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Δπραξηζηίεο 

Γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ζπλέβαιαλ αξθεηά άηνκα, ηα νπνία 

ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ, ην θαζέλα μερσξηζηά, γηα ηε ζπλδξνκή ηνπ. 

Θαη΄αξρήλ ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή κνπ θν. Γθίθα γηα 

ηελ εκπηζηνζχλε, ηηο ζπκβνπιέο θαη ηελ θαζνδήγεζή ηνπ αθελφο θαη ηε 

ζπκκεηνρή ηνπ ζηα πξαθηηθά δεηήκαηα αθεηέξνπ.  

Δπραξηζηίεο επίζεο ζα ήζεια λα απνδψζσ ζηνλ θίιν κνπ θαη ζπλεξγάηε ππνςήθην 

δηδάθηνξα Γ. Ξεληψηε, γηα ηηο ζπκβνπιέο ηνπ, ηελ θαζνδήγεζε θαη ηελ πξνζσπηθή 

ηνπ ελαζρφιεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο, θαζψο θαη ζηνλ ππνςήθην 

δηδάθηνξα Θ. Κπίκε γηα ηελ ζπκβνιή ηνπ ζηα πξαθηηθά δεηήκαηα θαη ηελ 

πξνζσπηθή ηνπ ελαζρφιεζε.  

Ηδηαίηεξεο επραξηζηίεο ζα ήζεια λα απνδψζσ ζηνλ ειεθηξνιφγν / ειεθηξνληθφ - 

ελαεξίηε Α. Θνπζηνχθε, γηα ηελ βνήζεηά ηνπ θαηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ εμνπιηζκνχ 

ζηελ θαηαζθεπή.  

Θα ήζεια επίζεο λα επραξηζηήζσ ηνπο εθπξνζψπνπο ηεο ΓΔΖ γηα ηελ 

παξαρψξεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ηελ δηεπθφιπλζε πνπ παξείραλ.  

Ρέινο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ νιφθιεξε ηελ νηθνγέλεηά κνπ, ρσξίο ηε ζπκβνιή 

θαη ακέξηζηε ζπκπαξάζηαζε ησλ νπνίσλ δελ ζα είρε νινθιεξσζεί ε εξγαζία. 
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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

Ζ παξνχζα κεηαπηπρηαθή εξγαζία έρεη δπν ζηφρνπο: πξψηνλ, ηελ αμηνιφγεζε ηεο 

επίδνζεο ελφο ςεθηαθνχ θιηζηκέηξνπ ζηελ παξαθνινχζεζε ηεο δπλακηθήο 

ζπκπεξηθνξάο κηαο πςειήο θαηαζθεπήο ππφ ηελ επίδξαζε ηζρπξνχ αλέκνπ˙ 

δεχηεξνλ, ηε ζχγθξηζε ηεο κεζφδνπ απηήο κε άιιεο δπν: έλα ξνκπνηηθφ 

γεσδαηηηθφ ζηαζκφ (RTS) θαη έλα επίγεην radar κηθξνθπκαηηθήο ζπκβνινκεηξίαο 

(GB-RAR). 

Υο θαηαζθεπή κειέηεο επηιέρζεθε ε παξαθακπηήξηνο θακηλάδα ηεο Κνλάδαο IV 

ηνπ ΑΖΠ Ιαπξίνπ ηεο ΓΔΖ Α.Δ. Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ κεηξήζεσλ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ην ςεθηαθφ θιηζίκεηξν Leica NIVEL220, ν ξνκπνηηθφο ζηαζκφο 

Leica TCA1800 θαη ην radar IDS IBIS-S. Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ πεηξάκαηνο 

πξνεγήζεθαλ πξνπαξαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο πνπ πεξηειάκβαλαλ ην ζρεδηαζκφ ησλ 

κεηξήζεσλ, θαζψο θαη ηελ πξνεηνηκαζία θαη εγθαηάζηαζε ηνπ απαξαίηεηνπ 

εμνπιηζκνχ. Ζ ζπιινγή δεδνκέλσλ πξαγκαηνπνηήζεθε ππφ ζπλζήθεο έληαζεο 

αλέκνπ ηεο ηάμεο ησλ 13m/sec.  

Ζ επεμεξγαζία ησλ κεηξήζεσλ πξαγκαηνπνηήζεθε, ζε πξψηε θάζε, γηα ην θάζε 

ζχζηεκα μερσξηζηά. Πηε ζπλέρεηα, απνκνλψζεθε έλα θνηλφ γηα φια ηα ζπζηήκαηα 

ρξνληθφ δηάζηεκα κεηξήζεσλ δηάξθεηαο 18min, γηα ην νπνίν αλαιχζεθαλ θαη 

ζπγθξίζεθαλ ηα απνηειέζκαηα ηεο επεμεξγαζίαο ησλ παξαηεξήζεσλ. 

Απφ ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ IBIS πξνέθπςαλ κεηαθηλήζεηο ηεο 

θακηλάδαο ηεο ηάμεο ησλ ±2mm θαη δπν θχξηεο ζπρλφηεηεο ηαιάλησζεο ζηα 

0.66Hz θαη 0.96Hz. Αληίζηνηρα, απφ ηα απνηειέζκαηα ηνπ RTS πξνέθπςαλ 

κεηαθηλήζεηο ηεο θακηλάδαο ηεο ηάμεο ησλ ±5mm θαη δπν θχξηεο ζπρλφηεηεο 

ηαιάλησζεο ζηα 0.65Hz θαη 1.06Hz. Ζ δηαθνξά φζνλ αθνξά ην κέγεζνο ηεο 

παξακφξθσζεο απνδίδεηαη θπξίσο ζηελ αβεβαηφηεηα ησλ κεηξήζεσλ ηνπ θάζε 

νξγάλνπ. Απφ ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ NIVEL, γηα ηελ ίδηα δηεχζπλζε παξαηήξεζεο, 

πξνέθπςαλ δπν θχξηεο ζπρλφηεηεο ηαιάλησζεο ζηα 0.97Hz θαη 0.65Hz θαη 

θαηλφκελεο κεηαθηλήζεηο, νη νπνίεο δελ αληαπνθξίλνληαη ζηα πξαγκαηηθά κεγέζε 

παξακνξθψζεσλ, κπνξνχλ, σζηφζν, λα απνδψζνπλ ηελ ηάζε κεηαβνιήο ηεο 

θίλεζεο.  
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ABSTRACT 

The present paper focuses on two objectives: firstly, the evaluation of the use of 

a presice digital inclinometer in the dynamic deformation monitoring of a tall 

structure, under heavy wind-loading conditions˙ secondly, the assessment of the 

method in contrast to a robotic total station (RTS) and a ground based real 

aperture radar (GB-RAR). 

The research site selected for this purpose was a chimney located in the 

atmoelecric power plant of the Greek Public Power Corporation S.A. in Lavrio. 

Measurements were acquired with the Leica NIVEL220 digital inclinometer, the 

Leica TCA1800 robotic total station and the IDS IBIS-S radar. Necessary 

preliminary works included the project‟s design, as well as the preparation and 

installation of all the required equipment. Measurements took place under a mean 

wind speed of 13m/sec. 

The measurements were initially processed for each system separately. Next, a 

common 18min time period for all there systems was selected and the 

measurements were processed and analysed, in order to evaluate and compare 

each system‟s results and performance.  

Analysis of the IBIS measurements revealed a deformation of about ±2mm  and 

two fundamental frequencies, namely at 0.66Hz and 0.96Hz. In that order, 

measurements acquired with the RTS system produced roughly ±5mm of 

deformation and two fundamental frequencies as well, at 0.65Hz θαη 1.06Hz. This 

discrepancy between the two deformation values can be attributed mainly to the 

measurement uncertainty of each system. Finally, processing and analysis of the 

NIVEL measurements resulted in two fundamental frequencies, at 0.97Hz θαη 

0.65Hz and in apparent (pseudo) deformation values, which, although not of any 

practical assessing value, can successfully describe the trend of the movement. 
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ΔΙΑΓΧΓΗ 

 

Ζ κειέηε ηεο δπλακηθήο ζπκεξηθνξάο ησλ θαηαζθεπψλ απνηειεί έλα εμειηζζφκελν 

πεδίν, φπνπ ε αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο έρεη ζπκβάιιεη παξέρνληαο θαηλνηφκεο 

πξαθηηθέο θαη ζπζηήκαηα παξαθνινχζεζεο. Κέζα ζε απηά ηα πιαίζηα, νη λέεο 

κέζνδνη θαη φξγαλα κειεηψληαη θαη αμηνινγνχληαη πξνθεηκέλνπ λα επαιεζεχνληαη 

θαη λα ηεθκεξηψλνληαη.  

 

Αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο 

Αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο είλαη ε παξαθνινχζεζε ηεο δπλακηθήο ζπκπεξηθνξάο ηεο 

παξαθακπηεξίνπ θακηλάδαο ηεο κνλάδαο IV ηνπ ΑΖΠ Ιαπξίνπ ηεο ΓΔΖ Α.Δ. ππφ 

ηελ επίδξαζε ηζρπξνχ αλέκνπ, κε ρξήζε ηξηψλ δηαθνξεηηθψλ ζπζηεκάησλ: ελφο 

ςεθηαθνχ θιηζηκέηξνπ, ελφο ξνκπνηηθνχ γεσδαηηηθνχ ζηαζκνχ θαη ελφο επίγεηνπ 

radar κηθξνθπκαηηθήο αθηηλνβνιίαο πξαγκαηηθνχ αλνίγκαηνο. 

Πηφρνο ηεο εξγαζίαο είλαη ε αμηνιφγεζε ηεο επίδνζεο ηνπ ςεθηαθνχ θιηζηκέηξνπ 

ζηελ παξαθνινχζεζε πςειψλ θαηαζθεπψλ θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ ρξεζηκνπνηείηαη 

ζε ζπλδπαζκφ κε ηα δχν άιια, δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ θαη αθξηβείαο, ζπζηήκαηα. Πηα 

πιαίζηα απηνχ ηνπ ζηφρνπ, ππνινγίδνληαη θαη ζπγθξίλνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

θίλεζεο ηεο θακηλάδαο, φπσο απηή θαηαγξάθεηαη απφ ηνλ θάζε αηζζεηήξα. 

Δπηπιένλ, ζπγθξίλνληαη ηα ηξία ζπζηήκαηα θαηαγξαθήο σο πξνο ηελ απφδνζή 

ηνπο. 

 

Γνκή ηεο εξγαζίαο 

Ζ παξνχζα εξγαζία πεξηιακβάλεη ζπλνιηθά νθηψ θεθάιαηα, ην πεξηερφκελν ησλ 

νπνίσλ παξνπζηάδεηαη ζπλνπηηθά παξαθάησ. 

Πην Ξξψην Θεθάιαην γίλεηαη αλαθνξά ζηε δπλακηθή ζπκπεξηθνξά ησλ 

θαηαζθεπψλ, δίλνληαο ηδηαίηεξν βάξνο ζηελ επίδξαζε ηνπ αλέκνπ. Ξαξνπζηάδνληαη 

ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αλέκνπ, αλαιχεηαη θαη πεξηγξάθεηαη ε επίδξαζή ηνπ ζηηο 

θαηαζθεπέο θαη αλαθέξνληαη νη ζπλήζεηο πξνζεγγίζεηο ηνπ πξνβιήκαηνο θαηά ηελ 

θάζε ζρεδηαζκνχ. Ρέινο, παξνπζηάδνληαη ηα Ππζηήκαηα Ξαξαθνινχζεζεο Γνκηθήο 

Αθεξαηφηεηαο ή „γείαο‟ ησλ Θαηαζθεπψλ (SHM). 

Πην Γεχηεξν Θεθάιαην παξνπζηάδνληαη νη ζπλήζεηο κέζνδνη παξαθνινχζεζεο ηεο 

δπλακηθήο ζπκπεξηθνξάο θαηαζθεπψλ. Αλαιπηηθφηεξα παξνπζηάδνληαη νη 
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Ονκπνηηθνί Γεσδαηηηθνί Πηαζκνί θαη ηα Radar Κηθξνθπκαηηθήο Ππκβνινκεηξίαο. 

Ρέινο, γίλεηαη αλαθνξά θαη ζηα Νινθιεξσκέλα Ππζηήκαηα Ξαξαθνινχζεζεο. 

Πην Ρξίην Θεθάιαην, αξρηθά δίλνληαη γεληθέο πιεξνθνξίεο φζνλ αθνξά ηα 

θιηζίκεηξα. Ηδηαίηεξε αλαθνξά γίλεηαη ζηα ςεθηαθά θιηζίκεηξα θαη ζηηο 

δπλαηφηεηέο ηνπο. Ρέινο, ζίγεηαη ην πξφβιεκα ηεο γεσκεηξίαο ζηηο εθαξκνγέο κε 

θιηζίκεηξν, δειαδή ηεο κεηαηξνπήο ησλ γσληαθψλ κεηξήζεσλ ζε κεγέζε 

κεηαθίλεζεο. 

Ρν Ρέηαξην Θεθάιαην αλαθέξεηαη, ζην πξψην κέξνο, ζηελ θαηαζθεπή φπνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ε κειέηε, δειαδή ηελ παξαθακπηήξην θακηλάδα ηεο κνλάδαο IV 

ηνπ ΑΖΠ Ιαπξίνπ. Πηε ζπλέρεηα, δίλνληαη ιεπηνκέξεηεο γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο 

κεζφδνπο θαηαγξαθήο πνπ επηιέρζεθαλ γηα ηε κειέηε ηεο θακηλάδαο.  

Πην Ξέκπην Θεθάιαην παξνπζηάδνληαη θαη‟ αξρήλ νη πξνπαξαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο 

γξαθείνπ θαη ππαίζξνπ. Ρν δεχηεξν κέξνο ηνπ Θεθαιαίνπ αλαθέξεηαη ζηε 

ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ πεδίνπ θαη ζηηο επηθξαηνχζεο ζπλζήθεο. 

Πην Έθην Θεθάιαην πεξηγξάθνληαη νη κέζνδνη επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ. 

Αξρηθά γίλεηαη αλαθνξά ζηνπο ηχπνπο ησλ ζεκάησλ θαη ζηα ζθάικαηα πνπ 

ππεηζέξρνληαη ζε απηά, ελψ ζηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά ηα βαζηθά 

ζηαηηζηηθά κεγέζε θαη νη κέζνδνη επεμεξγαζίαο θαη αλάιπζεο ζεκάησλ ζην πεδίν 

ηνπ ρξφλνπ, ηνπ ρψξνπ θαη ησλ ζπρλνηήησλ. 

Ρν Έβδνκν Θεθάιαην αλαθέξεηαη ζηα ζηάδηα ηεο επεμεξγαζίαο ησλ κεηξήζεσλ γηα 

θάζε ζχζηεκα μερσξηζηά θαη ζηα απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ 

επεμεξγαζία απηή, γηα έλα θνηλφ ρξνληθφ δηάζηεκα παξαηεξήζεσλ δηάξθεηαο 18 

min. Ζ αλάιπζε θαη ε ζπζρέηηζε κε ηα κεηεσξνινγηθά δεδνκέλα γίλεηαη γηα ην ίδην 

δηάζηεκα. 

Ρέινο, ζην Όγδνν Θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα θαη ηα 

ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ δηαδηθαζία ησλ κεηξήζεσλ, θαζψο θαη απφ 

ηελ επεμεξγαζία θαη αλάιπζή ηνπο. Ρα ζπκπεξάζκαηα αθνξνχλ ηφζν ζηηο 

κεζφδνπο θαηαγξαθήο, φζν θαη ζηε ζπκπεξηθνξά ηεο θαηαζθεπήο. Θιείλνληαο, κε 

βάζε ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ, αλαθέξνληαη θάπνηεο πξνηάζεηο γηα 

πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 

Μειέηε Γπλακηθήο πκπεξηθνξάο Σερληθώλ Έξγσλ – Έκθαζε ζηελ 

επίδξαζε ηνπ Αλέκνπ 

 

Πε απηφ ην Θεθάιαην γίλεηαη αλαθνξά ζηε δπλακηθή ζπκπεξηθνξά ησλ 

θαηαζθεπψλ, δίλνληαο ηδηαίηεξν βάξνο ζηελ επίδξαζε ηνπ αλέκνπ. Ξην 

ζπγθεθξηκέλα, παξνπζηάδνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αλέκνπ, αλαιχεηαη ε 

επίδξαζή ηνπ ζηηο θαηαζθεπέο, αλαθέξνληαη εηδηθφηεξα θαηλφκελα πνπ 

πεξηγξάθνπλ απηή ηελ επίδξαζε θαη παξνπζηάδνληαη νη ζπλήζεηο πξνζεγγίζεηο ηνπ 

πξνβιήκαηνο θαηά ηελ θάζε ζρεδηαζκνχ. Ρέινο, παξνπζηάδνληαη ηα Ππζηήκαηα 

Ξαξαθνινχζεζεο Γνκηθήο Αθεξαηφηεηαο ή „γείαο‟ ησλ Θαηαζθεπψλ (SHM). 

 

1.1 Γεληθά 

Ν έιεγρνο ηεο αζθάιεηαο, ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο αμηνπηζηίαο ησλ θαηαζθεπψλ, 

αιιά θαη ησλ θπζηθψλ δηεξγαζηψλ, απνηεινχζε αλέθαζελ πξφθιεζε γηα ηνπο 

κεραληθνχο. Πηελ ζεκεξηλή επνρή, ε πξφθιεζε απηή είλαη εληνλφηεξε απφ πνηέ. 

Απφ ηε κηα κεξηά, ε ξαγδαία αχμεζε ηνπ αλζξψπηλνπ πιεζπζκνχ, ζε ζπλδπαζκφ 

κε ηελ εμέιημε ησλ θνηλσληθψλ δνκψλ θαη νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ, έρεη νδεγήζεη 

ζε θαηλφκελα έληνλεο αζηηθνπνίεζεο θαη εθκεηάιιεπζεο θπζηθψλ πφξσλ. Ρν 

γεγνλφο απηφ νδήγεζε ηε βηνκεραλία ηεο θαηαζθεπήο δνκηθψλ / ηερληθψλ έξγσλ 

ζε άλζεζε, κε ηε δεκηνπξγία ππεξάξηζκσλ, κεγάιεο θιίκαθαο θαη πνιιέο θνξέο 

ππεξκεγεζψλ θαηαζθεπψλ, επηηνκψλ ηερλνινγηθήο εμέιημεο, αιιά θαη 

αξρηηεθηνληθήο. 

Απφ ηελ άιιε κεξηά, νη θιηκαηηθέο αιιαγέο, ε επηδείλσζε ηεο έληαζεο θαη ηεο 

ζπρλφηεηαο ησλ θαηξηθψλ εμάξζεσλ, θαζψο θαη άιια θπζηθά θαηλφκελα, φπσο 

είλαη νη ζεηζκνί, πξνθαινχλ ηεξάζηηεο θαηαζηξνθέο κε ηεξάζηην θφζηνο, ζε 

αλζξψπηλεο δσέο, αιιά θαη πφξνπο, θπζηθνχο θαη νηθνλνκηθνχο. 

Ζ παξαθνινχζεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο, ινηπφλ, ησλ θαηαζθεπψλ πξηλ, θαηά ηε 

δηάξθεηα θαη κεηά ην πέξαο ηέηνησλ θαηλνκέλσλ, απνηειεί έλα πεδίν πνπ έρεη 

γλσξίζεη κεγάιε εμέιημε ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, κε ηε ζπκβνιή ηεο ηερλνινγίαο. 

Λέα φξγαλα, λέεο κέζνδνη, λέεο ζεσξίεο παξέρνπλ θαιχηεξε θαη αθξηβέζηεξε 

θαηαλφεζε ησλ θαηλνκέλσλ θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ θαηαζθεπψλ. 
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1.2 Γπλακηθή ζπκπεξηθνξά πςειώλ θαηαζθεπώλ 

Όιεο νη θαηαζθεπέο ππφθεηληαη ζε θνξηίζεηο πνπ πξνθαινχλ παξακνξθψζεηο. Νη 

θνξηίζεηο απηέο πξνθχπηνπλ θπξίσο ιφγσ: 

α. ηνπ ηδίνπ ηνπο ζηαηηθνχ θνξηίνπ 

β. πεξηβαιινληηθψλ θαηλνκέλσλ, φπσο κεηαβνιέο ζεξκνθξαζίαο, άλεκνο, 

ζεηζκφο, ρηφλη θ.ν.θ. 

γ. θνξηίζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ ρξήζε πνπ εμππεξεηνχλ (π.ρ. 

θπθινθνξηαθφο θφξηνο κηαο γέθπξαο, ζπγθέληξσζε πιεζπζκνχ ζε ζηάδην). 

Ρν είδνο θαη ην κέγεζνο ησλ παξακνξθψζεσλ πνπ πθίζηαληαη νη θαηαζθεπέο 

εμαξηψληαη απφ παξάγνληεο φπσο είλαη ηα πιηθά θαη ν ηξφπνο θαηαζθεπήο ηνπο, ηα 

γεσκεηξηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά θαη ε γήξαλζε (θφπσζε) πνπ έρνπλ ππνζηεί. 

Ζ δπλακηθή ζπκπεξηθνξά ησλ θαηαζθεπψλ ζηηο εμσηεξηθέο θνξηίζεηο ιακβάλεηαη 

ππφςε απφ ηνπο κειεηεηέο ζηελ θάζε ηνπ ζρεδηαζκνχ, θπξίσο ζε ηδηάδνπζεο, 

ππεξκεγέζεηο ή μερσξηζηήο ζεκαζίαο θαηαζθεπέο. Πηηο πην απιέο πεξηπηψζεηο, νη 

παξάκεηξνη δπλακηθήο ζπκπεξηθνξάο (απφζβεζε, αθακςία, ηδηνζπρλφηεηα, 

επηηάρπλζε) πξνθχπηνπλ απφ καζεκαηηθά κνληέια, πξφηππα θαη θαλνληζκνχο, 

πξνζνκνηψζεηο ζε κηθξφηεξεο θιίκαθαο νκνηψκαηα (φπσο αλεκνζήξαγγεο, 

ζεηζκηθέο ηξάπεδεο) θαη πξνυπνζέηνπλ γλψζε ησλ αλακελφκελσλ θνξηίζεσλ θαη 

ησλ επηδξάζεσλ απφ άιιεο θαηαζθεπέο. Πε θάπνηεο πεξηπηψζεηο, φηαλ νη 

θαηαζθεπέο είλαη πεξίπινθεο, ηα πξφηππα θαη νη θαλνληζκνί αλεπαξθείο θαη νη 

εμσηεξηθνί παξάγνληεο αζηαζείο θαη απξφβιεπηνη (π.ρ. κεηαβαιιφκελεο 

πεξηβαιινληηθέο θνξηίζεηο, εμσηεξηθνί θίλδπλνη), απαηηείηαη παξαθνινχζεζε ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ηεο θαηαζθεπήο ζην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ. Πε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, 

εγθαζίζηαληαη ζπζηήκαηα παξαθνινχζεζεο ηεο δνκηθήο αθεξαηφηεηαο ησλ 

θαηαζθεπψλ (SHM) (§1.4). 

Νη πςειέο θαη εχθακπηεο θαηαζθεπέο, φπσο είλαη νη ηζηνί, νη θακηλάδεο, νη πχξγνη, 

είλαη ηδηαηηέξσο επάισηεο ζηηο ζεξκνθξαζηαθέο κεηαβνιέο θαη ζηηο αλεκνπηέζεηο. 

Πηελ επφκελε παξάγξαθν γίλεηαη κηα ζχληνκε αλαθνξά ζηελ επίδξαζε ηνπ 

αλέκνπ ζηηο θαηαζθεπέο, ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, ζην είδνο ησλ παξακνξθψζεσλ 

πνπ πξνθαιεί, θαζψο θαη ζηηο κεζφδνπο πξνζνκνίσζεο θαηά ηελ θάζε ηνπ 

ζρεδηαζκνχ. 
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1.3 Μειέηε ηεο επίδξαζεο ηνπ αλέκνπ ζηηο θαηαζθεπέο 

1.3.1 Γεληθά 

Άλεκνο είλαη ε νξηδφληηα, θπξίσο, θίλεζε κεγάισλ καδψλ ηνπ αηκνζθαηξηθνχ αέξα 

θαη πξνθαιείηαη απφ ηξεηο βαζηθνχο παξάγνληεο: 

α. Ρελ ειηαθή ελέξγεηα πνπ απνξξνθά ε αηκφζθαηξα θαη ε επηθάλεηα ηνπ 

εδάθνπο, δεκηνπξγψληαο έηζη δηαθνξέο ζηελ θαηαλνκή ηεο αηκνζθαηξηθήο 

πίεζεο 

β. Ρελ πεξηζηξνθή ηεο Γεο γχξσ απφ ηνλ άμνλά ηεο (θαη ηελ ζπλεπαγφκελε 

δχλακε Coriolis) θαη 

γ. Ρελ αλνκνηνκνξθία ηνπ γήηλνπ αλαγιχθνπ. 

Δμαηηίαο ησλ ηξηψλ απηψλ παξαγφλησλ, δεκηνπξγνχληαη δηαθνξέο πηέζεσλ ζηελ 

επηθάλεηα ηεο Γεο θαη νη αέξηεο κάδεο θηλνχληαη γηα λα αληηζηαζκίζνπλ ηελ 

δηαθνξά, δεκηνπξγψληαο ηνλ άλεκν. 

 

1.3.2 Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ αλέκνπ 

Ρα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αλέκνπ είλαη (Ρξηαληαθπιιίδεο, 2009): 

 Ζ έληαζε (ηαρχηεηα) (speed, velocity) 

 Ζ δηεχζπλζε (direction) 

Ρφζν ε έληαζε φζν θαη ε δηεχζπλζε ηνπ αλέκνπ εμαξηψληαη απφ ηελ  

ηξαρχηεηα ηνπ εδάθνπο, ηελ χπαξμε επηθαλεηαθψλ εκπνδίσλ (π.ρ. ςειά 

θηίξηα) θαη ην ηνπνγξαθηθφ αλάγιπθν ηεο πεξηνρήο. 

 Ρν επίπεδν ηχξβεο (ή ηπξβψδνπο ξνήο) (turbulence). Πε θαηάζηαζε 

ηπξβψδνπο ξνήο, νη ηξεηο ζπληζηψζεο ηεο ηαρχηεηαο θαη ε πίεζε παξνπζηάδνπλ 

έληνλεο δηαθπκάλζεηο ρξνληθά. Νπνηαδήπνηε ηπξβψδεο ξνή πεξηέρεη κεγάιν 

αξηζκφ δηλψλ (eddies) κε πνιχ δηαθνξεηηθέο δηαζηάζεηο θαη πεξηζηξνθηθά 

ραξαθηεξηζηηθά. Ζ εκθάληζε πςειήο ηχξβεο εμαξηάηαη απφ ηηο γεληθέο 

αηκνζθαηξηθέο ζπλζήθεο, απφ ηελ χπαξμε κεκνλνκέλσλ θηηξίσλ ή άιισλ 

εκπνδίσλ θαη απφ ηελ ηξαρχηεηα ηνπ εδάθνπο. 

 Ζ δηάηκεζε (shear). Υο δηάηκεζε νξίδεηαη ε κεηαβνιή ηεο ηαρχηεηαο ηνπ 

αλέκνπ κε ην χςνο πάλσ απφ ην έδαθνο. Ν βαζκφο ηεο δηάηκεζεο ηνπ αλέκνπ 

εμαξηάηαη απφ δχν παξάγνληεο: ηελ αηκνζθαηξηθή κίμε θαη ηελ ηξαρχηεηα ηνπ 

εδάθνπο.  

 Ζ χπαξμε αλεκνξηπψλ (gusts) 

Γεληθά, ε κέζε ηαρχηεηα ηνπ αλέκνπ θαηά ηε ρξνληθή δηάξθεηα ελφο 

δεθαιέπηνπ ηείλεη λα απμάλεη κε ην χςνο, ελψ ε χπαξμε αλεκνξηπψλ ηείλεη λα 

κεηψλεηαη κε ην χςνο (Mendis et al., 2007). 
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1.3.3 Δπίδξαζε ηνπ αλέκνπ ζηηο θαηαζθεπέο 

Όπσο θαίλεηαη απφ ηα παξαπάλσ, ν άλεκνο είλαη έλα εμαηξεηηθά πνιχπινθν 

θαηλφκελν. Απνηειείηαη απφ πιεζψξα δηλψλ κεηαβαιιφκελνπ κεγέζνπο θαη 

πεξηζηξνθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, πνπ θηλνχληαη σο πξνο ηελ επηθάλεηα ηεο Γεο. Νη 

δίλεο απηέο δίλνπλ ζηνλ άλεκν ηνλ ζπειιψδε (gusty) ή ηπξβψδε (turbulent) 

ραξαθηήξα ηνπ. Ζ δπλακηθή θφξηηζε ζε κηα θαηαζθεπή εμαξηάηαη απφ ηνλ 

ραξαθηήξα ησλ δηλψλ.  

Πε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο θαη ππφ ηελ θαηάιιειε δπλακηθή θφξηηζε, κπνξεί λα 

αθνινπζήζεη αζηνρία ηεο θαηαζθεπήο. Απφ ην πην γλσζηά παξαδείγκαηα 

θαηάξξεπζεο θαηαζθεπψλ ιφγσ αλέκνπ είλαη απηφ ηεο γέθπξαο Tacoma Narrows 

ζηελ Ξνιηηεία ηεο Washington, ζηηο Ζ.Ξ.Α. ην 1940, κε ηαρχηεηα αλέκνπ 19m/sec 

(8 Beaufort) κφιηο 4 κήλεο κεηά ηελ θαηαζθεπή ηεο (Πρήκα 1.1) θαη απηφ ηεο 

θαηάξξεπζεο 3 πχξγσλ ςχμεο ηνπ ζηαζκνχ παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζην 

Ferrybridge ηνπ Ζλ. Βαζηιείνπ ην 1965 (Πρήκα 1.2).   

  

Πρήκα 1.1: Πηηγκηφηππν απφ ηελ θαηάξξεπζε ηεο γέθπξαο Tacoma Narrows ζηελ Ξνιηηεία 

ηεο Washington (http://www.engineeringcivil.com) 
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α. Πηηγκηφηππν ηεο θαηαζηξνθήο (Holmes, 2001)     β. Ππλνιηθή άπνςε ηεο θαηαζηξνθήο 

(http://www.knottingley.org) 

Πρήκα 1.2: Πηηγκηφηππα ηεο θαηαζηξνθήο ησλ πχξγσλ ςχμεο ζην Ferrybridge ηνπ Ζλ. 
Βαζηιείνπ 

Νη δνλήζεηο πνπ δέρεηαη κηα θαηαζθεπή εμαηηίαο ηνπ αλέκνπ εμαξηψληαη ζε κεγάιν 

βαζκφ απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο. Ρα ηέζζεξα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά είλαη ην 

γεσκεηξηθφ ζρήκα, ν ζπληειεζηήο αθακςίαο ή επθακςίαο (stiffness or flexibility), 

ν ζπληειεζηήο απφζβεζεο (damping) θαη ε γήξαλζε ή θφπσζε (fatigue damage). 

Δπηπξφζζεηα, εμαξηψληαη απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αλέκνπ.   

Ζ επίδξαζε ηνπ αλέκνπ ζηηο θαηαζθεπέο ζπλήζσο απνηειείηαη απφ ηξεηο 

ζπληζηψζεο (Yigit et al., 2010): 

 ηελ κφληκε ή ζηαηηθή (static) ζπληζηψζα, πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ κέζε έληαζε 

ηνπ αλέκνπ 

 ηελ εκη-κφληκε ή εκη-ζηαηηθή ζπληζηψζα (quasi-static) πνπ πξνθαιείηαη απφ 

ρακειήο ζπρλφηεηαο δηαθπκάλζεηο ηεο έληαζεο ηνπ αλέκνπ (ζρεηηθά ζηαζεξή 

θφξηηζε κεγάιεο πεξηφδνπ). Ζ παξακφξθσζε πνπ πξνθαιείηαη εθθξάδεη ηε 

κέζε εθηξνπή απφ ηε ζέζε εξεκίαο ηεο θαηαζθεπήο γηα έλα ρξνληθφ δηάζηεκα 

(Γαζθαιάθεο et al., 2008).  

 ηελ δπλακηθή (dynamic) ζπληζηψζα πνπ πξνθαιείηαη απφ δηαθπκάλζεηο ηεο 

έληαζεο ηνπ αλέκνπ, ε ζπρλφηεηα ησλ νπνίσλ θπκαίλεηαη ζηα επίπεδα ηεο 

θπξίαξρεο ζπρλφηεηαο ηεο θαηαζθεπήο. Ζ δπλακηθή ζπληζηψζα κπνξεί λα 

δηαθξηζεί πεξαηηέξσ ζε επηθξαηνχζεο θαη δεπηεξεχνπζεο ζπληζηψζεο. Νη 

επηθξαηνχζεο (resonant) ζπληζηψζεο ζρεηίδνληαη κε ηελ απφθξηζε ηεο 

θαηαζθεπήο θνληά ζηελ ηδηνζπρλφηεηα ηαιάλησζεο, ελψ νη δεπηεξεχνπζεο 

http://www.knottingley.org/
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(secondary), εθθξάδνπλ έλα πιήζνο ζπρλνηήησλ απνξξφθεζεο θαη ιακβάλνπλ 

ελ γέλεη κηθξφηεξεο ηηκέο απφ ηελ ηηκή ηεο ηδηνζπρλφηεηαο (Γαζθαιάθεο et al., 

2008). 

Ρξεηο είλαη νη θχξηεο πεγέο ησλ αεξνδπλακηθψλ δηεγέξζεσλ πνπ πξνθαινχλ ηηο 

δπλακηθέο απνθξίζεηο (Davenport, 1995): 

α. δπλάκεηο πνπ πξνθαινχληαη απφ δηαθπκάλζεηο ηεο ηπξβψδνπο ξνήο θαη 

πξνθαινχλ ηφζν επηθξαηνχζεο φζν θαη δεπηεξεχνπζεο απνθξίζεηο νκναμνληθά 

θαη εγθάξζηα ηεο δηεχζπλζεο ηνπ αλέκνπ. 

β. δπλάκεηο πνπ πξνθαινχλαη απφ δίλεο πίζσ απφ ηελ θαηαζθεπή, πνπ 

πξνθαινχλ θπξίσο επηθξαηνχζεο απνθξίζεηο, εγθάξζηα ζηελ δηεχζπλζε ηεο 

αλεκνπίεζεο. 

γ. δπλάκεηο πνπ πξνθαινχληαη απφ ηελ θίλεζε ηεο θαηαζθεπήο, νη 

ζεκαληηθφηεξεο ησλ νπνίσλ είλαη νη δπλάκεηο αεξνδπλακηθήο απφζβεζεο πνπ 

ειέγρνπλ ην κέγεζνο ηεο δπλακηθήο απφθξηζεο, απμάλνληαο ή κεηψλνληαο 

ηελ ηθαλφηεηα απφζβεζεο ηεο θαηαζθεπήο. Ζ αξλεηηθή αεξνδπλακηθή 

απφζβεζε ζπλδέεηαη θαηά θχξην ιφγν κε ηελ εγθάξζηα θίλεζε θαη κπνξεί λα 

πξνθαιέζεη κεγάινπ πιάηνπο ηαιαληψζεηο πνπ ζε αθξαίεο πεξηπηψζεηο 

νδεγνχλ ηελ θαηαζθεπή ζε αζηάζεηα.  

Ζ δπλακηθή ζπκπεξηθνξά ησλ θαηαζθεπψλ ππφ ηελ επίδξαζε ηνπ αλέκνπ κπνξεί 

λα πεξηγξαθεί απφ εηδηθφηεξα θαηλφκελα, φπσο (Mendis et al., 2007)1:  

 πιήγκα (buffeting), πνπ πεξηγξάθεηαη σο δνλήζεηο πνιχ πςειήο 

ζπρλφηεηαο πνπ πξνθαινχληαη απφ απφηνκε αχμεζε θφξηηζεο (buffet = 

παιιφκελα θξνπζηηθά θχκαηα) 

 πεξηδίλεζε (εγθάξζηεο ηαιαληψζεηο) (vortex shedding), πνπ είλαη ε 

δεκηνπξγία δηλψλ θαηάληη ηεο θαηαζθεπήο (Πρήκα 1.3). 

 

Πρήκα 1.3: Γεκηνπξγία δηλψλ πίζσ απφ θχιηλδξν κε απνηέιεζκα εγθάξζηεο ζηελ δηεχζπζλε 
ηνπ αλέκνπ ηαιαληψζεηο (www.mecaenterprises.com) 

                                         
1 Νη νξηζκνί έρνπλ πξνθχςεη απφ κεηάθξαζε ησλ αγγιηθψλ φξσλ ζχκθσλα κε ην Δπξεηήξην 
Όξσλ Δπξσθσδίθσλ ηνπ Ρκήκαηνο Ρππνπνίεζεο ηνπ ΡΔΔ (αγγιηθή ζεηξά) 

http://www.mecaenterprises.com/
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Πρήκα 1.4: Σαξαθηεξηζηηθή δεκηνπξγία δηλψλ ζηελ ζάιαζζα πίζσ απφ ην λεζί 
(www.engineering.uiowa.edu) 

 θαιπαζκφο (galloping): ην θαηλφκελν απηφ πεξηγξάθεηαη σο έληνλνο 

θπκαηηζκφο θαη ζηξέβισζε θαη είλαη απηφ πνπ πξνθάιεζε ηελ θαηάξξεπζε 

ηεο γέθπξαο Tacoma Narrows. 

 πηεξπγηζκφο (flutter), πνπ νθείιεηαη ζε απηνδηεγεηξφκελε ηαιάλησζε (φηαλ 

κηα απζαίξεηα κηθξή κεηαηφπηζε ελφο ζηνηρείνπ (π.ρ. ελφο θηεξνχ 

αεξνζθάθνπο) έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηεο γσλίαο πξφζπησζεο ηνπ 

ξεχκαηνο αέξα, πνπ νδεγεί ζε αχμεζε ηνπ ζπληειεζηή άλσζεο (lift) θαη ζε 

αθφκα κεγαιχηεξε κεηαηφπηζε απφ ηε ζέζε ηζνξξνπίαο (Πρήκα 1.6)).  

 

Πρήκα 1.5: Σαξαθηεξηζηηθή εηθφλα ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ πηεξπγηζκνχ (flutter) 
(www.flickr.com) 

http://www.engineering.uiowa.edu/
http://www.flickr.com/
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Πρήκα 1.6: Ν πηεξπγηζκφο (flutter) παξνπζηάδεηαη ζπρλά ζηα πηεξχγηα ησλ αεξνπιάλσλ 

θαη κπνξεί λα νδεγήζεη ζε απψιεηα ειέγρνπ θαη θαηαζηξνθή (www.article.wn.com) 

Νη εχθακπηεο θαηαζθεπέο έρνπλ ζπλήζσο πην έληνλε δπλακηθή απφθξηζε 

νκναμνληθά κε ηε δηεχζπλζε ηνπ αλέκνπ, σο απνηέιεζκα πιεγκάησλ ιφγσ 

έληνλεο ηχξβεο. Απνθξίζεηο εγθάξζηα ζηελ δηεχζπλζε ηνπ αλέκνπ πξνθαινχληαηη 

απφ ηα θαηλφκελα πεξηδίλεζεο (vortex shedding) ή θαιπαζκνχ (galloping). Γηα 

θαηαζθεπέο φπσο θηίξηα, θακηλάδεο θηι. ν πηεξπγηζκφο (flutter) θαη ν θαιπαζκφο 

(galloping) δελ απνηεινχλ θαηά θαλφλα πξφβιεκα (Mendis et al., 2007), φπσο γηα 

παξάδεηγκα ζηα πηεξχγηα ησλ αλεκνγελλεηξηψλ ή ζε γέθπξεο αληίζηνηρα.  

 

1.3.4 ρεδηαζκόο έλαληη αλέκνπ 

Θαηά γεληθφ θαλφλα, ζηε δηάζεζε ηνπ κεραληθνχ ηίζεληαη ηξεηο πξνζεγγίζεηο γηα 

ηελ αμηνιφγεζε ηεο δπλακηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ θαηαζθεπψλ (Davenport, 1995). 

Όιεο πεξηιακβάλνπλ καζεκαηηθά κνληέια θαη αλεκνζήξαγγεο. 

α. Αεξνειαζηηθφ κνληέιν (Aeroelastic modeling): ζε απηήλ ηελ πξνζέγγηζε 

πξνζνκνηψλνληαη φιεο νη θξίζηκεο δπλακηθέο θαη αεξνδπλακηθέο ηδηφηεηεο ηνπ 

αλέκνπ θαη ηεο θαηαζθεπήο. Ζ απφθξηζε ηεο πξαγκαηηθήο θαηαζθεπήο 

ζπλάγεηαη άκεζα απφ ηηο κεηξήζεηο ζην νκνίσκα. 

β. Κνληέιν εθηίκεζεο δχλακεο (Force measurements ή Force balance tests): ζε 

απηήλ ηελ πξνζέγγηζε νη κφληκεο θαη νη δπλακηθέο επηδξάζεηο κειεηψληαη ζε 

άθακπηα νκνηψκαηα, ζε ξνέο ππφ θιίκαθα. Θαηφπηλ έλα καζεκαηηθφ κνληέιν 

ηεο δνκήο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πξνθχςνπλ νη απνθξίζεηο. 
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γ. Αλαιπηηθφ κνληέιν (Analytical  model):  ζε απηήλ ηελ πξνζέγγηζε, ε δπλακηθή 

ζπκπεξηθνξά ζπλάγεηαη απφ γεληθέο πιεξνθνξίεο φζνλ αθνξά ηηο ηδηφηεηεο 

ησλ ηπξβσδψλ ξνψλ θαη ηα βαζηθά αεξνδπλακηθά ραξαθηεξηζηηθά.   

Ζ πξψηε πξνζέγγηζε πξνυπνζέηεη ηελ θαηαλφεζε ησλ θαλφλσλ πξνζνκνίσζεο 

ππφ θιίκαθα (ζρεηηθά κε ηε κάδα, ην κήθνο θαη ην ρξφλν), ρσξίο ηελ απαίηεζε 

εμνηθείσζεο κε αθξηβείο κεραληζκνχο αεξνδπλακηθήο. Νη δπν ηειεπηαίεο κέζνδνη, 

αληίζεηα, πξνυπνζέηνπλ ηελ πιήξε θαηαλφεζε ηνπ κεραληζκνχ ηεο 

αεξνδπλακηθήο δηέγεξζεο. 

Πε θαηαζθεπέο πςειψλ απαηηήζεσλ, κπνξεί λα εθαξκνζηνχλ πεξηζζφηεξεο απφ 

κηα κέζνδνη, ψζηε λα ζπγθξηζνχλ ηα απνηειέζκαηά ηνπο. Απφ ηα ηειεπηαία 

παξαδείγκαηα ηέηνηνπ είδνπο θαηαζθεπψλ είλαη ην Burj Dubai Tower ή Burj Khalifa 

φπσο είλαη πιένλ γλσζηφ, έλαο νπξαλνμχζηεο ζην Dubai, χςνπο 829.84m (Πρήκα 

1.7).  

   
α. Άπνςε ηνπ νπξαλνμχζηε 

(http://burjdubaiphotos.blogspot.gr) 

 

β. Νκνίσκα γηα Αεξνειαζηηθφ κνληέιν 
θιίκαθαο 1:500 (Irwin et al., 2006) 

 

γ. Νκνίσκα γηα κνληέιν εθηίκεζεο δχλακεο 
θιίκαθαο 1:50 (Irwin et al., 2006) 

Πρήκα 1.7: Ν νπξαλνμχζηεο Burj Khalifa ζην Dubai 

http://burjdubaiphotos.blogspot.gr/
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Ζ κειεηεηηθή νκάδα εθάξκνζε κεηξήζεηο θαη ειέγρνπο ζε αλεκνζήξαγγεο κε 

νκνηψκαηα θιίκαθαο 1:500 θαη 1:50. Νη κειέηεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηφζν ζε 

Αεξνειαζηηθφ κνληέιν, φζν θαη ζε Κνληέιν εθηίκεζεο δχλακεο. Δπηπξφζζεηα, 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ κεηξήζεηο κεγεζψλ αλεκνπίεζεο ηνπηθά θαη κειέηεο επίδξαζεο 

αλέκνπ ζηνπο πεδνχο κε νκνηψκαηα θιίκαθαο 1:250 (Irwin et al., 2006). 

Πε θαηαζθεπέο ηφζν πεξίπινθεο θαη πνιπδάπαλεο, φπσο ν νπξαλνμχζηεο Burj 

Khalifa, εγθαζίζηαληαη ζπλήζσο θαη ζπζηήκαηα παξαθνινχζεζεο ηεο δνκηθήο ηνπο 

αθεξαηφηεηαο. 

 

1.4 πζηήκαηα παξαθνινύζεζεο ηεο δνκηθήο αθεξαηόηεηαο (‘πγείαο’) 

ησλ θαηαζθεπώλ (Structural Health Monitoring, SHM) 

Ζ παξαθνινχζεζε ηεο δνκηθήο αθεξαηφηεηαο ησλ θαηαζθεπψλ απνηειεί έλα λέν 

επηζηεκνληθφ πεδίν, πνπ ζθνπφ έρεη λα παξάζρεη αμηφπηζηα θαη αληηθεηκεληθά - θαηά 

ην δπλαηφλ - ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα θαη ηε ιεηηνπξγηθή ηθαλφηεηα 

πνιχπινθσλ θαηαζθεπψλ. Απνηειεί έλα ηζρπξφ εξγαιείν πνπ ζπκπιεξψλεη 

απνηειεζκαηηθά ηηο παξαδνζηαθέο κεζφδνπο ειέγρνπ ησλ θαηαζθεπψλ, δειαδή ηνλ 

επηηφπην έιεγρν θαη ηηο πξνζνκνηψζεηο. 

Κε ηνλ φξν «Παρακολούθηζη ηης δομικής ακεραιόηηηας ή ‘σγείας’ ηφν 

καηαζκεσών (Structural Health Monitoring, SHM)» ελλνείηαη ε ζηξαηεγηθά 

ζρεδηαζκέλε δηαδηθαζία ηεο αλίρλεπζεο θαη ηεο αλαγλψξηζεο ησλ κεηαβνιψλ ζηα 

πιηθά θαηαζθεπήο ή θαη ζηα γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά κηαο θαηαζθεπήο, νη 

νπνίεο ππνβαζκίδνπλ ηε ιεηηνπξγία ηεο. 

