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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 

Μέχρι πρόσφατα ο σχεδιασμός των κατασκευών στηριζόταν στην υπολογιστική πρόβλεψη 

της συμπεριφοράς με βάση την ανάλυση των τάσεων-παραμορφώσεων. Ωστόσο έχει εμφανιστεί 

μία νέα τάση σχεδιασμού κατασκευών που στηρίζεται στην εκτίμηση των μετακινήσεων το 

οποίο καθιστά αναγκαία την καταγραφή τους. Επιπλέον, εμφανίζεται η ανάγκη καταγραφή των 

μετακινήσεων κατασκευών για τον έλεγχο της συμπεριφοράς υφιστάμενων κατασκευών και την 

εξέταση της κατάστασης τους, καθώς και για τον έλεγχο της ασφαλούς λειτουργίας της 

κατασκευής.  

Οι νέες αυτές τάσεις αρχίζουν να καθιστούν απαραίτητη την εισαγωγή των σύγχρονων 

γεωδαιτικών οργάνων στη καταγραφή μετακινήσεων κατασκευών, καθώς οι μέχρι τώρα 

εφαρμοζόμενες μεθοδολογίες και τεχνικές, όπως οι επιταχυνσιογράφοι εμφανίζουν 

μειονεκτήματα και σημαντικά σφάλματα κατά την εκτίμηση των μετακινήσεων. Ωστόσο μόνο 

το GPS χρησιμοποιείται, χωρίς συστηματικότητα, στη καταγραφή μετακινήσεων εύκαμπτων 

κατασκευών, δηλαδή κατασκευές που εμφανίζουν μετακινήσεις μεγαλύτερες από 3-4cm και 

κύριες ιδιοσυχνότητες μικρότερες του 1Hz. Επιπλέον, ο ρομποτικός θεοδόλιχος (RTS) δεν έχει 

ουσιαστικά εφαρμοστεί στη καταγραφή μετακινήσεων κατασκευών.  

Στη παρούσα διατριβή γίνεται προσπάθεια για να διερευνηθεί η δυνατότητα χρήσης του 

GPS και του RTS στη καταγραφή μετακινήσεων δύσκαμπτων κατασκευών, δηλαδή 

κατασκευών με κύριες ιδιοσυχνότητες μεγαλύτερες των 1-2Hz. Δηλαδή, είναι η πρώτη 

πειραματική προασπάθεια που τα δύο σύγχρονα γεωδαιτικά όργανα εξετάζονται στη καταγραφή 

κινήσεων για τις οποίες δεν είχαν σχεδιαστεί, φθάνοντας ουσιαστικά στα όρια λειτουργίας. Για 

το λόγο αυτό στόχος της παρούσας διατριβής είναι να εντοπιστούν τυχόν προβλήματα που 

πιθανότατα θα εμφανίζονταν στις καταγραφές των οργάνων και να αναπτυχθεί μεθοδολογία με 

βάση την οποία θα ήταν εφικτός ο προσδιορισμός των δυναμικών χαρακτηριστικών, δηλαδή 

του εύρους και της συχνότητας.  

Συνεπώς στα πλαίσια της παρούσας διατριβής τέθηκαν τα εξής σημαντικά ερωτήματα 

προς απάντηση: 

• Μπορούν τα GPS, RTS να καταγράψουν υψίσυχνες ταλαντώσεις; 

• Ποια τα όρια εύρους και συχνότητας ταλαντωσης μπορούν να προσδιοριστούν με 

ακρίβεια; 

• Μπορούν τα GPS-RTS να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό των δυναμικών 

χαρακτηριστικών δύσκαμπτων κατασκευών; 
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Για να δοθεί απάντηση σε αυτά έγινε πειραματική διερεύνηση, αναλυτική προσέγγιση και τέλος 

εφαρμογή των μεθοδολογιών-τεχνικών που αναπτύχθηκαν και τα όργανα στη καταγραφή 

πραγματικών κατασκευών. 

Αναλυτικότερα η παρούσα διατριβή αποτελείται από τα εξής στάδια: 

Πρώτον, τη πειραματική διερεύνηση η οποία βασίστηκε σε συσκευή παραγωγής 

εξαναγκασμένων γραμμικών ταλαντώσεων γνωστών χαρακτηριστικών (εύρος, συχνότητα). Οι 

ταλαντώσεις που εκτελέστηκαν καταγράφηκαν από τα GPS, RTS και από την ανάλυση των 

καταγραφών αυτών αναδείχθησαν το εύρος και η συχνότητας της ταλάντωσης, τα οποία 

συγκρίθηκαν με τις πραγματικές τιμές. 

Δεύτερον, την ανάβάθμιση και γενικότερα την αντιμετώπιση προβλημάτων της 

λειτουργίας των οργάνων που προέκυψαν κατά την καταγραφή των ταλαντώσεων. Η 

αντιμετώπιση αυτή ήταν είτε άμεση, με επίλυση του προβλήματος με αναβάθμιση των οργάνων, 

είτε έμμεση, με ανάπτυξη τεχνικών ανάλυσης ώστε να παρακάμπτονται οι δυσκολίες που 

προκύπτουν. 

Τρίτον, την ανάπτυξη μεθοδολογιών και τεχνικών για την ανάλυση των καταγραφών των 

GPS, RTS που αντιστοιχούσαν στα πειράματα ταλάντωσης και τον προσδιορισμό του εύρους 

και της συχνότητας ταλάντωσης. Στόχος ήταν οι τεχνικές αυτές να είναι απλές ώστε να είναι 

εφαρμόσιμες από έναν μέσο μηχανικό. 

Τέταρτον, την εφαρμογή των οργανών και της μεθοδολογίας-τεχνικών στη καταγραφή 

των μετακινήσεων δύσκαμπτων κατασκευών με στόχο τον προσδιορισμό των δυναμικών 

χαρακτηριστικών της γέφυρας, δηλαδή το εύρος και τη συχνότητα ταλάντωσης. Στα πλαίσια της 

παρούσας διατριβής εξετάστηκαν δύο δύσκαμπτες κατασκευές με αναμενόμενες κύριες 

ιδιοσυχνότητες μεγαλύτερες από 3Hz και μετακίνηση περίπου 10mm. 

Ο στόχος της παρούσας διατριβής είναι να αποτελέσει την αρχή στην εισαγωγή των 

σύγχρονων γεωδαιτικών οργάνων στη καταγραφή των μετακινήσεων δύσκαμπτων κατασκευών 

και τον προσδιορισμό των δυναμικών τους χαρακτηριστικών με βάση απλές τεχνικές, ώστε να 

μπορεί να έχει πρακτική εφαρμογή από ένα μέσο μηχανικό. Επιπλέον, θέτονται οι βάσεις 

μεθοδολοίας-τεχνικών και με περαιτέρω βελτίωση αυτών αλλά και των οργάνων αναμένονται 

ακόμα πιο αξιόπιστα αποτελέσματα. 
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 
 

Στο τέλος της εκπόνησης της παρούσας διδακτορικής διατριβής φτάνει η στιγμή εκείνη 

που θέλω να ευχαριστήσω όλους εκείνους που με βοήθησαν ψυχολογικά, ηθικά και ουσιαστικά 

σε όλες τις φάσεις των προσπαθειών μου για την ολοκλήρωση της διδακτορικής διατριβής. 

Αρχικά ένα μεγάλο ευχαριστώ στον επιβλέποντα αυτής της διδακτορικής διατριβής, Αν. 

Καθηγητή κ. Ε. Στείρο, ο οποίος από τα προπτυχιακά μαθήματα της Γεωδαισίας του Β’ έτους 

σπουδών κιόλας μου κέντρισε το ενδιαφέρον μου για την ενασχόληση με την έρευνα και μέσα 

από τις εποικοδομητικές συζητήσεις μας μου έδειξε την σημασία της συνδυαστικής εφαρμογής 

των διαφόρων κλάδων επιστημών. Επίσης, θα ήθελα να τον ευχαριστήσω για την άψογη 

συνεργασία και καθοδήγηση του από τα πρώτα στάδια των μεταπτυχιακών μου σπουδών και για 

το αμείωτο ενδιαφέρον που έδειξε για την πρόοδο της διατριβής μου μέχρι και τα τελευταία 

στάδιά της. Η βοήθεια του ήταν καθοριστική στη βελτίωση των κειμένων κατά το στάδιο της 

συγγραφής της διατριβής, η οποία βελτίωσε σημαντικά την τελική της μορφή.  

Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τα υπόλοιπα μέλη της Τριμελούς 

Συμβουλευτικής Επιτροπής Καθηγητή κ. Δ. Καράμπαλη, για τον δανεισμό της πειραματικής 

συσκευής παραγωγής ταλαντώσεων δίχως την οποία θα ήταν αδύνατη η διεξαγωγή των 

πειραμάτων της διδακτορικής διατριβής καθώς και τις συμβουλές του στο στάδιο της ανάλυσης 

των πειραμάτων, και τον Αν. Καθηγητή κ. Ν. Μπαζαίο για τις συμβουλές του στην ανάλυση 

των κατασκευών που εξετάστηκαν στα πλαίσια της διατριβης. 

Σημαντική ήταν η βοήθεια του πολιτικού μηχανικού κ. Γ. Σεκαρά, για τα στοιχεία που 

διέθεσε για την πεζογέφυρα του Κηφισού και της κας Δ. Σπυροπούλου, υπεύθυνη του Τομέα 

των Μεταλλικών Κατασκευών στον Ο.Σ.Ε., για τα στοιχεία που μου διέθεσε για τη 

Σιδηροδρομική Γέφυρα του Γοργοποτάμου. 

Δεν θα έπρεπε να παραλείψω τους Ass. Prof. G.W. Roberts και Ass. Prof. X. Meng για τις 

συμβουλές τους και την καθοδηγησή τους στην επεξεργασία των καταγραφών GPS στο 

διάστημα που είχα την ευκαιρία να συνεργαστώ μαζί τους στο Institute of Engineering 

Surveying and Space Geodesy του University of Nottingham.   

Πολύτιμη ήταν η βοήθεια των μελών του Εργαστηρίου Γεωδαισίας, του κ. Π. 

Τριανταφυλλίδη, στα πειράματα, της κας Ε. Καμπέρη σε διοικητικά θέματα καθώς και των Δρ. 

Β. Κοντογιάννη και Σ. Πυθαρούλη για τις συμβουλές τους στα πρώτα βήματα μου στην 

εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής. Επιπλέον, σημαντική ήταν η βοήθεια των φίλων μου και 
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μεταπτυχιακών φοιτητών του Εργαστηρίου Σ. Λυκουργιώτη και Φ. Μόσχα σε όλα τα στάδια 

της εκπόνησης της διατριβής. 

Επιπλέον, δεν θα έπρεπε να παραλείψω τους όλους τους προπτυχιακούς φοιτητές, που 

συνετέλεσαν σημαντικά στην διεξαγωγή των πειραμάτων και των γεωδαιτικών μετρήσεων στις 

εξεταζόμενες κατασκευές στα πλαίσια της διατριβής, και κυρίως τους Γ. Ασκούνη, Ε. Δεντάκη, 

Θ. Θεοδώρου και Μ. Καριζώνη.    

 Ένα μεγάλο ευχαριστώ οφείλω στους γονείς μου, Θανάση και Αναστασία, για την 

ψυχολική και ηθική στήριξη σε όλη τη διάρκεια των μεταπτυχιακών σπουδών και στις αδερφές 

μου Αθηνά και Βάσω για την συνεχή ενθάρρυνσή τους. Επίσης, δεν θα μπορούσα να μην 

ευχαριστήσω τον θείο μου Σπύρο Ψιμούλη ο οποίος με ενέπνευσε την αγάπη για τα 

Μαθηματικά και μου έθεσε τις βάσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων με συνδυαστική 

και κριτική σκέψη. 

Τέλος ευχαριστώ όλους τους φίλους μου στα χρόνια των μεταπτυχιακών μου σπουδών και 

κυρίως τους Γιώργο, Νεφέλη, Θύμιο, Νταίζη, Κατερίνα, Μίρκα που με βοήθησαν και με 

παρότρυναν στις δύσκολες στιγμές και την Ναστάζια, εκτός και άλλων και για τις καθοριστικές 

συμβουλές στη παρουσίαση της διατριβής.    

Η έρευνα και η εκπόνηση της Διδακτορικής Διατριβής έγινε στα πλαίσια του ερευνητικού 

προγράμματος ΠΕΝΕΔ03 που χρηματοδοτήθηκε από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και 

Τεχνολογίας και το Ι.Μ.Π.Η.Σ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 v 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 
Το βασικό αποτέλεσμα της παρούσας διατριβής η οποία εντάσσεται στην έρευνα που 

εκπονείται στο Εργαστήριο Γεωδαισίας και Γεωδαιτικών Εφαρμογών του Τμήματος 

Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών είναι ότι το GPS και ο ρομποτικός 

θεοδόλιχος (RTS), και κυρίως ο συνδυασμός τους, έχουν τη δυνατότητα μέτρησης 

ταλαντώσεων όχι μόνο μέχρι 1 Hz, όπως τεκμηριώνεται βιβλιογραφικά, αλλά ενός πολύ 

μεγαλύτερου φάσματος (μέχρι και 4Hz), ως προς ανεξάρτητο σύστημα αναφοράς της 

μελετούμενης κατασκευής. Η δυνατότητα αυτή καλύπτει μια σημαντική ανάγκη της 

σύγχρονης μηχανικής στον τομέα του ελέγχου της δομικής ακεραιότητας (Structural 

Health Monitoring) των κατασκευών (A’ μέρος της Διατριβής). Τα συμπεράσματα αυτά 

προέκυψαν με βάση πειράματα και αναλυτική επεξεργασία των δεδομένων των 

πειραμάτων (B μέρος της Διατριβής) και εφαρμογή της τεχνικής σε δύο δύσκαμπτες 

μεταλλικές γέφυρες (Γ και Δ μέρη της Διατριβής).  

Ειδικότερα, με βάση μεγάλο (>350) αριθμό πειραμάτων σε συσκευή 

προκαθορισμένων γραμμικών ταλαντώσεων, έγινε ταυτόχρονη καταγραφή ταλαντώσεων 

γνωστού εύρους και συχνότητας από γεωδαιτικούς δέκτες GPS και RTS, με το τελευταίο 

να έχει αναβαθμιστεί για λεπτομερέστερη χρονική ανάλυση των καταγραφών. Εν συνεχεία 

συγκρίθηκαν οι εκτιμήσεις εύρους και συχνότητας που προέκυψαν από την ανάλυση των 

καταγραφών των GPS, RTS με τα πραγματικά προκαθορισμένα μεγέθη των ταλαντώσεων. 

Η επεξεργασία και αξιολόγηση των δεδομένων επέτρεψε να εκτιμηθούν τα όρια 

εφαρμογής κάθε οργάνου GPS/RTS και η απόδοσή τους.   

Η ανάλυση βασίστηκε σε στατιστικές μεθόδους (φίλτρα) και ειδικές φασματικές 

μεθόδους ανάλυσης στο πεδίο συχνοτήτων και χρόνου που επιτρέπουν επεξεργασία 

χρονικά ανισαπέχοντων και περιορισμένων σε πλήθος δεδομένων (σε αντίθεση με την 

FFT), αλλά και υπέρβαση των περιορισμών των οργάνων, όπως αστάθεια ρυθμού 

δειγματοληψίας (‘jitter’) και απώλεια κύκλων ταλάντωσης (“clipping”) του RTS. 

Διαπιστώθηκε ότι κυρίως σε υψίσυχνες ταλαντώσεις το GPS προσδιορίζει την 

κυματομορφή και τη συχνότητα των ταλαντώσεων ενώ το RTS προσδιορίζει με 

μεγαλύτερη ακρίβεια το εύρος ταλάντωσης. Ο συνδυασμός των δύο οργάνων επιφέρει το 

πλήρη προσδιορισμό των χαρακτηριστικών (εύρος και συχνότητα) της ταλάντωσης.     

Η όλη τεχνική εφαρμόστηκε σε δύο σχετικά δύσκαμπτες γέφυρες. Πρώτον, 

μεταλλική πεζογέφυρα μήκους ~60m στη Λεωφ. Κηφισού στην Αθήνα με προβλεπόμενο 
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εύρος μετακίνησης <30mm και ιδιοσυχνότητα >3Hz. Με χρήση υπερστατικού 

καταγραφικού δικτύου GPS, RTS κατεγράφησαν οι μετακινήσεις του μέσου του 

ανοίγματος λόγω περιοδικής διέγερσης από ομάδα ανθρώπων. Από την ανάλυση των 

καταγραφών των οργάνων και το συνδυασμό των αποτελεσμάτων τους προέκυψε ότι η 

απόκριση της γέφυρας ήταν 4-6mm και οι συχνότητες που εμφανίστηκαν ήταν 1, 2.3 και 

4.3 Hz (κύρια ιδιοσυχνότητα), συμφωνόντας και με καταγραφές επιταχυνσιογράφου που 

χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάρκεια των πειραμάτων.  

Η δεύτερη περίπτωση εφαρμογής της μεθόδου αποτελεί η καταγραφή της κίνησης 

ενός από τα 7 ανοίγματα της σιδηροδρομικής γέφυρας του Γοργοποτάμου. 

Χρησιμοποιήθηκε υπερστατικό καταγραφικό δίκτυο GPS, RTS για την καταγραφή των 

μετακινήσεων του άκρου και μέσου ανοίγματος κατά τη διέλευση συρμών. Οι μετρήσεις 

του GPS επηρεάστηκαν από φαινόμενο πολυανάκλασης κατά τη διάρκεια της διέλευσης 

του τραίνου, οδηγώντας σε κυματομορφή η οποία χαρακτηρίζεται από σφάλμα κλίμακας 

το οποίο τεκμηριώθηκε από επεξεργασία των δεδομένων και πειράματα. Από τη συνολική 

ανάλυση των δεδομένων των δύο οργάνων και το συνδυασμό τους προέκυψε ότι η 

μετακίνηση της γέφυρας στη διέλευση του τραίνου ήταν ~6-7mm και η κύρια 

ιδιοσυχνότητα της ~3.1-3.2Hz. Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι η κυματομορφή της απόκρισης 

παρουσιάζει διακριτή μορφή που εκφράζει το πλήθος των βαγονιών του συρμού.  

Το τελικό συμπέρασμα της διατριβής (Μέρος Ε) είναι ότι η τεκμηρίωση των νέων 

ορίων εφαρμογής και ποιότητας των καταγραφών GPS, RTS (>5mm, <5Hz) δεν επιτρέπει 

τη χρήση τους μόνο σε εύκαμπτες κατασκευές (καλωδιωτές γέφυρες, κλπ.) όπως εκτιμάτο 

μέχρι πρόσφατα, αλλά και σε πιο δύσκαμπτες κατασκευές (δικτυωτές γέφυρες, κλπ.), 

κάνοντας αυτά πολύτιμο εργαλείο στον έλεγχο της δομικής ακεραιότητας (Structural 

Health Monitoring) ευρέως τύπου κατασκευών.   

Η όλη έρευνα στόχευσε σε όργανα, λογισμικά και τεχνικές προσιτές σε ευρύ φάσμα 

ερευνητών, ώστε η μέθοδος να  μην περιορίζεται σε μερικούς ειδικούς, αλλά εκτιμάται ότι 

τυχόν χρήση βελτιωμένων λογισμικών, οργάνων εξελιγμένων προδιαγραφών και ειδικών 

υπολογιστικών τεχνικών θα επιτρέψει στο εγγύς μέλλον βελτίωση της απόδοσης των δύο 

γεωδαιτικών οργάνων. 

 

 

 

 



 vii 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 
Πρόλογος.................................................................................................................. 

Ευχαριστίες............................................................................................................... 

Περίληψη........................................................................................................…......

Περιεχόμενα............................................................................................................. 

Κατάλογος Σχήματων............................................................................................... 

Κατάλογος Πινάκων................................................................................................. 

Λίστα  Συμβολισμών................................................................................................ 

Α ΜΕΡΟΣ: ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ: 

ΣΗΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ 

1.  Σπουδαιότητα και ανάγκη μέτρησης μετακινήσεων στις 

κατασκευές................................................................................................... 

1.1  Μετρήσεις δυναμικών χαρακτηριστικών και συστηματική μέτρηση 

ταλαντώσεων σημαντικών κατασκευών....................................................... 

1.1.1  Γεωδαιτική μέτρηση ταλαντώσεων λόγω ανεμοπιέσεων του πύργου του 

Eiffel…......................................................................................................... 

1.1.2 Μέτρηση μετακινήσεων ουρανοξυστών της Ν. Υόρκης (1931).................. 

1.1.3  Μέτρηση δυναμικών χαρακτηριστικών του Πύργου TV της Στουτγάρδης   

2. Όργανα προσδιορισμού μετακινήσεων κατασκευών.......................  

2.1 Επιταχυνσιογράφος...................................................................................... 

2.1.1    Μειονεκτήματα του επιταχυνσιογράφου ..................................................... 

2.2  Όργανα καταγραφής μετακινήσεων............................................................  

2.2.1  Transducers και οπτικές ίνες.......................................................................  

2.2.2  Εκκρεμή και άλλα συστήματα για την καταγραφή μετακινήσεων 

κατασκευών..................................................................................................   

2.3  GPS – Λειτουργία οργάνου.......................................................................... 

2.3.1    Global Positioning System (GPS) – Αρχή λειτουργίας................................ 

2.3.2  Τα μέρη του συστήματος GPS..................................................................... 

2.3.3  Σφάλματα του συστήματος GPS.................................................................. 

  Στατικές και κινηματικές μετρήσεις GPS............................................................................ 
2.3.4   Στατικές και κινηματικές μετρήσεις GPS..................................................... 

 

 

 
i 

iii 

v 

vii 

xvii 

xxiv 

xxvii 

 

 

 

1 

 

4 

 

5 

6 

 

6 

8 

8 

8 

10 

 

10 

10 

11 

11 

13 

14 

16 

 



 viii 
 

2.4      Ρομποτικός θεοδόλιχος (RTS)  - Λειτουργία οργάνου.............................. 

2.4.1   Αρχές λειτουργίας ..................................................................................... 

2.4.2   Σφάλματα μετρήσεων του RTS.................................................................. 

2.5      Μέχρι τώρα γνώση για την καταγραφή μετακινήσεων κατασκευών με 

GPS και RTS-Εφαρμογές καταγραφών μετακινήσεων κατασκευών και 

πειραματική διερεύνηση............................................................................ 

2.5.1 GPS – Εφαρμογή στην καταγραφη μετακινήσεων κατασκευών.............. 

2.5.1.1 Πρώτες εφαρμογές καταγραφών μετακινήσεων κατασκευών με χρήση 

GPS.. 

2.5.1.2 Νεώτερες εφαρμογές καταγραφών μετακινήσεων κατασκευών με 

χρήση GPS................................................................................................. 

2.5.2 GPS – Πρώτες μελέτες πειραματικής διερεύνησης της ακρίβειας και 

αξιοπιστίας του..........................................................................................   

2.5.3 Ρομποτικός θεοδόλιχος (RTS) – Εφαρμογές στη καταγραφή αργών – 

στατικών μετακινήσεων............................................................................  

2.5.4 RTS - Eφαρμογές καταγραφών δυναμικών μετακινήσεων κατασκευών 

με χρήση RTS............................................................................................ 

2.5.5 RTS – Μέχρι τώρα πειραματική διερεύνηση ακρίβειας, αξιοπιστίας του 

οργάνου...................................................................................................... 

Β ΜΕΡΟΣ: ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ-ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ 

ΟΡΓΑΝΩΝ GPS ΚΑΙ RTS ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΥΨΙΣΥΧΝΩΝ 

ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΩΝ 

3.  Πειραματική διερεύνηση: διεξαγωγή και επεξεργασία μετρήσεων.......... 

3.1  Μεθοδολογία και στόχοι του πειράματος.................................................. 

3.2 Όργανα πειραματικής διάταξης................................................................. 

3.2.1  Πειραματική διάταξη των στατικών μετρήσεων....................................... 

3.2.2  Πειραματική συσκευή ελεγχόμενων εξαναγκασμένων ταλαντώσεων..... 

3.2.2.1 Συνοπτική διαδικασία λειτουργίας της συσκευής ταλαντώσεων.............. 

3.2.3  Όργανα GPS.............................................................................................. 

3.2.4  Ρομποτικός θεοδόλιχος (RTS)................................................................... 
 

 

 

18 

18 

20 

 

 

21 

21 

 

22 

 

23 

 

27 

 

30 

 

31 

 

33 

 

 

 

35 

35 

39 

39 

40 

42 

43 

45 
 

 

 



 ix 
 

3.3  Σχεδιασμός πειραμάτων................................................................................. 

3.3.1  Πειραματική διάταξη συσκευής και οργάνων...............................................  

3.3.1.1 Διάταξη μονοβάθμιου ταλαντωτή................................................................. 

3.3.1.2 Διάταξη τριτοβάθμιου ταλαντωτή................................................................. 

3.3.1.3 Διάταξη διερεύνησης της παραμέτρου της απόστασης δεκτών GPS…........ 

3.3.1.4 Διάταξη διερεύνησης της παραμέτρου της γωνίας σκόπευσης του RTS….. 

3.3.2 Αναλυτικός υπολογισμός κίνησης ταλαντωτή και των δυναμικών 

χαρακτηριστικών του..................................................................................... 

3.3.2.1 Μονοβάθμιος ταλαντωτής............................................................................. 

3.3.2.2 Τριτοβάθμιος ταλαντωτής............................................................................. 

3.3.3  Ρυθμίσεις ταλάντωσης μέσω Η/Υ................................................................. 

3.3.4  Ρυθμίσεις γεωδαιτικών οργάνων ………………………………………….. 

3.3.5  Έλεγχος της περιόδου των ταλαντώσεων ..................................................... 

3.4  Διεξαγωγή πειραμάτων.................................................................................. 

3.5  Επεξεργασία των μετρήσεων των οργάνων................................................... 

3.5.1  Επεξεργασία των καταγραφών GPS.............................................................. 

3.5.2  Προεργασία των καταγραφών RTS............................................................... 

3.6  Προβλήματα κατά την επεξεργασία των μετρήσεων.................................... 

3.6.1  Προβλήματα καταγραφών GPS..................................................................... 

3.6.1.1 Διερεύνηση και αντιμετώπιση προβλημάτων καταγραφών GPS….............. 

3.6.2  Προβλήματα καταγραφών RTS..................................................................... 

3.6.2.1 Διερεύνηση και αντιμετώπιση προβλημάτων RTS…................................... 

3.6.2.2 Τροποποίηση ενσωματωμένου λογισμικού οργάνου.................................... 

3.7  Μετασχηματισμός των συντεταγμένων των καταγραφών............................  

3.7.1  Μετασχηματισμός συστήματος αξόνων........................................................  

3.7.2 Μετασχηματισμός συστήματος αξόνων συντεταγμένων GPS...................... 

3.7.3  Μετασχηματισμός συστήματος αξόνων συντεταγμένων RTS...................... 

3.7.4  Ομογενοποίηση συντεταγμένων GPS-RTS................................................... 

3.8  Χαρακτηριστικά των καταγραφόμενων ταλαντώσεων.................................. 

4.  Μεθοδολογία ανάλυσης δεδομένων οργάνων...............................................  

4.1  Μεθοδολογία στατιστικής ανάλυσης χρονοσειρών GPS-RTS......................   
 

 

46 

46 

46 

48 

49 

50 

 

51 

53 

54 

57 

59 

59 

59 

60 

60 

61 

62 

62 

63 

64 

65 

67 

68 

69 

71 

72 

74 

74 

79 

80 

 

 



 x 
 

4.1.1  Ανάλυση χρονοσειρών σε χαμηλόσυχνες και υψίσυχνες συνιστώσες.......... 

4.1.2 Μεθοδολογία προσδιορισμού εύρους θορύβου χαμηλόσυχνης-υψίσυχνης 

συνιστώσας.................................................................................................... 

4.1.3 Μεθοδολογία προσδιορισμού εύρους μετακίνησης των καταγραφών GPS, 

RTS................................................................................................................  

4.2  Μεθοδολογία φασματικής ανάλυσης χρονοσειρών GPS-RTS...................... 

4.2.1  Τεχνικές φασματικής ανάλυσης σε ισαπέχοντα δεδομένα............................ 

4.2.2  Στατιστική σημαντικότητα και όριο Nyquist ................................................ 

4.2.3 Κώδικας Normperiod για την φασματική ανάλυση ανισαπέχοντων 

δεδομένων με μέθοδο Ελαχίστων Τετραγώνων............................................. 

4.2.4 Πεδίο στατιστικά σημαντικών συχνοτήτων με βάση τις καταγραφές των 

GPS, RTS....................................................................................................... 

4.2.5  Ανάλυση κυματιδίων (wavelets).................................................................... 

5. Επεξεργασία δεδομένων και αποτελέσματα πειραμάτων.............................. 

5.1 Ανάλυση χρονοσειρών GPS, RTS για στατικές μετρήσεις........................... 

5.1.1 Στατιστική εκτίμηση ορίων θορύβου των οργάνων GPS, RTS.....................  

5.1.1.1 Προσδιορισμός ορίων θορύβου GPS της χαμηλόσυχνης συνιστώσας.......... 

5.1.1.2 Προσδιορισμός ορίων θορύβου GPS της υψίσυχνης συνιστώσας................ 

5.1.1.3 Προσδιορισμός ορίων θορύβου RTS της χαμηλόσυχνης συνιστώσας.......... 

5.1.1.4 Προσδιορισμός ορίων θορύβου RTS της υψίσυχνης συνιστώσας................ 

5.1.2 Φασματική ανάλυση στατικών μετρήσεων GPS, RTS.................................. 

5.1.2.1 Σύγκριση ορίων θορύβου GPS και RTS….................................................... 

5.2 Ανάλυση χρονοσειρών GPS, RTS για διεγέρσεις μονοβάθμιου ταλαντωτή 

με σταθερή συχνότητα διέγερσης.................................................................. 

5.2.1 Προσδιορισμός εύρους ταλάντωσης……………………………………….. 

5.2.1.1 Χρονοσειρές GPS.......................................................................................... 

5.2.1.2 Χρονοσειρές RTS.......................................................................................... 

5.2.1.3 Σύγκριση των εκτιμήσεων εύρους των χρονοσειρών GPS και RTS…......... 

5.2.2 Προσδιορισμός συχνότητα ταλάντωσης........................................................ 

5.2.2.1 Χρονοσειρές GPS.......................................................................................... 

5.2.2.2 Χρονοσειρές RTS.......................................................................................... 
 

 

81 

 

83 

 

83 

89 

89 

91 

 

93 

 

95 

95 

97 

97 

97 

97 

99 

100 

102 

103 

104 

 

105 

105 

105 

108 

111 

112 

112 

114 

 

 



 xi 
 

5.2.2.3 Σύγκριση των εκτιμήσεων εύρους των χρονοσειρών GPS και RTS…......... 

5.3 Ανάλυση χρονοσειρών GPS, RTS για διεγέρσεις τριτοβάθμιου ταλαντωτή 

με σταθερή διέγερση...................................................................................... 

5.3.1 Καταγραφές οργάνων GPS, RTS................................................................... 

5.3.2 Συμπεράσματα για τις καταγραφές GPS, RTS σε τριτοβάθμιο ταλαντωτή.. 

5.4 Ανάλυση χρονοσειρών GPS, RTS για διεγέρσεις τριτοβάθμιου ταλαντωτή 

με γραμμικά αυξανόμενη συχνότητα............................................................. 

5.4.1 Καταγραφές οργάνων GPS, RTS................................................................... 

5.4.2 Φασματική ανάλυση των καταγραφές των GPS, RTS στο πεδίο των 

συχνοτήτων και του χρόνου........................................................................... 

5.4.3 Συμπεράσματα για τις καταγραφές GPS, RTS.............................................. 

5.5 Διερεύνηση επίδρασης διάφορων παραμέτρων στην απόδοση των GPS, 

RTS................................................................................................................  

5.5.1 Ανάλυση της επίδρασης της γωνίας σκόπευσης με RTS σε  μονοβάθμιες 

ταλαντώσεις................................................................................................... 

5.5.2 Αναλυση χρονοσειρών GPS και RTS για διεγέρσεις μεγάλης χρονικής 

διάρκειας........................................................................................................ 

5.5.3 Αναλυση χρονοσειρών GPS για μεγάλο μήκος βάσης (~200m)................... 

ΜΕΡΟΣ Γ:ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑΣ 

ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΚΗΦΙΣΟΥ  

6. Πεζογέφυρα Κηφισού.................................................................................... 

6.1 Κατασκευαστικά στοιχεία............................................................................. 

6.1.1 Γενικά χαρακτηριστικά ……………………………………………….…… 

6.1.2 Στοιχεία μελέτης…………………………………………………………... 

6.1.3 Διαθέσιμα στοιχεία έργου………………………………………………….. 

6.2 Αναλυτική εκτίμηση της δυναμικής συμπεριφοράς της γέφυρας………….  

6.2.1 Προσομοίωση φορέα..................................................................................... 

6.2.2 Ανάλυση γέφυρας-Προσδιορισμός ιδιοσυχνοτήτων και ιδιομορφών........... 

6.2.3 Προσομοίωση φόρτισης................................................................................. 

6.2.4 Δυναμική ανάλυση των μετακινήσεων.......................................................... 

7. Γεωδαιτικές μετρήσεις ταλαντώσεων της πεζογέφυρας Κηφισού............. 
 

 

115 

 

117 

117 

119 

 

120 

120 

 

123 

126 

 

126 

 

126 

 

129 

131 

 

 

134 

135 

135 

136 

137 

138 

138 

139 

141 

141 

143 

 

 



 xii 
 

7.1 Όργανα μετρήσεων και επιλογή θέσεων ελέγχου..........................................  

7.1.1 Όργανα μετρήσεων........................................................................................  

7.1.2 Επιλογή θέσεων εγκατάστασης οργάνων (θέσεις ελέγχου)...........................   

7.2 Προετοιμασία και διεξαγωγή μετρήσεων...................................................... 

7.2.1 Προετοιμασία μετρήσεων..............................................................................  

7.2.2 Διεξαγωγή πειραμάτων.................................................................................. 

7.2.2.1 Διέγερση της γέφυρας.................................................................................... 

8.         Επεξεργασία καταγραφών ταλάντωσης πεζογέφυρας................................... 

8.1 Προκαταρκτική επεξεργασία δεδομένων...................................................... 

8.1.1 Επίλυση καταγραφών GPS με κινηματική μέθοδο........................................ 

8.1.2 Μετασχηματισμός συστήματος αναφοράς μετρήσεων οργάνων..................  

8.1.3 Διαχωρισμός χρονοσειρών διεγέρσεων......................................................... 

8.2 Χαμηλόσυχνες και υψίσυχνες συνιστώσες της καταγεγραμμένης κίνησης-

θεωρητική προσέγγιση................................................................................... 

8.2.1 Προσδιορισμός μετακινήσεων γέφυρας κατά τις διεγέρσεις.........................    

8.2.2 Διάκριση μεταξύ χαμηλόσυχνων και υψίσυχνων συνιστωσών της 

καταγεγραμμένης κίνησης............................................................................. 

8.2.3 Υπολογισμός χαμηλόσυχνων και υψίσυχνων συνιστωσών των 

καταγεγραμμένων κινήσεων..........................................................................  

8.2.4 Μεθοδολογία εκτίμησης ορίων θορύβου μετρήσεων RTS και GPS των 

χρονοσειρών των χαμηλόσυχνων και υψίσυχνων συνιστωσών ................... 

8.2.5 Μεθοδολογία προσδιορισμού και διερεύνησης της στατιστικής 

σημαντικότητας των χρονοσειρών των χαμηλόσυχνων και υψίσυχνων 

συνιστωσών................................................................................................... 

8.2.5.1 Μεθοδολογία προσδιορισμού εύρους χρονοσειρών χαμηλόσυχνων 

συνιστωσών...................................................................................................  

8.2.5.2 Μεθοδολογία προσδιορισμού εύρους χρονοσειρών υψίσυχνων 

συνιστωσών................................................................................................. 
 

 

 

 

 

143 

143 

145 

148 

148 

149 

151 

154 

154 

154 

156 

157 

 

160 

160 

 

160 

 

162 

 

163 

 

 

163 

 

163 

 

164 
 

 

 

 

 



 xiii 
 

8.2.5.3 Διερεύνηση στατιστικής σημαντικότητας των εκτιμημένων ευρών των 

χρονοσειρών των χαμηλόσυχνων και υψίσυχνων συνιστωσών....................  

8.3 Εκτίμηση ορίων θορύβου των χρονοσειρών των χαμηλόσυχνων και 

υψίσυχνων συνιστωσών................................................................................. 

8.3.1 Εκτίμηση ορίων θορύβου χρονοσειρών των χαμηλόσυχνων συνιστωσών 

των GPS......................................................................................................... 

8.3.2 Εκτίμηση ορίων θορύβου των χρονοσειρών των υψίσυχνων συνιστωσών 

του GPS…...................................................................................................... 

8.3.3 Εκτίμηση ορίων θορύβου των χρονοσειρών των χαμηλόσυχνων συνιστωσών 

του RTS..................................................................................... 

8.3.4 Εκτίμηση ορίων θορύβου των χρονοσειρών των υψίσυχνων συνιστωσών 

του RTS.......................................................................................................... 

8.3.5 Σύνοψη εκτιμήσεων των ορίων θορύβου των χρονοσειρών των 

χαμηλόσυχνων και υψίσυχνων συνιστωσών των GPS και RTS…............... 

8.4 Εκτίμηση του εύρους ταλάντωσης με βάση τις χαμηλόσυχνες και 

υψίσυχνες συνιστώσες των χρονοσειρών των GPS, RTS............................. 

8.4.1 Εκτίμηση του εύρους των χαμηλόσυχνων και των υψίσυχνων συνιστωσών 

των χρονοσειρών των RTS............................................................................ 

8.4.2 Εκτίμηση εύρους των χαμηλόσυχνων και των υψίσυχνων χρονοσειρών των 

GPS......................................................................................................... 

8.5 Φασματικά χαρακτηριστικά των υπολογισμένων μετακινήσεων..................   

8.5.1 Φασματική ανάλυση δεδομένων των περιόδων ηρεμίας...............................  

8.5.2 Φασματική ανάλυση δεδομένων των οργάνων κατά την διάρκεια 

διεγέρσεων.....................................................................................................  

8.6 Συμπεράσματα για τη μέτρηση των ταλαντώσεων της πεζογέφυρας του 

Κηφισού.........................................................................................................  

Δ ΜΕΡΟΣ: ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ 

ΓΕΦΥΡΑΣ ΤΟΥ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ 

9. Η σιδηροδρομική γέφυρα Γοργοποτάμου..................................................... 

9.1 Γενικά χαρακτηριστικά.................................................................................. 

9.2 Κατασκευαστικά στοιχεία............................................................................. 
 

 

 

164 

 

165 

 

166 

 

168 

 

170 

 

172 

 

173 

 

174 

 

174 

 

178 

183 

183 

 

186 

 

189 

 

 

192 

192 

193 

 

 



 xiv 
 

9.2.1 Μεταβολές στη μορφή της Γέφυρας.............................................................. 

9.2.2 Δομικά χαρακτηριστικά της Γέφυρας............................................................ 

9.2.3 Προβλήματα της Γέφυρας............................................................................. 

9.3 Δυναμική συμπεριφορά της γέφυρας............................................................. 

9.3.1    Σύγκριση με άλλες γέφυρες........................................................................... 

9.3.2 Εμπειρικές μέθοδοι........................................................................................ 

9.3.3 Εκτιμήσεις δυναμικών χαρακτηριστικών της γέφυρας Γοργοποτάμου......... 

10. Γεωδαιτικές μετρήσεις γέφυρας Γοργοποτάμου............................................  

10.1 Σχεδιασμός και διεξαγωγή μετρήσεων.......................................................... 

10.1.1 Επιλογή οργάνων...........................................................................................    

10.1.2 Επιλογή θέσεων εγκατάστασης οργάνων......................................................   

10.1.3 Προετοιμασία μετρήσεων.............................................................................. 

10.1.4 Διεξαγωγή πειραμάτων.................................................................................. 

10.2 Ανάλυση καταγραφών GPS και RTS............................................................ 

10.2.1 Επίλυση μετρήσεων GPS με κινηματική μέθοδο.......................................... 

10.3 Επεξεργασία χρονοσειρών GPS και RTS...................................................... 

10.3.1 Μετασχηματισμός συστήματος αναφοράς καταγραφών οργάνων................  

10.3.2 Διαχωρισμός χρονοσειρών διεγέρσεων......................................................... 

10.3.3 Βασικές χρονοσειρές των GPS, RTS............................................................. 

10.4 Εντοπισμός και διερεύνηση σφάλματος κλίμακας στις χρονοσειρές 

GPS................................................................................................................ 

10.5 Διερεύνηση αιτιών σφάλματος κλίμακας στις χρονοσειρές του GPS........... 

10.5.1 Διερεύνηση αιτίου 1: επίδραση μεταβολής γεωμετρίας και πλήθους 

δορυφόρων..................................................................................................... 

10.5.2 Διερεύνηση αιτίου 2: πιθανή αδυναμία επιλύσεων αβεβαιοτήτων από το 

λογισμικό.......................................................................................................   

10.5.2.1Επίλυση με όλους τους δορυφόρους............................................................. 

10.5.2.2Επίλυση με εξαίρεση δορυφόρων………………………………………….  

10.5.3 Διερεύνηση αιτίου 3: Πειραματική διερεύνηση για την εξακρίβωση του 

αιτίου μεγάλων φαινομενικών μετακινήσεων της κατακόρυφης 

συντεταγμένης............................................................................................... 

 

 

194 

195 

195 

197 

197 

198 

198 

199 

199 

200 

200 

202 

203 

206 

206 

208 

208 

209 

209 

 

210 

213 

 

213 

 

216 

217 

218 

 

 

220 

 

 



 xv 
 

10.5.4 Συμπεράσματα διερευνήσεων........................................................................ 

10.6 Χαμηλόσυχνες και υψίσυχνες συνιστώσες της καταγεγραμμένης κίνησης – 

Μεθοδολογική προσέγγιση......................................................................... 

10.6.1 Διαχωρισμός μεταξύ χαμηλόσυχνων και υψίσυχνων συνιστωσών της 

καταγεγραμμένης κίνησης............................................................................. 

10.6.2 Μεθοδολογία εκτίμησης ορίων θορύβου μετρήσεων RTS των χρονοσειρών 

των χαμηλόσυχνων και υψίσυχνων συνιστωσών.................... 

10.6.3 Μεθοδολογία προσδιορισμού και διερεύνησης της στατιστικής 

σημαντικότητας των χρονοσειρών χαμηλόσυχνης και υψίσυχνης 

συνιστώσας.................................................................................................... 

10.7 Εκτίμηση ορίων θορύβου των χρονοσειρών χαμηλόσυχνων και υψίσυχνων 

συνιστωσών................................................................................. 

10.7.1 Όρια θορύβου χρονοσειρών χαμηλόσυχνων συνιστωσών του RTS............. 

10.7.2 Όρια θορύβου χρονοσειρών υψίσυχνων συνιστώσων του RTS.................... 

10.7.3 Συνοπτικά συμπεράσματα των ορίων θορύβου των χρονοσειρών 

χαμηλόσυχνων και υψίσυχνων συνιστωσών του RTS.................................. 

10.8 Εκτίμηση του εύρους ταλάντωσης................................................................  

10.8.1 Μεταβολές συντεταγμένων των χρονοσειρών RTS...................................... 

10.8.1.1  Κατακόρυφος άξονας.................................................................................. 

10.8.1.2  Διαμήκης άξονας......................................................................................... 

10.8.1.3  Εγκάρσιος άξονας........................................................................................ 

10.8.1.4 Σύνοψη αποτελεσμάτων χρονοσειρών RTS................................................ 

10.8.2 Μεταβολές των φαινομενικών μεταβολών συντεταγμένων των 

χρονοσειρών GPS.......................................................................................... 

10.9 Φασματική ανάλυση των χρονοσειρών GPS και RTS..................................  

10.9.1 Σύνοψη συμπερασμάτων της στατιστικής και φασματικής ανάλυσης των 

χρονοσειρών GPS, RTS….............................................................................  

10.10 Διόρθωση δεδομένων GPS............................................................................  

10.10.1 Μεθοδολογία................................................................................................. 

10.10.2 Εφαρμογή σε διέγερση συγκεκριμένου συρμού........................................... 

 

 

 

224 

 

224 

 

225 

 

225 

 

 

226 

 

227 

227 

230 

 

231 

232 

232 

232 

235 

235 

235 

 

237 

241 

 

243 

244 

244 

245 

 

 

 



 xvi 
 

10.11 Συμπεράσματα που προέκυψαν για τη συμπεριφορά της γέφυρας του 

Γοργοποτάμου με βάση τις χρονοσειρές των GPS, RTS............................... 

Ε ΜΕΡΟΣ: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

11. Συμπεράσματα……………………………………………………………... 

11.1 Σύνοψη προηγούμενων απόψεων –περιορισμέων για την εφαρμογή των 

GPS, RTS στη μέτρηση ταλαντώσεων..........................................................  

11.2 Σύνοψη αποτελεσμάτων πειραματικής διερεύνησης..................................... 

11.3 Σύνοψη των συμπερασμάτων της αναλυτικής διερεύνησης των 

αποτελεσμάτων των πειραμάτων...................................................................  

11.4 Συμπεράσματα από τη μελέτη των ταλαντώσεων της πεζογέφυρας 

Κηφισού......................................................................................................... 

11.5  Συμπεράσματα των καταγραφών της σιδηροδρομικής γέφυρας 

Γοργοποτάμου................................................................................................ 

11.6   Σύνοψη των συμπερασμάτων της απόδοσης GPS, RTS στη καταγραφή 

ταλαντώσεων-υψίσυχνων κινήσεων.............................................................. 

12. Προοπτικές…………………………………………………………………. 

12.1  Προοπτικές βελτίωσης οργάνων (hardware)................................................. 

12.2  Προοπτικές βελτίωσης μεθόδων ανάλυσης (software).................................. 

12.3 Προοπτικές ανάπτυξης συστημάτων αυτόματης και τηλεμετρικής 

καταγραφής....................................................................................................  

13. Βιβλιογραφία................................................................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

247 

 

249 

 

249 

250 

 

251 

 

252 

 

254 

 

256 

257 

257 

258 

 

258 

260 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 xvii 
 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ 
 

Σχήμα 1.1: Άμεση αύξηση της εγκάρσιας επιτάχυνσης (κόκκινη γραμμή) της 
Millenium Bridge όταν το φορτίο της υπερβεί ένα συγκεκριμένο όριο ............. 

Σχήμα 1.2: Πεζογέφυρα Κανελοπούλου και διαγράμματα εγκάρσιων και 
κατακόρυφων επιταχύνσεων που προκλήθηκαν λόγω διεγέρσης μέσω αλμάτων 
για τον έλεγχο γεωδαιτικών καταγραφών............................................ 

Σχήμα 1.3: Διάγραμμα ανεμολογίου με τους ομόκεντρους κύκλους να 
συμβολίζουν μετακίνηση ανά 2 cm της κορυφής του πύργου του Eiffel στις 
12/11/1894........................................................................................................... 

Σχήμα 1.4: Ποιοτικά διαγράμματα της μετακίνησης ενός εύκαμπτου και ενός 
δύσκαμπτου ουρανοξύστη της Ν. Υόρκης.......................................................... 

Σχήμα 2.1: Καταγραφές επιταχύνσεων της διεύθυνσης Βορράς-Νότος από τρεις 
διαφορετικούς επιταχυνσιογράφους για τον σεισμό Chi-Chi, Ταϊβάν (1999) και 
οι αντίστοιχες υπολογισμένες μετακινήσεις ................................................. 

Σχήμα 2.2: Αρχή λειτουργίας του GPS..................................................................... 
Σχήμα 2.3: «Αστερισμός» των τροχιών των δορυφόρων του GPS, στο Νόττινγχαμ 

της Αγγλίας...................................................................................... 
Σχήμα 2.4: Δέκτες και κεραίες (antenna) GPS......................................................... 
Σχήμα 2.5: Ανάκλαση σήματος GPS σε παράπλευρες επιφάνειες (κτίρια, κλπ.)..... 
Σχήμα 2.6: Σχέση γεωμετρικής διάταξης δορυφόρων και σφάλματος GPS............. 
Σχήμα 2.7: Προσδιορισμός θέσης σημείου με την μέθοδο DGPS........................... 
Σχήμα 2.8: Μέθοδος post-process kinematic............................................................ 
Σχήμα 2.9: Σύστημα εντοπισμού του RTS............................................................... 
Σχήμα 2.10: Σχέδιο του Calgary Tower και οι καταγραφές μετακίνησεις από το 

GPS...................................................................................................................... 
Σχήμα 2.11: Διαγράμματα της διαμήκους και κατακόρυφης μετακίνησης του 

μέσου του κεντρικού ανοίγματος της Humber Bridge από καταγραφές GPS..... 
Σχήμα 2.12: Σχεδιάγραμμα πύργου του Τόκιου....................................................... 
Σχήμα 2.13: Διαγράμματα καταγραφών GPS του πύργου του Τόκιου.................... 
Σχήμα 2.14: Φάσματα FFT των καταγραφών του GPS σε πύργο στο Τόκιο........... 
Σχήμα 2.15: Διάγραμμα της Forth Road Bridge όπου φαίνονται οι δέκτες GPS..... 
Σχήμα 2.16: Διάγραμμα των καταγραφών των 5 δεκτών GPS κατά μήκος του 

κεντρικού ανοίγματος Forth Road Bridge........................................................... 
Σχήμα 2.17: Η πειραματική διάταξη και τα αποτελέσματα των καταγραφών GPS 

του Celebi, 2000.................................................................................................. 
Σχήμα 2.18: Διαγράμματα συσχέτισης απόκλισης των καταγραφών του GPS με 

την συχνότητα περιστροφής σε πειράματα κυκλικής τροχιάς (Nickitopoulo et 
al., 2006).............................................................................................................. 

Σχήμα 2.19: Διάγραμμα καταγραφής της ταλάντωσης της συσκευής με GPS 
(διακεκομμένη γραμμή) και transducer (συνεχής γραμμή) για συχνότητα 
ταλάντωσης 2 Hz και εύρος ταλάντωσης............................................................ 

Σχήμα 2.20: Δίκτυο RTS παρακολούθησης μετακινήσεων των κατασκευών στη 
περιοχή διάνοιξης σηράγγων του μετρό του Άμστερνταμ.................................. 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
2 

 
 
3 

 
 
5 
 
6 

 
 
9 
12 
 

13 
14 
15 
16 
17 
19 
20 
 

23 
 

23 
24 
24 
25 
26 
 

26 
 

27 
 
 

28 
 
 

29 
 

30 
 
 
 
 
 
 



 xviii 
 

Σχήμα 2.21: Διάγραμμα μετακινήσεων της Wilford Bridge με βάση GPS-RTS..... 
Σχήμα 2.22: Γέφυρα Ευρίπου και η θέση παρακολούθησης με GPS-RTS.............. 
Σχήμα 2.23: Φασματικές αναλύσεις FFT των κατακόρυφων μεταβολών θέση 

ελέγχου της Γέφυρας του Ευρίπου με βάση RTS και GPS (Lekidis et al., 
2005).................................................................................................................... 

Σχήμα 2.24: Διάγραμμα συσχέτισης της απόκλισης του εκτιμημένου εύρους από 
το RTS ταλάντωσης από το πραγματικό σε πειράματα ταλάντωσης (Gikas et 
al., 2006).............................................................................................................. 

Σχήμα 3.1: Κεραία GPS και ανακλαστήρας τοποθετημένα σε σταθερή βάση που 
αποτελεί το σημείο ελέγχου................................................................................. 

Σχήμα 3.2: Διάταξη πειραματικής συσκευής εξαναγκασμένων ταλαντώσεων........ 
Σχήμα 3.3: Διάταξη ταλαντωτή με τον κινητήρα και τα βαγόνια............................. 
Σχήμα 3.4: Κεραία JAVAD Legacy-E, δέκτης Legacy-H και δέκτης Hiper-Pro..... 
Σχήμα 3.5: Ρομποτικός θεοδόλιχος Leica TCA 1201............................................... 
Σχήμα 3.6: Διάταξη μονοβάθμιου ταλαντωτή.......................................................... 
Σχήμα 3.7: Τα όργανα βάσης GPS και RTS σε σταθερό έδαφος............................. 
Σχήμα 3.8: Διάταξη τριτοβάθμιου ταλαντωτή με τους ανακλαστήρες και GPS...... 
Σχήμα 3.9: Διάταξη οργάνων GPS για το πείραμα όπου εξετάζεται η επίδραση της 

παραμέτρου μήκος βάσης.............................................................................. 
Σχήμα 3.10: Διάταξη συσκευής ταλάντωσης και θέσεων RTS για την 

παρακολούθηση της ταλάντωσης υπό διαφορετικές γωνίες................................ 
Σχήμα 3.11: Διάγραμμα συσχέτισης του συντελεστή D με το λόγο β...................... 
Σχήμα 3.13: Ιδιομορφές του ταλαντωτή................................................................... 
Σχήμα 3.14: Αρχείο καταγραφών δέκτη GPS κατά την εισαγωγή των μετρήσεων 

στο λογισμικό Pinnacle........................................................................................ 
Σχήμα 3.15: Εμφάνιση διακοπών στις χρονοσειρές του GPS.................................. 
Σχήμα 3.16: Διάγραμμα όπου παρουσιάζονται οι δορυφόροι με διαφορετικούς 

χρωματισμούς από τους οποίους λαμβάνει σήμα οι δέκτες GPS ....................... 
Σχήμα 3.17: Φασματική ανάλυση FFT χρονοσειράς RTS θεωρώντας ότι οι 

μετρήσεις είναι ισαπέχουσες................................................................................ 
Σχήμα 3.18: Ενδεικτικό ποιοτικό διάγραμμα εσφαλμένης εκτίμησης της 

χρονοιστορίας ενός μεγέθους εξαιτίας μη-σταθερής δειγματοληψίας................ 
Σχήμα 3.19: Γράφημα το οποίο δείχνει το συντεταγμένες δέκτη GPS σύστημα 

αναφοράς WGS84................................................................................................ 
Σχήμα 3.20: Γραμμικός μετασχηματισμός συστήματος αναφοράς που μεταφέρεται 

και περιστρέφεται .......................................................................... 
Σχήμα 3.21: Μετατροπή συστήματος συντεταγμένων GPS που  μεταφέρεται 

μόνο...................................................................................................................... 
Σχήμα 3.22: Διάγραμμα των καταγραφών (x,y) του RTS και προσαρμογή ευθείας 

για τον προσδιορισμό του άξονα ταλάντωσης..................................................... 
Σχήμα 3.23: Διάγραμμα χρονοσειράς ταλάντωσης του RTS όπως προέκυψε με 

βάση τον μετασχηματισμό από την γραφική προσέγγιση με την βοήθεια 
αεροφωτογραφίας και με την προσαρμογή ευθείας για την εκτίμηση του άξονα 
ταλάντωσης............................................................................................... 

 
 
 
 
 
 

31 
32 
 
 

32 
 
 

34 
 

39 
40 
42 
44 
45 
46 
47 
48 
 

49 
 

50 
52 
56 
 

61 
62 
 

63 
 

66 
 

68 
 

69 
 

70 
 

71 
 

73 
 
 

 
73 
 
 

 
 
 
 



 xix 
 

Σχήμα 3.24: Διαγράμματα χρονοσειρών ταλάντωσης του GPS και RTS για τον 
εντοπισμό του 1ου και 3ου μέρους......................................................................... 

Σχήμα 3.25: Διάγραμμα καταγραφής GPS και RTS όπου εμφανίζονται 
ψευδοδιακυμάνσεις στις ταλαντώσεις................................................................. 

Σχήμα 3.26: Χρονοσειρές μετακίνησης βαγονιού με βάση μετρήσεις GPS και RTS 
όπου εντοπίζεται ασύμμετρη ταλάντωση του βαγονιού.............................. 

Σχήμα 3.27: Χρονοσειρές μετακίνησης βαγονιού με βάση μετρήσεις GPS και RTS 
όπου εντοπίζεται μόνιμη μετακίνηση μετά το τέλος της ταλάντωσης........ 

Σχήμα 4.1: Καταγραφές GPS όπου εφαρμόζεται η ημι-ντετερμινιστική 
μεθοδολογία......................................................................................................... 

Σχήμα 4.2: Ενδεικτικό δείγμα διαχωρισμού χρονοσειράς........................................ 
Σχήμα 4.3: Διάγραμμα προσδιορισμού εύρους μετακινήσεων μίας χρονοσειράς υi 

με βάση τις ακραίες τιμές.................................................................................... 
Σχήμα 4.4: Διάγραμμα προσδιορισμού εύρους μετακινήσεων μίας χρονοσειράς υi, 

όπου απαιτείται μείωση της ζώνης φίλτρου λόγω του θορύβου..................... 
Σχήμα 4.5: Διάγραμμα συσχέτισης εύρους του φίλτρου ζώνης σε σχέση με τη 

συχνότητα ταλάντωσης για τις χρονοσειρές του GPS και RTS.......................... 
Σχήμα 4.6: Μεθοδολογία της απομόνωσης των τμημάτων χρονοσειράς και 

προσδιορισμό του εύρους ................................................................................... 
Σχήμα 4.7: Υπόλοιπο χρονοσειράς μετά την εφαρμογή φίλτρου ζώνης.................. 
Σχήμα 4.8: Εμφάνιση αλλοίωσης (aliasing) κατά τη φασματική ανάλυση 

χρονοσειράς......................................................................................................... 
Σχήμα 5.1: Χρονοσειρές χαμηλόσυχνης και υψίσυχνης συνιστώσας του GPS για 

το πείραμα στατικών μετρήσεων stat1 και για τις τρεις συντεταγμένες............. 
Σχήμα 5.2: Χρονοσειρές χαμηλόσυχνης και υψίσυχνης συνιστώσας του GPS για 

το πείραμα στατικών μετρήσεων stat2 και για τις τρεις συντεταγμένες............. 
Σχήμα 5.3: Φάσματα αντιπροσωπευτικών χρονοσειρών της υψίσυχνης 

συνιστώσας των GPS, RTS που αντιστοιχούν στον κατακόρυφο άξονα για 
ακινησία............................................................................................................... 

Σχήμα 5.4: Αντιπροσωπευτικά διαγράμματα χρονοσειρών της υψίσυχνης 
συνιστώσας του GPS για διάφορα εξεταζόμενα εύρη και συχνότητες 
ταλάντωσης.......................................................................................................... 

Σχήμα 5.5: Διαγράμματα χρονοσειρών ταλαντώσεων για συχνότητα και εύρος για 
εξέταση του εύρους και της συχνότητας στο θόρυβο μετρήσεων................. 

Σχήμα 5.6: Αντιπροσωπευτικά διαγράμματα χρονοσειρών RTS για διάφορες 
συχνότητες και εύρος ταλάντωσης...................................................................... 

Σχήμα 5.7: Διάγραμμα χρονοσειρών ταλαντώσεων του RTS για συχνότητα 
ταλάντωσης 4Hz.................................................................................................. 

Σχήμα 5.8: Διαγράμμα συσχέτισης της εκτίμησης εύρους ταλάντωσης από το 
πραγματικό σε σχέση με το εύρος ταλάντωσης για κάθε συχνότητα 
ταλάντωσης από τις μετρήσεις GPS-RTS........................................................... 

Σχήμα 5.9: Φάσματα αναλύσεων χρονοσειρών GPS με χρήση του κώδικα 
Normperiod και του FFT..................................................................................... 

Σχήμα 5.10: Φάσματα αντιπροσωπευτικών χρονοσειρών RTS με ανάλυση με τον 
κώδικα Normperiod............................................................................................. 

 
 
 
 
 

 
75 
 

76 
 

77 
 

78 
 

80 
82 
 

85 
 

85 
 

87 
 

88 
89 
 

92 
 

98 
 

101 
 
 

104 
 
 

106 
 

108 
 

110 
 

110 
 
 

112 
 

113 
 

115 
 
 
 
 
 



 xx 
 

Σχήμα 5.11: Διαγράμματα των συνολικών χρονοσειρών του GPS, RTS και των 
πρώτων μέρων τους για συχνότητα διέγερσης 4 Hz ........................................... 

Σχήμα 5.12: Φάσματα πειραμάτων τριτοβάθμιου ταλαντωτή για τις ολόκληρες και 
το πρώτο μέρος των χρονοσειρών του GPS, RTS για συχνότητα διέγερσης 4Hz 
...................................................................................................................... 

Σχήμα 5.13: Διάγραμμα γραμμικής αύξησης της συχνότητας διέγερσης από 0,1 σε 
5Hz, σε 60 sec................................................................................................. 

Σχήμα 5.14: Καταγραφή των ταλαντώσεων του 1ου και 3ου βαγονιού κατά την 
διέγερση με γραμμικά αυξανόμενη συχνότητα από 0.1 σε 5Hz σε 60sec από 
GPS, RTS............................................................................................................. 

Σχήμα 5.15: Φάσματα των χρονοσειρών GPS και RTS, για το 1ο και το 3ο βαγόνι 
Σχήμα 5.16: Φάσματα της wavelet ανάλυσης των χρονοσειρών GPS, RTS............ 
Σχήμα 5.17: Διαγράμματα χρονοσειρών των RTS για στόχευση ταλάντωσης υπό 

γωνία 90ο και 0ο................................................................................................... 
Σχήμα 5.18: Διαγράμματα χρονοσειρών των καταγραφών του GPS για πειράματα 

ταλαντώσεων μεγάλης χρονικής διάρκειας (~10min)....................... 
Σχήμα 5.19: Διαγράμματα χρονοσειρών των καταγραφών του GPS για πειράματα 

ταλαντώσεων με μεγάλη βάση GPS (~200m)................................... 
Σχήμα 6.1: Άποψη της πεζογέφυρας στη λεωφόρο  Κηφισού που μελετήθηκε....... 
Σχήμα 6.2: Όψη της μεταλλικής πεζογέφυρας στη λεωφόρο Κηφισού όπως 

προέκυψε από το διατεθέν αρχείο CAD.............................................................. 
Σχήμα 6.3: Εγκάρσια τομή της πεζογέφυρας του Κηφισού...................................... 
Σχήμα 6.4: Όψη γέφυρας όπου παρατηρούνται οι χιαστί σύνδεσμοι του 

δικτυώματος......................................................................................................... 
Σχήμα 6.5: Απλοποιητικό μοντέλο του κεντρικού ανοίγματος της γέφυρας............ 
Σχήμα 6.6: Προσομοίωμα της πεζογέφυρας στο SAP9............................................ 
Σχήμα 6.7: Προσομοίωμα παραμόρφωσης πεζογέφυρας Κηφισού από ανάλυση με 

το λογισμικό SAP9.......................................................................................... 
Σχήμα 6.8: Προσομοίωση της μεταβολής του φορτίου που ασκήθηκε μέσω των 

αλμάτων συναρτήσει του χρόνου........................................................................ 
Σχήμα 6.9: Κατακόρυφη μετακίνηση του μέσου του ανοίγματος του 

καταστρώματος όπως προέκυψε από την ιδιομορφική ανάλυση στο SAP9 και 
οι αντίστοιχες καταγραφές επιταχυνσιογράφου.................................................. 

Σχήμα 7.1: Φωτογραφία της γέφυρας με τα πιθανά σημεία τοποθέτησης οργάνων 
Σχήμα 7.2: Οι δύο θέσεις ελέγχου (1,2) στο πάνω μέρος του μεταλλικού 

δικτυώματος στο μέσο του κεντρικού ανοίγματος.............................................. 
Σχήμα 7.3: Η θέση ελέγχου στη κουπαστή στο μέσο του κεντρικού ανοίγματος.... 
Σχήμα 7.4: Σύστημα πάκτωσης του δέκτη GPS και του ανακλαστήρα RTS........... 
Σχήμα 7.5: Πλήρη διάταξη οργάνων βάσης............................................................. 
Σχήμα 7.6: Πανοραμική άποψη των σημείων ελέγχου της γέφυρας........................ 
Σχήμα 7.7: Κάτοψη της πεζογέφυρας όπου υποδεικνύονται οι θέσεις ελέγχου....... 
Σχήμα 7.8: Διέγερση της γέφυρας με συντονισμένα επιτόπια άλματα..................... 
Σχήμα 8.1: Χρονοσειρές της κατακόρυφης συντεταγμένης GPS με επίλυση των 

καταγραφών με χρήση της συχνότητας L1&L2 (α) και L1(β)............................ 
Σχήμα 8.2: Διαγράμματα στροφής των συστημάτων συντεταγμένων των GPS και 

RTS δεξιόστροφα κατά 20ο και 150ο................................................................... 
 

 
 
 

 
118 

 
 

119 
 

121 
 
 

121 
124 
125 

 
128 

 
130 

 
133 
135 

 
136 
136 

 
137 
139 
140 

 
141 

 
143 

 
 

143 
147 

 
148 
149 
150 
151 
153 
153 
154 

 
157 

 
158 

 
 
 
 



 xxi 
 

Σχήμα 8.3: Καταγραφές του επιταχυνσιογράφου για την διέγερση kif7.................. 
Σχήμα 8.4: Χρονοσειρές της κίνησης της πεζογέφυρας του Κηφισού στον 

κατακόρυφο άξονα με βάση τις καταγραφές των GPS1 και RTS1..................... 
Σχήμα 8.5: Παράδειγμα ανάλυσης χρονοσειράς σε χαμηλόσυχνη και υψίσυχνη 

συνιστώσα............................................................................................................ 
Σχήμα 8.6: Ενδεικτικό διάγραμμα όπου η μετακίνηση σημείου μίας γέφυρας λόγω 

διέγερσης αναλύεται σε ημιστατική (Astat) και δυναμική (Adyn) 
μετακίνηση........................................................................................................... 

Σχήμα 8.7: Αντιπροσωπευτική περίπτωση ανάλυσης χρονοσειράς των 
κατακόρυφων συντεταγμένων του GPS1 που αντιστοιχεί στο διάστημα 
ηρεμίας Cal5 σε χαμηλόσυχνες και υψίσυχνες συνιστώσες................................ 

Σχήμα 8.8: Αντιπροσωπευτική περίπτωση ανάλυσης χρονοσειράς των εγκάρσιων 
συντεταγμένων του RTS1 που αντιστοιχεί στο διάστημα ηρεμίας Cal4 σε 
χαμηλόσυχνες και υψίσυχνες συνιστώσες........................................................... 

Σχήμα 8.9: Διαγράμματα της βασικής, της χαμηλόσυχνης και της υψίσυχνης 
χρονοσειράς του κατακόρυφου άξονα του RTS2 για την διέγερση kif3............. 

Σχήμα 8.10: Διαγράμματα της διαμήκους, εγκάρσιας και κατακόρυφης 
συνιστώσας της υψίσυχνης συνιστώσας από της ανάλυση των καταγραφών του 
RTS1 για την διέγερση Kif4......................................................................... 

Σχήμα 8.11: Διαγράμματα των βασικών (α,δ), χαμηλόσυχνων (β,ε) και υψίσυχνων 
(γ,στ) χρονοσειρών του κατακόρυφου άξονα των GPS1 και GPS2 για την 
διέγερση kif6........................................................................................... 

Σχήμα 8.12: Διαγράμματα των βασικών (α,δ), χαμηλόσυχνων (β,ε) και υψίσυχνων 
(γ,στ) χρονοσειρών του κατακόρυφου άξονα του GPS1 για την διέγερση 
kif6........................................................................................................ 

Σχήμα 8.13: Φάσματα χρονοσειρών των τριών συντεταγμένων του GPS1 που 
αντιστοιχούν στην περίοδο ηρεμίας Cal5 για τις υψίσυχνες συνιστώσες στους 
τρείς άξονες.......................................................................................................... 

Σχήμα 8.14: Αντιπροσωπευτικό φάσμα της υψίσυχνης συνιστώσας της 
κατακόρυφης χρονοσειράς του RTS που αντιστοιχεί στη περίοδο ηρεμίας 
Cal4...................................................................................................................... 

Σχήμα 8.15: Κανονικοποιημένα φάσματα των χρονοσειρών των τριών αξόνων 
των GPS, RTS και επιταχυνσιογράφου που αντιστοιχούν στην υψίσυχνη 
συνιστώσα της διέγερσης kif6............................................................................. 

Σχήμα 9.1 Η Γέφυρα του Γοργοποτάμου................................................................. 
Σχήμα 9.2 Η γέφυρα του Γοργοποτάμου μετά την πρώτη και δεύτερη ανατίναξη 

που έγιναν το 1942 και 1948, αντίστοιχα............................................................ 
Σχήμα 9.3 Τα διάφορα στάδια κατασκευής/ανακατασκευής της γέφυρας του 

Γοργοποτάμου...................................................................................................... 
Σχήμα 9.4 Το κατάστρωμα της γέφυρας του Γοργοποτάμου................................... 
Σχήμα 9.5 Λεπτομέρεια του μεταλλικού καταστρώματος της γέφυρας του 

Γοργοποτάμου...................................................................................................... 
Σχήμα 9.6 Το αρχικό αυθεντικό σχέδιο της κάτοψης και της τομής του 

περάσματος του Γοργοποτάμου κατά την κατασκευή της το 1905 και το 
σημερινό σχέδιο της κάτοψης και της τομής γέφυρας........................................ 

Σχήμα 10.1: Ενδεικτικές θέσεις σημείων ελέγχου της γέφυρας του Γοργοποτάμου 
 
 
 
 

159 
 

160 
 

162 
 
 

163 
 
 

168 
 
 

172 
 

176 
 
 

177 
 
 

181 
 
 

182 
 
 

185 
 
 

186 
 
 

190 
194 

 
194 

 
195 
195 

 
196 

 
 

197 
203 

 
 
 
 



 xxii 
 

Σχήμα 10.2: Η μεταλλική κοχλιωτή βάση για τη γέφυρα του Γοργοποτάμου......... 
Σχήμα 10.3: GPS βάσης και RTS τοποθετημένα περίπου 100m από τα σημεία 

ελέγχου ................................................................................................................ 
Σχήμα 10.4 Σχέδιο της γέφυρας του Γοργοποτάμου επισήμανσης των σημείων 

ελέγχου................................................................................................................. 
Σχήμα 10.5: Διαγράμματα αντιπροσωπευτικών χρονοσειρών φαινομενικών 

μεταβολών κατακόρυφων συντεταγμένων του GPS με επίλυση στο λογισμικό 
Pinnacle για τις περιπτώσεις Gor17, Gor11, Gor1 και Gor8............................... 

Σχήμα 10.6: Μετασχηματισμός συστημάτων αναφοράς των καταγραφών GPS, 
RTS...................................................................................................................... 

Σχήμα 10.7: Χρονοσειρές υπολογισμένων μετακινήσεων των μετρήσεων GPS3 
και RTS3 του σημείο ελέγχου 3 για την περίπτωση Gor11................................ 

Σχήμα 10.8 Διάγραμμα κατακόρυφης μετακίνησης του συρμού Gor3, όπως 
προέκυψε με την επίλυση του Pinnacle............................................................... 

Σχήμα 10.9 Μεταβολή της γεωμετρίας των δορυφόρων και εμφάνιση του 
φαινομένου της πολλαπλής διαδρομής τους σήματος λόγω της διέλευσης 
συρμού από τη γέφυρα του Γοργοποτάμου......................................................... 

Σχήμα 10.10: Χρονοσειρές κατακόρυφης συντεταγμένης GPS που αντιστοιχούν 
στις περιπτώσεις Gor3, Gor11 και Gor 18........................................................... 

Σχήμα 10.11: Χρονοσειρές κατακόρυφης συντεταγμένης GPS για την περίπτωση 
Gor17, με επεξεργασία με το λογισμικό Pinnacle με όλους τους δορυφόρους 
και με απαλοιφή δορυφόρων............................................................................... 

Σχήμα 10.12: Χρονοσειρά κατακόρυφης συντεταγμένης GPS της περίπτωσης 
Gor12 από την επίλυση με το λογισμικό Pinnacle με όλους του δορυφόρους 
(μπλε γραμμή) και με αφαίρεση του δορυφόρου SV8........................................ 

Σχήμα 10.13: Χρονοσειρές κατακόρυφης συντεταγμένης GPS της περίπτωσης 
Gor10, με βάση την επεξεργασία με το λογισμικό GeoOffice και Pinnacle ...... 

Σχήμα 10.14: Χρονοσειρές κατακόρυφης συντεταγμένης του GPS3 της 
περίπτωσης Gor12 με ανάλυση των συχνοτήτων L1&L2 (α) και L1(β)............. 

Σχήμα 10.15:Διάταξη των δεκτών GPS σε σταθερό έδαφος για την εκτίμηση των 
φαινομενικών μετακινήσεων κατά τη διέλευση συρμού .................................... 

Σχήμα 10.16: Χρονοσειρά μεταβολής της κατακόρυφης συντεταγμένης του 
σταθερού δέκτη GPS που έχει τοποθετηθεί δίπλα στη σιδηροτροχιά κατά τη 
διέλευση του συρμού........................................................................................... 

Σχήμα 10.17: Χρονοσειρά μεταβολής της κατακόρυφης συντεταγμένης δέκτη 
GPS που έχει τοποθετηθεί σε σταθερό έδαφος δίπλα σε σιδηροτροχιά 
καταγράφοντας κατά τη διέλευση συρμου ......................................................... 

Σχήμα 10.18: Χρονοσειρές κατακόρυφης συντεταγμένης του GPS κατά τη 
διάρκεια διέλευσης συρμών των 4 περιπτώσεων όπου παρατηρούνται 
φαινομενικές μετακινήσεις επηρεασμένες από σφάλμα κλίμακας...................... 

Σχήμα 10.19: Χρονοσειρές (χαμηλόσυχνη και υψίσυχνη συνιστώσα) των 
μεταβολών συντεταγμένων σημείου ελέγχου καταγραφών RTS που 
αντιστοιχούν στη περίοδο ηρεμίας πριν τη διέλευση του συρμού της 
περίπτωσης Gor17 .............................................................................................. 

 
 
 
 
 
 

203 
 

204 
 

205 
 
 

208 
 

210 
 

211 
 

212 
 
 

213 
 

215 
 
 

216 
 
 

216 
 

218 
 

221 
 

222 
 
 

223 
 
 

223 
 
 

224 
 

 

230 

 

 

 



 xxiii 
 

Σχήμα 10.20: Ανάλυση της μετρημένης κατακόρυφης ταλάντωσης του σημείου 
ελέγχου κατά τη διέλευση του συρμού Gor2 σε χαμηλόσυχνη και υψίσυχνη 
συνιστώσα............................................................................................................ 

Σχήμα 10.21: Υψίσυχνη συνιστώσα των υπολογισμένων μεταβολών των 
συντεταγμένων των τριών αξόνων με βάση μετρήσεις RTS κατά τη διέλευση 
συρμού Gor3........................................................................................................ 

Σχήμα 10.22: Μετασχηματισμός χρονοσειρών κατακόρυφης συντεταγμένης GPS 
ώστε οι ανυψώσεις να γίνουν βυθίσεις ............................................................... 

Σχήμα 10.23: Χρονοσειρά κατακόρυφης συντεταγμένης GPS της περίπτωσης του 
συρμού Gor12 με μετασχηματισμό κλίμακας ώστε οι φαινομενικές ανυψώσεις 
εμφανίζονται ως «βυθίσματα». Η χρονοσειρά διαχωρίζεται σε χαμηλόσυχνη 
(β) και υψίσυχνη (γ) χρονοσειρά......................................................................... 

Σχήμα 10.24: Χρονοσειρά τάσεων α) σιδηροδρομικής γέφυρας με βάση 
πειραματικές καταγραφές (μαύρη γραμμή) και ανάλυση μοντέλου 
πεπερασμένων στοιχείων (γκρι γραμμή) από τη μελέτη των Liu et al. 2009 και 
β) σιδηροδρομικής γέφυρας της Ελλάδας με βάση πειραματικές μετρήσεις 
οπτικών ινών από τη μελέτη των Τσαμασφύρου κα. 2005.................................. 

Σχήμα 10.25: Φάσματα των υψίσυχνων χρονοσειρών RTS που αντιστοιχούν στις 
περιπτώσεις συρμών (α) Gor2 και (β) Gor16 με βάση τον κώδικα Normperiod 

Σχήμα 10.26: Φάσματα των υψίσυχνων χρονοσειρών GPS που αντιστοιχούν στις 
περιπτώσεις συρμών Gor11, Gor10, Gor18, Gor17, Gor12 και Gor3 με βάση 
τον κώδικα Normperiod....................................................................................... 

Σχήμα 10.27: Υπολογισμένες μεταβολές κατακόρυφων συντεταγμένων GPS και 
RTS για τη διέλευση του συρμού Gor12 και οι αντίστοιχες χαμηλόσυχνες και 
υψίσυχνες συνιστώσες της μετακίνησης............................................................. 

Σχήμα 10.28: Εκτίμηση της κατακόρυφης μετακίνησης για την περίπτωση Gor11, 
που προέκυψε μετά τη διόρθωση των τιμών GPS από το σφάλμα κλίμακας με 
βάση τις τιμές του RTS................................................................... 

Σχημα 10.29: Διαγράμματα των χρονοσειρών RTS για κατακόρυφες μετακινήσεις 
που προέκυψαν για τις περιπτώσεις Gor2, Gor8, Gor11 και 
Gor16................................................................................................................... 

Σχήμα 11.1: Χρονοσειρές του GPS1 των τριών αξόνων που αντιστοιχούν στην 
περίπτωση της διέγερσης Kif7 και οι οποίες εκφράζουν το συνολικό σήμα της 
κίνησης και την υψίσυχνη συνιστώσα................................................................. 

Σχήμα 11.2: Κατακόρυφες μετακινήσεις γέφυρας κατά τη διέλευση τραίνου στη 
Γέφυρα Γοργοποτάμου για την περίπτωση Gor17 με βάση τη διόρθωση του 
σφάλματος κλίμακας των καταγραφών του GPS από του RTS και η 
αναμενόμενη μετακίνηση με βάση επίλυση του μοντέλο πεπερασμένων 
στοιχείων (Τροποποιημένο από Xia et al., 2005)................................................ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

234 
 
 

237 
 

239 
 
 
 

240 
 
 
 
 

241 
 

242 
 
 

243 
 
 

247 
 
 

248 
 
 

249 
 
 

253 
 
 
 
 

255 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 xxiv 
 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ 
 

Πίνακας 1.1: Εκτιμήσεις ιδιοπεριόδων Πύργου TV Στουτγάρδης........................... 
Πίνακας 3.1: Ονομαστική δυσκαμψία των ελατηρίων του ταλαντωτή.................... 
Πίνακας 3.2: Τυπικές προδιαγραφές ακρίβειας του GPS της Topcon..................... 
Πινακας 3.3: Τυπικές προδιαγραφές ακρίβειας των GPS διάφορων εταιριών 
Πίνακας 3.4: Τυπικές προδιαγραφές του ρομποτικού θεοδολίχου Leica TCA 

1201.................................................................................................................. 
Πίνακας 3.5: Τυπικές προδιαγραφές ρομποτικού θεοδόλιχου Trimble 5600 και της 

Topcon...........................................................................................................  
Πίνακας 3.6: Δυναμικά χαρακτηριστικά ταλαντωτή ............................................... 
Πίνακας 3.7: Μάζες (kgr) κάθε βαγονιού του ταλαντωτή που αντιστοιχούν σε ένα 

βαθμό ελευθερίας ........................................................................................ 
Πίνακας 3.8: Συχνότητα και εύρος αρμονικής ημιτονοειδούς ταλάντωσης και 

συχνότητες καταγραφής του GPS και του RTS που χρησιμοποιήθηκαν κατά 
την διεξαγωγή των πειραμάτων του μονοβάθμιου ταλαντωτή........................... 

Πίνακας 3.9: Υπολογισμένες τιμές δύναμης διέγερσης F ....................................... 
Πίνακας 3.10: Ενδεικτικές μετρήσεις του RTS της καταγραφής της κίνησης του 

ταλαντωτή........................................................................................................... 
Πίνακας 3.11: Μετρήσεις του RTS TCA1201, όπως προέκυψαν μετά την 

αναβάθμιση του λογισμικού του οργάνου.......................................................... 
Πίνακας 5.1: Προσδιορισμένα όρια θορύβου των χρονοσειρών των 

χαμηλόσυχνων συνιστωσών του GPS με βάση στατικά πειράματα................... 
Πίνακας 5.2: Προσδιορισμένα όρια θορύβου των χρονοσειρών των υψίσυχνων 

συνιστωσών του GPS με βάση στατικά πειράματα............................................ 
Πίνακας 5.3: Προσδιορισμένα όρια θορύβου των χρονοσειρών των 

χαμηλόσυχνων  συνιστωσών του RTS με βάση στατικά πειράματα.................. 
Πίνακας 5.4: Προσδιορισμένα όρια θορύβου των χρονοσειρών των υψίσυχνων 

συνιστωσών του RTS με βάση στατικά πειράματα....................................... 
Πίνακας 5.5: Μέση απόκλιση και η τυπική απόκλιση της εκτίμησης του εύρους 

ταλάντωσης των καταγραφών GPS από το πραγματικό εύρος.......................... 
Πίνακας 5.6: Απόκλιση και η τυπική απόκλιση του εκτιμημένου εύρους 

ταλάντωσης των καταγραφών RTS από το πραγματικό εύρος........................... 
Πίνακας 5.7: Εκτιμήσεις των συχνοτήτων ταλάντωσης των χρονοσειρών GPS και 

RTS με χρήση κώδικα Normperiod............................................................... 
Πινακας 5.8: Απόκλιση του εκτιμημένου εύρους ταλάντωσης των καταγραφών 

RTS από το πραγματικό, για τρεις διαφορετικές γωνίες σκόπευσης................... 
Πίνακας 5.9: Απόκλιση του εκτιμημένου εύρους ταλάντωσης καταγραφών GPS 

από το πραγματικό για διεγέρσεις διάρκειας ~10min και ~1min....................... 
Πίνακας 5.10: Απόκλιση του εκτιμημένου εύρους ταλάντωσης των καταγραφών 

RTS από το πραγματικό για διεγέρσεις διάρκειας ~10min................................ 
Πίνακας 5.11: Απόκλιση του εκτιμημένου εύρους ταλάντωσης των καταγραφών 

GPS από το πραγματικό για μήκος βάσης GPS ~200m..................................... 
Πίνακας 6.1: Διαστάσεις μελών του φορέα της πεζογέφυρας όπως προέκυψαν με 

βάση τις επί τόπου μετρήσεις ορισμένων εκ των διαστάσεων............................ 
 
 
 
 
 

 
 

7 
41 
44 
44 
 

45 
 

46 
54 
 

55 
 
 

58 
58 
 

65 
 

67 
 

99 
 

100 
 

101 
 

103 
 

107 
 

108 
 

116 
 

127 
 

131 
 

131 
 

133 
 

138 
 
 
 
 
 



 xxv 
 

Πίνακας 6.2: Κυριότερες ιδιοπερίοδοι, ιδιοσυχνότητες και ιδιομορφικές 
συμμετοχές μαζών του κεντρικού τμήματος της μελετούμενης πεζογέφυρας.... 

Πίνακας 7.1: Τυπικές προδιαγραφές ακρίβειας από την Topcon για τους δέκτες 
GPS GB-1000...................................................................................................... 

Πίνακας 7.2 Σύνοψη των χαρακτηριστικών των διεγέρσεων  που επιβλήθηκαν στη 
πεζογέφυρα του Κηφισού............................................................................. 

Πίνακας 8.1: Σύνοψη των χαρακτηριστικών των περιόδων ηρεμίας  κατά την 
διάρκεια μετρήσεων της πεζογέφυρας................................................................. 

Πίνακας 8.2: Ορια θορύβου των χαμηλόσυχνων συνιστωσών των χρονοσειρών 
των τριών GPS στη πεζογέφυρα Κηφισού.......................................................... 

Πίνακας 8.3: Ορια θορύβου των υψίσυχνων συνιστωσών των χρονοσειρών των 
τριών GPS στη πεζογέφυρα Κηφισού.................................................................. 

Πίνακας 8.4: Ορια θορύβου των χαμηλόσυχνων συνιστωσών των χρονοσειρών 
των RTS1, RTS2 στη πεζογέφυρα Κηφισού....................................................... 

Πίνακας 8.5: Ορια θορύβου των υψίσυχνων συνιστωσών των χρονοσειρών των 
RTS1, RTS2 στη πεζογέφυρα Κηφισού.............................................................. 

Πίνακας 8.6: Οι εκτιμήσεις του εύρους των χαμηλόσυχνων και υψίσυχνων 
συνιστωσών των χρονοσειρών του RTS1 για τις διεγέρσεις της πεζογέφυρας 
Κηφισού............................................................................................................... 

Πίνακας 8.7: Εκτιμήσεις του εύρους των χαμηλόσυχνων και δυναμικών 
συνιστωσών των χρονοσειρών των RTS1 και RTS2 που αντιστοιχούν στην 
διέγερση Kif6 στη πεζογέφυρα Κηφισού............................................................ 

Πίνακας 8.8: Οι εκτιμήσεις του εύρους των χαμηλόσυχνων και υψίσυχνων 
συνιστωσών των χρονοσειρών των χρονοσειρών του GPS1 για τις διεγέρσεις 
της πεζογέφυρας Κηφισού................................................................................... 

Πίνακας 8.9: Εκτιμήσεις του εύρους των χαμηλόσυχνων και δυναμικών 
συνιστωσών των χρονοσειρών των GPS1 και GPS2 που αντιστοιχούν στην 
διέγερση Kif6 στη πεζογέφυρα Κηφισού............................................................ 

Πίνακας 8.10: Οι δύο σημαντικότερες συχνότητες της φασματικής ανάλυσης με 
τον κώδικα Normperiod όλων των υψίσυχνων συνιστωσών των χρονοσειρών 
του GPS1 για όλες τις διεγέρσεις στη πεζογέφυρα Κηφισού.............................. 

Πίνακας 8.11: Οι δύο σημαντικότερες συχνότητες (Hz) όπως προέκυψαν από την 
ανάλυση των υψίσυχνων συνιστωσών των χρονοσειρών του RTS1 για όλες τις 
διεγέρσεις στη πεζογέφυρα Κηφισού............................................................ 

Πίνακας 8.12: Οι δύο σημαντικότερες συχνότητες των χρονοσειρών των 
επιταχυνσιογράφων για όλες τις διεγέρσεις στη πεζογέφυρα Κηφισού.............. 

Πινακας 8.13: Σύνοψη των αποτελεσμάτων μετρήσεων εύρους και 
ιδιοσυχνοτήτων της πεζογέφυρας για την αντιπροσωπευτική διέγερση Kif6 σε 
σύγκριση με το θεωρητικό μοντέλο..................................................................... 

Πίνακας 10.1: Σύνοψη πληροφοριών μετρήσεων στη Γέφυρα του Γοργοποτάμου 
με τη χρήση RTS/GPS, στις 12/04/06 (1η περίοδο μετρήσεων) ......................... 

Πίνακας 10.2: Σύνοψη πληροφοριών μετρήσεων στη Γέφυρα του Γοργοποτάμου 
με τη χρήση RTS/GPS στις 12/07/06 (2η περίοδο μετρήσεων)........................... 

Πίνακας 10.3: Μέγιστο εύρος και μορφή των χρονοσειρών των κατακόρυφων 
συντεταγμένων που προέκυψαν με επίλυση με όλους τους δορυφόρους και 
αφαίρεση παρεμποδιζόμενων δορυφόρων με το λογισμικό Pinnacle................. 

 
 
 
 

 
141 

 
145 

 
154 

 
167 

 
169 

 
170 

 
171 

 
173 

 
 

178 
 
 

179 
 
 

180 
 
 

180 
 
 

188 
 

 
188 

 
189 

 
 

191 
 

206 
 

206 
 
 

217 
 
 
 
 



 xxvi 
 

Πίνακας 10.4: Μέγιστο εύρος και μορφή των χρονοσειρών των κατακόρυφων 
συντεταγμένων που προέκυψαν με βάση την επίλυση με όλους τους 
δορυφόρους  με τα λογισμικά GeoOffice και Pinnacle....................................... 

Πίνακας 10.5: Μέγιστο εύρος και μορφή των χρονοσειρών των κατακόρυφων 
συντεταγμένων που προέκυψαν με βάση την επίλυση με αφαίρεση 
παρεμποδιζόμενων δορυφόρων με τα λογισμικά GeoOffice και Pinnacle.......... 

Πινακας 10.6: Τα όρια θορύβου των χαμηλόσυχνων συνιστωσών των μεταβολών 
συντεταγμένων, όπως προέκυψαν από τα RTS.................................................. 

Πίνακας 10.7: Συγκριτικός Πίνακας των ορίων θορύβου των χαμηλόσυχνων 
συνιστωσών της μετακίνησης με βάση μετρήσεις των RTS............................... 

Πινακας 10.8: Τα όρια θορύβου των υψηλόσυχνων χρονοσειρών των RTS στη 
γέφυρα Γοργοποτάμου......................................................................................... 

Πίνακας 10.9: Ορια θορύβου των υψίσυχνων χρονοσειρών των RTS στη γέφυρα 
Γοργοποτάμου...................................................................................................... 

Πίνακας 10.10: Οι εκτιμήσεις των ευρών των χαμηλόσυχνων, υψίσυχνων των 
χρονοσειρών του RTS για τις 12 περιπτώσεις διέλευσης συρμών ..................... 

Πίνακας 10.11: Δεσπόζουσες συχνότητες όπως προέκυψαν από τα φάσματα των 
υψίσυχνων χρονοσειρών των GPS, RTS για τη γέφυρα Γοργοποτάμου................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

219 
 
 

220 
 

229 
 

230 
 

231 
 

232 
 

235 
 

244 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 xxvii 
 

 
 
 
m 
ξ 
k 
ω 
u  
u&  
u&&  
F 
Ω 
D 
φ 
f 
Μ 
Κ 
φi 
Γi 
mν

p 
θ 
xi 
xi

’ 

υi 
σ 
υμ 
ν 
TS 
tr 
S(ω) 
Δu 
Ε 
v 

'
ix  

Astat 
Adyn 
n 
L 
Χ 
R 
Χ0 
Χ’ 
Α 
l 
 

 

 

 

ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΩΝ 

 
Μάζα βαγονιού ταλαντωτή 
Συντελεστής απόσβεσης 
Δυσκαμψία ελατηρίου 
Κυκλική ιδιοσυχνότητα 
Μετακίνηση ταλαντωτή 
Ταχύτητα ταλαντωτή 
Επιτάχυνση ταλαντωτή 
Μέγεθος διεγείρουσας δύναμης 
Κυκλική ιδιοσυχνότητα διεγείρουσας δύναμης 
Συντελεστής μεγέθυνσης στατικής δύναμης 
Διαφορά φάσης 
ιδιοσυχνότητα 
μητρώο μάζας  
μητρώο δυσκαμψίας 
ιδιομορφή 
παράγοντας συμμετοχής 
ισοδύναμη ιδιομορφική μάζα 
γωνία στροφής 
χρονοσειρά 
χαληλόσυχνη συνιστώσα χρονοσειράς 
υψίσυχνη συνιστώσα χρονοσειράς 
τυπική απόκλιση 
μέση τιμή χρονοσειράς υ πλήθος τιμών χρονοσειράς 
πλήθος τιμών χρονοσειράς 
Διάρκεια χρονοσειράς 
Φασματική συνάρτηση χρονοσειράς 
Απόκλιση εκτιμηθέντος εύρος ταλάντωσης από το πραγματικό 
Μέτρο ελαστικότητας 
Λόγος Poison 
Εύρος χαμηλόσυχνης χρονοσειράς 
Ημιστατική μετακίνηση 
Υψίσυχνη μετακίνηση 
δείκτης διάθλασης 
μήκος ανοίγματος γέφυρας 
βασική χρονοσειρά 
μητρώο στροφής 
διάνυσμα μεταφοράς 
νέα χρονοσειρά σε νέο σύστημα αναφοράς 
μητρώο παραμέτρων 
μητρώο καταγραφών 
 

 

 

 



 xxviii 
 

y 
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Α ΜΕΡΟΣ 

 

ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ: 

ΣΗΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ 
 

1. ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΣΤΙΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

 

Η μελέτη των κατασκευών στηρίζεται μέχρι τώρα στην υπολογιστική πρόβλεψη της 

συμπεριφοράς τους με βάση υπολογισμό τάσεων, αναμενόμενων φορτίων και υιοθέτηση 

συντελεστών ασφάλειας για αντιμετώπιση αβεβαιοτήτων, απλουστεύσεων και ατελειών 

υλικών και κατασκευής κλπ (Economou and Fardis, 1991; Karavasilis et al.,2007).  

Πρόσφατα, έχει εμφανιστεί μία νέα τάση του σχεδιασμού των κατασκευών με βάση 

μετακινήσεις ή παραμορφώσεις (Calvi and Kingsley, 1997; Borzi et al., 2001; 

Panagiotakos and Fardis,1999; Panagiotakos and Fardis,2001; Karavasilis et al., 2006; 

Asimakopoulos et al., 2007). Αυτό καθιστά αναγκαία τη γνώση μέσω των μετρήσεων των 

μετακινήσεων-παραμορφώσεων μιας κατασκευής.  

Η ανάγκη μέτρησης  των μετακινήσεων και άλλων λοιπών στατικών και δυναμικών 

χαρακτηριστικών των κατασκευών (πχ ιδιοσυχνότητες, κλπ) εμφανίζεται ιδιαίτερα τα 

τελευταία χρόνια και για άλλους λόγους:   

1) Τα πραγματικά (κυρίως δυναμικά) χαρακτηριστικά (εύρος ταλάντωσης, 

ιδιοσυχνότητα κλπ.) μιας κατασκευής πιθανότατα διαφέρουν σε κάποιο βαθμό από αυτά 

της μελέτης λόγω τροποποιήσεων της μελέτης, ατελειών κατασκευής/βλαβών, και 

επεμβάσεων/επισκευών της. Αυτό προυποθέτει να γνωρίζει κανείς ποια ήταν τα στοιχεία 

σχεδιασμού, αλλά κυρίως να μπορεί να μετρήσει τα πραγματικά χαρακτηριστικά της 

κατασκευής μετά την κατασκευή ή την επισκευή της (Erdik and Durukal, 2007).   

2) Για ορισμένες κατασκευές, όπως είναι οι μεγάλες καλωδιωτές γέφυρες, υψηλοί 

πύργοι κλπ, απαιτούνται αυτόματα (real-time) συστήματα ελέγχου των 

μετακινήσεων/ταλαντώσεων, ώστε π.χ. να διακόπτεται η λειτουργία τους σε ειδικές 

περιόδους.  Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η καλωδιωτή Γέφυρα Tsing Ma Bridge 

στο Χονγκ Κονγκ στην οποία έχει ενσωματωθεί σύστημα GPS το οποίο καταγράφει τις 

ταλαντώσεις του καταστρώματος, και όταν αυτές υπερβούν ένα όριο ασφαλείας, αυτόματα 
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αποστέλεται σήμα στο κέντρο έλεγχου και διακόπτεται η κυκλοφορία οχημάτων (Wong et 

al., 2001).   

