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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Την τελευταία πενταετία, η εφαρµογή σύγχρονων δορυφορικών και οπτικών 

συστηµάτων εντοπισµού στο άθληµα της κωπηλασίας αποτελεί αντικείµενο 

εφαρµοσµένης έρευνας µε ιδιαίτερα θετικά αποτελέσµατα σε πολλά αθλητικά, 

πανεπιστηµιακά και ερευνητικά κέντρα διεθνώς. Αξιόλογη πρόοδο στο συγκεκριµένο 

ερευνητικό τοµέα επιδεικνύουν χώρες µε ιδιαίτερη παράδοση στο άθληµα όπως η Νέα 

Ζηλανδία, η Αυστραλία και η Μεγάλη Βρετανία.  

Αν και η Ελλάδα έχει διακριθεί διεθνώς αρκετές φορές στην κωπηλασία, η 

προσπάθεια των προπονητών και των αθλητών δεν συνοδεύεται από την ανάλογη 

επιστηµονική υποστήριξη όσον αφορά την αξιολόγηση των υλικών που 

χρησιµοποιούνται, τη βελτίωση της προπονητικής διαδικασίας και των εντοπισµό 

σφαλµάτων των αθλητών.  

Η παρούσα εργασία έγινε στα πλαίσια της προσπάθειας  να µελετηθεί η τεχνική των 

αθλητών όπως αυτή καταγράφεται από ποικιλία αισθητήρων και την αξιολόγηση και 

ανάλυση των αποτελεσµάτων, συνδυάζοντας την εµπειρία των προπονητών µε 

σύγχρονες επιστηµονικές µεθόδους. 

Σε συνεργασία µε την Ελληνική Κωπηλατική Οµοσπονδία Φιλάθλων Ναυτικών 

Σωµατείων (ΕΚΟΦΝΣ) και την Εθνική Οµάδα Κωπηλασίας, πραγµατοποιήθηκαν δύο 

σειρές πειραµάτων µε σκοπό να συλλεχθούν δεδοµένα. Το πρώτο έγινε στο 

Μικρολίµανο σε χώρο εντός του λιµανιού ενώ το δεύτερο έγινε στο Ολυµπιακό 

Κωπηλατοδρόµια στο Σχινιά σε πραγµατικές αγωνιστικές συνθήκες. Σκοπός των 

πειραµάτων ήταν ο υπολογισµός των κινηµατικών χαρακτηριστικών του κωπηλατικού 

σκάφους και για αυτό κατασκευάστηκε ειδική µετρητική διάταξη που περιελάµβανε 

ένα αδρανειακό σύστηµα µέτρησης, ένα Γεωδαιτικό Σταθµό µε δυνατότητα αυτόµατης 

παρακολούθησης στόχου και ένα ζεύγος δορυφορικών δεκτών GPS υψηλής 

συχνότητας καταγραφής.  

Επειδή η κωπηλασία στηρίζεται στην επανάληψη της ίδιας κίνησης από την πλευρά 

του αθλητή, τα µεγέθη που µετρήθηκαν από τους αισθητήρες µελετήθηκαν ως προς την 

περιοδικότητά τους και τη µεταξύ τους συσχέτιση. Αξιόλογα συµπεράσµατα 

προέκυψαν για µεγέθη όπως η ταχύτητα, η επιτάχυνση και ο προνευτασµός του 

σκάφους. Από τη µελέτη των διαγραµµάτων ταχύτητας και επιτάχυνσης επιτεύχθηκε η 

λεπτοµερής ανάλυση της τεχνικής των αθλητών και ο εντοπισµός των λαθών που 
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έκαναν κατά τις δοκιµαστικές διαδροµές, γεγονός που υποδεικνύει πως η πειραµατική 

διάταξη µπορεί αποτελέσει χρήσιµο εργαλείο για τους προπονητές. 

 

ABSTRACT 

In the past five years, the application of satellite and optical tracking systems in the 

rowing athletic discipline has been the object of many studies with positive results 

conducted on behalf of universities, research or sports centers. Countries with notable 

achievements in rowing have made notable progress in the scientific research 

associated with the sport. 

Even if Greek rowing teams have achieved many times international distinctions, the 

continuous effort made by the coaches and athletes is not accompanied by much needed 

scientific support regarding the evaluation of rowing equipment, the optimization of the 

coaching proceedings and the detection of errors in technique. 

In an effort to offer this kind of support to rowing teams, this essay aims at the 

studying of the athletes’ technique as it is recorded by multiple sensors and the 

consequent analysis of the results by combining modern scientific processes with the 

advice the experienced coaches have to offer. 

In cooperation with the Greek Rowing Federation and the National Rowing Team, 

two experiments were carried out in order to gather data. The first took place at 

Microlimano inside the port and the second one at the Skinias Olympic Rowing Center. 

The experiments were aiming at the measuring of the kinematic characteristics 

regarding the rowing skiffboat and for that purpose, a special experimental arrangement 

was assemble including an inertial measuring system, a Total Station with the ability to 

automatically target its prism and a pair of high frequency GPS receivers. 

Because the basic principle of rowing is the repetition of the oar movement, the 

measurements were checked if they can be labeled as periodic and if they have any 

degree of cross correlation. Most notably, interesting results occurred for measurements 

such as velocity, acceleration and boat pitch. Through the studying of the velocity and 

acceleration diagrams not only did it become possible to analyze the details of the 

technique used by each athlete but to also detect errors made by them during the test 

runs. This implies that the experimental process could become a viable option for 

coaches who wish to optimize the training process. 
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1. ΤΟ ΑΘΛΗΜΑ ΤΗΣ ΚΩΠΗΛΑΣΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ 

ΜΕΘΟ∆ΩΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ 

 

1.1. Το Άθληµα της Κωπηλασίας 

1.1.1. Γενικές Επισηµάνσεις 

Η κωπηλασία αποτελεί µία από τις αρχαιότερες δραστηριότητες στον Ελλαδικό χώρο. 

Από την εποχή του Οµήρου, οι µετακινήσεις και οι πολεµικές επιχειρήσεις στη 

θάλασσα εξαρτιόνταν καθοριστικά στην ικανότητα του πληρώµατος να πλοηγεί το 

σκάφος µε τη χρήση κουπιών. Οι πρώτοι λαοί που κατασκεύασαν κωπηλατικά σκάφη 

ήταν οι Έλληνες και οι Αιγύπτιοι. Ωστόσο, την εποχή των Βίκινγκς η κατάσταση 

άλλαξε ριζικά µε την εγκατάσταση ιστίων, προσθήκη που τους επέτρεπε την ανάπτυξη 

υψηλών ταχυτήτων µε ευνοϊκό άνεµο. Αυτή η τεχνική παρέµεινε το κύριο µέσο 

θαλάσσιων µεταφορών για αρκετά χρόνια µετά την ανακάλυψή τους, έως τη σταδιακή 

αντικατάστασή τους από ατµοκινούµενα σκάφη. 

Σε αντίθεση µε την εκµετάλλευση του ανέµου για την κίνηση του σκάφους, η τεχνική 

της κωπηλασίας προσφέρει µεγαλύτερες επιταχύνσεις και µικρότερο βαθµό εξάρτησης 

από τις καιρικές συνθήκες. Στα µειονεκτήµατα της τεχνικής συµπεριλαµβάνεται ο 

παράγοντας της κόπωσης και η απαίτηση εκπαιδευµένου πληρώµατος. Λέγεται πως οι 

Αθηναίοι χρειάζονταν έως και 170 ερέτες (κωπηλάτες) στις τριήρεις για την εκτέλεση 

πολεµικών ελιγµών [12]. 

Αναφορικά µε την τοποθέτηση του πληρώµατος στο σκάφος, ο κωπηλάτης κάθεται 

µε την πλάτη προς την κατεύθυνση κίνησης του σκάφους ενώ τα κουπιά στηρίζονται 

στα πλάγια της καρίνας. Από την εποχή της ναυµαχίας της Σαλαµίνας υπάρχουν 

αναφορές πως το κάθισµα του κωπηλάτη είχε κινητά µέρη για να µπορεί να 

χρησιµοποιεί καλύτερα τη δύναµη των ποδιών του για επιπλέον ώθηση, τεχνική η 

οποία χρησιµοποιείται ακόµα και σήµερα. 

Η αγωνιστική κωπηλασία αποτελεί ιδιαίτερα εξελιγµένο διεθνές άθληµα το οποίο 

γίνεται όλο και πιο δηµοφιλές µε την πάροδο του χρόνου. Ένας τυπικός αγώνας 

περιλαµβάνει διαδροµή περίπου 2.000 m σε ποταµό, κανάλι ή λίµνη µόνο σε µετάβαση 

και κατά το δυνατόν σε ευθύγραµµη τροχιά.  

Αν και υπάρχουν αναφορές για αθλητικά γεγονότα που περιελάµβαναν κωπηλασία 

από την εποχή της ακµής των Αιγυπτίων, στις µέρες µας υφίσταται επισήµως ως 

άθληµα από το 1892, οπότε και ιδρύθηκε η αρµόδια Γαλλική Οµοσπονδία FISA και 

οργανώθηκε το πρώτο πανευρωπαϊκό πρωτάθληµα [12].  
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Το πρώτο αθλητικό σωµατείο που ιδρύθηκε στην Ελλάδα είναι ο Όµιλος Ερετών ο 

οποίος εδρεύει στον Πειραιά και ασχολείται αποκλειστικά µε την κωπηλασία, ενώ οι 

πρώτοι πανελλήνιοι αγώνες πραγµατοποιήθηκαν το 1906. Σήµερα, υπεύθυνη για το 

συντονισµό των Σωµατείων και την οργάνωση αγώνων είναι η Ελληνική Κωπηλατική 

Οµοσπονδία Φιλάθλων Ναυτικών Σωµατείων (ΕΚΟΦΝΣ) [15]. 

Σε Ολυµπιακό επίπεδο, παρόλο που ήταν προγραµµατισµένο να συµπεριληφθεί η 

κωπηλασία στους Ολυµπιακούς Αγώνες του 1896, δυσµενείς καιρικές συνθήκες 

οδήγησαν στο να µη διεξαχθεί το άθληµα το οποίο συµπεριλήφθηκε τελικά το 1900 

στη διοργάνωση.  

Η σηµαντικότερη διοργάνωση κωπηλατικών αγώνων στην Ελλάδα έγινε στα πλαίσια 

των Ολυµπιακών Αγώνων Αθήνα 2004, στο Ολυµπιακό Κωπηλατοδρόµιο του Σχινιά 

όπου συµµετείχαν συνολικά 550 αθλητές (358 άντρες και 192 γυναίκες) από όλο τον 

κόσµο. 

 

1.1.2. Το Κωπηλατικό “Σκιφ” 

Τα κωπηλατικά “σκιφ” αποτελούν ανοικτά σκάφη µε κατάλληλη διαρρύθµιση για τις 

θέσεις των αθλητών και ανάλογα µε τον τύπο του σκάφους µε επιπλέον χώρο για ένα 

πηδαλιούχο. 

 

 

Σχήµα 1.1 Κωπηλατικό “σκιφ”  

Figure 1.1 Rowing “skiff” boat 

 

Το αγωνιστικό “σκιφ” χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερα µικρό βάρος σε αντίθεση µε τις 

δυνάµεις που ασκούνται επάνω του. Το “σκιφ” που µεταφέρει ένα µόνο αθλητή, 

γνωστό και ως “απλό σκιφ”, ζυγίζει περί τα 20 kgr µαζί µε τα κουπιά ενώ µπορεί να 
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υπόκειται σε επιταχύνσεις µεγαλύτερες από 2 g κατά τη διάρκεια τυπικού αγώνα. 

∆ίνεται συνεπώς ιδιαίτερη έµφαση στην ποιότητα των υλικών κατασκευής του 

σκάφους ώστε να µπορεί να αντέχει τις δυνάµεις που αναπτύσσονται. 

Σε επίσηµους αγώνες χρησιµοποιούνται διαφορετικοί τύποι σκαφών µε διαφορετικό 

αριθµό κουπιών και αθλητών. ∆ύο βασικές κατηγορίες διακρίνονται για τους 

Ολυµπιακούς Αγώνες [11]: 

 

Τα “κωπηλατικά σκιφ” όπου οι αθλητές χειρίζονται δύο κουπιά, πάχους 3 mm το 

καθένα. ∆ιακρίνονται στο: 

- “απλό σκιφ” (1Χ) µε έναν αθλητή (ελάχιστο βάρος 14 kgr), 

- “διπλό σκιφ” (2Χ) µε δύο αθλητές (ελάχιστο βάρος 27 kgr), 

- “τετραπλό σκιφ” (4Χ) µε τέσσερις αθλητές (ελάχιστο βάρος 52 kgr). 

 

Στην άλλη κατηγορία οι κωπηλάτες κρατούν ένα κουπί πάχους 5 mm. ∆ιακρίνονται 

τέσσερις σχηµατισµοί: 

- δίκωπος µε δύο αθλητές χωρίς πηδαλιούχο (2-)  (ελάχιστο βάρος 27 kgr), 

- δίκωπος µε δύο αθλητές και πηδαλιούχο (2+) (ελάχιστο βάρος 32 kgr), 

- τετράκωπος µε τέσσερις αθλητές και πηδαλιούχο (4+) (ελάχιστο βάρος 51 

kgr), 

- οκτάκωπος µε οχτώ αθλητές και πηδαλιούχο (8) (ελάχιστο βάρος 96 kgr). 

 

Τα βάρη που δίνονται περιλαµβάνουν το βάρος του σκάφος και τυχόν παρελκόµενα, 

όπως το κάθισµα. Το ελάχιστο µήκος σκάφους για επίσηµους αγώνες ανέρχεται στα 

7.20 m. 

 

1.2. Η Τεχνική της Κωπηλασίας 

1.2.1. Οι Φάσεις του “Κύκλου Κουπιάς” 

Για την εκτέλεση αγωνιστικής κουπιάς ο αθλητής χρησιµοποιεί τα πόδια, την πλάτη 

και τα χέρια του ταυτόχρονα. Η κίνηση απαιτεί πολύ καλό συγχρονισµό µεταξύ των 

µελών του αθλητή και τα κουπιά πρέπει να κινούνται συντονισµένα προκειµένου να 

διατηρεί το σκάφος ευθύγραµµη τροχιά. Σε συνθήκες αγώνα, ο αθλητής επιδιώκει να 

διατηρεί σταθερή την ταχύτητα της λέµβου για το µεγαλύτερο µέρος της διαδροµής 

οπότε προκειµένου να επιτύχει τη µέγιστη δυνατή περιοδικότητα και 

επαναληπτικότητα κατά την κίνηση. Η ανάλυση των κινηµατικών χαρακτηριστικών 
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του σκάφους για να επιτευχθεί η “ιδανική” κουπιά είναι ο στόχος των προπονητών 

κατά την εκπαιδευτική διαδικασία. 

Η περιοδική κίνηση ονοµάζεται “κύκλος κουπιάς” και µπορεί να αναλυθεί σε 

τέσσερις φάσεις [1], ως εξής: 

 

Η φάση της εισόδου της λεπίδας του κουπιού στο νερό (Catch) 

Η φάση αυτή είναι γνωστή ως 

“άρπαγµα” αποτελεί το δυσκολότερο 

τµήµα του κύκλου καθώς πρέπει να 

διαρκέσει τον ελάχιστο δυνατό χρόνο 

και να έχει ολοκληρωθεί πριν τα πόδια 

του αθλητή διπλωθούν εντελώς. Η 

λεπίδα εισάγεται κάθετα προς την 

επιφάνεια του νερού. Με τη βύθιση του κουπιού, το σκάφος επιβραδύνει απότοµα σε 

πολύ µικρό χρονικό διάστηµα, οπότε είναι απαραίτητο να ξεκινήσει άµεσα η επόµενη 

φάση. 

 

Η φάση της ώθησης (Drive) 

Η φάση αυτή είναι γνωστή ως 

“τράβηγµα”. Ο αθλητής εφαρµόζει 

αντίσταση µε τα πόδια, ενώ σπρώχνει 

το νερό µε τα κουπιά για να δώσει 

ώθηση στο σκάφος. Σε αυτό το σηµείο 

αρχίζει η επιτάχυνση του σκάφους η 

οποία διαρκεί έως την επόµενη 

επιστροφή στην πρώτη φάση. Η κίνηση επιτυγχάνεται κυρίως µε τον κορµό και την 

πλάτη του αθλητή και λιγότερο µε τα χέρια.  

 

Η φάση εξαγωγής του κουπιού από το νερό (Finish) 

Η φάση αυτή είναι γνωστή ως 

“ξενέρωµα”. Η διαδικασία ξεκινάει 

όταν ο αθλητής βρίσκεται στα τρία 

τέταρτα της κίνησης της ώθησης και 
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πλησιάζει το µπροστινό µέρος του σκάφους. Λίγο πριν τεντωθούν τα πόδια του 

εντελώς, τινάζει τα χέρια ώστε να βγάλει τη λεπίδα του κουπιού από το νερό οµαλά 

χωρίς να προκαλέσει ταλάντωση στο σκάφος. Η εξαγωγή περιλαµβάνει τη στροφή της 

λεπίδας παράλληλα µε την επιφάνεια του νερού. 

 

Η φάση επαναφοράς (Recovery) 

Κατά το τελευταίο τµήµα του 

“κύκλου κουπιάς”, ο αθλητής διπλώνει 

τα γόνατά του ώστε το κάθισµα 

(καρέλο ή σέλµα) να βρεθεί πάλι στο 

πίσω µέρος του σκάφους, ενώ 

παράλληλα τινάζει τα κουπιά προς την 

αντίθετη πλευρά. Κατά το τελευταίο 

στάδιο, είναι πιθανό να δηµιουργηθεί αστάθεια στο σκάφος, για αυτό ο αθλητής 

βιάζεται να επανέλθει στη φάση του αρπάγµατος. 

 

 

 

 

 

Τρεις είναι οι βασικές παράµετροι που χαρακτηρίζουν τον ο κουπιάς [2]: 

• Η ανταπόκριση του σκάφους σε κάθε κουπιά είναι γνωστή ως ∆ύναµη 

Κουπιάς (Stroke Power).  

• Η απόσταση που διανύει το σκάφος κατά τη διάρκεια του “κύκλου κουπιάς” 

χαρακτηρίζεται από το Μήκος Κουπιάς (Stroke Length).  

• Το πλήθος κουπιών ανά µονάδα χρόνου, δηλαδή οι Κουπιές ανά Λεπτό 

(Strokes Per Minute – spm) ο οποίος µετράται µε ειδικές διατάξεις που 

λειτουργούν µαγνητικά µέσα τοποθετηµένα κάτω από το καρέλο, είτε κατά 

προσέγγιση µε ρολόι. Σε αγωνιστικές συνθήκες, το σκάφος κινείται από 

α. άρπαγµα            β. τράβηγµα        γ. ξενέρωµα            δ. επαναφορά 

     (catch)        (drive)              (finish)                (recovery) 
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20 spm  έως 40 spm  το οποίο συνεπάγεται διάρκεια κύκλου κουπιάς από 

1.5 sec 3.0 sec− . 

Επισηµαίνεται ότι βασική επιδίωξη των προπονητών είναι ο χρόνος που βρίσκονται 

τα κουπιά στο νερό να είναι µικρότερος από τον αντίστοιχο χρόνο έξω από το νερό, 

καθώς και κάθε µεµονωµένη φάση να εκτελείται όσο πιο γρήγορα γίνεται στα πλαίσια 

του ρυθµού κίνησης που έχει επιλεχθεί. Σε λέµβους µε δύο και περισσότερους αθλητές, 

πρωτεύοντα ρόλο έχει ο συγχρονισµός τους σε κάθε φάση, δεδοµένου ότι το 

παραµικρό λάθος µπορεί να προκαλέσει σηµαντική απώλεια ταχύτητας. Κατά συνέπεια, 

η ταυτόχρονη και αργή εκτέλεση των φάσεων κουπιάς είναι προτιµότερη από γρήγορη 

κωπηλασία χωρίς τον πρέποντα ρυθµό σύµφωνα τους προπονητές σε αυτή την 

περίπτωση. 