Ζ δηαδηθαζία παξαθνινχζεζεο ηεο δνκηθήο αθεξαηφηεηαο (SHM) πεξηιακβάλεη ηελ 

παξαηήξεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο θαηαζθεπήο ζε δηάξθεηα ρξφλνπ. Κηα ζεηξά 

αηζζεηήξσλ παξέρνπλ δεδνκέλα απφ πεξηνδηθέο κεηξήζεηο κεγεζψλ ζρεηηθψλ κε 

ηελ θηλεκαηηθή ζπκπεξηθνξά ηεο θαηαζθεπήο. Απφ ηηο κεηξήζεηο απηέο 

πξνθχπηνπλ ηα παξάγσγα κεγέζε παξακνξθψζεσλ, ηα νπνία αθνχ ππνζηνχλ 

ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία, δίλνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζε 

«πγείαο» ηνπ ζπζηήκαηνο.  

Ρα ζπζηήκαηα SHM ρξεζηκνπνηνχληαη ηφζν γηα παξαθνινχζεζε καθξάο δηαξθείαο, 

παξέρνληαο πιεξνθνξία ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγηθή ηθαλφηεηα ηεο θαηαζθεπήο 

θαηά ηε ιεηηνπξγία ηεο ή ιφγσ γήξαλζεο εμαηηίαο ησλ πεξηβαιινληηθψλ 

ζπλζεθψλ, φζν θαη κεηά απφ αθξαία θαηλφκελα, φπσο ζεηζκνί ή ηζρπξνί άλεκνη, 

γηα ηαρεία αλαγλψξηζε, παξέρνληαο - ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν - πιεξνθνξίεο ζρεηηθά 

κε ηελ αθεξαηφηεηα ηεο θαηαζθεπήο (en.wikipedia). 
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Ν ζρεδηαζκφο ηεο εγθαηάζηαζεο ελφο ζπζηήκαηνο SHM πεξηιακβάλεη ηα εμήο 

ζηάδηα (Inaudi et al., 2009): 

 Αλαγλψξηζε - ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο κειεηεηέο - ησλ πηζαλψλ αηηίσλ θαη 

ζεκείσλ ππνβάζκηζεο ηεο θαηαζθεπήο - ζε θαλνληθέο θαη νξηαθέο ζπλζήθεο 

- θαη ηνπ ζπλεπαγφκελνπ θηλδχλνπ πνπ απηέο επηθέξνπλ.  

 Θέζπηζε κεζφδσλ αληηκεηψπηζεο ησλ αλακελφκελσλ αηηηψλ ππνβάζκηζεο 

θαη ζρεδηαζκφο ηνπ θαηάιιεινπ ζπζηήκαηνο SHM. 

 Δπηινγή θαη ηνπνζέηεζε ησλ θαηάιιεισλ αηζζεηήξσλ. 

 Ππιινγή, επεμεξγαζία θαη αλάιπζε δεδνκέλσλ. 

Ρα πιενλεθηήκαηα ηεο εγθαηάζηαζεο ελφο ζπζηήκαηνο SHM είλαη νπζηαζηηθά: 

 Ρα δεδνκέλα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην ζχζηεκα παξθνινχζεζεο είλαη - θαηά 

ην δπλαηφλ - αμηφπηζηα θαη αληηθεηκεληθά θαη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα 

βειηηψζνπλ ηελ ιεηηνπξγία, ηε ζπληήξεζε θαη ηελ επηζθεπή ηεο 

θαηαζθεπήο. Δμαζθαιίδεηαη έηζη, ζην βάζνο ηνπ ρξφλνπ, ε αμηνπηζηία θαη ε 

αζθαιήο ιεηηνπξγία ηεο επέλδπζεο. 

 Ζ ζχγθξηζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηεο θαηαζθεπήο ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο ζε 

ζρέζε κε ηελ πξφηππε ζπκπεξηθνξά (βαζηζκέλε ζε πξνζνκνηψζεηο θαη 

νκνηψκαηα) παξέρεη ζηνπο κεραληθνχο έλα ηζρπξφ εξγαιείν βειηίσζεο ηνπ 

ζρεδηαζκνχ ησλ θαηαζθεπψλ, κε βάζε ην δεηνχκελν ηξίπηπρν αζθάιεηα-

νηθνλνκία-αληνρή ζην ρξφλν. 

Ρα ηειεπηαία ρξφληα ζπζηήκαηα SHM έρνπλ εγθαηαζηαζεί ζε θαηαζθεπέο φπσο 

γέθπξεο, ζηάδηα, νπξαλνμχζηεο θιπ. Σαξαθηεξηζηηθά αλαθέξνληαη: 

 ε γέθπξα Οίν-Αληίξξην, πνπ ελζσκαηψλεη πάλσ απφ 100 αηζζεηήξεο 

παξαθνινχζεζεο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, ηφζν ηεο δνκήο ηεο θαηαζθεπήο, φζν 

θαη ηνπ θπθινθνξηαθνχ θφξηνπ. Νινθιεξσκέλα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο θαη 

παξαθνινχζεζεο είλαη επίζεο εγθαηεζηεκέλα ζε άιιεο γέθπξεο αλά ηνλ 

θφζκν.  

 ην Halifax Metro Center ζηνλ Θαλαδά (Πρήκα 1.8) έλα αζιεηηθφ θαη εθζεζηαθφ 

θέληξν – ζηάδην, φπνπ ην ζχζηεκα SHM εγθαηαζηάζεθε γηα λα 

παξαθνινπζείηαη ε παξακφξθσζε ηεο ζηέγεο ηνπ ζηαδίνπ ζε ζπλζήθεο 

ηζρπξήο ρηνλφπησζεο θαη ζε πεξηπηψζεηο εθδειψζεσλ πνπ απαηηνχλ ηελ 

αλάξηεζε βαξχ εμνπιηζκνχ απφ ηελ ζηέγε (π.ρ. ζπλαπιίεο) (Inaudi et al., 

2009) 
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Πρήκα 1.8: Halifax Metro Center ζηνλ Θαλαδά (Inaudi et al., 2009) 

 Ζ βαζηιηθή βίιια ζηελ Monza ηεο Ηηαιίαο (Royal Villa, Monza) (Πρήκα 1.9), 

φπνπ ην ζχζηεκα SHM εγθαηαζηάζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλαθαίληζεο, ιφγσ 

ηεο ζηαηηθήο πνιππινθφηεηαο θαη ηεο αβέβαηεο δνκηθήο ζπκπεξηθνξάο. Ζ 

παξαθνινχζεζε έιαβε ρψξα πξηλ, θαηά ηε δηάξθεηα θαη κεηά ηηο εξγαζίεο θαη 

ηα ζηνηρεία απφ ην ζχζηεκα θαζνδεγνχζαλ ηηο εξγαζίεο αλαθαίληζεο (Inaudi 

et al., 2009).  

 

Πρήκα 1.9: Ζ βαζηιηθή βίιια ζηελ Monza ηεο Ηηαιίαο (Inaudi et al., 2009) 

Ιφγσ ηεο θχζεο ελφο ζπζηήκαηνο SHM, επηβάιιεηαη ν ζπλδπαζκφο πνιιψλ θαη 

εηεξνγελψλ αηζζεηήξσλ. Απαηηείηαη ινηπφλ έλα νινθιεξσκέλν ζχζηεκα ζπιινγήο 

θαη δηαρείξηζεο ησλ δεδνκέλσλ, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε νξζή ζπζρέηηζε θαη άξα 

εξκελεία ησλ δεδνκέλσλ. Ρνλ ξφιν απηφλ παίδνπλ ηα Νινθιεξσκέλα Ππζηήκαηα 

Ξαξαθνινχζεζεο (Automatic Deformation Monitoring Systems) (§2.4). 

 

 



ΘΔΦΑΙΑΗΝ 2 

 13 απφ 130 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 

Μέζνδνη Παξαθνινύζεζεο Γπλακηθήο πκπεξηθνξάο Σερληθώλ Έξγσλ 

 

Πε απηφ ην Θεθάιαην παξνπζηάδνληαη νη κέζνδνη παξαθνινχζεζεο ηεο δπλακηθήο 

ζπκπεξηθνξάο θαηαζθεπψλ. Αξρηθά γίλεηαη αλαθνξά ζηηο παξακέηξνπο πνπ 

θαζνξίδνπλ ηελ επηινγή ηεο κεζφδνπ θαη ησλ νξγάλσλ θαη ζηε ζπλέρεηα 

παξνπζηάδεηαη ζπλνπηηθά ε θάζε κέζνδνο. Αλαιπηηθφηεξα παξνπζηάδνληαη νη 

κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ παξνχζα εξγαζία, δειαδή νη Ονκπνηηθνί 

Γεσδαηηηθνί Πηαζκνί θαη ηα Radar Κηθξνθπκαηηθήο Ππκβνινκεηξίαο. 

Ιεπηνκεξέζηεξε αλαθνξά γηα ηα θιηζίκεηξα γίλεηαη ζην Θεθάιαην 3. Ρέινο, γίλεηαη 

αλαθνξά θαη ζηα Νινθιεξσκέλα Ππζηήκαηα Ξαξαθνινχζεζεο. 

 

2.1 Γεληθά 

Ξνιπάξηζκα αηπρήκαηα θαη θαηαζηξνθέο απνδεηθλχνπλ ηνλ θίλδπλν πνπ 

ζπλνδεχεη αθελφο ηα κεγάια ηερληθά έξγα θαη αθεηέξνπ ηηο θπζηθέο δνκέο θαη 

ζρεκαηηζκνχο. Έηζη, ε παξαθνινχζεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ θαηαζθεπψλ 

θξίλεηαη πηα απαξαίηεηε, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίδεηαη ε νξζή ιεηηνπξγία, ε 

αζθάιεηα θαη ε βησζηκφηεηά ηνπο. Κε ηνλ φξν παξαθνινχζεζε ελλνείηαη ε 

ζπιινγή δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ θηλεκαηηθά ραξαθηεξηζηηθά κηαο θαηαζθεπήο ή 

πεξηνρήο κε ηξφπν πεξηνδηθφ θαη απηνκαηνπνηεκέλν. Θαζψο δηαηίζεληαη πιεζψξα 

αηζζεηήξσλ θαη κεζνδνινγηψλ, ε επηινγή, θάζε θνξά, ηνπ θαηάιιεινπ 

ζπζηήκαηνο εμαξηάηαη απφ παξάγνληεο φπσο: 

 Ρα γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηα πιηθά θαηαζθεπήο, πνπ θαζνξίδνπλ 

ηηο δηαζηάζεηο θαη ηα θηλεκαηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο θαηαζθεπήο ή ηεο 

πεξηνρήο κειέηεο. Απφ απηά εμαξηψληαη ην νπηηθφ πεδίν ηνπ νξγάλνπ, ε 

απαηηνχκελε ζπρλφηεηα δεηγκαηνιεςίαο θαη ην εχξνο κέηξεζεο. 

 Ρελ επηινγή θαηάιιεισλ ζεκείσλ παξαηήξεζεο, ψζηε λα πεξηγξάθεηαη 

επαξθψο ε θίλεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ κειέηεο. Ζ επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ 

αηζζεηήξα εμαξηάηαη απφ ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο θαη ηνπνζέηεζεο ησλ 

αηζζεηήξσλ ζηα ζεκεία απηά. 

 Ρελ επξχηεξε ηνπνγξαθία ηεο πεξηνρήο, πνπ θαζνξίδεη ηηο νξαηφηεηεο, ηελ 

πξνζβαζηκφηεηα ζην αληηθείκελν κειέηεο, θαζψο θαη ην βειελεθέο ηνπ 

νξγάλνπ παξαηήξεζεο. 

 Ρε δεηνχκελε δηάξθεηα παξαθνινχζεζεο, ηηο θαηξηθέο θαη αηκνζθαηξηθέο 

ζπλζήθεο θαζψο θαη ηελ ψξα πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε θαηαγξαθή, πνπ 

θαζνξίδνπλ ηελ επηινγή ησλ θαηάιιεισλ νξγάλσλ θαη κεζφδσλ.  
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 Ρε δεηνχκελε αθξίβεηα ησλ παξαηεξήζεσλ. 

 Γεληθά, νη κέζνδνη θαη ηα φξγαλα παξαθνινχζεζεο ζπκπεξηθνξάο ησλ 

θαηαζθεπψλ κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ ζε δπν κεγάιεο θαηεγνξίεο: ηηο ηνπνγξαθηθέο 

κεζφδνπο θαη ηηο κεζφδνπο πεηξακαηηθήο κεραληθήο. 

 

2.2 Σνπνγξαθηθέο κέζνδνη 

Ξαξφιν πνπ νη ηνπνγξαθηθέο κέζνδνη δελ απνηεινχζαλ ηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν 

παξαθνινχζεζεο ηεο δπλακηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ θαηαζθεπψλ, ε ρξήζε ηνπο, 

ηφζν απηφλνκα φζν θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο θιαζζηθνχο γεσηερληθνχο 

αηζζεηήξεο (επηηαρπλζηφκεηξα, θιηζίκεηξα, νπηηθέο ίλεο θηι.), κειεηάηαη θαη 

ζηαδηαθά γεληθεχεηαη (Yigit et al., 2010), (Gikas et al., 2008), (Erol, 2010) θηι. Ρν 

κεγάιν πιενλέθηεκα ησλ ηνπνγξαθηθψλ κεζφδσλ είλαη φηη, ζε αληίζεζε κε ηνπο 

γεσηερληθνχο αηζζεηήξεο ηεο πεηξακαηηθήο κεραληθήο, παξέρνπλ άκεζα ην δεχγνο 

[ρξφλνο – ζέζε ζε πξνθαζνξηζκέλν ζχζηεκα αλαθνξάο] γηα ηα ζεκεία 

παξαθνινχζεζεο. Θαηά ζπλέπεηα, κεγέζε φπσο κεηαθίλεζε, ηαρχηεηα, επηηάρπλζε 

εμάγνληαη άκεζα, ρσξίο ηε ρξήζε πνιχπινθσλ καζεκαηηθψλ κεζφδσλ. 

Πηηο επφκελεο παξαγξάθνπο παξνπζηάδνληαη νη Ονκπνηηθνί Γεσδαηηηθνί Πηαζκνί 

(RTS), ην Γνξπθνξηθφ Πχζηεκα Ξαξαθνινχζεζεο (GPS), ην Δπίγεην 

Κηθξνθπκαηηθφ Radar (GB-RAR), ν Δπίγεηνο Παξσηήο Laser (Laser Scanner) θαη ηα 

ζπζηήκαηα Βηληενκεηξίαο (αλάιπζεο εηθφλαο - βίληεν). 

 

2.2.1 Ρνκπνηηθόο Γεσδαηηηθόο ηαζκόο (RTS) 

Νη Ονκπνηηθνί Γεσδαηηηθνί Πηαζκνί (Robotic Total Station, RTS) απνηεινχλ εμέιημε 

ησλ απιψλ γεσδαηηηθψλ ζηαζκψλ. Ρα μερσξηζηά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά είλαη ε 

δπλαηφηεηά ηνπο λα αληρλεχνπλ θαη λα παξαθνινπζνχλ έλαλ θηλνχκελν ζηφρν θαη 

ν ηειερεηξηζκφο ηνπο. Απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά ελίζρπζαλ ηε ρξήζε ηνπο ζηελ 

θαηαζθεπή θαη παξαθνινχζεζε ηερληθψλ έξγσλ, αιιά θαη ζε ηνκείο φπσο ε 

κεηξνινγία, ε γεσξγία (θαζνδήγεζε αγξνηηθψλ κεραλεκάησλ) θηι. Ρειεπηαία 

ρξεζηκνπνηνχληαη θαη ζηελ παξαθνινχζεζε δπλακηθήο ζπκπεξηθνξάο θαηαζθεπψλ 

(θηηξίσλ, γεθπξψλ, θξαγκάησλ θιπ. ( (Τηκνχιεο, 2005), (Κπαθνγηάλλεο, 2010), 

(Πππξάθεο, 2011), (Gikas et al., 2008) θ.ά.). 
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Πρήκα 2.1: Ρξεηο ραξαθηεξηζηηθνί ξνκπνηηθνί γεσδαηηηθνί ζηαζκνί. Απφ αξηζηεξά πξνο ηα 
δεμηά δηαθξίλνληαη νη: Leica TPS1200 (www.stroygeocenter.ru), Topcon GPT9000 

(www.topconuniversity.com), Trimble S8 (www.hlse.com.au) 

 

 Αξρέο ιεηηνπξγίαο 

Ζ βαζηθή αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ ξνκπνηηθψλ γεσδαηηηθψλ ζηαζκψλ φζνλ αθνξά ηε 

κέηξεζε θαη ηελ θαηαγξαθή γσληψλ θαη κεθψλ είλαη ίδηα κε απηή ησλ θνηλψλ 

γεσδαηηηθψλ ζηαζκψλ. Νη μερσξηζηέο ηνπο ηδηφηεηεο έγθεηληαη ζηελ ελζσκάησζε 

ηξηψλ δηαθνξεηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ: 

- ζηελ απηφκαηε πεξηζηξνθή ηνπ ηειεζθνπίνπ ηνπ νξγάλνπ θαηά ηνλ 

πξσηεχνληα θαη δεπηεξεχνληα άμνλα, 

- ζηελ απηφκαηε αλαγλψξηζε θαη παξαθνινχζεζε ζηφρσλ (Automatic Target 

Recognition, ATR) θαη 

- ζηνλ ηειερεηξηζκφ ηνπ νξγάλνπ.  

Ζ απηφκαηε πεξηζηξνθή ηνπ ηειεζθνπίνπ πινπνηείηαη κε δχν δηαθνξεηηθέο 

ηερλνινγίεο. Ζ πξψηε απνηειεί επξεζηηερλία ηεο εηαηξείαο Trimble θαη είλαη 

γλσζηή κε ην φλνκα MagDrive®. Ζ βαζηθή αξρή ιεηηνπξγίαο ζηεξίδεηαη ζηε ρξήζε 

ελφο νκναμνληθά ηνπνζεηεκέλνπ “ηπκπάλνπ” κε ελζσκαησκέλνπο καγλήηεο, ην 

νπνίν πεξηζηξέθεηαη γχξσ απφ έλα πελίν ζηαζεξά ζπλδεδεκέλν κε ηε βάζε ηνπ 

νξγάλνπ. Ζ δεχηεξε ηερλνινγία εηζήρζεη θαη ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηηο εηαηξείεο 

Topcon θαη Leica Geosystems. Βαζίδεηαη ζηε ρξήζε ζεξβνκεραληζκψλ 

(servomotors), νη νπνίνη είλαη ειεθηξηθνί θηλεηήξεο κε δπλαηφηεηα πιήξνπο 

ειέγρνπ ηεο ηαρχηεηαο θαη ηεο γσλίαο πεξηζηξνθήο ηνπ άμνλά ηνπο (Λεζσηάθεο, 

2008). 
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Ν εληνπηζκφο ηνπ πξίζκαηνο (αλαγλψξηζε θαη παξαθνινχζεζε, ATR) 

επηηπγράλεηαη κε ηε βνήζεηα αιγνξίζκσλ, νη νπνίνη δηαθνξνπνηνχληαη αλάινγα κε 

ηελ ηερληθή ηεο αλαγλψξηζεο. Έηζη, ε εηαηξεία Leica Geosystems ρξεζηκνπνηεί 

ζχζηεκα ελεξγεηηθήο αλαγλψξηζεο ζηφρνπ. Ρν φξγαλν εθπέκπεη κηα αφξαηε αθηίλα 

laser, ε νπνία αλαθιάηαη απφ ην πξίζκα θαη επηζηξέθεη ζην φξγαλν νκναμνληθά κε 

ηε δηεχζπλζε εθπνκπήο ηεο, φπνπ πξνζπίπηεη ζε κηα δηάηαμε CCD2. Γηα ηελ έλαξμε 

ηεο δηαδηθαζίαο απαηηείηαη ε ρεηξνθίλεηε ηνπνζέηεζε ηνπ ζηαπξνλήκαηνο κέζα ζην 

πξίζκα απφ ην ρεηξηζηή ηνπ νξγάλνπ. Θαηφπηλ εθηειείηαη ζππξνεηδήο ζάξσζε ηνπ 

ζηφρνπ δηάξθεηαο 2-4 sec. Ρν θέληξν ηνπ ζηφρνπ εληνπίδεηαη απφ ηελ ηζρχ ηνπ 

ζήκαηνο πνπ εθπέκπεηαη θαη επηζηξέθεη ζην φξγαλν. Θαηά ηε ιεηηνπξγία 

παξαθνινχζεζεο ζηφρνπ (tracking), ε δηαδηθαζία αλαγλψξηζεο ζηφρνπ 

επαλαιακβάλεηαη απηνκαηνπνηεκέλα, ελψ γηα ηνλ αθξηβέζηεξν αλαιπηηθφ 

ππνινγηζκφ ησλ κεηξεκέλσλ ζηνηρείσλ, εκπιέθνληαη ζηε δηαδηθαζία εηδηθνί 

αιγφξηζκνη παξεκβνιήο πνπ ζηεξίδνληαη ζηελ αξρή ιεηηνπξγίαο ηνπ θίιηξνπ 

Kalman. Νη αιγφξηζκνη απηνί δηαθξίλνληαη κε βάζε ηνλ ρνλδξηθφ εληνπηζκφ θαη ηνλ 

αθξηβή εληνπηζκφ ηνπ πξίζκαηνο (Κπαθνγηάλλεο, 2010).  

Πην ζχζηεκα παζεηηθήο αλαγλψξηζεο, ην φξγαλν ιεηηνπξγεί πιένλ σο δέθηεο κηαο 

αθηηλνβνιίαο πνπ εθπέκπεηαη απφ ην ζηφρν (ελεξγφο ζηφρνο). Αμίδεη λα αλαθεξζεί 

φηη ζηα παζεηηθά ζπζηήκαηα, ε αθηίλα δελ εθπέκπεηαη νκναμνληθά κε ηνλ άμνλα 

ζθφπεπζεο, αιιά παξνπζηάδεη κηα εθθεληξφηεηα σο πξνο απηφλ, κε απνηέιεζκα λα 

κελ επηηξέπεηαη ε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο ζε δεχηεξε ζέζε ηειεζθνπίνπ. 

 

 Ξεγέο ζθαικάησλ 

Νη πεγέο ζθαικάησλ πνπ ππεηζέξρνληαη ζηηο κεηξήζεηο ηνπ RTS είλαη απηέο πνπ 

πξνθαινχλ ζθάικαηα θαη ζηηο κεηξήζεηο κε έλαλ θιαζζηθφ γεσδαηηηθφ ζηαζκφ, 

φπσο θέληξσζεο, νξηδνληίσζεο, δηάζιαζεο, θαηαθψηνπ, θακππιφηεηαο ηεο γεο 

θηι. 

 

 

                                         
2 “Ν αληρλεπηήο charge-coupled device (CCD), πνπ κεηαθξάδεηαη σο «ζπζθεπή (ή δηάηαμε) 

ζπδεπγκέλνπ θνξηίνπ», είλαη έλαο θαηαρσξεηήο νιίζζεζεο, κηα πνιχ κηθξή πιάθα πάλσ ζηελ 

νπνία βξίζθνληαη δηαηεηαγκέλα έσο θαη κεξηθά εθαηνκκχξηα ζηνηρεία ελφο εκηαγψγηκνπ πιηθνχ 

επαίζζεηνπ ζην θσο (ζπλήζσο ππξηηίνπ) θαη ρξεζηκεχεη γηα ηε ιήςε εηδψισλ (θσηνγξαθηψλ θαη 

βίληεν). Όηαλ ν αληρλεπηήο εθηίζεηαη ζε κηα θσηεηλή πεγή, ζε θαζέλα απ' απηά ηα ζηνηρεία 

απειεπζεξψλνληαη ειεθηξηθά θνξηία (ειεθηξφληα) ζε επζεία αλαινγία κε ηα θσηφληα πνπ 

πέθηνπλ πάλσ ζην ζηνηρείν. Κεηά ηελ έθζεζε ζην θσο, ν αξηζκφο ησλ ζπγθεληξσκέλσλ 

ειεθηξνλίσλ ζην θάζε ζηνηρείν θαζνξίδεη ηε θσηεηλφηεηα ηνπ αληίζηνηρνπ ζεκείνπ πάλσ ζηελ 

νζφλε ηνπ ππνινγηζηή κε ηνλ νπνίν είλαη ζπλδεδεκέλνο ν αληρλεπηήο CCD. Έηζη ε 
θσηνγξαθεκέλε εηθφλα αλαζπληίζεηαη ζεκείν πξνο ζεκείν ζηελ νζφλε.” (el.wikipedia) 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%87%CF%89%CF%81%CE%B7%CF%84%CE%AE%CF%82_%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CF%83%CE%B8%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%89%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%85%CF%81%CE%AF%CF%84%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B1
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Δπηπιένλ, ζηηο κεηξήζεηο ησλ ξνκπνηηθψλ γεσδαηηηθψλ ζηαζκψλ ππεηζέξρνληαη: 

 ζθάικαηα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε ιεηηνπξγία ησλ κεραληζκψλ 

απηνκαηνπνίεζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ νξγάλνπ (ζεξβνκεραληζκνί, ζχζηεκα 

απηφκαηεο αλαγλψξηζεο ζηφρνπ).  

 ην ζθάικα ηεο ρξνληθήο δηαθνξάο κεηαμχ ηεο κέηξεζεο γσλίαο (γίλεηαη 

αθαξηαία) θαη ηεο κέηξεζεο απφζηαζεο (θαηά θαλφλα ρξεηάδεηαη πεξηζζφηεξν 

ρξφλν γηα λα νινθιεξσζεί), πνπ νδεγεί ζηελ θαηαγξαθή ιαλζαζκέλνπ 

δεχγνπο γσλίαο-κήθνπο θαη θαηά ζπλέπεηα, ζηνλ ιαλζαζκέλν ππνινγηζκφ ηεο 

ζέζεο ηνπ ζεκείνπ (Πρήκα 2.2). Ρν θαηλφκελν απηφ παξνπζηάδεηαη φηαλ ν 

ζηφρνο είλαη ζε ζπλερή θίλεζε. Πηα ζχγρξνλα ζπζηήκαηα (φπσο ην Leica 

TPS1200) ην πξφβιεκα έρεη πεξηνξηζηεί ζεκαληηθά. 

 

Πρήκα 2.2: Πρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε ηνπ ζθάικαηνο ηεο ρξνληθήο δηαθνξάο κέηξεζεο ηνπ 
δεχγνπο γσλία-απφζηαζε 

 ζθάικαηα πνπ παξνπζηάδνληαη εμαηηίαο: ηεο παξεκβνιήο εκπνδίσλ αλάκεζα 

ζην φξγαλν θαη ζην ζηφρν, κε απνηέιεζκα ηελ “απψιεηα” ηνπ ζηφρνπ απφ ην 

φξγαλν, ηεο ειεθηξνληθήο νξηδνληίσζεο θαη ησλ εκπιεθφκελσλ αιγνξίζκσλ 

θαη ηεο εμαζζέλεζεο ηνπ ζήκαηνο παξαθνινχζεζεο ηνπ ζηφρνπ, ιφγσ 

απφζηαζεο. 

 ζθάικαηα ιφγσ ηεο αβεβαηφηεηαο ηαχηηζεο ηνπ θέληξνπ ηνπ ζηαπξνλήκαηνο 

ζην θέληξν ηνπ αλαθιαζηήξα κε ην ζχζηεκα ATR, πνπ εμαξηάηαη απφ ηελ 

πνηφηεηα ηεο δηάηαμεο CCD, ηηο δπλαηφηεηεο ησλ ζεξβνκεραληζκψλ, ηελ 

απφδνζε ηνπ ζρεηηθνχ αιγνξίζκνπ, ηνλ ηχπν ηνπ αλαθιαζηήξα θαη ηηο 

αηκνζθαηξηθέο ζπλζήθεο. Ζ αβεβαηφηεηα απηή θπκαίλεηαη απφ ±2mm έσο 

±5mm (Πππξάθεο, 2011). 
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 Αθφκα, νη πεγέο εμσηεξηθήο αθηηλνβνιίαο θαη νη αληαλαθιάζεηο κπνξνχλ λα 

επεξεάζνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηε δηαδηθαζία ησλ κεηξήζεσλ (Κπαθνγηάλλεο, 

2010). 

 

 Ξιενλεθηήκαηα – Ξεξηνξηζκνί 

Ρα βαζηθά πιενλθηήκαηα ησλ ξνκπνηηθψλ γεσδαηηηθψλ ζηαζκψλ είλαη ηα εμήο 

(Πππξάθεο, 2011): 

 Δίλαη θαηάιιεια γηα αθξηβή παξαθνινχζεζε, αθνχ κπνξνχλ λα θαηαγξάςνπλ 

κε αθξίβεηα (αβεβαηφηεηεο  απφ ±5-10mm) ην εχξνο ηαιάλησζεο, αθφκα θαη 

γηα ηαιαληψζεηο ηεο ηάμεο ηνπ 1cm. 

 Κπνξνχλ λα πξνζδηνξίζνπλ κε αθξίβεηα ζπρλφηεηεο ηαιάλησζεο απφ 1Hz - 

3Hz πεξίπνπ. 

Νη πεξηνξηζκνί ζηε ρξήζε ησλ ξνκπνηηθψλ γεσδαηηηθψλ ζηαζκψλ, εθηφο απφ 

απηνχο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο πεγέο ζθαικάησλ, είλαη θαη νη εμήο: 

 Δπεξεάδνληαη απφ ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο. 

 Δίλαη αλαγθαζηηθή ε ηνπνζέηεζε πξίζκαηνο ζην ζεκείν ειέγρνπ θαη ε χπαξμε 

αλεκπφδηζηεο νπηηθήο επαθήο κεηαμχ ηνπο. Ζ απφζηαζε νξγάλνπ-πξίζκαηνο 

δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηα 500-700m (Γαζθαιάθεο et al., 2008). 

 Γελ είλαη θαηάιειινη γηα παξαθνινχζεζε θαηαζθεπψλ κε πςειέο ζπρλφηεηεο 

ηαιάλησζεο, αθφκα θαη κε θαηάιιειε πξνζζήθε ινγηζκηθνχ, νπφηε θαη 

απμάλεηαη ε ζπρλφηεηα θαηαγξαθήο ηνπο έσο θαη 10Hz (Πππξάθεο, 2011). 

 

2.2.2 Γνξπθνξηθό ύζηεκα Δληνπηζκνύ (GNSS) 

Ρν GNSS (Global Navigation Satellite System) είλαη έλα δνξπθνξηθφ ζχζηεκα 

ηξηζδηάζηαηνπ εληνπηζκνχ ζέζεο ζε παγθφζκηα θιίκαθα. Ρν αξρηθφ ζχζηεκα (GPS) 

αλαπηχρζεθε θαη ιεηηνπξγεί ππφ ηνλ έιεγρν ηνπ πνπξγείνπ Ακχλεο ησλ Ζ.Ξ.Α.. 

Θαζψο πιένλ ιεηηνπξγνχλ θαη ελαιιαθηηθά ζπζηήκαηα φπσο ην ξψζηθν GLONASS 

θαη ην επξσπατθφ Galileo, έρεη θαζηεξσζεί λα αλαθεξφκαζηε ζην ζχλνιν σο GNSS 

(Global Navigation Satellite System). Ρν ζχζηεκα απνηειείηαη απφ ηξία ηκήκαηα: 

ην δνξπθνξηθφ, ην ηκήκα ειέγρνπ θαη ην ηκήκα ησλ ρξεζηψλ. Σξεζηκνπνηείηαη 

επξέσο ζε θάζε είδνπο ηνπνγξαθηθέο - γεσδαηηηθέο εξγαζίεο, ελψ ηα ηειεπηαία 

ρξφληα ε ρξήζε ηνπ έρεη επεθηαζεί θαη ζε εθαξκνγέο παξαθνινχζεζεο δπλακηθήο 

ζπκπεξηθνξάο θαηαζθεπψλ. 

Ζ αξρή ιεηηνπξγίαο ηνπ GNSS βαζίδεηαη ζηηο κεηξήζεηο θψδηθα θαη θάζεο ηνπ 

θέξνληνο ζήκαηνο πνπ ιακβάλνπλ νη επίγεηνη δέθηεο (2 ζπλήζσο) απφ ηνπο 

δνξπθφξνπο. Κε απαίηεζε κεηξήζεσλ απφ ηνπο δέθηεο κε ηνπιάρηζηνλ 4 θνηλνχο 
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δνξπθφξνπο, ην ζχζηεκα πξνζδηνξίδεη ηελ ζρεηηθή ζέζε ηνπ ελφο δέθηε σο πξνο 

ηνλ άιιν κε αθξίβεηα κεξηθψλ ρηιηνζηψλ ηνπ κέηξνπ.  

 

Πρήκα 2.3: Πρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε ηεο κεζφδνπ ηνπ ζρεηηθνχ θηλεκαηηθνχ εληνπηζκνχ 
(http://www.directionsmag.com) 

Γηα ηηο εθαξκνγέο παξαθνινχζεζεο δπλακηθήο ζπκπεξηθνξάο θαηαζθεπψλ, ε 

θαηάιιειε ηερληθή κεηξήζεσλ είλαη ν ζρεηηθφο θηλεκαηηθφο εληνπηζκφο (κε 

επίιπζε είηε ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν (real time kinematic) είηε εθ ησλ πζηέξσλ 

(post-processed kinematic)) (Πρήκα 2.3). Ν έλαο δέθηεο (base) παξακέλεη 

ζηαζεξφο ζε γλσζηφ ζεκείν αλαθνξάο. Νη δηνξζψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ ζην ζήκα 

ηνπ, ιφγσ ηεο γλσζηήο ηνπ ζέζεο, ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα βειηηψζνπλ ηε ζέζε 

ηνπ θηλνχκελνπ δέθηε (rover). Ζ απφζηαζε κεηαμχ ηνπο πξέπεη λα είλαη ηεο ηάμεο 

ησλ κεξηθψλ δεθάδσλ κέηξσλ, ψζηε λα ππάξρεη ηζνδπλακία ζηηο δηνξζψζεηο.  

Νη κεηξήζεηο κε GNSS παξέρνπλ ηε ζέζε ηνπ δέθηε σο απνηέιεζκα επεμεξγαζίαο 

ησλ κεηξήζεσλ θψδηθα θαη θάζεο ηνπ θέξνληνο ζήκαηνο. Κε δεδνκέλε ηε ζέζε, 

παξάγσγα κεγέζε, φπσο ε κεηαηφπηζε, ε ηαρχηεηα, ε επηηάρπλζε ππνινγίδνληαη 

κέζσ απιψλ καζεκαηηθψλ ζρέζεσλ. Ρν γεγνλφο απηφ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

πςειή ζπρλφηεηα δεηγκαηνιεςίαο (πξφζθαηα έσο θαη 100Hz) ησλ δεθηψλ, 

θαζηζηά ην ζχζηεκα GNSS έλα ρξήζηκν εξγαιείν ζε εθαξκνγέο παξαθνινχζεζεο 

δπλακηθήο ζπκπεξηθνξάο θαηαζθεπψλ. Νη κεηξήζεηο κπνξνχλ λα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ αλεμαξηήησο θαηξηθψλ ζπλζεθψλ θαη ψξαο θαη ρσξίο λα 

ππάξρεη απαίηεζε νξαηφηεηαο κεηαμχ ησλ δεθηψλ. Γελ κπνξνχλ φκσο λα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ ζε θιεηζηνχο ρψξνπο, θαζψο απαηηείηαη νξαηφηεηα πξνο ηνπο 

δνξπθφξνπο. Δπίζεο, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο παξνπζηάδνληαη πξαθηηθνί πεξηνξηζκνί 

φζνλ αθνξά ηηο ζέζεηο εγθαηάζηαζεο ησλ δεθηψλ,  ιφγσ ηδηνκνξθηψλ ησλ 

θαηαζθεπψλ. Δπηπξφζζεηα, ππάξρνπλ κηα ζεηξά απφ παξάγνληεο πνπ ππνβηβάδνπλ 

ηελ αθξίβεηα ησλ κεηξήζεσλ φπσο είλαη ε θαθή γεσκεηξία ησλ δνξπθφξσλ, ε 

ειεθηξνκαγλεηηθή αθηηλνβνιία, ζθάικαηα ρξνλνκέηξσλ, ζπλζήθεο πνπ 

πξνθαινχλ πνιιαπιέο δηαδξνκέο ζην ζήκα (multipath error), νη ηνλνζθαηξηθέο θαη 

ηξνπνζθαηξηθέο επηδξάζεηο θ.ά. Νη παξάγνληεο απηνί ππνβηβάδνπλ ηελ αθξίβεηα 
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ηνπ ζπζηήκαηνο, θπξίσο ζε πεξηπηψζεηο κφληκσλ θαη εκη-κφληκσλ 

παξακνξθψζεσλ (Yigit et al., 2010). 

 

2.2.3 Δπίγεην Radar Πξαγκαηηθνύ / πλζεηηθνύ Αλνίγκαηνο (Ground 

Based Real / Synthetic Aperture Radar) 

Ρν Δπίγεην Radar Ξξαγκαηηθνχ ή Ππλζεηηθνχ Αλνίγκαηνο (Ground Based Real / 

Synthetic Aperture Radar3, GB-RAR/SAR) βαζίδεη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ζηηο αξρέο 

ηεο κηθξνθπκαηηθήο ζπκβνινκεηξίαο. Σξεζηκνπνηείηαη ζε εθαξκνγέο 

παξαθνινχζεζεο ζπκπεξηθνξάο θαηαζθεπψλ, ηφζν πςειήο φζν θαη ρακειήο 

δπλακηθήο. Ππλδπάδεη κεγάιε αθξίβεηα (κεγαιχηεξε ηνπ mm), κεγάιεο ζπρλφηεηεο 

δεηγκαηνιεςίαο θαη έρεη ην πιενλέθηεκα φηη δελ απαηηείηαη πξνζβαζηκφηεηα ζην 

ζεκείν κειέηεο.  

Ρα επίγεηα Radar δηαρσξίδνληαη ζε δπν ηχπνπο: 

 Ρν Radar Ξξαγκαηηθνχ Αλνίγκαηνο (RAR), πνπ δηαθξίλεη κεηαβνιέο ζηε 

ζέζε θαηά ηε κία δηάζηαζε, αθηηληθά θαη  

 Ρν Radar Ππλζεηηθνχ Αλνίγκαηνο (SAR), πνπ δηαθξίλεη κεηαβνιέο ζηε ζέζε 

ζε δχν δηαζηάζεηο. 

Νη δηαθνξέο κεηαμχ ησλ δπν ηχπσλ εμεγνχληαη ζε επφκελε παξάγξαθν. 

Ρα επίγεηα ζπζηήκαηα κηθξνθπκαηηθψλ radar βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πνηθίιεο 

εθαξκνγέο, φπσο παξαθνινχζεζε ηερληθψλ έξγσλ (θηίξηα, γέθπξεο, θξάγκαηα), 

πξνζδηνξηζκφ ηδηνζπρλνηήησλ θαηαζθεπψλ, παξαθνινχζεζε εθαηζηείσλ, 

θαηνιηζζήζεσλ θηι. 

 

 Αξρή ιεηηνπξγίαο 

Ζ βαζηθή αξρή ηεο κηθξνθπκαηηθήο ζπκβνινκεηξίαο (microwave interferometry) 

είλαη ε αλίρλεπζε ηεο έληαζεο θαη ηεο θάζεο ελφο ειεθηξνκαγλεηηθνχ θχκαηνο 

πνπ εθπέκπεηαη απφ έλαλ αηζζεηήξα (θεξαία ηνπ radar) θαη αλαθιάηαη απφ ην 

αληηθείκελν κειέηεο (Rödelsperger et al., 2010). Ρν radar δηαζέηεη θαη έλαλ δέθηε 

πνπ πξνζιακβάλεη ηελ αλαθιψκελε αθηηλνβνιία. Κε ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ρξφλνπ 

κεηάδνζεο θαη επηζηξνθήο ηνπ ειεθηξνκαγλεηηθνχ θχκαηνο αληρλεχεηαη ε ζέζε 

ηνπ αληηθεηκέλνπ ζην ρψξν. Αλ ην αληηθείκελν θηλείηαη, παξαηεξείηαη κηα 

ηζνδχλακε αιιαγή ζηε ζπρλφηεηα ησλ ξαδηνθπκάησλ ιφγσ ηνπ θαηλνκέλνπ 

                                         
3 Πηελ βηβιηνγξαθία θάπνηεο θνξέο αλαθέξεηαη θαη σο Terrestrial Aperture Radar . 
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Doppler4, ε νπνία θαη αληρλεχεηαη απφ ην radar. Κε ηνλ ηξφπν απηφ πξνζδηνξίδεηαη 

ε αθηηληθή (θαηά ηε δηεχζπλζε ζθφπεπζεο) κεηαηφπηζε ηεο ζέζεο ηνπ 

αληηθεηκέλνπ. 

 

 Σαξαθηεξηζηηθά θαη ηερληθέο κεηξήζεσλ radar 

Α. Έλα απφ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ κεηξήζεσλ κε ζπζηήκαηα radar είλαη ε 

ακηινική ανάλσζη (range resolution) πνπ είλαη ε ειάρηζηε αθηηληθή απφζηαζε 

κεηαμχ δπν αληηθεηκέλσλ, θαηά κήθνο ηνπ ζθνπεπηηθνχ άμνλα ηνπ radar, ψζηε 

απηά λα δηαρσξίδνληαη. Ζ απφζηαζε απηή (range bin) εμαξηάηαη απφ ην κήθνο ηνπ 

εθπεκπφκελνπ απφ ην radar παικνχ θαη πξέπεη λα είλαη ην κηζφ ηνπιάρηζηνλ ηνπ 

κήθνπο ηνπ εθπεκπφκελνπ παικνχ. Όπσο θαίλεηαη ζην Πρήκα 2.4, ηα αληηθείκελα 

1 θαη 2 δελ είλαη δηαρσξίζηκα, ελψ ηα αληηθείκελα 3 θαη 4 είλαη. Ν βαζκφο ηεο 

αθηηληθήο αλάιπζεο εμαξηάηαη απφ ην πιάηνο ηνπ παικνχ (ηε δηάξθεηα εθπνκπήο 

ηνπ), απφ ηνλ ηχπν θαη ην κέγεζνο ησλ ζηφρσλ θαη απφ ηελ απφδνζε ηνπ δέθηε 

(Αλδξνπιάθε, 2011). 

 

Πρήκα 2.4: Αθηηληθή αλάιπζε (http://www.nrcan.gc.ca) 

B. Πηηο κεηξήζεηο κε radar ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο δχν ηερληθέο επεμεξγαζίαο 

ζήκαηνο, νη νπνίεο παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά παξαθάησ: 

i. Ζ Ππκβνινκεηξία (Interferometry) (IBIS-S Controller Software User Manual, 

2009). 

Ππκβνινκεηξία είλαη κηα ηερληθή radar πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ 

ππνινγηζκφ ηεο κεηαθίλεζεο ζπγθξίλνληαο ηηο θάζεηο ησλ ειεθηξνκαγλεηηθψλ 

θπκάησλ πνπ αλαθιψληαη απφ ην αληηθείκελν ζε δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο 

ζηηγκέο. Νη δηαθνξέο ησλ θάζεσλ (Γθ) ππνινγίδνληαη ζε θάζε θαηλίν 

                                         
4 Φαινόμενο Doppler νλνκάδεηαη ε παξαηεξνχκελε αιιαγή ζηε ζπρλφηεηα θαη ην κήθνο 

θχκαηνο ελφο θχκαηνο απφ παξαηεξεηή πνπ βξίζθεηαη ζε ζρεηηθή θίλεζε κε ηελ πεγή ησλ 

θπκάησλ. 

http://www.nrcan.gc.ca/
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CF%87%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AE%CE%BA%CE%BF%CF%82_%CE%BA%CF%8D%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AE%CE%BA%CE%BF%CF%82_%CE%BA%CF%8D%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82
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αθηηληθήο απφζηαζεο (range bin) θαη ζπλδένληαη κε ηε κεηαθίλεζε (d) κε ηε 

ζρέζε: 

  
 

  
                                          (2.1) 

φπνπ ι: ην κήθνο θχκαηνο. 

Ζ αξρή ηεο ζπκβνινκεηξίαο απεηθνλίδεηαη ζην Πρήκα 2.5. 

 

Πρήκα 2.5: Ρερληθή ζπκβνινκεηξίαο (IBIS-S Controller Software User Manual, 2009) 

Πεκεηψλεηαη φηη ν παξαπάλσ ηχπνο δίλεη ηελ κεηαηφπηζε θαηά κήθνο ηνπ 

ζθνπεπηηθνχ άμνλα ηνπ radar. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο αλεγκέλεο κεηαθίλεζεο 

θαηά ηε δηεχζπλζε θίλεζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ απαηηείηαη ε γλψζε ηεο 

θαηεχζπλζεο θίλεζεο ηεο θαηαζθεπήο. 

ii. Ζ ηερληθή δηαδνρηθήο ελίζρπζεο ζπλερνχο ζήκαηνο (Stepped Frequency - 

Continuous Wave, SF-CW) (Coppi et al., 2010). 

Ζ ηερληθή απηή ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αλίρλεπζε ηεο ζέζεο δηαθνξεηηθψλ 

ζηφρσλ θαηά κήθνο ηνπ ζθνπεπηηθνχ άμνλα ηνπ radar θαη ζπλίζηαηαη ζηε 

κεηάδνζε ζεηξψλ ειεθηξνκαγλεηηθψλ θπκάησλ κεγάιεο δηάξθεηαο 

(Continuous Wave) ζε δηαθνξεηηθέο ζπρλφηεηεο (Stepped Frequency). Ξην 

ζπγθεθξηκέλα, πξφθεηηαη γηα κεηαβνιή ηνπ εχξνπο ησλ ζπρλνηήησλ κε ζηφρν 

ηελ αχμεζε ηεο αθηηληθήο αλάιπζεο (κείσζε ηνπ φξνπ ΓR). Γεδνκέλνπ φηη ε 

αθηηληθή αλάιπζε (ΓR) ζπλδέεηαη κε ην εχξνο ζπρλνηήησλ (Β) κέζσ ηεο 

ζρέζεο: 
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                                               (2.2) 

φπνπ c ε ηαρχηεηα ηνπ θσηφο, ε ηερληθή επηηπγράλεη έλα εχξνο ζπρλνηήησλ 

  (   )                                     (2.3) 

κέζσ ηεο κεηάδνζεο ζπλερφκελσλ νκάδσλ ειεθηξνκαγλεηηθψλ θπκάησλ Λ 

παικψλ ε θάζε κία, ησλ νπνίσλ ε ζπρλφηεηα απμάλεηαη γξακκηθά θαηά 

ζηαζεξή πνζφηεηα Γf, φπσο θαίλεηαη ζηα Πρήκαηα 2.6 θαη 2.7. 