3) Τέλος, εμφανίζονται περιπτώσεις κατασκευών οι οποίες παρουσιάζουν 

απρόβλεπτη και ασυνήθιστη συμπεριφορά η οποία πολλές φορές δεν συμφωνεί ή δεν 

προβλεπεται από τη μελέτη σχεδιασμού. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν: 

A) η Millenium Bridge στο Λονδίνο που εμφάνισε επικίνδυνα μεγάλη εγκάρσια 

ταλάντωση κατά την (κατακόρυφη) φόρτισή της από πεζούς, και δραματική αύξηση των 

εγκάρσιων επιταχύνσεων μετά από ένα συγκεκριμένο όριο φορτίου (Σχ 1.1). Αυτό είχε ως 

αποτέλεσμα την διακοπή της λειτουργίας της επι χρόνια και διενέργεια σημαντικών 

επεμβάσεων για την αύξηση της ακαμψίας της (Roberts et al., 2007). Αντίστοιχο 

φαινόμενο έχει παρατηρηθεί στην πεζογέφυρα της οδού Κανελοπούλου στην Πάτρα 

(αδημ. στοιχεία, Σχ.1.2). 

Β) η Tacoma Bridge της οποίας είναι πολύ γνωστή η αστοχία (Billah and Scanjan, 

1991; Hart, 1997) και η οποία οφείλετο σε εμφάνιση αρνητικού συντελεστή απόσβεσης 

των ταλαντώσεων (Simiu and Scanlan, 1978), χαρακτηριστικό που θα μπορούσε να είχε 

εντοπιστεί αν όχι από την αρχική μελέτη, αλλά τουλάχιστον  από μετρήσεις μετά την 

κατασκευή της 

Γ) διάφοροι υψηλοί (ύψος > 100-200m) και εύκαμπτοι πύργοι οι οποίοι εμφανίζουν 

μεγαλύτερο εύρος ταλάντωσης στην εγκάρσια διεύθυνση της ανεμοπίεσης από ότι στη 

διεύθυνση της ανεμοπίεσης (πχ. Calgary Tower; Lovse et al., 1995) λόγω δινών που 

δημιουργούνται (Karman effect, Nickitopoulou et al., 2006; Simiu and Scanlan, 1978). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 1.1: Άμεση αύξηση της εγκάρσιας επιτάχυνσης (κόκκινη γραμμή) της Millenium 
Bridge όταν το φορτίο της υπερβεί ένα συγκεκριμένο όριο (αύξηση κυκλοφοριακού 
φορτίου από 156 σε 166 πεζούς, Arup, 2008).   
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Η δραστηριότητα η οποία βασίζεται σε μηχανισμούς μέτρησης («σένσορες») 

φυσικών χαρακτηριστικών μιάς κατασκευής, αυτόνομους ή δικτυακούς, και μεθόδους ή  

τεχνικές για τη διαχείρηση, δομικό έλεγχο, δομική αυτό-διάγνωση, πρόγνωση και 

συντήρηση ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες, αξιολόγηση της συμπεριφοράς, 

έγκαιρη διάγνωση και πρόγνωση βλαβών και δομικής επισκευής ή και κατασκευής 

σημαντικών έργων Πολιτικού Μηχανικού είναι ευρέως πλέον διαδεδομένη και γνωστή ως 

Structural Health Monitoring (SHM, Διάγνωση Δομοστατικής Ακεραιότητας) και 

στηρίζεται στη μέτρηση δυναμικών κυρίως χαρακτηριστικών των ελεγχόμενων 

κατασκευών (πχ. Brownjohn et al., 2005; Gebremichael et el., 2005; Anastasopoulos et al, 

2004; Carden and Brownjohn, 2008; Ntotsios et al., 2008; Ειδικά τεύχη του περιοδικού 

Computer-Aided Civil and Infrastructure Engineering 16(1) 2001; 21(4) 2006; 23(5) 

2008).  

 

 

 

 

 
Σχήμα 1.2: Πεζογέφυρα Κανελοπούλου (πάνω) και διαγράμματα εγκάρσιων και 
κατακόρυφων επιταχύνσεων (κάτω) που προκλήθηκαν λόγω διεγέρσης μέσω αλμάτων για 
τον έλεγχο γεωδαιτικών καταγραφών (αδημοσίευτα στοιχεία) 
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1.1 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ 

ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ  

 

Η υιοθέτηση των αρχών Διάγνωσης της Δομοστατικής Ακεραιοτητας (Structural 

Health Monitoring, SHM) μιάς κατασκευής προϋποθέτει μετρήσεις ορισμένων δυναμικών, 

κυρίως,  χαρακτηριστικών της κατασκευής και περαιτέρω ανάλυσή τους. 

Μέχρι τώρα οι μετρήσεις των χαρακτηριστικών μεγεθών μίας κατασκευής 

περιοριζόντουσαν κυρίως σε αναλύσεις καταγραφών επιταχύνσεων, οι οποίες μπορούν να 

προσφέρουν απαντήσεις σε ορισμένα μόνο ερωτήματα (κυρίως εκτίμηση ιδιοσυχνοτήτων), 

ενώ μειονεκτούν στην εκτίμηση μετακινήσεων. Τα κύρια αίτια του μειονεκτήματος αυτού 

είναι δύο. Πρώτον η λειτουργία των επιταχυνσιογράφων σε πεδίου συνήθως >1Hz, που 

καθιστά αδύνατη τη μέτρηση ημιστατικών κινήσεων (Nakamura 2000; Tamura et al., 

2002). Δεύτερον, η συσσώρευση σφαλμάτων λόγω των διπλών αριθμητικών 

ολοκληρώσεων των επιταχύνσεων από όπου προκύπτουν οι μετακινήσεις, πράγμα το 

οποίο καθιστά πολλές φορές τις εκτιμόμενες μετακινήσεις στατιστικά μη σημαντικές 

(Stiros, 2008). Αυτή η αδυναμία μάλιστα δρά περιοριστικά στη χρήση των Αδρανειακών 

Συστημάτων Αναφοράς (Inertial Survey Systems ή INS) τα οποία στηρίζονται στους 

επιταχυνσιογράφους για τον προσδιορισμό συντεταγμένων και την πλοήγηση οχημάτων. 

Τα πρόβλημα αυτό εξετάζεται αναλυτικά στην παράγραφο 2.1.1. 

Οι μετρήσεις ταλαντώσεων και βασικών δυναμικών, γεωμετρικών κλπ 

χαρακτηριστικών των κατασκευών εντάσσονται σε ένα ευρύτερο πρόγραμμα μετρήσεων 

που καλύπτει διάφορες κατασκευές Πολιτικού Μηχανικού αλλά και κατασκευές άλλων 

ειδικοτήτων (πχ έλεγχο ποιότητας γεωμετρίας υποβρυχίων, Αγατζά-Μπαλοδήμου κα., 

2000). και είναι πλέον εξαιρετικά συνήθεις. 

Για παράδειγμα, οι αστοχίες κυρίως των φραγμάτων και ταμιευτήρων Malpasset 

(Γαλλία, 1959) και Vaiont (Ιταλία 1963) με περίπου 400 και 4000 νεκρούς αντίστοιχα, 

κατέστησαν τις γεωδαιτικές μετρήσεις βασική μέθοδο για τον ελέγχο της δομικής 

ακεριαότητας και ασφάλειας των φραγμάτων (Pytharouli and Stiros, 2004), και τις 

τελευταίες δεκαετίες των σηράγγων (Kontogianni and Stiros, 2005). 

Ωστόσο πρώιμες μορφές ενόργανης καταγραφής μετακινήσεων κατασκευών έχουν 

πραγματοποιηθεί από τον 19ο αίωνα με χαρακτηριστικά παραδείγματα τον Πύργο του 

Eiffel και τους ουρανοξύστες της Ν. Υόρκης  
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1.1.1 Γεωδαιτική μέτρηση ταλαντώσεων λόγω ανεμοπιέσεων του πύργου του Eiffel 

 

Η ενόργανη καταγραφή των μετακινήσεων του πύργου του Eiffel έγινε το 1894 με 

την χρήση θεοδολίχων. Παράλληλα μετριόταν η διεύθυνση και η ταχύτητα του ανέμου με 

τις οποίες συσχετίστηκαν οι μετακινήσεις (Davenport, 1975). Όπως συνάγεται από τα 

διαθέσιμα πενιχρά δεδομένα, φαίνεται ότι η ομάδα των μηχανικών που κατασκεύασε τον 

Πύργο του Eiffel χρησιμοποίησε αριθμό θεοδολίχων σε ταυτόχρονες παρατηρήσεις της 

απόκλισης της κορυφής του πύργου από τη θέση ισορροπίας και εκτίμησε την έλλειψη 

αβεβαιότητας του παρατηρούμενου σημείου (Σχ. 1.3).  Η μετακίνηση που εκτιμήθηκε 

προφανώς αντιστοιχεί σε ημιστατική κίνηση (παρ. 8.2.2).  

Τα αποτελέσματα των μετρήσεων του πύργου του Eiffel συνοψίζονται στο Σχήμα 1.3 

όπου εμφανίζεται το διάγραμμα των μετακινήσεων της κορυφής του πύργου κατά την 

διάρκεια των μετρήσεων. Το διάγραμμα αποτελείται από ομόκεντρους κύκλους 

ισοδιάστασης 2cm (μορφή ανεμολογίου), στο οποίο εμφανίζονται οι ελλείψεις 

αβεβαιότητας θέσης, οι οποίες έχουν μέγεθος 5-8cm και απέχουν από το κέντρο του 

διαγράμματος 7-8cm.   

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 1.3: Διάγραμμα ανεμολογίου με τους ομόκεντρους κύκλους να συμβολίζουν 
μετακίνηση ανά 2 cm της κορυφής του πύργου του Eiffel στις 12/11/1894. Οι γκρι 
ελλείψεις υποδεικνύουν την αβεβαιότητα θέσης της κορυφής του πύργου του Eiffel εξαιτίας 
ταλαντώσεων κατά την χρονική περίοδο 15:00-16:00 λόγω ανεμοπίεσης από διεύθυνση 
ΝΝΔ(SSW, μέση ταχύτητα ανέμου ήταν 27,6-30 m/sec). Το κέντρο των ελλείψεων απέχει 
7-8cm από το κέντρο το ανεμολογίου αντιστοιχεί στη καθαρή εκτίμηση της μέσης 
ημιστατικής μετακίνησης το συγκεκριμένο διάστημα. Είναι εμφανής η καλή συσχέτιση 
μεταξύ διεύθυνσης ανέμου και γεωδαιτικά μετρημένης απόκλισης της κορυφής 
(τροποποιημένο από Davenport, 1975).   
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1.1.2 Μέτρηση μετακινήσεων ουρανοξυστών της Ν. Υόρκης (1931) 

 

Η καταγραφή των μετακινήσεων λόγω ταλαντώσεων των ουρανοξυστών της 

Ν.Υόρκης είχε στόχο την συσχέτιση της μετακίνησής τους με την δυσκαψία τους. Η 

καταγραφή των μετακινήσεων έγινε με την χρήση φορητών πρότυπων εκκρεμών 

(Elnashai, 1995), καινοτομικά σχεδιασμένα για την εποχή τους, με στόχο την καταγραφή 

της οριζόντιας μετακίνησης στους άξονες Βορρά-Νότο και Δύση-Ανατολή (Cushman-

Coyle, 1931; Davenport, 1975).  

Στο Σχήμα 1.4 παρουσιάζονται ποιοτικά διαγράμματα της μορφής των μετακινήσεων 

δύο ουρανοξυστών με διαφορετική δυσκαμψία και η συσχέτιση τους. Από τις καταγραφές 

προκύπτει ότι η μετακίνηση του 41ου ορόφου του εύκαμπτου ουρανοξύστη είναι 

σημαντικά μεγαλύτερη από την μετακίνηση του 25ου ορόφου του ίδιου ουρανοξύστη και 

του 51ου ορόφου του δύσκαμπτου ουρανοξύστη. Επιπλέον, παρατηρήθηκε ότι σε 15 sec 

καταγράφησαν περίπου 4 κύκλοι μετακίνησης, υποδηλώνοντας κύρια ιδιοπερίοδο 

~3,75sec, τιμή που είναι σε γενικές γραμμές συμβατή με τις προσεγγιστικές εκτιμήσεις 

ιδιοπεριόδων υψηλών κατασκευών (Bachmann et al., 1997).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.3 Μέτρηση δυναμικών χαρακτηριστικών του Πύργου TV της Στουτγάρδης    

 

Η μελέτη αυτή αποτελεί ίσως την πλέον ολοκληρωμένη και πρωτοπόρα μέτρηση των 

ταλαντώσεων μιάς κατασκευής. Ο πύργος, ύψους 212m, ο πρώτος από σκυρόδεμα του 

Σχήμα 1.4: Ποιοτικά διαγράμματα της μετακίνησης ενός εύκαμπτου και ενός δύσκαμπτου 
ουρανοξύστη της Ν. Υόρκης. Παρατηρείται ότι ο σχετικά εύκαμπτος ουρανοξύστης 
εμφανίζει σχετική ταλάντωση του 41ου ορόφου με σημαντικό εύρος σε σχέση με τον 25ο, 
ενώ καταγράφονται 4 κύκλοι σε περίπου 15sec. To δύσκαμπτο κτίριο στον 51ο όροφο 
εμφανίζει ταλαντώσεις με σαφώς μικρότερο εύρος. Τροποποιημένο από Cushman-Coyle, 
1931.  
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τύπου αυτού, κατασκευάστηκε το 1955 από τον Καθ. Fritz Leonhardt. Με βάση FEM η 

πρώτη ιδιοσυχνότητα του πύργου είχε εκτιμηθεί 4,71sec με την θεώρηση ότι ο πύργος 

είναι πακτωμένος στη βάση, και 6,0sec με την θεώρηση της αλληλεπίδρασης εδάφους-

κατασκευής (S.S.I.; Breuer et al., 2008; Karabalis, 2004; Rizos et al., 2001; Mylonakis et 

al., 2001).    

Η πρώτη μέτρηση των ταλαντώσεων του πύργου έγινε τον Αύγουστο του 1956 με 

χρήση θεοδόλιχων και προσδιορίστηκε ημιστατική απόκλιση 8cm  της θέσης σημείου του 

πύργου ύψους 125m από την αρχική θέση ισορροπίας, προσδιορίζοντας την θέση 

αβεβαιότητας ως έλλειψη  (Leonhardt, 1956).  

Η δεύτερη προσπάθεια μελέτης των ταλαντώσεων έγινε με χρήση οργάνου τύπου 

επιταχυνσιογράφου  (Lemag-Seismo-Schwingschreiber; Lenk, 1966) που τοποθετήθηκε σε 

ύψος 155m για την καταγραφή της κίνησης του πύργου σε διεύθυνση Βορράς-Νότος λόγω 

ανεμοπιέσεων την περίοδο 3-28/5/1966. Από τις καταγραφές εκτιμήθηκαν οι δύο πρώτες 

ιδιοπερίοδοι: 4,6 και 0,77sec (Sauer, 1957).  

Τρίτη προσπάθεια έγινε το 1959 με την χρήση δύο επιταχυνσιογράφων. Με χρήση 

συρματόσχοινου προκλήθηκε κάμψη της κορυφής του πύργου ο οποίος στη συνέχεια 

αφέθηκε να εκτελέσει ελεύθερη ταλάντωση. Από ανάλυση των καταγραφών 

προσδιορίστηκαν οι δύο πρώτες ιδιοπερίοδοι: Τ1=5,18sec και T2=0,79sec (Lenk, 1966).  

Από πρόσφατες μετρήσεις της μετακίνησης του πύργου λόγω ανεμοπιέσεων με 

χρήση GPS προσδιορίστηκαν το εύρος των μετακινήσεων και οι κύριες ιδιοσυχνότητες 

του. Από τις καταγραφές αυτές προέκυψαν μετακινήσεις εύρους 5-15cm, ενώ η κύρια 

ιδιοπερίοδος προσδιορίστηκε 5,23sec (Breuer et al., 2008). Οι εκτιμήσεις πάντως αυτές 

πιθανότατα εμπεριέχουν και σφάλμα πολυανάκλασης. Οι διάφορες εκτιμήσεις των 

ιδιοπεριόδων του πύργου συνοψίζονται στον Πίνακα 1.1. 

 

Πίνακας 1.1: Εκτιμήσεις ιδιοπεριόδων Πύργου TV Στουτγάρδης με βάση την ανάλυση 
της κατασκευής με FEM και τις μελέτες των Sauer, 1957, Lenk, 1966 και Breuer et al., 
2008  
 

 

FEM – 

πάκτωση 

θεμελίωσης 

FEM – 

SSI 

Επιτ/φοι 

Sauer et al., 

1957 

Επιτ/φοι 

Lenk et al., 

1966 

 GPS 

Breuer et 

al., 2008  

1η ιδιοπερίοδος (sec) 4,71 6,00 4,608 5,181 5,235 

2η ιδιοπερίοδος (sec)   0,770 0,790 - 
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2. ΟΡΓΑΝΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ  

 

Η ενόργανη καταγραφή των μετακινήσεων/ταλαντώσεων μίας κατασκευής διεθνώς  

είναι γνωστή με τον όρο «monitoring»  και τα όργανα που χρησιμοποιούνται εξαρτώνται 

σε μεγάλο βαθμό από το είδος της κατασκευής  (πχ. αν είναι φράγμα, σήραγγα, γέφυρα 

κλπ), το εύρος των αναμενόμενων μετρήσεων, κλπ. Ωστόσο υπάρχουν κάποια όργανα που 

είναι κοινά στην παρακολούθηση των περισσοτέρων κατασκευών όπως οι 

επιταχυνσιογράφοι, τα μηκυνσιόμετρα, κλπ. Τα όργανα που χρησιμοποιούνται συνήθως 

κατά κύριο λόγο για την μέτρηση μετακινήσεων είναι ο επιταχυνσιογράφος (έμμεσα με 

ανάλυση των καταγραφών), τα transducer και οι οπτικές ίνες (άμεσα).  

Εχουν χρησιμοποιηθεί επίσης κατά καιρούς πρότυπα όργανα μέτρησης ταλαντώσεων 

(αποκλισεων) βασισμένα σε εκκρεμή, ακτίνες λέιζερ και φωτογραφικές μεθόδους. Τα 

ιδιαίτερα χαρακτηρηριστικά των οργάνων αυτών και οι αδυναμίες τους συνοψίζονται στη 

συνέχεια.   

 

2.1 ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΙΟΓΡΑΦΟΣ 

 

Ο επιταχυνσιογράφος είναι το δημοφιλέστερο όργανο για την καταγραφή των 

δυναμικών κινήσεων και η  λειτουργία του στηρίζεται στη διέγερση μίας μάζας και στη 

καταγραφή των επιταχύνσεών της. Οι επιταχυνσιογράφοι διαχωρίζονται ανάλογα με το 

πεδίο εφαρμογής τους. Υπάρχουν επιταχυνσιογράφοι για καταγραφή σχετικά υψίσυχνων 

κινήσεων (πιεζοηλεκτρικός επιταχυνσιογράφος, 5-5000Hz; Hernadez, 2001; Kulwanoski 

and Schnellinger, 2004) και επιταχυνσιογράφοι καταγραφής χαμηλόσυχνων κινήσεων 

(πιεζοωμικός επιταχυνσιογράφος, <0,5 Hz; National Instruments, 2005).   

 

2.1.1 Μειονεκτήματα του επιταχυνσιογράφου  

Οι επιταχυνσιογράφοι που χρησιμοποιούνται για έργα Πολιτικού Μηχανικού 

λειτουργούν με εύρος εφαρμογής έως 250-500Hz, αποτελούν εύχρηστα και αξιόπιστα 

όργανα, αλλά έχουν τους εξής περιορισμούς στην εκτίμηση ταχυτήτων-μετακινήσεων:  

1. εξαιτίας της δυσκαμψίας του ελατηρίου και της απόσβεσης του ταλαντωτή, ο 

επιταχυνσιογράφος μπορεί να καταγράψει κυρίως υψίσυχνες κινήσεις (συνήθως >0.5-1Ηz, 

Clough and Penzien, 1993) και όχι τις χαμηλόσυχνες (<0,1-0,2Hz, Wilson, 1978) που 
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οφείλονται σε ανεμοπιέσεις (Nakamura, 2000; Roberts et al.,2004), θερμοκρασιακές 

μεταβολές (Tamura et al., 2002) και φορτίσεις λόγω γερανών (Hayes et al, 2007). 

2. Οι εκτιμήσεις ταχυτήτων και μετακινήσεων επιρρεάζονται από σφάλματα των 

καταγραφών της επιτάχυνσης και της αστάθειας δειγματοληψίας (jitter noise, βλέπε 

παρ.3.6.2), η συσσώρευση των οποίων λόγω του Νόμου Μετάδοσης των Σφαλμάτων (πχ 

Mikhail and Ackermann, 1976) καταλήγει η τελική εκτίμηση της μετατόπισης να είναι 

ανάλογη του τετραγώνου του χρόνου της καταγραφής και πολλές φορές στατιστικά μη 

σημαντική (Stiros et al, 2008). 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο προσδιορισμός των μετακινήσεων τριών 

διαφορετικών επιταχυνσιογράφων για το σεισμό Chi-Chi (Ταϊβάν) του 1999. Οι εκτιμήσεις 

της μετακίνησης των τριών επιταχυνσιογράφων διέφεραν, λόγω της συσσώρευσης των 

σφαλμάτων σε διάστημα 120sec, έως και 130cm, ενώ η απόκλιση ενός από τη πραγματική 

τιμή που ήταν 0 με βάση μετρήσεις GPS, υπερέβη τα 90cm (Σχ.2.1):  

Ερευνα σε εξέλιξη δείχνει ότι αντίστοιχες αβεβαιότητες εμφανίζονται και σε 

διορθωμένα επιτυχανσιογραφήματα. Για το λόγο αυτό τα Αδρανειακά Συστήματα 

Αναφοράς (INS) παρουσιάζουν αδυναμία σε αυτοδύναμη καθοδήγηση οχημάτων και 

βασική απαίτηση είναι η συνεχής συνεργασία τους με GPS για την διόρθωση ανά τακτά 

χρονικά διαστήματα των εκτιμημένων μετακινήσεων (Junchuan et al.,2008).    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

α) β) 

Σχήμα 2.1: α) Καταγραφές επιταχύνσεων της διεύθυνσης Βορράς-Νότος από τρεις 
διαφορετικούς επιταχυνσιογράφους για τον σεισμό Chi-Chi, Ταϊβάν (1999) και β) οι 
υπολογισμένες μετακινήσεις όπως προέκυψαν από διπλή ολοκλήρωση των επιταχύνσεων. 
Με την μαύρη διακεκομμένη γραμμή συμβολίζεται η μετασεισμική μετακίνηση όπως 
προέκυψε από μετρήσεις GPS. Παρατηρείται σημαντική απόκλιση της μετασεισμικής 
μετακίνησης όπως εκτιμήθηκε από τις καταγραφές των επιταχυνσιογράφων σε σχέση με 
αυτή του GPS. Επιπλέον εμφανίζεται σημαντική απόκλιση μεταξύ των εκτιμήμένων 
μετακινήσεων των επιταχυνσιογράφων, ενώ τα σημαντικά σφάλματα στις μετακινήσεις 
εμφανίζονται μετά το 40ο sec οπότε και καταγράφονται οι μεγαλύτερες επιταχύνσεις. 
Τροποποιημένο από Wang et al., 2003.  
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2.2 ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ  

 

2.2.1 Transducers και οπτικές ίνες  

 

Τα transducers και οι οπτικές ίνες είναι όργανα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 

τον υπολογισμό διάφορων μεγεθών (μετακίνησης, ταχύτητας κλπ).  

Οι οπτικές ίνες αποτελούνται από ζεύγος καλωδίων τα οποία συνδέονται με ένα 

αισθητήρα (sensor) ή ενισχυτή (amplifier). Το ένα καλώδιο εκπέμπει ακτίνα 

συγκεκριμένης ενέργειας η οποία ανακλάται πάνω στο κινούμενου σώμα και το δεύτερο 

καλώδιο λαμβάνει την ανακλώμενη ακτίνα και την μεταφέρει στον αισθητήρα. Ανάλογα 

με την μετακίνηση του σώματος μεταβάλλεται και η ενέργεια της ανακλώμενης ακτίνας 

και υπολογίζεται η μετακίνηση του σώματος (Kissinger, 2005, Chouinard, 2001). Ομοίως 

λειτουργούν και τα transducer, τα οποία αντί για την εκπομπή ακτίνας έχουν ένα 

εκτεινόμενο σύρμα το οποίο συνδέεται με το κινούμενο σώμα και μέσω της μεταβολής του 

μήκους του σύρματος μετριέται η μετακίνηση του κινούμενου σώματος.   

Τα δύο όργανα μπορούν να μετρήσουν με μεγάλη ακρίβεια μετακινήσεις της τάξης 

των mm και μικρότερες (ΒΕΙ, 2005) και γι αυτό χρησιμοποιούνται στην καταγραφή 

μετακινήσεων μεταξύ εξαρτημάτων μηχανών (συστήματα πέδησης αυτοκινήτων, ιατρικών 

οργάνων; Unimeasure, 2005) και συσκευών (Chouinard, 2001). 

Ωστόσο, όμως παρουσιάζουν δύο σημαντικά μειονεκτήματα: 

1. το πεδίο εφαρμογών τους περιορίζεται σε μετακινήσεις από 1mm έως 3-5cm και δεν 

καλύπτουν τις μετακινήσεις πχ σε καλωδιωτές γέφυρες. 

2. προσδιορίζουν μόνο σχετικές μετακινήσεις τμημάτων μίας κατασκευής και όχι 

μετακινήσεις ως προς κάποιο ανεξάρτητο σύστημα αναφοράς.  

 

2.2.2 Εκκρεμή και άλλα συστήματα για την καταγραφή μετακινήσεων κατασκευών   

 

 Άλλες συσκευές που χρησιμοποιήθηκαν κυρίως στο παρελθόν για την καταγραφή 

των μετακινήσεων κατασκευών είναι τα εκκρεμή (παρ. 1.2.1) καθώς και συσκευές ακτίνων 

φωτός, κυρίως  laser,οι οποίες αποτυπώνονταν πάνω σε φωτοευαίσθητο χαρτί.  

Αναλυτικότερα, τα εκκρεμή τοποθετούνταν από την κορυφή των κατασκευών, ενώ 

στην βάση κατέληγαν σε σφαίρα μεγάλης μάζας η οποία τοποθετείτο μέσα σε δοχείο με 

υγρό υψηλού ιξώδες. Η μετακίνηση της κορυφής της κατασκευής λόγω διεγέρσεων όπως 

ανεμοπιέσεις, προκαλούσαν εκτροπή του εκκρεμούς και επέτρεπαν την καταγραφή της 
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θέσης του, περιγράφοντας την ταλάντωση της κατασκευής (Bettinali et al., 1995; 

Abruzzese and Petrazzuoli, 1994).  

Άλλη γνωστή συσκευή καταγραφών μετακινήσεων είναι αυτή που εκπέμπει δέσμη 

φωτός η οποία αποτυπώνεται πάνω σε φωτοευαίσθητο χαρτί (Marshall, 1994; Aktan et al., 

1997). Η συσκευή αυτή τοποθετείται στη κορυφή της κατασκευής και εκπέμπει την δέσμη 

κατακόρυφα προς τα κάτω αφήνοντας αποτύπωμα σε φωτοευαίσθητο χαρτί. Τυχόν 

μετακίνηση της κορυφής της κατασκευής λόγω διέγερσης καταγράφεται ως μετακίνηση 

της δέσμης του φωτός.    

 

2.3 GPS – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΡΓΑΝΟΥ 

 

Τα όργανα Global Positioning System (GPS) και ο ρομποτικός θεοδόλιχος (RTS) τα 

οποία αποτελούν τα γεωδαιτικά όργανα νέας γενιάς, έχουν ως βασικό χαρακτηριστικό την 

άμεση μέτρηση καρτεσιανών (GPS) ή πολικών (RTS) συντεταγμένων  της θέσης του 

σημείου ελέγχου. Επιπλέον, τα συστήματα μετρήσεως των δύο οργάνων είναι 

διαφορετικά, και συνεπώς οι μετρήσεις τους ασυσχέτιστες, ενώ επιτρέπουν την καταγραφή 

της μετακίνησης ενός σημείου ελέγχου ως προς ανεξάρτητα συστήματα αναφοράς, και 

συνεπώς την καταγραφή της απόλυτης μετακίνησης σημείων μίας κατασκευής και όχι 

απλά της σχετικής μετακίνησης κάποιων θέσεων.  

 

2.3.1 Global Positioning System (GPS) – Αρχή λειτουργίας 

 

Το GPS είναι το πλέον γνωστό δορυφορικό σύστημα προσδιορισμού θέσης ενός 

σημείου στο χώρο, αρχικά σχεδιασμένο για τις ανάγκες πλοήγησης του Αμερικανικού 

Ναυτικού, με τελικά γενικευμένη πολιτική χρήση. Η λειτουργία του στηρίζεται σε 24 

γεωδαιτικούς δορυφόρους που κινούνται σε σταθερές τροχιές γύρω από τη Γη, με γνωστές 

συντεταγμένες ανά πάσα στιγμή με μεγάλη ακρίβεια. Η αρχή λειτουργίας του στηρίζεται 

σε εμπροσθοτομία στο χώρο καθώς προσδιορίζει τη θέση ενός δέκτη σημείου 

(συντεταγμένες x,y,z) ως τομή τριών γεωμετρικών τόπων (σφαιρών).  Οι σφαίρες αυτές 

έχουν κέντρο τις γνωστές συντεταγμένες των δορυφόρων και ακτίνα τις μετρημένες 

αποστάσεις των δορυφόρων από το δέκτη  (Σχ.2.2).  
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Η μέτρηση των αποστάσεων δορυφόρου-δέκτη γίνεται με τη μέτρηση του χρονικού 

διαστήματος Δt από τη στιγμή που εστάλη σήμα γνωστής ταχύτητας (ταχύτητας του 

φωτός) από το δορυφόρο, μέχρι να φτάσει στο δέκτη. Για οικονομικούς κυρίως λόγους, οι 

δέκτες GPS δεν διαθέτουν ρολόι ακριβείας, με αποτέλεσμα να εισάγεται μία ακόμα 

άγνωστη παράμετρος, ο χρόνος. Το πρόβλημα αυτό ξεπερνιέται με την χρήση μίας 

επιπλέον (τέταρτης) παρατήρησης, δηλαδή μετρώντας την απόσταση του δέκτη και από 

έναν τέταρτο δορυφόρο. 

Στην πράξη, η θέση ενός δέκτη υπολογίζεται από περισσότερους από 4 δορυφόρους, 

και σε πολλές περιπτώσεις από σήμα δύο διαφορετικών συχνοτήτων (συχνότητες L1 και 

L2) που εκπέμπουν οι γεωδαιτικοί δορυφόροι (Fontana et al., 2001). Οι υψηλών 

προδιαγραφών δέκτες GPS έχουν δυνατότητα λήψης και ανάλυσης και των δύο 

συχνοτήτων από πολλούς δορυφόρους, ενώ αντίθετα οι φθηνοί μόνο μιας συχνότητας.  

Οι δορυφόροι GPS έχουν τεθεί σε καθόρισμενες τροχιές ώστε καλύπτεται όσο τον 

δυνατό μεγαλύτερη επιφάνεια της Γης. Ωστόσο, παρουσιάζεται πρόβλημα ορατότητας 

δορυφόρων σε μεγάλα γεωγραφικά πλάτη (>50o όπως στην Αγγλία; Meng et al., 2004).   Η 

αιτία του προβλήματος είναι ότι λόγω της συγκεκριμένης γεωμετρίας των δορυφόρων 

(γωνία κλίσης 55ο των τροχιών των δορυφόρων  ως προς τον ισημερινό) και του Νόμου 

Μετάδοσης των Σφαλμάτων, τα διάφορα σφάλματα μεταδίδονται με διαφορετικό τρόπο 

στη συντεταγμένη του γεωγραφικού πλάτους και μήκους, με αποτέλεσμα οι μετρήσεις της 

συντεταγμένης του γεωγραφικού πλάτους να έχει μεγαλύτερο σφάλμα σε σχέση με αυτή 

του γεωγραφικού μήκους στις περιοχές αυτές (Σχ.2.3). Ως λύση έχει προταθεί η ανάπτυξη 

τοπικά συστήματος «ψευδοδορυφόρων» (pseudolites), δηλαδή πομπών εγκατεστημένων  

Σχήμα 2.2: Αρχή λειτουργίας του GPS. Οι συντεταγμένες του δέκτη υπολογίζονται ως 
τομή τριών γεωμετρικών τόπων, τριών σφαιρών γνωστών ακτίνων και κέντρων. Τα κέντρα 
των σφαιρών είναι οι θέσεις των δορυφόρων, και ακτίνες είναι οι αποστάσεις μεταξύ των 
δορυφόρων GPS και των δεκτών GPS. 
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στη Γη που εκπέμπουν σήματα ίδια περίπου με των δορυφόρων (Rizos, 2001; Lee et al., 

2004; Meng et al., 2004).  

Ανισότητα στην ακρίβεια της συντεταγμένης z  εμφανίζεται για τον ίδιο λόγο σε όλη 

τη Γη, με αποτέλεσμα η εκτίμηση υψομέτρων με GPS να είναι γενικά πολύ δυσμενέστερη 

σε σχέση με τις οριζόντιες συντεταγμένες (πχ. Rizos, 2001; Nickitopoulou et al., 2006). 

 

2.3.2 Τα μέρη του συστήματος GPS 

 

Ένα σύστημα GPS αποτελείται περιληπτικά από τα εξής μέρη: 

• κεραία (antenna) συνήθως μικρών διαστάσεων και βάρους (Σχ.2.4),  

• δέκτη (receiver), ο οποίος παραλαμβάνει το σήμα από την κεραία και στην 

συνέχεια αποκωδικοποιεί το σήμα (Σχ.2.4), 

• ηλεκτρονικό υπολογιστή με τον οποίο εισάγονται οι ρυθμίσεις των μετρήσεων 

(συχνότητα καταγραφής, ύψος κεραίας κλπ), και στον οποίο αποθηκεύονται οι 

καταγραφές.   

Σε ορισμένα σύγχρονα συστήματα GPS εμφανίζεται η τάση συγχώνευσης όλων αυτών των 

τμημάτων GPS σε μία συσκευή (Σχ.2.4β). 

Σχήμα 2.3: «Αστερισμός» (constellation) των τροχιών των δορυφόρων του GPS, στην 
περιοχή του Νόττινγχαμ της Αγγλίας (γεωγραφικό πλάτος 52,93ο). Παρατηρείται ένα 
μεγάλο κενό για αζιμούθιο <45ο και >315ο, το οποίο οδηγεί σε μεγαλύτερα σφάλματα 
στην εκτίμηση του γεωγραφικού πλάτους σε σχέση με το γεωγραφικό μήκος. 
Τροποποιημένο από Meng et al.,2004 
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Οι δέκτες διακρίνονται σε μονής (L1) και διπλής (L1 και L2) συχνότητας, με 

αποτέλεσμα οι πρώτοι να μπορούν να αποκωδικοποιήσουν μόνο το L1 σήμα που 

εκπέμπουν οι δορυφόροι GPS, ενώ οι δεύτεροι μπορούν να αποκωδικοποιήσουν και τα δύο 

σήματα (Fontana et al., 2001). Λόγω της ιδιότητας αυτής οι δέκτες διπλής συχνότητας 

επιτρέπουν πιο ακριβείς μετρήσεις σε μικρότερο χρονικό διάστημα και για λόγο αυτό είναι 

και μεγαλύτερο το κόστος τους (Ward et al., 2006).    

Η έρευνα που αναλύεται στο παρόν περιορίζεται σε γεωδαιτικούς δέκτες ακριβείας, 

και με τον όρο δέκτης GPS περιγράφεται θα αναφέρεται το σύνολο των τμημάτων (κεραία, 

δέκτης, κλπ.). 

 

2.3.3 Σφάλματα του συστήματος GPS 

 

Το GPS όπως όλα τα καταγραφικά όργανα επιρρεάζονται από σφάλματα μετρήσεων, 

που οφείλονται σε διάφορους παραμέτρους, με τα σημαντικότερα να είναι τα εξής: 

1. τα σφάλματα λόγω επίδρασης των στρωμάτων της ιονόσφαιρας και της 

τροπόσφαιρας καθώς το σήμα του GPS διέρχεται μέσα από αυτά και διαθλάται, με 

αποτέλεσμα η εκτιμώμενη απόσταση να είναι μεγαλύτερη από την πραγματική (Ifadis and 

Savvaidis, 2001; Gao and Lin, 2002; Τσούλης, 2005). Τα σφάλματα της ιονόσφαιρας 

μπορούν να περιοριστούν με χρήση δεκτών διπλής συχνότητας και την απόρριψη 

δορυφόρων που βρίσκονται χαμηλά στο ορίζοντα, των οποίων το σήμα υφίσταται 

μεγαλύτερη διάθλαση διαπερνώντας τμήματα των στρωμάτων της ατμόσφαιρας 

μεγαλύτερου πάχους (Ge et al., 2000).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

α) 
β) 

Σχήμα 2.4: Δέκτες και κεραίες (antenna) GPS: a) Leica 1200 και β) Topcon Hiper-Pro. 
Στο GPS της Topcon είναι ενσωματομένα δέκτης και κεραία σε μία συσκευή.  

antenna 

antenna 

δέκτης δέκτης Η/Υ 
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2. Τα σφάλματα των πολλαπλών διαδρομών λόγω ανάκλασης του σήματος (multipath 

error) σε παραπλευρες επιφάνειες (Ward et al., 2006). Το σφάλμα αυτό προκαλείται όταν 

το σήμα δεν μεταδίδεται απευθείας από τον δορυφόρο στον δέκτη αλλά πρώτα ανακλάται 

σε παράπλευρες επιφάνειες με αποτέλεσμα να μετριέται μεγαλύτερη απόσταση δορυφόρου 

δέκτη GPS (Ogaja and Satirapod, 2007; Hartinger and Brunner,1998). Τέτοιου είδους 

ανακλάσεις προκαλούν συνήθως υδάτινες, μεταλλικές επιφάνειες και τα κτίρια (Σχ. 2.5).  

3.   Τα σφάλματα που προκαλούνται λόγω του μικρού πλήθους ορατών δορυφόρων ή 

λόγω της κακής γεωμετρικής τους διάταξης (satellite constellation, Σχ.2.6; Rizos, 2001; 

Meng et al., 2004). Τα σφάλματα αυτά μειώνονται με την αύξηση του πλήθους των 

ορατών δορυφόρων (6 με 8 δορυφόροι θεωρούνται αρκετοί), την καταλληλότερη 

γεωμετρική διάταξη των δορυφόρων (Σχ. 2.6) και με την αύξηση της γωνίας που 

σχηματίζει ο χαμηλότερος ορατός δορυφόρος με τον ορίζοντα, δηλαδή το οριζόντιο 

επίπεδο. Για το λόγο αυτό απορρίπτονται από τους υπολογισμούς δορυφόροι που 

εμφανίζουν γωνία αποκοπής (elevation mask) <10-15ο (Chen and Yeh, 2001; Rizos, 2001). 

Η ιδανικότερη διάταξη είναι ένας δορυφόρος σε κατακόρυφη θέση πάνω από τον δέκτη 

GPS (γωνίας 80ο-90ο) και οι υπόλοιποι περιμετρικά με γωνία 30ο-60ο (Rizos, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 2.5: Ανάκλαση σήματος GPS σε κτίρια, μεταλλικές επιφάνειες και ορεινούς 
όγκους, που οδηγεί σε φαινομενικά μεγαλύτερες αποστάσεις δορυφόρου-δέκτη, 
γνωστό ως σφάλμα πολλαπλής διαδρομής (multipath effect).  
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2.3.4 Στατικές και κινηματικές μετρήσεις GPS 

 

Το GPS σχεδιάστηκε για μετρήσεις ναυσιπλοϊας (Moore and Roberts, 1999), δηλαδή 

κινούμενων δεκτών, όμως οι μέθοδοι ακριβείας που αναπτύχθηκαν αφορούσαν κυρίως 

πολύ αργές τεκτονικές κινήσεις και συνεπώς δέκτες που η θέση τους πρακτικά θεωρείτο 

σταθερή για μεγάλα χρονικά διαστήματα (ώρες, μέρες, ή και χρόνια, «στατικές μετρήσεις-

static»). Οι μετρήσεις αυτές έχουν ως αποτέλεσμα να μετράται η θέση ενός σημείου κάτω 

από διάφορες περιβαλλοντικές συνθήκες και διάταξη δορυφόρων, και από τον μεγάλο 

αριθμό των μετρήσεων αυτών να εξουδετερώνονται σε μεγάλο βαθμό τα διάφορα 

σφάλματα και να εκτιμώνται οι συντεταγμένες των σημείων ελέγχου με μεγάλη ακρίβεια. 

Τέτοιες μετρήσεις έχουν γίνει συστηματικά και στον ελληνικό χώρο (Savvaidis et al., 

1997; Kahle et al., 1995; Clarke et al., 1998; Cocard et al., 1999;Avallone et al., 

2004,Farmer et al., 2007). Προφανώς η στρατηγική αυτή δεν μπορεί να εφαρμοστεί στην 

περίπτωση κινούμενων δεκτών («κινηματικών μετρήσεων-kinematic»), όπως στην 

περίπτωση της έρευνάς μας. 

Η απλούστερη περίπτωση προσδιορισμού της θέσης σημείου με χρήση ενός δέκτη 

GPS, γνωστή ως μέθοδος «stand-alone», χρησιμοποιείται στις συνήθεις εφαρμογές με ένα 

απλό (μη γεωδαιτικό) δέκτη.  Οι μετρήσεις αυτές  συνοδεύονται από σημαντικά σφάλματα 

και θόρυβο με αποτέλεσμα η ακρίβεια των συντεταγμένων να είναι το πολύ της τάξης των 

1-2m (Smith, 1997). Για το λόγο αυτό η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται στην πλοήγηση, 

ναυσιπλοΐα κλπ. (Moore and Roberts, 1999).  

 

Σχήμα 2.6: Σχέση γεωμετρικής διάταξης δορυφόρων και σφάλματος GPS: μεγάλος όγκος 
τετράεδρου που δημιουργείται από τους δορυφόρους και το δέκτη οδηγεί σε μικρό 
σφάλμα (α) ενώ  μικρός όγκος τετράεδρου οδηγεί σε  μεγάλο σφάλμα (β).  

α) β) 
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Για τον προσδιορισμό θέσης με μεγαλύτερη ακρίβεια αναπτύχθηκε η μέθοδος του 

διαφορικού GPS (differential GPS, DGPS). Η μέθοδος αυτή στηρίζεται στις ταυτόχρονες 

καταγραφές δύο δεκτών GPS: ενός στο κινούμενο σημείο (rover receiver) και ενός 

δεύτερου GPS βάσης τοποθετημένου ακίνητου σε επιλεγμένο  σημείο (όργανο αναφοράς, 

base receiver, Σχ.2.7). Οι φαινομενικές διακυμάνσεις των μετρούμενων μεγεθών και των 

υπολογισμένων συντεταγμένων που εμφανίζονται στο GPS βάσης θεωρούνται σφάλματα 

και απαλείφονται από τις καταγραφές του δεύτερου δέκτη, με αποτέλεσμα να μειώνεται το 

σημαντικά το σφάλμα των μετρήσεων του κινούμενου GPS (Roberts et al., 2004a; Kaplan 

and Hegarty, 2006; Nickitopoulou et al., 2006).  Προυπόθεση είναι η κοντινή απόσταση 

των δύο GPS και οι παρόμοιες χωρικές-περιβαλλοντικες συνθήκες, ώστε οι δύο δέκτες 

GPS να λαμβάνουν σήματα που ακολουθούν κοινή πορεία και επιρρεάζονται από κοινά 

σφάλματα (Smith, 1997). Η απόσταση αυτή δεν πρέπει να ξεπερνά τα 20km, αλλά για 

μετρήσεις μεγάλης ακριβείας το 1km αποτελεί το ανώτατο όριο (Kaplan and Hegarty, 

2006). 

Με την μέθοδο αυτή είναι δυνατός ο προσδιορισμός της συνεχώς μεταβαλλούμενης 

θέσης ενός κινητού σημείου, καθώς οι φαινομενικές κινήσεις του σταθερού δέκτης βάσης 

(GPS base) μεταφέρονται ως διορθώσεις στις μετρήσεις του κινούμενου δέκτη. Η 

διόρθωση αυτή μπορεί να γίνει: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 2.7: Προσδιορισμός θέσης σημείου με την μέθοδο του διαφορικού GPS (DGPS). 
Ένας δέκτης GPS έχει τοποθετηθεί σταθερός και αποτελεί το GPS βάσης (base) ενώ το 
δεύτερο, κινούμενο GPS (rover) έχει τοποθετηθεί στο σημείο το οποίο θέλουμε να 
προσδιοριστεί. Τα δύο GPS καταγράφουν ταυτόχρονα. 
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• εκ των υστέρων με χρήση κατάλληλου λογισμικού για επίλυση των μετρήσεων (post-

processing),  

• είτε απευθείας σε πραγματικό χρόνο εφόσον επιτρέπει η γεωμετρία τη ραδιοζεύξη 

των δύο δεκτών (real-time), χωρίς όμως περαιτέρω επεξεργασία των καταγραφών.  

Ο προσδιορισμός των συντεταγμένων του σημείου με επίλυση των καταγραφών (post-

processing) είναι πιο ακριβής σε σχέση με τον προσδιορισμό σε πραγματικό χρόνο (real-

time; Nickitopoulou et al., 2006). 

Η μέθοδος αυτή, γνωστή ως post-process kinematic, αποτελεί την συνήθη τεχνική με 

την οποία γίνεται η μέτρηση των μετακινήσεων των κατασκευών. Στα πλαίσια της SHM η 

τεχνική real-time kinematic (RTK) προτιμάται μόνο για μόνιμες συστηματικές καταγραφές 

μετακινήσεων σε συστήματα ασφαλείας (Wong et al., 2001).  

Με βάση την μέθοδο post-processing kinematic τοποθετούνται ένας ή περισσότεροι 

δέκτες σταθεροί ως δέκτες βάσης (GPS base) και «κινούμενοι» δέκτες GPS στα σημεία 

της κατασκευής των οποίων είναι επιθυμητός ο προσδιορισμός της μετακίνησης, και τα 

οποία αποτελούν τα «σημεία ελέγχου» (GPS rover). Οι δέκτες βάση καταγράφουν 

ταυτόχρονα με τους δέκτες ελέγχου καθόλη την διάρκεια των μετρήσεων (Σχ.2.8). Από τη 

συνδυασμένη επεξεργασία των καταγραφών των σταθερών και κινούμενων δεκτών 

προκύπτει η μετακίνηση των σημείων ελέγχου.    

 

2.4 ΡΟΜΠΟΤΙΚΟΣ ΘΕΟΔΟΛΙΧΟΣ (RTS)  - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΡΓΑΝΟΥ 

 

2.4.1 Αρχές λειτουργίας  

 

Ο ρομποτικός θεοδόλιχος (Robotic Total Station), γνωστότερος ως RTS αποτελεί 

εξέλιξη του ηλεκτρονικού θεοδολίχου (Σχ.2.9) και βασίζεται στον εφοδιασμό του οργάνου 

αυτού με σερβοκινητήρα και ένα μικρό-επεξεργαστή που επιτρέπουν είτε 

προγραμματισμένες σκοπεύσεις, είτε παρακολούθηση και μέτρηση των συντεταγμένων 

του κινητού στόχου. Η λειτουργία του βασικά στηρίζεται στην εκπομπή μίας ακτίνας laser 

η οποία ανακλάται σε έναν ανακλαστήρα, επιστρέφει στο όργανο και μετράται η θέση του 

κινούμενου ή σταθερού ανακλαστήρα σε τοπικό σύστημα πολικών συντεταγμένων 

(απόσταση μεταξύ οργάνου και ανακλαστήρα και η γωνία της ακτίνας ως προς τον 

κατακόρυφο και κάποιον οριζόντιο αξονα αναφοράς). Στη συνέχεια οι συντεταγμένες 

μετασχηματίζονται σε καρτεσιανό σύστημα αναφοράς που ορίζεται από τον χρήστη.  
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Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ρομποτικού θεοδόλιχου είναι τα εξής: 

• έχει την δυνατότητα να περιστρέφεται προγραμματισμένα και αυτόματα προς όλες 

τις διευθύνσεις και κλίσεις χάρη σε σερβο-κινητήρα και να εκτελεί προγραμματισμένες 

μετρήσεις 

Σχήμα 2.8: Μέθοδος post-process kinematic για την καταγραφή της μετακίνησης ενός 
σημείου ελέγχου κατασκευής. Χρησιμοποιούνται δύο δέκτες GPS, ένας βάσης και ένας 
για το σημείο ελέγχου της κατασκευής (στη κορυφή του κτιρίου). Στην συνέχεια οι 
καταγραφές των οργάνων μεταφέρονται σε Η/Υ όπου με χρήση κατάλληλου λογισμικού 
γίνεται η επίλυση των καταγραφών και εν τέλει προκύπτει το διάγραμμα της μετακίνησης 
του σημείου ελέγχου.  
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• μπορεί να εντοπίζει ανακλαστήρες σαρώνοντας επιλεγμένη περιοχή σκόπευσης 

χάρη σε ειδικό σύστημα laser που διαθέτει, σε συνδυασμό με τη δυνατότητα κίνησης που 

του δίνει ο σερβο-κινητήρας και  

• μπορεί να καταγράφει μετρήσεις αυτόματα με βάση προγραμματισμό (σε  τακτά 

χρονικά διαστήματα, σε τακτές αποστάσεις, κλπ). 

Όλοι οι ρομποτικοί θεοδόλιχοι έχουν την ίδια βασική λειτουργία, ωστόσο μπορεί να 

διαφέρουν στα τμήματα από τα οποία αποτελούνται, καθώς ορισμένοι π.χ. συνοδεύονται 

από συσκευή-πομπό η οποία επιτρέπει να γίνεται ο εντοπισμός του ανακλαστήρα 

αυτόματα (TopCon, 2008; Σχ.2.9).   

 

2.4.2 Σφάλματα μετρήσεων του RTS 

 

Το RTS, ως γεωδαιτικός σταθμός, επηρεάζεται από σφάλματα που οφείλονται 

κυρίως (Kontogianni et al., 2007): 

• στην εσωτερική ακρίβεια του οργάνου   

• σε περιβαλλοντικές συνθήκες (επίπεδα υγρασίας, θερμοκρασίας κλπ),  

• σε σφάλματα από ανθρώπινους παράγοντες όπως κατά την σκόπευση και την  

κέντρωση και 

• σε σφάλματα λόγω της ποιότητας του στόχου. 

H υψηλή τεχνολογία που χρησιμοποιείται στο όργανο RTS έχει οδηγήσει στον περιορισμό 

πολλών από αυτών των σφαλμάτων με αποτέλεσμα να επηρεάζουν σε μικρό ποσοστό τις 

μετρήσεις. Ιδιαίτερη βελτίωση έχει επέλθει στην ακρίβεια των μετρήσεων του RTS με την 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Σχήμα 2.9: Σύστημα εντοπισμού του RTS από τον ανακλαστήρα της εταιρίας Topcon 
(Topcon, 2005).  

    RTS 
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χρησιμοποίηση της τεχνολογίας του παλμικού σήματος (laser) για την μέτρηση των 

αποστάσεων ώστε να αποκλείεται η ταυτόχρονη μέτρηση δύο διαφορετικών στόχων που 

βρίσκονται σχεδόν σε ευθεία, π.χ. σε μία σήραγγα. Με βάση την τεχνολογία αυτή το σήμα 

που εκπέμπει το RTS είναι σύμπλεγμα του συνήθους ημιτονικού και ενός παλμικού 

σήματος, τα οποία μπορούν να διαχωριστούν από το όργανο και να διαπιστωθεί εάν το 

όργανο μετρά συγχρόνως δύο ανακλαστήρες (Κοντογιάννη, 2005).  

Επιπλέον βελτίωση της ακρίβειας των μετρήσεων του RTS επέρχεται με την 

τεχνολογία laser που διαθέτει το όργανο για την κέντρωση του και τον εντοπισμό του 

στόχου, ενώ διαθέτει και ηλεκτρονική οριζοντίωση που αυξάνει την απόδοσή του (Leica, 

2008).  

Τέλος η επίδραση των εξωτερικών παραγόντων όπως των ατμοσφαιρικών 

(θερμοκρασία, υγρασία κα.) μειώνεται με την χρήση του παλμικού σήματος, όμως δεν 

εξαλείφεται. Ωστόσο λόγω των επαναλαμβανόμενων μετρήσεων που πραγματοποιούνται 

σε περιπτώσεις γεωδαιτικής καταγραφής μετακινήσεων, πολλά συστηματικά σφάλματα 

που είναι κοινά στις μετρήσεις μειώνονται ή και απαλείφονται (Kontogianni et al., 2007). 

 

2.5 ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ GPS ΚΑΙ RTS – ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΩΝ 

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ 

 

2.5.1 GPS – Εφαρμογές στην καταγραφή μετακινήσεων κατασκευών 

 

Το GPS βρίσκει ευρεία εφαρμογή σε πολλές τοπογραφικές εφαρμογές, σε έργα 

οδοποιίας και για την χάραξη και καθοδήγηση τεχνικών έργων (π.χ. τοποθέτηση πυλώνων 

γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου, Marchetti et al., 2004). Επιπλέον λόγω της ακρίβειάς του και της 

δυνατότητας προσδιορισμού συντεταγμένων σημείων και μεταβολών τους, που έχουν 

εφαρμογή στην καταγραφή αργών εδαφικών κινήσεων όπως κατολισθήσεων (Hartinger 

and Brunner, 1998; Squarzoni et al., 2005; Baldi et al., 2008), καθιζήσεων εδάφους (Bell et 

al., 2002; Psimoulis et al., 2007), τεκτονικών κινήσεων (Savvaidis et al., 1997; Kahle et al., 

1995; Clarke et al., 1998; Cocard et al., 1999; Avallone et al., 2004) και παραμορφώσεων 

εδάφους σε ηφαίστεια (Pingue et al., 1998; Baldi et al., 2000; Fernandez et al., 2003, 

Stiros, 2003; Farmer et al., 2007).  

Ωστόσο, η βελτίωση της ακρίβειας του GPS με την χρήση δύο συχνοτήτων (Fontana 

et al., 2001) και η δυνατότητα καταγραφής με συχνότητα μεγαλύτερη του 1Hz εισήγαγαν 
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το GPS στην καταγραφή των μετακινήσεων εύκαμπτων κατασκευών, όπως γέφυρες 

(Roberts et al., 2004a; Wong et al., 2001), ψηλά κτίρια-ουρανοξύστες (Brownjohn, 2004; 

Ogaja et al., 2003; Kijewski-Correa et al., 2006) και κεραίες (Wasilewski et al., 1999). Στις 

περιοτώσεις αυτές η καταγραφή των μετακινήσεων με GPS έχει στόχο: 

1. την εκτίμηση των δυναμικών χαρακτηριστικών μίας κατασκευής (ιδιοσυχνότητες, 

εύρος μετακίνησης) και  

2. την χρήση του ως σύστημα συναγερμού π.χ. διακοπής λειτουργίας της κατασκευής 

εφόσον οι μετακινήσεις υπερβούν τα όρια ασφαλείας (πχ. η γέφυρα Tsing Ma στο Χόνγκ 

Κόνγκ; Wong et al.2001).   

 

2.5.1.1 Πρώτες εφαρμογές παρακολούθησης μετακινήσεων κατασκευών με χρήση GPS 

Μία από τις πρώτες εφαρμογές καταγραφής μετακινήσεων κατασκευής με GPS αποτελεί 

αυτή του Calgary Tower (Καναδά), πύργου τηλεπικοινωνιών ύψους 160m (Σχ.2.10). Από 

τους Lovse et al. (1995) κατεγράφησαν οι μετακινήσεις του πύργου εξαιτίας ανεμοπιέσεων 

(μέση τιμή 60km/h, ακραία τιμή 100km/h). Από την ανάλυση των καταγραφών προέκυψαν 

μετακινήσεις του πύργου εύρους ~15-20mm στη διεύθυνση βορρά-νότο και ~5-10mm στη 

διεύθυνση ανατολή-δύση (Σχ. 2.10). Δηλαδή παρατηρήθηκε μεγαλύτερη μετακίνηση 

εγκάρσια στη διεύθυνση του ανέμου ως αποτέλεσμα της δράσης του φαινομένου Karman-

Vortex (παρ.1).  Είναι η πρώτη φορά που μετακίνησεις λόγω του φαινομένου αυτού 

μετρήθηκαν σε κατασκευές Πολιτικού Μηχανικού (Nickitopoulou et al., 2006).  

Άλλη χαρακτηριστική πρώιμη εφαρμογή αποτελεί η καταγραφή των μετακινήσεων 

σε πραγματικό χρόνο (real-time) της γέφυρας Humber Bridge με GPS από τους Ashkenazi 

and Roberts (1997). Καταγράφηκε η μετακίνηση του μέσου του κεντρικού ανοίγματος της 

γέφυρας μήκους 2220m, όπου τοποθετήθηκε ένας δέκτης GPS, ενώ σε κοντινή απόσταση 

από τη γέφυρα τοποθετήθηκε GPS βάσης. Στο Σχήμα 2.11 παρουσιάζονται τα 

διαγράμματα των μεταβολών των συντεταγμένων του σημείου ελέγχου λόγω διελεύσεων 

οχημάτων κατά την διάρκεια των καταγραφών. Από τα διαγράμματα προέκυψε ότι οι 

μετακινήσεις στον διαμήκη άξονα είναι εντός της ζώνης θορύβου (2-3mm), ενώ στο 

κατακόρυφο άξονα εμφανίζονται μετακινήσεις της τάξης των 10-15cm. Η ακραία 

μετακίνηση 40cm πιθανότατα οφείλεται σε διέλευση βαρέος οχήματος.  
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2.5.1.2 Νεώτερες εφαρμογές καταγραφών μετακινήσεων κατασκευών με χρήση GPS 

Από τις αρχές της δεκαετίας του 2000, έχουν αναφερθεί πολλές εφαρογές του GPS στην 

μέτρηση των μετακινήσεων κατασκευών εξαιτίας της βελτίωσης της τεχνολογίας του GPS 

(αύξηση της συχνότητας καταγραφής, αποκωδικοποίηση και των δύο συχνοτήτων; 

Fontana et al., 2001).   

 

Σχήμα 2.10: α) Σχέδιο του Calgary Tower κατασκευής από σκυρόδεμα (ύψος 160m), όπου 
τοποθετήθηκε το GPS στην κορυφή της. β) Διάγραμμα μετακίνησης του Calgary Tower 
ενώ έπνεε δυτικός άνεμός. Διαπιστώνεται ότι μεγαλύτερη μετακίνηση εμφανίζεται κατά την 
διεύθυνση βορρά-νότο λόγω στροβιλισμών (Karman effect) που δημιουργεί ο άνεμος 
(Τροποποιημένο από Lovse et al., 1995). 

 

α) β) 

 

Σχήμα 2.11: Διαγράμματα της διαμήκους (αριστερά) και κατακόρυφης (δεξιά) μετακίνησης 
του μέσου του κεντρικού ανοίγματος της Humber Bridge (Νοττιγχαμ, Αγγλία), όπως 
προέκυψε από καταγραφές GPS. Οι μετακινήσεις στο διαμήκη άξονα είναι πρακτικά εντός 
ορίου θορύβου (2-3mm) οπότε θεωρούνται φαινομενικές, ενώ στον κατακόρυφο άξονα 
εμφανίζονται μετακινήσεις ~15cm. Μία μετακίνηση ~40cm στον κατακόρυφο άξονα 
πιθανότατα οφείλεται στην διέλευση κάποιου βαρέος οχήματος. Τροποποιημένο από 
Ashkenazi and Roberts, 1997. 
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Η μετακίνηση τηλεπικοινωνιακού πύργου του Τόκιου, ύψους 108m, έχει μελετηθεί με 

GPS σε διεγέρσεις ανέμου και σεισμού (Li et al., 2004; Li, 2004). Στην κορυφή του 

πύργου τοποθετήθηκαν GPS, ανεμόμετρο και  επιταχυνσιογράφος ενώ τοποθετήθηκε ένα 

δεύτερο GPS βάσης σε γειτονικό (~110m απόσταση) σταθερό σημείο (Σχ.2.12). 

Αναλύθηκαν οι μετρήσεις των οργάνων για τις διεγέρσεις: του τυφώνα Νο.21 και ενός 

σεισμού (Ms 7). Από την ανάλυση των καταγραφών παρατηρήθηκε ότι (Σχ.2.13, 2.14): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 2.12: Σχεδιάγραμμα πύργου του Τόκιου όπου υποδεικνύονται οι θέσεις που 
τοποθετήθηκαν τα όργανα καταγραφής (GPS, επιταχυνσιογράφος, ανεμόμετρο). 
Τροποποιημένο από Li et al., 2004 

 
Σχήμα 2.13: Διαγράμματα καταγραφών GPS της κίνησης της κορυφής του πύργου του 
Τόκιου κατά την διάρκεια του τυφώνα, από όπου προκύπτουν ημιστατικές μετακινήσεις 
της κορυφής του πύργου ~5,8 και ~4,5cm στο x και y άξονα, αντίστοιχα. Τροποποιημένο 
από Li et al., 2004. 
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1. οι ημιστατικές μετακινήσεις κατά την διάρκεια του τυφώνα ήταν ~4-5cm (Σχ.2.13),  

2. οι συχνότητες της φασματικής ανάλυσης των μετρήσεων GPS (0.5-0.6Hz και 

2.16Hz, Σχ.2.14) συμφωνούν με αυτές του επιταχυνσιογράφου, 

3. εμφανίστηκαν συχνότητες 0-0,2Hz που οφείλονται σε θόρυβο των καταγραφών 

λόγω πολυανάκλασης (Li et al., 2004) και σε υπολογιστικά σφάλματα («corner effect»; 

Pytharouli and Stiros, 2008). 

Όμοιως έχουν μελετηθεί οι μετακινήσεις ψηλών κτιρίων-πύργων με GPS και από 

άλλους ερευνητές (Celebi et al., 1999; Ge et al., 2000; Celebi, 2000; Kijewski-Correa and 

Kareem, 2003; Brownjohn, 2004; Park et al., 2004; Chan et al., 2005), με τις οποίες 

προσδιορίστηκαν οι ιδιοσυχνότητες και το εύρος των μετακινήσεων. Επίσης 

παρατηρήθηκε ότι ακόμα και στις περιπτώσεις όπου οι καταγραφές του GPS περιείχαν 

υψηλά επίπεδα θορύβου προσδιορίζονταν αξιόπιστα οι ιδιοσυχνότητες (Kijewski-Correa 

and Kareem, 2003).  

Εφαρμογές καταγραφής των μετακινήσεων με GPS έχουν πραγματοποιηθεί και σε 

εύκαμπτες γέφυρες (Nakamura, 2000; Wong et al., 2001; Xu et al., 2002; Roberts et al., 

2004; Akyilmaz et al. ,2004; Larocca and Schaal, 2005; Lekidis et al., 2005; Guo et al., 

2005). Ενδεικτικό παράδειγμα αποτελεί η καταγραφή των μετακινήσεων με GPS της 

κρεμαστής γέφυρας Forth Road Bridge της Σκωτίας, με κεντρικό άνοιγμα μήκους 1006m 

(Brown et al., 2007). Στόχος αποτελούσε η καταγραφή των μετακινήσεων του κεντρικού 

ανοίγματος κατά την διέλευση δύο βαρέων οχημάτων και ο προσδιορισμός 

χαρακτηριστικών μεγεθών (εύρος και ιδιοσυχνότητα). Για το λόγο αυτό τοποθετήθηκαν 7 

δέκτες GPS σε διάφορες θέσεις 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Σχήμα 2.14: Φάσματα FFT των καταγραφών του GPS σε πύργο στο Τόκιο για την 
περίπτωση του τυφώνα, όπου προκύπτουν συχνότητες 0,54 και 0,61 Hz, στο x άξονα και 
0,57Hz στο y άξονα. Οι συχνότητες στο πεδίο 0-0,2Hz οφείλονται σε χαμηλόσυχνες-
ημιστατικές μετακινήσεις και σε θόρυβο. Τροποποιημένο από Li et al., 2004  
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για να καταγραφεί η μετακίνηση σε όλο το μήκος του κεντρικού ανοίγματος της γέφυρας 

(Σχ.2.15). Από την επεξεργασία των καταγραφών GPS παρατηρήθηκε μία αρχική 

ανύψωση όλων των σημείων όταν τα οχήματα βρίσκονταν στο ακριανό άνοιγμα και στην 

συνέχεια εμφανίστηκε μία διαδοχική αναλογική βύθιση των σημείων ελέγχου με την σειρά 

με την οποία τα συναντούσαν τα δύο διερχόμενα οχήματα (Σχ.2.16). Το εύρος της βύθισης 

ήταν περίπου ίδιο για όλα τα σημεία (~25-27cm, το σημείο f βρίσκεται στο αντίθετο ρεύμα  

κατεύθυνσης και γι αυτό έχει μικρότερη βύθιση), ενώ η κύρια ιδιοσυχνότητα εκτιμήθηκε 

ως 0.101Hz, όση προέκυψε και από ανάλυση των καταγραφών του επιταχυνσιογράφου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Σχήμα 2.15: Διάγραμμα της Forth Road Bridge όπου σημειώνονται οι 7 θέσεις όπου 
τοποθετήθηκαν δέκτες GPS για την καταγραφή των μετακινήσεων κατά την διέλευση των 
φορτηγών. Από Brown et al., 2007 

 
Σχήμα 2.16: Διάγραμμα των καταγραφών των 5 δεκτών GPS κατά μήκος του κεντρικού 
ανοίγματος. Διαπιστώνεται ότι όταν τα οχήματα βρίσκονται στο πρώτο άνοιγμα, 
εμφανίζεται ανύψωση του κεντρικού ανοίγματος, και στην συνέχεια εμφανίζεται βύθιση σε 
κάθε θέση ελέγχου ανάλογα με την θέση των οχημάτων. Η μέγιστη βύθιση που είναι 
περίπου ίδια για όλα τα σημεία ελέγχου είναι ~26cm (το σημείο f έχει μικρότερη βύθιση 
γιατί βρίσκεται στο αντίθετο ρεύμα διέλευσης από αυτό των οχημάτων). Από Brown et al., 
2007 
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Συνεπώς, διαπιστώνεται ότι το GPS έχει εφαρμοστεί ευρέως στην παρακολούθηση 

μετακινήσεων εύκαμπτων κατασκευών (κύριες ιδιοσυχνότητες <1Hz, εύρος ταλάντωσης 

>3-4cm) τόσο σε ερευνητική (προσωρινή) φάση, όσο και για μόνιμη παρακολούθηση 

(Wong et al., 2001, Li et al., 2004).  

 

2.5.2 Μέχρι τώρα μελέτες πειραματικής διερεύνησης της ακρίβειας και αξιοπιστίας 

του GPS  

 

Στην προηγούμενη παράγραφο αναφέρθηκε ότι το GPS έχει ήδη ενταχθεί στη 

συστηματική μέτρηση μετακινήσεων και ταλαντώσεων κατασκευών (πχ. Wong et al., 

2003). Εκτός από τις εφαρμογές σε κατασκευές, έχει πραγματοποιηθεί προσπάθεια 

τεκμηρίωσης της απόδοσης του GPS σε καταγραφές ταλαντώσεων με βάση πειράματα.    

Η πρώτη προσπάθεια έγινε από τον Celebi (2000) ο οποίος εκτέλεσε πειράματα με 

στόχο την πειραματική αξιολόγηση της απόδοσης του GPS στον προσδιορισμό των 

κύριων ιδιοσυχνότητων ψηλών κτιρίων. Για το λόγο αυτό χρησιμοποίησε στυλεό γνωστών 

διαστάσεων (ύψους, μήκους, πάχους) και δυσκαμψίας (ιδιοπερίοδος ~4sec), και  στην 

κορυφή τοποθέτησε κεραία GPS (Σχ.2.17). Οι ελεύθερες ταλαντώσεις του στυλεού 

κατεγράφησαν από τα GPS και με φασματική ανάλυση προσδιορίστηκε η ιδιοπερίοδος 

~4,08sec, του στυλεού αποδεικνύοντας ότι το GPS είναι αξιόπιστο για τον προσδιορισμό 

ιδιοπεριόδων εύκαμπτων κατασκευών.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 2.17: α) Η πειραματική διάταξη για την τεκμηρίωση της δυνατότητας μέτρησης 
συχνότητας ταλάντωσης με GPS: ο στυλεός με τοποθετημένη κεραία GPS στην κορυφή β) 
καταγραφή της ελεύθερης ταλάντωσης του στυλεού από το GPS και γ) φάσμα των 
μετρήσεων GPS. Προσδιορίστηκε ιδιοπερίοδο 4,08sec ενώ η θεωρητική ήταν ~4Hz. 
Τροποποιημένο από Celebi (2000)   

α) 

β) γ) 
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Στην συνέχεια πραγματοποιήθηκαν πειράματα για την διερεύνηση της απόδοσης του 

GPS στην καταγραφή ταλαντώσεων τα οποία όμως περιορίστηκαν στην αξιολόγηση 

ταλαντώσεων μικρής συχνότητας (<1-2Hz) και σχετικά μεγάλου εύρους (1-10cm; Tamura 

et al., 2002; Chan et al., 2005; Kijewski-Correa et al., 2006; Nickitopoulou et al., 2006; 

Gikas and Daskalakis, 2006). 

Βασικό σημείο των περισσότερων από τα πειράματα αυτά ήταν η εκτίμηση της 

αξιοπιστίας και όχι απλά της ακρίβειας των μετρήσεων. Η γεωδαιτική ορολογία διαχωρίζει 

σαφώς την ακρίβεια (precision) από την αξιοπιστία (accuracy). Η πρώτη εκφράζει το πόσο 

οι διάφορες μετρήσεις είναι κοντά στη μέση τιμή τους (ή την επαναληψιμότητά τους) και 

προσδιορίζεται από την διασπορά (ή τυπικό σφάλμα) και η δεύτερη το κατά πόσον η μέση 

τιμή απέχει από την (συνήθως άγνωστη πραγματική τιμή), και εκφράζει το κατά πόσον οι 

μετρήσεις είναι επηρεασμένες από συστηματικά σφάλματα (Bomford, 1971). Στις 

κλασσικές γεωδαιτικές εφαρμογές η αξιοπιστία ελέγχεται είτε από τη σύγκριση με 

ανεξάρτητα όργανα καλύτερης ποιότητας, είτε από τη συμβατότητα των μετρήσεων σε ένα 

γεωμερικό πλαίσιο, πχ άθροισμα γωνιών τριγώνου, ή γεωμερικές συνθήκες που διέπουν τις 

γωνίες σε ένα σύνθετο γεωμετρικό σχήμα (πχ ένα δίκτυο τριγώνων). 

Η διερεύνηση της ποιότητας, και ιδίως της αξιοπιστίας του GPS έγινε βασικά με τη 

χρήση οργάνων τα οποία εκτελούσαν κινήσεις περιστροφικές ή ταλαντώσεις γνωστών 

χαρακτηριστικών, και οι οποίες μετρούντο και από GPS. H σύγκριση των γνωστών 

χαρακτηριστικών της κίνησης με αυτά που προέκυψαν από τις μετρήσεις οδηγούσε στην 

εκτίμηση της ποιότητας των μετρήσεων του GPS. Διερευνήθηκαν βασικά ταλαντώσεις 

εύρους μερικών συνήθως εκατοστών και συχνότητας κυρίως μέχρι 1Hz (Σχ.2.18), και 

σπάνια 2Ηz (Σχ.2.19).    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 2.18: Διαγράμματα συσχέτισης απόκλισης των καταγραφών του GPS κυκλικής 
τροχιάς ακτίνας 20(ρόμβοι), 30(τετράγωνα), 40(τρίγωνα) και 50cm(κύκλοι) σε σχέση με 
την συχνότητα περιστροφής. Οι καταγραφές ήταν επεξεργασμένες (post-process, αριστερά) 
και σε πραγματικό χρόνο (RTK, δεξιά).  Τροποποιημένο από Nickitopoulou et al., 2006. 
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Το κύριο συμπέρασμά ήταν ότι η ακρίβεια του GPS είναι της τάξης των λίγων mm 

και αυξάνεται με την αύξηση του εύρους ταλάντωσης (δηλ. αύξηση του λόγου σήματος 

προς θόρυβο- S/N ratio). Επιπλέον διαπιστώθηκε ότι η ακρίβεια των καταγραφών 

βελτιώνεται με την αύξηση του χρόνου καταγραφών, καθώς το μεγαλύτερο πλήθος 

δεδομένων οδηγεί στην επίλυση μεγαλύτερου μέρος των αβεβαιοτήτων. Τέλος 

διαπιστώθηκε ότι ακόμη και όταν το εύρος ταλάντωσης είναι μικρό (<1cm) και μέσα στα 

όρια της αβεβαιότητας, είναι δυνατή η αξιόπιστη εκτίμηση της συχνότητας ταλάντωσης 

(Kijewski-Correa et al., 2006). 

Το βασικό συμπέρασμα πάντως είναι ότι οι μέχρι τώρα μελέτες έχουν περιοριστεί 

βασικά σε ταλαντώσεις με συχνότητες <1Hz, δηλ. σε συχνότητες οι οποίες συναντώνται 

κυρίως σε εύκαμπτες κατασκευές (κρεμαστές γέφυρες, ουρανοξύστες κλπ.), και έχει 

αγνοηθεί η πιθανή εφαρμογήτου GPS στην παρακολούθηση πιο υψίσυχνων κινήσεων η 

οποία συναντάται σε πιο δύσκαμπτες κατασκευές. 

 

 

 

 

Σχήμα 2.19: Διάγραμμα καταγραφής της ταλάντωσης της συσκευής με GPS 
(διακεκομμένη γραμμή) και transducer (συνεχής γραμμή) για συχνότητα ταλάντωσης 2 
Hz και εύρος ταλάντωσης α) 0.25cm, β) 1cm, γ) 2cm και 5cm. Προκύπτει ότι για 
ταλαντώσεις μέχρι 2 Hz και εύρους μεγαλύτερο από 2 cm το GPS μπορεί να καταγράψει 
την ταλάντωση με αξιοπιστία. (Τροποποιημένο από Tamura et al., 2004). 

 



 30 
 

2.5.3 Ρομποτικός θεοδόλιχος (RTS) – Εφαρμογές στη καταγραφή αργών – στατικών 

μετακινήσεων  

 

Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του RTS (προγραμματισμένη περιοδική μέτρηση, 

μέτρηση κινούμενου στόχου) το καθιέρωσαν σε πολλές τοπογραφικές εφαρμογές (χάραξη, 

οδοποιία, έλεγχος σταθερότητας κτλ.) κάνοντας τις εργασίες πιο αυτοματοποιημένες, 

οικονομικές και γρήγορες. Ιδιαίτερα η δυνατότητα του εντοπισμού ανακλαστήρων και της 

αυτόματης μέτρησης βρήκε εφαρμογή σε δίκτυα ελέγχου μετακινήσεων.  

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η συστηματική καταγραφή των μετακινήσεων 

των κτιρίων που βρίσκονταν στην περιοχή της διάνοιξης νέας σήραγγας του μετρό στο 

Άμστερνταμ (Kaalberg et al., 2003; Σχ.2.20). Ένα δίκτυο RTS τοποθετήθηκε σε θέσεις 

κατάλληλες ώστε να μπορούν να στοχεύουν τις προκαθορισμένες θέσεις ελέγχου στις 

προσόψεις των κτιρίων, ώστε να ελέγχεται αν και κατά πόσο μετακινούνται τα κτίρια πριν, 

κατά την διάρκεια της διάνοιξης της σήραγγας αλλά και μετά την αποπεράτωση των 

εργασιών (Kontogianni et al., 2005). Όμοιες εφαρμογές αφορούν παρακολούθηση 

φράγματος, καταλισθήσεων κλπ.   

Ο πρόσφατος εφοδιασμός ορισμένων RTS με σερβο-κινητήρα, με υψηλή συχνότητα 

δειγματοληψίας (ονομαστική συχνότητα ακόμα και 10Hz) δίνει την δυνατότητα να 

καταγράφονται μετακινήσεις κατασκευών υπό δυναμικές φορτίσεις (ανεμοπίεση κλπ). 

Λόγω όμως της πρόσφατης εισαγωγής του RTS είναι λίγες οι σχετικές εφαρμογές.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 2.20: α) Σημεία ελέγχου κτιρίων σε περιοχή διάνοιξης σήραγγας του μετρό του 
Άμστερνταμ. β) Περιοχή ελέγχου ενός σταθμού RTS που καταγράφει τις μετακινήσεις των 
ορατών σημείων ελέγχου. γ) Σταθμος RTS στην γωνία του οικοδομικού τετραγώνου, 
τοποθετημένος κατάλληλα για να προστατεύεται από βανδαλισμούς και καιρικές συνθήκες. 

α) β) 
γ) 
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2.5.4 Eφαρμογές παρακολούθησης δυναμικών μετακινήσεων κατασκευών με χρήση 

RTS 

 

Στη διεθνή βιβλιογραφία είναι γνωστές τέσσερεις, βασικά προκαταρκτικές μελέτες 

ταλαντώσεων κατασκευών πολιτικού Μηχανικού με την χρήση RTS. 

  

Α. Πεζογέφυρα Wilford (Νόττιγχαμ, Αγγλία) 

Η πρώτη ίσως εφαρμογή παρακολούθησης δυναμικών μετακινήσεων με RTS είναι αυτή 

της γέφυρας Wilford στο Νόττινγχαμ της Αγγλίας, η οποία είναι κρεμαστή πεζογέφυρα 

μήκους 60m. Η μελέτη μετακινήσεων της γέφυρας λόγω διέλευσης πεζών έγινε από τους 

Cosser et al. (2003) με χρήση  RTS με 1Hz συχνότητα καταγραφής και GPS με 10Hz 

συχνότητα καταγραφής. Τα αποτελέσματα συνοψίζονται στο Σχήμα 2.21 το οποίο δέιχνει 

μη συμβατές μετακινήσεις μεταξύ GPS/RTS.  Ως αίτιο οι Cosser et al (2003) αναφέρουν 

την αβεβαιότητα που προκλήθηκε από χρήση πολλαπλού ανακλαστήρα ο οποίος 

θεωρήθηκε ότι εισάγει σφάλματα κλίμακας.     

 

Β. Γέφυρα Ευρίππου  

Η Γέφυρα του Ευρίπου είναι καλωδιωτή γέφυρα συνολικού μήκους 395m στην 

οποία υπάρχει μόνιμο δίκτυο 43 επιταχυνσιογράφων των οποίων οι καταγραφές 

συγχρονίζονται με χρήση GPS. Για την καταγραφή των μετακινήσεων λόγω 

κυκλοφοριακού φόρτου τοποθετήθηκαν ένας δέκτης GPS και ένας ανακλαστήρας στο 

μέσο του κεντρικού ανοίγματος, ενώ παραπλεύρως τοποθετήθηκαν ένα δεύτερο GPS 

(βάση) και ένα RTS τύπου LEICA TCA 1800 (Σχ.2.22).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 2.21: Διάγραμμα μετακινήσεων της Wilford Bridge όπως κατεγράφησαν από τα 
RTS-GPS. Οι καταγραφές του RTS φαίνεται να περιέχουν σφάλμα κλίμακας λόγω του 
τύπου των ανακλαστήρων που χρησιμοποιήθηκαν. Τροποποιημένο από Cosser et al., 
2003.   
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Κατά τους Lekidis et al 2006 από τις καταγραφές του RTS προέκυψαν μετρήσεις με 

ακρίβεια περίπου 5mm για τις οριζόντιες συντεταγμένες και 3mm για την κατακόρυφη. 

Με φασματική ανάλυση FFT προέκυψε κύρια συχνότητα στα 0,56Hz, καθώς και άλλες μη 

στατιστικά σημαντικές περίπου στα 0,35Hz (Σχ.2.23). Από την αντίστοιχη ανάλυση FFT 

των καταγραφών του GPS προέκυψε κύρια συχνότητα στα 0,45Hz, ενώ από τις 

καταγραφές επιταχυνσιογράφων ~0,40Hz. Η διαφορά των εκτιμημένων συχνοτήτων 

οφείλεται πιθανότατα σε σφάλμα της περιόδου δειγματοληψίας (jitter; Stiros et al., 2008; 

 
Σχήμα 2.22: Γέφυρα Ευρίπου, όπου στο μέσο του κεντρικού ανοίγματος τοποθετήθηκαν 
ένας δέκτης GPS  και ένας ανακλαστήρας, για την καταγραφή των μετακινήσεων λόγω 
του κυκλοφοριακού φόρτου. Τροποποιημένο από Lekidis et al., 2005 

GPS και 
ανακλαστήρας 

 
Σχήμα 2.23: Φασματικές αναλύσεις FFT των κατακόρυφων μεταβολών θέση ελέγχου της 
Γέφυρας του Ευρίπου με βάση RTS και GPS. Από τo φάσμα του RTS προέκυψε κύρια 
συχνότητα 0,54 Hz ενώ από αυτή του GPS και επιταχυνσιογράφου προέκυψαν 0,45 και 
0,40Hz, αντίστοιχα. Η διαφορά αυτή των δύο συχνοτήτων πιθανότατα οφείλεται σε 
αστάθεια ρυθμού δειγματοληψίας (jitter) του RTS (παρ. 3.6.2). Από Lekidis et al., 2005. 
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Psimoulis and Stiros, 2007) των καταγραφών του RTS, θέμα το οποίο θα συζητηθεί στην 

παράγραφο 3.6.2. 

 

Γ. Γέφυρα Γορογοποτάμου 

Από τους Psimoulis and Stiros (2007) αναφέρονται προκαταρκτικά αποτελέσματα 

μέτρησης μετακίνησης της Σιδηροδρομικής Γέφυρας του Γοργοποτάμου για την οποία 

χρησιμοποιήθηκαν GPS και RTS. Πλήρης ανάλυση και αξιολόγηση των μετρήσεων των 

GPS, RTS γίνεται στο μέρος Δ.  

 

Δ. Μετρήσεις μετακίνηση καμινάδας Δ.Ε.Η. με RTS 

Ο Gikas (2008) παρουσίασε συνοπτικά αποτελέσματα μέτρησης ταλάντωσης μίας 

μεταλλικής καμινάδας της ΔΕΗ με RTS το οποίο κατέγραφε με συχνότητα 5-6Hz. Από 

την ανάλυση των καταγραφών του RTS αναφέρθηκε ότι η καμινάδα κινείτο σε ελλειπτική 

περιοχή με εύρος που κυμαίνονταν από 3 έως 4cm.  

 

2.5.5 RTS – Μέχρι τώρα πειραματική διερεύνηση ακρίβειας, αξιοπιστίας του οργάνου 

 

Το RTS είναι νέο γεωδαιτικό όργανο και γι’ αυτό δεν έχει ερευνηθεί πειραματικά η 

ακρίβεια και η αξιοπιστία του, ιδιαίτερα όσον αφορά την παρακολούθηση ταλαντώσεων 

που αποτελεί και το αντικείμενο της παρούσας Διατριβής. Έχουν πραγματοποιηθεί μόνο 

περιορισμένα πειράματα ταλαντώσεων τα οποία έχουν επικεντρωθεί στην αξιολόγηση της 

ακρίβειας του για καταγραφή ταλαντώσεων με συχνότητες μικρότερες των 2Hz 

(Radovanovic and Teskey, 2001; Palazzo et al., 2006; Gikas and Daskalakis, 2006). Ένα 

βασικό συμπέρασμα των πειραμάτων αυτών είναι ότι η ακρίβεια του οργάνου αυξάνεται 

με την μείωση του εύρους μετακίνησης (Σχ.2.24).  

Ωστόσο τα πειράματα αυτά λόγω του μικρού πλήθους τους μπορούν να οδηγήσουν 

μόνο σε προκαταρκτικά αποτελέσματα. Επιπλέον έχουν περιοριστεί σε συχνότητες 

ταλάντωσης <2Hz, αποκλείοντας μεγάλο ποσοστό κατασκευών Πολιτικού Μηχανικού.  
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Σχήμα 2.24: Διάγραμμα συσχέτισης της ποσοστιαίας απόκλισης του εκτιμημένου εύρους 
ταλάντωσης από το πραγματικό σε σχέση με το εύρος ταλάντωσης για τις διάφορες 
συχνότητες ταλάντωσης που δοκιμάστηκαν (0,1-2Hz). Από Gikas et al., 2006. 
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Β ΜΕΡΟΣ 

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ-ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ 

GPS ΚΑΙ RTS ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΥΨΙΣΥΧΝΩΝ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΩΝ 
 
3. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ; ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 
 
3.1 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ 

 

Όπως αναφέρθηκε στη παράγραφο 2.5.2 έχει διερευνηθεί από διάφορους ερευνητές η 

ακρίβεια του GPS για την καταγραφή χαμηλόσυχνων (συνήθως ≤1Hz, σπάνια 2Hz) 

ταλαντώσεων και για εύρη που κυμαίνονται από 0,5 έως 10cm (Tamura et al., 2002; Chan 

et al., 2003; Kijewski-Correa and Kareem, 2003; Nickitopoulou et al., 2006; Kijewski-

Correa et al., 2006), και μάλιστα η μέθοδος έχει ενταχθεί στον έλεγχο λειτουργίας 

oρισμένων γεφυρών (Tsing Ma, Χόνγκ Κόνγκ; Wοng et al., 2001) και υψηλών κτιρίων 

(κτίριο Σικάγου; Kijewski et al., 2006). Όμως, δεν έχει τεκμηριωθεί με βάση 

εργαστηριακά πειράματα ή εμπειρία μετρήσεων πεδίου η δυνατότητα του GPS να 

καταγράφει πιο υψίσυχνες (>1-2Hz) ταλαντώσεις, άρα και η δυνατότητα εφαρμογής του 

στη μελέτη πιο δύσκαμπτων κατασκευών (ιδιοσυχνότητες <4-5Hz). Αντίθετα μάλιστα, 

υπάρχει διάχυτη εντύπωση ακόμη και από κατασκευαστές GPS ότι κάτι τέτοιο βρίσκεται 

έξω από τις δυνατότητες και στόχους του οργάνου, τουλάχιστον στη σημερινή του μορφή 

(συχνότητα δειγματοληψίας δεκτών κλπ).   

Οσον αφορά το ρομποτικό θεοδόλιχο (RTS), έχουν γίνει κάποιες απόπειρες  

εφαρμογής του σε καταγραφή μετακινήσεων σχετικά εύκαμπτων γεφυρών μόνο 

(παρ..2.5.4), ή και προσπάθεια πειραματικής τεκμηρίωσης (παρ.2.5.5) αλλά λείπει η 

συστηματική τεκμηρίωση που είναι αναγκαία για να ελεγχθεί αν το όργανο αυτό έχει τη 

δυνατότητα να καταγράφει ταλαντώσεις και να προσδιορίζει με αξιοπιστία τα 

χαρακτηριστικά (εύρος και συχνότητα) μιάς δυναμικής κίνησης.  

Στο Εργαστήριο Γεωδαισίας του Πανεπιστημίου Πατρών ξεκίνησε την τελευταία 

πενταετία μία συστηματική, πειραματική προσπάθεια για την διερεύνηση της απόδοσης 

των σύγχρονων γεωδαιτικών οργάνων (GPS, RTS) στην καταγραφή των μετακινήσεων 

κατασκευών. Στα πλαίσια μεταπτυχιακών διατριβών εξετάστηκε πειραματικά η αξιοπιστία 
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των GPS, RTS εστιάζοντας κυρίως σε χαμηλόσυχνες κινήσεις (Νικητοπούλου, 2003; 

Πρωτοψάλτη, 2003; Ψιμούλης, 2005) και κατασκευών (Κοκκίνου, 2006).   

Στα πλαίσια της παρούσας διατριβής ο στόχος επικεντρώθηκε στη συστηματική 

πειραματική διερεύνηση της δυνατότητας των δύο οργάνων, τόσο ξεχωριστά, όσο και σε 

συνδυασμό, να καταγράφουν υψίσυχνες κινήσεις, όπως αυτές των δύσκαμπτων 

κατασκευών Πολιτικού Μηχανικού. Επιπλέον, στόχο αποτέλεσε και ο προσδιορισμός των 

χαρακτηριστικών ορίων των κινήσεων, ελάχιστο εύρος και μέγιστη συχνότητα που μπορεί 

κάθε όργανο ή ο συνδυασμός τους να καταγράψει με ασφάλεια και επιτυχία. 

Για να γίνει αυτό, όπως αναλύεται στη συνέχεια, απαιτήθηκε:  

1. η εκτέλεση πρότυπων πειραμάτων,  

2. η επέμβαση στο ενσωματωμένο στο RTS λογισμικό και 

3. η ανάπτυξη κατάλληλου λογισμικού. 

Η πειραματική διερεύνηση των οργάνων πραγματοποιήθηκε στην οροφή του κτιρίου 

των Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών και στηρίχθηκε σε δύο κατηγορίες 

πειραμάτων:  

• στατικών μετρήσεων (δηλαδή καταγραφή της θέσης ενός σταθερού σημείου) με 

στόχο τον προσδιορισμό του ορίου θορύβου των οργάνων GPS, RTS και  

• μετρήσεων ταλαντώσεων με τη χρήση ειδικής συσκευής που εκτελούσε 

εξαναγκασμένες ελεγχόμενες ταλαντώσεις γνωστών χαρακτηριστικών (εύρος, συχνότητα) 

και επέτρεπε επομένως τη σύγκριση καταγραφών με πραγματικές τιμές.  

Η μεθοδολογία της επεξεργασίας των καταγραφών των οργάνων και η αξιολόγηση της 

απόδοσης των οργάνων, που εμφανίζεται στο παρακάτω διάγραμμα ροής, είναι η εξής: 

1. διεξαγωγή στατικών μετρήσεων (δηλ. σταθερό σημείο ελέγχου) και ταλαντώσεων 

με γνωστά χαρακτηριστικά (εύρος, συχνότητα, κλπ.)  

2. εντοπισμός τυχόν προβλημάτων των καταγραφών των δύο οργάνων, ανάπτυξη 

κατάλληλων τεχνικών ή λογισμικών για την αντιμετώπιση τους και επανάληψη των 

πειραμάτων με βάση τα νέα δεδομένα 

3. επεξεργασία των καταγραφών των GPS, RTS με βάση τις οποίες προκύπτουν οι 

χρονοσειρές των δύο οργάνων που αντιστοιχούν σε κάθε πείραμα ταλάντωσης  

4. στατιστική ανάλυση των χρονοσειρών GPS, RTS με μεθοδολογία και τεχνικές που 

αναπτύχθηκαν στο Εργαστήριο και από τις οποίες προέκυψε το εύρος ταλάντωσης. Για τα 

πειράματα στατικών μετρήσεων το εύρος της φαινομενικής μετακίνησης αποτελούσε το 

όριο θορύβου 
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5. φασματική ανάλυση των χρονοσειρών GPS, RTS με χρήση ειδικών τεχνικών 

ανάλυσης απο τις οποίες προέκυψαν οι συχνότητες της απόκρισης του ταλαντωτή ενώ για 

για τα πειράματα των στατικών μετρήσεων οι συχνότητες αντιστοιχούσαν σε θόρυβο 

6. εκτίμηση της ποιότητας των αποτελεσμάτων των πειραμάτων όχι ως απλή 

εκτίμηση μέσων τιμών (δηλαδή εκτίμηση ακρίβειας (precision) του υπολογιζόμενου 

εύρους και συχνότητας ταλάντωσης) αλλά από σύγκριση των εκτιμήσεων εύρους και 

συχνότητας ταλάντωσης με τις πραγματικές, γνωστές τιμές εκτίμηση της αξιοπιστίας 

(accuracy) των αποτελεσμάτων.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα Ροής 

διεξαγωγή πειραμάτων 
(ταλαντώσεων ή στατικών) 

Ύπαρξη προβλημάτων 

ΝΑΙ ΟΧΙ 

εντοπισμός 
προβλημάτων και 

ανάπτυξη τεχνικών για 
την αντιμετώπισή τους 

επεξεργασία καταγραφών GPS, RTS από όπου 
προκύπτουν οι χρονοσειρές των πειραμάτων 

Στατιστική ανάλυση των χρονοσειρών GPS, RTS των ταλαντώσεων και των στατικών 
μετρήσεων και εκτίμηση του εύρους ταλάντωσης και των ορίων θορύβου (φαινομενική 

μετακίνηση), αντίστοιχα  

Φασματική ανάλυση των χρονοσειρών GPS, RTS των ταλαντώσεων και των στατικών 
μετρήσεων και εκτίμηση της συχνότητας ταλάντωσης και των συχνοτήτων θορύβου, αντίστοιχα 

Εκτίμηση της ποιότητας των καταγραφών GPS, RTS με βάση σύγκριση των εκτιμήσεων 
εύρους και συχνότητας με τις πραγματικές τιμές 

Διάγραμμα ροής 1: Διάγραμμα ροής μεθοδολογίας ανάλυσης καταγραφών οργάνων 
αξιολόγηση της απόδοσής τους 
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Η προσέγγισή της έρευνας μας με τα πειράματα ταλαντώσεων είχε βασικές ιδιαιτερότητες 

οι οποίες βασιζόντουσαν σε: 

 

Α) διαφορετικούς τύπους ταλαντώσεων  

Εκτός από διάφορους συνδυασμούς εύρους–συχνότητας ταλαντώσεων που εξετάστηκαν, 

ελέγχθηκαν επίσης διάφοροι τύποι ταλαντώσεων: 

1. μονοβάθμιες και τριτοβάθμιες ταλαντώσεις 

2. ταλαντώσεις με σταθερή και μεταβλητή συχνότητα διέγερσης 

Ο προφανής σκοπός των πολυβάθμιων ταλαντώσεων και των ταλαντώσεων με μη 

σταθερές διεγέρσεις ήταν να εξεταστεί η δυνατότητα των GPS, RTS να καταγράφουν 

σύνθετες κινήσεις πραγματικών κατασκευών, στις οποίες συμμετέχουν περισσότερες από 

μία ιδιουσυχνότητες, καθώς και αποκρίσεων όπου η διέγερση είναι μεταβλητή.  

 

Β) ανεξάρητες και πολλαπλές καταγραφές  

Τα πειράματα βασίστηκαν στην καταγραφή της ίδιας κίνησης από διαφορετικά όργανα 

διαφορετικής λειτουργίας που επηρεάζονται από διαφορετικές περιβαλλοντικές συνθήκες  

ώστε να υπάρχει ανεξάρτητη εκτίμηση της κίνησης και το κατά δυνατόν 

αντικειμενικότερα αποτελέσματα. Στις περιπτώσεις δε των πραγματικών κατασκευών 

(βλέπε μέρη Γ και Δ), η προσέγγιση αυτή επικεντρώθηκε στη καταγραφή της ίδιας κίνησης 

από διαφορετικού τύπου όργανα, αλλά και πολλαπλά όργανα ιδίου τύπου, ώστε να 

ελεγχθεί η πραγματική τους απόδοση. 

 

Γ) διαφορετικές συνθήκες πειραμάτων  

Διερευνήθηκε αν και πόσο επηρεάζουν την απόδοση των οργάνων, διάφοροι παράμετροι 

όπως: 

1. η διάρκεια των διεγέρσεων  

2. η απόσταση του δέκτη βάσης (GPS base) από τον δέκτη ελέγχου (GPS rover) του 

ταλαντωτή και  

3.   η γωνία πρόσπτωσης της εκπεμπόμενης ακτίνας του RTS ως προς τον άξονα της 

ταλάντωσης και η μεταξύ τους απόσταση  

 

 

 

Δ) επαναληψιμότητα αποτελεσμάτων 
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Μεγάλο μέρος των πειραμάτων έγινε πολλές φορές κάτω από ίδιες και ελαφρά 

διαφορετικές συνθήκες (διαφορετικές ώρες ή εποχή ώστε να είναι διαφορετικός ο 

αστερισμός των δορυφόρων GPS κλπ) ώστε να αποκλειστεί η τυχαιότητα και να 

επιβεβαιωθεί η σταθερότητα των αποτελεσμάτων.  

