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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Στην παρούσα διατριβή διερευνήθηκε το φαινόμενο της ύπαρξης διαφορών μεταξύ
καταγραφών όμοιων ηλεκτρονικών οργάνων που μετρούν υπό τις ίδιες συνθήκες. Οι
διαφορές πιθανώς οφείλονται στην επίδραση θορύβου που παράγεται από τα ίδια τα
όργανα και παρουσιάζει διαφορετικά χαρακτηριστικά από όργανο σε όργανο (instrument
dependent noise). Το φαινόμενο αυτό δεν έχει διερευνηθεί εκτενώς, ενώ παρουσιάζει
μεγάλη σημασία αφού στο παρελθόν τα χαρακτηριστικά του θορύβου προερχόμενου από
όργανα ίδιου τύπου θεωρούνταν σταθερά.
Η διερεύνηση βασίστηκε σε σύγκριση καταγραφών από όργανα GPS ίδιου τύπου
που μετρούσαν υπό τις ίδιες συνθήκες. Οι καταγραφές προήλθαν από πειράματα με
δέκτες GPS ακίνητους και δέκτες που εκτελούσαν ελεγχόμενες ταλαντώσεις.
Τα αποτελέσματα της σύγκρισης έδειξαν ότι ο θόρυβος των οργάνων παρουσιάζει
διαφορές από όργανο σε όργανο. Η σύγκριση που πραγματοποιήθηκε περιελάμβανε:
σύγκριση των στατιστικών χαρακτηριστικών (μέσος όρος, τυπική απόκλιση) και
σύγκριση των φασματικών χαρακτηριστικών του θορύβου των οργάνων, έλεγχο
συσχέτισης μεταξύ των οργάνων και έλεγχο χρονικής υστέρησης μεταξύ των οργάνων.
Οι διαφορές στα στατιστικά χαρακτηριστικά του θορύβου των οργάνων
εμφανίστηκαν μικρές. Οι κύριες διαφορές εμφανίστηκαν στα φασματικά χαρακτηριστικά
του θορύβου από κάθε όργανο. Επίσης από την ανάλυση προέκυψε ότι ο θόρυβος δεν
παρουσιάζει συσχέτιση από όργανο σε όργανο, ενώ δεν διαπιστώθηκε ύπαρξη χρονικής
υστέρησης μεταξύ των οργάνων που εξετάστηκαν.
Ο θόρυβος των οργάνων κάλυπτε συχνότητες από 0.001 μέχρι 0.2 Hz περίπου. Για
μικρές συχνότητες ο θόρυβος των οργάνων χαρακτηρίζεται έγχρωμος (colored noise)
ενώ για συχνότητες πάνω από 1 Hz ο θόρυβος των οργάνων χαρακτηρίζεται λευκός
(white noise) με τυχαία χαρακτηριστικά.
Τα παραπάνω αποτελέσματα αποτελούν ενδείξεις ότι ο θόρυβος που παράγεται από
όργανα GPS ίδιου τύπου παρουσιάζει διαφορές που οφείλονται στις ιδιότητες του
οργάνου. Στο μέλλον αξίζει να διερευνηθεί η επίδραση των διαφορών στις μετρήσεις,
καθώς να γενικευθούν τα παραπάνω αποτελέσματα και για άλλους τύπους σύγχρονων
ηλεκτρονικών οργάνων

ii

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σελίδα
ΠΡΟΛΟΓΟΣ

i

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

i

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ii

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ii

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΗΜΑΤΩΝ

vii

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ

xiii

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1

2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ

3

ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ
ΟΡΓΑΝΑ ΙΔΙΟΥ ΤΥΠΟΥ
3.

ΣΥΓΧΡΟΝΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

ΟΡΓΑΝΑ

ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

–

7

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
3.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
3.2

ΟΡΓΑΝΑ

7
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΩΝ

ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΕΩΝ

-

7

ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΙΟΓΡΑΦΟΙ
3.3 ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ

10

3.3.1 Αισθητήρες Οπτικών Ινών

10

3.3.2 Transducers

11

3.4 ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ (ΑΝΕΜΟΜΕΤΡΑ – ΒΡΟΧΟΜΕΤΡΑ)
3.4.1 Ανεμόμετρα

12
12

2.4.2 Όργανα μέτρησης κατανομής μεγέθους σταγόνων βροχής
(Disdrometers)
3.5 ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

13
14

3.5.1 Ρομποτικοί Θεοδόλιχοι (RTS

15

3.5.2 Ηλεκτρονικά όργανα μέτρησης αποστάσεων

17

3.5.3 Το σύστημα GPS

18

3.5.3.1 Λειτουργία του συστήματος GPS

18

3.5.3.2 Τα μέρη του συστήματος GPS

19

3.5.3.3 Σφάλματα του συστήματος GPS

21

iii

4.

ΤΟ

3.5.3.4 Μέθοδοι μέτρησης με GPS

25

2.5.3.5 Εφαρμογές Οργάνων GPS

26

ΠΡΟΒΛΗΜΑ

ΣΗΜΑΤΩΝ

ΑΠΟ

ΤΩΝ

ΚΑΤΑΓΡΑΦΩΝ

ΟΡΓΑΝΑ

ΙΔΙΟΥ

ΤΥΠΟΥ

ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ
ΣΤΗ

ΔΙΕΘΝΗ
27

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
4.1 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ ΤΟΥ CHI CHI ΣΤΗΝ
TAIWAN

(1999)

ΑΠΟ

27

ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΙΟΓΡΑΦΟΥΣ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΣΕ ΚΟΝΤΙΝΗ
ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗ (COLLOCATED AND CLOSELY
SPACED INSTRUMENTS) (WANG ET AL. 2004)
4.2

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΩΝ

ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

ΑΠΟ

32

4.2.1 Έλεγχος απόδοσης οργάνων GPS για χρήση σε εφαρμογή

32

ΠΟΛΛΑΠΛΟΥΣ ΔΕΚΤΕΣ GPS
παρακολούθησης μετακινήσεων υψηλού κτηρίου (Ogaja et al., 2001)
4.2.2 Καταγραφή σεισμικών κινήσεων από το σεισμό του San Simeon

35

(2003) της California με όργανα GPS και επιταχυνσιογράφους (Wang
et al., 2007)
4.2.3 Σύγκριση ταυτόχρονων καταγραφών από διάφορους τύπους

38

οργάνων GPS
4.2.3.1 Σύγκριση ταυτόχρονων καταγραφών από γεωδαιτικά όργανα

38

GPS και από GPS χαμηλού κόστους (Barnes et al., 2003)
4.2.3.2 Σύγκριση ταυτόχρονων καταγραφών από γεωδαιτικά όργανα

38

GPS μονής συχνότητας και από GPS χειρός χαμηλού κόστους
(Cosser et al., 2004)
4.3 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΠΟΛΛΑΠΛΟΥΣ

41

ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ - ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
4.3.1

Σφάλματα ταυτόχρονων μετρήσεων οργάνων μέτρησης

41

κατανομής μεγέθους σταγόνων βροχής τύπου Joss – Waldvogel
τοποθετημένων σε μικρή απόσταση μεταξύ τους (Tokay et al., 2005)
4.4 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
5.

ΤΡΟΠΟΣ

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

42
ΤΟΥ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

ΤΩΝ

44

ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΩΝ ΑΠΟ ΟΡΓΑΝΑ ΙΔΙΟΥ ΤΥΠΟΥ:
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

iv

5.1 ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ

44

5.2 ΟΡΓΑΝΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ

46

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
5.2.1 Συσκευή παραγωγής ελεγχόμενων εξαναγκασμένων γραμμικών

46

ταλαντώσεων
5.2.2 Συσκευή παραγωγής περιστροφικών κινήσεων

50

5.2.3 Όργανα GPS

51

5.3 ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ

53

5.3.1 Πειράματα με ακίνητους δέκτες

53

5.3.2 Πειράματα με περιστρεφόμενους δέκτες

54

5.3.3 Πειράματα γραμμικών ταλαντώσεων μονοβάθμιου ταλαντωτή

55

5.4 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

59

5.4.1 Στόχος και στάδια της επεξεργασίας
5.4.2

Μεταφορά δεδομένων

59

στον υπολογιστή

–

υπολογισμός

60

συντεταγμένων χρονοσειρών
5.4.3 Μετασχηματισμός συστήματος συντεταγμένων
5.4.4

Ανάλυση

χρονοσειρών

σε

χαμηλόσυχνες

61
και

υψίσυχνη

65

συνιστώσα
5.4.5 Σύγκριση στατιστικών χαρακτηριστικών χρονοσειρών

6.

68

5.4.5.1 Σύγκριση καταγραφών για πειράματα με ακίνητους δέκτες

68

5.4.5.2 Πειράματα με δέκτες που εκτελούσαν ταλαντώσεις

70

5.4.6 Έλεγχος συσχέτισης χρονοσειρών

70

5.4.7 Έλεγχος Χρονικής Υστέρησης μεταξύ των οργάνων

71

5.4.8 Ανάλυση καταγραφών στο πεδίο των συχνοτήτων

73

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ

ΚΑΤΑΓΡΑΦΩΝ

ΑΠΟ

76

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΕΚΤΩΝ GPS
6.1 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗ ΜΟΡΦΗ ΤΩΝ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΩΝ ΚΑΘΕ ΟΡΓΑΝΟΥ

76

6.1.1 Χαρακτηριστικά διαφορών συντεταγμένων από τα δύο όργανα

76

6.1.2 Πιθανός ρόλος αστάθειας λογισμικού στην παρουσία διαφορών

77

από όργανο σε όργανο
6.2 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ (ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ,

85

ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ, ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ)
ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΟΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΕ ΟΡΓΑΝΟΥ

v

6.2.1 Σύγκριση μέσων όρων χρονοσειρών

85

6.2.2 Σύγκριση τυπικών αποκλίσεων χρονοσειρών

87

6.2.3 Έλεγχος συσχέτισης χρονοσειρών (συντελεστής γραμμικής

91

συσχέτισης)
6.3 ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

94

ΔΕΚΤΩΝ
6.4 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΩΝ
6.4.1 Εύρος και τιμές συχνοτήτων φάσματος του θορύβου οργάνων

97
97

GPS
6.4.2 Τύπος θορύβου οργάνων με βάση το νόμο που χαρακτηρίζει το

99

φάσμα του θορύβου (power law noise)
6.4.3 Σύνοψη αποτελεσμάτων από εξέταση του φάσματος του θορύβου

104

6.5 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΩΝ GPS ΑΛΛΩΝ ΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ

104

ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ
6.5.1 Σύγκριση καταγραφών από όργανα Topcon Javad

104

6.5.1.1 Σύγκριση στατιστικών μεγεθών, ανάλυση cross correlation,

104

φασματική ανάλυση
6.5.1.2 Σύνοψη αποτελεσμάτων για όργανα Javad σύγκριση με

109

αποτελέσματα οργάνων Hiper Pro
6.5.2 Σύγκριση καταγραφών από όργανα Hiper Pro σε περιοχή

109

διαφορετική από την περιοχή διεξαγωγής των προηγούμενων
πειραμάτων
6.5.2.1 Διαφορές συνθηκών διεξαγωγής πειράματος

109

6.5.2.2 Σύγκριση στατιστικών μεγεθών, ανάλυση cross correlation,

110

φασματική ανάλυση
6.5.2.3 Σύγκριση αποτελεσμάτων από πειράματα στο Πανεπιστήμιο

114

Πατρών και στη Λεωφόρο Κηφισού
6.6 ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
6.6.1

Σύγκριση

πρωτογενών

115
δεδομένων

και

επεξεργασμένων

115

6.6.2 Σύγκριση στατιστικών μεγεθών (μέσος όρος / τυπική απόκλιση)

116

χρονοσειρών
μεταξύ των καταγραφών όμοιων οργάνων και έλεγχος

συσχέτισης

καταγραφών

vi

6.6.3 Έλεγχος χρονικής υστέρησης (ανάλυση cross correlation)

117
117

6.6.4 Φασματική ανάλυση καταγραφών (σύγκριση φάσματος θορύβου
οργάνων)
120
7. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΩΝ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΩΝ
ΑΠΟ ΟΡΓΑΝΑ GPS ΙΔΙΟΥ ΤΥΠΟΥ
7.1 ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (10-15MIN)
7.1.1 Περιστροφικές κινήσεις

120
121

7.1.1.1 Σύγκριση Χρονοσειρών-Έλεγχος συσχέτισης μεταξύ οργάνων

122

7.1.1.2 Έλεγχος για χρονική υστέρηση μεταξύ των οργάνων

123

7.1.1.3 Ανάλυση καταγραφών στο πεδίο των συχνοτήτων

124

7.2 ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (~80 sec)

124

7.2.1 Σύγκριση Χρονοσειρών

124

7.2.2 Σύγκριση τυπικού σφάλματος – Έλεγχος συσχέτισης μεταξύ

125

οργάνων
7.2.3 Έλεγχος Χρονικής Υστέρησης Καταγραφών

131

7.2.4 Ανάλυση καταγραφών στο πεδίο των συχνοτήτων

134

7.3 ΣΥΝΟΨΗ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

137

8. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

140

9. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

142

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΗΜΑΤΩΝ
Σελίδα

1.1 Ζεύγη οργάνων GPS, και ανακλαστήρων για όργανα RTS τοποθετημένα σε μεταλλική
πεζογέφυρα της Λεωφόρου Κηφισού στην Αθήνα

1

1.2 Καταγραφές κίνησης της μεταλλικής πεζογέφυρας στη λεωφόρο Κηφισού στους τρεις
άξονες κίνησης από δύο όργανα GPS ίδιου τύπου.

2

2.1 Α) Γέφυρα Tsing Ma στο Hong Kong, Β) Δίκτυο επιταχυνσιογράφων Γ) και Δ) Όργανα
GPS με σκοπό την παρακολούθηση της γέφυρας

4

vii

2.2 A) και Β) Παρακολούθηση ταλαντώσεων σιδηροδρομικής γέφυρας Γοργοποτάμου με
συνδυασμό όργανα GPS και RTS

5

3.1 Α) Επιταχυνσιογράφος τοποθετημένος σε ξύλινη γέφυρα Β) Απεικόνιση μονοβάθμιου
ταλαντωτή με αποσβεστήρα

8

3.2 Α) Επιταχύνσεις εδάφους μετρημένες από επιταχυνσιογράφο κατά το σεισμό του
Northridge στην California (1994) και B) Οι μετατοπίσεις που προκύπτουν με διπλή
ολοκλήρωση των επιταχύνσεων

9

3.3 Εκτιμήσεις μετατοπίσεων από διάφορους επιταχυνσιογράφους και από GPS κατά το
σεισμό του Chi Chi στην Taiwan το 1999

10

3.4 Α) Μέρη που αποτελούν το σύστημα μέτρησης με αισθητήρα οπτικών ινών Β)
Καταγραφές από αισθητήρα οπτικών ινών

11

3.5 Α) Transducer καταγραφής μετακίνησης Β) Transducer καταγραφής μετακίνησης του
δικτύου παρακολούθησης της Tsing Ma Bridge Γ) Καταγραφή ταλάντωσης από
Displacement Transducer

12

3.6 Α) Μηχανικό ανεμόμετρο B) Υπερηχητικό Ανεμόμετρο, Γ) Μετρήσεις της ταχύτητας
του ανέμου στην οροφή του Republic Plaza building στη Σιγκαπούρη

13

3.7 Α) Joss – Waldvogel Disdrometer Β) Διάγραμμα συγκέντρωσης – Διαμέτρου σταγόνων
βροχής

14

3.8 Α) Ρομποτικός θεοδόλιχος Trimble 5600 Β) Topcon GTS-825

16

3.9 Καταγραφές ταλάντωσης υψηλής συχνότητας (4Hz) από όργανο RTS

17

3.10 Α) Ηλεκτρονικό Όργανο μέτρησης Αποστάσεων B) Tellurometer

18

3.11 Προσδιορισμός θέσης σημείου στην επιφάνεια της γης μέσω του συστήματος GPS

19

3.12 Δορυφόροι GPS τοποθετημένοι σε τροχιακά γύρω από τη Γη

20

3.13 Θέσεις επίγειων σταθμών που αποτελούν το τμήμα ελέγχου του GPS

21

3.14 Κεραίες GPS της εταιρείας Trimble

21

3.15 Δέκτες GPS α) Leica 1200 β) Topcon GB γ) Topcon Hiper Pro

21

3.16 Ανάκλαση δορυφορικού σήματος σε επιφάνειες γύρω από την κεραία.

23

3.17 Παράγοντες που επηρεάζουν τη διάδοση του δορυφορικού σήματος

24

3.18 Α) Σταθμός GPS για την παρακολούθηση τεκτονικών κινήσεων στο Puerto Rico Β)
Σταθμός GPS για την παρακολούθηση των μετακινήσεων της Jiangyin Yangtze River
Highway Bridge

26

viii

4.1 Καταγραφές επιταχύνσεων κατά το σεισμό Chi-Chi στην Taiwan (1999) στις τρεις
διευθύνσεις

29

4.2 Καταγραφές του σεισμού Chi Chi (1999) από τους δύο επιταχυνσιογράφους τύπου A900A και διαφορά μεταξύ των καταγραφών των δύο ίδιου τύπου επιταχυνσιογράφων

29

4.3 Ταχύτητες και μετακινήσεις που υπολογίστηκαν από αριθμητική ολοκλήρωση των
καταγραφών από τους τρεις επιταχυνσιογράφους του σταθμού Hualien.

30

4.4 Φάσματα επιταχύνσεων μετά από ανάλυση Fourier των καταγραφών από τους τρεις
επιταχυνσιογράφους του σταθμού Hualien

31

4.5 Καταγραφές από δύο όργανα GPS

33

4.6 Καταγραφές οργάνων “South” και “North”

34

4.7 Συντελεστές συσχέτισης μεταξύ των δύο οργάνων GPS

34

4.8 Καταγραφές σεισμικής κίνησης του σεισμού του San Simeon (2003) από όργανα GPS
στην περιοχή Parkfield

36

4.9 Καταγραφές σεισμικής κίνησης για το σεισμό του San Simeon (2003) από όργανα GPS

37

4.10 Φάσματα απόκρισης υπολογισμένα από καταγραφές μετακινήσεων για το σεισμό του
San Simeon (2003) από όργανα GPS

37

4.11 μετρήσεις του δέκτη Leica και Δεξιά: μετρήσεις του δέκτη AllStar.

39

4.12 Α) Καταγραφές σταθερού δέκτη Garmin με επίλυση ως προς δέκτη Garmin (μπλε
γραμμή) και καταγραφές σταθερού δέκτη Leica με επίλυση ως προς δέκτη Leica (μωβ
γραμμή).

40

4.13 Κατανομές μεγέθους σταγόνων βροχής.

42

5.1 Συσκευή παραγωγής ελεγχόμενων γραμμικών ταλαντώσεων

47

5.2 Συσκευή παραγωγής εξαναγκασμένων γραμμικών ταλαντώσεων (www.ecpsystems.com)

48

5.3 Τροποποίηση συσκευής παραγωγής ταλαντώσεων, με ένωση των βαγονιών μεταξύ τους

49

5.4 Λεπτομέρεια σύνδεσης βαγονιού με τη μεταλλική ράβδο

50

5.5 Συσκευή παραγωγής περιστροφικών κινήσεων με προσαρμοσμένα επάνω της δύο όργανα
GPS

50

5.6 Δέκτης τύπου Topcon Hiper Pro που χρησιμοποιήθηκε στα πειράματα

52

5.7 Ζεύγος κεραίας Topcon PG – A1 και δέκτη Topcon GB - 1000 που χρησιμοποιήθηκε σαν
όργανο αναφοράς

52

ix

5.8 Ζεύγους κεραίας Topcon Javad Legacy-H και δέκτη τύπου Topcon Javad

53

5.9 Α) Ζεύγος δέκτη Topcon GB-1000 και κεραίας Topcon PG-A1 που χρησιμοποιήθηκε ως
όργανο αναφοράς. Β) Ακίνητοι δέκτες Topcon Hiper Pro

54

5.10 Α) Όργανο GPS αναφοράς (ζεύγος κεραίας Topcon PG-A1 και δέκτη Topcon GB-1000),
B) Περιστροφή με δέκτες σε απόσταση 60 cm, Γ) Περιστροφή με δέκτες σε απόσταση 30 cm

56

5.11 Σχηματική απεικόνιση πειραματικής διάταξης μονοβάθμιου ταλαντωτή

57

5.12 Πρότυπο κίνησης ταλαντωτή λόγω επιβολής περιοδικού φορτίου.

58

5.13 A) Επικοινωνία προγράμματος PCCDU με το δέκτη GPS B) Menu για downloading των
αρχείων από το δέκτη GPS

61

5.14 Menu προγράμματος Pinnacle. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην οθόνη φαίνεται επιλεγμένη
η μέθοδος επίλυσης kinematic, που θεωρεί τον ένα δέκτη σταθερό και τον άλλο κινούμενο

62

5.15 Διάγραμμα με τις θέσεις του σταθερού δέκτη αναφοράς (base) και των τεσσάρων
ακίνητων δεκτών (2 δέκτες τύπου Hiper Pro και δύο δέκτες τύπου Javad) που κατά την
επεξεργασία των μετρήσεων θεωρήθηκαν κινούμενοι (rover).

62

5.16 Σχηματική απεικόνιση της μετακίνησης της αρχής του συστήματος συντεταγμένων κάθε
δέκτη. Οι τιμές Χ1, Υ1 και Χ2, Υ2, προέκυψαν ως μέσες τιμές των καταγραφών κάθε δέκτη.

64

5.17 Θέση και προσανατολισμός συσκευής παραγωγής ταλαντώσεων κατά τη διάρκεια των
πειραμάτων. Ο άξονας ταλάντωσης τοποθετούνταν, κατά τον άξονα ανατολή – δύση.

64

5.18 Χρονοσειρές μεταβολών των συντεταγμένων στους τρεις άξονες

65

5.19 Διαδικασία διαχωρισμού χρονοσειρών σε χαμηλόσυχνη και υψίσυχνη συνιστώσα με
χρήση φίλτρου Moving Average.

68

5.20 Σχηματική απεικόνιση της διαδικασίας εφαρμογής της μεθόδου Cross Correlation
(Πυθαρούλη, 2007 – τροποποιημένο από Davis 1986)

72

6.1 Πείραμα διάρκειας 70 sec.

78

6.2 Πείραμα διάρκειας 254 sec (4,2 min).

79

6.3 Πείραμα διάρκειας 840 sec (14 min)

80

6.4 Πείραμα διάρκειας 2010 sec

81

6.5 Πείραμα διάρκειας 9596 sec (2,6 h).

82

6.6 Διαφορές καταγραφών Δέκτη 1 και Δέκτη 2

83

6.7 Πρωτογενή δεδομένα από κάθε όργανο

84

x

6.8 Διαγράμματα μέσου όρου χρονοσειρών συναρτήσει της διάρκειάς τους

86

6.9 Μεταβολή της τυπικής απόκλισης των φαινομενικών αποκλίσεων κάθε χρονοσειράς σε
συνάρτηση με τη διάρκειά της

88

6.10 Μεταβολή της τυπικής απόκλισης χαμηλόσυχνων συνιστωσών συναρτήσει του
λογαρίθμου του χρόνου

89

6.11 Τυπική απόκλιση υψίσυχνης χρονοσειράς σε σχέση με το λογάριθμο της διάρκειας των
καταγραφών.

90

6.12 Συντελεστές γραμμικής συσχέτισης μεταξύ των καταγραφών των δύο οργάνων

92

6.13 Αποτελέσματα ανάλυσης cross-correlation για τη χαμηλόσυχνη χρονοσειρά των
καταγραφών

95

6.13 Αποτελέσματα μεθόδου cross-correlation για την υψίσυχνη χρονοσειρά των
καταγραφών

96

6.14 Χαρακτηριστικές λεπτομέρειες από τα διαγράμματα των αποτελεσμάτων της cross
correlation

96

6.15 Αποτελέσματα φασματικών αναλύσεων πειραμάτων διάρκειας μέχρι 100 sec

98

6.16 Αποτελέσματα φασματικών αναλύσεων πειραμάτων διάρκειας περίπου 5 min

98

6.17 Αποτελέσματα φασματικής ανάλυσης για το πείραμα διάρκειας 70 sec

100

6.18 Αποτελέσματα φασματικής ανάλυσης για το πείραμα διάρκειας 4.2 min

100

6.19 Αποτελέσματα φασματικής ανάλυσης για πείραμα διάρκειας 14 min

101

6.20 Αποτελέσματα φασματικής ανάλυσης για πείραμα διάρκειας 33.5 min

101

6.21 Αποτελέσματα φασματικής ανάλυσης για το πείραμα διάρκειας 2.6h

102

6.22 Αποτελέσματα φασματικών αναλύσεων των αρχικών χρονοσειρών για τα 35 πειράματα
διάρκειας < 100sec

103

6.23 Αρχική χρονοσειρά και επιμέρους συνιστώσες προερχόμενες από μετρήσεις δύο ίδιων
οργάνων GPS τύπου Javad. Είναι εμφανείς οι διαφορές στη μορφή των χρονοσειρών, στο
εύρος και τη θέση των διακυμάνσεων

105

6.24 Πρωτογενή δεδομένα

106

6.25 Αποτελέσματα ανάλυσης cross correlation.

107

6.26 Αποτελέσματα Φασματικής Ανάλυσης αρχικής χρονοσειράς και υψίσυχνης συνιστώσας
καταγραφών διάρκειας 4.6 min

108

xi

6.27 Αποτελέσματα Φασματικής Ανάλυσης αρχικής χρονοσειράς καταγραφών διάρκειας 4.6
min από δύο δέκτες GPS τύπου Topcon Javad.

108

6.28 Αρχική χρονοσειρά και επιμέρους συνιστώσες προερχόμενες από μετρήσεις δύο ίδιων
οργάνων GPS τύπου Hiper Pro στη λεωφόρο Κηφισού . Είναι εμφανείς οι έντονες διαφορές
στη μορφή των χρονοσειρών

111

6.29 Πρωτογενή δεδομένα

111

6.30 Αποτελέσματα ανάλυσης cross correlation καταγραφών διάρκειας περίπου 5min από δύο
όργανα GPS τύπου Topcon Hiper Pro στην περιοχή της λεωφόρου Κηφισού στην Αθήνα

112

6.31 Αποτελέσματα Φασματικής Ανάλυσης αρχικής χρονοσειράς και υψίσυχνης συνιστώσας.

113

6.32 Αποτελέσματα Φασματικής Ανάλυσης αρχικής χρονοσειράς καταγραφών

114

6.32 Φάσματα μετρήσεων από όργανα που παρουσιάζουν έγχρωμο θόρυβο στις μετρήσεις
τους

119

7.1 Αρχικές χρονοσειρές καταγραφών οριζόντιας περιστροφικής κίνησης με συχνότητα
0.13Hz και ακτίνα 150mm. Είναι εμφανές ότι στους άξονες περιστροφής δεν παρουσιάζονται
σημαντικές διακυμάνσεις.