 

Πρήκα 2.6: Γηηαδνρηθή ελίζρπζε ζπλερνχο ζήκαηνο (Stepped Frequency - Continuous 
Wave, SF-CW) (Marambio et al., 2009) 

 

 

Πρήκα 2.7: Αλαπαξάζηαζε ηεο ηερληθήο SF-CW (α). ζην πεδίν ηνπ ρξφλνπ θαη (β). ζην 
πεδίν ησλ ζπρλνηήησλ (Coppi et al., 2010) 

 

 

(α) 

(β) 
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 Ρχπνη Κηθξνθπκαηηθψλ Radar 

Όπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, ηα επίγεηα radar κηθξνθπκαηηθήο 

ζπκβνινκεηξίαο δηαρσξίδνληαη ζε δπν ηχπνπο : 

A. Ρν Radar Ξξαγκαηηθνχ Αλνίγκαηνο (RAR) (Πρήκα 2.8.α), πνπ δηαθξίλεη 

κεηαβνιέο ζηε ζέζε θαηά ηε κία δηάζηαζε, αθηηληθά. Αληηθείκελα ησλ νπνίσλ ε 

απφζηαζε είλαη κηθξφηεξε απφ ηελ αθηηληθή αλάιπζε (βξίζθνληαη δειαδή ζην 

ίδην range bin) επηζηξέθνπλ ζπλνιηθή αθηηλνβνιία θαη αλαγλσξίδνληαη σο έλα. 

(Πρήκα 2.9.α). 

B. Ρν Radar Ππλζεηηθνχ Αλνίγκαηνο (SAR) (Πρήκα 2.8.β) δηαθξίλεη κεηαβνιέο 

ζηε ζέζε ζε δχν δηαζηάζεηο. To radar θηλείηαη θαηά κήθνο ηνπ άμνλα x, θάζεηα 

ζηελ εθπεκπφκελε αθηίλα (Line Of Site, LOS) (Πρήκα 2.9.β), θαζηζηψληαο ην 

ηθαλφ λα δηαρσξίδεη αληηθείκελα πνπ βξίζθνληαη ζηελ ίδηα απφζηαζε, αιιά ζε 

δηαθνξεηηθφ αδηκνχζην. 

 

     

α. Radar Ξξαγκαηηθνχ Αλνίγκαηνο (RAR)   β. Radar Ππλζεηηθνχ Αλνίγκαηνο (SAR) 

Πρήκα 2.8: Δπίγεηα Κηθξνθπκαηηθά Radar ηεο εηαηξίαο IDS (Rödelsperger et al., 2010) 
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    α. Radar Ξξαγκαηηθνχ Αλνίγκαηνο (RAR)      β. Radar Ππλζεηηθνχ Αλνίγκαηνο (SAR) 

Πρήκα 2.9: Αλάιπζε Κηθξνθπκαηηθψλ Radar (Rödelsperger et al., 2010) 

 

 Ξεγέο ζθαικάησλ 

Ζ βαζηθή πεγή ζθαικάησλ ζηηο κεηξήζεηο κε ην radar πξνθχπηεη απφ ηελ επίδξαζε 

ηνπ κέζνπ δηάδνζεο ησλ ειεθηξνκαγλεηηθψλ θπκάησλ, δειαδή ηεο αημόζθαιρας. 

Πθάικαηα ιφγσ δηάζιαζεο θαη δηάρπηεο αληαλάθιαζεο αιινηψλνπλ ζεκαληηθά ηηο 

κεηξήζεηο. Δπηπιένλ, νη αιιαγέο ζηηο αηκνζθαηξηθέο ζπλζήθεο (θαη ηδηαηηέξσο ε 

πγξαζία) επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηηο κεηξήζεηο. Γηα κηθξέο απνζηάζεηο (ηεο ηάμεο 

ησλ 300-500m) θαη γηα παξαθνινχζεζε δπλακηθψλ θαηλνκέλσλ (κηθξήο δηάξθεηαο 

παξαηήξεζε) κπνξεί λα γίλεη ε παξαδνρή φηη νη αηκνζθαηξηθέο ζπλζήθεο δελ 

παξνπζηαδνπλ ζεκαληηθέο δηαθπκάλζεηο (Rödelsperger et al., 2010). Γηα 

κεγαιχηεξεο απνζηάζεηο ή γηα παξαθνινχζεζε ζηαηηθψλ θαηλνκέλσλ (κεγάιεο 

δηάξθεηαο παξαηήξεζε) ε επίδξαζε ηεο αηκφζθαηξαο δελ κπνξεί λα αγλνεζεί.  

Πθάικαηα ζηηο κεηξήζεηο ηνπ radar ππεηζέξρνληαη επίζεο ιφγσ ησλ αλαθιάζεσλ 

ησλ ξαδηνθπκάησλ ζε αλεπηζχκεηα αληηθείκελα, φπσο ε βξνρή, ην ρηφλη, ηα πνπιηά 

θ.ν.θ. ή αληηθείκελα πάλσ ζηελ θαηαζθεπή (π.ρ. θηγιηδψκαηα), ηα νπνία φκσο 

εκθαλίδνπλ δηαθνξεηηθή θηλεκαηηθή ζπκπεξηθνξά, αιινηψλνληαο έηζη ηηο κεηξήζεηο 

πνπ αθνξνχλ ηελ θπξίσο θαηαζθεπή. Ρα ζθάικαηα απηά ραξαθηεξίδνληαη κε ηνλ 

φξν „ανεπιθύμηηες επιζηροθές‟ (clutter). Πε πεξηπηψζεηο ζηαζεξψλ αλεπηζχκεησλ 

αληηθεηκέλσλ, νη αλεπηζχκεηεο επηζηξνθέο απνκαθξχλνληαη κε ζπγθεθξηκέλεο 

ηερληθέο (κεηάζεζε ηνπ θέληξνπ ηνπ πνιηθνχ δηαγξάκκαηνο θάζεο). Ζ 

αληηκεηψπηζε πεξηπηψζεσλ κε θηλνχκελα αλεπηζχκεηα αληηθείκελα είλαη πην 

πνιχπινθε θαη απαηηεί ηελ αλάιπζε ησλ ρξνλνζεηξψλ ζην πεδίν ηνπ ρξφλνπ, ησλ 

ζπρλνηήησλ θαη ηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο ησλ δεδνκέλσλ (Luzi et al., 2012).  
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 Ξιενλεθηήκαηα-Ξεξηνξηζκνί    

Ρα πιενλεθηήκαηα  θαη  νη πεξηνξηζκνί ησλ κεηξήζεσλ κε ηα επίγεηα ζπζηήκαηα 

radar ζε ζρέζε κε άιιεο κεζφδνπο παξαθνινχζεζεο (ηαρπκεηξηθέο, θιηζίκεηξν 

θηι.) κπνξνχλ λα ζπλνςηζηνχλ ζηα εμήο (Rödelsperger et al., 2010): 

Α. Ξιενλεθηήκαηα 

 Γελ απαηηείηαη πξνζβαζηκφηεηα ζην ζεκείν ειέγρνπ, θαζηζηψληαο ηα πνιχ 

ρξήζηκα γηα δχζβαηεο ή άβαηεο πεξηνρέο (θαηνιηζζήζεηο, εθαίζηεηα). 

 Δίλαη δπλαηή ε ηαπηφρξνλε παξαθνινχζεζε φισλ ησλ ζηφρσλ κέζα ζηελ 

πεξηνρή κειέηεο, αληί γηα κεκνλσκέλνπο ζηφρνπο. 

 Ξαξέρνπλ αλεμαξηεζία απφ ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο θαη ηελ ψξα ηεο εκέξαο. 

 Ξαξέρνπλ πςειή αθξίβεηα κεηξήζεσλ θαη ρσξηθή αλάιπζε (θπξίσο ζηα 

ζπζηήκαηα RAR), ζε ζπλδπαζκφ κε πςειέο ζπρλφηεηεο θαηαγξαθήο.  

 

Β. Ξεξηνξηζκνί 

 Νη πεξηνξηζκνί ιφγσ ησλ ζθαικάησλ πνπ ππεηζέξρνληαη ζηηο κεηξήζεηο 

(αηκφζθαηξα, αλεπηζχκεηεο επηζηξνθέο). 

 Νη ζρεηηθέο κεηαηνπίζεηο πξνθχπηνπλ θαηά ηε κία (RAR) ή ηηο δχν 

δηαζηάζεηο (SAR).  

 Νη ζρεηηθέο κεηαηνπίζεηο πξνθχπηνπλ θαηά ηελ αθηηληθή δηεχζπλζε (LOS). 

Γηα λα γίλεη ε αλαγσγή ζηνλ επηζπκεηφ άμνλα ρξεηάδεηαη ε γλψζε ηεο 

δηεχζπλζεο θίλεζεο ηεο θαηαζθεπήο θαη βεβαίσο ηεο γεσκεηξίαο 

παξαηήξεζεο. 

 Ρα αληηθείκελα πνπ απέρνπλ απφζηαζε κηθξφηεξε απφ ηελ αθηηληθή 

αλάιπζε ηνπ θάζε ζπζηήκαηνο radar, επηζηξέθνπλ ζπλνιηθή αθηηλνβνιία 

θαη αλαγλσξίδνληαη σο έλα, κε απνηέιεζκα ηελ πηζαλή εηζαγσγή 

ζθαικάησλ ζηηο κεηξήζεηο, εηδηθά ζηελ πεξίπησζε πεξίπινθεο θαηαζθεπήο. 

 

2.2.4 Δπίγεηνο ζαξσηήο Laser (Laser Scanner) 

Νη 3D ζαξσηέο laser είλαη ζπζθεπέο πςειήο ηερλνινγίαο πνπ έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα 

λα απνηππψλνπλ κε αθξίβεηα ηελ επηθάλεηα ησλ αληηθεηκέλσλ θαη λα παξέρνπλ ζε 

πξαγκαηηθφ ρξφλν ηξηζδηάζηαηα δεδνκέλα ζην ρξήζηε. Σξεζηκνπνηνχλ lasers 

κήθνπο θχκαηνο ζην νξαηφ θαη ζην ππέξπζξν θάζκα ηεο ειεθηξνκαγλεηηθήο 

αθηηλνβνιίαο. 

Αλάινγα κε ηνλ ηξφπν ππνινγηζκνχ ηεο απφζηαζεο κε ηε ρξήζε 

ειεθηξνκαγλεηηθήο αθηηλνβνιίαο, νη ζαξσηέο δηαθξίλνληαη ζε απηνχο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ (Gikas, 2012): 
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α. κεζφδνπο ηξηγσληζκνχ (triangulation) 

β. κεζφδνπο ζπκβνινκεηξίαο (interferometry) 

γ. κεζφδνπο κέηξεζεο δηαθνξάο ρξφλνπ (time of flight), πνπ κε ηε ζεηξά 

ηνπο δηαθξίλνληαη ζε:  

i. ζαξσηέο παικνχ (pulsed time of flight) 

ii. ζαξσηέο δηαθνξάο θάζεο (phase difference) 

Νη ζαξσηέο πνπ αλήθνπλ ζηελ πξψηε θαηεγνξία είλαη αθξηβείο ζε απνζηάζεηο 

κεξηθψλ κέηξσλ. Έηζη, είλαη πεξηζζφηεξν θαηάιιεινη γηα βηνκεραληθέο εθαξκνγέο. 

Νη ζαξσηέο πνπ αλήθνπλ ζηε δεχηεξε θαηεγνξία επηηπγράλνπλ πνιχ πςειή 

αθξίβεηα ζε κεηξήζεηο (<mm) πνιχ κηθξψλ απνζηάζεσλ θαη κεηαθηλήζεσλ. Απφ 

ηνπο ζαξσηέο ηεο ηξίηεο θαηεγνξίαο, νη ζαξσηέο παικνχ έρνπλ κεγάιε εκβέιεηα 

(>2km), αιιά κηθξφηεξε αθξίβεηα ζε ζρέζε κε ηνπο ζαξσηέο δηαθνξάο θάζεο θαη 

είλαη θαηάιιεινη γηα ηηο ηνπνγξαθηθέο θαη γεσδαηηηθέο εξγαζίεο. Νη ζαξσηέο 

δηαθνξάο θάζεο έρνπλ πεξηνξηζκέλε εκβέιεηα (κέρξη 100m), αιιά είλαη ηαρχηεξνη 

θαη πνιχ αθξηβείο. Σξεζηκνπνηνχληαη θαηά βάζε ζε εθαξκνγέο απνηχπσζεο 

αθξηβείαο κηθξψλ αληηθεηκέλσλ (π.ρ. γεσκεηξηθή ηεθκεξίσζε ηζηνξηθψλ κλεκείσλ) 

(Gikas, 2012).  

Νη επίγεηνη ζαξσηέο κπνξνχλ επίζεο λα δηαθξηζνχλ, σο πξνο ην νπηηθφ ηνπο πεδίν 

ζε: ζαξσηέο – θάκεξα (camera scanner), παλνξακηθνχο ζαξσηέο (panorama 

scanner) θαη πβξηδηθνχο ζαξσηέο (hybrid scanner). 

Ζ δηαδηθαζία ιεηηνπξγίαο ησλ ζαξσηψλ laser είλαη ε αθφινπζε: Αξρηθά νξίδνληαη 

ηα φξηα ηεο πξνο ζάξσζε πεξηνρήο θαη ε ππθλφηεηα ζάξσζεο. Θαηφπηλ, κηα CCD 

θάκεξα, πνπ βξίζθεηαη ελζσκαησκέλε ζην ζαξσηή, ζηέιλεη ηελ εηθφλα ηεο 

επηθάλεηαο ζηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή κε ηνλ νπνίν απηφο είλαη ζπλδεδεκέλνο 

θαη μεθηλά ε εθπνκπή παικνχ laser πξνο ην αληηθείκελν κε πξνθαζνξηζκέλν 

γσληαθφ βήκα. Ζ εθηξνπή ηεο αθηίλαο επηηπγράλεηαη κε δηάθνξεο νπηηθνκεραληθέο 

δηαηάμεηο (θάηνπηξα), πνπ θηλνχληαη κε ηελ βνήζεηα θηλεηήξσλ (ζεξβνθηλεηήξσλ, 

ειεθηξνληθψλ θ.ά). Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζάξσζεο, θαηαγξάθεηαη ν ρξφλνο 

κεηάβαζεο θαη επηζηξνθήο ηεο δέζκεο, πξνθεηκέλνπ λα ππνινγηζηεί ε απφζηαζε 

γηα θάζε ζεκείν. Νη πιεξνθνξίεο κεηαθέξνληαη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ζηνλ 

ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή, δεκηνπξγψληαο έηζη ην ηξηζδηάζηαην αλάγιπθν ηεο 

επηθάλεηαο πνπ ζαξψζεθε. 

Κεηά ηε ζάξσζε κηαο πεξηνρήο, ηα παξαγφκελα αξρεία (λέθνο ζεκείσλ, point 

cloud) πεξηέρνπλ ηηο ζθαηξηθέο ζπληεηαγκέλεο ησλ ζεκείσλ, πνπ κεηαηξέπνληαη ζε 

θαξηεζηαλέο, κε αξρή αμφλσλ ηνλ ζαξσηή. Θαηαγξάθεηαη επίζεο θαη ε έληαζε ηνπ 

επηζηξεθφκελνπ ζήκαηνο. Ξαξάγεηαη, έηζη, κηα αθξηβήο ςεθηαθή θαηαγξαθή ηνπ 

αληηθεηκέλνπ. 
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Ρν βειελεθέο κέηξεζεο ησλ ζαξσηψλ θπκαίλεηαη απφ 1.5m έσο θαη πάλσ απφ 

2000m θαη ε αθξίβεηα πξνζδηνξηζκνχ ησλ ζπληεηαγκέλσλ απφ ±4mm έσο 

±45mm. Ζ αθξίβεηα πξνζδηνξηζκνχ ησλ ζπληεηαγκέλσλ εμαξηάηαη απφ:  

• Ρελ απφζηαζε απφ ην αληηθείκελν  

• Ρελ ηαρχηεηα ζάξσζεο  

• Ρα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αληηθεηκέλνπ (γεσκεηξηθά θαη ην πιηθφ ηεο επηθάλεηαο 

πνπ ζαξψλεηαη) θαη ην πεξηβάιινλ  

• Ρε κέζνδν κέηξεζεο πνπ ρξεζηκνπνηεί θάζε ζχζηεκα 

• Ρελ αθξίβεηα ηνπ κεραληζκνχ ζάξσζεο θαη άιινπο παξάγνληεο πνπ 

πξνέξρνληαη απφ κεραληθέο, νπηηθέο ή ειεθηξνληθέο πεγέο. 

 

2.2.5 Βηληενκεηξία (πζηήκαηα νπηηθήο παξαθνινύζεζεο) 

Ρα ζπζηήκαηα βηληενκεηξίαο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ παξαθνινχζεζε ησλ 

θαηαζθεπψλ ζηεξίδνληαη ζε βαζηθέο αξρέο ηεο θσηνγξακκεηξίαο θαη αλάιπζεο 

εηθφλαο πνπ αθνξά ζε κεηξήζεηο απφ θνληηλέο απνζηάζεηο (close-range 

photogrammetry).  

Ρέηνηνπ είδνπο ζπζηήκαηα απνηεινχληαη απφ ςεθηαθέο βηληενθάκεξεο πςειήο 

επθξίλεηαο θαηάιιεια ζρεδηαζκέλεο γηα ηέηνηνπο ζθνπνχο, θαηάιιεινπο θαθνχο 

αλάινγα κε ην κέγεζνο ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη ηελ απφζηαζε παξαθνινχζεζεο θαη 

θαηάιιειν ινγηζκηθφ επεμεξγαζίαο. Κπνξνχλ λα παξαθνινπζήζνπλ αληηθείκελα 

κηθξφηεξα ηνπ 1mm ζε απφζηαζε κεγαιχηεξε ησλ 100m, κε ζπρλφηεηεο 

δεηγκαηνιεςίαο έσο θαη 15Hz (www.imetrum.com). 

 

Πρήκα 2.10: Πχζηεκα Βηληενκεηξίαο ηεο εηαηξίαο Imetrum, Video Gauge (Κπαθνγηάλλεο, 
2010) 

http://www.imetrum.com/
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Ρα ζπζηήκαηα νπηηθήο παξαθνινχζεζεο επηηξέπνπλ ηνλ αθξηβή πξνζδηνξηζκφ ηεο 

δηζδηάζηαηεο ζέζεο ζηφρσλ πάλσ ζε ςεθηαθή εηθφλα. Γελ απαηηείηαη ε ηνπνζέηεζε 

εηδηθψλ ζηφρσλ, θαζψο ην ινγηζκηθφ κπνξεί λα αλαγλσξίζεη ραξαθηεξηζηηθά 

ζεκεία, φπσο βίδεο ή εηδηθά πξφηππα. Ν ρξήζηεο „καζαίλεη‟ ζην ινγηζκηθφ λα 

αλαγλσξίδεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ζεκεία θαη θαηφπηλ ην ζχζηεκα παξαθνινπζεί απηά 

ηα ζεκεία ζε θάζε εηθφλα. Απφ ηε κέηξεζε ησλ ζεκείσλ ππνινγίδνληαη 

ραξαθηεξηζηηθά φπσο δηζδηάζηαζηε (κε κηα θάκεξα) ή ηξηζδηάζηαηε (κε δπν 

θάκεξεο κε απνθαηεζηεκέλν εμσηεξηθφ πξνζαλαηνιηζκφ) κεηαηφπηζε, 

παξακφξθσζε, ηαρχηεηα, επηηάρπλζε, πεξηζηξνθή θ.ά. 

Ρα ζπζηήκαηα νπηηθήο παξαθνινχζεζεο έρνπλ ην πξνηέξεκα φηη ζπλδπάδνπλ ηα 

πιενλεθηήκαηα ησλ ςεθηαθψλ ηερληθψλ αλάιπζεο εηθφλαο κε ηηο 

θσηνγξακκεηξηθέο κεζφδνπο. Δπηπιένλ, δελ απαηηείηαη πξφζβαζε ζην αληηθείκελν 

κειέηεο. Ξαξνπζηάδνπλ, σζηφζν, ην κεηνλέθηεκα ηεο δχζθνιεο απνθαηάζηαζεο 

ηεο θιίκαθαο κεηαμχ εηθφλαο θαη αληηθεηκέλνπ. 

 

2.3 Μέζνδνη πεηξακαηηθήο κεραληθήο 

Νη κέζνδνη πεηξακαηηθήο κεραληθήο εθαξκφδνληαλ θαηά παξάδνζε ζηηο εθαξκνγέο 

παξαθνινχζεζεο ηεο δπλακηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ θαηαζθεπψλ. Σξεζηκνπνχληαη 

ζε θαηαζθεπέο φπσο ςειά θηίξηα, γέθπξεο, θξάγκαηα θηι. Δίλαη αηζζεηήξεο 

κηθξνχ κεγέζνπο θαη βάξνπο, εχθνινη ζηελ ηνπνζέηεζε, κε δπλαηφηεηεο ζχλδεζεο 

ζε ζεηξά. Ξαξαθάησ γίλεηαη αλαθνξά ζηα επηηαρπλζηφκεηξα θαη ηηο νπηηθέο ίλεο, 

ελψ αλαιπηηθά παξνπζηάδνληαη ηα θιηζίκεηξα ζην Θεθάιαην 3.  

 

2.3.1 Κιηζίκεηξα (Inclinometers) 

Θιηζίκεηξν θαιείηαη νπνηαδήπνηε δηάηαμε κέηξεζεο γσληψλ θιίζεο κεηαμχ κηαο 

επηθάλεηαο θαη ηεο θαηαθνξχθνπ. Ιεπηνκεξέζηεξε αλαθνξά γίλεηαη ζην Θεθάιαην 

3. 

 

2.3.2 Δπηηαρπλζηόκεηξα (Accelerometers) 

Ρα επηηαρπλζηφκεηξα είλαη αηζζεηήξεο κέηξεζεο θαη θαηαγξαθήο επηηάρπλζεο. 

Βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε θαηαγξαθή επηηαρχλζεσλ ζεηζκνχ, αιιά θαη 

παξαθνινχζεζε εχθακπησλ θαηαζθεπψλ, φπσο γέθπξεο, ςειά θηίξηα θηι. Αθφκα, 

απνηεινχλ κέξνο ησλ Αδξαλεηαθψλ Ππζηεκάησλ Ξινήγεζεο (INS). Ζ αξρή 

ιεηηνπξγίαο ηνπο βαζίδεηαη ζηε κέηξεζε ηεο επηηάρπλζεο κηαο κάδαο πνπ 
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δηεγείξεηαη απφ εμσηεξηθέο δπλάκεηο (ζεηζκφο, άλεκνο, βαξχηεηα θ.ά.). Ζ 

νινθιήξσζε ηεο επηηάρπλζεο σο πξνο ην ρξφλν δίλεη ηελ ηαρχηεηα. Ζ δηπιή 

νινθιήξσζε δίλεη ηε ζέζε. 

Ρα επηηαρπλζηφκεηξα κπνξνχλ λα ρσξηζηνχλ ζε δχν κεγάιεο θαηεγνξίεο: 

 ζηα επηηαρπλζηφκεηξα αλνηθηνχ θχθινπ ιεηηνπξγίαο (open loop), ζηα νπνία 

γίλεηαη πξνζδηνξηζκφο ηεο δχλακεο πνπ κεηαηνπίδεη ηελ κάδα απφ ηελ ζέζε 

ηζνξξνπίαο θαη  

 ζηα επηηαρπλζηφκεηξα θιεηζηνχ θχθινπ ιεηηνπξγίαο (closed loop), ζηα 

νπνία γίλεηαη πξνζδηνξηζκφο ηεο δχλακεο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ δηαηήξεζε 

ηεο δφθηκεο κάδαο ζηελ ζέζε ηζνξξνπίαο.  

Ρα επηηαρπλζηφκεηξα θαηεγνξηνπνηνχληαη επίζεο αλάινγα κε ηα θαηαζθεπαζηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπο ζε: πηεδνειεθηξηθά, κε ζεξβνκεραληζκνχο, αλίρλεπζεο 

δνλήζεσλ, κηθξν-ειεθηξνκεραληθά (MEMS) θ.ά. 

 

Πρήκα 2.11: Δπηηαρπλζηφκεηξν (http://einstein.stanford.edu) 

Ρα επηηαρπλζηφκεηξα παξνπζηάδνπλ ηα εμήο βαζηθά κεηνλεθηήκαηα:  

 Ξξψηνλ, ηα ζθάικαηα θαηά ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο κεηαθίλεζεο είλαη 

ζπζζσξεπηηθά θαη απμάλνληαη ζεκαληηθά φηαλ νη επηηαρχλζεηο είλαη 

ηδηαίηεξα πςειέο (Τηκνχιεο, 2005).  

 Γεχηεξνλ, βαζηθφ ηνπο κεηνλέθηεκα είλαη φηη, επεηδή κεηξνχλ ηελ 

επηηάρπλζε, γηα ην ππνινγηζκφ ηεο κεηαηφπηζεο απαηηείηαη δηπιή 

νινθιήξσζε (πξνζδηνξηζκφο ζηαζεξάο). 

 Ρξίηνλ, νη ζπρλφηεηεο θαηαγξαθήο ησλ επηηαρπλζηνκέηξσλ θπκαίλνληαη 

ζπλήζσο απφ 25 έσο 400 Hz (Ληθεηνπνχινπ, 2002). Ρα θαηαζθεπαζηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπο φκσο (δχζθακπην ειαηήξην, πςεινχ ημψδνπο 

απνζβεζηήξαο), ηνπο θαζηζηνχλ αθαηάιιεινπο γηα ηελ παξαθνινχζεζε 

ζηαηηθψλ θαη εκη-ζηαηηθψλ κεηαθηλήζεσλ (Τηκνχιεο, 2005). 

http://einstein.stanford.edu/


ΘΔΦΑΙΑΗΝ 2 

 31 απφ 130 

2.3.3 Οπηηθέο ίλεο (Fiber optics) 

Νη αηζζεηήξεο νπηηθψλ ηλψλ απνηεινχλ ηε κεηεμέιημε ησλ ζπκβαηηθψλ 

κεθπλζηνκέηξσλ θαη άιισλ θνηλψλ νξγάλσλ κέηξεζεο (Θαξαιάθεο et al., 2011). 

Σξεζηκνπνηνχληαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ζηελ  παξαθνινχζεζε ηεο δνκηθήο 

αθεξαηφηεηαο ησλ θαηαζθεπψλ (Structural Health Monitoring, SHM). Βξίζθνπλ 

εθαξκνγή ζε θηίξηα, γέθπξεο, αεξνζθάθε, πινία θ.α. γηα ηελ παξαθνινχζεζε ζε 

πξαγκαηηθφ ρξφλν ηεο αθεξαηφηεηάο ηνπο. 

Νη αηζζεηήξεο νπηηθψλ ηλψλ ζπλδπάδνληαη ζε θαιψδηα νπηηθψλ ηλψλ πνπ 

θαηαιήγνπλ ζε κία εηδηθή ζπζθεπή απνθσδηθνπνίεζεο ηνπ νπηηθνχ ζήκαηνο. Ζ 

ζπζθεπή απηή ζηε δηεζλή νξνινγία νλνκάδεηαη interrogator, φξνο πνπ έρεη πιένλ 

θαζηεξσζεί θαη ζηελ Διιεληθή γιψζζα  (Θαξαιάθεο et al., 2011).  

Όζνλ αθνξά ηηο εθαξκνγέο παξαθνινχζεζεο ηεο αθεξαηφηεηαο ησλ θαηαζθεπψλ 

(Structural Health Monitoring, SHM), ν πην ελδεδεηγκέλνο θαη δηαδεδνκέλνο ηχπνο 

αηζζεηήξα νπηηθήο ίλαο είλαη ν αηζζεηήξαο ηχπνπ Fiber Bragg Grating (FBG)5. 

Δλζσκαηψλεηαη σο ηκήκα (<1cm) ηεο νπηηθήο ίλαο, ην νπνίν πξψηα πξέπεη λα έρεη 

ππνζηεί εηδηθή θαηεξγαζία. Ρν αλαθιψκελν κήθνο θχκαηνο, πνπ κεηαβάιιεηαη 

ιφγσ ηεο παξακφξθσζεο, θαηαγξάθεηαη απφ ηνλ εηδηθφ εμνπιηζκφ (interrogator) 

πνπ παξαθνινπζεί ζε ηαθηά δηαζηήκαηα ρξφλνπ ηηο κεηαβνιέο (Θαξαιάθεο et al., 

2011). Νη αηζζεηήξεο ηχπνπ FBG έρνπλ πνιχ πςειέο ζπρλφηεηεο δεηγκαηνιεςίαο 

(κπνξνχλ λα θηάζνπλ θαη ηα 20KHz), ελψ ην εχξνο κέηξεζήο ηνπο κπνξεί λα 

θπκαλζεί απφ nm έσο cm. 

 

 

Πρήκα 2.12: Αηζζεηήξαο παξακφξθσζεο ηχπνπ FBG (http://www.fbg.co.kr) 

Ξαξαδείγκαηα εθαξκνγψλ ελφξγαλεο παξαθνινχζεζεο κε ρξήζε νπηηθψλ ηλψλ 

είλαη νη εθαξκνγέο εληφο νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο, φπσο π.ρ. ζε ζθπξνδέηεζε 

θξεαηνπαζζάινπ ή ε ηνπνζέηεζε θαισδίνπ ζηνλ νξγαληζκφ πιήξσζεο ελφο 

θηηξίνπ. Αληίζηνηρα, εθαξκνγή κε πνιχ κεγάιε νηθνλνκηθή ζεκαζία απνηειεί ε 

                                         
5 Νη αηζζεηήξεο ηχπνπ FBG έρνπλ ην ραξαθηεξηζηηθφ φηη ν δείθηεο δηάζιαζεο ηνπ γπάιηλνπ 

ππξήλα ηεο ίλαο αιιάδεη πεξηνδηθά κε απνηέιεζκα λα ιεηηνπξγεί ζαλ νπηηθφ θίιηξν ζηελ 

εηζεξρφκελε αθηηλνβνιία θαη λα αληαλαθιά κηα ειάρηζηε πνζφηεηα ζε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή ηνπ 

νπηηθνχ θάζκαηνο. Απηή ε ηξνπνπνηεκέλε πεξηνρή είλαη επαίζζεηε ζηηο ηάζεηο εθειθπζκνχ θαη 
ζπκπίεζεο θαη ζηηο κεηαβνιέο ζεξκνθξαζίαο (Θαξαιάθεο et al., 2011). 

http://www.fbg.co.kr/
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παξαθνινχζεζε αγσγψλ (λεξνχ, πεηξειαίνπ ή θπζηθνχ αεξίνπ), ψζηε λα 

εληνπίδεηαη ζεκείν πηζαλήο δηαξξνήο, θαζίδεζεο, ή βιάβεο (Θαξαιάθε et al., 

2011). 

 

Πρήκα 2.13: Πηηγκηφηππν απφ ηνπνζέηεζε αηζζεηήξσλ νπηηθήο ίλαο ηχπνπ FBG ζην ηείρνο 
ηεο Αθξφπνιεο ζηα πιαίζηα δηεξεχλεζεο ηεο δνκηθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπ Ρείρνπο 

(Αζηξεηλίδεο et al., 2008) 

Ρα πιενλεθηήκαηα ησλ αηζζεηήξσλ νπηηθψλ ηλψλ, φπσο ην κηθξφ βάξνο θαη 

κέγεζνο, ε ειαζηηθφηεηα, ε ρακειή θαηαλάισζε, ε αληίζηαζε ζηηο 

ειεθηξνκαγλεηηθέο παξεκβνιέο, ε παξνρή κεηξήζεσλ αθξηβείαο ρσξίο ηελ 

απαίηεζε ξπζκίζεσλ ή δηαθξίβσζεο, ε κεγάιε επαηζζεζία ηνπο θαη ε 

αλζεθηηθφηεηά ηνπο ζην πεξηβάιινλ θαη ζηε ζεξκνθξαζία αληηζηαζκίδνληαη απφ ην 

ζρεηηθά κεγάιν θφζηνο θαη ηελ κεγάιε ηνπο επαηζζεζία θαη ζε άιιεο κεηαβιεηέο 

εθηφο απφ ηε κεηξνχκελε. 

 

2.4 Οινθιεξσκέλα πζηήκαηα Παξαθνινύζεζεο (Integrated 

Deformation Monitoring Systems) 

Θαζψο νη θαηαζθεπέο γίλνληαη πην πεξίπινθεο, νη αλάγθεο ζηνλ ηνκέα 

παξαθνινχζεζεο ησλ θαηαζθεπψλ εμειίζζνληαη, νη απαηηήζεηο απμάλνληαη θαη νη 

πξνθιήζεηο κεγαιψλνπλ. Νη αηζζεηήξεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζπζηεκαηηθά ζηελ 

παξαθνινχζεζε ζπκπεξηθνξάο θαηαζθεπψλ (GPS, επηηαρπλζηφκεηξα, θιηζίκεηξα, 

RTS θηι.) παξέρνπλ, ν θαζέλαο, δηαθνξεηηθφ κεηξνχκελν κέγεζνο, κε 

δηαθνξεηηθέο ζπρλφηεηεο δεηγκαηνιεςίαο θαη κε δηαθνξεηηθή αθξίβεηα.  

Έηζη, ν ζπλδπαζκφο δηαθνξεηηθψλ αηζζεηήξσλ ζε έλα νινθιεξσκέλν ζχζηεκα 

είλαη πνιιέο θνξέο απαξαίηεηνο, αθελφο γηα ηε κνλαδηθή ζπλεηζθνξά ηνπ θάζε 

αηζζεηήξα (ζεκείν ηνπνζέηεζεο, ξπζκφο δεηγκαηνιεςίαο, αθξίβεηα), θαη αθεηέξνπ 

γηα λα μεπεξαζηνχλ νη ελδερφκελεο εγγελείο αδπλακίεο ηνπ θάζε αηζζεηήξα. Ν 

ζπλδπαζκφο ηνπο σζηφζν πξνυπνζέηεη ηελ χπαξμε θαηάιιεινπ ινγηζκηθνχ, πνπ 

λα κπνξεί λα ζπιιέμεη, λα ζπγρξνλίζεη θαη ζηε ζπλέρεηα λα δηαρεηξηζηεί θαη λα 



ΘΔΦΑΙΑΗΝ 2 

 33 απφ 130 

αλαιχζεη ηα δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ δεδνκέλα, ψζηε λα είλαη δπλαηή ε εμαγσγή ησλ 

επηζπκεηψλ θάζε θνξά πιεξνθνξηψλ απφ ηνλ ρξήζηε. Ρα ζπζηήκαηα απηά 

νλνκάδνληαη Νινθιεξσκέλα Ππζηήκαηα Ξαξαθνινχζεζεο Ξαξακνξθψζεσλ 

(Automatic Deformation Monitoring Systems), δειαδή “έλα πνιχπινθν ζχλνιν 

απφ αιιειεπηδξψληα, αιιεινζπζρεηηδφκελα θαη αιιειεμαξηψκελα ζηνηρεία 

εμνπιηζκνχ θαη ινγηζκηθνχ, πνπ, κφιηο εγθαηαζηαζεί θαη ξπζκηζηεί, ιεηηνπξγεί 

ρσξίο πεξαηηέξσ αλζξψπηλε παξέκβαζε” (en.wikipedia). 

 

Πρήκα 2.14: Πρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε παξαθνινχζεζεο θξάγκαηνο κε νινθιεξσκέλν 
ζχζηεκα (http://measutronics.com) 

Ρα Νινθιεξσκέλα Ππζηήκαηα Ξαξαθνινχζεζεο Ξαξακνξθψζεσλ (Automatic 

Deformation Monitoring Systems) απνηεινχληαη απφ: 

 ηνπο αηζζεηήξεο, ζηνπο νπνίνπο πεξηιακβάλνληαη: ηνπνγξαθηθά ζπζηήκαηα  

(RTS, GNSS, ρσξνβάηεο), αηζζεηήξεο πεηξακαηηθήο κεραληθήο, φπσο 

θιηζίκεηξα, επηηαρπλζηφκεηξα, θ.ά θαη αηζζεηήξεο κέηξεζεο 

πεξηβαιινληηθψλ ζηνηρείσλ, φπσο ζεξκφκεηξα, βαξφκεηξα, αλεκφκεηξα 

θιπ., φια ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο 

 ηα ζπζηήκαηα επηθνηλσλίαο (ελζχξκαηε θαη αζχξκαηε επηθνηλσλία, 

WiMAX6) 

 ην ινγηζκηθφ ζπιινγήο θαη επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ 

 ην ινγηζκηθφ αλάιπζεο ησλ κεηξήζεσλ (ζηαηηζηηθή αλάιπζε, 

κεηεπεμεξγαζία, ζπλφξζσζε, νπηηθνπνίεζε) 

                                         
6 To WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access) είλαη έλα “πξσηφθνιιν 

αζχξκαηεο επηθνηλσλίαο, ζρεδηαζκέλν λα παξέρεη δεδνκέλα ζε ηαρχηεηεο 30-40 Mbps (Mbit/sec), 
κε ζηφρν λα θηάζεη ην 1 Gbit/sec γηα ζηαζεξνχο ζηαζκνχο” (en.wikipedia). 

http://measutronics.com/
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Πρήκα 2.15: Ξαξάδεηγκα ησλ δπλαηνηήησλ ησλ ινγηζκηθψλ αλάιπζεο. Ρν ζπγθεθξηκέλν 
ινγηζκηθφ είλαη ην GeoMos Analyzer (http://www.intec.com.my) 

Ρέηνηνπ είδνπο νινθιεξσκέλα ζπζηήκαηα αλαπηχζζνληαη ηα ηειεπηαία ρξφληα απφ 

ηηο εηαηξίεο θαη ε ρξήζε ηνπο έρεη απνηξέςεη πνιιέο θνξέο θαηαζηξνθέο θαη 

απψιεηα δσψλ. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη ην ζχζηεκα GeoMos ηεο Leica Geosystems 

θαη ην ζχζηεκα Trimble 4D ηεο Trimble. 

Ξαξαθάησ πεξηγξάθνληαη ελ ζπληνκία δπν παξαδείγκαηα εγθαηάζηαζεο θαη 

ρξήζεο Νινθιεξσκέλσλ Ππζηεκάησλ Ξαξαθνινχζεζεο.  

Α. Θαηά ηελ θαηαζθεπή ηεο λέαο γξακκήο Γ ηνπ ππνγείνπ ζηδεξνδξφκνπ ζηελ 

Οψκε. Ζ λέα γξακκή ζα δηέζρηδε ηελ πφιε κε 25.5km ππφγεηαο ζήξαγγαο θαη 30 

ζηαζκνχο. Έηζη, εγθαηαζηάζεθε, ην 2008, έλα πιήξσο απηνκαηνπνηεκέλν ζχζηεκα 

παξαθνινχζεζεο ηεο ζηαζεξφηεηαο θαη ηεο αζθάιεηαο ησλ θηηξίσλ (πάλσ απφ 

1.000 θηίξηα) ζηελ ιεθάλε επηξξνήο ησλ εθζθαθψλ. Ππκπεξηιήθζεθαλ θαη ηα 

αξραία κλεκεία θνληά ζηε λέα γξακκή, κε ηδηαίηεξε αληηκεηψπηζε εμαηηίαο ηεο 

επαηζζεζίαο ηνπο. Γηα ηελ παξαθνινχζεζε εγθαηαζηάζεθαλ Ονκπνηηθνί Γεσδαηηηθνί 

Πηαζκνί ζε εηδηθέο θαηαζθεπέο θαη βάζξα, ε ζηαζεξφηεηα ησλ νπνίσλ ειεγρφηαλ 

κε ςεθηαθά θιηζίκεηξα θαη ζπζηήκαηα GNSS (Πρήκα 2.16). Ρν φιν ζχζηεκα 

δηαρεηξηδφηαλ ην ινγηζκηθφ  GeoMos ηεο Leica (IMoSS Corporation, 2008). 

http://www.intec.com.my/
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Πρήκα 2.16: Δηθφλεο απφ ηελ εγθαηάζηαζε Νινθιεξσκέλνπ Ππζηήκαηνο Ξαξαθνινχζεζεο 
γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο γξακκήο Γ ηνπ ππνγείνπ ζηδεξνδξφκνπ ζηε Οψκε. Γηαθξίλνληαη ε 

εηδηθή θαηαζθεπή εγθαηάζηαζεο ηνπ Ονκπνηηθνχ Γεσδαηηηθνχ Πηαζκνχ, ν δέθηεο GPS θαη ην 
ςεθηαθφ θιηζίκεηξν (http://www.imoss.com) 

 

Β. Θαηά ηελ ππνγεηνπνίεζε ηεο ιεσθφξνπ Roosevelt ζηελ πφιε Detroit Lakes ηεο 

Minnesota ησλ Ζ.Ξ.Α. Ρν θπξίσο ηερληθφ έξγν πεξηειάκβαλε ηελ ππνγεηνπνίεζε 

ηεο ζηάζκεο ηεο ιεσθφξνπ θαηά 7.5 πεξίπνπ κέηξα, έηζη ψζηε λα πεξλάεη θάησ 

απφ ηελ ππάξρνπζα ζηδεξνδξνκηθή γξακκή θαη ηνλ εζληθφ απηνθηλεηφδξνκν 10 

θαη ηελ θαηαζθεπή 2 γεθπξψλ αληίζηνηρα. Θαζψο ε πεξηνρή θαιχπηεηαη απφ 

ιίκλεο, ήηαλ απαξαίηεηνο ν θαηαβηβαζκφο ηεο ζηάζκεο ηνπ λεξνχ θαηά 1.5m 

πεξίπνπ, κε άκεζν θίλδπλν ηελ θαζίδεζε ηεο πεξηνρήο. Δπηθίλδπλεο ήηαλ επίζεο νη 

δνλήζεηο πνπ ζα πξνθαινχληαλ απφ ηελ θαηαζθεπή ησλ γεθπξψλ θαη ηεο 

ππνδνκήο. Νη δπν απηνί παξάγνληεο ζα κπνξνχζαλ λα πξνθαιέζνπλ 

παξακνξθψζεηο ζηηο ζηδεξνδξνκηθέο γξακκέο θαη εθηξνρηαζκνχο ηξέλσλ. Θξίζεθε 

ινηπφλ απαξαίηεηε ε εγθαηάζηαζε ελφο πιήξσο απηνκαηνπνηεκέλνπ ζπζηήκαηνο 

παξαθνινχζεζεο ηνπ εδάθνπο ηεο πεξηνρήο θαη γηα ην ζθνπφ απηφ επηιέρζεθε ην 

GeoMos ηεο Leica. Σξεζηκνπνηήζεθαλ Ονκπνηηθνί Γεσδαηηηθνί Πηαζκνί θαη 

ζπλνιηθά 68 πξίζκαηα (Πρήκα 2.17). Ρν ζχζηεκα εγθαηαζηάζεθε ην 2006 θαη 

α. β. 

γ. 

http://www.imoss.com/
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ιεηηνχξγεζε απνηξεπηηθά γηα αηπρήκαηα ιφγσ ησλ θαζηδήζεσλ, ζεκαίλνληαο 

ζπλαγεξκφ φηαλ νη θαζηδήζεηο μεπεξλνχζαλ ηα φξηα αζθαιείαο (Speed, 2007). 

                    

α. Δγθαηάζηαζε ηνπ γεσδαηηηθνχ           β. Δγθαηάζηαζε γεσδαηηηθνχ ζηαζκνχ πάλσ 
   ζηαζκνχ ζε ζηεζαίν θηηξίνπ    ζε θνξκφ δέληξνπ θαη ειεθηξνδφηεζή ηνπ 

      κε Φ/Β πίλαθα 

 

γ. Άπνςε κέξνπο ηνπ εξγνηαμίνπ 

Πρήκα 2.17: Πηηγκηφηππα εγθαηάζηαζεο Νινθιεξσκέλνπ Ππζηήκαηνο Ξαξαθνινχζεζεο γηα 
ηελ ππνγεηνπνίεζε ιεσθφξνπ ζηελ πφιε Detroit Lakes ηεο Minnesota ησλ Ζ.Ξ.Α. (Speed, 

2007) 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 

Φεθηαθά Κιηζίκεηξα θαη Γπλαηόηεηεο Δθαξκνγήο ζηε Μειέηε 

πκπεξηθνξάο ησλ Καηαζθεπώλ 

 

Πε απηφ ην Θεθάιαην δίλνληαη ιεπηνκέξεηεο φζνλ αθνξά ηα θιηζίκεηξα, δειαδή ηε 

γεληθή αξρή ιεηηνπξγίαο ηνπο, ηελ θαηαζθεπαζηηθή θαη ηερλνινγηθή ηνπο εμέιημε. 

Ηδηαίηεξε αλαθνξά γίλεηαη ζηα ςεθηαθά θιηζίκεηξα θαη ζηηο δπλαηφηεηέο ηνπο. 

Ρέινο, ζίγεηαη ην πξφβιεκα ηεο γεσκεηξίαο ζηηο εθαξκνγέο κε θιηζίκεηξν, δειαδή 

ε κεηαηξνπή ησλ γσληαθψλ κεηξήζεσλ ζε κεγέζε κεηαθίλεζεο. 

 

3.1 Γεληθά – Αξρή ιεηηνπξγίαο 

Θιηζίκεηξν θαιείηαη νπνηαδήπνηε δηάηαμε κέηξεζεο είηε απεπζείαο ηεο γσλίαο 

κεηαμχ κηαο επηθάλεηαο θαη ηεο θαηαθνξχθνπ ή ζηνηρείσλ πνπ νδεγνχλ ζε απηή. 

Δπηπιένλ θαη εάλ ε απφζηαζε απφ ην αληηθείκελν είλαη γλσζηή, θάπνηνη ηχπνη 

θιηζηκέηξσλ ππνινγίδνπλ θαη ην χςνο ηνπ αληηθεηκέλνπ.  

Ρα θιηζίκεηξα έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ζε πνηθίιεο επηζηήκεο θαη εθαξκνγέο. 

Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη ε δαζνινγία, ε κεηεσξνινγία, ε λαπζηπινΐα θαη πινήγεζε 

γεληθφηεξα, ε εθαηζηεηνινγία, ε πδξαπιηθή, ε μπινπξγηθή, ε κεραλνπξγία θ.ν.θ., 

θαη θπζηθά ε ηνπνγξαθία. 

 

Πρήκα 3.1: Ξαξαδνζηαθφ θιηζίκεηξν πινίνπ 

Ρα θιηζίκεηξα κπνξνχλ λα δηαρσξηζηνχλ ζε δχν γεληθέο θαηεγνξίεο : 

α. Απηά πνπ ρξεζηκνπνηνχλ θάπνην βάξνο (π.ρ. λήκα ηεο ζηάζκεο) γηα λα νξηζηεί ε 

θαηαθφξπθνο. 