Για τη µέτρηση των παραπάνω µεγεθών έχουν αναπτυχθεί εργαστηριακές διατάξεις 

σε συνδυασµό µε εργόµετρα, τα οποία χρησιµοποιούνται σε κλειστό χώρο και όχι σε 

αγωνιστικές συνθήκες. Ο όγκος και το κόστος των διατάξεων σε συνδυασµό µε τις 

ασταθείς συνθήκες των εξωτερικών χώρων δεν επιτρέπουν τη χρήση τους πέρα από τα 

πλαίσια του εργαστηρίου. Σύµφωνα µε µελέτες που έχουν γίνει [5], η τεχνική που 

εφαρµόζει ένας αθλητής εξασκούµενος µε εργόµετρο, παράγει αντίστοιχη κίνηση µε 

αυτή στον αγωνιστικό στίβο. Ωστόσο, εντοπίζονται σηµαντικές διαφορές που 

καθορίζουν την απόδοση του. Συνεπώς, ορθή µελέτη του “κύκλου κουπιάς” µπορεί να 

γίνει µόνο σε κανονικό σκάφος. 

 

1.2.2. Κινηµατικά Χαρακτηριστικά του Κωπηλατικού Σκάφους 

Η βασική αρχή κίνησης του σκάφους στηρίζεται στον Τρίτο Νόµο του Νεύτωνα περί 

δράσης και αντίδρασης. Αν bm  η µάζα του σκάφους και wm  η µάζα του νερού που 

µετακινείται από την κουπιά, η αρχική ολική ορµή του συστήµατος είναι:  

00m0mp wb =⋅+⋅=          (1.1) 

 

 

Σχήµα 1.2 Σύστηµα σκάφους – νερού  

Figure 1.2 Boat – water system 
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Η ορµή που προκαλείται από την εφαρµογή της δύναµης ισούται µε:  

0VmVmp wwbb =⋅+⋅=         (1.2) 

Σύµφωνα µε τις παραπάνω σχέσεις η ίδια ταχύτητα κίνησης µπορεί να επιτευχθεί, 

είτε δίνοντας µεγάλη ώθηση σε µικρή µάζα νερού, είτε δίνοντας µικρή ώθηση σε 

µεγάλη µάζα νερού. Με δεδοµένη τη σχέση της κινητικής ενέργειας του συστήµατος 

µετά την εφαρµογή της κουπιάς 2

ww

2

bb Vm
2

1
Vm

2

1
U += , για την επίτευξη ταχύτητας 

sec/m1Vb =  από στάση, µε δεδοµένη µάζα του σκάφους και του αθλητή 

kgr100m b = , αναλύονται δύο παραδείγµατα: 

• Για kgr10mw = και sec/m10Vw =  ισχύει 5501010
2

1
1100

2

1
U 22 =⋅+⋅=  

joule. 

• Για kgr20mw = και sec/m5Vw =  ισχύει 300520
2

1
1100

2

1
U 22 =⋅+⋅=  joule. 

Η κινητική ενέργεια που προστίθεται στο σύστηµα το οποίο ξεκίνησε µε 0U =  joule 

παράγεται από τον αθλητή. Το δεύτερο παράδειγµα απαιτεί σχεδόν τη µισή ενέργεια εκ 

µέρους του αθλητή σε σχέση µε το πρώτο, γεγονός που οδηγεί στο συµπέρασµα πως 

είναι προτιµότερο να µετακινείται µεγάλη µάζα νερού µε µικρή ταχύτητα κάθε φορά 

αντί για µικρές µάζες απότοµα. 

Η τριβή παράγεται κυρίως από την επαφή της λέµβου µε την επιφάνεια του νερού και 

η οποία σε κανονικές συνθήκες ευθύνεται έως και για το 80% της αντίστασης που 

συναντάται. Ακολουθεί η αντίσταση των κυµάτων στην οποία προστίθεται και η 

αντίσταση του αέρα. Αν µ  ο συντελεστής τριβής του υγρού, η αντίσταση ισούται µε: 

2Vf ⋅µ=           (1.3) 

Για τη διατήρηση σταθερής ταχύτητας, πρέπει να ασκείται από τον αθλητή αρκετή 

δύναµη ώστε να αναπληρώνεται η ενέργεια που χάνεται από την τριβή. Η µέση ισχύς 

ισούται µε: 

3VP ⋅µ=           (1.4) 

Από την παραπάνω σχέση προκύπτει ότι για να διπλασιαστεί η ταχύτητα του σκάφους 

πρέπει να ασκηθεί 823 =  φορές η αρχική δύναµη, γεγονός που καθιστά δύσκολη την 

ανάπτυξη µεγάλων επιταχύνσεων. 

Αναφορικά µε το έργο W που παράγεται, η ποσότητα είναι µικρότερη αν η ταχύτητα 

του σκάφους είναι σταθερή. Για παράδειγµα, αν θεωρηθεί συντελεστής τριβής 
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m/kgr1=µ  το έργο που παράγεται για 60 seconds µε ταχύτητα σταθερή 5 sec/m  

είναι: 

( ) 7500m/kgr1sec/m5sec60W
3 =⋅⋅=  Joule     (1.5) 

και θα διάνυε απόσταση ίση µε 300 m. 

Αν για τα πρώτα 30 sec το σκάφος είχε ταχύτητα ίση µε 4 sec/m  και τα υπόλοιπα 30 

sec επιτάχυνε σε 6 sec/m , το αντίστοιχο έργο για απόσταση 300 m είναι: 

( ) ( ) 8400m/kgr1sec/m6sec30m/kgr1sec/m4sec30W
33 =⋅⋅+⋅⋅=  Joule (1.6) 

Πέρα από το γεγονός πως η σταθερή ταχύτητα επιτυγχάνεται µε λιγότερο έργο, 

µεγάλες διακυµάνσεις στην ταχύτητα προκαλούν ταλαντώσεις της σκάφης που µπορεί 

να επιβραδύνουν επιπλέον το σκάφος. 

 

1.3. Κωπηλασία και Σύγχρονες Μέθοδοι Εντοπισµού 

1.3.1. Σκοπιµότητα Εφαρµογής Γεωδαιτικών Μεθόδων στο Άθληµα της 

Κωπηλασίας 

Στα πλαίσια της επιστηµονικής έρευνας έχει αναπτυχθεί πληθώρα µεθόδων και 

οργάνων για τη µέτρηση της απόδοσης και την κατά συνέπεια αξιολόγηση των 

επιδόσεών των αθλητών µε απώτερο σκοπό τη βελτίωσή τους. Από τη χρήση 

διατάξεων που µετράνε δύναµη και επιτάχυνση έως τη χρήση φωτογραφικών µεθόδων 

και laser [6], τα εργαλεία που είναι διαθέσιµα και στην υπηρεσία αθλητών και 

προπονητών, ποικίλουν και διαφέρουν µεταξύ τους σηµαντικά. 

Οι σύγχρονες εξελίξεις στην τεχνολογία των ολοκληρωµένων γεωδαιτικών 

συστηµάτων εντοπισµού επιτρέπουν τον προσδιορισµό των παραµέτρων (θέση, 

ταχύτητα, επιτάχυνση και προσανατολισµό) της τροχιάς ενός κινητού µε ακρίβεια, 

αξιοπιστία και υψηλή συχνότητα καταγραφής. Ειδικότερα, η εφαρµογή του 

δορυφορικού συστήµατος εντοπισµού GPS (Global Positioning System), στην 

καταγραφή και ανάλυση δεδοµένων που αφορούν αθλητικές δραστηριότητες, έχει 

αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιµη για τη µελέτη της απόδοσης των αθλητών και την 

αξιολόγηση των εφαρµοζόµενων τεχνικών προπόνησης µε στόχο τη βελτίωση των 

αθλητικών επιδόσεων. Συγκεκριµένα, η χρήση γεωδαιτικών δεκτών GPS σε 

συνδυασµό µε την ανάπτυξη εξειδικευµένου λογισµικού επεξεργασίας και ανάλυσης 

των µετρήσεων παρέχει: 

• τη δυνατότητα υπολογισµού της στιγµιαίας θέσης, ταχύτητας και επιτάχυνσης 

του αθλητή,  
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• υψηλή συχνότητα καταγραφής (έως 20 Hz) των κινηµατικών 

χαρακτηριστικών του, καθώς και 

• υψηλή ακρίβεια εντοπισµού ( 1.0 cm∼ ). 

Αναφορικά µε το άθληµα της κωπηλασίας, αν και οι προπονητές γνωρίζουν 

εµπειρικά τη σωστή µέθοδο που πρέπει να ακολουθούν οι αθλητές, δεν έχουν 

αναπτυχθεί ακόµα µετρητικές διατάξεις που να επαρκούν προκειµένου να αξιολογηθεί 

πόσο απέχει ο αθλητής από το να επιτύχει την ιδανική κουπιά σε συνθήκες αγώνα. Η 

κατασκευή µιας τέτοιας διάταξης προϋποθέτει το να µπορεί να λαµβάνει αξιόπιστα 

δεδοµένα αλλά ταυτόχρονα να µην επηρεάζει αρνητικά την απόδοση του αθλητή. 

Ταυτόχρονα, πρέπει να µπορεί να καταγράφει κάθε φάση κουπιάς µε ακρίβεια και 

πληρότητα σε οποιοδήποτε ρυθµό κίνησης του σκάφους.  

 

1.3.2. Παράλληλες Εργασίες 

Την τελευταία πενταετία, η εφαρµογή σύγχρονων δορυφορικών και οπτικών 

συστηµάτων εντοπισµού στο άθληµα της κωπηλασίας αποτελεί αντικείµενο 

εφαρµοσµένης έρευνας µε ιδιαίτερα θετικά αποτελέσµατα σε πολλά αθλητικά, 

πανεπιστηµιακά και ερευνητικά κέντρα διεθνώς. Ξεχωριστή δραστηριότητα 

παρουσιάζουν χώρες όπως η Αυστραλία, ο Καναδάς, η Μ. Βρετανία και η Νέα 

Ζηλανδία. 

Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι το Πανεπιστήµιο της Μελβούρνης (RIMT University), 

έχει αναλάβει τη δηµιουργία ενός ολοκληρωµένου, λειτουργικού συστήµατος 

καταγραφής και ανάλυσης δεδοµένων κωπηλασίας για τις ανάγκες προπονήσεων της 

Εθνικής Οµάδας Κωπηλασίας της Αυστραλίας, το οποίο βρίσκεται σε προχωρηµένο 

στάδιο υλοποίησης. Η προσπάθεια υποστηρίζεται από τον Οργανισµό Australian 

Cooperative Research Centre (CRC) και το Australian Institute of Sport. Σύµφωνα µε 

σχετικές επιστηµονικές δηµοσιεύσεις , η αξιοποίηση των πρώτων αποτελεσµάτων από 

την πειραµατική εφαρµογή του συστήµατος, συνέτεινε ουσιαστικά στην κατάκτηση 

του χρυσού µεταλλείου από την Εθνική Οµάδα Κωπηλασίας της Αυστραλίας στους 

Ολυµπιακούς Αγώνες του 2004 στην Αθήνα (αθλητές J. Tomkins και D. Ginn στην 

κατηγορία αντρών). Αναφορικά µε τη µελέτη της καµπύλης ταχύτητας / επιτάχυνσης 

του “κύκλου κουπιάς”, συστηµατικά πειράµατα µε αξιόλογα αποτελέσµατα [1] 

διεξάγονται στη Νέα Ζηλανδία από τους ερευνητές C. Hoogsteden, P. Denys και B. 

Magee στο Πανεπιστήµιο του Otago µε συµµετοχή της Εθνικής Οµάδας Κωπηλασίας 
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της Νέας Ζηλανδίας. Ανάλογες προσπάθειες βρίσκονται σε εξέλιξη στο Center for 

Research in Geomatics, Laval University στον Καναδά µε την υποστήριξη των 

Οργανισµών Canadian NSERC και Quebec FCAR – Centre. 
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2. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ 

 

2.1. Εξοπλισµός Πειραµατικής ∆ιάταξης 

Η κίνηση του κωπηλατικού σκάφους επιτυγχάνεται µέσω της δύναµης που ασκεί ο 

αθλητής στο νερό όπως συζητήθηκε στο Κεφάλαιο 1. ∆εδοµένου ότι σε αγωνιστικές 

συνθήκες η κουπιά διαρκεί από 1.5 sec  έως 3.0 sec , κρίνεται απαραίτητη η χρήση 

αισθητήρων υψηλής συχνότητας καταγραφής προκειµένου να καταγραφεί και να 

αναλυθεί το φαινόµενο. Αυτή η υπόθεση αποκλείει τη χρήση συµβατικών 

τοπογραφικών δεκτών που διαθέτουν δυνατότητα µέγιστη συχνότητα καταγραφής 

1 sec . Επιπρόσθετα, η επιλογή του εξοπλισµού καθορίζεται από το διαθέσιµο χώρο 

και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του. Η χρήση µεγάλου αριθµού οργάνων παρατήρησης 

περιορίζεται από τη µικρή επιφάνεια που προσφέρεται για την τοποθέτησή τους στο 

σκάφος, καθώς ο διαθέσιµος χώρος προορίζεται για τον αθλητή, τα κουπιά και 

προαιρετικά για µικρούς αισθητήρες ειδικά σχεδιασµένους για  χρήση στο “σκιφ”. 

Επίσης, η τοποθέτηση των οργάνων κοντά στον αθλητή εγκυµονεί τον κίνδυνο να 

επηρεαστεί αρνητικά η απόδοσή του λόγω περιορισµού του προσωπικού του χώρου, 

συνεπώς είναι υποχρεωτική η τοποθέτηση επιπλέον αισθητήρων στην καρίνα του 

σκάφους. Ωστόσο, αυτή η επιλογή θεωρείται δυσµενής για τα όργανα λόγω των 

ισχυρών δυνάµεων που ασκούνται στο σκάφος κατά την κίνησή του, αλλά και των του 

κυµατισµού που µπορεί να θέσουν σε κίνδυνο τους αισθητήρες των οργάνων. Επίσης, 

οι παρεµβάσεις στην καρίνα ενέχουν τον κίνδυνο να επηρεαστεί η υδροδυναµική του 

σκάφους. 

Με βάση τα παραπάνω και τη διαθεσιµότητα εξοπλισµού, τα όργανα που 

χρησιµοποιήθηκαν είναι: 

• ένα ζεύγος δεκτών GPS, 

• ένας Γεωδαιτικός Σταθµός µε δυνατότητα αυτόµατης παρακολούθησης 

στόχου, 

• ένα αδρανειακό σύστηµα µε ενσωµατωµένο γυροσκόπιο, επιταχυνσιόµετρο 

και µαγνητόµετρο συνδεδεµένο µε GPS µέτρησης κώδικα. 
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2.1.1. Γεωδαιτικοί ∆έκτες GPS 

Το Παγκόσµιο Σύστηµα ∆ορυφορικού Εντοπισµού (Global Positioning System – 

GPS) χρησιµοποιείται για τον τρισδιάστατο εντοπισµό θέσης µε τη βοήθεια 

ηλεκτροµαγνητικού κύµατος που εκπέµπεται από δορυφόρους σε τροχιά γύρω από τη 

Γη και την επεξεργασία του, ώστε να υπολογιστεί το γεωκεντρικό διάνυσµα προς το 

ζητούµενο σηµείο. 

Χαρακτηριστικά πλεονεκτήµατα του συστήµατος είναι η δυνατότητά του να παρέχει 

κάλυψη σχεδόν στο σύνολο της γήινης επιφάνειας, κάθε χρονική στιγµή χωρίς να 

επηρεάζεται από τις καιρικές συνθήκες.  

Ανάλογα µε τη µέθοδο παρατήρησης, η ακρίβεια εντοπισµού που µπορεί να 

επιτευχθεί κυµαίνεται από µερικά µέτρα και φτάνει έως και χιλιοστά του µέτρου. 

Ανάλογα µε το µέρος του σήµατος που χρησιµοποιείται κατά την επεξεργασία, ο 

εντοπισµός µπορεί να επιτευχθεί µε δύο τρόπους. Σε κάθε περίπτωση, απαιτείται 

καταγραφή δεδοµένων από τουλάχιστον τέσσερις δορυφόρους προκειµένου να οριστεί 

σε πραγµατικό χρόνο η θέση ενός σηµείου στο χώρο. 

Οι δύο βασικές µέθοδοι µετρήσεων είναι:  

• µετρήσεις ψευδοαπόστασης µε χρήση του εκπεµπόµενου κώδικα, οι οποίες 

δίνουν ακρίβεια έως ένα δέκατο του µέτρου, 

• µετρήσεις φάσης του φέροντος κύµατος, οι οποίες δίνουν ακρίβεια της τάξης 

του χιλιοστού του µέτρου. 

Καθώς στη συγκεκριµένη εφαρµογή το αντικείµενο µελέτης βρίσκεται σε συνεχή 

κίνηση, επιλέγεται η µέθοδος του Κινηµατικού Εντοπισµού µε εκ των υστέρων 

επεξεργασία µε διαφορικό GPS (DGPS). Η µέθοδος προϋποθέτει ο ένας δέκτης να 

τοποθετηθεί σε θέση γνωστών συντεταγµένων σε τοπικό ή εθνικό σύστηµα (base 

receiver), ενώ ο άλλος µετακινείται κατά µήκος της τροχιάς που πρέπει αν καταγραφεί 

(rover receiver). Η επίλυση των βάσεων µε τη συγκεκριµένη τεχνική γίνεται µετά τη 

λήξη των εργασιών και στηρίζεται στις µετρήσεις φάσης του φέροντος κύµατος. Η εκ 

των υστέρων επίλυση επιτρέπει στο χειριστή να έχει καλύτερο έλεγχο της διαδικασίας 

και να τροποποιήσει τις όποιες παραµέτρους µπορούν αν οδηγήσουν σε 

βελτιστοποίηση του αποτελέσµατος.  

Η ακρίβεια που επιτυγχάνεται οριζοντιογραφικά είναι της τάξης των 1 cm 2 ppm± ± , 

ενώ η κατακόρυφη είναι υποδεέστερη και κυµαίνεται στα 2 cm 1 ppm± ± . Οι τιµές 

αυτές κρίνονται ικανοποιητικές για τις ανάγκες του έργου. 
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Επιπρόσθετα, δεδοµένου ότι στη συγκεκριµένη εφαρµογή απαιτείται η µέτρηση 

βάσεων µικρού µήκους ( 3 km< ), δεν είναι απαραίτητη η εισαγωγή µοντέλου 

ιονόσφαιρας ή η χρήση ακριβών τροχιακών εφηµερίδων των δορυφόρων.  

Ειδικότερα, οι ιδιαίτερες συνθήκες του πειράµατος, καθορίζουν ένα σύνολο 

χαρακτηριστικών που πρέπει να πληρούν οι δέκτες GPS. Έτσι: 

• απαιτείται να είναι µικροί σε µέγεθος και συµπαγείς, ώστε να µπορούν να 

τοποθετηθούν στο σκάφος καθώς και να αντέχουν τις επιταχύνσεις που 

αναπτύσσονται. Το ίδιο πρέπει να ισχύει και για τις κεραίες που τους 

συνοδεύουν. 

• είναι απαραίτητο να υποστηρίζουν τη δυνατότητα εκ των υστέρων 

επεξεργασίας των µετρήσεων (PPK) καθώς αποτελεί τη µέθοδο καταγραφής 

πορείας κινητού που µπορεί να δώσει καλή ακρίβεια χωρίς να απαιτείται 

επιπλέον εξοπλισµός ραδιοεπικοινωνίας µεταξύ των δεκτών. 