120

7.2 Λεπτομέρεια των καταγραφών της περιστροφικής κίνησης. Είναι εμφανής η απουσία
έντονων διακυμάνσεων καθώς και η διαφορά φάσης π μεταξύ των δύο δεκτών

121

7.3 Αποτελέσματα cross correlation για το πείραμα του Σχήματος 7.1. Δεν παρατηρείται
κάποια σημαντική τιμή χρονικής υστέρησης

122

7.4 Αποτελέσματα Φασματικής Ανάλυσης αρχικών χρονοσειρών.

123

7.5 Αποτελέσματα φασματικών αναλύσεων σε λογαριθμική κλίμακα

123

7.6 Τμήματα των χρονοσειρών καταγραφών ταλαντώσεων που αποκόπτονταν κατά την
επεξεργασία.

125

7.7 Καταγραφές ταλαντώσεων με διάφορες συχνότητες και εύρη από δύο όργανα GPS ίδιου
τύπου (Topcon HiperPro)

126

7.8 Λεπτομέρειες ταλαντώσεων με διάφορες συχνότητες και εύρη από τα δύο όργανα GPS
ίδιου τύπου που χρησιμοποιήθηκαν

127

7.9 Τυπική απόκλιση στον άξονα Χ (δέκτες ακίνητοι) για την αρχική χρονοσειρά και τις
επιμέρους συνιστώσες

128

7.10 Τυπική απόκλιση στον άξονα Υ (δέκτες που εκτελούν ταλάντωση) για τη χαμηλόσυχνη
συνιστώσα και τα υπόλοιπα

129

xii

7.11 Τυπική απόκλιση στον άξονα Ζ (δέκτες ακίνητοι) για την αρχική χρονοσειρά και τις
επιμέρους συνιστώσες

129

7.12 Συντελεστές γραμμικής συσχέτισης καταγραφών

132

7.13 Συντελεστής Γραμμικής Συσχέτισης μεταξύ οργάνων για τις χρονοσειρές του άξονα Υ
(άξονας ταλάντωσης)

132

7.14 Αποτελέσματα ανάλυσης cross correlation για τα πειράματα με δέκτες που εκτελούν
ταλαντώσεις. Όπως και στα προηγούμενα πειράματα δεν παρατηρήθηκε υστέρηση μεταξύ
των οργάνων

133

7.15 Αποτελέσματα cross correlation για καταγραφές ταλαντώσεων συχνότητας 1, 2 και 3
Hz. Στα αποτελέσματα δεν παρατηρήθηκε υστέρηση μεταξύ των οργάνων.

134

7.16 Αποτελέσματα φασματικής ανάλυσης καταγραφών ταλαντώσεων 1 και 3 Hz καθώς και
των αξόνων όπου οι δέκτες ήταν ακίνητοι

135

7.17 Συχνότητες θορύβου στα αποτελέσματα φασματικής ανάλυσης καταγραφών
ταλαντώσεων 1 και 3 Hz καθώς και των αξόνων όπου οι δέκτες ήταν ακίνητοι

136

7.18 Αποτελέσματα φασματικών αναλύσεων καταγραφών ταλαντώσεων συχνότητας 1 - 4Hz
από δύο όμοια όργανα GPS (Topcon Hiper Pro)

138

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ
Σελίδα

4.1 Τυπικές αποκλίσεις καταγραφών ακίνητου δέκτη Leica με επίλυση ως προς
δέκτη Lεica και καταγραφών ακίνητου δέκτη Garmin με επίλυση ως προς δέκτη
Garmin. Ο λόγος των τυπικών αποκλίσεων, δείχνει λιγότερο θόρυβο στις
καταγραφές του δέκτη Leica (Cosser et al., 2004)

40

5.1 Ακρίβεια Οργάνου GPS Topcon Hiper Pro (www.topconeurope.com)

52

5.2 Ακρίβεια ζεύγους κεραίας Topcon Javad Legacy-H και δέκτη τύπου Topcon
Javad (www.topconeurope.com)

53

5.3 Συχνότητες διέγερσης του ταλαντωτή, μέγιστη τιμή δύναμης για κάθε
συχνότητα και εύρος ταλάντωσης που προέκυψε

59

5.4 Συνοπτικός πίνακας πειραμάτων με ακίνητους δέκτες

59

xiii

5.5 Συνοπτικός Πίνακας πειραμάτων καταγραφής ταλαντώσεων

59

6.1 Μέγιστες αποκλίσεις του μέσου όρου των φαινομενικών αποκλίσεων από το
μηδέν

86

6.2 Στοιχεία σχετικά με την προσαρμογή ευθειών για την εύρεση της σχέσης της
τυπικής απόκλισης των καταγραφών (αρχική χρονοσειρά και χαμηλόσυχνη
συνιστώσα) κάθε οργάνου με τη χρονική διάρκεια των καταγραφών.

89

6.2 Στατιστικά χαρακτηριστικά τυπικού σφάλματος υψίσυχνης συνιστώσας
καταγραφών κάθε δέκτη GPS όπως προέκυψαν από 68 πειράματα σταθερών
δεκτών.

90

6.3 Στατιστικά χαρακτηριστικά των υπολογισμένων συντελεστών συσχέτισης
μεταξύ των δύο δεκτών GPS

92

6.4 Συμπεράσματα από τη σύγκριση των στατιστικών μεγεθών κάθε οργάνου

93

6.5 Στατιστικά μεγέθη και έλεγχος συσχέτισης καταγραφών από δύο όργανα GPS
Topcon Javad

106

6.6 Στατιστικά μεγέθη και έλεγχος συσχέτισης καταγραφών από δύο όργανα GPS
Topcon Hiper Pro στην περιοχή της λεωφόρου Κηφισού στην Αθήνα

111

6.7 Σύνοψη αποτελεσμάτων για το μέσο όρο των καταγραφών

116

6.8 Σύνοψη αποτελεσμάτων για την τυπική απόκλιση των καταγραφών

117

7.1 Αποτελέσματα ελέγχου συσχέτισης για την αρχική χρονοσειρά των πειραμάτων
με περιστρεφόμενους δέκτες

121

7.2 Μέσοι όροι τυπικού σφάλματος για κάθε άξονα για τις αρχικές χρονοσειρές και
τις επιμέρους συνιστώσες

130

7.3 Μέσοι όροι συντελεστών γραμμικής συσχέτισης καταγραφών από τα πειράματα
ταλαντώσεων μικρής διάρκειας (~80 sec)

133

xiv

1

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Σε πρόσφατα πειράματα μέτρησης ταλαντώσεων γεφυρών, μία νεωτεριστική
δραστηριότητα του Εργαστηρίου Γεωδαισίας του Πανεπιστημίου Πατρών,

είχαν

τοποθετηθεί στον ίδιο φορέα (μία μεταλλική πεζογέφυρα στη λεωφόρο Κηφισού στην
Αθήνα) ζεύγη παρόμοιων οργάνων για να αντιμετωπιστεί η πιθανότητα μη καταγραφής
κάποιου από αυτά (Σχήμα 1.1). Ενώ οι ταυτόχρονες καταγραφές του ίδιου φαινομένου από
ίδια όργανα θεωρούνται παρόμοιες, τα αποτελέσματα μας, για τα όργανα GPS στα οποία
εστιάστηκε η έρευνά μας έδειξαν σημαντικά διαφορετικές καταγραφές (Σχήμα 1.2).
Η έρευνα στη διεθνή βιβλιογραφία έδειξε ότι το φαινόμενο αυτό δεν είχε μελετηθεί
και ότι υπάρχουν σποραδικές αναφορές για διαφορετικές καταγραφές π.χ σεισμών από
διαφορετικούς επιταχυνσιογράφους (Wang et al., 2003). Στην περίπτωση οργάνων σε
καλή λειτουργία η παρουσία διαφορών στις καταγραφές του ίδιου φαινομένου ισοδυναμεί
με θόρυβο που διαφέρει από όργανο σε όργανο.
Η σημασία του φαινομένου της διαφορετικής καταγραφής των ίδιων μεταβλητών
από διαφορετικά όργανα είναι προφανώς πολύ μεγάλη, γιατί διακυβεύεται μία βασική
αξιωματική αρχή της μετρολογίας ότι οι μετρήσεις ενός οργάνου ρυθμισμένου και σε
καλή λειτουργία θεωρούνται κατ’ αρχήν αντιπροσωπευτικές των καταγραφών από
παρόμοια όργανα.

Σχήμα 1.1 Ζεύγη οργάνων GPS, και ανακλαστήρων για όργανα RTS τοποθετημένα σε
μεταλλική πεζογέφυρα της Λεωφόρου Κηφισού στην Αθήνα. Με σκοπό την καταγραφή
των ταλαντώσεων της γέφυρας
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Σχήμα 1.2 Καταγραφές κίνησης της μεταλλικής πεζογέφυρας στη λεωφόρο Κηφισού
στους τρεις άξονες κίνησης από δύο όργανα GPS ίδιου τύπου. Με γκρι χρώμα
σημειώνεται το χρονικό διάστημα της ταλάντωσης. Είναι εμφανείς οι διαφορές μεταξύ των
καταγραφών, καθώς και το μεγάλο ποσό θορύβου που περιέχεται στις μετρήσεις

Το ερώτημα που επομένως τίθεται είναι αν τα διάφορα όργανα ίδιου τύπου
παράγουν διαφορετικό θόρυβο και συνεπώς καταγράφουν παραμορφωμένο ένα
συγκεκριμένο σήμα, οπότε οι εκτιμήσεις οι δικές μας και άλλων ειδικά όσον αφορά
σχετικά υψίσυχνα όργανα πρέπει να αναθεωρηθούν και σε τι βαθμό, ή αν το συγκεκριμένο
αποτέλεσμα ήταν τυχαίο και άνευ γενικότερης σημασίας. Για να δοθεί μία απάντηση στο
θέμα αυτό έγινε συστηματική διερεύνηση της διαφοράς στην καταγραφή του ίδιου
φαινομένου από διαφορετικά όργανα με βιβλιογραφική επισκόπηση και πειράματα.
Τα αποτελέσματα της έρευνας συνοψίζονται στην παρούσα διατριβή που δείχνει ένα
πολύ σημαντικό πρόβλημα, το οποίο ήταν αδύνατον βασικά να μελετηθεί στο παρελθόν:
την ύπαρξη διαφορετικού τύπου και επιπέδου θορύβου σε διάφορα καταγραφικά όργανα.
Τα συμπεράσματα βασίστηκαν σε πειράματα με όργανα GPS, αλλά όπως προκύπτει και
από δεδομένα της βιβλιογραφίας μπορεί να γενικευτούν σε διάφορα όργανα.

Το

συμπέρασμα που κατά αρχή προκύπτει είναι ότι ο σημαντικός αυτός θόρυβος δεν
επηρεάζει τις συχνότητες των καταγραφών που χρησιμοποιούνται σε μελέτη ταλαντώσεων
όπως αυτές λόγω σεισμών και διεγέρσεων λόγω κυκλοφοριακού φορτίου.

3

2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ
ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΩΝ

ΚΑΤΑΓΡΑΦΩΝ

ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥ

ΣΗΜΑΤΟΣ

ΑΠΟ ΟΡΓΑΝΑ ΙΔΙΟΥ ΤΥΠΟΥ
Στους περισσότερους κλάδους της επιστήμης του μηχανικού είναι αναγκαία η
διεξαγωγή μετρήσεων με σκοπό την καταγραφή φαινομένων όπως: i) οι μετακινήσεις και
παραμορφώσεις των κατασκευών λόγω δυναμικών ή στατικών φορτίων, ii) οι εδαφικές
κινήσεις και παραμορφώσεις, στατικές ή δυναμικές και iii) άλλα φαινόμενα, όπως ο
άνεμος, οι υδροστατικές πιέσεις, η βροχόπτωση κ.τ.λ. Για τους παραπάνω λόγους
διαχρονικά, μέρος της έρευνας προσανατολίζεται στην ανάπτυξη οργάνων και τεχνικών
μετρήσεων. Τα νέα όργανα και τεχνικές, απαιτείται να παρέχουν ικανοποιητική ακρίβεια
και αξιοπιστία, ενώ το κόστος τους δεν θα πρέπει να είναι ανασταλτικό για την εφαρμογή
τους.
Η ραγδαία πρόοδος της επιστήμης και της τεχνολογίας, έχει οδηγήσει στην
ανάπτυξη σύγχρονων, ηλεκτρονικών οργάνων όπως οι επιταχυνσιογράφοι, οι αισθητήρες
οπτικών ινών, τα γεωδαιτικά όργανα νέας τεχνολογίας (GPS – RTS) κ.τ.λ. Τα όργανα αυτά
χαρακτηρίζονται από μεγάλη ακρίβεια μετρήσεων και επιπλέον, έχουν δυνατότητα
καταγραφών υψηλής συχνότητας (π.χ. 10 Hz για σύγχρονα γεωδαιτικά GPS, 100 Hz για
επιταχυνσιογράφους κ.τ.λ.). Οι δυνατότητες των παραπάνω οργάνων, συνέβαλαν σε
σημαντικές εφαρμογές, όπως η καταγραφή σεισμικών κινήσεων (Trifunac and
Todorovska, 2001), παρακολούθηση τεκτονικών ρηγμάτων (Wdowinski et al., 1997),
ενόργανη παρακολούθηση κατασκευών (Wong, 2004) (Σχήμα 2.1),
Η σημαντικότητα των εφαρμογών που αναφέρθηκαν παραπάνω δημιουργεί την
απαίτηση για υψηλής ποιότητας μετρήσεις. Η ποιότητα των μετρήσεων, επηρεάζεται από
σφάλματα οφειλόμενα σε διάφορους παράγοντες. Στο παρελθόν, οι κλασσικές
προσεγγίσεις που αφορούσαν κυρίως σε γεωδαιτικές μετρήσεις χαμηλής συχνότητας
(μετρήσεις ανά ημέρα, ανά μήνα ή έτος με οπτικά γεωδαιτικά όργανα, ή ανά 30 sec με
όργανα GPS), διέκριναν τα σφάλματα των μετρήσεων σε: χονδροειδή, συστηματικά και
τυχαία.

Στα

σύγχρονα

ηλεκτρονικά

όργανα,

με

δυνατότητα

υψηλού

ρυθμού

δειγματοληψίας, τα σφάλματα αντιμετωπίζονται πλέον ως θόρυβος (τυχαίος ή με
συγκεκριμένα χαρακτηριστικά) μέσα στο σήμα των καταγραφών (Langbein, 2004).
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Σχήμα 2.1 Α) Γέφυρα Tsing Ma στο Hong Kong, Β) Δίκτυο επιταχυνσιογράφων Γ) και Δ)
Όργανα GPS με σκοπό την παρακολούθηση της γέφυρας (Wong, 2004)

Ο θόρυβος που εμφανίζεται στις καταγραφές οφείλεται σε διάφορους παράγοντες όπως:


Σε περιβαλλοντικές επιδράσεις (Williams, 2003 ; Langbein, 2004 ; Κaplan and
Hegarty, 2006 ; Mao et al. 1999)



Στην αστάθεια του ρυθμού δειγματοληψίας (Stiros et al., 2008)



Στον τύπο του οργάνου και στα τεχνικά χαρακτηριστικά του (instrument depended
noise) (Wang et al., 2003 ; Boore and Bommer, 2005 ; Bona, 2000)
Διεθνώς,

γίνεται

πολύ

έντονη

προσπάθεια

για

τον

προσδιορισμό

των

χαρακτηριστικών των σφαλμάτων και του θορύβου που εισάγονται στις μετρήσεις.
Παράλληλα γίνεται προσπάθεια ανάπτυξης κατάλληλων τεχνικών με στόχο τον εντοπισμό
και την αφαίρεση τους (Μao et al., 1999 ; Langbein 2004 ; Yang et al., 2006)
Επίσης, για την αντιμετώπιση των σφαλμάτων οργάνων που χρησιμοποιούνται σε
εφαρμογές όπως η παρακολούθηση κατασκευών έχει προταθεί και διερευνηθεί η
περίπτωση της χρήσης διαφορετικών τύπων οργάνων (π.χ. συνδυασμός GPS επιταχυνσιογράφων) για την παρακολούθηση του ίδιου φαινομένου. Σκοπός του
συνδυασμού πολλών τύπων οργάνων είναι η εισαγωγή διορθώσεων από το ένα όργανο στο
άλλο ώστε να εξαλειφθούν κατά το δυνατόν οι αδυναμίες του κάθε οργάνου (Roberts et
al., 2002 ; Roberts et al., 2004 ; Ogaja et al., 2002).
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Στο εργαστήριο Γεωδαισίας και Γεωδαιτικών Εφαρμογών του Τμήματος Πολιτικών
Μηχανικών Παν. Πατρών, τα τελευταία χρόνια, αναπτύσσονται τεχνικές και μέθοδοι
συνδυασμού σύγχρονων γεωδαιτικών οργάνων (GPS και Ρομποτικοί Θεοδόλιχοι – RTS)
για την παρακολούθηση ταλαντώσεων εύκαμπτων και δύσκαμπτων κατασκευών. Η
διερεύνηση γίνεται με βάση πειραματικά δεδομένα (Nickitopoulou et al., 2006 ; Psimoulis
et al., 2008 ; Psimoulis and Stiros, 2007), αλλά και δεδομένα από παρακολούθηση
πραγματικών κατασκευών (Σχήμα 2.2) (Psimoulis and Stiros 2008). Τα αποτελέσματα
έδειξαν ότι τα σύγχρονα γεωδαιτικά όργανα και ο συνδυασμός τους, μπορούν να
εφαρμοστούν

στην

παρακολούθηση

ταλαντώσεων

εύκαμπτων

και

δύσκαμπτων

κατασκευών.
Η ευρεία διάδοση και εφαρμογή των σύγχρονων ηλεκτρονικών οργάνων και των
τεχνικών μετρήσεων με μεμονωμένα όργανα ή συνδυασμούς οργάνων οδηγεί στην ανάγκη
της εξακρίβωσης των χαρακτηριστικών του θορύβου ο οποίος οφείλεται στη λειτουργία
των οργάνων. Όπως αναφέρθηκε στο κεφάλαιο 1 υπάρχουν ενδείξεις για πιθανή ύπαρξη
διαφορών στις καταγραφές του ίδιου φαινομένου από όργανα ίδιου τύπου, πράγμα που
πιθανώς οφείλεται σε διαφορές στο θόρυβο που παράγουν τα σύγχρονα καταγραφικά
όργανα, ακόμα και όταν πρόκειται για όργανα ίδιου τύπου.
Στην παρούσα διατριβή έγινε προσπάθεια διερεύνησης της πιθανότητας ίδιου τύπου
όργανα να παράγουν θόρυβο με διαφορετικά χαρακτηριστικά, με αποτέλεσμα το σήμα της
καταγραφής του ίδιου φαινομένου να διαφέρει από όργανο σε όργανο. Η διερεύνηση
βασίστηκε σε όργανα GPS, όμως το πρόβλημα των διαφορών στο σήμα προερχόμενο από
όμοια όργανα που καταγράφουν το ίδιο φαινόμενο αφορά πολλών ειδών σύγχρονα
ηλεκτρονικά όργανα.

Σχήμα 2.2 A) και Β) Παρακολούθηση ταλαντώσεων σιδηροδρομικής γέφυρας
Γοργοποτάμου με συνδυασμό όργανα GPS και RTS (Psimoulis and Stiros, 2007)
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Η διερεύνηση στην παρούσα διατριβή βασίστηκε στην παρακάτω μεθοδολογία:
Α) Επισκόπηση των χαρακτηριστικών σύγχρονων ηλεκτρονικών οργάνων (π.χ.
γεωδαιτικά, γεωτεχνικά, μετεωρολογικά) τα οποία χαρακτηρίζονται από: Δυνατότητα
υψηλής συχνότητας δειγματοληψίας, θόρυβο που εν μέρει οφείλεται στη λειτουργία του
οργάνου, μετρήσεις υψηλής ακρίβειας
Β) Βιβλιογραφική έρευνα με σκοπό την καταγραφή περιπτώσεων όπου γίνεται σύγκριση
σημάτων προερχόμενων από όργανα ίδιου τύπου
Γ) Πειράματα που περιελάμβαναν ταυτόχρονες καταγραφές οργάνων GPS ίδιου τύπου με
μεγάλη συχνότητα δειγματοληψίας (10 Hz) και ανάλυση των αποτελεσμάτων με σκοπό
τον εντοπισμό διαφορών μεταξύ των σημάτων που παράγουν τα όργανα.
Τα πειράματα που διεξήχθησαν περιελάμβαναν:


Καταγραφές ποικίλης διάρκειας (από λίγα δευτερόλεπτα μέχρι λίγες ώρες)
από σταθερούς δέκτες GPS.



Καταγραφές περιστροφικών κινήσεων με μεγάλη διάρκεια (περίπου 15
λεπτά) από δύο δέκτες GPS του ίδιου τύπου



Καταγραφές γραμμικών ταλαντώσεων μονοβάθμιου ταλαντωτή με μικρή
διάρκεια (περίπου 80 sec) από δύο δέκτες GPS του ίδιου τύπου.

Οι συνθήκες των πειραμάτων διαμορφώθηκαν ώστε η κυριότερη πηγή σφαλμάτων
των μετρήσεων να είναι ο θόρυβος των οργάνων Οι καταγραφές που προέκυψαν
συγκρίθηκαν με βάση τα στατιστικά τους χαρακτηριστικά, καθώς και με χρήση μεθόδων
ανάλυσης σήματος (cross correlation, φασματική ανάλυση). Σκοπός ήταν:
Α) Να συγκριθούν τα χαρακτηριστικά του θορύβου από όργανο σε όργανο για καταγραφές
μεγάλης συχνότητας
Β) Να εντοπιστούν τυχούσες διαφορές

στο σήμα των καταγραφών κάθε οργάνου

οφειλόμενες στο διαφορετικό θόρυβο κάθε οργάνου.
Αξιοσημείωτο είναι ότι μέχρι πρόσφατα ο θόρυβος που οφείλεται στη λειτουργία του
οργάνου θεωρείται σταθερός και με ίδια χαρακτηριστικά τουλάχιστον για όργανα GPS
ίδιου τύπου (Kaplan and Hegarty, 2006 ; Sickle, 2008)
Όπως προκύπτει από βιβλιογραφική έρευνα και επαφές με διάφορα ερευνητικά
κέντρα, η έρευνα αυτή είναι από τις ελάχιστες, αν όχι η μοναδική έρευνα στο αντικείμενο
αυτό, που έχει εκτελεστεί/ εκτελείται διεθνώς τουλάχιστον για όργανα που καλύπτουν το
ευρύ πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Πολιτικού Μηχανικού.
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3.

ΣΥΓΧΡΟΝΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

ΟΡΓΑΝΑ

ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

–

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
3.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Όπως έχει αναφερθεί προηγουμένως, η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας, και η
ανάγκη για μετρήσεις μεγάλης ακρίβειας και συχνότητας, οδήγησαν στην κατασκευή
σύγχρονων οργάνων με στόχο τη μέτρηση διαφόρων μεγεθών (επιταχύνσεων,
μετακινήσεων, αποστάσεων κ.τ.λ.). Τα περισσότερα σύγχρονα όργανα μετρήσεων έχουν
κοινά χαρακτηριστικά τα οποία είναι:
 Ηλεκτρονικό σύστημα λειτουργίας και χρήση προηγμένων τεχνικών ,όπως δορυφορικά
συστήματα, συστήματα laser κτλ
 Δυνατότητα μεγάλης συχνότητας δειγματοληψίας (μεγαλύτερη από 1Hz)
 Μεγάλη ακρίβεια μετρήσεων
 Δεδομένα μετρήσεων σε μορφή χρονοσειρών (κατάλληλη μορφή για καταγραφή
δυναμικών φαινομένων όπως ταλαντώσεις κατασκευών, ανεμοφόρτιση κ.τ.λ. )
 Θόρυβος στις μετρήσεις, ο οποίος οφείλεται σε διάφορες πηγές, (περιβαλλοντικοί
παράγοντες, λειτουργία ηλεκτρονικών συστημάτων κ.τ.λ.) που επηρεάζει περισσότερο ή
λιγότερο την ακρίβεια των μετρήσεων
Παρακάτω, γίνεται μία συνοπτική παρουσίαση των χαρακτηριστικών και του
τρόπου λειτουργίας σύγχρονων ηλεκτρονικών οργάνων που συγκεντρώνουν τα παραπάνω
χαρακτηριστικά. Επίσης, γίνεται παρουσίαση της λειτουργίας και των χαρακτηριστικών
των σύγχρονων γεωδαιτικών οργάνων συμπεριλαμβανομένου του γεωδαιτικού οργάνου
GPS στο οποίο βασίστηκε η παρούσα διατριβή.
3.2 ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΕΩΝ - ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΙΟΓΡΑΦΟΙ
Οι επιταχυνσιογράφοι, είναι ευρέως διαδεδομένα όργανα, τα οποία μετρούν την
επιτάχυνση

κατά

τη

διάρκεια

μιας

δυναμικής

κίνησης.