β. Απηά πνπ ρξεζηκνπνηνχλ θάπνην πγξφ κέζν, ε ζέζε ηζνξξνπίαο ηνπ νπνίνπ 

νξίδεη ην νξηδφληην επίπεδν. 
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3.1.1 Ιζηνξηθή εμέιημε 

Γηάθνξεο θαηαζθεπέο έρνπλ θαηά θαηξνχο ρξεζηκνπνηεζεί σο θιηζίκεηξα. Κηα 

δηάηαμε απνηεινχκελε απφ δχν δνρεία κε λεξφ πνπ ελψλνληαλ κε έλα καθξχ 

ζσιήλα κε λεξφ ρξεζηκνπνηνχληαλ γηα ηελ παξαθνινχζεζε εθαηζηείσλ. 

Νπνηαδήπνηε αιιαγή ζηελ θιίζε ζα θαηαγξαθφηαλ ζαλ αιιαγή ζηελ ζηάζκε ηνπ 

πγξνχ ζε θάπνην απφ ηα δνρεία (en.wikipedia). Ρέηνηνπ είδνπο θαηαζθεπέο ήηαλ, 

βέβαηα, εμαηξεηηθά επάισηεο ζηηο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο. 

Ρα πξψηα ζχγρξνλα θιηζίκεηξα θαηαζθεπάζηεθαλ θαηά ηνλ 19ν αηψλα. Αλήθνπλ 

θαηά βάζε ζηελ πξψηε θαηεγνξία. Δθεπξέηεο ηνπ θιηζηκέηξνπ ζεσξείηαη απφ 

θάπνηνπο ν William B. Melick, επεηδή απηφο ην νλφκαζε έηζη ην 1889, παξφιν πνπ 

είραλ πξνεγεζεί θαη άιιεο θαηαζθεπέο. Ρν θιηζίκεηξν ηνπ Melick (Πρήκα 3.2) 

απνηειείηαη απφ έλαλ πεξηζηξεθφκελν βαζκνλνκεκέλν δίζθν θαη ζηαζεξνχο 

δείθηεο. Ν δίζθνο αλαξηάηαη απφ κηα βάζε δηαγψληα ηνπνζεηεκέλε ζην κπξνζηηλφ 

κέξνο θαη θηλείηαη κε ηελ βνήζεηα ελφο εζσηεξηθνχ εθθξεκνχο παθησκέλνπ ζην 

πίζσ κέξνο. Γηα επθνιφηεξε αλάγλσζε, ν δίζθνο κπνξνχζε λα  παθησζεί κε ηε 

βνήζεηα δχν θνπκπηψλ (Gehring, 2002). 

 

Πρήκα 3.2: Ρν θιηζίκεηξν ηνπ Melick (1889) (Gehring, 2002) 

Ρα πξψηα θιηζίκεηξα ηεο δεχηεξεο θαηεγνξίαο, φπσο ηνπ Well (Πρήκα 3.3), 

απνηεινχληαλ απφ δχν βαζηθά κέξε: κηα επίπεδε βάζε θαη έλαλ θνίιν δίζθν κε 

πγξφ. Ζ γπάιηλε πξφζνςε ηνπ δίζθνπ ήηαλ βαζκνλνκεκέλε θαηάιιεια, ψζηε λα 

δίλεηαη ε γσλία ηεο ζέζεο ηζνξξνπίαο ηνπ πγξνχ ζε ζρέζε κε ηελ επίπεδε βάζε 

(Websters Dictionary Online). 
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Πρήκα 3.3: Ρν θιηζίκεηξν ηνπ Well (en.wikipedia) 

Πηηο αξρέο ηνπ 1900, ε αλάγλσζε ησλ γσληψλ έγηλε πην αθξηβήο ράξε ζηε ρξήζε 

γπάιηλσλ ζσιήλσλ αθξηβνχο θακππιφηεηαο γεκάηνπο κε πγξφ. Κηα αηζάιηλε 

κπάια κέζα ζην πγξφ παξείρε αθξηβή νπηηθή αλάγλσζε ηεο ηηκήο ηεο γσλίαο 

(Websters Dictionary Online).  

Ρν πξψην ειεθηξνληθφ θιηζίκεηξν απνηειείην απφ έλα εθθξεκέο θαη έλα 

πνηελζηφκεηξν (Websters Dictionary Online). Ρα ειεθηξνληθά (ςεθηαθά) 

θιηζίκεηξα ρξεζηκνπνηνχλ κηα θπζαιίδα γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ νξηδνληίνπ 

επηπέδνπ. Κηα δηάηαμε απφ ειεθηξφδηα (Πρήκα 3.4) θαηαγξάθεη κε αθξίβεηα ηε 

ζέζε ηεο θπζαιίδαο ζην ειεθηξνιπηηθφ δηάιπκα (en.wikipedia). Ζ αθξίβεηα ησλ 

ςεθηαθψλ θιηζηκέηξσλ κεηαβάιιεηαη ζπλήζσο απφ 0.01º έσο ±2º. Ξνιχ πςειήο 

αθξίβεηαο αηζζεηήξεο κπνξεί λα επηηχρνπλ αθξίβεηεο έσο θαη 0.001º.  

 

Πρήκα 3.4: Αξρή ιεηηνπξγίαο ηνπ ειεθηξνληθνχ θιηζηκέηξνπ (en.wikipedia) 

Ρέινο, ε αλάπηπμε ηεο ζπζηεκάησλ κηθξν-Ζιεθηξνκεραληθήο (MEMS) έζεζε λέα 

δεδνκέλα γηα φισλ ησλ εηδψλ ηνπο αηζζεηήξεο (θιηζίκεηξα, επηηαρπλζηφκεηξα 

θηι.), ιφγσ ηεο κείσζεο ηφζν ηνπ κεγέζνπο φζν θαη ηνπ θφζηνπο. Ξιένλ 

βξίζθνληαη ελζσκαησκέλα ζε ζπζθεπέο φπσο θηλεηά ηειέθσλα, ςεθηαθέο 

θσηνγξαθηθέο κεραλέο θηι. 
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Πρήκα 3.5: Ρχπνη θιηζηκέηξσλ MEMS 

Πήκεξα ζηελ αγνξά δηαηίζεληαη πιεζψξα αηζζεηήξσλ πνπ θαιχπηνπλ φιεο ηηο 

αλάγθεο ηεο αγνξάο. Πε ηερληθέο εθαξκνγέο πςειψλ απαηηήζεσλ, φπσο είλαη ε 

κειέηε ηεο απφθξηζεο θαηαζθεπψλ ζε δπλακηθά θνξηηά, ρξεζηκνπνηνχληαη ηα 

ςεθηαθά θιηζίκεηξα.  

 

3.2 Φεθηαθά θιηζίκεηξα 

Ρα ζχγρξνλα ςεθηαθά θιηζίκεηξα, κνλναμνληθά ή δηαμνληθά, ρξεζηκνπνηνχληαη ζε 

εθαξκνγέο παξαθνινχζεζεο θαηαζθεπψλ, ηφζν απηφλνκα, φζν θαη ζε ζπλδπαζκφ 

κε άιινπο αηζζεηήξεο. Βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε γέθπξεο, θξάγκαηα, ςειά θηίξηα, 

ζήξαγγεο, ηζηνχο αιιά θαη ζε πεξηπηψζεηο παξαθνινχζεζεο εθαηζηεηαθψλ θαη 

ηεθηνληθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ζε εθαξκνγέο πδξαπιηθήο, εμνξχμεσλ θηι. 

 

 

α. Θιηζίκεηξν ηεο εηαηξείαο 
Applied Geomechanics 

(www.carboceramics.com) 

 

β. Θιηζίκεηξν ηεο εηαηξείαο 
Applied Geomechanics 
ζρεδηαζκέλν εηδηθά γηα 

εθαηζηεηαθέο, ηεθηνληθέο 
θαη πδξαπιηθέο εθαξκνγέο 

(www.esands.com) 

 

γ. Θιηζίκεηξν ηεο εηαηξείαο 
Leica Geosystems 

Πρήκα 3.6: Ξαξαδείγκαηα ςεθηαθψλ δηαμνληθψλ θιηζηκέηξσλ 

http://www.carboceramics.com/
http://www.esands.com/
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Όζνλ αθνξά ηηο εθαξκνγέο παξαθνινχζεζεο δπλακηθήο ζπκπεξηθνξάο 

θαηαζθεπψλ, ηα ςεθηαθά θιηζίκεηξα ρξεζηκνπνηνχληαη κε επηηπρία γηα ηελ 

αλίρλεπζε παξακνξθψζεσλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν θαη γηα λα πξνζδηνξίζνπλ ηηο 

ζπρλφηεηεο ηαιάλησζεο κηαο θαηαζθεπήο. ζηεξνχλ ζηνλ πξνζδηνξηζκφ κεγεζψλ 

φπσο ην εχξνο ηεο ηαιάλησζεο, γηαηί ε παξακφξθσζε πξνθχπηεη σο γσληαθφ 

κέγεζνο. Υο εθ ηνχηνπ, ζε δπλακηθά θαηλφκελα ε ρξήζε ηνπο κπνξεί λα είλαη 

ζπκπιεξσκαηηθή κε άιια κέζα. 

 

3.2.1 Αξρή ιεηηνπξγίαο 

Ρα ςεθηαθά θιηζίκεηξα εθκεηαιιεχνληαη ηηο ηδηφηεηεο αγψγηκσλ πγξψλ θαη έρνπλ 

ηελ ηδηφηεηα λα κεηαθξάδνπλ αιιαγέο ζηελ ειεθηξηθή αγσγηκφηεηα ηνπ πγξνχ ζε 

αιιαγέο ζηελ θιίζε. Ν πξνζδηνξηζκφο ηεο θιίζεο ζηεξίδεηαη ζηε κέηξεζε ηεο 

ειεθηξηθήο αληίζηαζεο κεηαμχ ειεθηξνδίσλ ζηελ ειεχζεξε επηθάλεηα αγψγηκνπ 

πγξνχ ην νπνίν ηζνξξνπεί ζε εηδηθή κηθξν-θάςνπια ζην εζσηεξηθφ πεξίβιεκα ηνπ 

νξγάλνπ (Gikas et al., 2008).  

 

3.2.2 Πεγέο ζθαικάησλ 

Πθάικαηα ζηηο κεηξήζεηο κε ην ςεθηαθφ θιηζίκεηξν κπνξεί λα πξνθχςνπλ απφ 

πεγέο φπσο: 

 Πθάικα απφθιηζεο: Ρν ζθάικα απηφ ζρεηίδεηαη κε ηελ ειάρηζηε απφθιηζε 

απφ ηε ζέζεο ηζζνξνπίαο (ζεκείν κεδέλ) ηεο θάςνπιαο ηνπ θιηζηκέηξνπ. Ρν 

ζθάικα απηφ ζπλήζσο απαινίθεηαη θαηά ηελ αλαγσγή ησλ κεηξήζεσλ.   

 Ρελ κε νξζή εγθαηάζηαζε ηνπ αηζζεηήξα θαη κε νξζή νξηδνληίσζή ηνπ, 

πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη νη κεηξεκέλεο ηηκέο θιίζεο λα κελ αλαθέξνληαη 

ζηελ θαηαθφξπθν. 

 Απφηνκεο ζεξκνθξαζηαθέο κεηαβνιέο 

 

3.2.3 Πιενλεθηήκαηα – Πεξηνξηζκνί 

Ρα ζχγρξνλα ςεθηαθά θιηζίκεηξα παξνπζηάδνπλ ηα εμήο πιενλεθηήκαηα: 

 έρνπλ κηθξφ κέγεζνο θαη βάξνο θαη κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ εχθνια. 

 κπνξνχλ λα παξέρνπλ κεηξήζεηο ζε δπν άμνλεο, κε αθξίβεηεο θαιχηεξεο ηνπ 

0.001 mrad. 
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Πηνλ αληίπνδα, παξνπζηάδνπλ ηνπο παξαθάησ πεξηνξηζκνχο: 

 έρνπλ κεγάιε επαηζζεζία ζηηο ζεξκνθξαζηαθέο κεηαβνιέο 

 δελ κπνξνχλ λα παξέρνπλ κεηαθηλήζεηο θαηά ηνλ θαηαθφξπθν άμνλα z 

 έρνπλ ζρεηηθά κηθξφ εχξνο κέηξεζεο 

 παξνπζηάδνπλ αδπλακία ιήςεο αμηφπηζησλ κεηξήζεσλ ζε πςειέο 

ζπρλφηεηεο (> 5 Hz) ιφγσ ηεο αδξάλεηαο ηνπ πγξνχ, θαη σο εθ ηνχηνπ 

ζεσξνχληαη αλεπαξθή γηα παξαθνινπζήζεηο δπλακηθψλ παξακνξθψζεσλ 

πςειήο ζπρλφηεηαο (Gikas et al., 2008). 

 

3.3 Πξσηνγελείο κεηξήζεηο θαη παξάγσγα κεγέζε 

Έλα ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ θιηζηκέηξνπ είλαη φηη κεηξάεη ηελ παξακφξθσζε σο 

γσλία. Πε ζπλζήθεο παξαθνινχζεζεο θαηαζθεπψλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, φηαλ 

δειαδή ην δεηνχκελν είλαη λα κελ μεπεξάζεη ε παξακφξθσζε θάπνην φξην 

αζθαιείαο, απηφ κπνξεί λα είλαη αξθεηφ. Πε άιινπ ηχπνπ εθαξκνγέο φκσο (ηδίσο 

ζε πεξηπηψζεηο ζπλδπαζκνχ ηερληθψλ, π.ρ. εθαξκνγή κε GPS ή RTS θαη 

θιηζίκεηξν), ην κέγεζνο ηεο γσληαθήο παξακφξθσζεο πξέπεη λα κεηαηξαπεί ζε 

κεηαηφπηζε, πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί ζπγθξίζηκν κε ηα άιια. 

Όπσο παξαηεξνχκε απφ ην Πρήκα 3.7, ε εθαξκνγή ηεο ζρέζεο  

                                               (3.1) 

φπνπ  Ζ: ην χςνο ηεο θαηαζθεπήο ζε m (ζεσξείηαη φηη ε αιιαγή ζην χςνο ηεο 

θαηαζθεπήο ιφγσ ηεο θάκςεο ηεο είλαη ακειεηέα) θαη 

α: ε γσλία πνπ πξνθχπηεη απφ ην θιηζίκεηξν ζε rad 

γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο κεηαηφπηζεο, ζα δψζεη σο απνηέιεζκα κηα πιαζκαηηθή 

κεηαηφπηζε (D), κεγαιχηεξε ηεο πξαγκαηηθήο (d). O ιφγνο 
  

 
 εμαξηάηαη απφ ην 

χςνο Ζ ηεο θαηαζθεπήο, ην κέγεζνο ηεο γσλίαο α (πφζν εχθακπηε είλαη ε 

θαηαζθεπή), θαζψο επίζεο θαη απφ ηελ νκνηνκνξθία ηεο ζπκπεξηθνξάο ηεο. Πε 

εθαξκνγέο, ζηηο νπνίεο ε ρξήζε ηνπ θιηζηκέηξνπ ζπλδπάδεηαη κε ηνπνγξαθηθέο 

κεζφδνπο (π.ρ. GPS, RTS, επίγεην radar), απφ ηηο νπνίεο ε κεηαηφπηζε πξνθχπηεη 

άκεζα, κπνξεί λα εθηηκεζεί ν ιφγνο  
  

 
 κέζσ ηεο ζχγθξηζεο ησλ απνηειεζκάησλ. 
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Πρήκα 3.7: Γεσκεηξία κεηαηξνπήο γσληαθήο κέηξεζεο ηνπ θιηζηκέηξνπ ζε απφζηαζε 

Ζ αθξίβεηα ππνινγηζκνχ ηεο πιαζκαηηθήο κεηαηφπηζεο ζD πξνθχπηεη απφ ηελ 

εθαξκνγή ηνπ λφκνπ κεηάδνζεο ησλ ζθαικάησλ ζηε ζρέζε 3.1, δειαδή: 

   (     )                                     (3.2) 

Ζ αθξίβεηα ζD είλαη επίζεο πιαζκαηηθή θαη πνιιαπιάζηα ηεο πξαγκαηηθήο ζd. 

Απφ ηε κεηαθίλεζε κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ θαη άιια παξάγσγα κεγέζε, φπσο ε 

ηαρχηεηα θαη ε επηηάρπλζε. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4 

Σερληθή Πεξηγξαθή Καηαζθεπήο θαη Μέζνδνη Καηαγξαθήο 

 

Ρν παξφλ Θεθάιαην ρσξίδεηαη ζε δχν κέξε. Ρν πξψην κέξνο αλαθέξεηαη ζηελ 

θαηαζθεπή φπνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ε κειέηε, δειαδή ηελ παξαθακπηήξην 

θακηλάδα ηεο κνλάδαο IV ηνπ ΑΖΠ Ιαπξίνπ. Γίλνληαη θάπνηα γεληθά ζηνηρεία γηα 

ηελ πεξηνρή κειέηεο, ηηο εγθαηαζηάζεηο θαη ην ηζηνξηθφ ηεο, θαζψο θαη εηδηθά 

ζηνηρεία φζνλ αθνξά ηελ ελ ιφγσ θακηλάδα, δειαδή ηε ρξήζε ηεο θαη ηε 

γεσκεηξία ηεο. Ρν δεχηεξν κέξνο ηνπ Θεθαιαίνπ αλαθέξεηαη ζηηο κεζφδνπο 

θαηαγξαθήο πνπ επηιέρζεθαλ γηα ηελ κειέηε ηεο θακηλάδαο.  

 

4.1 Πεξηνρή κειέηεο θαη πεξηγξαθή πςειήο θαηαζθεπήο 

4.1.1 ΑΗ Λαπξίνπ, ΓΔΗ Α.Δ. 

Ρν Δλεξγεηαθφ Θέληξν Ζιεθηξνπαξαγσγήο Ιαπξίνπ (ΑηκνΖιεθηξηθφο Πηαζκφο 

(ΑΖΠ) Ιαπξίνπ, ΓΔΖ Α.Δ.) απνηειεί έλα απφ ηα πην ζχγρξνλα θαη κεγαιχηεξα 

θέληξα παξαγσγήο ειεθηξηζκνχ ηεο ΓΔΖ. Βξίζθεηαη ζην ΛΑ άθξν ηεο επεηξσηηθήο 

Πηεξάο Διιάδαο, ζηνλ φξκν ηνπ Αγ. Ληθνιάνπ,  4.5km ΒΑ ηεο πφιεο ηνπ Ιαπξίνπ 

θαη 42km ΛΑ ηεο πνιχ ππθλνθαηνηθεκέλεο θαη βηνκεραληθήο πεξηνρήο Αζήλαο-

Ξεηξαηά.  

 

Πρήκα 4.1: Άπνςε ηνπ ΑΖΠ Ιαπξίνπ (Αξγπξηάδεο et al., 2006) 
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Ρν Δλεξγεηαθφ Θέληξν Ζιεθηξνπαξαγσγήο Ιαπξίνπ είλαη εγθαηεζηεκέλν ζε 

νηθφπεδν έθηαζεο 405 ζηξεκκάησλ θαη απνηειείηαη απφ πέληε απηφλνκα 

ζπγθξνηήκαηα παξαγσγήο ξεχκαηνο (Κνλάδεο Η-V). Ζ θαηαζθεπή ηνπ Πηαζκνχ 

μεθίλεζε ην 1969 θαη ηέζεθε ζε ιεηηνπξγία ην 1972.  Ζ Κνλάδα V ηέζεθε ζε 

ιεηηνπξγία ην 2006. Ζ δηάηαμε ησλ Κνλάδσλ παξνπζηάδεηαη ζην Πρήκα 4.2. 

 

Πρήκα 4.2: Γηάηαμε κνλάδσλ ηνπ ΑΖΠ Ιαπξίνπ (Αξγπξηάδεο et al., 2006) 

Ζ εγθαηεζηεκέλε ηζρχο ηνπ Πηαζκνχ είλαη 1580MW πεξίπνπ (Αξγπξηάδεο et al., 

2006). Γηα θαχζηκν ρξεζηκνπνηείηαη θπζηθφ αέξην, βαξχ (Καδνχη) θαη ειαθξχ 

(Diesel) πεηξέιαην. 

 

4.1.2 Παξαθακπηήξηνο θακηλάδα κνλάδαο IV 

Ζ θαηαζθεπή πνπ επηιέρζεθε γηα ηελ εθπφλεζε ηεο εξγαζίαο ήηαλ ε 

παξαθακπηήξηνο θακηλάδα ηεο Κνλάδαο IV (Πρήκα 4.2).  

Ζ Κνλάδα IV είλαη ζπλδπαζκέλνπ θχθινπ θαη απνηειείηαη απφ: 

 ηξεηο αεξηνζηξνβίινπο νλνκαζηηθήο ηζρχνο 119MW 

 ηξεηο αληίζηνηρνπο ιέβεηεο αλάθηεζεο ζεξκφηεηαο θαη  

 έλαλ αηκνζηξφβηιν νλνκαζηηθήο ηζρχνο 203MW.  

ΚΝΛΑΓΑ IV ΚΝΛΑΓΔΠ Η-ΗΗ 

ΚΝΛΑΓΑ V 

ΚΝΛΑΓΑ III 

Ξαξαθακπηήξηνο 

θακηλάδα Κνλάδαο IV 
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Ζ ζπλνιηθή ηζρχο ηεο Κνλάδαο είλαη 560MW. Ζ θαηαζθεπή ηεο μεθίλεζε ην 1996 

θαη ηέζεθε ζε ιεηηνπξγία ζηαδηαθά απφ ην 1998. Γηα θαχζηκν ρξεζηκνπνηείηαη 

θπζηθφ αέξην ή ελαιιαθηηθά ειαθξχ πεηξέιαην (Diesel).  

Ρα θαπζαέξηα, κεηά ηελ έμνδν απφ ηνλ αεξηνζηξφβηιν, νδεγνχληαη ζηνλ αληίζηνηρν 

ιέβεηα αλάθηεζεο ζεξκφηεηαο, φπνπ ςχρνληαη. Απφ εθεί, κέζσ κεηαιιηθήο 

θαπλνδφρνπ, νδεγνχληαη ζηελ αηκφζθαηξα. Θάζε ιέβεηαο είλαη εθνδηαζκέλνο κε 

παξαθακπηήξηα δηάηαμε, νη νπνίεο ζε θάπνηεο θαηαζηάζεηο ηεο Κνλάδαο 

(εθθηλήζεηο, θξαηήζεηο, αλσκαιίεο θηι.) νδεγνχλ ηνλ αηκφ ζηνλ αηκνζηξφβηιν. Ζ 

θακηλάδα θάζε ιέβεηα είλαη ηνπνζεηεκέλε πάλσ ζην ιέβεηα θαη έρεη χςνο 80m 

απφ ηελ επηθάλεηα ηεο γεο. Ππλνιηθά, ζηε Κνλάδα ππάξρνπλ έμη θακηλάδεο 

(Έληππν πιηθφ ΓΔΖ, 2003). 

Γεληθά, ην ζρήκα θαη ην χςνο ηεο θακηλάδαο επηιέγνληαη ψζηε ε δηνρέηεπζε ησλ 

θαπζαεξίσλ ζηελ αηκφζθαηξα λα γίλεηαη ην δπλαηφλ γξήγνξα θαη νκαιά. Πε 

πεξίπησζε πνπ δελ ζπκβαίλεη απηφ, δεκηνπξγνχληαη ηαιαληψζεηο ζηελ θαηαζθεπή 

(ηηξάγην). Ρν θπιηλδξηθφ ζρήκα ειαρηζηνπνηεί ηελ ηξηβή ησλ θαπζαεξίσλ ζηα 

ηνηρψκαηα ηεο θακηλάδαο, ελψ ε επηινγή ηνπ χςνπο θαζνξίδεηαη απφ ηε 

δεκηνπξγία ηθαλήο δηαθνξάο πίεζεο ψζηε ηα θαπζαέξηα λα δηνρεηεχνληαη γξήγνξα 

ζηελ αηκφζθαηξα θαη λα δηαρένληαη. Ρα δηπιά ηνηρψκαηα εμαζθαιίδνπλ ηελ 

δηαηήξεζε ζηαζεξήο ζεξκνθξαζίαο θαζ‟ χςνο ηεο θαηαζθεπήο, ψζηε ηα θαπζαέξηα 

λα ζπλαληνχλ νκνηφκνξθε ζεξκνθξαζία. 

Ζ ζπγθεθξηκέλε θακηλάδα, πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ εξγαζία (Πρήκα 4.3), 

είλαη, φπσο αλαθέξζεθε, κεηαιιηθή, θπιηλδξηθήο ζηαζεξήο δηαηνκήο, κε δηπιά 

ηνηρψκαηα, κε δηάκεηξν 6.37m θαη χςνο 79.90m. Απνηειείηαη απφ 13 ηκήκαηα πνπ 

ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κε θιάληδα. 

 

Πρήκα 4.3: Ξαξαθακπηήξηνο θακηλάδα Κνλάδαο IV 

Θακηλάδα κειέηεο 
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4.2 Μέζνδνη θαηαγξαθήο θαη εμνπιηζκόο 

Όπσο έρεη πξναλαθεξζεί, ε ζπιινγή δεδνκέλσλ γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο 

δπλακηθήο ζπκπεξηθνξάο ηεο θακηλάδαο έγηλε κε ηξεηο κεζφδνπο. Κε ςεθηαθφ 

θιηζίκεηξν, κε radar κηθξνθπκαηηθήο ζπκβνινκεηξίαο θαη κε ξνκπνηηθφ γεσδαηηηθφ 

ζηαζκφ. Πηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη νη ζπγθεθξηκέλνη αηζζεηήξεο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαζψο θαη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. 

 

4.2.1 Φεθηαθό θιηζίκεηξν (NIVEL 220, Leica Geosystems) 

Ρν θιηζίκεηξν NIVEL 220 ηεο εηαηξίαο LEICA (Πρήκα 4.4) - πνπ απνηειεί κέξνο ηεο 

ζεηξάο NIVEL 200 - είλαη έλαο δηαμνληθφο, πςειήο αθξηβείαο αηζζεηήξαο, γηα ηελ 

ηαπηφρξνλε κέηξεζε ηεο ηηκήο θαη ηεο θαηεχζπλζεο ηεο γσλίαο θιίζεο, θαζψο θαη 

ηεο ζεξκνθξαζίαο (NIVEL200 User Manual, 2006). Σξεζηκνπνηείηαη ζε εθαξκνγέο 

(ζπλήζσο ρακειήο δπλακηθήο) παξαθνινχζεζεο θξαγκάησλ, γεθπξψλ, ςειψλ 

θηηξίσλ θ.ά., αθφκα θαη γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο θηλεκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο 

ησλ βάζξσλ πνπ ρξεζηκεχνπλ σο ηξηγσλνκεηξηθά ζεκεία παξαηήξεζεο θαη 

αλαθνξάο.  

 

 

 

α) Ξεξίβιεκα 

β) Πθαηξηθή αεξνζηάζκε 

γ) Βχζκαηα 

Πρήκα 4.4: Αηζζεηήξαο NIVEL200 (NIVEL200 User Manual, 2006) 
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 Ρερληθά ραξαθηεξηζηηθά 

Ξαξαθάησ παξαηίζεληαη κεξηθά απφ ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αηζζεηήξα. 

Δχξνο κέηξεζεο (range): 

Α ±1.5 mrad (±960cc) 

Β ±2.5 mrad (±1600cc) 

Γ ±3.0 mrad (±1900cc) 

Αθξίβεηα (accuracy) (δηαρσξίδεηαη 

αλάινγα κε ην εχξνο κέηξεζεο Α, Β θαη 

Γ): 

Α ±0.0047 mrad (±3cc) 

Β ±0.0141 mrad (±9cc) 

Γ ±0.0471 mrad (±30cc) 

Απφδνζε (resolution): 0.001 mrad 

Ππρλφηεηα δεηγκαηνιεςίαο (sampling 

rate): 
1 Hz 

Δπαηζζεζία ζέζεο ηζνξξνπίαο (zero-

point stability): 
< 0.00471 mrad/°C 

Πθάικα ζέζεο ηζνξξνπίαο (equipoise 

error): 

0.00204 mrad (1.3cc). Ηζρχεη γηα 

ζεξκνθξαζία < +15°C. 

Θεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο: -20 έσο +50 °C 

Γηαζηάζεηο 90 x 90 x 63 mm (Κ x Ξ x ) 

Βάξνο 850 gr 

Ξίλαθαο 4.1: Ρερληθά ραξαθηεξηζηηθά NIVEL 200 (NIVEL200 User Manual, 2006) 

Λα ζεκεησζεί εδψ φηη, παξφιν πνπ ε ζπρλφηεηα δεηγκαηνιεςίαο ηνπ αηζζεηήξα 

είλαη θαηαζθεπαζηηθά 1 Hz, παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα γηα κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα 

δεηγκαηνιεςίαο κε θαηάιιειε παξέκβαζε ζην ινγηζκηθφ. Έηζη, ε ζπρλφηεηα 

θαηαγξαθήο ηνπ NIVEL θαηά ηε δηάξθεηα ησλ κεηξήζεσλ ήηαλ πεξίπνπ 3 Hz. 

 

 Αξρή ιεηηνπξγίαο 

Ζ ιεηηνπξγία ηνπ αηζζεηήξα βαζίδεηαη ζε αξρέο ηεο νπηνειεθηξνληθήο7. Ρν 

νξηδφληην επίπεδν νξίδεηαη απφ ηε ζέζε ηζνξξνπίαο ελφο πγξνχ θαη ε γσλία κεηαμχ 

απηνχ θαη ηνπ αηζζεηήξα κεηαβάιιεηαη αλαιφγσο κε ηελ θιίζε ηνπ αληηθεηκέλνπ 

ζην νπνίν έρεη πξνζαξηεζεί ν αηζζεηήξαο. Ζ γσλία απηή θαηαγξάθεηαη απφ κηα 

                                         
7 Οπηνειεθηξνληθή (Opto-electronics) ή νπηηθνειεθηξνληθή (optical electronics) είλαη “ν 

θιάδνο ηεο θπζηθήο θαη ηεο ειεθηξνληθήο πνπ αζρνιείηαη κε δηαηάμεηο ζηεξεάο θαηάζηαζεο γηα 

ηελ παξαγσγή, δηακφξθσζε, εθπνκπή θαη αλίρλεπζε ειεθηξνκαγλεηηθήο αθηηλνβνιίαο ζην 

ππεξηψδεο, ππέξπζξν θαη νξαηφ ηκήκα ηνπ θάζκαηνο. Δπνκέλσο, ην αληηθείκελν ηεο 

Νπηνειεθηξνληθήο είλαη ε κειέηε θαη ε εθαξκνγή ειεθηξνληθψλ δηαηάμεσλ θαη εμαξηεκάησλ πνπ 

αιιειεπηδξνχλ κε ην θσο. Ν φξνο "θσο", εθηφο απφ ην νξαηφ πεξηιακβάλεη θαη ηηο αφξαηεο 

κνξθέο αθηηλνβνιίαο φπσο νη αθηίλεο γ, νη αθηίλεο Σ, ηελ ππεξηψδε θαη ηελ ππέξπζξε. 

Νη νπηνειεθηξνληθέο δηαηάμεηο είλαη νπζηαζηηθά νπην-ειεθηξηθνί ή ειεθηξν-

νπηηθνί κνξθνηξνπείο (transducers) πνπ κεηαηξέπνπλ ηελ νπηηθή αθηηλνβνιία ζε ειεθηξηθφ ζήκα 

θαη ην αληίζηξνθν” (el.wikipedia).  

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CF%82_%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B5%CE%AC%CF%82_%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CE%B3%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A6%CE%AC%CF%83%CE%BC%CE%B1_%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%8E%CE%BD&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%89%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BA%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%B5%CF%82_%CE%B3
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BA%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%B5%CF%82_%CE%A7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%8E%CE%B4%CE%B7%CF%82_%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CF%80%CE%AD%CF%81%CF%85%CE%B8%CF%81%CE%B7_%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9F%CF%80%CF%84%CE%BF%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%BF%CF%81%CF%86%CE%BF%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%AD%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
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νπηνειεθηξνληθή δηάηαμε θαη κεηαηξέπεηαη ζε ειεθηξνληθφ ζήκα (NIVEL200 User 

Manual, 2006). 

 

α) Γηάηαμε CCD 

β) Ξξνβνιή γξακκηθνχ 
ζηνηρείνπ 

γ) Ξξίζκα κε γξακκηθφ 
ζηνηρείν 

δ) Γηάηαμε θαθψλ 

ε) Ξξίζκα 

ζη) Δπηθάλεηα πγξνχ 

δ) Γίνδνο εθπνκπήο θσηφο 
(LED, Light Emitting Diode) 

 

Πρήκα 4.5: Πηνηρεία ηνπ αηζζεηήξα NIVEL200 

Ξην ζπγθεθξηκέλα, φπσο θαίλεηαη ζην Πρήκα 4.5: 

• Ρν γξακκηθφ ζηνηρείν (γ) είλαη ελζσκαησκέλν ζε έλα πξίζκα. 

• Ρν γξακκηθφ ζηνηρείν (γ) θσηίδεηαη κε έλα LED (δ). 

• Ρν γξακκηθφ ζηνηρείν κέζσ ελφο πξίζκαηνο (ε), θαζψο θαη ε επηθάλεηα ηνπ 

πγξνχ (ζη) πξνβάιινληαη πάλσ ζηελ δηάηαμε CCD (α) κέζσ ηεο δηάηαμεο ησλ 

θαθψλ (δ). 

• Ζ επηθάλεηα ηνπ πγξνχ (ζη) παξακέλεη νξηδφληηα, αλεμάξηεηα απφ ηελ θιίζε 

ηνπ αηζζεηήξα, έηζη ψζηε ε γσλία θιίζεο λα αληηζηνηρεί ζηε γσλία κεηαμχ ηεο 

επηθάλεηαο ηνπ πγξνχ θαη ηεο βάζεο ηνπ αηζζεηήξα. 

 

 Ππλδεζκνινγία 

Πην Πρήκα 4.6 πεξηγξάθεηαη ζρεκαηηθά ε ηππηθή ζπλδεζκνινγία κεηαμχ ηνπ 

αηζζεηήξα θαη ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή (Ζ/). Πεκεηψλεηαη φηη, απφ ηε ζεηξά 

NIVEL200, κφλν ν αηζζεηήξαο NIVEL220 είλαη θαηάιιεινο γηα εθαξκνγέο 

παξαθνινχζεζεο κε δηαζχλδεζε πνιιαπιψλ αηζζεηήξσλ ζε ζεηξά. 
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α) Ζ 

β) Θαιψδην κεηαμχ 
Κεηαηξνπέα - Ζ  

γ) RS232 / RS485 
κεηαηξνπέαο (bus 
converter) 

δ) Θαιψδην κεηαμχ Lemo8 
1 (ζειπθφ) - 
Κεηαηξνπέα 

ε) Ξεγή ξεχκαηνο 

ζη) Θαιψδην κεηαμχ 
Κεηαηξνπέα - Lemo 0 
(αξζεληθφ) 

δ) NIVEL220 RS485 

ε) Θαιψδην κεηαμχ Lemo 0 
(αξζεληθφ) - Lemo 0 
(αξζεληθφ) 

ζ) NIVEL220 RS485 

η) Θαιψδην κεηαμχ Lemo 0 
(αξζεληθφ) - Lemo 0 
(αξζεληθφ) 

Πρήκα 4.6: Ππλδεζκνινγία κεηαμχ Ζ θαη πνιιαπιψλ αηζζεηήξσλ NIVEL220 (NIVEL200 
User Manual, 2006) 

Θάζε θαιψδην ραξαθηεξίδεηαη απφ έλαλ θσδηθφ, ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ε 

ζπλδεζκνινγία κε βάζε ην εγρεηξίδην εγθαηάζηαζεο. Ζ ζπλδεζκνινγία 

νινθιεξψλεηαη κε ηελ ηνπνζέηεζε, ζην ηέινο ηεο ζεηξάο, κηαο ηεξκαηηθήο 

αληίζηαζεο (terminator resistor). 

 

 Ινγηζκηθφ ζπιινγήο θαη επεμεξγαζίαο 

Ρν ζχζηεκα ηνπ θιηζηκέηξνπ NIVEL220 ζπκπιεξψλεηαη απφ ην θαηάιιειν 

ινγηζκηθφ, ην NIVEL Tool. Κέζσ ηνπ ινγηζκηθνχ είλαη δπλαηή ε ξχζκηζε θαη ν 

ρεηξηζκφο ηνπ αηζζεηήξα. Ξαξαθάησ παξαηίζεληαη κεξηθέο απφ ηηο δπλαηφηεηεο πνπ 

παξέρεη ην ινγηζκηθφ: 

• Ζιεθηξνληθή αεξνζηάζκε 

• Οχζκηζε ηνπ αηζζεηήξα (νλνκαζία, ζχξα ζχλδεζεο θ.ά) 

• Οχζκηζε παξακέηξσλ ζπιινγήο δεδνκέλσλ (δηάξθεηα, θ.ά) 

• Έλαξμε θαη ιήμε ζπιινγήο δεδνκέλσλ 

 

                                         
8 LEMO είλαη ηχπνο βχζκαηνο, πνπ έρεη πάξεη ηελ νλνκαζία ηνπ απφ ηελ νκψλπκε εηαηξία πνπ ηα 

θαηαζθεπάδεη. 
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Πρήκα 4.7: Ινγηζκηθφ NIVEL Tool 

Λα ζεκεησζεί φηη ζε εθαξκνγέο παξαθνινχζεζεο κε δηαζχλδεζε πνιιαπιψλ 

αηζζεηήξσλ ζε ζεηξά, θάζε αηζζεηήξαο πξέπεη λα ξπζκηζηεί (νλνκαζία, ζχξα θιπ.) 

απηφλνκα θαη θαηφπηλ λα πξαγκαηνπνηεζεί ε δηαζχλδεζή ηνπο. 

Ρέινο, φζνλ αθνξά ηελ επεμεξγαζία ησλ παξαηεξήζεσλ κε ην ςεθηαθφ 

θιηζίκεηξν, ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα πξνγξάκκαηα Microsoft EXCEL θαη MathWorks 

MATLAB. 

 

 Δμνπιηζκφο 

Πηε ζπλέρεηα παξαηίζεηαη ν απαηηνχκελνο εμνπιηζκφο θαηά ηηο κεηξήζεηο κε ην 

ςεθηαθφ θιηζίκεηξν NIVEL. Όπσο εμεγείηαη ζην παξαθάησ Θεθάιαην, ν εμνπιηζκφο 

απηφο εγθαηαζηάζεθε ζηελ θακηλάδα θαη ήηαλ έηνηκνο πξνο ρξήζε. 

 Τεθηαθφ θιηζίκεηξν NIVEL220 

 Ρξηθφριην 

 Φσηνβνιηατθφο πίλαθαο 

 Ππζζσξεπηήο 

 Κεηαζρεκαηηζηήο κεηαμχ Φσηνβνιηατθνχ-Ππζζσξεπηή 

 Κεηαηξνπέαο γηα ην NIVEL 

 Φνξεηφο H/Y 

 2 αζχξκαηα modem 

 Απαηηνχκελα θαιψδηα ζχλδεζεο 
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4.2.2 RADAR Μηθξνθπκαηηθήο ζπκβνινκεηξίαο (IBIS-S, IDS SpA) 

Ρν ζχζηεκα IBIS-S (Image By Interferometric Survey-Structures) είλαη έλα 

Δπίγεην Radar Ξξαγκαηηθνχ Αλνίγκαηνο (GB-RAR). Αλαπηχρζεθε κέζσ 

ζπλεξγαζίαο ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ ηεο Φισξεληίαο θαη ηεο ηηαιηθήο εηαηξείαο IDS 

(Ingegneria Dei Sistemi S.p.A.). Ξαξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζηαηηθήο θαη δπλακηθήο 

παξαθνινχζεζεο. Πε θαηάζηαζε δπλακηθήο ιεηηνπξγίαο επηηξέπεη ζπρλφηεηεο 

δεηγκαηνιεςίαο έσο 200Hz, ελψ ε ζηαηηθή ιεηηνπξγία έρεη ζρεδηαζηεί γηα καθξάο 

δηαξθείαο παξαθνινχζεζε κηαο θαηαζθεπήο κε ζπρλφηεηα δεηγκαηνιεςίαο ≥2 sec 

(Rödelsperger et al., 2010).  

 

Πρήκα 4.8: Ρν ζχζηεκα IBIS-S (Rödelsperger et al., 2010) 

Ρν φιν ζχζηεκα απνηειείηαη απφ (Πρήκα 4.8): 

 ηνλ αηζζεηήξα, πνπ εθπέκπεη θαη ιακβάλεη ηα ειεθηξνκαγλεηηθά θχκαηα. 

 ηηο θεξαίεο. Ρν ζχζηεκα δηαζέηεη 2 θεξαίεο, κία γηα ηελ εθπνκπή θαη κία γηα 

ηε ιήςε ησλ ειεθηξνκαγλεηηθψλ θπκάησλ. Θάζε κία απφ ηηο θεξαίεο 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ηνλ θπξίσο ινβφ, δειαδή ηε γσληαθή πεξηνρή κέζα 

ζηελ νπνία ζπγθεληξψλεηαη ην κεγαιχηεξν ηκήκα ηεο ηζρχνο ηεο 

αθηηλνβνιίαο. Ν ηχπνο θεξαίαο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηε ζπγθεθξηκέλε 

εθαξκνγή είλαη ν IBIS-H20, πνπ ιεηηνπξγεί ζην ηκήκα Ku ηεο 

Θεξαία 

Νπηηθφ 

ηειεζθφπην 

Αηζζεηήξαο 

Ρξίπνδαο 
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ειεθηξνκαγλεηηθήο αθηηλνβνιίαο, δειαδή κεηαμχ 17.1 θαη 17.3GHz θαη 

εχξνο ζπρλνηήησλ 300MHz. Κε ην ζπγθεθξηκέλν ηχπν θεξαίαο, απφ 

απφζηαζε 10m απφ ην ζηφρν,  δέρεηαη αθηηλνβνιία κηα πεξηνρή πεξίπνπ 

3m2. Ζ πεξηνρή απηή κεγαιψλεη, αλάινγα κε ηε γσλία παξαηήξεζεο. 

 ην νπηηθφ ηειεζθφπην, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ησλ 

θεξαηψλ 

 έλαλ ηξίπνδα, πάλσ ζηνλ νπνίν πξνζαξκφδεηαη ν αηζζεηήξαο 

 έλαλ θνξεηφ ππνινγηζηή, εθνδηαζκέλν κε ην ινγηζκηθφ ζπιινγήο 

δεδνκέλσλ 

 

 Ρερληθά ραξαθηεξηζηηθά 

Ρα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπζηήκαηνο IBIS-S κπνξνχλ λα ζπλνςηζηνχλ ζηνλ 

παξαθάησ Ξίλαθα 4.2: 

 

πρλόηεηα εθπεκπόκελνπ 

ειεθηξνκαγλεηηθνύ θύκαηνο 

17.2GHz (Ku Band) 

Μήθνο εθπεκπόκελνπ ειεθηξνκαγλεηηθνύ 

θύκαηνο  

17.2mm 

Μέγηζηε απόζηαζε ιεηηνπξγίαο  500m  (γηα δπλακηθή ιεηηνπξγία) 

1000m (γηα ζηαηηθή ιεηηνπξγία) 

πρλόηεηα δεηγκαηνιεςίαο έσο 200Hz (γηα δπλακηθή ιεηηνπξγία) 

≥2 sec (γηα ζηαηηθή ιεηηνπξγία) 

Μέγηζην εύξνο ζπρλνηήησλ 300 ΚHz 

Αθηηληθή αλάιπζε (Range resolution) έσο 0.75m 

Βέιηηζε αθξίβεηα αθηηληθά 0.01mm 

Δύξνο κεηαθίλεζεο πνπ κπνξεί λα 

αληρλεπζεί 

απφ κm έσο cm  

Γηαζηάζεηο αηζζεηήξα 375x270x115mm 

Βάξνο 12kgr 

Απηνλνκία 5hr 

Ξίλαθαο 4.2: Ρερληθά ραξαθηεξηζηηθά ζπζηήκαηνο IBIS-S (IBIS-S Controller Software User 
Manual, 2009) 

Ζ ζπρλφηεηα δεηγκαηνιεςίαο εμαξηάηαη απφ ηελ απφζηαζε παξαηήξεζεο θαη 

ζπγθεθξηκέλα, φζν απμάλεηαη ε απφζηαζε, ηφζν κηθξαίλεη ε ζπρλφηεηα. Αληίζεηα, 

ε ζπρλφηεηα δεηγκαηνιεςίαο απμάλεηαη, φζν κεηψλεηαη ε αθηηληθή αλάιπζε. 
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 Αξρή ιεηηνπξγίαο 

Ζ αξρή ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο IBIS-S αθνινπζεί ηηο αξρέο πνπ 

αλαπηχρζεθαλ ζην Θεθάιαην 2 ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ησλ Δπίγεησλ 

Κηθξνθπκαηηθψλ Radar. Ζ ειεθηξνκαγλεηηθή αθηηλνβνιία, πνπ παξάγεηαη 

ζχκθσλα κε ηελ ηερληθή ηεο Γηαδνρηθήο Δλίζρπζεο Ππλερνχο Πήκαηνο (SF-CW), 

αλαθιάηαη απφ ην αληηθείκελν κειέηεο θαη κέξνο ηεο επηζηξέθεη ζην δέθηε ηνπ 

αηζζεηήξα. Ρν ζήκα πνπ επηζηξέθεη απνηειείηαη απφ Λ δείγκαηα (Πρήκα 4.9.β), 

θαηά αληηζηνηρία κε ηηο Λ δηαθξηηέο ζπρλφηεηεο πνπ παξήρζεζαλ θαηά ηελ εθπνκπή 

ηνπ (Πρήκα 4.9.α). Δθαξκφδνληαο έλαλ Αληίζηξνθν Κεηαζρεκαηηζκφ Fourier 

(IDFT), ην δηάγξακκα ζπρλνηήησλ ηνπ ιακβαλφκελνπ ζήκαηνο κεηαηξέπεηαη ζε 

δηάγξακκα ρξφλνπ (Πρήκα 4.9.γ). Ρέινο, δεδνκέλνπ φηη ε ηαρχηεηα θίλεζεο ηνπ 

ειεθηξνκαγλεηηθνχ θχκαηνο ζην θελφ είλαη ίζε κε ηελ ηαρχηεηα ηνπ θσηφο (c) θαη 

κε γλσζηά ηα ρξνληθά δηαζηήκαηα  κεηαμχ θάζε παικνχ δηαθνξεηηθήο ζπρλφηεηαο 

(Γη), πξνθχπηεη ην δηάγξακκα φπνπ θαίλεηαη ε απφζηαζε θάζε ζεκείνπ-ζηφρνπ 

απφ ην φξγαλν (Πρήκα 4.9.δ.), θαζψο θαη ε κεηαμχ ηνπο απφζηαζε πνπ δελ κπνξεί 

λα είλαη κηθξφηεξε απφ ην κέγεζνο ηεο αθηηληθήο αλάιπζεο ΓR. Ζ δηαδηθαζία απηή 

νλνκάδεηαη εζηίαζη (focusing). 

