειεθηξνκαγλεηηθώλ θπκάησλ, ε θάζε κία από ηηο νπνίεο 

απνηειείηαη από Ν παικνύο (tones) ησλ νπνίσλ ε ζπρλόηεηα απμάλεηαη γξακκηθά 

θαηά ζηαζεξή πνζόηεηα Γf, όπσο θαίλεηαη θαη ζην ρήκα 3.6. 

 

Με απηόλ ηνλ ηξόπν, ζε θάζε ηέηνηα νκάδα ειεθηξνκαγλεηηθώλ θπκάησλ 

επηηπγράλεηαη έλα εύξνο ζπρλνηήησλ, ρήκα 3.7. 

𝐵 =  𝑁 − 1 𝛥𝑓  (3.4) 
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ρ. 3.7 Μνξθή θύκαηνο ηερληθήο SF-CW σο πξνο ηνλ ρξόλν  [Bernardini – Gentile - Ricci] 

Fig. 3.7 Time domain representation of the SF-CW waveform [Bernardini – Gentile - Ricci] 

 

 

Η αθηηληθή αλάιπζε 𝛥𝑟 , ε νπνία εθθξάδεη ηελ ειάρηζηε απόζηαζε πνπ κπνξεί λα 

αληρλεπζεί θαηά κήθνο ηνπ ζθνπεπηηθνύ άμνλα ηνπ radar, ζπλδέεηαη κε ηελ δηάξθεηα 

ηνπ παικνύ κέζσ ηνπ ηύπνπ (Taylor 2001):  

𝛥𝑟 =
𝑐𝜏

2
     (3.5) 

όπνπ:  𝑐: ηαρύηεηα θσηόο ζην θελό 

η: δηάξθεηα παικνύ 

Γεδνκέλνπ όηη ε δηάξθεηα ηνπ παικνύ ηζνύηαη κε 𝜏 = 1
𝛣 , ε ηηκή ηνπ 𝛥𝑟  εθθξάδεηαη 

θαη σο εμήο:  

𝛥𝑟 =
𝑐

2𝐵
  (3.6) 

όπνπ:  𝑐: ηαρύηεηα θσηόο ζην θελό 

B: εύξνο ζπρλνηήησλ 

πλεπώο, όζν κεγαιύηεξν είλαη ην εύξνο ζπρλνηήησλ πνπ εκθαλίδνληαη ζε έλαλ 

παικό, ηόζν κηθξόηεξε είλαη ε ηηκή 𝛥𝑟 , επνκέλσο, ηόζν πεξηζζόηεξν ην radar κπνξεί 

λα αληρλεύζεη ζηόρνπο πνπ βξίζθνληαη πην θνληά ν έλαο ζηνλ άιιν, θαηά κήθνο ηεο 

αθηίλαο ζθόπεπζήο ηνπ.  

ύκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο SF-CW παξέρεη ηα εμήο 

πιενλεθηήκαηα: 
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 ην ζήκα ησλ radar ζπλερνύο θύκαηνο (CW radars), παξόιν πνπ έρεη 

ρακειόηεξε ηζρύ, έρεη ηόζε εκβέιεηα όζν θαη ηα ζήκαηα ησλ παικηθώλ radar 

 ε ζπρλόηεηα ησλ εθπεκπόκελσλ θαη ιακβαλόκελσλ θπκάησλ ειέγρεηαη κε 

κεγάιε αθξίβεηα, αθνύ γηα ηε δεκηνπξγία ζεκάησλ ζηαδηαθά εληζρπόκελεο 

ζπρλόηεηαο ρξεζηκνπνηείηαη ε εηδηθή θαηλνηόκνο ζπζθεπή Direct Digital 

Synthesizer. 

Η δηάξθεηα θάζε παικνύ πξέπεη λα είλαη ηέηνηα ώζηε θαηά ηελ επηζηξνθή ηνπ 

ζήκαηνο αθόκα θαη από ην πην απνκαθξπζκέλν ζεκείν ηνπ πξνο κέηξεζε 

αληηθεηκέλνπ ζηα όξηα εκβέιεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο απηό λα αληρλεύεηαη από ηνλ δέθηε 

ηνπ νξγάλνπ. Δπνκέλσο, ε δηάξθεηα θάζε tone (Ttone) εμαξηάηαη από ηελ κέγηζηε 

απόζηαζε κεηαμύ ηνπ πξνο κέηξεζε αληηθεηκέλνπ θαη ηνπ radar θαη δίλεηαη από ηνλ 

ηύπν: 

Ttone= 
2𝑅𝑚𝑎𝑥

𝑐
  (3.7) 

όπνπ:  𝑅𝑚𝑎𝑥 : κέγηζηε θεθιηκέλε απόζηαζε radar – ζηόρνπ 

  𝑐: ηαρύηεηα θσηόο ζην θελό 

 

ύκθσλα κε ηελ παξαπάλσ ζρέζε, ην radar πξώηα ιακβάλεη ην εθπεκπόκελν ζήκα 

από ηνλ πην απνκαθξπζκέλν ζηόρν θαη ζηε ζπλέρεηα εθπέκπεη ηνλ παικό πνπ 

αθνινπζεί.  

Ο αξηζκόο Ν ησλ tones πνπ ζπλζέηνπλ έλαλ παικό ππνινγίδεηαη σο εμήο: 

Ν= 
2𝑅𝑚𝑎𝑥

𝛥𝑟
   (3.8) 

όπνπ:  𝑅𝑚𝑎𝑥 : κέγηζηε θεθιηκέλε απόζηαζε radar – ζηόρνπ 

  𝛥𝑟 : αθηηληθή αλάιπζε 

Από ηηο παξαπάλσ ζρέζεηο, πξνθύπηεη όηη ν κέγηζηνο ξπζκόο δεηγκαηνιεςίαο 

𝑓𝑚𝑎𝑥   εμαξηάηαη από ηελ κέγηζηε απόζηαζε θαη ηελ αθηηληθή αλάιπζε, όπσο θαίλεηαη 

θαη από ηνλ ηύπν: 

𝑓𝑚𝑎𝑥 ≅
1

𝛮𝛵𝑡𝑜𝑛𝑒
=

𝑐

2𝑁𝑅𝑚𝑎𝑥
=

𝑐𝛥𝑟

4𝑅𝑚𝑎𝑥
2   (3.9) 
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ρ. 3.8 Δθηίκεζε αθηηληθήο αλάιπζεο κέζσ ηεο ηερληθήο SF-CW [Bernardini – Gentile - Ricci] 

Fig. 3.8 Evaluation of high-resolution range profile from  SF-CW waveform [Bernardini – Gentile - Ricci] 

όπνπ:  𝑁 : αξηζκόο ησλ tones 

  𝛵𝑡𝑜𝑛𝑒  : κέγηζηε θεθιηκέλε απόζηαζε radar – ζηόρνπ 

  𝑐 : ηαρύηεηα θσηόο ζην θελό 

  𝑅𝑚𝑎𝑥  : κέγηζηε θεθιηκέλε απόζηαζε radar – ζηόρνπ 

  𝛥𝑟  : αθηηληθή αλάιπζε 

Δπνκέλσο, ν κέγηζηνο ξπζκόο δεηγκαηνιεςίαο κεηώλεηαη θαζώο απμάλεηαη ε κέγηζηε 

απόζηαζε πνπ κεηξάηαη – θαζώο ην ζύζηεκα πεξηκέλεη πεξηζζόηεξν ρξόλν λα ιάβεη 

ην εθπεκπόκελν ζήκα θαη από ηνλ πην απνκαθξπζκέλν ζηόρν. Αληίζεηα, ε ηηκή ηνπ 

κέγηζηνπ ξπζκνύ δεηγκαηνιεςίαο απμάλεηαη κε ηελ αύμεζε ηεο 

 αθηηληθήο αλάιπζεο 𝛥𝑟 .  

ύκθσλα κε ηελ αξρή ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο, ε ειεθηξνκαγλεηηθή αθηηλνβνιία 

πνπ παξάγεηαη από ην όξγαλν πξνζπίπηεη ζηα αληηθείκελα θαη κέξνο απηήο αλαθιάηαη 

ζην όξγαλν θαη ιακβάλεηαη από ηνλ δέθηε ηνπ. Σν ζήκα πνπ επηζηξέθεη απνηειείηαη 

από Ν δείγκαηα, θαη’ αληηζηνηρία κε ηηο Ν δηαθξηηέο ζπρλόηεηεο πνπ παξήρζεζαλ 

θαηά ηελ εθπνκπή ηνπ, ρήκα 3.8 (α). Δθαξκόδνληαο ηνλ Αληίζηξνθν 

Μεηαζρεκαηηζκό Fourier (IDFT), ην δηάγξακκα ζπρλνηήησλ ηνπ ιακβαλόκελνπ 

ζήκαηνο κεηαηξέπεηαη ζε δηάγξακκα ρξόλνπ, ρήκα 3.8 (β). Σέινο, δεδνκέλνπ όηη  

ε ηαρύηεηα θίλεζεο ηνπ ειεθηξνκαγλεηηθνύ θύκαηνο ζην θελό είλαη ίζε κε ηελ 

ηαρύηεηα ηνπ θσηόο, c, θαη κε γλσζηά ηα ρξνληθά δηαζηήκαηα κεηαμύ θάζε παικνύ 

δηαθνξεηηθήο ζπρλόηεηαο (Γη), πξνθύπηεη ην δηάγξακκα όπνπ θαίλεηαη ε απόζηαζε 

θάζε ζεκείνπ-ζηόρν από ην όξγαλν, ρήκα 3.8 (γ), θαζώο θαη ε κεηαμύ ηνπο 

απόζηαζε πνπ δελ κπνξεί λα είλαη κηθξόηεξε από 𝛥𝑟 , αθνύ αιιηώο δε δηαρσξίδνληαη 

θαη ζεσξνύληαη από ην όξγαλν σο έλα ζεκείν-ζηόρνο, ρήκα 3.8 (δ). 
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ρ. 3.9 Γηάγξακκα έληαζεο ζήκαηνο - απόζηαζεο [IBIS-S Controller User Manual] 

Fig. 3.9 Diagramme echo intensity – distance [IBIS-S Controller User Manual] 

 

 

 

 

 

 

 

 

ην ρήκα 3.9, ηα ζεκεία ζε θύθιν αληηζηνηρνύλ ζε ζέζεηο κε θαιή επηζηξνθή 

ζήκαηνο. Όπσο θαίλεηαη, δηαθνξεηηθνί ζηόρνη αληρλεύνληαη κεκνλσκέλα αλ είλαη 

ηνπνζεηεκέλνη ζε δηαθνξεηηθέο απνζηάζεηο από ην radar. Αληίζεηα, όηαλ ζηελ ίδηα 

αθηηληθή απόζηαζε (range bin) ζπκπίπηνπλ πνιιά ζεκεία ηα νπνία απέρνπλ ίδηα 

απόζηαζε από ην radar, θαηαγξάθεηαη ην άζξνηζκα ηεο αλαθιώκελεο από απηά 

ειεθηξνκαγλεηηθήο αθηηλνβνιίαο. Σα ζηνηρεία πνπ θαηαγξάθνληαη γηα θάζε range bin 

θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο IBIS-S είλαη ε ηζρύο θαζώο θαη ε θάζε ηνπ 

αλαθιώκελνπ από ηνλ ζηόρν ζήκαηνο. 

Η αθηηληθή αλάιπζε αληηζηνηρεί ζε αλεγκέλε νξηδόληηα απόζηαζε Γx (ground range 

resolution) θαη ππνινγίδεηαη ζύκθσλα κε ηε γεσκεηξία πνπ ζρεκαηίδνπλ  

ν αηζζεηήξαο θαη ην αληηθείκελν ελδηαθέξνληνο: 

𝛥𝑥 =
𝛥𝑟

cos 𝑎
=

𝛥𝑟𝑅

𝑋
   (3.10) 

όπνπ:  𝛥𝑟 : αθηηληθή αλάιπζε 

  𝛼: γσλία πξόζπησζεο ζθνπεπηηθήο αθηίλαο radar ζε θαηαζθεπή 

  R: θεθιηκέλε απόζηαζε κεηαμύ radar - ζηόρνπ 

  𝑋: νξηδόληηα απόζηαζε κεηαμύ radar – ζηόρνπ 
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ρ. 3.10 Αθηηληθή θαη εδαθηθή αλάιπζε [IBIS-S Controller User Manual] 

Fig. 3.10 Range resolution and ground range resolution [IBIS-S Controller User Manual] 

ρεκαηηθά, ηα παξαπάλσ ζηνηρεία δίδνληαη ζην ρήκα 3.10. 

 

 

 

   

Τετνική ζσμβολομεηρίας (Interferometry technique). – Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ 

ππνινγηζκό ηεο κεηαηόπηζεο ζε θάζε θαηλίν αθηηληθήο απόζηαζεο από ηνλ 

αηζζεηήξα (Henderson and Lewis 1998). Δηδηθόηεξα, ν ππνινγηζκόο ηεο κεηαηόπηζεο 

γίλεηαη κέζσ ηεο ζύγθξηζεο ησλ ηειηθώλ θάζεσλ πνπ ιακβάλεη ν δέθηεο ζε 

δηαδνρηθέο ρξνληθέο ζηηγκέο από ην ππόςε θαηλίν. Γεδνκέλνπ όηη θαηά ηελ θίλεζε 

ελόο αληηθεηκέλνπ παξνπζηάδνληαη δηαθνξέο θάζεο ζην ζήκα πνπ αλαθιάηαη από  

ην αληηθείκελν πξνο ην radar, αλάινγεο ηεο θίλεζήο ηνπ, ππνινγίδεηαη ε κεηαηόπηζή 

ηνπ θαηά κήθνο ηεο αθηίλαο ζθόπεπζεο ηνπ radar ζύκθσλα κε ηελ ζρέζε: 

𝑑𝑟 = −
𝜆

4𝜋
𝛥𝜃 (3.11) 

 

όπνπ:  ι: κήθνο θύκαηνο 

  𝛥𝜃: δηαθνξά θάζεο κεηαμύ ησλ δύν δηαδνρηθώλ ρξνληθώλ ζηηγκώλ  
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ρ. 3.11 Σερληθή πκβνινκεηξίαο [IBIS-S Controller User Manual] 

Fig. 3.11 Interferometric technique [IBIS-S Controller User Manual] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη ν παξαπάλσ ηύπνο δίλεη ηελ αθηηληθή κεηαηόπηζε όισλ ησλ 

ζεκείσλ πνπ βξίζθνληαη εληόο ηεο εκβέιεηαο ηνπ radar, δειαδή ηελ κεηαηόπηζε θαηά 

κήθνο ηνπ ζθνπεπηηθνύ άμνλα ηνπ radar. Γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο πξαγκαηηθήο 

κεηαηόπηζεο αξρηθά απαηηείηαη ε γλώζε ηεο δηεύζπλζεο θίλεζεο, θαζώο θαη  

ε γεσκεηξία κεηαμύ νξγάλνπ θαη θαηαζθεπήο. 

3.3.2β Σεσνικά σαπακηηπιζηικά 

Η ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο IBIS-S εμαξηάηαη από ηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνύλ 

θαηά ηελ ιεηηνπξγία ηνπ νξγάλνπ θαη από ην είδνο ησλ ξπζκίζεσλ πνπ νξίδνληαη ζε 

απηό. Σα βέιηηζηα ραξαθηεξηζηηθά ιεηηνπξγίαο ηνπ νξγάλνπ δίδνληαη παξαθάησ: 

 Μέγηζηε ζπρλόηεηα θαηαγξαθήο ησλ κεηξήζεσλ έσο 200 Hz 

 Μέγηζηε απόζηαζε θαηαγξαθήο:  

ζηαηηθώλ θαηλνκέλσλ: 1000 m  

δπλακηθώλ θαηλνκέλσλ: 500 m 

 Μέγηζηε αθηηληθή αλάιπζε (range resolution): 0.75 m 

 Μέγηζηε αθξίβεηα κέηξεζεο κεηαθηλήζεσλ θαηά ηελ δηεύζπλζε ζθόπεπζεο: 

0.01 mm 
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ρ. 3.12 Αθξίβεηα κεηξήζεσλ ζπλαξηήζεη ηεο αλαινγίαο ζήκαηνο/ζνξύβνπ [IBIS-S Controller User  

Manual] 

Fig. 3.12 Graph of measurement accuracy as a function of the signal to noise ratio [IBIS-S Controller User  

Manual] 

Η αλαθιαζηηθόηεηα κπνξεί λα βειηησζεί κε ηελ εγθαηάζηαζε ηερληηώλ 

αλαθιαζηήξσλ ζε ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο ηνπ αληηθεηκέλνπ παξαηήξεζεο. Με ηνλ 

ηξόπν απηόλ, βειηηώλεηαη ε αλαινγία ζήκαηνο/ζνξύβνπ, δειαδή ε έληαζε ηνπ 

ιακβαλόκελνπ από ηνλ ζηόρν ζήκαηνο.  

ύκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ε αθξίβεηα θαηαγξαθήο ησλ κεηαθηλήζεσλ από ην 

ζύζηεκα IBIS-S εμαξηάηαη από ηελ ππθλόηεηα ηνπ ζήκαηνο ή από ηελ αλαινγία 

ζήκαηνο/ζνξύβνπ. ην ρήκα 3.12 θαίλεηαη ε ζπζρέηηζε ηεο αθξίβεηαο κε ηελ 

αλαινγία ζήκαηνο/ζόξπβν. 

  

Η δηάδνζε ησλ ειεθηξνκαγλεηηθώλ θπκάησλ επεξεάδεηαη από ηηο πεξηβαιινληηθέο 

ζπλζήθεο, θπξίσο από ηε ζεξκνθξαζία θαη ηελ πγξαζία. Παξόια απηά, ε θαηαγξαθή 

δπλακηθώλ θαηλνκέλσλ από ην ζύζηεκα IBIS-S δελ επεξεάδεηαη νπζηαζηηθά από 

απηέο, δεδνκέλνπ όηη ε ζπρλόηεηα ησλ αηκνζθαηξηθώλ κεηαβνιώλ είλαη αξθεηά πην 

αξγή από ηε ζπρλόηεηα ησλ δπλακηθώλ θαηλνκέλσλ πνπ θαηαγξάθεη ην ζύζηεκα 

IBIS-S, ε απόζηαζε κεηαμύ νξγάλνπ θαη ζηόρνπ είλαη κηθξή θαη ηέινο, ηα ρξνληθά 

δηαζηήκαηα θαηαγξαθήο είλαη κηθξά, ηεο ηάμεο ησλ 10 min. Αληίζεηα, θαηά ηελ 
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ρ. 3.13 Αηζζεηήξαο IBIS-S [IBIS-S System User Manual] 

Fig. 3.13 IBIS-S sensor [IBIS-S System User Manual] 

παξαηήξεζε “ζηαηηθώλ” θαηλνκέλσλ γηα κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα ε επίδξαζε ηεο 

αηκόζθαηξαο δελ κπνξεί λα αγλνεζεί, ηδηαίηεξα ζηηο πεξηπηώζεηο όπνπ ε απόζηαζε 

κεηαμύ νξγάλνπ θαη ζηόρνπ είλαη κεγάιε. 