Μεταξύ

άλλων

οι

επιταχυνσιογράφοι χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση των επιταχύνσεων εδάφους λόγω
σεισμού (Shin and Teng, 2001) και για τη μέτρηση των επιταχύνσεων που αναπτύσσονται
σε κατασκευές λόγω δυναμικών φορτίσεων (Gentile and Gallino, 2008) (Σχήμα 3.1 Α)).
Η λειτουργία του επιταχυνσιογράφου, βασίζεται στη θεωρία ταλάντωσης του
μονοβάθμιου ταλαντωτή (Σχήμα 3.1, Β)). Το σύστημα λειτουργίας του οργάνου
αποτελείται από μία μάζα που συνδέεται με ελατήριο και ισχυρό αποσβεστήρα. Όταν η

8

Σχήμα 3.1 Α) Επιταχυνσιογράφος τοποθετημένος σε ξύλινη γέφυρα με σκοπό τη μέτρηση
των αναπτυσσόμενων επιταχύνσεων, λόγω της επιβολής δυναμικών φορτίων (Gentile and
Gallino, 2008), Β) Απεικόνιση μονοβάθμιου ταλαντωτή με αποσβεστήρα που
προσομοιώνει τη λειτουργία του επιταχυνσιογράφου (Ψιμούλης, 2005)

μάζα διεγείρεται, προκαλείται επιμήκυνση του ελατηρίου που συνδέεται με τη μάζα. Με
μέτρηση της επιμήκυνσης του ελατηρίου υπολογίζεται η διεγείρουσα επιτάχυνση (Clough
and Penzien, 1993). Οι κινήσεις που μπορεί να μετρήσει με ακρίβεια ο επιταχυνσιογράφος,
έχουν συχνότητα μέχρι και 60% της ιδιοσυχνότητάς του (Clough and Penzien 1993,
Ψιμούλης, 2005). Για το λόγο αυτό οι επιταχυνσιογράφοι πρέπει να διαθέτουν μεγάλη
ιδιοσυχνότητα πράγμα που

επιτυγχάνεται με συνδυασμό μικρής μάζας και μεγάλης

σταθεράς ελατηρίου.
Κατά τη διάρκεια μιας δυναμικής κίνησης, ο επιταχυνσιογράφος καταγράφει την
επιτάχυνση που αναπτύσσεται και στη συνέχεια, μέσω αριθμητικής ολοκλήρωσης,
μπορούν να υπολογιστούν η ταχύτητα και η μετακίνηση (Σχήμα 3.2). Η συχνότητα με την
οποία καταγράφουν οι επιταχυνσιογράφοι είναι της τάξης των 50 - 80 Hz (Meng et al.,
2007, Wong, 2004, Wang et al. 2007). Υπάρχουν διάφορα είδη επιταχυνσιογράφων, που
ξεχωρίζουν με βάση τη μέθοδο καταγραφής των επιταχύνσεων. Χαρακτηριστικά
παραδείγματα

είναι:

Ο

πιεζοηλεκτρικός

επιταχυνσιογράφος,

ο

πιεζοωμικός

επιταχυνσιογράφος, ο επιμηκυνσιομετρικός, ο γυροσκοπικός επιταχυνσιογράφος και άλλοι
(Hernandez, 2001 ; Ψιμούλης, 2005). Συνήθως, οι επιταχυνσιογράφοι, διαθέτουν στο
σύστημα καταγραφής τους, ειδικά φίλτρα με σκοπό την αφαίρεση καταγραφών χαμηλών
συχνοτήτων (Low cut filters) (Wang et al., 2003, Wang et al., 2007). Τα φίλτρα αυτά
στοχεύουν κυρίως στον περιορισμό του χαμηλόσυχνου θορύβου των καταγραφών.
Οι κύριες αδυναμίες του επιταχυνσιογράφου συνοψίζονται ως εξής:
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 Από τις μετρήσεις του επιταχυνσιογράφου με αριθμητική ολοκλήρωση υπολογίζονται οι
ταχύτητες και οι μετατοπίσεις. Λόγω του νόμου μετάδοσης των σφαλμάτων παρατηρείται
συσσώρευση σφαλμάτων κατά τον υπολογισμό της ταχύτητας και τις μετατόπισης.
Αποτέλεσμα

της συσσώρευσης είναι η εμφάνιση παράλογων τιμών ταχύτητας και

μετατόπισης σε βάθος χρόνου μέσα στη χρονοσειρά (Stiros. 2008 ; Celebi et al. 2002).
Παράδειγμα του φαινομένου αυτού παρουσιάζεται στα Σχήματα 3.2 Β) και 3.3. Διεθνώς
γίνονται προσπάθειες για τη διόρθωση των μεγάλων αποκλίσεων που εμφανίζονται στις
μετατοπίσεις που προκύπτουν από δεδομένα επιταχυνσιογράφου. Οι μέθοδοι διόρθωσης
που εφαρμόζονται, περιλαμβάνουν φιλτράρισμα, baseline corrections (Boore et al., 2002,
Wang et al., 2003), ή και εισαγωγή διορθώσεων από άλλα όργανα, όπως GPS, τα οποία
καταγράφουν το φαινόμενο ταυτόχρονα (π.χ. Gordon et al. 2007)
 Μία άλλη αδυναμία του επιταχυνσιογράφου, είναι ότι διαθέτει πολύ δύσκαμπτο
ελατήριο για λόγους που προαναφέρθηκαν. Το ελατήριο αυτό δεν διεγείρεται σημαντικά
για μικρές φορτίσεις. Επίσης ο ισχυρός αποσβεστήρας του οργάνου δεν επιτρέπει
σημαντική μετακίνηση για μικρές φορτίσεις. Έτσι, το όργανο καθίσταται λιγότερο
ευαίσθητο για εφαρμογές όπως παρακολούθηση ταλαντώσεων μικρής συχνότητας ή
μικρού εύρους, όπως είναι οι ημιστατικές παραμορφώσεις (π.χ. λόγω ανεμοφόρτισης)
(Nakamura, 2000 ; Roberts et al. 2004 ; Kijewski-Correa et al. 2006), ή οι παραμορφώσεις
μίας κατασκευής λόγω της θερμοκρασιακής μεταβολής κατά τη διάρκεια της ημέρας
(Tamura et al. 2002).
 Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι οι μετρήσεις του επιταχυνσιογράφου, πρέπει να
υποστούν επεξεργασία πριν χρησιμοποιηθούν για εξαγωγή συμπερασμάτων. Το γεγονός
αυτό κάνει αδύνατη τη διεξαγωγή μετρήσεων σε πραγματικό χρόνο μόνο με το όργανο
αυτό (Roberts et al. 2001 ; Li et al. 2004 ; Ogaja, 2003).

Σχήμα 3.2 Α) Επιταχύνσεις εδάφους μετρημένες από επιταχυνσιογράφο κατά το σεισμό
του Northridge στην California (1994) και B) Οι μετατοπίσεις που προκύπτουν με διπλή
ολοκλήρωση των επιταχύνσεων (Yang et al., 2006)

10

Σχήμα 2.3 Εκτιμήσεις μετατοπίσεων από διάφορους επιταχυνσιογράφους και από GPS
κατά το σεισμό του Chi Chi στην Taiwan το 1999. Οι διαφορές οφείλονται σε σφάλματα
που προέκυψαν λόγω διπλής ολοκλήρωσης .(Wang et al. 2003)

3.3 ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ
3.3.1 Αισθητήρες Οπτικών Ινών
Οι αισθητήρες οπτικών ινών, είναι ηλεκτρονικά όργανα ακριβείας που
χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση μετακινήσεων. Μεταξύ άλλων εφαρμογών, έχουν
χρησιμοποιηθεί και για την παρακολούθηση ταλαντώσεων κατασκευών (Tsamasfyros et
al, 2006). Το σύστημα μέτρησης του οργάνου βασίζεται σε δύο καλώδια οπτικών ινών. Το
ένα καλώδιο είναι συζευγμένο με σημείο στην υπό παρακολούθηση κατασκευή, ενώ το
άλλο είναι ελεύθερο. Πιθανές μετακινήσεις στην κατασκευή συνεπάγονται μεταβολές
μήκους του καλωδίου που μετράται μέσω της ενέργειας που καταναλώνει εκπεμπόμενη
ακτίνα για να διέλθει από το καλώδιο.
Η συχνότητα δειγματοληψίας των αισθητήρων οπτικών ινών ποικίλει ανάλογα με τις
εφαρμογές, και μπορεί να φτάσει και συχνότητα της τάξης του 1kHz για καταγραφή
δυναμικών κινήσεων. (Woschitz and Brunner 2008). Ένα σύστημα μέτρησης με
αισθητήρα οπτικών ινών παρουσιάζεται στο Σχήμα 3.4 A), ενώ στο Σχήμα 3.4 Β)
παρουσιάζεται καταγραφή ταλάντωση από σύστημα οπτικών ινών.
Ο θόρυβος των sensors που βασίζονται στις οπτικές ίνες, προέρχεται κυρίως από τις
περιβαλλοντικές συνθήκες (π.χ. θερμοκρασία) και από τον τρόπο διάδοσης της ακτίνας
διαμέσου των καλωδίων οπτικών ινών – Polarization effects (Grattan and Sun, 2000)
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Σχήμα 2.4 Α) Μέρη που αποτελούν το σύστημα μέτρησης με αισθητήρα οπτικών ινών
(Vurpillot et al. 1996) Β) Καταγραφές από αισθητήρα οπτικών ινών, ταλάντωσης που
προκλήθηκε από ειδική σφύρα (instrumented hammer) (Woschitz and Brunner 2008).

Τα όργανα οπτικών ινών έχουν πολύ μεγάλη ακρίβεια, ενώ είναι κατάλληλα για
μετρήσεις υπαίθρου. Στα μειονεκτήματά τους, συγκαταλέγεται ότι είναι κατάλληλα για
μέτρηση πολύ μικρών μετακινήσεων (<3 cm), συνήθως ενσωματώνονται στις κατασκευές
με αποτέλεσμα να είναι δύσκολη η επιδιόρθωσή τους, ενώ έχουν και σχετικά υψηλό
κόστος.

3.3.2 Transducers
Οι transducers, είναι όργανα που χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση διαφόρων
μεγεθών, όπως μετακίνηση ή ταχύτητα. Ανάλογα με το μέγεθος που καταγράφεται,
τροποποιείται και η λειτουργία του οργάνου.
Η λειτουργία των transducers που μετρούν μετακινήσεις (displacement transducers),
είναι συνοπτικά η εξής (Σχήμα 3.5 Α)): Το όργανο τοποθετείται σε σταθερή βάση και
ενώνεται με την κατασκευή μέσω του ειδικού σύρματος που διαθέτει. Τυχούσες
μετακινήσεις στην κατασκευή συνεπάγονται παραμόρφωση του σύρματος η οποία
μετράται από ειδικό αισθητήρα.
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Στο Σχήμα 3.5 Β) φαίνεται ένας displacement transducer που χρησιμοποιείται για την
παρακολούθηση της Tsing Ma Bridge (Wong, 2004). Η συχνότητα δειγματοληψίας των
transducers ποικίλει. Σε βιβλιογραφικές αναφορές σχετικά με χρήση transducers στην
παρακολούθηση κατασκευών, εμφανίζονται συχνότητες καταγραφών πάνω από 1Hz (2.54
Hz Wong, 2004, και 10 Hz Larocca and Schaal 2007). Στο Σχήμα 2.5 Γ) παρουσιάζονται
καταγραφές μίας ταλάντωσης με χρήση displacement transducer. Τέτοιου είδους όργανα
είναι καταλληλότερα για μέτρηση μικρών μετακινήσεων και χρησιμοποιούνται κυρίως για
παρακολούθηση μετακινήσεων σε εξαρτήματα μηχανών.

3.4 ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ (ΑΝΕΜΟΜΕΤΡΑ – ΒΡΟΧΟΜΕΤΡΑ)
3.4.1 Ανεμόμετρα
Τα σύγχρονου τύπου ανεμόμετρα, είναι όργανα που μετρούν με ακρίβεια και μεγάλη
συχνότητα την ταχύτητα του ανέμου. Δύο ευρέως χρησιμοποιούμενοι τύποι ανεμομέτρων,
είναι:
Α) Τα Μηχανικά Ανεμόμετρα (Σχήμα 3.6 Α)), που αποτελούνται από ένα στέλεχος που
ακολουθεί τη διεύθυνση του ανέμου, και μία διάταξη (συνδεδεμένη στο στέλεχος) που
περιστρέφεται με ρυθμό ανάλογο με την ταχύτητα του ανέμου.

Σχήμα 3.5 Α) Transducer καταγραφής μετακίνησης (www. spaceagecontrol.com), Β)
Transducer καταγραφής μετακίνησης του δικτύου παρακολούθησης της Tsing Ma Bridge
(Wong, 2004), Γ) Καταγραφή ταλάντωσης από Displacement Transducer (Larocca and
Schaal, 2007)
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Β) Τα Υπερηχητικά ανεμόμετρα (ultrasonic anemometers) (Σχήμα 3.6 Β)), που διαθέτουν
transducers διατεταγμένους σε ζεύγη σε δύο διευθύνσεις οι οποίοι καταγράφουν παλμικές
φορτίσεις οφειλόμενες στην ανεμοφόρτιση. Με τη μέτρηση της χρονικής διαφοράς μεταξύ
των παλμών σε κάθε transducer, υπολογίζεται η ταχύτητα του ανέμου σε κάθε διεύθυνση.
Η συχνότητα δειγματοληψίας των ανεμόμετρων κυμαίνεται από 1Hz και σε
σύγχρονα υπερηχητικά ανεμόμετρα φτάνει τα 50 και 100 Hz (www.gill.co.uk).
Ανεμόμετρα έχουν χρησιμοποιηθεί συμπληρωματικά για τη μέτρηση της ανεμοφόρτισης
σε εφαρμογές παρακολούθησης κατασκευών κυρίως σε υψηλά κτήρια (Σχήμα 3.5 Γ)), ή
μεγάλου ανοίγματος γέφυρες (Ogaja et al., 2002 ; Wong, 2004).

2.4.2 Όργανα μέτρησης κατανομής μεγέθους σταγόνων βροχής (Disdrometers)
Σύγχρονα ηλεκτρονικά όργανα που χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση βροχόπτωσης,
είναι τα όργανα μέτρησης της κατανομής μεγέθους σταγόνων βροχής (Disdrometers, ή
ντισντρόμετρα). χαρακτηριστικός και ευρέως χρησιμοποιούμενος τύπος disdrometer,
θεωρείται το Joss-Wadvogel Disdrometer (Σχήμα 3.7 Α)). Το σύστημα μέτρησης των

Σχήμα 3.6 Α) Μηχανικό ανεμόμετρο (Short et al., 2007), B) Υπερηχητικό Ανεμόμετρο
(Wong, 2004), Γ) Μετρήσεις της ταχύτητας του ανέμου στην οροφή του Republic Plaza
building στη Σιγκαπούρη σε διάφορες διευθύνσεις από υπερηχητικό ανεμόμετρο (Ogaja et
al., 2002)
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Σχήμα 3.7 Α) Joss – Waldvogel Disdrometer (www.distromet.com), Β) Διάγραμμα
συγκέντρωσης – Διαμέτρου σταγόνων βροχής προερχόμενο από καταγραφές Joss –
Waldvogel Disdrometer (Tokay et al., 2001)

οργάνων αυτών, περιλαμβάνει έναν σένσορα στον οποίο προσπίπτουν οι σταγόνες της
βροχής και μέσω ηλεκτρονικού παλμού μετράται η διάμετρός τους με αποτέλεσμα να
προκύπτει η κατανομή της διαμέτρου των σταγόνων (Σχήμα 3.7 Β)). Νέου τύπου όργανα,
εκτός από το μέγεθος και την ταχύτητα, μετρούν και το σχήμα των σταγόνων της βροχής
κάνοντας χρήση βίντεο. Από τις μετρήσεις των disdrometers μπορούν να υπολογιστούν
μεγέθη όπως το ύψος βροχής, ρυθμός βροχόπτωσης κ.τ.λ., που ενδιαφέρουν τις επιστήμες
της υδρολογίας και της μετεωρολογίας (εύρεση χαρακτηριστικών βροχόπτωσης σε
διάφορες περιοχές ενδιαφέροντος, μελέτη τυφώνων κ.τ.λ.). (Tokay et al., (2001))
Ο θόρυβος στις μετρήσεις των disdrometers, προέρχεται κυρίως από τη λάθος
εκτίμηση του μεγέθους πολύ μικρών σταγόνων βροχής, από την επίδραση που έχουν στο
σένσορα του οργάνου οι μεγάλες σταγόνες που προσπίπτουν καθώς και από άλλες
περιβαλλοντικές επιδράσεις. Ο θόρυβος μπορεί να επηρεάσει τον υπολογισμό των
μεγεθών που αναφέρθηκαν παραπάνω (Tokay et al., 2001)

3.5 ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
Τις τελευταίες δεκαετίες, έχουν αναπτυχθεί ηλεκτρονικά γεωδαιτικά όργανα, τα
οποία χαρακτηρίζονται από:
Α) Δυνατότητα ακριβούς μέτρησης αποστάσεων – μετακινήσεων, προσδιορισμού
συντεταγμένων σημείων
Β) Δυνατότητα καταγραφών με μεγάλη συχνότητα
Γ) Ευκολία στη χρήση και σχετικά χαμηλό κόστος
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Τα παραπάνω χαρακτηριστικά, καθιστούν τα γεωδαιτικά όργανα κατάλληλα για ένα
μεγάλο φάσμα εφαρμογών (πέραν των κλασσικών γεωδαιτικών εφαρμογών) όπως
παρακολούθηση μετακινήσεων κατασκευών λόγω στατικών φορτίων, παρακολούθηση
ταλαντώσεων κατασκευών, παρακολούθηση γεωλογικών παραμορφώσεων (π.χ. σε
κατολισθήσεις) και άλλα.
3.5.1 Ρομποτικοί Θεοδόλιχοι (RTS)
Ο Ρομποτικός Θεοδόλιχος (RTS) (Σχήμα 3.8 Α) και Β)), είναι ένα γεωδαιτικό
όργανο νέας γενιάς που αποτελεί εξέλιξη του Γεωδαιτικού Σταθμού. Η λειτουργία αυτών
των οργάνων συνοψίζεται στα εξής: Εκπέμπουν ένα ηλεκτρομαγνητικό κύμα, το οποίο
ανακλάται σε ανακλαστήρα και επιστρέφει πίσω στο όργανο. Με τον τρόπο αυτό
μετρώνται α) Η απόσταση ανακλαστήρα – οργάνου β) Η γωνία της γραμμής σκόπευσης με
τον κατακόρυφο άξονα και γ) Η οριζόντια γωνία της γραμμής σκόπευσης με άξονα
αναφοράς. Από αυτές τις μετρήσεις, μπορούν να υπολογιστούν οι συντεταγμένες της
θέσης του ανακλαστήρα.
Επιπλέον των παραπάνω χαρακτηριστικών, ο Ρομποτικός Θεοδόλιχος διαθέτει τα
εξής:


Ειδικό σέρβο - κινητήρα που του επιτρέπει να περιστρέφεται αυτόματα



Σύστημα Laser που του επιτρέπει να εστιάζει σε ένα στόχο (ανακλαστήρα)
και με τη βοήθεια του σέρβο – κινητήρα να τον ακολουθεί.



Σε περίπτωση απώλειας του στόχου σκόπευσης, ο Ρομποτικός Θεοδόλιχος με
τη βοήθεια του συστήματος Laser, μπορεί να σαρώσει την περιοχή μέχρι να
τον ξαναβρεί.



Με ειδικό προγραμματισμό από το χρήστη, ο Ρομποτικός Θεοδόλιχος,
μπορεί να καταγράφει μετρήσεις ανά συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα ή
ανά συγκεκριμένες αποστάσεις.

Ο Ρομποτικός Θεοδόλιχος, δίνει ικανοποιητική ακρίβεια μετρήσεων για αποστάσεις
μέχρι 2 – 3 km ενώ η δυνατότητα εύρεσης του στόχου περιορίζεται σε αποστάσεις
μερικών εκατοντάδων μέτρων. Για μετρήσεις σε μικρές αποστάσεις, η ακρίβεια του
οργάνου είναι 0.5’’ – 5’’ για γωνίες και 2 – 10 mm για μήκη.
Επίσης η ακρίβεια των μετρήσεων εξαρτάται και από τις περιβαλλοντικές συνθήκες όπως
σκόνη, υγρασία, θερμοκρασία κ.τ.λ.

16

Σχήμα 3.8 Α) Ρομποτικός θεοδόλιχος Trimble 5600 (measuretek.com.au) Β) Ρομποτικός
Θεοδόλιχος Topcon GTS-825 (advancedlandsurveying.com)

Μία σημαντική δυνατότητα του RTS είναι η ικανότητα παρακολούθησης
κινούμενων στόχων με ταχύτητα μικρότερη από τη μέγιστη ταχύτητα του σέρβο –
κινητήρα (συνήθως 15 μοίρες / δευτερόλεπτο). Με βάση αυτήν

την ιδιότητα, ο

Ρομποτικός Θεοδόλιχος, είναι κατάλληλος για παρακολούθηση διαφόρων ειδών
μετακινήσεων.
Οι Ρομποτικοί Θεοδόλιχοι έχουν χρησιμοποιηθεί (πέραν των κλασσικών
γεωδαιτικών εφαρμογών όπως χαράξεις ακριβείας, μέτρηση αποστάσεων κ.τ.λ.) για
παρακολούθηση αργών μετακινήσεων, όπως οι συγκλίσεις σηράγγων (π.χ. Netzel and
Kaalberg, 1999) και οι παραμορφώσεις φραγμάτων (π.χ. Whitaker et al., 2000) . Τα
τελευταία χρόνια όμως, έχουν αναπτυχθεί μεθοδολογίες για την εφαρμογή του RTS στην
παρακολούθηση ταλαντώσεων κατασκευών (Lekidis et al. 2005 ; Psimoulis and Stiros,
2007 ; Psimoulis et al., 2008).
Για την παρακολούθηση ταλαντώσεων με χρήση RTS αξίζει να σημειωθεί ότι:
Α) Το όργανο δεν διατηρεί σταθερή περίοδο δειγματοληψίας, με αποτέλεσμα να
δημιουργείται θόρυβος στις μετρήσεις (φαινόμενο Jitter) (Ψιμούλης 2009)
Β) Όταν η κίνηση γίνεται με μεγάλη ταχύτητα το όργανο αδυνατεί να καταγράψει πλήρως
όλους τους κύκλους ταλάντωσης πράγμα που επίσης αποτελεί πηγή θορύβου για τις
μετρήσεις (Σχήμα 3.9) (φαινόμενο Clipping), Το γεγονός αυτό (Ψιμούλης 2009).
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Σχήμα 3.9 Καταγραφές ταλάντωσης υψηλής συχνότητας (4Hz) από όργανο RTS. Είναι
εμφανή τα αποτελέσματα του φαινομένου Clipping (αδυναμία καταγραφής πλήρων
κύκλων ταλάντωσης στις ακραίες συνθήκες λειτουργίας του οργάνου) (Ψιμούλης, 2009)

3.5.2 Ηλεκτρονικά όργανα μέτρησης αποστάσεων
Εκτός

από

τους

ρομποτικούς

Θεοδόλιχους,

έχουν

κατασκευαστεί

και

χρησιμοποιηθεί και άλλου τύπου ηλεκτρονικά γεωδαιτικά όργανα μέτρησης αποστάσεων.
Η λειτουργία τους βασίζεται στη μέτρηση της απόστασης μεταξύ οργάνου και
ανακλαστήρα, μέσω της εκπομπής ηλεκτρομαγνητικού κύματος. Χαρακτηριστικοί τύποι
αυτών των οργάνων είναι:
Τα όργανα EDM (Electronic Distance Meter) (Σχήμα 3.10 Α)), που έχουν τη
δυνατότητα μέτρησης

απόστασης με

μεγάλη

ακρίβεια. Τέτοια

όργανα έχουν

χρησιμοποιηθεί μεταξύ άλλων σε εφαρμογές παρακολούθησης κινήσεων τεκτονικών
ρηγμάτων και κατολισθήσεων. (π.χ. Langbein and Johnson 1997 ; Stiros et al. 2004)
Τα όργανα τύπου Tellurometer (Σχήμα 3.10 Β)), που έχουν δυνατότητα συνεχών
μετρήσεων απόστασης με μεγάλη ακρίβεια και μεγάλη συχνότητα καταγραφής (μέχρι και
50 Hz). Η λειτουργία των οργάνων αυτών βασίζεται στα μικροκύματα ενώ υπάρχουν
μοντέλα που η λειτουργία τους βασίζεται σε εκπομπή υπέρυθρων ακτινών. Το
Tellurometer, έχει χρησιμοποιηθεί σε τοπογραφικές μετρήσεις αποστάσεων, όπου
απαιτείτο μεγάλη ακρίβεια, σε παρακολούθηση σηράγγων σε ορυχεία, καθώς και στην
παρακολούθηση ταλαντώσεων γεφυρών. (Smith et al., 2008).
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Σχήμα
3.10
Α)
Ηλεκτρονικό
Όργανο
μέτρησης
Αποστάσεων
(www.landsurveyor.us), B) Tellurometer (μοντέλο MA200) (Smith et al., 2008)

(EDM)

3.5.3 Το σύστημα GPS
3.5.3.1 Λειτουργία του συστήματος GPS
Το σύστημα GPS είναι ένα παγκόσμιο δορυφορικό σύστημα προσδιορισμού θέσης
(συντεταγμένες), χρόνου και ταχύτητας οπουδήποτε στην επιφάνεια της γης, σε
οποιαδήποτε χρονική στιγμή και ανεξαρτήτως καιρικών συνθηκών. Σχεδιάστηκε στη
δεκαετία του 1970 και αναπτύχθηκε στη δεκαετία του 1980. Αρχικά εξυπηρετούσε τις
ανάγκες πλοήγησης των ενόπλων δυνάμεων των Η.Π.Α., ενώ στη συνέχεια η χρήση του
απελευθερώθηκε και για πολιτικούς σκοπούς.
Η λειτουργία του συστήματος βασίζεται σε 24 δορυφόρους που βρίσκονται σε
τροχιά γύρω από τη γη. Η τροχιά των δορυφόρων ελέγχεται συνεχώς και κατά καιρούς
διορθώνεται ενώ οι συντεταγμένες τους είναι γνωστές ανά πάσα στιγμή. Ο προσδιορισμός
της θέσης ενός σημείου στο χώρο, εκφρασμένος σε απόλυτες συντεταγμένες (Χ, Υ, Ζ),
γίνεται με τον υπολογισμό των αποστάσεων του σημείου από τρεις δορυφόρους. Η θέση
κάθε σημείου προκύπτει ως η τομή τριών γεωμετρικών τόπων, τριών σφαιρών με κέντρο
την εκάστοτε θέση του δορυφόρου και ακτίνα την απόσταση του εκάστοτε δορυφόρου με
το σημείο που μας ενδιαφέρει (Σχήμα 3.11). Το πρόβλημα προσδιορισμού της θέσης είναι
δηλαδή ένα σύστημα με τρεις αγνώστους (συντεταγμένες σημείου) και τριών
παρατηρήσεων (αποστάσεις δορυφόρου – δέκτη). Η μέτρηση της απόστασης δορυφόρου
δέκτη γίνεται μετρώντας το χρόνο Δt που χρειάστηκε για να φτάσει ένα σήμα με γνωστή
ταχύτητα (ίση με την ταχύτητα του φωτός) από το δορυφόρο στο δέκτη, και
πολλαπλασιάζοντας ταχύτητα με χρόνο. Επειδή όμως οι περισσότεροι δέκτες δεν
διαθέτουν ρολόι ακριβείας, ο υπολογισμός του χρόνου στο δέκτη θεωρείται ως ένας
επιπλέον άγνωστος. Για το λόγο αυτό εισάγεται άλλη μία παρατήρηση, η μέτρηση
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Σχήμα 3.11 Προσδιορισμός θέσης σημείου στην επιφάνεια της γης μέσω του συστήματος
GPS (www.dsp-fpga.com)

απόστασης από ένα τέταρτο δορυφόρο. Έτσι για τον προσδιορισμό της θέσης ενός
σημείου στο χώρο με χρήση GPS χρειάζονται καταγραφές από τέσσερις δορυφόρους το
λιγότερο. (Kaplan and Hegarty, 2006)
Στην πράξη ο προσδιορισμός της θέσης γίνεται με περισσότερους από τέσσερις
δορυφόρους. Επίσης κάθε δορυφόρος εκπέμπει σήματα δύο διαφορετικών συχνοτήτων
(συχνότητες L1 = 1,57542 GHz και L2 = 1,2276 GHz). Οι δέκτες υψηλών προδιαγραφών
έχουν τη δυνατότητα λήψης και ανάλυσης σήματος και των δύο συχνοτήτων από πολλούς
δορυφόρους, με αποτέλεσμα μεγαλύτερη ακρίβεια στις μετρήσεις. Το σύστημα GPS είναι
σχεδιασμένο ώστε ανά πάσα στιγμή και σε κάθε σημείο της γης να είναι ορατοί
τουλάχιστον τέσσερις δορυφόροι. Παρ’ όλα αυτά, σε πολλές περιπτώσεις υπάρχουν
προβλήματα ορατότητας δορυφόρων ιδίως σε περιοχές κοντά στους πόλους.