 

 

Πρήκα 4.9: Γηαδηθαζία εζηίαζεο (focusing) (Coppi et al., 2010) 
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Πρήκα 4.10: Γηάγξακκα αθηηληθήο αλάιπζεο (Coppi et al., 2010) 

Ζ απφθξηζε απφ ην θάζε θαηλίν αθηηληθήο αλάιπζεο (range bin) πεξηιακβάλεη δπν 

ηχπνπο πιεξνθνξίαο:  

 ηελ έληαζε ηνπ ζήκαηνο επηζηξνθήο, πνπ εμαξηάηαη απφ ηελ 

αλαθιαζηηθφηεηα θαη 

 ηε θάζε ηνπ ζήκαηνο επηζηξνθήο, πνπ εμαξηάηαη απφ ηελ απφζηαζε κεηαμχ 

ηνπ νξγάλνπ θαη ηνπ θαηλίνπ 

Όπσο θαίλεηαη ζην Πρήκα 4.10, ηα ζεκεία κε θχθιν αληηζηνηρνχλ ζε ζέζεηο κε 

θαιή επηζηξνθή ζήκαηνο. Γηαθνξεηηθνί ζηφρνη ζα δηαρσξηζηνχλ, εάλ ε κεηαμχ 

ηνπο απφζηαζε είλαη κεγαιχηεξε απφ ηελ αθηηληθή αλάιπζε ΓR. Αληίζεηα, κπνξεί 

λα πξνθχςνπλ ζθάικαηα απφ ηελ ζπλεηζθνξά πνιιαπιψλ ζηφρσλ πνπ βξίζθνληαη 

κέζα ζηελ ίδηα αθηηληθή απφζηαζε (range bin).  

Αθνχ δεκηνπξγεζεί ην δηάγξακκα αθηηληθήο απφζηαζεο, αμηνινγείηαη ε κεηαθίλεζε 

γηα θάζε θαηλίν αθηηληθήο αλάιπζεο κε ηε ρξήζε ηεο Ππκβνινκεηξίαο 

(Interferometry) (βι. §2.2.3), ζχκθσλα κε ηε ζρέζε: 

  
 

  
                                          (4.1) 

φπνπ  ι: ην κήθνο θχκαηνο θαη 

Γθ: νη δηαθνξέο ησλ θάζεσλ ζε θάζε θαηλίν αθηηληθήο απφζηαζεο (range 

bin). 

Ρν ζθάικα ηεο ππνινγηζκέλεο αθηηληθήο κεηαηφπηζεο εμαξηάηαη απφ ην ιφγν SNR 

(§6.2.2) θαη δίλεηαη απφ ηε ζρέζε (Coppi et al., 2010): 
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√   
                                    (4.2) 

φπνπ ι ην κήθνο θχκαηνο. 

Όπσο έρεη αλαθεξζεί, ε ζρέζε 4.1 δίλεη ηελ αθηηληθή κεηαηφπηζε. Γηα ηνλ 

ππνινγηζκφ ηεο αλεγκέλεο κεηαθίλεζεο θαηά ηε δηεχζπλζε θίλεζεο ηνπ 

αληηθεηκέλνπ απαηηείηαη ε γλψζε ηεο θαηεχζπλζεο θίλεζεο ηεο θαηαζθεπήο θαη 

ρξεζηκνπνηείηαη ε ζρέζε (IBIS-S Controller Software User Manual, 2009): 

   
 

    
 
 

 
                                     (4.3) 

φπνπ  Γx: ε νξηδφληηα κεηαθίλεζε 

 Σ: ε νξηδφληηα απφζηαζε radar - ζηφρνπ 

R: ε αθηηληθή απφζηαζε radar – ζηφρνπ 

α: ε γσλία πξφζπησζεο ηεο δέζκεο ηνπ radar ζηελ θαηαζθεπή 

 

Πρήκα 4.11: Κεηαηξνπή αθηηληθήο ζε νξηδφληηα κεηαθίλεζε (IBIS-S Controller Software 
User Manual, 2009) 

Πχκθσλα κε ηε ζρέζε 4.3, ε αβεβαηφηεηα ηεο αλεγκέλεο κεηαηφπηζεο απμάλεη 

θαηά  
 

 
   (Rödelsperger et al., 2010).  

 

 Ξαξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηηο κεηξήζεηο 

Ρξεηο είλαη νη παξάγνληεο πνπ κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηηο κεηξήζεηο κε ην ζχζηεκα 

IBIS (Luzi et al., 2012): 

 Ν πξψηνο παξάγνληαο είλαη ε ηαιάλησζε ηνπ ηδίνπ ηνπ ζπζηήκαηνο κέηξεζεο. 

Απφ πεηξακαηηθέο κεηξήζεηο, βξέζεθε φηη ε ζπρλφηεηα ηαιάλησζεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο αηζζεηήξαο-ηξίπνδαο βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή ησλ 10Hz, 

  d 
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αλαιφγσο κε ην χςνο ηνπ ηξίπνδα. Ζ επίδξαζε απηή κπνξεί εχθνια λα 

εμαιεηθζεί εθαξκφδνληαο έλα θίιηξν, γηα παξάδεηγκα έλα άλσ φξην ζηε 

ζπρλφηεηα. 

 Έλαο δεχηεξνο παξάγνληαο είλαη ε επίδξαζε ηεο αηκφζθαηξαο. Ξαξφιν πνπ ε 

επίδξαζε ηεο αηκφζθαηξαο δελ είλαη ηφζν έληνλε ζηηο κηθξνθπκαηηθέο ηερληθέο 

φζν ζηηο αληίζηνηρεο νπηηθέο, δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί ακειεηέα, εμαηηίαο ηεο 

κεγάιεο επαηζζεζίαο ησλ κεηξήζεσλ θάζεο. Έλαο ηξφπνο αληηκεηψπηζεο ηεο 

παξαπάλσ επίδξαζεο είλαη ν απνθιεηζκφο ησλ ζπρλνηήησλ θάησ απφ ηελ ηηκή 

ησλ 0.2 - 0.25Hz.  

 Ρξίηνο παξάγνληαο πνπ κπνξεί λα επεξεάζεη ηηο κεηξήζεηο κε ην ζχζηεκα IBIS 

είλαη ε παξνπζία δηαθφξσλ επηθαλεηαθψλ ζηνηρείσλ, φπσο παξαζπξφθπιια, 

θηγθιηδψκαηα θηι., πνπ ηαιαληψλνληαη αλεμάξηεηα απφ ηελ θπξίσο 

θαηαζθεπή.  Ζ επηζηξνθή ηνπ ζήκαηνο απφ ηέηνηα ζηνηρεία αλακηγλχεηαη κε ην 

ζήκα απφ  ηελ θπξίσο θαηαζθεπή. Ζ αληηκεηψπηζε απηήο ηεο πεξίπησζεο είλαη 

πνιχπινθε θαη απαηηεί ηελ αλάιπζε ησλ ρξνλνζεηξψλ ζην πεδίν ηνπ ρξφλνπ, 

ησλ ζπρλνηήησλ θαη ηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο ησλ δεδνκέλσλ (Luzi et al., 

2012). 

 

 Ξιενλεθηήκαηα - Ξεξηνξηζκνί 

Ρα πιενλεθηήκαηα πνπ παξνπζηάδεη ην ζχζηεκα IBIS-S, επηπιένλ ησλ  

γεληθφηεξσλ πιενλεθηεκάησλ ησλ επίγεησλ κηθξνθπκαηηθψλ radar (§2.2.3), 

κπνξνχλ λα ζπλνςηζηνχλ ζηα εμήο: 

 Ππλδπάδεη πςειή αθηηληθή αλάιπζε (κέρξη 0.75m) θαη πςειή ζπρλφηεηα 

δεηγκαηνιεςίαο (κέρξη 200Hz) 

 Ρν ζχζηεκα, ππφ θαηάιιειεο ζπλζήθεο κέηξεζεο, κπνξεί λα δηαθξίλεη 

κεηαηνπίζεηο απφ κεξηθά κm έσο cm. Ρν εχξνο απηφ είλαη αμηφινγν θαη 

επηηξέπεη ζην ζχζηεκα λα ρξεζηκνπνηείηαη ζε κεγάιε πνηθηιία θαηαζθεπψλ 

(Luzi et al., 2012). 

 Ιεηηνπξγία αλεμαξηήησο ψξαο θαη θαηξνχ. 

 Γπλαηφηεηα απηφλνκεο ζπλερφκελεο ιεηηνπξγίαο, ρσξίο αλζξψπηλε 

παξέκβαζε θαη δπλαηφηεηα έγθαηξεο πξνεηδνπνίεζεο ζε πεξίπησζε θηλδχλνπ. 

 Ραρεία εγθαηάζηαζε ηνπ ζπλνιηθνχ ζπζηήκαηνο. 

 Ρν γεγνλφο φηη δελ απαηηείηαη πξνζβαζηκφηεηα θαζηζηά  ην ζχζηεκα θαηάιιειν 

γηα κεηξήζεηο πςειψλ θεξαηψλ, θακηλάδσλ ή πχξγσλ θαη, αθφκα, ζε 

θαηαζθεπέο πνπ επηθαιχπηνληαη κε ζηνηρεία φπσο αγάικαηα, λσπνγξαθίεο 

θηι. 
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Νη πεξηνξηζκνί ηνπ ζπζηήκαηνο IBIS-S, επηπιένλ ησλ  γεληθφηεξσλ πεξηνξηζκψλ 

ησλ επίγεησλ κηθξνθπκαηηθψλ radar (§2.2.3), κπνξνχλ λα ζπλνςηζηνχλ ζηνπο 

εμήο: 

 Νη ζρεηηθέο κεηαηνπίζεηο πξνθχπηνπλ θαηά ηε κία δηεχζπλζε θαη αθηηληθά κε 

απνηέιεζκα λα πξναπαηηείηαη ε γλψζε ηεο δηεχζπλζεο θίλεζεο ηεο 

θαηαζθεπήο, ψζηε λα πξαγκαηνπνηεζεί ε ζσζηή αλαγσγή. 

 Πε πεξίπησζε κε χπαξμεο ζηφρσλ κε ηθαλή αλαθιαζηηθφηεηα, ππάξρεη ε 

δπαλαηφηεηα ηνπνζέηεζεο εηδηθψλ αλαθιαζηήξσλ. Πηελ πεξίπησζε φκσο 

απηή, απαηηείηαη πξφζβαζε ζην αληηθείκελν κειέηεο. 

 Γελ είλαη δπλαηή ε παξαθνινχζεζε πιαγηψλ ή άιισλ πεξηνρψλ θαιπκκέλσλ 

π.ρ. κε θπηηθά ζηνηρεία, θαζψο ε αθηηλνβνιία ζηελ Ku πεξηνρή ηνπ θάζκαηνο 

δελ δηεηζδχεη ζηελ θπηηθή βιάζηεζε. 

 

 Ινγηζκηθφ ζπιινγήο θαη επεμεξγαζίαο 

Υο ινγηζκηθφ δηαρείξηζεο ηνπ ζπζηήκαηνο IBIS-S δηαηίζεηαη ην IBIS-S Controller. 

Δίλαη εγθαηεζηεκέλν ζην θνξεηφ Ζ/ πνπ ζπλνδεχεη ην ζχζηεκα θαη 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ έιεγρφ ηνπ, ηε ζπιινγή θαη παξνπζίαζε ησλ δεδνκέλσλ 

ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, ηελ απνζήθεπζε θαη ηελ πξνεπεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ. 

Ρν ινγηζκηθφ ρσξίδεηαη ζε ελφηεηεο. Αξρηθά εηζάγεηαη ν επηζπκεηφο ηξφπνο 

ιεηηνπξγίαο (ζηαηηθή ή δπλακηθή), ζηε ζπλέρεηα νξίδνληαη νη παξάκεηξνη κέηξεζεο, 

φπσο κέγηζηε ζπρλφηεηα θαηαγξαθήο, ηχπνο θεξαίαο θηι., αθνινπζεί ν νξηζκφο 

ηεο ζρεηηθήο γεσκεηξίαο κεηαμχ νξγάλνπ θαη ζηφρνπ θαη, ηέινο, ην φλνκα ηνπ 

αξρείνπ θαηαγξαθήο. πάξρεη ε δπλαηφηεηα παξαθνινχζεζεο ησλ κεηξήζεσλ 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπιινγήο θαη ε δπλαηφηεηα πξνεπεμεξγαζίαο, δειαδή 

εμαγσγήο ζπρλφηεηαο ηαιάλησζεο θαη κεηαθίλεζεο ηεο θαηαζθεπήο, κεηά ην πέξαο 

ηεο ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ. 

Υο ινγηζκηθφ επεμεξγαζίαο ρξεζηκνπνηείηαη ην IBIS Data Viewer ή IBIS-DV. Κέζα 

απφ ην πεξηβάιινλ ηνπ ινγηζκηθνχ νξίδεηαη ν ηχπνο ηεο θαηαζθεπήο (νξηδφληηα ή 

θαηαθφξπθε), ε γεσκεηξία παξαηήξεζεο θαη άιιεο παξάκεηξνη φπσο ν ηχπνο ηεο 

θεξαίαο, ε ζπρλφηεηα δεηγκαηνιεςίαο θηι. Πηε ζπλέρεηα εθηειείηαη ε επεμεξγαζία 

ησλ παξαηεξήζεσλ θαη δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζην ρξήζηε λα επηιέμεη ηα επηζπκεηά 

θαηλία αθηηληθήο αλάιπζεο (range bin) γηα ηα νπνία ζα πξνθχςνπλ ηα 

απνηειέζκαηα. Αθνινπζεί ε αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ γηα θάζε επηιεγκέλν θαηλίν 

(απαινηθή αλεπηζχκεησλ επηζηξνθψλ (clutter) φπνπ ρξεηάδεηαη, θαζνξηζκφο άλσ 

θαη θάησ νξίσλ ζην ρξφλν ή ηε ζπρλφηεηα), θαη ε εμαγσγή ησλ απνηειεζκάησλ ζε 

πνιηθφ ή θαξηεζηαλφ ζχζηεκα ζπληεηαγκέλσλ, κε ηε κνξθή γξαθήκαηνο ή πίλαθα 
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δεδνκέλσλ. Ρν ινγηζκηθφ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ππνινγίζεη έληαζε (amplitude) 

θαη θάζε ηαιάλησζεο, κεηαθίλεζε, ηαρχηεηα θαη επηηάρπλζε, είηε αθηηληθά (LOS) 

είηε αλεγκέλα σο πξνο ηελ θίλεζε ηεο θαηαζθεπήο, ζην πεδίν ηνπ ρξφλνπ θαη ζην 

πεδίν ησλ ζπρλνηήησλ. 

Ξεξαηηέξσ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ πνπ πξνέθπςαλ απφ ην ινγηζκηθφ IBIS-

DV, έγηλε κε ην καζεκαηηθφ παθέην MATLAB ηεο MathWorks. 

 

 Δμνπιηζκφο 

 

 Αηζζεηήξαο IBIS-S 

 2 θεξαίεο ζπζηήκαηνο ηχπνπ IBIS-H20 

 Ρξίπνδαο ηνπ ζπζηήκαηνο 

 Φνξεηφο ππνινγηζηήο ηνπ ζπζηήκαηνο 

 2 ζπζζσξεπηέο 

 Απαηηνχκελα θαιψδηα ζχλδεζεο 

 

4.2.3 Ρνκπνηηθόο Γεσδαηηηθόο ηαζκόο (TCA 1800, Leica Geosystems) 

Ν Ονκπνηηθφο Γεσδαηηηθφο Πηαζκφο (RTS) Leica TCA1800 είλαη φξγαλν πςειψλ 

επηδφζεσλ, θαηάιιειν γηα απαηηεηηθέο εθαξκνγέο.  Σξεζηκνπνηείηαη ζε ηερληθά 

έξγα πςειψλ πξνδηαγξαθψλ, φπσο ζήξαγγεο θαη γέθπξεο, ζε εθαξκνγέο κφληκεο 

παξαθνινχζεζεο θαηαζθεπψλ, γηα έιεγρν κεραλψλ θ.ά. 

 

 Ρερληθά ραξαθηεξηζηηθά 

Ν ζηαζκφο TCA1800 ελζσκαηψλεη φιεο ηηο μερσξηζηέο ιεηηνπξγίεο ησλ ξνκπνηηθψλ 

γεσδαηηηθψλ ζηαζκψλ, φπσο είλαη ε απηφκαηε πεξηζηξνθή, ε απηφκαηε 

αλαγλψξηζε ζηφρνπ (ATR), ε παξαθνινχζεζε θηλνχκελνπ πξίζκαηνο (LOCK) θαη ν 

ηειερεηξηζκφο (RCS). Μερσξηζηφ, αθφκε, ραξαθηεξηζηηθφ, ηνπ νξγάλνπ είλαη ε 

αηέξκνλε θίλεζε. 

Ζ πεξηζηξνθή ηνπ ηειεζθνπίνπ επηηπγράλεηαη κέζσ ελφο ζπζηήκαηνο 

ζεξβνκεραληζκψλ. Νη ιεηηνπξγίεο απηφκαηεο αλαγλψξηζεο θαη παξαθνινχζεζεο 

ζηφρνπ βαζίδνληαη ζε ζχζηεκα ελεξγεηηθήο παξαθνινχζεζεο θαη 

πξαγκαηνπνηνχληαη κε ηε βνήζεηα CCD δηαηάμεσλ θαη εηδηθψλ αιγνξίζκσλ. 
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Πε εθαξκνγέο παξαθνινχζεζεο θηλνχκελνπ ζηφρνπ, δηαηίζεληαη δχν κέζνδνη 

κέηξεζεο κεθψλ ε TRK (TRacKing) θαη ε ηαρχηεξε RTRK (Rapid TRacKing). Κε 

ηελ κέζνδν RTRK, ε νπνία θαη ρξεζηκνπνηήζεθε θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ κεηξήζεσλ, 

κπνξνχλ λα επηηεπρζνχλ ζπρλφηεηεο θαηαγξαθήο έσο 6.7 Hz (Ξίλαθαο 4.3).  

Πηνπο παξαθάησ πίλαθεο παξαηίζεληαη κεξηθά απφ ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

ζηαζκνχ, θαη θπξίσο απηά πνπ αθνξνχλ ζε θηλεκαηηθφ εληνπηζκφ. 

Δίδνο Μέηξεζεο Αθξίβεηα Υξόλνο 
νινθιήξσζεο 

πρλόηεηα 
δεηγκαηνιεςίαο 

Απόδνζε 

Γσλίεο ±1‟‟ (±3cc) - - 1‟‟ 

Κήθε 

Standard ±1mm±2ppm 3sec - 

0.1mm 

Fast ±3mm±2ppm 1sec - 

TRK ±5mm±2ppm 0.3sec 3.3 Hz 

RTRK ±10mm±2ppm 0.15sec 6.7 Hz 

Ξίλαθαο 4.3: Αθξίβεηεο κέηξεζεο Leica TCA1800 (Leica TPS-1000 User Manual) 

 

Λεηηνπξγία Σύπνο πξίζκαηνο Δκβέιεηα (κε κέηξηεο 
αηκνζθαηξηθέο ζπλζήθεο) (m) 

ATR 

Απιφ 1000 

360˚ 500 

LOCK 

Απιφ 500 

360˚ 350 

Ξίλαθαο 4.4: Δκβέιεηα ιεηηνπξγίαο αλαγλψξηζεο (ATR) θαη παξαθνινχζεζεο (LOCK) ζηφρνπ 
γηα ην Leica TCA1800 (Leica TPS-1000 User Manual) 

 

Δίδνο κέηξεζεο Απόζηαζε από όξγαλν 
(m) 

Αθξίβεηα ηνπνζέηεζεο 
ζηαπξνλήκαηνο (ζε απιό 

πξίζκα) (mm) 

Ρππηθή 

έσο 400 2 

> 400 εμαξηάηαη απφ ηελ αθξίβεηα 
κέηξεζεο γσληψλ 

Αθξηβήο 

έσο 200 1 

> 200 εμαξηάηαη απφ ηελ αθξίβεηα 

κέηξεζεο γσληψλ 

Ξίλαθαο 4.5: Αθξίβεηα ηνπνζέηεζεο ζηαπξνλήκαηνο ζην θέληξν ηνπ πξίζκαηνο γηα ην Leica 
TCA1800 (Leica TPS-1000 User Manual) 
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Ραρχηεηα πεξηζηξνθήο ηειεζθνπίνπ 
(γηα θηλεκαηηθφ εληνπηζκφ) 

ζηα 20m 0.2m/sec 

ζηα 100m 1m/sec 

Σξφλνο αλαδήηεζεο ζηφρνπ  2-4 sec 

Ξεδίν αλαδήηεζεο ζηφρνπ 1° 33' 

Σξφλνο „θιεηδψκαηνο‟ ζηφρνπ ζε ελεξγφ πεδίν ATR < 1 sec 

Γπλαηφηεηα αλάθηεζεο ζηφρνπ κεηά απφ 
παξεκβνιή εκπνδίνπ 

Λαη 

Ξίλαθαο 4.6: Σαξαθηεξηζηηθά ηειεζθνπίνπ θαη αλαδήηεζεο ζηφρνπ γηα ην Leica TCA1800 
(Leica TPS-1000 User Manual) 

 

 Ινγηζκηθφ ζπιινγήο θαη επεμεξγαζίαο 

Ρν ινγηζκηθφ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηνλ ρεηξηζκφ ηνπ νξγάλνπ θαηά ηε δηάξθεηα 

ησλ κεηξήζεσλ νλνκάδεηαη Leica Controller θαη αλαπηχρζεθε - γηα ην 

ζπγθεθξηκέλν φξγαλν - ζηα πιαίζηα κεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο (Γαζθαιάθεο, 2005). 

Ρν ινγηζκηθφ αλαπηχρζεθε θαηά βάζε γηα εθαξκνγέο δπλακηθήο παξαθνινχζεζεο 

θαηαζθεπψλ θαη παξαθνινχζεζε θηλνχκελνπ ζηφρνπ. Ζ πινπνίεζή ηνπ έγηλε ζε 

γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ Visual Basic 6.0 θαη C++, ε νπνία ππνζηεξίδεη ην 

πξσηφθνιιν επηθνηλσλίαο GeoCOM ηεο Leica. 

Ρν πεξηβάιινλ ηνπ ινγηζκηθνχ επηηξέπεη ηνλ απφιπην έιεγρν ηνπ νξγάλνπ απφ ηνλ 

ππνινγηζηή, πξηλ θαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ κεηξήζεσλ. Αξρηθά εηζάγνληαη νη 

παξάκεηξνη κέηξεζεο, φπσο ζπληεηαγκέλεο ζηάζεο, χςνο ζηφρνπ, γσλία 

πξνζαλαηνιηζκνχ, φλνκα αξρείνπ θαηαγξαθήο, κέζνδνο κέηξεζεο θ.ά. Ρν 

ινγηζκηθφ έρεη ζρεδηαζηεί κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα κπνξεί λα θαηαγξάθεη ηηο 

παξαηεξήζεηο θαη κε ηηο δπν κεζφδνπο, TRK θαη RTRK.  

Κε ην ζπγθεθξηκέλν ινγηζκηθφ, ε ζπρλφηεηα θαηαγξαθήο κε ηε κέζνδν RTRK 

θπκαίλεηαη ζηα 5.8 Hz (απμάλεη ν ρξφλνο νινθιήξσζεο ηεο κέηξεζεο ζε 0.17sec). 

Ρν φξγαλν έηζη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα παξαθνινχζεζε θαηλνκέλσλ 

ζπρλφηεηαο έσο 2.9 Hz (θαηά ην ζεψξεκα ησλ Nyquist-Shannon). Πεκαληηθφ 

ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ινγηζκηθνχ είλαη ε αθξηβήο επηζήκαλζε ηνπ ρξφλνπ ησλ 

παξαηεξήζεσλ, πνπ εθαξκφδεηαη αθνινπζψληαο ηελ αθξίβεηα ηνπ εζσηεξηθνχ 

ρξνλνκέηξνπ ηνπ νξγάλνπ (0.001 sec).  
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 α. Νζφλε εηζαγσγήο αξρηθψλ παξακέηξσλ     β. Νζφλε παξαθνινχζεζεο κεηξήζεσλ 

Πρήκα 4.12: Ινγηζκηθφ Leica Controller 

Γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ παξαηεξήζεσλ πνπ πξνέθπςαλ απφ ην RTS, 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα πξνγξάκκαηα Microsoft EXCEL θαη MathWorks MATLAB. 

 

 Δμνπιηζκφο 

Ρέινο, ν απαξαίηεηνο εμνπιηζκφο, γηα ηηο κεηξήζεηο κε ην RTS, αθνινπζεί 

παξαθάησ:  

 Γεσδαηηηθφο Πηαζκφο Leica TCA1800 

 Ρξίπνδαο 

 Ρξηθφριην 

 Φνξεηφο ππνινγηζηήο 

 1 ζπζζσξεπηήο 12V 

 Απαηηνχκελα θαιψδηα ζχλδεζεο 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5 

Πξνπαξαζθεπαζηηθέο Δξγαζίεο θαη πιινγή Γεδνκέλσλ Πεδίνπ 

 

Ρν παξφλ Θεθάιαην ρσξίδεηαη ζε δχν κέξε: ην πξψην κέξνο αλαθέξεηαη ζηηο 

εξγαζίεο (γξαθείνπ θαη ππαίζξνπ) πνπ πξνεγήζεθαλ ησλ κεηξήζεσλ θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα ζηα θξηηήξηα πνπ ζπλεηέιεζαλ ζηελ επηινγή ησλ ζέζεσλ 

παξαηήξεζεο θαη ζηελ πξνεηνηκαζία ησλ ζπζηεκάησλ (ηξνθνδνζία, επηθνηλσλία, 

εγθαηάζηαζε). Ρν δεχηεξν κέξνο αλαθέξεηαη ζηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ πεδίνπ 

θαη ζηηο επηθξαηνχζεο ζπλζήθεο θαη νινθιεξψλεηαη κε ηελ παξνπζίαζε θάπνησλ 

δηαγξακκάησλ φζνλ αθνξά ηηο αλεκνινγηθέο ζπλζήθεο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

παξαηεξήζεσλ. 

 

5.1 Πξνπαξαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο 

Νη πξνπαξαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο πεξηειάκβαλαλ ηφζν ηελ πξνεηνηκαζία 

(ζρεδηαζκφο κεηξήζεσλ θαη πξνεηνηκαζία εμνπιηζκνχ) ζην Δξγαζηήξην, φζν θαη 

ηελ πινπνίεζε ησλ παξαπάλσ ζην πεδίν. Νη απαηηνχκελεο επαθέο κεηαμχ ηεο 

δηεχζπλζεο ηνπ ΑΖΠ Ιαπξίνπ θαη ηνπ Δξγαζηεξίνπ είραλ πξαγκαηνπνηεζεί ήδε γηα 

ηελ δηεθπφλεζε άιισλ εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ. 

 

5.1.1 Δπηινγή / πινπνίεζε γεσκεηξίαο παξαηήξεζεο 

Πηφρνο ησλ εξγαζηψλ ήηαλ ε ιήςε ηαπηφρξνλσλ κεηξήζεσλ ζηελ θακηλάδα κε 3 

δηαθνξεηηθά φξγαλα: ην ξνκπνηηθφ γεσδαηηηθφ ζηαζκφ, ην ςεθηαθφ θιηζίκεηξν θαη 

ην radar κηθξνθπκαηηθήο ζπκβνινκεηξίαο. Ηδαληθά, ζα έπξεπε νη παξαηεξήζεηο λα 

αλαθέξνληαη ζην ίδην ζεκείν (θαηά πξνηίκεζε ην ςειφηεξν) ηεο θακηλάδαο θαη νη 

δηεπζχλζεηο ζθφπεπζεο λα είλαη παξάιιειεο. Πηελ πξαγκαηηθφηεηα απηφ δελ ήηαλ 

δπλαηφ, ιφγσ ησλ παξαθάησ πεξηνξηζκψλ, πνπ απνηέιεζαλ θαη ηα θξηηήξηα γηα ηε 

ζρεηηθή ζέζε ηνπνζέηεζεο ηνπ εμνπιηζκνχ: 

 Ξεξηνξηζκνί ζηελ ηνπνζέηεζε ηνπ Radar ζε ζρέζε κε ηελ θακηλάδα 

κειέηεο. 

Ζ ζέζε ηνπνζέηεζεο ηνπ radar επηιέρζεθε κε θξηηήξηα: α. ην άλνηγκα ηνπ 

ινβνχ ηεο θεξαίαο λα θαιχπηεη ηελ θακηλάδα, β. ηελ θαιή επηζηξνθή 

ζήκαηνο απφ ηελ θακηλάδα θαη γ. νη φκνξεο θακηλάδεο λα κελ πξνθαινχλ 

αλεπηζχκεηεο επηζηξνθέο ζηηο κεηξήζεηο. Ρειηθά θαη κεηά απφ δνθηκέο, ε 

απφζηαζε ηνπνζέηεζεο ηνπ Radar απφ ηελ θακηλάδα πξνέθπςε 22m. Ζ 
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δηεχζπλζε ζθφπεπζεο ηνπ Radar (LOS) απνηέιεζε θξηηήξην γηα ηελ 

ηνπνζέηεζε θαη ησλ ππνινίπσλ αηζζεηήξσλ. Ζ γεσκεηξία γηα ην IBIS 

απνηππψλεηαη ζην ζθαξίθεκα ηνπ Πρήκαηνο 5.1. 

 

Πρήκα 5.1: Γεσκεηξία παξαηήξεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο IBIS 

 Ζ ηνπνγξαθία ηεο πεξηνρήο. 

Ρν ηνπνγξαθηθφ αλάγιπθν αιιά θαη ε δηακφξθσζε ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο 

κειέηεο δελ επέηξεπαλ ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ γεσδαηηηθνχ ζηαζκνχ ζε 

ζεκείν ηέηνην, ψζηε ε δηεχζπλζε ζθφπεπζεο λα είλαη παξάιιειε κε ην LOS 

ηνπ Radar. Δπηπιένλ, ε ηνπνγξαθία ηεο πεξηνρήο πεξηφξηδε θαη ηηο 

νξαηφηεηεο κεηαμχ πηζαλψλ ζεκείσλ ηνπνζέηεζεο ηνπ RTS θαη ηνπ ζηφρνπ. 

 Ξεξηνξηζκνί ζηελ ηνπνζέηεζε ηνπ RTS 

Ζ ηνπνζέηεζε ηνπ RTS έπξεπε λα γίλεη ζε ηέηνην ζεκείν ψζηε, αθελφο λα 

κελ ζρεκαηίδεη ε δηεχζπλζε ζθφπεπζεο πνιχ κηθξή γσλία χςνπο, αθεηέξνπ 

ε απφζηαζε απφ ηελ θακηλάδα λα κελ μεπεξλάεη ηα 300-400m. Ξεξηνξηζκφ 

επίζεο απνηεινχζε ε ζέζε ηνπνζέηεζεο ηνπ ζηφρνπ. Έγηλαλ κεξηθέο 

δνθηκέο, έηζη ψζηε λα βξεζεί ε βέιηηζηε ζέζε. Ιφγσ ηεο κηθξήο δηάξθεηαο 

ησλ παξαηεξήζεσλ, παξάγνληεο φπσο ε χπαξμε ζηαζεξήο ηξνθνδνζίαο ή ε 

πξνζηαζία απφ ηνλ άλεκν δελ απνηέιεζαλ θξηηήξην. 

 Ξεξηνξηζκνί ζηελ ηνπνζέηεζε ηνπ θιηζηκέηξνπ θαη ηνπ ζηφρνπ. 

Βαζηθφ πεξηνξηζκφ ζηελ ηνπνζέηεζε ηνπ ζπζηήκαηνο θιηζίκεηξν-ζηφρνο 

πάλσ ζηελ θακηλάδα απνηέιεζε ε ζέζε ηεο θαηαθφξπθεο ζθάιαο ηεο 

θακηλάδαο, πνπ ήηαλ θαη ε κφλε πξφζβαζε. Δπίζεο, ε νξαηφηεηα ηνπ 

ζηφρνπ απφ ηελ ζέζε ηνπ RTS έπξεπε λα είλαη εμαζθαιηζκέλε. Θξίζεθε φηη 

ζηελ θνξπθή ηεο θακηλάδαο νη ζπλζήθεο δελ ήηαλ θαηάιιειεο γηα ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ θιηζηκέηξνπ (έληνλεο απμνκεηψζεηο ζεξκνθξαζίαο ιφγσ 
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θαπζαεξίσλ, δνλήζεηο θηι.), επνκέλσο ην θιηζίκεηξν θαη ν ζηφρνο 

ηνπνζεηήζεθαλ ζηελ ηειεπηαία γξαδειάδα, 5m θάησ απφ ηελ θνξπθή ηεο 

θακηλάδαο (Πρήκα 5.2). 

 

   

Πρήκα 5.2: Θέζε εγθαηάζηαζεο ζπζηήκαηνο θιηζηκέηξνπ-ζηφρνπ ζηελ θακηλάδα 

Νη ηειηθέο ζέζεηο γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ αηζζεηήξσλ απνθαζίζηεθαλ κεηά απφ 

δηεξεπλεηηθέο επηζθέςεηο ζηελ πεξηνρή κειέηεο θαη δνθηκέο. Γηα λα είλαη νη 

παξαηεξήζεηο νκνηνγελείο, θξίζεθε αλαγθαία θαη ε ηαχηηζε ησλ δηεπζχλζεσλ 

ζθφπεπζεο, κε πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ NIVEL θαηά ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ θαη ζηξνθή 

ησλ παξαηεξήζεσλ ηνπ NIVEL θαη ηνπ RTS θαηά ηελ επεμεξγαζία. 

Πηα παξαθάησ ζθαξηθήκαηα θαίλνληαη νη ζρεηηθέο ζέζεηο ησλ ηξηψλ ζπζηεκάησλ 

παξαηήξεζεο κε ηελ θακηλάδα κειέηεο, νξηδνληηνγξαθηθά (Πρήκα 5.3) θαη 

πςνκεηξηθά (Πρήκα 5.4). 

 

Θέζε εγθαηάζηαζεο 

ζπζηήκαηνο 

θιηζηκέηξνπ-ζηφρνπ 
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Πρήκα 5.3: Άπνςε ηειηθήο ζέζεο ζπζηεκάησλ ζηελ πεξηνρή κειέηεο νξηδνληηνγξαθηθά 

 

 

Πρήκα 5.4: Άπνςε ηειηθήο ζέζεο ζπζηεκάησλ ζηελ πεξηνρή κειέηεο πςνκεηξηθά 

 

RTS 

NIVEL & 
ζηφρνο 

IBIS 

283.30m 

263.10m 

B 

RTS 
Ζ=+39.80m 

 

NIVEL & ζηφρνο 
H=+74.90m 

IBIS 

H=+17.40m 

Πηέςε θακηλάδαο 
H=+79.90m 

22.00m 
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5.1.2 Λνγηζκηθό επηθνηλσλίαο κεηξήζεσλ θιηζηκέηξνπ – Η/Τ 

Δπεηδή ε πξφζβαζε ζην θιηζίκεηξν δελ ήηαλ δπλαηή θάζε θνξά πνπ ζα ήηαλ 

επηζπκεηή ε ζπιινγή δεδνκέλσλ, ρξεζηκνπνηήζεθε έλα ζχζηεκα αζχξκαηεο 

επηθνηλσλίαο, ην νπνίν αλαπηχρζεθε θαη πινπνηήζεθε απφ ηνπο Θ. Κπίκε θαη Γ. 

Ξεληψηε. Γηα ηελ αζχξκαηε επηθνηλσλία ρξεζηκνπνηήζεθαλ 2 αζχξκαηα modems  

(radio modems) εκβέιεηαο 3km. Έλα απφ απηά ζπδέζεθε κε ην ςεθηαθφ 

θιηζίκεηξν κέζσ ζχξαο RS232 θαη ην άιιν ζπλδέζεθε κε ην θνξεηφ ππνινγηζηή 

πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηνλ έιεγρν ηεο δηαδηθαζίαο κέηξεζεο κε ην θιηζίκεηξν. Ζ 

επηθνηλσλία ησλ 2 modems επηηεχρζεθε κέζσ εδηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ απφ ηνλ 

Θ. Κπίκε. 

 

5.1.3 ύζηεκα ζπλερνύο ηξνθνδνζίαο θιηζηκέηξνπ 

Δπεηδή, φπσο αλαθέξζεθε, ε πξφζβαζε ζην θιηζίκεηξν δελ ζα ήηαλ δπλαηή θάζε 

θνξά, ψζηε λα ζπλδέεηαη κε πεγή ξεχκαηνο, εγθαηαζηάζεθε έλα ζχζηεκα 

ζπλερνχο ηξνθνδνζίαο ηνπ, κέζσ θσηνβνιηατθνχ. Ρν θιηζίκεηξν ζπλδέζεθε κε 

ζπζζσξεπηή, ν νπνίνο θνξηηδφηαλ κέζσ θσηνβνιηατθνχ πίλαθα. Ζ φιε θαηαζθεπή 

πεξηηπιίρζεθε κε δηαθαλή κεκβξάλε, ψζηε λα πξνζηαηεχεηαη απφ ηελ βξνρή θαη 

ηελ πγξαζία. 

 

5.1.4 Δγθαηάζηαζε ςεθηαθνύ θιηζηκέηξνπ – ζηόρνπ 

Ν εμνπιηζκφο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ θιηζηκέηξνπ θαη ηνπ 

ζηφρνπ ήηαλ ν αθφινπζνο: 

 Αζχξκαηνη επηθνηλσλίαο 

 Εψλεο αζθαιείαο, ζρνηληά, ηξνραιία, θξάλε 

 Ρζάληεο κεηαθνξάο 

 Πηφρνο (πξίζκα εηδηθά δηακνξθσκέλν κέζα ζε ζηδεξέλην πιαίζην, ζην πάλσ 

κέξνο ηνπ νπνίνπ βξίζθεηαη βίδα, φπνπ βηδψλεη ην ηξηθφριην). 

 Ρξηθφριην 

 Θιηζίκεηξν Nivel. Ρν θιηζίκεηξν πξνζαξηήζεθε κε δέζηξεο (tire-up) ζην 

ηξηθφριην, ψζηε λα βηδσζεί πάλσ ζην πξίζκα. 

 Κεηαηξνπέαο Nivel θαη θαιψδην 

 Φνξεηφο H/Y 

 Πχζηεκα αζχξκαηεο επηθνηλσλίαο θιηζηκέηξνπ – θνξεηνχ H/Y 

 Ρξππάλη καγλεηηθφ  

 Κπαιαληέδα 



ΘΔΦΑΙΑΗΝ 5 

 68 απφ 130 

 Γέζηξεο (tire-up) 

 Πθηγθηήξαο 

 Ξπμίδα 

 Κέηξν 

 Θφθηεο 

 Κνλσηηθή ηαηλία 

 Οάκα 

 Βίδεο, άιιελ, θαξπδάθηα 

 Θαηζαβίδηα 

 Θιεηδηά 

 Ξέλζα 

 Πθπξί 

 Ππζζσξεπηήο 

 Φσηνβνιηατθφο πίλαθαο 

 Γηαθαλήο κεκβξάλε 

 Φσηνγξαθηθή κεραλή 

 Ξηλαθίδα γξαθήο 

Όπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, ε ζέζε ηνπνζέηεζεο ηνπ θιηζηκέηξνπ ήηαλ 

πεξηνξηζκέλε ζηα ζεκεία εθαηέξσζελ θαη θαηά κήθνο ηεο ζθάιαο πξφζβαζεο. Tν 

θιηζίκεηξν θαη ν ζηφρνο ηνπνζεηήζεθαλ ζηελ ηειεπηαία γξαδειάδα, πάλσ ζηελ 

θιάληδα πνπ ελψλεη ηα 2 θνκκάηηα ηεο θακηλάδαο, 5m θάησ απφ ηελ θνξπθή ηεο, 

δειαδή ζε χςνο 79.90m-5m=74.90m. Γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηξππήζεθε ε θιάληδα 

κε ηξππάλη, ψζηε λα ηνπνζεηεζεί ν ζηφρνο θαη απφ πάλσ, ην ζχζηεκα θιηζίκεηξν-

ηξηθφριην (Πρήκα 5.5). 

 

Πρήκα 5.5: Δγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο θιηζηκέηξνπ-ζηφρνπ ζηελ θακηλάδα 
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Αλαγθαίνο ήηαλ θαη ν πξνζαλαηνιηζκφο ηνπ θιηζηκέηξνπ, ψζηε έλαο απφ ηνπο 

άμνλέο ηνπ λα είλαη παξάιιεινο κε ηε δηεχζπλζε ζθφπεπζεο (LOS) ηνπ IBIS. 

Δπεηδή ε ρξήζε ππμίδαο ήηαλ αδχλαηε, ν πξνζαλαηνιηζκφο επηηεχρζεθε κε αμνληθή 

κεηαηφπηζε, δειαδή πινπνίεζε ηεο δηεχζπλζεο ηνπ LOS ζηε ζέζε ηνπνζέηεζεο 

ηνπ θιηζηκέηξνπ. Ζ δηαδηθαζία πνπ αθνινπζήζεθε ήηαλ ε εμήο: Αξρηθά 

απνηππψζεθαλ κε ην RTS ε ζέζε ηνπ IBIS θαη έλα πξνθαζνξηζκέλν ζεκείν πάλσ 

ζηελ θακηλάδα πνπ αλήθεη ζηνλ άμνλα LOS, ψζηε λα  πινπνηεζεί ε δηεχζπλζε. 

Αθνινχζεζε ε ράξαμε κέζσ παξαιιειίαο 2 ζεκείσλ πάλσ ζηελ θιάληδα, πνπ 

απείραλ κεηαμχ ηνπο 1.20m.  

Γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνχ έγηλαλ 2 επηζθέςεηο ζηελ πεξηνρή κειέηεο (ε 

εγθαηάζηαζε ηνπ IBIS είρε πξνεγεζεί γηα ηηο αλάγθεο άιιεο εξεπλεηηθήο 

εξγαζίαο): 

1. 24-02-2012: Αλαξξίρεζε ζηελ θακηλάδα, δηεξεχλεζε ζέζεο ηνπνζέηεζεο 

θιηζηκέηξνπ θαη πξίζκαηνο, απνηπρία εγθαηάζηαζεο θιηζηκέηξνπ θαη ζηφρνπ 

(αθαηάιιειν ηξππάλη), δηεξεχλεζε ηνπνζέηεζεο ζέζεο RTS. 

2. 16-03-2012: Αλαξξίρεζε ζηελ θακηλάδα κε ηελ βνήζεηα επαγγεικαηία 

ελαεξίηε, εγθαηάζηαζε ηνπ θιηζηκέηξνπ θαη ηνπ ζηφρνπ, νξηδνληίσζε θαη 

πξνζαλαηνιηζκφο ηνπ θιηζηκέηξνπ, έιεγρνο αζχξκαηεο επηθνηλσλίαο κε 

θνξεηφ Ζ/, ξχζκηζε ηνπ θιηζηκέηξνπ κέζσ ηνπ Nivel Tool.  

Γηα ηελ αλαξξίρεζε ζηελ θακηλάδα ιήθζεθαλ φια ηα απαηηνχκελα κέηξα 

αζθαιείαο θαη γηα ηελ αλχςσζε ησλ εξγαιείσλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ 

ρξεζηκνπνηήζεθε εηδηθφ ζχζηεκα κεηαθνξάο κε ζρνηληά θαη ηξνραιία (Πρήκα 5.6). 

   

Πρήκα 5.6: Πηηγκηφηππα αλχςσζεο εμνπιηζκνχ ζηελ θακηλάδα 

Λα ζεκεησζεί φηη θαηά ηελ αλαξξίρεζε ζηελ θακηλάδα θαη ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ 

εμνπιηζκνχ, αληηκεησπίζηεθαλ δπζθνιίεο ιφγσ ηνπ αέξα, ηνπ θξχνπ, ηνπ βάξνπο 

ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ησλ δνλήζεσλ απφ ηελ ιεηηνπξγία ησλ εγθαηαζηάζεσλ. Λα 

ζεκεησζεί επίζεο, φηη ε ρξήζε ηεο ππμίδαο δελ ήηαλ δπλαηή, εμαηηίαο ησλ ηζρπξψλ 

ειεθηξνκαγλεηηθψλ παξεκβνιψλ απφ ηε ιεηηνπξγία ηεο εγθαηάζηαζεο. 
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5.2 πιινγή δεδνκέλσλ πεδίνπ 

Νη κεηξήζεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα κίαο εκέξαο. Ζ εκεξνκελία 

δηεμαγσγήο ησλ κεηξήζεσλ επηιέρζεθε κε θξηηήξην ηελ πξνβιεπφκελε έληαζε ηνπ 

αλέκνπ ζηελ πεξηνρή (min 7 Beaufort (15m/sec), ρσξίο βξνρφπησζε). 

Ξξαγκαηνπνηήζεθαλ δχν επηζθέςεηο ζηελ πεξηνρή κειέηεο κε ζθνπφ ηελ 

δηεμαγσγή ησλ κεηξήζεσλ. Θαηά ηελ πξψηε επίζθεςε ζηηο 10/04/2012, δελ έγηλε 

δπλαηή ε πξαγκαηνπνίεζε κεηξήζεσλ κε ην NIVEL, επεηδή ιφγσ πεξηνξηζκέλεο 

ειηνθάλεηαο, ην ζχζηεκα ηξνθνδνζίαο ηνπ δελ απέδσζε. Ρειηθά, 

πξαγκαηνπνηήζεθε κηα ζεηξά κεηξήζεσλ, ζηηο 20-06-2012. 

Θαηά ηε δηάξθεηα ησλ παξαηεξήζσλ θαηαγξαθφηαλ ν ρξφλνο έλαξμεο ησλ 

κεηξήζεσλ απφ ηνλ θνξεηφ H/Y ηνπ θάζε αηζζεηήξα, έηζη ψζηε λα ππάξρεη 

ρξνληθή ζπζρέηηζε θαηά ηελ δηαδηθαζία ηνπ ζπγρξνληζκνχ ησλ παξαηεξήζεσλ. 

 

5.2.1 Μεηξήζεηο - 20/06/2012 

Κεηά ηελ πξψηε απνηπρεκέλε πξνζπάζεηα ζηηο 10/04/2012, νη κεηξήζεηο ηειηθά 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηηο 20-06-2012. Ζ έληαζε ηνπ αλέκνπ ζχκθσλα κε ηηο 

πξνβιέςεηο ήηαλ 6-7 Beaufort (12-15m/sec), κε ειηνθάλεηα.  