3.3.2γ Μέπη ζςζηήμαηορ IBIS-S 

Σν ζύζηεκα IBIS-S απνηειείηαη από ηα παξαθάησ ηκήκαηα:  

Αιζθηηήρας IBIS-S. – Η κνλάδα ηνπ αηζζεηήξα παξάγεη, εθπέκπεη θαη ιακβάλεη 

ειεθηξνκαγλεηηθά θύκαηα. Ο αηζζεηήξαο είλαη έλα θίηξηλν θνπηί δηαζηάζεσλ 

375x270x115 mm, 12 kg (ρήκα 3.13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο αηζζεηήξαο δηαζέηεη ηηο αθόινπζεο δηεπαθέο: 

 κία ππνδνρή ηύπνπ Α USB ζην πίζσ κέξνο ηεο ζπζθεπήο 

 κία 12πνιε ππνδνρή γηα παξνρή ελέξγεηαο ζην πίζσ κέξνο ηεο 

ζπζθεπήο 

 δύν ππνδνρέο / πεξηβιήκαηα γηα ηηο θεξαίεο ζην κπξνζηηλό ηκήκα ηεο 

ζπζθεπήο 

 έλαλ νδεγό γηα ηελ ζηεξέσζε ηνπ ηειεζθνπίνπ ζηελ θνξπθή ηεο 

ζπζθεπήο 

 κία νπή κε βηδσηό ζπείξσκα ζην θάησ κέξνο ηεο ζπζθεπήο, ην νπνίν 

επηηξέπεη ζηνλ αηζζεηήξα λα ηνπνζεηεζεί ζε ηξίπνδα 
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ρ. 3.14 Γηεπαθέο αηζζεηήξα IBIS-S [IBIS-S System User Manual] 

Fig. 3.14 Interfaces of IBIS-S sensor [IBIS-S System User Manual] 

ρ. 3.15 Οπηηθό ηειεζθόπην [IBIS-S System User Manual] 

Fig. 3.15 Optical telescope [IBIS-S System User Manual] 

 

 

 

Οπηικό ηηλεζκόπιο. – Σν νπηηθό ηειεζθόπην (ρήκα 3.15) εθαξκόδεηαη ζε εηδηθό 

νδεγό ν νπνίνο βξίζθεηαη ζηελ θνξπθή ηνπ αηζζεηήξα IBIS-S. Με ην νπηηθό 

ηειεζθόπην πξνζαλαηνιίδεηαη ν αηζζεηήξαο έηζη ώζηε νη θεξαίεο ηνπ λα ζηνρεύνπλ 

ηνλ επηζπκεηό ζηόρν. 

 

 

 

 

 

Κεραίες. – Σν ζύζηεκα IBIS-S δηαζέηεη δεύγνο θεξαηώλ. Με ηελ πξώηε εθπέκπεη 

ειεθηξνκαγλεηηθά θύκαηα ελώ από ηελ δεύηεξε ιακβάλεη ηα αλαθιώκελα από ηα 

αληηθείκελα – ζηόρνπο ειεθηξνκαγλεηηθά θύκαηα.  

Κάζε κία από ηηο θεξαίεο απηέο ραξαθηεξίδεηαη από ηνλ θπξίσο ινβό, δειαδή ηελ 

γσληαθή πεξηνρή εληόο ηεο νπνίαο ζπγθεληξώλεηαη ην κεγαιύηεξν ηκήκα ηεο ηζρύνο 

ηεο αθηηλνβνιίαο. Ο ινβόο δηαρσξίδεηαη ζε νξηδόληην θαη θαηαθόξπθν επίπεδν, όπσο 

θαίλεηαη ζην ρήκα 3.16. ύκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ν πξνζαλαηνιηζκόο ηνπ 

νξγάλνπ πξέπεη λα είλαη ηέηνηνο ώζηε ε πεξηνρή ελδηαθέξνληνο λα θαιύπηεηαη από 

ηνλ ινβό ηεο θεξαίαο.  
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ρ. 3.17 Κεξαία IBIS-H20 [IBIS-S System User Manual] 

Fig. 3.17 AntennaS IBIS-H20 [IBIS-S System User Manual] 

ρ. 3.16 Λνβόο θεξαίαο [IBIS-S System User Manual] 

Fig. 3.16 Antenna beam [IBIS-S System User Manual] 

  

 

 

 

 

 

 

ην ζύζηεκα IBIS ππάξρνπλ δύν είδε θεξαηώλ, θαζέλα από ηα νπνία ιεηηνπξγεί ζε 

δηαθνξεηηθό θάζκα ειεθηξνκαγλεηηθήο αθηηλνβνιίαο. Γηα ηππηθέο εθαξκνγέο 

ρξεζηκνπνηείηαη ην δεύγνο θεξαηώλ IBIS-H20 πνπ ιεηηνπξγεί ζην ηκήκα Ku ηεο 

ειεθηξνκαγλεηηθήο αθηηλνβνιίαο, δειαδή κεηαμύ 17.1 θαη 17.3 GHz θαη ζε εύξνο 

ζπρλνηήησλ 200 MHz. πλεπώο έρεη δπλαηόηεηα κέγηζηεο αθηηληθήο αλάιπζεο  

0.75 m. Οη θεξαίεο απηέο ιεηηνπξγνύλ ζε θάζεηε πόισζε θαη έρνπλ κέγηζην εύξνο 

έληαζεο 20dBi. Σα ραξαθηεξηζηηθά αλνίγκαηα ηνπ θπξίσο ινβνύ ηεο θεξαίαο ζηα  

-3dB θαη -10dB δίλνληαη ζηνλ Πίλαθα 3.1. 
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Πίλαθαο. 3.1 Γσληαθά αλνίγκαηα θπξίσο ινβνύ θεξαίαο IBIS-H20 ζηα -3 dB θαη -10 dB 

Table 3.1 Angular width of the main lobes of the IBIS-H20 antennas at -3 dB and -10 dB  

 

ρ. 3.18 Πξόηππν θαηαθόξπθνπ (α) θαη νξηδόληηνπ (β) επηπέδνπ θεξαίαο IBIS-H20 

[IBIS-S System User Manual] 

Fig. 3.18 IBIS-H20 vertical (α) and horizontal (β) plane pattern 

 [IBIS-S System User Manual] 

ρ. 3.19 Σξόπνο ζύλδεζεο ζπζηήκαηνο IBIS-S [IBIS-S System User Manual] 

Fig. 3.19 Connection scheme of IBIS-S system [IBIS-S System User Manual] 

IBIS-H20 Horizontal Plane Vertical Plane 

-3 dB 17
o
 15

o
 

-10 dB 34
o
 45

o
 

 

ρεκαηηθά, ε ζρέζε κεηαμύ γσληαθνύ αλνίγκαηνο ηνπ ινβνύ ηεο θεξαίαο IBIS-H20 

θαη ηεο απώιεηαο ζήκαηνο δίλνληαη ζην ρήκα 3.18 (α), (β). 

 

 

 

ην ρήκα 3.19 δίλεηαη ζρεκαηηθά ν ηξόπνο ζύλδεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο IBIS-S. 
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3.3.2δ Λογιζμικό σειπιζμού ζςζηήμαηορ IBIS-S 

Σν ινγηζκηθό IBIS-S Controller ρξεζηκεύεη ζηε ζπιινγή, δηαρείξηζε θαη επεμεξγαζία 

ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζπιιέγνληαη θαηά ηε ζηαηηθή ή δπλακηθή ιεηηνπξγία ηνπ 

ζπζηήκαηνο IBIS-S.  

Σν ζπγθεθξηκέλν ινγηζκηθό είλαη εγθαηεζηεκέλν ζηνλ θνξεηό Η/Τ ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Η ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνύ ρσξίδεηαη ζε ελόηεηεο, νη νπνίεο αληηζηνηρνύλ ζηα δηαδνρηθά 

βήκαηα πνπ πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνύλ ώζηε λα επηηεπρζεί ε ζπιινγή,  

ε δηαρείξηζε θαη κία πξώηε επεμεξγαζία ησλ κεηξήζεσλ. πγθεθξηκέλα, νη ελόηεηεο 

ζηηο νπνίεο ρσξίδεηαη ην ινγηζκηθό αλαιύνληαη παξαθάησ. 

Initial Survey Type Selection. – ηελ ελόηεηα απηή θαζνξίδεηαη ν ηύπνο ηνπ 

θαηλνκέλνπ πνπ πξόθεηηαη λα θαηαγξαθεί. Δπνκέλσο, επηιέγεηαη ε θαηαγξαθή 

ζηαηηθώλ θαηλνκέλσλ κε, είηε ε θαηαγξαθή δπλακηθώλ θαηλνκέλσλ κε ζπρλόηεηα 

δεηγκαηνιεςίαο από. Δπηπιένλ, ζε πεξίπησζε ρξήζεο δύν ζπζηεκάησλ, κέζσ ηεο 

επηινγήο “Working Modality” νξίδεηαη ε ζρέζε κεηαμύ ηνπο.  

Parameter Setting and Pointing. – ηελ ελόηεηα απηή νξίδνληαη νη παξάκεηξνη 

ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ, όπσο κέγηζηε ζπρλόηεηα θαηαγξαθήο θαη ζπρλόηεηα 

δεηγκαηνιεςίαο, ηύπνο θεξαίαο, θαηαγξαθήο. 

Data Capture Geometry. – ηελ ελόηεηα απηή νξίδεηαη ε ζρεηηθή γεσκεηξία κεηαμύ 

νξγάλνπ θαη ζηόρνπ θαηά ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ. 

Mission Selection. – ηελ ελόηεηα απηή νξίδεηαη όλνκα ζηελ νκάδα ησλ δεδνκέλσλ 

πνπ θαηαγξάθνληαη. 

Survey Management. – ηελ ελόηεηα απηή δίλεηαη εληνιή γηα έλαξμε ζπιινγήο ησλ 

δεδνκέλσλ, ελώ παξάιιεια δίδεηαη ε δπλαηόηεηα ζηνλ ρξήζηε λα παξαθνινπζεί ηε 

ζπιινγή ζε πξαγκαηηθό ρξόλν. 

Survey Processing. – Μέζσ ηεο ελόηεηαο απηήο δύλεηαη ε δπλαηόηεηα  

πξν-επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζπιιέρηεθαλ. Με απηόλ ηνλ ηξόπν, πξνθύπηεη 

ε ζπρλόηεηα θίλεζεο θαη ε κεηαηόπηζε ηεο θαηαζθεπήο. Καηά ηε ζπγθεθξηκέλε 

δηαδηθαζία, ηα δεδνκέλα θηιηξάξνληαη ελώ όζα από απηά δελ επηζηξέθνπλ ηελ 

επηζπκεηή έληαζε ζήκαηνο εμαηξνύληαη από ηε δηαδηθαζία. 
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3.3.2ε Λογιζμικό εκ ηων ςζηέπων επεξεπγαζίαρ μεηπήζεων IBIS Data Viewer 

Η νινθιεξσκέλε επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηνπ 

ινγηζκηθνύ εθ ησλ πζηέξσλ επεμεξγαζίαο IBIS Data Viewer (IBISDV).  

ηε ζπλέρεηα, από ην δηάγξακκα έληαζεο ζήκαηνο πνπ πξνθύπηεη δίλεηαη ε 

δπλαηόηεηα επηινγήο ζεκείσλ ηεο θαηαζθεπήο, κε θαιή επηζηξνθή ζήκαηνο, γηα ηα 

νπνία ελδηαθέξεη ε κειέηε ηεο θαζκαηηθήο θαη θηλεκαηηθήο ηνπο ζπκπεξηθνξάο. 

πγθεθξηκέλα, πξνθύπηνπλ ζηνηρεία ζρεηηθά κε: 

 ην πιάηνο ηνπ ζήκαηνο πνπ θαζέλα από ηα επηιεγκέλα ζεκεία επηζηξέθνπλ 

ζην radar 

 ηε θάζε ηνπ ζήκαηνο  

 ηε κεηαηόπηζε 

 ηελ ηαρύηεηα  

 ηελ επηηάρπλζε 

θάζε ζεκείνπ, είηε σο πξνο ηνλ ρξόλν είηε σο πξνο ηε ζπρλόηεηα. Σα παξαπάλσ 

ζηνηρεία δίδνληαη είηε θαηά ηε δηεύζπλζε ζθόπεπζεο ηνπ νξγάλνπ είηε αλεγκέλα σο 

πξνο ηελ πξαγκαηηθή θίλεζε ηεο εθάζηνηε θαηαζθεπήο. Σέινο, ππάξρεη δπλαηόηεηα 

εμαγσγήο ζηαηηζηηθώλ ζπκπεξαζκάησλ γηα ηα παξαπάλσ ζηνηρεία. 

ρεκαηηθά ε πνξεία εθ ησλ πζηέξσλ επεμεξγαζίαο ησλ κεηξήζεσλ ηνπ ζπζηήκαηνο 

IBIS-S δίλεηαη ζην ρήκα 3.20. 
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ρ. 3.20 Ρνή εθ ησλ πζηέξσλ επεμεξγαζίαο κεηξήζεσλ [IBISDV Software User Manual] 

Fig. 3.20 Data post-processing flowchart [IBISDV Software User Manual] 
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Σρ. 4.1 Αλάιπζε ζύλζεηεο ρξνλνζεηξάο 

Fig. 4.1 Analysis of complex time series 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΕΣΑΡΣΟ 

 
ΣΟΙΧΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΗΜΑΣΟ 

4.1 Ειζαγωγή 

Ο όξνο ζήκα αλαθέξεηαη ζε νπνηαδήπνηε ζπλάξηεζε πνπ ζπλδέεη θπζηθέο, 

γεσκεηξηθέο ή άιιεο πνζόηεηεο κεηαμύ ηνπο. Με ηνλ όξν επεμεξγαζία ζήκαηνο 

αλαθεξόκαζηε ζηελ αλάιπζε θαη ηνλ ρεηξηζκό ηνπ ζήκαηνο κε ζηόρν, κεηαμύ άιισλ, 

ηνλ ππνινγηζκό θπξίσο παξακέηξσλ πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηε θύζε ησλ δεδνκέλσλ θαη 

ηε ζπλάξηεζε ζήκαηνο. 

Σην πιαίζην απηήο ηεο εξγαζίαο ελδηαθέξνπλ ζήκαηα πεξηνδηθνύ θπξίσο ραξαθηήξα. 

Τα ππόςε ζήκαηα κπνξεί ελ γέλεη λα πεξηγξαθνύλ σο άζξνηζκα επηκέξνπο ζεκάησλ. 

Εηδηθόηεξα, ζην Σρήκα 4.1 θαίλεηαη πώο αλαιύεηαη ε ρξνλνζεηξά ηνπ Σρήκαηνο 4.1 

(a) ζηηο ηέζζεξηο ζπληζηώζεο από ηηο νπνίεο ζπληίζεηαη θαη νη νπνίεο εθθξάδνπλ: 

 ηε γξακκηθή κεηαβνιή ή ηάζε (Σρήκα 4.1 (b)) 

 ηελ πεξηνδηθή δηαθύκαλζε εκηηνλνεηδνύο κνξθήο ηεο θύξηαο ζπρλόηεηαο 

(Σρήκα 4.1 (c)) 

 ηελ πεξηνδηθή δηαθύκαλζε δεπηεξεύνπζαο ζπρλόηεηαο (Σρήκα 4.1 (d)) 

 ηνλ ζόξπβν ησλ κεηξήζεσλ (Σρήκα 4.1 (e)) 
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Ο πξνζδηνξηζκόο ησλ βαζηθώλ παξακέηξσλ (εύξνο, θύξηα ζπρλόηεηα) ζεκάησλ όπσο 

απηό ηνπ Σρ. 4.1 κπνξνύλ λα πξνθύςνπλ κε δηαθνξεηηθέο κεζνδνινγίεο. Σε απηή ηε 

δηαδηθαζία ε ηερληθή αλάιπζεο ζεηξώλ Fourier είλαη ε επηθξαηέζηεξε. 

4.2 ειρές Fourier 

Τα ειεθηξνκαγλεηηθά ζήκαηα ραξαθηεξίδνληαη από πεξηνδηθόηεηα θαη επνκέλσο 

κπνξνύλ λα πεξηγξαθνύλ από πεξηνδηθέο ζπλαξηήζεηο. Μία πεξηνδηθή ζπλάξηεζε 

𝑥 𝑡  κπνξεί ελ γέλεη λα εθθξαζηεί σο άζξνηζκα εκηηνλνεηδώλ ζπλαξηήζεσλ σο εμήο: 

𝑥 𝑡 = 𝛢0 + 𝛢1sin 𝜔𝑡 + 𝜑1 + 𝛢2sin 2𝜔𝑡 + 𝜑2 + ⋯ + 𝛢𝑛sin 𝑛𝜔𝑡 + 𝜑𝑛 + ⋯      

 (4.1) 

πνπ ηειηθά πξνζεγγίδεηαη από έλα πεπεξαζκέλν όπσο: 

𝑥 𝑡 = 𝛢0 + 𝛢1sin 𝜔𝑡 + 𝜑1 + 𝛢2sin 2𝜔𝑡 + 𝜑2 + ⋯ + 𝛢𝑛sin 𝑛𝜔𝑡 + 𝜑𝑛    (4.2) 

Ο όξνο 𝛢1sin 𝜔𝑡 + 𝜑1  νλνκάδεηαη πξώηε αξκνληθή, ν όξνο 𝛢2sin 𝜔𝑡 + 𝜑2  

δεύηεξε αξκνληθή θ.ι.π. Ο όξνο 𝛢𝑖  απνηειεί ην πιάηνο ηνπ ζήκαηνο, ην 𝜔𝑖  ηε 

ζπρλόηεηα εκθάληζεο θαη ην 𝜑𝑖  ηε θάζε ηνπ ζήκαηνο. 