• πρέπει να διαθέτουν όσο το δυνατόν µεγαλύτερη συχνότητα καταγραφής σε 

συνδυασµό µε επαρκή αποθηκευτικό χώρο στη µνήµη για την εκτέλεση του 

πειράµατος. 

• η υδατοστεγανότητα είναι επιπλέον χρήσιµη ιδιότητα για την παρούσα 

διάταξη καθώς ακόµα και χωρίς την άµεση επαφή µε νερό, οι συνθήκες 

διεξαγωγής του πειράµατος περιλαµβάνουν περισσότερη υγρασία από εκείνη 

που συναντάται σε συνήθεις τοπογραφικές εργασίες. 

Όπως τονίσθηκε, το σύστηµα GPS προσφέρει τη δυνατότητα εντοπισµού ανεξάρτητα 

από τις συνθήκες ορατότητας που µπορεί να υπάρχουν και πρακτικά της απόστασης 

στατικού (base) µε κινηµατικού (rover) δέκτη, η οποία σηµειωτέον, περιορίζεται από 

το µέγεθος του στίβου και είναι µικρότερη από 2 km 3 km− .  

Οι δέκτες που επιλέχθηκαν για το πείραµα και πληρούν σε ικανοποιητικό βαθµό τις 

προϋποθέσεις που αναφέρθηκαν είναι της εταιρείας Javad και χρησιµοποιούν την 

πλακέτα JNS160 της εταιρείας, η οποία υποστηρίζει DGPS και RTK εντοπισµό [9]. Η 

συχνότητα καταγραφής του συγκεκριµένου µοντέλου µπορεί να φτάσει τα 20 Hz , 

ωστόσο, οι συγκεκριµένοι έχουν δυνατότητα µέτρησης έως 10 Hz . Οι µετρήσεις 

εκτελούνται µε χρήση συνδυασµού των συχνοτήτων GPS L1 και L2 και υπάρχει 

επιπλέον η δυνατότητα µετρήσεων από το σύστηµα GLONASS. Οι ακρίβειες που 
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προδιαγράφει ο κατασκευαστής είναι 10 cm  σε µετρήσεις κώδικα και 0.1 mm  σε 

µετρήσεις φάσης φέροντος κύµατος οριζοντιογραφικά.  

Οι συγκεκριµένοι δέκτες είναι απλοί στη χρήση και δεν απαιτούνται ειδικές γνώσεις 

για το χειρισµό τους –  ιδιότητα χρήσιµη, καθώς τα όργανα που βρίσκονται στο σκάφος 

κατά τη διεξαγωγή των πειραµάτων είναι υπό την άµεση επίβλεψη του κωπηλάτη 

χωρίς να µπορεί να υπάρχει η δυνατότητα τεχνικής υποστήριξης.  

 

2.1.2. Γεωδαιτικός Σταθµός Αυτόµατης Αναγνώρισης και Παρακολούθησης 

Στόχου 

Στην πειραµατική διάταξη περιλαµβάνεται ένας Γεωδαιτικός Σταθµός µε δυνατότητα 

αυτόµατης παρακολούθησης στόχου. Συγκεκριµένα, χρησιµοποιείται το µοντέλο Leica 

TCA 1800 (Σχήµα 2.1) µε ακρίβεια µέτρησης µήκους ppm2mm10 ±± και 

γωνιοµετρική ακρίβεια cc3±  σε λειτουργία “tracking”. Η συχνότητα καταγραφής 

κυµαίνεται από 3 Hz  έως 5 Hz  ανάλογα µε τις ρυθµίσεις του ειδικού λογισµικού και 

τις συνθήκες παρατήρησης.  

 

 

Σχήµα 2.1 Γεωδαιτικός Σταθµός Leica TCA 1800 

Figure 2.1 Leica TCA 1800 Total Station 

 

Συµπληρώνοντας το σύστηµα GPS, ο Γεωδαιτικός Σταθµός παρουσιάζει τα 

παρακάτω πλεονεκτήµατα: 
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• δυνατότητα εµφάνισης άµεσου αποτελέσµατος στο πεδίο χωρίς τη χρήση 

ειδικού εξοπλισµού, όπως λειτουργία RTK, 

• καλύτερη οριζοντιογραφική αλλά κυρίως υψοµετρική ακρίβεια από το GPS. 

Τα µειονεκτήµατα του οργάνου στην εφαρµογή είναι: 

• µικρή συχνότητα καταγραφής συγκριτικά µε το σύστηµα GPS, 

• εσφαλµένες µετρήσεις λόγω ανακλάσεων από την επιφάνεια του νερού, 

• η απαίτηση οπτικής επαφής προς το στόχο. 

Επισηµαίνεται ότι ο Γεωδαιτικός Σταθµός χρησιµοποιείται συµπληρωµατικά προς το 

σύστηµα GPS. Βασικός στόχος είναι ο έλεγχος λειτουργίας του οργάνου στην παρούσα 

εφαρµογή. 

 

2.1.3. Αδρανειακό Σύστηµα Εντοπισµού 

Το αδρανειακό σύστηµα αποτελεί σύνθετο µετρητικό όργανο δεδοµένου ότι 

απαρτίζεται από πολλούς διαφορετικούς αισθητήρες. Οι µετρήσεις από τους 

αισθητήρες επιλύονται και συνορθώνονται µε τη χρήση φίλτρων Kalman προκειµένου 

να προκύψει το τελικό προϊόν το οποίο είναι η θέση, η ταχύτητα (γραµµική και 

γωνιακή) και η επιτάχυνση του κινητού µε συχνότητα 50 Hz  – πέντε φορές καλύτερη 

από αυτή του συστήµατος GPS. 

 

 
Σχήµα 2.2 Αδρανειακό σύστηµα εντοπισµού MIDG II INS/GPS 

Figure 2.2 Inertial system MIDG II INS/GPS 

 

Στη συγκεκριµένη εφαρµογή χρησιµοποιείται το όργανο της εταιρείας 

Microbiotics Inc.  µε ονοµασία MIDG II INS/GPS (Σχήµα 2.2). Το όργανο ζυγίζει 

λιγότερο από 55 gr  ενώ έχει διαστάσεις 38 mm 40 mm 22 mm× × , χωρίς όµως να 

υπολογίζεται ο όγκος που απαιτείται για την τροφοδοσία και τη συσκευή καταγραφής 

της πληροφορίας [10]. Το σύστηµα περιλαµβάνει: 
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• Επιταχυνσιόµετρο – όργανο που µετράει επιτάχυνση και ανιχνεύει δονήσεις 

Αποτελεί µικροηλεκτροµηχανική συσκευή (microelectromechanical system) 

και χρησιµοποιείται συνήθως σε εφαρµογές ανίχνευσης σεισµικής 

δραστηριότητας, προσδιορισµού δονήσεων σε µηχανές και µελέτες δυναµικής 

κινούµενων συστηµάτων. 

• Γυροσκόπιο – συσκευή που υπολογίζει προσανατολισµό βασισµένο στην 

αρχή της διατήρησης της γωνιακής ταχύτητας. 

• Μαγνητόµετρο – συσκευή η οποία καταγράφει την κατεύθυνση και δύναµη 

του µαγνητικού πεδίου. Χρησιµοποιείται συνήθως σε γεωφυσικές και 

αρχαιολογικές µελέτες. 

• ∆έκτης GPS – πρόκειται για απλό δέκτη GPS µε συχνότητα καταγραφής 

5 Hz  ο οποίος χρησιµοποιείται για την περιοδική διόρθωση των δεδοµένων 

από τους υπόλοιπους αισθητήρες και την προσθήκη πληροφορίας χρόνου 

ακριβείας στις παρατηρήσεις. 

• Ηλεκτρονικός υπολογιστής – η καταγραφή των παρατηρήσεων δεν γίνεται 

στο αδρανειακό σύστηµα οπότε είναι απαραίτητη η προσθήκη ηλεκτρονικού 

υπολογιστή µε ειδικό λογισµικό για την αποθήκευση και αποκωδικοποίηση 

των δεδοµένων. Αυτή η απαίτηση αποτελεί σηµαντικό µειονέκτηµα της 

διάταξης λόγω του επιπρόσθετου όγκου ενώ η λειτουργία του συστήµατος 

περιορίζεται και από την ταχύτητα της θύρας επικοινωνίας µε τον υπολογιστή. 

Ο υπολογισµός των µεγεθών γίνεται σε εσωτερικό τρισδιάστατο σύστηµα αναφοράς, 

οι άξονες του οποίου ορίζονται από τον προσανατολισµό του οργάνου στο σκάφος. Ως 

εκτούτου, ο ακριβής προσανατολισµός και προσεκτική τοποθέτηση της συσκευής στο 

σκάφος είναι κρίσιµη. 

 

2.2. Μέρη Πειραµατικής ∆ιάταξης 

Ο εξοπλισµός που διαµορφώνει την πειραµατική διάταξη κατατάσσεται σε δύο 

κατηγορίες: 

• κινητό ή πλωτό τµήµα, 

• σταθερό τµήµα ή τµήµα ξηράς. 
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2.2.1. Πλωτό Τµήµα 

Όπως αναφέρθηκε και στην §2.1, ο διαθέσιµος χώρος στο σκάφος για την 

τοποθέτηση οργάνων είναι περιορισµένος. Έτσι τοποθετήθηκαν µόνο τα αναγκαίως 

απαραίτητα όργανα και παρελκόµενα. Αυτά είναι (Σχήµα 2.3): 

• κινηµατικός δέκτης GPS (rover). Η κεραία του δέκτη τοποθετείται σε 

κατακόρυφο στειλεό σε απόσταση από την επιφάνεια του νερού για να µη 

βρέχεται, 

• περίβλεπτο πρίσµα Γεωδαιτικού Σταθµού 360
Ο
. Το υπόψη πρίσµα 

τοποθετείται σε τέτοια θέση στο σκάφος ώστε να εξασφαλίζεται ορατότητα 

προς το Γεωδαιτικό Σταθµό σε όλη τη διαδροµή του σκάφους (Σχήµα 2.7), 

• αδρανειακό σύστηµα εντοπισµού, το οποίο περιλαµβάνει ξεχωριστό δέκτη 

GPS µετρήσεως κώδικα. Η τοποθέτηση του αδρανειακού συστήµατος στο 

σκάφος γίνεται µε ιδιαίτερη προσοχή ώστε ο προσανατολισµός του βασικού 

άξονα του συστήµατος να είναι παράλληλος µε το διαµήκη άξονα του 

σκάφους. Επιπρόσθετα, τοποθετήθηκε στο σκάφος φορητός ηλεκτρονικός 

υπολογιστής για την καταγραφή των µετρήσεων του αδρανειακού 

συστήµατος εντοπισµού. 

 

Σχήµα 2.3 ∆ιάταξη καταγραφής 

Figure 2.3 Structure of data acquisition system 
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∆εδοµένου ότι δεν ήταν δυνατή η παρέµβαση στην επιφάνεια του σκάφους για την 

τοποθέτηση του εξοπλισµού, κατασκευάσθηκε ειδική βάση από ελαφρύ υλικό, η οποία 

διαµορφώθηκε κατάλληλα για να υποδεχθεί τα όργανα. Ειδικότερα, χρησιµοποιήθηκε 

συµπαγές “φελιζόλ” στο οποίο βιδώθηκαν µεταλλικά ελάσµατα τα οποία φέρουν 

στειλεούς για την τοποθέτηση των οργάνων (Σχήµα 2.6). 

∆εδοµένου ότι η επιφάνεια του κωπηλατικού σκάφους δεν είναι επίπεδη, ήταν 

απαραίτητο να διαµορφωθεί το τµήµα της βάσης στήριξης ώστε να προσαρµοστεί στο 

σχήµα του σκάφους µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Όπως φαίνεται στο Σχήµα 2.5, η 

πλέον πρακτική µέθοδος αποδείχθηκε η κατασκευή καλουπιού, το οποίο τοποθετήθηκε 

στην επιφάνεια του σκάφους και πληρώθηκε µε γύψο. Το αποτύπωµα της καρίνας 

όπως προέκυψε από το οµοίωµα του γύψου χρησιµοποιήθηκε για την κατασκευή της 

βάσης.  

 

 

Σχήµα 2.4 Μονοθέσιο κωπηλατικό “σκιφ” 

Figure 2.4 One man rowing “skiff”  
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Σχήµα 2.5 Καλούπι κατασκευής βάσης τοποθέτησης οργάνων 

Figure 2.5 Mould applied for the construction of the sensor mounting base 

 

Η διάταξη τοποθετήθηκε στο πίσω µέρος της καρίνας, δεδοµένου ότι σε αυτή τη 

θέση αναπτύσσονται λιγότεροι κραδασµοί κατά την κίνηση του σκάφους σύµφωνα µε 

τους προπονητές. Επιπρόσθετα, η επιλογή αυτή προσέφερε επιπλέον χώρο κάτω από τα 

πόδια του αθλητή για την τοποθέτηση του κινητού δέκτη GPS. 

 

 

Σχήµα 2.6 Βάση τοποθέτησης οργάνων 

Figure 2.6 On purpose built sensor mounting base 

 

Η στήριξη της βάσης στην καρίνα πραγµατοποιήθηκε µε κολλητική ταινία υψηλής 

αντοχής µε ίνες, της οποίας το τµήµα που βρισκόταν µέσα στο νερό αφαιρέθηκε 

προκειµένου να µην επηρεαστεί η υδροδυναµική του σκάφους. 
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Σχήµα 2.7 Πάνω και κάτω: Κεραία GPS και πρίσµα Γεωδαιτικού Σταθµού τοποθετηµένα στο σκάφος 

Figure 2.7 Above and below: GPS antenna and Total Station prism fixed on the sensor base 
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Σχήµα 2.8 Ο αθλητής κωπηλασίας Ευστράτιος Αλεξίδης στο σκάφος µε την πειραµατική διάταξη 

Figure 2.8 Rowing athlete Eustratios Alexidis on board a rowing skiff bearing the experimental 

arrangement 

 

2.2.2. Τµήµα Ξηράς 

Ο Γεωδαιτικός Σταθµός και ο σταθερός δέκτης GPS τοποθετήθηκαν στην περιοχή 

του πειράµατος. Ειδικότερα, ο δέκτης GPS δεν χρειάζεται οπτική επαφή προς το πλωτό 

τµήµα – ωστόσο τοποθετείται στην περιοχή του πεδίου δοκιµών προκειµένου να µην 

υπερβαίνουν οι βάσεις τα 2 km. Επιπλέον, ο Γεωδαιτικός Σταθµός τοποθετείται έτσι 

ώστε να διατηρεί οπτική επαφή προς το πρίσµα ανά πάσα στιγµή. 

 

2.3. Επιλογή Χώρου ∆ιεξαγωγής Πειράµατος 

Η οµαλή διεξαγωγή του πειράµατος εξαρτάται άµεσα από τις καιρικές συνθήκες και 

τη διαµόρφωση του χώρου.  

Αναφορικά µε τις καιρικές συνθήκες, σηµειώνεται ότι: 

• η έντονη ηλιοφάνεια προκαλεί ανακλάσεις στην επιφάνεια του νερού, οι 

οποίες ενδέχεται να µειώσουν την απόδοση του Γεωδαιτικού Σταθµού, 

• ο κυµατισµός που προκαλείται από ισχυρούς ανέµους δεν επιτρέπει τη 

διεξαγωγή πειραµάτων βάση κανονισµών του αθλήµατος, 

• απαγορευτική είναι η εµφάνιση βροχόπτωσης καθώς επηρεάζει την επίδοση 

του αθλητή και µπορεί να καταστρέψει τον εξοπλισµό. 

Συνοψίζοντας, ιδανικές συνθήκες για τη διεξαγωγή πειράµατος είναι νεφελώδης 

καιρός µε άνεµο έντασης κάτω των 4 Beaufort. 

Αντίστοιχα, η περιοχή διεξαγωγής του πειράµατος πρέπει να παρέχει: 
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• δυνατότητα κίνησης του σκάφους σε ευθυγραµµία σε όλο το µήκος της 

διαδροµής, όπως απαιτείται και στους επίσηµους αγώνες, 

• µέγιστη απόσταση πλεύσης 2 km  σύµφωνα µε τους κανονισµούς 

κωπηλασίας, 

• ελάχιστη απόσταση ώστε να προλάβει να επιταχύνει το σκάφος, να έρθει σε 

στάση και να έχει πραγµατοποιήσει και τουλάχιστον 10 κουπιές σε σταθερή 

ταχύτητα, δηλαδή περίπου m300 µε ρυθµό 20 spm .  

Σηµειώνεται πως δεν ενδιαφέρει τόσο η δυνατότητα κίνησης σε µετάβαση και 

επιστροφή καθώς οι αγώνες πραγµατοποιούνται µόνο σε µετάβαση. Κρίσιµο πρακτικό 

παράγοντα για τη διενέργεια των πειραµάτων αποτελεί και η διαθεσιµότητα των 

κατάλληλων χώρων για κωπηλασία, καθώς και η διαθεσιµότητα αθλητών και 

προπονητών. 

Σε αυτή την εργασία πειράµατα διεξήχθησαν σε δύο περιοχές όπως περιγράφεται στη 

συνέχεια. 

 

2.3.1. Ο Στίβος Προπόνησης του “Οµίλου Ερετών” 

Ο “Όµιλος Ερετών” εδρεύει στο Μικρολίµανο Πειραιά που αποτελεί και φυσικό 

χώρο προπόνησης των αθλητών του οµίλου. Ως χώρος διεξαγωγής δοκιµών επιλέχθηκε 

τµήµα του λιµένα όπως φαίνεται στο Σχήµα 2.9.  

Η απόσταση κίνησης του σκάφους είναι περιορισµένη, της τάξης των m500 . 

Σηµειώνεται ότι το µικρό µήκος πλεύσης δεν αποτελεί µειονέκτηµα για τη διεξαγωγή 

προκαταρκτικών πειραµάτων. Βασικός στόχος των πειραµάτων αυτών είναι ο έλεγχος 

του εξοπλισµού και η βελτιστοποίηση της τεχνικής παρατήρησης. Ωστόσο, 

αναγνωρίζεται ότι βασικό µειονέκτηµα αυτής της επιλογής αποτελεί η πιθανότητα 

κίνησης ή στάθµευσης άλλων σκαφών στο λιµάνι, µε συνέπεια να παρεµποδίσουν το 

πείραµα. 
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Σχήµα 2.9 ∆ορυφορική εικόνα Μικρολίµανου (πηγή: Google Earth) 

Figure 2.9 Mikrolimano satellite image (source: Google Earth) 
 

2.3.2. Το Ολυµπιακό Κωπηλατοδρόµιο στο Σχινιά 

Αποτελεί τον επίσηµο χώρο διεξαγωγής αγώνων κωπηλασίας κατά τους 

Ολυµπιακούς Αγώνες του 2004 (Σχήµα 2.10) και για αυτό προσφέρεται για σε 

αγωνιστικές συνθήκες. Ο στίβος είναι κατασκευασµένος σύµφωνα µε διεθνή πρότυπα 

– ωστόσο, η περιοχή ευνοεί την ανάπτυξη ισχυρών ανέµων που µπορεί να επηρεάσουν 

τη διαδικασία. 

 

 

Σχήµα 2.10 ∆ορυφορική εικόνα κωπηλατοδρόµιου Σχινιά (πηγή: Google Earth) 

Figure 2.10 Satellite image of the Skinias rowing stadium (source: Google Earth) 
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3. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 

 

3.1. Πειραµατική ∆ιαδικασία στο Μικρολίµανο 

Βασικός στόχος του πειράµατος στο Μικρολίµανο ήταν ο δοκιµαστικός έλεγχος της 

πειραµατικής διάταξης σε πραγµατικές συνθήκες. Ειδικότερα, η ανάλυση των 

αποτελεσµάτων αποβλέπει στην ανάδειξη τυχόν αδυναµιών του συστήµατος 

καταγραφής και τη λήψη διορθωτικών µέτρων για το ολοκληρωµένο πείραµα, στο 

Ολυµπιακό Κωπηλατοδρόµιο.  