 Δγθαηαζηάζεθαλ ηα ζπζηήκαηα ηνπ IBIS θαη ηνπ RTS, ειέγρζεθε ε επηθνηλσλία 

ηνπ NIVEL κε ηνλ θνξεηφ ππνινγηζηή θαη άξρηζε ε θαηαγξαθή ησλ κεηξήζεσλ κε 

ηα ζπζηήκαηα. Ρν ζπλεξγείν απνηεινχληαλ απφ 2 επηκέξνπο νκάδεο, κία γηα ηνλ 

ρεηξηζκφ ηνπ IBIS θαη κία γηα ηνλ ρεηξηζκφ ησλ RTS θαη NIVEL. Ζ δηάξθεηα ησλ 

κεηξήζεσλ ήηαλ ζπλνιηθά πεξίπνπ 1 ψξα θαη 45 ιεπηά. 

Ζ ζπιινγή δεδνκέλσλ, ηφζν κε ην ζχζηεκα IBIS φζν θαη κε ην NIVEL, 

πξαγκαηνπνηήζεθε ρσξίο πξνβιήκαηα. Θαηαγξάθεθαλ απφ 3 ζεηξέο κεηξήζεσλ γηα 

ην θάζε ζχζηεκα ζηα αληίζηνηρα αξρεία, πνπ παξαηίζεληαη ζηνπο παξαθάησ 

πίλαθεο:  

Αξρείν Έλαξμε Λήμε Γηάξθεηα 

2012.06.20-14.30.10-dynS-000000-Surv 14:30:10 14:45:10 15min 00sec 

2012.06.20-14.46.30-dynS-000001-Surv 14:46:30 15:11:30 25min 00sec 

2012.06.20-15.14.21-dynS-000002-Surv 15:14:21 15:29:21 15min 00sec 

Ξίλαθαο 5.1: Αξρεία κεηξήζεσλ ηνπ ζπζηήκαηνο IBIS 
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Αξρείν Έλαξμε Λήμε Γηάξθεηα 

lavrio_2012_06_20_#1 14:31:07 15:05:25 34min 18sec  

lavrio_2012_06_20_#2 15:07:25 15:14:58 7min 33sec  

lavrio_2012_06_20_#3 15:17:19 15:32:02 14min 43sec  

Ξίλαθαο 5.2: Αξρεία κεηξήζεσλ ηνπ θιηζηκέηξνπ NIVEL 

Ξξνβιήκαηα παξνπζηάζηεθαλ θαηά ηελ ζπιινγή δεδνκέλσλ κε ην ζχζηεκα ηνπ 

RTS, ην νπνίν „πάγσλε‟, πηζαλψο ιφγσ αλεπαξθνχο ππνινγηζηηθήο ηζρχνο ηνπ 

θνξεηνχ ππνινγηζηή ηνπ. Κεηά απφ αξθεηέο επαλεθθηλήζεηο ηφζν ηνπ γεσδαηηηθνχ 

ζηαζκνχ, φζν θαη ηνπ ππνινγηζηή, αληηθαηαζηάζεθε ν ππνινγηζηήο θαη ε επίδνζε 

ηνπ ζπζηήκαηνο βειηηψζεθε, ρσξίο ην πξφβιεκα ηνπ „παγψκαηνο‟ λα εμαιεηθζεί. 

Κε ην RTS θαηαγξάθεθαλ ηειηθά 2 ζεηξέο κεηξήζεσλ ζηα αληίζηνηρα αξρεία 

θαηαγξαθήο πνπ θαίλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. 

Αξρείν Έλαξμε Λήμε Γηάξθεηα 

rtrk5 14:23:27 14:42:19 18min 52sec 

rtrk6 14:49:36 15:27:16 37min 40sec 

Ξίλαθαο 5.3: Αξρεία κεηξήζεσλ ηνπ RTS 

Δπίζεο, απφ ηηο θαηαγξαθέο ησλ ρξνλνκέηξσλ ησλ θνξεηψλ H/Y ηνπ θάζε 

αηζζεηήξα, πξνθχπηνπλ νη παξαθάησ ρξνληθέο δηαθνξέο: 

 Φνξεηόο Η/Τ 

IBIS 

Φνξεηόο Η/Τ 

RTS 

Φνξεηόο Η/Τ 

NIVEL 

Γηαθνξά ρξνλνκέηξνπ (sec) +7 0 +175 

Ξίλαθαο 5.4: Σξνληθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ ρξνλνκέηξσλ ησλ θνξεηψλ H/Y ησλ 3 
ζπζηεκάησλ 

Ρα κεηεσξνινγηθά δεδνκέλα (έληαζε θαη δηεχζπλζε ηνπ αλέκνπ, ζεξκνθξαζία θαη 

πγξαζία) γηα ηελ εκέξα ησλ κεηξήζεσλ πξνέθπςαλ απφ ηνλ κεηεσξνινγηθφ 

ζηαζκφ ηεο ΓΔΖ ζην Ιαχξην, πεξίπνπ 2.2km λφηηα απφ ηνλ ΑΖΠ. Ρα δεδνκέλα 

ζπγρξνλίζηεθαλ κε ην ρξφλν ηνπ ζπζηήκαηνο IBIS. Όπσο πξνθχπηεη απφ ηα 

κεηεσξνινγηθά δεδνκέλα, ε κέζε ηηκή ηεο έληαζεο ηνπ αλέκνπ γηα ην ρξνληθφ 

δηάζηεκα ησλ παξαηεξήζεσλ (14:23 – 16:03) ήηαλ 12.7m/sec (πεξίπνπ 6 

Beaufort), ελψ ε δηεχζπλζή ηνπ ηελ πξψηε ψξα ησλ παξαηεξήζεσλ ήηαλ Β-ΒΑ, 

ελψ ηελ δεχηεξε ψξα ήηαλ θπξίσο Βφξεηα κε ξηπέο απφ Λφην. Ζ κέζε ηηκή ηεο 

ζεξκνθξαζίαο ήηαλ πεξίπνπ 28.5˚C, ρσξίο ζεκαληηθέο κεηαβνιέο. Ξαξαθάησ 
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παξαηίζεληαη ηα δηαγξάκκαηα έληαζεο αλέκνπ, δηεχζπλζεο αλέκνπ θαη 

ζεξκνθξαζίαο, φπσο πξνέθπςαλ απφ ηα δεδνκέλα γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα 14:23 

– 16:03. 

 

Πρήκα 5.7: Γηάγξακκα έληαζεο θαη δηεχζπλζεο ηνπ αλέκνπ γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα 14:23-
16:03 

 

 
Πρήκα 5.8: Γηάγξακκα ζεξκνθξαζίαο γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα 14:23-16:03 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6 

Μεζνδνινγία Αλάιπζεο Γεδνκέλσλ 

 

Ρν παξφλ Θεθάιαην αλαθέξεηαη ζηηο κεζφδνπο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ πξνθεηκέλνπ 

λα γίλεη ε επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ. Έηζη, αξρηθά γίλεηαη αλαθνξά ζηνπο 

ηχπνπο ησλ ζεκάησλ θαη ζηα ζθάικαηα πνπ ππεηζέξρνληαη ζε απηά, ελψ ζηε 

ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά ηα βαζηθά ζηαηηζηηθά κεγέζε θαη νη κέζνδνη 

επεμεξγαζίαο θαη αλάιπζεο ζεκάησλ ζην πεδίν ηνπ ρξφλνπ, ηνπ ρψξνπ θαη ησλ 

ζπρλνηήησλ. 

 

6.1 Γεληθά 

Ζ αλάιπζε ησλ ρξνλνζεηξψλ πνπ ζρεκαηίδνπλ ηα δεδνκέλα πνπ πξνθχπηνπλ απφ 

ηελ παξαθνινχζεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο θαηαζθεπψλ θαη θπζηθψλ δνκψλ έρεη 

ζηφρν ηνλ πξνζδηνξηζκφ βαζηθψλ παξακέηξσλ ηεο θίλεζήο ηνπο θαη ηεο θχζεο ηνπ 

ζήκαηνο, φπσο πεξηνδηθφηεηα, εχξνο θίλεζεο, ηδηνζπρλφηεηα, πεξίνδν θηι. Απφ ηηο 

παξακέηξνπο απηέο πξνθχπηνπλ θαη νη απαληήζεηο ζηα πξαθηηθά εξσηήκαηα πνπ 

αληηκεησπίδνπλ νη κεραληθνί. 

Ζ επεμεξγαζία θαη ε αλάιπζε ηνπ ζήκαηνο γίλεηαη ηφζν ζην πεδίν ηνπ ρξφλνπ θαη 

ηνπ ρψξνπ, φζν θαη ζην πεδίν ησλ ζπρλνηήησλ, ρξεζηκνπνηψληαο κεζφδνπο 

καζεκαηηθήο αλάιπζεο θαη ζηαηηζηηθήο.  

 

6.2 Αλάιπζε δεδνκέλσλ ζην πεδίν ηνπ ρξόλνπ θαη ηνπ ρώξνπ 

Ζ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ζην πεδίν ηνπ ρξφλνπ πεξηιακβάλεη ζηαηηζηηθή 

επεμεξγαζία ησλ ρξνλνζεηξψλ, εληνπηζκφ πηζαλψλ ρνλδξνεηδψλ ζθαικάησλ, 

δηαγξάκκαηα ζπρλνηήησλ εκθάληζεο (ηζηφγξακκα). Πην πεδίν ηνπ ρψξνπ, ε 

αλάιπζε πεξηιακβάλεη ηε δεκηνπξγία ησλ δηαγξακκάησλ νξηδνληηνγξαθίαο. 

Κε ην φξν τρονοζειρά ελλνχκε κηα ζεηξά απφ παξαηεξήζεηο πνπ ιακβάλνληαη ζε 

νξηζκέλεο ρξνληθέο ζηηγκέο ή πεξηφδνπο.  
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6.2.1 Σύπνη ζεκάησλ 

Γεληθά, σο ζήμα νξίδεηαη (Πθφδξαο et al., 2002) “ην ζχλνιν ησλ ηηκψλ πνπ 

ιακβάλεη κηα θπζηθή πνζφηεηα. Καζεκαηηθά απηφ εθθξάδεηαη σο ζπλάξηεζε ή 

αθνινπζία κηαο ή πεξηζζνηέξσλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ. Ρα ζήκαηα πεξηέρνπλ 

πιεξνθνξία ζρεηηθά κε ηε ζπκπεξηθνξά ή ηελ θχζε ελφο θαηλνκέλνπ”. 

Δηδηθφηεξα, ζηα πιαίζηα απηήο ηεο εξγαζίαο, ν φξνο ζήμα αλαθέξεηαη ζε 

νπνηαδήπνηε ζπλάξηεζε κεηαμχ κηαο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηήο (x) (ζηελ 

πεξίπησζή καο ν ρξφλνο) θαη κηαο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο (y), πνπ νλνκάδεηαη 

θαη πιάηνο (amplitude) ηνπ ζήκαηνο. 

Ρα ζήκαηα ηαμηλνκνχληαη ζε δπν κεγάιεο θαηεγνξίεο αλάινγα κε ηελ ηηκή ηεο 

αλεμάξηεηεο κεηαβιεηήο, δειαδή ζηα (Πθφδξαο et al., 2002): 

α. σνετούς τρόνοσ (θαη ζπλερνχο πιάηνπο) ή αναλογικά, ζηα νπνία ε 

αλεμάξηεηε κεηαβιεηή (ρξφλνο) είλαη ζπλερήο θαη 

β. Διακριηού τρόνοσ, ζηα νπνία ε αλεμάξηεηε κεηαβιεηή (ρξφλνο) ιακβάλεη 

ηηκέο ζε δηαθξηηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. Απηά κε ηελ ζεηξά ηνπο 

δηαρσξίδνληαη ζε: 

i. σνετούς πλάηοσς θαη  

ii. Διακριηού πλάηοσς ή ψηφιακά.  

 

Πρήκα 6.1: Ρχπνη ζεκάησλ: (α) αλαινγηθφ, (β) δηαθξηηνχ ρξφλνπ, (γ) ςεθηαθφ (Πθφδξαο et 
al., 2002) 

Δπίζεο, ηα ζήκαηα δηαθξίλνληαη ζε (Τεθηαθή Δπεμεξγαζία Πεκάησλ, 2009): 

 Περιοδικά, πνπ επαλαιακβάλνληαη ζε ζηαζεξά ρξνληθά δηαζηήκαηα. Έλα 

ζήκα είλαη πεξηνδηθφ φηαλ ηζρχεη: 

 ( )   (    ) 

γηα θάζε t, φπνπ Ρ0 ζεηηθή ζηαζεξά. 

 Απεριοδικά, δειαδή ηα ζήκαηα πνπ δελ είλαη πεξηνδηθά. 
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 Πήκαηα ενέργειας: έρνπλ πεπεξαζκέλε ελέξγεηα θαη κεδεληθή ηζρχ θαη 

 Πήκαηα ιζτύος: έρνπλ άπεηξε ελέξγεηα θαη πεπεξαζκέλε θαη κε-κεδεληθή 

ηζρχ. 

 

 

 Καθοριζηικά: ζήκαηα ησλ νπνίσλ ε θπζηθή πεξηγξαθή είλαη εληειψο 

γλσζηή, είηε ζε καζεκαηηθή ή γξαθηθή κνξθή θαη 

 Πιθανοηικά: ζήκαηα ησλ νπνίσλ νη ηηκέο δελ κπνξνχλ λα πξνβιεθζνχλ 

αθξηβψο, αιιά πεξηγξάθνληαη κέζσ ζπλαξηήζεσλ πηζαλνηήησλ, π.ρ. κέζνο 

φξνο. 

Κε βάζε παιαηφηεξεο έξεπλεο ζε θακηλάδεο παξφκνηνπ ηχπνπ (Καξηηζνχδεο, 

2008), (Αλδξνπιάθε, 2011), ζεσξείηαη αλακελφκελν φηη ε θίλεζε ηεο ππν κειέηε 

θακηλάδαο, ιφγσ ηεο επίδξαζεο ηνπ αλέκνπ, έρεη πεξηνδηθή κνξθή. Έηζη, ζηηο 

επφκελεο παξαγξάθνπο, ε χπαξμε πεξηνδηθφηεηαο ζεσξείηαη δεδνκέλε. 

 

6.2.2 Αλάιπζε ρξνλνζεηξώλ 

Θάζε ζήκα πνπ εκθαλίδεη πεξηνδηθά ραξαθηεξηζηηθά, αλάινγα κε ην θαηλφκελν πνπ 

παξαηεξείηαη, κπνξεί λα αλαιπζεί ζε επηκέξνπο ζπληζηψζεο, νη νπνίεο επηζέκελεο 

παξάγνπλ ην αξρηθφ ζήκα. Όπσο θαίλεηαη ζην Πρήκα 6.2, ε ρξνλνζεηξά (α), πνπ 

παξαηεξείηαη πξσηνγελψο απφ θάπνην φξγαλν, αλαιχεηαη ζε ηέζζεξηο επηκέξνπο 

ζπληζηψζεο, νη νπνίεο εθθξάδνπλ: 

 Γξακκηθή κεηαβνιή ή ηαζε (trend) (β) 

 Ξεξηνδηθή δηαθχκαλζε εκηηνλνεηδνχο κνξθήο ηεο θχξηαο ζπρλφηεηαο (γ) 

 Ξεξηνδηθή δηαθχκαλζε δεπηεξεχνπζαο ζπρλφηεηαο (δ) 

 Θφξπβν ησλ κεηξήζεσλ (ε) 

 

Πρήκα 6.2: Αλάιπζε ρξνλνζεηξάο (Pytharouli et al., 2004) 
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 Δίδε ζθαικάησλ 

Έρεη θαζηεξσζεί ηα ζθάικαηα ησλ κεηξήζεσλ λα θαηαηάζζνληαη ζε τονδροειδή, 

ζσζηημαηικά θαη ησταία.  

Ρα τονδροειδή ζθάικαηα (outliers) νθείινληαη ζε απξνζεμία ηνπ παξαηεξεηή (ζε 

πεξηπηψζεηο κε απηνκαηνπνηεκέλεο δηαδηθαζίαο θαηαγξαθήο), ζε μαθληθή 

κεηαβνιή ησλ ζπλζεθψλ κέηξεζεο θαη εληνπίδνληαη κε επαλάιεςε ηεο κέηξεζεο. 

Γεληθά, εληνπίδνληαη εχθνια, θαζψο απνθιείλνπλ ζεκαληηθά απφ ηε κέζε ηηκή. 

Ρα ζσζηημαηικά παξνπζηάδνπλ ζηαζεξφηεηα ή πεξηνδηθφηεηα ζε κέγεζνο θαη 

πξφζεκν θαη κπνξνχλ ζε κεγάιν βαζκφ λα εθθξαζηνχλ κε θάπνηα καζεκαηηθή 

ζρέζε. Νθείινληαη ζε παξάγνληεο φπσο αηέιεηεο νξγάλσλ, αηειείο ξπζκίζεηο 

νξγάλσλ, θαηξηθέο ζπλζήθεο θ.ά. Ρν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ ζπζηεκαηηθψλ 

ζθαικάησλ αληηκεησπίδεηαη κε ζπλαξηεζηαθά κνληέια. Ρν ππφινηπν πνζνζηφ, καδί 

κε ηα ησταία ζθάικαηα, αληηκεησπίδεηαη κε κνληέια ηεο Πηαηηζηηθήο. 

Κηα άιιε έλλνηα πνπ ρξεζηκνπνείηαη - ζηελ θαζκαηηθή αλάιπζε - γηα λα 

πεξηγξάςεη ηα ηπραία ζθάικαηα είλαη ν θόρσβος. Ν ζφξπβνο πνπ ζπλνδεχεη ην 

κεηξνχκελν ζήκα πξνέξρεηαη ηφζν απφ ηηο επηµέξνπο µνλάδεο θάζε ειεθηξηθήο 

µεηξεηηθήο δηάηαμεο, φζν θαη απφ εμσηεξηθέο πεγέο (π.ρ. αηκφζθαηξα). Ν ζφξπβνο 

κπνξεί λα είλαη ησταίος θαη ζσζηημαηικός.  

Ν ησταίος ζφξπβνο (πην γλσζηφο θαη σο ιεπθφο ζφξπβνο), κε ζηαζεξή θαζκαηηθή 

ππθλφηεηα, δειαδή ηελ ίδηα έληαζε ζε θάζε ζπρλφηεηα, ζεσξείηαη ηδαληθφο (Erol, 

2010). Πηελ πξάμε φκσο, νη παξαηεξήζεηο πεξηιακβάλνπλ θπξίσο κε-ιεπθφ 

ζφξπβν, πνπ είλαη κηα ζπλάξηεζε ηνπ ρξφλνπ ζε θάπνηα δψλε ζπρλνηήησλ. Ν 

ζσζηημαηικός ζφξπβνο κπνξεί λα απνηειείηαη απφ ζπζηεκαηηθά θαη κε-

ζπζηεκαηηθά κέξε θαη κπνξεί λα εθθξαζηεί κε καζεκαηηθέο ζπλαξηήζεηο.  

Σαξαθηεξηζηηθφο δείθηεο, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη ηελ πνηφηεηα ηνπ 

ζήκαηνο ζε ζρέζε κε ην ζφξπβν, είλαη ν ιφγνο ζήκαηνο/ζφξπβν (signal-to-noise 

ratio, SNR), γηα ηνλ νπνίν γίλεηαη ιφγνο παξαθάησ. 

 

 Βαζηθά ζηαηηζηηθά κεγέζε / Πηαηηζηηθή επεμεξγαζία 

Πηηο παξαθάησ παξαγξάθνπο παξνπζηάδνληαη κεξηθά βαζηθά κεγέζε θαη έλλνηεο 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ζήκαηνο, φπσο ε κέζε ηηκή, ε 

δηαθχκαλζε, ν ιφγνο ζήκαηνο/ζφξπβν (SNR), ε θαηαλνκή, ε γξακκηθή ηάζε θαη ην 

ηζηφγξακκα ζπρλνηήησλ. 
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i. Μέζε ηηκή 

Αλ x1, x2, …, xn είλαη νη ηηκέο ησλ ηζνβαξψλ παξαηεξήζεσλ ελφο δείγκαηνο κηαο 

κεηαβιεηήο x, ε κέζε (αξηζκεηηθή) ηηκή (κ) ηνπ δείγκαηνο νξίδεηαη απφ ηε ζρέζε: 

  
 

 
 ∑   

 
                                      (6.1) 

 

ii. Γηαθύκαλζε (κεηαβιεηόηεηα θαη ηππηθή απόθιηζε) 

Ν φξνο |    | πεξηγξάθεη πφζν απέρεη ην δείγκα i απφ ηελ κέζε ηηκή. Έηζη, 

δηαθνξεηηθά δείγκαηα απφ ηνλ ίδην πιεζπζκφ κπνξεί λα έρνπλ ηελ ίδηα ή 

παξαπιήζηα κέζε ηηκή, αιιά λα δηαζθνξπίδνληαη πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν γχξσ απφ 

απηή. Θχξηα κέηξα ηεο δηαζπνξάο ησλ δεδνκέλσλ είλαη ε μεηαβληηόηηηα (ζ2) θαη ε 

ησπική απόκλιζη (ζ). Ζ κεηαβιεηφηεηα (ζ2) εθθξάδεη ηε δηαθχκαλζε ησλ 

παξαηεξήζεσλ γχξσ απφ ηελ αξηζκεηηθή κέζε ηηκή θαη νξίδεηαη απφ ηε ζρέζε:  

    
 

   
   ∑ (    )

  
                                 (6.2) 

Ζ κεηαβιεηφηεηα απνξξέεη απφ ηελ αξρή ησλ ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ θαη 

πεξηγξάθεη ηελ θαηαλνκή ησλ ηπραίσλ ζθαικάησλ. Ππλήζσο, αληί ηεο 

κεηαβιεηφηεηαο, ρξεζηκνπνηείηαη ε ηππηθή απφθιηζε (ζ) πνπ είλαη ε ζεηηθή ξίδα ηεο 

κεηαβιεηφηεηαο (ζ2), κεηξηέηαη ζηελ ίδηα κνλάδα κε ην εμεηαδφκελν κέγεζνο θαη 

εθθξάδεη ηελ πηζαλφηεηα 68% κηα ηηκή ηνπ δείγκαηνο λα απέρεη απφ ηε κέζε ηηκή. 

 

iii. Λόγνο ζήκαηνο/ζόξπβν (Signal-to-Noise Ratio, SNR) 

Δλψ ε κέζε ηηκή πεξηγξάθεη ηηο παξαηεξήζεηο, ε ηππηθή απφθιηζε πεξηγξάθεη ηνλ 

ζφξπβν θαη άιιεο παξεκβνιέο. Ζ ζχγθξηζε ησλ δπν κεηαβιεηψλ παξέρεη ην ιφγν 

ζήκαηνο/ζφξπβν (SNR), πνπ δίλεηαη απφ ηε ζρέζε 6.3, θαη πεξηγξάθεη ηελ 

πνηφηεηα ηνπ ζήκαηνο: 

     
 

 
                                      (6.3) 

Ν ιφγνο SNR ζπγθξίλεη ηελ έληαζε ηνπ αλαθιψκελνπ ζήκαηνο απφ έλαλ επηζπκεηφ 

ζηφρν κε ηελ έληαζε ηνπ ζνξχβνπ. Όζν ςειφηεξνο είλαη ν ιφγνο SNR, ηφζν 

θαιχηεξε είλαη ε πνηφηεηα ηνπ ζήκαηνο θαη άξα θαη ε κέηξεζε. Ν ιφγνο SNR 

παξέρεη θαη ην άλσ φξην ζηελ αθξίβεηα πνπ κπνξεί λα επηηεπρζεί ζχκθσλα κε ηε 

ζρέζε: 
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√     
                                    (6.4) 

Ν δείθηεο SNR εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ αλαθιαζηηθφηεηα ηνπ ζηφρνπ 

θαη ηηο αηκνζθαηξηθέο ζπλζήθεο (Rödelsperger et al., 2010). 

 

iv. Καηαλνκή  

Ρα ζήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηπραίεο δηαδηθαζίεο αθνινπζνχλ ζπλήζσο ηελ 

θαλνληθή θαηαλνκή γχξσ απφ ηελ κέζε ηηκή ηνπο (ζχκθσλα θαη κε ην Θεψξεκα 

Θεληξηθνχ Νξίνπ ησλ Ξηζαλνηήησλ). Ζ θαλνληθή θαηαλνκή ή αιιηψο θαηαλνκή 

Gauss πεξηγξάθεηαη απφ ηελ εμίζσζε: 

 ( )   
 

√    
  

 (   ) 

                                       (6.5) 

φπνπ: P(x): ε ζπλάξηεζε ηεο θαηαλνκήο 

κ: ε κέζε ηηκή 

ζ: ε ηππηθή απφθιηζε 

 

Πρήκα 6.3: Θαλνληθή θαηαλνκή (http://androulakis.bma.upatras.gr) 

Ρα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο θαλνληθεο θαηαλνκήο είλαη φηη αθνινπζεί ην ζρήκα 

ηεο “θακπάλαο” θαη σο εθ ηνχηνπ είλαη ζπκκεηξηθή. Απνηέιεζκα απηνχ είλαη ν 

κέζνο λα είλαη ίζνο κε ηε δηάκεζν θαη ηελ επηθξαηνχζα ηηκή (ζεκείν κέγηζηεο 

ζπρλφηεηαο εκθάληζεο). Ζ παξάκεηξνο (κ) θαζνξίδεη ηε ζέζε ηεο θαηαλνκήο πάλσ 

ζηνλ άμνλα x, ελψ ε παξάκεηξνο (ζ) ην πφζν “απιψλεηαη” ε θαηαλνκή θαηά κήθνο 

ηνπ άμνλα x. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ζε κία θαλνληθή θαηαλνκή ην εχξνο ηζνχηαη πεξίπνπ κε έμη 

θνξέο ηε κέζε ηηκή. Δπίζεο, ζε κηα δεηγκαηνιεςία απφ θαλνληθή θαηαλνκή, ην 

http://androulakis.bma.upatras.gr/
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68,3% ησλ ηηκψλ απέρεη ην πνιχ θαηά ζ απφ ηε κέζε ηηκή, βξίζθεηαη δειαδή ζην 

δηάζηεκα [κ−ζ, κ+ζ]. Ρν 95,5% ησλ ηηκψλ βξίζθεηαη ζην [κ−2ζ, κ+2ζ] θαη ην 

99,7% ζην [κ−3ζ, κ+3ζ]. 

 

v. Γξακκηθή ηάζε (linear trend) 

Ζ εθηίκεζε ηεο ηάζεο ζε ρξνλνζεηξέο είλαη κηα ζηαηηζηηθή ηερληθή γηα ηελ αλάδεημε 

κηαο γεληθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ παξαηεξήζεσλ. Κηα απιή κέζνδνο εθηίκεζεο 

ηάζεο είλαη ηα Διάρηζηα Ρεηξάγσλα. Πε ηπραία δεδνκέλα, ε ζπκπεξηθνξά ησλ 

παξαηεξήζεσλ αθνινπζεί ζπλήζσο ηελ θαλνληθή θαηαλνκή.  

Γξακκηθή ηάζε (linear trend) παξνπζηάδεηαη φηαλ εκθαλίδεηαη απμεηηθή ή κεησηηθή 

ηάζε ζηηο ηηκέο ησλ δεδνκέλσλ, ζρεηηθά κε ηε κέζε ηηκή, γξακκηθά κε ηελ πάξνδν 

ηνπ ρξφλνπ. 

 

 

Πρήκα 6.4: Ξαξάδεηγκα εκθάληζεο γξακκηθήο ηάζεο ζε ζεξκνθξαζηαθά δεδνκέλα 
(http://rabett.blogspot.gr) 

 

vi. Ιζηόγξακκα ζπρλνηήησλ 

Ρα ηζηνγξάκκαηα ζπρλνηήησλ ή δηαγξάκκαηα πιήζνπο εκθαλίζεσλ απνηεινχλ ηε 

γξαθηθή αλαπαξάζηαζε ηεο θαηαλνκήο κηαο ζεηξάο κεηξήζεσλ, νκαδνπνηψληαο ηηο 

ζε θιάζεηο. Ν αξηζκφο ησλ θιάζεσλ εμαξηάηαη απφ ην κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο θαη 

ηελ επηζπκεηή αλάιπζε. Απνηεινχληαη απφ παξαθείκελα νξζνγψληα, ε βάζε ησλ 

νπνίσλ (άμνλαο x) απνηειεί ην εχξνο ηεο θιάζεο θαη ην χςνο (άμνλαο y) απνηειεί 

ηελ ζπρλφηεηα εκθάληζεο ησλ ηηκψλ κέζα ζην δεδνκέλν εχξνο. Ρν εκβαδφλ θάζε 

νξζνγσλίνπ εθθξάδεη ηελ πηζαλφηεηα εκθάληζεο ησλ δεηγκάησλ ζηε ζπγθεθξηκέλε 

θιάζε.   

http://rabett.blogspot.gr/
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Πρήκα 6.5: Ξαξάδεηγκα ηζηνγξάκκαηνο ζπρλνηήησλ (http://digitalschool.minedu.gov.gr) 

Ρα ηζηνγξάκκαηα ζπρλνηήησλ παξέρνπλ πιεξνθνξίεο φζνλ αθνξά ηελ θαηαλνκή 

θαη ηε δηαζπνξά ησλ κεηξήζεσλ. 

 

6.2.3 Αλάιπζε δεδνκέλσλ ζην πεδίν ηνπ ρώξνπ 

Ζ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ζην πεδίν ηνπ ρψξνπ πεξηιακβάλεη θαηά βάζε ηε 

δεκηνπξγία δηαγξακκάησλ νξηδνληηνγξαθίαο, πνπ απεηθνλίδνπλ ηελ θίλεζε ηνπ 

παξαηεξνχκελνπ ζεκείνπ ζην ρψξν θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ. Ρέηνηνπ είδνπο 

δηαγξάκκαηα είλαη ρξήζηκα γηαηί παξέρνπλ επνπηεία. Απφ απηά πξνθχπηνπλ εχθνια 

ην εχξνο ηεο θίλεζεο, θαζψο θαη ε ηάζε (trend) θαη ε κνξθή (pattern) πνπ 

εκθαλίδεη ε θίλεζε ζην ρψξν. 

 

6.3 Αλάιπζε δεδνκέλσλ ζην πεδίν ησλ ζπρλνηήησλ 

Ζ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ζην πεδίν ησλ ζπρλνηήησλ ή αιιηψο θαζκαηηθή 

αλάιπζε ηνπ ζήκαηνο, έρεη ζηφρν ηελ απνθάιπςε πηζαλήο πεξηνδηθφηεηαο ηεο 

θίλεζεο θαη ηελ εμαγσγή παξακέηξσλ φπσο νη θχξηεο ζπρλφηεηεο ηαιάλησζεο, ην 

πιάηνο ηεο ηαιάλησζεο, θ.ά.  

Αλάινγα κε ηε δνκή ησλ δεδνκέλσλ, είλαη δπλαηφλ λα ππεξηζρχεη κηα 

ζπγθεθξηκέλε ζπληζηψζα ηνπ ζήκαηνο, ε νπνία κπνξεί λα αλαγλσξηζηεί εχθνια, κε 

ηε ρξήζε απιψλ ηερληθψλ, φπσο ε πξνζαξκνγή πνιπσλπκηθήο ζπλάξηεζεο. 

Ππλήζσο φκσο νη παξαηεξήζεηο είλαη πην πνιχπινθεο θαη απαηηνχληαη εηδηθέο 

θαζκαηηθέο ηερληθέο αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ. Νη ηερληθέο απηέο είλαη είηε κε-

παξακεηξηθέο, φπσο νη κεηαζρεκαηηζκνί Fourier, ή παξακεηξηθέο φπσο ε 

Φαζκαηηθή Αλάιπζε κε Διάρηζηα Ρεηξάγσλα (Least Square Spectral Analysis, 

LSSA) θαη ην πεξηνδφγξακκα Lomb. Νη κεηαζρεκαηηζκνί Fourier βξίζθνπλ 

εθαξκνγή ζε κεγάινπ κήθνπο ζεηξέο κε ηζαπέρνληα δεδνκέλα,  ελψ ε κέζνδνο 

http://digitalschool.minedu.gov.gr/
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LSSA θαη ην πεξηνδφγξακκα Lomb κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ θαη ζε κηθξφηεξνπ 

κήθνπο ζεηξέο κε κε-ηζαπέρνληα δεδνκέλα (Erol, 2010). 

 
6.3.1 Η έλλνηα ηεο ζπρλόηεηαο 

Βαζηθή έλλνηα γηα ηελ θαζκαηηθή αλάιπζε είλαη ε ζπρλφηεηα (f). Πρεηίδεηαη κε ηελ 

αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ πεξηγξάθεηαη απφ εκηηνλνεηδείο ζπλαξηήζεηο θαη 

ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ έλλνηα ηνπ ρξφλνπ, αθνχ ε δηάζηαζή ηεο είλαη ην 

αληίζηξνθν ηνπ ρξφλνπ. Κηα απιή αξκνληθή ηαιάλησζε νξίδεηαη καζεκαηηθά απφ 

ην εκηηνλνεηδέο ζήκα ζσνετούς ρξφλνπ: 

 ( )       (    ),    -∞<t<+∞                                    (6.6) 

φπνπ: Α: ην πιάηνο (amplitude) ηνπ εκηηνλνεηδνχο 

ζ: ε αξρηθή θάζε ζε rad 

 Υ: ε γσληαθή ζπρλφηεηα ζε rad/sec. Ηζρχεη φηη: Ω     , φπνπ 

F: ε ζπρλφηεηα ζε θχθινπο/sec (Hz). 

Αληίζηνηρα, έλα εκηηνλνεηδέο ζήκα διακριηού ρξφλνπ κπνξεί λα εθθξαζηεί σο: 

 ( )       (    ),    -∞<n<+∞                                   (6.7) 

φπνπ: n: αθέξαηα κεηαβιεηή, ε νπνία αληηπξσζσπεχεη ηνλ αξηζκφ (ηε ζέζε) ηνπ 

δείγκαηνο 

Α: ην πιάηνο (amplitude) ηνπ εκηηνλνεηδνχο 

ζ: ε αξρηθή θάζε ζε rad 

 σ: ε γσληαθή ζπρλφηεηα ζε rad/δείγκα. Ηζρχεη φηη:      , φπνπ 

f: ε ζπρλφηεηα ζε θχθινπο/δείγκα. 

Έλα εκηηνλνεηδέο ζήκα δηαθξηηνχ ρξφλνπ παξνπζηάδεη ηηο αθφινπζεο ηδηφηεηεο 

(Πθφδξαο et al., 2002): 

 Ρα ζήκαηα, ησλ νπνίσλ νη ζπρλφηεηεο δηαθέξνπλ θαηά αθέξαην 

πνιιαπιάζην ηνπ 2π, ηαπηίδνληαη. 

 Ν κέγηζηνο ξπζκφο ηαιάλησζεο επηηπγράλεηαη γηα σ=π (ή σ=-π) ή 

ηζνδχλακα γηα   
 

 
 (     

 

 
). 

Γειαδή, ηα εκηηνλνεηδή ζήκαηα δηαθξηηνχ ρξφλνπ είλαη δηαθνξεηηθά γηα 

ζπρλφηεηεο (σ) ζην δηάζηεκα [-π, π] θαη (f) ζην δηάζηεκα [-
 

 
 
 

 
]. 

Αλ νξίζνπκε σο Fs ηε ζπρλφηεηα δεηγκαηνιεςίαο ελφο αλαινγηθνχ (ζπλερνχο) 

ζήκαηνο x(t) ζε δηαθξηηφ x(n), ε ειάρηζηε ηηκή ηεο Fs, ψζηε λα κελ ράλεηαη 

ζεκαληηθή πιεξνθνξία, θαζνξίδεηαη απφ ην ζεψξεκα δεηγκαηνιεςίαο Nyquist-

Shannon. Πχκθσλα κε ην ζεψξεκα (Πθφδξαο et al., 2002): 
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Η ζστνόηηηα Fs με ηην οποία λαμβάνονηαι ηα δείγμαηα ενός ζήμαηος, 

πρέπει να είναι ηοσλάτιζηον διπλάζια από ηην συηλόηερη ζστνόηηηα 

Fmax ποσ περιέτεηαι ζηο ζήμα. 

                                                  (6.8) 

Κε άιια ιφγηα, γηα λα πεξηγξαθεί επαξθψο ε ηαιάλησζε κηαο θαηαζθεπήο θχξηαο 

ζπρλφηεηαο 0.15Hz, πξέπεη ε δεηγκαηνιεςία λα γίλεη κε ζπρλφηεηα ηνπιάρηζηνλ 

0.3Hz. 

 

6.3.2 Μεηαζρεκαηζκόο Fourier 

Νη κεηαζρεκαηηζκνί Fourier, απνηεινχλ κηα «νηθνγέλεηα» κεηαζρεκαηηζκψλ, πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά θφξνλ ζηελ επεμεξγαζία ζήκαηνο, αλαιχνληαο ηηο 

ρξνλνζεηξέο, φηαλ απηέο πιεξνχλ νξηζκέλεο ζπλζήθεο (ζπλζήθεο Dirichlet), ζε 

εκηηνλνεηδείο ζπλαξηήζεηο. 

Γεληθά, αλάινγα κε ηηο ηδηφηεηεο ηνπ ζήκαηνο είλαη δπλαηφλ λα εθαξκνζηεί θαη 

δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ κεηαζρεκαηηζκφο. Έηζη γηα (Smith, 1999): 

ήκαηα Υξεζηκνπνηείηαη 

Απεξηνδηθά θαη ζπλερνχο ρξφλνπ Κεηαζρεκαηηζκφο Fourier 

Ξεξηνδηθά θαη ζπλερνχο ρξφλνπ Πεηξά Fourier 

Απεξηνδηθά θαη δηαθξηηνχ ρξφλνπ Κεηαζρεκαηηζκφο Fourier Γηαθξηηνχ Σξφλνπ (DTFT) 

Ξεξηνδηθά θαη δηαθξηηνχ ρξφλνπ Γηαθξηηφο Κεηαζρεκαηηζκφο Fourier (DFT) 

Ξίλαθαο 6.1: Αληηζηνίρηζε ζεκάησλ κε ηνλ θαηάιιειν κεηαζρεκαηηζκφ Fourier 

Πε ςεθηαθά ζπζηήκαηα ν κφλνο κεηαζρεκαηηζκφο πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί 

είλαη ν Γηαθξηηφο Κεηαζρεκαηηζκφο Fourier (DFT) (Smith, 1999), ν νπνίνο 

παξνπζηάδεηαη ζπλνπηηθά παξαθάησ. 

 

 Γηαθξηηφο Κεηαζρεκαηηζκφο Fourier (DFT) 

Γηα ζήκαηα πεπεξαζκέλνπ κήθνπο θαη δηαθξηηνχ ρξφλνπ, φπσο είλαη ηα ςεθηαθά, ε 

κεηάβαζε απφ ην πεδίν ηνπ ρξφλνπ ζην πεδίν ησλ ζπρλνηήησλ γίλεηαη κέζσ ηνπ 

Γηαθξηηνχ Κεηαζρεκαηηζκνχ Fourier (Discrete Fourier Transform, DFT). 



ΘΔΦΑΙΑΗΝ 6 

 83 απφ 130 

O Δπζχο Γηαθξηηφο Κεηαζρεκαηηζκφο Fourier (DFT) Χ(k) ελφο ζήκαηνο δηαθξηηνχ 

ρξφλνπ x(n), Λ αξηζκνχ δεηγκάησλ εθθξάδεηαη απφ κία απφ ηηο παξαθάησ ζρέζεηο 

(Πθφδξαο et al., 2002): 

 Δίηε κε ηελ κηγαδηθή ηνπ κνξθή: 

 ( )  ∑  ( ) 
      

 

   

   
                                (6.9) 

 ή ηελ εκηηνλνεηδή ηνπ κνξθή: 

 ( )  ∑  ( ) (   
    

 
     

    

 
)

   

   
                       (6.10) 

φπνπ k=0,1,…,N-1, παξάκεηξνο ζπρλφηεηαο f=k/N. 

Ρν εχξνο ηηκψλ ησλ ζπρλνηήησλ (f) νξίδεηαη ζην δηάζηεκα *
 

   
 
 

   
+, φπνπ tr ην 

κήθνο ηεο ρξνλνζεηξάο. Ρν άλσ φξην ηνπ δηαζηήκαηνο 
 

   
 απνηειεί ηε ζπρλφηεηα 

Nyquist-Shannon (Fc), πνπ είλαη θαη ε κέγηζηε ζπρλφηεηα ηνπ θάζκαηνο 

(Pytharouli et al., 2007).  

Ζ αληίζηξνθε δηαδηθαζία, δειαδή ε ζχλζεζε ηνπ ζήκαηνο ζην πεδίν ηνπ ρξφλνπ 

απφ ηηο ηηκέο ζην πεδίν ησλ ζπρλνηήησλ, επηηπγράλεηαη κέζσ ηνπ Αληίζηξνθνπ 

Γηαθξηηνχ Κεηαζρεκαηηζκνχ Fourier (Inverse DFT, IDFT). Έηζη, ε αθνινπζία x(n) 

κπνξεί λα αλαθαηαζθεπαζηεί απφ ηα δείγκαηα X(k) ζηε ζπρλφηεηα, κε βάζε ηε 

ζρέζε (Πθφδξαο et al., 2002): 

 ( )  
 

 
∑  ( ) 

     

    
                              (6.11) 

n=0,1,…, N-1. 

Νη πεξηνξηζκνί θαη νη πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ DFT είλαη: 

 Ρν ζήκα πξέπεη λα είλαη πεξηνδηθφ θαη δηαθξηηνχ ρξφλνπ. 

 Ρα δεδνκέλα πξέπεη λα είλαη ηζαπέρνληα. 

 Νη ζπλεζέζηεξνη αιγφξηζκνη ππνινγηζκνχ ηνπ DFT πξνυπνζέηνπλ ν 

αξηζκφο ησλ δεηγκάησλ Λ λα είλαη δχλακε ηνπ 2, δειαδή Λ=2k. Αλ 

ππάξρνπλ πεξηηηά δεδνκέλα, απηά απνξξίπηνληαη. Αλ ππνιείπνληαη 

δεδνκέλα, ηφηε είηε ππνινγίδνληαη κε παξεκβνιή ή αληηθαζίζηαληαη κε 0, 

κεηψλνληαο ηελ αμηνπηζηία ησλ απνηειεζκάησλ. 

Ν πην ζπλήζεο αιγφξηζκνο ππνινγηζκνχ ηνπ DFT είλαη ν FFT (Fast Fourier 

Transform). 
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 Ραρχο Κεηαζρεκαηηζκφο Fourier (FFT) 

Ν Ραρχο Κεηαζρεκαηηζκφο Fourier (Fast Fourier Transform, FFT) είλαη έλαο απφ 

ηνπο πην δηαδεδνκέλνπο αιγφξηζκνπο ππνινγηζκνχ ηνπ DFT. Ζ αξρή ηνπ είλαη φηη 

θαηαθεξκαηίδεη έλαλ κεηαζρεκαηηζκφ DFT Λ ζεκείσλ ζε Λ κεηαζρεκαηηζκνχο DFT 

ηνπ ελφο ζεκείνπ (Smith, 1999). Ρν νπζηαζηηθφ ηνπ πιενλέθηεκα είλαη ε ζρεηηθά 

κηθξή ππνινγηζηηθή πνιππινθφηεηα, κε άκεζε ζπλέπεηα ην θέξδνο, ηφζν ζε 

πξάμεηο φζν θαη ζε ρξφλν ππνινγηζκνχ. Δλδεηθηηθφ είλαη φηη ν ρξφλνο ππνινγηζκνχ 

ηνπ DFT γηα κηα ζεηξά Λ ζεκείσλ είλαη Ο(Λ2), ελψ κε ηνλ FFT κεηψλεηαη ζε 

Ο(ΛlogN). 

O Ραρχο Κεηαζρεκαηηζκφο Fourier (FFT) X(k) ελφο πεπεξαζκέλνπ ζήκαηνο 

δηαθξηηνχ ρξφλνπ x(n), Λ αξηζκνχ δεηγκάησλ ζα έρεη σο απνηέιεζκα έλα λέν ζήκα 

Λ δεηγκάησλ ζηε ζπρλφηεηα. Θάζε ηηκή Χ(k) αληηζηνηρεί ζε κηα ζπρλφηεηα θαη 

απνηειεί ην εχξνο ή κέηξν (amplitude). Νη ηηκέο απέρνπλ κεηαμχ ηνπο θαηά 

ζπρλφηεηα ίζε κε:    
 

   
, φπνπ Ts: ην ρξνληθφ δηάζηεκα κεηαμχ ηηκψλ ηεο 

ρξνλνζεηξάο (Τηκνχιεο, 2005). 

Ρν κέγεζνο ηεο θάζε ζπρλφηεηαο εθθξάδεη ηελ ζεκαληηθφηεηα κε ηελ νπνία 

ζπκκεηέρεη ε αληίζηνηρε ζπρλφηεηα ζηε ρξνλνζεηξά. Γειαδή κεγάιε ηηκή ηνπ 

κεγέζνπο X(k) ζεκαίλεη κεγάιε ζπκκεηνρή ηεο αληίζηνηρεο ζπρλφηεηαο ζηε 

ρξνλνζεηξά. Άξα αλ κηα ρξνλνζεηξά παξνπζηάδεη κηα πεξηνδηθφηεηα, ηφηε ε 

αληίζηνηρε ζπρλφηεηα ζα παξνπζηάδεη κεγάιε ηηκή κεγέζνπο (Τηκνχιεο, 2005). 

Όπσο αλαθέξζεθε ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν, βαζηθφο πεξηνξηζκφο ηνπ 

αιγνξίζκνπ είλαη ε πξνυπφζεζε ν αξηζκφο ησλ δεηγκάησλ Λ λα είλαη δχλακε ηνπ 

2, δειαδή Λ=2k. 