Με ηε ρξήζε ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο ηαπηόηεηαο: 

sin 𝑛𝜔𝑡 + 𝜑𝑛 = sin 𝜑𝑛 cos 𝑛𝜔𝑡 + cos 𝜑𝑛 sin(𝑛𝜔𝑡)  (4.3) 

πξνθύπηεη 

𝑥 𝑡 = 𝛢0 +  𝛢𝑛  sin 𝜑𝑛 cos 𝑛𝜔𝑡 + cos 𝜑𝑛 sin 𝑛𝜔𝑡  ∞
𝑛=1     (4.4) 

Θέηνληαο α0 = Α0, α𝑛 = Αnsin(φn), b𝑛 = Αn cos(φn) θαη ω = 2πf =
2π

Τ
,  

όπνπ f ε ζπρλόηεηα θαη Τ ε πεξίνδνο ηεο ζπλάξηεζεο, πξνθύπηεη ν παξαθάησ ηύπνο: 

𝑥 𝑡 = 𝑎0 +   𝑎𝑛cos  
2n𝜋𝑡

T
 + 𝑏𝑛sin  

2n𝜋𝑡

T
  ∞

𝑛=1   (4.5) 

Οη ζπληειεζηέο ηεο ζεηξάο ππνινγίδνληαη από ηηο ζρέζεηο: 
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𝛼𝑛 =
1

𝑇
 𝑥 𝑡 𝑐𝑜𝑠 𝑛𝜔𝑡 𝑑𝑡     

𝑇

0
  (4.6) 

𝑏𝑛 =
1

𝑇
 𝑥 𝑡 𝑠𝑖𝑛 𝑛𝜔𝑡 𝑑𝑡

𝑇

0
  (4.7) 

Η ζρέζε 4.1 απνηειεί ηε καζεκαηηθή έθθξαζε ηνπ ζεσξήκαηνο Fourier, ζύκθσλα κε 

ην νπνίν νπνηαδήπνηε πεξηνδηθή ζπλάξηεζε κπνξεί λα εθθξαζηεί σο άζξνηζκα 

αξκνληθώλ ζπλαξηήζεσλ, κε ζπρλόηεηεο αθέξαηα πνιιαπιάζηα ηεο ζπρλόηεηάο ηεο. 

Οη ζρέζεηο πνπ ζπλδένπλ ηνπο ζπληειεζηέο κεηαμύ ηνπο είλαη 

𝐴𝑛 =  𝛼𝑛
2 + 𝑏𝑛

2       (4.8) 

𝜑𝑛 = tan−1  
𝛼𝑛

𝑏𝑛
   (4.9) 

Με ηε ρξήζε ηεο ζεσξίαο ησλ κηγαδηθώλ αξηζκώλ, ηα ηξηγσλνκεηξηθά αλαπηύγκαηα 

ησλ ζεηξώλ κπνξεί λα απεηθνληζηνύλ θαη ζε εθζεηηθή κνξθή. Η ζπγθεθξηκέλε κνξθή 

είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκε θαηά ηνλ Μεηαζρεκαηηζκό Fourier. 

Σπγθεθξηκέλα, ζύκθσλα κε ηηο ηαπηόηεηεο Euler ηζρύεη: 

cos 2𝜋𝑛𝑓𝑡 =
1

2
 𝑒𝑖2𝜋𝑛𝑓 𝑡 + 𝑒−𝑖2𝜋𝑛𝑓𝑡    (4.10) 

sin 2𝜋𝑛𝑓𝑡 =
1

2𝑖
 𝑒𝑖2𝜋𝑛𝑓𝑡 + 𝑒−𝑖2𝜋𝑛𝑓𝑡       (4.11) 

Σπλεπώο, ε εθζεηηθή κνξθή ησλ ζεηξώλ Fourier πξνθύπηεη σο εμήο: 

𝑥 𝑡 =  𝑐𝑛
∞
𝑚=−∞ 𝑒𝑖2𝜋𝑛𝑓𝑡   (4.12) 

όπνπ ην cn ππνινγίδεηαη από ηε ζρέζε: 

𝑐𝑛 = 1
2  𝑎𝑛 − 𝑖𝑏𝑛  (4.13) 

Αλαπηύγκαηα απηήο ηεο κνξθήο βξίζθνπλ πνιιέο εθαξκνγέο. Γηα παξάδεηγκα, 

εθαξκόδνληαη επξύηαηα ζηνλ ηνκέα ησλ ηειεπηθνηλσληώλ γηα ηε κεηαθνξά ηνπ 

ζπλερνύο ζήκαηνο ηεο θσλήο, κέζσ δνξπθόξσλ θ.α.. Η κεηαθνξά ηνπ 

ςεθηνπνηεκέλνπ ζήκαηνο ηεο θσλήο απαηηεί ηελ επεμεξγαζία θαη κεηαθνξά κεγάινπ 
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όγθνπ δεδνκέλσλ. Σπλεπώο, κε ηελ αλάπηπμε ηνπ ζήκαηνο ζε έλα ηξηγσλνκεηξηθό 

άζξνηζκα αξθεί λα κεηαθεξζνύλ κόλν ηα ζηνηρεία ηνπ εύξνπο ηεο ζπρλόηεηαο θαη ηεο 

θάζεο θαη ζηνλ πξννξηζκό λα εθαξκνζηεί ε αληίζηξνθε δηαδηθαζία ώζηε λα 

αλαπαξαρζεί ην πξσηνγελέο ζήκα. Μία ηέηνηα δηαδηθαζία είλαη πνιύ πην νηθνλνκηθή. 

4.3 Μεηαζτημαηιζμός Fourier 

Η αλάιπζε Fourier επηηπγράλεη ηελ αλαπαξάζηαζε ελόο νπνηνδήπνηε πεξηνδηθνύ 

ζήκαηνο ζε άζξνηζκα εκηηόλσλ, όισλ ησλ δπλαηώλ ζπρλνηήησλ, ηα νπνία 

αζξνηδόκελα ζρεκαηίδνπλ ην νιηθό αξρηθό ζήκα. Κάζε έλα από ηα επηκέξνπο εκίηνλα 

ζπκκεηέρεη κε ην αληίζηνηρν πιάηνο ζην νιηθό ζήκα θαη ν κεηαζρεκαηηζκόο Fourier 

απνδεηθλύεη θαηά πόζν ζπκκεηέρεη θάζε πηζαλή ζπρλόηεηα ζηνλ ζρεκαηηζκό ηνπ 

νιηθνύ ζήκαηνο. Με απηόλ ηνλ ηξόπν, κεηαζρεκαηίδνληαη ζπλαξηήζεηο από ην πεδίν 

ηνπ ρξόλνπ ζε ζπλαξηήζεηο ζην πεδίν ησλ ζπρλνηήησλ (frequency domain), νπόηε θαη 

πεξηγξάθεηαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ ζήκαηνο ζην ζπγθεθξηκέλν πεδίν. 

Η αλάιπζε ελόο ζήκαηνο κέζσ ηνπ κεηαζρεκαηηζκνύ Fourier πξνϋπνζέηεη ην ζήκα 

λα πιεξνί ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο - ηδηόηεηεο (ζπλζήθεο Dirichlet). Εηδηθόηεξα: 

1. ε f(x) λα είλαη απόιπηα νινθιεξώζηκε ζε κία πεξίνδν 

2. ν αξηζκόο ησλ κεγίζησλ θαη ειαρίζησλ ηνπ f(x) λα είλαη πεπεξαζκέλνο ζην 

δηάζηεκα κηαο πεξηόδνπ 

3. ε f(x) λα είλαη ηκεκαηηθά ζπλερήο κε πεπεξαζκέλν αξηζκό αζπλέρεηαο ζην 

δηάζηεκα ηεο πεξηόδνπ 

4.3.1 Διακριηός Μεηαζτημαηιζμός Fourier (DFT) 

Γηα ηα ζήκαηα δηαθξηηνύ ρξόλνπ πεπεξαζκέλνπ κήθνπο, ε κεηάβαζε ζην πεδίν ησλ 

ζπρλνηήησλ επηηπγράλεηαη κε ηε βνήζεηα ηνπ δηαθξηηνύ κεηαζρεκαηηζκνύ Fourier 

(Discrete Fourier Transform: DFT). 

Η κέζνδνο ζηελ νπνία ζηεξίδεηαη ζηελ εθαξκνγή ηνπ θαλόλα ησλ ηξαπεδίσλ, 

ζύκθσλα κε ηελ νπνία είλαη εθηθηή ν θαηακεξηζκόο κίαο ζπλερνύο ζπλάξηεζεο ζε 

άπεηξν πιήζνο δηαζηεκάησλ κε απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία απείξσλ ηξαπεδίσλ θαη ηε 

κεηέπεηηα άζξνηζε ησλ εκβαδώλ ηνπο (Σρήκα 4.2). 
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Σρ. 4.2 Καλόλαο ηξαπεδίνπ [Μαξηηζνύδεο, 2008] 

Fig. 4.2 Trapezoidal rule [Maritsoudis, 2008] 

Σρ. 4.3 Δεηγκαηνιεςία ζπρλόηεηαο κεηαζρεκαηηζκνύ Fourier δηαθξηηνύ ρξόλνπ (DTFT) [“Ψεθηαθή 

 Επεμεξγαζία Σήκαηνο θαη Εηθόλαο”, Σθνξδάο, Αλαζηαζόπνπινο] 

Fig. 4.3 Frequency sampling of Discrete Fourier Transform (DTFT) [“Digital Signal and Imaging  

Processing”, Skordas, Anastasopoulos] 

 

 

 

 

 

 

Ο δηαθξηηόο κεηαζρεκαηηζκόο Fourier (DFT) ππνινγίδεη ηε ζπλερή ζπλάξηεζε ηνπ 

κεηαζρεκαηηζκνύ Fourier δηαθξηηνύ ρξόλνπ (DTFT) ζε δηαθξηηέο ζπρλόηεηεο. 

Ο κεηαζρεκαηηζκόο Fourier δηαθξηηνύ ρξόλνπ (DTFT) ηεο πεπεξαζκέλνπ κήθνπο Ν 

αθνινπζίαο x(n), δειαδή x(n)=0 γηα n<0 θαη n≥N, ηζνύηαη κε: 

X 𝑒i𝜔 =  x n e−i𝜔nN−1
n=0  (4.14) 

Λακβάλνληαο δείγκαηα ηεο ζπλερνύο ζπλάξηεζεο X 𝑒i𝜔  ζε ηζαπέρνληα δηαζηήκαηα 

ζηε ζπρλόηεηα 𝜔𝑘 = 𝑘𝛥𝜔 = 𝑘  
2𝜋

𝛮
 , k=0,1,…,N-1 (Σρήκα 4.3). 
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Σρ. 4.4 Σρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε δεύγνπο Fourier [“Ψεθηαθή Επεμεξγαζία Σήκαηνο θαη Εηθόλαο”, 

 Σθνξδάο, Αλαζηαζόπνπινο] 

Fig. 4.4 Schematic representation of Fourier pair [“Digital Signal and Imaging Processing”, Skordas, 

 Anastasopoulos] 

Με ηνλ ηξόπν απηό, δεκηνπξγνύληαη ηα παξαθάησ δείγκαηα: 

𝛸 𝑘 = 𝑋  
2𝜋𝑘

𝑁
 = 𝑋 𝑒𝑖𝜔  |

𝜔=
2𝜋𝑘

𝑁

=  𝑥 𝑛 𝑒−
𝑖2𝜋𝑘𝑛

𝑁𝑁−1
𝑛=0  (4.15) 

Επεηδή ηα ζπγθεθξηκέλα δείγκαηα πξνθύπηνπλ από ηνλ ππνινγηζκό ηνπ 

κεηαζρεκαηηζκνύ Fourier X 𝑒i𝜔  ζε Ν ηζαπέρνπζεο δηαθξηηέο ζπρλόηεηεο, ε ζρέζε 

(4.15) νλνκάδεηαη δηαθξηηόο κεηαζρεκαηηζκόο Fourier (Discrete Fourier Transform, 

DFT) ηεο x(n). Απνδεηθλύεηαη όηη ε αθνινπζία 𝑥 𝑛  αλαθηάηαη από ηα δείγκαηα X(k) 

ζηε ζπρλόηεηα, κε βάζε ηελ εμίζσζε (4.16), ε νπνία απνηειεί ηνλ αληίζηξνθν 

κεηαζρεκαηηζκό Fourier (inverse DFT, IDFT). 

𝑥 𝑛 =
1

𝑁
 𝑋(𝑘)𝑒𝑖2𝜋𝑘𝑛/𝑁    𝑁−1

𝑘=0  (4.16) 

Οη ζρέζεηο 4.15, 4.16 απνηεινύλ ην δεύγνο ηνπ DFT. Η κεηάβαζε από ην πεδίν ηνπ 

ρξόλνπ ζην πεδίν ηεο ζπρλόηεηαο θαη αληηζηξόθσο απεηθνλίδνληαη ζην Σρήκα 4.4. 
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4.3.2 Σατύς Μεηαζτημαηιζμός Fourier (FFT) 

Ο ηαρύο κεηαζρεκαηηζκόο Fourier πξνζδηνξίδεηαη από ηε ζρέζε: 

𝐹𝑘 = 𝐹  
𝑘

𝑁𝑇
 =  𝑓 𝑛𝑇𝑠 𝑒

−
2𝜋𝑛𝑘

𝑁𝑁−1
𝑛=0    (4.17) 

όπνπ 𝐹𝑘  είλαη ην ζήκα πνπ πξνθύπηεη  από ηνλ κεηαζρεκαηηζκό κίαο ρξνλνζεηξάο 

πνπ απνηειείηαη από Ν δηαθξηηέο ηηκέο, Ν ην πιήζνο ησλ δηαθξηηώλ ηηκώλ ηεο 

ρξνλνζεηξάο πνπ κεηαζρεκαηίδεηαη θαη 𝑇𝑠 ην ρξνληθό δηάζηεκα κεηαμύ ηηκώλ ηεο 

ρξνλνζεηξάο. 

Με ηνλ FFT πξνθύπηεη έλα λέν ζήκα Ν ηηκώλ, όπνπ θάζε ηηκή αληηζηνηρεί ζε κία 

ζπρλόηεηα. Οη ηηκέο απέρνπλ κεηαμύ ηνπο θαηά ζπρλόηεηα ίζε κε: 

𝑓𝑠 =
1

𝑁𝑇𝑠
   (4.18) 

Έλα ελδηαθέξνλ ζηνηρείν ηνπ FFT είλαη ε δπλαηόηεηα εθηέιεζεο ησλ ππνινγηζκώλ 

πνπ απαηηνύληαη ζηηο ίδηεο ζέζεηο κλήκεο, αθνύ δελ απαηηείηαη επηπιένλ ρώξνο γηα 

ηελ απνζήθεπζε ησλ ελδηάκεζσλ απνηειεζκάησλ. 

Τέινο, ην πιένλ νπζηαζηηθό ζηνηρείν ηνπ FFT είλαη ε κεησκέλε ππνινγηζηηθή 

πνιππινθόηεηά ηνπ, δειαδή ην ζπλνιηθό πιήζνο πξάμεσλ (πνιιαπιαζηαζκώλ θαη 

πξνζζέζεσλ). 
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Σρ. 4.5 Παξαδνρή όηη ην κεηξνύκελν ζήκα επαλαιακβάλεηαη κε ηνλ ίδην ηξόπν [“The Fundamentals of  

Signal Analysis”, Hewlett Packard] 

Fig. 4.5 Assumption that signal is repeated at the same way [“The Fundamentals of Signal Analysis”, 

Hewlett Packard] 

 

4.4 Windowing 

Ο κεηαζρεκαηηζκόο Fourier θάλεη ηε ζησπεξή παξαδνρή όηη ην κεηξνύκελν ζήκα 

επαλαιακβάλεηαη κε ηνλ ίδην ηξόπν θαη πέξαλ ηνπ πεπεξαζκέλνπ δηαζηήκαηνο 

παξαηήξεζεο - θαηαγξαθήο ηνπ. Σε πεξηπηώζεηο όπνπ ην θαηαγεγξακκέλν ηκήκα ηνπ 

ζήκαηνο απνηειείηαη από αθέξαην αξηζκό πεξηόδσλ, ε ηειηθή κνξθή ηνπ ζήκαηνο 

πεξηγξάθεηαη επηηπρώο, ζε αληίζεζε κε ηηο πεξηπηώζεηο όπνπ ην θαηαγεγξακκέλν 

ζήκα απνηειείηαη από κε αθέξαην αξηζκό επαλαιήςεσλ (Σρήκα 4.5). 

 

 

 

 

 

 

 

Απνηέιεζκα ησλ παξαπάλσ είλαη ην δηάγξακκα ζπρλνηήησλ ελόο εκηηνλνεηδνύο 

ζήκαηνο λα κελ απνηειείηαη από κία κόλν θύξηα ζπρλόηεηα (Σρήκα 4.6). 
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Σρ. 4.6 Δηαγξάκκαηα ζπρλνηήησλ ζεκάησλ κε αθέξαην θαη κε αξηζκό πεξηόδσλ [“The Fundamentals  

of Signal Analysis”, Hewlett Packard] 

Fig. 4.6 Frequency diagrams of sine waves periodic and not in time record [“The Fundamentals of Signal  

Analysis”, Hewlett Packard] 

  

Τν ζπγθεθξηκέλν πξόβιεκα νλνκάδεηαη “θαζκαηηθήο δηαξξνήο” (“spectral leakage”) 

θαη νθείιεηαη ζηελ θαηαγξαθή ηνπ ζήκαηνο γηα πεπεξαζκέλν ρξνληθό δηάζηεκα. 

Οη επηπηώζεηο ηεο θαζκαηηθήο δηαξξνήο κπνξνύλ λα κεησζνύλ, κεηώλνληαο ηελ 

επίδξαζε ησλ αηειεηώλ ζην ηέινο ηνπ θαηαγεγξακκέλνπ ζήκαηνο. Κάηη ηέηνην, νδεγεί 

ζηελ ηδέα ηνπ πνιιαπιαζηαζκνύ ηνπ ζήκαηνο κε ζπλαξηήζεηο πνπ κεηώλνπλ 

ζηαδηαθά ηελ έληαζε ηνπ ζήκαηνο κέρξη λα κεδεληζηεί ζηελ πεξηνρή όπνπ 

εκθαλίδνληαη νη αηέιεηέο ηνπ. 

Η δηαδηθαζία πνιιαπιαζηαζκνύ ελόο ζήκαηνο κε ζπλάξηεζε ε νπνία ζηαδηαθά ηείλεη 

ζην κεδέλ νλνκάδεηαη “windowing” θαη ε ζπλάξηεζε πνπ εθαξκόδεηαη “window 

function” (“ζπλάξηεζε παξαζύξνπ”). Σπγθεθξηκέλα, ε ζπλάξηεζε παξαζύξνπ είλαη 

κία καζεκαηηθή ζπλάξηεζε ζε κνξθή θακπάλαο ε νπνία πνιιαπιαζηαδόκελε κε  
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Σρ. 4.7 Εθαξκνγή ζπλάξηεζεο παξαζύξνπ [“The Fundamentals of Signal Analysis”, Hewlett Packard] 

Fig. 4.7 Windowing function [“The Fundamentals of Signal Analysis”, Hewlett Packard] 

 

ην ζήκα απνδπλακώλεη ζηαδηαθά ηελ ηζρύ ζηα άθξα ηνπ θαη αθήλεη αλαιινίσηεο  

ηηο ηηκέο ηνπ ζην κέζν ηνπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο παξαηήξεζεο (Σρήκα 4.7). 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

Η δηαδηθαζία ηνπ windowing κεηώλεη ην θαηλόκελν ηεο θαζκαηηθήο δηαξξνήο, ρσξίο 

βέβαηα λα ηελ εμαιείθεη εληειώο. 