 

3.2 ΟΡΓΑΝΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

 

3.2.1 Πειραματική διάταξη των στατικών μετρήσεων 

 

Τα στατικά πειράματα που πραγματοποιήθηκαν είχαν στόχο την εκτίμηση των ορίων 

θορύβου των οργάνων GPS και RTS. Αυτό επιτυγχάνθηκε με την καταγραφή με GPS και 

RTS των συντεταγμένων ενός σταθερού (ακίνητου) σημείου για κάποιο χρονικό διάστημα. 

Οι διακυμάνσεις που παρουσιάζονταν στις καταγραφές προφανώς αντιστοιχούν σε 

φαινομενική μετακίνηση η οποία εξέφραζε ουσιαστικά τα όρια θορύβου των δύο μεθόδων 

καταγραφής.  

Στα πειράματα αυτά χρησιμοποιήθηκαν δύο δέκτες GPS, ένα RTS και ένας 

ανακλαστήρας. Ένας δέκτης GPS τοποθετήθηκε μαζί με τον ανακλαστήρα σε σταθερό 

(ακίνητο) σημείο (ελέγχου). Παράλληλα τοποθετήθηκε δεύτερο GPS σε παρακείμενη θέση 

το οποίο αποτελούσε το GPS βάσης, ενώ και το RTS κατέγραφε την θέση του 

ανακλαστήρα όπως και στα πειράματα ταλαντώσεων (βλέπε παρ. 3.3.1.1). Οι δέκτες GPS 

και το RTS κατέγραφαν ταυτόχρονα. Τα όργανα που χρησιμοποιήθηκαν ήταν σύστημα 

GPS Javad και όργανα RTS LEICA TCA 1201, τα οποία παρουσιάζονται αναλυτικά στις 

παραγράφους 3.2.3 και 3.2.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Σχήμα 3.1: Κεραία GPS και ανακλαστήρας τοποθετημένα σε σταθερή βάση που αποτελεί 
το σημείο ελέγχου. Στο βάθος φαίνεται η κεραία του GPS βάσης 

GPS βάσης 

GPS 
ανακλαστήρας  
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3.2.2 Πειραματική συσκευή ελεγχόμενων εξαναγκασμένων ταλαντώσεων 

 

Για την διεξαγωγή των πειραμάτων ταλαντώσεων χρησιμοποιήθηκαν τα εξής όργανα: 

• μία συσκευή ελεγχόμενων εξαναγκασμένων ταλαντώσεων, 

• τέσσερα GPS διπλής συχνότητας  

• δύο ρομποτικοί θεοδόλιχοι (RTS) 

• δύο ανακλαστήρες AGA. 

Τα χαρακτηριστικά και οι ιδιότητες των οργάνων παρουσιάζονται αναλυτικά.στις 

παραγράφους 3.2.3 και 3.2.4 

Η πειραματική συσκευή των ελεγχόμενων εξαναγκασμών ταλαντώσεων που 

χρησιμοποιήθηκε για τα πειράματα είναι το μοντέλο 210a της εταιρείας ECP (Educational 

Control Systems) την οποία διέθεσε ο Καθ. κ. Δ. Καράμπαλης. Η πειραματική αυτή 

συσκευή αποτελεί μια τυπική γεννήτρια αξονικών ταλαντώσεων ελεγχόμενων 

χαρακτηριστικών και αποτελείται από τα εξής μέρη: 

• έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή, 

• τη μονάδα παροχής ρεύματος και μεταφοράς δεδομένων από τον Η/Υ στον 

ταλαντωτή (Σχ. 3.2) και 

• τη διάταξη της ταλάντωσης, η οποία βασικά αποτελείται από τον κινητήρα και τις 

μάζες ταλάντωσης (Σχ.3.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 3.2: Διάταξη πειραματικής συσκευής εξαναγκασμένων ταλαντώσεων. Η συσκευή 
αποτελείται από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή (αριστερά), από την συσκευή μεταφοράς 
δεδομένων (κέντρο) και την συσκευή ταλάντωσης (δεξιά). Έχει τοποθετηθεί μόνο ένα 
‘βαγόνι’ και πάνω σε αυτό ο ανακλαστήρας AGA και η κεραία του GPS.  

Η/Υ Συσκευή μεταφοράς 
δεδομένων Συσκευή ταλάντωσης 
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Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής αποτελεί το μέσο διεπαφής (interface) μεταξύ του χρήστη 

και του ταλαντωτή, μέσω του οποίου γίνονται όλες οι ρυθμίσεις για την εξαναγκασμένη 

κίνηση που επιβάλλεται στον ταλαντωτή. Ειδικότερα, μέσω ειδικού λογισμικού 

καθορίζεται αρχικά το είδος της κίνησης  (π.χ. ημιτονοειδής, σταθερή, παλμική, κλπ.) και 

στη συνέχεια τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της. Στην περίπτωση της ημιτονοειδούς κίνησης 

η οποία αποτέλεσε το βασικό τύπο της διεγείρουσας δύναμης που εξετάστηκε, 

καθορίζονται  το μέγεθος και η συχνότητα της δύναμης και το πλήθος των επιθυμητών 

κύκλων ταλάντωσης. Με την συσκευή μεταφοράς δεδομένων και παροχής ρεύματος 

μεταφέρονται τα δεδομένα από τον Η/Υ στον κινητήρα του ταλαντωτή, ο οποίος επιπλέον, 

τροφοδοτείται με ρεύμα σταθερής τάσης.  

Ο ταλαντωτής είναι σχεδιασμένος ως εξής (Σχ. 3.3): πάνω σε μία συμπαγή μεταλλική 

πλάκα μεγάλης μάζας, που αποτρέπει να εμφανίζονται δευτερογενής ταλαντώσεις λόγω 

πιθανής αστάθειας της, είναι τοποθετημένα σε γραμμική διάταξη ένας κινητήρας και ένα 

έως τρία κατάλληλα διαμορφωμένα ‘βαγόνια’, τα οποία συνδέονται μεταξύ τους με 

ελατήρια γνωστής τιμής δυσκαμψίας (175 Ν/m, 415 N/m και 770N/m; Πίν. 3.1). Το πρώτο 

από τα τρία ‘βαγόνια’ της διάταξης είναι συνδεδεμένο μέσω ελατηρίου με σταθερό σημείο 

της συμπαγούς πλάκας και μέσω ενός άκαμπτου άξονα με το κινητήρα. Ο κινητήρας 

εφαρμόζει στο πρώτο ‘βαγόνι’ της διάταξης την προκαθορισμένη δύναμη και αυτό με την 

σειρά του μέσω των ελατηρίων διεγείρει τα υπόλοιπα δύο ‘βαγόνια’. Στην διάταξη 

περιλαμβάνεται και ένα αποσβεστήρας ο οποίος μπορεί να συνδεθεί με οποιοδήποτε από 

τα τρία ‘βαγόνια’ και η αντίσταση που προσδίδει στο σύστημα ρυθμίζεται μέσω ενός 

κοχλία που βρίσκεται στο πίσω μέρος του αποσβεστήρα. Τέλος, σε κάθε ‘βαγόνι’ μπορεί 

να τοποθετηθούν καθ΄ύψος (πακτωθούν) έως και τέσσερις ειδικές πλάκες συγκεκριμένου 

βάρους (0,51kg) για ρύθμιση των δυναμικών χαρακτηριστικών του ταλαντωτή.  

 

Πίνακας 3.1: Ονομαστική δυσκαμψία των ελατηρίων του ταλαντωτή (ECP,2005) 

 

 

 

 

Εξάρτημα Ταλαντωτή Σταθερά Ελατηρίου (Ν/m) Απόκλιση από τις 
προδιαγραφές του ελατηρίου 

Σκληρό ελατήριο 770 ±10% 
Μεσαίο ελατήριο 415 ±5% 
Μαλακό ελατήριο 175 ±5% 
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Κάθε ‘βαγόνι’ έχει την δυνατότητα να πραγματοποιήσει ταλάντωση εύρους μέχρι 34 

mm, καθώς σε απόσταση 35 mm εκατέρωθεν του ‘βαγονιού’ υπάρχουν ελάσματα, τα 

οποία λειτουργούν σαν ασφάλειες: στην περίπτωση που η ταλάντωση έχει εύρος 

μεγαλύτερο από 34 mm, πιέζεται ένα από αυτά τα ελάσματα με αποτέλεσμα να σταματάει 

αυτόματα η διέγερση. Αυτό συμβαίνει και στην περίπτωση που είτε όλα τα ‘βαγόνια’ είναι 

συνδεδεμένα μεταξύ τους, είτε σε ένα από τα τρία η ταλάντωσή ξεπερνάει τα 34 mm.  

Μπροστά από κάθε ‘βαγόνι’ υπάρχει ένα ειδικά διαβαθμισμένο υποδεκάμετρο. Το 

υποδεκάμετρο έχει την ένδειξη 0 στο μέσο του, στη θέση ισορροπίας του βαγονιού’, ενώ 

δεξιά και αριστερά υπάρχει διαβάθμιση σε χιλιοστά. Κάθε ‘βαγόνι’ έχει μία γραμμή στο 

μέσο του έτσι ώστε να είναι γνωστή κάθε στιγμή της ταλάντωσης η θέση του ‘βαγονιού’ 

ως προς την θέση ισορροπίας. Η διάταξη αυτή επιτρέπει την οπτική καταγραφή της 

ταλάντωσης (πχ βιντεοσκόπηση). 

 

3.2.2.1 Συνοπτική διαδικασία λειτουργίας της συσκευής ταλαντώσεων 

Η λειτουργία της πειραματικής συσκευής μπορεί να συνοψιστεί στα εξής βήματα: 

1. ο χρήστης της συσκευής ρυθμίζει το είδος της διέγερσης που θέλει να ασκηθούν 

στο ταλαντωτή μέσω του λογισμικού του Η/Υ,  

2. οι πληροφορίες αυτές μεταφέρονται με την σειρά τους στο κινητήρα μέσω της 

ενδιάμεσης συσκευής και  

Σχήμα 3.3: Διάταξη ταλαντωτή με τον κινητήρα (αριστερά) να διεγείρει μέσω του άξονα 
(κόκκινος) το πρώτο βαγόνι, το οποίο είναι συνδεδεμένο με ελατήρια με τα υπόλοιπα τρία 
βαγόνια. Ο αποσβεστήρας (δεξιά), του οποίου η απόσβεση ρυθμίζεται μέσω ενός κοχλία, 
είναι συνδεδεμένος με το τρίτο βαγόνι. Σε κάθε βαγόνι μπορούν να πακτωθούν καθ’ύψος 
έως 4 πλάκες μάζας 0,51kgr. 

βαγόνια 

ελατήρια 

αποσβεστήρας 

κινητήρας 

άξονας 

κοχλίας 
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3. προκαλείται διέγερση του πρώτου ‘βαγονιού’ από τον κινητήρα με βάση την 

διέγερση που έχει ρυθμιστεί και στην συνέχεια διεγείρονται και τα άλλα δύο ‘βαγόνια’ 

εφόσον αυτά είναι άμεσα ή έμμεσα συνδεδεμένα με το πρώτο. 

Στην παρούσα διατριβή πραγματοποιήθηκαν αποκλειστικά πειράματα με 

πρωτοβάθμιο και τριτοβάθμιο ταλαντωτή, ο οποίος προέκυπτε με την χρήση του πρώτου ή 

και των τριών ‘βαγονιών’, αντίστοιχα.   

 

3.2.3 Όργανα GPS 

 

Στα πειράματα που διεξήχθησαν χρησιμοποιήθηκαν τέσσερα όργανα GPS: δύο ζεύγη 

όργανα Javad και δύο ζεύγη Hiper-Pro, της Topcon. Το κάθε όργανο Javad αποτελείτο 

από:  

α) μία κεραία JAVAD (JPSLegacy-E, Σχ.3.4α),  

β) ένα δέκτη τύπου JAVAD (Legacy-H, Σχ. 3.4β) και  

γ) μία μπαταρία τάσης 12V.  

Αντίθετα, τα όργανα Hiper-Pro αποτελούνται από ένα δέκτη με ενσωματωμένη 

κεραία και μπαταρία (Σχ.3.4γ) και προσφέρονται λόγω διαστάσεων για τη μελέτη 

ταλαντώσεων 3 βαθμών ελευθερίας. 

Τόσο οι δέκτες Javad όσο και οι Hiper-Pro είναι δέκτες διπλής συχνότητας (L1 και 

L2) και έχουν συχνότητα καταγραφής 20 και 10 Hz, αντίστοιχα. Με βάση τις 

προδιαγραφές του κατασκευαστή η ακρίβεια των μετρήσεων του GPS παρουσιάζονται 

στον Πίνακα 3.2 (Topcon, 2004). Δεδομένου ότι οι βάσεις που χρησιμοποιήθηκαν ήταν 

μικρές (μερικές εκατοντάδες μέτρα το πολύ), με βάση τις προδιαγραφές των οργάνων η 

εκτιμώμενη τυπική ακρίβεια είναι της τάξεως των 3mm για τις οριζόντιες και 5-6mm για 

την κατακόρυφη συντεταγμένη. Συγκρίνοντας τις ονομαστικές ακρίβειες των GPS που 

χρησιμοποιήθηκαν με τις αντίστοιχες άλλων οργάνων (Leica, Trimble, κα; Πιν. 3.3) 

αποδεικνύεται ότι οι δέκτες που χρησιμοποιήθηκαν μπορούν να θεωρηθούν 

αντιπροσωπευτικοί των δεκτών GPS που κυκλοφορούν στην αγορά διεθνώς και 

κατάλληλοι για εφαρμογές καταγραφής δυναμικών κινήσεων.  
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Πίνακας 3.2: Τυπικές προδιαγραφές ακρίβειας από την Topcon για το GPS (Topcon, 

2002). 

Μέθοδος 
μετρήσεων 

GPS 

Ακρίβεια προσδιορισμού 
συντεταγμένων Javad (mm) 

Ακρίβεια προσδιορισμού 
συντεταγμένων Hiper-Pro (mm) 

Οριζόντιες κατακόρυφη Οριζόντιες Κατακόρυφη

Post-Process   
Static, Rapid 

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

RTK 10mm ±1.0ppm 15mm ± 1.0ppm 10mm ±1.0ppm 15mm ± 1.0ppm 

 

Πινακας 3.3: Τυπικές προδιαγραφές ακρίβειας των GPS διάφορων εταιριών (Leica, 2005; 
Topcon, 2005; Trimble, 2005) 

Post-Process Static Post-Process Kinematic Real-Time (RTK) 
 Leica GPS 1201  

horizontal: 3mm±0.5ppm 
vertical: 6mm±0.5ppm 

horizontal: 10mm±1ppm 
vertical: 20mm±1ppm 

horizontal: 10mm±1ppm 
vertical: 20mm±1ppm 

 Topcon HiperPro  
horizontal: 3mm±0.5ppm 

vertical: 6mm±0.5ppm  horizontal: 10mm±1ppm 
vertical: 15mm±1ppm 

 Trimble GPS 5700  
horizontal: 3mm±0.5ppm 

vertical: 6mm±0.5ppm  horizontal: 10mm±1ppm 
vertical: 20mm±1ppm 

 

 

 

 

 

Σχήμα 3.4: α) Κεραία JAVAD Legacy-E, β) δέκτης Legacy-H και γ) Δέκτης Hiper-
Pro, με ενσωματωμένη κεραία και μπαταρία 

 
 

α) β) 

 

γ) 
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3.2.4 Ρομποτικός θεοδόλιχος (RTS) 

 

Ο ρομποτικός θεοδόλιχος (Robotic Total Station) που χρησιμοποιήθηκε ήταν ο Leica 

TCA 1201 (Σχ. 3.5) ο οποίος έχει όλες τις δυνατότητες των ρομποτικών θεοδολίχων 

(αναγνώριση στόχου, παρακολούθηση κινούμενου στόχου, αυτόματη καταγραφή ανά 

τακτά χρονικά διαστήματα), με δυνατότητα να αποθηκεύει τις μετρήσεις σε εσωτερική 

μνήμη χωρητικότητας 1GB. Χαρακτηριστικές προδιαγραφές που δίνονται από τον 

κατασκευαστή του και αφορούν την εφαρμογή της καταγραφής ταλαντώσεων 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 3.4.    

Στο Πίνακα 3.5 παρουσιάζονται χαρακτηριστικά άλλων RTS των εταιρειών Topcon 

και Trimble τα οποία δείχνουν ότι ο τύπος του οργάνου που χρησιμοποιήθηκε υπερτερεί 

σαφώς έναντι των άλλων για μελέτες ταλαντώσεων. Οι εμφανιζόμενες προδιαγραφές 

πάντως είναι τυπικές, και όπως έχει τεκμηριωθεί τουλάχιστον η αναφερόμενη μέγιστη 

συχνότητα καταγραφής είναι εξαιρετικά οπτιμιστική (Stiros et al., 2008; Psimoulis and 

Stiros, 2008).  Επιπλέον, δεν είναι γνωστή η απόδοση των οργάνων αυτών ιδιαίτερα όσον 

αφορά ταλαντώσεις, που αποτελούν και τη δυσμενέστερη περίπτωση καταγραφής 

κινούμενου στόχου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 3.4: Τυπικές προδιαγραφές ρομποτικού θεοδολίχου Leica TCA 1201 για την 
καταγραφή της θέσης κινούμενου στόχου (Leica, 2005) 
 

Συχνότητα καταγραφής έως και 10 Ηz 

Ακρίβεια μέτρησης 5 mm ± 2 ppm 

Μέγιστο μήκος σκόπευσης 3000 m 

Ταχύτητα κινούμενου στόχου 5 m/sec όταν ο στόχος βρίσκεται στα 20 m 
25 m/sec όταν ο στόχος βρίσκεται στα 100m 

Σχήμα 3.5: Ρομποτικός θεοδόλιχος Leica TCA 1201 
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Πίνακας 3.5: Τυπικές προδιαγραφές ρομποτικού θεοδόλιχου Trimble 5600 και Topcon για 
την καταγραφή της θέσης κινούμενου στόχου (Trimble, 2005, Topcon,2005) 
 

Τύπος RTS Συχνότητα 
καταγραφής (Hz) 

Ακρίβεια μέτρησης 
(mm) 

Μέγιστη απόσταση 
μέτρησης (m) 

Trimble 5600 2.5 10±2ppm 2200 

Topcon 2.5 3±2ppm 2500 

 
 

3.3 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ 

 

3.3.1 Πειραματική διάταξη συσκευής και οργάνων  

 

3.3.1.1 Διάταξη μονοβάθμιου ταλαντωτή 

Η πειραματική διάταξη του μονοβάθμιου ταλαντωτή προέκυψε με σύνδεση του 

πρώτου ‘βαγονιού’ μέσω ελατηρίου με τον κινητήρα, ενώ τα άλλα δύο ‘βαγόνια’ 

αφαιρέθηκαν από το σύστημα. Αρχικά χρησιμοποιήθηκε και ο αποσβεστήρας αλλά 

απαλείφθηκε από τη διάταξη εξαιτίας της ήδη υψηλής απόσβεσης του συστήματος που 

διαπιστώθηκε στα πρώτα πειράματα ταλαντώσεων (Ψιμούλης, 2005), η οποία οφειλόταν 

πιθανότατα σε μεγάλη τριβή μεταξύ των ‘βαγονιών’ και της επιφάνειας ολίσθησης.  

Για την καταγραφή των ταλαντώσεων από το GPS προσαρμόστηκε στο ‘βαγόνι’ η 

κεραία του συστήματος με την βοήθεια ειδικού κοχλία, ο οποίος, από τη μία πλευρά 

προσαρμοζόταν σε σπείρωμα που βρισκόταν σε άξονα στο κέντρο του ‘βαγονιού’, ενώ 

από την άλλη πλευρά κατέληγε σε σπείρωμα όπου προσαρμοζόταν ο ανακλαστήρας AGA 

και σε κοχλία στην κορυφή του ανακλαστήρα τοποθετείτο η κεραία του GPS (Σχ.3.6).  

Για τη διεξαγωγή των πειραμάτων μονοβάθμιου ταλαντωτή χρησιμοποίηθηκαν τα 

όργανα Javad. Η κεραία του GPS μέσω ενός καλωδίου συνδεόταν με τον δέκτη και αυτός 

με την σειρά με την μπαταρία και με Η/Υ όπου γινόταν απευθείας η καταγραφή των 

συντεταγμένων του ταλαντωτή με την χρήση του λογισμικού PCCDU. Η διάταξη του 

ταλαντωτή τοποθετήθηκε στην οροφή του κτιρίου Πολιτικών Μηχανικών στη πτέρυγα 

όπου βρίσκεται το Εργαστήριο Γεωδαισίας. 
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Παράλληλα χρησιμοποιήθηκε ένα δεύτερος δέκτης GPS (βάσης) πάνω σε σταθερή 

βάση σε απόσταση περίπου 20m από τον ταλαντωτή (Σχ.3.7α). Η διάταξη του δέκτη βάσης 

ήταν όμοια με αυτή του δέκτη ελέγχου. Η κεραία GPS της σταθερής βάσης συνδεόταν με 

τον δέκτη GPS, ο οποίος με την σειρά του συνδεόταν με μπαταρία και με ηλεκτρονικό 

υπολογιστή όπου καταγράφονταν οι μετρήσεις με την χρήση του λογισμικού PCCDU. Η 

διάταξη αυτή με τα δύο GPS (βάσης και ελέγχου) αντιστοιχεί στη μέθοδο post-process 

kinematic, που χρησιμοποιείται για την καταγραφή της θέσης κινούμενου σημείου και 

αναλύθηκε στην παράγραφο (2.3.4).  

Tέλος για την καταγραφή της κίνησης από το RTS τοποθετήθηκε το όργανο σε 

τρίποδα σταθερά στερεωμένο σε θέση όπου είχε οπτική επαφή με τον ανακλαστήρα που 

 

Σχήμα 3.6: Διάταξη μονοβάθμιου ταλαντωτή: α) το βαγόνι, γνωστής μάζας m, συνδέεται 
μέσω άξονα με τον κινητήρα, ο οποίος περιστρέφεται και διεγείρει το βαγόνι και με 
ελατήριο, γνωστής δυσκαμψίας k, το οποίο στο άλλο άκρο του είναι σταθερά στερεωμένο 
β) Ανακλαστήρας και κεραία GPS τοποθετημένοι με την χρήση κοχλία (υποδεικνύεται με 
το βέλος) στο μέσο του βαγονιού,.   

α) β) 

Σχήμα 3.7: α) Η κεραία του GPS βάσης  πάνω σε τρικόχλιο και β) το  RTS τοποθετημένο 
πάνω σε τρίποδο σε σταθερό έδαφος κατά την διεξαγωγή των πειραμάτων καταγραφής 
ταλαντώσεων. Το βέλος δείχνει την θέση του ταλαντωτή, ο οποίος  διακρίνεται αμυδρά 
σε απόσταση ~100m. 

α) β) 
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είχε προσαρμοστεί στον ταλαντωτή (Σχ.3.10). Το RTS βρισκόταν σε απόσταση 40-200m, 

ώστε να ελεγχθεί η απόδοσή του σε διάφορες αποστάσεις οι οποίες θεωρούνται ως 

ενδεικτικές για τις εφαρμογές του.  

 

3.3.1.2 Διάταξη τριτοβάθμιου ταλαντωτή 

Στη διάταξη του τριτοβάθμιου ταλαντωτή συμμετείχαν και τα τρία βαγόνια, 

συνδεδεμένα μεταξύ τους με ελατήρια γνωστής ακαμψίας. Για την καταγραφή των 

ταλαντώσεων χρησιμοποίηθηκαν οι δέκτες GPS Hiper-Pro, οι οποίοι πλεονεκτούσαν ως 

προς του Javad, στο ότι: 

• είχαν ενσωματωμένα στον δέκτη την κεραία και τη μπαταρία (παρ.3.2.3) με 

αποτέλεσμα να μην απαιτείται συνδεσμολογία με καλώδια, πράγμα το οποίο διευκόλυνε 

την διεξαγωγή των πειραμάτων και 

• διέθεταν μεγαλύτερη μνήμη με αποτέλεσμα να μην απαιτείται η συνεχής μεταφορά 

των μετρήσεων σε Η/Υ.  

Οι δύο δέκτες Hiper-Pro τοποθετήθηκαν στο πρώτο και το τρίτο βαγόνι του ταλαντωτή, 

πάνω από δύο ανακλαστήρες, καθώς δεν ήταν δυνατή λόγω χώρου η τοποθέτηση σε δύο 

συνεχόμενα βαγόνια (Σχ.3.8).  

Ως δέκτης βάσης χρησιμοποιήθηκε δέκτης Javad με την ίδια συνδεσμολογία με τα 

πειράματα του μονοβάθμιου ταλαντωτή. Όσο για τα RTS χρησιμοποιήθηκαν δύο ίδια 

όργανα (Leica TCA1201) τα οποία είχαν τοποθετηθεί περίπου κάθετα στoν άξονα 

ταλάντωσης, σε απόσταση περίπου ~60m από την πειραματική διάταξη.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 3.8: Διάταξη τριτοβάθμιου ταλαντωτή όπου είναι συνδεδεμένα όλα τα βαγόνια με 
ελατήρια και στο πρώτο και τρίτο βαγόνι έχουν τοποθετηθεί ανακλαστήρες και δέκτες 
GPS Hiper-Pro. 

GPS 
GPS 

ανακλαστήρας ανακλαστήρας 
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3.3.1.3 Διάταξη διερεύνησης της επίδρασης της απόστασης δεκτών GPS 

Στην διάταξη των πειραμάτων που πραγματοποιήθηκαν για την διερεύνηση της 

επίδρασης του μήκους βάσης (απόσταση των δεκτών βάσης και ελέγχου) στην αξιοπιστία 

των καταγραφών του GPS, υπήρξε τροποποίηση μόνο στη θέση του GPS βάσης σε σχέση 

με την αρχική διάταξη των οργάνων. Ο δέκτης βάσης τοποθετήθηκε σε απόσταση περίπου 

200m από την συσκευή ταλάντωσης, πάλι στην οροφή του κτιρίου των Πολιτικών 

Μηχανικών (πτέρυγα Γεωτεχνικής και Υδραυλικής Μηχανικής, Σχ.3.9). Η απόσταση 

βάσης των 200m αποτελεί μία αντιπροσωπευτική απόσταση για εφαρμογές καταγραφής 

μετακινήσεων κατασκευών (Roberts et al., 2004α; Kijewski-Correa et al., 2006). Εξάλλου 

οι περιβαλλοντικές συνθήκες (ορατότητα, παράπλευρες επιφάνειες, κλπ.) που επηρέαζαν 

τις καταγραφές δεν άλλαζαν και για σχετικά μεγαλύτερες αποστάσεις (π.χ.<1Km). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Σχήμα 3.9: Διάταξη οργάνων GPS (ταλαντωτή και βάσης) για το πείραμα όπου 
εξετάζεται η επίδραση της παραμέτρου μήκος βάσης. Η συσκευή ταλάντωσης 
τοποθετήθηκε στην οροφή της πτέρυγας του κτιρίου όπου στεγάζεται το Εργαστήριο 
Γεωδαισίας ενώ το GPS βάσης τοποθετήθηκε στην οροφή της πτέρυγας του κτιρίου της 
Γεωτεχνικής και Υδραυλική Μηχανικής, σε απόσταση περίπου 200m. Από Google Earth 
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3.3.1.4 Διάταξη διερεύνησης της επίδρασης της γωνίας σκόπευσης του RTS 

Για την διερεύνηση της επίδρασης της γωνίας σκόπευσης του RTS ως προς τον 

άξονα της ταλάντωσης στην ακρίβεια των μετρήσεων, διεξήχθησαν πειράματα στα οποία 

το RTS στόχευε υπό διαφορετικές γωνίες τον ανακλαστήρα. Πιο συγκεκριμένα, 

τοποθετήθηκε το RTS σε τρεις διαφορετικές γωνίες σκόπευσης ως προς τον άξονα 

ταλάντωσης: α) ~90ο, β) ~60ο και γ) ~0ο. Όλα τα πειράματα διεξήχθησαν πάνω στην 

οροφή του κτιρίου Πολιτικων Μηχανικών (Σχ.3.10).  

Ολα τα πειράματα που διεξήχθησαν αφορούσαν αποστάσεις μεταξύ του RTS και του 

στόχου που κυμαίνονταν μεταξύ 40-200m, οι οποίες θεωρήθηκαν και οι πιο 

αντιπροσωπευτικές για εφαρμογές καταγραφής δυναμικών κινήσεων μίας κατασκευής 

(παρ.2.4.2). Σε πιο κοντινές αποστάσεις (<40m) η ταχύτητα ταλάντωσης μπορεί να είναι 

απαγορευτική για το RTS για να ακολουθεί τον στόχο, ενώ σε πιο μακρινές η ποιότητα 

των μετρήσεων επηρεάζεται σε μεγαλύτερο βαθμό από τοπικές διαφοροποιήσεις της 

ατμόσφαιρας.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Σχήμα 3.10: Διάταξη συσκευής ταλάντωσης και θέσεων RTS για την παρακολούθηση της 
ταλάντωσης υπό διαφορετικές γωνίες (~0ο, ~60ο και ~90ο) για την εξέταση της επίδρασης 
της γωνίας παρακολούθησης στην απόδοση του οργάνου 
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3.3.2 Αναλυτικός υπολογισμός κίνησης ταλαντωτή και των δυναμικών 

χαρακτηριστικών του 

 

Τα πειράματα που διεξήχθησαν ήταν αρμονικές ταλαντώσεις με εφαρμογή 

ημιτονοειδούς δύναμης. Η κίνηση ενός μονοβάθμιου ταλαντωτή (στην περίπτωση μας του 

βαγονιού με τον ανακλαστήρα και το δέκτη GPS) δίνεται από την εξίσωση: 

tFtuktutum Ω⋅=⋅+⋅⋅⋅+⋅ sin)()(2)(
...

ωξ      εξ. 3.1 

όπου m η μάζα του ταλαντωτή, ξ ο συντελεστής απόσβεσης του ταλαντωτή, k η 

δυσκαμψία του ελατηρίου, ω η ιδιοσυχνότητα, u&& ,u&  και u  η επιτάχυνση, η ταχύτητα και η 

μετακίνηση του ταλαντωτή, αντίστοιχα και F και Ω το μέγεθος και η κυκλική συχνότητα 

της διεγείρουσας δύναμης, αντίστοιχα. 

Η λύση της εξίσωσης από την οποία προκύπτει η σχέση της μετακίνησης δίνεται ως 

επαλληλία δύο κινήσεων: της κίνησης του βαγονιού λόγω της αρχικής ώθησης που 

αντιστοιχεί σε ελεύθερη (αποσβενόμενη) ταλάντωση (γενική λύση της εξίσωσης) και της 

κίνησης του βαγονιού εξαιτίας της εξαναγκασμένης αρμονικής διέγερσης (ειδική λύση της 

εξίσωσης).  

)sinsin()sincos()( 4321 tCtCtCtCetu DD
t Ω⋅+Ω⋅+⋅+⋅⋅= − ωωξω   εξ. 3.2 

όπου C1 και C2 σταθερές που εξαρτώνται από τις αρχικές συνθήκες (ταχύτητα, 

μετακίνηση), C3 και C4 σταθερές που εξαρτώνται από τα χαρακτηριστικά της 

εφαρμοζόμενης δύναμης (Clough and Penzien, 1993), ωD είναι η ιδιοσυχνότητα του 

βαγονιού και ξ ο συντελεστής απόσβεσης. 

Η πρώτη κίνηση που εκτελεί ο ταλαντωτής συμβάλει λίγο και μόνο στην αρχή της 

όλης κίνησης λόγω ταχείας απόσβεσης (transient state) και αντιστοιχεί σε ελεύθερη 

ταλάντωση, ενώ η δεύτερη κίνηση είναι που συμβάλει ουσιαστικά στην όλη κίνηση του 

ταλαντωτή και παραμένει καθόλη τη διάρκεια της διέγερσης (steady state) εξαρτώμενη 

από τη διεγείρουσα συχνότητα Ω (Clough and Penzien, 1993). Ενδιαφέρον παρουσιάζει η 

δεύτερη κίνηση (steady state), λόγω της μεγάλης διάρκειας σε σχέση με την πρώτη κίνηση 

(transient state), η οποία δίνεται από την εξίσωση: 

)cos()( φ−Ω⋅⋅= t
k
FDtu                                     εξ. 3.3 

όπου D είναι μία σταθερά η οποία προσδιορίζεται από την εξίσωση:   
2/1222 ])2()1[( −+−= ζββD                           εξ. 3.4 
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και φ είναι  η διαφορά φάσης μεταξύ της απόκρισης και της διέγερσης που δίνεται 

από την εξίσωση: 

)
1

2(tan 2
1

β
ξβφ
−

= −        εξ.3.5 

με β τον λόγο Ω/ωn. Ο όρος kF /  εκφράζει την μετατόπιση του ταλαντωτή εάν η δύναμη 

της διέγερσης ήταν στατική, ενώ ο παράγοντας D ουσιαστικά μεγεθύνει την στατική αυτή 

μετακίνηση γιατί η φόρτιση είναι δυναμική (Chopra, 2001). 

Συνεπώς, με βάση τις παραπάνω σχέσεις 3.3, 3.4 και 3.5 προκύπτει ότι: 

• στις καταγραφές των γεωδαιτικών οργάνων κατά τη διάρκεια των πειραμάτων 

αναμένεται εμφάνιση δύο κινήσεων: μίας ημιτονοειδούς κίνησης που το εύρος της 

αποσβένεται τάχιστα (λόγω και της υψηλής απόσβεσης) και μίας ημιτονοειδούς κίνησης 

με σταθερό εύρος και 

• το εύρος της ταλάντωσης εξαρτάται από τον λόγο Ω/ωn. Με βάση Σχήμα 3.11 για 

συχνότητα διέγερσης μεγαλύτερη από την ιδιοσυχνότητα κατά 10% (Ω/ωn >1,1) η σταθερά 

D είναι μικρότερη του 0,5, ανεξαρτήτως της απόσβεσης. Δηλαδή, το εύρος ταλάντωσης 

μειώνεται σημαντικά. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 3.11: Διάγραμμα συσχέτισης του μεγεθυντικού συντελεστή D με το λόγο β 
(Ω/ωn). Για συχνότητα διέγερσης 10% μεγαλύτερη από την ιδιοσυχνότητα ωn ο 
συντελεστής μεγέθυνσης D είναι μικρότερος από 0,5 (Clough and Penzien, 1993). 
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3.3.2.1 Μονοβάθμιος ταλαντωτής 

Με βάση την παραπάνω ανάλυση της εξίσωσης ταλάντωσης του μονοβάθμιου 

ταλαντωτή (παρ.3.3.2), παρατηρείται ότι η εκτέλεση ταλάντωσης επιθυμητού εύρους 

εξαρτάται από το μέγεθος της διεγείρουσας δύναμης F και τον λόγο Ω/ωn. Με βάση τον 

λόγο Ω/ωn επίλεχθηκαν κατάλληλοι συνδιασμοί ιδιοσυχνότητας και διεγείρουσας 

συχνότητας ώστε να αποφεύγεται η ανάγκη εφαρμογής μεγάλης τιμής της δύναμης και να 

μην λειτουργεί η συσκευή στα όρια της προκαλώντας πιθανή αστάθεια.   

Πιο συγκεκριμένα, επειδή οι επιθυμητές διεγείρουσες συχνότητες ήταν στο πεδίο 

0,1-4Hz, κρίθηκε απαραίτητο να δοκιμαστούν δύο διαφορετικά μοντέλα μονοβάθμιου 

ταλαντωτή ανάλογα με το πεδίο των συχνοτήτων διέγερσης. Τα δύο μοντέλα είχαν βαγόνι 

ίδιας μάζας αλλά ελατήρια διαφορετικής δυσκαμψίας. Για τους λόγους αυτούς  

χρησιμοποιήθηκε το πιο εύκαμπτο ελατήριο με την μικρότερη δυσκαμψία (175 N/m) για 

ταλαντώσεις με συχνότητα 0.1-1,5 Hz και το πιο δύσκαμπτο ελατήριο με την μεγαλύτερη 

δυσκαμψία (770 Ν/m) για ταλαντώσεις με συχνότητα 2-4 Hz.   

Με βάση τη δυσκαμψία και την συνολική μάζα του ταλαντωτή υπολογίστηκε και η 

ιδιοσυχνότητα του ταλαντωτή. Πιο συγκεκριμένα, η συνολική μάζα του μονοβάθμιου 

ταλαντωτή προέκυπτε ως άθροισμα της: 

1. μάζας της κεραίας GPS τύπου Javad (0.550 kg),  

2. του ανακλαστήρα (0.36 kg),  

3. της ειδικής βίδας (0.40 kg),  

4. της πρόσθετης πλάκας (0.51 kg), η οποία τοποθετήθηκε για να μειωθεί η 

πιθανότητα δευτερογενούς ταλάντωσης του άξονα του ‘βαγονιού’, όπου τοποθετείτο ο 

ειδικός κοχλίας με τον ανακλαστήρα και την κεραία του GPS 

5. της μάζας του ίδιου του ‘βαγονιού’ (0.50 kg) και  

6. της μάζας του άξονα (0.34kg) ο οποίος σύνδεε τον κινητήρα με το ‘βαγόνι’.  

Η συνολική μάζα υπολογίστηκε ίση με 2.66 kg. Με βάση την συνολική μάζα του 

μονοβάθμιου ταλαντωτή και την δυσκαμψία του ελατηρίου με το οποίο ήταν 

συνδεδεμένος κάθε φορά ο μονοβάθμιος ταλαντωτής, υπολογίστηκε η αντίστοιχη 

ιδιοσυχνότητα (Πιν.3.6) του ταλαντωτή με βάση την εξίσωση (Chopra, 2001): 

m
kf

π2
1

=         εξ. 3.6 
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   Πίνακας 3.6: Δυναμικά χαρακτηριστικά ταλαντωτή 

Συνολική μάζα 
ταλαντωτή (kg) 

Δυσκαμψία ταλαντωτή 
k (Ν/m) 

Ιδιοσυχνότητα 
ταλαντωτή (Hz) 

2.29 175 1.29 

2.65 770 2.71 

 

3.3.2.2 Τριτοβάθμιος ταλαντωτής 

Στον τριτοβάθμιο ταλαντωτή χρησιμοποιήθηκαν ελατήρια και πλάκες μαζών τέτοια ώστε 

οι ιδιοσυχνότητες του ταλαντωτή να καλύπτουν όσο το δυνατό μεγαλύτερο φάσμα 

συχνοτήτων του πεδίου 1-4 Hz. Με βάση τα όργανα που χρησιμοποιήθηκαν και τις πλάκες 

βαγονιού που τοποθετήθηκαν υπολογίστηκαν οι μάζες που αντιστοιχούσε σε κάθε βαγόνι, 

δηλαδή σε κάθε βαθμό ελευθερίας του ταλαντωτή (Σχ.3.12). Αναλυτικά παρουσιάζονται 

στον Πίνακα 3.7, η μάζα κάθε τμήματος του κάθε βαγονιού και η συνολική μάζα τους. 

Χρησιμοποιήθηκαν τρία ελατήρια ποικίλων δυσκαμψιών και πιο συγκεκριμένα: α) στο 

πρώτο βαγόνι τοποθετήθηκε ελατήριο δυσκαμψίας 770N/m, β) μεταξύ δευτέρου και 

πρώτου 440N/m και γ) μεταξύ δευτέρου και τρίτου 415N/m.   

Με βάση τις μάζες και τις δυσκαμψίες κάθε βαθμού ελευθερίας (βαγόνι), 

υπολογίστηκαν τα μητρώα μάζας και δυσκαμψίας, τα οποία είναι τα εξής: 

⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢

⎣

⎡
=

55,300
003,20
0090,3

M kgr       εξ.3.7 

⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

−
−+−

−+
=

4154150
415415415415
0415415770

K Ν/m      εξ.3.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 3.7: Μάζες (kgr) κάθε βαγονιού που αντιστοιχούν σε ένα βαθμό ελευθερίας  

Σχήμα 3.12: Διάταξη τριτοβάθμιου ταλαντωτή με συνολικές μάζες βαθμών ελευθερίας 
και δυσκαμψίες ελατηρίων 
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Ο υπολογισμός των ιδιοσυχνοτήτων γίνεται θεωρώντας ότι το σύστημα μας δεν έχει 

απόσβεση, πέρνοντας η εξίσωση 3.1 την μητρωική μορφή:  

[ ] [ ] { }fuKuM =⋅+⋅ ''        εξ.3.9 

Θεωρώντας ότι η δύναμη F είναι μηδέν και οτι η μετακίνηση u εκφράζεται συναρτήσει 

του χρόνου (z(t)) και του χώρου ({φ}) τότε η εξίσωση 3.9 παίρνει την μορφή: 

[ ] { } [ ] { } 0)()('' =⋅⋅+⋅⋅ tzKtzM φφ      εξ.3.10 

H συνάρτηση του χρόνου όμως είναι της μορφής )sin()( tAtz ⋅⋅= ω , με αποτέλεσμα να 

απαλοίφεται από την εξίσωση 3.10, της οποίας η τελική μορφή είναι  

[ ] { } [ ] { } 02 =⋅+⋅⋅− φωφ KM       εξ.3.11 

η οποία για να έχει μη μηδενικές λύσεις πρέπει να ισχύει:  

0][*][ 2 =Μ−ωK        εξ.3.12 

Με την επίλυση της εξίσωσης 3.12 υπολογίζονται οι ιδιοσυχνότητες. Για την περίπτωση 

του τριτοβάθμιου ταλαντωτή και τα μητρώα μάζας και δυσκαμψίας που προσδιορίστηκαν 

(εξ. 3.7, 3.8), προκύπτει η εξίσωση της μορφής: 

013261325055018,46,2331611,28 246 =+⋅−⋅+⋅− ωωω  

με άμεση λύση της οποίας με Mathematica5.0 και με βάση τη σχέση fπω 2= προέκυψαν 

οι τρεις ιδιοσυχνότητες: 

f1=0,94Hz,   f2=2,48Hz και f3=3,73Hz 

και στην συνέχεια οι τρεις ιδιομορφές (σχ.3.13): 

⎪
⎭

⎪
⎬

⎫

⎪
⎩

⎪
⎨

⎧
=

1
699,0
277,0

1φ , 
⎪
⎭

⎪
⎬

⎫

⎪
⎩

⎪
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2φ , 
⎪
⎭

⎪
⎬

⎫

⎪
⎩

⎪
⎨

⎧

−

−
=

269,0
1
432,0

3φ      εξ. 3.13 

Τμήματα βαγονιού Πρώτο βαγόνι Δεύτερο βαγόνι Τρίτο βαγόνι 

Μάζα άξονα διέγερσης 0,34 - - 

Μάζα βαγονιού 0,50 0,50 0,50 

Μάζα πλακών 1x0,51 3x0,51 1x0,51 

Μάζα δέκτη GPS 1,785 - 1,785 

Μάζα ανακλαστήρα 0,36 - 0,40 

Μάζα ειδικού κοχλία 0,40 - 0,36 

Συνολική μάζα 3,895 2,03 3,555 
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όπου σε κάθε ιδιομορφή παρουσιάζονται η αναλογία των μετακινήσεων (αδιάστατες) που 

αντιστοιχούν στους τρεις βαθμούς ελευθερίας-βαγονιών, με το πρώτο στοιχείο της 

ιδιομορφής να αντιστοιχεί στο πρώτο βαγόνι και το τρίτο στοιχείο στο τρίτο βαγόνι. Από 

τις ιδιομορφές φ2 και φ3 προκύπτει ότι το πρώτο βαγόνι θα παρουσιάζει σημαντικότερες 

μετακινήσεις από ότι το τρίτο βαγόνι όταν η συχνότητα διέγερσης του ταλαντωτή 

προσεγγίζει την δεύτερη και την τρίτη ιδιοσυχνότητα του ταλαντωτή, ενώ όταν η 

συχνότητα διέγερσης του ταλαντωτή προσεγγίζει την πρώτη ιδιοσυχνότητα αναμένεται το 

πρώτο βαγόνι να παρουσιάσει μικρότερες μετακινήσεις από το τρίτο. 

Επιπλέον, υπολογίστηκε ο παραγοντας συμμετοχής Γi ( modal participation factor) 

για κάθε ιδιομορφή i, ο οποίος προκύπτει από την εξίσωση: 

{ }
ιι

ι

φφ
φ

}{*][*}{
}1{*][*

Μ
Μ

=Γ Τ

Τ

i        εξ.3.14 

και εξαρτάται από το μητρώο μάζας [Μ] και την αντίστοιχη ιδιομορφή {φ}i. Για τις 

ιδιομορφές του τριτοβάθμιου ταλαντωτή προέκυψαν τα εξής αποτελέσματα:  

Γ1=0,803 , Γ2=0,551,  Γ3=-0,189. 

Με βάση τον παράγοντα συμμετοχής Γi, υπολογίζεται η ισοδύναμη ιδιομορφική μάζα 

mν
p (base-shear equivalent mass) για κάθε ιδιομορφή, η οποία εκφράζει ποιος από τους 

τρεις βαθμούς ελευθερίας είναι πιο σημαντικός. Η ισοδύναμη ιδιομορφική μάζα δίνεται 

από την εξίσωση:  

pppm ΓΜ= Τ *}{*][*}1{ φν       εξ. 3.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

και σε συνδυασμό με τους παραάγοντες συμμετοχής Γi προέκυψαν οι εξής 

ισοδύναμες ιδιομορφικές μάζες: Μ1=4,83, Μ2=1,716,  Μ3=0,103, από τις οποίες 

Σχήμα 3.13: Ιδιομορφές του ταλαντωτή, όπως προέκυψαν από την ανάλυση, οι οποίες 
αντιστοιχούν σε ιδιοσυχνότητες  f1=0,94Hz,   f2=2,48Hz και f3=3,73Hz 
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συμπεραίνεται ότι η σημαντικότερη ιδιομορφή είναι η πρώτη και στην συνέχεια έρχονται, 

κατά σειρά σημαντικότητας, η δεύτερη και η τρίτη.  

 

3.3.3 Ρυθμίσεις ταλάντωσης μέσω Η/Υ 

Οι ονομαστικές συχνότητες καταγραφής των γεωδαιτικών οργάνων ήταν 10 και 

20Hz για το GPS, και 10 Hz για το RTS (παρ. 3.2.3, 3.2.4).  Με βάση το θεώρημα Nyquist 

τέτοιες συχνότητες δειγματοληψίας κατ΄αρχήν επιτρέπουν ανίχνευση συχνοτήτων ≤5Hz. 

Το όριο αυτό απετέλεσε και το άνω όριο συχνοτήτων στις οποίες εστιάστηκε η έρευνά μας 

και με βάση αυτό οριοθετήθηκαν και οι ρυθμίσεις του ταλαντωτή. 

Οι βασικές ρυθμίσεις που γίνονταν για κάθε διέγερση ήταν η συχνότητα διέγερσης 

Ω, η δύναμη διέγερσης F και το πλήθος των κύκλων επαναλήψεων της εφαρμογής της. Η 

διεγείρουσα συχνότητα Ω κυμαινόταν από 0,1 έως 4 Hz, ενώ το πλήθος των κύκλων 

διέγερσης ρυθμιζόταν ώστε όλα τα πειράματα που εκτελέστηκαν να έχουν την ίδια 

χρονική διάρκεια ταλάντωσης ~1min. Η τιμή αυτών θεωρήθηκε αντιπροσωπευτική 

δυναμικών κινήσεων (μεγαλύτερη από τη διάρκεια σεισμού, διέλευσης οχήματος από 

γέφυρα, κλπ). Για μικρές συχνότητες διέγερσης (<0.5 Hz) κατέστη αναγκαίο η χρονική 

διάρκεια της ταλάντωσης να είναι μεγαλύτερη (~3min) ώστε να μπορεί να καταγραφούν 

αρκετοί κύκλοι ταλάντωσης, ενώ επίσης περίπου 10min διήρκησαν τα πειράματα όπου 

ελέγχθηκε η επίδραση της διάρκειας διέγερσης στις καταγραφές των οργάνων.  

Το μέγεθος της δύναμης F ήταν κατάλληλο ώστε το εύρος ταλάντωσης να μην 

ξεπερνάει τα 34 mm (εξ.3.2) και ποίκιλε για να επιτυγχάνεται εύρος ταλάντωσης από 5 

έως 30mm. Για  υψηλές   συχνότητες  ταλάντωσης  (≥3 Hz) το εύρος ταλάντωσης δεν 

ξεπερνούσε τα 15mm καθώς ο συντελεστής D είναι μικρός λόγω της μεγάλης συχνότητας 

διέγερσης (Σχ.3.11). Στον Πίνακα 3.8 παρουσιάζονται το μέγεθος F και η συχνότητα Ω της 

ημιτονοειδούς δύναμης και το εύρος της ταλάντωσης που εκτελούσε το ‘βαγόνι’ ώστε να 

διεξάγεται ταλάντωση με το μέγιστο δυνατό εύρος ταλάντωσης (~30mm).  

Με χρήση του εύκαμπτου ελατηρίου (k=175 N/m, fn=1.29 Hz) το μέγεθος της 

δύναμης που ασκείτο στον ταλαντωτή λάμβανε την ελάχιστη τιμή για συχνότητα 

διέγερσης ίση με 1.5 Hz (Πιν.3.9), η οποία ήταν η πλησιέστερη στην ιδιοσυχνότητα, 

αναμενόμενο καθώς για συχνότητες διέγερσης κοντά στην ιδιοσυχνότητα, ο συντελεστής 

D λάμβανε την μέγιστη τιμή με αποτέλεσμα να ελαχιστοποιείται η δύναμη διέγερσης 

(παρ.3.3.2). Αντίστοιχα με χρήση του δύσκαμπτου ελατηρίου (k=770 N/m, fn=2.71 Hz) η 

μικρότερη δύναμη F που εφαρμόστηκε αντιστοιχούσε σε συχνότητα 3 Hz (Πιν.3.9), 

δηλαδή την πλησιέστερη στην ιδιοσυχνότητα του ταλαντωτή  (fn= 2.71 Ηz). 
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Στα πειράματα με μεταβλητή συχνότητα οι διεγέρσεις ήταν ημιτονοειδείς με 

συχνότητα που αυξανόταν γραμμικά. Οι ρυθμίσεις γινόντουσαν με στόχο την επίτευξη του 

μεγαλύτερου δυνατού εύρους ταλάντωσης κατά τον συντονισμό και αφορούσαν: 

1. τα όρια της διεγείρουσας συχνότητας (η ελάχιστη και η μέγιστη τιμή της),  

2. την διάρκεια της διέγερσης της αυξανόμενης συχνότητας  και 

3. την δύναμη της διέγερσης. 

Η μεταβολή της διέγερσης ήταν πάντα γραμμική, ενώ η δύναμη διέγερσης F ήταν τέτοια 

ώστε να μην υπερβαίνει κανένα βαγόνι το εύρος των 34mm (όριο ταλάντωσης του 

συστήματος) και να μην σταματά η διέγερση.  

 

Πίνακας 3.8: Συχνότητα και εύρος αρμονικής ημιτονοειδούς ταλάντωσης και συχνότητες 
καταγραφής του GPS και του RTS που χρησιμοποιήθηκαν κατά την διεξαγωγή των 
πειραμάτων. 
 

Συχνότητα κίνησης 
(Hz) 0,10 0,25 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4

Εύρος ταλάντωσης 
(mm) ~5 ~10 ~15 ~20 ~25 ~30 

Συχνότητα καταγραφής 
GPS (Hz) 

10 ή 
20 

Συχνότητα καταγραφής 
RTS (Hz) 10 

 

Πίνακας 3.9: Υπολογισμένες τιμές δύναμης διέγερσης F ώστε για διάφορες συχνότητες 
διέγερσης Ω και δυσκαμψίας ελατηρίου k να πραγματοποιείται ταλάντωση με το μέγιστο 
εξεταζόμενο δυνατό εύρος <34mm 
 

Συχνότητα 
διέγερσης Ω (Hz) Δύναμη F (N) Εύρος ταλάντωσης 

u (mm) 
Δυσκαμψία 

ελατηρίου k (N/m) 
0,10 7,3 31 175 
0,25 6,4 32 175 
0,50 5,2 32 175 
1,00 4,1 31 175 
1,50 3,3 26 175 
2,00 10,5 26 770 
2,50 4,0 25 770 
3,00 3,2 17 770 
3,50 6,0 10 770 
4,00 8,0 7 770 

 

 

 

3.3.4 Ρυθμίσεις γεωδαιτικών οργάνων  
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Οι δέκτες GPS ρυθμίστηκαν να καταγράφουν με συχνότητα 10 Hz και να 

αποθηκεύονται οι μετρήσεις απευθείας σε Η/Υ. Κάθε αρχείο καταγραφών GPS περιείχε τις 

καταγραφές συνήθως από πέντε πειράματα ταλαντώσεων. Όσον αφορά το RTS αυτό 

ρυθμιζόταν να καταγράφει με 10Hz, όσο δηλαδή ήταν η μέγιστη ονομαστική συχνότητα 

καταγραφής.  

 

3.3.5 Έλεγχος της περιόδου των ταλαντώσεων  

Σε επιλεγμένα πειράματα ταλαντώσεων όπου η κίνηση ήταν ημιτονική σταθερού 

εύρους, η σταθερότητα της περιόδου ταλάντωσης ελέγχθηκε για ταλαντώσεις χαμηλής 

συχνότητας (≤1 Ηz) με την βοήθεια δύο χρονομέτρων και οπτικών καταγραφών 

(βιντεοσκοπήσεων κλπ).  Με βάση την σύγκριση αυτών των στοιχείων και των 

προκαθορισμένων μέσω Η/Υ παραμέτρων της ταλάντωσης προέκυψε ότι τουλάχιστον για 

συχνότητες ≤1Hz η ταλάντωση είχε σταθερή περίοδο.    

 

3.4 ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ 

 

Με βάση τις διατάξεις του μονοβάθμιου και τριτοβάθμιου ταλαντωτή αλλά και των 

γεωδαιτικών οργάνων πραγματοποιήθηκε το μεγαλύτερο μέρος των πειραμάτων στο 

διάστημα Οκτώβριος 2005 έως και Μάιος 2008. Τα πειράματα πραγματοποιήθηκαν σε 

διαφορετικά χρονικά διαστήματα, πολλές φορές επιλεγμένα (πχ με διαφορά 3, 6 και 12 

περίπου ωρών για να αντιστοιχούν σε διαφορετικούς συνδυασμούς δορυφόρων) και όταν ο 

άνεμος που έπνεε ήταν ασήματος, ώστε να μην παρεμβαίνει ουσιαστικά στην κίνηση του 

ταλαντωτή.  

Όλα τα πειράματα πραγματοποιήθηκαν στην οροφή του βόρειου κτιρίου του 

Τμήματος των Πολιτικών Μηχανικών, ώστε να είναι ορατό μεγάλο μέρος της ουράνιας 

σφαίρας (άρα και μεγάλο πλήθος δορυφόρων), ενώ περιοριζόταν η επίδραση της 

ανάκλασης του σήματος GPS σε παράπλευρες επιφάνειες. Για τα πειράματα όπου ο δέκτης 

βάσης GPS ή το RTS έπρεπε να τοποθετηθεί σε μεγαλύτερη απόσταση ώστε να ελεγχθούν 

πως επιδρά η απόσταση στην απόδοση των οργάνων, τα όργανα τοποθετήθηκαν σε οροφές 

γειτονικών κτιρίων του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ή σε κτίριου άλλου γειτονικού 

τμήματος (βλ. παραγρ. 3.3.1.3, 3.3.1.4). 

Συνολικά διεξήχθησαν 17 ομάδες μετρήσεων με μονοβάθμιο (περισσότερα από 300 

πειράματα) και πολυβάθμιο ταλαντωτή (περίπου 70 πειράματα) όπου κατεγράφησαν 

ταλαντώσεις καταγεγραμμένες ταυτόχρονα με GPS και RTS. Στα πλαίσια των πειραμάτων 
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αυτών  περιλαμβάνονται και τα πειράματα όπου εξετάστηκαν διάφοροι παράγοντες που 

επηρεάζουν τις μετρήσεις των οργάνων, όπως γωνία σκόπευσης RTS, μήκος βάσης GPS 

κλπ. 

 

3.5 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

 

3.5.1 Επεξεργασία των καταγραφών GPS 

 

Όπως αναλύθηκε στη παράγραφο 3.3.1.1, όταν η ταλάντωση καταγραφόταν από το 

GPS, οι μετρήσεις και των δύο σταθμών αποθηκεύονταν μέσω ειδικού λογισμικού 

(PCCDU) στον υπολογιστή, σε αρχείο του οποίου το όνομα καθοριζόταν από την 

συχνότητα καταγραφής και την συχνότητα της διεγείρουσας δύναμης της ταλάντωσης. 

Στην συνέχεια, τα αρχεία των καταγραφών και των δύο GPS (της σταθερής βάσης και του 

ταλαντωτή) εισάγονταν στο λογισμικό πρόγραμμα Pinnacle 1.0 (επίσημο λογισμικό της 

Javad/ Topcon) για την επεξεργασία τους και για την διόρθωση των σφαλμάτων με εκ των 

υστέρων επεξεργασία των μετρήσεων (post-processing) με χρήση αλγορίθμων που 

αντιστοιχούν στην κινηματική επίλυση (kinematic mode) μετρήσεων (Σχ.3.14).   

Η επιλογή του συγκεκριμένου προγράμματος έναντι άλλων πολύπλοκων λογισμικών 

έγινε με βάση τη θετική εμπειρία του Εργαστηρίου (Nickitopoulou et al., 2006; Psimoulis 

and Stiros, 2008) και την απαίτηση χρήσης ενός απλού και αποτελεσματικού λογισμικού 

που να επιτρέπει μια πιθανή ευρεία χρήση της μεθόδου στο μέλλον. 

Επειδή ο δέκτης βάσης και ο κινούμενος (rover) δέκτης ήταν σε μικρή απόσταση 

(<200m), το σήμα από το δορυφόρο διερχόταν από πρακτικά κοινή διαδρομή και έτσι 

παρέχεται η δυνατότητα διόρθωσης των αβεβαιοτήτων/σφαλμάτων των συντεταγμένων 

του κινούμενου δέκτη με βάση τις αμετάβλητες συνεταγμένες του σταθερού. Με βάση τις 

συνθήκες αυτές, η εκτιμώμενη «σχετική» μεταβολή των συντεταγμένων του κινητού δέκτη 

προσδιορίζει με ακρίβεια τις πραγματικές του μετακινήσεις.  

Οι παράμετροι που επιλέχθηκαν για την κινηματική επίλυση των καταγραφών 

(kinematic mode) ήταν:  

• επίλυση με χρήση και των δύο συχνοτήτων (L1, L2),  

• απαλοιφή των δορυφόρων που σχηματίζουν γωνία με το οριζόντιο επίπεδο ως προς 

τον δέκτη <15ο (elevation mask 15o) 

• συντεταγμένες υπολογισμένες στο παγκόσμιο σύστημα αναφοράς WGS84  
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Να σημειωθεί ότι δεν κρίθηκε σκόπιμο να χρησιμοποιηθούν μοντέλα για την απαλειφή 

των σφαλμάτων λόγω της επίδρασης της τροπόσφαιρας (πχ. το Goad-Goodman model το 

οποίο διαθέτει το λογισμικό Pinnacle), καθώς οι συνθήκες σε όλες τις μέρες των 

μετρήσεων ήταν ιδιαίτερα καλές (υγρασία <70% και θερμοκρασία 15ο-25οC) χωρίς να 

επηρεάζουν ουσιαστικά τις μετρήσεις. Το αποτέλεσμα για κάθε αρχείο καταγραφών GPS 

ήταν τρεις χρονοσειρές συντεταγμένων σε σύστημα καρτεσιανών συντεταγμένων WGS84. 

 

3.5.2 Προεργασία των καταγραφών RTS 

 

Οι καταγραφές του RTS ήταν αποθηκευμένες στην μνήμη του οργάνου (memory 

disk), αφορούσαν τη σχετική μετακίνηση του ανακλαστήρα ως προς σύστημα αξόνων που 

αυθαίρετα οριζόταν κατά τη μέτρηση και μεταφέρονταν στον Η/Υ για περαιτέρω ανάλυση.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 

 

Σχήμα 3.14: Αρχείο καταγραφών δέκτη GPS κατά την εισαγωγή των μετρήσεων στο 
λογισμικό Pinnacle. Στο παράθυρο εμφανίζονται ο χρόνος, οι συντεταγμένες και διάφορες 
πληροφορίες για τις μετρήσεις (θέση δορυφόρων, ποιότητα σήματος κλπ) 
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Η πρώτη εξέταση των καταγραφών των GPS, RTS αφορούσε για την αρτιότητά τους. 

Από την εξέταση αυτή προέκυψε ότι τόσο στις χρονοσειρές των GPS όσο και του RTS, 

εμφανίστηκαν προβλήματα σχετικά με τη σταθερότητα στην συχνότητα καταγραφής που 

αναλύονται διεξοδικά στη συνέχεια.  

 

3.6.1 Προβλήματα καταγραφών GPS 

 

Στις χρονοσειρές GPS των πρώτων πειραμάτων παρατηρήθηκαν διακοπές των 

καταγραφών χρονικής διάρκειας ακόμα και 10 sec (Σχ.3.15). Οι διακοπές αυτές 

εμφανίστηκαν σε διάφορα πειράματα ανεξάρτητα από την συχνότητα ταλάντωσης, καθώς 

και ανεξάρτητα από την συχνότητα καταγραφής των συστημάτων GPS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

γραμμές το σήμα των δορυφόρων που λαμβάνεται από τους δύο δέκτες GPS (βάσης και  

 

 

 

3.6.1.1 Διερεύνηση και αντιμετώπιση προβλημάτων καταγραφών GPS 

 
Σχήμα 3.15: Εμφάνιση διακοπών στις χρονοσειρές της μετακίνησης του ταλαντωτή σε 
συνάρτηση με το χρόνο που προέκυψε από καταγραφές του συστήματος GPS α) για 
συχνότητα ταλάντωσης 0,25 Hz και εύρος ταλάντωσης ±30mm και β) για συχνότητα 
ταλάντωσης 0.5 Hz και εύρος ταλάντωσης ±30mm. Στην αρχή και στο τέλος των 
διαγραμμάτων το βαγόνι ήταν σε ηρεμία  

α) 

β) 
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Για να εντοπιστεί η αιτία των διακοπών στις μετρήσεις εξετάστηκε το διάγραμμα του 

Σχήματος 3.16 (συχνότητα καταγραφής 20Hz) όπου παρουσιάζονται με τις χρωματιστές 

γραμμές το σήμα από τους διάφορυς δορυφόρους κατά την διάρκεια των μετρήσεων. Οι 

γραμμές ειναι συνεχείς χωρίς κενά όταν δεν υπάρχουν κενά στις καταγραφές. Όμως, με 

βάση το Σχ. 3.16 παρουσιάζονται διακοπές στις καταγραφές και των δύο δεκτών, πράγμα 

το οποίο σημαίνει ότι οι διακοπές αυτές οφείλονται σε αδυναμία καταγραφής δεδομένων 

του δέκτη κατά την διάρκεια των πειραμάτων και όχι σε αδυναμία επίλυσης των 

καταγραφών από το λογισμικό Pinnacle.  

Επιπλέον, παρατηρήθηκε ότι το GPS βάσης παρουσίαζε πιο μεγάλες σε χρονική 

διάρκεια διακοπές και κυρίως πιο πολλές σε πλήθος από αυτές το GPS ελέγχου που είχε 

τοποθετηθεί στο ταλαντωτή. Η μόνη διαφορά μεταξύ των δύο συστημάτων GPS ήταν ότι 

σε αυτό που είχε θεωρηθεί η βάση είχε συνδεθεί η κεραία με τον δέκτη του GPS μέσω 

καλωδίου μήκους 30 m, ενώ στο GPS ελέγχου (rover) η κεραία συνδεόταν με το δέκτη με 

καλώδιο μήκους 1 m, εξαιτίας της διαφορετικής απόστασης που απείχε κάθε δέκτης από 

τον αντίστοιχο Η/Υ. Συνεπώς, το μήκος του καλωδίου επηρέασε την συχνότητα και την 

διάρκεια των διακοπών στις καταγραφές των GPS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

Με μείωση του μήκους των καλωδίων της σύνδεσης κεραίας-δέκτη GPS 

διαπιστώθηκε και ταυτόχρονη μείωση της διάρκειας και της ποσότητας των διακοπών στις 

Σχήμα 3.16: Στο διάγραμμα παρουσιάζεται οι δορυφόροι με διαφορετικούς χρωματισμούς 
από τους οποίους λαμβάνει σήμα οι δέκτες GPS κατά την διάρκεια των μετρήσεων. Στο 
πάνω μέρος φαίνονται οι δορυφόροι των οποίων το σήμα λαμβάνει το GPS ελέγχου (rover), 
ενώ στο κάτω μέρος παρουσιάζεται αυτών του GPS βάσης (base). Παρατηρούμε ότι κατά 
την διάρκεια των μετρήσεων παρουσιάζονται διακοπές στο σήμα κυρίως στο GPS της 
βάσης 
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καταγραφές των GPS, πράγμα το οποίο επιβεβαιώνει την επιρροή του μήκους του 

καλωδίου σύνδεσης στη διάρκεια και την ποσότητα διακοπών στις καταγραφές. Με το 

καλώδιο μεγαλύτερου μήκους ενισχύεται το φαινόμενο του «μπουκώματος» των 

μετρήσεων (φαινόμενο που είναι γνωστό στη διεθνή βιβλιογραφία ως «clipping»; Wilson, 

2006) και εμφανίζονται μεγαλύτερης διάρκειας διακοπές στις καταγραφές. Πρόκειται για 

ένα πρόβλημα σχετικά γνωστό στη διεθνή βιβλιογραφία, γι αυτό σε ανάλογες περιπτώσεις 

χρησιμοποιούνται καλώδια με οπτικές ίνες. Τα καλώδια αυτά έχουν δυνατότητα ταχύτατης 

και ασφαλούς μεταφοράς μεγάλου όγκου δεδομένων, και θεωρούνται πιο κατάλληλα από 

τα καλώδια χαλκού για την μεταφορά δεδομένων (Brunner, 2004; Quirion, 2005).  

Στα πειράματα που πραγματοποίηθηκαν στην συνέχεια δεν εντοπίστηκαν διακοπές 

στις χρονοσειρές, αποδεικνύοντας ότι το μήκος του καλωδίου ήταν ένας παράγοντας που 

άμβλυνε το πρόβλημα και όχι η αιτία του προβλήματος, καθώς εμφανίστηκαν στις 

μετρήσεις των γεφυρών τα οποία θα αναλυθούν στα μέρη Γ και Δ. Πιθανή αιτία των 

διακοπών στις καταγραφές των GPS αποτελεί η παρεμβολή άλλων σημάτων από άγνωστες 

πηγές («jamming»; Nickitopoulou et al., 2006; Kaplan and Hegarty, 2006).  

Επειδή διακοπές στις καταγραφές GPS προκαλούνται από διάφορα αίτια, μη 

ελεγχόμενα, το πρόβλημα αυτό αντιμετωπίστηκε έμμεσα με την ανάπτυξη μεθοδολογίας 

και τεχνικών για την ανάλυση δεδομένων με μη ισαπέχοντα δεδομένα (παρ.4.2.3).   

 

3.6.2 Προβλήματα καταγραφών RTS 

 

Το RTS που χρησιμοποιήθηκε έχει ονομαστική συχνότητα καταγραφής μέχρι 10Hz 

(Πίν. 3.4). Ωστόσο, από τις καταγραφές των πρώτων πειραμάτων παρατηρήθηκε ότι η 

συχνότητα καταγραφής δεν συμφωνούσε με αυτή των ρυθμίσεων, καθώς σε κάθε 

δευτερόλεπτο δεν καταγράφονταν περισσότερες από 6-7 μετρήσεις, χωρίς σταθερό ρυθμό 

καταγραφής. Επιπλέον πρόβλημα αποτέλεσε η στρογγυλοποίηση του χρόνου καταγραφής 

στο δευτερόλεπτο, με αποτέλεσμα να είναι αγνωστή η χρονική διαφορά μεταξύ των 

μετρήσεων καθώς η συχνότητα καταγραφής δεν ήταν σταθερή. Δηλαδή, συνοπτικά 

προέκυψαν τρία προβλήματα στις καταγραφές  RTS: 

1. η συχνότητα καταγραφής ήταν χαμηλότερη από την προκαθορισμένη (5-7 αντί για 

10Hz) 

Πίνακας 3.10: Ενδεικτικές μετρήσεις του RTS της καταγραφής της κίνησης του 
ταλαντωτή. Παρουσιάζονται η ημερομηνία, ο χρόνος των μετρήσεων και οι συντεταγμένες 
x,y,z που κατέγραψε το RTS. Ο χρόνος στρογγυλοποιείται στο δευτερόλεπτο με 
αποτέλεσμα να μην είναι γνωστή η ακριβής χρονική διαφορά των μετρήσεων   
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Ημερομηνία Χρόνος Συντεταγμένη Υ (mm) Συντεταγμένη X (mm) Συντεταγμένη Z (mm) 
05/11/2006 17:42:22 -9,000 0,100 0,100 
05/11/2006 17:42:22 -12,200 0,000 0,000 
05/11/2006 17:42:22 -13,900 0,100 0,100 
05/11/2006 17:42:22 -28,900 -1,000 -0,1000 
05/11/2006 17:42:23 -27,500 0,000 0,000 
05/11/2006 17:42:23 -26,400 0,000 0,000 
05/11/2006 17:42:23 -27,400 0,000 0,000 
05/11/2006 17:42:23 -25,500 0,000 0,000 
05/11/2006 17:42:24 -13,300 0,100 0,100 
05/11/2006 17:42:24 -9,700 0,000 0,000 
05/11/2006 17:42:24 -6,500 0,100 0,100 
05/11/2006 17:42:24 6,200 0,100 0,100 
05/11/2006 17:42:24 16,500 0,000 0,000 
05/11/2006 17:42:25 16,100 0,000 0,000 
05/11/2006 17:42:25 22,000 0,000 0,000 
05/11/2006 17:42:25 37,300 0,000 0,000 
05/11/2006 17:42:25 27,900 0,100 0,100 

    

2. η συχνότητα καταγραφής δεν ήταν σταθερή και 

3. ο χρόνος των καταγραφών στρογγυλοποιείτο στο δευτερόλεπτο (Πιν.3.10). 

Τα παραπάνω προβλήματα εμφανίζονταν ακόμα και όταν ο ανακλαστήρας παρέμενε 

σταθερός, πράγμα  το οποίο σημαίνει ότι δεν οφείλονταν σε αδυναμία του RTS να 

ακολουθήσει τον στόχο και ταυτόχρονα να καταγράψει. Το πρόβλημα της μη σταθερής 

συχνότητας καταγραφής δεν εμφανιζόταν σε καταγραφές με συχνότητα <1 Hz, η οποία 

όμως δεν είναι κατάλληλη για καταγραφή μετακινήσεων υψίσυχνων κινήσεων. Το 

πρόβλημα του μη σταθερού ρυθμού δειγματοληψίας (γνωστό στη διεθνή βιλβιογραφία ως 

«jitter», Chen et al., 2008) είναι πρόβλημα που συναντάται σε πολλά όργανα στο όριο της 

λειτουργίας τους (Stiros et al., 2008). 

 

3.6.2.1 Διερεύνηση και αντιμετώπιση προβλημάτων RTS 

Μία πιθανή προσεγγιστική λύση στο σύνθετο αυτό πρόβλημα θα ήταν να θεωρηθεί 

ότι τα διαστήματα μεταξύ των σημείων δειγματοληψίας έχουν κανονική κατανομή με 

μέση τιμή μηδέν και μικρή τυπική απόκλιση, οπότε η θεώρηση ότι όλες οι διαθέσιμες 

μετρήσεις είναι ισαπέχουσες θα εισήγαγε μικρές αλλοιώσεις στις εκτιμήσεις εύρους 

ταλαντώσεων και φασματικών χαρακτηριστικών. Η προσέγγιση αυτή έχει πρακτικά 

υιοθετηθεί από τους Lekidis et al, (2005) στη μελέτη της γέφυρας του Πορθμού του 

Ευρίππου με μετρήσεις RTS και στη συνέχεια εκτίμηση της κύριας ιδιοσυχνότητας με 

βάση φασματική ανάλυση FFT (παρ.2.5.4). Η σχετική εκτίμηση πάντως φαίνεται να 

διαφέρει από αυτή του GPS που συμφωνεί με την αναμενόμενη τιμή (0,54 αντί για 0,45Ηz, 
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Σχ.2.23), πράγμα για το οποίο μπορεί να ευθύνoνται είτε η αστάθεια δειγματοληψίας είτε 

και ο τύπος του RTS που χρησιμοποιήθηκε και που είναι διαφορετικός από τον 

εξεταζόμενο στο παρόν (TC1800 αντί TCA1201), είτε ο τύπος και στήριξη των 

ανακλαστήρων, είτε ο συνδυασμός των φαινομένων αυτών.    

Τo φαινόμενο της αστάθειας στη δειγματοληψία κυρίως στο όριο λειτουργίας ενός 

οργάνου συνήθως αγνοείται από τους διάφορους ερευνητές και τεχνικούς, αλλά φαίνεται 

ότι είναι πολύ σοβαρό πρόβλημα (Stiros, 2008; Stiros et al., 2008). Για παράδειγμα, στο 

Σχ.3.17 εμφανίζονται εκτιμήσεις του φάσματος μιάς χρονοσειράς RTS θεωρώντας 

κατ΄αρχήν απλουστευτικά ισαπέχουσες παρατηρήσεις με βάση τεχνικές που έχουν 

αναλυθεί από τους Pytharouli & Stiros (2008). Είναι σαφής η εισαγωγή σφαλμάτων (bias) 

που υπεισέρχονται, καθώς η πραγματική συχνότητα είναι 2 Hz ενώ η εκτιμημένη είναι 

1,86Hz. Δεδομένου ότι δεν ήταν δυνατή η επέμβαση στο όργανο για την εξασφάλιση 

σταθερού ρυθμού δειγματοληψίας, έγινε κατ΄αρχήν προσπάθεια ακριβούς καταγραφής των 

χρονοσειρών με επέμβαση στο ενσωματωμένο λογισμικό του οργάνου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.2.2 Τροποποίηση ενσωματωμένου λογισμικού οργάνου. 

Σε συνεργασία με την εταιρεία κατασκευής του RTS (Leica) επιβεβαιώθηκε το 

πρόβλημα ενώ διαγνώστηκε ότι δεν ήταν δυνατή η άμεση επίλυση του ώστε να γίνονται οι 

α) 

Σχήμα 3.17: Φασματική ανάλυση FFT χρονοσειράς RTS θεωρώντας ότι οι μετρήσεις 
είναι ισαπέχουσες. Η συχνότητα διέγερσης ήταν 2 Hz αλλά από την ανάλυση προέκυψε 
1,86 Hz, εξαιτίας των σφαλμάτων (bias) που υπεισέρχονται στην ανάλυση 
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καταγραφές με σταθερή συχνότητα.  Ως λύση επελέγη η δημιουργία ενός κατάλληλου 

λογισμικού το οποίο ενσωματώθηκε στο όργανο και με το οποίο μπορούσε να 

προσδιοριστεί ο χρόνος κάθε μέτρησης με ακρίβεια εκατοστού του δευτερολέπτου, και η 

αποτύπωσή του σε αρχείο με αντίστοιχη ανάλυση.  

Ενδεικτικά στον Πίνακα 3.11 παρουσιάζεται ο ακριβής χρόνος κάθε καταγραφής με 

την χρήση του λογισμικού που αναπτύξαμε και επιβεβαιώθηκε ότι οι μετρήσεις είναι 

ανισαπέχουσες (διαφέροντας από 0,15sec έως 0,35sec) και συνεπώς η συχνότητα 

καταγραφής μεταβάλλεται συνεχώς. Αγνόηση του φαινομένου αυτού (jitter) έχει ως 

αποτέλεσμα να εισάγεται σφάλμα που συμβολικά εμφανίζεται στο Σχ. 3.18.  

 

 

Πίνακας 3.11: Μετρήσεις του RTS TCA1201, όπως προέκυψαν μετά την χρήση του 
λογισμικού που αναπτύχθηκε με το οποίο προέκυπτε ο χρόνος με ακρίβεια εκατοστού του 
δευτερολέπτου. Παρουσιάζονται η ημερομηνία των μετρήσεων, ο χρόνος χωρίς και με την 
χρήση του λογισμικού και οι συντεταγμένες στον x και y άξονα. Ενώ η τυπική συχνότητα 
δειγματοληψίας ήταν 10Hz, στην πραγματικότητα η μέση τιμή της ήταν 5-7Hz. 
 

Ημερομηνία 
Χρόνος συμβατικής 

μέτρησης 
Διορθωμένος 

Χρόνος 
Συντεταγμένη Υ 

(mm) 
Συντεταγμένη X 

(mm) 
05/11/2006 17:42:22 17:42:22,120  -9,000 0,100 
05/11/2006 17:42:22 17:42:22,270 -12,200 0,000 
05/11/2006 17:42:22 17:42:22,520 -13,900 0,100 
05/11/2006 17:42:22 17:42:22,780 -28,900 -1,000 
05/11/2006 17:42:23 17:42:23,090 -27,500 0,000 
05/11/2006 17:42:23 17:42:23,310 -26,400 0,000 
05/11/2006 17:42:23 17:42:23,640 -27,400 0,000 
05/11/2006 17:42:23 17:42:23,890 -25,500 0,000 
05/11/2006 17:42:24 17:42:24,120 -13,300 0,100 
05/11/2006 17:42:24 17:42:24,350 -9,700 0,000 
05/11/2006 17:42:24 17:42:24,580 -6,500 0,100 
05/11/2006 17:42:24 17:42:24,740 6,200 0,100 
05/11/2006 17:42:24 17:42:24,980 16,500 0,000 
05/11/2006 17:42:25 17:42:25,150 16,100 0,000 
05/11/2006 17:42:25 17:42:25,370 22,000 0,000 
05/11/2006 17:42:25 17:42:25,530 37,300 0,000 
05/11/2006 17:42:25 17:42:25,770 27,900 0,100 
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Επομένως ήταν πλέον εφικτή η γνώση της πραγματικής χρονοιστορίας των 

μετατοπίσεων χωρίς να θεωρήσουμε ότι είναι ισαπέχουσες οι μετρήσεις. Συνοπτικά, το 

αποτέλεσμα των καταγραφών κάθε αρχείου RTS ήταν τρείς χρονοσειρές συντεταγμένων 

σε τοπικό, αυθαίρετο σύστημα καρτεσιανών συντεταγμένων, με κύριο χαρακτηριστικό τα 

ανισαπέχοντα δεδομένα. Το μόνο πρόβλημα που ανέκυπτε ήταν πλέον η φασματική 

ανάλυση των μετρήσεων. Για το λόγο αυτό απαιτήθηκε η ανάπτυξη τεχνικής που να 

αναλύει φασματικά χρονοσειρές χρονικά ανισαπέχοντων δεδομένων (παρ. 4.2.3).  

 

3.7 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΩΝ  

 

Τόσο το σύστημα GPS όσο και ο ρομποτικός θεοδόλιχος κατέγραψαν την 

τρισδιάστατη κίνηση του ταλαντωτή στη διάρκεια κάθε πειράματος σε δύο διαφορετικά 

συστήματα αξόνων. Οι μετρήσεις του GPS καταγράφονταν ως προς το παγκόσμιο 

σύστημα αναφοράς WGS84, με άξονες ως προς Βορρά-Ανατολή-Κατακόρυφο (Σχ.3.19), 

ενώ οι μετρήσεις του RTS καταγράφονταν ως προς τοπικό σύστημα αναφοράς που 

οριζόταν από τον χρήστη του RTS.  Τα δύο συστήματα είχαν παράλληλο τον κατακόρυφο 

άξονα. 

Για να οδηγηθούμε σε κατανοητά και συγκρίσιμα μεγέθη μεταξύ των δύο οργάνων 

ήταν αναγκαία: 

1. η μετατόπιση του συστήματος συντεταγμένων των δύο οργάνων ώστε η αρχή των 

αξόνων να αντιστοιχεί στη θέση ισορροπίας του ταλαντωτή και 
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2. η στροφή των συστημάτων συντεταγμένων ώστε ο νέος άξονας Χ να αντιστοιχεί 

στον άξονα ταλάντωσης.  

 

3.7.1 Μετασχηματισμός συστήματος αξόνων  

 

Η μετατροπή ενός συστήματος συντεταγμένων σε ένα άλλο όταν έχουν παράλληλο 

τον κατακόρυφο άξονα γίνεται με βάση ένα γραμμικό μετασχηματισμό που αντιστοιχεί σε 

μετάθεση ως προς 3 άξονες και στροφή ως προς ένα, εικονίζεται στο Σχήμα 3.20 και 

περιγράφεται από την παρακάτω εξίσωση: 
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        εξ. 3.16                    

όπου  x, y, z: οι άξονες συντεταγμένων του αρχικού συστήματος αναφοράς 

 Χ,Υ, Ζ: οι μετασχηματισμένοι άξονες του νέου συστήματος αναφοράς 

x0, y0, z0: οι τιμές που εκφράζουν την μετατόπιση από το αρχικό στο νέο σύστημα 

αναφοράς 

Σχήμα 3.19: Γράφημα το οποίο δείχνει το σύστημα αναφοράς WGS84 ως προς το 
οποίο προσδιορίζεται η θέση του GPS βάσης (base) και οι καταγραφές του GPS 
ελέγχου (rover) που είναι τοποθετημένο πάνω στο ταλαντωτή. Παρατηρείται ότι οι 
άξονες του συστήματος αναφοράς είναι ως προς τον Βορρά(Northing) και την Ανατολή 
(Easting). Το διάγραμμα είναι  τροποποιημένο από την επεξεργασία των μετρήσεων στο 
Pinnacle 

GPS βάσης

GPS ελέγχου 
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θ: η αριστερόστροφη γωνία των αξόνων x,y γύρω από την κατακόρυφο ώστε 

να στραφεί το σύστημα αναφοράς στη διεύθυνση στο νέο σύστημα 

αναφοράς 

 Ο μετασχηματισμός αυτός προκύπτει από το γεγονός ότι η συσκευή που εκτελούσε 

ταλαντώσεις ήταν τοποθετημένη σε οριζόντιο βάθρο, εξασφαλίζοντας την κατακορύφωση 

του άξονα z, και η ταλάντωση ήταν γραμμική. Τα συστήματα αναφοράς των δύο οργάνων 

υπέστησαν προφανώς διαφορετικό μετασχηματισμό. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7.2 Μετασχηματισμός συστήματος αξόνων συντεταγμένων GPS 

 

 Οι καταγραφές του συστήματος αναφοράς του GPS, με βάση την επίλυση τους, 

αναφέρονταν στο παγκόσμιο σύστημα αναφοράς WGS84, το οποίο έχει τους άξονες του 

προσανατολισμένους προς Βορρά-Δύση-Κάθετο, με την αρχή των αξόνων βρίσκεται στην 

τομή του ισημερινού με τον πρώτο μεσημβρινό, ενώ η κατακόρυφη συντεταγμένη 

μετράται ως προς το ελλειψοειδές, μία μαθηματική επιφάνεια η οποία ορίζεται ως το 

μηδενικό υψόμετρο για τις μετρήσεις GPS (Φωτίου και Πικριδάς, 2006). Η συσκευή 

 

Σχήμα 3.20: Γραμμικός μετασχηματισμός ενός συστήματος αναφοράς το οποίο 
μεταφέρεται κατά x0, y0, z0 και περιστρέφεται γύρω από τον άξονα z κατά γωνία θ 
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ταλάντωσης ήταν προσανατολισμένη σε άξονα Α-Δ, και οριζοντιωμένη. Συνεπώς, ο μόνος 

μετασχηματισμός που απαιτείτο ήταν η μετατόπιση του συστήματος αναφοράς των 

μετρήσεων του GPS κατά xo,yo,zo ώστε να ταυτιστεί η αρχή του συστήματος αναφοράς με 

την θέση ισορροπίας του ταλαντωτή (Σχ.3.21). Συνεπώς η εξίσωση 3.16 απλουστεύεται 

σε: 
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      εξ .3.17 

Οι τιμές των xo,yo,zo προέκυψαν ως οι μέσες τιμές των μετρήσεων GPS που 

αντιστοιχούσαν στις περιόδους ηρεμίας πριν και μετά την ταλάντωση, οπότε και ο 

ταλαντωτής βρισκόταν στην θέση ισορροπίας. Όμως, σε πολλά πειράματα λόγω κάποιας 

αστάθειας του ταλαντωτή, εμφανίστηκε μεταξύ πειραμάτων ταλάντωσης μία μετακίνηση 

λίγων χιλιοστών (2-3mm) της θέσης ισορροπίας, πράγμα το οποίο έκανε αναγκαία την 

εκτίμηση των τιμών xo,yo, zo για κάθε ταλάντωση ξεχωριστά (παρ.3.8). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7.3 Μετασχηματισμός συστήματος αξόνων συντεταγμένων RTS 

 

Όπως αναφέρθηκε (παρ.3.7) το σύστημα συντεταγμένων των μετρήσεων RTS, 

καθοριζόταν από τον χειριστή. Κατά τις διεξαγωγή των πειραμάτων ορίστηκε σύστημα 

συντεταγμένων όπου αρχή τον αξόνων θεωρήθηκε η θέση του οργάνου RTS ενώ ως 

άξονας y ορίστηκε ως η ευθεία που ορίζεται από το RTS και τον ταλαντωτή στην θέση 

ισορροπίας. Λόγω της γωνίας θ που σχημάτιζε ο άξονας της ταλάντωσης με το σύστημα 

συντεταγμένων ήταν απαραίτητος ο μετασχηματισμός των μετρήσεων με βάση την 

εξίσωση 3.16. Η απλοποίηση που επέρχετο στην σχέση αυτή είναι ότι η τιμή του xo=0, 

Σχήμα 3.21: Μετατροπή συστήματος συντεταγμένων GPS, το οποίο μεταφέρεται μόνο 
κατά x0, y0, z0 χωρίς να χρειαστεί στροφή των αξόνων περί του z άξονα, εξαιτίας του 
προσανατολισμού του άξονα ταλάντωσης ως προς το σύστημα αναφοράς του GPS.  
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δεδομένου ότι ο άξονας y ορίστηκε από την ευθεία του RTS με τον ταλαντωτή στη θέση 

ισορροπίας. Οπότε η εξίσωση 3.16 διαμορφώνεται ως εξής: 
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    εξ.3.18 

Η γωνία θ την οποία σχημάτιζε το RTS με τον άξονα ταλάντωσης προσδιορίστηκε 

προσεγγιστικά με την βοήθεια δορυφορικής φωτογραφίας από το Google Earth στην οποία 

εντοπίστηκαν οι θέσεις των οργάνων και ο άξονας ταλάντωσης, και με πρόχειρη 

αποτύπωση. Η γωνία θ θα μπορούσε να προσδιοριστεί με μεγαλύτερη ακρίβεια ως ο μέσος 

άξονας που θα προέκυπτε από την προσαρμογή ευθείας στις συντεταγμένες x,y των 

μετρήσεων κατά την διάρκεια της ταλάντωσης του τοπικού συστήματος του RTS.  Όμως, 

μια τέτοια προσέγγιση θα οδηγούσε σε απαλοιφή σφαλμάτων που είναι αμελητέα. 

Για να διαπιστωθεί αν υπάρχει πρακτική διαφορά μεταξύ των δύο προσδιορισμένων 

γωνιών θ με τις δύο διαφορετικές μεθόδους (με την αεροφωτογραφία και την προσαρμογή 

ευθείας) έγινε ένας δοκιμαστικός προσδιορισμός και με τους δύο τρόπους και η σύγκριση 

της προκύπτουσας γωνίας θ. Σε ένα αντιπροσωπευτικό πείραμα η γωνία θ προσδιορίστηκε 

με βάση την γραφική μέθοδο της αεροφωτογραφίας ως 5ο, ενω με την αναλυτική μέθοδο 

του μέσου άξονα ταλάντωσης προσδιορίστηκε 8ο (Σχ.3.22). Οι εξισώσεις του γραμμικού 

μετασχηματισμού για τις δύο μεθόδους είναι οι εξής: 
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και υποδηλώνουν πρακτικά μηδενική διαφορά μεταξύ των δύο προσεγγίσεων. 

Σχηματικά, αυτό φαίνεται στο Σχήμα 3.25 που προέκυψε με τους δύο διαφορετικούς 

προσδιορισμούς της γωνίας θ για πείραμα για συχνότητα και εύρος 1 Hz και 35 mm, 

αντίστοιχα. Παρατηρούμε ότι οι τιμές που προέκυψαν με τον γραφικό προσδιορισμό της 

γωνίας θ (κόκκινοι κύκλοι; εξίσωση 3.19) σχεδόν ταυτίζονται με τις τιμές που προέκυψαν 

με τον αναλυτικό προσδιορισμό (κυανή γραμμή; εξίσωση 3.20).  

 

 

y- άξονας 
(cm) 



 73 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7.4 Ομογενοποίηση συντεταγμένων GPS-RTS 

 

Με τους γραμμικούς μετασχηματισμούς που αναλύθηκαν παραπάνω, οι καταγραφές 

των ταλαντώσεων τόσο από το GPS όσο και από το RTS αναφέρονται σε κοινό σύστημα 

συντεταγμένων, με κοινή αρχή των αξόνων το σημείο ισορροπίας του ταλαντωτή και 

άξονα Χ τον άξονα ταλάντωσης για όλα τα πειράματα. Επομένως, τα δεδομένα είναι 

απόλυτα  συγκρίσιμα.  

 

3.8 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΟΜΕΝΩΝ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΩΝ 

 

Σχήμα 3.23: Διάγραμμα της χρονοσειράς του RTS του άξονα ταλάντωσης, όπως 
προέκυψαν με βάση τον μετασχηματισμό όπως προέκυψε από την γραφική προσέγγιση με 
την βοήθεια αεροφωτογραφίας (κόκκινοι κύκλοι) και με την προσαρμογή ευθείας στις 
καταγραφές x,y για την εκτίμηση του άξονα ταλάντωσης. Παρατηρείται σχεδόν πλήρης 
ταύτιση των αποτελεσμάτων  
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Οι ταλαντώσεις που καταγράφηκαν παρουσίαζαν κάποια 

χαρακτηριστικά/ιδιαιτερότητες, εκτός από το εύρος και την συχνότητα ταλάντωσης, που 

έπρεπε να διερευνηθούν και να γίνει κατανοητό αν αποτελούν: 

• μέρος της ταλάντωσης ως φυσικό φαινόμενο είτε  

• μέρος της ταλάντωσης λόγω κάποιων ατελειών στην λειτουργία της κατασκευής είτε  

• εσφαλμένη καταγραφή των οργάνων  

ώστε να έχουν προσδιοριστεί σαφώς πριν κάθε ανάλυση ή προσπάθεια ερμηνείας τους.   

Το κυριότερο χαρακτηριστικό που παρουσίασαν συστηματικά οι χρονοσειρές των 

ταλαντώσων είναι μία αρχική έντονη μετακίνηση που εμφανιζόταν στην αρχή της 

ταλάντωσης, η οποία στην συνέχεια αποσβενόταν, καθώς και μία επίσης έντονη 

μετακίνηση στο τέλος της ταλάντωσης που αντιστοιχούσε σε παλμό (Σχ.3.24). Οι 

χαρακτηριστικές αυτές μετακινήσεις παρατηρήθηκαν στις καταγραφές τόσο του GPS όσο 

και του RTS, και συνεπώς δεν αποτελούν σφάλμα των γεωδαιτικών οργάνων, εφόσον 

κατεγράφηκαν από ανεξάρτητα όργανα.  

Η μετακίνηση στην αρχή της ταλάντωσης εκτιμάται ότι αποτελεί το χαρακτηριστικό 

τμήμα της εξαναγκασμένης ταλάντωσης όπου η ταλάντωση είναι το άθροισμα μίας 

ελεύθερης αποσβενόμενης ταλάντωσης (transient state) και μίας εξαναγκασμένης 

ταλάντωσης (steady state), όπως αναφέρθηκε στην παράγραφο 3.3.2. Η αποσβενόμενη 

ταλάντωση διαρκεί λίγο (~3-5sec) λόγω της ισχυρής απόσβεσης (~15%, Ψιμούλης, 2005) , 

ενώ στην συνέχεια παραμένει η εξαναγκασμένη ταλάντωση σταθερού εύρους. Η παρουσία 

της αποσβενόμενης ελεύθερης ταλάντωσης είναι ιδιαίτερα έντονη στα πειράματα 

υψίσυχνων ταλαντώσεων (>3Hz) όπου για την επίτευξη του μεγαλύτερου δυνατού εύρους 

ταλάντωσης (περίπου 5-15mm) ασκείται δύναμη μεγάλου μεγέθους (8-9N, Πιν.3.9) με 

αποτέλεσμα η αρχική ώθηση που προκαλεί την αποσβενόμενη ελεύθερη ταλάντωση να 

είναι ισχυρή με εύρος 20-25mm.  

Η μετακίνηση στο τέλος της ταλάντωσης κατεγράφηκε και από τα δύο όργανα 

(Σχ.3.24), πράγμα το οποίο δείχνει ότι επίσης δεν οφείλεται σε σφάλμα των γεωδαιτικών 

οργάνων και αποτελεί πραγματικά κίνηση του ταλαντωτή. Προφανώς, ο παλμός αυτός στο 

τέλος της ταλάντωσης προκαλείται εσκεμμένα από την συσκευή καθώς αναγκάζει τον 

ταλαντωτή σε ταλάντωση εύρους μεγαλύτερου των 3.5m, με αποτέλεσμα να ακουμπάει 

στις πλευρικές ασφάλειες και να σταματάει η διέγερση. Δηλαδή ο παλμός αυτός αποτελεί 

ουσιαστικά το φρένο της συσκευής για να τερματίσει μία διέγερση.  
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Συμπερασματικά, παρατηρείται ότι κάθε χρονοσειρά ταλαντώσεων που έχει 

καταγραφεί από τα όργανα αποτελείται από τρία μέρη(Σχ.3.24): 

1. το πρώτο (αρχικό), όπου έχουμε ταλάντωση ως αποτέλεσμα δύο κινήσεων 

(transient και steady state), μίας αποσβενόμενης ταλάντωσης και μίας σταθερής 

εξαναγκασμένης ταλάντωσης 

2. το δεύτερο (ενδιάμεσο), όπου έχουμε ταλάντωση σταθερού εύρους και συχνότητας 

(steady state) και  

3. το τρίτο (τελικό), όπου εφαμόζεται παλμός στον ταλαντωτή για την διακοπή της 

κίνησης του ταλαντωτή.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η έντονη παρουσία του πρώτου και του τρίτου μέρους εξαρτάται από το εύρος της 

σταθερής ταλάντωσης και την συχνότητα κίνησης. Όμως, το τμήμα εκείνο το οποίο 

παρέχει πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά της ταλάντωσης (εύρος και συχνότητα) όπως 

αυτά είχαν προκαθοριστεί είναι το δεύτερο. Παράλληλα, εξετάστηκε και το πρώτο μέρος 

της ταλάντωσης σε ορισμένες περιπτώσεις για την διερεύνηση της δυνατότητας των 

οργάνων στον προσδιορισμό των ιδιοσυχνοτήτων του ταλαντωτή.  Ιδιαίτερα σημαντικό 

είναι το τμήμα αυτό της ταλάντωσης για τη μελέτη των δυναμικών χαρακτηριστικών των 

κατασκευών που εξετάζονται στα μέρη Γ και Δ. 