 

6.3.3 Φαζκαηηθή Αλάιπζε κε Διάρηζηα Σεηξάγσλα (LSSA) 

Κηα κέζνδνο ε νπνία κπνξεί λα αλαιχζεη ηφζν ηζαπέρνπζεο φζν θαη κε-

ηζαπέρνπζεο ρξνληθά παξαηεξήζεηο είλαη ε Φαζκαηηθή Αλάιπζε κε Διάρηζηα 

Ρεηξάγσλα (Least Square Spectral Analysis, LSSA). Ζ κέζνδνο απηή πξνζδηνξίδεη 

ηηο ζπρλφηεηεο πνπ εκθαλίδνληαη ζηε ρξνλνζεηξά, κε βάζε ηελ πξνζαξκνγή 

εκηηνλνεηδνχο ζπλάξηεζεο. Ζ αξρή ηεο πξνζαξκνγήο είλαη λα ειαρηζηνπνηεζεί ην 

ηεηξάγσλν ησλ ππνινίπσλ (residuals) ησλ δηαθνξψλ ηεο ρξνλνζεηξάο πνπ 

πξνθχπηεη απφ ηηο πξνζδηνξηζηέεο ζπρλφηεηεο απφ ηελ αξρηθή ρξνλνζεηξά 

(Τηκνχιεο, 2005).  
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Ρα πιενλεθηήκαηα ηεο κεζφδνπ είλαη φηη: 

 Νη δηαθξηηέο ηηκέο δελ ρξεηάδεηαη λα είλαη ηζαπέρνπζεο θαη 

 Νη ηηκέο ηεο ρξνλνζεηξάο κπνξνχλ λα κελ είλαη ηζνβαξείο. 

 Δπηπιένλ, νη δηαζέζηκνη αιγφξηζκνη παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηαηηζηηθήο 

αλάιπζεο ησλ απνηειεζκάησλ, φπσο είλαη ην επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο ησλ 

ζπρλνηήησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε θαζκαηηθή αλάιπζε (Pagiatakis, 

1999). 

 

6.3.4 Μεηαζρεκαηηζκόο Lomb (LNB) 

Κηα πην απινπνηεκέλε κέζνδνο, θαηάιιειε γηα ηε θαζκαηηθή αλάιπζε 

ρξνλνζεηξψλ πνπ πεξηέρνπλ θαη κε-ηζαπέρνληα ρξνληθά ζεκεία, είλαη ην 

Θαλνληθνπνηεκέλν Ξεξηνδφγξακκα Lomb (Lomb Normalized Periodogram, LNB). 

Γηαθέξεη απφ ηε γεληθή κνξθή ηεο LSSA ζην φηη ζεσξεί φιεο ηηο παξαηεξήζεηο 

ηζνβαξείο.  

Ζ θαζκαηηθή αλάιπζε κε ην θαλνληθνπνηεκέλν πεξηνδφγξακκα Lomb P(T), κηαο 

ρξνλνζεηξάο Λ ζεκείσλ, γηα πεξίνδν Ρ, ππνινγίδεηαη κε βάζε ηε ζρέζε (Pytharouli 

et al., 2007): 

 ( )  
 

   
[
[∑ (    )   
 
   ( (    ))]

 

∑      
   ( (    ))

]  [
[∑ (    )   
 
   ( (    ))]

 

∑     ( 
    (    ))

]       (6.12) 

φπνπ: κ: ε κέζε ηηκή ησλ παξαηεξήζεσλ 

ζ2: ε κεηαβιεηφηεηα ησλ παξαηεξήζεσλ 

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

σ: ε γσληαθή ζπρλφηεηα σ=
  

 
 

η: ζηαζεξά πνπ πξνθχπηεη απφ ηε ζρέζε:    (   ) = 
∑     (    )
 
   

∑     (    )
 
   

  (6.13) 

Ζ ηηκή P(T) ηνπ πεξηνδνγξάκκαηνο είλαη αδηάζηαηε θαη εθθξάδεη ηελ πηζαλφηεηα 

χπαξμεο πεξηνδηθφηεηαο κε πεξίνδν Ρ ζηα δεδνκέλα. Θάζε ηηκή P(T) ππνινγίδεηαη 

γηα κηα ζπρλφηεηα (σ) θαη απνηειεί ην εχξνο ή κέηξν (amplitude) πνπ αληηζηνηρεί 

ζε απηήλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 7 

Δπεμεξγαζία θαη Αλάιπζε Γεδνκέλσλ 

 

Ρν παξφλ Θεθάιαην ρσξίδεηαη ζε δχν κέξε: ζην πξψην κέξνο παξνπζηάδνληαη ηα ζηάδηα 

ηεο επεμεξγαζίαο ησλ κεηξήζεσλ γηα θάζε ζχζηεκα μερσξηζηά θαη θάπνηεο ρξνλνζεηξέο 

ησλ κεηξήζεψλ ηνπο γηα ην ζπλνιηθφ δηάζηεκα παξαηήξεζεο. Πην δεχηεξν κέξνο 

παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ επεμεξγαζία απηή, γηα έλα 

θνηλφ ρξνληθφ δηάζηεκα παξαηεξήζεσλ δηάξθεηαο 18 min. Ζ αλάιπζε θαη ε ζπζρέηηζε 

κε ηα κεηεσξνινγηθά δεδνκέλα γίλεηαη γηα απηφ ην δηάζηεκα ησλ 18 min. 

 

7.1 Δπεμεξγαζία δεδνκέλσλ πεδίνπ 

Α. Ππγρξνληζκφο 

Ρν πξψην ζηάδην ηεο επεμεξγαζίαο ησλ κεηξήζεσλ, θνηλφ θαη γηα ηα ηξία ζπζηήκαηα, 

είλαη ν ζπγρξνληζκφο ηνπο. Ν ζπγρξνληζκφο είλαη απαξαίηεηνο, γηαηί ην θάζε ζχζηεκα 

θαηαγξάθεη κεηξήζεηο ζχκθσλα κε ην ρξφλν ηνπ αληίζηνηρνπ θνξεηνχ Ζ/. Θαηά ηελ 

δηάξθεηα ησλ παξαηεξήζσλ θαηαγξαθφηαλ ν ρξφλνο έλαξμεο ησλ κεηξήζεσλ απφ ηνλ 

θνξεηφ H/Y ηνπ θάζε ζπζηήκαηνο. Ν ζπγρξνληζκφο έγηλε κε βάζε ην ζχζηεκα ηνπ IBIS. 

Πηνλ Ξίλαθα 7.1 παξαηίζεληαη νη δηαθνξέο ησλ ρξνλνκέηξσλ ησλ θνξεηψλ Ζ/ θαη ε 

αλαγσγή ηνπο ζε ρξφλν ηνπ ζπζηήκαηνο IBIS. 

 Φνξεηόο Η/Τ 

IBIS 

Φνξεηόο Η/Τ 

RTS 

Φνξεηόο Η/Τ 

NIVEL 

Γηαθνξά ρξνλνκέηξνπ (sec) +7 0 +175 

Γηφξζσζε (sec) 0 -7 +168 (2min 48sec) 

Ξίλαθαο 7.1: Σξνληθέο δηαθνξέο γηα ηνλ ζπγρξνληζκφ ηεο ρξνλνκέηξεζεο ησλ 3 ζπζηεκάησλ 

Κεηά ην ζπγρξνληζκφ πξνέθπςαλ ηα εμήο: 

Αξρείν IBIS Έλαξμε Λήμε Γηάξθεηα 

2012.06.20-14.30.10-dynS-000000-Surv 14:30:10 14:45:10 15min 00sec 

2012.06.20-14.46.30-dynS-000001-Surv 14:46:30 15:11:30 25min 00sec 

2012.06.20-15.14.21-dynS-000002-Surv 15:14:21 15:29:21 15min 00sec 

Ξίλαθαο 7.2: Ππγρξνληζκέλα αξρεία κεηξήζεσλ ηνπ ζπζηήκαηνο IBIS 
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Αξρείν NIVEL Έλαξμε Λήμε Γηάξθεηα 

lavrio_2012_06_20_#1 14:33:55 15:08:13 34min 18sec 

lavrio_2012_06_20_#2 15:10:13 15:17:46 7min 33sec 

lavrio_2012_06_20_#3 15:20:07 15:34:50 14min 43sec 

Ξίλαθαο 7.3: Ππγρξνληζκέλα αξρεία κεηξήζεσλ ηνπ ζπζηήκαηνο NIVEL 

Αξρείν RTS Έλαξμε Λήμε Γηάξθεηα 

rtrk5 14:23:20 14:42:12 18min 52sec 

rtrk6 14:49:29 15:27:09 37min 40sec 

Ξίλαθαο 7.4: Ππγρξνληζκέλα αξρεία κεηξήζεσλ ηνπ ζπζηήκαηνο RTS 

Απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηνπλ φηη ηα ρξνληθά δηαζηήκαηα ησλ θνηλψλ κεηξήζεσλ θαη κε 

ηα ηξία ζπζηήκαηα είλαη ηα εμήο: 

Έλαξμε Λήμε Γηάξθεηα 

14:33:55 14:42:12 8min 17sec 

14:49:29 15:08:13 18min 44sec 

15:14:21 15:17:46 3min 25sec 

15:20:07 15:27:09 7min 2sec 

Ξίλαθαο 7.5: Γηαζηήκαηα θνηλψλ κεηξήζεσλ κεηαμχ ησλ ηξηψλ ζπζηεκάησλ 

Ν Ξίλαθαο 7.5 απνδίδεηαη θαη ζρεκαηηθά ζην Πρήκα 7.1. 

 

Πρήκα 7.1: Γηαζηήκαηα θνηλψλ κεηξήζεσλ κεηαμχ ησλ ηξηψλ ζπζηεκάησλ 
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Β. Ραχηηζε πξνζαλαηνιηζκνχ ζπζηεκάησλ ζπληεηαγκέλσλ 

Έλα επφκελν ζηάδην επεμεξγαζίαο, θνηλφ επίζεο θαη γηα ηα ηξία ζπζηήκαηα κέηξεζεο, 

είλαη ε ηαχηηζε ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ ησλ ζπζηεκάησλ ζπληεηαγκέλσλ ηνπο, 

πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη νκνηνγέλεηα ζηηο κεηξήζεηο θαη αλαθνξά ζηε ζχγθξηζε κεηαμχ 

ηνπο. Ρν ζηάδην απηή έπεηαη ηεο αθαίξεζεο κεηξήζεσλ πνπ ζεσξνχληαη ρνλδξνεηδή 

ζθάικαηα θηι. γηα θάζε ζχζηεκα, αιιά πεξηγξάθεηαη εδψ, επεηδή ε δηαδηθαζία είλαη 

θνηλή.  

Πην παξαθάησ Πρήκα 7.2 παξνπζηάδνληαη ηα ζπζηήκαηα ζπληεηαγκέλσλ γηα θάζε 

αηζζεηήξα ζε ζρέζε κε ην Βνξξά, θαζψο θαη ε γσλία ζηξνθήο γηα ηελ ηαχηηζε ηνπ 

πξνζαλαηνιηζκνχ ηνπο. Υο αλαθνξά επηιέρζεθε ην ζχζηεκα ζπληεηαγκέλσλ ηνπ IBIS. 

Όπσο θαίλεηαη απφ ην Πρήκα 7.2, γηα λα ηαπηηζηεί ην ζχζηεκα ηνπ RTS κε ην ζχζηεκα 

ηνπ IBIS (YIBIS=LOS), απαηηείηαη ζηξνθή ησλ ζπληεηαγκέλσλ θαηά γσλία ίζε κε 

119.5907 grad, ελψ γηα ηελ αληίζηνηρε δηαδηθαζία φζνλ αθνξά ην ζχζηεκα ηνπ NIVEL, 

ε γσλία είλαη ίζε κε 300 grad. 

 

Πρήκα 7.2: Ππζηήκαηα ζπληεηαγκέλσλ ησλ ηξηψλ αηζζεηήξσλ 

Ζ δηαδηθαζία ηεο ζηξνθήο πξαγκαηνπνηήζεθε ζχκθσλα κε ηε ζρέζε (Πρήκα 7.3): 

[
    
    

]  [
         
        

] [
      
      

]                                (7.1) 

φπνπ θ: ε γσλία ζηξνθήο. 
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Πρήκα 7.3: Γξαθηθή αλαπαξάζηαζε ζηξνθήο ζπζηήκαηνο αμφλσλ 

Αθνινπζεί ε παξνπζίαζε ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ γηα θάζε ζχζηεκα 

μερσξηζηά. 

 

7.1.1 Δπεμεξγαζία δεδνκέλσλ ςεθηαθνύ θιηζηκέηξνπ NIVEL 

Α. Δπεμεξγαζία ρξνλνζεηξψλ γσληψλ 

Όπσο θαίλεηαη απφ ηνλ Ξίλαθα 4.1 κε ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ NIVEL, ν 

αηζζεηήξαο έρεη ηε δπλαηφηεηα κέηξεζεο γσληψλ κε ηηκέο κέρξη ±3.0 mrad, κε 

κεηαβαιιφκελε φκσο αθξίβεηα. Θξίζεθε ζθφπηκν λα ιεθζνχλ ππφςε νη ηηκέο κέρξη ±1.5 

mrad (±960cc), κε εληαία αθξίβεηα ±0.0047 mrad (±3cc). Ρν πνζνζηφ ησλ ηηκψλ πάλσ 

απφ 1.5 mrad επί ηνπ ζπλφινπ ησλ κεηξήζεσλ ππνινγίζηεθε ζε πνζνζηφ 3.1% γηα ηνλ 

άμνλα Σ θαη 9% γηα ηνλ άμνλα . 

Πηε ζπλέρεηα πξαγκαηνπνηήζεθε ε ζηξνθή ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ αμφλσλ, φπσο 

πεξηγξάθεηαη ζηε §7.1. Ζ γσλία ζηξνθήο, φπσο θαίλεηαη απφ ην Πρήκα 7.2 είλαη 

300grad. 

 

 

 

 

YΞΑΙΗΝ 

YΛΔΝ 

ΣΞΑΙΗΝ 

ΣΛΔΝ 
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Πηνλ παξαθάησ πίλαθα παξαηίζεληαη κεξηθά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ 

επεμεξγαζία ησλ κεηξήζεσλ ηνπ NIVEL. 

 X (mrad) Y (mrad) 

Κέγηζηε ηηκή (max) 1.500 1.500 

Διάρηζηε ηηκή (min) -1.500 -1.490 

Κέζε ηηκή (απφιπηε) 0.523 0.523 

Δχξνο 3.000 2.990 

Ρππηθή απφθιηζε (ζ) 0.631 0.478 

Κεηαβιεηφηεηα (ζ2) 0.40 0.23 

Ξίλαθαο 7.6: Πηαηηζηηθά ζηνηρεία κεηξήζεσλ γσληψλ απφ NIVEL κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ ηηκψλ 
πάλσ απφ 1.5 mrad 

Πην Πρήκα 7.4 παξνπζηάδνληαη ηα δηαγξάκκαηα ζπρλνηήησλ εκθάληζεο (ηζηνγξάκκαηα) 

γηα ηηο κεηξήζεηο γσληψλ απφ ην NIVEL. Όπσο παξαηεξείηαη απφ ηα ηζηνγξάκκαηα, νη 

παξαηεξήζεηο αθνινπζνχλ νκνηφκνξθε θαηαλνκή γχξσ απφ ηε κέζε ηηκή. Ρν εχξνο ηεο 

θαηαλνκήο είλαη πεξίπνπ 6 θνξέο ε κέζε ηηκή, ελψ ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ 

παξαηεξήζεσλ ζπγθεληξψλεηαη ζην δηάζηεκα [-ζ, +ζ]. Απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη φηη 

ε θαηαλνκή ησλ παξαηεξήζεσλ γσληψλ ηνπ NIVEL αθνινπζεί ηελ θακπχιε Gauss, ε 

νπνία θαη έρεη πξνζαξκνζηεί ζηα αληίζηνηρα ηζηνγξάκκαηα ηνπ Πρήκαηνο 7.4. 

 

Πρήκα 7.4: Γηαγξάκκαηα πιήζνπο εκθαλίζεσλ ησλ παξαηεξήζεσλ ηνπ NIVEL 

 

Πην Πρήκα 7.5 παξνπζηάδνληαη ηα δηαγξάκκαηα ησλ ρξνλνζεηξψλ ησλ ζπλνιηθψλ 

κεηξήζεσλ γσληψλ ηνπ NIVEL θαηά ηνπο άμνλεο Σ θαη . Ρα δηαζηήκαηα πνπ 

εκθαλίδνληαη ρσξίο ηηκέο είλαη ηα δηαζηήκαηα πνπ κεζνιαβνχλ κεηαμχ ησλ πεξηφδσλ 

ζπιινγήο δεδνκέλσλ. 
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Πρήκα 7.5: Γηαγξάκκαηα ρξνλνζεηξψλ γσληψλ NIVEL 

 

Β. πνινγηζκφο κεηαθηλήζεσλ 

Πηε ζπλέρεηα ππνινγίζηεθαλ νη κεηαθηλήζεηο ζχκθσλα ηε ζρέζε 3.1: 

         

φπνπ  α: ε κεηξεκέλε απφ ην NIVEL γσλία ζε rad θαη  

Ζ=74.90m ην χςνο ηνπνζέηεζεο ηνπ NIVEL ζηελ θακηλάδα. 

Ζ κεηαηξνπή απηή απνηειεί αξρηθή εθηίκεζε θαη πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ παξαδνρή φηη 

νη πιαζκαηηθέο κεηαθηλήζεηο D πνπ ζα πξνθχςνπλ θαη νη νπνίεο ζην εμήο ζα 

αλαθέξνληαη σο θαινόμενες (apparent), ζα είλαη κεγαιχηεξεο ησλ πξαγκαηηθψλ d (§ 

3.3). Ζ ηάμε κεγέζνπο ηνπ ιφγνπ  
 

 
  ζα εθηηκεζεί απφ ηε ζχγθξηζε κεηαμχ ησλ 

ζπζηεκάησλ. 

Πηνλ παξαθάησ πίλαθα παξαηίζεληαη κεξηθά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ 

επεμεξγαζία ησλ κεηαθηλήζεσλ απφ ην NIVEL. 
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 ΓX (m) ΓY (m) 

Κέγηζηε ηηκή (max) 0.112 0.112 

Διάρηζηε ηηκή (min) -0.112 -0.112 

Κέζε ηηκή (απφιπηε) 0.039 0.039 

Δχξνο 0.224 0.224 

Ρππηθή απφθιηζε (ζ) 0.047 0.036 

Κεηαβιεηφηεηα (ζ2) 0.002 0.001 

Ξίλαθαο 7.7: Πηαηηζηηθά ζηνηρεία θαηλφκελσλ κεηαθηλήζεσλ απφ NIVEL κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ 
ηηκψλ πάλσ απφ 1.5 mrad 

Πην Πρήκα 7.6 παξνπζηάδνληαη ηα δηαγξάκκαηα ησλ ρξνλνζεηξψλ ησλ κεηαθηλήζεσλ 

πνπ πξνέθπςαλ απφ ηηο ζπλνιηθέο κεηξήζεηο γσληψλ ηνπ NIVEL θαηά ηνπο άμνλεο Σ θαη 

. Όπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, επεηδή νη ππνινγηζκέλεο κεηαθηλήζεηο δελ είλαη νη 

αλακελφκελεο πξαγκαηηθέο, αιιά θαηλφκελεο, ηα δηαγξάκκαηα απηά απιά πεξηγξάθνπλ 

ηελ ηάζε κεηαβνιήο ηνπο. Ρα δηαζηήκαηα πνπ εκθαλίδνληαη ρσξίο ηηκέο είλαη ηα 

δηαζηήκαηα πνπ κεζνιαβνχλ κεηαμχ ησλ πεξηφδσλ ζπιινγήο δεδνκέλσλ.   

 

Πρήκα 7.6: Γηαγξάκκαηα ρξνλνζεηξψλ θαηλφκελσλ κεηαθηλήζεσλ NIVEL 
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Ζ παξαπάλσ δηαδηθαζία πξαγκαηνπνηήζεθε επί ηνπ ζπλφινπ ησλ κεηξήζεσλ. Πηε 

ζπλέρεηα, επαλαιήθζεθε γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ θνηλψλ κεηξήζεσλ, πνπ 

επηιέρζεθε γηα ηελ αλάιπζε, μερσξηζηά, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ζχγθξηζε κε ηα ππφινηπα 

ζπζηήκαηα κέηξεζεο. 

 

Γ. πνινγηζκφο ζπρλνηήησλ 

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ζπρλφηεηαο ηαιάλησζεο ηεο θαηαζθεπήο απφ ηηο κεηξήζεηο ηνπ 

NIVEL εθαξκφζηεθε ν κεηαζρεκαηηζκφο Lomb, επεηδή ν ξπζκφο δεηγκαηνιεςίαο δελ 

είλαη ζηαζεξφο. 

 

7.1.2 Δπεμεξγαζία δεδνκέλσλ ζπζηήκαηνο RADAR 

Όζνλ αθνξά ηελ επεμεξγαζία ησλ κεηξήζεσλ ηνπ IBIS, κεηά ηελ εηζαγσγή ηνπο ζην 

πξφγξακκα επεμεξγαζίαο IBIS-DV θαη ηελ εηζαγσγή ησλ παξακέηξσλ γεσκεηξίαο, ην 

πξφγξακκα δεκηνπξγεί ην δηάγξακκα εδαθηθήο αθηηληθήο αλάιπζεο (ground range 

profile). Πην δηάγξακκα απηφ απεηθνλίδεηαη ν ιφγνο SNR (πνπ πεξηγξάθεη ηελ πνηφηεηα 

ηνπ ζήκαηνο) ζε dB, ζε ζρέζε κε ην κήθνο ηεο θαηαζθεπήο ζε m, φπσο θαίλεηαη ζην 

Πρήκα 7.7.  

 

Πρήκα 7.7: Γηάγξακκα εδαθηθήο (ground range) αλάιπζεο 
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Απφ ην δηάγξακκα απηφ επηιέγνληαη θαη νη ζέζεηο (Rbin) γηα ηηο νπνίεο ζα γίλεη ε 

αλάιπζε. Ζ επηινγή ησλ ζέζεσλ γίλεηαη κε θξηηήξην ηελ ηηκή SNR, δειαδή ηελ θαιή 

επηζηξνθή ζήκαηνο. Κηα θαιή ηηκή SNR γηα ηελ ζσζηή αμηνιφγεζε ηεο δπλακηθήο 

ζπκπεξνθνξάο ηεο θαηαζθεπήο είλαη πεξίπνπ 70dB (Luzi et al., 2012). Ζ κηθξφηεξε ηηκή 

SNR πνπ επαξθεί γηα ηελ αμηνιφγεζε είλαη 60dB. Πηνλ Ξίλαθα 7.8 εκθαλίδνληαη νη ηηκέο 

ησλ Rbin κε SNR πάλσ απφ 60dB θαη ε αληηζηνίρηζή ηνπο κε ηηο ζέζεηο (χςνο) ζηελ 

θακηλάδα.  

Rbin 
Srange 

(m) 

Ύςνο 
θακηλάδαο 

(m) 

SNR 
(dB) 

34 11.30 29.70 66.70 

38 16.90 35.30 73.10 

42 21.40 39.80 76.00 

47 26.50 44.90 74.90 

53 32.10 50.50 69.30 

58 36.60 55.00 71.90 

64 41.70 60.10 70.60 

70 46.80 65.20 63.90 

76 51.70 70.10 61.40 

80 54.90 73.30 61.70 

Ξίλαθαο 7.8: Ππζρεηηζκφο κεηαμχ Rbin θαη πξαγκαηηθνχ χςνπο ζηελ θαηαζθεπή 

Όπσο θαίλεηαη απφ ηνλ Ξίλαθα 7.8, ε πιεζηέζηεξε ζέζε ζην χςνο εγθαηάζηαζεο ηνπ 

θιηζηκέηξνπ θαη ηνπ ζηφρνπ (74.90m) είλαη ην Rbin 80 κε χςνο 73.30m θαη SNR 

61.70dB, πνπ είλαη νξηαθά επαξθέο. Θαζψο ζηφρνο ηεο εξγαζίαο είλαη ε ζχγθξηζε ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ηεο θακηλάδαο κε ηα ηξία ζπζηήκαηα θαηαγξαθήο, γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ηεο αλάιπζεο επηιέγεηαη ην ζπγθεθξηκέλν Rbin. 

Πηε ζπλέρεηα ην πξφγξακκα πξαγκαηνπνηεί αλάιπζε ησλ κεηξήζεσλ γηα θάζε 

επηιεγκέλν Rbin. Αξρηθά εκθαλίδεηαη ην πνιηθφ δηάγξακκα θάζεο (Πρήκα 7.8), δειαδή 

έλα θπθιηθφ δηάγξακκα κε αθηίλα ηελ έληαζε (amplitude) ηνπ ζήκαηνο θαη πεξίκεηξν ηηο 

ηηκέο θάζεο πνπ ιακβάλεη ην ζπγθεθξηκέλν θαηλίν (Rbin) θαηά ηε κεηαηφπηζή ηνπ. 
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Πρήκα 7.8: Ξνιηθφ δηάγξακκα θάζεο 

Θαηά ηε θάζε απηή πξαγκαηνπνηείηαη θαη ε δηφξζσζε ιφγσ αλεπηζχκεησλ επηζηξνθψλ 

(clutter), αλ ρξεηάδεηαη. Νη αλεπηζχκεηεο επηζηξνθέο, εδψ, αθνξνχλ ζηε ζπλεηζθνξά 

ζηελ επηζηξνθή ηνπ ζήκαηνο θάπνηνπ αθίλεηνπ αλεπηζχκεηνπ αληηθεηκέλνπ θαη 

εληνπίδνληαη ζην πνιηθφ δηάγξακκα. Ππγθεθξηκέλα, αλ ε δηάηαμε ησλ ηηκψλ ηνπ πνιηθνχ 

δηαγξάκκαηνο θάζεο είλαη έθθεληξε σο πξνο ην θέληξν αμφλσλ ηνπ, ην πξφγξακκα 

παξέρεη ηε δπλαηφηεηα δηφξζσζεο ηεο εθθεληξφηεηαο θαη, κε ηνλ ηξφπν απηφ, 

απαινηθήο ηεο επίδξαζεο ησλ αλεπηζχκεησλ επηζηξνθψλ. 

      

Πρήκα 7.9: Ξνιηθφ δηάγξακκα θάζεο α. πξηλ θαη β. κεηά ηε δηφξζσζε ιφγσ αλεπηζχκεησλ 
επηζηξνθψλ (clutter) 

Αθνχ πξαγκαηνπνηεζνχλ νη απαηηνχκελεο δηνξζψζεηο ιφγσ αλεπηζχκεησλ επηζηξνθψλ, 

πξνθχπηνπλ: 

Α. Ρα δηαγξάκκαηα ηεο αλεγκέλεο (projected) κεηαηφπηζεο (displacement) ζην πεδίν 

ηνπ ρξφλνπ.  

α. β. 
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Ρα δηαγξάκκαηα απηά πξνθχπηνπλ κε ηελ εθαξκνγή ηεο ζρέζεο 4.3 ζηηο ππνινγηζκέλεο 

κέζσ ηνπ Αληίζηξνθνπ Γηαθξηηνχ Κεηαζρεκαηηζκνχ Fourier (IDFT) αθηηληθέο (LOS) 

κεηαηνπίζεηο. Γηα ηε δεκηνπξγία ηνπο ιήθζεθε ππφςε ε επίδξαζε ηεο αηκφζθαηξαο θαη 

ε ηαιάλησζε ηνπ ηδίνπ ηνπ ζπζηήκαηνο (§4.2.2), νπφηε ηέζεθε έλα θάησ φξην ζηε 

ζπρλφηεηα ίζν κε 0.2 θαη έλα άλσ φξην ίζν κε 9. Πχκθσλα κε ηηο ζρέζεηο 4.2 θαη 4.3, νη 

αλεγκέλεο κεηαηνπίζεηο έρνπλ ππνινγηζηεί κε αβεβαηφηεηα ηεο ηάμεο ησλ ±0.25mm. 

Πηνλ παξαθάησ πίλαθα παξαηίζεληαη κεξηθά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία φζνλ αθνξά ηηο 

αλεγκέλεο κεηαθηλήζεηο απφ ην ζχζηεκα IBIS. 

 ΓY (m) 

Κέγηζηε ηηκή (max) 0.0032 

Διάρηζηε ηηκή (min) -0.0029 

Κέζε ηηκή (απφιπηε) 0.00045 

Δχξνο 0.0061 

Ρππηθή απφθιηζε (ζ) 4.5x10-4 

Κεηαβιεηφηεηα (ζ2) 0.2x10-6 

Ξίλαθαο 7.9: Πηαηηζηηθά ζηνηρεία αλεγκέλσλ κεηαθηλήζεσλ απφ IBIS 

Πην Πρήκα 7.10 παξνπζηάδεηαη ην δηαγξάκκα ηεο ρξνλνζεηξάο ησλ αλεγκέλσλ 

κεηαθηλήζεσλ πνπ πξνέθπςαλ απφ ην ζχζηεκα IBIS θαηά ηνλ άμνλα  γηα ην χςνο 

73.30m. Ρα δηαζηήκαηα πνπ εκθαλίδνληαη ρσξίο ηηκέο είλαη ηα δηαζηήκαηα πνπ 

κεζνιαβνχλ κεηαμχ ησλ πεξηφδσλ ζπιινγήο δεδνκέλσλ. 

 
Πρήκα 7.10: Γηάγξακκα ρξνλνζεηξάο αλεγκέλσλ κεηαθηλήζεσλ IBIS γηα Rbin80 (H=73.30m) 
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Β. Κεηά απφ ηηο δηνξζψζεηο ιφγσ αλεπηζχκεησλ επηζηξνθψλ (clutter) δεκηνπξγνχληαη 

επίζεο ηα δηαγξάκκαηα ηεο αλεγκέλεο (projected) κεηαηφπηζεο (displacement) ζην 

πεδίν ησλ ζπρλνηήησλ, απφ ηα νπνία πξνθχπηνπλ νη ζπρλφηεηεο ηαιάλησζεο ηεο 

θαηαζθεπήο. 

Νη παξαπάλσ δηαδηθαζίεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ γηα ην ζχλνιν ησλ δεδνκέλσλ. Γηα λα 

είλαη δπλαηή ε ζχγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ κε ηα ππφινηπα 2 ζπζηήκαηα κέηξεζεο, ηα 

δεδνκέλα δηαρσξίζηεθαλ θαη επεμεξγάζηεθαλ θαη ζε θνηλφ ρξνληθφ δηάζηεκα 

κεηξήζεσλ. 

 

7.1.3 Δπεμεξγαζία δεδνκέλσλ Ρνκπνηηθνύ Γεσδαηηηθνύ ηαζκνύ 

Α. Δπεμεξγαζία ρξνλνζεηξψλ 

Όζνλ αθνξά ηα δεδνκέλα ηνπ Ονκπνηηθνχ Πηαζκνχ (RTS), αξρηθά πξαγκαηνπνηήζεθε ε 

αθαίξεζε ησλ ρνλδξνεηδψλ ζθαικάησλ, ησλ ηηκψλ δειαδή πνπ απνθιείλνπλ ζεκαληηθά 

απφ ηε κέζε ηηκή. Υο κέηξν απφθιηζεο ηίζεηαη ζπλήζσο ε ηηκή 3ζ, φπνπ ζ ε ηππηθή 

απφθιηζε ησλ κεηξήζεσλ. Ρν πνζνζηφ ησλ ρνλδξνεηδψλ ζθαικάησλ επί ηνπ ζπλφινπ 

ησλ κεηξήζεσλ πξνέθπςε πεξίπνπ: 0.3% γηα ηνλ άμνλα Σ, 0.06% γηα ηνλ άμνλα  θαη 

0.03% γηα ηα πςφκεηξα Ζ. 

Πηε ζπλέρεηα πξαγκαηνπνηήζεθε ε ζηξνθή ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ αμφλσλ, φπσο 

πεξηγξάθεηαη ζηελ §7.1. Ζ γσλία ζηξνθήο, φπσο θαίλεηαη απφ ην Πρήκα 7.2 είλαη 

119.5907grad. 

 

Β. πνινγηζκφο κεηαθηλήζεσλ. 

Πηε ζπλέρεηα ππνινγίζηεθαλ νη ηηκέο ηεο κεηαθίλεζεο απφ ηε ζρέζε: 

                                                    (7.2) 

γηα θάζε i, φπνπ κ ε κέζε ηηκή. 

Πηνλ παξαθάησ πίλαθα παξαηίζεληαη κεξηθά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ 

επεμεξγαζία ησλ κεηξήζεσλ ηνπ RTS. 
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 ΓX (m) ΓY (m) ΓH (m) 

Κέγηζηε ηηκή (max) 0.012 0.012 0.036 

Διάρηζηε ηηκή (min) -0.012 -0.012 -0.030 

Κέζε ηηκή (απφιπηε) 0.003 0.002 0.004 

Δχξνο 0.024 0.024 0.066 

Ρππηθή απφθιηζε (ζ) 0.004 0.002 0.005 

Κεηαβιεηφηεηα (ζ2) 1.0x10-5 0.6x10-5 2.8x10-5 

Ξίλαθαο 7.10: Πηαηηζηηθά ζηνηρεία δεδνκέλσλ RTS κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ ρνλδξνεηδψλ 
ζθαικάησλ 

Πην Πρήκα 7.11 παξνπζηάδνληαη ηα δηαγξάκκαηα ζπρλνηήησλ εκθάληζεο 

(ηζηνγξάκκαηα) γηα ηηο κεηαθηλήζεηο, φπσο πξνέθπςαλ απφ ηηο κεηξήζεηο ηνπ RTS. 

Όπσο παξαηεξείηαη απφ ηα ηζηνγξάκκαηα, ε θαηαλνκή ησλ παξαηεξήζεσλ είλαη ζρεηηθά 

νκνηφκνξθε σο πξνο ηε κέζε ηηκή, ελψ ην εχξνο ηεο είλαη πεξίπνπ 6 θνξέο ε κέζε 

ηηκή. Δπηπιένλ, ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ παξαηεξήζεσλ ζπγθεληξψλεηαη ζην δηάζηεκα 

[-ζ, +ζ]. Απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη φηη ε θαηαλνκή ησλ κεηαθηλήζεσλ απφ ην RTS 

αθνινπζεί ηελ θαλνληθή θαηαλνκή, ε θακπχιε ηεο νπνίαο έρεη πξνζαξκνζηεί ζηα 

αληίζηνηρα ηζηνγξάκκαηα ηνπ Πρήκαηνο 7.11. 

 

Πρήκα 7.11: Γηαγξάκκαηα πιήζνπο εκθαλίζεσλ ησλ κεηαθηλήζεσλ απφ ην RTS 
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Πηα Πρήκαηα 7.12 θαη 7.13 παξνπζηάδνληαη ηα δηαγξάκκαηα ησλ ρξνλνζεηξψλ ησλ 

ζπλνιηθψλ κεηαθηλήζεσλ, φπσο ππνινγίζηεθαλ απφ ηα δεδνκέλα ηνπ RTS, θαηά ηνπο 

άμνλεο Σ θαη , θαζψο θαη ησλ πςνκεηξηθψλ δηαθνξψλ ΓH. Ρα δηαζηήκαηα πνπ 

εκθαλίδνληαη ρσξίο ηηκέο είλαη ηα δηαζηήκαηα πνπ κεζνιαβνχλ κεηαμχ ησλ πεξηφδσλ 

ζπιινγήο δεδνκέλσλ.  

 

Πρήκα 7.12: Γηαγξάκκαηα ρξνλνζεηξψλ κεηαθηλήζεσλ RTS 

 

Πρήκα 7.13: Γηαγξάκκαηα ρξνλνζεηξψλ πςνκεηξηθψλ δηαθνξψλ απφ RTS 
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Ζ παξαπάλσ δηαδηθαζία πξαγκαηνπνηήζεθε επί ηνπ ζπλφινπ ησλ κεηξήζεσλ. Πηε 

ζπλέρεηα, επαλαιήθζεθε γηα ην δηάζηεκα ησλ θνηλψλ κεηξήζεσλ, πνπ επηιέρζεθε γηα 

ηελ αλάιπζε, μερσξηζηά, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ζχγθξηζε κε ηα ππφινηπα ζπζηήκαηα 

κέηξεζεο. 

 

Β. πνινγηζκφο ζπρλνηήησλ 

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ζπρλφηεηαο ηαιάλησζεο ηεο θαηαζθεπήο απφ ηηο κεηξήζεηο ηνπ 

RTS εθαξκφζηεθε ν κεηαζρεκαηηζκφο Lomb, επεηδή ν ξπζκφο δεηγκαηνιεςίαο δελ είλαη 

ζηαζεξφο. 

 

7.2 Αλάιπζε επεμεξγαζκέλσλ δεδνκέλσλ 

Όπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, ε αλάιπζε ησλ επεμεξγαζκέλσλ δεδνκέλσλ 

πξαγκαηνπνηήζεθε γηα έλα απφ ηα παξαθάησ ρξνληθά δηαζηήκαηα θνηλψλ κεηξήζεσλ, 

δειάδε (βιέπε Ξίλαθα 7.5 θαη Πρήκα 7.1): 

   α.   14:33:55 - 14:42:12, δηάξθεηαο 8min 

   β.   14:49:29 - 15:08:13, δηάξθεηαο 18min 

   γ.   15:14:21 – 15:17:46, δηάξθεηαο 3min θαη 

   δ.   15:20:07 - 15:27:09, δηάξθεηαο 7min. 

Ρν ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ επηιέρζεθε γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί ε αλάιπζε θαη ε ζχγθξηζε 

ησλ απνηειεζκάησλ απφ ηα ηξία ζπζηήκαηα κέηξεζεο είλαη ην β‟, πνπ είλαη θαη ην 

κεγαιχηεξν. 

Ζ αλάιπζε πξαγκαηνπνηείηαη γηα ην πεδίν ηνπ ρξφλνπ, ην πεδίν ηνπ ρψξνπ θαη ην πεδίν 

ησλ ζπρλνηήησλ. Πεκεηψλεηαη φηη ζε φια ηα δηαγξάκκαηα έρεη ηεζεί σο ηηκή 0sec ε ψξα 

έλαξμεο ηνπ β‟ θνηλνχ δηαζηήκαηνο κεηξήζεσλ, δειαδή ε ψξα 14:49:29. Πεκεηψλεηαη 

επίζεο φηη νη ηηκέο ησλ κεηαθηλήζεσλ ζηα παξαθάησ δηαγξάκκαηα έρνπλ κεηαηνπηζηεί σο 

πξνο ηε κέζε ηηκή ηνπο, γηα ιφγνπο ζχγθξηζεο. 

 

7.2.1 Τπνινγηζκόο θαη αμηνιόγεζε κεηαηνπίζεσλ ζην πεδίν ηνπ ρξόλνπ 

Ξαξαθάησ παξνπζηάδνληαη θαη αλαιχνληαη ηα δηαγξάκκαηα ησλ ρξνλνζεηξψλ ησλ 

κεηαηνπίζεσλ απφ ηα ηξία ζπζηήκαηα κέηξεζεο, φπσο πξνέθπςαλ κεηά ηελ επεμεξγαζία 

ησλ δεδνκέλσλ ηνπο γηα ην β‟ θνηλφ δηάζηεκα κεηξήζεσλ, απφ 14:49:29 έσο 15:08:13.  
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 πνινγηζκφο / παξνπζίαζε κεηαηνπίζεσλ NIVEL θαηά Σ θαη  

Ξαξαθάησ παξνπζηάδνληαη ηα δηαγξάκκαηα κεηαθηλήζεσλ σο πξνο ην ρξφλν, φπσο 

πξνέθπςαλ απφ ηηο κεηαηξνπέο ησλ γσληψλ ηνπ NIVEL, γηα ηνπο άμνλεο Σ θαη . 

πελζπκίδεηαη φηη: 

α. απφ ηηο πξσηνγελείο παξαηεξήζεηο ηνπ NIVEL έρνπλ αθαηξεζεί νη ηηκέο γσληψλ 

πάλσ απφ 1.5 mrad θαη 

β. ε κεηαθίλεζε πνπ εκθαλίδεηαη ζηα δηαγξάκκαηα είλαη ε θαηλφκελε D (§7.1.1) θαη 

εθθξάδεη ηελ ηάζε κεηαβνιήο. 

 

Πρήκα 7.14: Γηαγξάκκαηα θαηλφκελσλ κεηαθηλήζεσλ σο πξνο ην ρξφλν γηα ην NIVEL, 
ζην ρξνληθφ δηάζηεκα 14:49:29-15:08:13 

Όπσο παξαηεξείηαη απφ ην δηάγξακκα ηνπ Πρήκαηνο 7.14, ην θαηλφκελν εχξνο ηεο 

ηαιάλησζεο γηα ηνλ άμνλα Σ είλαη πεξίπνπ ±10cm. Γηα ηνλ άμνλα  είλαη απφ +8cm έσο 

-15cm πεξίπνπ. Πηνλ άμνλα Σ παξνπζηάδεηαη νκνηφκνξθε ηαιάλησζε, ελψ ζηνλ άμνλα   

θαίλεηαη φηη ππάξρεη εληνλφηεξε κεηαθίλεζε πξνο ην – (ε θακηλάδα θιίλεη πεξηζζφηεξν 

πξνο ην βνπλφ, βφξεηα). 

Ξαξαηεξείηαη, επίζεο, φηη ππάξρνπλ θνηλά δηαζηήκαηα εξεκίαο θαη εμάξζεσλ ζηηο 

ρξνλνζεηξέο ησλ 2 αμφλσλ (π.ρ. έμαξζε ζηα δηαζηήκαηα 200-450sec θαη 950-1050sec, 
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εξεκία ζην δηάζηεκα 700-750sec). Ππγθεθξηκέλα γηα ηνλ άμνλα , έληνλε κεηαθίλεζε 

παξνπζηάδεηαη ζηα δηαζηήκαηα: 100-450sec, 500-650sec θαη 900-1100sec. 

Απφ ηηο ρξνλνζεηξέο ησλ 2 αμφλσλ παξαηεξείηαη, επίζεο, ε κεγάιε επαηζζεζία ηνπ 

αηζζεηήξα ηνπ NIVEL. 

Πην παξαθάησ Πρήκα 7.15 παξαηίζεληαη δηαγξάκκαηα κεγεζχλζεσλ ησλ ρξνλνζεηξψλ 

σο πξνο ην ρξφλν, ζηα 100sec (α) θαη ζηα 10sec (β). 

 

 

Πρήκα 7.15: Κεγέζπλζε ζηα α. 100sec θαη β. 10sec ηνπ δηαγξάκκαηνο θαηλφκελσλ κεηαθηλήζεσλ 
σο πξνο ην ρξφλν γηα ην NIVEL, ζην ρξνληθφ δηάζηεκα 14:49:29-15:08:13 

 

Απφ ηα παξαπάλσ δηαγξάκκαηα γίλεηαη εκθαλήο ε χπαξμε πεξηνδηθφηεηαο ζηελ θίλεζε 

ηεο θαηαζθεπήο. Ξαξαηεξείηαη, επίζεο, φηη ε κνξθή ηεο ρξνλνζεηξάο πιεζηάδεη ηε 

κνξθή κηαο εκηηνλνεηδνχο ζπλάξηεζεο, πεξηφδνπ T πεξίπνπ 1-1.5sec. Ζ κνξθή απηή ζα 

κπνξνχζε επίζεο λα πξνθχςεη απφ ηε ζχλζεζε δπν βαζηθψλ ζπρλνηήησλ κεηαμχ 1 θαη 

1.5sec. 

 

 πνινγηζκφο / παξνπζίαζε κεηαηνπίζεσλ IBIS θαηά  

Ξαξαθάησ παξνπζηάδεηαη ην δηάγξακκα κεηαθηλήζεσλ σο πξνο ην ρξφλν, φπσο 

πξνέθπςε απφ ην πξφγξακκα επεμεξγαζίαο IBIS-DV, γηα ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ IBIS, 

θαηά ηνλ άμνλα , γηα ην χςνο 73.30m. 

α. β. 
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Πρήκα 7.16: Γηάγξακκα κεηαθηλήζεσλ σο πξνο ην ρξφλν γηα ην IBIS, ζην ρξνληθφ δηάζηεκα 

14:49:29-15:08:13 

 

Όπσο παξαηεξείηαη, ην κέγηζην εχξνο ηεο ηαιάλησζεο γηα ηνλ άμνλα Y είλαη απφ 

+2.5mm έσο -2.0mm πεξίπνπ, αιιά νη ηηκέο ζπγθεληξψλνληαη θπξίσο ζην δηάζηεκα 

±0.5mm. Έληνλε κεηαθίλεζε παξνπζηάδεηαη ζηα δηαζηήκαηα: 0-80sec, 120-220sec 

θαη 820-920sec. Πηηγκηαίεο εμάξζεηο εκθαλίδνληαη ζηηο ρξνληθέο ζηηγκέο 600-650sec θαη 

920sec. 

Απφ ην δηάγξακκα παξαηεξείηαη θαη ε κεγάιε επαηζζεζία ηνπ αηζζεηήξα ηνπ IBIS. 

Πην παξαθάησ Πρήκα 7.17 παξαηίζεληαη δηαγξάκκαηα κεγεζχλζεσλ ησλ ρξνλνζεηξψλ 

σο πξνο ην ρξφλν ζηα 100sec (α) θαη ζηα 10sec (β). Απφ ηα δηαγξάκκαηα απηά 

παξαηεξείηαη, ζε αληηζηνηρία κε ηηο ρξνλνζεηξέο απφ ην NIVEL, ε χπαξμε πεξηνδηθφηεηαο 

1-1.5sec. 
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Πρήκα 7.17: Κεγέζπλζε ζηα α. 100sec θαη β. 10sec ηνπ δηαγξάκκαηνο κεηαθηλήζεσλ σο πξνο ην 

ρξφλν γηα ην IBIS, ζην ρξνληθφ δηάζηεκα 14:49:29-15:08:13 

 

Ξξνθεηκέλνπ λα εμεηαζηεί ε νκαιή ζπκπεξηθνξά ηεο θαηαζθεπήο θαζ‟ χςνο, θξίζεθε 

ζθφπηκν λα παξνπζηαζηεί ην δηάγξακκα ηεο αλεγκέλεο κεηαθίλεζεο, φπσο πξνθχπηεη 

απφ ην ζχζηεκα IBIS, γηα ην δηάζηεκα θνηλψλ κεηξήζεσλ 14:49:29-15:08:13, ζε φια 

ηα χςε κε θαιή ηηκή SNR (πάλσ απφ 60dB). 

 

Πρήκα 7.18: Γηάγξακκα αλεγκέλσλ κεηαθηλήζεσλ θαη αληίζηνηρσλ ηηκψλ SNR σο πξνο ην χςνο 
ηεο θακηλάδαο γηα ην IBIS, ζην ρξνληθφ δηάζηεκα 14:49:29-15:08:13 

Απφ ην δηάγξακκα ηνπ Πρήκαηνο 7.18 ζπκπεξαίλεηαη φηη: 

• ε κέγηζηε θαη ειάρηζηε ηηκή ηεο παξακφξθσζεο ηεο θακηλάδαο απμάλεη ζρεδφλ 

γξακκηθά κε ην χςνο. Γειαδή, ε θακηλάδα παξνπζηάδεη κηα νκαιή παξακφξθσζε 

α. β. 
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θαζ‟ χςνο, σο πξνο ηηο κέγηζηεο (max) θαη ειάρηζηεο (min) ηηκέο ζε φιν ην 

ρξνληθφ δηάζηεκα παξαηήξεζεο. Υζηφζν, ε παξακφξθσζε δελ είλαη νκαιή αλ 

εμεηαζηεί σο πξνο ηε επηθξαηνχζα ηηκή ηεο (mode).  