4.4.1 Είδη ζσναρηήζεων παραθύροσ 

Υπάξρνπλ δηάθνξεο κνξθέο ζπλαξηήζεσλ παξαζύξσλ, αλάινγεο κε ηηο δηάθνξεο 

κνξθέο ησλ ζεκάησλ. Δύν ζπλήζεηο ζπλαξηήζεηο παξαζύξνπ είλαη νη παξαθάησ: 

Kaiser–Bessel window. – Η γεληθή κνξθή ηνπ παξαζύξνπ Kaiser-Bessel δίλεηαη ζην 

Σρήκα 4.8. 
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Σρ. 4.8 Γεληθή κνξθή ζπλάξηεζεο παξαζύξνπ Kaiser-Bessel [www.diracdelta.co.uk] 

Fig. 4.8 General shape of window function Kaiser-Bessel [www.diracdelta.co.uk] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η κνξθή ηνπ παξαζύξνπ δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε ηνλ ζπληειεζηή “window 

beta”, νη ζπλήζεηο ηηκέο ηνπ νπνίνπ είλαη 2, 4, 6, 8 (Σρήκα 4.9, 4.10). Όζν πην θνληά 

είλαη κεηαμύ ηνπο νη παξαηεξνύκελνη ζηόρνη, ηόζν κηθξόηεξε πξέπεη λα είλαη ε ηηκή 

ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζπληειεζηή. Γηα παξάδεηγκα, ζε πεξηπηώζεηο όπνπ νη ζηόρνη 

απέρνπλ κεηαμύ ηνπο >2m ελδείθλπηαη ηηκή window beta: 6.  
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Σρ. 4.9 Σπλάξηεζε παξαζύξνπ Kaiser-Bessel κε window beta “2” θαη “4” 

Fig. 4.9 Window function Kaiser-Bessel – window beta “2” and ”4” 

 

Σρ. 4.10 Σπλάξηεζε παξαζύξνπ Kaiser-Bessel κε window beta “6” θαη “8” 

Fig. 4.10 Window function Kaiser-Bessel – window beta “6” and “8” 
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Σρ. 4.11 Σπλάξηεζε παξαζύξνπ Hanning 

Fig. 4.11 Window function Hanning 

 

Hanning window. – Η κνξθή ηνπ παξαζύξνπ Hanning δίλεηαη ζην Σρήκα 4.13. 
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ρ. 5.1 Σνπνζεζία ΓΔΘ/ΑΗ Κεξαηέαο - Λαπξίνπ [www.google.com] 

Fig. 5.1 Location of the steam-electric power plant of Lavrio [www.google.com] 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΣΟ 

 
ΤΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΕΔΙΟΤ 

Η θαηαζθεπή πνπ επηιέρζεθε λα κειεηεζεί θαηά ην θπξίσο πείξακα, είλαη κία πςειή 

θαπλνδόρνο ζηνλ ΓΔΘ/ΑΗ Κεξαηέαο - Λαπξίνπ. ην παξόλ θεθάιαην γίλεηαη κία 

ζύληνκε αλαθνξά ζηνλ ΓΔΘ/ΑΗ Κεξαηέαο - Λαπξίνπ, αθνινπζεί ε πεξηγξαθή ηεο 

θαπλνδόρνπ θαζώο θαη ε δηαδηθαζία ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ. 

5.1 ΔΕΘ/ΑΗ ΚΕΡΑΣΕΑ - ΛΑΤΡΙΟΤ 

5.1.1 Γενική πεπιγπαθή 

Ο ΓΔΘ/ΑΗ Κεξαηέαο - Λαπξίνπ βξίζθεηαη ζηνλ Όξκν Αγ. Νηθνιάνπ, 40 km 

Ννηηναλαηνιηθά ηεο Αζήλαο θαη κόιηο 3.5 km Βνξεηναλαηνιηθά ηεο πόιεο ηνπ 

Λαπξίνπ (ρήκα 5.1). 

 

 

 

 

 

 

 

  

ΔΕΘ/ΑΗΣ 
Λαυρίου 
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ρ. 5.2 Γηάηαμε κνλάδσλ παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηνλ ΓΔΘ/ΑΗ Κεξαηέαο - Λαπξίνπ 

[EnergyTec 2006, Αξγπξηάδεο, Μπνλαηάθε, ΓΜΚΘ/ΓΔΗ ΑΔ] 

Fig. 5.2 Power-generator units layout at the steam-electric power plant Lavrio [EnergyTec 2006, 

Argyriadis, Mponataki, DEI Co] 

Απνηειεί έλα από ηα πην ζύγρξνλα θαη πην κεγάια θέληξα παξαγσγήο ειεθηξηζκνύ 

ηεο «ΓΗΜΟΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΗΛΔΚΣΡΙΜΟΤ ΑΔ – ΓΔΗ ΑΔ», θαζώο παξέρεη 

πεξίπνπ ην 10% ηεο ζπλνιηθήο ηζρύνο ηεο ΓΔΗ. Δθηείλεηαη ζε πεξηνρή 404997 m
2
 

θαη ζπλνιηθά ε εγθαηαζηεκέλε ζε απηό ηζρύο ππνινγίδεηαη ζε ~1580 MW. Η γξακκή 

παξαγσγήο ηνπ ζπλδέεηαη κε ην εζληθό δίθηπν κεηαθνξάο κε γξακκέο 400 kV θαη  

500 kV. Γηαζέηεη πέληε απηόλνκα ζπγθξνηήκαηα παξαγσγήο ξεύκαηνο κε  

ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά θαη ε ζέζε ηνπο θαίλεηαη ην ρήκα 5.2: 

 Μνλάδα Ι: πεηξειατθή, 150 MW 

 Μνλάδα ΙΙ: πεηξειατθή, 300 MW 

 Μνλάδα ΙΙΙ: ζπλδπαζκέλνπ θύθινπ, 180 MW 

 Μνλάδα ΙV: ζπλδπαζκέλνπ θύθινπ, 560 MW 

 Μνλάδα V: ζπλδπαζκέλνπ θύθινπ, 385 MW 
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ρ. 5.3 Σνπνγξαθηθό δηάγξακκα ηνπ ΓΔΘ/ΑΗ Κεξαηέαο - Λαπξίνπ [έληππν πιηθό από ΓΔΗ ΑΔ] 

Fig. 5.3 Topographic chart of  the steam-electric power plant of Lavrio [printed matter from DEI Co] 

Αλαιπηηθά, ην ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα ηνπ ΓΔΘ/ΑΗ Κεξαηέαο - Λαπξίνπ δίλεηαη 

ζην ρήκα 5.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η γεληθή δηάηαμε ηνπ εξγνζηαζίνπ κειεηήζεθε έηζη ώζηε λα δεκηνπξγνύληαη έλα 

ζύλνιν νξζνινγηθά ηνπνζεηεκέλσλ εγθαηαζηάζεσλ, νη νπνίεο λα παξέρνπλ όιεο ηηο 

αλαγθαίεο ιεηηνπξγηθέο δπλαηόηεηεο. ην ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα (ρήκα 5.5) 

δηαθξίλνληαη ηα κεραλνζηάζηα, νη ιέβεηεο θαη ν ινηπόο εμνπιηζκόο όισλ ησλ 

Μνλάδσλ, ηα δηάθνξα θηίξηα θαζώο θαη ρώξνη πξαζίλνπ. Αλαιπηηθά, ην ππόκλεκα 

ηνπ παξαπάλσ ηνπνγξαθηθνύ δηαγξάκκαηνο δίλεηαη ζην Παξάξηεκα Β. 

5.1.2 Ιζηοπικά ζηοισεία 

Η θαηαζθεπή ησλ εγθαηαζηάζεσλ ζηνλ ΓΔΘ/ΑΗ Κεξαηέαο – Λαπξίνπ μεθίλεζε  

ην 1969 θαη ηέζεθε ζε ιεηηνπξγία ην 1972, όηαλ απνπεξαηώζεθε ε θαηαζθεπή ηεο 

Μνλάδαο I. 

Η Μνλάδα II ηέζεθε ζε ιεηηνπξγία ην 1973, ελώ ε Μνλάδα 3, κε ηε ζεκεξηλή ηεο 

κνξθή, θαηαζθεπάζηεθε ζην ρξνληθό δηάζηεκα κεηαμύ 1995 – 1998 από ηνλ νίθν 

BABCOCK Energy. 
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ρ. 5.4 Δγθαηαζηάζεηο Μνλάδαο IV ζηνλ ΓΔΘ/ΑΗ Κεξαηέαο - Λαπξίνπ [EnergyTec 2006, Αξγπξηάδεο, 

Μπνλαηάθε, ΓΜΚΘ/ΓΔΗ ΑΔ] 

Fig. 5.4 Establishments of  power-generator unit IV at the steam-electric power plant of Lavrio 

[EnergyTec 2006, Argyriadis, Mponataki, DEI Co] 

 

ρ. 5.5 Δγθαηαζηάζεηο Μνλάδαο V ζηνλ ΓΔΘ/ΑΗ Κεξαηέαο - Λαπξίνπ [www.metka.gr] 

Fig. 5.5 Establishments of  power-generator unit V at the steam-electric power plant of Lavrio 

[www.metka.gr] 

 

Γύν ρξόληα αξγόηεξα, ην 2000, κειεηήζεθε θαη θαηαζθεπάζηεθε ε Μνλάδα IV  

(ρήκα 5.4) από ηνλ νίθν ALSTOM. 

 

 

 

 

 

 

Σέινο, ην 2004 αλαηέζεθε ζηελ εηαηξία ΜΔΣΚΑ ε θαηαζθεπή ηεο Μνλάδαο V 

(ρήκα 5.5), ε νπνία ιεηηνπξγεί κε θπζηθό αέξην. Η έλαξμε ηεο εκπνξηθήο ηεο 

ιεηηνπξγίαο μεθίλεζε ηνλ Απξίιην ηνπ 2006. 
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ρ. 5.6 Καπλνδόρνη Μνλάδαο Ι (αξηζηεξά) & ΙΙ (δεμηά) ΓΔΘ/ΑΗ Κεξαηέαο - Λαπξίνπ  

Fig. 5.6 Chimneys of  power-generator units I (left) & II (right) at the steam-electric power plant of Lavrio 

 

5.2 Καηαζκεςή Μελέηηρ 

5.2.1 Καπνοδόσορ Μονάδαρ Ι 

Η θαηαζθεπή ε νπνία επηιέρζεθε γηα ηε κειέηε ηεο δπλακηθήο ηεο ζπκπεξηθνξάο 

είλαη ε θαπλνδόρνο ηεο Μνλάδαο Ι ηνπ ΓΔΘ/ΑΗ Κεξαηέαο - Λαπξίνπ. Μαδί κε ηελ 

θαπλνδόρν ηεο Μνλάδαο ΙΙ, απνηεινύλ ηηο δύν πςειέο θαπλνδόρνπο ηνπ ΓΔΘ/ΑΗ 

 (ρήκα 5.6). 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.2 κοπόρ λειηοςπγίαρ καπνοδόσος 

Ρόινο θάζε θαπλνδόρνπ είλαη ε επαγσγή ησλ θαπζαεξίσλ ζηελ αηκόζθαηξα. 

πγθεθξηκέλα, ιόγσ ηνπ κεγάινπ ύςνπο θάζε θαπλνδόρνπ, δεκηνπξγνύληαη ζπλζήθεο 

ππεξπίεζεο ζην εζσηεξηθό ηεο κε απνηέιεζκα λα επηηπγράλεηαη ε έθιπζε ησλ 

θαπζαεξίσλ. 

Κάζε ιέβεηαο πξέπεη λα δηαζέηεη μερσξηζηή θαπλνδόρν, εθηόο ησλ πεξηπηώζεσλ 

ρξήζεο αέξησλ θαπζίκσλ. Κάζε θαπλνδόρνο πξέπεη λα θαηαζθεπάδεηαη από 

αλζεθηηθά θαη άθαπζηα πιηθά θαη λα έρεη δείθηε ππξαληίζηαζεο όρη κηθξόηεξν από 

δύν ώξεο. Δπίζεο, θάζε θαπλνδόρνο πξέπεη λα ζηεξίδεηαη κε αζθάιεηα πάλσ ζε 

ηνίρν, δάπεδν ή ζην έδαθνο. 
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ρ. 5.7 Σξόπνο αλύςσζεο θαπζαεξίσλ από ηελ θαπλνδόρν [«Πεγέο, δηαζπνξά θαη έιεγρνο αηκνζθαηξηθήο 

ξύπαλζεο», Μπεξγειέο, 2006] 

Fig. 5.7 Lifting gas from the chimney [«Πεγέο, δηαζπνξά θαη έιεγρνο αηκνζθαηξηθήο ξύπαλζεο»,  

Μπεξγειέο, 2006] 

 

5.2.3 Σεσνικά σαπακηηπιζηικά καπνοδόσος Μονάδαρ Ι 

Η θαπλνδόρνο ηεο Μνλάδαο Ι έρεη ζρήκα θπιίλδξνπ, είλαη δηπινύ ηνηρώκαηνο θαη 

ζπλνιηθνύ ύςνπο 149 m. Σν πιηθό θαηαζθεπήο ηεο θαπλνδόρνπ είλαη νπιηζκέλν 

ζθπξόδεκα, θαηάιιειν λα αληέρεη πςειέο ζεξκνθξαζίεο. 

Η επηινγή θπιηλδξηθνύ ζρήκαηνο ειαρηζηνπνηεί ηελ ηξηβή ησλ θαπζαεξίσλ ζηα 

ηνηρώκαηα ηεο θαηαζθεπήο θαη επνκέλσο δηεπθνιύλεη ηελ νκαιή κεηάβαζή ηνπο ζηελ 

αηκόζθαηξα.  

Σν κεγάιν ύςνο ηεο θαπλνδόρνπ ζπλεηζθέξεη πξώηνλ, ζηε δεκηνπξγία κεγάιεο 

δηαθνξάο πίεζεο ώζηε ηα θαπζαέξηα λα δηνρεηεύνληαη γξήγνξα ζηελ αηκόζθαηξα θαη 

δεύηεξνλ, ζηε βέιηηζηε δηάρπζε ηνπ θαπλνύ ζηελ αηκόζθαηξα κε θύξην ζθνπό ηελ 

απνθπγή ξύπαλζεο θαηνηθεκέλσλ πεξηνρώλ. πγθεθξηκέλα, ην ειάρηζην ύςνο 

θαπλνδόρνπ, ηδηαίηεξα όηαλ απηή γεηηληάδεη κε θηίξηα, ππνινγίδεηαη από εηδηθνύο 

θαλόλεο («Πεγέο, δηαζπνξά θαη έιεγρνο αηκνζθαηξηθήο ξύπαλζεο», Μπεξγειέο, 

2006). ην ρήκα 5.7 δίλεηαη ελδεηθηηθά ν ηξόπνο αλύςσζεο ηνπ θαπζαεξίνπ ζηελ 

αηκόζθαηξα. 
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Η ζηαδηαθή κείσζε ηνπ πιάηνπο ηεο θαπλνδόρνπ όζν απμάλεηαη ην ύςνο ηεο έρεη σο 

ζηόρν ηελ επηηάρπλζε ηεο εμόδνπ ησλ θαπζαεξίσλ. Δπηπιένλ, κε ηνλ ηξόπν απηόλ, 

ρακειώλεη ην θέληξν βάξνπο ηεο θαηαζθεπήο θαη επνκέλσο επηηπγράλεηαη ε 

θαιύηεξε επζηάζεηά ηεο. Δπίζεο, ιόγσ ρακειόηεξεο ζεξκνθξαζίαο ζηα πςειά 

ηκήκαηα ηεο θαπλνδόρνπ ν όγθνο ησλ αεξίσλ ζηελ θνξπθή είλαη κηθξόηεξνο θαη 

επνκέλσο δελ απαηηείηαη ίδηα επηθάλεηα θαηαζθεπήο ζηε βάζε θαη ζηελ θνξπθή ηεο. 

Σέινο, ε ύπαξμε δηπινύ ηνηρώκαηνο ζηελ θαπλνδόρν εμππεξεηεί ηε δηαηήξεζε 

ζηαζεξήο ζεξκνθξαζίαο ζε όιν ην ύςνο ηεο θαηαζθεπήο, έηζη ώζηε ην θαπζαέξην λα 

ζπλαληά νκνηόκνξθε ζεξκνθξαζία θαη λα κελ εκπνδίδεηαη ε έμνδόο ηνπ πξνο ηελ 

αηκόζθαηξα. ε πεξίπησζε πνπ ην θαπζαέξην δελ κεηαβαίλεη νκαιά πξνο ηελ 

αηκόζθαηξα, δεκηνπξγνύληαη ηαιαληώζεηο ζηελ θαηαζθεπή (ηηξάγην). 

5.3 σεδιαζμόρ Πειπάμαηορ 

5.3.1 Γενικά 

ηόρνο ηεο πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο απνηειεί ε ζπιινγή δεδνκέλσλ κε ην ζύζηεκα 

IBIS-S κε ζθνπό ηε κειέηε ηεο δπλακηθήο ζπκπεξηθνξάο ηεο θαπλνδόρνπ ηεο 

Μνλάδαο Ι. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ πεηξάκαηνο, πξαγκαηνπνηήζεθαλ δύν νκάδεο 

θαηαγξαθώλ, δηάξθεηαο 30 min ε θαζεκία. 

ηε ζπλέρεηα, παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ν εμνπιηζκόο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε θαζώο 

θαη νη γεσκεηξία κεηαμύ νξγάλνπ θαη θαηαζθεπήο θαηά ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ.  