Ο σχεδιασµός προέβλεπε την εκτέλεση κατά το δυνατών περισσότερων διαδροµών 

προκειµένου να συλλεχθούν επαρκή δεδοµένα. Τα πειράµατα περιλαµβάνουν έναν 

αθλητή και ως σκάφος δοκιµών χρησιµοποιήθηκε µονοθέσιο του “Οµίλου Ερετών” στο 

οποίο προσαρµόστηκαν τα όργανα. Οι συνθήκες διενέργειας των πειραµάτων 

παρατίθενται στον Πίνακα 3.1 – οι οποίες παρέµειναν αµετάβλητες σε όλη τη διάρκεια 

των δοκιµών. Οι δοκιµές πραγµατοποιήθηκαν την Τετάρτη 06/12/2006. 

 

Τοποθεσία Μικρολίµανο

Μέγιστη Απόσταση Πλεύσης 500 m 

Χρόνος Εκτέλεσης 08:00 - 11:00

Καιρικές Συνθήκες Έντονη ηλιοφάνεια

Άνεµος <2 Beaufort  

Πίνακας 3.1 Συνθήκες εκτέλεσης πρώτου πειράµατος 

Table 3.1 Test area and weather conditions during the first experiment 

 

Ο σταθερός δέκτης GPS (σηµείο BASE στο Σχήµα 3.1) τοποθετήθηκε στην οροφή 

του κτιρίου του “Οµίλου Ερετών” ενώ ο Γεωδαιτικός Σταθµός (σηµείο TRK στο 

Σχήµα 3.1) εγκαταστάθηκε στην προβλήτα σε σηµείο που να εξασφαλίζεται οπτική 

επαφή προς το σκάφος αλλά και προς το σταθερό δέκτη GPS. Η οπτική επαφή 

Γεωδαιτικού Σταθµού – σταθερού δέκτη GPS είναι απαραίτητη προκειµένου η θέση 

του σκάφους να υπολογιστεί σε κοινό σύστηµα αναφοράς. Η απόλυτη θέση του 

σκάφους δεν έχει σηµασία για τη µελέτη, γεγονός το οποίο οδήγησε στην απόφαση να 

αναφέρονται σε τοπικό σύστηµα αναφοράς όλες οι συντεταγµένες, οπότε και η ίδρυση 

των στάσεων ήταν ανεξάρτητη κρατικού συστήµατος αναφοράς. Για την αναγωγή των 

µετρήσεων και των δύο οργάνων σε κοινό τοποκεντρικό σύστηµα αναφοράς, 

µετρήθηκε εκ των υστέρων η βάση µεταξύ των σηµείων BASE – TRK µε µέθοδο του 

ταχέως στατικού εντοπισµού GPS. ∆εδοµένου ότι οι βάσεις που απαιτείται να 
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µετρηθούν δεν είναι µεγαλύτερες του 1 km δεν κρίθηκε αναγκαία η εισαγωγή κλίµακας 

παραµόρφωσης ή µοντέλου γεωειδούς κατά την επίλυση. Το σκάφος που 

χρησιµοποιήθηκε είναι απλό µονοθέσιο “σκιφ” κατασκευής της γερµανικής εταιρείας 

Empacher, µήκους 8 m µε κουπιά Concept II τύπου Smooth. Τις διαδροµές εκτέλεσε ο 

αθλητής κ. Ευστράτιος Αλεξίδης (Σχήµα 3.1) υπό την επίβλεψη του προπονητή             

κ. Πρόδροµου Πολυκαρπίδη του “Οµίλου Ερετών”.  

Συνολικά πραγµατοποιήθηκαν επτά διαδροµές σε µετάβαση µε αφετηρία την 

προβλήτα του “Οµίλου Ερετών” στην οποία βρισκόταν ο Γεωδαιτικός Σταθµός και 

τερµατισµό την αντίκρυ πλευρά του λιµανιού. Τα βασικά χαρακτηριστικά κάθε 

διαδροµής συνοψίζονται στον Πίνακα 3.2. 

 

 

Σχήµα 3.1 Ο αθλητής κωπηλασίας Ευστράτιος Αλεξίδης στο σκάφος µε την πειραµατική διάταξη κατά 

την πρώτη σειρά δοκιµών 

Figure 3.1 Rowing athlete Eustratios Alexidis on board a rowing skiff bearing the experimental 

arrangement during the first set of trial runs 
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Όργανο ∆ιαδροµή

Μέσος 

χρόνος 

µεταξύ 

διαδοχικών 

σηµείων (sec)

Μέση 

απόσταση 

µεταξύ 

διαδοχικών 

σηµείων (m)

Μέση 

ταχύτητα 

(m/sec)

Απόσταση 

αρχής - 

τέλους (m)

Αριθµός 

σηµείων

∆ιάρκεια 

διαδροµής 

(sec)

∆ιαδροµή E1 0.275 0.88 3.28 152.45 174 47.4

∆ιαδροµή E4 0.425 1.49 3.51 287.80 194 82.1

∆ιαδροµή E6 0.273 1.12 4.04 285.76 257 70.0

∆ιαδροµή E7 0.269 1.22 4.53 280.98 232 62.2

∆ιαδροµή E1 0.100 0.31 3.14 151.67 484 48.3

∆ιαδροµή E2 0.100 0.37 3.65 274.24 753 75.2

∆ιαδροµή E3 0.100 0.35 3.53 181.26 516 51.6

∆ιαδροµή E4 0.100 0.35 3.47 287.31 831 82.9

∆ιαδροµή E5 0.100 0.37 3.66 244.64 670 66.9

∆ιαδροµή E6 0.100 0.39 3.86 286.47 745 74.4

∆ιαδροµή E7 0.100 0.45 4.14 290.48 703 70.2

G
P
S

T
o
ta
l 

S
ta
ti
o
n

 
Πίνακας 3.2 Μικρολίµανο: Στατιστικά στοιχεία δεδοµένων συλλογής 

Table 3.2 Mikrolimano: Field data statistics overview 

 

 

 

Σχήµα 3.2 Σύνοψη διαδροµών πρώτου πειράµατος σε δορυφορική εικόνα 

Figure 3.2 Trial runs of the first experiment overlaid on a satellite image 
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3.1.1. Περιγραφή ∆ιαδροµής E1 

Η πρώτη διαδροµή είχε αποκλειστικά δοκιµαστικό χαρακτήρα. Το σκάφος διένυσε το 

µισό του διαθέσιµου µήκους, δηλαδή απόσταση περίπου 150 m. Από τον αθλητή 

ζητήθηκε να κινηθεί µε σταθερή ταχύτητα µετά την εκκίνηση ίση µε 22 spm. Συνολικά 

εκτελέστηκαν 12 πλήρεις κουπιές, ενώ η µέγιστη ταχύτητα του σκάφους υπολογίστηκε 

σε 4.5 m /sec . 

 

 

Σχήµα 3.3 ∆ιαδροµή Ε1 – Επίλυση GPS 

Figure 3.3 Trial Run Ε1 – GPS Solution 

 

 

Σχήµα 3.4 ∆ιαδροµή E1 – Επίλυση Γεωδαιτικού Σταθµού 

Figure 3.4 Trial Run E1 – Tracking Total Station Solution 
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Σχήµα 3.5 ∆ιαδροµή E1: ∆ιάγραµµα ταχύτητας - χρόνου, επίλυση GPS 

Figure 3.5 Trial Run E1: Velocity - time diagram, GPS solution 
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Σχήµα 3.6 ∆ιαδροµή E1: ∆ιάγραµµα ταχύτητας - χρόνου, επίλυση Γεωδαιτικού Σταθµού 

Figure 3.6 Trial Run E1: Velocity - time diagram, Tracking Total Station solution 

 

Ο χρόνος των διαγραµµάτων δίνεται σε δευτερόλεπτα GPS µετρηµένα από την αρχή 

της εβδοµάδας, δηλαδή από την Κυριακή 03/12/06 στις 00:00. Η στιγµιαία ταχύτητα 

υπολογίσθηκε ως η απόσταση των σηµείων ανά δύο ως προς το χρόνο καταγραφής 

τους.  
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Η σύγκριση των δεδοµένων του GPS µε αυτά του Γεωδαιτικού Σταθµού οδηγεί στο 

συµπέρασµα ότι η καταγραφή GPS απεικονίζει την κίνηση µε µεγαλύτερη 

περιοδικότητα. Το γεγονός αυτό οφείλεται στη µικρότερη συχνότητα καταγραφής που 

εµφανίζει ο Γεωδαιτικός Σταθµός σε σχέση µε το σύστηµα GPS (βλ. Σχήµατα 3.5 και 

3.6). Επιπλέον, στο Σχήµα 3.6 εµφανίζεται µεγαλύτερη τιµή µέγιστης ταχύτητας κατά 

1 m / sec ενώ η έντονη διακύµανση των ακρότατων τιµών δεν επιτρέπει το διαχωρισµό 

των φάσεων κουπιάς, γεγονός που οδηγεί στο προκαταρτικό συµπέρασµα ότι ο 

συγκεκριµένος Γεωδαιτικός Σταθµός αδυνατεί να καταγράψει πλήρως το φαινόµενο.  
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3.1.2. Περιγραφή ∆ιαδροµής E2 

Η δεύτερη διαδροµή αποδείχθηκε είναι πληρέστερη από την πρώτη, καθώς το 

σκάφος έφτασε στον αντικριστό µώλο του λιµένα µε σταθερό ρυθµό 20 spm. Η 

συνολική απόσταση που διανύθηκε ήταν της τάξης των 275 m µε µέγιστη ταχύτητα τα 

4.6 m / sec . 

 

 

Σχήµα 3.7 ∆ιαδροµή E2 – Επίλυση GPS 

Figure 3.7 Trial Run E2 – GPS Solution 
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Σχήµα 3.8 ∆ιαδροµή E2: ∆ιάγραµµα ταχύτητας - χρόνου, επίλυση GPS 

Figure 3.8 Trial Run E2: Velocity - time diagram, GPS solution 
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3.1.3. Περιγραφή ∆ιαδροµής E3 

Η αφετηρία της τρίτης διαδροµής έγινε σε µικρότερη απόσταση από την προβλήτα σε 

σχέση µε τις προηγούµενες λόγω της κίνησης άλλων σκαφών στο λιµάνι. 

Επιδιωκόµενος ρυθµός κίνησης ήταν πάλι 20 spm, ενώ διανύθηκε απόσταση 180 m  µε 

µέγιστη ταχύτητα 4.4 m / sec . 

 

 

Σχήµα 3.9 ∆ιαδροµή E3 – Επίλυση GPS 

Figure 3.9 Trial Run E3 – GPS solution 

 

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

292470 292475 292480 292485 292490 292495 292500 292505 292510 292515 292520

Time (sec)

V
e
lo

c
it

y
 (

m
/s

e
c
)

 

Σχήµα 3.10 ∆ιαδροµή E3: ∆ιάγραµµα ταχύτητας - χρόνου, επίλυση GPS 

Figure 3.10 Trial Run E3: Velocity - time diagram, GPS solution 
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3.1.4. Περιγραφή ∆ιαδροµής E4 

Προκειµένου να δοκιµαστεί η συµπεριφορά του αθλητή και του σκάφους σε 

διαφορετικές συνθήκες κίνησης, ζητήθηκε από τον αθλητή να επιταχύνει σε όλο το 

µήκος της διαδροµής. Αποτέλεσµα, ήταν να προλάβει στον περιορισµένο χώρο του 

λιµανιού να φτάσει το σκάφος την ταχύτητα των 5.5 m / sec . Το σκάφος διέσχισε όλο 

το λιµάνι, δηλαδή απόσταση 287 m. 

 

 

Σχήµα 3.11 ∆ιαδροµή E4 – Επίλυση GPS 

Figure 3.11 Trial Run E4 – GPS solution 
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Σχήµα 3.12 ∆ιαδροµή E4: ∆ιάγραµµα ταχύτητας - χρόνου, επίλυση GPS 

Figure 3.12 Trial Run E4: Velocity - time diagram, GPS solution 
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3.1.5. Περιγραφή ∆ιαδροµής E5 

Στη συγκεκριµένη διαδροµή ζητήθηκε από τον αθλητή να εκτελέσει πολύ γρήγορες 

κουπιές µε σταθερό ρυθµό 30 spm). Η µέγιστη ταχύτητα που επιτεύχθηκε ήταν 

5.5 m / sec . 

 

 

Σχήµα 3.13 ∆ιαδροµή E5 – Επίλυση GPS 

Figure 3.13 Trial Run E5 – GPS solution 
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Σχήµα 3.14 ∆ιαδροµή E5: ∆ιάγραµµα ταχύτητας - χρόνου, επίλυση GPS 

Figure 3.14 Trial Run E5: Velocity - time diagram, GPS solution 
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3.1.6. Περιγραφή ∆ιαδροµής E6 

Όµοια µε την ∆ιαδροµή Ε5, ζητήθηκε από τον αθλητή να διατηρήσει σταθερό ρυθµό 

κωπηλάτησης 30 spm. Στόχος αυτής της διαδροµής είναι να ελεγχθεί η 

επαναληψιµότητα στη συγκεκριµένη ταχύτητα. Η µέγιστη ταχύτητα ήταν 5.3 m / sec ,  

ελάχιστα µικρότερη συγκρινόµενη µε τη ∆ιαδροµή Ε5.  

 

 

Σχήµα 3.15 ∆ιαδροµή E6 – Επίλυση GPS  

Figure 3.15 Trial Run E6 – GPS solution 
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Σχήµα 3.16 ∆ιαδροµή E6: ∆ιάγραµµα ταχύτητας - χρόνου, επίλυση GPS 

Figure 3.16 Trial Run E6: Velocity - time diagram, GPS solution 
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3.1.7. Περιγραφή ∆ιαδροµής E7 

Σκοπός της τελευταίας διαδροµής ήταν η µελέτη της συµπεριφοράς του συστήµατος 

αθλητή – σκάφος κατά τη διαδικασία εκκίνησης, όπως αυτή πραγµατοποιείται σε 

συνθήκες αγώνων. Η αγωνιστική εκκίνηση περιλαµβάνει: 

• εκκίνηση του σκάφους µε 5 γρήγορες αλλά όχι δυνατές κουπιές σε ρυθµό 

περίπου 38 spm , 

• ακολουθούν 10 λίγο πιο δυνατές από τις αρχικές κουπιές, 

• ο αθλητής εκτελεί 20 κουπιές προσπαθώντας να ελαττώσει το ρυθµό στα 

32 spm . 

Τέλος, στους αγώνες των 2000 m, το σκάφος συνεχίζει για 1000 m µε σταθερό ρυθµό 

και τα τελευταία 500 m επιταχύνει ξανά πριν τερµατίσει. 

 

 

Σχήµα 3.17 ∆ιαδροµή E7 – Επίλυση GPS 

Figure 3.17 Trial Run E7 – GPS solution 
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Σχήµα 3.18 ∆ιαδροµή E7 – Επίλυση Γεωδαιτικού Σταθµού 

Figure 3.18 Trial Run E7 – Tracking Total Station solution 

 

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

5.5

6.0

294120 294130 294140 294150 294160 294170 294180

Time (sec)

V
e
lo

c
it

y
 (

m
/s

e
c
)

 

Σχήµα 3.19 ∆ιαδροµή E7: ∆ιάγραµµα ταχύτητας - χρόνου, επίλυση GPS 

Figure 3.19 Trial Run E7: Velocity - time diagram, GPS solution 

 

Εξαιτίας του περιορισµένου χώρου στο Μικρολίµανο εκτελέστηκαν 32 κουπιές 

συνολικά (Σχήµα 3.19). Οι τέσσερις πρώτες έχουν µικρή χρονική διάρκεια – περίπου 

1.5 sec  κάθε µία (κατά µέσο όρο 40 spm) – και φέρνουν το σκάφος στην ταχύτητα των 

5.4 m / sec . Από την πέµπτη έως και τη δέκατη τρίτη, κάθε κουπιά διαρκεί 

1.8 sec 1.9 sec−  (περίπου 33 spm), ενώ η ταχύτητα παραµένει σταθερή  (5.6 m / sec ). 
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Από τη δέκατη τέταρτη κουπιά και µετά, ο ρυθµός κωπηλασίας µειώνεται στα 2.0 sec  

διάρκεια κουπιάς (30 spm) µε ταχύτητα 5.4 m / sec  έως ότου ακινητοποιηθεί το 

σκάφος. 

Οι µετρήσεις του Γεωδαιτικού Σταθµού (Σχήµα 3.20) για τη συγκεκριµένη διαδροµή 

έδωσαν ιδιαίτερα ελλιπή διαγράµµατα στα οποία είναι αδύνατον να διακριθούν οι 

κουπιές.  
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Σχήµα 3.20 ∆ιαδροµή E7: Απόσπασµα διαγράµµατος ταχύτητας – χρόνου, επίλυση Γεωδαιτικού 

Σταθµού  

Figure 3.20 Trial Run E7: Velocity - time diagram segment, Tracking Total Station solution 
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3.2. Πειραµατική ∆ιαδικασία στο Ολυµπιακό Κωπηλατοδρόµιο 

Οι δοκιµές στο Ολυµπιακό Κωπηλατοδρόµιο πραγµατοποιήθηκαν µε µεγάλη χρονική 

διαφορά από το πρώτο πείραµα δίνοντας τη δυνατότητα αναβάθµισης της πειραµατικής 

διάταξης ώστε να ενταχθεί και το αδρανειακό σύστηµα εντοπισµού σε αυτή (Σχήµα 

3.23).  

 

 

Σχήµα 3.21 Άποψη του Ολυµπιακού Κωπηλατοδροµίου Σχινιά 

Figure 3.21 View of the Skinias Olympic Rowing Center 

 

Καθώς η µέθοδος οργάνωσης και εκτέλεσης του πρώτου πειράµατος δεν παρουσίασε 

ιδιαίτερα προβλήµατα, εφαρµόστηκε ανάλογη µεθοδολογία στις δοκιµές στο 

Ολυµπιακό Κωπηλατοδρόµιο. Ο Γεωδαιτικός Σταθµός τοποθετήθηκε κοντά στο 

σηµείο της εκκίνησης του σκάφους στην ευθυγραµµία του διαζώµατος στο οποίο είχε 

σχεδιαστεί να κινηθεί το κωπηλατικό σκάφος. Η συγκεκριµένη στάση οργάνου 

επιτυγχάνει τη συνεχή παρακολούθηση του καταφώτου χωρίς το όργανο να εκτελεί 

µεγάλες γωνιακές µετακινήσεις που ενδέχεται να οδηγήσουν σε απώλεια στόχου. Ως 

µηδενικός προσανατολισµός λήφθηκε η διεύθυνση Γεωδαιτικός Σταθµός (TRK) – 

Σταθερός ∆έκτης GPS (BASE). Η βάση των δύο σηµείων µετρήθηκε µε τη µέθοδο του 

ταχέως στατικού εντοπισµού. 

 

Τοποθεσία Ολυµπιακό Κωπηλατοδρόµιο Σχινιά

Μέγιστη Απόσταση Πλεύσης 2000 m

Χρόνος Εκτέλεσης 10:00 - 13:00

Καιρικές Συνθήκες Συννεφιά

Άνεµος 3-4 Beaufort (6 στην τελευταία διαδροµή)  

Πίνακας 3.3 Συνθήκες εκτέλεσης δευτέρου πειράµατος 

Table 3.3 Conditions governing the second experiment 
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Το κύριο πρόβληµα που αντιµετωπίστηκε κατά τη διεξαγωγή των δοκιµών ήταν η 

ένταση του ανέµου. Οι πρώτες διαδροµές εκτελέστηκαν µε επιτυχία αλλά προς το 

τέλος των δοκιµών, η ένταση του ανέµου έφτασε τα 5 – 6 Beaufort µε Βόρια 

κατεύθυνση. Καθώς ο αγωνιστικός στίβος έχει προσανατολισµό Β – Ν, οι κυµατισµοί 

δυσχέραιναν την κίνηση του σκάφους µε αποτέλεσµα να διακοπεί η τελευταία δοκιµή 

και να µην πραγµατοποιηθεί η τελική, πλήρης διαδροµή των 2 km  όπως είχε 

υπολογιστεί αρχικά. 