• Ρν κέγεζνο ηεο παξακφξθσζεο είλαη κεγαιχηεξν θαηά ηε δηεχζπλζε – (ε 

θακηλάδα θιίλεη πεξηζζφηεξν πξνο ην βνπλφ, βφξεηα). 

 

 πνινγηζκφο / παξνπζίαζε κεηαηνπίζεσλ RTS θαηά Σ θαη  

Ξαξαθάησ παξνπζηάδνληαη ηα δηαγξάκκαηα κεηαθηλήζεσλ σο πξνο ην ρξφλν, φπσο 

πξνέθπςαλ απφ ηηο δηαθνξέο ησλ ζπληεηαγκέλσλ ηνπ RTS, γηα ηνπο άμνλεο Σ θαη . 

Όπσο παξαηεξείηαη απφ ην δηάγξακκα ηνπ Πρήκαηνο 7.19, ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ 

παξαηεξήζεσλ θαη γηα ηνπο 2 άμνλεο, αιιά ηδίσο γηα ηνλ άμνλα , βξίζθεηαη εληφο ηεο 

δψλεο αβεβαηφηεηαο ηνπ νξγάλνπ (±10mm). Ρν κέγηζην πιάηνο ηεο ηαιάλησζεο γηα ηνλ 

άμνλα Σ είλαη ±1.0cm πεξίπνπ, ελψ γηα ηνλ άμνλα , εκθαλίδνληαη ζπνξαδηθά ηηκέο 

έληνλεο κεηαθίλεζεο, ην πιάηνο ησλ νπνίσλ αγγίδεη θαη ηα ±1.4cm (25sec, 650sec, 

1020sec θαη 1120sec), αιιά ν θχξηνο φγθνο ησλ ηηκψλ είλαη ζπγθεληξσκέλνο ζην 

δηάζηεκα ±0.5cm. Δπίζεο, ζηνλ άμνλα Σ, παξαηεξείηαη κηα κεηαθίλεζε ηεο ζέζεο 

ηζνξξνπίαο κεηά ηα 400sec.  

 
Πρήκα 7.19: Γηαγξάκκαηα κεηαθηλήζεσλ σο πξνο ην ρξφλν γηα ην RTS, 

ζην ρξνληθφ δηάζηεκα 14:49:29-15:08:13 
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Πην παξαθάησ Πρήκα 7.20 παξαηίζεληαη δηαγξάκκαηα κεγεζχλζεσλ ησλ ρξνλνζεηξψλ 

σο πξνο ην ρξφλν ζηα 100sec (α) θαη ζηα 10sec (β). 

 

Πρήκα 7.20: Κεγέζπλζε ζηα α. 100sec θαη β. 10sec ηνπ δηαγξάκκαηνο κεηαθηλήζεσλ σο πξνο ην 
ρξφλν γηα ην RTS, ζην ρξνληθφ δηάζηεκα 14:49:29-15:08:13 

Απφ ηηο παξαπάλσ ρξνλνζεηξέο, δελ είλαη εχθνιν λα εληνπηζηεί πεξηνδηθφηεηα, θαζψο 

είλαη πνιχ λνζεπκέλεο κε ζφξπβν. Νπνηνδήπνηε ζπκπέξαζκα ζα πξνθχςεη απφ ηελ 

επεμεξγαζία ζην πεδίν ησλ ζπρλνηήησλ.  

 

 Ππγθξηηηθή αμηνιφγεζε 

Ξαξαθάησ παξαηίζεληαη δηαγξάκκαηα ζχγθξηζεο ησλ ρξνλνζεηξψλ κεηαμχ ησλ ηξηψλ 

ζπζηεκάησλ κέηξεζεο. Ππγθεθξηκέλα, ζπγθξίλνληαη ηα απνηειέζκαηα κεηαμχ NIVEL-

IBIS θαη NIVEL-RTS. Δπίζεο, ζε θαζέλα απφ ηα δηαγξάκκαηα (εθηφο ησλ κεγεζχλζεσλ), 

ε κία απφ ηηο δχν επηζέκελεο ρξνλνζεηξέο έρεη ππνζηεί κεηάζεζε θαηά ηνλ άμνλα Y, 

ψζηε λα δηαθξίλεηαη.  

Πηα παξαθάησ δηαγξάκκαηα, νη θαηλφκελεο κεηαθηλήζεηο απφ ην NIVEL εκθαλίδνληαη 

ππφ θιίκαθα, ε νπνία επηιέρζεθε κεηά απφ δνθηκέο. Έηζη, φζνλ αθνξά ηα δηαγξάκκαηα 

NIVEL-IBIS, ε θιίκαθα ηέζεθε 1/65, ελψ ζηα αληίζηνηρα δηαγξάκκαηα NIVEL-RTS, ε 

θιίκαθα ηέζεθε ίζε κε 1/15.  

Ρα απνηειέζκαηα πνπ κπνξνχλ λα εμαρζνχλ απφ ηα παξαθάησ ζπγθξηηηθά δηαγξάκκαηα, 

αθνξνχλ θπξίσο ηελ ηάζε κεηαβνιήο ησλ κεηαθηλήζεσλ θαη ηε γεληθφηεξε κνξθή ησλ 

ρξνλνζεηξψλ. Λα ζεκεησζεί φηη ε ζχγθξηζε έρεη λφεκα θαη άξα έρεη πξαγκαηνπνηεζεί 

κφλν θαηά ηνλ άμνλα . 

 

α. β. 
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A. Πχγθξηζε NIVEL-IBIS 

 

Πρήκα 7.21: Ππγθξηηηθφ δηάγξακκα θαηλφκελσλ κεηαθηλήζεσλ απφ NIVEL θαη αλεγκέλσλ 
κεηαθηλήζεσλ απφ IBIS, ζην ρξνληθφ δηάζηεκα 14:49:29-15:08:13 

Απφ ην δηάγξακκα ηνπ Πρήκαηνο 7.21 πξνθχπηνπλ ηα εμήο ζπκπεξάζκαηα: 

 Πηε ρξνλνζεηξά ηνπ NIVEL παξαηεξείηαη εληνλφηεξε ηάζε κεηαθίλεζεο πξνο ην –, 

ελψ ε αληίζηνηρε ηάζε ζηε ρξνλνζεηξά ηνπ IBIS είλαη ειάρηζηε. 

 Δλψ εκθαλίδνληαη θάπνηα θνηλά δηαζηήκαηα εμάξζεσλ (600-640sec, 820-920sec) 

θαη εξεκίαο (190-210sec, 640-700sec), ζηε ρξνλνζεηξά ηνπ NIVEL δελ ππάξρεη 

αληηζηνίρεζε ησλ έληνλσλ κεηαθηλήζεσλ πνπ θαηαγξάθεθαλ κε ην IBIS ζηα 600-

650sec θαη 920sec. Απηφ ζα κπνξνχζε λα νθείιεηαη θαη ζην γεγνλφο φηη 

αθαηξέζεθαλ απφ ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ NIVEL, νη κεηξήζεηο γσληψλ πάλσ απφ 

±1.5mrad.  
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Πρήκα 7.22: Κεγέζπλζε ζηα α. 100sec θαη β. 10sec ηνπ ζπγθξηηηθνχ δηαγξάκκαηνο θαηλφκελσλ 
κεηαθηλήζεσλ απφ NIVEL θαη αλεγκέλσλ κεηαθηλήζεσλ απφ IBIS, ζην ρξνληθφ δηάζηεκα 

14:49:29-15:08:13 

 

B. Πχγθξηζε NIVEL-RTS 

 

Πρήκα 7.23: Ππγθξηηηθφ δηάγξακκα θαηλφκελσλ κεηαθηλήζεσλ απφ NIVEL θαη κεηαθηλήζεσλ απφ 
RTS, ζην ρξνληθφ δηάζηεκα 14:49:29-15:08:13 

 

α. β. 
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Απφ ην δηάγξακκα ηνπ Πρήκαηνο 7.23 πξνθχπηνπλ ηα εμήο ζπκπεξάζκαηα: 

 Γελ ππάξρεη αληηζηνίρεζε ησλ έληνλσλ ηηκψλ κεηαθίλεζεο πνπ θαηαγξάθεθαλ κε 

ην RTS ζηε ρξνλνζεηξά ηνπ NIVEL. Απηφ ζα κπνξνχζε λα νθείιεηαη θαη ζην γεγνλφο 

φηη αθαηξέζεθαλ απφ ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ NIVEL, νη κεηξήζεηο γσληψλ πάλσ απφ 

±1.5mrad. Θα κπνξνχζε επίζεο λα νθείιεηαη ζην ζθάικα ηεο ρξνληθήο δηαθνξάο 

θαηαγξαθήο γσλίαο θαη κήθνπο ησλ κεηξήζεσλ ηνπ RTS. 

 

 

Πρήκα 7.24: Κεγέζπλζε ζηα α. 100sec θαη β. 10sec ηνπ ζπγθξηηηθνχ δηαγξάκκαηνο θαηλφκελσλ 
κεηαθηλήζεσλ απφ NIVEL θαη κεηαθηλήζεσλ απφ RTS, ζην ρξνληθφ δηάζηεκα 14:49:29-15:08:13 

 

7.2.2 Τπνινγηζκόο θαη αμηνιόγεζε κεηαηνπίζεσλ ζην πεδίν ηνπ ρώξνπ 

Ξαξαθάησ παξνπζηάδνλαη θαη αλαιχνληαη ηα δηαγξάκκαηα νξηδνληηνγξαθίαο ησλ 

ζπζηεκάησλ NIVEL, IBIS θαη RTS, φπσο πξνέθπςαλ κεηά ηελ επεμεξγαζία ησλ 

δεδνκέλσλ ηνπο γηα ην β‟ θνηλφ δηάζηεκα κεηξήζεσλ, απφ 14:49:29 έσο 15:08:13. Πηα 

δηαγξάκκαηα έρεη πξνζηεζεί θαη ην δηάλπζκα ηεο θπξηάξρεο ηηκήο ηεο δηεχζπλζεο ηνπ 

αλέκνπ γηα ην ίδην δηάζηεκα, δειαδή Βφξεηνο (απφ 0˚).  

 

 Γηάγξακκα νξηδνληηνγξαθίαο NIVEL 

Πην Πρήκα 7.25 παξνπζηάδεηαη ην δηάγξακκα νξηδνληηνγξαθίαο απφ ην NIVEL. Ρν 

δηάγξακκα απεηθνλίδεη ηηο θαηλφκελεο κεηαθηλήζεηο, φπσο πξνέθπςαλ απφ ηε κεηαηξνπή 

ησλ γσληψλ πνπ θαηαγξάθεθαλ απφ ην NIVEL. 

Όπσο παξαηεξείηαη, ε θίλεζε ησλ ζεκείσλ ζρεκαηίδεη κηα έιιεηςε ζην ρψξν κε ηνλ 

κεγάιν εκηάμνλα λα ζρεκαηίδεη γσλία κε ηνλ άμνλα ησλ Σ πεξίπνπ 20˚. Ν κεγάινο 

α. β. 
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εκηάμνλαο δειαδή βξίζθεηαη ζηε δηεχζπλζε Αλαηνιή-Γχζε θαη θάζεηα κε ην δηάλπζκα 

ηεο δηεχζπλζεο ηνπ αλέκνπ. Ρν εχξνο ηεο θαηλφκελεο κεηαθίλεζεο είλαη πεξίπνπ ±6-

7cm γηα ηνλ άμνλα Σ θαη ±5cm γηα ηνλ άμνλα . 

 

 

Πρήκα 7.25: Γηάγξακκα νξηδνληηνγξαθίαο απφ NIVEL (κε θαηλφκελεο κεηαθηλήζεηο) γηα ην ρξνληθφ 
δηάζηεκα 14:49:29-15:08:13 

 

 Γηάγξακκα νξηδνληηνγξαθίαο IBIS 

Πην Πρήκα 7.26 παξνπζηάδεηαη ην δηάγξακκα νξηδνληηνγξαθίαο απφ ην IBIS. Ρν 

δηάγξακκα απεηθνλίδεη ηηο αλεγκέλεο κεηαθηλήζεηο, φπσο πξνέθπςαλ απφ ην πξφγξακκα 

επεμεξγαζίαο ησλ παξαηεξήζεσλ ηνπ ζπζηήκαηνο, IBIS-DV. Δπεηδή ην ζχζηεκα 

θαηαγξάθεη παξακνξθψζεηο θαηά ηε κία δηεχζπλζε, αθηηληθά, ην δηάγξακκα 

νξηδνληηνγξαθίαο είλαη κνλνδηάζηαην. 

Όπσο παξαηεξείηαη, ε θίλεζε ησλ ζεκείσλ πεξηνξίδεηαη ζηε δηεχζπλζε ηνπ άμνλα . Ρα 

ζεκεία δελ δηαθξίλνληαη εμαηηίαο ηεο κεγάιεο ππθλφηεηάο ηνπο. Ρν εχξνο ηεο 

κεηαθίλεζεο είλαη ±1.8mm πεξίπνπ. 
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Πρήκα 7.26: Γηάγξακκα νξηδνληηνγξαθίαο απφ IBIS γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα 14:49:29-15:08:13 

 

 Γηάγξακκα νξηδνληηνγξαθίαο RTS 

Πην Πρήκα 7.27 παξνπζηάδεηαη ην δηάγξακκα νξηδνληηνγξαθίαο απφ ην RTS. 

Όπσο παξαηεξείηαη, ε θίλεζε ησλ ζεκείσλ ζρεκαηίδεη κηα έιιεηςε ζην ρψξν. Ν κεγάινο 

εκηάμνλαο ηεο έιιεηςεο ζρεκαηίδεη γσλία πεξίπνπ 25˚ κε ηνλ άμνλα Σ, βξίζθεηαη 

δειαδή ζηε δηεχζπλζε Αλαηνιή-Γχζε θαη ζρεδφλ θάζεηα ζην δηάλπζκα ηεο δηεχζπλζεο 

ηνπ αλέκνπ. Ρν εχξνο ηεο κεηαθίλεζεο είλαη πεξίπνπ ±6-7mm γηα ηνλ άμνλα Σ θαη 

±5mm γηα ηνλ άμνλα . 
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Πρήκα 7.27: Γηάγξακκα νξηδνληηνγξαθίαο απφ RTS γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα 14:49:29-15:08:13 

Σαξαθηεξηζηηθφ ηνπ δηαγξάκκαηνο νξηδνληηνγξαθίαο ησλ παξαηεξήζεσλ κε ην RTS είλαη 

ε παξνπζία ηεο νκνηφκνξθεο ηεηξαγσληθήο θαηαλνκήο ησλ παξαηεξήζεσλ, πιεπξάο 

1mm, πνπ απνηειεί ηελ αλάιπζε ησλ κεηξήζεσλ ηνπ νξγάλνπ.  

 

 Ππγθξηηηθή αμηνιφγεζε 

Ξαξαθάησ παξαηίζεληαη ηα δηαγξάκκαηα νξηδνληηνγξαθίαο απφ ηα ηξία ζπζηήκαηα 

θαηαγξαθήο, δηακνξθσκέλα έηζη ψζηε λα είλαη δπλαηή ε ζχγθξηζε κεηαμχ ηνπο. 

Δηδηθφηεξα, ηα δηαγξάκκαηα απφ ην NIVEL θαη απφ ην RTS εκθαλίδνληαη ππφ θιίκαθα, κε 

βάζε ηελ θιίκαθα κεγέζνπο ησλ κεηαθηλήζεσλ απφ ην δηάγξακκα ηνπ IBIS. Έηζη, φζνλ 

αθνξά ην δηάγξακκα ηνπ NIVEL ε θιίκαθα ηέζεθε ίζε κε 1/30, ελψ ζην αληίζηνηρν 

δηάγξακκα ηνπ RTS ε θιίκαθα ηέζεθε ίζε κε 1/3. 
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Πρήκα 7.28: Ππγθξηηηθά δηαγξάκκαηα νξηδνληηνγξαθίαο α. απφ NIVEL, β. απφ RTS, γ. απφ IBIS, 
γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα 14:49:29-15:08:13 

Απφ ηε ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε ζην πεδίν ηνπ ρψξνπ ησλ ηξηψλ ζπζηεκάησλ 

θαηαγξαθήο πξνθχπηνπλ ηα εμήο: 

 Ζ κνξθή ηεο θίλεζεο ηεο θακηλάδαο πνπ θαηαγξάθεθε  απφ ηνπο αηζζεηήξεο 

NIVEL θαη RTS είλαη παξφκνηα. Νη θχξηνη εκηάμνλεο ειιείςεσλ πνπ ζρεκαηίδνληαη 

απφ ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ θάζε αηζζεηήξα είλαη ζρεδφλ παξάιιεινη κεηαμχ ηνπο 

θαη θάζεηνη κε ην δηάλπζκα ηεο δηεχζπλζεο ηνπ αλέκνπ γηα ην ζπγθεθξηκέλν 

ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ αλαιχεηαη. 

 Όζνλ αθνξά ην κέγεζνο ηεο παξακφξθσζεο, γίλεηαη ε παξαδνρή φηη ε ηάμε 

κεγέζνπο πνπ πξνθχπηεη απφ ην IBIS (±1.8mm θαηά ) είλαη ε νξζφηεξε. Ζ 

δηαθνξά κε ην κέγεζνο πνπ θαηαγξάθεθε απφ ην RTS (±6-7mm θαηά ), 

απνδίδεηαη ελ κέξεη ζηε δηαθνξά ηνπ χςνπο παξαηήξεζεο θαη θπξίσο ζηελ 

αβεβαηφηεηα ησλ κεηξήζεσλ ηνπ RTS (±10mm). 

 

7.2.3 Τπνινγηζκόο θαη αμηνιόγεζε ζπρλνηήησλ ηαιάλησζεο 

Ξαξαθάησ παξνπζηάδνλαη θαη αλαιχνληαη ηα δηαγξάκκαηα ησλ ζπρλνηήησλ, φπσο 

πξνέθπςαλ γηα ηα ηξία ζπζηήκαηα κεηά ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ ηνπο, γηα ην β‟ 

θνηλφ δηάζηεκα κεηξήζεσλ, απφ 14:49:29 έσο 15:08:13. Πεκεηψλεηαη φηη επεηδή 

κειεηάηαη ε επίδξαζε ηνπ αλέκνπ, αλακέλεηαη φηη νη θχξηεο ζπρλφηεηεο ηαιάλησζεο 

αλακέλνληαη λα είλαη κηθξφηεξεο ηνπ 1Hz. 

 

 

α. β. γ. 
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 πνινγηζκφο / παξνπζίαζε ζπρλνηήησλ NIVEL 

Όπσο θαίλεηαη απφ ην Πρήκα 7.29, ε θχξηα ζπρλφηεηα ηαιάλησζεο ηεο θακηλάδαο, θαηά 

ηνλ άμνλα Σ, φπσο ππνινγίζηεθε απφ ηηο κεηξήζεηο ηνπ NIVEL, πξνθχπηεη 0.67 Hz. 

Θπξίαξρε εκθαλίδεηαη θαη κηα δεχηεξε ζπρλφηεηα, ζηα 0.99Hz, θαλεξψλνληαο 2 

αξκνληθέο θηλήζεηο κε πεξίνδν Ρ ίζε κε 1.5sec θαη 1sec αληίζηνηρα.  

 
Πρήκα 7.29: Θχξηεο ζπρλφηεηεο ηαιάλησζεο θακηλάδαο θαηά ηνλ άμνλα Σ απφ NIVEL 

 

Πρήκα 7.30: Θχξηεο ζπρλφηεηεο ηαιάλησζεο θακηλάδαο θαηά ηνλ άμνλα  απφ NIVEL 
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Αληίζηνηρα, φπσο θαίλεηαη απφ ην Πρήκα 7.30, ε θχξηα ζπρλφηεηα ηαιάλησζεο ηεο 

θακηλάδαο, θαηά ηνλ άμνλα , φπσο ππνινγίζηεθε απφ ηηο κεηξήζεηο ηνπ NIVEL, 

πξνθχπηεη 0.97 Hz (πεξηνδηθή θίλεζε κε πεξίνδν T=1sec). Θαη εδψ εκθαλίδεηαη κηα 

δεχηεξε ζπρλφηεηα, ζηα 0.65Hz (T=1.5sec), θαλεξψλνληαο ηελ χπαξμε 2 αξκνληθψλ 

θηλήζεσλ κε πεξίνδν Ρ ίζε κε 1sec θαη 1.5sec αληίζηνηρα. 

Ρα απνηειέζκαηα απηά ζπκθσλνχλ θαη κε ηελ αλάιπζε ησλ ρξνλνζεηξψλ ησλ 

κεηαθηλήζεσλ ηνπ NIVEL. 

 

 πνινγηζκφο / παξνπζίαζε ζπρλνηήησλ IBIS 

Ξαξαθάησ παξνπζηάδεηαη ην δηάγξακκα ησλ αλεγκέλσλ κεηαθηλήζεσλ απφ ην IBIS ζην 

πεδίν ησλ ζπρλνηήησλ, φπσο πξνέθπςε απφ ην πξφγξακκα επεμεξγαζίαο IBIS-DV. 

Απφ ην δηάγξακκα ηνπ Πρήκαηνο 7.31 παξαηεξείηαη ε εκθάληζε 2 θχξησλ ζπρλνηήησλ 

θαη  κηα έμαξζε ζηελ πεξηνρή ησλ 10Hz. Νη 2 θχξηεο ζπρλφηεηεο εκθαλίδνληαη θαιχηεξα 

ζην Πρήκα 7.32, απφ ην νπνίν πξνθχπηεη φηη ε θχξηα ζπρλφηεηα ηαιάλησζεο ηεο 

θακηλάδαο είλαη ζηα 0.66Hz (T=1.5sec), ελψ εκθαλίδεηαη θαη κηα δεχηεξε θχξηα 

ζπρλφηεηα ζηα 0.96Hz (T=1sec). 

 
Πρήκα 7.31: Γηάγξακκα ζπρλνηήησλ γηα ην ζχζηεκα IBIS 
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Πρήκα 7.32: Θχξηεο ζπρλφηεηεο ηαιάλησζεο θαηαζθεπήο απφ ην ζχζηεκα IBIS 

Πην Πρήκα 7.33 εκθαλίδνληαη νη ηξεηο δεπηεξεχνπζεο ζπρλφηεηεο ηαιάλησζεο ηεο 

θαηαζθεπήο, ζηα 2.42 Hz, ζηα 7.12 Hz θαη ζηα 15.5 Hz, φπσο πξνέθπςαλ απφ ηηο 

θαηαγξαθέο ηνπ IBIS. 

 
Πρήκα 7.33: Γεπηεξεχνπζεο ζπρλφηεηεο ηαιάλησζεο θαηαζθεπήο 
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Πην Πρήκα 7.34 παξνπζηάδεηαη ε έμαξζε πνπ εκθαλίδεηαη ζην δηάγξακκα ηνπ Πρήκαηνο 

7.31 θαη ε νπνία νθείιεηαη ζηελ ηαιάλησζε ηνπ ίδηνπ ηνπ ζπζηήκαηνο ηξίπνδαο-

αηζζεηήξαο IBIS. Όπσο παξαηεξείηαη, ε ηαιάλησζε εληνπίδεηαη ζηελ πεξηνρή 9-12Hz 

(Luzi et al., 2012). 

 

Πρήκα 7.34: Απνηέιεζκα ηαιάλησζεο ηνπ ζπζηήκαηνο IBIS ζηε δψλε ησλ ζπρλνηήησλ 

 

 πνινγηζκφο / παξνπζίαζε ζπρλνηήησλ RTS 

Ξαξαθάησ παξνπζηάδνληαη ηα δηαγξάκκαηα ησλ ζπρλνηήησλ, φπσο πξνέθπςαλ απφ ηηο 

παξαηεξήζεηο ηνπ RTS κε εθαξκνγή ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ Lomb. Πηα δηαγξάκκαηα 

απηά εκθαλίδεηαη θαη ην επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο, φπσο ππνινγίζηεθε απφ ηνλ 

αιγφξηζκν ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ. 
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Πρήκα 7.35: Θχξηεο ζπρλφηεηεο ηαιάλησζεο θακηλάδαο θαηά ηνλ άμνλα Σ απφ RTS 

 

Πρήκα 7.36: Θχξηεο ζπρλφηεηεο ηαιάλησζεο θακηλάδαο θαηά ηνλ άμνλα Y απφ RTS 

Όπσο θαίλεηαη απφ ηα δηαγξάκκαηα ησλ Πρεκάησλ 7.35 θαη 7.36 θαη επηζεκάλζεθε θαη 

ζηελ αλάιπζε ησλ ρξνλνζεηξψλ, νη κεηξήζεηο είλαη λνζεπκέλεο κε ζφξπβν, κε 

απνηέιεζκα λα κελ αλαδεηθλχεηαη μεθάζαξα θπξίαξρε ζπρλφηεηα. Πηνλ άμνλα Σ ε 

ζπρλφηεηα πνπ θαίλεηαη λα θπξηαξρεί είλαη ζηα 0.4Hz (T=2.5sec), ελψ μερσξίδoπλ κηα 

ζπρλφηεηα ζηα 0.5Hz (T=2sec) θαη κηα ζηα 0.65Hz (T=1.5sec). Πηνλ άμνλα  μερσξίδεη 

κηα ζπρλφηεηα ζηα 0.66Hz (T=1.5sec) θαη κηα δεχηεξε ζηα 1.1Hz (T=0.9sec) πεξίπνπ. 
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 Ππγθξηηηθή αμηνιφγεζε 

Όζνλ αθνξά ην πεδίν ησλ ζπρλνηήησλ, ε ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ 

κπνξεί λα ζπλνςηζηεί ζηα εμήο: 

 Θαη απφ ηα ηξία ζπζηήκαηα αλαδεηθλχνληαη 2 θπξίαξρεο ζπρλφηεηεο. 

 Όζνλ αθνξά ηνλ άμνλα , νη ζπρλφηεηεο, πνπ πξνέθπςαλ απφ ηα IBIS (0.66Hz 

θαη 0.96Hz) θαη RTS (0.65Hz θαη 1.1Hz), απνθαιχπηνπλ ηελ ζχλζεηε πεξηνδηθή 

θίλεζε ηεο θακηλάδαο κε θχξηα πεξίνδν T=1.5sec θαη δεπηεξεχνπζα T=1sec. 

Αμηνπξφζεθην είλαη ην γεγνλφο φηη ζχλζεηε απηή θίλεζε θαηαγξάθεθε θαη απφ ην 

NIVEL, αιιά γηα ηνλ εγθάξζην άμνλα Σ.  

 

7.2.4 πζρέηηζε κε κεηεσξνινγηθά δεδνκέλα 

Ξαξαθάησ παξνπζηάδνληαη ηα δηαγξάκκαηα ησλ κεηαθηλήζεσλ, φπσο πξνέθπςαλ απφ ηα 

ηξία ζπζηήκαηα κέηξεζεο, ζε αληηπαξάζεζε κε ηελ έληαζε θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ 

αλέκνπ, ζην β‟ δηάζηεκα θνηλψλ κεηξήζεσλ, απφ 14:49:29-15:08:13. Πεκεηψλεηαη φηη, 

επεηδή ν κεηεσξνινγηθφο ζηαζκφο, απφ ηνλ νπνίν πξνέθπςαλ ηα αλεκνινγηθά ζηνηρεία, 

βξίζθεηαη ζε απφζηαζε πεξίπνπ 2.2km απφ ηελ πεξηνρή κειέηεο, ηα αλεκνινγηθά 

δεδνκέλα παξνπζηάδνληαη κφλν ελδεηθηηθά, θαζψο δελ αλακέλεηαη ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο 

ζπκπεξηθνξάο (θαη θπξίσο ηεο έληαζεο) ηνπ αλέκνπ θαη ηεο θαηαζθεπήο. 
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Πρήκα 7.37: Γηαγξάκκαηα κεηαθηλήζεσλ θαηά ηνπο άμνλεο Σ θαη  απφ ην NIVEL  
θαη δηαγξάκκαηα έληαζεο θαη δηεχζπλζεο αλέκνπ γηα ζην ρξνληθφ δηάζηεκα 14:49:29-15:08:13 

 

 

 
Πρήκα 7.38: Γηάγξακκα κεηαθηλήζεσλ θαηά ηνλ άμνλα  απφ ην IBIS  

θαη δηαγξάκκαηα έληαζεο θαη δηεχζπλζεο αλέκνπ ζην ρξνληθφ δηάζηεκα 14:49:29-15:08:13 
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Πρήκα 7.39: Γηαγξάκκαηα κεηαθηλήζεσλ θαηά ηνπο άμνλεο Σ θαη  απφ ην RTS  

θαη δηαγξάκκαηα έληαζεο θαη δηεχζπλζεο αλέκνπ ζην ρξνληθφ δηάζηεκα 14:49:29-15:08:13 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 8 

πκπεξάζκαηα 

 

Πην Θεθάιαην απηφ παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα θαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ 

πξνέθπςαλ απφ ηελ δηαδηθαζία ησλ κεηξήζεσλ, θαζψο θαη απφ ηελ επεμεξγαζία 

θαη αλάιπζή ηνπο. Ρα ζπκπεξάζκαηα αθνξνχλ αθελφο ζηηο κεζφδνπο θαηαγξαθήο 

θαη αθεηέξνπ ζηε ζπκπεξηθνξά ηεο θαηαζθεπήο. Ρέινο, κε βάζε ηα ζπκπεξάζκαηα 

πνπ πξνθχπηνπλ, αλαθέξνληαη θάπνηεο πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε. 

 

8.1 Αλαθνξηθά κε ηηο κεζόδνπο θαηαγξαθήο 

Όζνλ αθνξά ηηο κεζφδνπο θαηαγξαθήο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ παξνχζα 

εξγαζία, αλαθέξνληαη νη εμήο γεληθέο παξαηεξήζεηο: 

 Νη ζπρλφηεηεο δεηγκαηνιεςίαο ησλ ηξηψλ ζπζηεκάησλ είλαη θαηάιιειεο γηα 

ηελ επαξθή θαηαγξαθή ηεο ηαιάλησζεο ηεο θαηαζθεπήο ππφ ηελ επίδξαζε 

ηνπ αλέκνπ. 

 Όζνλ αθνξά ηνλ ζπγρξνληζκφ ησλ δεδνκέλσλ, παξφιν πνπ έγηλε κηα 

πξνζπάζεηα ηαχηηζεο ησλ ρξνλνκέηξσλ ησλ θνξεηψλ ππνινγηζηψλ ησλ 

ηξηψλ ζπζηεκάησλ, θξίλεηαη βέιηηζην νη κεηξήζεηο λα αλάγνληαη ζε ρξφλν 

δνξπθνξηθνχ ζπζηήκαηνο εληνπηζκνχ (πςειή αθξίβεηα ρξνλνκέηξσλ). 

 

Τεθηαθφ θιηζίκεηξν NIVEL 

Όζνλ αθνξά ην ςεθηαθφ θιηζίκεηξν NIVEL ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ κπνξνχλ λα 

εμαρζνχλ είλαη: 

 Δίλαη αηζζεηήξαο πνιχ πςειήο αθξηβείαο, κε πςειή αλάιπζε, θαηάιιεινο 

γηα ρακειήο δπλακηθήο θαηλφκελα. 

 Ξαξφιν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη κε επηηπρία γηα ηνλ ππνινγηζκφ ζπρλνηήησλ 

ηαιάλησζεο, δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί, απηφλνκα ηνπιάρηζηνλ, γηα ηνλ 

ππνινγηζκφ παξακέηξσλ φπσο ην εχξνο ηαιάλησζεο. 

 Πηηο πεξηπηψζεηο πνπ ην ζεκείν κειέηεο-ηνπνζέηεζεο δελ είλαη εχθνια 

πξνζβάζηκν, ην ζχζηεκα παξνπζηάδεη ην κεηνλέθηεκα ηεο ηξνθνδνζίαο. 

Απηφ έγηλε θαλεξφ θαη ζηελ παξνχζα εξγαζία. Ξαξφιν πνπ είρε 

εγθαηαζηαζεί ζχζηεκα ηξνθνδνζίαο κέζσ θσηνβνιηατθνχ πίλαθα, δελ 
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θαηέζηεη δπλαηή ε θαηαγξαθή κεηξήζεσλ θαηά ηελ πξψηε επίζθεςε, ζηηο 

10-04-2012, ιφγσ έιιεηςεο ειηνθάλεηαο. 

 Γελ κπνξνχλ λα ππνινγηζηνχλ παξακνξθψζεηο θαηά ηνλ θαηαθφξπθν 

άμνλα. 

 Απνηειεί κηα ζρεηηθά νηθνλνκηθή ιχζε, ζε πεξηπηψζεηο παξαθνινχζεζεο 

θαηαζθεπψλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, φηαλ ην δεηνχκελν είλαη π.ρ. ε 

δηαηήξεζε ηεο παξακφξθσζεο εληφο ζπγθεθξηκέλσλ νξίσλ αζθαιείαο. 

 Δλψ, γεληθά, ην ζχζηεκα ρξεζηκνπνηείηαη επηηπρψο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ 

θχξησλ ζπρλνηήησλ ηαιάλησζεο, ζηελ παξνχζα εξγαζία παξαηεξείηαη κηα 

δηαθνξνπνίεζε φζνλ αθνξά ηα κεγέζε ησλ θχξησλ ζπρλνηήησλ αλά άμνλα, 

ζε ζρέζε κε ηα άιια 2 ζπζηήκαηα κέηξεζεο. 

 

Radar κηθξνθπκαηηθήο ζπκβνινκεηξίαο IBIS-S 

Όζνλ αθνξά ην ζχζηεκα IBIS-S ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ κπνξνχλ λα εμαρζνχλ είλαη  

ηα εμήο: 

 Ππλδπάδεη πςειή αθξίβεηα, πςειή ρσξηθή αλάιπζε θαη πςειέο ζπρλφηεηεο 

θαηαγξαθήο. 

 Ρν ζχζηεκα, κεηά απφ κειεηεκέλε ηνπνζέηεζε, παξαθνινπζεί κε επηηπρία 

ηελ θηλεκαηηθή ζπκπεξηθνξά ηεο θαηαζθεπήο. 

 Πε αληίζεζε κε ηα ζπζηήκαηα NIVEL θαη RTS, ην IBIS κπνξεί λα 

παξαθνινπζεί ζπγρξφλσο φιε (ή ην κεγαιχηεξν κέξνο) ηεο θαηαζθεπήο, 

αιιά κφλν θαηά ηε κία δηάζηαζε. 

 Θαηά ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ κε ην ζχζηεκα IBIS, παξαηεξήζεθε ην 

θαηλφκελν θαζπζηέξεζεο (νιίζζεζεο) ηνπ ρξνλνκέηξνπ ηνπ Ζ/ ηνπ 

ζπζηήκαηνο. 

 Ξαξφιν ην πςειφ θφζηνο, δελ απαηηεί πξνζβαζηκφηεηα, θαηαγξάθεη 

δεδνκέλα αλεμαξηήησο θαηξηθψλ ζπλζεθψλ θαη ψξαο, θαζηζηψληαο ην έλα 

αμηφπηζην ζχζηεκα γηα ηε παξαθνινχζεζε θαηλνκέλσλ, ηφζν ρακειήο φζν 

θαη πςειήο δπλακηθήο. 

 

Ονκπνηηθφο γεσδαηηηθφο ζηαζκφο TCA1800 

Όζνλ αθνξά ην ζχζηεκα ηνπ RTS ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ κπνξνχλ λα εμαρζνχλ 

είλαη  ηα εμήο: 

 Ρν ζχζηεκα έρεη ρξεζηκνπνηεζεί επηηπρψο ζηελ παξαθνινχζεζε 

αληίζηνηρσλ θαηαζθεπψλ ππφ ηελ επίδξαζε ηνπ αλέκνπ (Καξηηζνχδεο, 
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2008), (Καξηηζνχδεο, 2008). Πηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, νη κεηξήζεηο 

πνπ θαηέγξαςε ην ζχζηεκα ήηαλ λνζεπκέλεο κε ζφξπβν, παξφιν πνπ ηα 

πνζνζηά ησλ ρνλδξνεηδψλ ζθαικάησλ ήηαλ κηθξά. 

 Δίλαη ην κφλν ζχζηεκα απφ ηα ηξία, πνπ έρεη ηε δπλαηφηεηα θαηαγξαθήο 

ησλ παξακνξθψζεσλ ηεο θαηαζθεπήο θαηά ηνπο ηξεηο άμνλεο. 

 Ζ δηαθνξά ζηε ηάμε κεγέζνπο ηνπ εχξνπο ηαιάλησζεο πνπ πξνέθπςε απφ 

ηα ζπζηήκαηα RTS θαη IBIS (πεξίπνπ ±5mm θαη ±0.5mm αληίζηνηρα), 

απνδίδεηαη ζην κέγεζνο ηεο αβεβαηφηεηαο ησλ κεηξήζεσλ ηνπ RTS θαηά ηνλ 

θηλεκαηηθφ εληνπηζκφ κε ηε κέζνδν RTRK (±10mm), έλαληη ηνπ 

αληίζηνηρνπ κεγέζνπο ησλ κεηξήζεσλ IBIS (±0.25mm). 

 Απαηηείηαη πξνζβαζηκφηεηα ζην ζεκείν κειέηεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ 

ζηφρνπ.  

 Ζ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ δελ είλαη δαπαλεξή θαη ζπληζηά κηα αμηφπηζηε 

ελαιιαθηηθή άιισλ δαπαλεξψλ ζπζηεκάησλ, έρνληαο ππφςε ηα επηζπκεηά 

κεγέζε αθξίβεηαο. 

 

8.2 Αλαθνξηθά κε ηελ θαηαζθεπή 

Όζνλ αθνξά ηα θηλεκαηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο θαηαζθεπήο, ην γεληθφ 

ζπκπέξαζκα πνπ πξνθχπηεη είλαη φηη εκθαλίδνπλ πεξηνδηθφ ραξαθηήξα. Ρα 

ραξαθηεξηζηηθά απηά, φπσο ππνινγίζηεθαλ απφ ηηο θαηαγξαθέο ησλ ηξηψλ 

ζπζηεκάησλ, κπνξνχλ λα ζπλνςηζηνχλ ζηνπο παξαθάησ πίλαθεο (νη 

παξακνξθψζεηο πνπ παξαηίζεληαη γηα ην NIVEL έρνπλ θαηλφκελεο ηηκέο): 

 

 Κύξηεο ζπρλόηεηεο (Hz) Πεξίνδνο (sec) 

 Υ Τ Υ Τ 

 1 2 1 2 1 2 1 2 

NIVEL 0.67 0.99 0.97 0.65 1.5 1 1 1.5 

IBIS - - 0.66 0.96 - - 1.5 1 

RTS 0.40 0.65 0.65 1.06 2.5 1.5 1.5 1 

Ξίλαθαο 8.1: Ππγθεληξσηηθφο πίλαθαο ζπρλνηήησλ θακηλάδαο απφ ηα ηξία ζπζηήκαηα 
θαηαγξαθήο 
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 Δύξνο ηαιάλησζεο (mm) 
Μεηαθίλεζε 

(mm) 

 Υ Τ Η Υ Τ 

NIVEL 
(θαηλφκελεο) 

±100 +80 έσο -150 - ±60-70 ±50 

IBIS - 
±0.5 

(max. ±2-2.5) 
- - ±1.8 

RTS ±10 
±5 

(max. ±14) 
+15 

έσο -20 
±6-7 ±5 

Ξίλαθαο 8.2: Ππγθεληξσηηθφο πίλαθαο κεγεζψλ παξακφξθσζεο θακηλάδαο απφ ηα ηξία 
ζπζηήκαηα θαηαγξαθήο 

Όπσο πξνθχπηεη απφ ηνλ Ξίλαθα 8.1, ε θίλεζε ηεο θακηλάδαο πεξηγξάθεηαη σο 

ζχλζεζε δπν αξκνληθψλ κε πεξηφδνπο 1.5sec θαη 1sec θαηά ηνλ άμνλα . 

Αλαληηζηνηρία κε ηα άιια δπν ζπζηήκαηα παξνπζηάδνπλ νη ζπρλφηεηεο ηαιάλησζεο 

απφ ην NIVEL, πνπ παξνπζηάδνπλ ηα αληίζηνηρα κεγέζε θαηά ηνλ άμνλα Σ. Πε 

αληίζηνηρεο κε ηελ παξνχζα κειέηεο (Καξηηζνχδεο, 2008), (Αλδξνπιάθε, 2011), 

ζπλήζσο πξνθχπηεη κία θχξηα ζπρλφηεηα. Ζ παξνπζία δχν θχξησλ ζπρλνηήησλ ζα 

κπνξνχζε λα απνδνζεί ζηελ πηζαλή ιεηηνπξγία κεραλεκάησλ ηελ εκέξα ησλ 

κεηξήζεσλ, πνπ επεξεάδνπλ ηελ ηαιάλησζε ηεο θακηλάδαο. 

Όζνλ αθνξά ην κέγεζνο ηεο παξακφξθσζεο, φπσο παξαηεξείηαη απφ ηνλ Ξίλαθα 

8.2, ε δηαθνξά ζηελ ηάμε κεγέζνπο ησλ παξακνξθψζεσλ κεηαμχ ησλ ζπζηεκάησλ 

IBIS θαη RTS απνδίδεηαη θαηά θχξην ιφγν ζηε δηαθνξά ηεο αβεβαηφηεηαο ησλ 

παξαηεξήζεσλ ησλ 2 ζπζηεκάησλ, θαζψο θαη ζην δηαθνξεηηθφ χςνο 

παξαηήξεζεο. 

Όζνλ αθνξά ηε κνξθή ηεο θίλεζεο ηεο θακηλάδαο, φπσο απηή θαηαγξάθεθε απφ 

ηνπο αηζζεηήξεο NIVEL θαη RTS θαη απνδίδεηαη ζηα αληίζηνηρα δηαγξάκκαηα 

νξηδνληηνγξαθίαο, είλαη παξφκνηα. Νη θχξηνη εκηάμνλεο ησλ ειιείςεσλ πνπ 

ζρεκαηίδνληαη απφ ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ θάζε αηζζεηήξα είλαη ζρεδφλ παξάιιεινη 

κεηαμχ ηνπο θαη εγθάξζηνη ζην δηάλπζκα ηεο δηεχζπλζεο ηνπ αλέκνπ. Απφ ηελ 

αλάιπζε, επίζεο, ησλ παξαηεξήζεσλ ηνπ NIVEL θαη ηνπ IBIS πξνθχπηεη φηη ε 

παξακφξθσζε ηεο θακηλάδαο είλαη εληνλφηεξε θαηά ηε δηεχζπλζε –, δειαδή ε 

θακηλάδα γέξλεη πξνο ην βνπλφ, βφξεηα. Ρέινο, θαη κε βάζε ην δηάγξακκα ησλ 

κεηαθηλήζεσλ θαζ‟ χςνο, φπσο δηακνξθψζεθε απφ ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ IBIS, 

πξνθχπηεη φηη ε ε θακηλάδα παξνπζηάδεη κηα νκαιή παξακφξθσζε θαζ‟ χςνο, σο 

πξνο ηηο κέγηζηεο (max) θαη ειάρηζηεο (min) ηηκέο παξακφξθσζεο.  
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Όζνλ αθνξά ηε ζπζρέηηζε ηνπ αλέκνπ κε ηελ θίλεζε ηεο θαηαζθεπήο, δελ 

κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ ζπκπεξάζκαηα φζνλ αθνξά ηελ επίδξαζε ηεο έληαζεο ηνπ 

αλέκνπ, θαζψο ηα κεηεσξνινγηθά δεδνκέλα έρνπλ πξνθχςεη απφ ζηαζκφ πεξίπνπ 

2km καθξηά απφ ηελ πεξηνρή κειέηεο. Κπνξεί φκσο λα πξνθχςεη θάπνηα ζπζρέηηζε 

ηεο θίλεζεο ηεο θακηλάδαο κε ηε δηεχζπλζε ηνπ αλέκνπ. Όπσο πξνέθπςε απφ ηελ 

αλάιπζε, ε θχξηα δηεχζπλζε θίλεζεο ηεο θακηλάδαο είλαη θαηά ηνλ άμνλα , 

εγθάξζηα ηεο δηεχζπλζεο ηνπ αλέκνπ. Ζ ζπκπεξηθνξά απηή είλαη αλακελφκελε θαη 

ζπλάδεη κε ην θαηλφκελν ηεο πεξηδίλεζεο, δειαδή ηε δεκηνπξγία δηλψλ πίζσ απφ 

ηνλ θχιηλδξν ηεο θακηλάδαο κε απνηέιεζκα εγθάξζηεο ζηε δηεχζπλζε ηνπ αλέκνπ 

ηαιαληψζεηο (βι. Πρήκα 1.3). Όζνλ αθνξά ηηο δηαθπκάλζεηο ηεο ηπξβψδνπο ξνήο, 

απηέο πξνθαινχλ απνθξίζεηο ηφζν νκναμνληθά φζν θαη εγθάξζηα ηεο δηεχζπλζεο 

ηνπ αλέκνπ. 

 

8.3 Πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ δηεξεύλεζε 

Ξαξαθάησ παξαηίζεληαη θάπνηεο πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε πνπ 

απνξξένπλ απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. 

 Ππιινγή κεηεσξνινγηθψλ δεδνκέλσλ κε ηνπο θαηάιιεινπο αηζζεηήξεο απφ 

ηελ πεξηνρή κειέηεο, ψζηε λα είλαη δπλαηή ε ζπζρέηηζε κε ηελ θηλεκαηηθή 

ζπκπεξηθνξά ηεο θαηαζθεπήο. 

 Θαηαγξαθή ηεο δπλακηθήο ζπκπεξηθνξάο ηεο θακηλάδαο ππφ παξφκνηεο 

ζπλζήθεο έληαζεο θαη δηεχζπλζεο αλέκνπ κε ελαιιαθηηθέο κεζφδνπο, ψζηε 

λα επηβεβαησζνχλ ηα απνηειέζκαηα. 

 Ζ πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε ηεο κεηαηξνπήο ησλ γσληαθψλ κεγεζψλ πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ην NIVEL ζε κεγέζε παξακφξθσζεο, ψζηε λα θαηαζηεί ην 

ζχζηεκα απηφλνκν. 

 Ππγρξνληζκφο ησλ παξαηεξήζεσλ κε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο δνξπθνξηθνχ 

εληνπηζκνχ (ζχζηεκα GNSS). 
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