5.3.2 Παπάμεηποι ζςλλογήρ δεδομένων πεδίος 

Εξοπλισμόρ. – Ο εμνπιηζκόο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ θπξίσο 

πεηξάκαηνο απνηεινύληαλ από: 

 αηζζεηήξα IBIS-S 

 2 θεξαίεο ζπζηήκαηνο IBIS-S ηύπνπ IBIS-H20 

 ηξίπνδα ζπζηήκαηνο IBIS-S 

 θνξεηό Η/Τ PANASONIC CF-19 

 2 ζπζζσξεπηέο 12 V 
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ρ. 5.8 εκείν εγθαηάζηαζεο νξγάλνπ θαηά ηε ζπιινγή ηεο πξώηεο νκάδαο κεηξήζεσλ 

Fig. 5.8 Location og the instrument during the first set of measurements 

 

 θνξηηζηή ζπζζσξεπηώλ 

 θαιώδην δηαζύλδεζεο αηζζεηήξα IBIS-S κε θνξεηό Η.Τ 

 θαιώδην ηξνθνδνζίαο αηζζεηήξα IBIS-S από ζπζζσξεπηή 

 θαιώδην ηξνθνδνζίαο θνξεηνύ Η/Τ από ζπζζσξεπηή 

 θαιώδην εμσηεξηθήο ηξνθνδνζίαο θνξεηνύ Η/Τ (220 V, 50 Hz) 

 γεσδαηηηθό ζηαζκό Leica TS09 (Reflector less) 

 ηξίπνδα 

 ηξηθόριην 

 2 παζεηάθηα  

Εγκατάσταση οπγάνος. – Η εγθαηάζηαζε ηνπ νξγάλνπ θαηά ηελ πξώηε νκάδα 

κεηξήζεσλ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε απόζηαζε 44 m από ηελ θαπλνδόρν ηεο Μνλάδαο Ι 

(ρήκα 5.8), ελώ ε εγθαηάζηαζε ηνπ νξγάλνπ θαηά ηε δεύηεξε νκάδα κεηξήζεσλ ζε 

απόζηαζε 10 m, αληίζηνηρα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

πγθεθξηκέλα, ε γεσκεηξηθή δηάηαμε κεηαμύ νξγάλνπ θαη θαηαζθεπήο θαηά ηελ 

πξώηε νκάδα κεηξήζεσλ πεξηγξάθεηαη σο εμήο: 
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 νξηδόληηα απόζηαζε κεηαμύ νξγάλνπ θαη θαπλνδόρνπ: 44 m 

 ύςνο νξγάλνπ: 1.2 m 

 γσλία αλνίγκαηνο ηνπ θπξίσο ινβνύ ηεο ρξεζηκνπνηνύκελεο θεξαίαο  

(IBIS-H20) ζε νξηδόληην επίπεδν ζηα -3dB: 17
ν
 

 γσλία αλνίγκαηνο ηνπ θπξίσο ινβνύ ηεο ρξεζηκνπνηνύκελεο θεξαίαο  

(IBIS-H20) ζε θαηαθόξπθν επίπεδν ζηα -3dB: 15
ν
 

 ύςνο επηζπκεηνύ ζεκείνπ ζθόπεπζεο επί ηεο θαπλνδόρνπ, σο πξνο ην 

νξηδόληην επίπεδν: 147.7 m 

 θεθιηκέλε απόζηαζε νξγάλνπ – θαπλνδόρνπ: 153 m 

 γσλία ύςνπο ηνπ νξγάλνπ σο πξνο ην ζεκείν ζθόπεπζεο ηεο θαπλνδόρνπ: 73
ν
  

 κήθνο ηνπ θαηαθόξπθνπ ηκήκαηνο ηεο θαπλνδόρνπ από ην νπνίν ην όξγαλν 

ιακβάλεη επηζηξνθή ζήκαηνο κε απώιεηα -3bB: 173.4 m 

 κήθνο πνπ αληηζηνηρεί ζηε γσλία αλνίγκαηνο ηεο θεξαίαο θαηά ην νξηδόληην 

επίπεδν από ην νπνίν ην όξγαλν ιακβάλεη επηζηξνθή ζήκαηνο κε απώιεηα 

-3bB: 53.1 m 

Αληίζηνηρα, ε γεσκεηξηθή δηάηαμε κεηαμύ νξγάλνπ θαη θαηαζθεπήο θαηά ηελ δεύηεξε 

νκάδα κεηξήζεσλ πεξηγξάθεηαη σο εμήο: 

 νξηδόληηα απόζηαζε κεηαμύ νξγάλνπ θαη θαπλνδόρνπ: 10 m 

 ύςνο νξγάλνπ: 2 m 

 γσλία αλνίγκαηνο ηνπ θπξίσο ινβνύ ηεο ρξεζηκνπνηνύκελεο θεξαίαο  

(IBIS-H20) ζε νξηδόληην επίπεδν ζηα -3dB: 17
ν
 

 γσλία αλνίγκαηνο ηνπ θπξίσο ινβνύ ηεο ρξεζηκνπνηνύκελεο θεξαίαο  

(IBIS-H20) ζε θαηαθόξπθν επίπεδν ζηα -3dB: 15
ν
 

 ύςνο επηζπκεηνύ ζεκείνπ ζθόπεπζεο επί ηεο θαπλνδόρνπ, σο πξνο 

ην νξηδόληην επίπεδν: 122.6 m 

 θεθιηκέλε απόζηαζε νξγάλνπ – θαπλνδόρνπ: 121 m 

 γσλία ύςνπο ηνπ νξγάλνπ σο πξνο ην ζεκείν ζθόπεπζεο ηεο θαπλνδόρνπ: 85
ν
  

 κήθνο ηνπ θαηαθόξπθνπ ηκήκαηνο ηεο θαπλνδόρνπ από ην νπνίν ην όξγαλν 

ιακβάλεη επηζηξνθή ζήκαηνο κε απώιεηα -3bB: 161.4 m 
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ρ. 5.9 θόπεπζε θαπλνδόρνπ Μνλάδαο Ι από νξηδόληηα απόζηαζε 10 m 

Fig. 5.9 Shooting chimney of  power-generator units I from horizontal distance 10 m 

 

 κήθνο πνπ αληηζηνηρεί ζηε γσλία αλνίγκαηνο ηεο θεξαίαο θαηά ην νξηδόληην 

επίπεδν από ην νπνίν ην όξγαλν ιακβάλεη επηζηξνθή ζήκαηνο κε απώιεηα  

-3bB: 78.1 m. 

 

 

 

 

 

  

  

 

Η κέηξεζε ησλ νξηδόληησλ θαη θαηαθόξπθσλ απνζηάζεσλ κεηαμύ νξγάλνπ θαη 

θαπλνδόρνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηνλ reflector less γεσδαηηηθό ζηαζκό Leica TS09. 

Δπηπιένλ, πξαγκαηνπνηήζεθε ρνλδξηθόο πξνζαλαηνιηζκόο ηνπ ζπζηήκαηνο IBIS-S, 

κέζσ ζεκείσλ πνπ κεηξήζεθαλ ζηηο θνξπθέο δύν γεηηνληθώλ θηηξίσλ, όπσο θαίλεηαη 

ζην ρήκα 5.10. 
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ρ. 5.10 εκεία ρνλδξηθνύ πξνζαλαηνιηζκνύ ζπζηήκαηνο IBIS-S [Google Earth] 

Fig. 5.10 Points for approximate orientation of IBIS-S system [Google Earth] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4 ςλλογή Δεδομένων Πεδίος 

5.4.1 Υπόνορ διεξαγωγήρ πειπάμαηορ 

Η εθηέιεζε ηνπ πεηξάκαηνο απαηηνύζε θαηάιιειεο θαηξηθέο ζπλζήθεο, δειαδή 

δπλαηό άλεκν ρσξίο βξνρή. ύκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ε κέξα πνπ επηιέρζεθε σο 

θαηάιιειε ήηαλ ε 22
ε
 Μαξηίνπ 2011, νπόηε θαη πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη κεηξήζεηο 

ηεο πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο, κεηά από ζρεηηθή ζπλελλόεζε κε ηε δηνίθεζε ηνπ 

ΓΔΘ/ΑΗ Κεξαηέαο - Λαπξίνπ. πγθεθξηκέλα, εθείλε ηελ εκέξα επηθξαηνύζαλ 

άλεκνη βόξεηνη – βνξεηναλαηνιηθνί, εληάζεσλ ~ 15 m/s, δειαδή 7 Beaufort 

ύκθσλα κε αλεκνινγηθά δεδνκέλα πνπ ζπιιέρζεθαλ κεηαμύ Ινπλίνπ 1998 θαη 

Ννεκβξίνπ 2002, ζηελ πεξηνρή ηνπ Λαπξίνπ o ζπρλόηεξα εκθαληδόκελνο άλεκνο 

είλαη Βόξεηνο, εληάζεσο 3-5 Beauford, ελώ ε κέγηζηε ηηκή ηαρύηεηαο ξηπήο αλέκνπ 

ζεκεηώζεθε κήλα Γεθέκβξην, κε ηαρύηεηα αλέκνπ 27.6 m/s, δειαδή 10 Beaufort.  
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ρ. 5.11 Παξάζπξν ξπζκίζεσλ ινγηζκηθνύ IBIS-S Controller γηα δπλακηθά θαηλόκελα [IBIS-S Controller 

 User Manual] 

Fig. 5.11 Parameters settings and pointing window for dynamic measurements [IBIS-S Controller User  

Manual] 

 

Η ζπιινγή δεδνκέλσλ θαηά ηελ πξώηε νκάδα κεηξήζεσλ πξαγκαηνπνηήζεθε κεηαμύ 

12:20 θαη 12:50, ελώ ε δεύηεξε κεηαμύ 13:20 θαη 13:50. 

5.4.2 Παπάμεηποι λογιζμικού σειπιζμού ζςζηήμαηορ IBIS-S 

Ο ρεηξηζκόο ηνπ ζπζηήκαηνο IBIS-S πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνύ 

IBIS-S Controller, ην νπνίν είλαη εγθαηεζηεκέλν ζηνλ θνξεηό Η/Τ ηνπ ζπζηήκαηνο, 

PANASONIC CF-19. 

ην ππόςε ινγηζκηθό νξίζηεθαλ νη παξάκεηξνη ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ. 

πγθεθξηκέλα, ζηελ ελόηεηα “Parameters Settings, νξίζηεθαλ: 

 ε κέγηζηε απόζηαζε κεηαμύ νξγάλνπ θαη θαηαζθεπήο, ζε m (Max distance) 

 ε πεξηνρηθή αλάιπζε, ζε m (Distance Resolution) 

 ν ηύπνο ηεο ρξεζηκνπνηνύκελεο θεξαίαο (Antenna Type) 

 ε ζπρλόηεηα δεηγκαηνιεςίαο, ζε Hz (Sampling Frequency) 

 ε δηάξθεηα θαηαγξαθήο, ζε min (Survey duration) 
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ρ. 5.12 Παξάζπξν νξηζκνύ γεσκεηξηθήο δηάηαμεο ζπζηήκαηνο IBIS-S - θαηαζθεπήο [IBIS-S Controller 

User Manual] 

Fig. 5.12 Data capture geometry window [IBIS-S Controller User Manual] 

πγθεθξηκέλα, ζηελ πξώηε νκάδα ζπιινγήο δεδνκέλσλ νη παξαπάλσ παξάκεηξνη 

έιαβαλ ηηο αθόινπζεο ηηκέο: 

 κέγηζηε απόζηαζε κεηαμύ νξγάλνπ θαη θαηαζθεπήο: 160 m 

 πεξηνρηθή αλάιπζε: 0.5 m 

 ηύπνο ηεο ρξεζηκνπνηνύκελεο θεξαίαο: 2 (G=20 dBi) 

 ζπρλόηεηα δεηγκαηνιεςίαο: 100 Hz  

 δηάξθεηα θαηαγξαθήο: 30 min 

Αληίζηνηρα, γηα ηε δεύηεξε νκάδα ζπιινγήο δεδνκέλσλ νξίζηεθαλ νη εμήο 

παξάκεηξνη: 

 κέγηζηε απόζηαζε κεηαμύ νξγάλνπ θαη θαηαζθεπήο: 155 m 

 πεξηνρηθή αλάιπζε: 0.5 m 

 ηύπνο ηεο ρξεζηκνπνηνύκελεο θεξαίαο: 2 (G=20 dBi) 

 ζπρλόηεηα δεηγκαηνιεςίαο: 100 Hz  

 δηάξθεηα θαηαγξαθήο: 30 min 

Καη ζηηο δύν πεξηπηώζεηο, ηειηθά ε ζπρλόηεηα δεηγκαηνιεςίαο, γηα δηάξθεηα 30 min, 

δηακνξθώζεθε από ην ινγηζκηθό ζε 99.06 Hz. ηε ζπλέρεηα, κέζσ ηεο επηινγήο 

“Geometry Setting” εκθαλίδεηαη ην παξάζπξν ηνπ ρήκαηνο 5.12, όπνπ νξίζηεθε  

ε γεσκεηξηθή δηάηαμε νξγάλνπ – θαηαζθεπήο. 
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πγθεθξηκέλα, γηα ηελ πξώηε νκάδα δεδνκέλσλ νξίζηεθαλ ηα εμήο: 

 κήθνο θαηαζθεπήο (Structure Length): 150 m 

 γσλία ύςνπο θαηαζθεπήο (Structure Angle): 90 deg 

 ζπληεηαγκέλεο IBIS-S θαηά ηελ νξηδόληηα δηεύζπλζε (X IBIS-S Coord) 

(ζεηηθή ηηκή όηαλ ην ζύζηεκα IBIS-S βξίζθεηαη δεμηά ηεο θαηαζθεπήο, ελώ 

αξλεηηθή ηηκή όηαλ βξίζθεηαη αξηζηεξά): 44 m 

 ζπληεηαγκέλεο IBIS-S θαηά ηελ θαηαθόξπθε δηεύζπλζε (Y IBIS-S Coord) 

(ζεηηθή ηηκή όηαλ ην ζύζηεκα IBIS-S βξίζθεηαη πάλσ από ηελ θαηαζθεπήο, 

ελώ αξλεηηθή ηηκή όηαλ βξίζθεηαη από θάησ): 0 m, αθνύ ην ζύζηεκα IBIS-S 

βξίζθεηαη ζην ίδην επίπεδν κε ηε βάζε ηεο θαπλνδόρνπ 

 γσλία ύςνπο νξγάλνπ (Vertical Tilt): 74
ν
  

Αληίζηνηρα, γηα ηε δεύηεξε νκάδα κεηξήζεσλ νξίζηεθε ε εμήο γεσκεηξηθή δηάηαμε 

ζην ινγηζκηθό ρεηξηζκνύ ηνπ ζπζηήκαηνο IBIS-S: 

 κήθνο θαηαζθεπήο (Structure Length): 150 m 

 γσλία ύςνπο θαηαζθεπήο (Structure Angle): 90 deg 

 ζπληεηαγκέλεο IBIS-S θαηά ηελ νξηδόληηα δηεύζπλζε (X IBIS-S Coord) 

(ζεηηθή ηηκή όηαλ ην ζύζηεκα IBIS-S βξίζθεηαη δεμηά ηεο θαηαζθεπήο, ελώ 

αξλεηηθή ηηκή όηαλ βξίζθεηαη αξηζηεξά): 10 m 

 ζπληεηαγκέλεο IBIS-S θαηά ηελ θαηαθόξπθε δηεύζπλζε (Y IBIS-S Coord) 

(ζεηηθή ηηκή όηαλ ην ζύζηεκα IBIS-S βξίζθεηαη πάλσ από ηελ θαηαζθεπήο, 

ελώ αξλεηηθή ηηκή όηαλ βξίζθεηαη από θάησ): 0 m, αθνύ ην ζύζηεκα IBIS-S 

βξίζθεηαη ζην ίδην επίπεδν κε ηε βάζε ηεο θαπλνδόρνπ 

 γσλία ύςνπο νξγάλνπ (Vertical Tilt): 85
ν
. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΣΟ 

 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ 

Σην θεθάιαην απηό πεξηιακβάλνληαη ηα βήκαηα επεμεξγαζίαο ησλ κεηξήζεσλ πνπ 

πεξηγξάθνληαη ζην θεθάιαην 5, θαζώο θαη ε αλάιπζε ησλ ζρεηηθώλ απνηειεζκάησλ. 

Η επεμεξγαζία ησλ κεηξήζεσλ πξαγκαηνπνηείηαη κε ην πξόγξακκα εθ ησλ πζηέξσλ 

επεμεξγαζίαο ηνπ ζπζηήκαηνο IBIS-S, IBISDV. Σηόρνο απνηειεί ε αλάιπζε ηεο 

θηλεκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο ηεο θαπλνδόρνπ, ζύκθσλα κε ηα δεδνκέλα πνπ 

ζπιιέρζεθαλ. 

6.1 Ππόγπαμμα Εκ ηυν ςζηέπυν Επεξεπγαζίαρ Μεηπήζευν IBISDV  

6.1.1 Γενικά 

Τν πξόγξακκα IBISDV επεμεξγάδεηαη ηα αξρεία κε θαηάιεμε gdb ηα νπνία 

δεκηνπξγνύληαη θαηά ηε δηάξθεηα ζπιινγήο δεδνκέλσλ από ην ζύζηεκα IBIS.  

Τα βαζηθά ζηνηρεία ηα νπνία πξνθύπηνπλ από ηελ επεμεξγαζία ησλ ζπιιεγκέλσλ 

δεδνκέλσλ είλαη: 

 ε ηζρύο ηεο εθπεκπόκελεο αθηηλνβνιίαο από ηελ παξαηεξνύκελε θαηαζθεπή 

 ε κεηαηόπηζε επηιεγκέλσλ ζεκείσλ ηεο παξαηεξνύκελεο θαηαζθεπήο 

 νη θύξηεο ζπρλόηεηεο θίλεζεο ηεο θαηαζθεπήο 

Σηε ζπλέρεηα, παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ηα ζηάδηα επεμεξγαζία ησλ κεηξήζεσλ. 

6.1.2 Δημιοςπγία νέος project 

Αξρηθά, δεκηνπξγείηαη έλα λέν “project” θαη ζηε ζπλέρεηα επηιέγεηαη ν ηύπνο  

ησλ δεδνκέλσλ θαηαγξαθήο – ελ πξνθεηκέλσ, δπλακηθή θαηαγξαθή. 
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Σρ. 6.1 Οζόλε πνπ εκθαλίδεηαη κε ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο δεκηνπξγίαο project [IBISDV  

Software] 

Fig. 6.1 Finishing the project creation process [IBISDV Software] 

 

Σηε ζπλέρεηα, δίλεηαη ην όλνκα ηνπ project, επηιέγεηαη ν ρώξνο απνζήθεπζήο ηνπ θαη 

επηιέγεηαη ην αξρείν ησλ κεηξήζεσλ πνπ ππόθεηληαη ζε επεμεξγαζία. Επίζεο, ζε απηή 

ηε θάζε επαιεζεύνληαη από ηνλ ρξήζηε βαζηθέο παξάκεηξνη θαηαγξαθήο ησλ 

κεηξήζεσλ – όπσο ε ηηκή ηεο αθηηληθήο αλάιπζεο, ηεο κέγηζηεο απόζηαζεο 

θαηαγξαθήο, ηεο ζπρλόηεηαο θαηαγξαθήο θαη ε δηάξθεηα κέηξεζεο. 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.3 Οπιζμόρ παπαμέηπυν επεξεπγαζίαρ και έναπξη επεξεπγαζίαρ δεδομένυν 

Σε απηή ηε θάζε νξίδνληαη νη βαζηθέο παξάκεηξνη επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ. 