3.5.3.2 Τα μέρη του συστήματος GPS
Το σύστημα GPS αποτελείται από τρία μέρη (Kaplan and Hegarty, 2006 ; Φωτίου
και Πικριδάς, 2006):
Α) Το δορυφορικό τμήμα: Το δορυφορικό τμήμα σήμερα, αποτελείται από 24 δορυφόρους
τοποθετημένους σε έξι τροχιακά γύρω από τη Γη (Σχήμα 3.12) .
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Σχήμα 3.12 Δορυφόροι GPS τοποθετημένοι σε τροχιακά γύρω από τη Γη (www.fc.up.pt)
Όπως έχει προαναφερθεί, από τους δορυφόρους εκπέμπονται σήματα δύο διαφορετικών
συχνοτήτων (L1 και L2).

Κάθε δορυφόρος, διαθέτει ατομικά χρονόμετρα / ρολόγια υψηλής ακρίβειας, υπολογιστές
και κεραίες επικοινωνίας. Οι τροχιές των δορυφόρων υπόκεινται σε συχνό έλεγχο και
διορθώσεις, ενώ οι νεότεροι δορυφόροι μπορούν με παρατηρήσεις μεταξύ τους, να
προσδιορίζουν μόνοι τους τα στοιχεία τροχιάς και άλλες παραμέτρους που απαιτούνται.
Β) Το τμήμα ελέγχου (Σχήμα 3.13): Το τμήμα ελέγχου αποτελείται από:


Πέντε μόνιμους επίγειους σταθμούς παρακολούθησης



Τρεις σταθμούς τηλεπικοινωνιών οι οποίοι ελέγχουν όλους τους δορυφόρους κάθε

μέρα και στέλνουν μηνύματα πλοήγησης.


Έναν κεντρικό σταθμό ελέγχου που είναι υπεύθυνος για τη συνολική κατάσταση

και λειτουργία του δορυφορικού σχήματος.
Γ) Το τμήμα χρηστών: Για τη λήψη και αποκωδικοποίηση του δορυφορικού σήματος από
τους χρήστες του συστήματος GPS χρησιμοποιούνται τα παρακάτω όργανα:


Κεραία μικρών διαστάσεων και βάρους ώστε να είναι δυνατή η πραγματοποίηση

μετρήσεων

υπό

οποιεσδήποτε

συνθήκες

(Σχήμα

3.14)

.

Η

κεραία

είναι

πολυκατευθυντήρια, δηλαδή παραλαμβάνει σήμα από οποιαδήποτε κατεύθυνση και το
οδηγεί στο κέντρο της, σημείο ως προς το οποίο γίνονται οι μετρήσεις.


Δέκτης ο οποίος παραλαμβάνει το σήμα από την κεραία και το αποκωδικοποιεί

(Σχήμα 3.15). Υπάρχουν δέκτες μονής συχνότητας οι οποίοι αποκωδικοποιούν σήμα μόνο
μίας από τις δύο συχνότητες που εκπέμπει ο δορυφόρος (L1) και διπλής συχνότητας που
αποκωδικοποιούν σήμα και των δύο δορυφορικών συχνοτήτων (L1 και L2) με αποτέλεσμα
να επιτυγχάνεται μεγαλύτερη ακρίβεια σε μικρότερο χρονικό διάστημα μετρήσεων
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Σχήμα 3.13 Θέσεις επίγειων σταθμών που αποτελούν το τμήμα ελέγχου του GPS

Σχήμα
3.14 Κεραίες
www.trimble.com)

GPS

της

εταιρείας

Trimble

(www.facility.unavco.org,

Σχήμα 3.15 Δέκτες GPS α) Leica 1200 β) Topcon GB γ) Topcon Hiper Pro



Ηλεκτρονικός υπολογιστής χειρός μέσω του οποίου εισάγονται στο δέκτη οι

παράμετροι των μετρήσεων (συχνότητα καταγραφής, ύψος οργάνου κ.τ.λ.)
Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται η τάση συγχώνευσης των λειτουργιών των
παραπάνω οργάνων (ενωμάτωση λειτουργιών υπολογιστή και μπαταρίας στο δέκτη,
συγχώνευση δέκτη – κεραίας)
3.5.3.3 Σφάλματα του συστήματος GPS
Οι μετρήσεις με χρήση του συστήματος GPS συχνά περιέχουν σφάλματα, τα οποία
καθιστούν αναγκαία την ορατότητα 6-7 δορυφόρων αντί για 4, ώστε να επιτευχθεί
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ικανοποιητική ακρίβεια μετρήσεων (Nickitopoulou et al. 2006). Τα σφάλματα οφείλονται
σε διάφορους τομείς της λειτουργίας του συστήματος GPS και περιγράφονται παρακάτω
(Kaplan and Hegarty, 2006 ; Φωτίου και Πικριδάς 2006):
A) Σφάλμα ρολογιού του δορυφόρου: Οφείλεται στο μη συγχρονισμό του ρολογιού του
δορυφόρου ως προς το χρόνο GPS που αποτελεί την κλίμακα χρόνου του συστήματος. Τα
ρολόγια των δορυφόρων ελέγχονται από το σύστημα ελέγχου ώστε να περιορίζονται
αυτού του είδους τα σφάλματα.
Β) Σφάλμα λόγω επίδρασης της ιονόσφαιρας και της τροπόσφαιρας (Atmospheric
Schintillation): Η τροπόσφαιρα και η ιονόσφαιρα, είναι τμήματα της ατμόσφαιρας που
επηρεάζουν, λόγω της σύστασής τους, τη διάδοση του δορυφορικού σήματος.

Πιο

συγκεκριμένα, η ύπαρξη ελεύθερων ηλεκτρονίων προκαλεί, καθυστέρηση και αλλαγή της
διεύθυνσης διάδοσης του δορυφορικού σήματος (φαινόμενο διάθλασης), με αποτέλεσμα
να παρουσιάζονται σφάλματα κατά τον υπολογισμό των αποστάσεων δορυφόρων –
δεκτών. Η επίδραση του παραπάνω φαινομένου, είναι εντονότερη για δορυφόρους που
σχηματίζουν μικρή γωνία με τη διεύθυνση του ορίζοντα. Τα σφάλματα αυτά
αντιμετωπίζονται:
i) με κατάλληλα μοντέλα προσομοίωσης της ιονόσφαιρας και της τροπόσφαιρας, από τα
προγράμματα επεξεργασίας δεδομένων GPS
ii) με τη χρήση δεκτών διπλής συχνότητας.
Γ) Σφάλμα πολυανάκλασης (multipath error): Το σφάλμα πολυανάκλασης, εμφανίζεται
όταν το δορυφορικό σήμα δεν λαμβάνεται απ’ ευθείας από το δορυφόρο αλλά αφού πρώτα
έχει ανακλαστεί σε διάφορες επιφάνειες γύρω από την κεραία (Σχήμα 3.16) . Επιφάνειες
που ανακλούν το δορυφορικό σήμα μπορεί να είναι το νερό, γειτονικά κτήρια ή μεγάλες
μεταλλικές επιφάνειες. Η πολυανάκλαση του σήματος, δημιουργεί θόρυβο και
συστηματικό σφάλμα στις μετρήσεις. Τρόποι περιορισμού του σφάλματος πολυανάκλασης
είναι:
i) Κατάλληλη επιλογή της θέσης της κεραίας, μακριά από πιθανές επιφάνειες ανάκλασης
και όσο γίνεται πιο κοντά στην επιφάνεια του εδάφους
ii) Χρήση ειδικού τύπου κεραίας (π.χ. Σχήμα 3.14 β)) που είναι σχεδιασμένη ώστε να
μειώνει την επίδραση της πολυανάκλασης του σήματος (Kaplan and Hegarty, 2006 ;
Roberts et al., 2002).
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Σχήμα 3.16 Ανάκλαση δορυφορικού σήματος σε επιφάνειες γύρω από την κεραία.
Αποτέλεσμα της ανάκλασης, είναι η λήψη δύο ειδών σήματος α) απ’ευθείας από το
δορυφόρο και β) από τις διάφορες ανακλάσεις. Το γεγονός αυτό εισάγει σφάλματα στις
μετρήσεις (multipath error). (www.kowoma.de)

iii) Κατά την επεξεργασία των μετρήσεων, εύρεση των χαρακτηριστικών του σφάλματος
που εισάγεται στις μετρήσεις λόγω της πολυανάκλασης, και στη συνέχεια αφαίρεση του
σφάλματος. Επίσης, γίνεται προσπάθεια για την ανάπτυξη μοντέλων προσομοίωσης της
επίδρασης του φαινομένου της πολυανάκλασης στις μετρήσεις των GPS (Byun et al.,
2002).
Δ) Σφάλματα λόγω λήψης δορυφορικού σήματος χαμηλότερης ενέργειας (GPS Signal
Diffraction): λόγω εμπόδίων από τα οποία το σήμα να μπορεί να διέλθει, χάνοντας μέρος
της ενέργειάς του (π.χ. κάποιες τοιχοπληρώσεις, δέντρα, θάμνοι κ.τ.λ.). Επιπλέον, είναι
πιθανόν να υπάρξουν εμπόδια που να κρύβουν κάποιο δορυφόρο παροδικά, όμως τελικά
το σήμα του δορυφόρου να λαμβάνεται από το δέκτη GPS. Η λήψη των παραπάνω
εξασθενημένων σημάτων από την κεραία GPS, εισάγει σφάλματα στις μετρήσεις των
οργάνων GPS, που μπορεί να φτάσουν την τάξη των δεκάτων του μέτρου. (Brunner et al.,
1999, Wanninger et al., 1999)
Ε) Σφάλματα λόγω παρεμβολής από ραδιοσήματα (Radio Frequency Interference): Επειδή
οι δέκτες GPS, βασίζονται στη λήψη εξωτερικού σήματος, είναι δυνατόν να λάβουν σήμα
από άλλες πηγές εκπομπής όπως, πομπούς τηλεοπτικού σήματος, πομπούς radar, πομπούς
που παράγουν σήματα με σκοπό τον επηρεασμό των δεκτών GPS (intentional jamming /
spoofing) οι οποίοι χρησιμοποιούνται κυρίως για στρατιωτικούς σκοπούς κ.τ.λ. Οι
παρεμβολή ραδιοσημάτων, μπορεί να προκαλέσει μείωση της ακρίβειας των μετρήσεων
(εισαγωγή θορύβου) , ακόμη και αδυναμία εντοπισμού θέσης σε έναν δέκτη GPS.
Διάφορες μέθοδοι αντιμετώπισης του προβλήματος, είναι:
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i) Η κατάλληλη διαμόρφωση των κεραιών, ώστε

να λαμβάνουν σήματα ορισμένου

εύρους, που να αποκλείει κατά το δυνατόν τις παρεμβολές
ii) Χρήση ειδικών φίλτρων από το δέκτη, ώστε να μειώνεται η επίδραση των παρεμβολών
iii) Χρήση διατάξεων που να μετρούν την αναμενόμενη επίδραση λόγω παρεμβολών
ΣΤ) Σφάλματα λόγω λίγων ορατών δορυφόρων ή λόγω κακής γεωμετρικής διάταξης των
δορυφόρων. Για την αντιμετώπιση του προβλήματος διερευνάται η χρήση επίγειων
πομπών (pseudolites) που εκπέμπουν σήμα παρόμοιο με το δορυφορικό ώστε να
αντιμετωπίζεται το πρόβλημα των λίγο ορατών δορυφόρων (Barnes et al., 2003).
Ζ) Σφάλματα λόγω εποχιακών επιδράσεων: Είναι συστηματικά σφάλματα που επηρεάζουν
το δορυφορικό σήμα και οφείλονται σε μεταβολές της θερμοκρασίας, της υγρασίας της
ηλιακής ακτινοβολίας κ.τ.λ. ανά εποχή.
Η) Σφάλματα (θόρυβος) που οφείλονται στη λειτουργία του δέκτη. Τα σφάλματα αυτά
θεωρούνται ότι έχουν μέγεθος μερικά χιλιοστά, ενώ είναι σταθερά από όργανο σε όργανο
((Kaplan and Hegarty, 2006 ; Sickle, 2008 ; Langley 1997)
Στο Σχήμα 3.17, παρουσιάζονται οι διάφοροι παράγοντες που επιδρούν στη διάδοση του
δορυφορικού σήματος, προκαλώντας σφάλματα στις μετρήσεις των οργάνων GPS.

Σχήμα 3.17 Παράγοντες που επηρεάζουν τη διάδοση του δορυφορικού σήματος, με
αποτέλεσμα την εισαγωγή σφαλμάτων τις μετρήσεις οργάνων GPS (Ma et al. 2001)
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3.5.3.4 Μέθοδοι μέτρησης με GPS
Με χρήση του συστήματος GPS μπορούν να προσδιοριστούν οι συντεταγμένες ενός
κινούμενου ή σταθερού σημείου στο χώρο. Υπάρχουν δύο μέθοδοι για τον προσδιορισμό
αυτό (Kaplan and Hegarty, 2006):
Α) Η μέθοδος «stand alone» όπου λαμβάνονται καταγραφές μόνο από ένα όργανο GPS,
τοποθετημένο σε συγκεκριμένο σημείο κινούμενο ή ακίνητο. Με τη μέθοδο αυτή η
ακρίβεια είναι δεν μπορεί να πέσει κάτω από τα 5 μέτρα (Smith 1997). Χρήση αυτής της
μεθόδου γίνεται κυρίως στη ναυσιπλοΐα.
Β) Η μέθοδος «differential» γνωστή και ως DGPS ,όπου λαμβάνονται μετρήσεις από δύο
όργανα. Το πρώτο είναι τοποθετημένο στο σημείο που μας ενδιαφέρει (κινούμενο ή
σταθερό), και το δεύτερο (που λειτουργεί ταυτόχρονα με το πρώτο) σε παρακείμενο
σταθερό σημείο αναφοράς. Τα δύο όργανα θεωρούνται ότι λαμβάνουν σήματα με κοινή
διαδρομή, με κοινή γεωμετρική διάταξη και κοινό πλήθος ορατών δορυφόρων, οπότε
πολλά από τα σφάλματα διορθώνονται και επιτυγχάνεται μεγαλύτερη ακρίβεια στις
μετρήσεις (Lovse et al. 1995).
Μία σημαντική εφαρμογή της παραπάνω μεθόδου είναι ο συνδυασμός σταθερού και
κινούμενου δέκτη (kinematic mode) (Nickitopoulou. et al, 2006). Σε αυτήν την περίπτωση
ένας δέκτης είναι σταθερός, ονομάζεται base receiver, και παίζει το ρόλο του δέκτη
αναφοράς. Ο άλλος δέκτης είναι κινούμενος και ονομάζεται rover receiver. Η θέση του
σταθερού δέκτη χαρακτηρίζεται από συντεταγμένες οι οποίες φαίνεται να μεταβάλλονται
λόγω σφαλμάτων. Εκτιμώντας μία μέση τιμή των συντεταγμένων του σταθερού δέκτη,
εκτιμώνται οι τιμές των σφαλμάτων και έτσι μπορούν να διορθωθούν και οι τιμές των
συντεταγμένων του κινούμενου δέκτη, αρκεί οι δύο δέκτες να βρίσκονται σε κοντινή
απόσταση (1-5 km). Η επεξεργασία των μετρήσεων μπορεί να γίνει εκ των υστέρων (post
processing), ή σε πραγματικό χρόνο με απ’ ευθείας προσδιορισμό συντεταγμένων (real –
time)
Με τη μέθοδο DGPS είναι δυνατόν να προσδιοριστούν με ακρίβεια συντεταγμένες
σημείων που είναι ακίνητα ή που κινούνται. Στην περίπτωση ακίνητων σημείων
εφαρμόζεται η μέθοδος static, όπου οι συντεταγμένες του κάθε σημείου εκτιμώνται ως
μέσοι όροι των καταγραφών. Στην περίπτωση κινούμενων σημείων εφαρμόζεται η
μέθοδος kinematic που περιγράφηκε και παραπάνω. Στη μέθοδο αυτή συνδυάζεται ένας
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σταθερός (base) με έναν κινούμενο δέκτη (rover) . Οι συντεταγμένες του σταθερού δέκτη
προσδιορίζονται ως μία μέση τιμή των καταγραφών. Οι διαφορά των συντεταγμένων κάθε
στιγμής από τη μέση τιμή, εισάγονται ως διορθώσεις στις συντεταγμένες του κινούμενου
δέκτη, με αποτέλεσμα να προσδιορίζεται η θέση του με μεγαλύτερη ακρίβεια.
2.5.3.5 Εφαρμογές Οργάνων GPS
Τα όργανα GPS, χρησιμοποιούνται σε ένα πολύ ευρύ φάσμα εφαρμογών, κάποιες
από τις οποίες είναι:
Α) Για τον εντοπισμό θέσης και την πλοήγηση (navigation) οχημάτων (αυτοκίνητα,
αεροπλάνα, πλοία κ.τ.λ.) (Kaplan and Hegarty, 2006)
Β) Για την παρακολούθηση μετακινήσεων μέσω του ακριβούς προσδιορισμού θέσης.
Όπως αργές οι μετακινήσεις τεκτονικών ρηγμάτων (π.χ. Wdowinski et al. 2004) ή οι
κατολισθήσεις (π.χ. Gili et al 2000) (Σχήμα 3.18 Α)). Με την εμφάνιση των GPS με
δυνατότητα υψηλής συχνότητας δειγματοληψίας (μέχρι 10 – 20 Ηz) άρχισαν να γίνονται
προσπάθειες για την ανάπτυξη τεχνικών παρακολούθησης ταλαντώσεων κατασκευών. Οι
προσπάθειες περιλαμβάνουν πειραματική διερεύνηση και εφαρμογές σε κατασκευές όπως
γέφυρες και υψηλά κτήρια (Lovse et al., 1995 ; Wong, 2004) (Σχήμα 3.18 Β)). Πλέον
έχουν αρχίσει να διατίθενται και όργανα GPS με δυνατότητα πολύ μεγάλης συχνότητας
δειγματοληψίας (50 – 100 Hz, π.χ. Genrich and Bock 2006 ; Roberts et al. 2004) πράγμα
που δημιουργεί προοπτικές για πιο αποτελεσματική παρακολούθηση δυναμικών κινήσεων.
Γ) Σε εφαρμογές μετεωρολογίας, όπως ο υπολογισμός της υγρασίας της ατμόσφαιρας,
μέσω της παρατήρησης των ατμοσφαιρικών επιδράσεων στη διάδοση του δορυφορικού
σήματος (π.χ. Niel et al., 2001)

Σχήμα 3.18 Α) Σταθμός GPS για την παρακολούθηση τεκτονικών κινήσεων στο Puerto
Rico (facility.unavco.org), Β) Σταθμός GPS για την παρακολούθηση των μετακινήσεων
της Jiangyin Yangtze River Highway Bridge (www.leica-geosystems.co.uk)
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4.

ΤΟ

ΠΡΟΒΛΗΜΑ

ΣΗΜΑΤΩΝ

ΑΠΟ

ΤΩΝ

ΟΡΓΑΝΑ

ΚΑΤΑΓΡΑΦΩΝ
ΙΔΙΟΥ

ΤΥΠΟΥ

ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ
ΣΤΗ

ΔΙΕΘΝΗ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
4.1 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ ΤΟΥ CHI CHI ΣΤΗΝ TAIWAN
(1999) ΑΠΟ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΙΟΓΡΑΦΟΥΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΑΙ ΣΕ ΚΟΝΤΙΝΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗ (COLLOCATED AND CLOSELY
SPACED INSTRUMENTS) (WANG ET AL. 2004)
Στην περιοχή της Taiwan, είναι εγκατεστημένο ένα πυκνό δίκτυο οργάνων με
σκοπό, μεταξύ άλλων, την καταγραφή σεισμικών φαινομένων. Από το σεισμό στην
περιοχή Chi Chi που συνέβη στις 20 Σεπτεμβρίου 1999 (Mw: 7.6), προήλθε ένα πλήθος
καταγραφών οι οποίες σε κάποιες περιπτώσεις προέρχονταν από όργανα του ίδιου τύπου
τοποθετημένα σε μικρή μεταξύ τους απόσταση (collocated instruments).
Στο άρθρο των Wang et al. (2003), έγινε σύγκριση των καταγραφών από τρεις
επιταχυνσιογράφους του σταθμού Hualien (collocated instruments) εκ των οποίων οι δύο
ήταν ίδιου τύπου ενώ ο τρίτος ήταν παραπλήσιου τύπου με τους άλλους δύο (δύο
επιταχυνσιογράφοι τύπου TCU129 (A-900A) και ένας τύπου WNT (A-800)). Επιπλέον,
έγινε σύγκριση των καταγραφών από τέσσερις επιταχυνσιογράφους τοποθετημένους στην
ίδια περιοχή (closely spaced instruments) οι οποίοι ήταν τύπου Α-900 και Α-900Α (οι
επιταχυνσιογράφοι τύπου A-900Α βρίσκονταν στον ίδιο σταθμό). Σκοπός της σύγκρισης
ήταν κυρίως η εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τα μεγάλα σφάλματα που
παρουσιάζονται στις μετακινήσεις που προκύπτουν από διπλή ολοκλήρωση μετρήσεων
επιταχυνσιογράφου (το πρόβλημα της συσσώρευσης σφαλμάτων κατά τη διπλή
ολοκλήρωση των επιταχύνσεων έχει αναφερθεί στην παράγραφο 3.2 της παρούσας
διατριβής).
Σε ότι αφορά στα όργανα που αναφέρονται στην εργασία, ο επιταχυνσιογράφος Α800, έχει ανάλυση 12-bit ενώ διαθέτει φίλτρα που αποκόπτουν συχνότητες μικρότερες από
0.1 Hz. Τα όργανα τύπου Α-900Α και Α-900 είναι αναβαθμισμένα σε σχέση με το Α-800,
έχουν ανάλυση 16 bit και δεν διαθέτουν φίλτρα. Στο σταθμό Hualien, οι δύο από τους
τρεις επιταχυνσιογράφους (A-900A και Α-800) ήταν βιδωμένοι σε ειδικό πυλώνα από
σκυρόδεμα. Ο τρίτος επιταχυνσιογράφος (A-900A) ήταν τοποθετημένος, και όχι
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βιδωμένος, στον ίδιο πυλώνα. Αυτό σημαίνει ότι δύο όργανα ίδιου τύπου μετρούσαν σε
παρόμοιες συνθήκες, με αποτέλεσμα να αναμένονται ταυτόσημες, ή τουλάχιστον
παρόμοιες καταγραφές.
Αρχικά έγινε σύγκριση των μεγίστων επιταχύνσεων εδάφους που καταγράφηκαν
από τα όργανα του δικτύου και διαπιστώθηκε ότι υπήρχαν διαφορές στις τιμές κυρίως
μεταξύ των οργάνων Α-900Α και Α-800. Στη συνέχεια, έγινε σύγκριση των καταγραφών
μεταξύ των επιταχυνσιογράφων του σταθμού Hualien. Στο Σχήμα 4.1 παρουσιάζονται οι
καταγραφές από τους τρεις επιταχυνσιογράφους του σταθμού. Με οπτική εξέταση,
φαίνονται διαφορές κυρίως μεταξύ των καταγραφών του Α-900A και του A-800. Στο
Σχήμα 4.2 παρουσιάζονται οι καταγραφές από τους δύο επιταχυνσιογράφους A-900A
καθώς και η διαφορά μεταξύ των καταγραφών με την πάροδο του χρόνου. Οι
αυξομειώσεις της διαφοράς ακολουθούν τη μορφή που έχει το σήμα των καταγραφών,
πράγμα που δείχνει ότι υπάρχουν μικρές αποκλίσεις μεταξύ των δύο επιταχυνσιογράφων
του ίδιου τύπου, κατά την καταγραφή της σεισμικής επιτάχυνσης.
Στη

συνέχεια,

με

αριθμητική

ολοκλήρωση

των

καταγραφών

κάθε

επιταχυνσιογράφου, υπολογίστηκαν οι ταχύτητες και οι επιταχύνσεις (Σχήμα 4.3). Με
σύγκριση των αποτελεσμάτων, παρατηρήθηκαν σημαντικές διαφορές μεταξύ των οργάνων
Α-800 και A-900A στις ταχύτητες και τις μετακινήσεις καθ’ όλη τη διάρκεια των
χρονοσειρών. Για τα όργανα του ίδιου τύπου (Α-900A) δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές
διαφορές στις ταχύτητες στην κατακόρυφη διεύθυνση και στη διεύθυνση βορράς – νότος.
Μικρές διαφορές παρατηρήθηκαν στη διεύθυνση ανατολή – δύση. Οι διαφορές μεταξύ
των δύο ίδιου τύπου οργάνων, είναι εμφανείς και μεγάλες στις μετακινήσεις.
Συγκεκριμένα μεγάλες μετακινήσεις, με διαφορετική τιμή και σε κάποιες περιπτώσεις με
διαφορετικό πρόσημο.
Οι μεγάλες τιμές μετακινήσεων που φαίνονται στο Σχήμα 4.3, δεν οφείλονται σε
μετακίνηση του σεισμικού ρήγματος, καθώς θα είχαν ίδια τιμή για όλα τα όργανα. Στο ίδιο
σχήμα παρουσιάζεται και η τιμή της μετακίνησης μετρημένη από όργανο GPS που υπήρχε
στο σταθμό Hualien. Η μετακίνηση που μετρήθηκε με το όργανο GPS, και αντιστοιχεί
στην πραγματική μετακίνηση λόγω του σεισμού, είναι πολύ μικρότερη από αυτή που
υπολογίζεται από τις καταγραφές των επιταχυνσιογράφων.
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Σχήμα 4.1 Καταγραφές επιταχύνσεων κατά το σεισμό Chi-Chi (1999) στην Taiwan στις
τρεις διευθύνσεις (πάνω: κατακόρυφη, μέση: βορράς – νότος, κάτω: ανατολή – δύση) από
τους τρεις επιταχυνσιογράφους του σταθμού Hualien (Wang et al. 2003)

Σχήμα 4.2 Πάνω και Μέση: Καταγραφές του σεισμού Chi Chi (1999) από τους δύο
επιταχυνσιογράφους τύπου A-900A. Κάτω: διαφορά μεταξύ των καταγραφών των δύο
ίδιου τύπου επιταχυνσιογράφων (Wang et al., 2003)
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Σχήμα 4.3 Στην αριστερή στήλη παρουσιάζονται οι ταχύτητες και στη δεξιά οι
μετακινήσεις που υπολογίστηκαν από αριθμητική ολοκλήρωση των καταγραφών από τους
τρεις επιταχυνσιογράφους του σταθμού Hualien. Οι διαφορές είναι εμφανείς τόσο για τα
όργανα διαφορετικού τύπου (Α-900A - A-800) όσο και για τα όργανα ίδιου τύπου (A900A). Στα διαγράμματα παρουσιάζονται και οι τιμές της μετακίνησης του σεισμικού
ρήγματος, μετρημένες με όργανο GPS (Wang et al., 2003)

Με ανάλυση Fourier των καταγραφών των επιταχυνσιογράφων, προσδιορίστηκαν τα
φάσματα των επιταχύνσεων και συγκρίθηκαν (Σχήμα 4.4). Τα φάσματα που προέρχονταν
από τα όργανα ίδιου τύπου συμφωνούσαν για συχνότητες: μεγαλύτερες από 0.01 Hz στην
κατακόρυφη διεύθυνση και στη διεύθυνση βορράς – νότος και μεγαλύτερες από 0.02 Hz
στη διεύθυνση ανατολή – δύση. Τα φάσματα μεταξύ των οργάνων Α-800 και A-900A
διέφεραν και ειδικά για συχνότητες κάτω από 0.1 Hz, πράγμα που πιθανώς οφείλεται στα
φίλτρα που διαθέτει το όργανο Α-800.
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Σχήμα 4.4 Φάσματα επιταχύνσεων μετά από ανάλυση Fourier των καταγραφών από τους
τρεις επιταχυνσιογράφους του σταθμού Hualien. (τροποποιμένο από Wang et al., 2003)

Για την περαιτέρω σύγκριση μεταξύ των καταγραφών των τριών οργάνων,
δημιουργήθηκαν τα φάσματα απόκρισης για μονοβάθμιο ταλαντωτή όπου υπήρξε
συμφωνία μεταξύ των οργάνων ίδιου τύπου (Α-900Α) για περιόδους μεγαλύτερες από
1000 sec. Μεταξύ των οργάνων Α-800 και A-900A παρατηρήθηκαν διαφορές στα
φάσματα απόκρισης για συχνότητες μεγαλύτερες από 5 sec.
Στη συνέχεια της εργασίας, έγινε σύγκριση μεταξύ καταγραφών από τέσσερις
επιταχυνσιογράφους που βρίσκονταν τοποθετημένοι στην ίδια περιοχή (σε μέγιστη
απόσταση περίπου 1km). Τα όργανα ήταν τύπου Α-900 και A-900A (μεταξύ των οργάνων
περιλαμβάνονταν και οι δύο επιταχυνσιογράφοι Α-900A του σταθμού Hualien. Μετά από
αριθμητική ολοκλήρωση των καταγραφών υπολογίστηκαν οι ταχύτητες και οι
μετακινήσεις. Οι διαφορέςπου παρατηρήθηκαν μεταξύ των οργάνων ήταν:


Για τα πρώτα 50 sec καταγραφών παρατηρήθηκαν μικρές διαφορές, μεταξύ των

οργάνων οι οποίες όμως στη συνέχεια αυξάνονταν.