Τα υπολοιπα χαρακτηριστικά/ιδιαιτερότητες που παρατηρήθηκαν στις χρονοσειρές 

των ταλαντώσεων είναι τα εξής:  

α) 

β) 

Σχήμα 3.24: Διαγράμματα χρονοσειρών ταλάντωσης του α) GPS και β) RTS, για εύρος 
και συχνότητα ταλάντωσης 5 mm και 4 Hz, αντίστοιχα. Οι γκρι περιοχές υποδεικνύουν το 
πρώτο και τρίτο μέρος της χρονοσειράς, όπου εμφανίζονται η αποσβενόμενη ελεύθερη 
ταλάντωση και ο παλμός τερματισμού, αντίστοιχα.  
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1. σε ορισμένες περιπτώσεις ταλαντώσεων και ενώ η δύναμη παρέμενε σταθερή 

(εύρος και συχνότητα) κατά την διάρκειά της εκτέλεσής τους, το εύρος του ταλαντωτή δεν 

παρέμενε σταθερό στο δεύτερο τμήμα της ταλάντωσης (Σχ.3.25). Πιο συγκεκριμένα 

παρατηρήθηκαν διακυμάνσεις του εύρους έως και ± 3 mm, κυρίως για συχνότητες 

διέγερσης που προσέγγιζαν ιδιοσυχνότητες του ταλαντωτή. Σε αυτές τις περιπτώσεις 

συνάγεται ότι μικρές διακυμάνσεις στην δύναμη διέγερσης οι οποίες προήλθαν από 

ατέλειες της συσκευής ταλάντωσης, προκαλούν σχετικά σημαντικές διακυμάνσεις στο 

εύρος της ταλάντωσης λόγω μεγάλης μεταβολής του συντελεστή D, όπως προκύπτει από  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

την Εξίσωση 3.14 (βλ. παραγρ. 3.3.2). Συνεπώς, για διεγέρσεις συχνότητας κοντά στην 

ιδιοσυχνότητα του ταλαντωτή, τυχόν διακυμάνσεις στο εύρος ταλάντωσης έως και ±3 mm 

που προκύπτουν από τις καταγραφές του GPS και RTS δεν οφείλονται σε σφάλμα των 

μετρήσεων των γεωδαιτικών οργάνων. Οι αποκλίσεις αυτές διαφέρουν προφανώς από τις 

μικροδιακυμάνσεις που εμφανίστηκαν κυρίως σε καταγραφές του GPS και οι οποίες θα 

αναλυθούν στη συνέχεια. 

2. Κατά την διάρκεια των ταλαντώσεων δεν εμφανιζόταν η ίδια μετακίνηση και στις 

δύο κατευθύνσεις της γραμμικής ταλάντωσης. Ενδεικτικά σε πείραμα όπου η συχνότητα 

ταλάντωσης ήταν 1 Hz και κατεγράφησαν από το GPS και το RTS, η μέγιστη θετική 

μετακίνηση που προέκυψε και από τα δύο όργανα ήταν 20mm και η μέγιστη αρνητική 

μετακίνηση ήταν 30mm. Το φαινόμενο αυτό οφειλόταν πιθανότατα σε σφάλμα κατά την 

Σχήμα 3.25: Διάγραμμα καταγραφής: α) GPS και β) RTS για ταλάντωση συχνότητας 1.5 
Hz. Το εύρος της ταλάντωσης (ορίζεται από τις δύο κόκκινες ευθείες) είναι ~22 mm. 
Παρατηρούμε ότι εμφανίζονται κάποιες ψευδοδιακυμάνσεις στο εύρος ταλάντωσης, οι 
οποίες οφείλονται σε ατέλειες της συσκευής ταλάντωσης κατά την διέγερση.  

α) 

β) 
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εφαρμογή της ημιτονοειδούς δύναμης από τον κινητήρα (Σχ.3.26) και παρατηρήθηκε σε 

περιορισμένο αριθμό πειραμάτων. Η συνήθης απόκλιση στο εύρος ταλάντωσης των δύο 

πλευρών δεν ξεπερνούσε τα 1-3mm. 

3. Παρατηρήθηκαν σχετική μετατόπιση της θέσης ισορροπίας πριν και μετά το πέρας 

της ταλάντωσης (δηλ. ο ταλαντωτής ισορροπούσε σε διαφορετική θέση από την αρχική), η 

οποία διέφερε ως προς την αρχική ~1-3mm (Σχ.3.27). Αυτή η ιδιαιτερότητα 

παρατηρήθηκε κυρίως για ταλαντώσεις όπου χρησιμοποιήθηκε το πιο εύκαμπτο ελατήριο 

(175 N/m). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 3.26: Χρονοσειρές μετακίνησης ‘βαγονιού’ με βάση μετρήσεις GPS και RTS. Και 
από τις δύο χρονοσειρές προκύπτει φαινομενική ασυμετρία στη μέγιστη θετική (2cm) και 
αρνητική (3cm) μετατόπιση του ‘βαγονιού’.  
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Σχήμα 3.27: Χρονοσειρά μετακίνησης βαγονιού για συχνότητα διέγερσης 1.5 Hz με 
βάση μετρήσεις GPS. Παρατηρούμε ότι στο τέλος της ταλάντωσης παρουσιάζεται μία 
μόνιμη μετακίνηση περίπου 5mm από την θέση ισορροπίας (σημειώνεται με βέλος) η 
οποία φαίνεται να  οφείλεται στην μεγάλη ευκαμψία του ελατηρίου. Η ίδια μόνιμη 
μετακίνηση παρατηρήθηκε και με οπτική παρατήρηση. 
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4. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ  
 

Όπως αναφέρθηκε στην παράγραφο 3.1, ο βασικός στόχος της έρευνας μας είναι η 

διερεύνηση και τεκμηρίωση για πρώτη φορά της δυνατότητας καταγραφής ταλαντώσεων 

συχνότητας >2Hz, με γεωδαιτικά όργανα. Ο στόχος αυτός επετεύχθη με ανάλυση 

μετρήσεων από δύο ειδών πειράματα:  

1. Πειράματα στατικών μετρήσεων δηλαδή μετρήσεων όπου τα όργανα ήταν ακίνητα 

και είχαν στόχο να προσδιοριστούν τα όρια θορύβου (αβεβαιότητες εύρους) των 

μετρήσεων των οργάνων και να εξαχθεί μία πρώτη εκτίμηση του ελάχιστου 

προσδιοριζόμενου εύρους μετακίνησης και των φασματικών χαρακτηριστικών του 

θορύβου.  

2. Πειράματα ταλαντώσεων με στόχο τον προσδιορισμό του εύρους και της 

συχνότητας ταλάντωσης με βάση μετρήσεις των GPS, RTS και σύγκριση των εκτιμήσεων 

αυτών με τις αντίστοιχες πραγματικές.  

Για την επιτέλεση του προσδιορισμού του εύρους και συχνότητας των μετρήσεων 

χρειάστηκε να εφαρμοστούν διάφορες τεχνικές ψηφιακής ανάλυσης σήματος και 

παραδοσιακές τεχνικές επεξεργασίας με βάση τη Μέθοδο Ελαχίστων Τετραγώνων (ΜΕΤ), 

ώστε να αναπτυχθούν μέθοδοι εκτίμησης ορίων αβεβαιότητας και βέλτιστης εκτίμησης 

παραμέτρων. Επιπλέον, χρειάστηκε να αναπτυχθούν ή να τροποποιηθούν κατάλληλα 

λογισμικά και μέθοδοι, πχ. για την φασματική ανάλυση στο πεδίο συχνοτήτων και χρόνου 

μη ισαπεχόντων στοιχείων. 

Ο στόχος των μεθοδολογιών και των τεχνικών που αναπτύχθηκαν ήταν ο εντοπισμός 

των διάφορων ατελειών των μετρήσεων των οργάνων και την αντιμετώπιση τους κατά την 

ανάλυση των μετρήσεων. Επιπλέον, λόγω των σφαλμάτων που περιέχονται στις μετρήσεις 

στόχο αποτελούσε η διερεύνηση του: 

1. αν οι καταγεγραμμένες τιμές των μετρήσεων είναι στατιστικά σημαντικές και 

2. ποια είναι τα όρια θορύβου των μετρήσεων ώστε να αξιολογηθεί και η αξιοπιστία 

της εκτίμησης του εύρους ταλάντωσης με βάση τις μετρήσεις των οργάνων.  

Για το λόγο αυτό το πρώτο βήμα της μεθοδολογίας ήταν η ανάλυση των χρονοσειρών 

που αντιστοιχούν στα πειράματα στατικών μετρήσεων και η εκτίμηση των ορίων θορύβου 

των οργάνων καθώς και των χαρακτηριστικών συχνοτήτων που εμφανίζονται.  

Το δεύτερο βήμα ήταν η ανάλυση των βασικών χρονοσειρών των GPS, RTS που 

αντιστοιχούν στα πειράματα ταλαντώσεων. Δηλαδή αρχικά έγινε ο γραμμικός 
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μετασχηματισμός των μετρήσεων GPS, RTS, όπως παρουσιάστηκε στην παράγραφο 3.7, 

προέκυψαν οι χρονοσειρές των GPS, RTS που αντιστοιχούσαν στην γεωμετρική 

ταλάντωση (άξονα-x) οι οποίες ελέγχθηκαν αν οι τιμές τους είναι στατιστικά σημαντικές, 

δηλαδή αν ήταν μεγαλύτερες από το όριο θορύβου.   

Το τρίτο βήμα ήταν ο προσδιορισμός του εύρους και της συχνότητας ταλάντωσης, οι 

οποίες στηρίζονταν στην χρήση στατιστικών και φασματικών τεχνικών, αντίστοιχα και η 

σύγκριση με τις πραγματικές προκαθορισμένες τιμές.  

 

4.1 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΩΝ GPS-RTS   

 

Η στατιστική ανάλυση που πραγματοποιήθηκε για τον προσδιορισμό του εύρους των 

ταλαντώσεων με βάση τις μετρήσεις των GPS, RTS στηρίχθηκε ουσιαστικά σε 

μεθοδολογία ημι-ντετερμινιστικής προσέγγισης. Η προσέγγιση αυτή αποτελείται 

ουσιαστικά από δύο μέρη: 

Πρώτον, στον προσδιορισμό των ορίων θορύβου των καταγραφών του καθενός 

οργάνου που έγινε με βάση τις στατικές μετρήσεις, δηλαδή των μετρήσεων όπου τα 

όργανα ελέγχου ήταν ακίνητα. Τα όρια αυτά αντιστοιχούν στις οριακά ακραίες (μέγιστες 

κατά απόλυτη τιμή) τιμές ulim των χρονοσειρών των οργάνων, υποδηλώνοντας 

φαινομενικές μετακινήσεις (μη πραγματικές) και εκφράζουν τον θόρυβο (αβεβαιότητα, 

σφάλμα) των μετρήσεων των οργάνων (Σχ.4.1). Ο προσδιορισμός γίνεται με στατιστική 

ανάλυση καταγραφών που αντιστοιχούν σε περιόδους ηρεμίας (δηλαδή όταν δεν 

διεγείρεται το όργανο ελέγχου) ή καταγραφών που αντιστοιχούν σε άξονες που δεν 

εμφανίζεται κίνηση. Οι τιμές αυτές επειδή προσδιορίζονται από χιλιάδες μετρήσεις και  

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 
Σχήμα 4.1: Καταγραφές GPS όπου οι κόκκινες γραμμές ορίζουν τα όρια θορύβου. Οι τιμές 
εκτός των ορίων θορύβου υποδηλώνουν κίνηση στατιστικά σημαντική.  

Τιμές εκτός ορίων θορύβου 

όρια 
θορύβου 

ulim 
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πολλά πειράματα, θεωρείται ότι ακολουθούν κανονική κατανομή, (Kontogianni et al., 

2005; Nickitopoulou et al., 2005). Στόχος του στατιστικού προσδιορισμού του ορίου 

θορύβου είναι να οριστεί ζώνη που να περικλείει όλες τις μετρήσεις που ορίζουν 

ψευδοδιακυμάνσεις.   

Δεύτερον, στον προσδιορισμό του εύρους μετακινήσεων, ο οποίος γίνεται με βάση 

τις καταγραφές οι οποίες είναι εκτός των ορίων θορύβου, δηλαδή u> limu  του εκάστοτε 

οργάνου και την χρήση στατιστικών τεχνικών (Σχ.4.1; Kontogianni, 2005).   

Πρέπει πάντως να τονιστεί ότι τόσο τα όρια θορύβου των οργάνων όσο και οι 

μετακινήσεις που προέκυψαν από πειραματικές μετρήσεις πιθανότατα αντιστοιχούν στις 

βέλτιστες αποδόσεις των οργάνων λόγω των σχετικά «ιδανικών» συνθηκών που 

επικρατούσαν κατά την διάρκεια πειραμάτων: βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας για τα GPS 

(απουσία παράπλευρων επιφανειών που θα προκαλούσαν ανάκλαση σήματος-multipath 

effect, κλπ.) και βέλτιστες ατμοσφαιρικές συνθήκες που δεν προκαλούσαν ιδιαίτερη 

σκέδαση στην ακτίνα laser για τα RTS. 

Ο θόρυβος που εντοπίζεται στις μετρήσεις των GPS και RTS είναι το αποτέλεσμα 

πολλών διαφορετικών θορύβων που οφείλονται σε διάφορες αιτίες, εμφανίζοντας 

διαφορετικά χαρακτηριστικά εύρους και συχνότητας. Για το λόγο αυτό ο θόρυβος μπορεί 

να αναλυθεί σε διάφορες συνιστώσες ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του. Ο 

βασικός διαχωρισμός έγινε με κριτήριο την συχνότητα του θορύβου, δηλαδή διάκριση σε: 

• χαμηλόσυχνο θόρυβο και 

• υψίσυχνο θόρυβο 

που έχει υιοθετηθεί από άλλους ερευνητές (Kijewski-Correa and Karrem, 2003).  

Ο προσδιορισμός των δύο τύπων θορύβου έγινε απότην ανάλυση των χρονοσειρών 

στατικών πειραμάτων σε δύο συνιστώσες, μίας χαμηλόσυχνης και μίας υψίσυχνης. 

Προφανώς και οι δύο αυτές συνιστώσες εκφράζουν ψευδοδιακυμάνσεις, δηλαδή θόρυβο, 

και επιτρέπουντην εκτίμηση των χαρακτηριστικών τους. 

 

4.1.1 Ανάλυση χρονοσειρών σε χαμηλόσυχνες και υψίσυχνες συνιστώσες  

  

Ο διαχωρισμός των χρονοσειρών σε χαμηλόσυχνες και υψίσυχνες συνιστώσες 

στηρίζεται στη χρήση κατωπερατού (low-pass) φίλτρου (Kijewski-Correa et al., 2006, 

Meng et al., 2006). Πολλές φορές χρησιμοποιούνται πολύπλοκα φίλτρα (Pytharouli et al., 



 82 
 

2006) αλλά από τις πειραματικές μετρήσεις, την εμπειρία μας καθώς και άλλων ερευνητών 

αποδείχθηκε ότι ένας κυλιόμενος μέσος όρος (moving average; Press et al., 1992).  

Από την εφαρμογή του κυλιόμενου μέσου όρου προέκυψε μία νέα χρονοσειρά xi’ η 

οποία αντιστοιχεί στη χαμηλόσυχνη συνιστώσα (Σχ.4.2). Αφαιρώντας την χρονοσειρά 

αυτή από την βασική χρονοσειρά xi προέκυψε η υψίσυχνη συνιστώσα υi  

υi = xi – xi’        εξ. 4.1. 

γνωστότερη ως σειρά υπολοίπων ή καταλοίπων (residuals, Nickitopoulou et al., 2006).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 4.2: Ενδεικτικό δείγμα διαχωρισμού χρονοσειράς (α) σε χαμηλόσυχνη και υψίσυχνη 
συνιστώσα. β) Προσαρμογή κυλιόμενου μέσου όρου (κόκκινη γραμμή) στην βασική 
χρονοσειρά για τον προσδιορισμό τη χρονοσειρά χαμηλόσυχνης συνιστώσας και γ) 
χρονοσειρά της υψίσυχνης συνιστώσας ή υπολοίπων υi όπως προέκυψε από την αφαίρεση 
της χρονοσειράς της χαμηλόσυχνης συνιστώσας από την xi.  

α) 

β) 

γ) 
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4.1.2 Μεθοδολογία προσδιορισμού εύρους θορύβου χαμηλόσυχνης-υψίσυχνης 

συνιστώσας   

Στην περίπτωση των στατικών πειραμάτων (καταγραφής μεταβολών συντεταγμένων 

ακίνητου σημείου), τόσο η χαμηλόσυχνη όσο και η υψίσυχνη συνιστώσα των βασικών 

χρονοσειρών εκφράζουν ψευδοδιακυμάνσεις, δηλαδή θόρυβο. Η ζώνη που περιέχει τις 

αντίστοιχες τιμές εκφράζει το θόρυβο και το εύρος της ζώνης το εύρος του θορύβου. Για 

τον υπολογισμό της ζώνης χρησιμοποιήθηκε φίλτρο κυλιόμενου μέσου όρου με βήμα 

~100-120 και επικάλυψη ~99-119. Η τιμή του βήματος καθορίστηκε και από το πλήθος 

των τιμών της εκάστοτε χρονοσειράς.  

Συνήθως το εύρος της ζώνης καθορίζεται ως ±3σ, όπου σ η τυπική απόκλιση που 

δίνεται από τη εξίσωση: 

1

)( 2

−

−
=
∑

ν

υυ
σ

ν

μ
i

i

         εξ. 4.2 

με υμ τη μέση τιμή της χρονοσειράς υi και ν το πλήθος των τιμών της χρονοσειράς. Η 

στατιστική ζώνη ±3σ περικλείει το 99% των μετρήσεων αποκλείοντας μόνο τις τιμές που 

θεωρούνται χονδροειδή σφάλματα (outliers, Wdowinski et al., 1997). Στις περισσότερες 

των περιπτώσεων η ζώνη αυτή περικλείει πρακτικά όλες τις τιμές της εκάστοτε 

χρονοσειράς και μπορεί να θεωρηθεί ως το όριο θορύβου (Κοντογιάννη, 2004; 

Nickitopoulou et al., 2006).  

Με βάση την μέχρι τώρα εμπειρία (Nickitopoulou et al., 2006; Psimoulis and Stiros, 

2008; Psimoulis et al., 2008) καθώς και τις εργασίες άλλων ερευνητών (Kijewski-Correa et 

al., 2006; Ogaja et al., 2003) αναμενόταν οι χρονοσειρές του GPS να εμφανίζουν 

ψευδοδιακυμάνσεις χαμηλής περιόδου (long-term noise), οι οποίες οφείλονται σε διάφορες 

πηγές συστηματικών σφαλμάτων, όπως η πολυ-ανάκλαση του σήματος (Meo et al., 2006; 

Hegarty and Kaplan, 2006). Αντιθέτως, οι χρονοσειρές του RTS επηρεάζονται μόνο από 

μικρά συστηματικά ή τυχαία σφάλματα, της τάξης των 1-2mm (Kontogianni et al., 2007; 

Cosser et al., 2003) και συνεπώς δεν αναμενόταν να επηρεάζονται από χαμηλόσυχνο 

θόρυβο.   

 

4.1.3 Μεθοδολογία προσδιορισμού εύρους μετακίνησης των καταγραφών GPS, RTS 

 

Έχοντας προσδιορίσει το όριο θορύβου, οποιαδήποτε τιμή μεγαλύτερη του ορίου 

θορύβου αποτελεί γενικά μετακίνηση (Σχ.4.1). Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για τον 
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προσδιορισμό του εύρους μετακινήσεων των καταγραφών GPS, RTS αποτελείται από τα 

εξής στάδια: 

1ο στάδιο 

Αρχικά πραγματοποιήθηκε η διαδικασία διαχωρισμού σε υψίσυχνη και χαμηλόσυχνη 

συνιστώσα. Χρησιμοποιήθηκε κυλιόμενος μέσος όρος για κατωπερατό φίλτρο με βήμα 30-

50 και επικάλυψη 29-49, μικρότερου από τα αντίστοιχα των χρονοσειρών του θορύβου 

εξαιτίας του μικρότερου πλήθους στοιχείων. Με τον τρόπο αυτό αφαιρέθηκαν οι 

ψευδοδιακυμάνσεις από τις χρονοσειρές του GPS και η μέση τάση από τις χρονοσειρές 

του RTS και προέκυψαν οι χρονοσειρές των υπολοίπων υi (εξ. 4.1) από τις οποίες 

προσδιορίστηκαν τα εύρη μετακίνησης (Σχ. 4.2). 

 

2ο στάδιο 

Στο δεύτερο στάδιο αρχικά απομονώθηκε το τμήμα από τις χρονοσειρές υi στο οποίο 

το εύρος της ταλάντωσης παρέμενε σταθερό (δεύτερο τμήμα, steady state; παρ.3.8) και του 

οποίου το εύρος ήταν το ζητούμενο. Εν συνεχεία, όπως δείχνεται στο Σχ. 4.3, με χρήση 

φίλτρου ζώνης, τα χαρακτηριστικά του οποίου αναλύονται στη συνέχεια, απομονώθηκαν 

από τις χρονοσειρές υi οι «ακραίες» τιμές οι οποίες στατιστικά περιγράφουν το εύρος 

ταλάντωσης το οποίο φαινομενικά δεν είναι σταθερό. Ο λόγος είναι ότι οι ακραίες αυτές 

τιμές (όπως και όλες οι μετρήσεις) περιέχουν άγνωστα τυχαία σφάλματα εi καθώς τα 

σημαντικά συστηματικά και χονδροειδή σφάλματα έχουν ουσιαστικά απαλειφθεί με την 

αφαίρεση του κυκλιόμενου μέσου όρου. Επειδή τα τυχαία σφάλματα εi έχουν άθροισμά 

μηδενικό ( 0
0

=∑
=

n

i
iε ), ο  μέσος όρος των ακραίων τιμών των χρονοσειρών των υπολοίπων 

απαλείφει τα σφάλματα αυτά και παρέχει ικανοποιητική εκτίμηση του  εύρους της 

ταλάντωσης (Σχ.4.3). 

Ο προσδιορισμός των ακραίων τιμών γίνεται με ένα φίλτρο ζώνης (band-pass, 

ανωπερατό-κατωπερατό φίλτρο) με το οποίο επιλεγόνται οι τιμές που ήταν εκτός της 

ζώνης. Το εύρος της ζώνης διαπιστώθηκε ότι εξαρτάται από το θόρυβο των μετρήσεων, 

καθώς όταν αυξανόταν ο θόρυβος των τυχαίων σφαλμάτων εi των μετρήσεων, το εύρος 

του φίλτρου έπρεπε να μειώνεται αναλόγως ώστε να μην απαλείφονται τα δεδομένα των 

οποίων οι τιμές υποεκτιμόνταν (Σχ.4.4). Σε αντίθετη περίπτωση θα οδηγούμασταν σε 

πλασματική και  υπερεκτίμηση του εύρους μετακίνησης (Σχ.4.4). Η επιλογή του πεδίου 

του εύρους των ζώνων πρόεκυψε από μεγάλο αριθμό πειραμάτων (δηλαδή εμπειρικά και  

 



 85 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

στατιστικά)  που έδειξαν ότι η επιλογή του εύρους του ζώνης εξαρτάται από το όργανο 

των καταγραφών και τη συχνότητα ταλάντωσης.  

Με βάση μεγάλο αριθμό πειραμάτων ταλαντώσεων (~200) παρατηρήθηκε ότι με την 

αύξηση της συχνότητας ταλάντωσης αυξάνεται ο θόρυβος των καταγραφών του GPS και 

ιδιαίτερα για υψίσυχνες ταλαντώσεις (≥2,5 Hz), όπως θα αναλυθεί στη παράγραφο 5.2.1.1. 

Για το λόγο με την αύξηση του θορύβου έπρεπε να μειώνεται το εύρος της ζώνης. Με 

βάση την προκαταρκτική ανάλυση των χρονοσειρών GPS διαπιστώθηκε ότι για μικρές 

συχνότητες (≤1Hz) το εύρος της ζώνης καθοριζόταν στο ±1.2-1.3σ, λαμβάνοντας δηλαδή 

υπόψιν για το προσδιορισμό του εύρους περίπου το 25% των δεδομένων. Αυξάνοντας τη 

συχνότητα ταλάντωσης, αυξανόταν ο θόρυβος των μετρήσεων με αποτέλεσμα να πρέπει 

Σχήμα 4.3: Διάγραμμα προσδιορισμού εύρους μετακινήσεων μίας χρονοσειράς υi με βάση 
τις ακραίες τιμές. Η κόκκινη διακεκομμένη γραμμή ορίζει ανωπερατό όριο με το οποίο 
επιλέγονται τα «ακραία» στοιχεία. Οι τιμές αυτές υi παρουσιάζουν τυχαία σφάλματα εi τα 
οποία όμως όταν αθροίζονται έχουν άθροισμα μηδέν. Συνεπώς ο μέσος όρος των τριών 
«ακραίων» τιμών είναι απαλλαγμένος από τυχαία σφάλματα και αντιστoιχεί στην εκτίμηση 
του εύρους της μετακίνησης. 

 

εi 

υi 

Σχήμα 4.4: Διάγραμμα προσδιορισμού εύρους μετακινήσεων μίας χρονοσειράς υi. Εξαιτίας 
του αυξημένου θορύβου εi απαιτείται μείωση της ζώνης φίλτρου (από ±1,3σ σε ±1σ) ώστε 
να περιλαμβάνονται οι τιμές που σημαντικό σφάλμα θορύβου στο προσδιορισμό του 
εύρους και η εκτίμησή του (πράσινη γραμμή) να είναι πιο κοντά στη πραγματική. Σε 
αντίθετη περίπτωση, με απαλειφή των τιμών αυτών θα οδηγούμασταν σε λανθασμένη 
υπερεκτίμηση του εύρους μετακίνησης (κυανή γραμμή). 

Εκτιμημένο εύρος 
για ζώνη ±1σ 

Εκτιμημένο εύρος 
για ζώνη ±1,3σ 

 ζώνη ±1,5σ 
 ζώνη ±1σ 

εi 

υi 
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να μειωθεί το εύρος της ζώνης όπως χαρακτηριστικά φαίνεται στο Σχήμα 4.5. 

Διαπιστώθηκε ότι για υψίσυχνες ταλαντώσεις (≥2,5 Hz) το εύρος του φίλτρου ζώνης 

περιοριζόταν σε ±0.8σ, λαμβάνοντας υπόψιν δηλαδή για το προσδιορισμό της χρονοσειράς 

το 45% των μετρήσεων.  

Τελικά, το εύρος της ζώνης εύρους των χρονοσειρών του GPS κατηγοροποιήθηκε σε 

σχέση με τη συχνότητα ταλάντωσης που ίσχυε για τις περισσότερες των περιπτώσεων, 

καθώς σε κάποιες χρονοσειρες-εξαιρέσεις το όριο της ζώνης δεν συμφωνούσε με την 

γενικότερη κατηγοροποίηση.  Τα όρια των ζωνών z που επελέγησαν καθορίζονται από την 

εξίσωση:  

      ±1.2-1.3σ, για 0 < f ≤ 1 Hz 

z=    ±1.0-1.2σ, για 1 < f < 2,5 Ηz     εξ.4.3 

        ±0.8-1σ, για 2,5 ≤ f ≤ 4 Hz 

Όσον αφορά το RTS από την προκαταρκτική ανάλυση των χρονοσειρών 

διαπιστώθηκε ότι το εύρος της ζώνης του φίλτρου κυμαίνεται γενικά στο ±1.1-1.2σ, 

δηλαδή για τον προσδιορισμό του εύρους περίπου το 24% των δεδομένων. Για τις 

υψίσυχνες χρονοσειρές (≥2,5 Hz), το εύρος διαπιστώθηκε ότι πρέπει να αυξάνεται εξαιτίας 

της απώλειας καταγραφών των μέγιστων μετακινήσεων ή ακόμα και κύκλων ταλάντωσης 

το οποίο θα αναλυθεί στη παράγραφο 5.2.1.2. Με βάση την προκαταρκτική ανάλυση 

διαπιστώθηκε ότι πρέπει να αυξηθεί το εύρος σε ±1.3-1.4σ, δηλαδή λαμβάνοντας υπόψιν 

το 20% των δεδομένων των χρονοσειρών. 

Το εύρος της ζώνης φίλτρου για τον προσδιορισμό του εύρους των χρονοσειρών του 

RTS κατηγοριοποιήθηκε, όπως και του GPS, σε σχέση με τη συχνότητα ταλάντωσης, το 

οποίο ίσχυε στις περισσότερες περιπτώσεις. Τα όρια των ζωνών z που επελέγησαν 

καθορίζονται απο την εξίσωση: 

      ±1.1-1.2σ, για 0 < f ≤ 2.5 Hz 

z=    ±1.2-1.3σ, για 2.5 < f ≤ 3 Ηz     εξ.4.4 

        ±1.3-1.4σ, για 3 < f ≤ 4 Hz 

Στη συνέχεια δημιουργήθηκε μια νέα (μικρότερη) χρονοσειρά υj
’ που προέκυψε από 

αφαίρεση από την χρονοσειρά των υπολοίπων υi όσων τιμών βρίσκονται μέσα στη ζώνη 

(Σχ.4.6). Η νέα αυτή χρονοσειρά προσδιορίζεται από την εξίσωση: 

                υi, για υj>z 

υj
’=         εξ. 4.5 

          υi, για υj<-z  όπου i=1,2,...k και j=1,2,...,m όπου k>m 

 

μείωση ζώνης φίλτρου 
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3ο στάδιο 

Στο τελικό στάδιο πραγματοποιήθηκε ο προσδιορισμός του εύρους μετακίνησης με βάση 

τις τιμές της χρονοσειράς υj
’ , δηλαδή τις εναπομείναντες τιμές της χρονοσειράς υi μετά 

την χρήση του φίλτρου (Σχ.4.7). Αναλυτικότερα προσδιορίστηκαν ξεχωριστά οι μέσες 

τιμές των εναπομείναντων θετικών ( +
'
jυ

μ ) και αρνητικών τιμών ( −
'
jυ

μ ) και το εύρος 

μετακίνησης προέκυψε ως η μέση τιμή αυτών των μέσων τιμών:  

2

''
−+ +

= jj υυ
μμ

υ            εξ. 4.6 

Ο υπολογισμός του φίλτρου ζώνης και ο προσδιορισμός του εύρους μετακίνησης 

αποτέλεσαν τον αλγόριθμο (amplitude code) που προγραμματίστηκε σε Fortran 90. Το 

υπολογιζόμενο εύρος μετακίνησης είναι προφανώς στατιστικά σημαντικό αν είναι 

μεγαλύτερο από το αντίστοιχο όριο θορύβου:   

limυυ >         εξ. 4.7 

 

 
Σχήμα 4.5: Διάγραμμα συσχέτισης εύρους του φίλτρου ζώνης σε σχέση με τη συχνότητα 
ταλάντωσης για τις χρονοσειρές του α) GPS και β)RTS, όπως προέκυψε από προκαταρκτική 
ανάλυση των πειραμάτων. Οι ζώνες προεκτείνονται και για συχνότητες μικρότερες του 0.5Hz  

α) 

β) 
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Σχήμα 4.6: α) Απομόνωση του τμήματος της χρονοσειράς του οποίου θέλουμε να 
προσδιορίσουμε το εύρος μετακίνησης (το δεύτερο τμήμα-steady state, παρ. 3.8). β) 
Εφαρμογή του band-pass φίλτρου ±1σ και γ) παραμονή των τιμών που είναι εκτός της 
ζώνης ±1σ.   

α) 

β) 

γ) 

Band-pass filter
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4.2 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΩΝ GPS-RTS 

 

Η φασματική ανάλυση των χρονοσειρών των μετρήσεων GPS και RTS που 

περιγράφουν τα πειράματα των ταλαντώσεων χρησιμοποιήθηκε για να διαπιστωθεί αν 

είναι δυνατό με βάση τις μετρήσεις των οργάνων αυτών να προσδιοριστούν οι συχνότητες 

της κίνησης και οι ιδιοσυχνότητες του ταλαντωτή. Με βάση αυτή την αξιολόγηση θα 

εξεταζόταν αν και κατά πόσο μπορούν να εφαρμοστούν τα GPS, RTS στη καταγραφή 

μετακινήσεων κατασκευών. Κατά τη φασματική ανάλυση χρονοσειράς μεταφέρονται τα 

δεδομένα από το πεδίο του χρόνου στο πεδίο των συχνοτήτων (Randall, 1987) 

αναδεικνύοντας τις συχνότητες που εμφανίζονται στην χρονοσειρά.  

Επιπλέον, δεδομένου ότι διεξήχθησαν πειράματα με μεταβλητή συχνότητα, εκτός 

από φασματική ανάλυση στο πεδίο συχνοτήτων, πραγματοποιήθηκε φασματική ανάλυση 

και στο πεδίο χρόνου-συχνοτήτων. Η ανάλυση αυτή, γνωστή στη διεθνή βιβλιογραφία και 

ως ανάλυση κυματιδίων ή wavelet transform analysis, διαφέρει από την απλή φασματική 

ανάλυση στο ότι δίνει πληροφορία για το ποιες συχνότητες εμφανίζονται στις διάφορες 

χρονικές περιόδους της χρονοσειράς (Daubechies, 1992; Kumar and Foufoula-Georgiou, 

1997) και δείχνει πώς μεταβάλλονται οι συχνότητες που διαμορφώνουν/χαρακτηρίζουν τη 

χρονοσειρά, ως συνάρτηση του χρόνου.   

 

4.2.1 Τεχνικές φασματικής ανάλυσης σε ισαπέχοντα δεδομένα 

 

Τεχνικές φασματικής ανάλυσης υπάρχουν πολλές, με πιο διαδεδομένη τον 

Μετασχηματισμό Fourier (Kotsakis,2001) ο οποίος χρησιμοποιείται ευρέως για την 

 
Σχήμα 4.7: Υπόλοιπο χρονοσειράς μετά την εφαρμογή φίλτρου ζώνης. Οι μέγιστες τιμές 
των θετικών ( +

'
jυ

μ ) και αρνητικών ( −
'
jυ

μ ) τιμών ορίζουν τη μέση μετακίνηση.  
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ανάλυση διακριτού σήματος και ο οποίος μετατρέπει το σήμα από το πεδίο του χρόνου στο 

πεδίο των συχνοτήτων. Ο Διακριτός Μετασχηματισμός Fourier οδηγεί στον 

μετασχηματισμό της αρχικής χρονοσειράς uj με ν τιμές σε μία σειρά Νj με ν συχνότητες 

(Herman et al., 2000) η οποία δίνεται από την εξίσωση: 

Nnki
N

n
S

S
k enTf

NT
kFF /2

1

0
)()( π−

−

=
∑==      εξ.4.8 

όπου Fk το σήμα των Ν διακριτών τιμών fn της σειράς που προέκυψε από τον 

μετασχηματισμό των Ν τιμών της αρχικής χρονοσειράς uj της οποίας η περίοδος 

δειγματοληψίας είναι TS.   

Ο πιο συνηθισμένος αλγόριθμος μετασχηματισμού Fourier είναι ο FFT (Fast Fourier 

Transform) ο οποίος αναλύεται σε δύο μέρη με βάση την σχέση (Herman et al., 2000): 

)()()( fFifFrfF +=        εξ.4.9 

όπου Fr(f) το πραγματικό και Fi(f) το φανταστικό μέρος του μετασχηματισμού συναρτήσει 

της συχνότητας f. Το πραγματικό και φανταστικό μέρος αντικαθιστούνται από το Μέγεθος 

c(f) (γνωστότερο ως amplitude) και τη Φάση θ, του F(f). Το μέγεθος ουσιαστικά δείχνει 

την σημαντικότητα της συμμετοχής κάθε συχνότητας στην χρονοσειρά.  

Δύο μειονεκτήματα του μετασχηματισμού Fourier είναι  

α) η απαίτησή του τα διακριτά σημεία της χρονοσειράς να είναι χρονικά ισαπέχοντα 

(σταθερός ρυθμός δειγματοληψίας), και  

β) το πλήθος των δεδομένων πρέπει να είναι δύναμη του 2, Ν=2k, με τις περισσότερες 

φορές να κυμαίνεται από 128 έως 4096 (Smith, 1999).  

Στις χρονοσειρές όμως της μελέτης μας παρατηρήθηκαν κενά στις καταγραφές (π.χ. 

καταγραφές GPS, παρ.3.6.1) η συχνότητα δειγματοληψίας δεν ήταν σταθερή (καταγραφές 

RTS, παρ.3.6.2), ενώ υπήρχαν χρονοσειρές με λίγα δεδομένα των οποίων το πλήθος δεν 

ήταν δύναμη του 2. Το τελευταίο εμφανίστηκε κυρίως στις χρονοσειρές του πρώτου 

μέρους των ταλαντώσεων που εξέφραζαν ελεύθερη ταλάντωσης διάρκειας μόλις 5-8sec με 

αποτέλεσμα τα δεδομένα να μην ξεπερνούν τα 80.   

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι αντιμετώπισης των προβλημάτων ώστε να είναι δυνατή η 

χρήση της τεχνικής FFT. Οι πιο συνήθεις είναι (Press et al., 1992): 

• διαχωρισμός των χρονοσειρών σε διαστήματα όπου οι μετρήσεις δεν παρουσιάζουν 

διακοπές ώστε να είναι συνεχείς (εφόσον επαρκούν στο πλήθος) 

• παρεμβολή δεδομένων (με χρήση π.χ. κάποιου πολυωνύμου) ώστε να προκύψει 

διαμορφωμένη ισαπέχουσα δειγματοληψία και επαρκή δεδομένα για την χρήση FFT  
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• πρόσθεση μηδενικών (“zero padding”; Pytharouli and Stiros, 2008) στο τέλος της 

χρονοσειράς για να συμπληρωθεί ο αριθμός των απαραίτητων δεδομένων για την χρήση 

FFT.  

Οι τεχνικές αυτές έχουν όμως βασικά μειονεκτήματα: 

α) εισαγωγή πρόσθετου θορύβου λόγω των παρεμβαλόμενων τιμών και  

β) απαλοιφή μεγάλων περιόδων κατά τη διάσπαση των χρονοσειρών (Proakis and 

Manolakis, 2004).  

Δεδομένου ότι οι μετρήσεις μας ήταν στο όριο του θορύβου, οι τεχνικές αυτές έπρεπε να 

αποκλειστούν και να αναζητηθούν εναλλακτικές προσεγγίσεις. 

 

4.2.2 Στατιστική σημαντικότητα και όριο Nyquist  

 

Στις συνήθεις φασματικές αναλύσεις με FFT, η κύρια δέσμευση στατιστικής 

σημαντικότητας καθορίζεται από το κριτήριο Nyquist (Proakis and Manolakis, 2004). Mε 

βάση το κριτήριο αυτό για μία χρονοσειρά με πλήθος τιμών Ν και χρονική διάρκεια tr, η 

μεγαλύτερη συχνότητα fc που μπορεί να προσδιοριστεί είναι (Bath, 1974):  

tNf c 2=                                                    εξ. 4.10 

η οποία είναι γνωστή και ως συχνότητα Nyquist fc. Για μία χρονοσειρά με σταθερή 

περίοδο δειγματοληψία Δt, το πλήθος τιμών της N συνδέεται με την χρονική διάρκεια tr με 

την εξίσωση:  

ttN r Δ=          εξ.4.11 

Από τον συνδυασμό των εξισώσεων 4.10 και 4.11 προκύπτει ότι:  

22
1 s

c
f

t
f =

Δ
=        εξ.4.12 

Ο υπολογισμός του φάσματος για συχνότητες μεγαλύτερες από αυτή του Nyquist μπορεί 

να προκαλέσει ψεύδιση (aliasing), δηλαδή μη στατιστικά σημαντικά αποτελέσματα (Press 

et al., 1992; Proakis and Manolakis, 2004). Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα ψεύδισης 

εμφανίζεται στο Σχήμα 4.8. Ρυθμός δειγματοληψίας 1Hz δικαιολογεί μέγιστη στατιστικά 

σημαντική συχνότητα 0.5Hz, παρότι συχνότητες μεγαλύτερες μπορούν να είναι συμβατές 

με τα σημεία δειγματοληψίας.  Για παράδειγμα, συχνότητα HzF 812 = είναι στατιστικά 

σημαντική, όχι όμως και κάθε ακέραιο πολλαπλάσιο της που υπερβαίνει την κρίσιμη τιμή 

όπως η cfHzF >= 872 .  
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Εκτός από το ανώτερο, μπορεί να οριστεί και κατώτατο όριο της προσδιορισμένης 

συχνότητας για μία ανάλυση FFT με βάση την εξίσωση (Bath, 1974): 

rt
f

2
1

min =         εξ.4.13 

Συνεπώς, το πεδίο των προσδιοριζόμενων στατιστικά σημαντικών συχνοτήτων για 

καταγραφές σταθερού ρυθμού δειγματοληψίας είναι: 

rr t
Nf

t 22
1

≤≤         εξ.4.14 

Είναι προφανές ότι η δέσμευση του κριτηρίου Nyquist αφορά χρονοσειρές με 

σταθερή συχνότητα δειγματοληψίας. Αντίθετα, οι χρονοσειρές με μη σταθερή συχνότητα 

δειγματοληψίας δεν υπόκεινται στις δεσμεύσεις του θεωρήματος Nyquist, καθώς οι 

αρμονικές συναρτήσεις με συχνότητες μεγαλύτερες από αυτές του Nyquist δεν είναι 

δυνατόν να διέρχονται από τα μη ισαπέχοντα σημεία δειγματοληψίας και δεν εμφανίζεται 

ψεύδιση (Proakis and Manolakis, 2004).  Συνεπώς το ανώτερο όριο δειγματοληψίας 

μπορεί να υπερβεί την τιμή κριτηρίου Nyquist αρκετές φορές χωρίς να προκληθεί ψεύδιση.  

 

 

 

 

 

 
Σχήμα 4.8:  Συχνότητα δειγματοληψίας Fs=1Hz επιτρέπει ασφαλή εκτίμηση συχνοτήτων 
<0.5Hz, πχ. 1/8Hz, αλλά δεδομένα μπορούν να προσαρμοστούν και συναρτήσεις 
συχνοτητας πολλαπλάσιες της πραγματικής (πχ. 7/8Hz) και μεγαλύτερες από αυτή του 
Nyquist, προκαλώντας ψεύδιση (aliasing). Από ιστιοσελίδα της NCAR (National Center 
of Atmospheric Research: www.asp.ucar.edu/colloquium/1992/notes/part1/node62.html)   
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4.2.3 Κώδικας Normperiod για την φασματική ανάλυση ανισαπέχοντων δεδομένων 

με μέθοδο Ελαχίστων Τετραγώνων 

 

Εναλλακτική μέθοδος για την φασματική ανάλυση χρονικά ανισοδιάστατων 

δεδομένων είναι η φασματική ανάλυση με βάση την μέθοδο Ελαχίστων Τετραγώνων 

(ΜΕΤ), γνωστή ως Περιοδόγραμμα Lomb. Η μέθοδος αυτή αναπτύχθηκε για την 

επεξεργασία χρονικά ανιστοδιάστατων καθως και ανισοβαρών δεδομένων (Vanicek, 1969; 

Pagiatakis, 1999) και αναπτύχθηκαν αντίστοιχες φασματικές μέθοδοι, όπως η Least Square 

Spectral Analysis (LSSA, Pagiatakis, 1999).  

Έστω ότι το πεδίο συχνοτήτων δίνεται από την εξίσωση 4.12 (παρ. 4.2.2) και uj η 

εξεταζόμενη χρονοσειρά, αποτελούμενη από ν δεδομένα (u1, u2,...,uν) που αντιστοιχούν σε 

χρονικές στιγμές (t1, t2,..., tν) μη χρονικά ισαπέχουσες. Αν ωi (ωi=2πf) η i συχνότητα του 

πεδίου των εξεταζόμενων συχντήτων, τότε η χρονοσειρά uj μπορεί να προσεγγιστεί από 

περιοδική συνάρτηση της συχνότητας ωi της μορφής:  

iiiii CtBtAtf ˆ)sin(ˆ)cos(ˆ)( ++= ωω  με i=1,2,...,κ   εξ.4.15 

όπου iii CBA ˆ,ˆ,ˆ  οι σταθερές παράμετροι της συνάρτησης, οι οποίες είναι άγνωστες. Η 

διαφορά (υπόλοιπο υj) της περιοδικής συνάρτησης f(t) και της χρονοσειράς uj για κάθε 

χρονική στιγμή της tj της χρονοσειράς εκφράζεται από την εξίσωση: 

jjijiijii uCtBtA υωω =−++ ˆ)sin(ˆ)cos(ˆ  με j=1,2,...,ν  εξ.4.16 

για την συχνότητα ωi. Συνεπώς, για τα ν δεδομένα της αρχικής χρονοσειράς προκύπτει ένα 

υπερστατικό (redundant) σύστημα εξισώσεων, με ν εξισώσεις και τρεις αγνώστους 

( iii CBA ˆ,ˆ,ˆ ). Το σύστημα αυτό λύνεται με την  ελαχιστοποίηση του αθροίσματος των 

τετραγώνων των υπολοίπων:  

min
1

2 =∑
=

ν

υ
j

j         εξ.4.17 

Με την εκτίμηση των τιμών iii CBA ˆ,ˆ,ˆ  προσδιορίζεται η βέλτιστη περιοδική συνάρτηση 

που αντιστοιχεί στην ωi.  

Η διαδικασία ακολουθείται ξεχωριστά και για τις κ συχνότητες του πεδίου των 

συχνοτήτων που εξετάζονται κατά την φασματική ανάλυση με στόχο να ελεγχθεί πόσο 

συμμετέχει (δηλαδή εξέταση της σημαντικότητας) κάθε μία από τις εξεταζόμενες 

συχνότητες ωi στη χρονοσειρά uj.  
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Η παράμετρος που εκφράζει την σημαντικότητα της συχνότητας ωi είναι η 

φασματική συνάρτηση S(ω) η οποία δίνεται από την σχέση: 

∑

∑

=

=−= ν

ν

υ
ω

1

2

1

2

1)(

j
j

j
j

u
S        εξ. 4.18 

Όσο σημαντικότερη είναι μία συχνότητα ωi, τόσο καλύτερη ειναι η προσαρμογή της 

αντίστοιχης περιοδικής συνάρτησης f(t) στην χρονοσειρά uj, με αποτέλεσμα να τείνει να 

ελαχιστοποιηθεί το άθροισμα των τετραγώνων των υπολοίπων (∑
=

ν

υ
1

2

j
j ), και εν συνεχεία η 

τιμή του S(ω) να τείνει προς την μονάδα. Με τον τρόπο αυτό συντάσσεται το 

περιοδόγραμμα όπου εμφανίζονται οι σημαντικές συχνότητες μίας χρονοσειράς.  

Εξαίτιας των ανισοδιάστατων χρονικά μετρήσεων του RTS (το οποίο όμως 

γενικότερα συναντάται σε πολλά καταγραφικά όργανα; Stiros et al., 2008; Stiros, 2008), 

στο Εργαστήριο Γεωδαισίας αναπτύχθηκε στα πλαίσια προηγούμενης Διδακτορικής 

Διατριβής μέθοδος φασματικής ανάλυσης μη ισαπέχοντων δεδομένων. Η μέθοδος αυτή 

ονομάστηκε κώδικας Normperiod (Pytharouli and Stiros, 2008) στηρίχθηκε στην μέθοδο 

Ελαχίστων Τετραγώνων (ΜΕΤ) και βασίζεται στην προσέγγιση των Vanicek 1969. Λόγω 

της δομής του ο κώδικας Normperiod εμφανίζει ορισμένα βασικά πλεονεκτήματα 

(Pytharouli and Stiros, 2008): 

• αναλύει χρονοσειρές με μη ισαπέχοντα δεδομένα, χωρίς να απαιτεί προηγουμένως 

παρεμβολές που εισάγουν θόρυβο  

• δεν αγνοεί τις μεγάλης περιόδου συχνότητες όπως σε περίπτωση διάσπασης της 

χρονοσειράς σε τμήματα 

• η φασματική ανάλυση μπορεί να περιορίζεται σε συγκεκριμένα όρια  

• δεν απαιτούνται χρονοσειρές με συγκεκριμένο αριθμό δεδομένων (όπως π.χ. η FFT) 

και ελλείψει αυτών είτε να αγνοούνται ορισμένες τιμές (απώλεια πληροφορίας) είτε 

τα αναγκαία κενά να συμπληρώνονται με 0 (εισαγωγή θορύβου) 

• μπορεί να εφαρμοστεί και σε εξαιρετικά μεγάλες χρονοσειρές 

• επειδή βασίζεται στη θεωρία των Ελαχίστων Τετραγώνων μπορεί να προσδιορίσει τα 

στατιστικά όρια αβεβαιότητας των εκτιμήσεων 
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4.2.4 Πεδίο στατιστικά σημαντικών συχνοτήτων με βάση τις καταγραφές των GPS, 

RTS 

 

Οσον αφορά τις ανώτερες στατιστικά σημαντικές τιμές φάσματος που 

υπολογίστηκαν, ισχύουν τα εξής: τα όργανα GPS κατέγραφαν με σταθερές συχνότητες 

δειγματοληψίας 10 ή 20 Hz, με αποτέλεσμα με βάση το κριτήριο Nyquist, να μπορούν με 

βάση τις μετρήσεις τους να μπορούν προσδιοριστούν συχνότητες της κίνησης μέχρι 5 και 

10 Hz, αντίστοιχα. Στα πειράματα που διεξήχθησαν η συχνότητα διέγερσης δεν ξεπενούσε 

τα 4 Hz, οπότε η συχνότητα των GPS επαρκούσε. Εξάλλου, στις συνήθεις δύσκαμπτες 

κατασκευές του Πολιτικού Μηχανικού οι κύριες ιδιοσυχνότητες δεν ξεπερνάνε τα 5 Hz 

(Bachmann et al., 1997).  

Όσον αφορά, τις καταγραφές του RTS αυτές χαρακτηρίζονταν από μη σταθερή 

δειγματοληψία περίπου 6-7 Hz και συνεπώς δεν υπόκεινται στον περιορισμό του 

κριτηρίου Nyquist (Proakis and Manolakis, 2004), με αποτέλεσμα η μη σταθερή 

δειγματοληψία εντέλει να αποτελεί πλεονέκτημα, χάρις στο οποίο η φασματική ανάλυση 

μπορεί να προσδιορίζει συχνότητες της κίνησης τουλάχιστον μέχρι 6-7 Hz. Η χρήση του 

κώδικα NormPeriod  επέτρεψε και τον προσδιορισμό των στατιστικά σημαντικών 

συχνοτήτων του φάσματος σε επίπεδο σημαντικότητας 95%. 

Οσον αφορά τις κατώτερες στατιστικά σημαντικές τιμές φάσματος που 

υπολογίστηκαν, αυτές μπορούν να προκύψουν από τη θεώρηση ότι οι καταγραφές GPS, 

RTS διαρκούσαν περισσότερο από 5-10sec.  Συνεπώς, η ελάχιστη περίοδος ημιτονικού 

σήματος που θα μπορούσε να προσαρμοστεί με στατιστικά σημαντικά αποτελέσματα ήταν 

5-10sec. Συμπερασματικά, η ελάχιστη συχνότητα που θα μπορούσε να προσδιοριστεί ήταν 

περίπου 0,5-0,1Hz, άρα πολύ χαμηλότερη από τις συχνότητες στις οποίες 

επικεντρωθήκαμε στα πλαίσια της έρευνάς μας.  

 

4.2.5 Ανάλυση κυματιδίων (wavelets) 

 

Για τις χρονοσειρές με μεταβλητή συχνότητα διέγερσης χρησιμοποιήθηκε ανάλυση 

κυματιδίων (wavelets), με βάση την οποία ουσιαστικά πραγματοποιείται ένα 

μετασχηματισμός αντίστοιχος του FFT, με την βοήθεια συνάρτησης μικρής χρονικής 

διάρκειας, επονομαζόμενη και ως κυματίδιο (wavelet; Kumar and Foufoula-Georgiou, 

1997). Το κυματίδιο μετατοπίζεται μέσα στο χρόνο της χρονοσειράς και λαμβάνει τιμές 

ανάλογα με την σημαντικότητα των συχνοτήτων στους διάφορυς εξεταζόμενους χρονικούς 
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τόπους της χρονοσειράς. Στο φασματογράφημα που προκύπτει απεικονίζεται το μέγεθος 

του κυματιδίου σε σχέση πάντα με την συχνότητα και τον χρόνο, για το λόγο αυτό 

αποτελεί μετασχηματισμό στο πεδίο χρόνου και συχνοτήτων (Adisson, 2002).  

Για τις χρονοσειρές GPS, RTS οι οποίες παρουσιάζαν ανισοδιάστατα χρονικά 

δεδομένα χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό WINWWZ (Foster, 1996) το οποίο επιτρέπει 

ανάλυση κυματιδίων χρονοσειρών με μη ισαπέχοντα δεδομένα. Το λογισμικό αυτό 

βασίζεται στο κυματίδιο του Morlet και είναι η πρώτη φορά που χρησιμοποιήθηκε σε μη 

αστρονομικές εφαρμογές. Για το λόγο αυτό απαιτήθηκε η τροποποίηση των καταγραφών 

ώστε να εισάγονται τα γεωδαιτικά δεδομένα χωρίς να δημιουργούνται ιδιάζωντες πίνακες 

που οδηγούσαν σε αοριστίες κατά την επίλυση (singularities). 
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5. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ 
 

5.1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΩΝ GPS, RTS ΓΙΑ ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 

 

Το πρώτο βήμα της ανάλυσης ήταν η επεξεργασία των καταγραφών των στατικών 

πειραμάτων, δηλαδή των πειραμάτων όπου τα όργανα ελέγχου (δέκτης GPS και 

ανακλαστήρας) ήταν σταθερά. Τα προσδιοριζόμενα εύρη των φαινομενικών μετακινήσεων 

εξέφραζαν τα όρια θορύβου των καταγραφών του οργάνου και πρακτικά το μικρότερο 

εύρος των μετακινήσεων που μπορούν να προσδιοριστούν. Επιπλέον με φασματική 

ανάλυση των καταγραφών προσδιορίστηκαν οι συχνότητες που αντιστοιχούν στο θόρυβο 

των καταγραφών.  

   

5.1.1 Στατιστική εκτίμηση ορίων θορύβου των οργάνων GPS, RTS  

 

Ο προσδιορισμός των ορίων θορύβου των συνιστωσών των χρονοσειρών των GPS, 

RTS βασίστηκε στην μεθοδολογία της παραγράφου 4.1.1 και στηρίχθηκε σε στατικές 

μετρήσεις GPS, RTS όποτε όλες οι μετακινήσεις του δέκτη ελέγχου (rover) που 

προέκυψαν ήταν φαινομενικές. Διεξήχθησαν 3 πειράματα στατικών μετρήσεων (stat1, 

stat2 και stat3) για το GPS και για το RTS στην οροφή του κτιρίου των Πολιτικών 

Μηχανικών του Παν. Πατρών, τα οποία διήρκησαν περίπου 10 λεπτά, υπερκαλύπτοντας 

δηλαδή την διάρκεια των πειραματικών διεγέρσεων αλλά και γενικά τις περισσότερες 

δυναμικές διεγέρσεις στις οποίες υπόκεινται οι κατασκευές (Gentile and Gallino, 2006). 

Πραγματοποιήθηκαν 3 πειράματα στατικών μετρήσεων για κάθε όργανο και επιλέχθηκαν 

οι δυσμενέστερες τιμές των ορίων θορύβου που προέκυψε για κάθε χρονοσειρά. Οι 

μετρήσεις επιλύθηκαν με το λογισμικό Pinnacle, όπου επιλέχθηκε η κινηματική επίλυση 

(kinematic mode) με παραμέτρους όπως αυτές ρυθμίστηκαν και για τα πειράματα 

ταλαντώσεων (παρ. 3.5.1). 

 

5.1.1.1 Προσδιορισμός ορίων θορύβου GPS της χαμηλόσυχνης συνιστώσας 

Οι βασικές χρονοσειρές της φαινομενικής κίνησης του δέκτη ελέγχου GPS (rover) 

που προέκυψαν από την επίλυση (Σχ.5.1) εμφάνιζαν ψευδοδιακυμάνσεις οι οποίες ήταν 

έντονες και πολλές σε πλήθος εξαιτίας της μεγάλης χρονικής διάρκειας των μετρήσεων. 
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Με την χρήση κυλιόμενου μέσου όρου (low pass, κατωπερατό φίλτρο) βήματος 100 όρους 

και κάλυψη 99, προσδιορίστηκε το χαμηλόσυχνο σήμα της χρονοσειράς του θορύβου. 

Επιλέχθηκε μεγάλο βήμα του κυλιόμενου μέσου όρου εξαιτίας της μεγάλης διάρκειας των 

μετρήσεων των στατικών πειραμάτων (~10min). Για τις νέες αυτές χρονοσειρές 

εκτιμήθηκε η αντίστοιχη τυπική απόκλιση σ και η ζώνη ±3σ, η οποία αποδείχθηκε σε όλες 

τις περιπτώσεις ότι περιέκλειε τις τιμές των χρονοσειρών και θεωρήθηκε ώς το όριο 

θορύβου (Σχ.5.1, Πιν.5.1).  

Με βάση τα όρια θορύβου διαπιστώθηκε ότι: 

• στο κατακόρυφο άξονα παρουσιάζεται μεγαλύτερη φαινομενική μετακίνηση σε 

σχέση με τους οριζόντιους, το οποίο είναι φαινόμενο αναμενόμενο λόγω της γεωμετρίας 

των δορυφόρων και της διάθλασης του σήματος των δορυφόρων στα στρώματα της 

ατμόσφαιρας (παρ.2.3.3). 

• Στον άξονα της Ανατολής εμφανίζεται ελαφρώς μεγαλύτερη φαινομενική κίνηση 

(θόρυβος) από ότι στον άξονα του Βορρά (±10mm έναντι ±8mm), το οποίο πιθανότατα να 

οφείλεται στη στιγμιαία γεωμετρία των δορυφόρων.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 5.1: Βασικές χρονοσειρές και χρονοσειρές χαμηλόσυχνης και υψίσυχνης 
συνιστώσας του GPS για το πείραμα στατικών μετρήσεων stat1 και για τις τρεις 
συντεταγμένες. Η κόκκινη γραμμή στις βασικές χρονοσειρές εκφράζει το κυλιόμενο 
μέσο όρο ενώ στις χρονοσειρές υψίσυχνων και χαμηλόσυχνων συνιστωσών τη ζώνη 
±3σ (με σ την αντίστοιχη τυπική κάθε χρονοσειράς). Οι ζώνες αυτές περικλείουν όλες 
τις μετρήσεις και αποτελούν τα όρια θορύβου  
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Πίνακας 5.1: Προσδιορισμένα όρια θορύβου των χρονοσειρών των χαμηλόσυχνων 
συνιστωσών και για τους τρεις άξονες (Βορράς, Ανατολή, Κατακόρυφο) που προέκυψαν 
από τα πειράματα στατικών μετρήσεων. Οι μέγιστες τιμές των εκτιμημένων ορίων 
θορύβων της κατακόρυφης και των οριζόντιων συντεταγμένων θεωρήθηκαν ως τα 
αντίστοιχα όρια θορύβου των χρονοσειρών των χαμηλόσυχνων συνιστωσών του GPS  
  

 Όρια θορύβου χρονοσειρών χαμηλόσυχνης συνιστώσας GPS (mm) 

 Βορράς Ανατολή Κατακόρυφος 

Stat 1 ±8 ±10 ±14 

Stat 2 ±9 ±9 ±12 

Stat 3 ±8 ±9 ±13 

 

Από την ανάλυση των χρονοσειρών ως όριο θορύβου της χαμηλόσυχνης συνιστώσας 

για κάθε άξονα θεωρήθηκε η μεγαλύτερη τιμή που προέκυψε από τα πειράματα και όχι ο 

μέσος όρος, δεδομένου ότι στις μετρήσεις GPS  έχει δειχτεί ότι η τιμή του πραγματικού 

θορύβου είναι πολλαπλάσια της μέσης τιμής (Cocard et al., 1999). Συγκεκριμένα για τους 

οριζόντιους άξονες όριο θορύβου για τις χρονοσειρές της χαμηλόσυχνης συνιστώσας 

θεωρήθηκε το ±10mm ενώ για τον κατακόρυφο ±14mm. 

 

5.1.1.2 Προσδιορισμός ορίων θορύβου GPS της υψίσυχνης συνιστώσας 

Με βάση την μεθοδολογία της παραγράφου 4.1.1, αφαιρέθηκε η χαμηλόσυχνη 

συνιστώσα από τη βασική χρονοσειρά και προέκυψε η υψίσυχνη συνιστώσα υi (υπόλοιπα). 

Για κάθε χρονοσειρά προσδιορίστηκε η τυπική απόκλιση σ και η αντίστοιχη ζώνη ±3σ η 

οποία διαπιστώθηκε ότι περικλείει όλες τις τιμές της εκάστοτε χρονοσειράς και γι αυτό 

θεωρήθηκε ως το όριο θορύβου. Στον Πίνακα 5.2 παρουσιάζονται τα όρια θορύβου των 

υψίσυχνων χρονοσειρών για τους τρεις άξονες, ενώ στο Σχήμα 5.1 παρουσιάζονται οι 

βασικές χρονοσειρές και οι αντίστοιχες χρονοσειρές των υψίσυχνων συνιστωσών του 

πειράματος stat1 από τις οποίες διαπιστώθηκε ότι ο κατακόρυφος άξονας (±12mm) 

εμφανίζει υψηλότερο θόρυβο από τους οριζόντιους άξονες (±8.5mm), με τη συντεταγμένη 

του Βορρά να εμφανίζει ελαφρώς υψηλότερο θόρυβο από τη συντεταγμένη της Ανατολής 

(±8.5mm έναντι ±7.5mm).  

Ως όριο θορύβου για τον κατακόρυφο και τους οριζόντιους άξονες επιλέχθηκαν οι 

μεγαλύτερες τιμές των ορίων θορύβου: ±12mm και ±8.5mm, αντίστοιχα. Ωστόσο για τις 

εφαρμογές καταγραφών μετακινήσεων σε κατασκευές θεωρείται ασφαλέστερο να 

εκτιμώνται τα όρια θορύβου με επιτόπιες μετρήσεις καθώς τα όρια θορύβου του οργάνου  
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Πίνακας 5.2: Προσδιορισμένα όρια θορύβου των χρονοσειρών των υψίσυχνων 
συνιστωσών και για τους τρεις άξονες (Βορράς, Ανατολή, Κατακόρυφο) που προέκυψαν 
από τα πειράματα στατικών μετρήσεων. Για πλήρη ανάλυση βλέπε λεζάντα Πίνακα 5.1     
 
 Όρια θορύβου χρονοσειρών υψίσυχνης συνιστώσας GPS (mm) 

 Βορράς Ανατολή Κατακόρυφος 

Stat 1 ±8.5 ±7.5 ±12 

Stat 2 ±7.8 ±8.1 ±11 

Stat 3 ±8.2 ±7.3 ±12 

 

μπορεί να είναι μεγαλύτερα εξαίτιας τοπικών παραγόντων που επηρέαζουν την ποιότητα 

και την ακρίβεια των καταγραφών (παρ.2.3.3). 

 

5.1.1.3 Προσδιορισμός ορίων θορύβου RTS της χαμηλόσυχνης συνιστώσας 

Από τις καταγραφές του RTS προέκυψαν οι βασικές χρονοσειρές του σταθερού 

ανακλαστήρα (θέση ελέγχου), οι οποίες εξέφραζαν τη φαινομενική κίνηση του. Σε 

αντίθεση με τις βασικές χρονοσειρές του GPS, αυτές του RTS δεν εμφάνιζαν σημαντικές 

ψευδοδιακυμάνσεις καθόλη τη διάρκεια των μετρήσεων και στους τρεις άξονες. Στο 

Σχήμα 5.2 παρουσιάζονται οι βασικές χρονοσειρές και οι αντίστοιχες χρονοσειρές της 

χαμηλόσυχνης συνιστώσας για τη περίπτωση πειράματος stat2.  

Η χρονοσειρά χαμηλόσυχνης συνιστώσας προέκυψε με τη χρήση κυλιόμενου μέσου 

όρου βήματος 100 όρων και επικάλυψης 99. Για τις χρονοσειρές της χαμηλόσυχνης 

συνιστώσας εκτιμήθηκε η αντίστοιχη τυπική απόκλιση σ και η ζώνη ±3σ, η οποία 

αποδείχθηκε σε όλες τις περιπτώσεις ότι περιέκλειε τις τιμές των χρονοσειρών και 

θεωρήθηκε ώς το όριο θορύβου για κάθε χρονοσειρά (Σχ.5.2, Πιν.5.3). Εκτός από τις 

μικρές ψευδοδιακυμάνσεις που παρουσιάζουν οι χρονοσειρές του χαμηλόσυχνου σήματος, 

αντικατοπτρίζοντας στο όριο θορύβου, διαπιστώθηκε  ότι και οι τρεις άξονες 

συντεταγμένων παρουσίασαν το περίπου το ίδιο όριο θορύβου χαμηλόσυχνης συνιστώσας. 

Γι αυτό το λόγο ως όριο χαμηλόσυχνης συνιστώσας θεωρήθηκε η τιμή 1.1mm ως η 

μεγαλύτερη τιμή όριο θορύβου που προέκυψε από την ανάλυση. 
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 Πίνακας 5.3: Προσδιορισμένα όρια θορύβου των χρονοσειρών των χαμηλόσυχνων  
συνιστωσών των και για τους τρεις άξονες (εγκάρσιο, διαμήκη, κατακόρυφο) που 
προέκυψαν από τα πειράματα στατικών μετρήσεων. Η μέγιστη τιμή θεωρήθηκε το όριο 
θορύβου των χρονοσειρών των χαμηλόσυχνων συνιστωσών του RTS   
 

 Όρια θορύβου χρονοσειρών χαμηλόσυχνης συνιστώσας (mm) 

 Εγκάρσιος άξονας Διαμήκης άξονας Κατακόρυφος άξονας 

Πείραμα 1 ±0.9 ±0.9 ±0.8 

Πείραμα 2 ±0.7 ±0.7 ±1.1 

Πείραμα 3 ±0.8 ±0.9 ±0.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 5.2: Βασικές χρονοσειρές και χρονοσειρές χαμηλόσυχνης και υψίσυχνης 
συνιστώσας των καταγραφών του RTS για το πείραμα στατικών μετρήσεων stat2 για τους 
τρεις άξονες. Η κόκκινη γραμμή στις βασικές χρονοσειρές αντιστοιχούν στον κυλιόμενο 
μέσο όρο, ενώ στις χρονοσειρές χαμηλόσυχνης και υψίσυχνης συνιστώσας οι οριζόντιες 
γραμμές ορίζουν τη ζώνη ±3σ (με σ την αντίστοιχη τυπική κάθε χρονοσειράς). Οι ζώνες 
αυτές περικλείουν όλες τις μετρήσεις και αποτελούν τα όρια θορύβου. Οι μονάδες είναι mm 
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5.1.1.4 Προσδιορισμός ορίων θορύβου RTS της υψίσυχνης συνιστώσας 

Οι χρονοσειρές των υψίσυχνων χρονοσειρών του RTS προέκυψαν με την αφαίρεση 

της χρονοσειράς της χαμηλόσυχνης συνιστώσας από τη βασική. Λόγω των μικρών 

ψευδοδιακυμάνσεων της χρονοσειράς της χαμηλόσυχνης συνιστώσας, η χρονοσειρά της 

υψίσυχνης συνιστώσας δεν διαφοροποιήθηκε ιδιαίτερα από τη βασική. Στη συνέχεια 

προσδιορίστηκε για κάθε χρονοσειρά της υψίσυχνης συνιστώσας η τυπική απόκλιση σ και 

η αντίστοιχη ζώνη ±3σ, η οποία διαπιστώθηκε ότι περιέκλειε όλες τις τιμές των 

αντίστοιχων χρονοσειρών και γι αυτό θεωρήθηκε ως το όριο θορύβου της εκάστοτε 

χρονοσειράς.  

Στο Σχήμα 5.2, παρουσιάζονται οι χρονοσειρές (βασική και υψίσυχνης συνιστώσας) 

του RTS των τριών αξόνων (οριζόντιους και κατακόρυφο) του Πειράματος 2, στις οποίες 

διαπιστώνεται ότι ο θόρυβος είναι: 

• ανεξάρτητος του άξονα συντεταγμένων καθώς εμφανίζεται όμοιο όριο θορύβου 

τόσο στους οριζόντιους όσο και στον κατακόρυφο άξονα και  

• εμφανίζει τυχαιότητα στην κατανομή του και στην μορφή του, δείχνοντας ότι ο 

υπεισερχόμενος θόρυβος είναι κυρίως τυχαίος.  

Εφόσον και οι τρεις άξονες εμφάνιζουν όμοιο θόρυβο (Πιν. 5.4), για όριο θορύβου των 

υψίσυχνων συνιστωσών θεωρήθηκε το 1.6mm  ως το μεγαλύτερο εκτιμηθέν όριο θορύβου 

από όλες τις χρονοσειρές.  

Ωστόσο, να σημειωθεί ότι τα όρια θορύβου αυτά στηρίζονται σε πειραματικές 

μετρήσεις οι οποίες διεξήχθησαν σε ιδανικές συνθήκες (βέλτιστες ατμοσφαιρικές 

συνθήκες), το οποίο σημαίνει ότι σε πραγματικές συνθήκες (π.χ. υγρασία, υψηλή 

θερμοκρασία, καυσαέρια λόγω αστικού περιβάλλοντος) τα όρια θορύβου αναμένεται να 

είναι μεγαλύτερα. Για το λόγο αυτό, τα εκτιμημένα όρια θορύβου αυτά χρησιμοποιήθηκαν 

για τις πειράματα των ταλαντώσεων, ενώ για τις εφαρμογές στις καταγραφές 

μετακινήσεων των κατασκευών εκτιμήθηκαν εκ νέου όρια θορύβου, όπως και για το GPS, 

από τις επιτόπου συνθήκες.    
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Πίνακας 5.4: Προσδιορισμένα όρια θορύβου των χρονοσειρών των υψίσυχνων 
συνιστωσών των και για τους τρεις άξονες (εγκάρσιο, διαμήκη, κατακόρυφο) που 
προέκυψαν από τα πειράματα στατικών μετρήσεων. Η μέγιστη τιμή θεωρήθηκε το όριο 
θορύβου των χρονοσειρών των υψίσυχνων συνιστωσών του RTS   
 
 Όρια θορύβου χρονοσειρών υψίσυχνης συνιστώσας (mm) 

 Εγκάρσιος άξονας Διαμήκης άξονας Κατακόρυφος άξονας 

Πείραμα 1 ±1.2 ±1.4 ±1.2 

Πείραμα 2 ±1.6 ±1.5 ±1.6 

Πείραμα 3 ±1.3 ±1.4 ±1.4 

 

5.1.2 Φασματική ανάλυση στατικών μετρήσεων GPS, RTS 

 

Η φασματική ανάλυση των χρονοσειρών των υψίσυχνων συνιστωσών των οργάνων 

που αντιστοιχούσαν στα πειράματα στατικών μετρήσεων έγινε με στόχο τον εντοπισμό 

συχνοτήτων οι οποίες θα αντιστοιχούσαν σε κάποιο συστηματικό θόρυβο. Οι χρονοσειρές 

των χαμηλόσυχνων συνιστωσών δεν αναλύθηκαν με φασματική ανάλυση γιατί οι τυχόν 

ψευδοδιακυμάνσεις που παρουσίαζαν (κυρίως το GPS) αντιστοιχούσαν συνήθως σε 

μεγάλες περιόδους (>5-10sec) που είναι εκτός του πεδίου ενδιαφέροντος. Για το GPS 

αναλύθηκαν οι χρονοσειρές των υπολοίπων από όπου απομακρύνθηκαν οι 

ψευδοδιακυμάνσεις. Για την φασματική ανάλυση χρησιμοποιήθηκε ο κώδικας 

Normperiod. 

Στο Σχήμα 5.3 παρουσιάζονται αντιπροσωπευτικά φάσματα που αντιστοιχούν σε 

χρονοσειρές των GPS, RTS του κατακόρυφου άξονα. Από τα φάσματα αυτά παρατηρείται 

ότι στις χρονοσειρές του GPS εμφανίζεται θόρυβος στο φάσμα κυρίως για συχνότητες 

μικρότερες από 0,5Hz, που οφείλεται σε διάφορα συστηματικά σφάλματα (Ge et al., 2000) 

ενώ οι τιμές στο άκρο είναι πλασματικές  (corner effect, Pytharoyli and Stiros, 2008). Όσο 

για τα φάσματα του RTS, αυτά χαρακτηρίστηκαν πρακτικά από λευκό θόρυβο (white 

noise) δηλαδή δεν εμφάνισαν κάποιο συστηματικό περιοδικό θόρυβο, με εξαίρεση πάλι το 

αριστερό άκρο όπου εμφανίζονται πλασματικές τιμές. 
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5.1.2.1 Σύγκριση ορίων θορύβου GPS και RTS 

Από την ανάλυση των πειραμάτων και τον προσδιορισμό των καταγραφών των GPS, 

RTS προέκυψαν τα εξής: 

1. οι καταγραφές του RTS χαρακτηρίζονται από χαμηλότερα επίπεδα θορύβου από 

αυτές του GPS τόσο στις υψίσυχνες (1.6mm του RTS έναντι 8.5mm του GPS) όσο και στις 

χαμηλόσυχνες (1.1mm του RTS έναντι 10mm του GPS) συνιστώσες, εξαιτίας των 

σημαντικότερων σφαλμάτων που υπεισέρχονται στις καταγραφές του GPS σε σχέση με 

αυτά του RTS. 

2. Οι καταγραφές όλων των αξόνων του RTS δείχνουν να έχουν περίπου τον ίδιο 

θόρυβο στον εγκάρσιο, διαμήκη και κατακόρυφο άξονα σε αντίθεση με το GPS όπου η 

κατακόρυφη συντεταγμένη έχει μεγαλύτερο σφάλμα από τις οριζόντιες.  

3. Οι συχνότητες που αντιστοιχούν σε θόρυβο των χρονοσειρών των GPS, RTS 

περιορίζεται σε συχνότητες <0.5Hz, και κυρίως στο GPS όπου εμφανίζεται πιο σημαντικός 

Σχήμα 5.3: Φάσματα αντιπροσωπευτικών χρονοσειρών της υψίσυχνης συνιστώσας των 
GPS, RTS που αντιστοιχούν στον κατακόρυφο άξονα. Διαπιστώνεται ότι στο 
περιοδόγραμμα του GPS εμφανίζονται μικρές συχνότητες <0,5Hz, οι οποίες αντιστοιχούν 
σε θόρυβο των μετρήσεων, ενώ το περιοδόγραμμα του RTS χαρακτηρίζεται από «λευκό 
θόρυβο» (white noise) μικρού εύρους. Οι τιμές στο αριστερό άκρο του φάσματος είναι 
πλασματικές (corner effect).  
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περιοδικός θόρυβος σε σχέση με το RTS (περιορίζεται σε <0.1-0.2Hz). Οι συχνότητες 

αυτές είναι εκτός του πεδίου μελέτης των πειραμάτων και δεν τα επηρεάζουν.  

Τέλος, τα όρια θορύβου και των δύο οργάνων που προέκυψαν πειραματικά σε 

σχετικά «ιδανικές» συνθήκες, εκφράζουν πιθανά ελάχιστες τιμές για την ακρίβεια και την 

αξιοπιστία των οργάνων. Για το λόγο αυτό τα όρια θορύβου στις διάφορες εφαρμογές (πχ. 

καταγραφή μετακινήσεων κατασκευών) θα επιβεβαιώνονται από τις επιτόπου μετρήσεις. 

 

5.2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΩΝ GPS, RTS ΓΙΑ ΔΙΕΓΕΡΣΕΙΣ ΜΟΝΟΒΑΘΜΙΟΥ 

ΤΑΛΑΝΤΩΤΗ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ 

 

Τα πειράματα του μονοβάθμιου ταλαντωτή με σταθερή συχνότητα διέγερσης 

πραγματοποιήθηκαν ταυτόχρονα για τα GPS, RTS με κατάλληλη διάταξη (παρ.3.3.2.1) και 

διεγέρσεις των οποίων το εύρος και η συχνότητα κυμαίνετο από 5-30mm και 0,1-4Hz, 

αντίστοιχα. Να επισημανθεί, όπως αναφέρθηκε στη παράγραφο 3.8, ότι για τις διεγέρσεις 

σταθερής συχνότητας εξετάστηκε το μόνο δεύτερο μέρος των χρονοσειρών της 

ταλάντωσης όπου το εύρος παρέμενε σταθερό (παρ.3.8). 

 

5.2.1 Προσδιορισμός εύρους ταλάντωσης 

 

5.2.1.1 Χρονοσειρές GPS 

Ο προσδιορισμός του εύρους ταλάντωσης βασίστηκε στη μεθοδολογία που 

αναπτύχθηκε στη παράγραφο 4.1.2, λαμβάνοντας υπόψιν και τα όρια θορύβου των 

οργάνων που προέκυψαν από τα στατικά πειράματα (παρ.5.1).  

Από την ανάλυση των χρονοσειρών του GPS παρατηρήθηκε η αναμενόμενη 

παρουσία ψευδοδιακυμάνσεων, καθώς οι χρονοσειρές παρουσίαζαν μία γραμμική ή 

καμπύλη τάση η οποία θα μπορούσε να θεωρηθεί και περιοδική μεγάλης περιόδου (ακόμα 

και μεγαλύτερης των 60sec) σε σχέση με την διάρκεια των πειραμάτων. Συνήθως, οι 

ψευδοδιακυμάνσεις αυτές δεν ξεπερνούσαν το 10mm, αλλά ήταν σημαντικές 

αναλογιζόμενοι ότι το συνολικό εύρος της ταλάντωσης ήταν 30mm και διαρκούσε περίπου 

60sec. Ο προσδιορισμός της χρονοσειράς της χαμηλόσυχνης συνιστώσας-

ψευδοδιακυμάνσεις και η αφαίρεσή της από την βασική χρονοσειρά αποδείχθηκε αρκετά 

αποτελεσματική, καθώς στην συνέχεια προέκυπτε χρονοσειρά ταλάντωσης σχεδόν 

σταθερού εύρους (Σχ.5.4).   
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Στην συνέχεια με την χρήση της μεθοδολογίας που αναλύθηκε στη παράγραφο 4.1.3 

προσδιορίστηκε το εύρος των χρονοσειρών των υπολοίπων που αντιστοιχούσε στις 

χρονοσειρές των ταλαντώσεων. Δεδομένου ότι οι ταλαντώσεις αυτές είχαν εύρος γνωστό, 

ήταν εύκολο να υπολογιστούν οι αποκλίσεις μεταξύ εκτιμημένων και πραγματικών τιμών.  

Τα αποτελέσματα συνοψίζονται στον Πίνακα 5.5.  

 Από τον πίνακα αυτό παρατηρείται ότι αυξάνεται η απόκλιση του εύρους των 

εκτιμήσεων με βάση τις μετρήσεις του GPS από το πραγματικό εύρος ταλάντωσης με την 

αύξηση της συχνότητας ταλάντωσης και με την μείωση του εύρους ταλάντωσης.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σχήμα 5.4: Αντιπροσωπευτικά διαγράμματα χρονοσειρών της υψίσυχνης συνιστώσας του 
GPS για διάφορα εξεταζόμενα εύρη και συχνότητες ταλάντωσης. Οι κόκκινές γραμμές 
προσδιορίζουν το πραγματικό εύρος ταλάντωσης. Διαπιστώνεται ότι με την αύξηση της 
συχνότητας και την μείωση του εύρους ταλάντωσης αυξάνεται η απόκλιση των 
καταγραφών του GPS από το πραγματικό εύρος.  
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Πίνακας 5.5: Μέση απόκλιση και η τυπική απόκλιση της εκτίμησης του εύρους 
ταλάντωσης των καταγραφών GPS από το πραγματικό όπως προέκυψε με βάση την 
ανάλυση όλων των χρονοσειρών GPS που αντιστοιχούν στον άξονα ταλάντωσης, με βάση 
περισσότερα από 150 πειράματα 
 

Εύρος 
ταλάντωσης 

(mm) 

Συχνότητα ταλάντωσης (Hz) 
0.5 1 2 3 4 

Απόκλιση (mm) 
5 1.9±1.8 2.0±2.6 2.8±3.0 4.1±4.3 5.0±5.5 
10 1.5±1.6 1.8±2.2 2.2±2.4 3.4±3.7 4.5±5.2 
20 1.2±1.5 1.4±1.7 1.9±2.1 2.7±2.9 - 

30  1.1±1.4 1.1±1.5 1.4±2.0 - - 
 

 

Ενδεικτικά στο Σχήμα 5.4 παρουσιάζονται κάποιες αντιπροσωπευτικές χρονοσειρές, 

όπου οι κόκκινές γραμμές ορίζουν το πραγματικό εύρος ταλάντωσης. 

Στο Σχήμα 5.5 παρουσιάζονται τα διαγράμματα των χρονοσειρών που αντιστοιχούν 

στις ταλαντώσεις με εύρος και συχνότητα ταλάντωσης (α) 1.5 Ηz και 15mm, (β) 2.5Ηz και 

15mm και (γ) 2.5Hz και 25mm. Με σύγκριση των διαγραμμάτων ίδιου εύρους (15mm) 

παρατηρείται ότι με την αύξηση της συχνότητας ταλάντωσης κατά 1Hz εμφανίζεται 

αύξηση της απόκλισης του εκτιμόμενου εύρους από το πραγματικό περίπου κατά 1mm. 

Όσον αφορά για τα διαγράμματα των χρονοσειρών ίδιας συχνότητας (2.5Hz), 

παρατηρείται ότι αύξηση του εύρους ταλάντωσης κατά 10mm αποφέρει μείωση της 

απόκλισης του εκτιμόμενου εύρους από το πραγματικό περίπου ~0.7mm.   

Δηλαδή, με βάση τον Πίνακα 5.3, αλλά και επιμέρους εξέταση των χρονοσειρών του 

GPS προκύπτει ότι: 

• για όλες τις εξεταζόμενες συχνότητες η αύξηση του εύρους ταλάντωσης αποφέρει 

μείωση της απόκλισης του εκτιμημένου εύρους από το πραγματικό και  

• για όλα τα εξεταζόμενα εύρη ταλάντωσης η αύξηση της συχνότητας ταλάντωσης 

αποφέρει αύξηση της απόκλισης του εκτιμημένου εύρους απο το πραγματικό. 

Επιπλέον από τον Πίνακα 5.5 διαπιστώνεται ότι για ταλαντώσεις εύρους μεγαλύτερο 

του 10mm και χαμηλής συχνότητας (≤1Hz) προσδιορίζεται το εύρος με μικρή απόκλιση 

(<2mm), ενώ για πιο υψίσυχνες ταλαντώσεις (>1 Hz) και ταλαντώσεις εύρους 

μεγαλύτερου των 20mm προσδιορίζεται το εύρος με μικρή απόκλιση (<2-3mm). Το 

συμπεράσμα αυτό έρχεται σε συμφωνία και με την εκτίμηση του ορίου θορύβου των 

8.5mm που είχε εξαχθεί με βάση την ανάλυση των φαινομενικών μετακινήσεων του 

σταθερού δέκτη GPS. 
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5.2.1.2 Χρονοσειρές RTS 

Η ανάλυση των χρονοσειρών των χαμηλόσυχνων και υψίσυχνων συνιστωσών του 

RTS ήταν όμοια με αυτή του GPS, λαμβάνοντας υπόψιν όρια θορύβου και το δεύτερο 

τμήμα της χρονοσειρας (παρ.3.8), διαφέροντας όμως στο ότι η αφαίρεση της 

χαμηλόσυχνης συνιστώσας δεν απέφερε μεταβολή σε σχέση με τη βασική χρονοσειρά 

λόγω των ασήμαντων ψευδοδιακυμάνσεων.   

Με βάση την μεθοδολογία που αναλύθηκε στην παράγραφο 4.1.3 και ακολουθήθηκε 

και για το GPS προσδιορίστηκε το εύρος για κάθε πείραμα. Στον Πίνακα 5.6 συνοψίζονται 

οι εκτιμήσεις των μέσων αποκλίσεων των εκτιμημένων ευρών από το πραγματικό εύρος 

για τους διάφορους συνδυασμούς εύρους και συχνότητας ταλάντωσης που εξετάστηκαν  

 

Σχήμα 5.5: Διαγράμματα χρονοσειρών ταλαντώσεων για συχνότητα και εύρος: α)1.5 Ηz 
και 15mm, β) 2.5Ηz και 15mm και γ) 2.5Hz και 25mm, αντίστοιχα. Οι κόκκινες γραμμές 
εκφράζουν το πραγματικό εύρος ταλάντωσης. Η απόκλιση των καταγραφών από το 
πραγματικό εύρος αυξάνεται με την αύξηση της συχνότητας διέγερσης και την μείωση του 
εύρους ταλάντωσης.   

α) 

β) 

γ) 
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Πίνακας 5.6: Απόκλιση και η τυπική απόκλιση του εκτιμημένου εύρους ταλάντωσης των 
καταγραφών RTS από το πραγματικό για ενδεικτικές συχνότητες και εύρος ταλάντωσης, , 
με βάση περισσότερα από 150 πειράματα 
 

Εύρος 
ταλάντωσης 

(mm) 

Συχνότητα ταλάντωσης (Hz) 
0.5 1 2 3 4 
Απόκλιση εκτιμημένου εύρους RTS από το πραγματικό (mm) 

5 0.5±0.7 0.7±1.0 0.9±3.0 1.0±1.4 1.2±1.1 
10 0.7±1.0 0.9±1.5 1.5±2.1 1.7±2.3 2.1±1.6 
20 0.7±1.4 1.0±1.3 2.8±4.4 3.1±3.4 - 

30  0.6±1.0 1.3±1.6 3.6±6.3 - - 
 

και οι οποίες δεν υπερβαίνουν τα 2mm για τις περισσότερες των περιπτώσεων. Ωστόσο 

παρατηρείται αύξηση της απόκλισης της εκτίμησης του εύρους κυρίως για ταλαντώσεις με 

εύρος >20mm και συχνότητα >2Hz, ενώ εμφανίζεται μία γενικότερη τάση αύξηση της 

απόκλισης του εκτιμημένου εύρους από το πραγματικό όταν αυξάνεται το εύρος και η 

συχνότητα ταλάντωσης. 

Ουσιαστικά ο συνδυασμός της αύξησης συχνότητας και εύρους ταλάντωσης 

σημαίνει πρακτικά αύξηση της μέσης ταχύτητας της ταλάντωσης. Δηλαδή, η απόκλιση της 

εκτίμησης του εύρους από το πραγματικό αυξάνεται με την αύξηση της μέσης ταχύτητας, 

ταλάντωσης. Αναλυτικότερα, η απόκλιση του εκτιμόμενου εύρους από το πραγματικό 

ήταν μέχρι και 2mm για ταλάντωση μέσης ταχύτητας μέχρι ~14cm/sec, ενώ για μέση 

ταχύτητα μεγαλύτερη των 15cm/sec η απόκλιση του εύρους κυμαινόταν από 2-4mm. Να 

σημειωθεί ότι με βάση τις προδιαγραφές η ανώτερη ταχύτητα παρακολούθησης του RTS 

είναι 25m/sec (παρ.3.2.4). 

Στο Σχήμα 5.6 παρουσιάζονται αντιπροσωπευτικές χρονοσειρές, όπου οι κόκκινές 

γραμμές ορίζουν το πραγματικό εύρος ταλάντωσης. Από τα διαγράμματα αυτά προκύπτει 

και ένα πρόσθετο συμπέρασμα: δεν γινόταν λεπτομερειακή καταγραφή της ταλάντωσης 

από το RTS κυρίως στις υψίσυχνες ταλαντώσεις (>3Hz), όπου χάνονταν κάποιες μέγιστες 

μετακινήσεις του ταλαντωτή ή κάποια σημαντικά τμήματα των κύκλων ταλάντωσης (γκρι 

ελλείψεις Σχ.5.6, 5.7). Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν οι ταλαντώσεις 

συχνότητας 3 και 4 Hz (Σχ. 5.6, 5.7). Η αιτία της μη λεπτομερειακής καταγραφής είναι η 

μικρή σχετικά συχνότητα καταγραφής (6-7Hz) σε σχέση με την συχνότητα ταλάντωσης, 

με αποτέλεσμα το όργανο να μην καταγράφει παραπάνω από δύο μετρήσεις σε κάθε κύκλο 

ταλάντωσης. Το φαινόμενο αυτό, το οποίο πιθανότατα να επηρεάζει και τις μετρήσεις GPS 

(παρ.3.6.1), γνωστότερο ως clipping, συναντάται σε πολλά καταγραφικά όργανα (Wilson, 

2006). 
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Σχήμα 5.6: Αντιπροσωπευτικά διαγράμματα χρονοσειρών RTS για διάφορες συχνότητες 
και εύρος ταλάντωσης. Παρατηρείται αξιόπιστη καταγραφή (απόκλιση <2-3mm) του 
εύρους ταλάντωσης (οι πραγματικές τιμές ορίζονται με κόκκινες γραμμές), ωστόσο για 
υψηλές συχνότητες ταλάντωσης παρουσιάζονται κάποια διαστήματα (γκρι ελλείψεις) όπου 
δεν καταγράφονται ολόκληροι οι κύκλοι ταλάντωσης (clipping) λόγω της σχετικά χαμηλής 
συχνότητας καταγραφής.  
 

Σχήμα 5.7: Διάγραμμα χρονοσειρών ταλαντώσεων του RTS για συχνότητα ταλάντωσης 
4Hz. Οι κόκκινες γραμμές ορίζουν το πραγματικό εύρος ταλάντωσης. Οι σημαντικές 
μετακινήσεις στην αρχή και το τέλος της ταλάντωσης αντιστοιχούν στα τμήματα της 
χρονοσειράς τα οποία δεν υπολογίζονται στον προσδιορισμό του εύρους (παρ.3.8). Οι γκρι 
ελλείψεις ορίζουν περιοχές όπου δεν κατεγράφηκαν λεπτομερειακά κάποιοι κύκλοι 
ταλάντωσης, ενώ κάποιες μέγιστες μετακινήσεις του ταλαντωτή δεν κατεγράφησαν λόγω 
της σχετικά χαμηλής συχνότητας καταγραφής (clipping).   
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Αξίζει να σημειωθεί ότι η απόδοση του RTS δεν επηρεάστηκε ουσιαστικά από τις 

αποστάσεις μεταξύ του RTS - ταλαντωτή (40-200m) που δοκιμάστηκαν, αποδεικνύοντας 

ότι τουλάχιστον για τις αποστάσεις αυτές η απόδοση του δεν μεταβάλλεται. 

  

5.2.1.3 Σύγκριση των εκτιμήσεων εύρους των χρονοσειρών GPS και RTS 

Από τις στατιστικές αναλύσεις και τον προσδιορισμό του εύρους των ταλαντώσεων 

με βάση τις χρονοσειρές των GPS, RTS διαπιστώσαμε τα εξής: 

• η αποτελεσματικότητα του GPS εξαρτάται από την συχνότητα και το εύρος 

ταλάντωσης, καθώς η απόκλιση της εκτίμησης από το πραγματικό εύρος αυξανόταν με την 

αύξηση της συχνότητας και με την μείωση του εύρους ταλάντωσης. Με βάση τις 

χρονοσειρές των GPS και την ανάλυση αυτών προέκυψε ότι η απόκλιση Δu του 

εκτιμημένου εύρους ταλάντωσης u από το πραγματικό είναι συνάρτηση του εύρους και 

της συχνότητας ταλάντωσης f και δίνεται από την εξίσωση:  

 ≤2mm, για u>10mm και συχνότητα f≤1Hz 

Δu=          εξ. 3.37 

 ≥2mm, για u>20mm και συχνότητα f ≥1Hz 

για τις τιμές εύρους (5-30mm) και συχνότητας (0,1-4Hz) ταλάντωσης που δοκιμάστηκαν. 

• Οσον αφορά το RTS, η αποδοσή του στον πρσδιορισμό του εύρους ταλάντωσης 

μειώνεται με την αύξηση της συχνότητας και του εύρους ταλάντωσης, δηλαδή με την 

αύξηση της μέσης ταχύτητας ταλάντωσης. Η απόκλιση Δu του εκτιμημένου εύρους 

ταλάντωσης u από το πραγματικό αποτελεί συνάρτηση της μέσης ταχύτητας ταλάντωσης 

και εκφάζεται από την εξίσωση:  

   ≤2mm, για μέση ταχύτητα <15m/sec 

Δu=         εξ. 3.38 

   ≥2mm, για μέση ταχύτητα >15m/sec 

για τις τιμές μέσης ταχύτητας που προκύπτουν για εύρος 5-30mm και συχνότητα 0.1-4Hz. 

Στο Σχήμα 5.8 παρουσιάζονται τα διαγράμματα της συσχέτισης του εύρους 

ταλάντωσης με την απόκλιση του εκτιμημένου εύρους από το πραγματικό για τις διάφορες 

συχνότητες που δοκιμάστηκαν με βάση τους Πίνακες 3.14, 3.15. Το βασικό συμπέρασμα 

είναι ότι γενικά το RTS αποδεικνύεται πιο αξιόπιστο στον προσδιορισμό του εύρους 

ταλάντωσης από ότι το GPS, αλλά εμφανίζεται μείωση της απόδοσής του για κινήσεις με 

υψηλή μέση ταχύτητα >14m/sec. Το GPS αποδεικνύεται να είναι πιο αποτελεσματικό στην 

λεπτομερειακή καταγραφή της μορφής υψίσυχνων ταλαντώσεων (>3Hz), σε αντίθεση με  
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το RTS το οποίο λόγω της σχετικά χαμηλής συχνότητα καταγραφής δεν καταγράφει 

λεπτομερειακώς του κύκλους/μορφή της ταλάντωσης. 

 

5.2.2 Προσδιορισμός συχνότητα ταλάντωσης 

 

5.2.2.1 Χρονοσειρές GPS 

Ο προσδιορισμός της συχνότητας ταλάντωσης των χρονοσειρών GPS έγινε με την 

βάση του κώδικα Normperiod, για να είναι δυνατός ο προσδιορισμός της στατιστικής 

σημαντικότητας των αποτελεσμάτων αλλά και για να είναι άμεσα σύγκρισιμα τα 

αποτελέσματα με αυτά των αναλύσεων των χρονοσειρών του RTS, οι οποίες λόγω 

ανισοδιάστατων χρονικά δεδομένων απαιτούσαν ειδική αντιμετώπιση (βλ. παραγρ. 4.2.3). 

Ωστόσο, στα πειράματα αυτά πραγματοποιήθηκε και ανάλυση με FFT, για να γίνει 

σύγκριση των αποτελεσμάτων των δύο ανεξάρτητων μεθόδων.  