Σπγθεθξηκέλα, νξίδεηαη ν ηύπνο παξαζύξνπ (“Window type”) θαζώο θαη ε ηηκή ηνπ 

παξαζύξνπ (“Window beta”) (Σρήκα 6.2). 
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Σρ. 6.2 Επηινγέο επεμεξγαζίαο-range window [IBISDV Software] 

Fig. 6.2 Processing options-range window [IBISDV Software] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, κεηά από δηαδνρηθέο δνθηκέο, επηιέγεηαη ηύπνο 

παξαζύξνπ “Kaiser” κε ηηκή “4”. Με ηνλ ηξόπν απηό, απνδπλακώλεηαη δηαδνρηθά  

ε έληαζε πνπ ιακβάλεηαη από ζεκεία γεηηνληθά ηνπ θεληξηθνύ ζεκείνπ ζθόπεπζεο, 

όπσο θαίλεηαη ζην δεύηεξν πιαίζην ηνπ Σρήκαηνο 6.2. 

Σηε ζπλέρεηα, νξίδεηαη ε ζρεηηθή γεσκεηξία κεηαμύ ζπζηήκαηνο IBIS-S θαη 

θαηαζθεπήο. Εηδηθόηεξα, επηιέγεηαη ν ηύπνο ηεο παξαηεξνύκελεο θαηαζθεπήο, 

νξίδνληαη νη δηαζηάζεηο ηεο θαζώο θαη ε ζέζε ηνπ νξγάλνπ σο πξνο ηελ θαηαζθεπή. 

Σηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, νξίδεηαη ηύπνο θαηαζθεπήο “Tower”, κήθνο 

θαηαζθεπήο 150 m, θιίζε ηεο θαηαζθεπήο 0 deg. Επηπιένλ, νξίδεηαη ε ζέζε ηνπ 

νξγάλνπ από ηε βάζε ηεο θαηαζθεπήο (44 m) θαη πςνκεηξηθά ζην ίδην επίπεδν 

(Radar y position: 0 m) (Σρήκα 6.3). 
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Σρ. 6.3 Οξηζκόο γεσκεηξηθήο δηάηαμεο ζπζηήκαηνο IBIS-S - θαπλνδόρνπ [IBISDV Software] 

Fig. 6.3 Geometry settings between IBIS-S and structure [IBISDV Software] 

 

Σρ. 6.4 Επηινγή ηύπνπ θεξαίαο θαη γσλίαο ύςνπο κεηαμύ νξγάλνπ-θαπλνδόρνπ [IBISDV Software] 

Fig. 6.4 Selection of antenna type and radar tilt [IBISDV Software] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τέινο, επηιέγνληαο “Antenna Type” επηιέγεηαη, από ηε δηαζέζηκε ιίζηα, ν ηύπνο ηεο 

θεξαίαο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε θαζώο θαη ε γσλία ύςνπο ηνπ νξγάλνπ θαηά ηελ ώξα 

ζθόπεπζεο ηεο θαηαζθεπήο (“Radar tilt”) (Σρήκα 6.4). Σηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, 

σο γσλία ύςνπο ηνπ νξγάλνπ νξίδεηαη 72 deg θαη ν ηύπνο ηεο θεξαίαο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε είλαη “Horn 20dBi”. 
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Σρ. 6.5 Επηινγή ζεκείσλ θαηαζθεπήο [IBISDV Software] 

Fig. 6.5 Point selection of the structure [IBISDV Software] 

 

6.1.4 Επιλογή ζςγκεκπιμένυν ζημείυν καηαζκεςήρ 

Αθνινπζεί ε επηινγή ζπγθεθξηκέλσλ ζεκείσλ ηεο θαηαζθεπήο κέζσ ηνπ 

κελνύ:“Selection  Rangebin selection”, νπόηε εκθαλίδεηαη ην Σρήκα 6.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τν δηάγξακκα “Profile” (πάλσ αξηζηεξά) παξέρεη ηελ έληαζε ηνπ επηζηξεθόκελνπ 

ζήκαηνο. Τν δηάγξακκα “Geometry Sketch” (θάησ αξηζηεξά) αλαπαξηζηά ηε 

γεσκεηξία κεηαμύ νξγάλνπ θαη θαηαζθεπήο. 

Η επηινγή ζπγθεθξηκέλσλ ζεκείσλ ηεο θαηαζθεπήο, βαζίδεηαη ηόζν ζηελ 

εθπεκπόκελε από απηά αθηηλνβνιία, όζν θαη ζηε ζέζε ηνπο ζηελ θαηαζθεπή. 

Σπγθεθξηκέλα, ηα ζεκεία πνπ επηιέγνληαη θαίλνληαη ζην πιαίζην  

“Rangebin Selection”, όπνπ εθηόο από ζηνηρεία αλαθνξηθά κε ηε ζέζε (rangebin, 

απόζηαζε από ην ζύζηεκα) παξέρεηαη θαη ε εθπεκπόκελε από ηα ζεκεία απηά 

αθηηλνβνιία ζην όξγαλν (“Thermal SNR” / “Estimated SNR”). 

Αλαιπηηθά, κε ηνλ όξν “Thermal SNR” πεξηγξάθεηαη ν ιόγνο ηεο ηζρύνο ηνπ 

ιεθζέληνο ζήκαηνο, από ζπγθεθξηκέλν ζεκείν, σο πξνο ηε ζεξκηθή ηζρύ ηνπ 

αηζζεηήξα. Ο όξνο “Estimated SNR” δίλεη ην ιόγν ηεο κέζεο ηηκήο σο πξνο ηελ 

ηππηθή απόθιηζε ηνπ πιάηνπο ηνπ ζήκαηνο από ην εθάζηνηε ζεκείν κέηξεζεο. Καη  

νη δύν δείθηεο εθθξάδνληαη ζε dB. 
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Σρ. 6.6 Μεηαηόπηζε θαηά ηε δηεύζπλζε θίλεζεο ηεο θαηαζθεπήο 

Fig. 6.6 Projected displacement 

 

Η επηινγή ησλ θαηαιιειόηεξσλ ζεκείσλ ηεο θαηαζθεπήο κπνξεί λα γίλεη είηε 

ρεηξνθίλεηα, είηε απηνκαηνπνηεκέλα. 

Επηπξόζζεηα, θάζε επηιεγκέλν ζεκείν ραξαθηεξίδεηαη από ηελ ηηκή  

“Projection Factor” ε νπνία ζρεηίδεηαη κε ηε ζρεηηθή γεσκεηξία κεηαμύ νξγάλνπ θαη 

θαηαζθεπήο θαηά ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ θαη ρξεζηκεύεη ζηνλ ππνινγηζκό ηεο 

αλεγκέλεο, σο πξνο ηε δηεύζπλζε θίλεζεο ηεο θαηαζθεπήο, κεηαηόπηζεο. 

Σπγθεθξηκέλα, ε ηηκή “Projection Factor” εθθξάδεη ηνλ ζπληειεζηή κε ηνλ νπνίν 

πνιιαπιαζηάδεηαη ε παξαηεξνύκελε ηηκή ηεο κεηαηόπηζεο (Line of sight), έηζη ώζηε 

λα πξνθύςεη ε ηηκή ηεο κεηαηόπηζεο θαηά ηε δηεύζπλζε θίλεζεο ηεο εθάζηνηε 

θαηαζθεπήο (Σρήκα 6.6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Από ην ζπγθεθξηκέλν πείξακα επηιέγνληαη ζεκεία κε έληνλε επηζηξνθή ζήκαηνο. 

Σπγθεθξηκέλα, ζηνλ Πίλαθα 6.1 δίλεηαη ην ύςνο σο πξνο ηε βάζε ηεο θαπλνδόρνπ 

θαζώο θαη ε ηηκή ηνπ “Thermal SNR” θάζε ζεκείνπ πνπ επηιέγεηαη: 
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Σρ. 6.7Επηιεγκέλα ζεκεία κε βάζεη ην δηάγξακκα Thermal SNR [IBISDV Software] 

Fig. 6.7 Selected points according to the diagram of Thermal SNR [IBISDV Software] 

 

Πίλαθαο. 6.1 Επηινγή ζεκείσλ θαπλνδόρνπ κε εθπεκπόκελν ζήκα πςειήο έληαζεο  

Table 6.1 Selection chimney’s points with transmitted signal of high power 

α/α Ύτορ ζημείος (m) Thermal SNR (dB) 

1 67.3 39.0 

2 82.3 37.1 

3 89.6 38.5 

4 97.9 39.4 

5 105 51.5 

6 112.5 47.6 

7 119.5 44.6 

8 127.4 46.8 

9 134.8 43 

10 142.6 43.8 

11 146.3 47.6 

 

 

Η επηινγή ζπγθεθξηκέλσλ ζεκείσλ ηεο θαηαζθεπήο κε ζηόρν ηελ ελδειερή κειέηε 

ηεο δπλακηθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπο εμαξηάηαη από ηνλ βαζκό αλαθιαζηηθόηεηάο ηνπο 

όπσο πξνθύπηεη από ηνλ ιόγν ζήκαηνο ζνξύβνπ (signal to noise ratio). Εηδηθόηεξα, 

ζέζεηο πνπ αληηζηνηρνύλ ζε θνξπθέο ηνπ δηαγξάκκαηνο 6.7 απνηεινύλ ππνςήθηα 

ζεκεία γηα ηα νπνία κπνξεί λα πξνθύςνπλ ηα θηλεκαηηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά κε 

ηδηαίηεξε αμηνπηζηία.  
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Σρ. 6.9 Οζόλε Range-bin Dynamic Analysis [IBISDV Software] 

Fig. 6.9 Screen of Range-bin Dynamic Analysis [IBISDV Software] 

 

Σρ. 6.8 Σρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε επηιεγκέλσλ ζεκείσλ πάλσ ζηελ θαπλνδόρν [IBISDV Software] 

Fig. 6.8 Schematic representation of selected points on the chimney [IBISDV Software] 

 

Σην Σρήκα 6.8 θαίλεηαη ε ζέζε ησλ επηιεγκέλσλ ζεκείσλ ζηελ θαηαζθεπή. 

 

 

 

 

 

6.2 Ανάλςζη Αποηελεζμάηυν 

Αθνινπζεί ε αλάιπζε ηεο δπλακηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ επηιεγκέλσλ ζεκείσλ 

(Σρήκα 6.9). 

 

Σην ππόςε Σρήκα, ζην πεδίν “Time Settings” θαίλεηαη ε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο 

ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ ζε sec, από ην μεθίλεκα (“Tstart”) έσο ην ηέινο ηεο 
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(“Tend”). Οη ηηκέο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πιαηζίνπ αιιάδνπλ, αλάινγα κε ην επηζπκεηό 

ρξνληθό δηάζηεκα παξαηήξεζεο ηεο θαηαζθεπήο. 

Σην πιαίζην “Frequency” θαίλεηαη ε ειάρηζηε (“Flow”) θαη ε κέγηζηε (“Fhigh”) 

ζπρλόηεηα (Hz) πνπ έρεη θαηαγξαθεί θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θπξίσο πεηξάκαηνο.  

Ωο αξρηθέο ηηκέο ζην ζπγθεθξηκέλν πιαίζην ε ηηκή Flow ηζνύηαη κε 0 ελώ ε ηηκή 

Fhigh ηζνύηαη κε ην ήκηζπ ηεο ζπρλόηεηαο δεηγκαηνιεςίαο. 

Σην πιαίζην “Graph Type” νξίδεηαη ν ηύπνο ηνπ γξαθήκαηνο πνπ απεηθνλίδεηαη ζην 

δηάγξακκα αξηζηεξά. Οη ηύπνη δηαγξακκάησλ είλαη δύν εηδώλ: 

 ην πνιηθό δηάγξακκα (“Polar”) 

 ην θαξηεζηαλό δηάγξακκα (“Cartesian”) 

Τν πνιηθό δηάγξακκα είλαη θπθιηθό θαη ε αθηίλα αληηζηνηρεί ζην εύξνο (amplitude) 

ηνπ ζήκαηνο, ελώ ν άμνλαο πνπ απεηθνλίδεηαη πεξηκεηξηθά ηνπ δηαγξάκκαηνο δείρλεη 

ηηο ηηκέο ηεο θάζεο ηνπ ζήκαηνο πνπ παίξλεη ην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν θαηά ηε 

κεηαηόπηζή ηνπ.  

Μέζσ ηνπ πνιηθνύ δηαγξάκκαηνο εληνπίδνληαη ηα rangebins όπνπ ε παξνπζία ελόο 

ζηαηηθνύ (κε θηλνύκελνπ) αληηθεηκέλνπ κε ηζρπξή αλαθιαζηηθόηεηα ζήκαηνο 

επεξεάδεη ηελ ηηκή ηεο θάζεο πνπ επηζηξέθεη από ηα θηλνύκελα ζηνηρεία  

(θαηλόκελν “Clutter”), όπσο θαηαγξάθεηαη από ην ζύζηεκα IBIS-S θαη επνκέλσο, 

δίλεη ιαλζαζκέλα ζπκπεξάζκαηα σο πξνο ηε κεηαηόπηζε πνπ παξαηεξείηαη ζην 

ζπγθεθξηκέλν rangebin. Σπγθεθξηκέλα, όηαλ ν θύθινο πνπ ζρεκαηίδνπλ νη ηηκέο ηνπ 

πνιηθνύ δηαγξάκκαηνο είλαη έθθεληξνο σο πξνο ην θέληξν ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ 

πνιηθώλ αμόλσλ (Σρήκα 6.10), εκθαλίδεηαη ην θαηλόκελν “clutter” θαη  

ε απνθαηάζηαζε ησλ κεηξήζεσλ επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο επηινγήο “Remove clutter” 

ζην πιαίζην “Clutter”. Με ηνλ ηξόπν απηό, αλαθηώληαη νη ζσζηέο ηηκέο θάζεσο γηα 

ηα παξαηεξνύκελα θηλνύκελα ζηνηρεία, νπόηε θαηαγξάθεηαη νξζά ε κεηαηόπηζή ηνπο 

(Σρήκα 6.11). 
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Σρ. 6.11 Απαινηθή θαηλνκέλνπ clutter [IBISDV Software] 

Fig. 6.11 Remove clutter function [IBISDV Software] 

 

Σρ. 6.10 Εληνπηζκόο θαηλνκέλνπ Clutter ζην πνιηθό δηάγξακκα [IBISDV Software] 

Fig. 6.10 Clutter phenomenon at polar diagram [IBISDV Software] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γηα θάζε επηιεγκέλν ηκήκα ηεο θαηαζθεπήο δίλνληαη από ην ινγηζκηθό επεμεξγαζίαο 

IBISDV ζηνηρεία γηα: 

 ην πιάηνο ηεο αλαθιώκελεο από απηό αθηηλνβνιίαο (“Amplitude”) 

 ηελ ηηκή ηεο θάζεο ηνπ (“Phase”) 

 ηε κεηαηόπηζε (“Displacement”) 
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 ηελ ηαρύηεηα (“Velocity”) θαζώο θαη 

 ηελ επηηάρπλζε ηεο θίλεζήο ηνπ (“Acceleration”) 

Η πιεξνθνξία ηεο κεηαηόπηζεο, ηεο ηαρύηεηαο θαη ηεο επηηάρπλζεο θάζε ζηνηρείνπ 

ηεο θαηαζθεπήο δίλεηαη είηε επί ηνπ ζθνπεπηηθνύ άμνλα ηνπ ζπζηήκαηνο IBIS-S 

(“Line of sight”), είηε αλεγκέλε ζηε δηεύζπλζε θίλεζεο ηεο θαηαζθεπήο, σο πξνο ηνλ 

ζθνπεπηηθό άμνλα (“Projected”). 

Επηπιένλ, κέζσ ηνπ πιαηζίνπ “Domain”, επηιέγεηαη ζε πνην πεδίν ζα εκθαληζηνύλ ηα 

απνηειέζκαηα ηεο επεμεξγαζίαο, ζην πεδίν ηνπ ρξόλνπ (“Time”) ή ζην πεδίν ησλ 

ζπρλνηήησλ (“Frequency”). 

Με ηελ επηινγή ηεο εκθάληζεο ησλ δεδνκέλσλ ζην πεδίν ησλ ζπρλνηήησλ 

ελεξγνπνηείηαη ην πιαίζην “Periodogram Options”. Σην ζπγθεθξηκέλν πιαίζην 

νξίδνληαη νη παξάκεηξνη δηακόξθσζεο ηνπ δηαγξάκκαηνο ζπρλνηήησλ ηνπ 

επηιεγκέλνπ ηκήκαηνο ηεο θαηαζθεπήο. Αλαιπηηθά, ην δηάγξακκα ζπρλνηήησλ 

απεηθνλίδεη ζηνλ άμνλα x ηηο ηηκέο ησλ ζπρλνηήησλ ηνπ πξνο παξαθνινύζεζε 

θαηλνκέλνπ ελώ ζηνλ y άμνλα απεηθνλίδεηαη ε επηιεγκέλε από ην πιαίζην “Graph 

Data” πνζόηεηα. Σην παξάζπξν “Window” νξίδνληαη, ζε sec, ην ρξνληθό δηάζηεκα 

γηα ην νπνίν ππνινγίδεηαη ην δηάγξακκα ζπρλνηήησλ. Τέινο, ζην πεδίν “Window 

type” επηιέγεηαη ν ηύπνο ηνπ παξαζύξνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί. Οη επηινγέο πνπ 

δίλνληαη είλαη κεηαμύ ησλ ηύπσλ παξαζύξνπ “Hanning” θαη “Kaiser Bessel. 