Οι ταχύτητες και οι μετατοπίσεις παρουσίαζαν τάση αύξησης με την πάροδο του

χρόνου, όπως αναμενόταν με βάση τη θεωρία μετάδοσης των σφαλμάτων (Stiros, 2008). Η
μορφή (γραμμική παραβολική κ.τ.λ.) και το μέγεθος της τάσης διέφερε όμως από όργανο
σε όργανο αλλά και για τις διάφορες διευθύνσεις κίνησης για το ίδιο όργανο.


Διαφορές μεταξύ των καταγραφών των διαφόρων οργάνων παρατηρήθηκαν και στα

φάσματα απόκρισης. Μετά από φιλτράρισμα των ταχυτήτων και μετακινήσεων, ακόμα
παρατηρούνταν διαφορές μεταξύ των καταγραφών των διαφόρων οργάνων.
Από τις συγκρίσεις των καταγραφών του σεισμού Chi Chi από επιταχυνσιογράφους
ίδιου και διαφορετικού τύπου τοποθετημένους σε μικρή μεταξύ τους απόσταση,
παρατηρήθηκαν τα εξής:
Α)

Στις

καταγραφές

των

επιταχύνσεων

διαφορές

μεταξύ

των

καταγραφών,

παρατηρήθηκαν κυρίως μεταξύ οργάνων διαφορετικού τύπου (A-800 και A-900A). Για τις
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ταχύτητες και μετακινήσεις, παρατηρήθηκαν σημαντικές διαφορές ακόμα και μεταξύ
οργάνων του ίδιου τύπου οι οποίες ήταν απίθανο να οφείλονται σε επιδράσεις λόγω της
σεισμικής κίνησης (π.χ. στροφές, μόνιμες μετακινήσεις, επίδραση τοπογραφίας) καθώς τα
όργανα βρίσκονταν σε πολύ μικρή απόσταση μεταξύ τους, ορισμένα μάλιστα και στον ίδιο
σταθμό παρατήρησης. Έτσι σύμπεραίνεται ότι οι διαφορές οφείλονται στα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά του θορύβου κάθε οργάνου
B) Οι μεγάλες τιμές ταχυτήτων και μετακινήσεων, που παρατηρήθηκαν σε όλα τα όργανα
δεν ήταν πραγματικές, καθώς δεν είχαν την ίδια μορφή σε όλα τα όργανα. Έτσι θεωρήθηκε
ότι τα σφάλματα που προκάλεσαν τις αποκλίσεις οφείλονταν κυρίως σε εσωτερικές
λειτουργίες κάθε οργάνου.
Με βάση τα παραπάνω, έγινε φανερό ότι οι καταγραφές του ίδιου φαινομένου
(σεισμός Chi Chi) από όργανα (επιταχυνσιογράφους) ίδιου και παρόμοιου τύπου υπό ίδιες
συνθήκες παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές. Το παραπάνω πιθανώς να οφείλεται στο ότι
μεγάλο μέρος των σφαλμάτων που υπάρχουν στις μετρήσεις των επιταχυνσιογράφων,
οφείλονται στα ίδια τα όργανα, και για το λόγο αυτό δεν μπορεί να προταθεί κάποια πάγια
αποτελεσματική μέθοδος αφαίρεσης των σφαλμάτων.

4.2 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΠΟΛΛΑΠΛΟΥΣ ΔΕΚΤΕΣ
GPS
4.2.1 Έλεγχος απόδοσης οργάνων GPS για χρήση σε εφαρμογή παρακολούθησης
μετακινήσεων υψηλού κτηρίου (Ogaja et al., 2001)
Στην

εργασία

των

Ogaja

et

al.

(2001)

παρουσιάστηκε

ένα

σύστημα

παρακολούθησης των μετακινήσεων της κορυφής του Republic Plaza Building στη
Σιγκαπούρη (280m ύψος). Το σύστημα παρακολούθησης, περιελάμβανε δύο δέκτες GPS
ίδιου τύπου τοποθετημένους επάνω στο κτήριο (rover receivers), ένα δέκτη αναφοράς
(base receiver) εκτός του κτηρίου, ένα σύστημα για on line επικοινωνία base και rover, και
ένα κέντρο ελέγχου όπου συγκεντρώνονται οι μετρήσεις και γίνεται παρακολούθηση των
μετακινήσεων του κτηρίου σε πραγματικό χρόνο.
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Για τον έλεγχο των οργάνων GPS που θα τοποθετούνταν στο κτήριο,
πραγματοποιήθηκε πείραμα, κατά το οποίο:
Α) Τα δύο όργανα GPS (που καλούνται με τα ονόματα “North” και “South”),
τοποθετήθηκαν σε μικρή απόσταση μεταξύ τους και κατέγραφαν με συχνότητα 0.1 Hz.
Β) Διεξήχθησαν σετ μετρήσεων με διάρκεια 1 και 20 ώρες.
Γ) Οι καταγραφές των δεκτών επιλύθηκαν με τη μέθοδο kinematic ως προς GPS
αναφοράς.
Στο Σχήμα 4.5 παρουσιάζονται οι μετρήσεις που προέκυψαν κατά το πείραμα των
20 ωρών, για τους δύο δέκτες, καθώς και οι διαφορές μεταξύ των μετρήσεων των οργάνων
σε κάθε άξονα. Η διαφορές μεταξύ των καταγραφών των οργάνων, παρουσίασαν
μεταβολές με την πάροδο του χρόνου. Στο Σχήμα 4.6 έχουν τοποθετηθεί σε κάθε άξονα, οι
συντεταγμένες από κάθε όργανο, ενώ κάθε διάγραμμα αντιστοιχεί σε μία διεύθυνση
κίνησης. Από το Σχήμα 4.6 είναι εμφανές ότι οι συντεταγμένες που ταυτόχρονα
προσδιορίζονταν από τα δύο ίδιου τύπου όργανα παρουσίασαν διαφορές στην τιμή. Στο
Σχήμα 4.7 παρουσιάζονται οι συντελεστές συσχέτισης, μεταξύ των μετρήσεων των δύο

Σχήμα 4.5 Αριστερά: Καταγραφές από τα δύο όργανα GPS (με γαλάζιο και μαύρο χρώμα)
στους διάφορους άξονες (κατακόρυφος, βορράς – νότος, ανατολή – δύση). Δεξιά: Οι
διαφορές μεταξύ των καταγραφών των οργάνων στους διάφορους άξονες. Οι διαφορές
μεταξύ των καταγραφών, παρουσιάζουν μεταβολές με την πάροδο του χρόνου. (Ogaja et
al., 2001)
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Σχήμα 4.6 Κάθε διάγραμμα αφορά σε έναν άξονα κίνησης (κατακόρυφη, βορράς – νότος,
ανατολή – δύση). Σε κάθε διάγραμμα, ο x άξονας αντιστοιχεί στις μετρήσεις του οργάνου
“North” και ο y στις μετρήσεις του “South”. Είναι εμφανές, ότι για πολλά σημεία, η
συντεταγμένη που προσδιορίζεται από το όργανο “North”, είναι διαφορετική από αυτήν
που προσδιορίζεται από το όργανο “South”. (Ogaja et al., 2001)

Σχήμα 4.7 Συντελεστές συσχέτισης μεταξύ των δύο οργάνων GPS, για διάφορα τμήματα
των καταγραφών στους δύο οριζόντιους άξονες. Οι τιμές των συντελεστών συσχέτισης,
υποδεικνύουν καλή συσχέτιση μεταξύ των καταγραφών των δύο οργάνων, για συχνότητα
δειγματοληψίας 0.1 Hz. (Ogaja et al., 2001)

οργάνων, για τις δύο οριζόντιες διευθύνσεις κίνησης. Οι συντελεστές συσχέτισης, έδειξαν
μεγάλη συσχέτιση (βαθμό ομοιότητας) μεταξύ των μετρήσεων.
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Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι η συχνότητα δειγματοληψίας που
χρησιμοποιήθηκε στα πειράματα (0.1 Hz), και βάσει τη οποίας βγήκαν τα παραπάνω
αποτελέσματα, ήταν πολύ μικρότερη αυτής που θα χρησιμοποιούταν κατά την
παρακολούθηση των ταλαντώσεων του κτηρίου (10 Hz).

4.2.2 Καταγραφή σεισμικών κινήσεων από το σεισμό του San Simeon (2003) της
California με όργανα GPS και επιταχυνσιογράφους (Wang et al., 2007)
Στην εργασία των Wang et al. (2007), μελετήθηκαν οι καταγραφές του σεισμού στο
San Simeon της California (2003, Μw= 6.5) από όργανα GPS και επιταχυνσιογράφους
εγκατεστημένα στην περιοχή Parkfield. Συγκεκριμένα, έγινε σύγκριση των καταγραφών
από όργανα GPS τοποθετημένα σε μικρή απόσταση μεταξύ τους, και από
επιταχυνσιογράφους τοποθετημένους σε μικρή απόσταση μεταξύ τους. Σκοπός της
σύγκρισης ήταν να ελεγχθεί η ποιότητα και η αξιοπιστία των μετρήσεων κάθε είδους
οργάνου και να χρησιμοποιηθούν οι καταγραφές των GPS και των επιταχυνσιογράφων για
τον προσδιορισμό του εύρους κίνησης λόγω του σεισμού καθώς και των συχνοτήτων των
σεισμικών κυμάτων.
Πριν πραγματοποιηθεί σύγκριση των καταγραφών από τα GPS (με συχνότητα
δειγματοληψίας 1Hz), οι καταγραφές επιλύθηκαν με τη μέθοδο “kinematic” ως προς
σταθμό αναφοράς που απείχε 350 km από την περιοχή του σεισμού και εφαρμόστηκαν
φίλτρα που εκμεταλλεύονταν τις καταγραφές των προηγούμενων ημερών (περίοδος
ηρεμίας), τα κοινά χαρακτηριστικά των σταθμών του δικτύου και την περιοδικότητα των
δορυφόρων, ώστε να μειωθεί ο θόρυβος των μετρήσεων.
Στο Σχήμα 4.8 παρουσιάζονται οι μετρήσεις των οργάνων GPS μετά το φιλτράρισμα
του υψίσυχνου θορύβου, και μετά από επιπλέον φιλτράρισμα για την αφαίρεση
χαμηλόσυχνου θορύβου (me max συχνότητα αφαίρεσης 0.01Hz). Από το Σχήμα 3.8,
φαίνεται, ότι η κυματομορφή των καταγραφών (που αντιστοιχεί στη σεισμική κίνηση)
ήταν παρόμοια για όλα τα όργανα. Επιπλέον, με
αύξουσα απόσταση από

τοποθέτηση των μετρήσεων κατά

36

Σχήμα 4.8 Καταγραφές σεισμικής κίνησης του σεισμού του San Simeon (2003) από
όργανα GPS στην περιοχή Parkfield. Με γκρι γραμμή παρουσιάζονται οι καταγραφές μετά
το φιλτράρισμα του υψίσυχνου θορύβου, ενώ με μαύρη γραμμή οι ίδιες καταγραφές με
επιπλέον φιλτράρισμα του χαμηλόσυχνου θορύβου (Wang et al., 2007)

την περιοχή του σεισμού (Σχήμα 4.9), φάνηκε ότι η καταγεγραμμένη κυματομορφή ήταν
περίπου η ίδια από όργανο σε όργανο, απλά μετατοπισμένη χρονικά, λόγω της διάδοσης
των σεισμικών κυμάτων με το χρόνο. Τέλος, στο Σχήμα 4.10, παρουσιάζονται τα φάσματα
απόκρισης (με 5% απόσβεση) για τις μετακινήσεις που καταγράφηκαν από τα όργανα
GPS. Τα φάσματα απόκρισης, που υπολογίστηκαν μέσω των καταγραφών, ήταν παρόμοια
για τα περισσότερα όργανα.
Μετά

από

επεξεργασία

και

σύγκριση

των

καταγραφών

από

τους

επιταχυνσιογράφους του δικτύου, έγινε συνθετική μελέτη των καταγραφών από τα GPS
και τους επιταχυνσιογράφους. Τελικά, και με βάση τα παραπάνω, έγιναν οι εξής
παρατηρήσεις:
Α) Τα όργανα GPS με συχνότητα δειγματοληψίας 1 Hz, κατέγραψαν ικανοποιητικά
τις μετατοπίσεις λόγω του σεισμού και μπορούν να χρησιμεύσουν για τον έλεγχο και τη
διόρθωση των τιμών που υπολογίζονται από τις καταγραφές του επιταχυνσιογράφου.
Β) Οι καταγραφές του επιταχυνσιογράφου, μπορεί να χρησιμεύσουν για τον έλεγχο
των καταγραφών του GPS, για κινήσεις μεγάλης συχνότητας.
Γ) Γενικά, οι καταγραφές από τα GPS και τους επιταχυνσιογράφους, που ήταν
τοποθετημένα σε μικρή μεταξύ τους απόσταση παρουσίασαν μεγάλη ομοιότητα, με
εξαίρεση ορισμένους σταθμούς, οι οποίοι παρουσίασαν σημαντικές διαφορές από τους
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υπόλοιπους. Οι διαφορές αυτές πιθανώς οφείλονταν σε γεωλογικές επιδράσεις της
περιοχής όπου ήταν εγκατεστημένοι οι σταθμοί.

Σχήμα 4.9 Καταγραφές σεισμικής κίνησης για το σεισμό του San Simeon (2003) , από
όργανα GPS. Οι καταγραφές είναι τοποθετημένες από πάνω προς τα κάτω κατά αύξουσα
απόσταση από την περιοχή του σεισμού. Παρατηρείται η ομοιότητα στην κυματομορφή
των καταγραφών, καθώς και ο διαφορετικός χρόνος καταγραφής του σεισμικού γεγονότος,
από κάθε σταθμό, ανάλογα με την απόστασή του από την περιοχή του σεισμού. (Wang et
al., 2007)

Σχήμα 4.10 Φάσματα απόκρισης υπολογισμένα από καταγραφές μετακινήσεων για το
σεισμό του San Simeon (2003) από όργανα GPS τοποθετημένα σε μικρή μεταξύ τους
απόσταση. Η μορφή του φάσματος απόκρισης είναι παρόμοια για τα περισσότερα όργανα
πλην ορισμένων εξαιρέσεων (σταθμοί “crbt” και “lows”). (Wang et al., 2007)
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4.2.3 Σύγκριση ταυτόχρονων καταγραφών από διάφορους τύπους οργάνων GPS
4.2.3.1 Σύγκριση ταυτόχρονων καταγραφών από γεωδαιτικά όργανα GPS και από GPS
χαμηλού κόστους (Barnes et al., 2003)
Στην εργασία των Barnes et al. (2003), εξετάστηκε η χρήση pseudolites
(ψευδοδορυφόρων – επίγειων πομπών δορυφορικού σήματος) για χρήση σε μετρήσεις
GPS όταν δεν είναι ορατό ικανοποιητικό πλήθος δορυφόρων. Στα πλαίσια της εφαρμογής
αυτής, πραγματοποιήθηκαν ταυτόχρονες μετρήσεις με χρήση δύο δεκτών GPS
συνδεδεμένων με χρήση ειδικής διάταξης (splitter) στην ίδια κεραία. Από τους δύο δέκτες,
ο ένας ήταν τύπου Leica SR530 δύο συχνοτήτων και ο άλλος τύπου AllStar Canadian
Marconi Corp., μονής συχνότητας και χαμηλού κόστους. Ο δέκτης τύπου AllStar, είχε
δυνατότητα λήψης σήματος και από τους ψευδοδορυφόρους. Η κεραία με την οποία
συνδέθηκαν οι δύο δέκτες, ήταν τύπου Leica AT502.
Οι δέκτες τοποθετήθηκαν στο κατάστρωμα της Wilford Bridge με σκοπό τη
μέτρηση των μετακινήσεων της γέφυρας. Στο Σχήμα 4.11, παρουσιάζονται τα
αποτελέσματα των μετρήσεων που έγιναν από τους δέκτες Leica και AllStar (συχνότητα
δειγματοληψίας – 1Hz), χωρίς τη χρήση ψευδοδορυφόρων (με 4 – 5 ορατούς δορυφόρους
GPS) και με χρήση μόνο της συχνότητας L1 κατά την επίλυση. Λόγω του ότι οι δέκτες
λάμβαναν το ίδιο ακριβώς σήμα (από την ίδια κεραία) και ήταν ακίνητοι, τα διαγράμματα
αποτελούν μία ένδειξη των σφαλμάτων του κάθε δέκτη. Από το σχήμα φαίνεται ότι η
κυματομορφή του χαμηλόσυχνου θορύβου ήταν παρόμοια και για τους δύο δέκτες ενώ
και οι δύο δέκτες παρουσίαζαν μεγαλύτερη τυπική απόκλιση στον άξονα βορράς – νότος,
από ότι στον άξονα ανατολή – δύση. Συνολικά ο δέκτης AllStar, παρουσίαζε λιγότερο
θόρυβο από το Leica, γεγονός που ποσοτικά φάνηκε από τη χαμηλότερη τυπική απόκλιση
των μετρήσεων του AllStar σε όλους τους άξονες.

4.2.3.2 Σύγκριση ταυτόχρονων καταγραφών από γεωδαιτικά όργανα GPS μονής
συχνότητας και από GPS χειρός χαμηλού κόστους (Cosser et al., 2004)
Στην εργασία των Cosser et al. (2004), διερευνήθηκε η δυνατότητα χρήσης δεκτών
GPS χειρός σε εφαρμογές παρακολούθησης μετακινήσεων. Για τη διερεύνηση,
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Σχήμα 4.11 Αριστερά: μετρήσεις του δέκτη Leica και Δεξιά: μετρήσεις του δέκτη AllStar.
Οι δέκτες ήταν σταθεροί και συνδεδεμένοι με την ίδια κεραία. Σε όλους τους άξονες,
εμφανίζονται μικρές διαφορές μεταξύ των δύο δεκτών, παρά το γεγονός ότι κατέγραφαν
το ίδιο ακριβώς σήμα. (Barnes et al., 2003)

πραγματοποιήθηκαν ταυτόχρονες καταγραφές από μονόσυχνους δέκτες Leica 510 και από
μονόσυχνους δέκτες χειρός Garmin. Οι δέκτες συνδέθηκαν με την ίδια κεραία (Leica
AT501 choke ring) με ειδική διάταξη (splitter). Η σύνδεση των δεκτών με την ίδια
κεραία, διασφάλιζε ότι και οι δύο δέκτες θα κατέγραφαν ακριβώς το ίδιο σήμα και έτσι
οποιαδήποτε διαφορά στις καταγραφές, θα οφειλόταν στα χαρακτηριστικά του κάθε δέκτη.
Τα πειράματα που παρουσιάστηκαν στην εργασία ήταν τριών ειδών: α) Πειράματα
με μηδενική απόσταση δέκτη rover και δέκτη base με δέκτες ακίνητους β) Πειράματα με
μικρή απόσταση rover – base με δέκτες ακίνητους γ) Πειράματα με κινούμενους δέκτες
rover. Σε όλα τα πειράματα χρησιμοποιήθηκε συχνότητα δειγματοληψίας 1 Hz.
Από τα πειράματα ακίνητων δεκτών φαίνεται ότι οι δέκτες Leica παρουσίασαν
λιγότερο θόρυβο από ότι οι δέκτες Garmin αφού οι καταγραφές είχαν μικρότερη τυπική
απόκλιση (Πίνακς 4.1). Στο Σχήμα 4.12 Α) παρουσιάζονται οι καταγραφές των δεκτών
Leica και Garmin στον κατακόρυφο άξονα, για διάστημα περίπου 18 min και για μικρή
απόσταση rover base. Εϊναι φανερό ότι οι μετρήσεις του δέκτη Garmin, έχουν
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περισσότερο θόρυβο, ενώ η μορφή του χαμηλόσυχνου θορύβου, είναι παρόμοια και για
τους δύο δέκτες.
Τα πειράματα με κινούμενους δέκτες rover, πραγματοποιήθηκαν με τη βοήθεια
ειδικής πλατφόρμας όπου τοποθετήθηκαν οι δέκτες για να εκτελέσουν κατακόρυφες
κινήσεις. Στα πειράματα αυτά, (Σχήμα 4.12 Β)) ήταν εμφανές ότι ο δέκτης Garmin, μπορεί
να καταγράψει κινήσεις μεγάλου εύρους (μερικά cm). Μία σημαντική διαφορά μεταξύ των
δεκτών Leica και Garmin, ήταν το απόλυτο μηδέν, το οποίο διέφερε για κάθε δέκτη.
Τέλος, είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι για τα πειράματα με κινούμενους δέκτες,
παρουσιάστηκαν καταγραφές από τους δέκτες Leica και Garmin με επίλυση ως προς
διαφορετική και ως προς κοινή βάση. H πιο εμφανής διαφορά είναι το απόλυτο μηδέν που
διαφέρει μεταξύ των επιλύσεων.
Πίνακας 4.1 Τυπικές αποκλίσεις καταγραφών ακίνητου δέκτη Leica με επίλυση ως προς
δέκτη Lεica και καταγραφών ακίνητου δέκτη Garmin με επίλυση ως προς δέκτη Garmin.
Ο λόγος των τυπικών αποκλίσεων, δείχνει λιγότερο θόρυβο στις καταγραφές του δέκτη
Leica (Cosser et al., 2004)

Σχήμα 4.12 Α) Καταγραφές σταθερού δέκτη Garmin με επίλυση ως προς δέκτη Garmin
(μπλε γραμμή) και καταγραφές σταθερού δέκτη Leica με επίλυση ως προς δέκτη Leica
(μωβ γραμμή). Η κυματομορφή του χαμηλόσυχνου θορύβου, είναι παρόμοια για τους δύο
δέκτες, ενώ οι μετρήσεις του δέκτη Garmin, παρουσιάζουν περισσότερο θόρυβο. Β)
Καταγραφές πειραμάτων με κινούμενους δέκτες: Με μπλε γραμμή οι καταγραφές δέκτη
Garmin με επίλυση ως προς δέκτη Garmin, με μωβ γραμμή οι καταγραφές δέκτη Garmin
με επίλυση ως προς δέκτη Leica, με μπλε γραμμή, οι καταγραφές δέκτη Leica με επίλυση
ως προς δέκτη Leica. Είναι εμφανής η διαφορά στο απόλυτο μηδέν μεταξύ διαφορετικών
δεκτών κι διαφορετικών επιλύσεων (Cosser et al., 2004)
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4.3 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΠΟΛΛΑΠΛΟΥΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ
- ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
4.3.1 Σφάλματα ταυτόχρονων μετρήσεων οργάνων μέτρησης κατανομής μεγέθους
σταγόνων βροχής τύπου Joss – Waldvogel τοποθετημένων σε μικρή απόσταση μεταξύ
τους (Tokay et al., 2005)
Στην εργασία των Tokay et al. (2005) έγινε σύγκριση ταυτόχρονων μετρήσεων από
όργανα μέτρησης κατανομής μεγέθους σταγόνων βροχής (ντισντρόμετρα) τύπου JossWaldvogel Disdrometers (τα χαρακτηριστικά και η λειτουργία των οργάνων,
παρουσιάστηκαν στην παράγραφο 3.4.2). Τα όργανα βρίσκονταν τοποθετημένα σε
κάνναβο και ήταν συνολικά έξι. Στην ίδια περιοχή, ήταν εγκατεστημένα και άλλου είδους
βροχομετρικά όργανα. Από τις τρεις χρονικές περιόδους που εξετάστηκαν , στις δύο
εντοπίστηκαν διαφορές μεταξύ των οργάνων.
Κατά την πρώτη περίοδο (Νοέμβριος 2000 μέχρι Φεβρουάριος 2001) οι μετρήσεις
του ενός από τα ντρισντρόμετρα, παρουσίασε αποκλίσεις από τις μετρήσεις των
υπολοίπων οργάνων και στάλθηκε για έλεγχο. Μετά τη διαπίστωση βλάβης και τη
διόρθωσή της οι μετρήσεις του παρουσίασαν συμφωνία με τις μετρήσεις των υπολοίπων
οργάνων. Οι μετρήσεις πριν και μετά την επιδιόρθωση του οργάνου παρουσιάζονται στα
Σχήματα 4.13, Α) και Β) αντίστοιχα. Την επόμενη περίοδο που εξετάστηκε (Μάρτιος –
Μάιος 2002. εξετάστηκαν τέσσερα ντισντρόμετρα. Οι μετρήσεις των οργάνων,
παρουσίασαν γενική συμφωνία εκτός από κάποιες αποκλίσεις που παρουσιάστηκαν στην
κατανομή σταγόνων με διάμετροo μεγαλύτερη από 1.3 mm (Σχήμα 4.13 Γ)). Επίσης
αποκλίσεις μεταξύ των καταγραφών, παρουσιάστηκαν για δύο όργανα στο ολικό ύψος
βροχής (οι αποκλίσεις είναι της τάξης του 12% και 15 % ) (Σχήμα 4.13 Δ)).
Συμπερασματικά, στην εργασία των Tokay et al. με βάση τα αποτελέσματα,
αναφέρεται ότι η σύγκριση ταυτόχρονων μετρήσεων από όργανα ίδιου τύπου
τοποθετημένα σε μικρή μεταξύ τους απόσταση, αποτελεί μία χρήσιμη μέθοδο ελέγχου της
αξιοπιστίας των οργάνων. Στην εργασία παρατηρήθηκαν σημαντικές διαφορές μεταξύ
οργάνων ίδιου τύπου, οι οποίες οφείλονταν είτε σε βλάβη σε κάποιο όργανο, είτε σε
διαφορετική καταγραφή του ίδιου φαινομένου από όργανα ίδιου τύπου.
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Σχήμα 4.13 Α) (1η περίοδος) Κατανομές μεγέθους σταγόνων βροχής. Το όργανο
JW1 παρουσιάζει αποκλίσεις από τα υπόλοιπα λόγω βλάβης Β) (1η περίοδος) Κατανομές
από τα ίδια όργανα του Σχήματος Α) το Φεβρουάριο του 2001. Μετά την επιδιόρθωση το
JW1, παρουσιάζει συμφωνία με τα υπόλοιπα όργανα. Γ) (2η περίοδος) Κατανομές
μεγέθους σταγόνων βροχής. Είναι εμφανής η απόκλιση του οργάνου JW2 από τα
υπόλοιπα. Δ) Ύψος βροχής προερχόμενο από μετρήσεις ντισντρομέτρων. Στο σχήμα
φαίνεται η απόκλιση των μετρήσεων των οργάνων JW2 και JW5 (Tokay et al., 2005)
Γενικά στο Σχήμα παρατηρούνται αποκλίσεις στα αποτελέσματα από όμοια όργανα.