Από την ανάλυση και με τις δύο τεχνικές φασματική ανάλυσης εκτιμήθηκαν 

αξιόπιστα οι συχνότητες ταλάντωσης (η απόκλιση της εκτιμημένης από την πραγματική 

συχνότητα ήταν μικρότερη από 0.1Hz), για όλες τις εξεταζόμενες συχνότητες (0.1-4Hz). 

 
Σχήμα 5.8: Διαγράμμα συσχέτισης της εκτίμησης εύρους ταλάντωσης από το πραγματικό 
σε σχέση με το εύρος ταλάντωσης για κάθε συχνότητα ταλάντωσης, όπως προέκυψαν με 
βάση τις καταγραφές του RTS(πάνω) και GPS(κάτω). Για το RTS παρατηρείται ότι με 
την αύξηση του εύρους και της συχνότητας ταλάντωσης αυξάνεται και η απόκλιση της 
εκτίμησης, ενώ για το GPS παρατηρείται ότι η απόκλιση αυξάνεται με την μείωση του 
εύρους και την αύξηση της συχνότητας ταλάντωσης. 
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Στο Σχήμα 5.9 παρουσιάζονται ενδεικτικά φάσματα, του κώδικα Normperiod και της FFT, 

χρονοσειρών GPS που αντιστοιχούν σε συχνότητες ταλάντωσης 1, 2, 3 και 4 Hz. Από τα 

φάσματα αυτά μπορούν να εξαχθούν τα εξής συμπεράσματα: 

• η απόκλιση της εκτιμημένης συχνότητας από την πραγματική φαίνεται να είναι 

ανεξάρτητη της συχνότητας ταλάντωσης-  

• με την αύξηση της συχνότητας ταλάντωσης διαπιστώνεται αύξηση του θορύβου 

των φασμάτων, ο οποίος εμφανίζεται με την μορφή δευτερευουσών συχνοτήτων 

εκατέρωθεν της δεσπόζουσας για την ανάλυση Normperiod και εντονότερες μικρότερες 

συχνότητες για την ανάλυση FFT. Η αύξηση του θορύβου στα φάσματα παρατηρήθηκε για 

συχνότητες διέγερσης >2 Hz, και οφείλονται στην αύξηση του θορύβου των καταγραφών 

του GPS. 

• Παρατηρείται ότι συχνότητα ταλάντωσης προσδιορίστηκε αξιόπιστα (απόκλιση 

<0,1Hz) ανεξαρτήτως της φασματικής τεχνικής που χρησιμοποιήθηκε, ακόμα και για τις 

περιπτώσεις καταγραφών ταλαντώσεων με έντονα επίπεδα θορύβου.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 5.9: Φάσματα αναλύσεων χρονοσειρών GPS με χρήση του κώδικα Normperiod 
(αριστερά) και του FFT (δέξια), αντίστοιχα. Στα φάσματα του κώδικα Normperiod η 
κόκκινη γραμμή εκφράζει το όριο σημαντικότητας 95%. Και με τις δύο αναλύσεις 
προσδιορίστηκε αξιόπιστα η συχνότητα διέγερσης (απόκλιση<0,1Hz). Με την αύξηση της 
συχνότητας διέγερσης εμφανίζεται περισσότερος θόρυβος στα φάσματα.  
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Χαρακτηριστική περίπτωση αποτελεί η ταλάντωση εύρους 5mm και συχνότητας 4 Hz, 

στην οποία το εκτιμόμενο εύρος, με βάση τις καταγραφές του GPS, προέκυψε 10mm, ενώ 

η συχνότητα εκτιμήθηκε 3.99Hz. Συμπεραίνεται επομένως ότι το GPS καταγράφει 

αξιόπιστα την μορφή των ταλαντώσεων (από όπου απορρέει και η περιοδικότητα) ακόμα 

και όταν το μέγεθος (amplitude) της ταλάντωσης καταγράφεται με κάποιες αποκλίσεις 

(Psimoulis et al., 2008).  

Σε αντίστοιχο συμπέρασμα είχαν καταλήξει και οι Kijewski et al., 2006, οι οποίοι 

είχαν ερμηνεύσει το φαινόμενο ως αποτέλεσμα της μεγάλης υπερστατικότητας 

(redundancy) των παρατηρήσεων σε σχέση με την εκτιμόμενη τιμή (φάσμα). 

 

5.2.2.2 Χρονοσειρές RTS 

Οι χρονοσειρές του RTS αναλύθηκαν με τον κώδικα Normperiod καθώς οι 

χρονοσειρές χαρακτηρίζονταν από ανισοδιάστατα χρονικά δεδομένα. Επιπλέον, όπως έχει 

αναφερθεί, λόγω της μη σταθερής συχνότητας καταγραφής, οι καταγραφές του RTS δεν 

υπόκεινται στον θεώρημα Nyqvist (παρ.4.2.4) και συνεπώς επιτρέπουν να ανιχνεύθούν 

συχνότητες της ίδιας τάξης μεγέθους με αυτή της συχνότητας καταγραφής, δηλαδή 6-7Hz. 

Στο Σχήμα 5.10 παρουσιάζονται φάσματα του κώδικα Normperiod που αντιστοιχούν 

σε ενδεικτικές χρονοσειρές του RTS για συχνότητες διέγερσης 1, 2, 3 και 4 Hz. H κόκκινη 

γραμμή εκφράζει το όριο της στατιστικής σημαντικότητας 95% που προέκυψε από την 

φασματική ανάλυση. Από τα φάσματα αυτά είναι εμφανής ότι η απόκλιση της εκτιμημένης 

συχνότητας από την πραγματική συχνότητα διέγερσης ήταν ασήμαντη (<0,05Hz).  

Συμπερασματικά από τα πειράματα, προκύπτει ότι:  

• προσδιοριζόταν η συχνότητα ταλάντωσης ανεξάρτητα από το εύρος ταλάντωσης, 

ακόμα και για ταλαντώσεις μικρού εύρους (π.χ. 5mm)  

• η συχνότητα ταλάντωσης έδειχνε να μην επηρεάζεται από την αδυναμία του RTS να 

καταγράφει ολόκληρους τους κύκλους ταλάντωσης σε υψηλές συχνότητες 

ταλάντωσης (π.χ. 4Hz), λόγω της σχετικά χαμηλής συχνότητας καταγραφής (6-7Hz).  

Ωστόσο, εμφανίστηκε αύξηση του θορύβου της φασματικής ανάλυσης με την αύξηση της 

συχνότητας διέγερσης η οποία εμφανίστηκε στα φάσματα ως αύξηση δευτερευουσών 

συχνοτήτων και οφείλεται: α) στην σχετική αύξηση θορύβου των μετρήσεων σε σχέση με 

το πραγματικό καταγραφέν σήμα (μείωση του S/R), καθώς και β) πιθανότατα στην 

αδυναμία του RTS να καταγράψει με ακρίβεια όλους του κύκλους ταλάντωσης.  
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Συμπερασματικά, από την φασματική ανάλυση των χρονοσειρών του RTS 

προσδιορίστηκαν οι συχνότητες ταλάντωσης με μεγάλη αξιοπιστία (απόκλιση <0,05Hz) 

για όλες τις περιπτώσεις που εξετάστηκαν, με την συχνότητα και το εύρος ταλάντωσης να 

επηρεάζουν μόνο τον θόρυβο του φάσματος και όχι την εκτίμηση των συχνοτήτων. 

 

5.2.2.3 Σύγκριση των φασματικών αναλύσεων των χρονοσειρών GPS και RTS 

Από τη σύγκριση των φασματικών αναλύσεων των χρονοσειρών GPS, RTS 

προέκυψε ότι και με τα δύο όργανα είναι αξιόπιστος ο προσδιορισμός της συχνότητας 

ταλάντωσης (Πίν. 5.7), καθώς διαπιστώνεται ότι η μέγιστη απόκλιση δεν ξεπερνάει τα 

0.03Hz ανεξάρτητα από τη συχνότητα ταλάντωσης. Ωστόσο, με προσεκτική παρατήρηση 

των φασμάτων των GPS, RTS παρατηρείται αύξηση του θορύβου των αναλύσεων με την 

αύξηση της συχνότητας ταλάντωσης. Πιο συγκεκριμένα:  

• στις αναλύσεις του GPS παρατηρείται αύξηση του μεγέθους και του πλήθους των 

δευτερεύουσων συχνοτήτων εκατέρωθεν της δεσπόζουσας (πραγματικής) που οφείλεται 

στη σημαντική αύξηση του θορύβου των καταγραφών σε σχέση με το το πραγματικό σήμα 

(S/N ratio). Ενδεικτική είναι η περίπτωση της ταλάντωσης συχνότητας 4 Hz και εύρους 

5mm, όπου ο θόρυβος είναι 5mm (Πιν. 5.3; Σχ.5.4). 

 

 
Σχήμα 5.10: Φάσματα αντιπροσωπευτικών χρονοσειρών RTS με ανάλυση με τον κώδικα 
Normperiod, για συχνότητες ταλάντωσης 1, 2, 3 και 4 Hz. Με κόκκινη γραμμή εκφράζεται 
το όριο στατιστικής σημαντικότητας 95% των καταγραφών. Παρατηρείται ότι 
προσδιορίζεται με ακρίβεια η συχνότητα ταλάντωσης, καθώς και ότι αυξάνεται ο θόρυβος 
της ανάλυσης με την αύξηση της συχνότητας ταλάντωσης 
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Πίνακας 5.7: Εκτιμήσεις των συχνοτήτων ταλάντωσης των χρονοσειρών GPS και RTS με 
χρήση κώδικα Normperiod. Παρουσιάζονται δυσμενείς περιπτώσεις με εύρος ταλάντωσης 
<10mm  
 
Πραγματική 
συχνότητα 
ταλάντωσης (Hz) 

Εύρος 
ταλάντωσης 

(mm) 

Εκτίμηση συχνότητας με ανάλυση με 
κώδικα Normperiod (Hz) 
GPS RTS 

0,10 10 0,098 0,103 
0,50 10 0,480 0,484 
1,00 10 0,992 1,010 
1,50 10 1,490 1,488 
2,00 10 1,971 1,979 
2,50 10 2,517 2,481 
3,00 10 2,984 2,979 
3,50 10 3,503 3,486 
4,00 5 4,014 4,021 

 

 

• Στις αναλύσεις του RTS παρατηρείται αύξηση του μεγέθους και του πλήθους των 

δευτερεύουσων συχνοτήτων οι οποίες εμφανίζονται πιο σημαντικές και διάσπαρτες από 

ότι στα αντίστοιχα φάσματα του GPS. Ο θόρυβος των αναλύσεων RTS πιθανότατα 

οφείλεται: 1) στην αύξηση του θορύβου των καταγραφών η οποία όμως δεν είναι τόσο 

σημαντική όσο στο GPS (θόρυβος 1mm για το RTS έναντι 5mm για το GPS), 

2) στην αδυναμία του οργάνου να καταγράφει όλους τους κύκλους ταλάντωσης 

(παρ.5.2.1.2) και  

3) στην χαμηλή συχνότητας καταγραφής του οργάνου σε σχέση με την συχνότητα 

ταλάντωσης. 

Συνεπώς, ο προσδιορισμός της συχνότητας ταλάντωσης με χρονοσειρά του GPS 

αποδεικνύεται αξιόπιστος (απόκλιση <0.03Hz) ακόμα και για υψηλά επίπεδα θορύβου, 

αποδεικνύοντας ότι οι καταγραφές του GPS μπορεί να μην προσδιορίζουν αξιόπιστα το 

εύρος ταλάντωσης (θόρυβος ~5mm), όμως καταγράφουν με ακρίβεια την μορφή 

(waveform) της ταλάντωσης, από την οποία απορρέει η περιοδικότητα-συχνότητα. Το 

RTS προσδιορίζει αξιόπιστα την συχνότητα ταλάντωσης (απόκλιση <0.03Hz), όμως η 

ανάλυση παρουσιάζει θόρυβο (λόγω απώλειας κύκλων ταλάντωσης και της συχνότητας 

καταγραφής) ο οποίος εκτιμάται ότι αυξάνεται σε σύνθετες κινήσεις.  
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5.3 ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΩΝ GPS, RTS ΓΙΑ ΔΙΕΓΕΡΣΕΙΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΟΥ 

ΤΑΛΑΝΤΩΤΗ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

 

Η διεξαγωγή πειραμάτων πολυβάθμιου ταλαντωτή με σταθερή συχνότητα διέγερσης 

είχε ως στόχο την διερεύνηση της δυνατότητας των οργάνων να προσδιορίσουν την 

συχνότητα διέγερσης και τις ιδιοσυχνότητες οι οποίες εμφανίζονταν κυρίως στο πρώτο 

μέρος των χρονοσειρών όπου η συνεισφορά της ελεύθερης ταλάντωσης (transient state) 

είναι σημαντική (παρ.3.8). Επιπλέον, στόχο είχε να διερευνηθεί κατά πόσο είναι δυνατό να 

εντοπιστούν οι διάφορες συχνότητες σε ένα σύνθετο σήμα. 

 

5.3.1 Καταγραφές οργάνων GPS, RTS 

 

Ο τριτοβάθμιος ταλαντωτής με τον οποίο εκτελέστηκαν τα πειράματα είναι αυτός 

που παρουσιάστηκε στην παράγραφο 3.3.2.2, για τον οποίο οι ιδιοσυχνότητες που 

υπολογιστηκαν ήταν f1=0,94Hz, f2=2,48Hz και f3=3,73Hz. Στον ταλαντωτή αυτόν, 

τοποθετήθηκαν στο 1ο και στο 3ο βαγόνι από ένας δέκτης GPS (Hiper-Pro) και ένας 

ανακλαστήρας ενώ χρησιμοποιήθηκαν συγχρόνως δύο RTS Leica TCA1200. Συνεπώς, 

καταγράφηκε η κίνηση του 1ο και του 3ου βαγονιού της διάταξης.  

Ακολουθήθηκε η μεθοδολογία για τον προσδιορισμό του εύρους ταλάντωσης που 

αναπτύχθηκε στην παρ.4.1.3, ενώ οι αναλύσεις περιορίστηκαν στο δεύτερο μέρος της 

χρονοσειράς όπου το εύρος της ταλάντωσης παραμένει σταθερό και ίσο με το 

προκαθορισμένο (παρ.3.8). Στο Σχήμα 5.11 παρουσιάζονται αντιπροσωπευτικές 

χρονοσειρές των υψίσυχνων χρονοσειρών του GPS και RTS που αντιστοιχούν στην 

διέγερση των 4Hz, όπου ενεργοποιούνται και οι τρεις ιδιοσυχνότητες και πιο 

συγκεκριμένα παρουσιάζονται οι χρονοσειρές του 1ου βαγονιού (Σχ.5.12) που αντιστοιχεί 

σε όλη την διέγερση, καθώς και αυτή που αντιστοιχεί στο πρώτο μέρος διάρκειας ~10 sec, 

στο οποίο εμφανίζεται και η ελεύθερη αποσβενόμενη ταλάντωση (transient state; 

παρ.3.3.2). Παρατηρείται ότι η απόκλιση του εκτιμόμενου εύρους ταλάντωσης από το 

πραγματικό εύρος είναι μικρή (<1mm) με βάση τις μετρήσεις του RTS, ενώ είναι η 

αντίστοιχη τιμή για τις μετρήσεις GPS είναι ~4mm. Οι εκτιμήσεις αυτές προφανώς 

συμφωνούν και με τα συμπεράσματα που προέκυψαν από τα πειράματα του μονοβάθμιου 

ταλαντωτή σταθερής διέγερσης (παρ.5.2.1).   

Οι εξεταζόμενες χρονοσειρές αναλύθηκαν αποκλειστικά με χρήση του κώδικα 

Normperiod, το οποίο κρίθηκε αναγκαίο και εξαιτίας του μικρού πλήθους δεδομένων  
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(λιγότερα από 100) για τις χρονοσειρές του 1ο μέρους. Στο Σχήμα 5.12 παρουσιάζονται τα 

φάσματα που προέκυψαν τόσο για την συνολική χρονοσειρά όσο και για το πρώτο μέρος 

των χρονοσειρών που αντιστοιχούν σε συχνότητα διέγερσης 4 Hz. Από τα φάσματα αυτά 

μπορούν να βγουν τα εξής συμπεράσματα: 

• από το φάσμα της συνολικής χρονοσειράς του GPS προκύπτει συχνότητα 4.01Hz 

που προσεγγίζει με μεγάλη ακρίβεια τη συχνότητα διέγερσης (4Hz). Επιπλέον ανάμεσα 

στις δευτερεύουσες κορυφές του φάσματος και που εκφράζουν και θόρυβο εμφανίζονται 

δύο συχνότητες, 0.98 και 2.38Hz, οι οποίες προφανώς προσεγγίζουν τις ιδιοσυχνότητες 

του ταλαντωτή (0.94, 2.48). Οι τρεις ιδιοσυχνότητες προσδιορίζονται με μεγαλύτερη 

σαφήνεια από το περιοδόγραμμα που αντιστοιχεί στην χρονοσειρά του πρώτου μέρους, 

καθώς εμφανίζονται οι συχνότητες των 0.95, 2.46 και 3.80Hz οι οποίες αντιστοιχούν στις 

ιδιοσυχνότητες του ταλαντωτή (0.93, 2.43 και 3.73Hz), ενώ δεσπόζει η συχνότητα 

διέγερσης (4.01Hz). Να σημειωθεί ότι η συχνότητα των ~0,1Hz που εμφανίζεται οφείλεται 

σε θόρυβο (multipath effect; Li et al., 2004) και ότι οι προσδιοριζόμενες ιδιουσυχνότητες 

 
Σχήμα 5.11: Διαγράμματα των συνολικών χρονοσειρών του GPS, RTS (πάνω), για 
συχνότητα διέγερσης 4 Hz και τα διαγράμματα των αντίστοιχων πρώτων μερών τους 
(κάτω), δηλαδή των τμημάτων τους όπου εμφανίζεται η ελεύθερη αποσβενόμενη 
ταλάντωση άρα και οι ιδιοσυχνότητες. Οι κόκκινες γραμμές εκφράζουν το πραγματικό 
εύρος ταλάντωσης.   
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είναι μικρότερες από στατιστικό όριο σημαντικότητας του 95%, λόγω της μικρής 

συμβολής τους στην χρονοσειρά.  

• Από το φάσμα της συνολικής χρονοσειράς του RTS προσδιορίστηκε η συχνότητα 

διέγερσης (4.01Hz) αλλά με υψηλά επίπεδα θορύβου. Οσοναφορά το φάσμα του πρώτου 

μέρους της χρονοσειράς εμφανίστηκαν συχνότητες (1.05, 2.28 και 3.98Hz) οι οποίες 

προσέγγιζαν την 1η και την 2η ιδιοσυχνότητα (0.94 και 2.43 Hz) και την συχνότητα 

διέγερσης (4Hz), ενώ εμφανίστηκαν πολλές δευτερεύουσες συχνότητες που 

αντιστοιχούσαν σε θόρυβο.      

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.2 Συμπεράσματα για τις καταγραφές GPS, RTS σε τριτοβάθμιο ταλαντωτή 

 

Με βάση την ανάλυση των συνολικών χρονοσειρών αλλά και των αντίστοιχων 

πρώτων μερών των GPS, RTS προκύπτουν τα εξής: 

Σχήμα 5.12: Φάσματα πειραμάτων τριτοβάθμιου ταλαντωτή με βάση μετρήσεις GPS, RTS 
(πάνω) για συχνότητα διέγερσης 4Hz, για ολόκληρες τις χρονοσειρές (πάνω) και για το 
πρώτο μέρος τους (κάτω, transient και steady state). Οι πραγματικές ιδιοσυχνότητες είναι 
0,94, 2,48 και 3,73Hz και οι κόκκινες γραμμές υποδηλώνουν επίπεδο σημαντικότητας 95%.  
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• Πρώτον, ο προσδιορισμός του εύρους των ταλαντώσεων με τα GPS, RTS 

παρουσίαζε τις ίδιες αποκλίσεις και χαρακτηριστικά με αυτούς που προέκυψαν από τα 

πειράματα του μονοβάθμιου ταλαντωτή, καθώς το RTS αποδείχθηκε πιο αξιόπιστο στον 

προσδιορισμό του εύρους και το GPS κατέγραφε πιο λεπτομερειακά την ταλάντωση χωρίς 

να χάνει κύκλους ταλάντωσης.  

• Δεύτερον, με βάση τις καταγραφές του GPS μικρής χρονικής διάρκειας (10sec) που 

αντιστοιχούν στο πρώτο μέρος της χρονοσειράς προσδιορίστηκαν οι ιδιοσυχνότητες του 

ταλαντωτή καθώς και η συχνότητα διέγερσης.  

• Τρίτον, το RTS από τις αντίστοιχες καταγραφές προσδιορίστηκαν οι δύο πρώτες 

ιδιοσυχνότητες καθώς και η συχνότητα διέγερσης με μεγαλύτερη απόκλιση (έφτανε τα 

0,15Hz) από τις πραγματικές τιμές. Επίπλεον, ο προσδιορισμός των των ιδιοσυχνοτήτων-

συχνοτήτων ήταν πιο δύσκολος λόγω του υψηλού επίπεδου θορύβου της ανάλυσης που 

πιθανότατα οφείλεται στη μη λεπτομερειακή καταγραφή της ταλάντωσης με το RTS 

(παρ.5.2.1.2). 

• Οι φασματικές εκτιμήσεις έγιναν δυνατές χάρις στη χρήση του κώδικα Normperiod 

δεδομένου ότι σε πολλές περιπτώσεις (π.χ. Σχ.5.11) αφορούσαν πολύ λίγα σε πλήθος 

δεδομένα (<100).     

 

5.4 ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΩΝ GPS, RTS ΓΙΑ ΔΙΕΓΕΡΣΕΙΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΟΥ 

ΤΑΛΑΝΤΩΤΗ ΜΕ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΑΥΞΑΝΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

 

5.4.1 Καταγραφές οργάνων GPS, RTS 

 

Για τα πειράματα διέγερσης με μεταβλητή συχνότητα σε τριτοβάθμιο ταλαντωτή 

χρησιμοποιήθηκε το μοντέλο τριτοβάθμιου ταλαντωτή που παρουσιάστηκε στην 

παράγραφο 3.3.1.2 (Σχ.3.11) και η διάταξη του δικτύου των οργάνων: δύο δέκτες GPS 

(Hiper-Pro) και δύο ανακλαστήρες στο πρώτο και το τρίτο βαγόνι. Με βάση τις συνολικές 

μάζες και τα ελατήρια που συνέδεσαν τα βαγόνια υπολογίστηκαν οι ιδιοσυχνότητες και οι 

ιδιομορφές (παρ.3.3.2.2), οι οποίες προέκυψαν  f1=0,94Hz, f2=2,48Hz και f3=3,73Hz. 

Οσοναφορά την διέγερση, η συχνότητά της αυξανόταν γραμμικά από 0,1 σε 5Hz σε 60sec 

(Σχ.5.13), ενώ το εύρος ήταν μεταβλητό, λαμβάνοντας τις μεγαλύτερες τιμές κατά τις 

περιόδους συντονισμού όταν η συχνότητα διέγερσης προσεγγίζει τις τρεις ιδιοσυχνότητες 

του ταλαντωτή, δηλαδή τις τιμές 0.94,  2.48 και την 3.73Hz. Με βάση τη διάρκεια της 
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διέγερσης (60sec) και την γραμμική αύξηση της συχνότητα, συντονισμός αναμενόταν 

περίπου στο 11, 30 και 45sec (Σχ.5.13). Από τις καταγραφές των οργάνων GPS, RTS 

προέκυψαν οι χρονοσειρές τις κίνησης του πρώτου και του τρίτου βαγονιού κατά την 

διάρκεια της ταλάντωσης (Σχ.5.14).   

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 5.14: Καταγραφή των ταλαντώσεων του 1ου και 3ου βαγονιού κατά την διέγερση 
με γραμμικά αυξανόμενη συχνότητα από 0.1 σε 5Hz σε 60sec από GPS, RTS. Οι 
κόκκινες γραμμές ορίζουν τα χρονικά όρια της διέγερσης και ο γκρι ζώνες τα 
αναμενόμενα διαστήματα συντονισμού  

Σχήμα 5.13: Διάγραμμα γραμμικής αύξησης της συχνότητας διέγερσης από 0,1 σε 5Hz, 
σε 60 sec. Τα κόκκινα σημεία αντιστοιχούν στις ιδιοσυχνότητες του ταλαντωτή 
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Από τις χρονοσειρές του Σχήματος 5.14 εμφανίζονται τρεις περιοχές συντονισμού. 

Στα δεδομένα από το GPS του 1ου βαγονιού εντοπίζεται δύο περιοχές συντονισμού, οι 

οποίες αντιστοιχούν χρονικά στο 30 και 45sec της διέγερσης (περίπου στο 47 και στο 

62sec της χρονοσειράς), δηλαδή όταν η συχνότητα διέγερσης προσεγγίζει την 2η και την 3η 

ιδιοσυχνότητα. Στα δεδομένα από το GPS του 3ου βαγονιού εντοπίζονται επίσης δύο 

περιοχές συντονισμού που αντιστοιχούν στο 10 και 30sec (περίπου στο 25 και στο 45sec 

της χρονοσειράς), δηλαδή όταν η συχνότητα διέγερσης προσεγγίζει την 1η και 2η 

ιδιοσυχνότητα. Από τις καταγραφές των δυο RTS παρατηρήθηκαν αντίστοιχες καταγραφές 

με αυτές των GPS στους ίδιους χρόνους.   

Η εκτίμηση της αξιοπιστίας στην καταγραφή του εύρους βασίστηκε στο λόγο των 

μέγιστων μετακίνησεων του 1ου με το 3ο βαγόνι κατά το διάστημα του συντονισμού και η 

σύγκριση των αποτελεσμάτων αυτών με τις ιδιομορφές. Πιο αναλυτικά, κατά την 

προσέγγιση της 2ης ιδιοσυχνότητας, με βάση τις καταγραφές των RTS, η μέγιστη 

μετακίνηση του 1ου βαγονιού είναι -19mm, ενώ η αντίστοιχη του 3ου βαγονιού είναι 12mm. 

Οπότε ο λόγος των μετακινήσεων είναι 
632.0

1
2.1
9.1 −

=
−

mm
mm , ο οποίος δεν αποκλίνει 

σημαντικά από τον λόγο των μετακινήσεων όπως προκύπτει από τις αδιάστατες 

ιδιομορφές (
548.0

1
−

). Από τις καταγραφές των GPS, οι αντίστοιχες μετακινήσεις μεταξύ 

του 1ου και του 3ου βαγονιού είναι 
762.0

1
6.1
1.2 −
=

− , αποκλίνοντας περισσότερο από το λόγο 

των ιδιομορφών. 

Από τα διαγράμματα αυτά μπορούν επίσης να εξαχθούν τα εξής συμπεράσματα:  

1. στις καταγραφές των GPS, RTS του 1ου βαγόνιου εντοπίζεται και μία τρίτη περιοχή 

συντονισμού, η οποία αντιστοιχεί στον συντονισμό της 1ης ιδιοσυχνότητας. Όμως λόγω 

της μικρής συμμετοχής του πρώτου βαγονιού (πρώτος βαθμός ελευθερίας) στην 1η 

ιδιομορφή, η κίνηση του 1ου βαγονιού είναι μικρή (περίπου 3-4mm) και για το λόγο αυτό 

δεν καταγράφεται με σαφήνεια από τα GPS, RTS. Αντίστοιχο φαινόμενο παρατηρείται για 

τις καταγραφές των GPS, RTS για την κίνηση του 3ου βαγονιού κατά τον συντονισμό που 

αντιστοιχεί στην 3η ιδιοσυχνότητα. 

2. Οι καταγραφές των RTS, λόγω της σχετικά χαμηλής συχνότητας καταγραφής 

(<7Hz), δεν μπορούν να καταγράψουν λεπτομερειακά και με ακρίβεια τους κύκλους 

ταλάντωσης, ειδικά για αυτούς που αντιστοιχούν σε υψηλή συχνότητα κίνησης. 
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Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι καταγραφές των RTS που αντιστοιχούν στον 

τρίτο συντονισμό (δηλαδή για συχνότητα ~3.7Hz), όπου δεν καταγράφεται σαφώς η 

μορφή των κύκλων ταλάντωσης.  

3. Οι καταγραφές των RTS φαίνεται να είναι πιο αξιόπιστες σε σχέση με αυτές των 

GPS, ειδικά για τα μικρά εύρη ταλάντωσης (<10mm), παρά την αδυναμία της καταγραφής 

ολόκληρων των κύκλων ταλάντωσης λόγω της σχετικά χαμηλής συχνότητας καταγραφής, 

κυρίως για υψηλές συχνότητες κίνησης. 

Συνεπώς, παρατηρείται ότι ο συντονισμός κατά τις κινήσεις των βαγονιών 

ανιχνεύθηκε από τις καταγραφές και των δύο οργάνων, με αυτές του RTS να 

αποδεικνύονται πιο αξιόπιστες για τον προσδιορισμό του εύρους, ενώ αυτές του GPS να 

καταγράφουν με μεγαλύτερη αξιοπιστία την μορφή των κύκλων ταλάντωσης. 

   

5.4.2 Φασματική ανάλυση των καταγραφές των GPS, RTS στο πεδίο των συχνοτήτων 

και του χρόνου 

 

Για την φασματική ανάλυση στο πεδίο των συχνοτήτων των χρονοσειρών GPS και 

RTS χρησιμοποιήθηκε ο κώδικας Normperiod λόγω των ανιστοδιάστατων καταγραφών 

του RTS (οι μετρήσεις των GPS δεν παρουσίασαν διακοπές). Στο Σχήμα 5.15 

παρουσιάζονται τα αντίστοιχα φάσματα του κώδικα Normperiod από τις αναλύσεις των 

χρονοσειρών των δύο GPS και RTS. Από τα φάσματα αυτά μπορούν να γίνουν οι εξής 

παρατηρήσεις: 

1. Η 2η ιδιοσυχνότητα προσδιορίστηκε αξιόπιστα καθώς η εκτίμηση απέκλινε από την 

θεωρητική λιγότερο από 0.1Hz. Επιπλέον με βάση και την φασματική ανάλυση 

εμφανίζεται να είναι η πιο σημαντική. 

2. Η 1η ιδιοσυχνότητα προσδιόριστηκε αξιόπιστα από τις χρονοσειρές των GPS, RTS 

του 3ου βαγονιού, καθώς η εκτίμηση απέκλινε από την πραγματική λιγότερο από 0.06Hz. 

Η εκτίμηση με βάση τις καταγραφές του GPS του 1ου βαγονιού απέκλινε ~0.2Hz, το οποίο 

οφείλεται στη μικρή συμμετοχή της 1ης ιδιοσυχνότητας στην κίνηση του 1ου βαγονιού και 

στο θόρυβο των καταγραφών του GPS.  

3. Οι εκτιμήσεις της 3ης ιδιοσυχνότητας με βάση την φασματική ανάλυση των 

μετρήσεων GPS, RTS απέκλιναν από την θεωρητική τιμή ~0.2-0.3Hz. Οι αποκλίσεις αυτές 

οφείλεται τόσο στο μικρό εύρος της αντίστοιχης κίνησης (<10mm) με αποτέλεσμα οι 

μετρήσεις GPS να έχουν υψηλό θόρυβο όσο και στην υψηλή τιμή της ιδιοσυχνότητας 
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(3,73Hz) σε σχέση με την συχνότητα καταγραφής του RTS (<6-7Hz) που οδήγησε στη μη 

λεπτομερειακή καταγραφή της ταλάντωσης (παρ.5.3.1.2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εκτός από τις εκτιμήσεις της 2ης ιδιοσυχνότητας των καταγραφών GPS, οι υπόλοιπες 

ακραίες τιμές ήταν κάτω από το επίπεδο σημαντικότητας 95%, πράγμα το οποίο δείχνει ότι 

οι συχνότητες αυτές δεν ήταν ιδιαίτερα «σημαντικές» μέσα στις χρονοσειρές και όχι ότι 

εκφράζουν λανθασμένες εκτιμήσεις. Εξάλλου, η σχετικά μικρής χρονικής διάρκειας 

εμφάνιση των συχνοτήτων αυτών μέσα στις χρονοσειρές των οργάνων εξαιτίας της 

συνεχούς μεταβολής της συχνότητας διέγερσης δεν επέτρεπε να κάνουν περισσότερο 

«αισθητή» την παρουσία τους. 

Εκτός από την φασματική ανάλυση των χρονοσειρών GPS, RTS στο πεδίο 

συχνοτήτων πραγματοποιήθηκε και ανάλυση στο πεδίο του χρόνου με σκοπό να εκτιμηθεί 

εάν τα γεωδαιτικά όργανα μπορούν να εντοπίσουν μεταβολές των συχνοτήτων.  Η 

ανάλυση έγινε με το λογισμικό WINWWZ που είναι βασισμένο στο Ζ-wavelet (Foster, 

1996). Τα αποτελέσματα εμφανίζονται στο Σχ. 5.16.  Από την εξέταση του διαγράμματος 

αυτού προέκυψαν τα εξής συμπεράσματα:  

Σχήμα 5.15: Φάσματα των χρονοσειρών GPS και RTS, για το 1ο και το 3ο βαγόνι. Οι 
κόκκινες γραμμές ορίζουν το όριο στατιστικής σημαντικότητας 95%.  
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1. στα φάσματα που αντιστοιχούν στις χρονοσειρές των GPS, εμφανίζεται μία 

γραμμική αύξηση της ανιχνευόμενης συχνότητας με όμοια χαρακτηριστικά (π.χ. κλίση) με 

αυτή της διεγείρουσας συχνότητας. Επιπλέον, οι μέγιστες τιμές που προσδιορίζονται από  

τα δύο φάσματα είναι περίπου 1 και 2,4Hz, δηλαδή προσεγγίζουν πολύ καλά τις δύο 

πρώτες ιδιοσυχνότητες του ταλαντωτή.  

2. στα φάσματα των RTS εμφανίζεται μία τάση γραμμικής αύξησης της 

ανιχνευόμενης συχνότητας μόνο από την χρονοσειρά του RTS του 1ου βαγονιού. Η 

ανίχνευση αυτή αφορά μόνο το τμήμα της συχνότητας από 0,5-1,5 Hz, ενώ το υπόλοιπο 

τμήμα του φάσματος χαρακτηρίζεται από θόρυβο. Όσον αφορά, την χρονοσειρά του RTS 

του 3ου βαγονιού, το φάσμα της γενικά χαρακτηρίζεται από θόρυβο. Ωστόσο, και από δύο 

φάσματα η μόνη αξιοσημείωτη συχνότητα που εντοπίζεται είναι ~0,8Hz. 

 
Σχήμα 5.16: Φάσματα της wavelet ανάλυσης των χρονοσειρών GPS, RTS. Από τα φάσματα 
των GPS εμφανίζεται η γραμμική αύξηση της συχνότητας ενώ εκτιμάται η 1η (1Hz) και η 
2η (2.4Hz) ιδιοσυχνότητα με απόκλιση <0.1Hz. Στα φάσματα των RTS εμφανίζεται μόνο 
θόρυβος και μπορεί να εκτιμηθεί μόνο η 1η ιδιοσυχνότητα (0.8Hz) με απόκλιση περίπου 
0.15Hz. 
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Δηλαδή από την ανάλυση με wavelet γίνεται φανερό ότι οι χρονοσειρές των GPS 

καταγράφουν με ακρίβεια την μορφή της κίνησης, το οποίο αντικατοπτρίζεται στην 

γραμμική αύξηση της συχνότητας που προκύπτει από την ανάλυση, η οποία συμφωνεί με 

την συχνότητα της διέγερσης. Όσον αφορά τις καταγραφές των RTS προκύπτει ότι δεν 

καταγράφουν λεπτομερειακά την μορφή της κίνησης καθώς τα φάσματα χαρακτηρίζονται 

κυρίως από θόρυβο.    

 

5.4.3 Συμπεράσματα για τις καταγραφές GPS, RTS 

 

Με βάση τη φασματική ανάλυση των χρονοσειρών των GPS, RTS των πειραμάτων 

του τριτοβάθμιου ταλαντωτή στο πεδίο των συχνοτήτων και χρόνου προκύπτουν τα εξής: 

• ακόμα και για διεγέρσεις μικρής διάρκειας (60sec) όπου η συχνότητα διέγερσης 

μεταβάλλεται, οι καταγραφές  των GPS, RTS σε συνδυασμό με κατάλληλο λογισμικό 

(κώδικας Normperiod) είναι ικανά να προσδιορίσουν τις σημαντικότερες ιδιοσυχνότητες. 

• Τα GPS αποδεικνύεται ότι μπορούν να καταγράφουν επιτυχώς τη μορφή της 

ταλάντωσης, όπως προκύπτει από την ανάλυση με wavelet από όπου προέκυψε η 

γραμμική αύξηση της συχνότητας διέγερσης. Όσον αφορά το εύρος της κίνησης το 

προσδιόρισε αξιόπιστα για τιμές εύρους >10mm.  

• Οι καταγραφές των RTS αποδείχθηκαν ικανές για τον προσδιορισμό των κύριων 

ιδιοσυχνοτήτων του ταλαντωτή, καθώς και του εύρους ταλάντωσης. Ωστόσο, λόγω της 

σχετικά χαμηλής συχνότητας καταγραφής του, το RTS δεν μπορούσε να καταγράψει 

λεπτομερειακά την κίνηση του ταλαντωτή, με αποτέλεσμα οι φασματικές αναλύσεις να 

παρουσιάζουν θόρυβο, που έγινε αισθητός κυρίως στην ανάλυση με wavelet.  

 

5.5 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ 

GPS, RTS  

 

5.5.1 Ανάλυση της επίδρασης της γωνίας σκόπευσης με RTS σε  μονοβάθμιες 

ταλαντώσεις 

 

Σε αυτή την σειρά πειραμάτων εξετάστηκε αν και με ποιο τρόπο επηρεάζεται η 

ποιότητα των καταγραφών του RTS από την γωνία σκόπευσης ως προς τον άξονα 

ταλάντωσης. Όπως παρουσιάστηκε στην παράγραφο 3.3.1.4, το RTS τοποθετήθηκε σε 
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τρεις διαφορετικές θέσεις όπου σχημάτιζε τρεις διαφορετικές γωνίες σκόπευσης ως προς 

τον άξονα ταλάντωσης: α) ~0ο, β) ~60ο και γ) ~90ο, με την απόσταση να κυμαίνεται 50-

200m (Σχ.3.13). Διεξήχθησαν μετρήσεις από ίδιες αποστάσεις για τις τρεις διαφορετικές 

γωνίες ώστε να είναι ίδιες οι συνθήκες των πειραμάτων, ενώ όπως διαπιστώθηκε 

προηγουμένως (παρ.5.2.1.2), για αποστάσεις 40-200m δεν παρατηρήθηκε να επηρεάζεται 

η αξιοπιστία των καταγραφών του RTS. 

Για αυτή την σειρά των πειραμάτων πραγματοποίηθηκαν ταλαντώσεις 10, 20mm και 

συχνότητας 0.5, 1, 2, 3 και 4 Hz (για συχνότητα διέγερσης 4 Hz δεν εκτελέστηκε 

ταλάντωση εύρους 10mm). Για την ανάλυση των χρονοσειρών του RTS ακολουθήθηκε η 

μεθοδολογία που παρουσιάστηκε στην παρ.4.1.3. Οι αποκλίσεις στο εύρος ταλάντωσης 

που εκτιμήθηκε κατά τη διάρκεια των πειραμάτων ταλαντώσεων σε σχέση με τις 

πραγματικές τιμές που εκτιμήθηκαν παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.8. Από τον πίνακα 

αυτόν δεν προκύπτει κάποια σημαντική διαφοροποίηση στο εκτιμημένο εύρος 

μετακίνησης ανάλογα με τις διαφορετικές γωνίες σκόπευσης. Δηλαδή, συνάγεται ότι η 

γωνία σκόπευσης δεν επηρεάζει συστηματικά την απόδοση του RTS. 

Στο Σχήμα 5.17 παρουσιάζονται αντιπροσωπευτικά διαγράμματα χρονοσειρών του 

RTS που αντιστοιχούν σε πειράματα όπου το RTS στοχεύει τον άξονα ταλάντωσης υπό 

γωνία 0ο και 90ο, αντίστοιχα. Τα συγκρινόμενα πειράματα αντιστοιχούσαν σε κοινό εύρος 

και συχνότητα ταλάντωσης, ενώ οι κόκκινες γραμμές ορίζουν τα αντίστοιχα πραγματικά 

εύρη ταλάντωσης. Από τα διαγράμματα αυτά συνάγονται τα εξής:  

Πινακας 5.8: Απόκλιση του εκτιμημένου εύρους ταλάντωσης των καταγραφών RTS από 
το πραγματικό, για τις τρεις διαφορετικές γωνίες σκόπευσης (0ο, 60ο, 90ο) ως προς τον 
άξοντα ταλάντωσης, για τις εξεταζόμενες συχνότητες και εύρη ταλάντωσης 
 

 Εύρος ταλάντωσης 

 10mm 20mm 

 Γωνία σκόπευσης RTS 

Συχνότητα 

διέγερσης 

0ο 60ο 90ο 0ο 60ο 90ο 

Απόκλιση εκτίμησης εύρους RTS από το πραγματικό (mm) 

0,5 Hz 0.9 1.0 1.0 1.0 1.0 1.1 

1 Hz 1.0 1.0 1.0 1.2 1.3 1.2 

2 Hz 1.2 1.4 1.5 2.3 2.5 2.5 

3 Hz 1.6 1.8 1.9 3.0 3.2 3.3 

4 Hz 1.9 2.0 2.2 - - - 
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1. το εύρος των ταλαντώσεων προσδιορίζεται πρακτικά και σε όλες τις περιπτώσεις 

καταγραφής (υπό γωνία 0ο, 60ο και 90ο) εξίσου αξιόπιστα και  

2. εμφανίστηκε πιο έντονα το φαινόμενο των απωλειών κύκλων ταλάντωσης και 

μέγιστων μετακινήσεων (clipping effect) στις χρονοσειρές του RTS που αντιστοιχούσαν 

στην θέση της κάθετης σκόπευσης από ότι στις χρονοσειρές του RTS που αντιστοιχούσαν 

στη θέση στην προέκταση του άξονα ταλάντωσης. Αυτό ήταν αναμενόμενο καθώς στις 

καταγραφές κάθετα στον άξονα ταλάντωσης και κυρίως για υψηλές μέσες ταχύτητες 

ταλάντωσης (>15m/sec) υπάρχει μεγαλύτερη αδυναμία του RTS στην καταγραφή 

ταλάντωσης λόγω της στροφής του οργάνου, σε αντίθεση με τις καταγραφές RTS κατά τον 

άξονα, όπου το όργανο δεν υπόκειται σε στροφή.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Σχήμα 5.17: Διαγράμματα χρονοσειρών των RTS για στόχευση ταλάντωσης υπό γωνία 
90ο(αριστερά) και 0ο(δεξιά). Οι χρονοσειρές είναι συγκριτικές για ταλαντώσεις ίδιων 
συχνοτήτων και εύρους (κόκκινες γραμμές). Παρατηρείται ότι και με τις δύο στοχεύσης το 
εύρος προσδιορίζεται πρακτικά με την ίδια αξιοπιστία, ενώ παρατηρούνται κάποιοι κύκλοι 
ταλαντώσεων που δεν καταγράφονται λεπτομερειακά (κόκκινα βέλη), εξαιτίας της υψηλής 
συχνότητας καταγραφής (4Hz).  
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Ωστόσο, όσον αφορά τον προσδιορισμό του εύρους ταλάντωσης προκύπτει (πάντα 

για τις εξεταζόμενες αποστάσεις των 40-200m) ότι  η γωνία στόχευσης δεν επηρεάζει 

ουσιαστικά την απόδοση του RTS, παρόλο του γεγονότος ότι όταν το RTS παρακολουθεί 

κάθετα την ταλάντωση στον άξονα της εμφανίζεται εντονότερα το φαινόμενο της 

απώλειας καταγραφής τμήματος μερικών εκ των των κύκλων ταλάντωσης. Αυτό οφείλεται 

σε μεγάλο βαθμό στο ότι η μέγιστη μετακίνηση κατά την ταλάντωση είναι μέχρι 30mm 

και σε συνδυασμό με την απόσταση σκόπευσης (>40m) η γωνία στροφής του RTS που 

προκύπτει είναι μικρή: οφφ 02.0)4003,0(tan 1 ≤⇒≤ − . Λόγω της πολύ μικρής γωνίας 

στροφής του RTS κατά την παρακολούθηση του στόχου ελαχιστοποιούνται τα σφάλματα 

στον προσδιορισμού γωνίας στροφής και για το λόγο αυτό οι καταγραφές στις δύο θέσεις 

είναι πρακτικά ίδιας ποιότητας και εξαρτώνται κυρίως από το σφάλμα της μετρούμενης 

απόστασης. 

 

5.5.2 Ανάλυση χρονοσειρών GPS και RTS για διεγέρσεις μεγάλης χρονικής διάρκειας 

 

Όπως αναφέρθηκε στην παράγραφο 3.3.3 όλα τα πειράματα διαρκούσαν περίπου 

1min, όσο δηλαδή διαρκούν χαρακτηριστικές δυναμικές διεγέρσεις όπως οι σεισμοί. Σε 

αυτή την σειρά πειραμάτων εξετάστηκε αν επηρεάζεται η απόδοση των GPS, RTS από την 

διάρκεια των διεγέρσεων. Για το λόγο αυτό διέξηχθησαν και πειράματα ταλαντώσεων 

όπου η διέγερση διαρκούσε έως και 10min.   

Η διάταξη των πειραμάτων ήταν ίδια με αυτή που χρησιμοποιήθηκε στα πειράματα 

μονοβάθμιου ταλαντωτή, που παρουσιάστηκε στην παράγραφο 3.3.1.1. Διεξήχθησαν 

πειράματα εύρους 10 και 20mm και συχνότητας 1,2,3 και 4 Hz. Ο προσδιορισμός του 

εύρους ταλάντωσης πραγματοποιήθηκε με βάση την μεθοδολογία που ακολουθήθηκε και 

στα υπόλοιπα πειράματα (παρ.4.1.3).  

Από την ανάλυση των χρονοσειρών του GPS διαπιστώθηκε ότι οι χρονοσειρές του 

παρουσίαζαν φαινομενικές ψευδοδιακυμάνσεις όμοιες με των χρονοσειρών GPS των 

πειραμάτων διάρκειας 1min. Η κύρια διαφορά ήταν ότι στα πειράματα των 10min οι 

μικροδιακυμάνσεις ήταν πιο έντονες σε μέγεθος και σε πλήθος, με αποτέλεσμα να 

αλλοιώνουν περισσότερο την χρονοσειρά της ταλάντωσης. Με βάση την μεθοδολογία της 

παραγράφου 4.1.2 απολείφθηκαν οι ψευδοδιακυμάνσεις και προέκυψαν οι χρονοσειρές 

των υπολοίπων από όπου προσδιορίστηκε το εύρος ταλάντωσης. Στο Σχήμα 5.18 

παρουσιάζονται ενδεικτικά παραδείγματα.  
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από τα οποία παρατηρείται να καταγράφεται η ταλάντωση ενώ εμφανίζονται και κάποια 

σφάλματα (μεμονωμένες τιμές), τα οποία σε πειράματα αυτά συναντώνται πιο συχνά λόγω 

της μεγάλης διάρκειας των διεγέρσεων.  

Στον Πίνακα 5.7 παρουσιάζονται οι αποκλίσεις των εκτιμήσεων εύρους ταλάντωσης 

από τις πραγματικές τιμές, ενώ παράλληλα και οι αποκλίσεις που προέκυψαν από τις 

αντίστοιχες χρονοσειρές GPS διάρκειας 1 min. Με σύγκριση των αποκλίσεων αυτών 

παρατηρείται ότι δεν εμφανίζονται πρακτικά διαφορές στις εκτιμήσεις του εύρους της 

ταλάντωσης, με εξαίρεση τις ψευδοδιακυμάνσεις.   

Όσον αφορά τις χρονοσειρές του RTS, δεν παρατηρήθηκαν φαινομενικές 

ψευδοδιακυμάνσεις και στις μακράς διάρκειας χρονοσειρές. Με βάση την μεθοδολογία της 

παραγράφου 4.1.2 αφαιρέθηκε η μέση τάση και με βάση την χρονοσειρά των υπολοίπων 

στην συνέχεια εκτιμήθηκε το εύρος ταλαντωσης το οποίο συγκρίθηκε με το πραγματικό 

(πιν.5.10). Συγκρίνοντας τις εκτιμήσεις αποκλίσεων εύρους με τις αντίστοιχες των 

πειραμάτων του 1min δεν παρατηρήθηκαν ουσιαστικές διαφορές στις εκτιμήσεις. Αυτό  

α) β) 

γ) δ) 

Σχήμα 5.18: Διαγράμματα των βασικών χρονοσειρών των καταγραφών του GPS για 
πειράματα εύρους και συχνότητας (α) 1Hz, 2cm και (β) 2Hz, 1cm, για πειράματα μεγάλης 
διάρκειας (~10min). Εμφανίστηκαν έντονες ψευδοδιακυμάνσεις στις χρονοσειρές εξαιτίας 
θορύβου οι οποίες απαλοίφθηκαν με την χρήση κυλιόμενου μέσου όρου, από όπου 
προέκυψαν οι χρονοσειρές των υπολοίπων (γ, δ). 
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Πίνακας 5.9: Μέση απόκλιση της εκτίμησης του εύρους ταλάντωσης με βάση καταγραφές 
GPS από τις πραγματικές τιμές για διεγέρσεις διάρκειας ~10min και ~1min  
 

 Απόκλιση εκτίμησης εύρους GPS από την πραγματική τιμή (mm) 

 Διάρκεια διέγερσης (min) 

 1 10 

Συχνότητα 

διέγερσης (Hz) 

Εύρος ταλάντωσης (mm) 

1 2 1 2 

1 1.8 2.2 1.9 2.3 

2 1.4 1.9 1.4 1.8 

3 1.1 1.4 1.0 1.4 

 

Πίνακας 5.10: Μέση απόκλιση του εκτιμημένου εύρους ταλάντωσης των καταγραφών 
RTS από το πραγματικό όπως προέκυψε με βάση την ανάλυση των χρονοσειρών RTS για 
τις διεγέρσεις διάρκειας ~10min. Παρατίθενται και οι αποκλίσεις των χρονοσειρών του 
GPS των πειραμάτων για διεγέρσεις διάρκειας ~1min  
 

 Απόκλιση εκτιμημένου έυρους RTS από το πραγματικό (mm) 

 Διάρκεια διέγερσης (min) 

 1 10 

Συχνότητα 

διέγερσης (Hz) 

Εύρος ταλάντωσης (mm) 

1 2 1 2 

1 0.9 1.5 1.0 1.4 

2 1.0 2.8 1.2 2.7 

3 1.3 3.6 1.4 3.4 

 

σημαίνει ότι εφόσον οι συνθήκες των μετρήσεων (περιβαλλοντικές και καιρικές συνθήκες) 

παραμένουν σταθερές η αύξηση της διάρκειας του διαστήματος παρατήρησης δεν επιδρά 

ουσιαστικά στην ποιότητα των αποτελεσμάτων.      

 

5.5.3 Αναλυση χρονοσειρών GPS για μεγάλο μήκος βάσης (~200m) 

 

Στα πειράματα πρωτοβάθμιων και τριτοβάθμιων ταλαντώσεων που διεξήχθησαν, το 

μήκος βάσης (απόσταση μεταξύ δέκτη βάσης και δέκτη ελέγχου GPS) κυμαινόταν στα 20-

30m, απόσταση σχετικά μικρή για τις εφαρμογές καταγραφών μετακινήσεων σε 

κατασκευές. Για το λόγο αυτό κρίθηκε απαραίτητο να εξεταστεί αν επηρεάζεται η 

απόδοση του GPS στην μέτρηση ταλαντώσεων από το μήκος της βάσης. Για μικρές τιμές 
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(<500-1000m), η απόσταση βάσης επιρρεάζει τις μετρήσεις των οργάνων όταν έχει ως 

αποτέλεσμα να είναι διαφορετικός ο περιβάλλον χώρος των δεκτών, δηλαδή η πορεία του 

σήματος των δορυφόρων μέχρι τους δέκτες καθώς και το πλήθος-γεωμετρία των 

δορυφόρων. Εφόσον αυτές οι παράμετροι δεν μεταβάλλονται η απόσταση βάσης δεν 

αναμένεται να επηρεάζει πρακτικά την απόδοση των δεκτών.  

Για να διερευνηθεί και να επιβεβαιωθεί η θεώρηση αυτή, διεξήχθησαν μετρήσεις με 

μήκος βάσης ~300m, που αποτελεί ένα αντιπροσωπευτικό μήκος κατά τις εφαρμογές 

καταγραφών μετακινήσεων κατασκευών (Meng et al., 2004; Roberts et al., 2004; Li et al., 

2004; Kijewski-Correa et al., 2006). Τα πειράματα που έγιναν αφορούσαν μετρήσεις με 

συχνότητα ταλάντωσης 1 και 2Hz και εύρος 10, 20 30mm.        

Στο Σχήμα 5.19 παρουσιάζονται δύο ενδεικτικές χρονοσειρές αποτελεσμάτων των 

πειραμάτων, στις οποίες  εμφανίστηκαν έντονες ψευδοδιακυμάνσεις και οι οποίες 

απαλοίφθηκαν από τις χρονοσειρές με χρήση κινούμενου μέσου όρου (με βήμα 35 όρων 

και κάλυψη 34 όρων). Στα νέες χρονοσειρές των υπολοίπων που προέκυψαν 

προσδιορίστηκε το εύρος ταλάντωσης με βάση την μεθοδολογία που αναπτύχθηκε στην 

παράγραφο 4.1.3. Οι αποκλίσεις των εκτιμήσεων από τα πραγματικά μεγέθη για τα 

πειράματα βάσης 200m παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.11, όπου παράλληλα για σύγκριση 

παρατίθενται και οι αντίστοιχες αποκλίσεις για μήκος βάσης 30m (Πιν. 5.3). Από την 

σύγκριση φαίνεται ότι δεν υπάρχει κάποια διαφοροποίηση στην ποιότητα των μετρήσεων 

των δύο τύπων, πράγμα το οποίο δείχνει ότι το μήκος βάσης δεν επιρρεάζει την απόδοση 

του GPS, όταν κυμαίνεται μέχρι αποστάσεις των 500m, και κυρίως όταν δεν διαφέρουν οι 

περιβαλλοντικές συνθήκες (περιβάλλον χώρος) και των πλήθος και η διάταξη των 

δορυφόρων εκ των οποίων λαμβάνουν σήμα οι δύο δέκτες.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 133 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 5.11: Μέση απόκλιση του εκτιμημένου εύρους ταλάντωσης των καταγραφών 
GPS από το πραγματικό όπως προέκυψε με βάση την ανάλυση όλων των χρονοσειρών 
GPS για μήκος βάσης 200m. Παρατίθενται και οι αποκλίσεις των χρονοσειρών του GPS 
των πειραμάτων για μήκος βάσης 30m  
 

 Απόκλιση εκτιμημένου έυρους GPS από το πραγματικό (mm) 

 Μήκος βάσης δεκτών GPS (απόσταση δέκτη βάσης και δέκτη ελέγχου) 

 30 300 

Συχνότητα 

διέγερσης (Hz) 

Εύρος ταλάντωσης (mm) 

1 2 1 2 

1 1.8 2.2 1.7 2.4 

2 1.4 1.9 1.5 2.2 

3 1.1 1.4 1.2 1.3 

 

 
 

Σχήμα 5.19: Χρονοσειρές μετρήσεων του GPS για πειράματα ταλαντώσεων με εύρος και 
συχνότητα ταλάντωσης (α) 10mm, 1 Hz και β) 20mm, 2 Hz, αντίστοιχα. Οι 
ψευδοδιακυμάνσεις-χαμηλόσυχνη συνιστώσα των μετρήσεων απαλοίφονται με εφαρμογή 
κυλιόμενου μέσου όρου (βήμα 35 και επικάλυψη 34, κόκκινη γραμμή) και προκύπτουν οι 
χρονοσειρές των υπολοίπων-υψίσυχνων χρονοσειρών (γ, δ, οι κόκκινες γραμμές ορίζουν το 
πραγματικό εύρος ταλάντωσης).  

α) β) 

γ) δ) 
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ΜΕΡΟΣ Γ 

 

ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑΣ 

ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΚΗΦΙΣΟΥ  
 

Η μεταλλική πεζογέφυρα που μελετήθηκε βρίσκεται στην Αθήνα, στη λεωφόρο 

Κηφισού, κάθετα στον άξονα της, περίπου 1km πριν την διασταύρωση με την λεωφόρο 

Ράλλη με κατεύθυνση προς Πειραιά.  Η γέφυρα (Σχ.6.1) μελετήθηκε από τον Πολιτικό 

Μηχανικό κ. Γ. Σεκαρά 2002 και κατασκευάστηκε από την ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ το 2003. 

Στα πλαίσια των πειραμάτων η πεζογέφυρα διεγέρθηκε από συγχρονισμένα άλματα 

και συχγρονισμένο βηματισμό ομάδας ατόμων και οι κινήσεις της (απόκριση) 

καταγράφηκαν από γεωδαιτικά όργανα, των οποίων οι καταγραφές αναλύθηκαν στη 

συνέχεια για την εκτίμηση των παραμέτρων των ταλαντώσεων.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 6.1: Άποψη της πεζογέφυρας στη λεωφόρο  Κηφισού που μελετήθηκε. 
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6. ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑ ΚΗΦΙΣΟΥ 
 

6.1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

6.1.1 Γενικά χαρακτηριστικά  

 

Η πεζογέφυρα που μελετήθηκε είναι συμμετρική, μορφής μεταλλικού 

χωροδικτυώματος, αποτελούμενη από τρία ανοίγματα, τα οποία λόγω του αρμού διακοπής 

που υπάρχει μεταξύ τους μπορούν να θεωρηθούνται ότι λειτουργούν ανεξάρτητα, ως 

αμφιαρθρωτή δοκός. Το συνολικό μήκος της γέφυρας είναι 62m, με μεγαλύτερο το 

κεντρικό άνοιγμα μήκους 41,5m, ενώ τα δύο ακριανά είναι μήκους 10,25m (Σχ.6.2, 6.3), 

όπως προέκυψαν με βάση τα αρχιτεκτονικά σχέδια της γέφυρας που διατέθηκαν από τον 

μελετητή. Το μεταλλικό χωροδικτύωμα εδράζεται πάνω σε τέσσερις πυλώνες οκταγωνικής  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 6.2: Όψη της μεταλλικής πεζογέφυρας στη λεωφόρο Κηφισού όπως προέκυψε 

από το διατεθέν αρχείο CAD. Είναι εμφανές ότι η κατασκευή μπορεί σε πρώτη προσέγγιση 

να χαρακτηριστεί ως άθροισμα τριών αμφιαρθρωτών φορέων. 

Σχήμα 6.3: Εγκάρσια τομή της γέφυρας. Οι κύριες διαστάσεις (πλάτος, ύψος) προέκυψαν 
από το διατεθέν αρχείο CAD ενώ οι διαστάσεις των μελών (κυκλικής διατομής πάνω και 
στα πλαινά και Ι-διατομής στο κάτω μέρος, σε mm) εκτιμήθηκαν από επιτόπου μέτρηση 
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διατομής από οπλισμένο σκυρόδεμα (Σχ.6.4). Το χωροδικτύωμα αποτελείται από χιαστί 

συνδέσμους στο πάνω και στο κάτω μέρος οι οποίοι περιορίζουν τις πλευρικές 

μετακινήσεις και αυξάνουν σημαντικά την δυσκαμψία της κατασκευής. Το κάτω οριζόντιο 

μέρος του δικτυώματος είναι καλυμμένο με φύλλα χάλυβα επί των οποίων γίνεται η 

διέλευση των πεζών (Σχ.6.4).  

 

6.1.2 Στοιχεία μελέτης 

Τα στοιχεία που διατέθηκαν από τον μελετητή κ. Γ. Σεκαρά αφορούσαν κυρίως τις 

προδιαγραφές και τους κανονισμούς με βάση τους οποίους πραγματοποιήθηκε και 

ελέγχθηκε η μελέτη. Οι υπολογισμοί της συγκεκριμένης πεζογέφυρας αναφέρθηκε ότι 

έγιναν κατά DIN 1045,1054,1055,1072,1075,4014,4227, E 39/99, E.C.-1 ,E.C.-3. Οι 

αντίστοιχοι έλεγχοι επίσης αναφέρθηκε ότι έγιναν κατά E.C.-3 σύμφωνα με την 

παράγραφο 4.3.2.(2) και κατά AASHTO σύμφωνα με την παράγραφο 8.9.31. Τα υλικά 

που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή της ήταν χάλυβας S 235 και σκυρόδεμα 

C30/37, B 35(DIN). 

Ως ελάχιστη συχνότητα της πεζογέφυρας ορίστηκε η τιμή 3Hz, χαρακτηριστικό το 

οποίο κατατάσει την γέφυρα ως σχετικά δύσκαμπτη (κύριες ιδιοσυχνότητες μεγαλύτερες 

από 1 Hz, Bachmann et al., 1997), ενώ μέγιστο βέλος κάμψης λόγω κινητών φορτίων 

ορίστηκε 3cm ενώ κατά AASHTO είναι 4cm. Τα επιτρεπόμενα φορτία προέκυψαν με 

βάση την σχέση:  

 
Σχήμα 6.4: Όψη γέφυρας όπου παρατηρούνται οι χιαστί σύνδεσμοι του δικτυώματος και 
οι οκταγωνικής διατομής πυλώνες 
 

Οκταγωνικός πυλώνας 

χιαστί 
σύνδεσμοι 
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   2.5 KN/m2  < P=2 +[120/(L+30)] <5 KN/m2,  για 10m<L<210m  

(EC-3, 2004). Συνεπώς για το μεσαίο άνοιγμα (το οποίο συμπεριφέρεται ανεξάρτητα από 

τα υπόλοιπα, παρ.6.1.1) μήκους 41,5m το επιτρεπόμενο φορτίο είναι 3,67 ΚΝ/ m2. 

 

6.1.3 Διαθέσιμα στοιχεία έργου 

 

Από τον μελετητή διατέθηκαν τα αρχιτεκτονικά σχέδια της γέφυρας σε αρχεία 

Autocad από όπου προέκυπταν οι κύριες διαστάσεις της (μήκος, πλάτος, ύψος) καθώς και 

τα μήκη των μελών της, ενώ δόθηκαν και οι προδιαγραφές-έλεγχοι με τους οποίους έγινε η 

μελέτη. Ωστόσο, δεν διατέθηκαν λεπτομερή στοιχεία για την δυναμική ανάλυση της 

γέφυρας παρά μόνο ότι: 

• η ελάχιστη ιδιοσυχνότητα είναι 3 Hz  

• η μέγιστη επιτρεπτή μετακίνηση είναι 3cm. 

Επιπλέον δεν διατέθηκαν λεπτομερή στοιχεία για τις διαστάσεις των μελών της 

γέφυρας, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η ακριβής δυναμική ανάλυση του φορέα και 

ο προσδιορισμός των ιδιοσυχνοτήτων.   

Για το λόγο αυτό έγινε επί τόπου καταγραφή των διαστάσεων των μελών της 

γέφυρας, για όσες από αυτές ήταν δυνατό, καθώς ορισμένες διαστάσεις των διατομών 

(όπως το πάχος της κυκλικής διατομής των μελών) απαιτούσαν τεχνικές (όπως διάτρηση 

των στοιχείων) που δεν ήταν επιτρεπτές. Με βάση τις μετρούμενες διαστάσεις και τις 

τυπικές διατομές των σιδηροδοκών (Φούντας, 2001) εκτιμήθηκαν οι λεπτομερείς 

διαστάσεις των μελών (Πιν.6.1) στις οποίες στηρίχθηκε η δυναμική ανάλυση του 

κεντρικού φορέα της κατασκευής, η οποία παρουσιάζεται στη συνέχεια (παρ.6.2), και ο 

προσδιορισμός των ιδιοσυχνοτήτων του.   

 

Πίνακας 6.1: Διαστάσεις μελών του φορέα όπως προέκυψαν με βάση τις επί τόπου 
μετρήσεις ορισμένων εκ των διαστάσεων (π.χ. διαμέτρου, πλάτους, υψους) και εκτιμήσεις 
των υπολοίπων (πάχους) με βάση τις τυπικές διατομές των σιδηροδοκών (Φούντας, ///).   

Σωληνωτή διατομή Περίμετρος (mm) Διάμετρος (mm) Πάχος διατομής (mm)

Περιμετρικά μέλη 780 244.5 6.3 

Άνω μέλη 860 273 7.1 

Δοκός Ι Ύψος (mm) Πλάτος (mm) 
Πάχος (mm) 

κορμού βάσης 
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 Στόχος της ανάλυσης αυτής ήταν προφανώς η κατά προσέγγιση εκτίμηση του πεδίου 

των τιμών (τάξη μεγέθους) όπου κυμαίνονται τα κύρια δυναμικά χαρακτηριστικά (εύρος 

μετακίνησης και συχνότητα) του φορέα, ώστε να μπορεί να γίνει σύγκριση με τα 

αντίστοιχα δυναμικά χαρακτηριστικά όπως αυτά θα προέκυπταν από ανάλυση των 

μετρήσεων των γεωδαιτικών οργάνων.   

 

6.2 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΣ 

ΓΕΦΥΡΑΣ  

 

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως (παρ.6.1.3), η δυναμική ανάλυση του τμήματος 

της γέφυρας που πραγματοποιήθηκε στηρίχθηκε: 

• σε στοιχεία που προέκυψαν από τα αρχιτεκτονικά σχέδια (μήκος, πλάτος, ύψος 

ανοιγμάτων) και πληροφορίες του μελετητή (όπως χαρακτηριστικά υλικών) και 

• σε επί τόπου καταμέτρηση των περισσοτέρων χαρακτηριστικών διαστάσεων των 

διατομών των μελών και εκτιμήσεις των υπόλοιπων διαστάσεων με βάση τις τυπικές 

διατομές των σιδηροδοκών.  

Επίσης, εκτιμήθηκε και το φορτίο της διέγερσης, τόσο το μέγεθός του όσο και η μορφή 

του. Με βάση τα στοιχεία αυτά έγινε η δυναμική ανάλυση με την οποία προσδιορίστηκαν 

προσεγγιστικά οι ιδιοσυχνότητες και οι μετακινήσεις της γέφυρας, εκτιμώντας με τον 

τρόπο αυτό το πεδίο των τιμών που θα πρέπει να προκύψουν από την ανάλυση των 

μετρήσεων των γεωδαιτικών οργάνων.  

 

6.2.1 Προσομοίωση φορέα 

 

Δεδομένου του αρμού διακοπής μεταξύ των ακριανών ανοιγμάτων και του 

κεντρικού θεωρήθηκε ότι και τα τρία ανοίγματα της γέφυρας συμπεριφέρονται ως τρία 

ανεξάρτητα αμφιαρθρωτά τμήματα (παρ.6.1.1). Για το λόγο αυτό στην ανάλυση που 

πραγματοποιήθηκε εξετάστηκε μόνο το κεντρικό άνοιγμα, στο οποίο ασκήθηκε το φορτίο, 

και του οποίου οι στηρίξεις  θεωρήθηκαν αρθρώσεις. Το απλοποιητικό μοντέλο του φορέα 

με την αντίστοιχη φόρτιση παρουσιάζεται στο Σχήμα 6.5. 

 

 

Μέλη καταστρώματος 200 66 5.7 8.6 

Σχήμα 6.5: Απλοποιητικό μοντέλο του κεντρικού ανοίγματος της γέφυρας η οποία 
μελετήθηκε και παρουσιάζεται ως αμφιαρθρωτή δοκός με κατακόρυφη δύναμη στο μέσο 
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Με βάση τα αρχιτεκτονικά σχέδια, το μήκος του κεντρικού ανοίγματος προέκυψε 

41.5m, ενώ με βάση τις επί τόπου μετρήσεις προσδιορίσηκε η περίμετρος των κυκλικών 

μελών, η οποία για τα μέλη περιμετρικά του καταστρώματος και των πλαινών προέκυψε 

περίπου 86cm, ενώ για τα μέλη στο πάνω μέρος προέκυψε περίπου 78cm. Από τις 

περιμέτρους τους προσδιορίστηκε η διάμετρος τους και με βάση τις τυπικές διαστάσεις 

των σιδηροδοκών εκτιμήθηκαν οι υπόλοιπες διατομές. Με τον ίδιο τρόπο έγινε και ο 

προσδιορισμός και των υπόλοιπων στοιχείων, όπως οι σιδηροδοκοί Ι-διατομής που 

βρίσκονταν στο κάτω μέρος της γέφυρας. Οι λεπτομερείς διαστάσεις των μελών που 

εκτιμήθηκαν παρουσιάζονται στον Πίνακα 6.1. Όσο αφορά το χάλυβα αυτός ήταν S235 με 

μέτρο ελαστικότητας Ε=210Gpa και λόγο Poison v=0.3 (Τριανταφύλλου, 1997). 

 

6.2.2 Ανάλυση γέφυρας-Προσδιορισμός ιδιοσυχνοτήτων και ιδιομορφών 

 

Η ανάλυση της γέφυρας πραγματοποιήθηκε με την χρήση του λογισμικού SAP9. 

Αρχικά σχεδιάστηκε ο κάνναβος με βάση τα αρχιτεκτονικά σχέδια. Οι διατομές των 

σιδηροδοκών ορίστηκαν με βάση τις τιμές του Πίνακα 6.1 και τις εκτιμήσεις που 

προαναφέρθηκαν, ενώ τα υλικά ορίστηκαν με βάση στοιχείων που δόθηκαν από τον 

μελετητή. Με βάση τους ορισμούς των διατομών και των υλικών μορφώθηκε ο φορέας 

(Σχ.6.6), ο οποίος είχε 12 βαθμούς ελευθερίας, θεωρώντας ως αρθρώσεις τις στηρίξεις στα 

άκρα του κεντρικού ανοίγματος.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Σχήμα 6.6: Προσομοίωμα της πεζογέφυρας στο SAP9, όπου διακρίνονται τα μεταλλικά 
μέλη του δικτυώματος και οι αρθρώσεις στήριξης στις άκρες. Επίσης εμφανίζονται και οι 
φορτίσεις των αλμάτων (πράσινα βέλη) στους τέσσερις κόμβους στο μέσο του ανοίγματος 
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Πίνακας 6.2: Κυριότερες ιδιοπερίοδοι, ιδιοσυχνότητες και ιδιομορφικές συμμετοχές 
μαζών του κεντρικού τμήματος της μελετούμενης πεζογέφυρας (εκτίμηση) 
Ιδιομορφή Ιδιοπερίοδος (sec) Ιδιοσυχνότητα (Hz) Συμμετοχή Μάζας στην Uz (%) 

1η 0.2291 4.312 0.85 

2η 0.1609 7.010 0.02 

3η 0.1535 8.732 0.01 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Από την ιδιομορφική ανάλυση προέκυψαν 12 ιδιοσυχνότητες, από τις οποίες οι τρεις 

πρώτες αποδεικνύονται ως οι πλέον σημαντικές καθώς το άθροισμα των αντίστοιχων 

ιδιομορφικών μαζών (modal participation mass) άγγιζε το 90% του συνόλου (Clough and  

Penzien, 1993). Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον Πίνακα 6.2. 

 Η κυριότερη ιδιοσυχνότητα εκτιμήθηκε ως 4,312 Hz, η οποία έρχεται σε συμφωνία 

με τα στοιχεία του μελετητή (ότι η ιδιοσυχνότητες είναι μεγαλύτερες των 3 Hz, Σχ.6.7), 

και αποτελεί τη μόνη που μπορεί να ανιχνευθεί από το GPS και το RTS καθώς οι 

υπόλοιπες ιδιοσυχνότητες προέκυψαν μεγαλύτερες από 5 Hz και υπερβαίνουν το επίπεδο 

ευαισθησίας των γεωδαιτικών μεθόδων (Psimoulis and Stiros, 2008). 

 

 

 

 

 
Σχήμα 6.7: Προσομοίωμα πεζογέφυρας Κηφισού όπως προέκυψε από ανάλυση με το 
λογισμικό SAP9, με βάση την παραμόρφωση όπως την ορίζει η πρώτη ιδιομορφή της  
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6.2.3 Προσομοίωση φόρτισης 

 

Το επόμενο βήμα ήταν να γίνει μία προσομοίωση της φόρτισης των αλμάτων κατά 

τη διάρκεια του πειράματος και να αναλυθεί η συμπεριφορά της γέφυρας. Όπως με τις 

διαστάσεις των μελών, έτσι και με την φόρτιση η εκτίμηση της έγινε προσεγγιστικά. Η 

προσομοίωση ακολούθησε τον τύπο που έχει προταθεί από διάφορους ερευνητές για 

αντίστοιχα πειράματα, τα οποία όμως δεν αφορούσαν καταγραφές γεωδαιτικών οργάνων 

(πχ. Gentile and Gallino, 2008; Brownjohn, 1997).  

Θεωρήθηκε ότι η φόρτιση διήρκεσε 60sec, με περίοδο αλμάτων 1 sec και παλμικής 

μορφής. Λόγω του μη απόλυτα συντονισμένου άλματος που πραγματοποιήθηκε από την 

ομάδα των φοιτητών, θεωρήθηκε ότι το φορτίο του άλματος δεν ασκήθηκε στιγμιαία, αλλά 

είχε μία συνολική διάρκεια 0.4 sec, με 0.2 sec να διαρκεί η επιφόρτιση και 0.2sec να 

διαρκεί η αποφόρτιση, με μέγιστο φορτίο σε κάθε ακέραιο δευτερόλεπτο. Το συνολικό 

φορτίο προσδιορίστηκε περίπου 4KN (5 άτομα βάρους 80kgr κατά μέσο όρο).  Στο φορτίο 

αυτό προστέθηκε ένα πρόσθετο 100% του φορτίου που αντιστοιχούσε στο φορτίο που 

ασκούσαν οι άλτες λόγω της επιπλέον δύναμης που ασκούσαν κατά την διάρκεια της 

προσπάθειας τους για την διεξαγωγή των αλμάτων. Το συνολικό φορτίο των 8KN 

εφαρμόστηκε συμμετρικά στο μέσο του ανοίγματος σε μία επιφάνεια περίπου 6m2. Κατά 

την ανάλυση της κατασκευής το συνολικό φορτίο ισομοιράστηκε στους τέσσερις άμεσους 

γειτνιάζοντες κόμβους του μέσου του ανοίγματος: δύο στους εξωτερικούς κόμβους στο 

μέσο του ανοίγματος και δύο στους άμεσα γειτνιάζοντες κόμβους εκατέρωθεν των 

κεντρικών (Σχ.6.6). Το φορτίο που εφαρμόστηκε σε κάθε κόμβο είχε την μορφή που 

φαίνεται στο Σχήμα 6.8.        

  

6.2.4 Δυναμική ανάλυση των μετακινήσεων 

 

Από την ανάλυση με βάση την φόρτιση που περιγράφτηκε στην παρ. 6.2.3 και το μοντέλο 

που αναπτύχθηκε στο SAP9 προέκυψε η μετακίνηση του φορέα. Για την ανάλυση 

θεωρήθηκε απόσβεση 3%, όπως θεωρείται για τις περισσότερες μεταλλικές κατασκευές. Η 

μέγιστη τιμή, όπως αναμενόταν, παρουσιάστηκε στο μέσο του ανοίγματος και 

υπολογίστηκε περίπου 4,35mm. Τόσο η ιδιοσυχνότητα των 4.3Hz όσο και η μετακίνηση 

των 4,35mm που προέκυψαν από την ανάλυσή μας είναι πρακτικά συμβατές με τις 

αντίστοιχες τιμές που είχαν δοθεί από τον μελετητή κατασκευαστή (ιδιοσυχνότητα >3Hz 
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και μετακίνηση <3cm, αντίστοιχα). Η χρονική διάρκεια της απόσβεσης της κίνησης με 

βάση την ιδιομορφική ανάλυση είναι περίπου 3sec (Σχ. 6.9).    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 6.8: Προσομοίωση της μεταβολής του φορτίου που ασκήθηκε μέσω των αλμάτων 
συναρτήσει του χρόνου. Το φορτίο αυτό εφαρμόστηκε σε 4 κόμβους του μοντέλου της 
γέφυρας: δύο στο μέσο του ανοίγματος (στα άκρα της διατομής) και δύο στους δύο 
πλησιέστερους εκατέρωθεν κόμβους (βλεπε Σχ.6.6).  

 

Σχήμα 6.9: Ανω: Κατακόρυφη μετακίνηση του μέσου του ανοίγματος του 
καταστρώματος όπως προέκυψε από την ιδιομορφική ανάλυση στο SAP9 για την φόρτιση 
του άλματος που επιλέχθηκε (πάνω, τιμές μετακίνησης σε mm). Κάτω: Αντίστοιχες 
καταγραφές επιταχυνσιογράφου όπου φαίνεται η απόσβεση να διαρκεί περίπου 3 sec 
(κάτω). 

 

απόσβεση 

απόσβεση 
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7. ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ 

ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑΣ ΚΗΦΙΣΟΥ 
 

Οι μετρήσεις που διεξήχθησαν στην πεζογέφυρα του Κηφισού αφορούσαν τις 

ταλαντώσεις που προέκυψαν από διέγερση της γέφυρας από συντονισμένο βηματισμό και 

άλματα. Οι καταγραφές αφορούσαν το μέσο του κεντρικού ανοίγματος και έγινε με 

πληθώρα γεωδαιτικών οργάνων και επιταχυνσιογράφου. Για την πραγματοποίηση των 

μετρήσεων οι βασικές διαδικασίες χωρίστηκαν σε τρία στάδια:  

1. Επιλογή των οργάνων που θα χρησιμοποιήθούν για την εκτέλεση των μετρήσεων, 

επιλογή των σημείων της γέφυρας των οποίων θα καταγραφούν οι μετακινήσεις 

(θέσεις ελέγχου) καθώς και οι θέσεις των οργάνων που θα τοποθετηθούν εκτός 

γέφυρας (θέσεις βάσεις).  

2. Σχεδιασμό και κατασκευή ειδικών βάσεων για την τοποθέτηση των οργάνων στα 

διάφορα σημεία της γέφυρας.  

3. Εγκατάσταση των γεωδαιτικών οργάνων στα σημεία της γέφυρας και καταγραφή των 

μετακινήσεων λόγω της διέγερσης από τους πεζούς. 

Όλος ο σχεδιασμός των μετρήσεων (επιλογή θέσεων ελέγχου, οργάνων, κλπ.) 

προέκυψε με βασικό γνώμονα την καταγραφή της πραγματικής κίνησης του ανοίγματος 

της γέφυρας από όλα τα όργανα, όσο είναι αυτό εφικτό, με τον δυνατό λιγότερο θόρυβο.  

 

7.1 ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ  

 

7.1.1 Όργανα μετρήσεων  

 

Τα όργανα που χρησιμοποιήθηκαν στις μετρήσεις ήταν GPS, RTS και  

επιταχυνσιογράφος. Τα όργανα διαχωρίστηκαν σε δύο κατηγορίες: τα όργανα που 

τοποθετήθηκαν πάνω στη γέφυρα (όργανα ελέγχου) και τα όργανα που τοποθετήθηκαν 

εκτός της γέφυρας και ως προς τα οποία γίνονται οι καταγραφές (όργανα βάσης ή όργανα 

αναφοράς). Στα πειράματα χρησιμοποιήθηκαν  

Όργανα GPS: πέντε δέκτες GPS, δύο τύπου Hiper-Pro (Topcon), δύο GB-1000 (Topcon) 

και ένα Javad, ενώ υπήρχαν διαθέσιμες και δύο επιπλέον κεραίες choke-ring. Οι πέντε 

δέκτες είναι διπλής συχνότητας (L1 και L2) και έχουν δυνατότητα καταγραφής 10 Hz, 

εκτός από τον Javad που έχει δυνατότητα καταγραφής 20Hz. Οι ονομαστικές ακρίβειες  
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Πίνακας 7.1: Τυπικές προδιαγραφές ακρίβειας από την Topcon για τους δέκτες GPS GB-
1000 (Topcon, 2002). 
 

Μέθοδος μετρήσεων GPS 
Ακρίβεια προσδιορισμού συντεταγμένων GB-1000 (mm)

Οριζόντιες Κατακόρυφη 

Post-Process kinematic 3mm ± 0.5ppm 6mm ±0.5ppm 

RTK 10mm ±1.0ppm 15mm ± 1.0ppm 

 

των δεκτών παρουσιάζονται στους Πίνακες 3.2 και 6.3. Να σημειωθεί ότι οι δέκτες Hiper-

Pro  και Javad είναι αυτοί που χρησιμοποιήθηκαν στα πειράματα ταλαντώσεων, άρα έχει 

εξεταστεί η απόδοσή τους. Όσον αφορά τις choke-ring κεραίες εμφανίζουν το 

χαρακτηριστικό ότι μειώνουν τον θόρυβο των μετρήσεων που οφείλεται στην πολυ-

ανάκλαση (multipath) και για το λόγο αυτό χρησιμοποιούνται ευρέως σε εφαρμογές 

παρακολούθησης κατασκευών και ιδιαίτερα σε καλωδιωτές γέφυρες (Roberts et al., 2004; 

Meng et al. 2004; Brown et al., 2007). Οι choke-ring κεραίες που χρησιμοποιήθηκαν ήταν 

οι CR-3 της Topcon. 

Ρομποτικοί θεοδόλιχοι (RTS): Δύο RTS (LEICA TCA 1201) με δύο ανακλαστήρες 

υψηλής ακριβείας τύπου AGA (Kontogianni et al., 2007). Τα RTS αυτά χρησιμοποιήθηκαν 

στα πειράματα των ταλαντώσεων και τα χαρακτηριστικά τους παρουσιάστηκαν στους 

Πίνακες 3.4 και 3.5.  

Επιταχυνσιογράφος: ένας επιταχυνσιογράφος τύπου AC-23 της GeoSIG. Ο 

επιταχυνσιογράφος αυτός είναι ψηφιακός με σύστημα καταγραφής σε τρεις άξονες  

(τριτοβάθμιος ταλαντωτής). Το βασικό χαρακτηριστικό του είναι η συχνότητα καταγραφής 

η οποία φτάνει τα 250 Hz, η οποία υπερκαλύτπει τις ανάγκες των πειραμάτων αλλά και 

όλων των εφαρμογών παρακολούθησης των κατασκευών του Πολιτικού Μηχανικού. Ο 

επιταχυνσιογράφος ενεργοποιόταν αυτόματα (event-triggered) όταν η διέγερση 

ξεπερνούσε συγκεκριμένη τιμή επιτάχυνσης (0,01 m/sec2) και ήταν συνδεδεμένος με 

ιδιαίτερο GPS  οπότε οι καταγραφές του ήταν σε χρόνο GPS.   

Η χρήση δύο RTS, τα οποία ήταν όργανα βάσης, επέτρεψε να έχουμε τουλάχιστον 

δύο σημεία ελέγχου, όπου θα τοποθετούντο δύο ανακλαστήρες. Η διάθεση πέντε δεκτών 

GPS έδινε την δυνατότητα για τέσσερα το πολύ σημεία ελέγχου, καθώς τουλάχιστον ένας 

δέκτης GPS έπρεπε να χρησιμοποιηθεί ως όργανο βάσης. Τέλος ο επιταχυνσιογράφος ως 

όργανο ελέγχου θα τοποθετείτο σε μία εκ των θέσεων ελέγχου των γεωδαιτικών οργάνων. 



 145 
 

Συνεπώς, η επιλογή του πλήθους των θέσεων ελέγχου καθόριζε και την διάταξη των 

οργάνων.  

Τελικά θεωρήθηκε σκόπιμο να εστιαστούν οι μετρήσεις πρακτικά σε 

παρακολούθηση ενός σημείου κατά μήκους της γέφυρας, με στόχο την δημιουργία ενός 

«υπερστατικού» («highly reduntant») δικτύου καταγραφής (δηλαδή παραπάνω του ενός 

οργάνου για κάθε σημείο ελέγχου) με ανεξάρτητα όργανα (GPS, RTS και 

επιταχυνσιογράφο) με στόχο την καλύτερη εκτίμηση των ταλαντώσεων αλλά και τον 

καλύτερο δυνατό έλεγχο της αξιοπιστίας των μετρήσεων των οργάνων (Psimoulis and 

Stiros, 2007). Με τον τρόπο αυτό, όχι μόνο ελέγχεται η απόδοση ενός οργάνου με άλλο 

όργανο ίδιου τύπου (π.χ. οι καταγραφές δύο δεκτών GPS αλληλοελέγχονται), αλλά και με 

όργανα άλλου τύπου με στόχο ασυσχέτιστες μετρήσεις, δηλαδή μετρήσεις που 

προέρχονται από όργανα με διαφορετικές αρχές λειτουργίας και  που επηρεάζονται από 

διαφορετικούς παράγοντες (π.χ. δορυφορικές  μετρήσεις GPS και επίγειες μετρήσεις RTS).  

 

7.1.2 Επιλογή θέσεων εγκατάστασης οργάνων (θέσεις ελέγχου)   

 

Η επιλογή του σημείου παρακολούθησης της γέφυρας έγινε με βάση το κριτήριο της 

καταγραφής της πιο μεγάλης και αντιπροσωπευτικής κίνησης της γέφυρας, λαμβάνοντας 

πάντα υπόψη του περιορισμούς που επιβάλονται τόσο από την γεωμετρία της όσο και από 

τα διαθέσιμα όργανα. Με βάση την γεωμετρία της γέφυρας και του συστήματος τριών 

αμφιαρθρωτών δοκών, που αντιστοιχούσε καθένα από τα τρία ανοίγματα, θεωρήθηκε ως 

καταλληλότερο σημείο ελέγχου το μέσο του κεντρικού ανοίγματος, όπου αναμένεται να 

εμφανιστούν μεγαλύτερες μετακινήσεις (Μαστρογιάννης, 1999) και αγνοήθηκαν τα 

ακριανά ανοίγματα που ήταν μικρότερου ανοίγματος. Οι δυνατές θέσεις της γέφυρας που 

θα μπορούσαν να τοποθετηθούν τα όργανα στο κέντρο της γέφυρας είναι οι εξής (Σχ.7.1): 

i) Η κουπαστή της γέφυρας, η οποία όμως εν μέρει ταλαντώνεται ανεξάρτητα από τον 

κύριο φορέα κυρίως στην εγκάρσια διεύθυνση της γέφυρας, με αποτέλεσμα οι μετρήσεις 

των οργάνων στη διεύθυνση αυτή να είναι επηρεασμένες και από τις δευτερεύουσες 

ταλαντώσεις της κουπαστής. Η θέση αυτή επιπλέον, έχει το μειονέκτημα της επίδρασης 

της πολύ-άνακλασης του σήματος του GPS στα περιβάλλοντα μεταλλικά στοιχεία του 

φορέα (multipath effect), το οποίο περιορίζεται ωστόσο με την χρήση choke-ring antenna.   

ii) Το δάπεδο του καταστρώματος, το οποίο λόγω της κάλυψης του με χαλύβδινα φύλλα 

θα παρουσίαζε δευτερεύουσα κίνηση εν μέρει ανεξάρτητη από αυτή της γέφυρας, ενώ  
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εμφανίζονταν προβλήματα στην εγκατάσταση των οργάνων λόγω των επεμβάσεων που θα 

έπρεπε να πραγματοποιηθούν (τρύπημα δαπέδου φύλλων κλπ) που δεν ήταν επιτρεπτές.  

iii) Τα μέλη του πάνω μέρους του μεταλλικού δικτυώματος. Τα σημεία αυτά ήταν μέρη 

του φέροντος οργανισμού και άρα οι μετακινήσεις τους είναι αντιπροσωπευτικές της 

κινηματικής της γέφυρας. Επιπλέον, πλεονεκτεί σε σχέση με τις θέσεις του δαπέδου και 

της κουπαστής:  

α) λόγω της πολύ καλής ορατότητας που έχουν σε σχέση με τα υπόλοιπα σημεία 

(κουπαστή και δάπεδο) ως προς την ουράνια σφαίρα, καθώς ήταν στο ψηλότερο σημείο 

της κατασκευής, το οποίο επιτρέπει ανεμπόδιστη ορατότητα των δεκτών GPS προς τους 

δορυφόρους και  

β) στην απουσία μεταλλικών στοιχείων ψηλότερα από τον δέκτη GPS στα οποία 

πιθανότατα θα ανακλάτο το σήμα των δορυφόρων εισάγοντας θόρυβο λόγω πολύ-

ανάκλασης του σήματος του GPS (multipath effect). 

Από τις θέσεις αυτές καταλληλότερη θεωρήθηκε το πάνω μέρος του δικτυώματος, κυρίως 

γιατί επέτρεπε τη τοποθέτηση στο ίδιο πρακτικά σημείο ενός δέκτη GPS και ενός 

ανακλαστήρα RTS ώστε να μπορούν να συγκριθούν οι αντίστοιχες καταγραφές. Για το 

λόγο αυτό επιλέχθηκε να τοποθετηθούν στο μέσο του κεντρικού ανοίγματος και στο πάνω 

μέρος του δικτυώματος ένας δέκτης GPS και ένας ανακλαστήρας, ενώ σε μία γειτνιάζουσα 

θέση ελέγχου, που απείχε μικρή απόσταση (~1m) τοποθετήθηκε ένα δεύτερο ζεύγος GPS-

ανακλαστήρα για να μην εμφανίζονται πρακτικά διαφορές στις μετακινήσεις των δύο 

σημείων (Σχ. 7.2).   

 
Σχήμα 7.1: Φωτογραφία της γέφυρας όπου διακρίνονται τα τρία πιθανά σημεία 
τοποθέτησης οργάνων (α) πάνω μέρος του χωροδικτυώματος, (β) κουπαστή και (γ) 
δάπεδο γέφυρας.  Τελικά επελέγησαν οι δύο πρώτες 

πιθανές θέσεις 
ελέγχου 
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Οσοναφορά τον επιταχυνσιογράφο δεν ήταν δυνατή η τοποθέτηση του στο πάνω 

μέρος του δικτυώματος λόγω του μεγάλου μεγέθους του οργάνου και των πολλών 

διαφορετικών τμημάτων του που προκαλούσαν πρόβλημα στη στήριξή του. Για το λόγο 

αυτό επιλέχθηκε η κουπαστή για την τοποθέτηση του (Σχ. 7.3), παρά το μειονέκτημα που 

αναφέρθηκε πιο πάνω. Εξάλλου, η ενόργανη παρακολούθηση της γέφυρας αποσκοπούσε 

κυρίως στην καταγραφή των κατακόρυφων μετακινήσεων, στις οποίες δεν αναμένονται 

ιδιαίτερες σημαντικές ανεξάρτητες δευτερεύουσες κινήσεις της κουπαστής σε σχέση με 

την υπόλοιπη γέφυρα. Για τον επιπλέον έλεγχο των μετρήσεων του επιταχυνσιογράφου 

θεωρήθηκε σκόπιμο η τοποθέτηση ενός ακόμα οργάνου GPS στη κουπαστή, ώστε να 

υπάρχουν και άλλες ανεξάρτητες μετρήσεις για την ίδια θέση. Ως κεραία (antenna) του 

δέκτη GPS χρησιμοποιήθηκε choked-ring antenna, για να μειωθεί η επίδραση της πολύ-

ανάκλασης του σήματος στις παράπλευρες μεταλλικές επιφάνειες. 

Συνοπτικά η τελική διάταξη των οργάνων που επιλέχθηκε ήταν η εξής:  

1) δύο ζεύγη GPS-ανακλαστήρα σε κοντινή απόσταση (~1m) στο πάνω μέρος του 

δικτυώματος (θέσεις 1,2) και  

2) ένα ζεύγος επιταχυνσιογράφου-GPS στη κουπαστή (θέση 3).  

Όλα τα σημεία παρατήρησης βρίσκονται στο μέσο του ανοίγματος και συνεπώς 

επιτυγχάνεται πρακτικά ο στόχος ενός υπερστατικού δικτύου οργάνων για την  

 

 

ανακλαστήρες 

δέκτες GPS 

Σχήμα 7.2: Οι δύο θέσεις ελέγχου (1,2) στο πάνω μέρος του μεταλλικού δικτυώματος στο 
μέσο του κεντρικού ανοίγματος όπου τοποθετήθηκαν-πακτώθηκαν δύο δέκτες GPS 
(Hiper-Pro) και δύο ανακλαστήρες. Λόγω εγγύτητας και δομικής ομοιότητας των θέσεων 
των δύο στοιχείων καταγράφηκε πρακτικά η ίδια κίνηση  

Θέση ελέγχου 2

Θέση ελέγχου 1
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παρακολούθηση του μέσου του ανοίγματος της γέφυρας, ιδιαίτερα της κατακόρυφης 

ταλάντωσης. 

 

7.2 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 

 

7.2.1 Προετοιμασία μετρήσεων  

 

Η σωστή τοποθέτηση-πάκτωση των οργάνων ήταν κρίσιμη παράμετρος για την 

διεξαγωγή αντιπροσωπευτικών πειραμάτων ώστε οι μετρήσεις των οργάνων να μπορούν 

να θεωρηθούν αξιόπιστες και αντιπροσωπευτικές της κίνησης της γέφυρας. Για το λόγο 

αυτό κατασκευάστηκαν ειδικές βάσεις για την τοποθέτηση των οργάνων στις θέσεις 

ελέγχου, ώστε τα όργανα ελέγχου να είναι πακτωμένα.  

Για τις θέσεις ελέγχου 1 και 2, οι οποίες είναι στο πάνω μέρος της γέφυρας 

κατασκευάστηκε ειδική βάση-«δαχτυλίδι» κατάλληλης διαμέτρου (Σχ.7.4), η οποία θα 

μπορούσε να περικλείσει το μεταλλικό στοιχείο του δικτυώματος και να πακτωθεί σε 

αυτό. Η βάση αυτή σε δύο αντιδιαμετρικές θέσεις είχε κοχλιωτές απολήξεις για την 

τοποθέτηση του δέκτη GPS και του ανακλαστήρα RTS ώστε να επιτυγχάνονται 

ταυτόχρονες μετρήσεις των μετακινήσεων της ίδιας θέσης ελέγχου με τα δύο όργανα. 

Για τα όργανα της θέσης ελέγχου στην κουπαστή κατασκευάστηκαν δύο ειδικές 

βάσεις-πλάκες: μία για την κεραία GPS και μία για τον επιταχυνσιογράφο, οι οποίες  

 
Σχήμα 7.3: Η θέση ελέγχου στη κουπαστή στο μέσο του κεντρικού ανοίγματος (θέση 
ελέγχου 3) όπου τοποθετήθηκαν ο επιταχυνσιογράφος και δέκτης GPS. Χρησιμοποιήθηκε 
ειδική κεραία τύπου choke-ring για το GPS για την μείωση των σφαλμάτων πολύ-ανάκλασης 
λόγω των παράπλευρων μεταλλικών στοιχείων 

choked-ring κεραία GPS 

Θέση ελέγχου 3 

επιταχυνσιογράφος 
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εξασφάλιζαν την σταθερότητα και την πάκτωση των οργάνων πάνω στην κουπαστή. Η 

βάση του επιταχυνσιογράφου επέτρεπε την ελεύθερη χρήση των κοχλιώσεων του 

επιταχυνσιογράφου με τις οποίες γινόταν η οριζοντίωση. Όλες οι βάσεις σχεδιάστηκαν στο 

Εργαστήριο και κατασκευάστηκαν στο Μηχανουργείο του Πανεπιστημίου Πατρών.   