Από ην πιαίζην “Stability Threshold” δίλεηαη ε δπλαηόηεηα απαινηθήο δεδνκέλσλ ηα 

νπνία ραξαθηεξίδνληαη από απόηνκεο θαη κεγάιεο δηαθπκάλζεηο ηνπ πιάηνπο ηεο 

εθπεκπόκελεο από απηά αθηηλνβνιίαο. Τν ζπγθεθξηκέλν θαηλόκελν ζρεηίδεηαη κε ηε 

δηέιεπζε θηλνύκελσλ αληηθεηκέλσλ κεηαμύ ηνπ αληηθεηκέλνπ – ζηόρνπ θαη 

ζπζηήκαηνο IBIS-S. Σπγθεθξηκέλα, ζην παξάζπξν “Time Window” νξίδεηαη ην 

δηάζηεκα ζην νπνίν εληνπίδνληαη ηα δεδνκέλα κε ηηο έληνλεο δηαθπκάλζεηο θαη ησλ 

νπνίσλ ε έληαζε ππεξβαίλεη ηελ ηηκή πνπ νξίδεηαη ζην παξάζπξν “Threshold”, νπόηε 

θαη απαιείθνληαη. 
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Σρ. 6.12 Ιδηνζπρλόηεηα ηαιάλησζεο θαπλνδόρνπ [IBISDV Software] 

Fig. 6.12 Resonant frequency of the chimney [IBISDV Software] 

 

Σρ. 6.13 Δεπηεξεύνπζεο ζπρλόηεηεο ηαιάλησζεο θαπλνδόρνπ [IBISDV Software] 

Fig. 6.13 Minor frequencies of the chimney [IBISDV Software] 

 

6.2.1 Εξαγυγή δςναμικών σαπακηηπιζηικών καπνοδόσος 

Σύκθσλα κε ην δηάγξακκα ζπρλνηήησλ όισλ ησλ επηιεγκέλσλ ζεκείσλ ηεο 

θαπλνδόρνπ, ε βαζηθή ζπρλόηεηα (ηδηνζπρλόηεηα) ηαιάλησζήο ηεο ηζνύηαη κε  

0.32 Hz (Σρήκα 6.12). 

 

 

 

 

 

 

Οη δεπηεξεύνπζεο ζπρλόηεηεο ηαιάλησζεο πνπ δηακνξθώλνπλ ηελ θίλεζε ηεο 

θαηαζθεπήο ηζνύληαη κε 1.36 Hz, 5.86 Hz, 15.86 Hz θαη 19.64 Hz (Σρήκα 6.13). 
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Σσ. 6.15 Μεηαηόπιζη καηά ηη διεύθςνζη κίνηζηρ ηηρ καηαζκεςήρ όλων ηων παπαηηπούμενων ζημείων ηηρ 

Fig. 6.15 Projected displacement of all the selected points of the structure 

Σσ. 6.14 Ιδιοζςσνόηηηα ηαλάνηωζηρ καπνοδόσος ζύμθωνα με παλαιόηεπη έπεςνα [Μαπιηζούδηρ, 2008] 

Fig. 6.14 Resonant frequency of the chimney according to older research [Maritsoudis, 2008] 

Από παλαιόηεπη παπακολούθηζη ηων δςναμικών σαπακηηπιζηικών ηηρ 

ζςγκεκπιμένηρ καπνοδόσος - Μαπιηζούδηρ, 2008 - πποκύπηει όηι η ηιμή ηηρ 

ιδιοζςσνόηηηαρ ηαλάνηωζηρ ηηρ καηαζκεςήρ ιζούηαι με 0.327 Hz (Σσήμα 6.14). 

 

 

Τα παπακάηω δςναμικά σαπακηηπιζηικά ηηρ καηαζκεςήρ εξάγονηαι ζηην κύπια 

ζςσνόηηηα ηαλάνηωζήρ ηηρ. Το Σσήμα 6.15 απεικονίζει ηιρ μεηαηοπίζειρ καηά ηη 

διεύθςνζη κίνηζηρ ηηρ καηαζκεςήρ (“Projected”) όλων μαζί ηων παπαηηπούμενων 

ζημείων. Επιπλέον, δίνονηαι μεμονωμένα διαγπάμμαηα ηηρ ανηίζηοισηρ μεηαηόπιζηρ 

για κάθε παπαηηπούμενο ζημείο ηηρ καηαζκεςήρ (Σσήμαηα 6.16 έωρ 6.21). 
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Σρ. 6.16 Μεηαηόπηζε θαηά ηε δηεύζπλζε θίλεζεο ηεο θαηαζθεπήο ζεκείσλ κε ύςνο 61.3 m θαη 82.3 m 

Fig. 6.16 Projected displacement of points with height 61.3m and 82.3 m 

Σρ. 6.17 Μεηαηόπηζε θαηά ηε δηεύζπλζε θίλεζεο ηεο θαηαζθεπήο ζεκείσλ κε ύςνο 89.6 θαη 97.9 m 

Fig. 6.17 Projected displacement of points with height 89.6 m and 97.9 m 

 

Σρ. 6.18 Μεηαηόπηζε θαηά ηε δηεύζπλζε θίλεζεο ηεο θαηαζθεπήο ζεκείσλ κε ύςνο 105 θαη 112.5 m  

Fig. 6.18 Projected displacement of points with height 105 m and 112.5 m 
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Σρ. 6.19 Μεηαηόπηζε θαηά ηε δηεύζπλζε θίλεζεο ηεο θαηαζθεπήο ζεκείσλ κε ύςνο 119.5 θαη 127.4 m  

Fig. 6.19 Projected displacement of points with height 119.5 m and 127.4 m 

 

Σρ. 6.20 Μεηαηόπηζε θαηά ηε δηεύζπλζε θίλεζεο ηεο θαηαζθεπήο ζεκείσλ κε ύςνο 134.8 & 142.6 m  

Fig. 6.20 Projected displacement of points with height 134.8 m and 142.6 m 

 

Σρ. 6.21 Μεηαηόπηζε θαηά ηε δηεύζπλζε θίλεζεο ηεο θαηαζθεπήο ζεκείνπ κε ύςνο 146.3 m  

Fig. 6.21 Projected displacement of point with height 146.3 m 
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Σρ. 6.22 Μεηαηόπηζε θαηά ηε δηεύζπλζε θίλεζεο ηεο θαηαζθεπήο ζεκείνπ κε ύςνο 67.3 m από 835 - 870 sec 

Fig. 6.22 Projected displacement of point with height 67.3 m from 835 - 870 sec 

 

Σρ. 6.23 Μεηαηόπηζε θαηά ηε δηεύζπλζε θίλεζεο ηεο θαηαζθεπήο ζεκείνπ κε ύςνο 105 m από 835 - 870 sec 

Fig. 6.23 Projected displacement of point with height 105 m from 835 - 870 sec 

 

Σηε ζπλέρεηα, παξνπζηάδνληαη εζηηαζκέλα ηα δηαγξάκκαηα κεηαηόπηζεο γηα ηξία 

ραξαθηεξηζηηθά ζεκεία ηεο θαπλνδόρνπ ηα νπνία, ζύκθσλα κε ηε γεσκεηξία ηεο 

θαπλνδόρνπ, απνηεινύλ ηνπο ηξεηο πςειόηεξνπο εμώζηεο ηεο. Σπγθεθξηκέλα, ζηα 

Σρήκαηα 6.22, 6.23 θαη 6.24 δίλεηαη ε κεηαηόπηζε ζηα  

ζεκεία - εμώζηεο (ύςνπο 67.3 m, 105 m θαη 142.6 m) γηα ρξνληθό δηάζηεκα 35 sec. 
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Σρ. 6.24 Μεηαηόπηζε θαηά ηε δηεύζπλζε θίλεζεο ηεο θαηαζθεπήο ζεκείνπ κε ύςνο 142.6 m 

από 835 - 870 sec 

Fig. 6.24 Projected displacement of point with height 142.6 m from 835 - 870 sec 

 

Σρ. 6.25 Μεηαηόπηζε θαηά ηε δηεύζπλζε θίλεζεο ηεο θαηαζθεπήο ζεκείσλ κε ύςνο 67.3 m, 105 m 

θαη142.6 m από 835 - 870 sec 

Fig. 6.25 Projected displacement of point with height 67.3 m, 105 m and 142.6 m from 835 - 870 sec 

 

 

 

 

 

 

Σπγθεληξσηηθά νη κεηαηνπίζεηο ησλ ηξηώλ ζεκείσλ γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα από 

835 – 870 sec δίλεηαη ζην Σρήκα 6.25. Παξαηεξείηαη όηη θαηά ηελ ίδηα ρξνληθή 

πεξίνδν παξαηήξεζεο ηα ζεκεία πνπ βξίζθεηαη ςειόηεξα ζηελ θαηαζθεπή 

εκθαλίδνπλ κεγαιύηεξε κεηαηόπηζε ζε ζρέζε κε ηα ρακειόηεξνπ πςνκέηξνπ ζεκεία. 
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Πίλαθαο. 6.2 Τηκέο κεηαηόπηζεο, ηαρύηεηαο, επηηάρπλζεο επηιεγκέλσλ ζεκείσλ 

Table 6.2 Displacement, velocity and acceleration of selected points 

Σηνλ Πίλαθα 6.2 δίλνληαη νη ηηκέο ηεο κεηαηόπηζεο, ηεο ηαρύηεηαο θαη ηεο 

επηηάρπλζεο – ηόζν θαηά ηε δηεύζπλζε ζθόπεπζεο (“Line of sight”), όζν θαη ηελ 

αλεγκέλε ζηε δηεύζπλζε θίλεζεο ηεο θαηαζθεπήο (“Projected”) – γηα θάζε 

επηιεγκέλν ηκήκα ηεο θαηαζθεπήο. 

α/α 

Ύτορ ημείος 

από βάζη 

καπνοδόσος (m) 

Παπαηηπήζειρ Line of Sight Projected 

1 67.3 

Εύξνο Μεηαηόπηζεο (mm) 5.27 6.29 

Μέγηζηε Ταρύηεηα (mm/s) 4.67 5.58 

Μέγηζηε Επηηάρπλζε (mm/s
2
) 5.58 6.66 

2 82.3 

Εύξνο Μεηαηόπηζεο (mm) 6.64 7.52 

Μέγηζηε Ταρύηεηα (mm/s) 6.24 7.07 

Μέγηζηε Επηηάρπλζε (mm/s
2
) 7.78 8.82 

3 89.6 

Εύξνο Μεηαηόπηζεο (mm) 7.57 8.44 

Μέγηζηε Ταρύηεηα (mm/s) 7.03 7.83 

Μέγηζηε Επηηάρπλζε (mm/s
2
) 8.65 9.64 

4 97.9 

Εύξνο Μεηαηόπηζεο (mm) 8.39 9.20 

Μέγηζηε Ταρύηεηα (mm/s) 7.78 8.53 

Μέγηζηε Επηηάρπλζε (mm/s
2
) 11.08 12.15 

5 105 

Εύξνο Μεηαηόπηζεο (mm) 9.42 10.20 

Μέγηζηε Ταρύηεηα (mm/s) 8.48 9.19 

Μέγηζηε Επηηάρπλζε (mm/s
2
) 10.02 10.86 

6 112.5 

Εύξνο Μεηαηόπηζεο (mm) 9.91 10.64 

Μέγηζηε Ταρύηεηα (mm/s) 9.13 9.80 

Μέγηζηε Επηηάρπλζε (mm/s
2
) 10.28 11.03 

7 119.5 

Εύξνο Μεηαηόπηζεο (mm) 10.89 11.60 

Μέγηζηε Ταρύηεηα (mm/s) 9.94 10.59 

Μέγηζηε Επηηάρπλζε (mm/s
2
) 12.25 13.05 

8 127.4 

Εύξνο Μεηαηόπηζεο (mm) 11.24 11.89 

Μέγηζηε Ταρύηεηα (mm/s) 10.41 11.01 

Μέγηζηε Επηηάρπλζε (mm/s
2
) 12.41 13.12 

9 134.8 

Εύξνο Μεηαηόπηζεο (mm) 12.01 12.63 

Μέγηζηε Ταρύηεηα (mm/s) 10.95 11.52 

Μέγηζηε Επηηάρπλζε (mm/s
2
) 14.28 15.02 

10 142.6 

Εύξνο Μεηαηόπηζεο (mm) 12.37 12.94 

Μέγηζηε Ταρύηεηα (mm/s) 11.35 11.87 

Μέγηζηε Επηηάρπλζε (mm/s
2
) 14.82 15.51 

11 146.3 

Εύξνο Μεηαηόπηζεο (mm) 12.89 13.47 

Μέγηζηε Ταρύηεηα (mm/s) 11.47 11.98 

Μέγηζηε Επηηάρπλζε (mm/s
2
) 16.47 17.20 
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Σρ. 6.26 Μεηαηόπηζε θαηά ηε δηεύζπλζε θίλεζεο ηεο θαηαζθεπήο ζεκείσλ κε ύςνο από 67.3 m έσο 

146.3 m γηα ρξνληθό δηάζηεκα παξαηήξεζεο από 1745 - 1754 sec 

Fig. 6.26 Projected displacement of point with height from 67.3 m up to146.3 m from period time 

between 1745 - 1754 sec 

 

Σην Σρήκα 6.26 δίλεηαη παξαζηαηηθά ε κεηαηόπηζε ησλ ζεκείσλ ηεο θαπλνδόρνπ κε 

πςόκεηξν από 67.3 m έσο 146.3 m ζην ρξνληθό δηάζηεκα παξαηήξεζεο κεηαμύ 1745 

θαη 1754 sec. Χαξαθηεξηζηηθό είλαη όηη ηα ζεκεία κεηαηνπίδνληαη ηαπηόρξνλα, κε 

εύξνο κεηαθίλεζεο αλάινγν ηνπ ύςνπο ηνπο. 
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Σρ. 6.27 Ιζηόγξακκα projected κεηαηόπηζεο ζεκείνπ κε ύςνο 146.3 m 

Fig. 6.27 Histogram of projected displacement of point with height 146.3 m 

Σρ. 6.28 Ιζηόγξακκα projected ηαρύηεηαο ζεκείνπ κε ύςνο 146.3 m 

Fig. 6.28 Histogram of projected velocity of point with height 146.3 m 

Παξαθάησ, δίλνληαη ελδεηθηηθά ηα ηζηνγξάκκαηα ηεο κεηαηόπηζεο (Projected)  

(Σρήκα 6.27), ηεο ηαρύηεηαο (Σρήκα 6.28) θαη ηεο επηηάρπλζεο (Σρήκα 6.29) ηνπ 

πςειόηεξνπ ζεκείνπ ηεο θαηαζθεπήο (146.3 m). 
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Σρ. 6.29 Ιζηόγξακκα projected επηηάρπλζεο ζεκείνπ κε ύςνο 146.3 m 

Fig. 6.29 Histogram of projected acceleration of point with height 146.3 m 

 

 

Τα ηζηνγξάκκαηα θαη γηα ηα ηξία κεγέζε (κεηαηόππηζε, ηαρύηεηα, επηηάρπλζε) 

αθνινπζνύλ θαλνληθή θαηαλνκή γύξσ από ηε κέζε ηηκή. Τν γεγνλόο απηό είλαη 

αλακελόκελν, δεδνκέλνπ όηη ε νκνηόκνξθε θαηαλνκή ησλ κεηξήζεσλ γύξσ από κία 

κέζε ηηκή είλαη ραξαθηεξηζηηθό ηεο θύζεο ησλ γεσδαηηηθώλ δεδνκέλσλ θαη νδεγεί 

ζην ζπκπέξαζκα όηη ε δπλακηθή ζπκπεξηθνξά ηεο θαπλνδόρνπ είλαη νκνηόκνξθε. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΔΒΓΟΜΟ 

 
ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ – ΠΡΟΣΑΔΙ ΓΙΑ ΠΔΡΑΙΣΔΡΩ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ 

7.1 Διζαγωγή 

Σε απηό ην θεθάιαην γίλεηαη αλαθνξά ζηα βαζηθά ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθύπηνπλ 

θαηά ηελ παξαθνινύζεζε ηεο θηλεκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο ηεο πςειήο θαπλνδόρνπ 

ζηνλ ΑΗΣ Λαπξίνπ κε ην ζύζηεκα IBIS-S. Σπγθεθξηκέλα, παξαηίζεληαη 

ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ην ζύζηεκα παξαθνινύζεζεο IBIS-S θαζώο θαη ζρεηηθά 

κε ηελ θηλεκαηηθή ζπκπεξηθνξά ηεο θαπλνδόρνπ. Επηπιένλ, παξαηίζεληαη θαηαξρήλ 

ζθέςεηο γηα πεξαηηέξσ δηεξεύλεζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ πνπ πξνθύπηνπλ. 

7.2 σμπεράζμαηα 

7.2.1 Αναθορικά με ηο ζύζηημα παρακολούθηζης IBIS-S 

Επηβεβαηώλεηαη ε δπλαηόηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο IBIS-S λα παξαθνινπζεί ηελ 

θηλεκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο θαηαζθεπώλ θαηαθόξπθεο δηάηαμεο, όπσο ε θαπλνδόρνο, 

ρσξίο ηελ ηνπνζέηεζε αλαθιαζηήξσλ πάλσ ζηελ θαηαζθεπή. 

Επηπιένλ, δηαπηζηώλεηαη ε δπλαηόηεηα ηαπηόρξνλεο παξαθνινύζεζεο ηεο 

θηλεκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο δηαθνξεηηθώλ ζεκείσλ ηεο θαηαζθεπήο από ην ζύζηεκα 

IBIS-S, όηαλ απηά είλαη ηνπνζεηεκέλα ζε δηαθνξεηηθέο απνζηάζεηο από απηό. 

Σπλεπώο, γηα ηελ παξαθνινύζεζε ησλ επηζπκεηώλ ζεκείσλ ηνπ ζηόρνπ απαηηείηαη 

πξνζεθηηθή ηνπνζέηεζε ηνπ ζπζηήκαηνο IBIS-S σο πξνο ηελ θαηαζθεπή – ζηόρν. Γηα 

ηνλ ζθνπό απηό, πξηλ ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ ζην ζπγθεθξηκέλν πείξακα 

ππνινγίδεηαη ε ζρεηηθή γεσκεηξία κεηαμύ ζπζηήκαηνο IBIS-S θαη θαπλνδόρνπ κέζσ 

ηνπ ππνινγηζηηθνύ θύιινπ ηνπ Excel. 

Τέινο, κε ην ζύζηεκα IBIS-S θαηαγξάθεηαη ε θηλεκαηηθή ζπκπεξηθνξά ηεο 

θαηαζθεπήο θαηά ηε δηεύζπλζε ζθόπεπζήο ηεο. Επνκέλσο, γηα ηελ εθηίκεζε ηεο 

πξαγκαηηθήο θηλεκαηηθήο ηεο ζπκπεξηθνξάο απαηηείηαη εθ ησλ πξνηέξσλ ε γλώζε ηεο 

δηεύζπλζεο θίλεζεο ηεο θαηαζθεπήο, ώζηε ηα κεηξεκέλα κεγέζε λα αλαρζνύλ ζηα 

πξαγκαηηθά. 
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Σύκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ε ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο IBIS-S κε ζθνπό ηελ 

παξαθνινύζεζε ησλ θηλεκαηηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηεο θαπλνδόρνπ απνδεηθλύεηαη 

εύθνιε, γξήγνξε, απνηειεζκαηηθή θαη αμηόπηζηε. 

7.2.2 Αναθορικά με ηη δσναμική ζσμπεριθορά ηης καπνοδότοσ 

Η θηλεκαηηθή ζπκπεξηθνξά ηεο θαπλνδόρνπ εκθαλίδεηαη νκαιή, θαζώο ε κεηαηόπηζε 

πνπ παξαηεξείηαη είλαη αλάινγε ηνπ ύςνπο ηνπ εθάζηνηε ζεκείνπ. Σπγθεθξηκέλα, 

όζν πην ςειά επί ηεο θαπλνδόρνπ βξίζθεηαη ην παξαηεξνύκελν ζεκείν, ηόζν πην 

κεγάιν είλαη ην εύξνο ηεο θίλεζήο ηνπ (κεηαηόπηζε) θάηη ην νπνίν είλαη θαη ην 

αλακελόκελν. Αλαιπηηθά, ην κέγηζην εύξνο ηεο νξηδόληηαο κεηαηόπηζεο ηνπ 

πςειόηεξνπ επηιεγκέλνπ πξνο παξαηήξεζε ζεκείνπ ηεο θαπλνδόρνπ ηζνύηαη κε 

1.347cm, ελώ ζην ρακειόηεξν ζεκείν ηζνύηαη κε 0.629cm. 