4.4 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Παραπάνω, έγινε εκτενής σύνοψη των αποτελεσμάτων, εργασιών από τη διεθνή
βιβλιογραφία, οι οποίες εξετάζουν και συγκρίνουν ταυτόχρονες καταγραφές του ίδιου
σήματος από όργανα ίδιου ή παραπλήσιου τύπου (collocated instruments). Η σύγκριση
των μετρήσεων, γίνεται κυρίως:
α) με οπτική παρατήρηση,
β) με έλεγχο των στατιστικών παραμέτρων των μετρήσεων (ιδιαίτερα της τυπικής
απόκλισης)
γ) σε μικρότερο βαθμό με έλεγχο των φασματικών παραμέτρων των μετρήσεων.
Επιπλέον με βάση την υπάρχουσα βιβλιογραφία, μπορεί να λεχθεί ότι η μέθοδος της
σύγκρισης ταυτόχρονων μετρήσεων του ίδιου σήματος από όργανα του ίδιου τύπου, είναι
κατάλληλη για τον έλεγχο της αξιοπιστίας των οργάνων, και για την εύρεση των
χαρακτηριστικών του θορύβου που επηρεάζει τις μετρήσεις.
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Για την εφαρμογή της παραπάνω μεθοδολογίας σε όργανα GPS (πράγμα που
αποτελεί το αντικείμενο της παρούσας διατριβής) μπορεί να ειπωθεί, ότι:


έχει εφαρμοστεί κυρίως για τη σύγκριση καταγραφών από όργανα GPS με

διαφορετικές ιδιότητες (π.χ. δέκτες μονής και διπλής συχνότητας)


έχει εφαρμοστεί κυρίως για μικρές συχνότητες καταγραφής σε σχέση με αυτές που

χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές παρακολούθησης ταλαντώσεων κατασκευών.
Από τα αποτελέσματα των εργασιών που εξετάστηκαν στο παρόν κεφάλαιο, έγινε
φανερό, ότι καταγραφές του ίδιου φαινομένου από όργανα του ίδιου τύπου, παρουσιάζουν
διαφορές (άλλοτε σημαντικές και άλλοτε όχι), που πιθανότατα οφείλονται σε επιδράσεις
του οργάνου που εκτελεί τις μετρήσεις.
Στην παρούσα διατριβή χρησιμοποιούνται πειραματικά δεδομένα, αποτελούμενα
από καταγραφές του ίδιου σήματος με μεγάλη συχνότητα δειγματοληψίας (10 Hz) ,
προερχόμενες από δέκτες GPS του ίδιου τύπου υπό διάφορες συνθήκες μετρήσεων
(ακίνητοι δέκτες, κινούμενοι δέκτες, διαφορετικές ημέρες και ώρες πειραμάτων). Οι
καταγραφές συγκρίνονται μεταξύ τους με σκοπό να ελεγχθεί η ομοιότητα και οι πιθανές
διαφορές τους οι οποίες θα οφείλονται στο διαφορετικό θόρυβο που παράγεται από κάθε
όργανο.
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5.

ΤΡΟΠΟΣ

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

ΤΟΥ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

ΤΩΝ

ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΩΝ ΑΠΟ ΟΡΓΑΝΑ ΙΔΙΟΥ ΤΥΠΟΥ:
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
5.1 ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ
Όπως έχει αναφερθεί και σε προηγούμενα κεφάλαια, στόχος της παρούσας διατριβής
είναι να γίνει σύγκριση ταυτόχρονων καταγραφών από όργανα GPS του ίδιου τύπου
χρησιμοποιώντας στατιστικές μεθόδους και μεθόδους ανάλυσης σήματος. Μέσω της
σύγκρισης, επιχειρείται:


Να μελετηθεί αν ο θόρυβος που παράγουν τα όργανα GPS διαφέρει από όργανο σε
όργανο



Να μελετηθούν τα χαρακτηριστικά του θορύβου μετρήσεων GPS μεγάλης
συχνότητας (10Hz) η οποία χρησιμοποιείται σε πληθώρα εφαρμογών όπως η
παρακολούθηση δυναμικών κινήσεων κατασκευών (Roberts et al., 2004, Psimoulis
and Stiros, 2008)) ενώ τα χαρακτηριστικά του θορύβου τέτοιου είδους καταγραφών
δεν έχουν μελετηθεί εκτενώς (Genrich and Bock, 2006).
Για τον έλεγχο του θορύβου πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις από ακίνητους δέκτες

ώστε το σήμα των καταγραφών να περιέχει μόνο σφάλματα από πιθανές εξωτερικές
επιδράσεις και κυρίως θόρυβο οφειλόμενο στο δέκτη (instrumental noise). Οι καταγραφές
από ακίνητους δέκτες που μελετήθηκαν ήταν ποικίλης διάρκειας (από μερικά
δευτερόλεπτα, έως μερικές ώρες) και από διάφορες ημέρες και ώρες ώστε να καλύπτονται
διάφορες συνθήκες καταγραφών (π.χ. διάταξη δορυφόρων) και να ελεγχθεί η επιρροή της
διάρκειας των μετρήσεων στα χαρακτηριστικά των καταγραφών. Για τη σύγκριση των
καταγραφών από ακίνητους δέκτες έγιναν τα εξής:


Υπολογισμός των στατιστικών παραμέτρων (μέσος όρος, τυπική απόκλιση) και

κατόπιν σύγκριση των αποτελεσμάτων που προέκυψαν για κάθε δέκτη


Στατιστικός έλεγχος συσχέτισης μεταξύ των καταγραφών



Έλεγχος χρονικής συσχέτισης μεταξύ των καταγραφών



Φασματική ανάλυση καταγραφών και σύγκριση αποτελεσμάτων που προέκυψαν

για κάθε δέκτη
Εκτός από τη σύγκριση των χαρακτηριστικών του θορύβου για καταγραφές
ακίνητων δεκτών, πραγματοποιήθηκε και σύγκριση καταγραφών ταλαντώσεων από δέκτες
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GPS. Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκε μεγάλος αριθμός πειραμάτων (>50) στα οποία
έγινε ταυτόχρονη καταγραφή ταλαντώσεων από όργανα GPS του ίδιου τύπου. Τα
πειράματα πραγματοποιήθηκαν με χρήση:
Α) Συσκευής παραγωγής περιστροφικών κινήσεων
Β) Ειδικά τροποποιημένης συσκευής παραγωγής γραμμικών ταλαντώσεων.
Οι περιστροφικές κινήσεις που πραγματοποιήθηκαν ήταν μικρής συχνότητας και
μεγάλου εύρους. Οι γραμμικές ημιτονοειδείς ταλαντώσεις που πραγματοποιήθηκαν
χαρακτηρίζονταν από διάφορα εύρη (1 – 4.5 cm) και συχνότητες (0.5-4Hz). Η σύγκριση
των καταγραφών των ταλαντώσεων ακολουθήθηκε η μεθοδολογία που περιγράφηκε
παραπάνω.
Τα παραπάνω πειράματα (ακίνητοι δέκτες και δέκτες που εκτελούν ταλαντώσεις)
διεξήχθησαν την περίοδο Νοεμβρίου 2008 – Ιουνίου 2009 και με ώρες διεξαγωγής από
8:00 μέχρι 17:00 για να καλύπτονται διάφορες συστοιχίες δορυφόρων. Ο τόπος διεξαγωγής
των πειραμάτων ήταν η ταράτσα του κτηρίου Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου
Πατρών, ενώ η απόσταση σταθερού δέκτη βάσης και κινούμενων δεκτών (rover), ήταν
σταθερή και περίπου ίση με 80 m σε κάθε πείραμα. Σε όλα τα πειράματα η συχνότητα
δειγματοληψίας, ήταν ίση με 10 Hz.
Μέσω των συνθηκών στις οποίες διεξήχθησαν τα πειράματα εξωτερικοί παράγοντες
που επιδρούν στις μετρήσεις GPS διατηρήθηκαν σταθεροί για όλους τους δέκτες που
χρησιμοποιήθηκαν σε κάθε πείραμα. Επιπλέον εξωτερικές επιδράσεις όπως κυρίως η
επίδραση της ατμόσφαιρας αλλά και το multipath effect είχαν περιοριστεί σε μεγάλο
βαθμό. Με βάση το παραπάνω γεγονός πιθανές διαφορές που θα μπορούσαν να
εντοπιστούν κατά τη σύγκριση των καταγραφών των οργάνων θα οφείλονται αποκλειστικά
σε επίδραση των χαρακτηριστικών του κάθε οργάνου ξεχωριστά και όχι σε μεταβολή των
εξωτερικών παραγόντων.
Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται τα όργανα που χρησιμοποιήθηκαν και η
μεθοδολογία που ακολουθήθηκε κατά τη διεξαγωγή των πειραμάτων, καθώς και η
μεθοδολογία ανάλυσης των δεδομένων.
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5.2

ΟΡΓΑΝΑ

ΠΟΥ

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ

ΚΑΤΑ

ΤΗΝ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Για τη διεξαγωγή των πειραμάτων στα οποία βασίζεται η παρούσα διατριβή,
χρησιμοποιήθηκαν τα εξής όργανα:


Συσκευή παραγωγής ελεγχόμενων εξαναγκασμένων γραμμικών ταλαντώσεων



Συσκευή παραγωγής περιστροφικών κινήσεων



Δύο όργανα GPS δύο συχνοτήτων ίδιου τύπου (Topcon Hiper Pro)



Όργανα GPS δύο συχνοτήτων άλλων τύπων

Παρακάτω, παρουσιάζονται αναλυτικά τα χαρακτηριστικά του κάθε οργάνου.

5.2.1 Συσκευή παραγωγής ελεγχόμενων εξαναγκασμένων γραμμικών ταλαντώσεων
Η πειραματική συσκευή που χρησιμοποιήθηκε έχει δυνατότητα εξαναγκασμού
μαζών σε γραμμικές ταλαντώσεις με ελεγχόμενα χαρακτηριστικά. Μέσω της λειτουργίας
της προσομοιώνει την κίνηση γραμμικού ταλαντωτή με τιμές βαθμών ελευθερίας, από 1
μέχρι 3. Η συσκευή είναι μοντέλο 210a της εταιρείας ECP (Educational Control Systems).
Τα μέρη από τα οποία αποτελείται η πειραματική συσκευή (Σχήμα 5.1) είναι τα εξής:


Ηλεκτρονικός υπολογιστής



Συσκευή μεταφοράς δεδομένων και παροχής ρεύματος



Διάταξη ταλαντωτή
Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής αποτελεί το μέσο επικοινωνίας μεταξύ του χρήστη

και της συσκευής. Μέσω ειδικού λογισμικού γίνονται όλες οι ρυθμίσεις σχετικά με την
κίνηση που θα επιβληθεί στον ταλαντωτή. Με τη βοήθεια του μενού του λογισμικού σε
πρώτη φάση ορίζεται το είδος της δύναμης που θα επιβληθεί στον ταλαντωτή (π.χ.
ημιτονοειδής, παλμική, σταθερή κ.τ.λ.). Στη συνέχεια, ρυθμίζονται τα χαρακτηριστικά της
δύναμης που θα επιβληθεί. Στην περίπτωση της ημιτονοειδούς κίνησης στην οποία
εξαναγκαζόταν ο ταλαντωτής στα πειράματα της παρούσας διατριβής οριζόταν το εύρος
της δύναμης, η συχνότητα επιβολής της δύναμης, καθώς το πόσες φορές θα επιβληθεί η
δύναμη.
Η συσκευή μεταφοράς δεδομένων και παροχής ρεύματος συνδέεται ταυτόχρονα με
τον ηλεκτρονικό υπολογιστή και με τον ταλαντωτή. Μέσω της συσκευής οι ρυθμίσεις που
γίνονται από τον υπολογιστή σχετικά με τα χαρακτηριστικά της δύναμης που θα επιβληθεί
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Σχήμα 5.1 Συσκευή παραγωγής ελεγχόμενων γραμμικών ταλαντώσεων

μεταδίδονται στον κινητήρα του ταλαντωτή. Επίσης, η συσκευή μεταφοράς δεδομένων
τροφοδοτεί τον ταλαντωτή με ρεύμα παίζοντας και το ρόλο του μετασχηματιστή τάσης.
Ο ταλαντωτής παρουσιάζεται στο Σχήμα 5.2 και αποτελείται από τα εξής μέρη:


Τρία βαγόνια τοποθετημένα σε ευθύγραμμη διάταξη. Τα βαγόνια έχουν δυνατότητα

γραμμικής κίνησης με ίδια διεύθυνση για το καθένα. Επιπλέον, υπάρχει δυνατότητα
σύνδεσης των βαγονιών μεταξύ τους μέσω ελατηρίου ανάλογα με τους επιθυμητούς
βαθμούς ελευθερίας του συστήματος. Τα διαθέσιμα ελατήρια είναι τριών ειδών μαλακό
μεσαίο και σκληρό με δυσκαμψίες 175 KN/m, 415 KN/m και 770 KN/m αντίστοιχα.
Κάθε βαγόνι φέρει ειδική υποδοχή όπου μπορούν να τοποθετηθούν ειδικές πλάκες
βάρους 0.51 kg. Μέσω των πλακών, μπορεί να αυξομειωθεί η μάζα του ταλαντωτή, άρα
και τα δυναμικά του χαρακτηριστικά. Το πρώτο από τα βαγόνια συνδέεται μέσω
ελατηρίου με άκαμπτο τμήμα της συσκευής και μέσω ειδικού άκαμπτου βραχίονα με
τον κινητήρα του συστήματος.


Ο κινητήρας της συσκευής συνδέεται με το πρώτο βαγόνι της διάταξης του

ταλαντωτή. Στο πρώτο βαγόνι εφαρμόζεται η δύναμη του κινητήρα η οποία μεταφέρεται
και στα υπόλοιπα βαγόνια που είναι συνδεδεμένα με το πρώτο. Ο κινητήρας συνδέεται
μέσω ειδικής διάταξης με τη συσκευή μεταφοράς δεδομένων και τροφοδοσίας ρεύματος
από όπου λαμβάνει τις πληροφορίες που έχει εισάγει ο χρήστης για τη δύναμη που θα
ασκηθεί.
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Σχήμα 5.2 Συσκευή
(www.ecpsystems.com)



παραγωγής

εξαναγκασμένων

γραμμικών

ταλαντώσεων

Πλάκα μεγάλης μάζας και δυσκαμψίας με την οποία είναι συνδεδεμένη όλη η

διάταξη του ταλαντωτή (βαγόνια, κινητήρας). Η δυσκαμψία της μάζας, αποτρέπει την
εμφάνιση δευτερευόντων ταλαντώσεων λόγω αστάθειας.
Στη διάταξη του ταλαντωτή μπορεί να συνδεθεί και αποσβεστήρας. Η δύναμη απόσβεσης
που προσδίδει ο αποσβεστήρας, μπορεί να μεταβληθεί μέσω ειδικού κοχλία.
Για τη λειτουργία των βαγονιών, αξίζει να σημειωθεί ότι:
Α) Κάθε βαγόνι έχει δυνατότητα ταλάντωσης με μέγιστο συνολικό εύρος 6.8 cm, καθώς σε
απόσταση 3.4 cm από τη θέση ισορροπίας κάθε βαγονιού υπάρχουν ελάσματα που
λειτουργούν σαν ασφάλειες. Σε περίπτωση που η δύναμη που ωθεί κάποιο από τα βαγόνια
το εξαναγκάσει σε κίνηση με εύρος μεγαλύτερο από 3.4 cm μέσω των ειδικών ελασμάτων
διακόπτεται η μετάδοση της δύναμης από τον κινητήρα.
Β) Μπροστά από κάθε βαγόνι υπάρχει ειδικά διαβαθμισμένο υποδεκάμετρο. Το μηδέν του
υποδεκάμετρου συμπίπτει με τη θέση ισορροπίας κάθε βαγονιού (η θέση ισορροπίας κάθε
βαγονιού είναι σημειωμένη με μία ακίδα). Εκατέρωθεν του μηδέν υπάρχουν υποδιαιρέσεις
σε χιλιοστά για τη μέτρηση της μετακίνησης από τη θέση ισορροπίας.
Για την εκτέλεση ενός πειράματος αρχικά συνδέονται τα βαγόνια ανάλογα με τους
επιθυμητούς βαθμούς ελευθερίας και ρυθμίζονται οι μάζες τους. Στη συνέχεια, μέσω του
υπολογιστή, ρυθμίζονται οι παράμετροι της δύναμης που θα ασκηθεί στον ταλαντωτή.
Συγκεκριμένα, για τις ημιτονοειδείς ταλαντώσεις που εξετάστηκαν οριζόταν από το
χρήστη, το εύρος της δύναμης (σε N), η συχνότητα επιβολής (σε Hz) και ο αριθμός των
επαναλήψεων.

49

Όπως έχει προαναφερθεί, σκοπός της παρούσας διατριβής ήταν να μελετηθούν και
να συγκριθούν καταγραφές του ίδιου σήματος από δέκτες GPS του ίδιου τύπου. Για το
λόγο αυτό έπρεπε η συσκευή ταλάντωσης να διαμορφωθεί έτσι ώστε να υπάρχουν σημεία
της συσκευής που να εκτελούν την ίδια ακριβώς κίνηση και στα οποία θα μπορεί να
προσαρμοστεί όργανο GPS. Για παλαιότερες εφαρμογές πειραμάτων παρακολούθησης
ταλαντώσεων με όργανα GPS (Ψιμούλης, 2005), είχαν διαμορφωθεί ειδικοί μεταλλικοί
σύνδεσμοι μέσω των οποίων ήταν δυνατή η σύνδεση κεραίας GPS σε κάθε βαγόνι ώστε
να μπορεί να παρακολουθείται η κίνησή του. Με δεδομένη τη δυνατότητα σύνδεσης
κεραίας GPS σε κάθε βαγόνι, αποφασίστηκε να γίνει τροποποίηση της διάταξης ώστε όλα
τα βαγόνια να εκτελούν την ίδια ακριβώς κίνηση. Με τον τρόπο αυτό, τα όργανα GPS θα
τοποθετούνταν σε διαφορετικά βαγόνια αλλά θα κατέγραφαν την ίδια κίνηση. Η
τροποποίηση της συσκευής έγινε με ένωση των βαγονιών μεταξύ τους μέσω άκαμπτων
μεταλλικών ράβδων (Σχήμα 5.3 και Σχήμα 5.4). Το πρώτο βαγόνι συνδέθηκε κανονικά
μέσω ελατηρίου με τη βάση της συσκευής. Με την τροποποίηση που έγινε το σύστημα των
τριών βαγονιών συμπεριφερόταν μονολιθικά σαν ενιαία μάζα εκτελώντας συνολικά την
κίνηση που επέβαλε ο κινητήρας στο πρώτο βαγόνι. Στην τελική του μορφή, το σύστημα
των τριών ενωμένων βαγονιών, συμπεριφερόταν σαν ένας μονοβάθμιος ταλαντωτής. Η
ορθή λειτουργία της συσκευής, ελέγχθηκε με εφαρμογή διαφόρων δυνάμεων μέσω του
κινητήρα, και παρατήρηση ότι όλα τα βαγόνια είχαν την ίδια μετακίνηση. Η μετακίνηση
των βαγονιών μετρήθηκε μέσω των υποδεκάμετρων που βρίσκονταν μπροστά από κάθε
βαγόνι τα οποία φαίνονται και στο Σχήμα 5.3.

Σχήμα 5.3 Τροποποίηση συσκευής παραγωγής ταλαντώσεων, με ένωση των βαγονιών
μεταξύ τους
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Σχήμα 5.4 Λεπτομέρεια σύνδεσης βαγονιού με τη μεταλλική ράβδο
5.2.2 Συσκευή παραγωγής περιστροφικών κινήσεων
Για τη σύγκριση των καταγραφών περιστροφικών κινήσεων από όργανα GPS του
ίδιου τύπου χρησιμοποιήθηκε η συσκευή που φαίνεται στο Σχήμα 5.5. Η συσκευή
αποτελείται από έναν κινητήρα που ωθεί έναν άξονα σε σταθερής συχνότητας
περιστροφική κίνηση. Επάνω στον άξονα είναι προσαρμοσμένη μεταλλική βάση με οπές
όπου μπορούν να βιδωθούν όργανα GPS. Με την περιστροφή του άξονα η βάση εκτελεί
περιστροφικές κινήσεις στο οριζόντιο επίπεδο. Όλη η συσκευή τοποθετήθηκε σε ειδική
διάταξη με τρικόχλιο, ώστε να ελέγχεται η οριζοντίωσή της. Για τη διατήρηση σταθερής
παροχής ρεύματος στη συσκευή τοποθετήθηκε μεταξύ της συσκευής και της τροφοδοσίας,
σταθεροποιητής τάσης.

Σχήμα 5.5 Συσκευή παραγωγής περιστροφικών κινήσεων με προσαρμοσμένα επάνω της
δύο όργανα GPS
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Τα όργανα GPS συνδέθηκαν με την ειδική βάση συμμετρικά εκατέρωθεν του
κέντρου περιστροφής της. Με την περιστροφή της βάσης, τα όργανα GPS, εκτελούσαν
περιστροφική κίνηση στο οριζόντιο επίπεδο (ταλάντωση στους οριζόντιους άξονες X και
Y) με ίδιο εύρος και συχνότητα και για τα δύο όργανα, και με διαφορά φάσης π μεταξύ
των δύο οργάνων.

5.2.3 Όργανα GPS
Για τα πειράματα της παρούσας διατριβής, χρησιμοποιήθηκαν όργανα GPS με τα
οποία διεξήχθησαν μετρήσεις με τη μέθοδο DGPS που παρουσιάστηκε στην παράγραφο
3.5.34 (μετρήσεις ενός δέκτη και επεξεργασία τους ως προς έναν άλλο δέκτη αναφοράς για
την απαλοιφή των κοινών σφαλμάτων). Τα δύο όργανα GPS που χρησιμοποιήθηκαν για
την καταγραφή των ίδιων φαινομένων (ακινησία – ταλαντώσεις) ήταν τύπου Topcon Hiper
Pro. Σε ορισμένες μετρήσεις με ακίνητους δέκτες χρησιμοποιήθηκαν για λόγους σύγκρισης
και όργανα GPS, αποτελούμενα από ζεύγος κεραίας τύπου Topcon Javad Legacy–E και
δέκτη Topcon Javad Legacy–H..