Το σκάφος που χρησιµοποιήθηκε ήταν της κινέζικης εταιρείας Flying Eagle, µήκους 

8 m  και µε κουπιά Concept II τύπου Smooth. Στο σκάφος επέβαινε ο αθλητής                

κ. Αναστάσιος Μαρίνος υπό την επίβλεψη του κ. Πολυχρόνη Βλασταρίδη (Σχήµα 3.22). 

 

 

Σχήµα 3.22 Ο αθλητής κωπηλασίας Αναστάσιος Μαρίνος στο σκάφος µε την πειραµατική διάταξη 

κατά τη δεύτερη σειρά δοκιµών 

Figure 3.22 Rowing athlete Anastasios Marinos on board a rowing skiff bearing the experimental 

arrangement during the second set of trial runs 
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Σχήµα 3.23 Κεραία δέκτη GPS, αδρανειακό σύστηµα εντοπισµού και περίβλεπτο πρίσµα 

τοποθετηµένα στο σκάφος 

Figure 3.23 GPS antenna, inertial guidance system and 360 degrees prism mounted on the boat 

 

 

Όργανο ∆ιαδροµή

Μέσος 

χρόνος 

µεταξύ 

διαδοχικών 

σηµείων (sec)

Μέση 

απόσταση 

µεταξύ 

διαδοχικών 

σηµείων (m)

Μέση 

ταχύτητα 

(m/sec)

Απόσταση 

αρχής - 

τέλους (m)

Αριθµός 

σηµείων

∆ιάρκεια 

διαδροµής 

(sec)

∆ιαδροµή S1 Μετ. 0.279 1.08 3.90 505.00 526 199.1

∆ιαδροµή S2 Μετ. 0.279 1.07 3.85 324.74 333 223.2

∆ιαδροµή S3 Μετ. 0.279 1.01 3.65 394.22 494 118.6

∆ιαδροµή S4 Μετ. 0.285 1.02 3.60 524.33 694 144.2

∆ιαδροµή S1 Μετ. 0.100 0.33 3.33 758.07 2286 228.4

∆ιαδροµή S1 Επ. 0.100 0.38 3.84 759.95 1993 199.1

∆ιαδροµή S2 Μετ. 0.100 0.34 3.34 763.67 2234 223.2

∆ιαδροµή S2 Επ. 0.100 0.39 3.87 458.61 1188 118.6

∆ιαδροµή S3 Μετ. 0.100 0.28 2.76 397.31 1444 144.2

∆ιαδροµή S3 Επ. 0.100 0.30 3.03 391.27 1292 129.0

∆ιαδροµή S4 Μετ. 0.100 0.25 2.54 534.82 2111 210.9

T
o
ta
l 

S
ta
ti
o
n

G
P
S

 

Πίνακας 3.4 Ολυµπιακό Κωπηλατοδρόµιο: Στατιστικά στοιχεία δεδοµένων συλλογής 

Table 3.4 Olympic Rowing Center: Field data statistics overview 
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3.2.1. Περιγραφή ∆ιαδροµής S1 

Η διαδροµή εκτελέστηκε σε µετάβαση και επιστροφή από και προς το σηµείο 

εκκίνησης. Το σκάφος αποµακρύνθηκε 760 m από την προβλήτα εκκίνησης. Κατά τη 

σε µετάβαση διαδροµή το σκάφος ανέπτυξε µέση ταχύτητα 3.3 m / sec  µε αντίθετο 

άνεµο. Αντίθετα, κατά την επιστροφή η ταχύτητα αυξήθηκε στα 3.8 m / sec  χάρη στον 

ούριο άνεµο.  

 

 

Σχήµα 3.24 ∆ιαδροµή S1 σε µετάβαση και επιστροφή – Επίλυση GPS 

Figure 3.24 Trial Run S1 forward and backwards run – GPS Solution 

 

Από τα Σχήµατα 3.25 και 3.26 διακρίνονται διαφορές στη µορφή των καµπυλών 

ταχύτητας σε µετάβαση και επιστροφή, οι οποίες σχετίζονται άµεσα µε τη διεύθυνση 

του ανέµου και αναλύονται στο Κεφάλαιο 4. 
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Σχήµα 3.25 ∆ιαδροµή S1 σε µετάβαση: ∆ιάγραµµα ταχύτητας - χρόνου, επίλυση GPS 

Figure 3.25 Trial Run S1 forward run: Velocity - time diagram, GPS solution 
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Σχήµα 3.26 ∆ιαδροµή S1 σε επιστροφή: ∆ιάγραµµα ταχύτητας - χρόνου, επίλυση GPS 

Figure 3.26 Trial Run S1 backward run: Velocity - time diagram, GPS solution 
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3.2.2. Περιγραφή ∆ιαδροµής S2 

H ∆ιαδροµή S2 είναι ανάλογη µε τη ∆ιαδροµή S1 µε τη διαφορά ότι η µνήµη του 

καταγραφικού του GPS δεν ήταν αρκετή προκειµένου να αποτυπωθεί ολόκληρη η 

επιστροφή – καταγράφηκαν 500 m από τα συνολικά 760 m. Η ταχύτητα του σκάφους 

κυµάνθηκε στα ίδια επίπεδα, δηλαδή 3.3 m / sec  κατά τη µετάβαση και 3.8 m / sec  

κατά την επιστροφή. 

 

 

Σχήµα 3.27 ∆ιαδροµή S2 σε µετάβαση και επιστροφή – Επίλυση GPS 

Figure 3.27 Trial Run S2 forwards and backwards run – GPS Solution 
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Σχήµα 3.28 ∆ιαδροµή S2 σε µετάβαση: ∆ιάγραµµα ταχύτητας - χρόνου, επίλυση GPS 

Figure 3.28 Trial Run S2 forward run: Velocity - time diagram, GPS solution 

 

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

Time (sec)

V
e
lo

c
it

y
 (

m
/s

e
c
)

 

Σχήµα 3.29 ∆ιαδροµή S2 σε επιστροφή: ∆ιάγραµµα ταχύτητας - χρόνου, επίλυση GPS 

Figure 3.29 Trial Run S2 backward run: Velocity - time diagram, GPS solution 
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3.2.3. Περιγραφή ∆ιαδροµής S3 

Κατά τη ∆ιαδροµή S3 προστέθηκε στη διάταξη το αδρανειακό σύστηµα για τη 

συλλογή επιπλέον πληροφορίας. Κύριο πρόβληµα που αντιµετωπίστηκε ήταν ο 

ενισχυµένος άνεµος. Το γεγονός αυτό σε συνδυασµό µε την κόπωση του αθλητή από 

τις συνεχόµενες διαδροµές, το σκάφος διένυσε µόνο 800 m συνολικά σε µετάβαση και 

επιστροφή. Η ταχύτητα µειώθηκε στα 2.7 m / sec κατά τη µετάβαση, δηλαδή 

σηµειώθηκε απώλεια 0.6 m / sec  σε σχέση µε τις προηγούµενες διαδροµές, και στα 3.0 

m / sec  κατά την επιστροφή, δηλαδή απώλεια 0.8 m / sec . Η µεγάλη µείωση της 

ταχύτητας κατά την επιστροφή, µε ευνοϊκό άνεµο, οφείλεται στο γεγονός ότι αν ανέβει 

το ύψος του κυµατισµού πάνω από ένα ορισµένο επίπεδο, ο αθλητής χάνει το ρυθµό 

του και δεν αποδίδει το ίδιο οπότε και είναι προτιµότερος αντίθετος άνεµος παρά 

ούριος. 

 

 

Σχήµα 3.30 ∆ιαδροµή S3 σε µετάβαση και επιστροφή – Επίλυση GPS 

Figure 3.30 Trial Run S3 forwards and backwards run – GPS Solution 
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 Σχήµα 3.31 ∆ιαδροµή S3 σε µετάβαση: ∆ιάγραµµα ταχύτητας - χρόνου, επίλυση GPS 

Figure 3.31 Trial Run S3 forward run: Velocity - time diagram, GPS solution 
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Σχήµα 3.32 ∆ιαδροµή S3 σε επιστροφή: ∆ιάγραµµα ταχύτητας - χρόνου, επίλυση GPS 

Figure 3.32 Trial Run S3 backward run: Velocity - time diagram, GPS solution 
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3.2.4. Περιγραφή διαδροµής S4 

Η διαδροµή S4 εκτελέστηκε µόνο σε µετάβαση λόγω της υψηλής έντασης του 

ανέµου. Στη συγκεκριµένη εφαρµογή παρατηρήθηκε και η χαµηλότερη µέση ταχύτητα 

( 2.5 m / sec)∼ . 

 

Σχήµα 3.34 ∆ιαδροµή S4 σε µετάβαση – Επίλυση GPS 

Figure 3.34 Trial Run S4 forwards run – GPS Solution 
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Σχήµα 3.35 ∆ιαδροµή S4 σε µετάβαση: ∆ιάγραµµα ταχύτητας - χρόνου, επίλυση GPS 

Figure 3.35 Trial Run S4 forward run: Velocity - time diagram, GPS solution 



 - 50 - 

4. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

 

4.1. Στατιστική Ανάλυση Φάσεων Κουπιάς 

Το κύριο προϊόν των µετρήσεων GPS είναι η θέση του σκάφους µέσω της οποίας 

προκύπτουν τα λοιπά κινηµατικά χαρακτηριστικά (ταχύτητα και επιτάχυνση). Από την 

προκαταρτική µελέτη των καµπυλών ταχύτητας, παρατηρείται ότι η κίνηση του 

σκάφους παρουσιάζει έντονη περιοδικότητα καθώς ο κωπηλάτης εκτελεί 

επαναλαµβανόµενες κινήσεις σε τακτά χρονικά διαστήµατα.  

Σε προηγούµενες εργασίες [1,2,3] έχει γίνει προσπάθεια να αναλυθεί ο “κύκλος 

κουπιάς” σε φάσεις µε απώτερο σκοπό να υπολογισθεί η αναλογία χρόνου που 

παραµένουν τα κουπιά µέσα στο νερό σε σχέση µε το χρόνο έξω από αυτό. Μεταξύ 

άλλων παραµέτρων, η συγκεκριµένη αναλογία θεωρείται καθοριστική για την 

κατάρτιση ορθής και αποτελεσµατικής τεχνικής. Στην πράξη, οι περισσότεροι 

προπονητές υπολογίζουν αυτή την αναλογία εµπειρικά, µε την παρατήρηση του αθλητή.  

Μέχρι σήµερα δεν είναι γνωστό στο συγγραφέα η µαθηµατική συνάρτηση που να 

περιγράφει την καµπύλη ταχύτητας ή να διακρίνει τις φάσεις κουπιάς. Ωστόσο έχουν 

γίνει προσπάθειες µελέτης του φαινοµένου σε διάφορες δηµοσιεύσεις [1,2,3,7]. 

Στην παρούσα εργασία η αναγνώριση και οριοθέτηση των φάσεων έγινε µε τη 

βοήθεια του κ. Π. Βλασταρίδη, προπονητή της Εθνικής Οµάδας Κωπηλασίας. 

 

4.1.1. Ανάλυση Φάσεων Κουπιάς µε Ρυθµό Κίνησης 20 spm 

Κατά τη διάρκεια των δοκιµών λήφθηκαν συνολικά 7 διαδροµές µε ρυθµό 

κωπηλασίας 20 spm. Σε αυτή την ενότητα, περιγράφεται αναλυτικά ένα µικρό τµήµα 

της ∆ιαδροµής E2 το οποίο επιλέχθηκε για τις οµαλές καιρικές συνθήκες και το βαθµό 

επαναληψιµότητας κατά την κωπηλάτηση (Σχήµα 4.1). Ο ρυθµός κωπηλάτησης 

ανέρχεται σε 20 spm, που ισοδυναµεί µε περίπου 3 sec για κάθε κουπιά. 
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Σχήµα 4.1 ∆ιάγραµµα ταχύτητας – χρόνου (απόσπασµα), ∆ιαδροµή E2  

Figure 4.1 Velocity - time diagram segment, Trial Run E2 

 

 

 

Σχήµα 4.2 Ανάλυση του “κύκλου κουπιάς” σε φάσεις στο διάγραµµα ταχύτητας – χρόνου, ∆ιαδροµή 

E2 

Figure 4.2 “Paddle stroke” analysis on the velocity - time diagram, Trial Run E2 

 

Σύµφωνα µε την §1.2 ο κύκλος κουπιάς διακρίνεται σε τέσσερις φάσεις. Ειδικότερα, 

για τα δεδοµένα του Σχήµατος 4.1 παρατηρούνται τα εξής: 
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Άρπαγµα (Catch): Αποτελεί σχεδόν στιγµιαία κίνηση της λεπίδας των κουπιών όταν 

εισχωρεί στο νερό. Ακολουθείται από απότοµη επιβράδυνση του σκάφους µέχρι να 

“µαζέψει” νερό η κουτάλα του κουπιού και ακολουθείται από την έναρξη της ώθησης 

από τον αθλητή. Στο Σχήµα 4.2 εντοπίζεται στο σηµείο µετά τη φάση επαναφοράς των 

κουπιών και αποτελεί την έναρξη της αιφνίδιας επιβράδυνσης του σκάφους. 

 

Τράβηγµα (Drive): Στην αρχή αυτής της φάσης εµφανίζεται απώλεια ταχύτητας που 

προκάλεσε το άρπαγµα, η οποία διαρκεί λίγο (κατά µέσο όρο 0.3 sec στο 

συγκεκριµένο διάγραµµα), συγκρινόµενη µε τη συνολική διάρκεια της φάσης του 

τραβήγµατος (1.3 sec αντίστοιχα). Ύστερα από την αρχική επιβράδυνση ξεκινάει η 

σταδιακή αύξηση της ταχύτητας του σκάφους που προκαλείται από την κίνηση των 

κουπιών αντίθετα προς την κατεύθυνση κίνησης. Το σκάφος επιτυγχάνει υψηλή 

ταχύτητα την οποία διατηρεί έως το επόµενο άρπαγµα. 

Η επιβράδυνση που εµφανίζεται προτού ολοκληρωθεί η 

φάση οφείλεται στον “δισταγµό” του αθλητή να διατηρήσει 

πλήρη ισχύ στα κουπιά πριν το ξενέρωµα. Αυτό οφείλεται στο 

γεγονός ότι η επόµενη φάση µπορεί να τον κάνει να χάσει την 

ισορροπία του, οπότε σιγουρεύει τη λαβή στο κουπί µε 

αποτέλεσµα να ελαττώνει την πίεση πριν το τραβήξει από το 

νερό.  

 

Ξενέρωµα (Finish): Σε αυτή τη φάση ο αθλητής χρησιµοποιεί 

κυρίως τα χέρια για να “τινάξει” το κουπί έξω από το νερό, 

ενώ µέχρι εκείνη τη στιγµή χρησιµοποιούσε το βάρος του ως 

κινητήρια δύναµη. Αυτή η τελευταία ώθηση, δίνει στο σκάφος 

ένα τελευταίο τίναγµα πριν αρχίσει η φάση της επαναφοράς το 

οποίο αποδεικνύεται από την κορυφή που εµφανίζεται στο 

διπλανό σχήµα. 

 

Επαναφορά (Recovery): Η φάση της επαναφοράς εµφανίζει ακανόνιστη ταλάντωση 

στο διάγραµµα η οποία δηµιουργείται καθώς ο αθλητής προσπαθεί να επαναφέρει το 

καρέλο και τα κουπιά στην προβλεπόµενη θέση πριν το επόµενο άρπαγµα. 

Λεπτοµέρεια φάσης 

Τραβήγµατος 

Λεπτοµέρεια φάσης 

Ξενερώµατος 
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Προκειµένου να κουνηθεί το καρέλο, ο κωπηλάτης τραβάει µε τα πόδια τη βάρκα προς 

την κατεύθυνση κίνησης, δίνοντας ώθηση στο σκάφος, ενώ θα έπρεπε να υπάρχει 

επιβράδυνση από τη στιγµή που η κινητήρια δύναµη παύει να ασκείται. Με τη 

µετακίνηση του καρέλου στην τελική του θέση, η ταχύτητα του σκάφους αρχίζει και 

µειώνεται όπως είναι αναµενόµενο. Ακολουθεί το άρπαγµα και το σκάφος εισέρχεται 

στον επόµενο “κύκλο κουπιάς”. 

 

Το διάγραµµα επιτάχυνσης του σκάφους (Σχήµα 4.3) δεν παρουσιάζει 

διαφοροποιήσεις ως προς τα συµπεράσµατα που µπορούν να προκύψουν για τη 

συµπεριφορά του σκάφους. 
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Σχήµα 4.3 Επικαλυπτόµενα διαγράµµατα ταχύτητας - χρόνου και επιτάχυνσης - χρόνου, ∆ιαδροµή E2 

Figure 4.3 Overlaid velocity - time and acceleration - time diagrams,Trial Run E2 

 

Σύµφωνα µε το Σχήµα 4.4, η µέγιστη επιβράδυνση προκύπτει λίγο µετά την 

ολοκλήρωση της φάσης του αρπάγµατος ενώ η µέγιστη επιτάχυνση σηµειώνεται κοντά 

στο τέλος του τραβήγµατος. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η απότοµη επιβράδυνση που 

σηµειώνεται λίγο πριν το ξενέρωµα, οπότε ο αθλητής προσπαθεί να σταθεροποιήσει τα 

κουπιά πριν από το τίναγµα τους έξω από το νερό. 
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Σχήµα 4.4 Ανάλυση του “κύκλου κουπιάς” σε φάσεις στο διάγραµµα επιτάχυνσης - χρόνου, ∆ιαδροµή 

E2 

Figure 4.4 “Paddle stroke” analysis on the acceleration - time diagram, Trial Run E2 

 

Αναφορικά µε τη χρονική διάρκεια κάθε φάσης (Πίνακας 4.1) προκύπτει ότι ο λόγος 

του χρόνου που τα κουπιά είναι έξω από το νερό προς το χρόνο που είναι βυθισµένα 

για τυχαίο δείγµα συνεχόµενων επαναλήψεων, είναι λίγο µεγαλύτερος της µονάδας – 

δηλαδή το άθροισµα του χρονικού διαστήµατος που διαρκεί το ξενέρωµα και η 

επαναφορά είναι µεγαλύτερο από το χρόνο τραβήγµατος. 