Επηπιένλ, ζπλνιηθά ην παξαηεξνύκελν ηκήκα ηεο θαπλνδόρνπ εκθαλίδεη νκνηόκνξθε 

θίλεζε θαζώο θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο παξαηήξεζεο, αθνύ όια ηα παξαηεξνύκελα 

ζεκεία θηλνύληαη πξνο ηελ ίδηα θάζε θνξά θαηεύζπλζε. 

Η θύξηα ζπρλόηεηα ηαιάλησζεο ηεο θαπλνδόρνπ ηζνύηαη κε 0.32 Hz.  

Τν ζπγθεθξηκέλν απνηέιεζκα ζπκθσλεί κε ηελ θύξηα ζπρλόηεηα ηαιάλησζεο ηεο 

θαπλνδόρνπ ε νπνία έρεη ππνινγηζηεί από ηελ δηπισκαηηθή εξγαζία ηνπ θνηηεηή 

Μαξηηζνύδε Δεκήηξε (2008) θαη ε νπνία ηζνύηαη κε 0.33 Hz. Σηε δηπισκαηηθή 

εξγαζία ηνπ Δ. Μαξηηζνύδε, πξαγκαηνπνηήζεθε παξαηήξεζε ηεο νξηδνληηνγξαθηθήο 

κεηαηόπηζεο ηεο θαπλνδόρνπ ηνπ ΔΕΘ/ΑΗΣ Λαπξίνπ κε ηε ρξήζε ηνπ ξνκπνηηθνύ 

γεσδαηηηθνύ ζηαζκνύ απηόκαηεο αλαγλώξηζεο θαη παξαθνινύζεζεο ζηόρνπ Leica 

TCA 1800, ε ζπρλόηεηα δεηγκαηνιεςίαο ηνπ νπνίνπ θπκαίλεηαη κεηαμύ 4.5 θαη 5.5 

Hz. Δεδνκέλνπ όηη ηα δεδνκέλα ηεο δελ είλαη ρξνληθά ηζαπέρνληα, ε αλάιπζε 

πξαγκαηνπνηήζεθε κε πεξηνδόγξακκα Lomb. 

7.3 Προηάζεις Για Περαιηέρω Γιερεύνηζη 

Αθνινπζνύλ νξηζκέλεο πξνηάζεηο πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζνύλ πεξαηηέξσ  

ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο. 
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Σπγθεθξηκέλα, ζρεηηθά κε ηνλ έιεγρν ηνπ ζπζηήκαηνο παξαθνινύζεζεο IBIS-S 

πξνηείλεηαη: 

 ε ρξήζε ελαιιαθηηθώλ κεζνδνινγηώλ θαη αηζζεηήξσλ γηα ηελ 

παξαθνινύζεζε ηεο θηλεκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο ηεο θαπλνδόρνπ, κε ζθνπό 

ηνλ έιεγρν ησλ απνηειεζκάησλ πνπ πξνθύπηνπλ κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο 

 IBIS-S θαη ηε ζπλδπαζηηθή επεμεξγαζία ησλ κεηξήζεσλ 

 ε ζύγθξηζε απνηειεζκάησλ κε ζεσξεηηθά κνληέια θίλεζεο ηεο θαπλνδόρνπ, 

όπσο πξνθύπηνπλ από αξηζκεηηθά κνληέια πξνζνκνίσζεο θαη όρη από 

πξαγκαηηθέο κεηξήζεηο. 

Σρεηηθά κε ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ ζρεηηθά κε ηελ θηλεκαηηθή ζπκπεξηθνξά 

ηεο θαπλνδόρνπ πξνηείλεηαη: 

 ε ζπζρέηηζε ηεο θηλεκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο ηεο θαπλνδόρνπ κε ηηο 

αλεκνινγηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνύλ ζηελ πεξηνρή κειέηεο θαηά ηε 

δηάξθεηα παξαηήξεζεο ηεο θαηαζθεπήο. Απαξαίηεηα δεδνκέλα γηα ηε 

ζπζρέηηζε θξίλνληαη ε ηαρύηεηα θαη ε θαηεύζπλζε (ζε γσλία) ηνπ αλέκνπ 

 ε ζπλερήο παξαθνινύζεζε ηεο θηλεκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο ηεο θαπλνδόρνπ 

γηα ηνπιάρηζηνλ 24 ώξεο, ώζηε λα πξνθύςνπλ ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηα 

θηλεκαηηθά ηεο ραξαθηεξηζηηθά ζε κεηαβνιέο αλέκνπ θαη ζεξκνθξαζίαο ηνπ 

πεξηβάιινληνο 

 ε αλάιπζε / αμηνιόγεζε ησλ απνηειεζκάησλ κε ζθνπό ηελ παξαγσγή 

ρξήζηκσλ ζπκπεξαζκάησλ ζρεηηθά κε ην πξόγξακκα ζπληήξεζεο ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο θαπλνδόρνπ 

 ε πεξαηηέξσ αμηνιόγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ζε ζπλεξγαζία κε εηδηθνύο κε 

ζθνπό ηε βειηίσζε ηνπ ηξόπνπ ζρεδηαζκνύ αληίζηνηρσλ θαηαζθεπώλ. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ A 

 
ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΕΩΜΕΣΡΙΑ ΜΕΣΑΞΤ ΤΣΗΜΑΣΟ IBIS-S ΚΑΙ 

ΚΑΠΝΟΔΟΥΟΤ 

A1 Γενικά 

Σηελ ελόηεηα απηή πεξηγξάθεηαη ην ππνινγηζηηθό θύιιν Excel ην νπνίν 

δεκηνπξγήζεθε γηα ηνλ εθ ησ πξνηέξσλ ππνινγηζκό ραξαθηεξηζηηθώλ ζηνηρείσλ ηεο 

γεσκεηξηθήο δηάηαμεο κεηαμύ ηνπ ζπζηήκαηνο IBIS-S θαη ηεο εθάζηνηε θαηαζθεπήο. 

Τα γεσκεηξηθά ζηνηρεία ηεο εθάζηνηε θαηαζθεπήο θαζώο θαη ν πξνζαλαηνιηζκόο 

ζθόπεπζεο ηνπ νξγάλνπ εηζάγνληαη σο δεδνκέλα ζην ππνινγηζηηθό θύιιν. Ωο 

απνηειέζκαηα εμάγνληαη ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηε ζρεηηθή ζέζε ηνπ ζπζηήκαηνο  

IBIS-S θαη ηεο θαηαζθεπήο. 

A2 Περιγραυή Τπολογιστικού Φύλλου Excel 

Σην Σρήκα Παξαξηήκαηνο 1 θαίλεηαη ε κνξθή ηνπ ππνινγηζηηθνύ θύιινπ. 

Αξρηθά εηζάγνληαη δεδνκέλα θαζώο θαη κεηξεκέλα ζηνηρεία όπσο: 

 ε γσλία αλνίγκαηνο ηνπ ινβνύ ηεο εθάζηνηε ρξεζηκνπνηνύκελεο θεξαίαο ζε 

νξηδόληην επίπεδν (Hz antenna angle) 

 ε γσλία αλνίγκαηνο ηνπ ινβνύ ηεο αληίζηνηρεο θεξαίαο ζε θαηαθόξπθν 

επίπεδν (V antenna angle) 

 ε νξηδόληηα απόζηαζε κεηαμύ νξγάλνπ θαη θαηαζθεπήο (Hz dist from target) 

 ην ύςνο νξγάλνπ (Υ.Ο.) 

Αθνινπζνύλ 3 επηινγέο σο πξνο ην πνηό από ηα ππόινηπα ζηνηρεία ηεο γεσκεηξηθήο 

δηάηαμεο κεηαμύ νξγάλνπ θαη θαηαζθεπήο είλαη ην ζηνηρείν ην νπνίν ζα ζεσξείηαη  

εμ αξρήο γλσζηό. Τα ζηνηρεία κεηαμύ ησλ νπνίσλ επηιέγεηαη πνηό ζα ζεσξείηαη 

γλσζηό είλαη: 

 ε θεθιηκέλε απόζηαζε κεηαμύ νξγάλνπ θαη ζηόρνπ (S) 
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 ε γσλία ύςνπο ηνπ νξγάλνπ σο πξνο ην ζεκείν ζθόπεπζεο ηεο θαηαζθεπήο (β) 

 ην ύςνο ηνπ επηζπκεηνύ ζεκείνπ ζθόπεπζεο επί ηεο θαηαζθεπήο σο πξνο ην 

νξηδόληην επίπεδν (Υ.Σ. κέζε) 

 

Αθνύ πξαγκαηνπνηεζεί ε επηζπκεηή επηινγή, αλάινγα κε ην ηη είλαη επθνιόηεξα 

γλσζηό, εηζάγεηαη ζην ππνινγηζηηθό θύιιν ε ηηκή ηεο θαη αθνινπζεί ν ππνινγηζκόο 

ησλ ππόινηπσλ γεσκεηξηθώλ ζηνηρείσλ κεηαμύ νξγάλνπ θαη θαηαζθεπήο. 

Σρήκα Παξαξηήκαηνο Α1: Υπνινγηζκόο ζηνηρείσλ γεσκεηξηθήο δηάηαμεο  

νξγάλνπ – θαηαζθεπήο κέζσ ππνινγηζηηθνύ θύιινπ Excel 

Appendix Table Α1: Calculation of geometry between radar and structure with Excel 
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Σην Σρήκα Παξαξηήκαηνο 1, αλάινγα κε ην πνην είλαη ην γεσκεηξηθό ζηνηρείν πνπ 

ζεσξείηαη γλσζηό, δίλνληαη δεμηά ηνπ ηα γεσκεηξηθά ζηνηρεία πνπ ππνινγίδνληαη 

θάζε θνξά. Με ηνλ ηξόπν απηό, όπνην από ηα 3 γεσκεηξηθά ζηνηρεία επηιερζεί λα 

ζεσξεζεί γλσζηό, εηζάγνληαο ηελ ηηκή ηνπ ζην ππνινγηζηηθό θύιιν ηνπ Excel, 

ππνινγίδνληαη απηόκαηα ηα ππόινηπα δύν. 

Τα ππόινηπα γεσκεηξηθά ζηνηρεία πνπ ππνινγίδνληαη ζηηο ηξεηο παξαπάλσ 

πεξηπηώζεηο είλαη: 

 ην κήθνο πνπ αληηζηνηρεί ζηε γσλία αλνίγκαηνο ηεο θεξαίαο θαηά ην 

θαηαθόξπθν επίπεδν από ην νπνίν ην όξγαλν ιακβάλεη επηζηξνθή ζήκαηνο κε 

απώιεηα -3dB ή -10dB, αλάινγα κε ηνλ ηύπν θεξαίαο πνπ έρεη επηιεγεί 

(δΥπάλσ+δΥθάησ) 

 ην κήθνο πνπ αληηζηνηρεί ζηε γσλία αλνίγκαηνο ηεο θεξαίαο θαηά ην νξηδόληην 

επίπεδν από ην νπνίν ην όξγαλν ιακβάλεη επηζηξνθή ζήκαηνο κε απώιεηα -

3dB ή -10dB, αλάινγα κε ηνλ ηύπν θεξαίαο πνπ έρεη επηιεγεί (Δνξηδόληηα) 

 ην ύςνο ηνπ ζεκείνπ πνπ αληηζηνηρεί ζην θάησ άθξν ηνπ ηκήκαηνο ηεο 

θαηαζθεπήο από ην νπνίν ην όξγαλν ιακβάλεη επηζηξνθή ζήκαηνο κε απώιεηα 

-3dB ή -10dB (Υ.Σ.θάησ) θαη 

 ην ύςνο ηνπ ζεκείνπ πνπ αληηζηνηρεί ζην επάλσ άθξν ηνπ ηκήκαηνο ηεο 

θαηαζθεπήο από ην νπνίν ην όξγαλν ιακβάλεη επηζηξνθή ζήκαηνο κε απώιεηα 

-3dB ή -10dB (Υ.Σ.πάλσ) 

Τα παξαπάλσ γεσκεηξηθά ζηνηρεία πνπ ππνινγίδνληαη κέζσ ηνπ ππνινγηζηηθνύ 

θύιινπ ηνπ Excel δίλνληαη ζην Σρήκα 5.1. 

Οη ππνινγηζκνί ησλ γεσκεηξηθώλ απηώλ ζηνηρείσλ βαζίδνληαη, αλάινγα κε ην 

ζηνηρείν πνπ ζεσξείηαη θάζε θνξά γλσζηό, ζηνπο ηξηγσλνκεηξηθνύο ππνινγηζκνύο 

ηνπ Πίλαθα Παξαξηήκαηνο 1: 
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  Γνωστό γεωμετρικό στοιχείο 

  S from target 
β angle  

antenna-target 
Τ..μέση 

Υ
π

ο
λο

γι
ζό

μ
εν

α
 γ

εω
μ

ετ
ρ

ικ
ά

 σ
το

ιχ
εί

α
 

S from target --- 
𝐻𝑧

cos 𝛽
  𝛶. 𝛴. 𝜇έ𝜎𝜂2 + 𝐻𝑧 2 

β angle  

antenna-target 
cos−1  

𝐻𝑧 

S 
  --- tan−1  

𝛶. 𝛴. 𝜇έ𝜎𝜂

𝐻𝑧
  

Υ.Σ.κέζε  S2 − 𝐻𝑧 2 + 𝛶. 𝛰. 𝐻𝑧 ∙ tan 𝛽 + 𝛶. 𝛰. --- 

Δνξηδόληηα  S 2 − 𝐻𝑧 2 − 𝐻𝑧 ∙ tan  cos−1  
𝐻𝑧 

S 
  –

𝐻𝑧_𝑎𝑛𝑡 

2
 𝐻𝑧 ∙ tan 𝛽 − tan  𝛽 −

𝐻𝑧_𝑎𝑛𝑡

2
  𝛶. 𝛴. 𝜇έ𝜎𝜂 − 𝐻𝑧 ∙ tan  cos−1  

𝐻𝑧 

 𝐻𝑧 2 + 𝛶. 𝛴. 𝜇έ𝜎𝜂2 
 –

𝐻𝑧_𝑎𝑛𝑡 

2
  

Υ.Σ.πάλσ 𝐻𝑧 ∙ tan  𝛽 +
𝑉 

2
 + 𝛶. 𝛰. 𝐻𝑧 ∙ tan  𝛽 +

𝑉

2
 + 𝛶. 𝛰. 𝐻𝑧 ∙ tan  𝛽 +

𝑉

2
 + 𝛶. 𝛰. 

δYπάλσ Υ. Σ. πάνω −  Υ. Σ. μέση Υ. Σ. πάνω −  Υ. Σ. μέση Υ. Σ. πάνω −  Υ. Σ. μέση 

Υ.Σ.θάησ 𝐻𝑧 ∙ tan  𝛽 −
𝑉 

2
 + 𝛶. 𝛰. 𝐻𝑧 ∙ tan  𝛽 −

𝑉 

2
 + 𝛶. 𝛰. 𝐻𝑧 ∙ tan  𝛽 −

𝑉 

2
 + 𝛶. 𝛰. 

δYθάησ Υ. Σ. μέση − Υ. Σ. κάτω Υ. Σ. μέση − Υ. Σ. κάτω Υ. Σ. μέση − Υ. Σ. κάτω 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β 

 
ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΣΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ ΓΔΘ/ΑΗ  

ΚΔΡΑΣΔΑ - ΛΑΤΡΙΟΤ 

Β1 Γενικά 

Σηην ενόηηηα ασηή δίνεηαι ηο ολοκληρωμένο ηοπογραθικό διάγραμμα ηοσ ΓΔΘ/ΑΗΣ 

Κεραηέας - Λασρίοσ, αθού ζσνοδεύεηαι από ηο αναλσηικό ηοσ σπόμνημα (Στήμα 

Παραρηήμαηος Β1). 
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Στήμα Παραρηήμαηος Β1: Ολοκληρωμένο ηοπογραθικό διάγραμμα (με σπόμνημα) ΓΔΘ/ΑΗΣ 

Κεραηέας - Λασρίοσ [ένησπο σλικό από ΓΔΗ ΑΔ] 

Appendix Table B1: Topographic chart of  the steam-electric power plant of Lavrio [printed 

matter from DEI Co] 

 

 



 

111 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ – ΠΗΓΕ 

 
 
 

D. Balageas – C.Fritzen - A. Güemes, (2006), Structural Health Monitoring, ISTE,  

Great Britain 

Σ. Γαζκαλάκηρ – Β.Γκίκαρ, (2008), Παπακολούθηζη και Ανάλςζη Γςναμικήρ Σςμπεπιθοπάρ 

Μεηαλλικών Καηαζκεςών με Χπήζη Γευδαιηικήρ Μεθοδολογίαρ, Αθήνα 

Γ. Μαπιηζούδηρ (2008), Παπακολούθηζη δςναμικήρ ζςμπεπιθοπάρ ηηρ ςτηλήρ καπνοδόσος 

ηος ΑΗΣ Λαςπίος ηηρ ΓΔΗ Α.Δ., ΔΜΠ, Αθήνα 

G. Armer, (2001), Monitoring and assessment of structures, SpoN Press, Boston 

C. Gentile – G. Bernardini – P. Ricci, (2008), Operational Modal Analysis of a cable-stayed 

bridge from conventional and radar-based measurements, 7
th
 European Conference on 

Structural Dynamics, Milan 

C. Gentile, (2009), Radar-based measurement of deflections on bridges and large structures: 

advantages, limitations and possible applications, IV ECCOMAS Thematic Conference on 

Smart Structures and Materials 

 
G. Bernardini - C. Gentile – P. Ricci, A new interferometric radar for full-scale testing of 

bridges: 1.Radar techniques and static tests, Italy 

C. Gentile - G. Bernardini, Application of radar technology to deflection measurements and 

OMA of bridges, Italy 

L. Varshney, (2002), Technical Report – Radar Principles, Syracuse Research Corporation, 

North Syracuse, NY 

Χ. Απγςπιάδηρ – Δ. Μποναηάκη, (2006), Ένηαξη Μονάδυν Φςζικού Αεπίος ζηο Δλληνικό 

Σύζηημα Ηλεκηποπαπαγυγήρ: Αναδπομή – Τεσνολογίερ, 1
η
 Γιεθνήρ Έκθεζη Δνέπγειαρ – 

Πηγέρ, Τεσνολογίερ, Γιασείπιζη, Αθήνα 

http://www.hbm.com 

http://earth.esa.int 

http://earth.esa.int/applications/data_util/SARDOCS/spaceborne/Radar_Courses/Radar_Course_III/real_aperture_radar_range_resolution.htm


 

112 

http://en.wikipedia.org 

http://www.radartutorial.eu 

http://www.sensors.crd.gr 

http://users.sch.gr 

 

http://www.radartutorial.eu/01.basics/rb18.en.html