Σαν όργανο GPS αναφοράς, σε όλα τα πειράματα,

χρησιμοποιήθηκε ζεύγος δέκτη Topcon GB 1000 και κεραίας Topcon PG – A1. Αμέσως
παρακάτω παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά των οργάνων:
Α) Όργανο GPS Topcon Hiper Pro: Τα όργανα αυτά, αποτελούνται από κεραία,
ενσωματωμένο δέκτη διπλής συχνότητας και ενσωματωμένη μπαταρία (Σχήμα 5.6). Η
ακρίβεια

του

οργάνου

Hiper

Pro

σύμφωνα

με

την

εταιρεία

Topcon

(www.topconeurope.com) παρουσιάζεται στον πίνακα 5.1. Ο όρος ppm (parts per million)
στον πίνακα 5.1, αναφέρεται στο πόσο μειώνεται η ακρίβεια των μετρήσεων εξαιτίας της
απόστασης μεταξύ των δεκτών GPS rover και base.
Β) Ζεύγος δέκτη Topcon GB – 1000 και κεραίας Topcon PG – A1: Τα όργανα που
χρησιμοποιήθηκαν ως δέκτες αναφοράς αποτελούνταν από κεραία Topcon PG – A1, δέκτη
τύπου Topcon GB διπλής συχνότητας και μπαταρία ενσωματωμένη στο δέκτη (Σχήμα 5.7).
Γ) Ζεύγος δέκτη Topcon Javad Legacy-E και κεραίας Topcon Javad Legacy-H: Τα
όργανα που χρησιμοποιήθηκαν σε ορισμένα πειράματα με ακίνητους δέκτες για λόγους
σύγκρισης με τα όργανα Hiper Pro, αποτελούνταν από κεραία Topcon Javad Legacy-H,
δέκτη τύπου Topcon Javad Legacy-E διπλής συχνότητας και μπαταρία τάσης 12V
συνδεόμενη μέσω καλωδίου με το δέκτη (Σχήμα 5.8). Οι προδιαγραφές του οργάνου
παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.2
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Σχήμα 5.6 Δέκτης τύπου Topcon Hiper Pro που χρησιμοποιήθηκε στα πειράματα
Πίνακας 5.1 Ακρίβεια Οργάνου GPS Topcon Hiper Pro (www.topconeurope.com)
ΜΕΘΟΔΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
Ακρίβεια σε οριζόντιες
Ακρίβεια σε κατακόρυφες
συντεταγμένες
συντεταγμένες
GPS
Post Process Static, Rapid
3 mm + 0.5 ppm
5 mm + 0.5 ppm
Static
Real Time Kinematic
10 mm + 1 ppm
15 mm + 1 ppm
(RTK)

Σχήμα 5.7 Ζεύγος κεραίας Topcon PG – A1 και δέκτη Topcon GB - 1000 που
χρησιμοποιήθηκε σαν όργανο αναφοράς
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Σχήμα 5.8 Ζεύγους κεραίας Topcon Javad Legacy-H και δέκτη τύπου Topcon Javad
Πίνακας 5.2 Ακρίβεια ζεύγους κεραίας Topcon Javad Legacy-H και δέκτη τύπου Topcon
Javad (www.topconeurope.com)
ΜΕΘΟΔΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
Ακρίβεια σε οριζόντιες
Ακρίβεια σε κατακόρυφες
GPS
συντεταγμένες
συντεταγμένες
Post Process Static, Rapid
3 mm + 0.5 ppm
6 mm + 0.5 ppm
Static
Real Time Kinematic
10 mm + 1 ppm
15 mm + 1 ppm
(RTK)

5.3 ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ
5.3.1 Πειράματα με ακίνητους δέκτες
Σκοπός των πειραμάτων με ακίνητους δέκτες ήταν να γίνουν καταγραφές από
ακίνητα όργανα GPS ίδιου τύπου, έτσι ώστε: με κινηματική επίλυση των καταγραφών να
παραχθούν χρονοσειρές, που να παρουσιάζουν ουσιαστικά ψευδείς μετακινήσεις οι οποίες
θα οφείλονται στα σφάλματα των οργάνων. Μέσω των παραπάνω καταγραφών θα
μελετηθούν τα χαρακτηριστικά του θορύβου για κάθε όργανο και θα συγκριθούν τα
χαρακτηριστικά του θορύβου που παρουσιάζουν τα δύο όργανα ίδιου τύπου σε ίδιες
συνθήκες μετρήσεων.
Για τη διεξαγωγή των πειραμάτων με ακίνητους δέκτες οι δέκτες GPS Topcon Hiper
Pro (και σε κάποιες περιπτώσεις τα ζεύγη δέκτη – κεραίας Javad) τοποθετήθηκαν σε
σταθερές θέσεις και σε κοντινή απόσταση μεταξύ τους (περίπου 2m). Η τοποθέτηση
γινόταν σε τρίποδα και ακολουθούσε οριζοντίωση. Τα όργανα τοποθετούνταν στην
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ταράτσα του τμήματος Πολ. Μηχανικών του Παν. Πατρών σε περιοχή χωρίς εμπόδια στον
ορίζοντα. Ο δέκτης αναφοράς Topcon GB, τοποθετούνταν στην ίδια περιοχή σε ειδική
βάση και σε απόσταση περίπου 80m από τους άλλους δέκτες. Τα όργανα Hiper Pro και
Javad μετρούσαν με συχνότητα 10 Hz χωρίς να μετακινούνται για διάφορα χρονικά
διαστήματα. Με τον τρόπο αυτό μετά την επίλυση προέκυψαν χρονοσειρές που
ουσιαστικά εξέφραζαν τις αποκλίσεις των μετρήσεων από τη σταθερή θέση λόγω των
διαφόρων πηγών σφαλμάτων. Οι αποκλίσεις – ψευδοδιακυμάνσεις που παρουσιάστηκαν
στα πειράματα οφείλονταν κυρίως στο θόρυβο των δεκτών αφού οι επιδράσεις κυρίως της
ατμόσφαιρας αλλά και του multipath effect είχαν περιοριστεί σε μεγάλο βαθμό κατά τη
διεξαγωγή των πειραμάτων.
Σκοπός των πειραμάτων ήταν να ελεγχθούν οι αποκλίσεις από τη σταθερή θέση για
διάφορα χρονικά διαστήματα για κάθε όργανο και να συγκριθούν οι αποκλίσεις μεταξύ
των οργάνων. Οι χρονοσειρές που εξετάστηκαν ήταν διάρκειας από μερικά δευτερόλεπτα
έως λίγες ώρες. Στα Σχήματα 5.9 Α) και Β) παρουσιάζεται η διάταξη των οργάνων κατά τη
διάρκεια κάποιων από τα πειράματα με ακίνητους δέκτες.
5.3.2 Πειράματα με περιστρεφόμενους δέκτες
Στόχος των πειραμάτων με περιστρεφόμενους δέκτες ήταν να γίνουν καταγραφές
κίνησης από δύο όργανα GPS ίδιου τύπου τα οποία εκτελούν ταυτόχρονα μία αργή (μικρής
συχνότητας) περιστροφική κίνηση στο επίπεδο. Κατόπιν με σύγκριση των καταγραφών θα

Σχήμα 5.9 Α) Ζεύγος δέκτη Topcon GB-1000 και κεραίας Topcon PG-A1 που
χρησιμοποιήθηκε ως όργανο αναφοράς. Β) Ακίνητοι δέκτες Topcon Hiper Pro
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γινόταν προσπάθεια να αξιολογηθούν οι διαφορές μεταξύ ίδιου τύπου οργάνων υπό ίδιες
συνθήκες για μία μικρής συχνότητας ταλάντωση μέσω της οποίας μπορεί να προσομοιωθεί
πειραματικά και η ταλάντωση μίας εύκαμπτης κατασκευής (Nickitopoulou et al., 2006).
Για τη διεξαγωγή των πειραμάτων με περιστρεφόμενους δέκτες χρησιμοποιήθηκε η
συσκευή παραγωγής περιστροφικών κινήσεων, που παρουσιάστηκε στην παράγραφο 5.2.2.
Κατά την προετοιμασία του πειράματος, η συσκευή βιδωνόταν σε ειδική βάση με
τρικόχλιο, και συνδεόταν με την τροφοδοσία ρεύματος μέσω του σταθεροποιητή τάσης.
Στη συνέχεια οι δέκτες GPS Topcon Hiper Pro τοποθετούνταν επάνω στη βάση που
διαθέτει η συσκευή, συμμετρικά εκατέρωθεν του κέντρου περιστροφής και ακολουθούσε
οριζοντίωση

της

βάσης

με

χρήση

αεροστάθμης.

Το

όργανο

αναφοράς

που

χρησιμοποιήθηκε ήταν το ζεύγος κεραίας Topcon PG-A1 και δέκτη Topcon GB-1000, και
τοποθετήθηκε σε απόσταση περίπου 80 m από την περιοχή όπου είχε εγκατασταθεί η
συσκευή παραγωγής περιστροφικών κινήσεων με τους δέκτες Topcon Hiper Pro. Το
όργανο GPS αναφοράς καθώς και η συσκευή παραγωγής περιστροφικών κινήσεων
εγκαταστάθηκαν σε σημεία της ταράτσας του κτηρίου Πολ. Μηχανικών του Παν. Πατρών.
Η συχνότητα δειγματοληψίας των οργάνων ήταν 10 Hz
Τα χαρακτηριστικά της κίνησης που εκτέλεσαν οι δέκτες ήταν:


περιστροφική κίνηση με διαφορά φάσης π μεταξύ των οργάνων.



Συχνότητες περιστροφής που χρησιμοποιήθηκαν 0.24 Hz και 0.13 Η οποίες

μετρήθηκαν με χρήση χρονομέτρου.


Τιμές ακτίνας περιστροφής 30 και 15 cm



Διάρκεια των πειραμάτων περίπου 15 min
Από τις καταγραφές των περιστρεφόμενων δεκτών προέκυψαν χρονοσειρές

ταλάντωσης στους οριζόντιους άξονες και ακινησίας στον κατακόρυφο άξονα, καθώς οι
δέκτες διέγραφαν περιστροφική τροχιά στο επίπεδο. Στα Σχήματα 5.10 Α), Β) και Γ)
παρουσιάζονται οι δέκτες Hiper Pro, η συσκευή περιστροφικών κινήσεων και το όργανο
GPS αναφοράς.

5.3.3 Πειράματα γραμμικών ταλαντώσεων μονοβάθμιου ταλαντωτή
Στόχος των πειραμάτων αυτών ήταν να γίνουν ταυτόχρονες καταγραφές γραμμικών
ταλαντώσεων μονοβάθμιου ταλαντωτή από δύο όργανα GPS ίδιου τύπου για να
αξιολογηθούν οι διαφορές που προκύπτουν μεταξύ των καταγραφών.
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Σχήμα 5.10 Α) Όργανο GPS αναφοράς (ζεύγος κεραίας Topcon PG-A1 και δέκτη Topcon
GB-1000), B) Περιστροφή με δέκτες σε απόσταση 60 cm, Γ) Περιστροφή με δέκτες σε
απόσταση 30 cm

Η πειραματική διάταξη που χρησιμοποιήθηκε και περιγράφηκε στην παράγραφο
5.2.1, ήταν ένας μονοβάθμιος ταλαντωτής με δυνατότητα προσαρμογής επάνω του δύο
οργάνων GPS για την ταυτόχρονη παρακολούθηση της κίνησής του. Ο ταλαντωτής
παρουσιάζεται σχηματικά στο Σχήμα 5.11. Ο αποσβεστήρας που διέθετε η συσκευή, δε
χρησιμοποιήθηκε.
Τα δύο όργανα GPS τύπου Topcon Hiper Pro τοποθετήθηκαν στα δύο ακραία
βαγόνια. Για τη σύνδεση των οργάνων με τα βαγόνια χρησιμοποιήθηκε ειδικός κοχλίας,
του οποίου η μία άκρη προσαρμοζόταν σε σπείρωμα που βρισκόταν στο κέντρο του
βαγονιού και στην άλλη άκρη διέθετε σπείρωμα για τη σύνδεση του οργάνου GPS. Το
όργανο GPS αναφοράς (ζεύγος κεραίας Topcon PG-A1 και δέκτη Topcon GB-1000),
τοποθετήθηκε σε απόσταση περίπου 80 m από τη συσκευή ταλαντώσεων. Η μέθοδος
μετρήσεων αντιστοιχεί στη μέθοδο kinematic όπου καθένα από τα βαγόνια που συνδέθηκε
με τον ταλαντωτή είχε το ρόλο του rover που κατέγραφε την κίνηση του ταλαντωτή, ενώ
το όργανο που τοποθετήθηκε σε σταθερή θέση σε απόσταση από τα rover είχε το ρόλο του
base.

57

Σχήμα 5.11 Σχηματική απεικόνιση πειραματικής διάταξης μονοβάθμιου ταλαντωτή

Η συνολική μάζα του ταλαντωτή υπολογίστηκε από τα μέρη που τον αποτελούσαν
και είχαν μάζες: βαγόνι: 0.50 kg, κοχλίας: 0.40 kg, πλάκες αυξομείωσης μάζας: 0.51 kg,
μάζα άξονα: 0.34 kg, μάζα ράβδων σύνδεσης βαγονιών: 0.3 kg, μάζα οργάνου GPS: 1.74
kg. Η συνολική μάζα του ταλαντωτή ήταν: 11.82 kg. Σε όλα τα πειράματα
χρησιμοποιήθηκε ελατήριο δυσκαμψίας 415 KN/m.
Με χρήση ειδικού λογισμικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή ρυθμίζονταν σε κάθε
πείραμα το είδος και οι παράμετροι της διεγείρουσας δύναμης. Για τα πειράματα της
παρούσας διατριβής η επιθυμητή μορφή της κίνησης του ταλαντωτή ήταν η αρμονική
ταλάντωση και για το λόγο αυτό επιβλήθηκε στον ταλαντωτή δύναμη ημιτονοειδούς
μορφής (Σχέση 5.1)
F  F0  sin(2 f  t )

Σχέση (5.1)

Όπου F η διεγείρουσα δύναμη, F0 το εύρος της διεγείρουσας δύναμης και f η συχνότητα
διέγερσης του ταλαντωτή. Με βάση τη θεωρεία ταλαντώσεων (Chopra, 2001) με την
επιβολή ημιτονοειδούς δύναμης, ο ταλαντωτής εκτελεί κίνηση αποτελούμενη από δύο
τμήματα (Σχήμα 5.12):
Α) Το μεταβατικό τμήμα, που συνίσταται σε μία ελεύθερη
ταλάντωση με συχνότητα ίση με την ιδιοσυχνότητα του ταλαντωτή. Αυτό το τμήμα της
κίνησης, αποσβένεται πολύ γρήγορα, σε μερικούς μόλις κύκλους ταλάντωσης.
Β) Το σταθερό τμήμα που συνίσταται σε μία αρμονική κίνηση με συχνότητα ίση με τη
συχνότητα επιβολής του ημιτονοειδούς φορτίου, και είναι το κυρίαρχο μέρος της κίνησης.
Κατά τη ρύθμιση των παραμέτρων του επιβαλλόμενου φορτίου μέσω του
υπολογιστή, ορίζονταν τα μεγέθη F0 και f της (Σχέσης 4.1) καθώς και το πλήθος των
κύκλων επαναλήψεων της εφαρμογής της δύναμης. Οι συχνότητες επιβολής φορτίου που
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Σχήμα 5.12 Πρότυπο κίνησης ταλαντωτή λόγω επιβολής περιοδικού φορτίου. Η κίνηση
αποτελείται από δύο συνιστώσες: α) Μία ελεύθερη ταλάντωση με συχνότητα ίση με τη
ιδιοσυχνότητα του ταλαντωτή (μεταβατικό τμήμα) και β) μία ταλάντωση με συχνότητα ίση
με τη συχνότητα διέγερσης (σταθερό τμήμα). (www.bpb-co.com)

χρησιμοποιήθηκαν κυμαίνονταν από 0.5 Hz μέχρι 4 Hz. Οι συχνότητες επιβολής φορτίου
που χρησιμοποιήθηκαν και αντιστοιχούν σε συχνότητες ταλάντωσης του μονοβάθμιου
ταλαντωτή είναι συχνότητες που απαντώνται σε πλήθος κατασκευών του Πολιτικού
Μηχανικού όπως εύκαμπτες κατασκευές με συχνότητες μικρότερες του 1Hz όσο και πιο
δύσκαμπτες (Bachmann et al, 1995 ; Tamura et al. 2002, Psimoulis et al. 2006 ; Psimoulis
and Stiros 2008). Το πλήθος των κύκλων εφαρμογής φορτίου ρυθμιζόταν ώστε όλα τα
πειράματα να έχουν διάρκεια 90 sec. Η διάρκεια των πειραμάτων επιλέχθηκε ώστε να
προσεγγίζει τη διάρκεια συνήθων δυναμικών ταλαντώσεων (λόγω ανέμων, σεισμών,
κυκλοφοριακού φόρτου.
Το εύρος της διεγείρουσας δύναμης ρυθμίστηκε έτσι ώστε να επιτυγχάνονται
διάφορα εύρη ταλάντωσης. Οι μέγιστες τιμές δύναμης και τα εύρη ταλάντωσης που
προέκυψαν για κάθε συχνότητα διέγερσης συνοψίζονται στον Πίνακα 5.3. Στον Πίνακα
είναι προφανές ότι για συχνότητες κοντά στο 1 Hz, με μικρότερη τιμή δύναμης
επιτυγχάνεται μεγαλύτερο εύρος ταλάντωσης. Αυτό συμβαίνει γιατί οι συχνότητες κοντά
στο 1 Hz προσεγγίζουν την ιδιοσυχνότητα του ταλαντωτή η οποία υπολογίστηκε από τη
Σχέση 5.2 – φαινόμενο συντονισμού (Chopra et al., 2001)

f  2

m
k

(Σχέση 5.2)

Με μάζα ταλαντωτή, 11.82 Kg και δυσκαμψία ελατηρίου 415 ΚΝ/m, η ιδιοσυχνότητα του
ταλαντωτή, προκύπτει 1.06 Hz.
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Στους Πίνακες 5.4 και 5.5 παρουσιάζονται συνοπτικά τα στοιχεία των πειραμάτων
που εκτελέστηκαν στην παρούσα διατριβή.

5.4 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
5.4.1 Στόχος και στάδια της επεξεργασίας
Όπως έχει αναφερθεί σε προηγούμενα κεφάλαια, στόχος της παρούσας διατριβής,
είναι να γίνει σύγκριση ταυτόχρονων καταγραφών πολλαπλών οργάνων GPS, ίδιου και
διαφορετικού τύπου. Η σύγκριση βασίστηκε σε δεδομένα που προήλθαν από τα πειράματα
που παρουσιάστηκαν παραπάνω.

Πίνακας 5.3 Συχνότητες διέγερσης του ταλαντωτή, μέγιστη τιμή δύναμης για κάθε
συχνότητα και εύρος ταλάντωσης που προέκυψε
Συχνότητα Διέγερσης (Hz) Μέγιστη Τιμή Δύναμης (Ν)
0.5
1
1.2
1.5
2
2.5
3
3.5
4

15
7
3.3
3.5
9
15
18
20
28

Μέγιστη Τιμή Εύρους που Προέκυψε
(cm)
4.4
4
4
3
2
2
1.1
1
1

Πίνακας 5.4 Συνοπτικός πίνακας πειραμάτων με ακίνητους δέκτες
Πειράματα με ακίνητους δέκτες
Διάρκεια Πειραμάτων Αριθμός Πειραμάτων
5 - 50 sec
35
3 - 5 min
10
10 - 15 min
10
30 - 40 min
8
1,5 - 4 h
5

Πίνακας 5.5 Συνοπτικός Πίνακας πειραμάτων καταγραφής ταλαντώσεων
Πειράματα Καταγραφής Ταλαντώσεων
Γραμμικές Ταλαντώσεις Μικρής Διάρκειας
Ταλαντώσεις μεγάλης διάρκειας (~ 10 min)
(~ 70 sec)
Είδος ταλάντωσης Συχνότητα Ταλάντωσης (Hz) Αριθμός Πειραμάτων Συχνότητα Ταλάντωσης (Hz) Αριθμός Πειραμάτων
Περιστροφική
0,13
2
0,5 - 4
50
0,24
2
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Η σύγκριση των ταυτόχρονων καταγραφών από ίδιου και διαφορετικού τύπου όργανα είχε
τους εξής στόχους:
Α) Τη σύγκριση των στατιστικών χαρακτηριστικών, και των ορίων θορύβου που
παρουσιάζουν οι μετρήσεις.
Β) Τη διερεύνηση της συσχέτισης που παρουσιάζεται μεταξύ των καταγραφών από
ίδια όργανα GPS, για καταγραφές ακίνητων και κινούμενων δεκτών.
Γ) Τη διερεύνηση πιθανής ύπαρξης χρονικής υστέρησης μεταξύ των οργάνων GPS
Δ) Τη σύγκριση των φασματικών χαρακτηριστικών του θορύβου των μετρήσεων
από ακίνητα όργανα GPS ίδιου και διαφορετικού τύπου που εκτελούν ταυτόχρονες
καταγραφές.
Για να επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι ακολουθήθηκε η εξής μεθοδολογία που
παρουσιάζεται αναλυτικά παρακάτω και αποτελείται από τα εξής βήματα:
1) Υπολογισμός «στιγμιαίων» συντεταγμένων με ειδικό πρόγραμμα επεξεργασίας
δεδομένων GPS.
2) Μετασχηματισμός συστήματος συντεταγμένων κάθε οργάνου και μεταφορά
καταγραφών σε ενιαίο σύστημα συντεταγμένων.
3) Σύγκριση στατιστικών παραμέτρων χρονοσειρών (μέσος όρος, τυπική απόκλιση)
κάθε οργάνου.
4) Έλεγχος συσχέτισης των χρονοσειρών με υπολογισμό του συντελεστή γραμμικής
συσχέτισης μεταξύ των καταγραφών οργάνων GPS ίδιου και διαφορετικού τύπου.
5) Έλεγχος χρονικής υστέρησης μεταξύ δύο οργάνων GPS, με χρήση της μεθόδου
«cross correlation».
6) Φασματική ανάλυση καταγραφών και σύγκριση αποτελεσμάτων από όργανα GPS
ίδιου και διαφορετικού τύπου.

5.4.2 Μεταφορά δεδομένων στον υπολογιστή – υπολογισμός συντεταγμένων
χρονοσειρών
Κατά τη διάρκεια των πειραμάτων οι μετρήσεις αποθηκεύονταν σε ειδική μνήμη
εντός των οργάνων GPS. Μετά τη λήξη των πειραμάτων, οι δέκτες GPS συνδέονταν με
ηλεκτρονικό υπολογιστή, και γινόταν downloading των μετρήσεων σε φάκελο του
υπολογιστή μέσω του προγράμματος PCCDU (Σχήμα 5.13 α), β)). Στη συνέχεια, τα αρχεία
μεταφέρονταν στο πρόγραμμα Pinnacle της εταιρίας Topcon (Σχήμα 5.14) το οποίο έχει

61

δυνατότητα να επιλύει τις αβεβαιότητες μεταξύ ταυτόχρονων καταγραφών δεκτών GPS.
Με τον τρόπο αυτό απαλείφονται μέχρι ενός βαθμού σφάλματα που οφείλονται στην
επίδραση της ιονόσφαιρας ή στην κακή διάταξη των δορυφόρων. Για όλα τα πειράματα
(είτε περιλάμβανα ακίνητους είτε κινητούς δέκτες) χρησιμοποιήθηκε ένας ακίνητος δέκτης
αναφοράς (base) ενώ οι υπόλοιποι δέκτες, θεωρήθηκαν κινούμενοι κατά την επίλυση των
αβεβαιοτήτων (ανεξάρτητα αν στην παραγματικότητα ήταν ακίνητοι ή κινούμενοι) –
υιοθετήθηκε δηλαδή μέθοδος επίλυσης “kinematic”. Τα εξαγόμενα από το πρόγραμμα
Pinnacle ήταν οι συντεταγμένες του ακίνητου δέκτη, και οι χρονοσειρές με τις
συντεταγμένες των δεκτών που θεωρήθηκαν κινούμενοι.
Τα αρχεία των συντεταγμένων που εξήχθησαν από το Pinnacle ήταν σε μορφή text και
περιείχαν:
α) Ώρα και ημερομηνία (η ώρα σε χρόνο GPS)
β) Συντεταγμένες του κινούμενου δέκτη, στο σύστημα αναφοράς WGS84 με διευθύνσεις
τις: Διεύθυνση Βορρά Νότου, Διεύθυνση Ανατολής-Δύσης, Κατακόρυφη Διεύθυνση.
Στο Σχήμα 5.15 παρουσιάζεται διάγραμμα που προέκυψε μετά την επίλυση
μετρήσεων GPS από το πρόγραμμα Pinnacle. Στο διάγραμμα φαίνονται οι θέσεις του
σταθερού δέκτη (base) και των κινούμενων δεκτών (rover) κατά τη διάρκεια ενός από τα
πειράματα.
5.4.3 Μετασχηματισμός συστήματος συντεταγμένων
Όπως έχει αναφερθεί προηγουμένως, οι καταγραφές GPS που μελετήθηκαν στην
παρούσα διατριβή προέρχονται από πειράματα δύο ειδών: α) πειράματα με ακίνητους
δέκτες, και β) πειράματα όπου κάθε δέκτης εκτελούσε μία παλινδρομική κίνηση
(ταλάντωση γραμμική ή επίπεδη περιστροφική) γύρω από μία θέση ισορροπίας. Στην

Σχήμα 5.13 A) Επικοινωνία προγράμματος PCCDU με το δέκτη GPS B) Menu για
downloading των αρχείων από το δέκτη GPS
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Σχήμα 5.14 Menu προγράμματος Pinnacle. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην οθόνη φαίνεται
επιλεγμένη η μέθοδος επίλυσης kinematic, που θεωρεί τον ένα δέκτη σταθερό και τον άλλο
κινούμενο

Σχήμα 5.15 Διάγραμμα με τις θέσεις του σταθερού δέκτη αναφοράς (base) και των
τεσσάρων ακίνητων δεκτών (2 δέκτες τύπου Hiper Pro και δύο δέκτες τύπου Javad) που
κατά την επεξεργασία των μετρήσεων θεωρήθηκαν κινούμενοι (rover)
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περίπτωση α) όπου οι δέκτες παρέμεναν ακίνητοι, για κάθε όργανο προέκυπταν οι
συντεταγμένες της θέσης του, ως συνάρτηση του χρόνου εκφρασμένες στο σύστημα
WGS84. Οι συντεταγμένες δεν ήταν σταθερές με την πάροδο του χρόνου λόγω των
σφαλμάτων που επιδρούσαν στις μετρήσεις. Έτσι κάθε δέκτης παρουσιαζόταν
φαινομενικά κινούμενος γύρω από την αρχή των αξόνων η οποία διέφερε για κάθε όργανο.
Αντίστοιχο φαινόμενο χαρακτήριζε την περίπτωση β) (δέκτες που εκτελούσαν
ταλαντώσεις) όπου κάθε δέκτης κινούταν παλινδρομικά γύρω από μία θέση ισορροπίας, η
οποία είχε ορισμένες συντεταγμένες για κάθε δέκτη. Στην περίπτωση αυτή, μέρος της
κίνησης που παρουσιαζόταν στις καταγραφές οφειλόταν σε πραγματική κίνηση του δέκτη
ενώ ένα άλλο μέρος οφειλόταν σε σφάλματα των μετρήσεων.
Για να είναι άμεσα συγκρίσιμες οι καταγραφές των δεκτών, πραγματοποιήθηκε
ομογενοποίηση των συντεταγμένων που προέκυψαν από τους δέκτες GPS. Για την
ομογενοποίηση των συντεταγμένων έγινε μετατόπιση της θέσης ισορροπίας (αρχής των
αξόνων) κάθε δέκτη, ώστε αυτή, να ταυτίζεται με το μηδέν, και έτσι κάθε κίνηση
(φαινομενική ή πραγματική) να παρουσιάζεται ως απόκλιση από μία αρχική θέση με
συντεταγμένες (0,0,0). Οι συντεταγμένες της θέσης ισορροπίας κάθε δέκτη υπολογίζονταν
σε κάθε πείραμα ως ο μέσος όρος που προέκυπτε από τις μετρήσεις του οργάνου σε κάθε
άξονα. Στη συνέχεια, οι συντεταγμένες της θέσης ισορροπίας αφαιρούνταν από τις
αντίστοιχες χρονοσειρές ώστε να γίνει μετακίνηση της αρχικής θέσης κάθε άξονα στη
θέση με συντεταγμένες (0,0,0). Η παραπάνω διαδικασία παρουσιάζεται (για τους
οριζόντιους άξονες) στο Σχήμα 5.16. Αντίστοιχη διαδικασία ακολουθήθηκε για τον
κατακόρυφο άξονα. Στα πειράματα όπου οι δέκτες εκτελούσαν γραμμικές αρμονικές
ταλαντώσεις η συσκευή παραγωγής ταλαντώσεων τοποθετήθηκε με τρόπο ώστε ο άξονας
ταλάντωσης να ταυτίζεται με τον άξονα Ανατολή – Δύση (Σχήμα 5.17). Με τη μέθοδο
αυτή, στα πειράματα καταγραφής ταλαντώσεων μόνο οι μετακινήσεις στον άξονα
Ανατολή – Δύση αντιστοιχούσαν σε πραγματική μετακίνηση του δέκτη ενώ τυχούσες
μετακινήσεις στους άξονες Βορράς – Νότος και στον Κατακόρυφο οφείλονταν
αποκλειστικά σε σφάλματα των μετρήσεων.
Στο Σχήμα 5.18 παρουσιάζονται χρονοσειρές από πειράματα με ακίνητους δέκτες
όπως προέκυψαν μετά την επίλυση των αβεβαιοτήτων και την ομογενοποίηση των
συντεταγμένων. Οι άξονες στο Σχήμα 5.18 παρουσιάζονται ως Χ, Υ, Ζ. Ο άξονας Χ,
αντιστοιχεί στον άξονα βορράς – νότος, ο άξονας Υ, αντιστοιχεί στον άξονα ανατολή –
δύση, ενώ ο άξονας Ζ αντιστοιχεί στον κατακόρυφο άξονα. Στη συνέχεια της παρούσας
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διατριβής, οι άξονες των καταγραφών, θα αναφέρονται ως Χ, Υ, Ζ με την αντιστοιχία που
αναφέρθηκε προηγουμένως.
Επιπλέον, πρέπει να τονιστεί ότι τα ονόματα «Δέκτης 1» και «Δέκτης 2»
αντιστοιχούν στους ίδιους δέκτες GPS (τύπου Topcon Hiper Pro) για όλα τα πειράματα.
Με τον τρόπο αυτό, σε κάθε πείραμα ελέγχονται τα χαρακτηριστικά του ίδιου πάντα
οργάνου.