 

Αριθµός 

Κουπιάς

∆ιάρκεια 

Drive

∆ιάρκεια 

Finish

∆ιάρκεια 

Recovery

Συνολική 

∆ιάρκεια 

Finish και 

Recovery

Αναλογία 

(Finish + 

Recovery) / 

Drive

∆ιάρκεια 

Κουπιάς

1 1.4 0.4 1.2 1.6 1.1 3.0

2 1.4 0.3 1.1 1.4 1.0 2.8

3 1.4 0.4 1.0 1.4 1.0 2.8

4 1.6 0.2 1.1 1.3 0.8 2.9

5 1.4 0.5 1.1 1.6 1.1 3.0

6 1.3 0.3 1.3 1.6 1.2 2.9

7 1.3 0.5 1.0 1.5 1.2 2.8

Μ.Ο. 1.4 0.4 1.1 1.5 1.1 2.9

∆ιαδροµή E2

 

Πίνακας 4.1 ∆ιάρκεια φάσεων “κύκλου κουπιάς”, ∆ιαδροµή E2 

Table 4.1 “Paddle stroke” phase durations, Trial Run E2 
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Σχήµα 4.5 ∆ιάρκεια φάσεων “κύκλου κουπιάς”, ∆ιαδροµή E2 

Figure 4.5 “Paddle stroke” phase durations, Trial Run E2 

 

4.1.2. Ανάλυση Φάσεων Κουπιάς µε Ρυθµό Κίνησης 32 spm 

Συµπληρωµατικά της ανάλυσης που έγινε σε 20 spm , κρίνεται σκόπιµο να µελετηθεί 

το φαινόµενο όταν οι κουπιές είναι πιο γρήγορες και ο αθλητής έχει λιγότερο χρόνο να 

συγκεντρωθεί στην εκτέλεση της κίνησης. Επιλέγεται ένα τµήµα της ∆ιαδροµής E7 µε 

ρυθµό 32 spm . ∆εδοµένου ότι αυτά τα δεδοµένα συλλέχθηκαν µε ίδιες καιρικές 

συνθήκες µε αυτά της §4.1.1, τα αποτελέσµατα µπορούν να συγκριθούν µεταξύ τους. 

Ειδικότερα, από το Σχήµα 4.6 προκύπτουν δύο βασικά συµπεράσµατα. Πρώτον, στη 

φάση του τραβήγµατος το κουπί µένει αναλογικά περισσότερο χρόνο στο νερό από ότι 

έξω από αυτό. ∆εύτερον, η φάση της επαναφοράς διαρκεί πολύ λίγο, ενώ σηµειώνεται 

σηµαντική αύξηση της ταχύτητας. Σύµφωνα µε τον προπονητή κ. Π.  Βλασταρίδη, 

αυτό το γεγονός οφείλεται στην τεχνική που εφαρµόζει ο αθλητής, ο οποίος είναι 

ψηλός και κατά τη φάση της επαναφοράς προσπαθεί να κερδίσει ταχύτητα ασκώντας 

επιπλέον τίναγµα στο καρέλο, µε αποτέλεσµα να επιταχύνεται το σκάφος. Το 

αντίστοιχο φαινόµενο δεν παρατηρείται στους χαµηλούς ρυθµούς ( 20 spm ) στους 

οποίους δεν είναι απαραίτητο να χρησιµοποιεί το πλεονέκτηµα του ύψους του. 

Σύµφωνα µε τον προπονητή, η αύξηση της ταχύτητας κατά την επαναφορά δεν είναι 
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επιθυµητή και παραπέµπει σε λανθασµένη τεχνική καθώς δεν υπάρχει η απαιτούµενη 

ισορροπία για να πετύχει σωστά το επόµενο άρπαγµα. 

Πρέπει να σηµειωθεί πως το πλήθος των σηµείων του διαγράµµατος δεν είναι 

επαρκές για να προσδιοριστούν µε ακρίβεια τα όρια των φάσεων, όπως συµβαίνει στα 

πειράµατα των 20 – 24 spm. Κύρια αιτία είναι πιθανόν η συχνότητα καταγραφής του 

συστήµατος GPS. 

 

Σχήµα 4.6 Ανάλυση του “κύκλου κουπιάς” σε φάσεις στο διάγραµµα ταχύτητας – χρόνου, ∆ιαδροµή 

E7 

Figure 4.6 “Paddle stroke” analysis on the velocity - time diagram, Trial Run E7 



 - 57 - 

Αριθµός 

Κουπιάς

∆ιάρκεια 

Drive

∆ιάρκεια 

Finish

∆ιάρκεια 

Recovery

Συνολική 

∆ιάρκεια 

Finish και 

Recovery

Αναλογία 

(Finish + 

Recovery) / 

Drive

∆ιάρκεια 

Κουπιάς

1 1.1 0.4 0.4 0.8 0.7 1.9

2 1.1 0.3 0.5 0.8 0.7 1.9

3 1.2 0.2 0.4 0.6 0.5 1.8

4 1.2 0.4 0.4 0.8 0.7 2.0

5 1.1 0.3 0.5 0.8 0.7 1.9

6 1.2 0.2 0.6 0.8 0.7 2.0

7 1.0 0.3 0.6 0.9 0.9 1.9

Μ.Ο. 1.1 0.3 0.5 0.8 0.7 1.9

∆ιαδροµή E7

 

Πίνακας 4.2 ∆ιάρκεια φάσεων “κύκλου κουπιάς”, ∆ιαδροµή E7 

Table 4.2 “Paddle stroke” phase durations, Trial Run E7 

 

Η αναλογία του χρόνου που τα κουπιά είναι στον αέρα προς το χρόνο που είναι 

βυθισµένα είναι της τάξης του 0.7, δηλαδή σηµαντικά περισσότερος χρόνος µέσα στο 

νερό. 

 

4.1.3. Ανάλυση ∆ιανυθείσας Απόστασης ανά Κουπιά 

Όπως αναφέρθηκε στο Κεφάλαιο 1, εκτός από το ρυθµό κωπηλάτησης και την 

ταχύτητα του σκάφους, αποτελεί σηµαντικό παράγοντα και η απόσταση που διανύεται 

σε κάθε κουπιά. ∆ίνονται τα διαγράµµατα απόστασης – ταχύτητας για τις ∆ιαδροµές 

E2, E7, S1 – η τελευταία σε µετάβαση και επιστροφή (Σχήµατα 4.7, 4.9, 4.11 και 4.13 

αντίστοιχα). Σύµφωνα µε τις §4.1.1 και  §4.1.2 στις οποίες υπολογίσθηκαν οι κουπιές 

και οι φάσεις τους µε βάση το χρόνο, υπολογίζεται πόση απόσταση διανύει το σκάφος 

σε κάθε “κύκλο κουπιάς”. 
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Σχήµα 4.7 Απόσπασµα διαγράµµατος ταχύτητας - απόστασης, ∆ιαδροµή E2 

Figure 4.7 Velocity - distance chart segment, Trial Run E2 

 

Αριθµός 

Κουπιάς
∆ιάρκεια (sec)

Αναλογία 

(Finish + 

Recovery) / 

Drive

Απόσταση (m)

1 3.0 1.1 11.88

2 2.8 1.0 10.97

3 2.8 1.0 10.89

4 2.9 0.8 11.26

5 3.0 1.1 11.69

6 2.9 1.2 11.21

7 2.8 1.2 10.82

Μ.Ο. 2.9 1.1 11.25

∆ιαδροµή E2

 

Πίνακας 4.3 ∆ιάρκεια “κύκλου κουπιάς” και απόσταση, ∆ιαδροµή E2 

Table 4.3 “Paddle stroke” duration and distance covered, Trial Run E2 
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Σχήµα 4.8 ∆ιάγραµµα “κύκλου κουπιάς” - απόστασης, ∆ιαδροµή E2 

Figure 4.8 “Paddle stroke” - distance diagram, Trial Run E2 
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Σχήµα 4.9 Απόσπασµα διαγράµµατος ταχύτητας – απόστασης, ∆ιαδροµή E7 

Figure 4.9 Velocity - distance chart segment, Trial Run E7 

 



 - 60 - 

Αριθµός 

Κουπιάς
∆ιάρκεια (sec)

Αναλογία 

(Finish + 

Recovery) / 

Drive

Απόσταση (m)

1 1.9 0.7 8.66

2 1.9 0.7 8.65

3 1.8 0.5 8.26

4 2.0 0.7 8.97

5 1.9 0.7 8.51

6 2.0 0.7 8.99

7 1.9 0.9 8.47

Μ.Ο. 1.9 0.7 8.64

∆ιαδροµή E7

 

Πίνακας 4.4 ∆ιάρκεια “κύκλου κουπιάς” και απόσταση, ∆ιαδροµή E7 

Table 4.4 “Paddle stroke” duration and distance covered, Trial Run E7 
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Σχήµα 4.10 ∆ιάγραµµα “κύκλου κουπιάς” - απόστασης, ∆ιαδροµή E7 

Figure 4.10 “Paddle stroke” - distance diagram, Trial Run E7 

 

 



 - 61 - 

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

500 510 520 530 540 550 560

Distance (m)

V
e
lo

c
it

y
 (

m
/s

e
c
)

 

Σχήµα 4.11 Απόσπασµα διαγράµµατος ταχύτητας - απόστασης, ∆ιαδροµή S1 (µετάβαση) 

Figure 4.11 Velocity - distance chart segment, Trial Run S1 (forward run) 

 

Αριθµός 

Κουπιάς
∆ιάρκεια (sec)

Αναλογία 

(Finish + 

Recovery) / 

Drive

Απόσταση (m)

1 2.9 1.1 10.16

2 2.8 1.2 9.79

3 2.9 1.1 10.09

4 2.8 1.0 9.68

5 2.9 0.9 10.04

6 2.7 1.1 9.38

7 2.9 0.9 10.08

Μ.Ο. 2.8 1.0 9.89

∆ιαδροµή S1 - Μετάβαση

 

Πίνακας 4.5 ∆ιάρκεια “κύκλου κουπιάς” και απόσταση, ∆ιαδροµή S1 (µετάβαση) 

Table 4.5 “Paddle stroke” duration and distance covered, Trial Run S1 (forward run) 
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Σχήµα 4.12 ∆ιάγραµµα “κύκλου κουπιάς” - απόστασης, ∆ιαδροµή S1 (µετάβαση) 

Figure 4.12 “Paddle stroke” - distance diagram, Trial Run S1 (forward run) 
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Σχήµα 4.13 Απόσπασµα διαγράµµατος ταχύτητας – απόστασης, ∆ιαδροµή S1 (επιστροφή) 

Figure 4.13 Velocity - distance chart segment, Trial Run S1 (backward run) 
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Αριθµός 

Κουπιάς
∆ιάρκεια (sec)

Αναλογία 

(Finish + 

Recovery) / 

Drive

Απόσταση (m)

1 2.6 0.9 10.28

2 2.6 1.0 10.22

3 2.6 1.2 10.30

4 2.5 1.1 9.83

5 2.5 0.9 9.81

6 2.6 0.9 10.30

7 2.7 0.9 10.69

Μ.Ο. 2.6 1.0 10.20

∆ιαδροµή S1 - Επιστροφή

 

Πίνακας 4.6 ∆ιάρκεια “κύκλου κουπιάς” και απόσταση, ∆ιαδροµή S1 (επιστροφή) 

Table 4.6 “Paddle stroke” duration and distance covered, Trial Run S1 (backward run) 
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Σχήµα 4.14 ∆ιάγραµµα “κύκλου κουπιάς” – απόστασης, ∆ιαδροµή S1 (επιστροφή) 

Figure 4.14 “Paddle stroke” - distance diagram, Trial Run S1 (backward run) 

 

Από την παρατήρηση αυτών των διαγραµµάτων και πρωτίστως των πινάκων που 

παράγονται (Πίνακες 4.3, 4.4, 4.5 και 4.6) προκύπτουν τα εξής συµπεράσµατα: 

• για σταθερό ρυθµό κωπηλασίας, η απόσταση που διανύει το σκάφος στη 

διάρκεια κάθε “κύκλου κουπιάς”, δεν διαφέρει περισσότερο από 5% από την 

αµέσως προηγούµενη κουπιά, 
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• όταν ο κύκλος έχει µεγαλύτερη διάρκεια, το σκάφος διανύει και µεγαλύτερη 

απόσταση. Το παραπάνω ισχύει συγκρίνοντας κουπιές µεταξύ τους στην ίδια 

διαδροµή αλλά και ανάµεσα σε διαφορετικές διαδροµές, 

• ο λόγος του χρόνου που τα κουπιά είναι έξω από το νερό προς το χρόνο που 

βρίσκονται βυθισµένα δεν προκύπτει να επηρεάζει την απόσταση που διανύει 

το σκάφος.  

 

4.2. Η Επίδραση του Ανέµου και των Αθλητών 

4.2.1. Η Επίδραση του Ανέµου 

Για τη µελέτη της συµπεριφοράς του σκάφους σε κυµατισµό επιλέχθηκε η ∆ιαδροµή 

S1 σε µετάβαση και επιστροφή. Κατά τη µετάβαση (Σχήµα 4.15), ο άνεµος ήταν 

αντίθετος στην πορεία κίνησης µε αποτέλεσµα να επιβραδυνθεί το σκάφος. Αντιθέτως, 

κατά την επιστροφή (Σχήµα 4.16) το σκάφος επιταχύνει κατά 0.5 m /sec , ωστόσο 

διατηρείται ο ίδιος ρυθµός κουπιών ανά λεπτό. 

Παρά την απόλυτη αύξηση της ταχύτητας, το 

διάγραµµα επιστροφής είναι χειρότερο τεχνικά 

γιατί εµφανίζονται µεγάλες επιταχύνσεις κατά 

την επαναφορά. Ο ούριος άνεµος παύει να είναι 

ευνοϊκός από τη στιγµή που δυναµώνει ο 

κυµατισµός, µε συνέπεια να καθίσταται 

δυσκολότερος ο χειρισµός των κουπιών και οι 

δυνάµεις που ασκούνται στην καρίνα του 

σκάφους να προκαλούν έντονες ταλαντώσεις. Κατά συνέπεια, τα κουπιά σταµατούν να 

παρέχουν πλευρική στο σκάφος στήριξη όταν βγαίνουν από το νερό. Έτσι, στην 

προσπάθεια να επιτευχθεί ισορροπία, ο αθλητής προσπαθεί να κρατήσει τα κουπιά 

στον αέρα όσο λιγότερο γίνεται µε αποτέλεσµα να εκτελεί βιαστικά την επαναφορά και 

να τραβάει το σκάφος µε τα πόδια του.   

 

Μετάβαση 

Επιστροφή 
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Σχήµα 4.15 Απόσπασµα διαγράµµατος ταχύτητας – χρόνου, ∆ιαδροµή S1 (µετάβαση) 

Figure 4.15 Velocity - time chart segment, Trial Run S1 (forward run) 

 

Αριθµός 

Κουπιάς

∆ιάρκεια 

Drive

∆ιάρκεια 

Finish

∆ιάρκεια 

Recovery

Συνολική 

∆ιάρκεια 

Finish και 

Recovery

Αναλογία 

(Finish + 

Recovery) / 

Drive

∆ιάρκεια 

Κουπιάς

1 1.4 0.3 1.2 1.5 1.1 2.9

2 1.3 0.5 1.0 1.5 1.2 2.8

3 1.4 0.3 1.2 1.5 1.1 2.9

4 1.4 0.3 1.1 1.4 1.0 2.8

5 1.5 0.4 1.0 1.4 0.9 2.9

6 1.3 0.5 0.9 1.4 1.1 2.7

7 1.5 0.5 0.9 1.4 0.9 2.9

Μ.Ο. 1.4 0.4 1.0 1.4 1.0 2.8

∆ιαδροµή S1 - Μετάβαση

 
Πίνακας 4.7 ∆ιάρκεια φάσεων “κύκλου κουπιάς”, ∆ιαδροµή S1 (µετάβαση) 

Table 4.7 “Paddle stroke” phase durations, Trial Run S1 (forward run) 
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Σχήµα 4.16 Απόσπασµα διαγράµµατος ταχύτητας – χρόνου, ∆ιαδροµή S1 (επιστροφή) 

Figure 4.16 Velocity - time chart segment, Trial Run S1 (backward run) 

 

Αριθµός 

Κουπιάς

∆ιάρκεια 

Drive

∆ιάρκεια 

Finish

∆ιάρκεια 

Recovery

Συνολική 

∆ιάρκεια 

Finish και 

Recovery

Αναλογία 

(Finish + 

Recovery) / 

Drive

∆ιάρκεια 

Κουπιάς

1 1.4 0.3 0.9 1.2 0.9 2.6

2 1.3 0.4 0.9 1.3 1.0 2.6

3 1.2 0.3 1.1 1.4 1.2 2.6

4 1.2 0.3 1.0 1.3 1.1 2.5

5 1.3 0.3 0.9 1.2 0.9 2.5

6 1.4 0.4 0.8 1.2 0.9 2.6

7 1.4 0.3 1.0 1.3 0.9 2.7

Μ.Ο. 1.3 0.3 0.9 1.3 1.0 2.6

∆ιαδροµή S1 - Επιστροφή

 
Πίνακας 4.8 ∆ιάρκεια φάσεων “κύκλου κουπιάς”, ∆ιαδροµή S1 (επιστροφή) 

Table 4.8 “Paddle stroke” phase durations, Trial Run S1 (backward run) 

 

Από τη σύγκριση των δεδοµένων του Πίνακα 4.7 µε αυτά του Πίνακα 4.8 προκύπτει 

ότι ο αθλητής εκτελεί πιο γρήγορες κουπιές κατά την επιστροφή – ωστόσο ο λόγος 

επαναφοράς / τραβήγµατος παραµένει σταθερός καταδεικνύοντας ότι καταφέρνει να 

διατηρήσει την ίδια απόδοση και στις δύο περιπτώσεις κυµατισµού. 
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4.2.2. Η Επίδραση των Αθλητών 

Παρότι τα δύο πειράµατα πραγµατοποιήθηκαν σε διαφορετικές συνθήκες και µε 

διαφορετικούς αθλητές, τα διαγράµµατα ταχύτητας είναι παρόµοια για τον ίδιο ρυθµό 

κουπιών ανά λεπτό και σε κατάσταση χαµηλού κυµατισµού. Σποραδικές 

διαφοροποιήσεις παρουσιάζονται, χωρίς όµως να είναι δυνατόν να ερµηνευθούν λόγω 

της µικρής δειγµατοληψίας αλλά και της ανεπάρκειας παρόµοιων δηµοσιευµένων 

µελετών για να χρησιµοποιηθούν ως αναφορά. 

 

Σχήµα 4.17 Σύγκριση καµπυλών ταχύτητας διαφορετικών αθλητών 

Figure 4.17 Comparison of velocity curves generated by different athletes 

 

Σηµαντικοί παράγοντες που µπορεί να διαφοροποιήσουν την καµπύλη αποτελούν η 

κόπωση, η διάθεση του αθλητή, καθώς και το αν βρίσκεται σε περίοδο προετοιµασίας 

για αγώνες ή όχι. Η εξαγωγή συµπερασµάτων αναφορικά µε τις συστηµατικές 

διαφορές στην απόδοση των αθλητών χρειάζεται περισσότερες δοκιµές σε προσεκτικά 

σχεδιασµένα πειράµατα. 

 

4.3. Ανάλυση ∆εδοµένων Αδρανειακού Συστήµατος 

Όπως αναφέρθηκε και στο Κεφάλαιο 2, η αρχή λειτουργίας των αδρανειακών 

συστηµάτων εντοπισµού στηρίζεται στην απευθείας µέτρηση επιταχύνσεων ενός 

κινητού ως προς ένα σύστηµα συντεταγµένων του οποίου η αρχή και οι άξονες 

ορίζονται σε σχέση µε το κινούµενο σώµα. Η µέτρηση των επιταχύνσεων γίνεται µε 

επιταγχυσιόµετρα, ενώ ο έλεγχος προσανατολισµού γίνεται µε γυροσκόπια. Ο 

προσδιορισµός της ταχύτητας και της θέσης του κινητού προκύπτει µε επεξεργασία 

από τις µετρούµενες επιταχύνσεις. Βασικό γνώρισµα των αδρανειακών συστηµάτων 

εντοπισµού είναι η µείωση της ακρίβειας εντοπισµού µε το χρόνο λόγω της επίδρασης 

∆ιαδροµή E2 ∆ιαδροµή S1 
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των σφαλµάτων των πρωτογενών µετρήσεων. Σήµερα, η µέθοδος του αδρανειακού 

εντοπισµού συνδυάζεται µε δορυφορικές µεθόδους προσδιορισµού θέσης (GNSS). 

Στην παρούσα εργασία αναλύονται τα δεδοµένα που προέκυψαν από το 

ολοκληρωµένο σύστηµα εντοπισµού GPS / INS και εκείνα που προήλθαν από το 

ανεξάρτητο σύστηµα GPS δύο συχνοτήτων (L1 / L2). 