 

7.2.2 Διεξαγωγή πειραμάτων 

 

Η διεξαγωγή των μετρήσεων πραγματοποιήθηκε στις 2 Δεκεμβρίου 2007, ημέρα 

Κυριακή, ώστε να περιοριστούν οι παρεμβάσεις από διερχόμενους πεζούς και να είναι 

μειωμένος ο κυκλοφοριακός φόρτος ο οποίος προκαλεί διαταραχή της ατμόσφαιρας 

επιδρώντας δυσμενώς στις μετρήσεις του RTS (Kontogianni et al., 2007). Την ημέρα αυτή 

επικρατούσε σχετική άπνοια ώστε να μην υπάρχουν πιθανές εγκάρσιες μετακινήσεις λόγω 

των ανεμοπιέσεων.  

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως (παρ.7.2.1), κατασκευάστηκαν βάσεις κατάλληλες 

για την πακτωμένη τοποθέτηση των οργάνων στα σημεία ελέγχου, με την χρήση των 

οποίων η διάταξη των οργάνων ήταν η εξής: 

• Με τις δύο βάσεις-«δαχτυλίδι» τοποθετήθηκαν δύο GPS και δύο ανακλαστήρες 

RTS  στο πάνω μέρος του μεταλλικού χωροδικτυώματος. Ο δέκτης GPS τοποθετείτο στο 

πάνω μέρος (πάνω από τα μεταλλικά στοιχεία) της βάσης ενώ ο ανακλαστήρας στο κάτω 

μέρος (Σχ.7.2). Η μία από τις δύο βάσεις τοποθετήθηκε στο κέντρο του ανοίγματος 

(σημείο ελέγχου 1, GPS1-RTS1) και η δεύτερη βάση τοποθετήθηκε περίπου 1m δεξιότερα 

Σχήμα 7.4: Σύστημα πάκτωσης του δέκτη GPS και του ανακλαστήρα RTS στα κυκλικής 
διατομής στοιχεία του πάνω μέρους του δικτυώματος της γέφυρας. 
 



 150 
 

της κεντρικής βάσης (σημείο ελέγχου 2, GPS2-RTS2), ώστε η κίνηση των δύο 

διαφορετικών θέσεων ελέγχου να είναι πρακτικά η ίδια (με βάση την μικρή απόσταση και 

την δυσκαμψία της γέφυρας).  

• Ο επιταχυνσιογράφος τοποθετήθηκε στο κάτω μέρος της κουπαστής (Σχ.7.3) με 

χρήση της ειδικής βάσης (σημείο ελέγχου 3, ACC3), η οποία εξασφάλιζε την πάκτωση και 

την οριζοντίωση του με τους άξονές του προσανατολισμένους στους άξονες της γέφυρας. 

Στο πάνω σημείο της κουπαστής τοποθετήθηκε η κεραία του τρίτου δέκτη GPS (σημείo 

ελέγχου 3, GPS3) ο οποίος παρακολουθούσε πρακτικά την ίδια κατακόρυφη κίνηση με τον 

επιταχυνσιογράφο (Σχ.6.13). 

Όσον αφορά τα όργανα βάσεων χρησιμοποιήθηκαν δύο GPS και δύο RTS, τα οποία 

τοποθετήθηκαν στη γειτονία της γέφυρας σε απόσταση 60-80m από αυτή, σε θέση που να 

μην εμποδίζεται η ορατότητα προς την γέφυρα (για τα RTS), καθώς και η ορατότητα προς 

την ουράνια σφαίρα (για τα GPS; Σχ.7.5). Επιπλέον, λήφθηκε μέριμνα τα δύο RTS  να 

στοχεύουν περίπου κάθετα τους δύο ανακλαστήρες. Όσον αφορά τα GPS βάσης 

χρησιμοποιήθηκαν δύο για να εξασφαλιστεί υπερστατικό (reduntant) σύστημα 

καταγραφών βάσης, αλλά και για να αντιμετωπιστεί και ο κίνδυνος της διακοπής των 

καταγραφών ενός δέκτη βάσης.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 7.5: Πλήρη διάταξη οργάνων βάσης: δύο GPS (το GPSbase1 μπροστά και το 
GPSbase2 στο βάθος) και δύο RTS (το RTS1 αριστερά και το RTS2 δεξιά) 

GPS base 1 
RTS1 

GPS base 2 

RTS2 
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Συνοπτικά, το δίκτυο ελέγχου που υιοθετήθηκε, αποτελούμενο από  3 δέκτες  GPS 

στα σημεία ελέγχου (1,2,3), δύο ανακλαστήρες στα σημεία ελέγχου 1,2 και ένα 

επιταχυνσιογράφο στο σημείο ελέγχου 3 φαίνεται στο Σχήμα 7.6, ενώ στο Σχήμα 7.7 

παρουσιάζεται όλη τη διάταξη του ενόργανου δικτύου των οργάνων στα σημεία ελεγχου 

και βάσεων.  

Στα σημεία ελέγχου 1 και 2 στο πάνω μέρος του δικτυώματος χρησιμοποιήθηκαν οι 

δέκτες GPS Hiper Pro, καθώς είχαν το πλεονέκτημα να είναι συμπαγείς (μπαταρία, δέκτης 

και κεραία σε ενιαία συσκευή; παρ.3.2.3), οπότε αποφεύχθηκε η συνδεσμολογία και η 

επιμέρους στήριξη των διάφορων τμημάτων του GPS. Στη θέση ελέγχου 3 της κουπαστής 

χρησιμοποιήθηκε δέκτης TopCon GB-1000, ενώ για κεραία χρησιμοποιήθηκε μία choke-

ring antenna CR-3 TopCon, για τους λόγους που αναφέρθηκαν πιο πάνω (παρ. 7.1.1). Για 

τα GPS βάσης χρησιμοποιήθηκαν στον ένα σταθμό (GPSbase 1) ο δέκτης Javad με μία 

choke-ring κεραία ενώ στον δεύτερο σταθμό (GPSbase 2)  χρησιμοποιήθηκε ένας δέκτης 

TopCon GB-1000 με κεραία AC-3. Για τις καταγραφές των RTS χρησιμοποιήθηκαν τα 

δύο διαθέσιμα όργανα με τους ανακλαστήρες AGA, ενώ ο επιταχυνσιογράφος πακτώθηκε 

στην κουπαστή (ACC3).  

Τα GPS ρυθμίστηκαν να καταγράφουν με συχνότητα 10 Hz (μέγιστη συχνότητα των 

Hiper-Pro και των GB-1000), ενώ τα RTS τα οποία ρυθμίστηκαν σε ονομαστική 

συχνότητα στα 10 Hz, αλλά με βάση όσων αναφέρθηκαν στην παρ.3.6.2, κατέγραφαν 

ουσιαστικά με μη σταθερή συχνότητα 6-7Hz. Όσον αφορά τον επιταχυνσιογράφο στο 

σημείο ελέγχου 3 ρυθμίστηκε στα 250 Hz.   

 

7.2.2.1 Διέγερση της γέφυρας 

Οι διεγέρσεις της γέφυρας προκλήθηκαν κατά την διάρκεια των μετρήσεων από ρυθμική 

φόρτιση που προκλήθηκε από πεζούς. Πήραν μέρος 6-7 άτομα, συνολικής μάζας περίπου 

400kgr (4ΚΝ), οι οποίοι διέγειραν την γέφυρα με δύο διαφορετικούς τρόπους: 

1. επιτόπια, συντονισμένα άλματα με συχνότητα περίπου 1 - 1.5 Hz (Σχήμα 7.8α) και 

2.  συντονισμένη κίνηση τροχάδην κατά μήκος της γέφυρας (Σχήμα 7.8β). 

Οι τύποι αυτοί της διέγερσης έχουν χρησιμοποιηθεί συστηματικά σε πολλά 

αντίστοιχα πειράματα άλλων ερευνητών (Gentile and Gallino, 2008; Brownjohn, 1997). 

Τα χρονικά όρια αρχής και τέλους των διεγέρσεων σημειώνονταν επι πλέον και με απλό 

χρονόμετρο χειρός. Συνολικά προκλήθηκε διέγερση της γέφυρας εφτά φορές (kif1- kif7). 

Τα χαρακτηριστικά των διεγέρσεων παρουσιάζονται στον Πίνακα 7.2, τα δε χρονικά όρια 

αρχής και τέλους τους εκφράζονται σε χρόνο GPS. Να επισημανθεί ότι ο χρόνος του RTS 
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GPS 

ανακλαστήρες 

επιταχυνσιογράφος 

Σχήμα 7.6: Πανοραμική άποψη όλων των σημείων ελέγχου στο μέσο ανοίγματος της 
γέφυρας: δύο σημεία στο πάνω μέρος του δικτυώματος (GPS1, 2, RTS1, 2) και ένα σημείο 
στη κουπαστή (GPS3, επιταχυνσιογράφος) 

 

RTS2

GPS1 
ανακλαστήρας

GPS2 
ανακλαστήρας

GPS3 
Επιταχυνσιογρά

GPS base

GPS base
RTS1

Σχήμα 7.7: Κάτοψη της πεζογέφυρας όπου υποδεικνύονται οι τρεις θέσεις ελέγχου (1, 2, 
3) και τα όργανα που τοποθετήθηκαν σε αυτές, καθώς και τα όργανα βάσης  
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είχε συσχετιστεί με αυτή του GPS με πειραματικές και υπολογιστικές μεθόδους που έχουν 

αναπτυχθεί στο Εργαστήριο και αναλύονται λεπτομερώς αλλού (Καριζώνης, 2009) για να 

διευκολυνθεί ο εντοπισμός των διαστημάτων διεγέρσεων στα αρχεία του RTS.  

Η ένταση και η χρονική διάρκεια των διεγέρσεων αυξανόταν βαθμιαία ώστε κατά τις 

διεγέρσεις 6 και 7, η διέγερση έγινε ιδιαίτερα αισθητή στα άτομα που συμμετείχαν στο 

πείραμα, πράγμα το οποίο αποδείκτηκε και από  την ανάλυση των καταγραφών των 

οργάνων.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 7.2 Σύνοψη των χαρακτηριστικών των διεγέρσεων  που επιβλήθηκαν στη γέφυρα 
και αντίστοιχες διαθέσιμες μετρήσεις οργάνων  
 

Διέγερση Είδος διέγερσης 

Αρχή 

Διέγερσης 

Τέλος 

Διέγερσης 
Διαθέσιμες Μετρήσεις 

(προσεγγιστικά) 
GPS 

1,2,3 

RTS 

1,2 
Επιταχ/φος 

kif1 Επιτόπια άλματα 12:04:25 12:05:18 Ναι Ναι Ναι 

kif2 Επιτόπια άλματα 12:06:20 12:07:30 Ναι Ναι Ναι 

kif3 Τροχάδην 12:10:15 12:11:03 Ναι Ναι Ναι 

kif4 Επιτόπια άλματα 12:11:30 12:12:20 Ναι Ναι Ναι 

kif5 Τροχάδην 12:14:20 12:14:55 Ναι Ναι Ναι 

kif6 Επιτόπια άλματα 12:15:43 12:16:38 Ναι Ναι Ναι 

kif7 Επιτόπια άλματα 12:21:56 12:22:24 Ναι Ναι Ναι 

Σχήμα 7.8: Διέγερση της γέφυρας με κατά το δυνατόν συντονισμένα επιτόπια άλματα 
(αριστερά) μέσης συχνότητας 1 Hz και διέγερση της γέφυρας με κατά το δυνατόν 
συντονισμένη κίνηση τροχάδην μέσης συχνότητας 1 Hz (δεξιά). 
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8. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΩΝ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗΣ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑΣ 
 
 
8.1 ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 

Το πρώτο βήμα της ανάλυσης των δεδομένων ήταν να μεταφερθούν τα αρχεία των 

καταγραφών των οργάνων (GPS, RTS και επιταχυνσιογράφου) σε Η/Υ. Οι καταγραφές 

του GPS απαιτούσαν επιπλέον επεξεργασία σε κατάλληλο λογισμικό ώστε να προκύψουν 

οι χρονοσειρές των συντεταγμένων των GPS ελέγχου (κινούμενων) με βάση τις 

διορθώσεις από τα GPS βάσης (επίλυση με κινηματική μέθοδο).  

 

8.1.1 Επίλυση καταγραφών GPS με κινηματική μέθοδο 

 

Η επίλυση των καταγραφών των κινούμενων GPS πραγματοποιήθηκε με την χρήση 

του λογισμικού Pinnacle, που είναι ένα συνηθισμένο εμπορικό λογισμικό χαμηλότερης 

ποιότητας σε σχέση με άλλα αντίστοιχα εξειδικευμένα λογισμικά (πχ TRACK), για τους 

εξής δύο λόγους:  

1) Με βάση μεγάλο αριθμό πειραμάτων που έχουν γίνει στο Εργαστήριο επί χρόνια 

και από τα πειράματα των ταλαντώσεων που αναλύονται στις παρ.5.2, το λογισμικό αυτό 

αποδείχτηκε ικανοποιητικό για τις συγκεκριμένες εφαρμογές κινούμενου δέκτη (kinematic 

mode). 

2) Είναι πολύ απλό στη χρήση του και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ευρέως. Εξάλλου, 

στόχος της έρευνας αποτελούσε η διερεύνηση της καταλληλότητας του GPS για πρακτικές 

εφαρμογές του πολιτικού μηχανικού και μάλιστα και από απλούς χρήστες χωρίς την χρήση 

πολύπλοκων-επιστημονικών λογισμικών, απαίτηση που θα καθιστούσε την εφαρμογή της 

γεωδαιτικής μεθόδου μη ευρέως εφαρμόσιμη.  

Η επίλυση των καταγραφών έγινε δύο φορές: μία φορά έχοντας ως δέκτη βάσης τον 

Legacy-H της Javad και την δεύτερη έχοντας ως δέκτη βάσης τον GB-1000 της TopCon με 

κύριο στόχο να ελεγχθούν οι καταγραφές μεταξύ τους και να προκύψουν οι πιο ακριβείς 

καταγραφές.  

Οι παράμετροι που επιλέχθηκαν για την κινηματική επίλυση των καταγραφών 

(kinematic mode) ήταν οι ίδιες με αυτές των πειραμάτων ταλάντωσης και συγκεκριμένα:  

• έγινε χρήση και των δύο συχνοτήτων (L1, L2),  
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• απαλείφθηκαν οι δορυφόροι που σχηματίζαν γωνία με το οριζόντιο επίπεδο ως 

προς τον δέκτη <15ο (γωνία αποκοπής - elevation mask 15o).  Η τιμή της γωνίας αποκοπής 

των 15ο επιλέχθηκε με βάση τα πειράματα ταλαντώσεων αλλά και παρόμοιες εφαρμογές 

GPS υψηλής ακρίβειας (Chen and Yeh, 2001; Meng et al., 2004) και   

• οι συντεταγμένες υπολογίστηκαν στο παγκόσμιο σύστημα αναφοράς WGS84.  

Από τη διάταξη ήταν σαφές ότι οι δύο κεραίες των δεκτών Hiper-Pro (GPS1, GPS2) 

βρίσκονταν πάνω από το μεταλλικό δικτύωμα οπότε δεν επηρεάστηκε η λήψη σήματος 

από παράπλευρες επιφάνειες λόγω πολύ-ανάκλασης του σήματος) ενώ η κεραία του τρίτου 

GPS (choke-ring antenna) ήταν ουσιαστικά μέσα στο χωροδικτύωμα της γέφυρας, 

επηρεαζόταν σε άγνωστο βαθμό από το φαινόμενο της πολύ-ανάκλασης και του οποίου η 

ένταση μειονόταν από τη χρήση κατάλληλων κεραιών.  

Από την επίλυση με βάση τον δέκτη Javad (GPSbase1) προέκυψαν διακοπές στο 

αρχικό διάστημα των καταγραφών έως και 120 sec από άγνωστες αιτίες, πιθανότατα 

διακοπή τροφοδοσίας. Αντίστοιχες διακοπές πάντως είχαν εμφανιστεί και στις καταγραφές 

πειράματων με την συσκευή ταλαντώσεων τα οποία οφείλονταν πιθανότατα στη 

παρεμβολή άλλων σημάτων (Nickitopoulou et al, 2006; Psimoulis and Stiros, 2008) και 

για το λόγο αυτό μάλιστα αναπτύχθηκε στο Εργαστήριο μεθοδολογία φασματικής 

ανάλυσης που να ξεπερνάει τα προβλήματα των διακοπών στις καταγραφές (Pytharouli 

and Stiros, 2008). Όσον αφορά τις καταγραφές της βάσης GPSbase2 (GB-1000 Topcon) 

δεν παρουσίασαν διακοπές στην δειγματοληψία. Το φαινόμενο αυτό επιβεβαίωσε την 

απαίτηση μας για ύπαρξη πολλαπλού («υπερστατικού») συστήματος οργάνων, ώστε να 

αντιμετωπιστούν περιπτώσεις πιθανών διακοπών σε κάποιον από τους δέκτες GPS. Η 

σύγκριση μεταξύ των χρονοσειρών που προέκυψαν από την επίλυση των GPS1, GPS2 ως 

προς τις βάσεις GPSbase1 (δέκτης Javad) και GPSbase2 (δέκτης GB-1000) παρουσιάζεται 

στην παράγραφο 8.4.2. 

Επιπλέον έγινε επίλυση των καταγραφών των GPS μόνο με επεξεργασία της 

συχνότητας L1, το οποίο όμως ωστόσο δεν επέφερε διαφορποιήση στις εκτιμήσεις 

(σχ.8.1). Οπότε η επελέγη η επίλυση με την επεξεργασία των πληροφοριών και των δύο 

συχνοτήτων.  
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8.1.2 Μετασχηματισμός συστήματος αναφοράς μετρήσεων οργάνων  

 

Από κάθε όργανο ελέγχου προέκυψαν τρεις χρονοσειρές συντεταγμένων που 

αντιστοιχούσαν στο σύστημα του κάθε οργάνου. Πιο συγκεκριμένα, για τα GPS το 

σύστημα των αξόνων συντεταγμένων ήταν προσαναντολισμένο σε Βορρά-Ανατολή-

Κατακόρυφο (WGS84), ενώ για τα RTS καθοριζόταν από τον άξονα που όριζε το όργανο 

με τον ανακλαστήρα, τον εγκάρσιο σε αυτόν και την κατακόρυφο. Τέλος, ο 

επιταχυνσιογράφος είχε τοποθετηθεί κατάλληλα, ώστε οι άξονες του να συμπίπτουν με 

τους άξονες της γέφυρας.  

Από πρόχειρη γραφική και μετρητική αποτύπωση της γέφυρας προσδιορίστηκαν οι 

άξονες του κάθε οργάνου σε σχέση με τον άξονα της γέφυρας, και οι γωνίες στροφής οι 

οποίες εικονίζονται στο Σχήμα 8.2. 

Με χρήση του γραμμικού μετασχηματισμού (παρ.3.7.1): 

0' XXRX +⋅=         εξ.8.1 

οι αρχικές χρονοσειρές Χ κάθε οργάνου που αντιστοιχούσαν σε διαφορετικά συστήματα 

συντεταγμένων μετασχηματίστηκαν στις βασικές χρονοσειρές Χ’ που αντιστοιχούσαν σε 

ένα ενιαίο σύστημα αναφοράς κατάλληλο προσαρμοσμένο στους άξονες του 

συγκεκριμένου ανοίγματος, ώστε:  

 
Σχήμα 8.1: Χρονοσειρές της κατακόρυφης συντεταγμένης με επίλυση των καταγραφών 
με χρήση της συχνότητας L1&L2 (α) και L1(β). Οι δύο επιλύσεις είναι όμοιες και γι 
αυτό επελέγη η αρχική επίλυση των L1&L2. 

α) 

β) 
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• ο άξονας x να ταυτιστεί με τον διαμήκη άξονα της γέφυρας 

• ο άξονας y να ταυτιστεί με τον εγκάρσιο άξονα της γέφυρας  

• ο άξονας z να ταυτιστεί με τον κατακόρυφο άξονα της γέφυρας και  

• η αρχή των αξόνων να αντιστοιχεί στην θέση ισορροπίας των σημείων ελέγχου. 

Με τον μετασχηματισμό αυτό όλα τα όργανα αναφέρονταν σε κοινό σύστημα  

συντεταγμένων το οποίο ταυτιζόταν με αυτό της γέφυρας, με αρχή το σημείο ισορροπίας 

κάθε οργάνου. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα οι μετρήσεις μεταξύ των GPS-RTS να είναι 

άμεσα συγκρίσιμες και να αναφέρονται σε μεταβολές συντεταγμένων σε σχέση με τη θέση 

ισορροπίας. Τις νέες αυτές χρονοσειρές αποκαλούμε στο εξής βασικές χρονοσειρές. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1.3 Διαχωρισμός χρονοσειρών διεγέρσεων 

 

Το επόμενο βήμα της ανάλυσης ήταν ο εντοπισμός μέσα στις βασικές χρονοσειρές 

όλων των οργάνων των τμημάτων των χρονοσειρών που αντιστοιχούν στα διαστήματα των 

διεγέρσεων ώστε να μπορούν να συσχετιστούν με τις αντίστοιχες άλλων οργάνων. 

Προφανώς, οι βασικές χρονοσειρές περιείχαν και τις 7 χρονοσειρές του Πίνακα 6.4 που 

αντιστοιχούσαν στις μετακινήσεις των σημείων ελέγχου της πεζογέφυρας λόγω των 

διεγέρσεων.  

Ο διαχωρισμός των χρονοσειρών πραγματοποιήθηκε με βάση τον χρονικό 

διαχωρισμό των διεγέρσεων όπως αυτός προέκυψε από τις καταγραφές του 

επιταχυνσιογράφου, καθώς αυτός καταγράφει διακριτά την έναρξη και την λήξη της 

 
Σχήμα 8.2: Διαγράμματα στροφής των συστημάτων συντεταγμένων των GPS και RTS 
δεξιόστροφα κατά 20ο και 150ο, αντίστοιχα 

 

α) β) 
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διέγερσης σε χρόνο GPS (Σχ.8.3). Επιπλέον ο χρονικός αυτός διαχωρισμός επαληθεύτηκε 

με τους χρόνους έναρξης και λήξης των διεγέρσεων όπως αυτοί προέκυψαν με χρονόμετρο 

χειρός. Ενδεικτικά στο Σχήμα 8.4 εμφανίζονται οι βασικές χρονοσειρές κατά τον 

κατακόρυφο άξονα των GPS1 και RTS1 και ενδεικτικές γραμμές που οριοθετούν τα 

διαστήματα διέγερσης. Ένα προκαταρκτικό συμπέρασμα από το διάγραμμα αυτό είναι ότι 

οι μετρήσεις του GPS περιέχουν σημαντικό θόρυβο, αφού παρουσιάζουν 

ψευδοδιακυμάνσεις ακόμα και όταν το σημείο ελέγχου δεν διεγειρόταν. Όμοιες 

ψευδοδιακυμάνσεις στις χρονοσειρές του GPS παρατηρήθηκαν και στα πειράματα των 

ταλαντώσεων (παρ.5.5.2), αποδεικνύοντας ότι οι ψευδοδιακυμάνσεις οφείλονται σε 

θόρυβο των μετρήσεων GPS (διάταξη δορυφόρων κλπ.), φαινόμενο γνωστό στη 

βιβλιογραφία (π.χ. Meng et al., 2006) και αναμενόμενο.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Όσον αφορά τις μετρήσεις του RTS παρατηρείται ότι υπάρχει σαφής κατ΄αρχήν 

ένδειξη κάποιων διεγέρσεων, με πιο χαρακτηριστικές τις Kif4, Kif6 και Kif7, ενώ φαίνεται 

να μην καταγράφονται σημαντικές μεταβολές συντεταγμένων για τις υπόλοιπες διεγέρσεις.  

Το συμπέρασμα αυτό συμφωνεί και με την αίσθηση της ταλάντωσης που δημιουργήθηκε 

σε όσους ήταν στη γέφυρα κατά την διάρκεια των διεγέρσεων.  

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 8.3: Καταγραφές του επιταχυνσιογράφου για την περίπτωση διέγερσης kif7. Οι δύο 
κόκκινες γραμμές ορίζουν τα χρονικά όρια της διέγερσης 
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Σχήμα 8.4: Χρονοσειρές που περιγράφουν την κίνηση της πεζογέφυρας του Κηφισού στον 
κατακόρυφο άξονα με βάση τις καταγραφές των GPS1 (πάνω) και RTS1 (κάτω) για.την 
συνολική διάρκεια των πειραμάτων. Παρατηρούνται στο διάγραμμα του GPS έντονες 
ψευδοδιακυμάνσεις, ενώ στο διάγραμμα του RTS κινήσεις κατά τις διεγέρσεις Kif4, Kif6 
και Kif7. Λόγω της κλίμακας του χρόνου και της οριζόντιας κλίμακας δεν είναι κατ’αρχήν 
εμφανής η διάκριση του σήματος ταλάντωσης υπό το γενικό θόρυβο. Οι διεγέρσεις  (kif1-
kif7) περιγράφονται μόνο με αρίθμηση. 
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8.2 ΧΑΜΗΛΟΣΥΧΝΕΣ ΚΑΙ ΥΨΙΣΥΧΝΕΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΤΗΣ 

ΚΑΤΑΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ- ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

 

8.2.1 Προσδιορισμός μετακινήσεων γέφυρας κατά τις διεγέρσεις    

 

Οι χρονοσειρές που προέκυψαν από την μέχρι στιγμής επεξεργασία αποτελούσαν το 

άθροισμα του σήματος της μετακίνησης και ενός γενικά αγνώστου θορύβου. Η 

προσπάθεια επομένως εστιάστηκε στην εκτίμηση και απαλοιφή του θορύβου με βάση 

στατιστική και ημιντετερμινιστική προσέγγιση, αντίστοιχη με αυτήν που ακολουθήθηκε 

στην ανάλυση των μετρήσεων των πειραμάτων των ταλαντώσεων (παρ.9.1). Η ανάλυση 

αυτή  πραγματοποιήθηκε σε τρία στάδια (βλέπε παρ. 4.1): 

1. το διαχωρισμό της βασικής χρονοσειράς σε χρονοσειρά υψίσυχνης και 

χαμηλόσυχνης συνιστώσας,  

2. τον προσδιορισμό του ορίου θορύβου των χρονοσειρών χαμηλόσυχνης και 

υψίσυχνης συνιστώσας με βάση καταγραφές που αντιστοιχούσαν σε περιόδους ηρεμίας 

της πεζογέφυρας (δηλαδή διάστημα όπου δεν διερχόταν πεζός ή που δεν υπήρχε διέγερση). 

3. τον προσδιορισμό του εύρους των χρονοσειρών χαμηλόσυχνης και υψίσυχνης 

συνιστώσας σε διαστήματα διεγέρσεων και η διερεύνηση εάν είναι στατιστικά σημαντικές, 

δηλαδή μεγαλύτερες από τα όρια θορύβου.   

 

8.2.2 Διάκριση μεταξύ χαμηλόσυχνων και υψίσυχνων συνιστωσών της 

καταγεγραμμένης κίνησης 

 

Πρωταρχικό στοιχείο της μεθοδολογίας που ακολουθήθηκε αποτέλεσε ο 

διαχωρισμός των βασικών χρονοσειρών σε δύο νέες χρονοσειρές (συνιστώσες) που 

εξέφραξαν χαμηλόσυχνες (short-term ή background component κατά Kijewski et al., 2003) 

και υψίσυχνες (long-term ή resonant component κατά Kijewski et al., 2003) συνιστώσες 

κίνησης που έγινε με βάση τη μεθοδολογία της παραγράφου 4.1.2 και η διερεύνηση του 

κατά πόσο εξέφραζαν την ημιστατική (Astat) και δυναμική μετακίνηση (Adyn) της 

κατασκευής, αντίστοιχα. 

Οι δύο αυτές συνιστώσες συνδέονται με την υπολογισμένη συνολική μετακίνηση Αtot 

με τη σχέση: 

dynstattot AAA +=        εξ. 8.2 
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Με τον όρο ημιστατική μετακίνηση (Astat) ορίζεται η μετακίνηση που προκαλείται 

από σταθερές ή χαμηλόσυχνες διεγέρσεις, των οποίων ο ρυθμός (συχνότητα) εφαρμογής 

τους είναι εκτός του πεδίου των κύριων ιδιοσυχνοτήτων της κατασκευής (Σχ.8.5). 

Αντίθετα, ως δυναμικές μετακινήσεις (Adyn) ορίζονται αυτές που προκαλούνται από 

σχετικά υψίσυχνες διεγέρσεις οι οποίες έχουν ρυθμό (συχνότητα) εφαρμογής εντός του 

πεδίου των κύριων ιδιοσυχνότητων της κατασκευής. Παραδείγματα ημιστατικής και 

δυναμικής φόρτισης είναι αυτές που οφείλονται σε θερμοκρασιακές μεταβολές (διάρκεια 

24 ωρών) και σε σεισμό, αντίστοιχα. Ωστόσο, υπάρχουν και διεγέρσεις, όπως οι 

ανεμοπιέσεις, που προκαλούν συνδυασμό ημιστατικής και δυναμικής μετακίνησης, οπότε 

εμφανίζεται ελαστική ημιστατική μετακίνηση από την θέση ισορροπίας η οποία διαρκεί 

έως και ώρες και μετά το πέρας της διέγερσης. Επιπλέον παρατηρείται και ταλάντωση 

γύρω από κάθε προσωρινή θέση ισορροπίας λόγω της αυξομείωσης της έντασης της 

ανεμοπίεσης, η οποία αντιστοιχεί σε δυναμική μετακίνηση. Στην περίπτωση των  

 

Σχήμα 8.5: Παράδειγμα μίας υποτιθέμενης συνολικής μετακίνησης (α), η οποία 
αναλύεται σε δύο συνιστώσες: μία χαμηλόσυχνη κίνηση (β) και μία υψίσυχνη κίνηση (γ), 
οι οποίες μπορεί να εκφράζουν ημιστατική και δυναμική κίνηση, αντίστοιχα. 

α) 

β) 

γ) 
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διεγέρσεων της πεζογέφυρας, παρότι αυτή χαρακτηρίστηκε ως δύσκαμπτη, είναι πολύ 

πιθανό να εμφανίζεται συνδυασμός ημιστατικών και δυναμικών μετακινήσεων (Σχ.8.6; 

Meng, 2002) και συνεπώς στόχο αποτέλεσε ο εντοπισμός πιθανής ημιστατικής 

μετακίνησης, ο διαχωρισμός της από τη δυναμική και εκτίμηση του εύρους της.  

Ο στόχος αυτός δεν ήταν εύκολο να ικανοποιηθεί για δύο λόγους: 

Πρώτον, στις μετρήσεις των πειραμάτων ταλαντώσεων οι χαμηλόσυχνες χρονοσειρές που 

προέκυψαν ήταν δεδομένο ότι εξέφραζαν θόρυβο. 

Δεύτερον, ενώ ο ρομποτικός θεοδόλιχος έχει τη δυνατότητα να μετρά ημιστατικές 

μετακινήσεις (Psimoulis and Stiros, 2007), οι μετρήσεις GPS χαρακτηρίζονται από 

ψευδοδιακυμάνσεις, όπως προέκυψε και από τα πειράματα ταλαντώσεων (Σχ.5.18) με 

εύρος συνήθως μεγαλύτερο από αυτό των αναμενόμενων ημιστατικών μετακινήσεων μιας 

σχετικά άκαμπτης κατασκευής (λίγα mm). Για το λόγο αυτό αναπτύχθηκε μεθοδολογία 

που αναπτύσσεται πιο κάτω για την εκτίμηση του πιθανού εύρους των χαμηλόσυχνων 

χρονοσειρών.  

 

8.2.3 Υπολογισμός χαμηλόσυχνων και υψίσυχνων συνιστωσών των καταγεγραμμένων 

κινήσεων  

 

Για το διαχωρισμό της βασικής χρονοσειράς στις αντίστοιχες συνιστώσες 

ακολουθήθηκε η μεθοδολογία που αναπτύχθηκε για το διαχωρισμό των χρονοσειρών των 

ορίων θορύβου στη παράγραφο 4.1.2. Η χαμηλόσυχνη συνιστώσα προέκυψε με εφαρμογή 

 
Σχήμα 8.6: Ενδεικτικό διάγραμμα όπου η μετακίνηση σημείου μίας γέφυρας λόγω 
διέγερσης αναλύεται σε ημιστατική (Astat) και δυναμική (Adyn) μετακίνηση. Η ημιστατική 
μετακίνηση προκαλείται από χαμηλόσυχνη διέγερση ενώ η δυναμική μετακίνηση 
προκαλείται από υψίσυχνη διέγερση της οποίας ο ρυθμός εφαρμογής είναι στο πεδίο 
ιδιοσυχνοτήτων της κατασκευής. Τροποποιημένο από Meng (2002).  
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κατωπερατού φίλτρου (low-pass filter) και συγκεκριμένα κυλιόμενου μέσου όρου με βήμα 

40-50 και κάλυψη 39-49. Το βασικό αποτέλεσμα ήταν να μετασχηματιστούν οι βασικές 

χρονοσειρές (xi) σε χρονοσειρές χαμηλόσυχνης (xi
’) συνιστώσας. Αφαιρώντας τις 

χαμηλόσυχνες συνιστώσες από την βασική, προέκυψαν οι χρονοσειρές υψίσυχνης 

συνιστώσας (υi, Σχ.4.2), δηλαδή,.  

υi= xi- xi
’          εξ.8.3, 

Προφανώς, η εξίσωση αυτή υπό όρους αντιστοιχεί στην εξίσωση 8.2 που συνδέει την 

ημιστατική και δυναμική συνιστώσα με την συνολική μετακίνηση. 

 

8.2.4 Μεθοδολογία εκτίμησης ορίων θορύβου μετρήσεων RTS και GPS των 

χαμηλόσυχνων και υψίσυχνων συνιστωσών των χρονοσειρών 

 

Ο προσδιορισμός των ορίων θορύβων βασίστηκε στα διαστήματα των μετρήσεων 

των RTS, GPS στα οποία δεν εμφανιζόταν κάποια διέγερση της γέφυρας, οπότε όλες οι 

μετρήσεις εκφράζουν θόρυβο. Η εκτίμηση του ορίου θορύβου στόχευε στο προσδιορισμό 

της ζώνης που περιέκλειε όλες τις τιμές των αντίστοιχων χρονοσειρών και ακολουθήθηκε 

η μεθοδολογία των πειραμάτων στατικών μετρήσεων (παρ. 4.1.2). Με βάση τη 

μεθοδολογία αυτή εκτιμήθηκαν οι τυπικές αποκλίσεις σ των χρονοσειρών και οι 

αντίστοιχες ζώνες ±3σ, που ελέγχε αν περικλείουν τις τιμές των χρονοσειρών.   

 

8.2.5 Μεθοδολογία προσδιορισμού και διερεύνησης της στατιστικής σημαντικότητας 

των χαμηλόσυχνων και υψίσυχνων χρονοσειρών 

 

Οι χρονοσειρές των GPS, RTS που αντιστοιχούν στα 7 διαστήματα διεγέρσεων 

διαχωρίστηκαν σε χαμηλόσυχνες και υψίσυχνες χρονοσειρές για τις οποίες κατ’αρχήν 

εκτιμήθηκε το εύρος τους και στην συνέχεια διερευνήθηκε η στατιστική τους 

σημαντικότητα και κατά πόσο αντιστοιχούν σε ημιστατική και δυναμική κίνηση του 

σημείου ελέγχου της πεζογέφυρας.  

 

8.2.5.1 Μεθοδολογία προσδιορισμού εύρους χαμηλόσυχνων χρονοσειρών  

Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για τον προσδιορισμό του εύρους της 

χαμηλόσυχνης χρονοσειράς είχε ως στόχο την εκτίμηση του εύρους μεταξύ των ακραίων 

τιμών (μέγιστης και ελάχιστης) της χαμηλόσυχνης χρονοσειράς. Η θέωρηση ως εύρος την 

διαφορά των δύο ακραίων τιμών (μέγιστης και ελάχιστης) πιθανότατα να οδηγούσε σε 
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υπερκτίμηση του εύρους λόγω θορύβου που τυχόν υπεισερχόταν στις τιμές της 

χρονοσειράς. Για την αποφυγή της υπερεκτίμησης αυτής, αρχικά εκτιμήθηκαν οι μέσες 

τιμές '
maxx  και '

minx  των 7 ακραίων μέγιστων και ελάχιστων τιμών, αντίστοιχα. Η 

επιλογή των 7 ακραίων μέγιστων και ελάχιστων τιμών προέκυψε εμπειρικά από 

προκαταρκτική ανάλυση των μετρήσεων. Ως εύρος κάθε χαμηλόσυχνης χρονοσειράς 

θεωρήθηκε η διαφορά μεταξύ των αντίστοιχων μέσων τιμών των μέγιστων και ελάχιστων 

τιμών:  
'
min

'
max

' xxxi −=        εξ.8.4 

 

8.2.5.2 Μεθοδολογία προσδιορισμού εύρους υψίσυχνων χρονοσειρών  

Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για τον προσδιορισμό του εύρους των υψίσυχνων 

χρονοσειρών είναι η ίδια που αναπτύχθηκε στην ανάλυση των χρονοσειρών των 

πειραμάτων (παρ.4.1.2). Δηλαδή, απομόνωση των ακραίων τιμών με την χρήση φίλτρου 

ζώνης και εκτίμηση του εύρους της χρονοσειράς ως μέση τιμή των εναπομείναντων 

θετικών και αρνητικών τιμών ξεχωριστά. Η επιλογή των ευρών των φίλτρων ζώνης που 

χρησιμοποιήθηκαν για τις υψίσυχνες χρονοσειρές των GPS, RTS βασίστηκε: 

1. στα εύρη που χρησιμοποιήθηκαν στα πειράματα ταλαντώσεων και 

2. την θεώρηση ότι η κίνηση της πεζογέφυρας του Κηφισού χαρακτηρίζεται από 

υψηλή συχνότητα (>3Hz) λόγω της δυσκαμψίας της.  

Με βάση τα πειράματα των ταλαντώσεων και για συχνότητα μεγαλύτερη του 3Hz είχε 

προκύψει ότι ως φίλτρο ζώνης του GPS πρέπει να επιλεγεί η τιμή ±0.8σ, ενώ για το RTS η 

τιμή ±1.3-1.4σ (παρ.4.1.2, σχ. 4.5).   

 

8.2.5.3 Διερεύνηση στατιστικής σημαντικότητας των εκτιμημένων ευρών των 

χαμηλόσυχνων και υψίσυχνων χρονοσειρών  

Με βάση τα προηγούμενα αποτελέσματα διερευνήθηκε η στατιστική σημαντικότητα 

των εκτιμήσεων του εύρους των χαμηλόσυχνων και υψίσυχνων χρονοσειρών των GPS, 

RTS. Ειδικώτερα διερευνήθηκε αν αυτά είναι μεγαλύτερα από τα όρια θορύβου και αν 

εκφράζουν την ημιστατική και δυναμική μετακίνηση του σημείου ελέγχου της 

πεζογέφυρας, αντίστοιχα. Η διερεύνηση αυτή βασίστηκε στα εξής δύο κριτήρια:  
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1. αν τα εκτιμώμενα εύρη των χαμηλόσυχνων ( '
ix ) και υψίσυχνων ( υ ) χρονοσειρών 

των GPS, RTS είναι μεγαλύτερα από τα αντίστοιχα όρια θορύβου των οργάνων, 

δηλαδή είναι στατιστικά σημαντικά και  

2. αν τα εκτιμώμενα εύρη είναι της ίδιας κλίμακας-τάξη μεγέθους με τις μετακινήσεις 

(xanal) που προέκυψαν από την προσεγγιστική θεωρητική ανάλυση του φορέα της 

παραγράφου 6.2.  

Τα κριτήρια αυτά εκφράζονται από τις σχέσεις με συνθήκες Boole: 
'
istat xA = , αν σ3' >ix  και anali xx ~'       εξ.8.5 

υ=dynA , αν συ 3> και analx~υ       εξ.8.6 

Εφόσον τηρούνται και τα δύο κριτήρια, θεωρείται ότι οι χρονοσειρές των οργάνων 

εκφράζουν την ημιστατική και τη δυναμική κίνηση της πεζογέφυρας.  

 

8.3 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΟΡΙΩΝ ΘΟΡΥΒΟΥ ΤΩΝ ΧΑΜΗΛΟΣΥΧΝΩΝ ΚΑΙ ΥΨΙΣΥΧΝΩΝ 

ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΩΝ 

 

Για τον προσδιορισμό των ορίων θορύβου των χαμηλόσυχνων και των υψίσυχνων 

χρονοσειρών των GPS και RTS επιλέχθηκαν διαστήματα όπου η γέφυρα δεν ήταν υπό 

διέγερση, ώστε η ζώνη που περιέκλειε τις τιμές των χρονοσειρών που αντιστοιχούσαν στο 

διάστημα ηρεμίας να μπορεί να θεωρηθεί ως αντιπροσωπευτική του επιπέδου του 

θορύβου. Τα διαστήματα ηρεμίας μεταξύ των διεγέρσεων δεν ήταν όλα αντιπροσωπευτικά, 

καθώς σε κάποια υπήρχε διέγερση από πεζούς, ακόμα και μηχανές! Για το λόγο αυτό ο 

προσδιορισμός του ορίου θορύβου στηρίχθηκε σε 5 επιλεγμένα διαστήματα ηρεμίας (Cal1-

Cal5, Πιν.6.5) με μέγιστη διάρκεια το καθένα μέχρι 100 sec.    

Σε κάθε μία από τις 5 χρονοσειρές ηρεμίας εφαρμόστηκε ο κυλιόμενος μέσος όρος 

ως κατωπερατό φίλτρο: για τις χρονοσειρές του GPS είχε βήμα 50 κα επικάλυψη 49, ενώ 

για τις χρονοσειρές του RTS είχε βήμα 40 και επικάλυψη 39. Η διαφοροποίηση του 

βήματος οφείλετο στο διαφορετικό πλήθος δεδομένων (το GPS είχε συχνότητα 

καταγραφής 10Hz έναντι 6-7Hz του RTS). Με την εφαρμογή του κατωπερατού φίλτρου 

υπολογίστηκαν οι χαμηλόσυχνες χρονοσειρές, ενώ εν συνεχεία, με απαλοιφή τους από την 

βασική χρονοσειρά, υπολογίστηκαν οι αντίστοιχες υψίσυχνες χρονοσειρές.  
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Πίνακας 8.1: Σύνοψη των χαρακτηριστικών των περιόδων ηρεμίας  κατά την διάρκεια 
μετρήσεων της πεζογέφυρας και αντίστοιχες διαθέσιμες μετρήσεις οργάνων  
 

Περίοδος 

ηρεμίας 

Αρχή Διέγερσης Τέλος Διέγερσης Διαθέσιμες Μετρήσεις 

(προσεγγιστικά) GPS 1,2,3 RTS 1,2 Επιταχ/φος 

Cal1 12:02:57 12:04:15 Ναι Ναι Ναι 

Cal2 12:08:15 12:09:45 Ναι Ναι Ναι 

Cal3 12:12:35 12:13:45 Ναι Ναι Ναι 

Cal4 12:16:50 12:18:30 Ναι Ναι Ναι 

Cal5 12:18:54 12:20:14 Ναι Ναι Ναι 

 

8.3.1 Εκτίμηση ορίων θορύβου χρονοσειρών χαμηλόσυχνων συνιστωσών των GPS 

 
Οι χρονοσειρές της χαμηλόσυχνης συνιστώσας των GPS περιόδου ηρεμίας 

χαρακτηρόζονται από ψευδοδιακυμάνσεις όπως είχε διαπιστωθεί και από τις μετρήσεις 

των πειραμάτων ταλαντώσεων και των στατικών πειραμάτων. Αυτό αποδεικνύει ότι ο 

θόρυβος αυτός δεν οφείλεται στην κίνηση των δεκτών ή σε τοπικές περιβαλλοντικές 

συνθήκες.  

Για κάθε μία από τις χαμηλόσυχνες χρονοσειρές των πέντε διαστημάτων ηρεμίας 

εκτιμήθηκε η τυπική απόκλιση σ και η αντίστοιχη ζώνη ±3σ, η οποία διαπιστώθηκε ότι 

περιέκλειε όλες τις τιμές των ψευδοδιακυμάνσεων των χρονοσειρών και συνεπώς 

εξέφραζε το όριο του θορύβου των χαμηλόσυχνων χρονοσειρών των GPS. Μια 

αντιπροσωπευτική χρονοσειρά της χαμηλόσυχνης συνιστώσας των κατακόρυφων 

συντεταγμένων του GPS1 και η αντίστοιχη ζώνη ±3σ η οποία την περικλείει εμφανίζεται 

στο Σχ.8.7.  

Στην συνέχεια επιλέχθηκαν οι μέγιστες τιμές (για τους λόγους που αναφέρθηκαν στη 

παράγραφο 5.1.1.1) των πέντε χαμηλόσυχνων χρονοσειρών για κάθε άξονα και για κάθε 

ένα GPS ξεχωριστά, όπως παρουσιάζονται στον Πίνακα 8.2, από τον οποίο διαπιστώνεται 

ότι:  

1. τα όρια θορύβου των χαμηλόσυχνων συνιστωσών των χρονοσειρών του GPS3, 

είναι μεγαλύτερα από αυτά των GPS1, GPS2, καθώς οι μετρήσεις του GPS3 επηρεάζονται 

από θόρυβο λόγω της πολυ-ανάκλασης του σήματος στα περιβάλλοντα στοιχεία του 

χωροδικτυώματος. Τα όρια θορύβου των GPS1 και GPS2 είναι πρακτικά ίδια.  
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Σχήμα 8.7: Αντιπροσωπευτική περίπτωση ανάλυσης χρονοσειράς των κατακόρυφων 
συντεταγμένων του GPS1 που αντιστοιχεί στο διάστημα ηρεμίας Cal5 σε χαμηλόσυχνες 
και υψίσυχνες συνιστώσες. α) Η βασική χρονοσειρά των κατακόρυφων καταγραφών του 
GPS1, όπου με την κόκκινη γραμμή υποδηλώνεται το μακράς περιόδου σήμα των 
ψευδοδιακυμάνσεων. Στις χρονοσειρές της β) χαμηλόσυχνης και γ) υψίσυχνης 
συνιστώσας ορίστηκαν οι ζώνες ±3σ, οι οποίες περικλείουν όλες τις μετρήσεις των 
χρονοσειρών και ορίζουν ττα αντίστοιχα όρια θορύβου. 

 

α) 

β) 

GPS1 

γ) 
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Πίνακας 8.2: Ορια θορύβου (εύρος ζώνης αβεβαιότητας) των χαμηλόσυχνων συνιστωσών 
των χρονοσειρών των τριών GPS για τις συντεταγμένες στους τρεις αξονες. Οι τιμές αυτές 
είναι οι μέγιστες τιμές των των ορίων θορύβου των πέντε χρονοσειρών περιόδων ηρεμίας 
(Cal1-Cal5). Συγκριτικά εμφανίζεται η μέγιστη τιμή θορύβου που προέκυψε από τα 
πειράματα στατικών μετρήσεων.  
 

 

Όρια θορύβου GPS (mm) 

Μετρήσεις Γέφυρας Κηφισού 
Τιμές από Πειράματα 

Στατικών Μετρήσεων 

Άξονες GPS1 GPS2 GPS3 GPS 

Διαμήκης ±9.9 ±9.7 ±12.5 ±10 

Εγκάρσιος ±9.5 ±9.8 ±12.2 ±10 

Κατακόρυφος ±12.1 ±12.3 ±14.5 ±14 

 
 

2. Οι χαμηλόσυχνες χρονοσειρές του κατακόρυφου άξονα εμφανίζουν μεγαλύτερο 

όριο θορύβου όπως άλλωστε αναμένεται λόγω της γεωμετρίας των παρατηρήσεων του 

GPS (Fontana et al., 2001). Οι οριζόντιες συντεταγμένες x και y εμφανίζουν πρακτικά τον 

ίδιο θόρυβο, όπως αναμένεται σε μετρήσεις σε μέσα γεωγραφικά πλάτη (Roberts et al., 

2003). 

Ως όρια θορύβου για τις χαμηλόσυχνες χρονοσειρές των GPS1, GPS2 για κάθε 

άξονα επιλέχθηκαν οι δυσμενέστερες εκτιμήσεις που προέκυψαν από τις μέγιστες τιμές 

των ορίων θορύβων των δύο δεκτών (Πιν.8.2): 9.9mm για τους οριζόντιους άξονες και 

12.3mm για τον κατακόρυφο. Για τον δέκτη GPS3 τα όρια θορύβου ήταν αυξημένα (12.5 

και 14.5cm) λόγω των ειδικών συνθηκών της θέσης του (περιβάλλεται από μεταλλικά 

στοιχεία).   

 

8.3.2 Εκτίμηση ορίων θορύβου των χρονοσειρών των υψίσυχνων συνιστωσών του 

GPS 

 

Για κάθε μία υψίσυχνη χρονοσειρά που προέκυψε από την απαλοιφή των 

ψευδοδιακυμάνσεων από τις βασικές χρονοσειρές των διαστημάτων ηρεμίας εκτιμήθηκε η 

αντίστοιχη τυπική απόκλιση σ και η αντίστοιχη ζώνη ±3σ. Με την εφαρμογή της ζώνης 

±3σ στις αντίστοιχες χρονοσειρές διαπιστώθηκε ότι η ζώνη αυτή περιέκλειε όλες τις τιμές 

των χρονοσειρών, αποδεικνύοντας ότι είναι στατιστικά αξιόπιστο κριτήριο για τον 

καθορισμό της ζώνης του θορύβου.    
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Πίνακας 8.3: Ορια θορύβου (εύρος ζώνης αβεβαιότητας) των υψίσυχνων συνιστωσών των 
χρονοσειρών των τριών GPS για τους τρεις άξονες σε περιόδους ηρεμίας. Για πλήρη 
ανάλυση βλέπε λεζάντα Πίνακα 8.2 
 

 

Όρια θορύβου GPS (mm) 

Μετρήσεις Γέφυρας Κηφισού 
Τιμές από Πειράματα 

Στατικών Μετρήσεων 

Άξονες GPS1 GPS2 GPS3 GPS 

Διαμήκης ±6.9 ±6.6 ±6.8 ±8.5 

Εγκάρσιος ±6.3 ±5.9 ±6.5 ±8.5 

Κατακόρυφος ±9.6 ±9.9 ±10.8 ±12.0 

 
 

Το επόμενο βήμα ήταν ο υπολογισμός των μέσων τιμών των ορίων θορύβων των 

πέντε υψίσυχνων χρονοσειρών για κάθε άξονα και για κάθε ένα από τα τρία GPS ελέγχου 

ξεχωριστά (Πιν.8.3). Στο Σχήμα 8.7 παρουσιάζεται αντιπροσωπευτική υψίσυχνη 

χρονοσειρά, που αντιστοιχεί στη περίοδο ηρεμίας Cal5 του κατακόρυφου άξονα του 

GPS1. Από τα όρια θορύβου που προέκυψαν οδηγηθήκαμε σε παρόμοια συμπεράσματα με 

αυτά των ορίων θορύβου των χαμηλόσυχνων χρονοσειρών:  

• τα όρια θορύβου των υψίσυχνων χρονοσειρών για τα δύο διαφορετικά όργανα 

GPS1, GPS2 είναι πρακτικά ίδια και μικρότερα από το αντίστοιχο της κατακόρυφης 

συντεταγμένης.  

• το GPS3 (θέση ελέγχου κουπαστής) εμφανίζει μεγαλύτερα όρια θορύβου από τα 

άλλα δύο (GPS1, GPS2) που βρίσκοταν στο πάνω μέρος του δικτυώματος, για όλες τις 

συντεταγμένες.  

Τα όρια θορύβου των GPS που εκτιμήθηκαν είναι συμβατά με αυτά που υπάρχουν 

στη διεθνή βιβλιογραφία (Kijewski et al., 2006), ενώ είναι όμοια με τα όρια θορύβου του 

GPS που προέκυψε από τα πειράματα στατικών μετρήσεων (Πιν.5.2). 

Οι διαφοροποιήσεις των τιμών του Πίνακα 8.3 αποδεικνύουν ποιοτικά τουλάχιστον 

ότι οι εκτιμήσεις μας είναι αντιπροσωπευτικές του θορύβου. Επειδή οι αβεβαιότητες στους 

άξονες x, y θεωρούνται ίσες, ως όρια θορύβου των χρονοσειρών των GPS1, GPS2 

επιλέχθηκαν οι δυσχερέστερες εκτιμήσεις για τους οριζόντιους άξονες (6.5mm) και για τον 

κατακόρυφο (9.9mm), όπως προέκυψαν από τις εκτιμήσεις των χρονοσειρών των δύο 

αυτών δεκτών. Όσον αφορά το GPS3 που εμφάνιζε υψηλότερα όρια θορύβου, επελέγησαν 

τιμές 7.5mm για τους οριζόντιους άξονες και 11.6mm για τον κατακόρυφο.    
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8.3.3 Εκτίμηση ορίων θορύβου των χρονοσειρών των χαμηλόσυχνων συνιστωσών του 

RTS 

 

Οι χαμηλόσυχνες χρονοσειρές των RTS1, RTS2 διέφεραν από τις αντίστοιχες των 

GPS καθώς εμφάνιζαν ασήμαντες ψευδο-διακυμάνσεις, εξαιτίας του ασήμαντου θορύβου 

μεγάλης περιόδου που υπεισέρχεται στις μετρήσεις. Αντίστοιχα με τη διαδικασία που 

ακολουθήθηκε για τον υπολογισμό των χαμηλόσυχνων χρονοσειρών των GPS, εκτιμήθηκε 

η τυπική απόκλιση σ και η αντίστοιχη ζώνη ±3σ για κάθε χαμηλόσυχνη χρονοσειρά των 

RTS1, RTS2 για κάθε άξονα. Σε όλες τις χαμηλόσυχνες χρονοσειρές η ζώνη ±3σ 

περιέκλειε όλες τις τιμές τους, αποδεικνύοντας ότι η ζώνη ±3σ μπορεί να θεωρηθεί ως το 

όριο θορύβου των χαμηλόσυχνων χρονοσειρών των RTS1, RTS2. Ενδεικτική είναι η 

χρονοσειρά της εγκάρσιας συντεταγμένης του RTS1 για την περίοδο ηρεμίας Cal4 

(Σχ.8.8). Από τα όρια θορύβου για κάθε άξονα των RTS1, RTS2 που υπολογίστηκαν για 

τις πέντε περιόδους ηρεμίας επιλέχθηκαν οι μέγιστες τιμές (Πίνακα 8.4).  

Με βάση των πίνακα παρατηρείται ότι το όριο θορύβου των χαμηλόσυχνων 

χρονοσειρών δεν ξεπερνάει τα 1.2mm παρουσιάζοντας ομοιογένεια στον εγκάρσιο και 

κατακόρυφο άξονα, ενώ στον διαμήκη άξονα είναι ελαφρώς πιο μικρό από τους άλλους 

δύο άξονες. Οι τιμές αυτές είναι ελαφρώς δυσχερέστερες (1.3mm έναντι 1.1mm) από 

αυτές που προέκυψαν από τα πειράματα στατικών μετρήσεων όπου θεωρητικά οι 

συνθήκες ήταν ιδανικές σε σχέση με αυτές των μετρήσεων στην πεζογέφυρα του Κηφισού 

λόγω των σχετικά δυσμενέστερων συνθηκών που επικρατούσαν στα κατώτερα στρώματα 

της ατμόσφαιρας λόγω θερμικής κλπ αστάθειας που προκαλούσε το κυκλοφοριακό φορτίο. 

Ως όριο θορύβου θεωρήθηκε η δυσχερέστερη εκτίμηση των 1.2mm για όλους τους άξονες.     

 

Πίνακας 8.4: Ορια θορύβου (εύρος ζώνης αβεβαιότητας) των χαμηλόσυχνων συνιστωσών 
των χρονοσειρών των RTS1, RTS2 για τις συντεταγμένες στους τρείς αξονες. Για πλήρη 
ανάλυση βλέπε λεζάντα Πίνακα 8.2. 

 

Όρια θορύβου RTS (mm) 

Μετρήσεις Γέφυρας Κηφισού 
Εκτιμήσεις από μετρήσεις 

Στατικών Πειραμάτων 

Άξονες  RTS1 RTS2 RTS 

Διαμήκης ±0.7 ±0.9 ±1.1 

Εγκάρσιος ±1.0 ±1.1 ±1.1 

Κατακόρυφος ±1.1 ±1.3 ±1.1 
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Σχήμα 8.8: Αντιπροσωπευτική περίπτωση ανάλυσης χρονοσειράς των εγκάρσιων 
συντεταγμένων του RTS1 που αντιστοιχεί στο διάστημα ηρεμίας Cal4 σε χαμηλόσυχνες και 
υψίσυχνες συνιστώσες. Οι ζώνες ±3σ περικλείουν όλες τις τιμές των χρονοσειρών. Για 
πλήρη ανάλυση βλέπε λεζάντα του σχήματος 8.6   

 

α) 

β) 

γ) 

RTS1 
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8.3.4 Εκτίμηση ορίων θορύβου των χρονοσειρών των υψίσυχνων συνιστωσών του 

RTS 

 

Οι υψίσυχνες χρονοσειρές των RTS1, RTS2, σε αντίθεση με τις χαμηλόσυχνες, 

χαρακτηρίζονταν από θόρυβο. Με βάση την μεθοδολογία της παραγράφου 8.2.3.1 

εκτιμήθηκε η τυπική απόκλιση σ και η ζώνη ±3σ για την οποία διαπιστώθηκε ότι 

περιέκλειε όλες τις τιμές της χρονοσειράς αποδεικνύοντας ότι μπορεί να θεωρηθεί 

αντιπροσωπευτική ζώνη για τα όρια θορύβου των υψίσυχνων χρονοσειρών των RTS. Οι 

μέσες τιμές των ορίων θορύβων όπως προέκυψαν από τα πέντε διαστήματα ηρεμίας για τις 

υψίσυχνες χρονοσειρές για κάθε άξονα για τα RTS1, RTS2,  ξεχωριστά φαίνονται στο 

Πίνακα 8.5. Στο Σχήμα 8.8 παρουσιάζεται αντιπροσωπευτική χρονοσειρά (περίοδο 

ηρεμίας Cal4) που αντιστοιχεί στον κατακόρυφο άξονα και το όριο θορύβου της προκύπτει 

~1.4mm.    

Το βασικό συμπέρασμα από την εξέταση του Πίνακα 8.5 είναι ότι οι ζώνες 

αβεβαιότητας (θορύβου) έχουν εύρος ≤1.6mm και εμφανίζουν ομογένεια των εκτιμήσεων 

και για τους τρείς άξονες υποδηλώνοντας υψηλή ποιότητα των αποτελεσμάτων. Για 

ομοιομορφία και απλότητα εκτιμήθηκε ως τιμή του ορίου θορύβου η δυσμενέστερη 

εκτίμηση των 1.6 mm για όλους τους άξονες. Ομοίως με τις χαμηλόσυχνες χρονοσειρές 

και οι υψίσυχνες χρονοσειρές παρουσίασαν ελαφρώς δυσμενέστερα όρια θορύβου από 

αυτά που προέκυψαν από τα πειράματα στατικών μετρήσεων (βλέπε παρ.5.1.1.2). 

 

Πίνακας 8.5: Ορια θορύβου (εύρος ζώνης αβεβαιότητας) των υψίσυχνων συνιστωσών των 
χρονοσειρών των RTS1, RTS2 για τους τρείς αξονες.  Για πλήρη ανάλυση βλέπε λεζάντα 
Πίνακα 8.2 
 

 

Όρια θορύβου RTS (mm) 

Μετρήσεις Γέφυρας Κηφισού 
Εκτιμήσεις από μετρήσεις 

Στατικών Πειραμάτων 

Άξονες  RTS1 RTS2 RTS 

Διαμήκης ±1.4 ±1.6 ±1.6 

Εγκάρσιος ±1.8 ±1.5 ±1.6 

Κατακόρυφος ±1.3 ±1.5 ±1.6 
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8.3.5 Σύνοψη εκτιμήσεων των ορίων θορύβου των χρονοσειρών των χαμηλόσυχνων 

και υψίσυχνων συνιστωσών των GPS και RTS 

 

Με βάση την ανάλυση των χαμηλόσυχνων και υψίσυχνων χρονοσειρών των GPS, 

RTS που αντιστοιχούσαν σε περιόδους ηρεμίας της πεζογέφυρας Κηφισού προέκυψαν τα 

εξής βασικά συμπεράσματα:  

1. οι χρονοσειρές των RTS εμφανίζουν μικρότερα όρια θορύβου (≤1.6mm) από αυτά 

των GPS (6.5-12mm) τόσο για τις χαμηλόσυχνες όσο και για τις υψίσυχνες χρονοσειρές. 

2. οι χρονοσειρές των GPS εμφανίζουν σημαντικές ψευδοδιακυμάνσεις ακόμα και 

κατά τις περιόδου ηρεμίας σε αντίθεση με τα RTS των οποίων οι χρονοσειρές δεν 

εμφανίζουν θόρυβο μακράς περιόδου (long-term noise).   

3. οι χρονοσειρές των GPS εμφάνιζαν υψηλότερα όρια θορύβου στον κατακόρυφο 

άξονα από ότι στους οριζόντιους, σε αντίθεση με τις χρονοσειρές των RTS οι οποίες 

εμφάνιζαν πρακτικά στον ίδιο θόρυβο σε όλους τους άξονες.  

4. οι χρονοσειρές των GPS1, GPS2 εμφάνισαν όμοια όρια θορύβου καθώς 

υπεισέρχονταν κοινά σφάλματα ενώ δεν επηρεάζονταν από τα μεταλλικά στοιχεία του 

χωροδικτυώματος όπως του GPS3, το οποίο εμφάνισε υψηλότερα επίπεδα θορύβου. 

Ομοίως οι χρονοσειρές των RTS1, RTS2 παρουσίασαν λόγω της γειτνιάζουσας θέσης τους 

πρακτικά ίδια επίπεδα θορύβου.   

Τέλος να σημειωθεί ότι οι μετρήσεις του RTS που αντιστοιχούσαν σε περιόδους 

ηρεμίας εμφάνιζαν ελαφρώς μεγαλύτερα όρια θορύβου από τα αντίστοιχα των πειραμάτων 

στατικών μετρήσεων. Η αύξηση αυτή του θορύβου στις μετρήσεις της πεζογέφυρας 

Κηφισού οφείλεται στις περιβαλλοντικές-ατμοσφαιρικές συνθήκες οι οποίες προκαλούν 

αύξηση στη διάθλαση του του σήματος του RTS. Ο δείκτης διάθλασης n του σήματος, ο 

οποίος εκφράζει τη διάθλαση, κατά μήκος της τροχιάς του D δίνεται από την εξίσωση 

(Παπαδημητρίου, 1973): 

∫=
D

dxxn
D

n
0

)(1          εξ. 8.6 

Στην περίπτωση όμως των μετρήσεων της πεζογέφυρας του Κηφισού ο δείκτης διάθλασης 

αποτελεί στην πραγματικότητα ένα δυναμικό πρόβλημα που εξαρτάται και από το χρόνο, 

καθώς λόγω της κυκλοφορίας των οχημάτων οι περιβαλλοντικές συνθήκες μεταβάλλονται 

συνεχώς, κάνοντας κατά αυτό τον τρόπο πιο δύσκολη την εκτίμησή του.  
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8.4 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΟΥΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΧΑΜΗΛΟΣΥΧΝΕΣ 

ΚΑΙ ΥΨΙΣΥΧΝΕΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΤΩΝ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΩΝ ΤΩΝ GPS, RTS 

 

Η ανάλυση των χρονοσειρών περιόδου ηρεμίας των RTS έδειξε ότι οι μετρήσεις του 

RTS χαρακτηρίζονται από μικρότερα όρια θορύβου από αυτές του GPS: ≤1.6mm για το 

RTS έναντι 6.5-12mm για το GPS. Το συμπέρασμα αυτό είναι συμβατό με τα 

αποτελέσματα των πειραμάτων που έδειξαν  ότι το RTS μπορεί να προσδιορίσει αξιόπιστα 

(δηλαδή να αποκλίνει από την πραγματική μετακίνηση <2mm) ακόμα και ταλαντώσεις 

εύρους 5mm. Για τους λόγους αυτούς αναλύθηκαν πρώτα οι χρονοσειρές των RTS1, RTS2 

που αντιστοιχούσαν στις 7 διεγέρσεις (kif1-kif7), εκτιμήθηκαν τα αντίστοιχα εύρη 

ταλάντωσης και θεωρήθηκαν ως βάση σύγκρισης των αντίστοιχων εκτιμήσεων του GPS.    

 

8.4.1 Εκτίμηση του εύρους των χαμηλόσυχνων και των υψίσυχνων συνιστωσών των 

χρονοσειρών των RTS 

 

Σύμφωνα με όσα εκτέθηκαν στη παράγραφο 8.2.3 οι χρονοσειρές των δύο RTS 

(RTS1, RTS2) και για τις 7 διεγέρσεις αναλύθηκαν με κατωπερατό φίλτρο και για κάθε 

περίπτωση προέκυψαν δύο νέες συνιστώσες χρονοσειρές: οι χαμηλόσυχνες και οι 

υψίσυχνες που εξετάστηκαν για το αν εκφράζουν την ημιστατική και δυναμική κίνηση, 

αντίστοιχα.    

Στη συνέχεια εκτιμήθηκαν με βάση τη μεθοδολογία στις παραγράφους 8.2.5.1 και 

8.2.5.2 το εύρος της των χρονοσειρών της χαμηλόσυχνης και υψίσυχνης συνιστώσας, 

αντίστοιχα. Με βάση τα πειράματα ταλαντώσεων διαπιστώθηκε ότι η ζώνη φίλτρου που 

αντιστοιχεί σε υψίσυχνες κινήσεις, όπως αυτή που αναμενόταν να εκτελούν τα σημεία 

ελέγχου της πεζογέφυρας του Κηφισού (>3Hz), ήταν ±1.3-1.4σ. Όπως είχε διαπιστωθεί 

(παρ.4.1.3) η ζώνη φίλτρου για υψίσυχνες κινήσεις (>3Hz) έπρεπε να είναι μεγαλύτερη 

(±1.3-1.4σ) σε σχέση με τις χαμηλόσυχνες (<2Hz, ±1.1-1.2σ), λόγω των απωλειών κύκλων 

ταλάντωσης που χαρακτηρίζει τις καταγραφές RTS που οφείλεται στην αστάθεια 

δειγματοληψίας (φαινόμενο «jitter», παρ.3.6.2) και την απώλεια καταγραφής κύκλων 

ταλάντωσης (φαινόμενο clipping, παρ.5.2.1.2).   

Στον Πίνακα 8.6 παρουσιάζονται τα εύρη που προσδιορίστηκαν για τις χαμηλόσυχνες 

και υψίσυχνες χρονοσειρές καθώς και οι ακραίες-μέγιστες τιμές των χρονοσειρών του 

RTS1, ως τα πιο αντιπροσωπευτικά, ενώ στον Πίνακα 8.7 παραβάλλονται για σύγκριση οι  
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αντίστοιχες εκτιμήσεις των ευρών των χρονοσειρών του RTS2 για την διέγερση Kif4, η 

οποία αποδείχθηκε η πιο σημαντική. Στο Σχήμα 8.8 παρουσιάζεται μία αντιπροσωπευτική 

ανάλυση χρονοσειράς RTS, της περίπτωσης διέγερσης kif3, στις δύο χρονοσειρές-

συνιστώσες για τις οποίες προσδιορίστηκε ημιστατική μετακίνηση (2.0mm), η οποία 

ωστόσο οριακά ξεπερνάει τα επίπεδα θορύβου (1.6mm), ενώ η δυναμική μετακίνηση 

εκτιμήθηκε 2.3mm. Οι μεγαλύτερες μετακινήσεις προέκυψαν για τις διεγέρσεις Kif4, Kif6 

και Kif7 οι οποίες ήταν πράγματι μεγαλύτερες, όπως είχε προκύψει από την αίσθηση όσων 

συμμετέχουν στα πειράματα και από τα επιταχυνσιογραφήματα. 

 

Σχήμα 8.9: Διαγράμματα της α) βασικής, β) της χαμηλόσυχνης και γ) της υψίσυχνης 
χρονοσειράς του κατακόρυφου άξονα του RTS2, όπως αυτά προέκυψαν από τις 
καταγραφές και την ακολουθούμενη μεθοδολογία για την διέγερση kif3. Οι κόκκινες 
γραμμές ορίζουν το διάστημα της διέγερσης. Οι β) και η γ) αντιστοιχούν στην ημιστατική 
και δυναμική μετακινήση που εκτιμήθηκαν 2.1 mm, και 3.4mm, αντίστοιχα.  
 

α) 

β) 

γ) 
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Από την ανάλυση του Πίνακα 8.6 και των Σχημάτων 8.9, 8.10 προκύπτει ότι: 

1. τα εκτιμημένα εύρη των χαμηλόσυχνων χρονοσειρών και των τριών αξόνων είναι 

στην πλειοψηφία τους στατιστικά μη σημαντικά (≤1.6mm), το οποίο σημαίνει ότι είτε δεν 

προκλήθηκε ημιστατική μετακίνηση λόγω της μεγάλης δυσκαμψίας της γέφυρας, είτε ότι   

 

 
Σχήμα 8.10: Διαγράμματα της α) διαμήκους, β) εγκάρσιας και γ) κατακόρυφης 
συνιστώσας της υψίσυχνης συνιστώσας της μετρημένης μετακίνησης όπως προέκυψαν από 
της ανάλυση των καταγραφών του RTS1 για την διέγερση Kif4. Οι κάθετες κόκκινες 
γραμμές ορίζουν το διάστημα διέγερσης. Οι πορτοκαλί διακεκομμένες γραμμές ορίζουν 
μετακινήσεις που εμφανίζονται ταυτόχρονα και στους τρεις άξονες. Η μεγαλύτερη 
δυναμική συνιστώσα για τον κατακόρυφο άξονα είναι περίπου 6,1mm, μεγαλύτερη από το 
θόρυβο και αντιστοιχεί σε πραγματική δυναμική κίνηση. 
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Πίνακας 8.6: Οι εκτιμήσεις του εύρους των χαμηλόσυχνων (ΧΑΜ) και υψίσυχνων (ΥΨΙ)  
συνιστωσών των χρονοσειρών καθώς και οι ακραίες (ΑΚΡ) τιμές όλων των χρονοσειρών 
του RTS1 για τις εφτά διεγέρσεις της πεζογέφυρας Κηφισού. Με κόκκινο σημειώνονται οι 
τιμές που δεν είναι στατιστικά σημαντικές (μικρότερες από το όριο θορύβου). Οι ακραίες 
τιμές προέκυψαν ως μέγιστη ή ελάχιστη τιμή των βασικών χρονοσειρών. Είναι 
χαρακτηριστικό ότι σημαντική μετακίνηση εμφανίστηκε μόνο για τις διεγέρσεις Kif4, 
Kif6, Kif7, και όπως είναι λογικό δεν παρατηρήθηκε σημαντική κίνηση κατά τους 
οριζόντιους άξονες. Οι εκτιμήσεις των στατιστικά σημαντικών ευρών είναι συμβατές με  
αυτές της ανάλυσης. 
 

 

είναι τόσο μικρή που δεν είναι ανιχνεύσιμη από τα RTS. Εξαίρεση αποτελούν τα εύρη που 

προέκυψαν για την κατακόρυφη συντεταγμένη που αντιστοιχούν στις διεγέρσεις Kif3 και 

Kif4, οι οποίες ωστόσο είναι οριακά μεγαλύτερες από τα όρια θορύβου (1.8±1.2mm και 

2.0mm±1.2). 

2.  Tα εκτιμημένα εύρη των υψίσυχνων χρονοσειρών του κατακόρυφου άξονα είναι 

στατιστικά σημαντικά (2.2-4.1mm±1.6) για τις περισσότερες περιπτώσεις των διεγέρσεις 

(εκτός των Kif2, Kif5). Όσον αφορά τα εύρη των υψίσυχνων χρονοσειρών των οριζόντιων 

αξόνων (εγκάρσιο και διαμήκη) προέκυψαν στατιστικά σημαντικά (1.7-3.4mm±1.6) 

κυρίως για τις διεγέρσεις Kif4, Kif6 και Kif7. Δηλαδή, αποδεικνύεται ότι  υπήρχε 

δυναμική μετακίνηση στον εγκάρσιο και κυρίως στον κατακόρυφο άξονα για τις ισχυρές 

διεγέρσεις (Kif4, Kif6 και Kif7), ενώ για τον διαμήκη άξονα τα εκτιμηθέντα εύρη (1.7-

1.9mm±1.6) είναι οριακά πάνω από το όριο θορύβου με συνέπεια να μην μπορούν να 

θεωρηθούν ως δυναμικές μετακινήσεις.  

3.  Eμφανίζονται ακραίες τιμές στις υψίσυχνες χρονοσειρές οι οποίες πιθανότατα 

αντιστοιχούν σε μέγιστες μετακινήσεις οι οποίες αγγίζουν τα 6.1mm στον κατακόρυφο  

Δι
έγ
ερ
ση

 RTS1 

Διαμήκης (mm) Εγκάρσιος (mm) Κατακόρυφος (mm) 

ΧΑΜ ΥΨΙ ΑΚΡ ΧΑΜ ΥΨΙ ΑΚΡ ΧΑΜ ΥΨΙ ΑΚΡ 

Kif1 0.7±1.2 1.5±1.6 2.6±1.6 0.9±1.2 1.9±1.6 2.8±1.6 1.0±1.2 2.2±1.6 3.9±1.6 

Kif2 0.6±1.2 0.8±1.6 1.1±1.6 0.6±1.2 1.2±1.6 1.5±1.6 0.8±1.2 1.5±1.6 1.8±1.6 

Kif3 0.9±1.2 1.0±1.6 1.8±1.6 0.8±1.2 1.3±1.6 1.8±1.6 2.0±1.2 2.3±1.6 3.7±1.6 

Kif4 0.8±1.2 1.7±1.6 3.3±1.6 1.0±1.2 2.1±1.6 3.4±1.6 1.8±1.2 3.8±1.6 6.1±1.6 

Kif5 0.7±1.2 0.9±1.6 1.1±1.6 0.6±1.2 1.3±1.6 1.6±1.6 0.7±1.2 1.6±1.6 1.9±1.6 

Kif6 1.1±1.2 1.7±1.6 2.9±1.6 0.6±1.2 2.0±1.6 3.5±1.6 1.1±1.2 3.7±1.6 4.7±1.6 

Kif7 1.0±1.2 1.9±1.6 3.1±1.6 1.0±1.2 3.4±1.6 5.0±1.6 0.6±1.2 3.7±1.6 5.0±1.6 
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Πίνακας 8.7: Εκτιμήσεις του εύρους των χαμηλόσυχνων και δυναμικών συνιστωσών των 
χρονοσειρών καθώς και των ακραίων τιμών όλων των χρονοσειρών των RTS1 και RTS2 
που αντιστοιχούν στην διέγερση Kif6. Είναι χαρακτηριστική η συμφωνία των 
αποτελεσμάτων των δύο οργάνων.  
 
 Διέγερση Kif4 

 Διαμήκης (mm) Εγκάρσιος (mm) Κατακόρυφος (mm) 

 ΧΑΜ ΔΥΝ ΑΚΡ ΧΑΜ ΔΥΝ ΑΚΡ ΧΑΜ ΔΥΝ ΑΚΡ 

RTS1 0.8±1.2 1.6±1.6 2.3±1.6 1.0±1.2 1.4±1.6 2.5±1.6 1.8±1.2 4.1±1.6 6.1±1.6 

RTS2 1.1±1.2 1.7±1.6 2.4±1.6 0.9±1.2 1.6±1.6 2.5±1.6 2.0±1.2 4.4±1.6 6.3±1.6 

 

άξονα (Kif4), τα 5mm στον εγκάρσιο άξονα (Kif7) και τα 3.3mm στο διαμήκη άξονα στο 

διαμήκη άξονα (Kif4). 

4.  Οι δυναμικές χρονοσειρές των τριών αξόνων των RTS εμφανίζουν ακραίες-μέγιστες 

μετακινήσεις, εφόσον οι μετρήσεις τους είναι στατιστικά σημαντικές (>1.6mm), στις ίδιες 

χρονικές στιγμές. Ενδεικτικές είναι οι χρονοσειρές των αξόνων του RTS1 για την διέγερση 

Kif4 (Σχ.8.10), όπου εμφανίζονται ακραίες μετακινήσεις στις χρονικές στιγμές 28, 41 και 

50sec. 

  

8.4.2 Εκτίμηση εύρους των χαμηλόσυχνων και των υψίσυχνων χρονοσειρών των GPS 

 

Με την ίδια μεθοδολογία διαχωρίστηκαν όλες οι χρονοσειρές των GPS, που 

αντιστοιχούσαν στα διαστήματα των διεγέρσεων στις χαμηλόσυχνες και υψίσυχνες 

χρονοσειρές των οποίων το εύρος υπολογίστηκε με βάση την μεθοδολογία που 

αναπτύχθηκε (παρ.8.2.5.1, 8.2.5.2). Το φίλτρο ζώνης που επιλέχθηκε για την επεξεργασία 

των υψίσυχνων χρονοσειρών των GPS1, GPS2, GPS3 είχε εύρος ±0.7-0.8σ σύμφωνα με τα 

αποτελέσματα των πειραμάτων των υψίσυχνων ταλαντώσεων (>3Hz, παρ. 4.1.2).  

 Στον Πίνακα 8.8 παρουσιάζονται τα εύρη των χαμηλόσυχνων και υψίσυχνων 

χρονοσειρών καθώς και οι ακραίες-μέγιστες τιμές τους για το GPS1 (ως τα πιο 

αντιπροσωπευτικά), ενώ στον Πίνακα 8.9 παραβάλλονται για σύγκριση οι αντίστοιχες 

τιμές των GPS2, GPS3 για την αντιπροσωπευτική περίπτωση φόρτισης kif6, ενώ στο 

Σχήμα 8.11 παραβάλλονται ο διαχωρισμός των χρονοσειρών του κατακόρυφο άξονα των 

GPS1, GPS2 σε χαμηλόσυχνες και υψίσυχνες. Στο Σχήμα 8.12 παρουσιάζεται ο  
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Πίνακας 8.8: Οι εκτιμήσεις του εύρους των χαμηλόσυχνων και δυναμικών συνιστωσών 
των χρονοσειρών καθώς και οι ακραίες τιμές όλων των χρονοσειρών του GPS1 για όλες 
τις διεγέρσεις (βλέπε λεζάντα Πιν. 8.6). Οι εκτιμήσεις ευρών είναι στατιστικά μη 
σημαντικές εκτός από δύο περιπτώσεις (Kif6, Kif7) χαμηλόσυχνων χρονοσειρών, οι οποίες 
ωστόσο δεν συμφωνούν με τις εκτιμήσεις του θεωρητικού μοντέλου   

 
 

Πίνακας 8.9: Οι εκτιμήσεις του εύρους των χαμηλόσυχνων και δυναμικών χρονοσειρών 
καθώς και των ακραίων τιμών όλων των χρονοσειρών των GPS1, GPS2 και GPS3 που 
αντιστοιχούν στην διέγερση Kif6. Οι εκτιμήσεις των GPS1, GPS2 είναι όμοιες λόγω της 
γειτονικής θέσης των δεκτών. 
 

 
 

διαχωρισμός ενδεικτικών χρονοσειρών του GPS1, που επιλύθηκαν ως προς τις δύο βάσεις 

(GPSbase1 και GPSbase2), σε χαμηλόσυχνη και υψίσυχνη χρονοσειρά για την διέγερση 

Kif6, ενώ στο Σχήμα 8.13 συγκρίνονται οι υψίσυχνες χρονοσειρές των τριών αξόνων των 

GPS1, RTS1 για την διέγερση Kif6.   

Από τα εκτιμημένα εύρη των χρονοσειρών (πιν. 6.9, 6.10) και την μορφή των 

διαγραμμάτων (Σχ.8.11, 8.12) παρατηρείται ότι τα εύρη των χαμηλόσυχνων χρονοσειρών 

δεν είναι στατιστικά σημαντικά καθώς το εύρος των ακραίων τιμών τους είναι εντός των  

Δι
έγ
ερ
ση

 GPS1 

Διαμήκης (mm) Εγκάρσιος (mm) Κατακόρυφος (mm) 

ΧΑΜ ΔΥΝ ΑΚΡ ΧΑΜ ΔΥΝ ΑΚΡ ΧΑΜ ΔΥΝ ΑΚΡ 

Kif1 9.3±9.9 3.9±6.9 8.2±6.9 18±9.9 3.1±6.9 7.4±6.9 20±12.3 7.9±9.9 17±9.9 

Kif2 8±9.9 3.5±6.9 7.6±6.9 8.5±9.9 2.8±6.9 6.4±6.9 15±12.3 7.1±9.9 13.5±9.9 

Kif3 7±9.9 3.1±6.9 5.1±6.9 3.2±9.9 1.7±6.9 2.3±6.9 13±12.3 5.3±9.9 12±9.9 

Kif4 5±9.9 3.2±6.9 7.1±6.9 4.7±9.9 2.9±6.9 4.5±6.9 17±12.3 6.6±9.9 14±9.9 

Kif5 5.4±9.9 4.1±6.9 5.5±6.9 4±9.9 3.1±6.9 6.1±6.9 14±12.3 4.7±9.9 11±9.9 

Kif6 9.2±9.9 4.2±6.9 7.9±6.9 18.5±9.9 3.4±6.9 6.5±6.9 26±12.3 6.3±9.9 14±9.9 

Kif7 3.5±9.9 3.9±6.9 5.4±6.9 3.1±9.9 4.7±6.9 7.1±6.9 32±12.3 6.9±9.9 13.3±9.9 

 Διέγερση Kif6 

Άξονας Διαμήκης (mm) Εγκάρσιος (mm) Κατακόρυφος (mm) 

 ΧΑΜ ΔΥΝ ΑΚΡ ΧΑΜ ΔΥΝ ΑΚΡ ΧΑΜ ΔΥΝ ΑΚΡ 

GPS1 9.2±9.9 4.2±6.9 7.9±6.9 18.5±9.9 3.4±6.9 6.5±6.9 26±12.3 6.8±9.9 14±9.9 

GPS2 12±9.9 3.7±6.9 6.2±6.9 16±9.9 3.7±6.9 5.2±6.9 28±12.3 7.2±9.9 12.1±9.9 

GPS3 15±12.5 6.7±6.8 9.1±6.8 15±12.5 6,7±6.8 9.1±6.8 15±14.5 6.7±10.8 9.1±10.8 
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ορίων θορύβων (±6.9 για τους οριζόντιους άξονες και ±9.9 για τον κατακόρυφο).  

Εξαίρεση αποτελούν τα εύρη των χαμηλόσυχνων χρονοσειρών των Kif6 (26mm), Kif7 

(32mm) τα οποία όμως δεν ικανοποιούν τη συνθήκη 8.5 και δεν αντιστοιχούν σε 

ημιστατική μετακίνηση καθώς είναι σημαντικά μεγαλύτερα από το εύρος της 

αναμενόμενης ημιστατικής μετακίνησης όπως προέκυψε από την προσέγγιση του 

θεωρητικού μοντέλου της γέφυρας (1-2mm) και συνεπώς εκφράζουν ψευδοδιακυμάνσεις 

των μετρήσεων GPS, όπως και οι υπόλοιπες χαμηλόσυχνες χρονοσειρές.   

 

 

α) 

β) 

γ) 

δ) 

ε) 

στ) 

Σχήμα 8.11: Διαγράμματα των βασικών (α,δ), χαμηλόσυχνων (β,ε) και υψίσυχνων (γ,στ) 
χρονοσειρών του κατακόρυφου άξονα των GPS1 και GPS2 για την διέγερση kif6. 
Παρατηρείται όμοια μορφή των χρονοσειρών, λόγω της γειτονικής θέσης των δύο δεκτών 
των σημείων ελέγχου. Οι κάθετες κόκκινες γραμμές ορίζουν το διάστημα διέγερσης 
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Οσοναφορά το εύρος των υψίσυχνων χρονοσειρών είναι στατιστικά μη σημαντικό 

(<9.9mm) για όλους τους άξονες και για όλες τις περιπτώσεις διέγερσης. Εξάλλου το όριο 

θορύβου των υψίσυχνων χρονοσειρών (±9.9mm) είναι μεγαλύτερο από την δυναμική 

μετακίνηση του σημείου ελέγχου που προέκυψε από τη προσέγγιση του θεωρητικού 

μοντέλου (~4-5mm) Ωστόσο, οι ακραίες τιμές κυρίως στον κατακόρυφο άξονα (11-

17mm)και η γενικότερη μορφή της χρονοσειράς δείχνουν ότι ανιχνεύεται η κίνηση και 

καταγράφεται η μορφής της. Χαρακτηριστική είναι η δυναμική συνιστώσα της 

χρονοσειράς των GPS1, GPS2 του κατακόρυφου άξονα (Σχ.8.11) όπου στο διάστημα της 

 

Σχήμα 8.12: Διαγράμματα των βασικών (α,δ), χαμηλόσυχνων (β,ε) και υψίσυχνων (γ,στ) 
χρονοσειρών του κατακόρυφου άξονα του GPS1 για την διέγερση kif6 όπως προέκυψαν 
με βάση τις επιλύσεις με τους δέκτες των βάσεων GPSbase1 (αριστερά) και GPSbase2 
(δεξιά). Παρατηρείται όμοια μορφή των χρονοσειρών. Οι κάθετες κόκκινες γραμμές 
ορίζουν το διάστημα διέγερσης 

α) 

β) 

γ) 

δ) 

ε) 

στ) 
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διέγερσης εμφανίζεται διαφοροποίηση στη μορφή και το μέγεθος των μετρήσεων GPS σε 

σχέση με το διάστημα πριν και μετά την διέγερση (ορίζεται με τις δύο κάθετες γραμμές.  

Επιπλέον διαπιστώθηκε ότι οι χρονοσειρές των GPS1, GPS2 έχουν όμοιες εκτιμήσεις 

ευρών στις χρονοσειρές τους (π.χ. ενδεικτική διέγερση Kif6) καθώς και μορφή (όσο αφορά 

τις χαμηλόσυχνες χρονοσειρές). Όσον αφορά το GPS3 λόγω της θέσης του εντός του 

χωροδικτυώματος επηρεάστηκε προφανώς σημαντικά από θόρυβο πολυανάκλασης, 

παρόλο που χρησιμοποιήθηκε choke-ring antenna, με αποτέλεσμα να εμφανίζεται 

σημαντική διαφορά μεταξύ των αποτελεσμάτων του σε σχέση με αυτές των άλλων δύο 

δεκτών, πράγμα το οποίο αντικατοπτρίζεται και στα όρια θορύβου 6.8-14.5mm του GPS3 

και 6.9-12.3mm των GPS1, GPS2.    

Τέλος, οι επιλύσεις με τους δύο διαφορετικούς δέκτες βάσης εμφάνισαν παρόμοια 

αποτελέσματα, όπως συνάγεται από το ενδεικτικό παράδειγμα του Σχ.8.12. Η μόνη 

διαφορά περιορίζεται στις διακοπές που εμφανίστηκαν στις αρχές των καταγραφών της 

βάσης GPSbase1. 

Συνεπώς, με βάση την ανάλυση των χαμηλόσυχνων και των υψίσυχνων χρονοσειρών 

των GPS διαπιστώθηκε ότι οι μετρήσεις τους χαρακτηρίζονται από υψηλό θόρυβο, το 

οποίο ήταν αναμενόμενο λαμβάνοντας υπόψιν:  

1. την αναμενόμενη μικρή μετακίνηση (4-5mm) όπως προέκυπτε από το 

προσεγγιστικό μοντέλο, με την οποία συμφωνούσαν πάντως οι εκτιμήσεις των μετρήσεων 

των RTS  

2. τα όρια θορύβου των μετρήσεων των GPS (>6.9mm) που ξεπερνούσαν την 

αναμενόμενη μετακίνηση (~5mm) και 

3. την αξιολόγηση του GPS με βάση τα πειράματα ταλαντώσεων όπου προέκυπταν 

αξιόπιστα αποτελέσματα ουσιαστικά για ταλαντώσεις εύρους >10mm.  

Όμως, τουλάχιστον από ποιοτική άποψη (Σχ. 8.11, 8.12) οι μετρήσεις των GPS1 και 

GPS2 κατά την διάρκεια των διεγέρσεων εμφανίζουν διαφοροποίηση από τις μετρήσεις 

πριν και μετά τις διεγέρσεις, καταγράφοντας έτσι την μορφή της μετακίνησης, ακόμα και 

αν οι μετρήσεις χαρακτηρίζονται από υψηλό επίπεδο θορύβου. Η αξιολόγηση της 

αξιόπιστης καταγραφής της μορφής της υψίσυχνης κίνησης από τα GPS θα εξεταστεί με 

την φασματική ανάλυση (παρ. 8.6.2) και στις προοπτικές.  
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8.5 ΦΑΣΜΑΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΩΝ 

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ  

 

Η φασματική ανάλυση εστιάστηκε στις υψίσυχνες συνιστώσες των χρονοσειρών οι 

οποίες αντιστοιχούν στην συνιστώσα των δυναμικών μετακινήσεων της συνολικής 

κίνησης των σημείων ελέγχου και αυτές αναμένονταν να εμφανίσουν τις συχνότητες της 

δυναμικής κίνησης της γέφυρας και τις ιδιοσυχνότητες της κατασκευής. Εξετάστηκαν οι 

αντίστοιχες χρονοσειρές για τις 7 περιπτώσεις διεγέρσεων (kif1-kif7), καθώς και για τις 5 

περιόδους ηρεμίας (cal1-cal5).  

Από την στατιστική ανάλυση (8.4.2) προέκυψε ότι οι υψίσυχνες χρονοσειρές του 

GPS δεν είναι στατιστικά σημαντικές ως προς τις μετακινήσεις, περιέχοντας υψηλά 

επίπεδα θορύβου, με αποτέλεσμα να μην εκφράζουν το πραγματικό εύρος της κίνησης. 

Όμως αυτό δεν απετέλεσε πρόβλημα για την φασματική ανάλυση γιατί όπως έχουν δείξει 

και οι Kijewski-Korea et al. (2006) και οι  Psimoulis and Stiros (2008) μεταξύ άλλων, τα 

γεωδαιτικά στοιχεία λόγω της συχνής δειγματοληψίας εμφανίζουν μεγάλο πλεονασμό 

στοιχείων (high redudancy) και μπορεί να παρέχουν με ακρίβεια το φάσμα συχνοτήτων 

ακόμα και αν οι μετατοπίσεις δεν είναι στατιστικά σημαντικές (δηλαδή όταν ο λόγος 

σήματος προς θόρυβο S/N<1).  

Για την φασματική ανάλυση των καταγραφών των GPS και RTS χρησιμοποιήθηκε 

ο κώδικας Normperiod λόγω των πλεονεκτημάτων του έναντι της τεχνικής FFT που 

προαναφέρθηκαν (παρ.3.11.3).   

 

8.5.1 Φασματική ανάλυση δεδομένων των περιόδων ηρεμίας  

 

Στο στάδιο αυτό αναλύθηκαν τα φάσματα των υψίσυχνων χρονοσειρών του GPS που 

αντιστοιχούν σε περιόδο ηρεμίας, δηλαδή σε περίοδο που δεν διερχόταν κανένας πεζός 

από την γέφυρα (αγνοείται η επίδραση παραγόντων όπως οι ανεμοπιέσεις κυρίως λόγω 

κυκλοφοριακού φορτίου), με στόχο την παρατήρηση των συχνοτήτων που θα 

αντιστοιχούσαν σε θόρυβο των καταγραφών. Οι χαμηλόσυχνες χρονοσειρές δεν 

εξετάστηκαν γιατί δεν αναμένονταν να ανιχνευθούν σημαντικές συχνότητες που να 

οφείλονταν σε συστηματικό θόρυβο. Ομοίως και στις υψίσυχνες χρονοσειρές το 

αναμενόμενο είναι να μην παρατηρηθεί κάποια σημαντική συχνότητα στις χρονοσειρές 

αυτές, με εξαίρεση θόρυβο στην περιοχή 0.05-0.3Hz για τις καταγραφές του GPS, οι 

οποίες οφείλονται συνήθως σε θόρυβο πολυανάκλασης του σήματος (Ge et al., 2000).  
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Στο Σχήμα 8.13 παρουσιάζονται τα φάσματα των χρονοσειρών των τριών 

συντεταγμένων (x, y, z) του GPS1 που αντιστοιχούν σε περίοδο ηρεμίας. Από τα φάσματα 

των χρονοσειρών των οριζόντιων αξόνων ανιχνεύονται συχνότητες στο πεδίο 0.1-0.5Hz 

που οφείλονται σε περιοδικό συστηματικό θόρυβο, ενώ αυτό του κατακόρυφου άξονα δεν  

 

Σχήμα 8.13: Φάσματα χρονοσειρών των τριών συντεταγμένων του GPS1 που 
αντιστοιχούν στην περίοδο ηρεμίας Cal5 για τις υψίσυχνες συνιστώσες στους τρείς 
άξονες. Η κόκκινη γραμμή εκφράζει το επίπεδο σημαντικότητας 95%. Τα φάσματα των 
οριζόντιων αξόνων χαρακτηρίζονται από συστηματικό θόρυβο (συχνότητες κυρίως 
μικρότερες του 0,7Hz). Στο κατακόρυφο άξονα δεν διακρίνεται κάποια σημαντική 
συχνότητα, με αποτέλεσμα να μπορεί να χαρακτηριστεί το συγκεκριμένο φάσμα ως 
λευκός θόρυβος («white noise»). 
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εμφάνισε κάποια δεσπόζουσα συχνότητα με αποτέλεσμα να μπορεί να χαρακτηριστεί ως 

φάσμα λευκού θορύβου («white noise»).  

Ομοίως αναλύθηκαν οι αντίστοιχες αντιπροσωπευτικές χρονοσειρές περιόδου 

ηρεμίας του RTS1. Από την ανάλυση αυτή προέκυψαν χαρακτηριστικά φάσματα θορύβου 

(«white noise»), για το πεδίο συχνοτήτων μεγαλύτερου των 0.2Hz, καθώς για πιο μικρές 

συχνότητες παρουσιάστηκαν κάποιες συχνότητες (κυρίως μικρότερες από 0.1Hz) οι οποίες 

πιθανότατα οφείλονται σε συστηματικό θόρυβο των μετρήσεων του RTS. Η ανάλυση αυτή 

απέδειξε ότι οι καταγραφές του RTS δεν επηρεάστηκαν ουσιαστικά από θόρυβο, καθώς 

συχνότητες μικρότερες των 0.2Hz είναι εκτός του πεδίου στο οποίο κινούνται οι 

συχνότητες των εφαρμογών που στοχεύουμε. Στο Σχήμα 8.14 παρουσιάζεται ένα 

αντιπροσωπευτικό φάσμα που αντιστοιχεί στην ανάλυση του κατακόρυφου άξονα των 

καταγραφών του RTS, το οποίο φανερώνει στο κρίσιμο για την έρευνα μας  τμήμα του 

χαρακτηριστικά «white noise». 