 

4.3.1. Ανάλυση Καµπύλης Επιτάχυνσης 

Μία από τις κύριες ποσότητες που παρέχεται από το αδρανειακό σύστηµα 

εντοπισµού είναι η επιτάχυνση του κινητού και κυρίως η επιτάχυνση στην κατεύθυνση 

του άξονα κίνησης. Αν και ο χρόνος που επισυνάπτεται στην πληροφορία προέρχεται 

από το σύστηµα GPS, η σύγκριση µε τα δεδοµένα που προέκυψαν από τους δέκτες 

Javad δεν είναι άµεση καθώς οι δύο αισθητήρες έχουν διαφορετική συχνότητα 

καταγραφής. 
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Σχήµα 4.18 Αδρανειακό σύστηµα: ∆ιάγραµµα επιτάχυνσης - χρόνου, ∆ιαδροµή S3 

Figure 4.18 Inertial system: Acceleration - time diagram, Trial Run S3 

 

Προκειµένου να γίνει σύγκριση “σηµείο προς σηµείο”, απαλείφονται δεδοµένα από 

το επιταχυνσιόµετρο έτσι ώστε η ανάλυση των µετρήσεων να γίνεται σε δεδοµένα 

10 Hz  (Σχήµα 4.18). Η διαδικασία αυτή δηµιουργεί δεδοµένα µειωµένης συχνότητας 

– ωστόσο, είναι απαραίτητη για την πρωταρχική σύγκριση των αποτελεσµάτων 

“σηµείο προς σηµείο” βάση του κοινού χρόνου GPS. 



 - 69 - 

Η διαδικασία εφαρµόζεται για τη ∆ιαδροµή S3 για την οποία υπάρχουν δεδοµένα και 

από τους δύο αισθητήρες. Η καµπύλη επιτάχυνσης του αδρανειακού συστήµατος 

παρουσιάζει την ίδια µορφή µε αυτή του GPS. Ειδικότερα, τα δύο συστήµατα έχουν 

καταγράψει ίδιες κορυφές σε τµήµατα απότοµης µεταβολής της ταχύτητας, το 

επιταχυνσιόµετρο παρουσιάζει µικρότερη διακύµανση όταν η επιτάχυνση είναι σχεδόν 

µηδενική ή έχει µικρή τιµή (Σχήµα 4.19). Οι διαφορές µπορούν να εξηγηθούν ως εξής: 

• η επιτάχυνση προκύπτει από το αδρανειακό ως πρωτογενές µέγεθος, ενώ από 

το σύστηµα GPS ως παράγωγο της στιγµιαίας θέσης, 

• τα όργανα χαρακτηρίζονται από διαφορετική ακρίβεια και είναι ρυθµισµένα 

να αντιδρούν σε διαφορετικά επίπεδα µεταβολών των µετρούµενων µεγεθών. 
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Σχήµα 4.19 Συγκριτική αντιπαραβολή διαγραµµάτων επιτάχυνσης – χρόνου συστηµάτων GPS και INS, 

∆ιαδροµή S3 

Figure 4.19 Comparison of the acceleration – time diagrams produced by the GPS and INS systems, 

Trial Run S3 

 

Αν και η µορφή των καµπυλών των δύο οργάνων είναι ίδιας µορφής, η διαφορά της 

τιµής της επιτάχυνσης από σηµείο σε σηµείο (Σχήµα 4.20) είναι αρκετά µεγάλη και 

κυµαίνεται από 1 – 2 2m /sec . 
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Σχήµα 4.20 ∆ιαφορά διαγραµµάτων επιτάχυνσης συστηµάτων GPS και INS, ∆ιαδροµή S3 

Figure 4.20 GPS and INS acceleration diagram difference, Trial Run S3 

 

Για τον υπολογισµό του βαθµού συσχέτισης των δεδοµένων, χρησιµοποιείται ο 

δείκτης ετεροσυσχέτισης (k)C  για δύο σειρές (i)X  και  (i)Y . Ο δείκτης 

ετεροσυσχέτισης µεταξύ δύο µεγεθών Χ και Υ ορίζεται ως: 

N k

(i) (i)

i 1
(k)

N N
2 2

(i) (i)

i 1 i 1

(X X)(Y Y)

C

(X X) (Y Y)

−

=

= =

− −
=

   
− −   

   

∑

∑ ∑
     (σχέση 4.1) 

όπου: 

• (i)X ,i 1,2..., N k= −  η τιµή του µεγέθους Χ, 

• (i)Y ,i 1,2..., N k= −  η τιµή του µεγέθους Υ, 

• X  η µέση τιµή του µεγέθους Χ για i 1,2..., N k= − , 

• Y  η µέση τιµή του µεγέθους Υ για i 1,2..., N k= − , 

• Ν η χρονική διάρκεια της χρονοσειράς (sec), 

• k,k 1,2..., N 1= −  η τιµή χρονικής υστέρησης (sec). 

Το διάγραµµα ετεροσυχέτισης παρέχει πληροφορία ως προς: 

• το βαθµό συσχέτισης των δύο χρονοσειρών, 
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• τη χρονική υστέρηση (time lag) της µίας χρονοσειράς από την άλλη 

προκειµένου οι δύο χρονοσειρές να παρουσιάζουν µέγιστη συσχέτιση. 

Από την εφαρµογή της µεθόδου στις τιµές επιτάχυνσης που προέκυψαν από τα δύο 

όργανα, προκύπτουν τα Σχήµατα 4.21 και 4.22, στα οποία απεικονίζεται η 

ετεροσυσχέτιση για κάθε τιµή χρονικής εκτροπής. 
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Σχήµα 4.21 ∆ιάγραµµα ετεροσυσχέτισης επιτάχυνσης δεδοµένων αδρανειακού και GPS 

Figure 4.21 Cross-correlation diagram for GPS and INS acceleration 

 

Από το Σχήµα 4.22 προκύπτει ότι τα δεδοµένα παρουσιάζουν τον υψηλότερο βαθµό 

συσχέτισης (k)C 0.849=  κατά τη χρονική εκτροπή lag 0 sec= . Η τιµή εκτροπής είναι 

αναµενόµενη καθώς τα δεδοµένα είναι συγχρονισµένα µε υψηλή ακρίβεια. Το (k)C  

προβλέπεται να είναι κοντά στη µονάδα καθόσον και οι δύο αισθητήρες καταγράφουν 

το ίδιο φυσικό µέγεθος.  

Τα παραπάνω επιβεβαιώνουν την αρχική εκτίµηση ότι τα δεδοµένα του αδρανειακού 

συστήµατος και του GPS ταυτίζονται σε µεγάλο βαθµό.  
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Σχήµα 4.22 ∆ιάγραµµα ετεροσυσχέτισης επιτάχυνσης δεδοµένων αδρανειακού και GPS (λεπτοµέρεια) 

Figure 4.22 Cross-correlation diagram for GPS and INS acceleration (detail) 

 

4.3.2. Υπολογισµός Γωνιών Στροφής του Σκάφους  

Οι γωνίες στροφής (γνωστές και ως γωνίες Tait – Bryan) χρησιµοποιούνται για να 

περιγράψουν τη γωνιακή µεταβολή του γύρω από τους άξονες του συστήµατος 

αναφοράς του σκάφους. Αποτελούν κρίσιµες παραµέτρους περιγραφής της δυναµικής 

του κινητού και αναφέρονται συνήθως στο κέντρο µάζας του οχήµατος (Σχήµα 4.23). 

∆ιακρίνονται οι εξής τρεις περιστροφές: 

• εγκάρσια στη φορά κίνησης (Προνευτασµός – Pitch): Αναφέρεται στο κατά 

πόσο µεταβάλλεται η υψοµετρική διαφορά του µπροστινού µέρους του 

σκάφους σε σχέση µε το πίσω µέρος και αντίστροφα, 

• περί τον διαµήκη στο σκάφος άξονα (∆ιατοιχισµός – Roll): Αναφέρεται στην 

περιστροφή του αριστερού µέρους του σκάφους σε σχέση µε το δεξί και 

αντίστροφα., 

• περί τον κάθετο στους δύο προηγούµενους άξονες (Μεταβολή Αζιµουθίου – 

Yaw): Αναφέρεται στη γωνιακή µεταβολή του σκάφους από την πορεία στην 

οποία κινείται ο διαµήκης άξονας. 
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Σχήµα 4.23 Γωνίες στροφής σκάφους 

Figure 4.23 Yaw pitch and roll rotational angles 

 

Το αδρανειακό σύστηµα υπολογίζει τις γωνίες στροφής του σκάφους ως προς το 

κέντρο µάζας του. Στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας, σηµειώνεται ότι οι γωνίες 

υπολογίζονται από το αδρανειακό σύστηµα µε ακρίβεια 0.01 deg  ενώ ο 

προσανατολισµός του οργάνου ως προς το βασικό άξονα του σκάφους έγινε µε 

µικρότερη ακρίβεια. Κατά συνέπεια, δεν ενδιαφέρει η απόλυτη τιµή ως µέγεθος όσο η 

διακύµανση των γωνιών µε το χρόνο.  

Στη συνέχεια, δίνονται αποσπάσµατα της ∆ιαδροµής S3 µε τα σηµεία εκκίνησης 

κάθε κουπιάς οριοθετηµένα µε κόκκινες, κατακόρυφες γραµµές. 
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Σχήµα 4.24 Προνευτασµός σκάφους 

Figure 4.24 Pitch - time diagram 

 

Αναφορικά µε την κίνηση του εµπρόσθιου µέρους του σκάφους σε σχέση µε το πίσω 

(Σχήµα 4.24), η µεταβολή της γωνίας κυµαίνεται σε επίπεδα µικρότερα του 1 deg  ανά 

κουπιά. Με την εκκίνηση της φάσης τραβήγµατος, το σκάφος εµφανίζει ανύψωση του 

µπροστινού µέρους, ενώ µε την παύση της ώθησης η καρίνα βυθίζεται πάλι. Πριν το 

επόµενο τράβηγµα και ενώ ο αθλητής βρίσκεται στη φάση επαναφοράς και κινείται 

προς το πίσω µέρος του σκάφους, εµφανίζεται όπως είναι αναµενόµενο ανύψωση του 

µπροστινού τµήµατος. 
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Σχήµα 4.25 ∆ιατοιχισµός σκάφους 

Figure 4.25 Roll - time diagram 

 

Στο Σχήµα 4.25 παρουσιάζεται η ταλάντωση του σκάφους περί τον άξονα κίνησής 

του (Roll). Η διακύµανση του µεγέθους είναι µεγαλύτερη από τις µεταβολές στην 

πρόνευση και προκαλείται από την προσπάθεια του αθλητή να ισορροπήσει τα κουπιά 

µέσα και έξω από το νερό και έχει εν γένει τυχαίο χαρακτήρα. 

Τέλος, παρουσιάζεται η µεταβολή της γωνίας διεύθυνσης του άξονα κίνησης του 

σκάφους (Σχήµα 4.26). Από την παρατήρηση του συγκεκριµένου µεγέθους δεν 

προκύπτει κάποια τάση – ωστόσο προκύπτει η προσπάθεια του αθλητή να διατηρήσει 

το σκάφος ευθύγραµµη κίνηση. 
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Σχήµα 4.26 Αζιµούθιο σκάφους 

Figure 4.26 Yaw - time diagram 

 

Τέλος, κρίνεται σκόπιµο να γίνει έλεγχος συσχέτισης µεταξύ προνευτασµού και 

επιτάχυνσης χρησιµοποιώντας τη Σχέση 4.1. Τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται στο 

Σχήµα 4.27, από όπου προκύπτει πως υπάρχει βαθµός ετεροσυσχέτισης (k)C 0.307= −  

για lag 0 sec= . Η τιµή δείχνει κάποια σύνδεση αλλά όχι ισχυρή. 
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Σχήµα 4.27 Ετεροσυσχέτιση προνευτασµού και επιτάχυνσης αδρανειακού συστήµατος 

Figure 4.27 Cross-correlation diagram of INS acceleration and pitch angle 
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4.4. Φασµατική Ανάλυση ∆εδοµένων  

4.4.1. Θεωρητικό Υπόβαθρο 

Η προκαταρκτική ανάλυση των δεδοµένων υποδεικνύει ξεκάθαρα ότι ορισµένα 

µεγέθη εµφανίζουν περιοδικό χαρακτήρα. Αυτά τα χαρακτηριστικά µπορούν να 

αναλυθούν µε µεθόδους ανάλυσης σήµατος µε βάση το γεγονός ότι κάθε γραφική 

παράσταση κάθε γραφική παράσταση που έχει προκύψει από τις µετρήσεις πεδίου 

αποτελεί κυµατοµορφή της µεταβλητής που εξετάζεται κάθε φορά.  

Το βασικό εργαλείο µελέτης είναι ένα διάγραµµα το οποίο φέρει τη συχνότητα του 

σήµατος στον οριζόντιο άξονα και την ισχύ του στον κατακόρυφο, γνωστό ως 

περιοδόγραµµα (periodogram) [13]. Η κατασκευή του περιοδογράµµατος αποτελεί 

τεχνική γραφικής ανάλυσης δεδοµένων, η οποία στηρίζεται στο µετασχηµατισµό 

Fourier και στηρίζεται στο βαθµό αυτοσυσχέτισης των δεδοµένων. Κύριος περιορισµός 

του κλασικού µετασχηµατισµού Fourier είναι ότι ο υπολογισµός του δεν είναι 

ανεξάρτητος του χρονικού βήµατος των παρατηρήσεων. Προκειµένου να παρακαµφθεί 

αυτός ο περιορισµός, χρησιµοποιείται το εξειδικευµένο περιοδόγραµµα Lomb όπως 

βελτιώθηκε από τον Scargle (Lomb – Scargle Periodogram) [12, 13]. Χαρακτηριστικό 

του περιοδογράµµατος Lomb αποτελεί η δυνατότητα ανάλυσης µη οµογενοποιηµένων 

δεδοµένων µε την προσθήκη της παραµέτρου χρονικής εκτροπής ( )τ ω (σχέση 4.5), της 

οποίας η εφαρµογή επιτρέπει στο περιοδόγραµµα Lomb να εκτελεί ανάλυση σήµατος 

“σηµείο προς σηµείο” σύµφωνα µε την πυκνότητα δειγµατοληψίας και όχι σύµφωνα µε 

το χρόνο. Η µέθοδος εφαρµόζεται κυρίως στην ιατρική για την ανάλυση σήµατος 

καρδιακών παλµών και στηρίζεται στο µετασχηµατισµό Fourier διακριτού χρόνου 

(Discrete - time Fourier Transformation – DFT) για σήµα nx(t ) , όπου 

(n 1,2,..., N)= µε µη καθορισµένο χρονικό διάστηµα µεταξύ των παρατηρήσεων: 

n

N
i t

n

n 1

DFT( ) x(t )e
− ω

=

ω =∑         (4.2) 

όπου ω=2πf           (4.3) 

2 2
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Ο υπολογισµός του περιοδογράµµατος Lomb ισοδυναµεί µε την προσαρµογή 

ηµιτονοειδούς καµπύλης στα δεδοµένα µε τη µέθοδο ελαχίστων τετραγώνων. Στόχος 

αυτής της ανάλυσης είναι να βρεθούν οι κύριες συχνότητες που περιγράφουν το 

φαινόµενο και η σχετική ισχύ τους.  

Η µέθοδος εφαρµόζεται στην πλειοψηφία των δεδοµένων (Σχήµατα 4.28 έως 4.39) 

του GPS και του αδρανειακού συστήµατος µε σκοπό να διαπιστωθεί ποια µεγέθη 

εµφανίζουν όντως περιοδικό χαρακτήρα. Η εφαρµογή του αλγορίθµου Lomb έγινε στο 

περιβάλλον του µαθηµατικού λογισµικού MathCAD. 
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4.4.2. Σχολιασµός Αποτελεσµάτων 

4.4.2.1. Βασικές Συχνότητες ∆ιαγραµµάτων Ταχύτητας 

Τα περιοδογράµµατα που προκύπτουν από τα διαγράµµατα ταχύτητας δίνουν δύο 

βασικές συχνότητες σε κάθε περίπτωση οι οποίες διαφέρουν ανάλογα µε το ρυθµό 

κίνησης. Για τη ∆ιαδροµή Ε2 (Σχήµα 4.28), προκύπτει κύρια συχνότητα 1f 0.350 Hz= , 

δηλαδή περίοδος 1

1

1
T 2.857 sec

f
= =  και δευτερεύουσα συχνότητα µε υποτριπλάσια 

ισχύ από την πρώτη, 2f 0.695 Hz=  και περίοδο 2

2

1
T 1.439 sec

f
= = . Η περίοδος 1Τ  

προσεγγίζει τη διάρκεια “κύκλου κουπιάς”, όπως είχε αυτή υπολογιστεί στην §4.1.1 

και αντιστοιχεί σε ρυθµό 
60

21 spm
2.857

= , τιµή που προσεγγίζει το ρυθµό τον οποίο 

ζητήθηκε να κωπηλατήσει ο αθλητής. Κατά συνέπεια, θεωρείται ότι η συχνότητα 1f   

χαρακτηρίζει το ρυθµό κίνησης – ωστόσο η ύπαρξή δύο βασικών συχνοτήτων, σε 

συνδυασµό µε την απουσία σηµαντικού θορύβου, υποδεικνύει ότι το διάγραµµα της 

ταχύτητας µπορεί να αναλυθεί σε δύο αρµονικές καµπύλες. 

Αντίστοιχα συµπεράσµατα προκύπτουν από τη µελέτη της ∆ιαδροµής S1 (Σχήµα 

4.29), κατά την οποία προκύπτουν πάλι δύο συχνότητες, 1f 0.352 Hz=  και 

2f 0.655 Hz= . Σε αυτή την περίπτωση, το περιοδόγραµµα διαφοροποιείται από το 

προηγούµενο από σε ότι αφορά το επίπεδο θορύβου στην περιοχή των βασικών 

συχνοτήτων, γεγονός που µπορεί να οφείλεται στην ενίσχυση του ανέµου κατά τη 

δεύτερη σειρά πειραµάτων. Τέλος, οι παρεµφερείς τιµές των συχνοτήτων στα δύο 

διαγράµµατα οδηγεί στο συµπέρασµα ότι για δεδοµένο ρυθµό κωπηλασίας, οι βασικές 

συχνότητες είναι αµετάβλητες. 

Με γνωστές τις βασικές συχνότητες και µε δεδοµένη τη σχετική ισχύ τους, είναι 

δυνατόν να γίνει ανακατασκευή της καµπύλης ταχύτητας µε το συνδυασµό δύο 

ηµιτονοειδών καµπυλών της µορφής: 

( t )y A sin(2 f t)= ⋅ π ⋅ ⋅          (4.6) 

όπου Α είναι η ισχύς του σήµατος. Η καµπύλη που προκύπτει παρουσιάζεται στο 

Σχήµα 4.31 και προσεγγίζει σε µορφή την αντίστοιχη του Σχήµατος 4.30 που έχει 

προκύψει από το GPS. 
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Σχήµα 4.28 Περιοδόγραµµα ταχύτητας - χρόνου GPS, ∆ιαδροµή E2 

Figure 4.28 GPS velocity - time periodogram, Trial Run E2 
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Σχήµα 4.29 Περιοδόγραµµα ταχύτητας - χρόνου GPS, ∆ιαδροµή S1 

Figure 4.29 GPS velocity - time periodogram, Trial Run S1 
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Σχήµα 4.30 ∆ιάγραµµα ταχύτητας - χρόνου GPS, ∆ιαδροµή E2 

Figure 4.30 Velocity - time diagram, Trial Run E2 

 

 

Σχήµα 4.31 Ανακατασκευασµένη καµπύλη ταχύτητας µε βάση τις βασικές συχνότητες κίνησης 

Figure 4.31 Reconstructed velocity diagram based on the dominal frequencies 

 

4.4.2.2. Βασικές Συχνότητες ∆ιαγράµµατος Επιτάχυνσης 

Για την ίδια διαδροµή δίνεται και το περιοδόγραµα επιτάχυνσης – χρόνου όπως 

προκύπτει από το GPS (Σχήµα 4.32). ∆εδοµένου ότι η επιτάχυνση αποτελεί παράγωγο 

της ταχύτητας, το διάγραµµα χαρακτηρίζεται από ακριβώς τις ίδιες συχνότητες µε 

αυτές του Σχήµατος 4.28 αλλά µε διαφορετικό λόγο ισχύος µεταξύ τους. 
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Σχήµα 4.32 Περιοδόγραµµα επιτάχυνσης - χρόνου GPS, ∆ιαδροµή Ε2 

Figure 4.32 GPS acceleration - time pe–riodogram, Trial Run E2 

 

Για τη ∆ιαδροµή S3, η επιτάχυνση έχει προκύψει από το GPS αλλά έχει µετρηθεί και 

άµεσα από το αδρανειακό σύστηµα. Τα δύο όργανα εµφανίζουν υψηλό βαθµό 

ετεροσυχέτισης όπως αποδείχθηκε στην §4.3.1 οπότε αναµένεται να προκύψουν 

παρόµοια περιοδογράµµατα. Πράγµατι, από τα Σχήµατα 4.33 και 4.34 προκύπτει ότι τα 

περιοδογράµµατα παρουσιάζουν δύο βασικές συχνότητες εκ των οποίων η µία έχει δύο 

κορυφές. Οι συχνότητες του GPS είναι 1f 0.331 Hz= , 2f 0.648 Hz= και 

3f 0.679 Hz= , ενώ του αδρανειακού συστήµατος 1f 0.324 Hz= , 2f 0.648 Hz=  και 

3f 0.680 Hz= , οπότε επιβεβαιώνεται η αρχική πρόβλεψη για ίδιες βασικές συχνότητες. 

Η ισχύς του σήµατος όπως προκύπτει από το αδρανειακό σύστηµα, είναι δύο φορές πιο 

ισχυρή σε σχέση µε το GPS και είναι πιθανό να οφείλεται στην υψηλότερη συχνότητα 

και ακρίβεια καταγραφής του αισθητήρα. 

Από τη σύγκριση των περιοδογραµµάτων επιτάχυνσης GPS (Σχήµατα 4.32 και 4.33), 

προκύπτει η διαφοροποίηση πως η µεγαλύτερη από τις δύο βασικές συχνότητες κατά 

τα πειράµατα στο Σχινιά έχει δύο κορυφές, ενώ οι διαδροµές στον Όµιλο Ερετών 

εµφανίζουν µία. Η διαφορά στις συνθήκες εκτέλεσης αφορά στον κυµατισµό, ο οποίος 

εκλαµβάνεται ως βασική αιτία εµφάνισης του φαινοµένου.  
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Σχήµα 4.33 Περιοδόγραµµα επιτάχυνσης – χρόνου GPS, ∆ιαδροµή S3 

Figure 4.33 GPS acceleration – time periodogram, Trial Run S3 
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Σχήµα 4.34 Περιοδόγραµµα επιτάχυνσης - χρόνου αδρανειακού συστήµατος, ∆ιαδροµή S3 

Figure 4.34 Inertial system velocity - time periodogram, Trial Run S3 
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4.4.2.3. Βασικές Συχνότητες Γωνιών Στροφής 

Ως τελευταίο κοµµάτι της ανάλυσης, παρουσιάζονται τα περιοδογράµµατα των 

γωνιών στροφής του σκάφους (Σχήµατα 4.35 έως 4.37).  

Ο προνευτασµός (Σχήµα 4.35) εµφανίζει επαναληψιµότητα µε βασική συχνότητα 

f 0.332 Hz= . Το γεγονός αυτό προδίδει ίδια περίοδο µε τη διάρκεια “κύκλου 

κουπιάς”, µε αποτέλεσµα να επιβεβαιώνεται η συσχέτισή του µε την επιτάχυνση του 

σκάφους. 

Ο διατοιχισµός (Σχήµα 4.36) εµφανίζει πολύ θόρυβο µε δύο συχνότητες να 

ξεχωρίζουν, αλλά βρίσκονται πολύ κοντά στο µηδέν και αυτές οπότε δεν σχηµατίζεται 

κάποια σαφής εικόνα σε ότι αφορά την περιοδικότητα του µεγέθους. 

Η µεταβολή του αζιµουθίου του σκάφους (Σχήµα 4.37) αποτελεί καθαρά τυχαίο 

φαινόµενο και εξαρτάται από την προσπάθεια του κωπηλάτη να διατηρήσει σταθερή 

την πορεία του σκάφους µε συνέπεια να µην εµφανίζει περιοδικότητα.  
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Σχήµα 4.35 Περιοδόγραµµα προνευτασµού - χρόνου αδρανειακού συστήµατος, ∆ιαδροµή S3 

Figure 4.35 Inertial system pitch - time periodogram, Trial Run S3 
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Σχήµα 4.36 Περιοδόγραµµα διατοιχισµού - χρόνου αδρανειακού συστήµατος, ∆ιαδροµή S3 

Figure 4.36 Inertial system roll - time periodogram, Trial Run S3 
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Σχήµα 4.37 Περιοδόγραµµα αζιµουθιακής µεταβολής - χρόνου αδρανειακού συστήµατος, ∆ιαδροµή S3 

Figure 4.37 Inertial system yaw - time periodogram, Trial Run S3 
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4.4.2.4. Βασικές Συχνότητες ∆ιαγράµµατος Υψοµέτρου 

Επόµενο ζήτηµα που εξετάζεται είναι η περιοδικότητα της υψοµετρικής πληροφορίας 

η οποία έχει προκύψει από το GPS (Σχήµα 4.38) και το Γεωδαιτικό Σταθµό (Σχήµα 

4.39). Επιλέγεται η ∆ιαδροµή Ε2 για την οποία υπάρχουν επαρκή δεδοµένα 

Γεωδαιτικού Σταθµού ώστε να µπορεί να εκτελεστεί ο µετασχηµατισµός Fourier.  

Και τα δύο διαγράµµατα δίνουν συχνότητες κοντά στο µηδέν οι οποίες αντιστοιχούν 

σε θόρυβο. Ο Γεωδαιτικός Σταθµός χαρακτηρίζεται από σηµαντικά λιγότερο θόρυβο 

σε σχέση µε το GPS, γεγονός αναµενόµενο λόγω της καλύτερης ακρίβειας 

υψοµετρικών µετρήσεων που διαθέτει το όργανο. Προκύπτει από το διάγραµµα µία 

βασική συχνότητα f 0.369 Hz= , η οποία προσεγγίζει την αντίστοιχη βασική 

συχνότητα για το µέγεθος της ταχύτητας για την ίδια διαδροµή. Το GPS παρέχει 

βασική συχνότητα f 0.353 Hz=  – ωστόσο, υπάρχει και πληθώρα µικρότερων 

συχνοτήτων οι οποίες είναι πιθανό να αποτελούν θόρυβο. 
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Σχήµα 4.38 Περιοδόγραµµα ύψους – χρόνου GPS, ∆ιαδροµή Ε2 

Figure 4.38 GPS height – time periodogram, Trial Run E2 
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Σχήµα 4.39 Περιοδόγραµµα ύψους – χρόνου Γεωδαιτικός Σταθµός, ∆ιαδροµή Ε2 

Figure 4.39 Total Station height – time periodogram, Trial Run E2 
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5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ 

 

5.1. Αξιολόγηση Πειραµατικής ∆ιάταξης 

Ο αρχικός σκοπός της πειραµατικής διάταξης, δηλαδή η καταγραφή των κινηµατικών 

χαρακτηριστικών του συστήµατος “κωπηλατικό σκάφος – αθλητής” επιτεύχθηκε µε 

ικανοποιητικά αποτελέσµατα και στις δύο σειρές πειραµάτων. Εξαιτίας της 

περιορισµένης συχνότητας καταγραφής των οργάνων, οι µετρήσεις είναι 

αντιπροσωπευτικές του φαινοµένου σε χαµηλούς ρυθµούς κωπηλασίας, (20 25 spm)− . 

 

5.1.1. Σύστηµα Γεωδαιτικών ∆εκτών GPS 

Η αυτονοµία του συστήµατος GPS σε συνδυασµό µε τη δυνατότητα του να 

καταγράφει τη θέση του σκάφους ανεξάρτητα από συνθήκες ορατότητας ή 

ατµοσφαιρικές µεταβολές το καθιστούν ιδιαίτερα κατάλληλο για εφαρµογές τέτοιου 

τύπου. 

Οι δέκτες GPS κατέγραψαν τη θέση του σκάφους. Στη συνέχεια αυτή η πληροφορία 

µετατράπηκε σε µεγέθη τα οποία περιγράφουν πληρέστερα την κινηµατική κατάσταση 

του σκάφους όπως η ταχύτητα και η επιτάχυνση. Η πυκνότητα των στιγµάτων ήταν 

επαρκής για την ανάλυση του “κύκλου κουπιάς” σε διακριτές φάσεις για χαµηλούς 

ρυθµούς κίνησης, αλλά προτείνεται η χρήση δεκτών µε µεγαλύτερη συχνότητα 

καταγραφής για ρυθµούς 30 – 40 spm. Αναφορικά µε την υψοµετρική ανάλυση, ο 

θόρυβος που προέκυψε από την ανεπαρκή ακρίβεια των οργάνων δεν επέτρεψε την 

εξαγωγή χρήσιµων συµπερασµάτων. 

Μειονέκτηµα από τη χρήση του συστήµατος είναι ότι τα µεγέθη που ενδιαφέρουν, 

δηλαδή η επιτάχυνση και η ταχύτητα, παράγονται έµµεσα από την πληροφορία θέσης 

και τα σφάλµατα µέτρησής της µεταφέρονται αυτούσια στα παράγωγα µεγέθη. 

 

5.1.2. Γεωδαιτικός Σταθµός 

Όπως αναµενόταν, ο Γεωδαιτικός Σταθµός δεν περιέγραψε µε πληρότητα το 

φαινόµενο καθώς οι ανακλάσεις, η συχνή απώλεια στόχου και η χαµηλή συχνότητα 

καταγραφής δεν έδωσαν αξιόλογες µετρήσεις. Θετικό σηµείο αποτελεί η πολύ καλή 

καταγραφή υψοµετρικής πληροφορίας και ο υπολογισµός της κύριας συχνότητας που 

χαρακτηρίζει τη µεταβολή της. 
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Η χρήση του Γεωδαιτικού Σταθµού εξυπηρετεί τη συγκεκριµένη εφαρµογή όταν 

συνδυάζεται η υψοµετρική πληροφορία που καταγράφει µε τη θέση που προκύπτει από 

το GPS µε σκοπό να καλυφθεί η αδυναµία του δορυφορικού συστήµατος για τη 

µέτρηση υψοµέτρων. 

 

5.1.3. Αδρανειακό Σύστηµα Εντοπισµού 

Το αδρανειακό σύστηµα παρείχε στην πειραµατική διάταξη τη δυνατότητα πολύ 

υψηλής συχνότητας καταγραφής και τη δυνατότητα µέτρησης των γωνιών στροφής του 

σκάφους οι οποίες δεν προκύπτουν από τα άλλα δύο όργανα.  

Παρότι η µετρηµένη επιτάχυνση πλησιάζει τα αποτελέσµατα του GPS, η διακύµανση 

του µεγέθους είναι µικρότερη και η ανάλυση συχνοτήτων δείχνει πιο ισχυρό σήµα στις 

βασικές συχνότητες. Σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι η επιτάχυνση προκύπτει από 

πρωτογενείς µετρήσεις και όχι ως παράγωγο του µεγέθους της θέσης, το αδρανειακό 

σύστηµα πλεονεκτεί σε αυτό το σηµείο έναντι του GPS. 

 

5.2. Συµπεράσµατα Αναφορικά µε τα Μεγέθη που Υπολογίστηκαν 

5.2.1. Ταχύτητα και Επιτάχυνση 

Ο υπολογισµός της ταχύτητας αποτελεί απαραίτητο στοιχείο για την οριοθέτηση των 

φάσεων του “κύκλου κουπιάς”, αλλά µόνο για ρυθµό κίνησης κοντά στα 20 spm. Στους 

µεγαλύτερους ρυθµούς, η δειγµατοληψία δεν ήταν αρκετά πυκνή ώστε να µπορούν να 

διακριθούν µε λεπτοµέρεια οι φάσεις οπότε κρίνεται αναγκαία υψηλότερη συχνότητα 

καταγραφής.  

Σηµαντική παρατήρηση αποτελεί η επιβεβαίωση της περιοδικότητας της µεταβολής 

της ταχύτητας του σκάφους. Οι δύο βασικές συχνότητες που χαρακτηρίζουν την 

ταχύτητα είναι ίδιες και για την επιτάχυνση, ενώ είναι σταθερές για δεδοµένο ρυθµό 

κωπηλασίας και συνθήκες διεξαγωγής. 

 

5.2.2. Γωνίες Στροφής του Σκάφους  

Ενώ η µεταβολή του αζιµουθίου του σκάφους και ο διατοιχισµός δεν εµφανίζουν 

περιοδικότητα, ο προνευτασµός διαφέρει και χαρακτηρίζεται από βασική συχνότητα 

ανάλογη µε αυτή της ταχύτητας ενώ εµφανίζει κάποια συσχέτιση µε το µέγεθος της 

επιτάχυνσης. Οι δοκιµές µε το αδρανειακό σύστηµα έγιναν µε έντονο άνεµο, οπότε 

θεωρείται επιβεβληµένο να γίνει έλεγχος σε διαφορετικές συνθήκες ώστε να 

διαπιστωθεί αν όντως η περιοδικότητα οφείλεται στις συνθήκες κυµατισµού ή σε 
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επαναλαµβανόµενη κίνηση του σκάφους που προκαλείται κατά την κίνηση των 

κουπιών. 

 

5.2.3. Άλλες Παρατηρήσεις 

Η θέση του σκάφους δεν ενδιαφέρει αυτή κάθε αυτή, αλλά περισσότερο ως 

πρωτογενές δεδοµένο βάσει του οποίου υπολογίζεται η ταχύτητα και η επιτάχυνσή του. 

Ακόµα και η κίνηση του σκάφους σε αυστηρά ευθύγραµµη πορεία, δεν έχει την ίδια 

βαρύτητα για τους προπονητές όσο έχει η ορθή εφαρµογή τεχνικής και η διατήρηση 

του απαιτούµενου ρυθµού κίνησης. Σε όλες τις περιπτώσεις, οι αθλητές κατάφεραν να 

διατηρήσουν το σκάφος σε ευθύγραµµη πορεία, όπως προκύπτει και στο Κεφάλαιο 3. 

Ο λόγος του χρόνου που τα κουπιά βρίσκονται βυθισµένα στο νερό σε σχέση µε το 

χρόνο που είναι έξω από αυτό δεν φάνηκε να επηρεάζει σηµαντικά την απόσταση που 

διένυε το σκάφος µε κάθε κουπιά. Το συγκεκριµένο ζήτηµα ενδέχεται να χρειάζεται 

περισσότερη µελέτη προκειµένου να εξαχθεί κάποιο χρήσιµο συµπέρασµα σχετικά – 

ωστόσο, η πρωταρχική ανάλυση δείχνει ότι δεν αποτελεί δείκτη απόδοσης του αθλητή 

όπως είχε υποτεθεί αρχικά. 

 

5.3. Προτάσεις για Περαιτέρω ∆ιερεύνηση 

5.3.1. Θέµατα για ∆ιερεύνηση 

Η λήψη µετρήσεων από δύο διαφορετικούς αθλητές δεν οδήγησε σε κάποιο αξιόλογο 

δείκτη µε τον οποίο να µπορεί να συγκριθεί η τεχνική τους.  

Προτείνεται σε επόµενες δοκιµές να υπάρχει δυνατότητα µεγαλύτερης 

δειγµατοληψίας δεδοµένων δύο ή περισσότερων αθλητών σε πολλές διαφορετικές 

συνθήκες, ώστε να υπολογιστούν: 

• η αντιπροσωπευτική καµπύλη ταχύτητας και επιτάχυνσης κάθε αθλητή για 

κάθε ρυθµό κίνησης, 

• η επίδραση εξωγενών παραγόντων, όπως η ένταση και κατεύθυνση ανέµου 

στα κινηµατικά χαρακτηριστικά και στη διαφοροποίηση της εφαρµοζόµενης 

τεχνικής, 

• η διαφορά των καµπυλών των αθλητών µεταξύ τους και πως αυτά 

µεταφράζονται σε διαφοροποιήσεις στην τεχνική και 

• η εύρεση δεικτών που να µπορούν να συνδέσουν άµεσα την απόδοση του 

αθλητή µε τα διαγράµµατα. 
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Για την επιλογή των κατάλληλων δεικτών χρειάζεται µεγάλος όγκος δεδοµένων. 

Υποψήφια σηµαντικά µεγέθη για διερεύνηση που να συνδέονται µε την απόδοση είναι 

η διάρκεια των φάσεων του “κύκλου κουπιάς”, ο προνευτασµός και ενδεχοµένως ο 

λόγος του χρόνου που τα κουπιά βρίσκονται βυθισµένα στο νερό σε σχέση µε το χρόνο 

που είναι έξω από αυτό. 

Τέλος, σηµαντικός στόχος είναι να αναλυθεί η καµπύλη κάποιου αθλητή υψηλών 

επιδόσεων, να ονοµαστεί ως “πρότυπο” και να εντοπιστούν οι διαφορές στην τεχνική 

του που τον κάνουν να είναι καλύτερος από τους υπόλοιπους. Απώτερος σκοπός θα 

είναι να υπολογιστεί πόσο απέχουν οι υπόλοιποι αθλητές ποσοτικά από την “πρότυπη” 

καµπύλη και κατά πόσο είναι δυνατόν να την προσεγγίσουν µε κατάλληλες 

τροποποιήσεις στην προπονητική διαδικασία. Αυτό επιτυγχάνεται µε την καταγραφή 

και ενδελεχή µελέτη των κινηµατικών χαρακτηριστικών των φάσεων του “κύκλου 

κουπιάς”, µε στόχο τη βελτιστοποίηση των παραµέτρων και της χρονικής διάρκειας 

κάθε επιµέρους φάσης. 

 

5.3.2. Τροποποιήσεις στην Πειραµατική ∆ιάταξη 

Οι τροποποιήσεις στην πειραµατική διάταξη προτείνονται για την αντιµετώπιση 

αδυναµιών που εντοπίστηκαν και για τον υπολογισµό µεγεθών που δεν ήταν δυνατό µε 

τα όργανα που χρησιµοποιήθηκαν. Συνοψίζονται παρακάτω: 

• για την ανάλυση µετρήσεων σε µεγάλους ρυθµούς κίνησης προτείνεται η 

χρήση GPS υψηλής συχνότητας καταγραφής 20 Hz, διπλάσια από των δεκτών 

που χρησιµοποιήθηκαν σε αυτή την εργασία, και 

• µε σκοπό την ακριβή οριοθέτηση των φάσεων του “κύκλου κουπιάς”, 

προτείνεται η χρήση κάµερας υψηλής ανάλυσης και συχνότητας καταγραφής 

και ο συγχρονισµός της µε τα υπόλοιπα όργανα ώστε να είναι γνωστό ποια 

ήταν η στάση του σώµατος του αθλητή σε κάθε θέση. Τα δεδοµένα θα 

αναλυθούν από προπονητές και ειδικούς ώστε να γίνει η συσχέτιση των 

διαγραµµάτων µε το οπτικό υλικό και η εξαγωγή πορισµάτων µε οδηγό την 

προπονητική εµπειρία. 
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