Συνεπώς, οι υψίσυχνες χρονοσειρές των GPS εμφάνιζαν συχνότητες στην περιοχή 

0.1-0.5Hz που αντιστοιχούσαν σε θόρυβο και οι οποίες φανέρωναν την πιθανή παρουσία 

συστηματικών σφαλμάτων μικρού εύρους. Οσοναφορά τα φάσματα των αντίστοιχων 

χρονοσειρών των RTS αυτές χαρακτηρίζονταν από «λευκό θόρυβο» (white noise) εκτός 

από την περιοχή των συχνοτήτων μικρότερη των 0.2Hz όπου εμφάνισαν κάποιο 

συστηματικό θόρυβο. Ωστόσο οι συχνότητες θορύβου που εμφανίστηκε στις χρονοσειρές 

 
Σχήμα 8.14: Αντιπροσωπευτικό φάσμα της υψίσυχνης συνιστώσας της κατακόρυφης 
χρονοσειράς του RTS που αντιστοιχεί στη περίοδο ηρεμίας Cal4. Η κόκκινη γραμμή 
εκφράζει το επίπεδο σημαντικότητας 95%. Το φάσμα χαρακτηρίζεται από θόρυβο («white 
noise») για συχνότητες μεγαλύτερες του 0.2Hz, καθώς για μικρότερες συχνότητες 
παρουσιάζεται σημαντικός συστηματικός θόρυβος (~0.1Hz) χωρίς στατιστική 
σημαντικότητα (“corner effect”).  

white noise 
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των δύο οργάνων (0.1-0.5Hz) είναι σαφώς μικρότερες από τις κύριες συχνότητες των 

κινήσεων που αναμένετο να παρουσιάσουν οι αποκρίσεις της πεζογέφυρας του Κηφισού, 

άρα και από το πεδίο ενδιαφέροντος της έρευνας μας. 

Αφετέρου, όπως έχει αποδειχθεί από πολλές εφαρμογές (Roberts et al.; 2004; 

Kijewski-Correa et al., 2006), ενώ υπάρχει κάποια ταλάντωση αυτής της συχνότητας με 

εύρος >5-10mm θα γίνει αντιληπτή στο φάσμα, εμφανίζοντας στην αντίστοιχη συχνότητα 

μεγάλη σχετικά ενέργεια. 

 

8.5.2 Φασματική ανάλυση δεδομένων των οργάνων κατά την διάρκεια διεγέρσεων  

 

Η φασματική ανάλυση αφορούσε τις 7 διεγέρσεις των δεδομένων των GPS, RTS και 

του επιταχυνσιογράφου με βάση τον κώδικα Normperiod. Τα δεδομένα των τριών ειδών 

οργάνων ήταν συγκρίσιμα, με εξαίρεση τα δεδομένα του επιταχυνσιογραφού που δεν 

κατέγραφε συχνότητες μικρότερες του 1Hz λόγω ενός high-pass φίλτρου που είχε 

τοποθετηθεί, ώστε να αποφεύγεται ο θόρυβος. Αυτό δεν ήταν πρόβλημα, γιατί το 

ενδιαφέρον μας εστιαζόταν στο πεδίο συχνοτήτων 1-5Hz. Για το λόγο αυτό τα 

επιταχυνσιογραφήματα φιλτραρίστηκαν εκ νέου με χρήση φίλτρου low-pass ώστε να 

απομακρυθούν οι συχνότητες μεγαλύτερες των 5Hz, που δεν βρίσκονταν στο πεδίο 

ενδιαφέροντος της έρευνας. 

Από την ανάλυση προέκυψαν όμοιες δεσπόζουσες συχνότητες μεταξύ των 

χρονοσειρών των διεγέρσεων των δύο GPS (GPS1,GPS2) και μεταξύ των δύο RTS (RTS1, 

RTS2). Στους Πίνακες 8.10, 8.11, 8.12 παρουσιάζονται οι μεγαλύτερες τιμές των 

συχνοτήτων που εμφανίστηκαν στα φάσματα των GPS1, RTS1 και των 

επιταχυνσιογράφων ενώ ενδεικτικά παρουσιάζονται για σύγκριση και οι δεσπόζουσες 

συχνότητες των GPS2, GPS3, RTS2 για την διέγερση Kif6. Να σημειωθεί ότι δεν είναι 

όλες οι μέγιστες τιμές των εκτιμημένων συχνοτήτων αντιπροσωπευτικές. Για το λόγο αυτό 

η ανάλυση εστιάστηκε στην σύγκριση των συχνοτήτων μεταξύ του GPS1, RTS1 και του 

επιταχυνσιογράφου για τις διεγέρσεις kif4, kif6 και kif7, οι οποίες όπως διαπιστώθηκε από 

την ανάλυση των χρονοσειρών προκάλεσαν τις σημαντικότερες μετακινήσεις. Στο Σχήμα 

8.15 παρουσιάζονται αντιπροσωπευτικά φάσματα των αναλύσεων για τις χρονοσειρές και 

των τριών συντεταγμένων (διαμήκη, εγκάρσια, κατακόρυφη) των οργάνων GPS1 (πάνω 

σειρά), RTS1 (μεσαία σειρά) και επιταχυνσιογράφου (κάτω σειρά), τα οποία αντιστοιχούν 

στις χρονοσειρές της διέγερσης Κif6. Από τα φάσματα αυτά προκύπτουν τα εξής: 
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Πίνακας 8.10: Οι δύο σημαντικότερες συχνότητες (Hz) όπως προέκυψαν από τη 
φασματική ανάλυση με τον κώδικα Normperiod όλων των υψίσυχνων συνιστωσών των 
χρονοσειρών του GPS1 για όλες τις διεγέρσεις. Για την διέγερση kif6 εμφανίζονται οι 
αντίστοιχες συχνότητες και για τους δέκτες GPS2 και GPS3. Με κόκκινο σημειώνονται οι 
στατιστικά μη σημαντικές συχνότητες. 

 
 
 
Πίνακας 8.11: Οι δύο σημαντικότερες συχνότητες (Hz) όπως προέκυψαν από την 
ανάλυση των υψίσυχνων συνιστωσών των χρονοσειρών του RTS1 για όλες τις διεγέρσεις. 
Για την διέγερση kif6 προσδιορίστηκαν οι αντίστοιχες συχνότητες και για το RTS2 (εντός 
παρενθέσεων). Με κόκκινο σημειώνονται οι στατιστικά μη σημαντικές συχνότητες 
 

 

Δι
έγ
ερ
ση

 GPS1 

Διαμήκης Εγκάρσιος Κατακόρυφος 

1η 2η 1η 2η 1η 2η 

kif 1 3.02 1.54 2.32 1.11 0.52 0.82 

kif 2 1.13 2.45 2.15 1.06 4.21 0.97 

kif 3 0.74 4.26 0.62 3.59 0.71 4.47 

4η 4.33 0.85 2.34 0.97 4.33 1.89 

5η 0.89 4.33 0.86 4.67 0.72 2.33 

6η 
2.23 

(2.30)GPS2 

(0.64)GPS3 

0.51 

(0.83)GPS2 

(1.46)GPS3 

2.29 

(2.32)GPS2 

(0.62)GPS3 

0.25 

(0.32)GPS2 

(1.15)GPS3 

4.43 

(4.43)GPS2 

(0.64)GPS3 

1.11 

(1.13)GPS2 

(0.89)GPS3 

7η 2.35 0.85 2.34 0.87 4.51 0.89 

Δι
έγ
ερ
ση

 RTS1 

Διαμήκης Εγκάρσιος Κατακόρυφος 

1η 2η 1η 2η 1η 2η 

1η 2.21 0.89 2.37 1.87 4.08 1.47 

2η 1.01 2.87 2.31 0.98 4.15 2.41 

3η 0.89 4.32 2.21 0.92 2.04 4.34 

4η 0.91 4.22 2.24 0.86 4.17 3.04 

5η 0.82 4.25 2.45 0.91 4.08 3.35 

6η 
4.33 0.96 2.30 0.95 4.29 

(2.26) 

0.95 

(4.12) (4.21) (1.08) (0.86) (2.48) 

7η 0.98 2.31 2.05 0.75 4.41 1.19 
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Πίνακας 8.12: Οι δύο σημαντικότερες συχνότητες των χρονοσειρών των 
επιταχυνσιογράφων όπως προέκυψαν από την φασματική ανάλυση   

 
 

1. στα φάσματα και των τριών οργάνων εμφανίζονται τρία κύρια πεδία σημαντικών 

συχνότητων, ~1Hz, ~2.3Hz και 4.4Hz.  

2. Στον διαμήκη άξονα εμφανίστηκαν πολλές συχνότητες που αντιστοιχούσαν κυρίως 

σε θόρυβο (ιδιαίτερα στην περιοχή 0.4-0.7Hz, όπως προέκυψε από τις καταγραφές των  

GPS, RTS), ενώ διακρίθηκαν δύο κύριες περιοχές σημαντικών συχνοτήτων, περί τα 2,3 

και 4,4Hz από τις καταγραφές και των τριών οργάνων. 

3. Στον εγκάρσιο άξονα παρατηρήθηκε μικρότερα επίπεδα θορύβου με διακριτές, 

στατιστικά σημαντικές συχνότητες μόνο στο πεδίο συχνοτήτων 2.2-2.4 Hz, από τις 

καταγραφές και των τριών οργάνων.  

4. Στον κατακόρυφο άξονα παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές συχνότητες στο 

πεδίο συχνοτήτων 4.2-4.5 Hz, με βάση τις καταγραφές και των τριών οργάνων.  

5. Εμφανίστηκαν σε αρκετά φάσματα των χρονοσειρών των τριών αξόνων 

συχνότητες στην περιοχή 0.8-1.1 Hz. Οι συχνότητες αυτές ήταν στατιστικά μη σημαντικές 

αλλά παρατηρήθηκαν συστηματικά στα φάσματα των κατακόρυφων χρονοσειρών των 

GPS, RTS.  

Αξίζει επίσης να σημειωθεί, ότι από την φασματική ανάλυση των χρονοσειρών του GPS3 

(το οποίο βρισκόταν στην κουπαστή) προέκυψαν συχνότητες μικρότερες του 1-1.4Hz για 

όλους τους άξονες συντεταγμένων, απέχοντας πολύ από τις συχνότητες που προέκυψαν 

από τις καταγραφές των άλλων οργάνων. Προφανώς οι καταγραφές του GPS3 

επηρεάστηκαν σημαντικά από θόρυβο στις μετρήσεις (λόγω ανάκλασης σήματος,  

Διέγερση 

Επιταχυνσιογράφος 

Διαμήκης Εγκάρσιος Κατακόρυφος 

1η 2η 1η 2η 1η 2η 

kif1 4.43 2.33 2.33 - 4.43 2.03 

kif 2 4.38 2.39 2.38 - 4.39 2.31 

kif 3 4.39 2.33 2.34 - 4.39 3.37 

kif 4 4.36 2.35 2.36 4.35 4.36 2.93 

kif 5 4.34 2.78 2.43         - 4.36 2.73 

kif 6 4.43 2.35 2.33 4.42 4.43 2.34 

kif 7 4.39 2.43 2.41 4.42 4.43 2.43 
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περιορισμένη ορατότητα προς τον ουρανό, κλπ.) με αποτέλεσμα να μην αναδειχθούν οι 

πραγματικές συχνότητες. 

 

8.6 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ 

ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑΣ ΤΟΥ ΚΗΦΙΣΣΟΥ  

 

Η προσεγγιστική ανάλυση της γέφυρας (παρ.6.2) είχε δείξει ότι η γέφυρα είναι 

δύσκαμπτη κατασκευή (κύρια ιδιοσυχνότητα 4.3Hz) με μικρή ημιστατική (1-2mm) και 

δυναμική μετακίνηση (4-5mm). Η δυσκαμψία της γέφυρας έγινε φανερή και κατά την 

διάρκεια των πειραμάτων όταν μόνο με ισχυρές διεγέρσεις αλμάτων ήταν δυνατή η 

ταλάντωσή της.  

Με βάση τις εκτιμήσεις των ευρών χαμηλόσυχνων-ημιστατικών χρονοσειρών των 

GPS προέκυψε ότι οι εκτιμήσεις μετακίνησης είναι εντός ορίων θορύβου και είναι δυνατή 

Σχήμα 8.15: Κανονικοποιημένα φάσματα των χρονοσειρών των τριών αξόνων (διαμήκους, 
εγκάρσιου και κατακόρυφου) των GPS (πάνω σειρά), RTS (μεσαία σειρά) και 
επιταχυνσιογράφου (κάτω σειρά) που αντιστοιχούν στην υψίσυχνη συνιστώσα της 
διέγερσης kif6 στη θέση 1. Ο οριζόντιες ευθείες ορίζουν τα αντίστοιχα όρια στατιστικής 
σημαντικότητας 95%. Εμφανίζονται τρεις κύριες περιοχές συχνοτήτων: 1, 2.3 και 4.3 Hz, 
εκ των οποίων η τελευταία ταυτίζεται με την πρώτη ιδιοσυχνότητα που προέκυψε από την 
προσεγγιστική θεωρητική ανάλυση του μοντέλου της γέφυρας.  
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η εκτίμηση του εύρους ημιστατικής και δυναμικής μετακίνησης. Εξάλλου τα όρια θορύβου 

(>6,8mm) ήταν μεγαλύτερα από τις αναμενόμενονες μετακινήσεις (ημιστατική 1-2mm, 

δυναμική 4-5mm) όπως προέκυψαν από την ανάλυση FEM  του θεωρητικού μοντέλου. 

Ωστόσο τα GPS κατέγραψαν την μορφή της κίνησης, παρόλο που οι μετρήσεις περιείχαν 

θόρυβο, το οποίο οδήγησε και στην αξιόπιστη εκτίμηση της κύριας ιδιοσυχνότητας 

(~4.3Ηz) της γέφυρας.  

Όσον αφορά τα RTS, με βάση τις μετρήσεις τους εκτιμήθηκε η ημιστατική και 

δυναμική μετακίνηση ~2 και ~4mm, αντίστοιχα, τιμές οι οποίες συμφωνούσαν με τις 

εκτιμήσεις της ανάλυσης FEM. Όμως λόγω της απώλειας κύκλων της υψίσυχνης κίνησης 

της γέφυρας κατά την διέγερσή της τα όργανα αυτά αδυνατούσαν να καταγράψουν τη 

μορφή της ταλάντωσης (φαινόμενο «clipping») και να προσδιορίσουν τις συχνότητες της 

κίνησης αξιόπιστα καθώς εμφάνιζαν απόκλιση έως και 0.2Hz.  

Στον πίνακα 8.13 παρουσιάζονται συνοπτικά οι εκτιμήσεις των μετακινήσεων με 

βάση τις χρονοσειρές των GPS1, RTS1 για την περίπτωση της διέγερσης Kif6 και του 

μοντέλου της ανάλυση FEM, καθώς και οι συχνότητες όπως προέκυψαν από την 

φασματική ανάλυση των χρονοσειρών των GPS1, RTS1 και του επιταχυνσιογράφου και 

συγκρίνονται με την ιδιοσυχνότητα του μοντέλου FEM. Από τον Πίνακα αυτό γίνεται 

φανερό ότι οι εκτιμήσεις μετακινήσεων του RTS1 συμφωνούν με αυτές του μοντέλου 

FEM ενώ οι συχνότητες που προέκυψαν από την φασματική ανάλυση του GPS1 

προσεγγίζουν την ιδιοσυχνότητα της γέφυρας.  

 

Πινακας 8.13: Σύνοψη των αποτελεσμάτων μετρήσεων εύρους και ιδιοσυχνοτήτων της 
πεζογέφυρας για την αντιπροσωπευτική διέγερση Kif6 σε σύγκριση με το θεωρητικό 
μοντέλο. Με κόκκινο εμφανίζονται τα μη σημαντικά αποτελέσματα  (<±3σ) 
 

 Διαμήκης Εγκάρσιος Κατακόρυφος 
Εύρος χαμηλόσυχνης συνιστώσας– ημιστατική μετακίνηση (mm) 

Ανάλυση FEM - - - 
Εκτίμηση GPS1 9.2±9.9 18.5±9.9 26±12.3 
Εκτίμηση RTS1 1.1±1.2 0.6±1.2 1.1±1.2 

Εύρος υψίσυχνης συνιστώσας– δυναμική μετακίνηση (mm) 
Ανάλυση FEM 0 ~2-3 ~4-5 
Εκτίμηση GPS1 4.2±6.9 3.4±6.9 6.3±9.9 
Εκτίμηση RTS1 1.7±1.6 2.0±1.6 3.7±1.6 

Εκτιμήσεις συχνοτήτων υψίσυχνης συνιστώσας (Hz) 
Εκτίμηση GPS1 2.23 2.29 4.43 
Εκτίμηση RTS1 4.33 2.30 4.29 

Επιταχυνσιογράφος 4.39 2.41 4.43 
Ανάλυση FEM 4.30 
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Τέλος από την πειραματική καταγραφή των ταλαντώσεων της πεζογέφυρας του 

Κηφισού, που αποτελεί μία δύσκαμπτη κατασκευή διαπιστώθηκε ότι με την χρήση ενός 

«υπερστατικού» συστήματος οργάνων το οποίο αποτελείται από όργανα πολλά σε πλήθος 

και διαφορετικών αρχών λειτουργίας (GPS, RTS) είναι δυνατός ο προσδιορισμός των 

μετακινήσεων και των επιμέρους συνιστωσών καθώς και των ιδιοσυχνοτήτων-συχνοτήτων 

που εμφανίζονται στις διεγέρσεις τους.  
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Δ ΜΕΡΟΣ 

 

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ 

ΓΕΦΥΡΑΣ ΤΟΥ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ 
 

Η δεύτερη εφαρμογή γεωδαιτικής μέτρησης ταλαντώσεων δύσκαμπτης κατασκευής 

αφορά την σιδηροδρομική γέφυρα Γοργοποτάμου και ιδιαίτερα δύο ανοιγμάτων της 

μήκους ~30m. Μία προκαταρκτική ανάλυση των καταγραφών RTS που αφορούσαν την 

απόκριση της γέφυρας κατά τη διέλευση τραίνων έχει παρουσιαστεί από την Ε. Κοκκίνου 

στα πλαίσια της μεταπτυχιακής της διατριβής (Κοκκίνου, 2007). Στην παρούσα διατριβή 

έγινε περαιτέρω ανάλυση των καταγραφών του RTS καθώς και ανάλυση των καταγραφών 

GPS. Επιπλέον έγινε συσχέτιση των αναλύσεων των δύο οργάνων και συγκριτική 

αξιολόγηση των αποτελεσμάτων.  

 

9. Η ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΓΕΦΥΡΑ ΤΟΥ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ 
 

9.1 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

  

Η σιδηροδρομική γέφυρα του Γοργοποτάμου (Σχ.9.1) η οποία βρίσκεται στις πλαγιές 

της Οίτης, 8 km νοτιοδυτικά της Λαμίας, κατασκευάστηκε το 1905 πάνω από τον 

ομώνυμο ποταμό και αποτέλεσε τμήμα του σιδηροδρομικού δικτύου Αθήνας – Λάρισσας.   

Η γέφυρα του Γοργοπόταμου θεωρείται μία ιδιαίτερη και ιδιόμορφη κατασκευή 

καθώς έχει ανατιναχθεί και ανακατασκευαστεί τμηματικά δύο φορές. Η πρώτη ανατίναξη 

πραγματοποιήθηκε στις 25 Νοεμβρίου 1942 από ενωμένες αντιστασιακές δυνάμεις, στο 

νότιο τμήμα της γέφυρας (τμήμα προς Αθήνα) καταστρέφοντας τρία ανοίγματα (Σχ. 9.2, 

9.3). Η γέφυρα ανακατασκευάστηκε από τους Ιταλούς τον Ιανουάριο του 1943 και έγινε εκ 

νέου ανατίναξη της στις 13 Οκτωβρίου του 1944 από τους Γερμανούς κατά την 

αποχώρησή τους, στο βόρειο τμήμα της γέφυρας (τμήμα προς Λαμία), καταστρέφοντας 

δύο ανοίγματα. Η νέα γέφυρα ανακατασκευάστηκε το 1948 (Σχ.9.2, 9.3). 
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9.2 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

Η Γέφυρα του Γοργοποτάμου έχει συνολικό μήκος 211m και ύψος περίπου 30m.  Είναι μια 

σύμμικτη κατασκευή με πολλές ιδιαιτερότητες εξαιτίας των δύο ανακατασκευών της από 

τις ισάριθμες ανατινάξεις. Αποτελείται από 7 ανοίγματα, των οποίων το μήκος κυμαίνεται 

από 28 έως 29m, και 6 πυλώνες. Το κατάστρωμα συνίσταται από μεταλλικά 

χωροδικτυώματα πάνω στα οποία είναι εγκατεστημένοι ξύλινοι στρωτήρες που φέρουν τις 

σιδηροτροχιές (Σχ.9.4). Το σύστημα των πυλώνων των οποίων το ύψος κυμαίνεται από 11 

έως 32m αποτελείται από δύο πυλώνες μεταλλικών χωροδικτυωμάτων (Μ1, Μ2, Σχ.9.5) και  

από τέσσερις κατασκευασμένους από οπτοπλινθοδομή ή/και τσιμέντο (Μ3, Μ4, Μ5, Μ6). 

Επιπλέον οι πυλώνες Μ5 και Μ6 έχουν επιφανειακή λίθινη επίστρωση. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Σχήμα 9.1 Η Γέφυρα του Γοργοποτάμου (φωτογραφία από το website: 
www.gorgopotamosvillage.gr) 
 

Σχήμα 9.2 Η γέφυρα του Γοργοποτάμου μετά την πρώτη (α) και δεύτερη (β) ανατίναξη 
που έγιναν το 1942 και 1948, αντίστοιχα. (φωτογραφία από το website: 
www.gorgopotamosvillage.gr). 

α) β) 
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9.2.1 Μεταβολές στη μορφή της Γέφυρας 

 

Η μορφή της γέφυρας από την αρχική της μέχρι την τελική της μορφή έχει αλλάξει 

λόγω των ανακατασκευών. Με βάση την μηκοτομή και την κάτοψη της γέφυρας του 1905 

και του 1948 είναι φανερό ότι έχουν γίνει οι εξής τροποποιήσεις στην γέφυρα: 

• η μορφή των χωροδικτυωμάτων τροποποιήθηκε στα τμήματα της κατασκευής που 

ανακατασκευάστηκε, καθώς η αρχική παραβολική μορφή που είχαν οι όψεις όλων των 

ανοιγμάτων μετα τις ανατινάξεις τροποποιήθηκε σε τραπεζοειδή/ ορθογωνική μορφή, 

πιθανότατα για την επίτευξη μεγαλύτερης αντοχής και 

• η διατομή του χωροδικτυώματος τροποποιήθηκε αποκτώντας μεγαλύτερο ύψος, 

επίσης πιθανότατα για την αύξηση της αντοχής.   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
Σχήμα 9.3 Τα διάφορα στάδια κατασκευής/ανακατασκευής της γέφυρας του 
Γοργοποτάμου. 

Σχήμα 9.4 Το κατάστρωμα της γέφυρας του Γοργοποτάμου: αποτελείται από ξύλινους 
στρωτήρες, μεταλλικές σιδηροτροχιές και βάση από μεταλλικά δικτυώματα. 
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Υπάρχει επίσης το ενδεχόμενο της αύξησης της ακτίνας καμπυλότητας σε σχέση με την 

εικονιζόμενη στα αρχικά σχέδια (Σχ.9.6).  

Τα τελευταία χρόνια δεν γίνεται συστηματική-ενίσχυση της γέφυρας λόγω της επικείμενης 

αλλαγής της όλης σιδηροδρομικής γραμμής και πρακτικά προβλεπόμενης εγκατάλειψης 

της παλιάς γραμμής. 

 

9.2.2 Δομικά χαρακτηριστικά της Γέφυρας 

 

Ο τύπος της γέφυρας μπορεί να χαρακτηριστεί ως δοκογέφυρα με κάθε άνοιγμα να 

αποτελεί μία αμφιαρθρωτή δοκό. Τα ανοίγματα φαίνεται να έχουν εν μέρει ανεξάρτητη 

συμπεριφορά, ωστόστο επηρεάζονται ως ένα βαθμό και από τα υπόλοιπα ανοίγματα. 

Συνεπώς η δυναμική συμπεριφορά του κάθε ανοίγματος είναι η συνισταμένη της 

συμπεριφοράς του ίδιου του ανοίγματος και της συμπεριφοράς των γειτνιάζοντων 

ανοιγμάτων καθώς και όλου του συστήματος κατασκευής-εδάφους, αν λάβουμε υπόψη την 

αλληλεπίδραση εδάφους-κατασκευής (Mylonakis and Gazetas, 2000; Mylonakis et al., 

2001; Rizos et al., 2001; Zhang and Makris, 2002).  

 

9.2.3 Προβλήματα της Γέφυρας 

 

Εκτός από την σύνθετη αυτή συμπεριφορά που παρουσιάζει η γέφυρα, υπάρχουν επιπλέον 

δύο παράμετροι που κάνουν εξαιρετικά δύσκολη την μελέτη της συμπεριφοράς της για την 

σωστή λειτουργία της: 

 

 

Σχήμα 9.5 Λεπτομέρεια του μεταλλικού καταστρώματος της γέφυρας του 
Γοργοποτάμου. Είναι εμφανής η δικτυωτή μορφή των μεταλλικών στηριγμάτων.  
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• γεωτεχνικές, καθώς από την αρχή λειτουργίας του έργου παρουσιάστηκαν 

προβλήματα θεμελίωσης της γέφυρας τα οποία κυρίως αφορούσαν την ευστάθεια του 

εδάφους. Τα προβλήματα είναι ιδιαίτερα έντονα σε περιόδους μετά από έντονες 

βροχοπτώσεις, οπότε και άλλαζαν τα μηχανικά χαρακτηριστικά του αργιλώδους-ιλυώδους 

υπεδάφους και αυτό επηρεάζει σημαντικά στην δυναμική συμπεριφορά της κατασκευής 

εξαιτίας της αλληλεπίδρασης εδάφους-κατασκευής 

 

Σχήμα 9.6 α) Το αρχικό αυθεντικό σχέδιο της κάτοψης και της τομής του περάσματος 
του Γοργοποτάμου κατά την κατασκευή της το 1905. β) Το σχέδιο της κάτοψης και της 
τομής γέφυρας του Γοργοποτάμου στη σημερινή της μορφή. Είναι εμφανές ότι η 
σημερινή οριζοντιογραφία της γραμμής δεν εμφανίζει την καμπυλότητατης αρχικής 
οριζοντιογραφίας. 

α) 

β) 



 197 
 

• δυναμικές/στατικές, καθώς λόγω των δύο ανακατασκευών ο σχεδιασμός της 

γέφυρας έχει τροποποιηθεί σημαντικά. Την μελέτη της συμπεριφοράς της γέφυρας 

δυσχεραίνει η μη διαθεσιμότητα βασικών χαρακτηριστικών της γέφυρας  (όπως το φορτίο 

σχεδιασμού, οι επιτρεπόμενες τιμές τάσεων/παραμορφώσεων, κλπ)˙ μόνο η κάτοψη και η 

όψη της γέφυρας ήταν διαθέσιμες από τον Ο.Σ.Ε. 

Όλες αυτοι οι παράμετροι συμβάλουν σημαντικά στην απρόβλεπτη συμπεριφορά της 

γέφυρας η οποία πολλές φορές αναγκάζει τους μηχανοδηγούς να ελαττώνουν ταχύτητα για 

την ασφαλή διέλευση του συρμού καθώς για σχετικά υψηλές ταχύτητες (>60Km/h) 

εμφανίζονται σημαντικές δονήσεις που προκαλούν αστάθεια στο συρμό. 

Συνεπώς, γίνεται αντιληπτό ότι η μελέτη της απόκρισης της γέφυρας κατά την 

διέλευση του συρμού είναι απαραίτητη όχι μόνο για την ασφαλή λειτουργία της, αλλά και 

την βελτιστοποίηση του συνδυασμού ασφάλειας-ταχύτητας της διέλευσης του τρένου. Για 

το λόγο αυτό η εκτίμηση των μετακινήσεων καθώς και των δυναμικών χαρακτηριστικών 

της γέφυρας με βάση γεωδαιτικές μετρήσεις GPS και RTS που παρουσιάζονται στην 

συνέχεια, αναμένεται να έχουν ιδιαίτερη σημασία για την κατασκευή.  

 

9.3 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ 

 

Οπως προαναφέρθηκε (παρ.9.2) τα μόνα δεδομένα που ήταν διαθέσιμα από τον 

Ο.Σ.Ε. για την γέφυρα ήταν η κάτοψη και η όψη της γέφυρας. Συνεπώς είναι αδύνατη μία 

ακριβής μελέτη της απόκρισης της σε δυναμική φόρτιση κατά τη διέλευση συρμού. Όμως 

με βάση το μικρό μήκος των ανοιγμάτων (~30m), το δομικό σύστημα της γέφυρας 

(δικτυωτή μεταλλική γέφυρα) και την στήριξη των ανοιγμάτων (τα οποία προσεγγιστικά 

συμπεριφέρονται ως αμφιαρθρωτές δοκοί) η γέφυρα αυτή μπορεί να χαρακτηριστεί ως 

δύσκαμπτη (Θεοδωρακόπουλος et al., 2003; Ryall et al., 2000) και να εκτιμηθούν τάξεις 

μεγέθους χαρακτηριστικών της. Η εκτίμηση αυτή βασίζεται σε δύο προσεγγίσεις.  

 

9.3.1 Σύγκριση με άλλες γέφυρες 

 

Στη βιβλιογραφία αναφέρονται μελέτες γέφυρων παρόμοιων ανοιγμάτων (<50m) και 

κατασκευής (μεταλλικές ή δοκογέφυρες), που παρουσιάζουν γενικά αντίστοιχη 

συμπεριφορά, όπως οι γέφυρες: 

• Anting (Βέλγιο; Guo et al., 2005),  
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• Tied arch railway bridge (Σουηδία, 1959; Guo et al., 2005)  

• Osaka monorail steel bridge (Ιαπωνία; Guo et al., 2005). 

Από τις περιπτώσεις αυτές η πιο αντιπροσωπευτική είναι η γέφυρα Osaka monorail steel 

bridge η οποία είναι μεταλλική δοκογέφυρα με άνοιγμα 34,8m. Η δυναμική ανάλυση της 

γέφυρας αυτής με πεπερασμένα στοιχεία έδειξε ως κύριες ιδιοσυχνότητες μία 2,806 Hz 

(εγκάρσια συμμετρική) και μία 5,267Hz (κατακόρυφη συμμετρική), ενώ η κατακόρυφη 

μετακίνηση σχεδιασμού είναι ~12mm. Ενόργανη μελέτη της απόκρισης της γέφυρας κατά 

τη διέλευση συρμού βασσισμένη σε επιταχυνσιογράφους και οπτικό σύστημα 

βιντεοκάμερας (Lee et al., 2006) προσδιόρισε ως κύρια ιδιοσυχνότητα την 5,267Hz και 

κατακόρυφη μετακίνηση 11,5mm.     

 

9.3.2 Εμπειρικές μέθοδοι 

 

Στη βιβλιογραφία αναφέρεται μέθοδος εκτίμησης της κύριας ιδιοσυχνότητας η οποία 

βασίζεται σε μία εμπειρική σχέση η οποία συνδέει το υλικό κατασκευής του ανοίγματος, 

το μήκος της γέφυρας L και την κύρια ιδιοσυχνότητα f (Bachmann et al., 1997). Για 

χωροδικτύωμα η σχέση αυτή είναι: 
73,036 −⋅= Lf                                                                                                  εξ.9.1 

Για μήκος ~30m που είναι το άνοιγμα της γέφυρας του Γοργοποτάμου προέκυψε κύρια 

ιδιοσυχνότητα ίση με 3,11Hz.  

 

9.3.3 Εκτιμήσεις δυναμικών χαρακτηριστικών της γέφυρας Γοργοποτάμου 

 

Με βάση τα παραπάνω μπορεί να εκτιμηθεί με ασφάλεια ότι η σιδηροδρομική 

γέφυρα του Γοργοποτάμου είναι δύσκαμπτη και ότι τα κύρια δυναμικά χαρακτηριστικά 

είναι τα εξής: 

• Κύρια ιδιοσυχνότητα περίπου 3-4Hz και  

• Κατακόρυφη μετακίνηση της τάξης των 10mm κατά τη διέλευση συρμού. 
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10. ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ  
 

10.1 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 

  

Πραγματοποιήθηκαν δύο περίοδοι γεωδαιτικών μετρήσεων GPS, RTS στις 7 

Απριλίου 2006 (1η φάση) και στις 7 Ιουλίου 2006 (2η φάση) για τον προσδιορισμό της 

απόκρισης της γέφυρας στη διέλευση των συρμών. Οι στόχοι των μετρήσεων των 

GPS/RTS εκτός αυτών που αναφέρθηκαν στην παράγραφο 3.1, ήταν επίσης:   

 να διερευνηθεί αν και κατά πιο τρόπο επηρεάζονται οι μετρήσεις του GPS από την 

διέλευση ενός συρμού (μεταβολή γεωμετρίας δορυφόρων, multipath effect; Roberts et al., 

2004; Ge et al., 2000)  

 να διερευνηθεί τυχόν μεταβολή της απόκρισης της γέφυρας σε σχέση με το είδος 

και την ταχύτητα του συρμού, καθώς και την εποχή, γιατί σε περιόδους υψηλής υγρασίας 

αναμένεται να είναι διαφορετικά τα μηχανικά χαρακτηριστικά του εδάφους τα οποία 

αντικατοπτρίζονται στις ταλαντώσεις της κατασκευής μέσω της αλληλεπίδρασης του 

εδάφους-κατασκευής (Mohammadi and Karabalis, 1995). 

Για την πραγματοποίηση των μετρήσεων οι βασικές διαδικασίες ήταν ίδιες με αυτές 

που ακολουθήθηκαν και στην πεζογέφυρα του Κηφισού και χωρίστηκαν σε τρία στάδια:  

4. Επιλογή των οργάνων GPS, RTS, επιλογή των σημείων ελέγχου της γέφυρας που 

θα καταγραφούν οι μετακινήσεις και επιλογή των θέσεων των οργάνων αναφοράς που θα 

έπρεπε να τοποθετηθούν εκτός γέφυρας.  

5. Σχεδιασμός και κατασκευή ειδικών βάσεων για την τοποθέτηση των οργάνων στα 

διάφορα σημεία της γέφυρας.  

6. Εγκατάσταση των γεωδαιτικών οργάνων στα σημεία της γέφυρας και καταγραφή 

των μετακινήσεων λόγω της διέλευσης τρένων. 

Όπως και για την πεζογέφυρα του Κηφισού όλος ο σχεδιασμός των μετρήσεων (επιλογή 

θέσεων παρακολούθησης, οργάνων, κλπ.) είχε στόχο την καταγραφή της πραγματικής και 

πιο αντιπροσωπευτικής κίνησης του ανοίγματος της γέφυρας, όσο αυτό είναι εφικτό, με 

τον δυνατό λιγότερο θόρυβο.  
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10.1.1 Επιλογή οργάνων    

 

Τα όργανα που χρησιμοποιήθηκαν στις μετρήσεις ήταν GPS και RTS. Όπως έχει 

αναφερθεί τα όργανα διαχωρίζονται σε δύο μέρη: στα όργανα ελέγχου που τοποθετούνται 

πάνω στην γέφυρα και τα όργανα βάσης που τοποθετούνται εκτός της γέφυρας. Πιο 

συγκεκριμένα, για τις μετρήσεις αυτές είχαμε στην διάθεσή μας όργανα τα οποία 

χρησιμοποιήθηκαν και στα πειράματα ταλαντώσεων (παρ.3.3.1.1), δηλαδή:  

• δύο GPS δέκτες τύπου Javad (Πιν. 3.2) και  

• ένα RTS Leica TCA 1201 (Πιν. 3.4) με τρεις ανακλαστήρες AGA.    

Η διάθεση δύο δεκτών GPS μας έδινε την δυνατότητα να παρακολουθείται ένα σημείο της 

γέφυρας με το σύστημα GPS, καθώς το δεύτερο GPS έπρεπε να χρησιμοποιηθεί ως όργανο 

βάσης. Ομοίως η διάθεση ενός RTS σήμαινε ότι ένα σημείο θα μπορούσε να 

παρακολουθηθεί από το RTS κατά την διέλευση ενός συρμού, ωστόσο λόγω της διάθεσης 

πολλών ανακλαστήρων μπορούσαν να παρακολουθηθούν διάφορα σημεία της γέφυρας για 

διαφορετικές διελεύσεις συρμών.   

Επειδή κάθε GPS και RTS μπορούσαν να παρακολουθούν μόνο ένα σημείο κατά την 

διέλευση ενός συρμού, επιλέχθηκε να παρακολουθούν το ίδιο σημείο κατά μήκος του 

ανοίγματος της γέφυρας ώστε να είναι δυνατή η παρακολούθηση ενός σημείου ελέγχου 

της κατασκευής με δύο ανεξάρτητα όργανα καταγραφής μετακινήσεων, ώστε το σύστημα 

καταγραφής να είναι υπερστατικό.   

 

10.1.2 Επιλογή θέσεων εγκατάστασης οργάνων   

  

Η επιλογή των θέσεων παρακολούθησης της γέφυρας έγινε με βασικό κριτήριο την 

καταγραφή της μεγαλύτερης εύρους κίνησης που εκτελεί ένα εκ των ανοίγματων της 

γέφυρας κατά τη διάρκεια διέλυσης συρμών- όπως αναφέρθηκε στην παρ. 9.3 κάθε 

άνοιγμα μετακινείται εν μέρει ανεξάρτητα. Όμως υπήρχαν περιορισμοί που τίθοντο από 

την γεωμετρία της γέφυρας αλλά και την λειτουργία των οργάνων. Το GPS rover που θα 

τοποθετείτο πάνω στη γέφυρα θα έπρεπε να έχει όσο το δυνατό πιο ανοικτό και 

ανεμπόδιστο ορίζοντα για την καλύτερη λήψη του σήματος από τους δορυφόρους (2.3.3). 

Όσον αφορά για την παρακολούθηση με RTS, ο ανακλαστήρας έπρεπε να τοποθετηθεί σε 

σημείο πάνω στη γέφυρα που να είναι ορατό από το RTS, χωρίς να παρεμποδίζεται από 
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άλλα τμήματα της γέφυρας (μεταλλικά μέλη, κλπ.) και παράπλευρα εμπόδια (δένδρα, 

κλπ.). Οι περιορισμοί αυτοί των οργάνων ίσχυαν και για τα όργανα βάσης.   

Με βάση το κριτήριο της στατικότητας και της γεωμετρίας της γέφυρας θεωρήθηκε 

ότι ως σημείο ελέγχου καταλληλότερο είναι το μέσο του ανοίγματος, όπου αναμενόταν να 

εμφανιστούν οι μεγαλύτερες μετακινήσεις, όπως σε κάθε αμφιαρθρωτή δοκό 

(Μαστρογιάννης, 1999). Αντιθέτως κοντά στους πυλώνες, τις στηρίξεις των ανοιγμάτων, 

αναμένονταν οι μικρότερες μετακινήσεις.  

Σημαντικό ζήτημα αποτέλεσε και η επιλογή του σημείου επί της γέφυρας για την 

τοποθέτηση των οργάνων. Τα όργανα έπρεπε να τοποθετηθούν σωστά (να είναι πρακτικά 

πακτωμένα) σε σημεία του καταστρώματος των οποίων η κίνηση εκφράζει την γενικότερα 

κίνηση του ανοίγματος και όχι να επηρεάζονται από τυχόν δευτερεύουσες επιμέρους 

κινήσεις του μέλους που τοποθετήθηκαν. Με βάση τα κριτήρια αυτά και τους 

περιορισμούς των οργάνων οι πιθανές θέσεις ελέγχου της γέφυρας ήταν οι εξής: 

 Πάνω σε κάποιον από τους στρωτήρες της γέφυρας, οπότε η θέση εκφράζει άμεσα 

την απόκριση στη διέλευση του συρμού (Σχ.10.1). Μειονέκτημα της θέσης αυτής αποτελεί 

η περιορισμένη ορατότητα στον ορίζοντα, ιδιαίτερα κατά την διέλευση του συρμού, που 

κάνει αδύνατη τη χρήση GPS. Όμως μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως σημείο ελέγχου για 

το RTS καθώς ήταν δυνατή η τοποθέτηση ανακλαστήρα ορατού από την απέναντι πλαγιά.   

Στην κουπαστή της γέφυρας. Αυτή η περίπτωση έχει το πλεονέκτημα ότι μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα και οι δύο μέθοδοι (GPS, RTS), καθώς το GPS έχει τον 

περισσότερο ανοικτό δυνατό ορίζοντα, παρότι όμως αυτός και πάλι περιορίζεται κατά την 

διέλευση του τρένου μπροστά από το σημείο. Το κύριο μειονέκτημα της θέσης αυτής 

αποτελεί η ελευθερία που έχει η κουπαστή να εκτελεί δευτερεύουσες ταλαντώσεις στον 

εγκάρσιο άξονα της γέφυρας. Όμως αυτό αποτέλεσε μικρό πρόβλημα γιατί κύριο 

αντικείμενο της μελέτης αποτέλεσε η καταγραφή των κατακόρυφων μετακινήσεων τις 

οποίες η κουπαστή ακολουθούσε με την γενικότερη κίνηση του ανοίγματος (Σχ.10.1).   

Τελικά τα σημεία του ελέγχου που επελέγησαν ήταν  

α) στο άκρο του ανοίγματος, πάνω από τον πυλώνα (σημείο RTS1- GPS1),  

β) στο μέσο ανοίγματος (σημείο RTS3-GPS3) πάνω στη κουπαστή της γέφυρας και γ) στο 

στρωτήρα (σημείο RTS2), όπου τοποθετήθηκε μόνο ανακλαστήρας. Τα σημεία της 

κουπαστής πλεονεκτούσαν στο ότι παρακολουθήθηκαν και από τα δύο όργανα.    
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10.1.3 Προετοιμασία μετρήσεων 

 

Με βάση αυτή την εκλογή των σημείων ελέγχου σχεδιάστηκαν και 

κατασκευάστηκαν ειδικές βάσεις για την τοποθέτηση του ανακλαστήρα στον στρωτήρα 

και των ανακλαστήρα-δέκτη GPS στην κουπαστή (Σχ.10.2). Βασική προυπόθεση του 

σχεδιασμού των βάσεων ήταν η εξασφάλιση της σταθερότητας (πάκτωση) των οργάνων 

και της καλύτερης δυνατής οπτικής γωνίας των ανακλαστήρων από το RTS (κυρίως για 

τους ανακλαστήρες του στρωτήρα). Οι βάσεις αυτές σχεδιάστηκαν στο Εργαστήριο και 

κατασκευάστηκαν στο Μηχανουργείο του Φυσικού του Πανεπιστημίου Πατρών.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

στρωτήρας 

κουπαστή 

διάδρομος 

α) β) 

Σχήμα 10.1: Ενδεικτικές θέσεις για σημεία ελέγχου στο (α) στρωτήρα της γέφυρας και (β) 
στη κουπαστή και στο διάδρομο διέλευσης πεζών της γέφυρας  
 

 
Σχήμα 10.2 Η μεταλλική κοχλιωτή βάση που σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε για τις 
ανάγκες της συγκεκριμένης μελέτης έχει πακτωθεί στην κουπαστή της γέφυρας στο μέσον 
του ανοίγματός της. 
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10.1.4 Διεξαγωγή πειραμάτων 

 

Κατά την 1η περίοδο (7/4/2006) μετρήθηκαν οι μετακινήσεις δύο σημείων ελέγχου. 

Με την βοήθεια ειδικής βάσης τοποθετήθηκε στο στρωτήρα ανακλαστήρας στο μέσο του 

τρίτου ανοίγματος (σημείο RTS2), ενώ στην κουπαστή στην αριστερή στήριξη του τρίτου 

ανοίγματος τοποθετήθηκε βάση όπου τοποθετήθηκε ανακλαστήρας και κεραία GPS 

(σημείο RTS1-GPS1; Σχ.10.3). Το GPS βάσης τοποθετήθηκε πάνω σε τρίποδα  σε 

απόσταση περίπου 100m από το σημείο ελέγχου σε θέση ώστε να μην υπάρχουν 

παράπλευρα εμπόδια (π.χ. δένδρα κλπ.).  Σε άλλη κατάλληλη θέση τοποθετήθηκε το RTS 

επίσης πάνω σε τρίποδα σε απόσταση περίπου 150m από το σημείο ελέγχου, ώστε να είναι 

όσο το δυνατό πιο κάθετη η σκόπευση στον άξονα της γέφυρας και σε θέση μεταξύ της 

οποίας και του στόχου να μην παρεμβάλλονται δένδρα και φυσικά εμπόδια (Σχ.10.3). Η 

διάταξη αυτή, εξαιτίας της διάθεσης ενός μόνο RTS, σε κάθε διέλευση τρένου επέτρεπε 

την καταγραφή των μετακινήσεων μόνο ενός από τα δύο σημεία ελέγχου (1 και 2).  

Στη 2η περίοδο (7/7/2006) μετρήθηκαν δύο σημεία ελέγχου: ένα στη στήριξη του 

ανοίγματος (σημείο RTS1-GPS1) και δεύτερο στο μέσο του τέταρτου ανοίγματος (σημείο 

RTS3-GPS3), όπως φαίνεται στο Σχήμα 10.4. Το τελευταίο αυτό σημείο ήταν στη 

κουπαστή της γέφυρας όπου τοποθετήθηκε ο ανακλαστήρας και η κεραία του GPS. Τα 

όργανα βάσης (GPS, RTS) τοποθετήθηκαν στις ίδιες θέσεις που επιλέχθηκαν και στην 1η 

περίοδο ώστε να αποφευχθούν παράπλευρα εμπόδια (π.χ. δένδρα, κλπ.) που περιόριζαν 

την ορατότητα του GPS προς την ουράνια σφαίρα και να είναι ανεμπόδιστη η οπτική 

επαφή του ανακλαστήρα από το RTS.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

α) β) 

Σχήμα 10.3: α) GPS βάσης τοποθετημένο περίπου 100m από το σημείο ελέγχου και β) το 
RTS τοποθετημένο περίπου 150m από το σημείο ελέγχου, στοχεύοντας περίπου εγκάρσια 
στον άξονα του ανοίγματος   
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Οι δέκτες GPS κατέγραφαν σε όλες τις μετρήσεις με συχνότητα 20 Hz, ενώ το RTS 

με ρυθμισμένη συχνότητα 10 Hz. Όμως, όπως αναφέρθηκε στην παράγραφο 3.6.2, στην 

πραγματικότητα η συχνότητα καταγραφής των RTS δεν ξεπερνούσε τα 6-7 Hz. Τα 

χαρακτηριστικά των οργάνων αναλύθηκαν στους Πίνακες 3.2, 3.4.  

Οι μετρήσεις των οργάνων άρχιζαν περίπου 90-100 sec πριν την διέλευση του 

συρμού και σταματούσαν περίπου 90-100 sec μετά το πέρας της διέλευσης λόγω της 

περιορισμένης χωρητικότητας της μνήμης των δεκτών. Αυτό κατέστη δυνατό χάρης στη 

συνεχή ενδοσυνεννόηση μεταξύ των υπευθύνων του σταθμού του Λιανοκλαδίου και των 

μηχανοδηγών και τη συνεχή ενημέρωση του συνεργείου μας.      

Στην 1η περίοδο (7/4/2006) κατεγράφησαν οι μετακινήσεις των σημειών ελέγχου για 

τέσσερις επιβατικούς ή εμπορικούς συρμούς των οποίων το πλήθος των βαγονιών 

κυμαινόταν από 5 έως 9. Από αυτές τις διελεύσεις οι δύο κατεγράφησαν από το GPS για 

την θέση ελέγχου στη στήριξη (GPS1), ενώ το RTS τις δύο τις κατέγραψε από το σημείο 

ελέγχου στη στήριξη (RTS1) και μία για την θέση ελέγχου στον στρωτήρα στο άνοιγμα 

(RTS2; Πίν.10.1). Στην 2η περίοδο (7/7/2006) κατεγράφησαν οι μετακινήσεις από 2 

εμπορικούς συρμούς με 14 και 17 βαγόνια ο καθένας και 8 επιβατικούς που ο αριθμός των 

βαγονιών τους κυμαινόταν όπως και στην πρώτη περίοδο από 5 έως 9. Κατά τη 2η περίοδο 

μετρήσεων πέρασε τρεις φορές και ένας μικρός βοηθητικός συρμός αποτελούμενος από 

μόνο μία μηχανή. Οι  

 

Σχήμα 10.4 Σχέδιο της γέφυρας του Γοργοποτάμου, πάνω στην οποία έχουν επισημανθεί 
τα τρία σημεία ελέγχου της γέφυρας 1, 2 και 3. Το 1ο και 2ο σημείο μετρήθηκαν στην 1η 
περίοδο μετρήσεων ενώ το 1ο και το 3ο τρίτο σημείο μετρήθηκαν στη 2η περίοδο 
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Πίνακας 10.1: Σύνοψη πληροφοριών μετρήσεων στη Γέφυρα του Γοργοποτάμου με τη 
χρήση RTS/GPS, στις 12/04/06 (1η περίοδο μετρήσεων)  
 
α/α Ώρα έναρξης 

μετρήσεων 
Θέση σημείου 
μέτρησης Αμαξοστοιχία Αριθμ. 

βαγονιών 
Διαθέσιμες Καταγραφές 

RTS GPS Αριθμός Είδος RTS GPS 
Gor1 11:15 RTS1 GPS1  Επιβατική 4 Ναι Όχι 
Gor2 11:28 RTS2 GPS1  Εμπορική 8 Ναι Όχι 
Gor3 12:15 RTS1 GPS1  Επιβατική 7 Ναι Ναι 
Gor4 13:20 RTS2 GPS1  Επιβατική 5 Όχι Ναι 

 
 
Πίνακας 10.2: Σύνοψη πληροφοριών μετρήσεων στη Γέφυρα του Γοργοποτάμου με τη 
χρήση RTS/GPS στις 12/07/06 (2η περίοδο μετρήσεων) 
 
α/α 

 

Ώρα έναρξης 

μετρήσεων 

Θέση σημείου 

μέτρησης  

 

Αμαξοστοιχία 
Αριθμ. 

βαγονιών 

Διαθέσιμες 
Καταγραφές 

RTS GPS Αριθμός Είδος RTS GPS 

Gor5 07:40 RTS1 GPS3 41/47  9 Ναι Όχι 

Gro6 07:58 RTS1 GPS3 70  5 Ναι Όχι 

Gor7 08:12 RTS1 GPS3  Μικρή βοηθητική 1/2 Ναι Όχι  

Gor8 - RTS1 GPS3 23501 Εμπορική 14 Ναι Ναι  

Gor9  RTS1 GPS3 50  - Όχι  Όχι  

Gor10 08:52 RTS3 GPS3 51  5 Ναι Ναι  

Gor11 10:10 RTS3 GPS3 882 Εμπορική 4 Ναι Ναι  

Gor12 10:31 RTS3 GPS3 603 Εμπορική 9 Ναι 
Ναι 

 

Gor13 10:40 RTS3 GPS3  Μικρή βοηθητική 1/2 Ναι Όχι 

Gor14  RTS3 GPS3  Μικρή βοηθητική 1/2 Ναι Όχι 

Gor15  RTS3 GPS3  Μικρή βοηθητική » Όχι  Όχι 

Gor16 11:02 RTS3 GPS3 500  Εμπορική 17 Ναι Όχι  

Gor17 11:57 RTS3 GPS3 52 Επιβατική 5 Ναι Ναι 

Gor18 12:11 RTS3 GPS3 53 Επιβατική 5 Ναι Ναι  

 
 
πληροφορίες για τις μετρήσεις κατά την διέλευση των 18 συνολικά συρμών με κωδικούς 

GorN, N=1,2,..18 συνοψίζονται στους Πίνακες 10.1 και 10.2. 

Η φόρτιση της γέφυρας προφανώς επηρεαζόταν από το πλήθος των βαγονιών, το 

βάρος τους και την ταχύτητα διέλευσης του συρμού. Οι εμπορικοί συρμοί αναμένονταν να 

είναι μεγαλύτερου βάρους από τους επιβατικούς και να διέρχονται με μικρότερη ταχύτητα. 



 206 
 

Αυτό είχε ως αναμενόμενο αποτέλεσμα διαφορά στην μορφή και το μέγεθος της 

απόκρισης της γέφυρας.   

Λόγω τεχνικών δυσκολιών κατά την διάρκεια των μετρήσεων (π.χ. κακή 

πληροφόρηση για την διέλευση του συρμού), δεν καταγράφησαν όλοι οι συρμοί και από τα 

δύο όργανα (GPS, RTS). Συγκεκριμένα, από τις συνολικά 18 περιπτώσεις διεγέρσεων που 

κατεγράφησαν, μόνο οι 7 από αυτές (gor3, gor8, gor10, gor11, gor12, gor17, gor18; 

Πιν.10.2) κατεγράφησαν και από τα δύο όργανα. Για το λόγο αυτό όλη η ανάλυση 

επικεντρώθηκε κυρίως στις 7 αυτές περιπτώσεις, ωστόσο εξετάστηκαν και άλλες 

περιπτώσεις, κυρίως για την διερεύνηση του εύρους μετακίνησης.  

 
10.2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΩΝ GPS ΚΑΙ RTS 

 

Όπως και στις μετρήσεις της πεζογέφυρας του Κηφισού, αρχικά μεταφέρθηκαν τα 

αρχεία των καταγραφών των οργάνων (GPS, RTS) σε Η/Υ. Οι καταγραφές των GPS 

απαιτούσαν επεξεργασία σε κατάλληλο λογισμικό ώστε επιλυθούν οι καταγραφές του 

δέκτη ελέγχου (του κινούμενου πάνω στην γέφυρα) ως προς αυτού της βάσης (επίλυση με 

κινηματική μέθοδο).  

 

10.2.1 Επίλυση μετρήσεων GPS με κινηματική μέθοδο 

 

Η επίλυση των μετρήσεων GPS πραγματοποιήθηκε με την χρήση του λογισμικού 

Pinnacle για τους λόγους που αναφέρθηκαν στη παράγραφο 3.5.1. Η επίλυση των 

μετρήσεων της γέφυρας πραγματοποιήθηκε με βάση τις ίδιες βασικές ρυθμίσεις που 

χρησιμοποιήθηκαν κατά την επίλυση των πειραμάτων και των καταγραφών της 

πεζογέφυρας του Κηφισού. Δηλαδή:  

• κινηματική επίλυση (kinematic solution) των καταγραφών 

• χρήση και των δύο συχνοτήτων του σήματος (L1 και L2) και  

• χρήση γωνίας αποκοπής (elevation angle) 15ο ώστε να απομακρυνθούν από την 

ανάλυση οι δορυφόροι που σχηματίζουν με τον ορίζοντα ως προς τον δέκτη, όπως 

συνηθίζεται σε μετρήσεις ακριβείας (Chen and Yeh, 2001; Meng et al., 2004). 

Από την επίλυση προέκυψαν οι τρεις χρονοσειρές των συντεταγμένων, στο παγκόσμιο 

σύστημα αναφοράς WGS84 με άξονες τους Βορρά-Ανατολή-Κατακόρυφο. Η πρώτη 

παρατήρηση που έγινε στις χρονοσειρές που προέκυψαν από την κινηματική επίλυση είναι 
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η εμφάνιση μικρής χρονικά διακοπής (περίπου 0,1-1 sec) σε 3-4 περιπτώσεις διέλευσης 

τρένου (π.χ. Gor1, Gor8, σχ.10.5).  

Οι διακοπές αυτές των χρονοσειρών εμφανίστηκαν στις βασικές χρονοσειρές σε 

χρονικές στιγμές όπου ο συρμός διερχόταν μπροστά από τον δέκτη. Οι διακοπές αυτές ως 

επί το πλείστον δεν εμφανίστηκαν στις αρχικές καταγραφές του GPS, αλλά μόνο στις 

χρονοσειρές των συντεταγμένων δηλαδή αυτές που προέκυψαν από την κινηματική 

επίλυση. Η προφανής ερμηνεία είναι ότι οι διακοπές αυτές οφείλονται σε αδυναμία του 

λογισμικού Pinnacle να επιλύσει τις αβεβαιότητες (ambiguities) οπότε δεν εκτιμήθηκαν οι 

συντεταγμένες με αποτέλεσμα την εμφάνιση διακοπών στις χρονοσειρές των 

συντεταγμένων στις αντίστοιχες χρονικές στιγμές (Φωτίου και Πικριδάς, 2006).   

Εξάλλου, η εμφάνιση διακοπών στις καταγραφές των GPS για διάφορους λόγους 

είναι κάτι σύνηθες (Nickitopoulou et al., 2006; Psimoulis et al., 2008), και μάλιστα το 

αντιμετωπίσαμε σε καταγραφές πειραμάτων ταλαντώσεων και για το λόγο αυτό μάλιστα 

αναπτύχθηκε κατάλληλη μεθοδολογία για την επεξεργασία αυτών των καταγραφών (βλ. 

Κεφ. 4).   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

α) 

β) 

Σχήμα 10.5: Διαγράμματα αντιπροσωπευτικών χρονοσειρών φαινομενικών μεταβολών 
κατακόρυφων συντεταγμένων του GPS που προέκυψαν από την κινηματική επίλυση με το 
λογισμικό Pinnacle για τις περιπτώσεις των συρμών α) Gor17, β)Gor11, γ) Gor1 και δ) 
Gor8. Οι δύο τελευταίες περιπτώσεις εμφανίζουν κενά διάρκειας μικρότερης του 1sec 
(κόκκινα βέλη) κατά τη διέλευση του συρμού μπροστά από το σημείο ελέγχου. Είναι 
εμφανής η επίδραση σφάλματος κλίμακας που αναλύεται στη συνέχεια.  

γ) 

δ) 



 208 
 

10.3 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΩΝ GPS ΚΑΙ RTS 

 

10.3.1 Μετασχηματισμός συστήματος αναφοράς καταγραφών οργάνων  

 

Για κάθε όργανο ελέγχου και κάθε διέλευση συρμού προέκυψαν τρεις χρονοσειρές 

μεταβολών συντεταγμένων που αντιστοιχούσαν σε διαφορετικό σύστημα αναφοράς. Οι 

επιλύσεις του GPS ήταν στο παγκόσμιο σύστημα αναφοράς WGS84 με άξονες Βορρά-

Ανατολή-Κατακόρυφο. Οι καταγραφές του RTS αναφέροντο σε τοπικό σύστημα 

αναφοράς που είχε αρχή των αξόνων τη θέση του RTS και άξονα y που οριζόταν από την 

ευθεία που σχηματιζόταν από το RTS και τον ανακλαστήρα της θέσης ελέγχου στην θέση 

ηρεμίας. 

Με βάση γραφική και μετρητική αποτύπωση της γέφυρας προσδιορίστηκαν οι 

άξονες του κάθε οργάνου σε σχέση με τους άξονες της γέφυρας και προέκυψε ότι 

απαιτείται (και αρκεί) κοινή στροφή για τα συστήματα συντεταγμένων του GPS και του 

RTS κατά -25ο και -30ο δεξιόστροφα, αντίστοιχα (Σχ.10.6). Η στροφή αυτή έγινε με χρήση 

γραμμικού μετασχηματισμού που αναλύθηκε στην παράγραφο 3.7.1 και που έχει την 

μορφή: 

0' XXRX +⋅=          εξ.10.1 

όπου Χ οι βασικές χρονοσειρές των καταγραφών των οργάνων, R το μητρώο στροφής του 

συστήματος συντεταγμένων, Χ0 το διάνυσμα μεταφοράς της αρχής του συστήματος 

συντεταγμένων και Χ’ οι νέες χρονοσειρές που αντιστοιχούν στο νέο σύστημα αναφοράς.  

Με τον γραμμικό μετασχηματισμό των συστημάτων συντεταγμένων των GPS, RTS 

οι νέοι άξονες των χρονοσειρών συνέπεσαν με αυτούς της γέφυρας και συγκεκριμένα: 

• ο άξονας x ταυτίστηκε προσεγγιστικά με τον διαμήκη άξονα της γέφυρας στην 

περιοχή ελέγχου λόγω της καμπυλότητας της γέφυρας (προσεγγιστικά ίδιος και στα τρία 

σημεία) 

• ο άξονας y ταυτίστηκε με τον αντίστοιχο εγκάρσιο άξονα   

• ο άξονας z ταυτίστηκε με τον κατακόρυφο άξονα και 

• η αρχή των αξόνων αντιστοιχούσε στο σημείο ισορροπίας του οργάνου ελέγχου 

Μετά το μετασχηματισμό αυτό για κάθε θέση μετρήσεων οι αντίστοιχες χρονοσειρές ήταν 

πλέον συμβατές μεταξύ τους και άμεσα συγκρίσιμες ώστε να περιγράφουν την κίνηση του 

αντίστοιχου σημείου ελέγχου της γέφυρας.  
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10.3.2 Διαχωρισμός χρονοσειρών διεγέρσεων 

 

Όπως αναφέρθηκε και στις παραγράφους 3.2.3 και 3.2.4, εξαιτίας της μικρής 

χωριτικότητας των διατεθέμενων δεκτών GPS (32MB) και RTS (64ΜΒ) και της σχετικά 

αραιής διέλευσης των συρμών (η χρονική διάρκεια μεταξύ δύο διαδοχικών συρμών 

συνήθως ξεπερνούσε τα 20min) κατέστη αναγκαία η έναρξη των μετρήσεων περίπου 90-

100 sec πριν την διέλευση του συρμού και την διακοπή αυτών περίπου 90-100 sec μετά 

την απομάκρυνσή του στις περισσότερες περιπτώσεις. Συνεπώς με βάση τις καταγραφές 

των οργάνων ήταν εύκολος ο εντοπισμός των διεγέρσεων της γέφυρας. Οι περίοδοι 

διέλευσης προσδιορίστηκαν επιπλέον και με βάση αρχείο χρόνου (είσοδος και έξοδος ενός 

συρμού από το άνοιγμα της γέφυρας) που κρατήθηκε κατά την διάρκεια των μετρήσεων.  

 

10.3.3 Βασικές χρονοσειρές των GPS, RTS 

 

Με τον μετασχηματισμό των συστημάτων αναφοράς των συντεταγμένων προέκυψαν 

τρεις βασικές χρονοσειρές για κάθε όργανο που αντιστοιχούσαν στην διαμήκη, εγκάρσια 

και κατακόρυφη μετακίνηση της γέφυρας. Στο σχήμα 10.7 παρουσιάζονται τρεις 

αντιπροσωπευτικές χρονοσειρές του GPS και του RTS για την περίπτωση διέλευσης του 

συρμού Gor11.  

 
Σχήμα 10.6: Μετασχηματισμός συστημάτων αναφοράς των καταγραφών GPS, RTS 
(γωνίες στροφής -25ο και -30ο αντίστοιχα).  
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10.4 ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΣΤΙΣ 

ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΕΣ GPS 

 

Το πρώτο συμπέρασμα που προκύπτει από την εξέταση των δεδομένων αυτών είναι ότι οι 

χρονοσειρές του GPS εμφανίζουν φαινομενικές μεταβολές στις συντεταγμένες της τάξης 

δεκάδων ή ακόμα και εκατοντάδων cm σε ορισμένες περιπτώσεις (Σχ.10.7) με ανυψώσεις 

στον κατακόρυφο άξονα, ενώ αντίθετα αυτές του RTS στον κατακόρυφο άξονα είναι της 

τάξης των λίγων mm. Δεδομένου ότι σε μια τέτοια γέφυρα τέτοιου τύπου δεν αναμένονται 

μετακινήσεις μεγαλύτερες των 10-15mm και μάλιστα ανυψώσεις, συνάγεται η προφανής 

ύπαρξη σφάλματος κλίμακας (με θετικές και αρνητικές τιμές) στις μετρήσεις GPS. Τα 

σφάλματα αυτά (θόρυβος) παρατηρήθηκαν συστηματικά σε όλες τις χρονοσειρές του GPS 

σε όλες τις διελεύσεις συρμών. Είναι προφανές ότι είναι απαραίτητο να διερευνηθεί και 

απαλειφθεί ο θόρυβος αυτός.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 10.7: Χρονοσειρές υπολογισμένων μετακινήσεων των μετρήσεων GPS3 
(αριστερά) και RTS3 (δεξιά) που αντιστοιχούν στην στο σημείο ελέγχου 3 κατά τη 
διέλευση του συρμού της περίπτωσης Gor11. Οι κάθετες γραμμές ορίζουν τα 
διαστήματα της διέλευσης του συρμού από το ελεγχόμενο άνοιγμα. Οι φαινομενικές 
μετακινήσεις του GPS είναι σε cm και υποδηλώνουν σφάλματα κλίμακας (με θετικές 
και αρνητικές τιμές), ενώ του RTS είναι σε mm. 



 211 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο θόρυβος αυτός, και κυρίως στον κατακόρυφο άξονα είναι σαφώς διαφορετικός από 

τον θόρυβο που έχει εντοπιστεί σε περιπτώσεις κινηματικού GPS (Roberts et al., 2003), 

είχε εύρος μερικά cm και είχε ως κύρια χαρακτηριστικά (σχ.10.8):  

i) τη συστηματικότητα, καθώς εμφανιζόταν αποκλειστικά κατά τη διέλευση των συρμών 

μπροστά από τον δέκτη του GPS,  

ii) τις αδικαιολόγητα μεγάλες τιμές, κυρίως στον κατακόρυφο άξονα (4 έως 500cm) και  

iii) την εμφάνιση πολλές φορές φαινομενικής ανύψωσης της γέφυρας κατά την διέλευση 

του τρένου από το αντίστοιχο άνοιγμα, πράγμα που έρχεται σε αντίθεση με την 

αναμενόμενη δυναμική συμπεριφορά της γέφυρας. 

Από τη λεπτομερή εξέταση του προβλήματος προέκυψε ότι ο θόρυβος αυτός 

συνδεόταν προφανώς με το γεγονός ότι ο συρμός ήταν ψηλότερος από το σημείο ελέγχου 

της κουπαστής, καλύπτοντας ένα τμήμα της ουράνιας σφαίρας από την ορατότητα της 

κεραίας του δέκτη, προκαλώντας παρεμβολές στην πορεία των κυμάτων που εκπέπονται 

από τους δορυφόρους και λαμβάνονται από το δέκτη ελέγχου και οδηγώντας στα εξής 

πιθανά προβλήματα (Σχ.10.9):  

1. παρεμπόδιση της λήψης σήματος από δορυφόρους που βρίσκονται στο αντίστοιχο 

(καλυπτόμενο) ουράνιο τμήμα με αποτέλεσμα δραματική αλλαγή της γεωμετρίας των 

παρατηρούμενων δορυφόρων και του συστήματος παρατήρησης, 

2. αδυναμία του χρησιμοποιούμενου λογισμικού να επιλύσει με ακρίβεια το σύστημα 

των παρατηρήσεων (ambiguities resolution) λόγω απότομης αλλαγής του συστήματος 

παρατήρησης εξ αιτίας της λόγω παρεμπόδισης της λήψης σήματος από ορισμένους 

δορυφόρους  

 
Σχήμα 10.8 Διάγραμμα κατακόρυφης μετακίνησης του συρμού Gor3, όπως 
προέκυψε με την επίλυση του Pinnacle. Παρατηρούνται αρχικά χονδροειδές σφάλμα 
(~75cm) κατά την διέλευση του πρώτου βαγονιού στην συνέχεια φαινομενική 
μετακίνηση της τάξης των 10 cm 
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3. πρόκληση σφάλματος πολύ-ανάκλασης του σήματος των δορυφόρων λόγω της 

κοντινής απόστασης της κεραία του GPS και της μεταλλικής επιφάνειας του βαγονιού.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Σχήμα 10.9 Μεταβολή της γεωμετρίας των δορυφόρων και εμφάνιση του φαινομένου της 
πολλαπλής διαδρομής τους σήματος κατά τη διάρκεια διέλευσης ενός συρμού από τη 
γέφυρα του Γοργοποτάμου.  
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10.5 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΙΤΙΩΝ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΣΤΙΣ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΕΣ ΤΟΥ 

GPS 

 

10.5.1 Διερεύνηση αιτίου 1: επίδραση μεταβολής γεωμετρίας και πλήθους δορυφόρων 

 

Μία πιθανή κύρια αιτία των μεγάλων τιμών φαινομενικής μετακίνησης είναι η 

αλλαγή της γεωμετρίας των δορυφόρων σε συνδυασμό με τον περιορισμό του πλήθους 

τους. Το σύστημα παρατηρήσεων των γεωδαιτικών μετρήσεων αντιστοιχεί απλουστευτικά 

σε ένα «υπερστατικό» σύστημα εξισώσεων της μορφής: 

    υ+=⋅ lyA                                                                                       εξ.10.2 

όπου Α ο πίνακας παραμέτρων, y οι  άγνωστοι, l οι μετρήσεις, υ τα άγνωστα σφάλματα. Η 

καλύτερη εκτίμηση των αγνώστων x προκύπτει με την ελαχιστοποίηση των σφαλμάτων υ: 

∑ =Τ minυυ         εξ.10.3 

και με βάση την συνθήκη αυτή οι βέλτιστες εκτιμήσεις προκύπτουν από την σχέση (Mikail 

and Ackermann 1976): 

lAAAy TT 1)(ˆ −=                                                                                   εξ.10.4 

όπου ŷ : εκτιμήτρια των αγνώστων 

Αυτό σημαίνει ότι η αξιόπιστη εκτίμηση των αγνώστων (π.χ συντεταγμένες σημείων) 

εξαρτάται από δύο παραμέτρους, τη γεωμετρία των μετρήσεων (μητρώο Α) και την 

ακρίβεια των μετρήσεων (μητρώο l).  Αλλάζοντας τη γεωμετρία των δορυφόρων 

επηρεάζεται το μητρώο Α, ενώ τυχόν θόρυβος των καταγραφών (πχ φαινόμενο πολλαπλής 

διαδρομής του σήματος) επηρεάζουν το μητρώο l , με αποτέλεσμα σημαντικές αλλαγές 

στις εκτιμήσεις συντεταγμένων.  

Τυχόν αλλαγή του συστήματος παρατήρησης δορυφόρων κατά τη διέλευση του 

συρμού κατά την διάρκεια μετρήσεων μπροστά από τον δέκτη GPS επηρεάζει τον πίνακα 

Α, τόσο εξαιτίας της μεταβολής της γεωμετρίας των δορυφόρων, όσο και της πιθανής 

μείωσης του πλήθους των δορυφόρων (μείωση πλήθους εξισώσεων) και οδηγούμαστε σε 

ένα νέο Πίνακα Α’ (νέο μητρώο l ’).  Η νέα λύση '')''('ˆ 1 lAAAx TT −=  (εξ.10.4) θα είναι 

πιθανά σημαντικά διαφορετική της $x . 

 Για να διερευνηθεί η πιθανότητα αυτή έγινε σύγκριση συντεταμένων 

(μετακινήσεων) που προκύπτουν από δύο διαφορετικά συστήματα παρατήρησης, ένα με 

«ορίζοντα αδιατάρακτο» (πριν τη διέλευση του συρμού) με τις υπάρχουσες λύσεις που 
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αποτυπώνονται ενδεικτικά στο Σχήμα 10.10 και ένα με «ορίζοντα διαταραγμένο» 

κατακόρυφο η διέλευση του συρμού, κρατώντας όλες τις λοιπές παραμέτρους αναλλοίωτες 

και το ίδιο λογισμικό. 

Στην νέα επεξεργασία αφαιρέθηκαν εξ ολοκλήρου από την επεξεργασία οι 

δορυφόροι οι οποίοι βρίσκονταν σε εκείνο το τμήμα της ουράνιας σφαίρας που 

καλυπτόταν από τον συρμό και στο οποίο δεν είχε ορατότητα ο δέκτης GPS. Από την 

ανάλυση προέκυψαν νέες χρονοσειρές για τις 7 περιπτώσεις διέλευσης, στο ίδιο σύστημα 

αναφοράς (WGS84), το οποίο στην συνέχεια μετασχηματίστηκε με στροφή αξόνων όπως 

και της πρώτης ανάλυσης (-25ο δεξιόστροφα, παρ.10.3.1). Με τον τρόπο αυτό όλες οι 

χρονοσειρές της πρώτης και της δεύτερης ανάλυσης ήταν άμεσα συγκρίσιμες. Με την 

δεύτερη επεξεργασία παρατηρήθηκε αλλαγή στις χρονοσειρές που εκφράζουν τις 

(φαινομενικές) μετακινήσεις του δέκτη ελέγχου κατά τη διάρκεια της διέλευσης των 

συρμών Gor3, Gor 11, Gor12 και Gor18, και παρατηρήθηκε βελτίωση: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Σχήμα 10.10: Χρονοσειρές κατακόρυφης συντεταγμένης που αντιστοιχούν στις 
περιπτώσεις Gor3, Gor11 και Gor 18, όπως προέκυψαν από την αρχική επεξεργασία με το 
λογισμικό Pinnacle (αριστερά) και την δεύτερη επεξεργασία με την αφαίρεση δορυφόρων 
που καλύπτονται από το συρμό (δεξιά). Διαπιστώνεται μείωση του εύρους (από 500cm 
στα 40cm, περίπτωση Gor18) ενώ η μορφή της χρονοσειράς αλλάζει εμφανίζοντας 
συμφωνίας των μετακινήσεων-ηβωμάτων με το πλήθος των βαγονιών 
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• στο μέγεθος της (φαινομενικής) μετακίνησης, το οποίο μειώθηκε σημαντικά μέχρι 

και μία τάξη μεγέθους (από 500cm μειώθηκε σε 40cm) και 

• στην μορφή της κατακόρυφης μετακίνησης, η οποία εμφάνισε μετακινήσεις-

ανυψώσεις ή βυθίσματα ίδια σε πλήθος με αυτό των βαγονιών κάθε συρμού, ενώ αντίθετα, 

κατά την πρώτη επεξεργασία των καταγραφών αυτό είχε προκύψει μόνο για την 

περίπτωση συρμού Gor11 (σχ.10.5). Οι υπόλοιπες χρονοσειρές εμφάνισαν μία ακανόνιστη 

μορφή.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 10.11: Χρονοσειρές κατακόρυφης συντεταγμένης που αντιστοιχούν στην 
περίπτωση Gor17, με βάση την αρχική επεξεργασία με το λογισμικό Pinnacle (αριστερά, 
ανάλυση με 7 δορυφόρους) και την δεύτερη επεξεργασία με την αφαίρεση δορυφόρων 
(δεξιά, ανάλυση με 5 δορυφόρους). Στην δεύτερη επεξεργασία λόγω του πολύ μικρού 
αριθμού δορυφόρων προέκυψαν μεγαλύτερες μετακινήσεις (400cm), ενώ εμφανίστηκε 
και «κενό» συντεταγμένων διάρκειας ~2-3sec. 

 
Σχήμα 10.12: Χρονοσειρά κατακόρυφης συντεταγμένης της περίπτωσης Gor12 όπως 
προέκυψε από την επίλυση των μετρήσεων του GPS3 με το λογισμικό Pinnacle με όλους 
του δορυφόρους (μπλε γραμμή) και με αφαίρεση του δορυφόρου SV8 (κόκκινες τελείες). 
Είναι εμφανές ότι οι δύο επιλύσεις ταυτίζονται απολύτως δείχνοντας ότι δεν υπάρχει 
καμία βελτίωση με την αφαίρεση του δορυφόρου 
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Πίνακας 10.3: Μέγιστο εύρος και μορφή των χρονοσειρών των κατακόρυφων 
συντεταγμένων που προέκυψαν με βάση την πρώτη επίλυση (με όλους τους δορυφόρους) 
και την δεύτερη επίλυση (αφαίρεση παρεμποδιζόμενων δορυφόρων) με το λογισμικό 
Pinnacle για τις 7 περιπτώσεις διέλευσης συρμών 
 

Διέγερση Πρώτη επίλυση με Pinnacle Δεύτερη επίλυση με Pinnacle 

 Εύρος (cm) Μορφή Εύρος (cm) Μορφή 

Gor3 75 Ανύψωσεις/βυθίσματα 10 βυθίσματα 

Gor8 750 
Ακανόνιστη με 

διακοπές 
- - 

Gor10 220 ακανόνιστη 250 ακανόνιστη 

Gor11 43 παλμοί 21 Βυθίσματα 

Gor12 25 Ανυψώσεις/βυθίσματα 25 Βυθίσματα 

Gor17 300 Ακανόνιστη  400 
Ακανόνιστη με 

διακοπές 

Gor18 550 ακανόνιστη 40 βυθίσματα 

 

Ωστόσο, η δεύτερη επεξεργασία σε ορισμένες περιπτώσεις, πιθανότατα λόγω της 

σημαντικής μείωσης του πλήθους των παρατηρήσεων (δορυφόρων), οδήγησε σε χειρότερα 

αποτελέσματα όσον αφορά το εύρος μετακινήσεων (Gor8, Gor10 και Gor17) ή και τον ίδιο 

τον προσδιορισμό θέσης (πχ. Gor17, σχ.10.11). Σε μία δε περίπτωση, η δεύτερη 

επεξεργασία με αφαίρεση ενός δορυφόρου δεν απέφερε καμία αλλαγή στο αποτέλεσμα  

(Gor12, Σχ.10.12).  

Με βάση τη συγκριτική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της πρώτης και δεύτερης 

επεξεργασίας (Πιν.10.3) προέκυψε ότι ναι μεν η μεταβολή του συστήματος παρατήρησης 

επιδρά στην ποιότητα του αποτελέσματος, όπως άλλωστε αναμένεται, αλλά δεν αποτελεί 

το βασικό ή το μόνο αίτιο του παρατηρούμενου θορύβου στα αποτελέσματα.  

 

10.5.2 Διερεύνηση αιτίου 2: πιθανή αδυναμία επιλύσεων αβεβαιοτήτων από το 

λογισμικό   

 

 Η δεύτερη πιθανότητα που εξετάστηκε ήταν η πιθανή αδυναμία του λογισμικού Pinnacle 

που χρησιμοποιήθηκε να επιλύει τις αβεβαιότητες (ambiguity resolution)  που προκύπτουν 

κυρίως από την μεταβολή της γεωμετρίας παρατηρήσεων. Για το λόγο αυτό έγινε 



 217 
 

επεξεργασία επιλεγμένων χρονοσειρών και με το λογισμικό GeoOffice, επίσημο λογισμικό 

της Leica, το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί με επιτυχία στην επίλυση καταγραφών GPS 

παρακολούθησης κατασκευών (Roberts et al., 2007; Meng et al., 2004). 

Πραγματοποιήθηκαν δύο επιλύσεις των καταγραφών των κατακόρυφων μετατοπίσεων που 

παρουσιάζουν και το μεγαλύτερο ενδιαφέρον κατά τις 7 περιπτώσεις διέλευσης συρμού:  

α) μία με όλους τους δορυφόρους και  

β) χωρίς τους δορυφόρους των οποίων το σήμα παρεμποδιζόταν από το διερχόμενο 

συρμό. Όλες οι άλλες παράμετροι της επίλυσης ήταν ίδιες με αυτές κατά την επίλυση με το 

Pinnacle (δορυφόροι, επεξεργασία δύο συχνοτήτων L1&L2, 15ο elevation mask).  

 

10.5.2.1 Επίλυση με όλους τους δορυφόρους 

Τα αποτελέσματα της επίλυσης με το νέο λογισμικό και όλους του δορυφόρους 

εμφανίζονται στους Πίνακες 10.4 και 10.5. Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα της επίλυσης 

με το GeoOffice για όλους τους δορυφόρους με αυτή (Σχ.10.13) προέκυψε ότι:  

(1) σχεδόν για όλες τις περιπτώσεις η εκτίμηση μετακινήσεων με το λογισμικό 

GeoOffice ήταν μικρότερου εύρους (10-70cm) σε σχέση με αυτή του Pinnacle (25-

550cm). Χαρακτηριστικά φαίνεται η διαφορά των τιμών των συντεταγμένων στην 

περίπτωση του Gor10 όπου από την επίλυση του GeoOffice η μέγιστη τιμή είναι ~70cm 

(σχ.10.13), σαφώς μικρότερη από την αντίστοιχη τιμή της επίλυσης του Pinnacle 

(~220cm).    

(2) σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις (εκτός από την Gor8) εμφανίστηκαν 

(φαινομενικές) μετακινήσεις-ανυψώσεις/βυθίσματα ίσες με το πλήθος των βαγονιών κάθε  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Σχήμα 10.13: Χρονοσειρές κατακόρυφης συντεταγμένης της περίπτωσης Gor10, με βάση 
την επεξεργασία με το λογισμικό GeoOffice (αριστερά) και Pinnacle (δεξιά). Από την 
επίλυση με GeoOffice προέκυψαν μεταβολές συντεταγμένων που περιγράφουν ποιοτικά 
τη μορφή της ταλάντωσης, χαρακτηριστική η εμφάνιση «ηβωμάτων» όσα και τα βαγόνια, 
αλλά είναι επιρρεασμένες από σφάλμα κλίμακας, παρότι μικρότερο (καταγραφές με 
μικρότερο εύρος, ~70cm έναντι 220cm) από την επεξεργασία με Pinnacle 



 218 
 

 

Πίνακας 10.4: Μέγιστο εύρος και μορφή των χρονοσειρών των κατακόρυφων 
συντεταγμένων που προέκυψαν με βάση την πρώτη επίλυση (όλοι οι δορυφόροι) με τα 
λογισμικά GeoOffice και Pinnacle για τις 7 περιπτώσεις διέλευσης συρμών 

Διέγερση Επίλυση με GeoOffice Επίλυση με Pinnacle 

 Εύρος (cm) Μορφή Εύρος (cm) Μορφή 

Gor3 12 Ανυψώσεις/βυθίσματα 75 βυθίσματα 

Gor8 1200 ακανόνιστη 750 
Ακανόνιστη με 

διακοπές 

Gor10 70 Ανυψώσεις/βυθίσματα 200 Ακανόνιστη 

Gor11 20 Ανυψώσεις/βυθίσματα 42 Κορφές 

Gor12 25 Ανυψώσεις/βυθίσματα 25 Βυθίσματα 

Gor17 35 Ανυψώσεις/βυθίσματα 300 Ακανόνιστη 

Gor18 60 Ανυψώσεις/βυθίσματα 550 ακανόνιστη 

 

συρμού, το οποίο σημαίνει βελτίωση στην εκτίμηση τόσο όσο αφορά το εύρος και 

πιθανότατα και την μορφή της μετακίνησης (Πιν.10.4). 

 

10.5.2.2 Επίλυση με εξαίρεση δορυφόρων  

Με την δεύτερη επίλυση με το λογισμικό GeoOffice, απαλείφοντας τους δορυφόρους 

που καλύπτονται από το συρμό, παρατηρήθηκε περαιτέρω τροποποίηση των χρονοσειρών 

της κατακόρυφης συντεταγμένης, κυρίως όσον αφορά την μορφή της χρονοσειράς για την 

περίπτωση Gor8 η οποία με την δεύτερη επίλυση εμφάνισε μετακινήσεις-

ανυψώσεις/βυθίσματα όσα και το πλήθος των βαγονιών του αντίστοιχου συρμού, ενώ 

παρατηρήθηκε και μικρή μείωση του εύρους (Πιν.10.5).  

Οι βελτιωμένες χρονοσειρές του GeoOffice σε σχέση με του Pinnacle οφείλονται 

πιθανότατα στο πλεονέκτημα που έχει ο αντίστοιχος αλγόριθμος κινηματικών επιλύσεων 

του GeoOffice στο να επιλύει τις αβεβαιότητες των μετρήσεων (ambiguities) σε 

μεγαλύτερο βαθμό και να αποφεύγει σφάλματα λόγω ολίσθησης κύκλων (cycle slips; 

Φωτίου και Πικριδάς, 2006). 
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Πίνακας 10.5: Μέγιστο εύρος και μορφή χρονοσειρών των κατακορυφων συντεταγμένων 
που προέκυψαν με βάση την δεύτερη επίλυση (αφαίρεση παρεμποδιζόμενων δορυφόρων) 
με τα λογισμικά GeoOffice και Pinnacle για τις 7 περιπτώσεις διέλευσης συρμών 
 

Διέγερση Επίλυση με GeoOffice Επίλυση με Pinnacle 

 Εύρος (cm) Μορφή Εύρος (cm) Μορφή 

Gor3 5 Ανυψώσεις/βυθίσματα 10 βυθίσματα 

Gor8 20 Ανυψώσεις/βυθίσματα - - 

Gor10 55 Ανυψώσεις/βυθίσματα 250 ακανόνιστη 

Gor11 15 Ανυψώσεις/βυθίσματα 21 Βυθίσματα 

Gor12 25 Ανυψώσεις/βυθίσματα 25 Βυθίσματα 

Gor17 40 Ανυψώσεις/βυθίσματα 400 
Ακανόνιστη με 

διακοπές 

Gor18 40 Ανυψώσεις/βυθίσματα 40 βυθίσματα 

 

10.5.3 Διερεύνηση αιτίου 3: διερεύνηση με επίλυση των καταγραφών GPS με χρήση 

μόνο της συχνότητας L1   

 

Το τρίτο ενδεχόμενο που εξετάστηκε ήταν η επίδραση των καταγραφών με επίλυση 

μόνο με βάση το σήμα L1. Με την επίλυση αυτή μειώνεται ο θόρυβος που προστίθεται 

στις εκτιμημένες συντεταγμένες από την επεξεργασία της πληροφορίας που περιέχεται στη 

συχνότητα L2. Η τεχνική αυτή έχει υιοθετηθεί και σε άλλες όμοιες εργασίες (/////) το οποίο 

δεν έχει δείξει ιδιαίτερα σημαντική βελτίωση των αποτελεσμάτων.  

Στις καταγραφές της Γέφυρας του Γοργοποτάμου πραγματοποιήθηκε ανάλογη 

ανάλυση και ενδεικτικά στο Σχήμα 10.14 παρουσιάζονται τα αποτελέσμα για την 

περίπτωση του συρμού Gor12. Από την αντιπροσωπευτική αυτή περίπτωση παρατηρείται 

ότι δεν υπάρχει ιδιαίτερη βελτίωση στα αποτελέσματα της ανάλυσης των καταγραφών 

GPS, ενώ δεν εμφανίζεται σε όλες τις περιπτώσεις η χαρακτηριστική μορφή των 

βυθίσεων/υβωμάτων. Συνεπώς, η επιλογή της ανάλυσης μόλις της L1 συχνότητας των 

καταγραφών δεν επιφέρει πιο αξιόπιστα αποτελέσματα. 
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10.5.3 Διερεύνηση αιτίου 4: Πειραματική διερεύνηση για την εξακρίβωση του αιτίου 

μεγάλων φαινομενικών μετακινήσεων της κατακόρυφης συντεταγμένης 

 

Με βάση τις δύο προηγούμενες διερευνήσεις προέκυψαν:  

α) (φαινομενικές) μετακινήσεις παράλογα μεγάλες (>5cm) για το είδος και την 

δυσκαμψία της γέφυρας όπως προκύπτει με βάση την έρευνα και από άλλες όμοιες 

γέφυρες (τάξης 10mm; παρ.9.3),  

β) χαρακτηριστική μορφή κυμάτων με φαινομενικές μετακινήσεις-

ανυψώσεις/βυθίσματα ίσες σε πλήθος με τον αριθμό των βαγονιών του αντίστοιχου 

συρμού (Σχ.10.10, 10.12, 10.13) που δεν φαίνεται να είναι τυχαίο αποτέλεσμα.  

Για την περαιτέρω διερεύνηση του προβλήματος έγιναν πειραματικές μετρήσεις με 

στόχο να ελεγχθεί αν εμφανίζονται φαινομενικές μετακινήσεις-ανυψώσεις/βυθίσματα 

σημαντικού εύρους κατά την διέλευση ενός συρμού όταν τα όργανα GPS τοποθετούνταν 

σε σταθερό έδαφος, και να διαπιστωθεί το αίτιο του υπεισερχομένου θορύβου. Για το λόγο 

αυτό έγιναν δύο ομάδες πειραμάτων στα οποία προσομοιώθηκαν οι συνθήκες των 

μετρήσεων στη Γέφυρα Γοργοποτάμου με τη διέλευση άλλων συρμών σε συνθήκες που 

δεν αναμενόταν μετακίνηση των δεκτών.  

Και οι δύο ομάδες πειραμάτων έγιναν σε περιοχή σε απόσταση περίπου 400m δυτικά 

από τον σιδηροδρομικό σταθμό του Ρίου. Τρεις δέκτες GPS (ο ένας εκ των οποιών είχε 

χρησιμοποιηθεί και στις καταγραφές στην γέφυρα Γοργοποτάμου; Σχ.10.15)  

 

 

 

Σχήμα 10.14: Χρονοσειρές κατακόρυφης συντεταγμένης του GPS3 της περίπτωσης 
Gor12 με ανάλυση των συχνοτήτων L1&L2 (α) και L1(β). Από την ανάλυση των 
καταγραφών μόνο με την συχνότητα L1 δεν εμφανίζεται η μορφή των 
βυθίσεων/υβωμάτων ενώ το εύρος παραμένει ιδιαίτερα μεγάλο (~40-50cm). 

α) β) 
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τοποθετήθηκαν σε τρίποδες σε σταθερό έδαφος και σε κατάλληλο ύψος δίπλα στις 

σιδηροδρομικές γραμμές ώστε να προσομοιώνονται το δυνατό καλύτερα οι συνθήκες στις 

μετρήσεις της γέφυρας του Γοργοποτάμου (κάλυψη μέρους της ουράνιας σφαίρας κατά τη 

διέλευση τραίνου). Παράλληλα είχε τοποθετηθεί άλλος ένας δέκτης GPS (που είχε 

χρησιμοπιηθεί ως βάση στις καταγραφές της γέφυρας του Γοργοποτάμου; Σχ.10.3) σε 

απόσταση περίπου 100m ως δέκτης βάσης. Οι δέκτες GPS κατέγραψαν με συχνότητα 10 

Hz την διέλευση δύο επιβατικών συρμών. 

Καταγράφηκαν τέσσερις συρμοί, αλλά δυνατότητα επιλύσεως λόγω αριθμού 

δορυφόρων παρείχαν μόνο οι δύο και έγινε  επεξεργασία των μετρήσεων τους με το 

λογισμικό Pinnacle. Στα Σχήματα 10.16 και 10.17 φαίνεται η μεταβολή της κατακόρυφης 

συντεταγμένης κατά την διέλευση του συρμού μπροστά από το δέκτη GPS. Από το 

διάγραμμα αυτό διαπιστώνεται ότι κατά την διέλευση του συρμού μπροστά από τον δέκτη 

GPS παρατηρείται σημαντική φαινομενική μετακίνηση-«βήμα» η οποία διαρκεί περίπου  

 

Δέκτες GPS

 
Δέκτες GPS 

Σχήμα 10.15: α) Διάταξη των τριών δεκτών GPS, εκ των οποίων ο ένας (δεξιά) 
χρησιμοποιήθηκε για την καταγραφή των μετακινήσεων των σημείου ελέγχου της 
γέφυρας του Γοργοποτάμου και β) διέλευση ενός συρμού ενώ οι δύο δέκτες GPS 
καταγράφουν τη θέση δύο σταθερών σημείων.  

α) 

β) 
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17 και 2 sec, αντίστοιχα σε κάθε περίπτωση, δηλαδή όσο διήρκησε και η διέλευση του 

συρμού μπροστά από τον δέκτη. Αντίστοιχο αποτέλεσμα προέκυψε και για τους τρεις 

δέκτες δεξιά και αριστερά της σιδηροδρομικής γραμμής. 

Το αποτελέσματα των πειραμάτων υποδηλώνουν ότι η διέλευση τραίνου δίπλα από 

δέκτη προκαλεί ένα συστηματικό σφάλμα, παροδική φαινομενική μετατόπιση των 

συντεταγμένων. Το φαινόμενο αυτό είναι διαφορετικό από αυτό που είχε παρατηρηθεί από 

τους Nickitopoulou et al (2006), και η απόλυτη συσχέτιση του με τη διέλευση του τραίνου 

μπορεί να εξηγηθεί ως αποτέλεσμα φαινομένου πολύ-ανάκλασης (multi-path).  

Διαπιστώθηκε πάντως μια βασική διαφοροποίηση μεταξύ φαινομενικών 

μετατοπίσεων συντεταγμένων δέκτη στη Γέφυρα και στα πειράματα με δέκτη σε σταθερό 

έδαφος: οι φαινομενικές μετακινήσεις του δέκτη στα πειράματα ήταν περίπου σταθερές 

 
Σχήμα 10.17: Χρονοσειρά μεταβολής της κατακόρυφης συντεταγμένης δέκτη GPS που 
έχει τοποθετηθεί σε σταθερό έδαφος δίπλα στη σιδηροτροχιά κατά τη διέλευση του 
συρμού (προσδιορίζεται με τις δύο κόκκινες γραμμές), με βάση τις μετρήσεις κατά τη 
δεύτερη ομάδα πειραμάτων. Η φαινομενική αυτή μετακίνηση είναι ~150sec, όμοια με 
αυτήν που παρατηρήθηκε στις μετρήσεις του Γοργοποτάμου.  

Σχήμα 10.16: Χρονοσειρά μεταβολής της κατακόρυφης συντεταγμένης του σταθερού 
δέκτη GPS που έχει τοποθετηθεί δίπλα στη σιδηροτροχιά κατά τη διέλευση του συρμού 
(προσδιορίζεται με τις δύο κόκκινες γραμμές) σε σταθερό έδαφος. Οι μετρήσεις είναι από 
την πρώτη ομάδα πειραμάτων. Διαπιστώνεται φαινομενική μετακίνηση 100-120 cm, 
δηλαδή αντίστοιχη με αυτήν που παρατηρήθηκε στις μετρήσεις του Γοργοποτάμου.  
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καθόλη τη διάρκεια της διέλευσης των συρμών, ενώ αντίθετα στις μετρήσεις της Γέφυρας 

εμφανίζοντο (φαινομενικές) μετακινήσεις-ανυψώσεις/βυθίσματα ίσα σε πλήθος με τον 

αριθμό των βαγονιών (σχ.10.18), φαινόμενο που απαιτεί πρόσθετη διερεύνηση.  

Με φασματική ανάλυση ορισμένων χρονοσειρών με χρήση του κώδικα Normperiod 

προέκυψε δεσπόζουσα συχνότητα ίση με αυτή που αντιστοιχούσε στην συχνότητα των 

διερχόμενων βαγονιών. Για παράδειγμα στην περίπτωση διέγερσης Gor11 η διέλευση του 

συρμού 4 βαγονιών διήρκησε 7sec (ένα βαγόνι ανά 1,75sec) και η συχνότητα διέλευσης 

ήταν 0,57Hz. Η συχνότητα που προέκυψε από το αντίστοιχο περιοδόγραμμα είναι 0,58Hz 

και ουσιαστικά εκφράζει την συχνότητα διέγερσης από τα διερχόμενα βαγόνια. 

Συνάγεται επομένως ότι η διέλευση του συρμού από το φορέα της Γέφυρας Γοργοποτάμου 

που διερευνήθηκε οδηγεί αφενός σε συστηματικό σφάλμα συντεταγμένων του δέκτου 

(σφάλμα κλίμακας), αλλά καταγράφεται σαφώς η διέλευση κάθε ενός βαγονιού. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 10.18: Χρονοσειρές κατακόρυφης συντεταγμένης του δέκτη GPS κατά τη 
διάρκεια διέλευσης συρμών των περιπτώσεων Gor10, Gor17, Gor11 και Gor18, στις 
οποίες παρατηρούνται φαινομενικές μετακινήσεις επηρεασμένες από σφάλμα κλίμακας 
με αρνητική τιμή (φαινομενικές ανυψώσεις), αλλά καταγράφουν τη γενικήμορφή της 
ταλάντωσης, ιδιαίτερα τον αριθμό των βαγονιών κάθε συρμού: Gor10 (5 βαγόνια), Gor17 
(5 βαγόνια), Gor11 (4 βαγόνια) και Gor 18 (5 βαγόνια). 
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10.5.4 Συμπεράσματα διερευνήσεων 

 

Οι χρονοσειρές των υπολογισμένων μεταβολών των κατακόρυφων συντεταγμένων 

των δεκτών GPS εμφανίζουν συνήθως σφάλμα κλίμακας (φαινομενική ανύψωση και σε 

ορισμένες φορές βύθιση) κατά τη διάρκεια της διέλευσης του συρμού ως αποτέλεσμα 

συσσώρευσης διαφορετικών τύπων σφαλμάτων (πολύ-ανάκλασης, μεταβολής γεωμετρίας 

δορυφόρων, αδυναμίας επίλυσης αβεβαιοτήτων). Με βάση τις διερεύνησεις που 

πραγματοποιήθηκαν για την εξήγηση των υψηλών τιμών των χρονοσειρών στις 

χρονοσειρές του GPS προέκυψε ότι: 

• ο θόρυβος των χρονοσειρών της κατακόρυφης συντεταγμένης μειώνεται με την 

αφαίρεση των δορυφόρων των οποίων διακόπτεται το σήμα από το διερχόμενο συρμό, εάν 

απομένουν αρκετοί δορυφόροι,  

• ο θόρυβος των χρονοσειρών GPS μειώνεται και με την χρήση βελτιωμένου 

λογισμικού (GeoOffice) του οποίου ο αλγόριθμος κινηματικής επίλυσης φαίνεται να 

μειώνει τα σφάλματα επίλυσης αβεβαιοτήτων κλπ.  

• σε κάθε περίπτωση η χρονοσειρά (”waveform”) καταγράφει με «κωδικό τρόπο» 

την απόκριση του φορέα στο δυναμικό φορτίο, με τη μορφή διάκρισης της διέλευσης κάθε 

βαγονιού ξεχωριστά. 

• η μετρούμενη μετακίνηση φαίνεται να επιρρεάζεται από σφάλμα κλίμακας το 

οποίο δεν μπορεί να εκτιμηθεί από τα δεδομένα GPS. 

 

10.6 ΧΑΜΗΛΟΣΥΧΝΕΣ ΚΑΙ ΥΨΙΣΥΧΝΕΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΤΗΣ 

ΚΑΤΑΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ- ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

 

Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για το προσδιορισμό του εύρους μετακίνησης της 

γέφυρας Γοργοποτάμου από καταγραφές RTS ήταν όμοια με αυτή που ακολουθήθηκε στην 

ανάλυση των καταγραφών των RTS, GPS της πεζογέφυρας του Κηφισού (παρ.8.2.1).  

Πρώτο βήμα - διαχωρισμός των χρονοσειρών των οργάνων σε χαμηλόσυχνες και 

υψίσυχνες με βάση κυλιόμενο μέσο όρο.   

Δεύτερο βήμα -προσδιορισμός των ορίων θορύβου των βασικών χρονοσειρών που 

αντιστοιχούσαν σε περιόδους ηρεμίας. 
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Τρίτο βήμα -προσδιορισμός του εύρους των χρονοσειρών (χαμηλόσυχνων και 

υψίσυχνων) κατά τη διάρκεια των διεγέρσεων και η διερεύνηση αν είναι στατιστικά 

σημαντικό.  

Όσον αφορά τα δεδομένα GPS, τη στιγμή που αποδείχθηκε ότι περιείχαν σημαντικά 

σφάλματα κλίμακας δεν είχε πρακτικό νόημα η εκτίμηση του εύρους των μετακινήσεων. 

Όμως, όπως αποδείχθηκε, οι χρονοσειρές του GPS περιέγραψαν με ακρίβεια τη γενική 

μορφή των μετακινήσεων, πράγμα που επιτρέπει εκτίμηση φασματικών χαρακτηριστικών, 

στα οποία περιορίστηκε η ανάλυσή μας.  

  

10.6.1 Διαχωρισμός μεταξύ χαμηλόσυχνων και υψίσυχνων συνιστωσών της 

καταγεγραμμένης κίνησης 

 

Οι βασικές χρονοσειρές των οργάνων διαχωρίστηκαν σε δύο συνιστώσες-

χρονοσειρές: τις χαμηλόσυχνες και υψίσυχνες που εξετάστηκαν αν εκφράζουν την 

ημιστατική και δυναμική μετακίνηση της γέφυρας. Για τον διαχωρισμό ακολουθήθηκε η 

μεθοδολογία που αναπτύχθηκε στα πειράματα ταλαντώσεων (παρ.4.1.1), κατά την οποία 

για κάθε χρονοσειρά διέγερσης υπολογίστηκε η αντίστοιχη χαμηλόσυχνη με την χρήση 

ενός κυλιόμενου μέσου όρου (ως κατωπερατό φίλτρο), βήματος 35-45 και επικάλυψης 34-

44. Με αφαίρεση της χρονοσειράς της χαμηλόσυχνης (xi
’) συνιστώσας από την βασική 

χρονοσειρά (xi) προέκυψε η αντίστοιχη χρονοσειρά της υψίσυχνης συνιστώσας (υi)(Σχ.4.2, 

εξ. 4.1). 

 

10.6.2 Μεθοδολογία εκτίμησης ορίων θορύβου μετρήσεων RTS των χρονοσειρών 

χαμηλόσυχνων και υψίσυχνων συνιστωσών 

 

Ο υπολογισμός των ορίων θορύβου βασίστηκε στις περιόδους  ηρεμίας, δηλαδή 

περιόδων πριν και μετά την διέλευση των συρμών. Η εκτίμηση του ορίου θορύβου των 

χαμηλόσυχνων και των υψίσυχνων χρονοσειρών στόχευε στο προσδιορισμό της ζώνης που 

περιέκλειε όλες τις τιμές των αντίστοιχων χρονοσειρών και ακολουθήθηκε η μεθοδολογία 

των πειραμάτων ταλαντώσεων (παρ.4.1.1.2). Με βάση τις μεθοδολογίες αυτές 

εκτιμήθηκαν οι τυπικές αποκλίσεις σ και οι αντίστοιχες ζώνες ±3σ οι οποίες ελέγχθηκαν 

αν περικλείουν όλες τις τιμές των χρονοσειρών.  
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10.6.3 Μεθοδολογία προσδιορισμού και διερεύνησης της στατιστικής 

σημαντικότητας των χρονοσειρών χαμηλόσυχνης και υψίσυχνης συνιστώσας 

 

Εξετάστηκαν συνολικά 12 χρονοσειρές των τριών θέσεων ελέγχου των RTS (1,2,3) 

που αντιστοιχούν σε 12 περιπτώσεις διελεύσεων συρμών οι οποίες διαχωρίστηκαν σε 

χαμηλόσυχνες και υψίσυχνες χρονοσειρές. Για τις χρονοσειρές αυτές εκτιμήθηκε το εύρος 

τους, διερευνήθηκε η στατιστική τους σημαντικότητα και αν εκφράζουν ημιστατική και 

δυναμική κίνηση του σημείου ελέγχου της γέφυρας. Όσον αφορά τις χρονοσειρές του GPS 

που επηρέαζονταν από σφάλματα κλίμακας κύριο στόχο αποτέλεσε η διερεύνηση της 

μορφής (waveform) των χρονοσειρών.   

Ακολουθήθηκε η ίδια μεθοδολογία με αυτή των μετρήσεων της πεζογέφυρας του 

Κηφισού για τον προσδιορισμό του εύρους των χαμηλόσυχνων χρονοσειρών (παρ.8.2.5.1), 

η οποία στόχευε στην εκτίμηση της μεταβολής των ακραίων τιμών της (εξ. 8.4). Όσον 

αφορά τις υψίσυχνες χρονοσειρές ακολουθήθηκε η μεθοδολογία που αναπτύχθηκε στα 

πειράματα ταλαντώσεων (παρ. 4.1.2) και χρησιμοποιήθηκε στις μετρήσεις της γέφυρας 

του Κηφισού (παρ.8.2.5.2): απομόνωση των ακραίων τιμών με την χρήση φίλτρου ζώνης 

και εκτίμηση του εύρους των εναπομείναντων τιμών ως μέση τιμή αυτών. Η επιλογή του 

εύρους του φίλτρου, η οποία στηρίχθηκε στα πειράματα ταλαντώσεων (παρ.4.1.2) και 

στην αναμενόμενη συμπεριφορά της γέφυρας (παρ.9.3), θα αναλυθεί στην παράγραφο 

10.8.1.  

Τέλος η διερεύνηση το κατά πόσο οι χαμηλόσυχνες και υψίσυχνες χρονοσειρές των 

RTS εκφράζουν ημιστατικές και δυναμικές μετακινήσεις στηρίχθηκε στο αν τα 

εκτιμώμενα εύρη των χαμηλόσυχνων ( '
ix ) και υψίσυχνων ( υ ) χρονοσειρών των RTS 

(παρ.8.2.5.3):  

3. είναι στατιστικά σημαντικά και  

4. είναι της ίδιας κλίμακας-τάξη μεγέθους με τις μετακινήσεις που προέκυψαν από την 

απόκριση όμοιων κατασκευών (παρ.9.3.1).  

Τα κριτήρια αυτά εκφράζονται από τις εξισώσεις των συνθηκών Boole (εξ.8.5, 8.6) που 

εκφράστηκαν για τις μετρήσεις της πεζογέφυρας του Κηφισού. Οι χρονοσειρές θεωρήθηκε 

ότι εκφράζουν ημιστατική ή δυναμική μετακίνηση μόνο εφόσον τηρούνται και τα δύο 

κριτήρια.  
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10.7 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΟΡΙΩΝ ΘΟΡΥΒΟΥ ΤΩΝ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΩΝ ΧΑΜΗΛΟΣΥΧΝΩΝ ΚΑΙ 

ΥΨΙΣΥΧΝΩΝ ΣΥΝΙΣΤΩΣΩΝ 

 

Για τον προσδιορισμό των ορίων θορύβου των χαμηλόσυχνων και των υψίσυχνων 

χρονοσειρών του RTS επελέγησαν διαστήματα ηρεμίας πριν και μετά την διέλευση των 

συρμών. Από τις 14 περιπτώσεις των καταγραφών του RTS επιλέχθηκαν 7 περιπτώσεις 

διελεύσεων, καθώς των υπόλοιπων περιπτώσεων η διάρκεια των περιόδων ηρεμίας ήταν 

μικρή (<30sec) και δεν θεωρήθηκαν αντιπροσωπευτικές. Για αυτές τις 7 περιπτώσεις 

διαχωρίστηκαν οι 14 χρονοσειρές (2 χρονοσειρές για κάθε περίπτωση) πριν και μετά την 

διέλευση του συρμού, σε χαμηλόσυχνες και υψίσυχνες χρονοσειρές και για κάθε μία 

εκτιμήθηκαν τα όρια θορύβου.     

Για να εξασφαλιστεί η μελέτη διαστημάτων πλήρους ηρεμίας του φορέα απεκόπησαν 

και διαστήματα διάρκειας 10sec πριν και μετά τη διέλευση του συρμού από τον 

εξεταζόμενο φορέα οπότε και ίσως υπήρχε το ενδεχόμενο δονήσεων από γειτονικούς 

φορείς. Οι χρονοσειρές ηρεμίας που τελικά εξετάστηκαν είχαν διάρκεια 70-80sec.  

 

10.7.1 Όρια θορύβου χρονοσειρών χαμηλόσυχνων συνιστωσών του RTS 

 

Οι χαμηλόσυχνες χρονοσειρές των RTS προέκυψαν με εφαρμογή του κυλιόμενου 

μέσου όρου στη βασική χρονοσειρά (βήμα 35, επικάλυψη 34) και για κάθε χαμηλόσυχνη 

χρονοσειρά προσδιορίστηκε η τυπική απόκλιση και η αντίστοιχη ζώνη ±3σ. Η τελευταία 

αποδείχθηκε ότι περιέκλειε όλες τις τιμές των χαμηλόσυχνων χρονοσειρών με αποτέλεσμα 

να θεωρηθεί ως το όριο θορύβου. Στο Πίνακα 10.6 παρουσιάζονται τα όρια θορύβου των 

χαμηλόσυχνων χρονοσειρών ηρεμίας του RTS ενώ στο Σχήμα 10.19 παρουσιάζονται οι 

χαμηλόσυχνες χρονοσειρές και τα όρια θορύβου όπως προέκυψαν για τους τρεις άξονες 

συντεταγμένων της ενδεικτικής περίπτωσεις Gor 17 πριν την έλευση του συρμού.      

Από τις εκτιμήσεις των ορίων θορύβων των 14 χρονοσειρών παρατηρήθηκε γενικά 

ότι στο κατακόρυφο άξονα εμφανίστηκε ελαφρώς μικρότερο όριο θορύβου σε σχέση με 

αυτά των οριζόντιων συντεταγμένων (εγκάρσια και διαμήκη), καθώς για την κακόρυφη 

συντεταγμένη το όριο θορύβου κυμαινόταν από 0.5-0.7mm έναντι 0.6-0.9mm των 

οριζόντιων συντεταγμένων. Επιπλέον παρατηρήθηκε ότι η διασπορά των ορίων θορύβων 

όλων των περιπτώσεων ήταν μικρή, καθώς η τυπική απόκλιση τους δεν ξεπερνούσε το  
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Πινακας 10.6: Τα όρια θορύβου των χαμηλόσυχνων συνιστωσών των μεταβολών 
συντεταγμένων , όπως προέκυψαν από τα RTS για τα χρονικά διαστήματα πριν και μετά 
την διέλευση των συρμών για 7 περιπτώσεις διελεύσεων στους τρεις άξονες.  

   Όριο θορύβου RTS (mm) 

  Χρ. Διαρκεια(sec) Διαμήκης Εγκάρσιος Κατακόρυφος

Gor 3 
Πριν την διέγερση ~70 0,8 0,9 0,7 

Μετά την διέγερση ~70 0,8 0,6 0,7- 

Gor8 
Πριν την διέγερση ~50 0,7 0,8 0,7 

Μετά την διέγερση ~80 0,9 0,7 0,6 

Gor10 
Πριν την διέγερση ~60 0,7 0,8 0,5 

Μετά την διέγερση ~80 0,8 0,9 0,7 

Gor11 
Πριν την διέγερση ~50 0,7 0,7 0,6 

Μετά την διέγερση ~80 0,7 0,7 0,7 

Gor12 
Πριν την διέγερση ~70 0,6 0,7 0,6 

Μετά την διέγερση ~70 0,8 0,9 0,7 

Gor17 
Πριν την διέγερση ~80 0,7 0,8 0,5 

Μετά την διέγερση ~75 0,8 0,7 0,6 

Gor18 
Πριν την διέγερση ~80 0,5 0,7 0,6 

Μετά την διέγερση ~90 0,9 0,9 0,7 

  Μέγιστη τιμή 0,9 0,9 0,7 

 

 

±0,1mm. Τελικά ως όριο θορύβου για κάθε άξονα θεωρήθηκε η μέγιστη τιμή των 0,9mm 

από όλες τις εκτιμήσεις όλων των αξόνων.  

Στον Πίνακα 10.7 παρουσιάζονται τα όρια θορύβου των καταγραφών όπως 

προέκυψαν με βάση τα πειράματα στατικών μετρήσεων, τις μετρήσεις της πεζογέφυρας 

Κηφισού και της σιδηροδρομικής γέφυρας Γοργοποτάμου από τον Πίνακα 10.6 

διαπιστώνεται ότι τα όρια θορύβου των χαμηλόσυχνων χρονοσειρών της γέφυρας 

Γοργοποτάμου είναι μικρότερα από αυτά της πεζογέφυρας του Κηφισού, πιθανότατα λόγω 

της καθαρότερης ατμόσφαιρας (καυσαέρια, ατμοσφαιρικοί ρύποι κλπ.). Επιπλέον, είναι 

ελαφρώς μικρότερα και από αυτά των στατικών πειραμάτων ενδεικτικό ότι πιθανότατα οι 

περιβαλλοντικές-ατμοσφαρικές συνθήκες στις μετρήσεις της Γέφυρας του Κηφισού ήταν 

πιο «ιδανικές» από αυτές των πειραμάτων.   
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Πίνακας 10.7: Συγκριτικός Πίνακας των ορίων θορύβου των χαμηλόσυχνων συνιστωσών 
της μετακίνησης με βάση μετρήσεις των RTS για τις συντεταγμένες των τριών αξόνων για 
τις περιπτώσεις της Γέφυρας Κηφισού, του Γοργοποτάμου και των στατικών πειραμάτων. 
Είναι σαφής η δυσμενής περιβαλλοντική επιβάρυνση στην περίπτωση του Κηφισού 
 

 
Όρια θορύβου RTS (mm) 

Γέφυρας Κηφισού Γέφυρα Γοργοποτάμου Στατικών Πειραμάτων 

Άξονες  RTS RTS RTS 

Διαμήκης 0,9 0,9 0,9 

Εγκάρσιος 1,0 0,9 0,9 

Κατακόρυφος 1,2 0,7 1.1 

 
 
 
 
 
 

Σχήμα 10.19: Χρονοσειρές των μεταβολών συντεταγμένων σημείου ελέγχου με βάση 
καταγραφές RTS που αντιστοιχούν στη περίοδο ηρεμίας πριν τη διέλευση του συρμού της 
περίπτωσης Gor17 (πάνω σειρά, βασικές χρονοσειρές α, δ, ζ), Οι αντίστοιχες 
χαμηλόσυχνες (β, ε, η) και υψίσυχνες (γ, στ, θ) συνιστώσες φαίνονται στη μεσαία και 
κάτω σειρά. Οι φαινομενικές αυτές μεταβολές περιέχονται σε ζώνη πλάτους ±3σ που 
ορίζουν και τα όρια θορύβου της μεθόδου. .  

α) 

β) 

γ) στ) 

ε) 

δ) ζ) 

η) 

θ) 



 230 
 

10.7.2 Όρια θορύβου χρονοσειρών υψίσυχνων συνιστώσων του RTS 
 

Στο Πίνακα 10.8 παρουσιάζονται τα όρια θορύβου των υψίσυχνων χρονοσειρών 

ηρεμίας των RTS ενώ στο Σχήμα 10.19 παρουσιάζονται οι υψίσυχνες χρονοσειρές και τα 

όρια θορύβου όπως προέκυψαν για τους τρεις άξονες συντεταγμένων της ενδεικτικής 

περίπτωσης Gor 17 πριν την έλευση του συρμού.       

Από τις εκτιμήσεις των ορίων θορύβων των 14 υψίσυχνων χρονοσειρών 

παρατηρήθηκε πρακτικά και οι τρεις άξονες παρουσιάζουν το ίδιο όριο θορύβου, καθώς οι 

οριζόντιες συντεταγμένες έχουν μέγιστη τιμή 1,7 έναντι 1,6mm της κατακόρυφης 

συντεταγμένης. Επιπλέον η διασπορά των ορίων θορύβων των οριζόντιων συντεταγμένων 

είναι ελαφρά μεγαλύτερη σε σχέση με αυτή των κατακόρυφων, όπως φανέρωσαν οι 

αντίστοιχες υπολογισμένες τυπικές αποκλίσεις (±0,12mm των οριζόντιων συντεταγμένων 

έναντι ±0,09mm της κατακόρυφης).  

 

Πινακας 10.8: Τα όρια θορύβου των υψηλόσυχνων χρονοσειρών των RTS, όπως 
προέκυψαν από τα χρονικά διαστήματα πριν και μετά την διέλευση των συρμών για 7 
περιπτώσεις διελεύσεων στους τρεις άξονες 

   Όριο θορύβου RTS (mm) 

  Χρ. Διαρκεια(sec) Διαμήκης Εγκάρσια Κατακόρυφη

Gor 3 
Πριν την διέγερση ~70 1,5 1,6 1,6 

Μετά την διέγερση ~70 1,6 1,6 1,5 

Gor8 
Πριν την διέγερση ~50 1,7 1,7 1,4 

Μετά την διέγερση ~80 1,5 1,6 1,5 

Gor10 
Πριν την διέγερση ~60 1,4 1,5 1,6 

Μετά την διέγερση ~80 1,5 1,6 1,6 

Gor11 
Πριν την διέγερση ~50 1,6 1,4 1,5 

Μετά την διέγερση ~80 1,3 1,2 1,5 

Gor12 
Πριν την διέγερση ~70 1,5 1,6 1,4 

Μετά την διέγερση ~70 1,5 1,5 1,3 

Gor17 
Πριν την διέγερση ~80 1,7 1,6 1,4 

Μετά την διέγερση ~75 1,6 1,6 1,5 

Gor18 
Πριν την διέγερση ~80 1,6 1,7 1,5 

Μετά την διέγερση ~90 1,7 1,6 1,4 

  Μέγιστη τιμή 1,7 1,7 1,6 
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Πίνακας 10.9: Ορια θορύβου (εύρος ζώνης αβεβαιότητας) των υψίσυχνων χρονοσειρών 
των RTS για τις συντεταγμένες στους τρείς αξονες.Τα όρια θορύβου των υψίσυχνων 
χρονοσειρών είναι όμοια μεταξύ των μετρήσεων Γοργοποτάμου και Κηφισού και ελαφρώς 
μεγαλύτερα από αυτά των πειραματικών μετρήσεων. 

 
Όρια θορύβου RTS (mm) 

Γέφυρας Κηφισού Γέφυρα Γοργοποτάμου Στατικών Πειραμάτων 

Άξονες  RTS RTS RTS 

Διαμήκης 1,7 1,7 1,4 

Εγκάρσιος 1,6 1,7 1,6 

Κατακόρυφος 1,5 1,6 1,4 

 
Τέλος στον Πίνακα 10.9 συγκρίνονται τα όρια θορύβου των χρονοσειρών των 

υψίσυχνων συνιστωσών που προέκυψαν από τα πειράματα στατικών μετρήσεων, τις 

μετρήσεις της πεζογέφυρας Κηφισού και της σιδηροδρομικής γέφυρας Γοργοποτάμου. 

Από τον πίνακα αυτό παρατηρείται ότι τα όρια θορύβου των υψίσυχνων χρονοσειρών της 

Γέφυρας Κηφισού και του Γοργοποτάμου είναι όμοια (~1,6-1,7mm) και είναι ελαφρώς 

μεγαλύτερα από αυτά των πειραμάτων στατικών μετρήσεων (1,4-1,6mm), αποδεικνύοντας 

ότι τα όρια θορύβου των υψίσυχνων χρονοσειρών δεν μεταβάλλονται σημαντικά στις 

μετρήσεις πεδίου-εφαρμογών σε σχέση με τις πειραματικές συνθήκες. 

 

10.7.3 Συνοπτικά συμπεράσματα των ορίων θορύβου των χρονοσειρών χαμηλόσυχνων 

και υψίσυχνων συνιστωσών του RTS 

 

Με βάση την ανάλυση των χαμηλόσυχνων και υψίσυχνων χρονοσειρών του RTS που 

αντιστοιχούσαν σε περιόδους ηρεμίας της γέφυρας Γοργοποτάμου προέκυψαν τα εξής 

βασικά συμπεράσματα:  

5. τα RTS εμφανίζουν όρια θορύβου 0,7-0,9mm και 1,6-1,7mm για τις χαμηλόσυχνες 

και υψίσυχνες χρονοσειρές αντίστοιχα,  

6. η κατακόρυφη συντεταγμένη εμφάνισε μικρότερο εύρος θορύβου από τις 

οριζόντιες κυρίως για τις χαμηλόσυχνες χρονοσειρές και    

7. τα όρια θορύβου των μετρήσεων της γέφυρας του Γοργοποτάμου είναι μικρότερα 

από αυτά της γέφυρας Κηφισού (κυρίως για τις χαμηλόσυχνες χρονοσειρές), και όμοια με 

αυτά των στατικών πειραμάτων απόδειξη των πολύ καλών περιβαλλοντικών συνθηκών 

κατά τη διάρκεια των μετρήσεων στη γέφυρα του Γοργοπόταμου.     
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10.8 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ EΥΡΟΥΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗΣ   

 

10.8.1 Μεταβολές συντεταγμένων των χρονοσειρών RTS 

 

Με βάση την μεθοδολογία της παραγράφου 4.1.1 διαχωρίστηκαν οι χρονοσειρές των 

12 περιπτώσεων των μετρήσεων των RTS1, RTS2, RTS3  σε δύο νέες συνιστώσες 

χρονοσειρές: χαμηλόσυχνες και υψίσυχνες (σχ.10.20), των οποίων εκτιμήθηκε το εύρος 

τους και εξετάστηκε αν εκφράζουν την ημιστατική και την δυναμική κίνηση. Από τις 12 

περιπτώσεις διελεύσεων οι: 

• 5 αντιστοιχούσαν στο RTS1 (σημείο ελέγχου του βάθρου, Gor1, Gor3, Gor5, Gor6, 

Gor7),  

• 1 αντιστοιχούσε στο RTS2 (στη μέση δεύτερου ανοίγματος στο στρωτήρα, Gor2) και  

• οι υπόλοιπες 6 αντιστοιχούσαν στο RTS3 (στη μέση του τρίτου ανοίγματος Gor10, 

Gor11, Gor12, Gor16, Gor17, Gor18). 

Το εύρος των χαμηλόσυχνων και υψίσυχνων χρονοσειρών εκτιμήθηκε με βάση τη 

μεθοδολογία των παραγράφων 4.1.2, 8.2.5.1. Για τις υψίσυχνες χρονοσειρές επιλέχθηκε 

φίλτρο ζώνης με εύρος ±1.4σ, τιμή που είχε προκύψει από την ανάλυση των μετρήσεων 

των πειραμάτων υψίσυχνων ταλαντώσεων (παρ.4.1.2, σχ.4.5) και με βάση τη θεώρηση ότι 

η γέφυρα αναμένεται να εκτελεί υψίσυχνη κίνηση (>3Hz) λόγω δυσκαμψίας (παρ.9.3).  

Στο Πίνακα 10.10 παρουσιάζονται τα εύρη των χαμηλόσυχνων και υψίσυχνων 

χρονοσειρών καθώς και οι ακραίες-μέγιστες τιμές των χρονοσειρών των RTS για τους 

τρεις άξονες των συντεταγμένων και για τις 12 περιπτώσεις διελεύσεων συρμού. Να 

υπενθυμηθεί ότι τα όρια θορύβου των χαμηλόσυχνων και των υψίσυχνων χρονοσειρών 

RTS είναι ±0,9 και ±1,7mm, αντίστοιχα.    

 

10.8.1.1  Κατακόρυφος άξονας 

Από τα αποτελέσματα του (Πιν10.10) διαπιστώνεται ότι στατιστικά σημαντικά εύρη 

των χαμηλόσυχνων και υψίσυχνων χρονοσειρών εμφανίζονται κυρίως για τον κατακόρυφο 

άξονα, όπως ήταν αναμενόμενο εξαιτίας της κατακόρυφης διέγερσης του συρμού, και σε 

περιορισμένες περιπτώσεις για τους οριζόντιους άξονες. Για τον κατακόρυφο άξονα 

προέκυψαν στατιστικά σημαντικά εύρη για όλες τις χαμηλόσυχνες (εκτός την Gor6) και 

όλες τις υψίσυχνες χρονοσειρές (εκτός τις Gor6, Gor10, Gor17, Gor18).  
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Οι σημαντικότερες εκτιμήσεις ευρών προέκυψαν για τις περιπτώσεις των RTS2, 

RTS3 όπου το σημείο ελέγχου ήταν στο μέσο του δεύτερου και τρίτου ανοίγματος και για 

τα οποία το εύρος της χαμηλόσυχνης και υψίσυχνης χρονοσειράς κυμαινόταν μεταξύ 2,4-

6,5mm±0,9mm και 2,5-4,3mm±1,7mm. Οι εκτιμήσεις αυτές ήταν στατιστικά σημαντικές,  

 

α) 

β) 

γ) 

Σχήμα 10.20: Ανάλυση της α) μετρημένης κατακόρυφης ταλάντωσης του σημείου ελέγχου 
κατά τη διέλευση του συρμού Gor2 (ορίζεται από κάθετες κόκκινες γραμμές) με βάση 
μετρήσεις RTS σε δύο συνιστώσες: β) μία χαμηλόσυχνη κίνηση που θεωρείται ότι εκφράζει 
την ημιστατική μετακίνηση και γ) μία υψίσυχνη κίνηση που θεωρείται ότι εκφράζει τη 
δυναμική μετακίνηση. Χαρακτηριστικά στην τελευταία παρατηρούνται 8 «βυθίσματα», όσα 
και το πλήθος των βαγονιών του συρμού (κόκκινα βέλη). 
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Πίνακας 10.10: Οι εκτιμήσεις των ευρών των χαμηλόσυχνων, υψίσυχνων και των ακραίων 
τιμών των χρονοσειρών του RTS για τις 12 περιπτώσεις διέλευσης συρμών.  

 

ενώ συμφωνούσαν με την τάξη μεγέθους των μετακινήσεων που αναμένονταν στη 

κατασκευή (~10mm, παρ.9.3.3) και για το λόγο αυτό θεωρήθηκαν ότι εκφράζουν 

ημιστατική και δυναμική μετακίνηση των σημείων ελέγχου.  

Για τις περιπτώσεις των μετρήσεων του RTS1 (Gor3, Gor5) οι εκτιμήσεις των ευρών 

δεν ξεπερνούσαν τα 2mm, αποδεικνύοντας ότι μπορεί να ήταν στατιστικά σημαντικές, 

όμως με επιφύλαξη θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως ημιστατικές και δυναμικές 

μετακινήσεις του σημείου ελέγχου της κουπαστής του πυλώνα, στο οποίο δεν αναμένονταν 

μετακινήσεις. Να επισημανθεί ότι η σημαντικότερη μετακίνηση κατεγράφηκε για την 

περίπτωση Gor2 (10,7mm) όπου το σημείο ελέγχου ήταν πάνω στον στρωτήρα και 

προφανώς είχε μεγαλύτερες μετακινήσεις από την κουπαστή.  

Πολύ σημαντικό αποτέλεσμα είναι ότι η μεγαλύτερη ημιστατική μετακίνηση 

καταγράφηκε για τις περιπτώσεις Gor17, Gor18 (η περίπτωση Gor3 εξαιρείται γιατί ο 

ανακλαστήρας τοποθετήθηκε στο στρωτήρα) κατά τις οποίες διήλθε επιβατικός συρμός, 

ενώ η μεγαλύτερη δυναμική μετακίνηση καταγράφηκε για τις περιπτώσεις Gor12,  Gor16 

(ομοίως εξαιρείται ο συρμός Gor3) κατά τις οποίες διήλθε εμπορικός. Το αποτέλεσμα αυτό 

συζητείται στην παραγρ. 10.8.1.4. 

Δι
έγ
ερ
ση

 RTS 

Διαμήκης (mm) Εγκάρσια (mm) Κατακόρυφη (mm) 

Ημι Δυν Ακρ. Ημι Δυν Ακρ. Ημι Δυν Ακρ. 
Gor1 0,6±0,9 0,5±1,7 1,2±1,7 0,5±0,9 0,7±1,7 1,3±1,7 2,0±0,9 2,0±1,7 3,9±1,7 

Gor2 2,1±0,9 2,6±1,7 6,1±1,7 0,7±0,9 1,0±1,7 1,9±1,7 4,2±0,9 4,3±1,7 10,7±1,7 

Gor3 1,9±0,9 2,2±1,7 4,1±1,7 2,0±0,9 1,9±1,7 4,2±1,7 1,9±0,9 2,2±1,7 4,1±1,7 

Gor5 1,2±0,9 1,8±1,7 3,1±1,7 1,1±0,9 1,0±1,7 2,4±1,7 1,8±0,9 2,1±1,7 4,2±1,7 

Gor6 0,8±0,9 1,4±1,7 1,5±1,7 0,6±0,9 1,6±1,7 1,9±1,7 1,1±0,9 0,7±1,7 1,9±1,7 

Gor8 1,4±0,9 1,8±1,7 3,2±1,7 0,8±0,9 1,5±1,7 2,5±1,7 5,0±0,9 3,5±1,7 5,7±1,7 

Gor10 0,5±0,9 0,6±1,7 1,3±1,7 0,4±0,9 0,6±1,7 1,2±1,7 0,7±0,9 1,3±1,7 2,1±1,7 

Gor11 0,4±0,9 0,3±1,7 0,9±1,7 0,4±0,9 0,7±1,7 1,2±1,7 5,3±0,9 2,8±1,7 6,1±1,7 

Gor12 0,3±0,9 0,7±1,7 2,1±1,7 0,3±0,9 0,7±1,7 1,3±1,7 2,4±0,9 2,9±1,7 5,4±1,7 

Gor16 0,4±0,9 0,5±1,7 1,0±1,7 0,5±0,9 0,4±1,7 0,8±1,7 3,8±0,9 3,4±1,7 7,1±1,7 

Gor17 0,3±0,9 1,5±1,7 1,6±1,7 0,4±0,9 1,6±1,7 1,8±1,7 6,5±0,9 1,0±1,7 6,5±1,7 

Gor18 0,8±0,9 1,5±1,7 2,5±1,7 2,5±0,9 1,6±1,7 4,1±1,7 4,3±0,9 0,6±1,7 4,9±1,7 
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Το εύρος των υψίσυχνων χρονοσειρών (>3mm) προσδιορίστηκε μόνο σε 4 

περιπτώσεις του κατακόρυφου άξονα (Gor2, Gor3, Gor8 και Gor16) έναντι των 7 

περιπτώσεων του προσδιορισμού του εύρους χαμηλόσυχνων χρονοσειρών (Gor2, Gor8, 

Gor11, Gor12, Gor16, Gor17 και Gor18), που οφείλεται στην σχετικά χαμηλή συχνότητα 

καταγραφής (μέχρι 7Hz; Psimoulis and Stiros, 2007) σε σχέση με την υψίσυχνη κίνηση, με 

αποτέλεσμα την απώλεια κύκλων κίνησης (φαινόμενο clipping, παρ.5.2.1.2).  

 

10.8.1.2  Διαμήκης άξονας 

Όσον αφορά τις χρονοσειρές του διαμήκη άξονα προέκυψαν στατιστικά σημαντικές 

μετακινήσεις για τις περιπτώσεις Gor2, Gor3 (σχ.10.21), Gor5 και Gor8 για τις οποίες τα 

εύρη των χαμηλόσυχνων και υψίσυχνων χρονοσειρών κυμαίνονταν 1,2-2,1±0,9mm και 

2,1-2,6±1,7mm, αντίστοιχα. Από τις περιπτώσεις αυτές μόνο αυτή της Gor2 (RTS2) 

εμφάνισε εύρος >2mm δίνοντας τη δυνατότητα για ασφαλή θεώρηση ως πραγματική 

κίνηση του σημείου ελέγχου, η οποία είναι δικαιολογημένη λόγω της τοποθέτησης του 

σημείου πάνω στο στρωτήρα όπου οι αναμενόμενες μετακινήσεις εμφανίζονται 

μεγενθυμένες. Για τις υπόλοιπες περιπτώσεις των χρονοσειρών του διαμήκη άξονα, (Gor3, 

Gor5) η θέση του σημείου ελέγχου RTS1 (πάνω από το πυλώνα) αλλά και τα εκτιμημένα 

εύρη (<1,8mm, Gor8, θέση RTS3) δεν επέτρεπαν να θεωρηθεί ότι οι εκτιμημένενες τιμές 

αντιστοιχούν σε ημιστατική και δυναμική μετακίνηση των σημείων ελέγχου.  

 

10.8.1.3  Εγκάρσιος άξονας 

Στις χρονοσειρές του εγκάρσιου άξονα εκτιμήθηκαν στατιστικά σημαντικά εύρη για 

τις χαμηλόσυχνες (1,1-2,5±0,9mm) και τις υψίσυχνες χρονοσειρές (1,9±1,7mm) σε τρεις 

περιπτώσεις που αντιστοιχούσαν στη θέση RTS1(Gor3, Gor5) και RTS3(Gor18). Οι 

εκτιμήσεις του εγκάρσιου άξονα της κουπαστής δεν εκφράζουν την ημιστατική και 

δυναμική μετακίνηση του αντίστοιχου ανοίγματος της γέφυρας λόγω της ελευθερίας 

κίνησης σε αυτό τον άξονα που είχε η κουπαστή. 

 

10.8.1.4 Σύνοψη αποτελεσμάτων χρονοσειρών RTS 

Με βάση τις εκτιμήσεις των ευρών των χαμηλόσυχνων και υψίσυχνων χρονοσειρών 

διαπιστώθηκε ότι: 
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1. οι χαμηλόσυχνες και υψίσυχνες χρονοσειρές του κατακόρυφου άξονα γενικά 

εκφράζουν την ημιστατική και την δυναμική μετακίνηση του εξεταζόμενου φορέα της 

γέφυρας, αντίστοιχα.  

2. Στο μέσο του ανοίγματος εμφανίστηκε ημιστατική μετακίνηση που κυμαινόταν 2,4-

6,5mm και δυναμική 2,5-4,3mm, με την μεγαλύτερη να εμφανίζεται στο στρωτήρα (RTS2) 

που ήταν 10,7mm.  

Σχήμα 10.21: Υψίσυχνη συνιστώσα των υπολογισμένων μεταβολών των 
συντεταγμένων των τριών αξόνων με βάση μετρήσεις RTS κατά τη διέλευση συρμού 
Gor3 (χρονικά ορίζεται από κατακόρυφες γραμμές) που αντιστοιχεί στη δυναμική 
κίνηση. Είναι εμφανές ότι κατά διάρκεια της διέλευσης του συρμού το εύρος της 
ταλάντωσης είναι μεγαλύτερο απ΄ότι πριν ή μετά.  

α) 

β) 

γ) 
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3. Στους οριζόντιους άξονες οι εκτιμήσεις εύρους δεν ξεπερνούσαν τα 2mm με 

αποτέλεσμα να μην μπορούν να θεωρηθούν με ασφάλεια ως μετακινήσεις.  

4. Οι εμπορικοί συρμοί φαίνεται να προκαλούν πιο σημαντική δυναμική μετακίνηση 

από ότι δυναμική, σε αντίθεση από τους επιβατικούς συρμούς οι οποίοι δείχνουν να 

προκαλούν σημαντικότερη ημιστατική από δυναμική. Ωστόσο, το δείγμα αλλά και οι 

πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά των συρμών (π.χ. βάρος κλπ) δεν ήταν γνωστά με 

αποτέλεσμα να μην μπορούν να βγουν ασφαλή συμπεράσματα και να απαιτείται περαιτέρω 

διερεύνηση.   

 
 
10.8.2 Μεταβολές των φαινομενικών μεταβολών συντεταγμένων των χρονοσειρών 

GPS 

 

Με βάση την διερεύνηση που έγινε στην παράγραφο 10.4, παρατηρήθηκε ότι οι 

χρονοσειρές του GPS περιέγραφαν την μορφή των μετακινήσεων (waveforms), όμως οι 

καταγραφές του επηρεάζονταν από σφάλματα κλίμακας τα οποία επηρέαζαν το εύρος και 

την πολικότητα («πρόσημο») των χρονοσειρών του GPS.  Για το λόγο αυτό έγινε ανάλυση 

των χρονοσειρών σε χαμηλόσυχνες και υψίσυχνες λαμβάνοντας υπόψιν μόνο τη μορφή της 

εκάστοτε χρονοσειράς και αγνοώντας το εύρος της.  

Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε ήταν αρχικά να μετασχηματιστούν οι βασικές 

χρονοσειρές ώστε οι φαινομενικές ανυψώσεις να μετατραπούν σε βυθίσεις, 

πολλαπλασιάζοντας τις χρονοσειρές με -1 (σχ.10.22) και στην συνέχεια να διαχωριστούν 

σε χαμηλόσυχνες και υψίσυχνες χρονοσειρές με την ίδια μεθοδολογία που ακολουθήθηκε 

για τις βασικές χρονοσειρές του RTS (παρ.10.6.3.1, 10.6.3.2). Στο Σχήμα 10.22 

παρουσιάζεται ο διαχωρισμός μίας χρονοσειράς της κατακόρυφης συντεταγμένης σε 

χαμηλόσυχνη και υψίσυχνη χρονοσειρά ενώ στο Σχήμα 10.23 παρουσιάζονται οι 

υψίσυχνες χρονοσειρές και των τριών αξόνων για την περίπτωση Gor11. Να σημειωθεί ότι 

σε όλες τις χρονοσειρές στον άξονα των συντεταγμένων δείχνεται μόνο το μηδέν γιατί 

λόγω της φαινομενικότητας των μετακινήσεων το μέγεθος των τιμών των συντεταγμένων 

δεν είχε σημασία. 

Από τα διαγράμματα των κατακόρυφων χρονοσειρών (σχ.10.22, 10.23) 

επιβεβαιώνεται ότι σε κάθε χρονοσειρά εμφανίστηκαν βυθίσματα ίσα με το πλήθος των 

βαγονιών, χαρακτηριστικό το οποίο έχει προκύψει από πειραματικές μετρήσεις (σχ.10.24) 

των Τσαμασφύρου κα., 2005 και Liu et al., 2009 στις οποίες καταγράφηκαν οι τάσεις σε 
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σιδηροδρομικές γέφυρες με ανοίγματα μήκους 10-40m με οπτικές ίνες. Στις μελέτες αυτές 

διαπιστώθηκε διαφορποίηση των τάσεων κατά τη διέλευση του κάθε βαγονιού, 

εμφανίζοντας μορφή ανάλογη με αυτή της γέφυρας του Γοργοποταμού. Ανάλογη μορφή 

παρουσιάσαν και οι μετακινήσεις-τάσεις που προέκυψαν από ανάλυση μοντέλων 

πεπερασμένων στοιχείων παρόμοιων σιδηροδρομικών γεφυρών εξαιτίας της διέλευσης 

συρμών (Xia and Zhang, 2005; Liu et al., 2009, παρ. 11.3, σχ.11.2).  

Επίσης, σε κάθε βύθισμα παρατηρούνται επιμέρους δευτερεύουσες υψίσυχνες 

κινήσεις. Οι χρονοσειρές GPS απετέλεσαν αντικείμενο φασματικής ανάλυσης (παρ.10.9) η 

οποία επιβεβαίωσε ότι περιγράφουν πραγματική κίνηση, και στη συνέχεια (παρ. 10.10) 

έγινε διόρθωση τους.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 10.22: Μετασχηματισμός βασικών χρονοσειρών (α, β, γ) κατακόρυφης 
συντεταγμένης GPS με πολλαπλασιάσμό με -1 ώστε ο ανυψώσεις να γίνουν βυθίσεις (δ, 
ε, στ). Ο μετασχηματιμός παρουσιάζεται ενδεικτικά για τις περιπτώσεις διέλευσης Gor10, 
Gor11 και Gor17. Οι κόκκινες γραμμές δείχνουν τα χρονικά όρια της διέλευσης των 
αντίστοιχων συρμών.  

α) 

β) 

γ) 

δ) 

ε) 

στ) 
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Σχήμα 10.23: α)Βασική χρονοσειρά κατακόρυφης συντεταγμένης GPS της περίπτωσης 
του συρμού Gor12 (8 βαγόνια). Η χρονοσειρά έχει υποστεί μετασχηματισμό κλίμακας με 
συντελεστή -1 και οι φαινομενικές ανυψώσεις εμφανίζονται ως «βυθίσματα». Με την 
εφαρμογή της μεθοδολογίας που έχει υιοθετηθεί η χρονοσειρά διαχωρίζεται σε 
χαμηλόσυχνη (β) και υψίσυχνη (γ) χρονοσειρά. Οι κόκκινες γραμμές δείχνουν τα χρονικά 
όρια της διέλευσης του συρμού, ενώ δεν υπάρχει κλίμακα στον άξονα των συντεταγμένων 
καθώς λόγω των φαινομενικών μεγεθών δεν είχε ουσιαστική σημασία.  

α) 

β) 

γ) 
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Σχήμα 10.24: Χρονοσειρά τάσεων α) σιδηροδρομικής γέφυρας με βάση πειραματικές 
καταγραφές (μαύρη γραμμή) και ανάλυση μοντέλου πεπερασμένων στοιχείων (γκρι γραμμή) 
από τη μελέτη των Liu et al. 2009 και β) σιδηροδρομικής γέφυρας της Ελλάδας με βάση 
πειραματικές μετρήσεις οπτικών ινών από τη μελέτη των Τσαμασφύρου κα. 2005. Από τις 
καταγραφές των Liu et al., 2009 προέκυψε μορφή των τάσεων με περιοδικότητα που 
εξαρτιόταν από το πλήθος των βαγονιών ενώ οι καταγραφές του Tsamasphyrou et al., 2005 
έδειξαν διακριτή διέγερση της γέφυρας από κάθε άξονα του συρμού.  

α) β) 
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10.9 ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΩΝ GPS KAI RTS 

 
 

Για την φασματική ανάλυση των καταγραφών των GPS και RTS χρησιμοποιήθηκε 

ο κώδικας Normperiod (LNP), εξαιτίας της μη σταθερής συχνότητα καταγραφής του RTS 

και των μικρών σε πλήθος δεδομένων χρονοσειρών (παρ.4.2.1). 

Φασματική ανάλυση πραγματοποιήθηκε μόνο στις χρονοσειρές που 

αντιστοιχούσαν στην δυναμική απόκριση. Η φασματική ανάλυση ανέδειξε συχνότητες σε 

έξι από τις καταγραφές των GPS1 (Gor3) και GPS3 (Gor10, Gor11, Gor12, Gor17, Gor 

18), και μόνο σε δύο (που αντιστοιχούν στους συρμούς Gor2, Gor16) για τις καταγραφές 

των RTS. Τα αποτελέσματα αυτών των αναλύσεων εμφανίζονται στα Σχήματα 10.25, 

10.25. 

Από την ανάλυση των περιοδογραμμάτων, τόσο των χρονοσειρών του GPS όσο και 

του RTS, προκύπτει η εμφάνιση μίας δεσπόζουσας συχνότητας η οποία κυμαίνεται από 

0.33-0.60 Hz η οποία αντιστοιχεί στην συχνότητα διέγερσης που προκαλείται από τον 

διερχόμενο συρμό (Πιν. 10.11). Οι τιμές αυτές προκύπτουν προφανώς διαιρώντας το 

πλήθος των βαγονιών του εκάστοτε συρμού με την χρονική διάρκεια της διέλευσης του 

συρμού. Για παράδειγμα, για την περίπτωση Gor 12 του οποίου το πλήθος των βαγονιών 

του συρμού είναι 9 και η χρονική διάρκεια της διέλευσης του εκτιμάται ~22,3 sec, 

προκύπτει συχνότητα διέλευσης βαγονιού 0.403Hz. Η αντίστοιχη εκτιμημένη συχνότητα 

που προέκυψε από το περιοδόγραμμα είναι 0.398Hz.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

α) β) 

Σχήμα 10.25: Φάσματα των υψίσυχνων χρονοσειρών RTS που αντιστοιχούν στις 
περιπτώσεις συρμών (α) Gor2 και (β) Gor16 με βάση τον κώδικα Normperiod. Προκύπτουν 
συχνότητες στην περιοχή των 0.5Hz και 3.5Hz που αντιστοιχούν στην διεγείρουσα 
συχνότητα (συχνότητα διέλευσης βαγονιών) και πιθανότατα στη κύρια ιδιοσυχνότητα της 
γέφυρας, αντίστοιχα.  
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Επίσης, από ορισμένα περιοδογράμματα των GPS και RTS προέκυψαν συχνότητες 

με τιμή περίπου 3.1 και 3.5Hz, οι οποίες μπορεί να είναι στατιστικά μη σημαντικές όμως 

θεωρείται ότι είναι πραγματικές καθώς προέκυψαν απόανεξάρτητες καταγραφές (GPS και 

RTS) και για διαφορετικές διεγέρσεις. Πιθανότατα, η συχνότητα αυτή αποτελεί την κύρια 

ιδιοσυχνότητα του ανοίγματος της γέφυρας, το οποίο έρχεται σε συμφωνία και με την 

θεωρητική εκτίμηση της παρ.9.3.3.  

Οι καταγραφές του στρωτήρα ανέδειξαν όμοιες συχνότητες με αυτές της κουπαστής 

(η περίπτωση Gor2 του RTS, Πιν. 10.1, Σχ.10.20) αποδεικνύοντας τη σημαντικότητα των 

αποτελεσμάτων μας.   

 

β) 

γ) 

Σχήμα 10.26: Φάσματα των υψίσυχνων χρονοσειρών GPS που αντιστοιχούν στις 
περιπτώσεις συρμών (α) Gor11, (β) Gor10, (γ) Gor18, (δ) Gor17, (ε) Gor12 και (στ) Gor3 
με βάση τον κώδικα Normperiod. Η κόκκινη γραμμή αντιστοιχεί σε επίπεδο 
εμπιστοσύνης 95%. Από τα περιοδογράμματα προκύπτει δεσπόζουσα συχνότητα που 
κυμαίνεται από 0,33-0,6Hz και αντιστοιχεί στη διεγείρουσα συχνότητα του συρμού ενώ 
στις περιπτώσεις των Gor11, Gor3 εμφανίζονται συχνότητες 3,1-3,2 Hz που πιθανότατα 
αντιστοιχούν στην κύρια ιδιοσυχότητα της γέφυρας. 
 

α) 

ε) 

στ) 

δ) 
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Τα φάσματα πάντως χαρακτηρίστηκαν και από σημαντικές χαμηλές συχνότητες 

(0,1-0,4Hz) οι οποίες είτε είναι πλασματικές (κάτω από το όριο που επιτρέπει η χρονική 

διάρκεια των παρατηρήσεων) είτε οφείλονται σε θόρυβο λόγω ανάκλασης του σήματος 

GPS (Li et al., 2004). .  

 

Πίνακας 10.11: Δεσπόζουσες συχνότητες όπως προέκυψαν από τα φάσματα των 
υψίσυχνων χρονοσειρών των GPS, RTS. Με κόκκινο σημειώνονται οι στατιστικά μη 
σημαντικές προσδιορισμένες συχνότητες  
 
Όργανο καταγραφής Περίπτωση 

Συρμού 
1η δεσπόζουσα 
συχνότητα (Hz) 

2η δεσπόζουσα 
συχνότητα(Hz) 

RTS Gor2 0,334 3.551 και 3.078 
RTS Gor3 0,563 3,287 
RTS Gor16 0,464 3.428 
GPS Gor11 0,468 3.101 
GPS Gor10 0,518 - 
GPS Gor17 0,605 - 
GPS Gor18 0,479 - 
GPS Gor12 0,399 - 
GPS Gor3 0,538 3,216 

 
 

10.9.1 Σύνοψη συμπερασμάτων της στατιστικής και φασματικής ανάλυσης των 

χρονοσειρών GPS, RTS  

 

Με βάση την ανάλυση των καταγραφών των οργάνων που πραγματοποιήθηκε 

(στατιστική και φασματική) μπορούν να προκύψουν τα εξής συμπεράσματα: 

1. κατά τη διέλευση του συρμού ο φορέας της γέφυρας που εξετάστηκε παρουσιάζει 

μία μετακίνηση η οποία είναι άθροισμα μίας ημιστατικής μετακίνησης (λόγω της γενικής 

φόρτισης) και μίας δυναμικής μετακίνησης (λόγω της περιοδικής φόρτισης από κάθε 

βαγόνι του συρμού) 

2. η ύπαρξη της δυναμικής μετακίνησης αποτυπώθηκε στην μορφή των καταγραφών 

του GPS και επαληθεύτηκε και από τα περιοδογράμματα που προέκυψαν από την ανάλυση 

χρονοσειρών των GPS και RTS. Προέκυψαν δύο δεσπόζουσες συχνότητες: μία που 

οφειλόταν στην διέλευση των βαγονιών (~0,5Hz) και μία η κύρια ιδιοσυχνότητα (~3,3Hz) 

που αντιστοιχεί στην κύρια ιδιοπερίοδο του φορέα.   

3. το RTS γενικά κατέγραψε το συνολικό και το ημιστατικό εύρος της μετακίνησης 

εύρους  4-6,5 και ~3mm 
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4. το GPS κατέγραψε με ακρίβεια την μορφή της δυναμικής μετακίνησης του φορέα, 

αποτυπώνοντας τον αριθμό κάθε συρμού και την κύρια ιδιοσυχνότητα του φορέα.   

 
10.10 ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ GPS  

 

Με βάση την ανάλυση στις παραγράφους 10.9, 10.10 διαπιστώθηκε ότι είναι δυνατός 

ο προσδιορισμός του εύρους ημιστατικής και δυναμικής μετακίνησης του κατακόρυφου 

άξονα του σημείου ελέγχου από το RTS και της μορφής της δυναμικής μετακίνησης από το 

GPS, όπως επιβεβαιώθηκε από την φασματική ανάλυση. Συνεπώς, το GPS περιέχει σήμα 

το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί και για την εκτίμηση μετακινήσεων, οπότε η απόκριση-

μετακίνηση πχ. του σημείου ελέγχου του μέσου του ανοίγματος μπορεί να προκύψει με 

βάση την χρονοσειρά του RTS της ημιστατικής μετακίνησης και την υψίσυχνη χρονοσειρά 

του GPS, εφόσον η τελευταία διορθωθεί κατάλληλα..  

 

10.10.1 Μεθοδολογία 

 

Η διόρθωση των δεδομένων GPS αφορά την υψίσυχνη χρονοσειρά η οποία θεωρείται 

ότι υποφέρει από σφάλμα κλίμακας και γίνεται με βάση τις αντίστοιχες τιμές της 

δυναμικής μετακίνησης της χρονοσειράς του RTS οι οποίες θεωρούνται σωστές.  Η 

συνολική διαδικασία που ακολουθήθηκε είναι η εξής:  

1. πολλαπλασιασμός της χρονοσειράς του GPS με -1 ώστε οι φαινομενικές ανυψώσεις 

(εφόσον υπήρχαν) να μετατραπούν σε βυθίσεις.  

2. Διαχωρισμός των χρονοσειρών των GPS, RTS σε χαμηλόσυχνες ( )(txst  και )(tust  

αντίστοιχα) και υψίσυχνες ( )(txd  και )(tud , αντίστοιχα) χρονοσειρές και προσδιορισμός 

των αντίστοιχων ευρών: χαμηλόσυχνων του RTS ( stou ) και των υψίσυχνων των GPS, RTS 

( dox  και dou , αντίστοιχα).  

3. Υπολογισμός του διορθωτικού συντελεστή για την υψίσυχνη χρονοσειρά του GPS, 

ο οποίος προκύπτει ως λόγος του αντίστοιχου εύρους του RTS προς του GPS.  

4. εκτίμηση της κατακόρυφης μετακίνησης ως άθροισμα της χαμηλόσυχνης 

χρονοσειράς του RTS (εκφράζει την ημιστατική μετακίνηση) και της διορθωμένης 

υψίσυχνης χρονοσειράς του GPS (εκφράζει την δυναμική μετακίνηση).  
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Δηλαδή εάν θεωρηθεί ως x(t) και u(t) οι χρονοσειρές των GPS και RTS, αντίστοιχα, 

τότε με βάση τις συνιστώσες χαμηλόσυχνες (xst(t), ust(t)) και υψίσυχνες (xd(t), ud(t)) 

χρονοσειρές έχουμε ότι:  

x(t)= xst(t)+xd(t) και u(t)= ust(t)+ ud(t) 

Ο διορθωτικός συντελεστής της υψίσυχνης-δυναμικής μετακίνησης της χρονοσειράς του 

GPS εκφράζεται με την σχέση:  

dodo ux , όπου dox  και dou  τα εύρη των δυναμικών μετακινήσεων όπως προκύπτουν από 

τις χρονοσειρές των GPS και RTS, αντίστοιχα. 

Η τελική διορθωμένη χρονοσειρά της μετακίνησης που προκύπτει από τον συνδυασμό των 

χρονοσειρών GPS, RTS δίνεται από την σχέση: 

)()()( td
do

do
st x

u
x

tuty +=       εξ. 10.5 

 

10.10.2 Εφαρμογή σε διέγερση συγκεκριμένου συρμού 

 

Η μεθοδολογία αυτή εφαρμόστηκε στη διέγερση Gor12 (σχ.10.27). Στο σχήμα 

παρουσιάζονται οι χρονοσειρές των GPS, RTS και οι συνιστώσες-χρονοσειρές στις οποίες 

διαχωρίστηκαν (χαμηλόσυχνες και υψίσυχνες), με βάση τη μεθοδολογία της παραγράφου 

10.6.1. 

Το εύρος της υψίσυχνης-δυναμικής μετακίνησης του GPS προέκυψε -50,8mm ενώ 

του RTS -3mm (Σχ.10.27, Πιν.10.12). Η θετική τιμή του εύρους του GPS αντιστοιχεί σε 

φαινομενική ανύψωση (εξαίτιας θορύβου λόγω ανάκλασης του σήματος των δορυφόρων) 

και πολλαπλασιάστηκε με -1 ώστε να είναι συμβατή με την πραγματική βύθιση 

(παρ.10.8.2). Με βάση την εξίσωση 10.5, ο διορθωτικός συντελεστής προέκυψε ίσος με  

059,0
8,50

3
==

do

do

u
x

και η τελική εξίσωση που εκφράζει την διορθωμένη μετακίνηση του 

μέσου του ανοίγματος της γέφυρας είναι:  

)(059.0)()( td
do

do
st x

u
x

tutx −=         εξ.10.6 

Στο σχήμα 10.28, παρουσιάζεται το διάγραμμα της διορθωμένης μετακίνησης όπως 

προέκυψε με συνδυασμό της μορφής της υψίσυχνης συνιστώσας του GPS και των 

εκτιμημένων ευρών της χαμηλόσυχνης (ημιστατικής) και της υψίσυχνης (δυναμικής) 

συνιστώσας των καικαταγραφών του RTS.  
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Επειδή οι αναμενόμενες μετακινήσεις για τους διάφορους μεγάλους συρμούς δεν 

διαφέρουν σημαντικά, ο διορθωτικός συντελεστής που υπολογίστηκε μπορεί να 

εφαρμοστεί και σε περιπτώσεις άλλων συρμών. 

Να επισημανθεί ότι τα αποτελέσματα που αφορούν τη διακριτή εμφάνιση κάθε 

βαγονιού στις καταγραφές των μετακινήσεων των καταγραφών GPS, RTS 

επιβεβαιώνονται και από τις πειραματικές και αναλυτικές μελέτες των Τσαμασφύρου κα. 

2005, Xia and Zhang, 2005, Liu et al., 2009 (παρ.10.8.2, 11.3).      

 

 

Σχήμα 10.27: Υπολογισμένες μεταβολές κατακόρυφων συντεταγμένων GPS (αριστερά) 
και RTS (δεξιά) για τη διέλευση του συρμού Gor12 (4 βαγόνια) και οι αντίστοιχες 
χαμηλόσυχνες (δευτερη σειρά) και υψίσυχνες (τρίτη σειρά) συνιστώσες της μετακίνησης. 
Οι υπολογισμένες μετακινήσεις του GPS έχουν σφάλμα κλίμακας και εκφραζόνται σε cm 
ενώ του RTS είναι ακριβείς και εκφράζονται σε mm και αντιστοιχούν στη συνολική, 
ημιστατική και δυναμική κίνηση. 
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10.11 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΗΣ 

ΓΕΦΥΡΑΣ ΤΟΥ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΕΣ ΤΩΝ GPS, RTS 

 

Η ανάλυση όλων των χρονοσειρών (βασικών, χαμηλόσυχνων, υψίσυχνων) των GPS, 

RTS ανέδειξε τα εξής συμπεράσματα: 

• το RTS κατέγραψε την μετακίνηση του σημείου ελέγχου RTS3 (μέσο ανοίγματος) 

της γέφυρας και κυρίως την ημιστατική (2,4-6,5mm) και συνολική μετακίνηση της (Gor17, 

Πιν.10.10), με την τελευταία να αγγίζει και τα 10mm. Υπήρξαν περιπτώσεις διελεύσεων 

(Gor2, Gor8, Gor16) στις οποίες προσδιορίστηκε και η δυναμική απόκριση της γέφυρας (4-

5mm) και αυτό επιτεύχθηκε όταν η συχνότητα καταγραφής του RTS ήταν ~7Hz.   

• Το GPS κατέγραψε την μορφή της υψίσυχνης κίνησης του σημείου ελέγχου όπως 

αποδείχθηκε και από τον προσδιορισμό των δεσπόζουσων συχνοτήτων της κίνησης (0,39-

0,60Hz και 3,1-3,2Hz). ‘Οπως αποδείχθηκε στα πειράματα ταλαντώσεων (παρ.5.2.1.3) και 

στις μετρήσεις της πεζογέφυρας του Κηφισού (παρ.8.6), το GPS κατέγραψε την μορφή της 

υψίσυχνης κίνησης, αλλά λόγω του μικρού εύρους μετακίνησης (<1cm) και του θορύβου 

που υπεισερχόταν στις μετρήσεις, ο οποίος ενισχυόταν από την ανάκλαση του σήματος 

στους διερχόμενους συρμούς, δεν ήταν δυνατός ο προσδιορισμός του εύρους.  

Επι πλέον, ο συνδυασμός δεδομένων RTS και ανηγμένων τιμών GPS επέτρεψε να 

εκτιμηθεί ότι η μετακίνηση του μέσου του ανοίγματος της γέφυρας (θέση ελέγχου 

κουπαστή) που κυμαίνεται 5-7mm ενώ καταγράφηκε μετακίνηση 10mm στον στρωτήρα 

 
Σχήμα 10.28: Εκτίμηση της κατακόρυφης μετακίνησης για την περίπτωση Gor11, που 
προέκυψε μετά τη διόρθωση των τιμών GPS από το σφάλμα κλίμακας με βάση τις τιμές του 
RTS. Η ακραία τιμή στο 6.5sec (ανύψωση ~3,5cm) αποτελεί μάλλον υπολογιστικό σφάλμα 
του προγράμματος.  
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(σχ.10.29). Η διαφορά αυτή οφείλεται στην άμεση διέγερση του στρωτήρα σε σχέση με την 

κουπαστή. 

• Οι κύριες συχνότητες που εμφανίζονται στην απόκριση της γέφυρας είναι η 

διεγείρουσα συχνότητα του συρμού που εξαρτάται από την ταχύτητά του (~0,35-0,6 Hz) 

και η κύρια ιδιοσυχνότητα του φορέα που εκτιμήθηκε ~3,3Hz. Με βάση τις καταγραφές 

του RTS παρατηρήθηκε ότι οι επιβατικοί συρμοί προκαλούν μεγαλύτερη ημιστατική 

κίνηση, ενώ η αντίθετα οι εμπορικοί προκαλούν μεγαλύτερη δυναμική μετακίνηση λόγω 

μικρότερης ταχύτητας και βάρους. Η ταχύτητα εκφράζεται με τη συχνότητα διέλευσης των 

συρμών. Π.χ. για τον επιβατικό συρμό Gor17 η συχνότητα είναι 0,605Ηz άρα διέρχεται 1 

βαγόνι ανά 1,65 sec και η ημιστατική μετακίνηση είναι 6,5mm ενώ για τον εμπορικό 

συρμό Gor16 η συχνότητα είναι 0,464Hz άρα διέρχεται 1 βαγόνι ανά 2,15sec και η 

δυναμική μετακίνηση είναι 3,4mm. 

• Στον Πίνακα 10.13 παρουσιάζονται συνοπτικά οι εκτιμήσεις εύρους της 

μετακίνησης του μέσου του ανοίγματος της γέφυρας και της ιδιοσυχνότητας της με βάση 

τις μετρήσεις των GPS, RTS καθώς και την εκτίμηση που έγινε στην παράγραφο με βάση 

την απόκριση όμοιων κατασκευών και εμπειρικών τύπων. Τόσο οι μετακινήσεις όσο και οι 

συχνότητες που εκτιμήθηκαν βρίσκονται σε συμφωνία με τις αντίστοιχες θεωρητικές 

εκτιμήσεις. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχημα 10.29: Διαγράμματα των χρονοσειρών RTS για κατακόρυφες μετακινήσεις που 
προέκυψαν για τις περιπτώσεις Gor2, Gor8, Gor11 και Gor16. Το κόκκινο βέλος 
υποδεικνύει το βήμα της αντίστοιχη χρονοσειρά. Η μεγαλύτερη μετακίνηση εντοπίστηκε 
στον στρωτήρα εξαιτίας της άμεσης διέγερση από τον συρμό. 
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Ε ΜΕΡΟΣ 

 

11. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 
Η παρούσα διατριβή πραγματεύεται την απόδοση των GPS, RTS στη καταγραφή 

υψίσυχνων ταλαντώσεων-κινήσεων (συχνότητα>1-2Hz) και έχει αναπτυχθεί σε τρεις 

κύριους άξονες: 

1. τη συστηματική διερεύνηση της διεθνούς βιβλιογραφίας για εντοπισμό και μελέτη 

των πειραματικών και άλλων εργασιών με στόχο τη διερεύνηση της απόδοσης των GPS, 

RTS στη καταγραφή ταλαντώσεων και τις αντίστοιχες εφαρμογές τους σε έργα Πολιτικού 

Μηχανικού και σύνοψη των αποτελεσμάτων και περιορισμών που έχουν προκύψει μέχρι 

τώρα. 

2. την πειραματική διερεύνηση της απόδοσης των GPS, RTS στη καταγραφή σχετικά 

υψίσυχνων  ταλαντώσεων (1Hz<συχνότητα<4-5 Hz) μικρού εύρους (λίγων χιλιοστών έως 

λίγων εκατοστών) και την ανάπτυξη υπολογιστικών και στατιστικών μεθόδων για την 

ανάλυση των καταγραφών 

3. την εφαρμογή των προηγούμενων αποτελεσμάτων και τεχνικών  στην καταγραφή και 

ανάλυση των μετακινήσεων μιάς μεταλλικής πεζογέφυρας, μίας δύσκαμπτης κατασκευής 

(κύρια ιδιοσυχνότητα >3Hz) κατά τη διάρκεια διεγέρσεων από συντονισμένο βηματισμό 

και συντονισμένα άλματα ομάδας ατόμων και της απόκρισης της σιδηροδρομικής γέφυρας 

του Γοργοπόταμου, μίας ιδιάζουσας δύσκαμπτης κατασκευής, στη διέλευση συρμών.     

Η έρευνα που έγινε στους τρεις αυτούς άξονες και αναλύεται στα μέρη Α έως Δ οδήγησε 

σε θετικά αποτελέσματα τα οποία συνοψίζονται στη συνέχεια.  

 

11.1 ΣΥΝΟΨΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝ-ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ GPS, RTS ΣΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΩΝ  

 

Από την εκτενή διερεύνηση της διεθνούς βιβλιογραφίας διαπιστώθηκε ότι το GPS 

έχει εφαρμοστεί με επιτυχία στην καταγραφή μετακινήσεων εύκαμπτων κατασκευών 

Πολιτικού Μηχανικού (κύριες ιδιοσυχνότητες <1-2Hz), όπως καλωδιωτές γέφυρες, 

ουρανοξύστες, πύργους TV και στον προσδιορισμό των δυναμικών χαρακτηριστικών τους 

(μετακινήσεις, συχνότητες). Στις εφαρμογές αυτές οι μετακινήσεις που καταγράφονται 

είναι συνήθως μεγαλύτερες από 30-40mm, συνήθως δεκάδες cm λόγω της ευκαμψίας των 
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κατασκευών. Για το λόγο αυτό οι περιορισμένες πειραματικές εφαρμογές που έχουν γίνει 

για την τεκμηρίωση της ποιότητας των δεδομένων του GPS έχουν έχουν επικεντρωθεί σε 

ταλαντώσεις χαμηλών συχνοτήτων (<2Hz; Nickitopoulou et al., 2006; Tamura et al., 2002) 

και συνήθως μεγάλου εύρους (>20mm, Nickitopoulou et al., 2006; Celebi 2000)  

Επιπλέον, οι περισσότερες από αυτές τις μελέτες έχουν περιοριστεί κυρίως στον 

προσδιορισμό της ακρίβειάς του οργάνου (Kijewski et al., 2006; Chan et al., 2005), ενώ 

πραγματεύονται μετακινήσεις διάρκειας μεγαλύτερης του 1min, λόγω των περιορισμών 

που έθεταν οι φασματικές μέθοδοι (π.χ. FFT) που χρησιμοποιούντο.  

Κατά συνέπεια, το GPS δεν είχε ελεγχθεί ποτέ ως προς την αξιοπιστία του 

οσοναφορά την καταγραφή υψίσυχνων ταλαντώσεων (>1Hz) και μετακινήσεων μικρής 

διάρκειας (<1min ή ακόμα και 10-20sec) που αποτελούν συνήθεις περιπτώσεις διέγερσης 

κατασκευών (π.χ. διέγερση σεισμού).  

Όσο αφορά το RTS έχει βρει ελάχιστες εφαρμογές στην καταγραφή μετακινήσεων 

κατασκευών (Lekidis, et al., 2006; Psimoulis and Stiros, 2007), ενώ οι πειραματικές 

διερευνήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί ήταν πολύ περιορισμένες (Radovanovic and 

Teskey, 2001; Palazzo et al., 2006; Gikas and Daskalakis, 2006) με την πιο συστηματική 

να έχει διεξαχθεί στο Εργαστήριο (Psimoulis and Stiros, 2008).   

 

11.2 ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ 

 

Ένας από τους στόχους της διατριβής ήταν να διερευνηθεί πειραματικά η απόδοση 

των GPS, RTS στη καταγραφή υψίσυχνων (>1-2Hz) ταλαντώσεων μικρού εύρους (5-

30mm) για τις οποίες μέχρι τώρα δεν είχαν δοκιμαστεί τα όργανα αυτά, και μάλιστα μέχρι 

πρότινος θεωρούντο ακραίες συνθήκες (αν όχι απογορευτικές) για τα όργανα αυτά.  

Η έρευνά μας πρακτικά ξεκίνησε από κει που είχαν σταματήσει οι προηγούμενοι 

ερευνητές και εστιάστηκε σε συχνότητες 1 έως 3-4Hz. Με βάση συσκευή παραγωγής 

ταλαντώσεων γνωστών και προκαθορισμένων χαρακτηριστικών ελέγχθηκαν ταλαντώσεις 

διαφόρων τύπων (σταθερής και γραμμικά μεταβαλλόμενης συχνότητας, ενός και τριών 

βαθμών ελευθερίας) οι οποίες είχαν καταγραφεί ταυτόχρονα από GPS, RTS και έγινε 

δυνατό να εκτιμηθεί η απόδοση και η αξιοπιστία των γεωδαιτικών οργάνων (σύγκριση 

καταγεγραμμένων και πραγματικών τιμών). Τα βασικά συμπεράσματα ήταν τα εξής:  

Από την ανάλυση των μετρήσεων GPS διαπιστώθηκε ότι μπορεί να προσδιορίσει 

εύρη ταλάντωσης μεγαλύτερα των 10mm με απόκλιση μικρότερη των 2mm. Όμως στις 

μετρήσεις GPS που αντιστοιχούσαν σε υψίσυχνες ταλαντώσεις (>2Hz) υπεισερχόταν 
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θόρυβος με αποτέλεσμα να αυξάνεται η απόκλιση του εκτιμόμενου εύρους με την αύξηση 

της συχνότητας και την μείωση του εύρους ταλάντωσης, φτάνοντας ακόμα και τα 5mm 

απόκλιση για την καταγραφή ταλάντωσης εύρους 5mm και συχνότητας 4Hz (Σχ.5.4). 

Επιπλέον οι μετρήσεις του GPS εμφάνιζαν κενά στις καταγραφές που δυσχέραιναν λόγω 

της συνδεσμολογίας. Ωστόσο παρά τις αντιξοότητες (θόρυβος μετρήσεων, κενά 

καταγραφών) με τις μετρήσεις του GPS διαπιστώθηκε ότι είναι δυνατή η αξιόπιστη 

εκτίμηση συχνότητας (απόκλιση <0,1Hz) ακόμα και για ταλάντωση 4Hz (η μέγιστη 

πειραματικά δοκιμασμένη).  

Το RΤS διαπιστώθηκε ότι μπορεί να εκτιμά εύρος ταλάντωσης έως και 5mm 

(Σχ.5.6). Η απόδοση του επηρεάζεται μόνο από την ταχύτητα ταλάντωσης καθώς μπορεί 

να καταγράφει κίνηση με μέση ταχύτητα μέχρι 15m/sec (παρ.5.2.1.3). Ωστόσο στις ψηλές 

συχνότητες καταγραφής (>1Hz) εμφάνισε πρόβλημα αστάθειας ρυθμού δειγματοληψίας 

(Psimoulis and Stiros, 2007), το οποίο συναντάται ουσιαστικά σε όλα τα όργανα και είναι 

γνωστό ως φαινόμενο «jitter», και αντιμετωπίστηκε εν μέρη με την αναβάθμιση του 

λογισμικού του οργάνου που έδινε δυνατότητα να καταγράφει το χρόνο μέτρησης με 

ανάλυση με στρογγυλοποίηση εκατοστού του δευτερολέπτου και εν μέρει με την χρήση 

ειδικών λογισμικών φασματικής ανάλυσης. Επιπλέον λόγω της σχετικά χαμηλής 

συχνότητα καταγραφής (6-7Hz) στις υψίσυχνες κινήσεις δεν κατέγραφε την μορφή 

(waveform) της κίνησης λόγω απώλειας κύκλων (φαινόμενο «clipping»).    

Με βάση την ανάλυση των καταγραφών των πειραμάτων ταλάντωσης διαπιστώθηκε 

ότι το GPS και το RTS εμφανίζουν διαφορετική απόδοση στη καταγραφή υψίσυχνων 

ταλαντώσεων με το GPS να προσδιορίζει αξιόπιστα τη μορφή (“waveform”) και τη 

συχνότητα ταλάντωσης, ενώ το RTS προσδιορίζει με αξιοπιστία κυρίως το εύρος 

ταλάντωσης, αλληλοκαλύπτοντας με αυτό τον τρόπο τις αδυναμίες τους. Σε αυτή τη 

διαπίστωση στηρίχθηκε η μεθοδολογία της καταγραφής των κινήσεων των δύο 

εξεταζόμενων κατασκευών η οποία βασίστηκε σε υπερστατικό σύστημα καταγραφής, 

δηλαδή τουλάχιστον δύο όργανα καταγραφής για κάθε σημείο ελέγχου.  

 

11.3 ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΤΩΝ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ  

 

Η ανάλυση των καταγραφών στηρίχθηκε σε μη-εξεικευμένα λογισμικά επεξεργασίας 

μετρήσεων όπως είναι το Pinnacle (επίσημο λογισμικό της TopCon; TopCon, 2004) και το 

GeoOffice (επίσημο λογισμικό Leica; Leica; 2008) για την επεξεργασία των μετρήσεων 
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GPS, καθώς βασικός στόχος της έρευνας μας ήταν όργανα και τεχνικές προσιτές στο μέσο 

μηχανικό από πλευράς κόστους και γνώσεων. Με βάση το κριτήριο αυτό επιλέχθηκαν και 

αναπτύχθηκαν οι στατιστικές και φασματικές τεχνικές ανάλυσης των καταγραφών, οι 

οποίες ήταν: 

1. απλά φίλτρα, όπως το φίλτρο ζώνης (band-pass filter) με το οποίο υπολογιζόταν το 

εύρος των χρονοσειρών. Τα χαρακτηριστικά των φίλτρων προσδιορίστηκαν με βάση βάση 

διαγράμματα που προέκυψαν από τα πειράματα από τα οποία διαπιστώθηκε ότι το εύρος 

των φίλτρων καθορίζεται από τη συχνότητα ταλάντωσης για κάθε όργανο (Σχ.4.5).  

2. Όσον αφορά τη φασματική τεχνική της ανάλυσης των χρονοσειρών GPS, RTS αντί 

της FFT χρησιμοποιήθηκε μία τεχνική η οποία βασίζεται στην προσαρμογή στα δεδομένα 

περιοδικής καμπύλης με βάση τη Μέθοδο των Ελαχίστων Τετραγώνων η οποία 

αναπτύχθηκε στο Εργαστήριο (Pytharouli and Stiros, 2008).     

Με την χρήση αυτών των τεχνικών ανάλυσης κατέστη δυνατό να αναλυθούν οι 

καταγραφές των οργάνων, να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα τους (π.χ. φαινόμενο 

«jitter» για το RTS), και να προσδιοριστούν το εύρος και οι συχνότητες των ταλαντώσεων. 

 

11.4 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ 

ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑΣ ΚΗΦΙΣΟΥ 

 

Στη πεζογέφυρα του Κηφισού χρησιμοποιήθηκε υπερστατικό δίκτυο καταγραφής (3 

GPS, 2 RTS, ένας επιταχυνσιογράφος, Σχ.7.6) για τη μελετή της κίνησης του μέσου του 

κεντρικού ανοίγματος της κατά τη διάρκεια ελεγχόμενων διεγέρσεων. Με βάση την 

ανάλυση προσεγγιστικού θεωρητικού του μοντέλου το σημείο αυτό αναμενόταν να 

παρουσιάσει μετακίνηση ~4-5mm και ιδιοσυχνότητα ~4,3Hz (παρ.9.3). Από την ανάλυση 

των καταγραφών των GPS, RTS διαπιστώθηκε ότι οι σημαντικές διεγέρσεις (Kif4, Kif6, 

Kif7) κατεγράφησαν από τα γεωδαιτικά όργανα.  

Από τις καταγραφές του RTS προσδιορίστηκε με ακρίβεια το εύρος της δυναμικής 

κίνησης ~5-7mm, αλλά όχι και από το GPS (απόκλιση 4-5 mm) επειδή το εύρος της 

κίνησης ήταν εντός των ορίων θορύβου του οργάνου. Όμως τα GPS επέτρεψαν ακριβή 

καταγραφή των κυματομορφών από τις οποίες προσδιορίστηκε με ακρίβεια η κύρια 

ιδιοσυχνότητα του φορέα 4.3Hz (Σχ.8.14), τιμή που συνέπιπτε με αυτήν που προέκυψε και 

από την ανάλυση των καταγραφών του επιταχυνσιογράφου. Χαρακτηριστικό είναι ότι οι 

χρονοσειρές του GPS μπορεί να χαρακτηρίζονταν από θορύβο αλλά είναι εμφανής  η 

καταγραφή της διέγερσης από τα GPS (Σχ.11.1).  
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Η κύρια ιδιοσυχνότητα του φορέα προσδιορίστηκε και από τις καταγραφές του RTS, 

όμως τα φάσματα εμφάνιζαν θόρυβο που οφειλόταν στην αδυναμία του RTS να 

καταγράψει επακριβώς τη μορφή της υψίσυχνης κίνησης (φαινόμενο ‘clipping’).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Σχήμα 11.1: Χρονοσειρές του GPS1 των τριών αξόνων που αντιστοιχούν στην 
περίπτωση της διέγερσης Kif7 και οι οποίες εκφράζουν το συνολικό σήμα της κίνησης 
(αριστερά) και την υψίσυχνη συνιστώσα (δεξιά). Οι κόκκινες γραμμές ορίζουν το 
διάστημα της διέγερσης, τα οποία είναι εμφανή παρόλο που οι χρονοσειρές 
χαρακτηρίζονται από θόρυβο.  
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Με βάση τα αποτελέσματα αυτά επιβεβαιώθηκε η δυσκαμψία της κατασκευής (κύρια 

ιδιοσυχνότητα >4Hz) και διαπιστώθηκε ότι είτε δεν εμφανίζει πρακτικά ημιστατική 

μετακίνηση (<2mm) για τα φορτία σχεδιασμού, είτε αυτή είναι τόσο μικρή που δεν είναι 

ανιχνεύσιμη από τα γεωδαιτικά όργανα. Επιπλέον, από τις καταγραφές των GPS, RTS και 

επιταχυνσιογράφου εντοπίστηκε και άλλη δευτερεύουσα συχνότητα ~2.3Hz η οποία δεν 

αναμενόταν με βάση τις προδιαγραφές του κατασκευαστή (ιδιοσυχνότητες >3Hz, 

παρ.6.1.2) και πιθανότατα να αποτελεί ιδιοσυχνότητα που είτε είχε υποεκτιμηθεί κατά την 

ανάλυση, είτε εμφανίστηκε λόγω διαφοροποίησης της κατασκευής από τη μελέτη.  

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν δύο ακόμη αποτελέσματα που προέκυψαν από 

τη χρήση υπερστατικού συστήματος γεωδαιτικών παρατηρήσεων: 

Πρώτον, ότι οι εκτιμήσεις της κίνησης από διαφορετικά όργανα του ίδιου τύπου διέφεραν 

λίγο. 

Δεύτερον, ότι οι μετρήσεις  δέκτη GPS μέσα στο χωροδικτύωμα εμφάνισαν μεγάλο θόρυβο 

και συστηματικές αποκλίσεις των εκτιμήσεων εύρους και συχνότητας ταλάντωσης. 

 

11.5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ 

ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ 

 

Η μελέτη των ταλαντώσεων της σιδηροδρομικής γέφυρας του Γοργοποτάμου 

αποτέλεσε μία πρόκληση λόγω των δύο ανακατασκευών που καθιστούν δύσκολο τον 

προσδιορισμό των δυναμικών χαρακτηριστικών της. Για το λόγο αυτό καταγράφηκαν οι 

μετακινήσεις 3 σημείων ελέγχου των ανοιγμάτων της γέφυρας με υπερστατικό δίκτυο 

καταγραφής (GPS, RTS, Σχ.10.4). Από την ανάλυση των καταγραφών των οργάνων 

επιβεβαιώθηκαν για ακόμα μια φορά τα συμπεράσματα των πειραμάτων.  

Από τις καταγραφές του RTS προσδιορίστηκε το εύρος της μετακίνησης τόσο της 

ημιστατικής συνιστώσας (4-7mm, Σχ.10.19) όσο και της δυναμικής συνιστώσας (3-4mm), 

παρότι σε ορισμένες περιπτώσεις λόγω φαινομένου «clipping» παρατηρήθηκε απώλεια 

κύκλων ταλάντωσης. 

Με βάση υπολοστικές τεχνικές και πειράματα διέλευσης συρμών δίπλα από όργανα σε 

σταθερό υπόβαθρο διαπιστώθηκε ότι οι καταγραφές του GPS επηρεάζονται από σφάλματα 

κλίμακας που οφείλονται στη μεταβολή της γεωμετρίας των δορυφόρων, αδυναμία του 

λογισμικού στην επίλυση αβεβαιοτήτων και κυρίως σε σφάλματα πολυ-ανάκλασης του 

σήματος εξαιτίας των διερχόμενων συρμών (παρ.10.5.4). Ο αποκλεισμός δορυφόρων από 

την ανάλυση και η χρήση άλλου λογισμικού επίλυσης επέτρεψε βελτίωση στη μορφή των  
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χρονοσειρών, αλλά δεν εξαφάνισε το σφάλμα κλίμακας το οποίο διορθώθηκε με βάση τις 

καταγραφές του RTS (παρ.10.10). Ωστόσο διαπιστώθηκε ότι από το GPS καταγράφηκε 

αξιόπιστα η μορφή των δυναμικών μετακινήσεων αφού σε κάθε περίπτωση συρμού 

εμφανίστηκε διακριτή διέγερση κάθε διερχόμενου βαγονιού, φαινόμενο που έχει 

παρατηρηθεί σε αντίστοιχες γέφυρες με βάση ανάλυση μοντέλων πεπερασμένων στοιχείων 

και πειραματικές μετρήσεις (σχ.11.2, Xia and Zhang, 2005; Liu et al., 2009). 

Η αξιοπιστία των καταγραφών του GPS διαπιστώθηκε και από τη φασματική 

ανάλυση η οποία φανέρωσε κύρια συχνότητα 0.38-0.5Hz που αντιστοιχεί στη συχνότητα 

διέγερσης των βαγονιών και μία δεύτερη 3.1-3.2Hz που αντιστοιχεί στην κύρια 

ιδιοσυχνότητα του ανοίγματος της γέφυρας. Αντίστοιχες συχνότητες προέκυψαν και από 

τα φάσματα καταγραφών του RTS. Οι εκτιμήσεις ιδιοσυχνότητας εύρους και συνολικής 

μορφής είναι συμβατές με αυτές που έχουν υπολογιστεί ή μετρηθεί σε παρόμοιες γέφυρες 

(παρ.9.3, Xia and Zhang, 2005; Liu et al., 2009).    

 
Σχήμα 11.2: Κατακόρυφες μετακινήσεις γέφυρας κατά τη διέλευση τραίνου (α) Γέφυρα 
Γοργοποτάμου για την περίπτωση του συρμού Gor17 (δεδομένα GPS μετά από διόρθωση 
του σφάλματος κλίμακας με βάση δεδομένα RTS) και β) αναμενόμενη μετακίνηση με 
βάση επίλυση του μοντέλο πεπερασμένων στοιχείων (Τροποποιημένο από Xia et al., 
2005). Είναι φανερή η ομοιότητα των δύο σχημάτων και χαρακτηριστική η διάκριση της 
διέλευσης κάθε βαγονιού.  

α) 

β) 
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Συνοπτικά διαπιστώθηκε ότι το άνοιγμα της γέφυρας μήκους ~30m έχει κύρια 

ιδιοσυχνότητα ~3.1-3.2Hz, ενώ κατά τη διέλευση του συρμού εμφανίζει στο μέσο του 

ημιστατική και δυναμική βύθιση συνολικού εύρους 6-10mm, ανάλογα με τον τύπο και την 

ταχύτητα των τραίνων.  

 

11.6 ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ GPS, RTS ΣΤΗ 

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΩΝ-ΥΨΙΣΥΧΝΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ 

 

Με τα πειράματα των ταλαντώσεων που πραγματοποιήθηκαν δοκιμάστηκε για 

πρώτη φορά η απόδοση των GPS, RTS σε ακραίες συνθήκες κίνησης υψηλής συχνότητας 

(>2-3Hz) και εντοπίστηκαν τα προβλήματα και οι περιορισμοί στη χρήση των οργάνων 

αυτών στη μέτρηση ταλαντώσεων (και άλλων κινήσεων). Επίσης αναβαθμίστηκε το 

λογισμικό του RTS και αναπτύχθηκαν ή χρησιμοποιήθηκαν ανεπτυγμένες τεχνικές 

στατιστικής και φασματικής ανάλυσης για τον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών των 

ταλαντώσεων.  

Από την όλη ανάλυση, πειράματα και εφαρμογές, προέκυψε ότι το GPS και το RTS  

δρούν βασικά συμπληρωματικά και το ένα καλύπτει τις αδυναμίες του άλλου (GPS  υψηλή 

απόδοση σε καταγραφή κυματομορφών, RTS υψηλή απόδοση σε εκτίμηση εύρους), 

επιβεβαιώνοντας προηγούμενες εκτιμήσεις (Σχ.11.2) και συνδυαστικά έχουν την 

ικανότητα εκτίμησης ταλαντώσεων εύρους ακόμη και λίγων χιλιοστών και πολλαπλών 

ιδιοσυχνοτήτων μέχρι περίπου 4Hz. Επιτρέπουν δηλαδή την σχεδόν πλήρη κάλυψη 

ταλαντώσεων κατασκευών Πολιτικού Μηχανικού, προσφέρωντας για πρώτη φορά τη 

δυνατότητα καταγραφής μετακινήσεων σε ανεξάρτητο σύστημα συντεταγμένων.θα 

μπορούσε κανείς να το χαρακτηρίσει πραγματοποίηση ονείρου παλαιών μηχανικών όπως 

του Eiffer.  
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12. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 
 

Μέχρι τώρα το GPS θεωρείτο ικανό για τη καταγραφή των μετακινήσεων μόνο 

εύκαμπτων κατασκευών (ιδιοσυχνότητες <1-2Hz) όπως υψηλοί πύργοι και καλωδιωτές 

γέφυρες, ενώ το RTS είχε ελάχιστες εφαρμογές σε αυτό το αντικείμενο. Με βάση τα 

πειράματα και τη μελέτη των ταλαντώσεων δύο δύσκαμπτων γεφυρών διαπιστώθηκε ότι 

βασικά ο συνδυασμός των δύο οργάνων υπερβαίνει κατά πολύ αυτά τα όρια και ανοίγει 

νέες προοπτικές στη μελέτη των κατασκευών, και κυρίως τον έλεγχο της δομικής τους 

«υγείας» (Structural Health Monitoring).  

Στα πλαίσια της διατριβής αυτής εκτός από τις δυνατότητες, αναδείχθηκαν και 

κάποιες αδυναμίες των οργάνων, οι οποίες προφανώς περιορίζουν την εφαρμογή τους. 

Ωστόσο υπάρχουν δυνατότητες για την βελτίωση των οργάνων και των αναλυτικών 

τεχνικών με στόχο την βελτίωση της απόδοσης τους. 

 

12.1 ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΝ (HARDWARE) 
 

Η βελτίωση της απόδοσης των οργάνων στην εκτίμηση συντεταγμένων είναι 

αναμενόμενη λόγω της ανάπτυξης και της συνεχούς προόδου της τεχνολογίας. 

Συγκεκριμένα, η απόδοση των οργάνων GPS αναμένεται να βελτιωθεί: 

• Με την αύξηση της συχνότητας δειγματοληψίας: ήδη χρησιμοποιούνται δέκτες με 

συχνότητα καταγραφής 50Hz, ενώ υπάρχει προοπτική 100Hz και άνω (Roberts et al., 

2004). 

• Με τη συνεχή βελτίωση της ακρίβειας των τροχιών των δορυφόρων, τη βελτίωση της 

ακρίβειας των ατομικών ρολογιών των δορυφόρων των GPS και εισαγωγή πρόσθετης 

συχνότητας (L5; Fontana et al., 2001).  

• Εκτός από τους δορυφόρους GPS, έχουν τεθεί σε λειτουργία οι δορυφόροι του 

συστήματος GLONASS και αναμένονται και αυτοί του συστήματος GALILEO (Misra and 

Bednarz, 2004), με αποτέλεσμα να είναι περισσότεροι οι διαθέσιμοι ορατοί δορυφόροι 

κατά την διάρκεια των μετρήσεων και να διατίθεται σήμα διαφορετικών συχνοτήτων 

Καθένας από τους παράγοντες αυτούς αναμένεται να αυξήσει την ποιότητα και 

δυνατότητα μέτρησης με GPS.   

Οσοναφορά το όργανο RTS έχει σημαντικά περιθώρια βελτίωσης. Ηδη έχουν 

δρομολογηθεί από διάφορες εταιρείες διαδικασίες βελτίωσης ορισμένων χαρακτηριστικών 
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των εμπορικών οργάνων με την υιοθέτηση μηχανισμών που υπάρχουν στην αγορά από 

χρόνια και που επέτρεπαν εξαιρετικά ακριβείς μετρήσεις (κάτω του χιλιοστού), όπως το 

Μecometer, αλλά για διάφορους λόγους δεν έχουν ενσωματωθεί στα νέα όργανα. 

Χαρακτηριστικά, στο Εργαστήριο έχει αρχίστει η διερεύνηση της εφαρμογής του 

Tellurometer ΜΑ200 που είχε αποσυρθεί από την αγορά πριν 20 χρόνια και φαίνεται να 

έχει μεγάλες δυνατότητες στη μέτρηση υψίσυχνων ταλαντώσεων. Υπάρχουν επίσης 

διαθέσιμα όργανα τύπου συμβολομέτρου, αλλά λόγω μικρού μήκους σκόπευσης, όγκου 

και κόστους περιορίζονται σε εργαστηριακή χρήση. 

  

12.2 ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗΣ (SOFTWARE) 
 

Η εξαγωγή αξιόπιστων μετρήσεων με RTS έγινε δυνατή χάρις στη προσθήκη ενός 

αρχείου (patch) το οποίο αναβάθμισε το λογισμικό. Υπάρχει δυνατότητα νέων προσθηκών 

που θα βελτιώνουν την απόδοση των οργάνων και την ακρίβεια των μετρήσεων των 

οργάνων.  

Η βελτίωση των αποτελεσμάτων της καταγραφής μετακινήσεων δεν εξαρτάται μόνο 

από τη βελτίωση της λειτουργίας των οργάνων. Είναι δυνατή με περαιτέρω βελτίωση των 

τεχνικών ανάλυσης σήματος. Στα πλαίσια αυτής της διατριβής περιοριστήκαμε σε βασικά 

απλές τεχνικές που θα μπορούν να υιοθετηθούν εύκολα για εφαρμογές. Αναμφίβολα, πιο 

εξεζητημένες τεχνικές αναμένεται να επιτρέψουν καλύτερα αποτελέσματα. Άλλες τεχνικές 

όπως ταυτόχρονη συνδυασμένη ανάλυση των αποτελεσμάτων των δύο διαφορετικών 

οργάνων αναμένεται ότι θα προσέφερε πολύ καλύτερα αποτελέσματα. 

 

12.3 ΠΡΟΟΠΤΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΚΑΙ 

ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ  

 

Οι εφαρμογές που αναπτύχθηκαν αφορούσαν δειγματοληπτικές διερευνήσεις της 

συμπεριφοράς κατασκευών με βάση νέα γεωδαιτικά όργανα. Ένας μακροπρόθεσμος 

στόχος είναι η ενσωμάτωσή των οργάνων αυτών σε συστήματα αυτόματης και 

τηλεμετρικής καταγραφής μετακινήσεων των κατασκευών. 

Αυτό δεν είναι μη ρεαλιστικό, γιατί αυτόματα τηλεμετρικά συνδυασμένα συστήματα 

RTS/GPS για χαμηλής συχνότητας δειγματοληψίας έχουν εισαχθεί από χρόνια, όπως πχ. 

στην καταγραφή των παραμορφώσεων των φραγμάτων της Diamond Valley στη 

Καλιφόρνια (Szostak-Chrzanowski et al., 2005) και GPS σχετικά μεγάλης συχνότητας 
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δειγματοληψίας για το συνεχή έλεγχο των μετακινήσεων της Γέφυρας Tsing Ma στο 

Χονγκ-Κονγκ (Wong et al., 2001).  Αυτόματα τηλεμετρικά συστήματα σχετικά υψηλού 

ρυθμού δειγματοληψίας (0.05-1Hz) έχουν εγκατασταθεί σε ουρανοξύστες του Σικάγου 

(Kijewski et al., 2006), αλλά και στη Σαντορίνη για τον έλεγχο του ηφαιστείου (Farmer et 

al., 2007) και στην περιοχή του Κορινθιακού για τον έλεγχο των τεκτονικών κινήσεων.  

Επίσης, μη γεωδαιτικά συστήματα on-line παρακολούθησης κατασκευών (monitoring)  

έχουν ενσωματωθεί σε γέφυρες (πχ του Ευρίππου, Lekidis et al., 2005, και τη νέα Γέφυρα 

του Ισθμού) δεδομένου ότι με την ανάπτυξη των τηλεμετρικών δικτύων και των 

τηλεπικοινωνιών δίνεται η δυνατότητα της αποστολής των καταγραφών αυτομάτως μέσω 

του ηλεκτρονικού ταχυδρομιού ή του τηλεφώνου ενημέρωσης (Tan and Chua, 2003).  

Είναι επομένως ρεαλιστικό να σχεδιάζεται η εγκατάσταση ενός μόνιμου γεωδαιτικού 

δικτύου, πιθανότατα σε συνδυασμό με επιταχυνσιογράφους, για τη συστηματική μελέτη 

των ταλαντώσεων μετακινήσεων μιάς δύσκαμπτης κατασκευής (π.χ. σιδηροδρομικής 

γέφυρας) έστω σε πιλοτικό επίπεδο. 
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