Σχήμα 5.16 Σχηματική απεικόνιση της μετακίνησης της αρχής του συστήματος
συντεταγμένων κάθε δέκτη. Οι τιμές Χ1, Υ1 και Χ2, Υ2, προέκυψαν ως μέσες τιμές των
καταγραφών κάθε δέκτη.

Σχήμα 5.17 Θέση και προσανατολισμός συσκευής παραγωγής ταλαντώσεων κατά τη
διάρκεια των πειραμάτων. Ο άξονας ταλάντωσης τοποθετούνταν, κατά τον άξονα ανατολή
– δύση.
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Σχήμα 5.18 Χρονοσειρές μεταβολών των συντεταγμένων στους τρεις άξονες όπως
προέκυψαν μετά από υπολογισμό και ομογενοποίηση των συντεταγμένων από τις
ταυτόχρονες μετρήσεις δύο ακίνητων δεκτών GPS ίδιου τύπου. Με οπτική παρατήρηση,
είναι εμφανείς οι διαφορές ανάμεσα στις συντεταγμένες των δύο δεκτών, καθώς και οι
μεγαλύτερες αποκλίσεις που παρατηρούνται στον κατακόρυφο άξονα

5.4.4 Ανάλυση χρονοσειρών σε χαμηλόσυχνες και υψίσυχνη συνιστώσα
Όπως είναι γνωστό, οι μετρήσεις GPS επηρεάζονται από πολλούς παράγοντες σφαλμάτων
(φαινόμενα ατμοσφαιρικών επιδράσεων, πολυανάκλαση του σήματος, σχηματισμός
δορυφόρων, σφάλματα οργάνου), οι οποίοι παρουσιάστηκαν αναλυτικά στο κεφάλαιο 2.
Κάθε παράγοντας, εισάγει σήμα θορύβου με διαφορετικά χαρακτηριστικά (εύρος,
συχνότητα) στις χρονοσειρές των μετρήσεων και δημιουργεί ψευδοδιακυμάνσεις των
συντεταγμένων. Μία διαδεδομένη μέθοδος προσέγγισης του θορύβου των δύο δεκτών
είναι η διάκρισή του σε επιμέρους συνιστώσες ανάλογα

με

τη συχνότητά του.

Συγκεκριμένα, ο θόρυβος των μετρήσεων συνήθως διακρίνεται στις παρακάτω
συνιστώσες:
α) Χαμηλόσυχνο θόρυβο και
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β) Υψίσυχνο θόρυβο
Η συνιστώσα του χαμηλόσυχνου θορύβου περιλαμβάνει σήματα θορύβου που καλύπτουν
ένα ευρύ φάσμα χαμηλών συχνοτήτων (περίπου 0,00005 – 0,01 Hz) και περιλαμβάνει
θόρυβο λόγω ατμοσφαιρικών επιδράσεων, θόρυβο λόγω πολυανάκλασης του δορυφορικού
σήματος, θόρυβο οφειλόμενο στο δέκτη κ.τ.λ. (Han and Rizos, 1997 ; Schartz and Wei,
1994 ; Kochly and Kijewski-Correa, 2006)
Η διάκριση του θορύβου σε συνιστώσες ανάλογα με τη συχνότητα του σήματος του
θορύβου, είναι μια μέθοδος που έχει υιοθετηθεί από πολλούς ερευνητές στο παρελθόν
(Kijewski-Correa and Kareem, 2003 ; Roberts et al., 2002 ; Psimoulis et al., 2008 ;
Ψιμούλης 2009) και υιοθετείται και στην παρούσα διατριβή. Ο διαχωρισμός των
χρονοσειρών σε χαμηλόσυχνη και υψηλόσυνη συνιστώσα, συνήθως γίνεται με χρήση
ειδικών φίλτρων. H μορφή των φίλτρων που έχουν χρησιμοποιηθεί κατά καιρούς, ποικίλει,
αφού έχουν χρησιμοποιηθεί πολύπλοκα φίλτρα βασισμένα σε wavelets (Pytharoyli et al.,
2006 ; Chen et al., 2001), φίλτρα που καθορίζουν τις παραμέτρους της συνιστώσας που θα
αφαιρεθεί (adaptive filters) (Meng, 2002), και κατωπερατά φίλτρα (low pass filters,
Kijewski Correa et al., 2006).
Στην παρούσα διατριβή το φίλτρο που χρησιμοποιήθηκε για το διαχωρισμό των
χρονοσειρών σε χαμηλόσυχνη και υψίσυχνη συνιστώσα ήταν φίλτρο τύπου Κυλιόμενου
Μέσου Όρου (Moving Average) με βήμα 1 και επικάλυψη 100. Κατά την εφαρμογή του
φίλτρου Moving Average σε μία χρονοσειρά, κάθε σημείο της χρονοσειράς αντικαθίσταται
από το μέσο όρο που προκύπτει από έναν αριθμό σημείων που λαμβάνονται εκατέρωθεν
του εκάστοτε σημείου της χρονοσειράς (Σχέση 5.3)
j

ulj 

m 1
2

1
 ui
m i  j  m 1

i=1,2,3,…,n και j = (m+1)/2,…,m-n

Σχέση (5.3)

2

όπου:
ui είναι το σημείο της αρχικής χρονοσειράς, το οποίο πρόκειται να αντικατασταθεί
uli είναι η νέα τιμή του σημείου της χρονοσειράς
m είναι η επικάλυψη (δηλαδή ο αριθμός των σημείων που θα χρησιμοποιηθούν για τον
υπολογισμό του εκάστοτε μέσου όρου
n είναι το συνολικό πλήθος των μετρήσεων

67

Με την εφαρμογή του φίλτρου Moving Average, στην αρχική χρονοσειρά,
προκύπτει μία εξομαλυσμένη καμπύλη, που αντιστοιχεί στη χαμηλόσυχνη συνιστώσα της
αρχικής χρονοσειράς. Το πόσο εξομαλυσμένη καμπύλη προκύπτει εξαρτάται από την
επικάλυψη που επιλέγεται. Μεγαλύτερη τιμή επικάλυψης οδηγεί σε πιο ομαλές καμπύλες.
Με την αφαίρεση της εξομαλυσμένης καμπύλης από την αρχική χρονοσειρά προκύπτει η
χρονοσειρά που αντιστοιχεί στην υψίσυχνη συνιστώσα του θορύβου. Στην περίπτωση, που
σε μία χρονοσειρά περιέχονται καταγραφές πραγματικής κίνησης (όπως για παράδειγμα
στις χρονοσειρές των πειραμάτων καταγραφής ταλαντώσεων της παρούσας διατριβής)
είναι σημαντικό να επιλεγεί τέτοια επικάλυψη για τη μέθοδο Moving Average, ώστε η
εξομαλυσμένη καμπύλη που αφαιρείται από την αρχική χρονοσειρά, να μην περιέχει μέρος
της καταγεγραμμένης κίνησης.
Στην παρούσα διατριβή, μετά από δοκιμές επιλέχθηκε σε όλα τα πειράματα να
εφαρμοστεί φίλτρο Moving Average με επικάλυψη 100 και βήμα 1. Με την εφαρμογή του
ίδιου φίλτρου σε όλα τα είδη των πειραμάτων, εξασφαλίστηκε ότι η χαμηλόσυχνη
συνιστώσα που προέκυπτε κάθε φορά περιείχε το ίδιο εύρος συχνοτήτων θορύβου. Η
διαδικασία εφαρμογής του φίλτρου, για το διαχωρισμό χρονοσειρών σε υψίσυχνη και
χαμηλόσυχνη συνιστώσα παρουσιάζονται στο Σχήμα 5.19 τόσο για χρονοσειρές που
προέκυψαν από καταγραφές ακίνητου δέκτη όσο και για χρονοσειρές που περιέχουν
καταγραφές ταλάντωσης.
Η χρήση φίλτρου τύπου Κυλιόμενου Μέσου Όρου (Moving Average) έχει
χρησιμοποιηθεί από πολλούς ερευνητές στο παρελθόν για την αφαίρεση χαμηλόσυχνου
θορύβου από χρονοσειρές και για το διαχωρισμό χρονοσειρών σε χαμηλόσυχνη και
υψίσυχνη συνιστώσα (Ψιμούλης, 2009 ; Roberts et al., 2002), καθώς και για την
εξομάλυνση χρονοσειρών που περιέχουν θόρυβο (Stephanedes and Chassiakos, 1993)
Στην παρούσα διατριβή, τόσο στα πειράματα με ακίνητους δέκτες όσο και στα
πειράματα όπου γινόταν καταγραφή ταλαντώσεων, η χαμηλόσυχνη συνιστώσα των
χρονοσειρών αντιστοιχούσε στο χαμηλόσυχνο θόρυβο των μετρήσεων. Η παραπάνω
θεώρηση βασίζεται στο γεγονός ότι σε κανένα πείραμα οι δέκτες δεν εκτελούσαν κίνηση
πολύ χαμηλής συχνότητας (<0,1 Hz) οι καταγραφές της οποίας είχαν κίνδυνο να
αφαιρεθούν με φίλτρο Moving Average επικάλυψης 100. Επίσης, κατά τις δοκιμές για τον
καθορισμό της επικάλυψης του φίλτρου, αυτή επιλέχθηκε ώστε να μην αφαιρεί
καταγραφές που να αντιστοιχούν σε πραγματική κίνηση του δέκτη GPS.
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Σχήμα 5.19 Διαδικασία διαχωρισμού χρονοσειρών σε χαμηλόσυχνη και υψίσυχνη
συνιστώσα με χρήση φίλτρου Moving Average. Η διαδικασία παρουσιάζεται για
καταγραφές από ακίνητο δέκτη (αριστερά) και για καταγραφές από δέκτη που εκτελεί
γραμμική αρμονική ταλάντωση συχνότητας 1 Hz

Η σύγκριση που πραγματοποιείται στην παρούσα διατριβή μεταξύ διαφόρων ειδών
καταγραφών από όργανα ίδιου και διαφορετικού τύπου αφορά τις αρχικές χρονοσειρές που
προκύπτουν από κάθε όργανο, καθώς και οι επιμέρους συνιστώσες κάθε χρονοσειράς.

5.4.5 Σύγκριση στατιστικών χαρακτηριστικών χρονοσειρών
5.4.5.1 Σύγκριση καταγραφών για πειράματα με ακίνητους δέκτες
Τα πειράματα με ακίνητους δέκτες περιελάμβαναν ταυτόχρονες καταγραφές
ποικίλης διάρκειας από δέκτες GPS ίδιου και διαφορετικού τύπου με συχνότητα
δειγματοληψίας 10 Hz. Ο κύριος όγκος των πειραμάτων (περίπου 35), αφορούσε σε
πειράματα διάρκειας λίγων δευτερολέπτων. Οι χρονοσειρές των πειραμάτων με ακίνητους
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δέκτες παρουσίαζαν τις ψευδοδιακυμάνσεις στις συντεταγμένες κάθε δέκτη για διάφορα
διαστήματα μετρήσεων. Οι ψευδοδιακυμάνσεις, οφείλονταν στην επίδραση του
χαμηλόσυχου και υψίσυχνου θορύβου των μετρήσεων. Για κάθε όργανο η ζώνη που
περικλείει το σύνολο των ψευδοδιακυμάνσεων αποτελεί το εύρος θορύβου κάθε οργάνου.
Συνήθως το εύρος θορύβου των μετρήσεων, προσδιορίζεται από τη ζώνη 3 (Mertikas,
2001; Nickitopoulou et al, 2006) όπου σ είναι η τυπική απόκλιση των μετρήσεων που
υπολογίζεται από τη Σχέση 5.4:





 (u  u
i

1

m

)2

 1

Σχέση (5.4)

όπου ui είναι οι τιμές της χρονοσειράς, ν το πλήθος των τιμών της χρονοσειράς και um η
μέση τιμή των τιμών της χρονοσειράς. Η ζώνη 3 περιλαμβάνει το 99% των μετρήσεων
αποκλείοντας τιμές που θεωρούνται χονδροειδή σφάλματα (Wdowinski et al. 1997).
Από τα παραπάνω, είναι φανερό ότι η τιμή της τυπικής απόκλσης που εμφανίζουν οι
χρονοσειρές, αποτελεί ένδειξη του σφάλματος των μετρήσεων. Στην παρούσα διατριβή,
συγκρίθηκε η τυπική απόκλιση που παρουσιάζουν ταυτόχρονες μετρήσεις ακίνητων
οργάνων GPS ίδιου και διαφορετικού τύπου για διάφορες διάρκειες μετρήσεων (μερικά
δευτερόλεπτα έως μερικές ώρες). Σκοπός της παραπάνω σύγκρισης ήταν:


Να συγκριθεί η τυπική απόκλιση (τυπικό σφάλμα) που παρουσιάζουν ταυτόχρονες

μετρήσεις από όργανα GPS ίδιου και διαφορετικού τύπου, και να μελετηθούν οι διαφορές
που παρουσιάζονται μεταξύ των οργάνων.


Να μελετηθεί η μεταβολή της τυπικής απόκλισης (τυπικού σφάλματος) των μετρήσεων

σε σχέση με τη μεταβολή της διάρκειας των μετρήσεων, που παρουσιάζεται σε κάθε
όργανο.
Η σύγκριση της τυπικής απόκλισης, πραγματοποιήθηκε:
Α) Για τις αρχικές χρονοσειρές ώστε να συγκριθεί το τυπικό σφάλμα των μετρήσεων
Β) Στις χαμηλόσυχνες χρονοσειρές ώστε να γίνει σύγκριση του εύρους του χαμηλόσυχνου
θορύβου που παρουσιάζει κάθε όργανο
Γ) Στις υψίσυχνες χρονοσειρές με σκοπό τη σύγκριση του εύρους του υψίσυχνου θορύβου
σε κάθε όργανο.
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5.4.5.2 Πειράματα με δέκτες που εκτελούσαν ταλαντώσεις
Παρόμοια διαδικασία με αυτήν που ακολουθήθηκε για τα πειράματα με ακίνητους
δέκτες ακολουθήθηκε και στα πειράματα καταγραφής αρμονικών ταλαντώσεων
ταλαντώσεων και προέκυψαν χρονοσειρές μεταβολής των συντεταγμένων των κινούμενων
δεκτών. Στα πειράματα αυτά χρησιμοποιήθηκαν μόνο δέκτες GPS του ίδιου τύπου
(Topcon Hiper Pro) oι οποίοι κατέγραφαν ταυτόχρονα την ίδια αρμονική ταλάντωση.
Στους άξονες όπου δεν υπήρχε ταλάντωση συγκρίθηκε η τυπική απόκλιση των
καταγραφών μεταξύ οργάνων GPS του ίδιου τύπου: Α) για τις αρχικές χρονοσειρές, Β) για
τη χαμηλόσυχνη συνιστώσα των χρονοσειρών και Γ) για την υψίσυχνη συνιστώσα των
χρονοσειρών
Σε ότι αφορά τις χρονοσειρές που αντιστοιχούσαν στους άξονες ταλάντωσης, αρχικά
έγινε αφαίρεση της χαμηλόσυχνης συνιστώσας των καταγραφών με χρήση του φίλτρου
Moving Average που περιγράφηκε παραπάνω. Στη συνέχεια αφαιρέθηκε και το σήμα της
ταλάντωσης. Το σήμα ταλάντωσης που αφαιρέθηκε προήλθε από προσαρμογή
ημιτονοειδούς καμπύλης στα δεδομένα με χρήση της Μ.Ε.Τ. Το τμήμα της αρχικής
χρονοσειράς που απέμενε μετά την αφαίρεση του σήματος ταλάντωσης αποτελούσε τον
υψίσυχνο θόρυβο των καταγραφών της ταλάντωσης για τον οποίο υπολογίστηκε η τυπική
απόκλιση και στη συνέχεια έγινε σύγκριση μεταξύ των δύο οργάνων. Επιπλέον, για τις
χρονοσειρές που αντιστοιχούσαν στον άξονα ταλάντωσης έγινε σύγκριση της τυπικής
απόκλισης που παρουσίαζε η χαμηλόσυχνη συνιστώσα των καταγραφών κάθε οργάνου.
Με την παραπάνω διαδικασία έγινε σύγκριση του τυπικού σφάλματος που
παρουσιάζεται σε κάθε όργανο, κατά την καταγραφή αρμονικών ταλαντώσεων, λόγω του
χαμηλόσυχνου και του υψίσυχνου θορύβου των μετρήσεων

5.4.6 Έλεγχος συσχέτισης χρονοσειρών
Για τον έλεγχο της συσχέτισης μεταξύ χρονοσειρών προερχόμενων από ταυτόχρονες
καταγραφές οργάνων ίδιου και διαφορετικού τύπου χρησιμοποιήθηκε ο συντελεστής
γραμμικής συσχέτισης r (correlation coefficient), που υπολογίζεται (για δύο πληθυσμούς yi
και zi (i=1,...v) από τη Σχέση 5.5.
Ο συντελεστής συσχέτισης παρουσιάζει το βαθμό συσχέτισης μεταξύ δύο
πληθυσμών. Οι τιμές του κυμαίνονται από 1 μέχρι –1. Συντελεστής συσχέτισης ίσος με 1
υποδηλώνει απόλυτη συσχέτιση μεταξύ των πληθυσμών. Συντελεστής συσχέτισης
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Σχέση (5.5)

για συντομία η ίδια σχέση γράφεται και ως εξής:

r

cov( y, z )
 x  z

Σχέση (5.6)

ίσος με -1 υποδηλώνει απόλυτα αντίστροφη συσχέτιση μεταξύ των πληθυσμών. Μικρές
τιμές του συντελεστή συσχέτισης (κοντά στο μηδέν), δείχνουν μικρή συσχέτιση μεταξύ
των δύο πληθυσμών.
Στην παρούσα διατριβή υπολογίστηκαν ο συντελεστές γραμμικής συσχέτισης
μεταξύ των αρχικών χρονοσειρών και των επιμέρους συνιστωσών τους, τόσο για
καταγραφές από ακίνητους δέκτες, όσο και για καταγραφές από δέκτες που ετελούσαν
ταλαντώσεις.
Στόχοι των παραπάνω ελέγχων της συσχέτισης ήταν:


Ο έλεγχος ομοιότητας των καταγραφών ακίνητων οργάνων GPS ίδιου και

διαφορετικού τύπου που μετρούν υπό τις ίδιες συνθήκες


Ο έλεγχος ομοιότητας του υψίσυχνου και χαμηλόσυχνου θορύβου των μετρήσεων από

όργανα GPS ίδιου και διαφορετικού τύπου.


Να ελεγχθεί το πόσο η ομοιότητα μεταξύ των παραπάνω χρονοσειρών επηρεάζεται

από τη διάρκεια των καταγραφών σε κάθε όργανο


Να ελεγχθεί η ομοιότητα μεταξύ καταγραφών της ίδιας ταλάντωσης από όργανα GPS

ίδιου τύπου

5.4.7 Έλεγχος Χρονικής Υστέρησης μεταξύ των οργάνων
Για τη διερεύνηση ύπαρξης πιθανής χρονικής υστέρησης μεταξύ των μετρήσεων από
όργανα ίδιου και διαφορετικού τύπου, εφαρμόστηκε η μέθοδος cross correlation
(ετεροσυσχέτιση).
Κατά την ανάλυση Cross Correlation δύο χρονοσερές Α και Β συγκρίνονται μεταξύ
τους σε κύκλους. Σε κάθε κύκλο, η μία χρονοσειρά μετατοπίζεται ως προς την άλλη κατά
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ένα σταθερό χρονικό βήμα. Μετά τη μετάθεση, γίνεται υπολογισμος του συντελεστή
διασυσχέτισης για το τμήμα κατά το οποίο οι δύο χρονοσειρές αλληλοεπικαλύπτονται
χρησιμοποιώντας τα κοινά ζεύγη των δύο χρονοσειρών. Ο συντελεστής διασυσχέτισης που
υπολογίζεται σε κάθε κύκλο σχεδιάζεται σε σχέση με την αντίστοιχη συνολική τιμή
μετάθεσης στον κύκλο αυτό (Σχήμα 5.20). Ο συντελεστής διασυσχέτισης είναι αντίστοιχος
με το συντελεστή γραμμικής συσχέτισης (Σχέση 5.5) και παίρνει τιμές από –1 έως 1.
Τιμές κοντά στο 1 και το –1 υποδηλώνουν καλή συσχέτιση.
Από το διάγραμμα χρονικής μετάθεσης – συντελεστή διασυσχέτισης μπορούν να
εξαχθούν οι εξής πληροφορίες γα δύο χρονοσειρές (Davis 1986 ; Randall and Tech, 1987):


Το πόσο στενή είναι η συσχέτιση μεταξύ δύο χρονοσειρών



Τη χρονική υστέρηση της μίας χρονοσειράς ως προς την άλλη, ώστε να παρουσιάζουν

τη μέγιστη δυνατή υστέρηση


Πιθανές κοινές συχνότητες μεταξύ των δύο χρονοσειρών

Προϋπόθεσεις για την εφαρμογή της μεθόδου cross correlation, είναι:


Οι χρονοσειρές να αποτελούνται από ισαπέχουσες τιμές



Οι χρονοσειρές να έχουν το ίδιο μήκος



Οι χρονοσειρές να αντιστοιχούν στο ίδιο χρονικό διάστημα
Η ανάλυση Cross Correlation, εφαρμόστηκε μεταξύ των χρονοσειρών του

υψίσυχνου και χαμηλόσυχνου θορύβου των καταγραφών, καθώς και μεταξύ των
καταγραφών ταλαντώσεων. Η εφαρμογή της μεθόδου έγινε με χρήση του λογισμικού
Origin 8.0

Σχήμα 5.20 Σχηματική απεικόνιση της διαδικασίας εφαρμογής της μεθόδου Cross
Correlation (Πυθαρούλη, 2007 – τροποποιημένο από Davis 1986)
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Σκοπός της παραπάνω διαδικασίας, ήταν Α) Να ελεγχθεί η πιθανή ύπαρξη χρονικής
υστέρησης (χρονικής συσχέτισης) μεταξύ i) του θορύβου οργάνων GPS ίδιου και
διαφορετικού τύπου και ii) μεταξύ των καταγραφών της ίδιας ταλάντωση από όργανα GPS
ίδιου τύπου και Β) Να ανιχνευθούν πιθανές κοινές συχνότητες (που να αντιστοιχούν σε
θόρυβο) μεταξύ χρονοσειρών από όργανα GPS του ίδιου και διαφορετικού τύπου.

5.4.8 Ανάλυση καταγραφών στο πεδίο των συχνοτήτων
Όπως έχει προαναφερθεί, οι χρονοσειρές που προέρχονται από μετρήσεις GPS
περιέχουν διαφόρων ειδών θόρυβο με μορφή σημάτων ορισμένου εύρους και συχνότητας.
Για την ανίχνευση των συχνοτήτων του θορύβου είναι αναγκαία η ανάλυση των
καταγραφών στο πεδίο των συχνοτήτων. Επιπλέον, όταν οι χρονοσειρές περιέχουν σήμα
πραγματικής περιοδικής κίνησης (όπως οι ταλαντώσεις που καταγράφηκαν στα πειράματα
της παρούσας διατριβής) με ανάλυση στο πεδίο των συχνοτήτων, είναι δυνατή η ανίχνευση
των συχνοτήτων των κινήσεων αυτών. Για τη μεταφορά των χρονοσειρών από το πεδίο
του χρόνου στο πεδίο των συχνοτήτων, εφαρμόζεται η διαδικασία της φασματικής
ανάλυσης των χρονοσειρών. Κατά τη φασματική ανάλυση, ένα σήμα το οποίο αποτελείται
από επιμέρους σήματα διαφόρων συχνοτήτων, διασπάται σε επιμέρους συνιστώσες με
συγκεκριμένη συχνότητα η καθεμία (Φωτόπουλος, 2007).
Στη διεθνή βιβλιογραφία υπάρχουν πολλές μέθοδοι φασματικής ανάλυσης, με πιο
γνωστή τον “Ταχύ Μετασχηματισμό Fourier” (FFT). Στην παρούσα εργασία η μέθοδος
φασματικής ανάλυσης που χρησιμοποιήθηκε, είναι το “Κανονικοποιημένο Περιοδόγραμμα
Lomb”. Η μέθοδος αυτή, βασίζεται σε έναν αλγόριθμο που ανέπτυξε ο Lomb (1976) και
αργότερα ο Scargle (1982). Τα πλεονεκτήματα της συγκεκριμένης μεθόδου φασματικής
ανάλυσης είναι (Πυθαρούλη, 2007).:
 Η δυνατότητα φασματικής ανάλυσης

μη ισαπεχόντων δεδομένων γεγονός πολύ

χρήσιμο σε περιπτώσεις μετρήσεων από όργανα που πιθανώς να παρουσιάσουν κενά στις
μετρήσεις όπως RTS, GPS κτλ
 Η δυνατότητα φασματικής ανάλυσης σημάτων ακόμη και αν περιέχουν μεγάλο ποσό
θορύβου
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 Η δυνατότητα φασματικής ανάλυσης χρονοσειρών μικρού μήκους (π.χ. μερικών
δευτερολέπτων), χωρίς να μειώνεται η ποιότητα των αποτελεσμάτων λόγω της εισαγωγής
μηδενικών δεδομένων ή παρεμβολών (interpolation)
 Η δυνατότητα εκτίμησης της στατιστικής σημαντικότητας των αποτελεσμάτων
Ο αλγόριθμος του Κανονικοποιημένου Περιοδογράμματος Lomb ισοδυναμεί με
προσαρμογή μίας ημιτονοειδούς καμπύλης όπως αυτή της Σχέσης 5.7, στα δεδομένα με τη
Μέθοδο των Ελαχίστων Τετραγώνων (Μ.Ε.Τ.).
h(t )  a  cos(

2
2
 (t   ))  b  sin(  (t   ))
T
T

Σχέση (5.7)

Η τιμή του Κανονικοποιημένου Περιοδογράμματος Lomb, P(T) για μία περίοδο Τ, δίνεται
από τη Σχέση 5.8 (Pytharouli and Stiros, 2008).

2  (ti   ) 2
2  (ti   ) 2 
 N
[ ( x   )  cos
] [ Nj 1 ( x j   )  sin
] 
1  j 1 j
T
T

P(T ) 

 Σχέση(5.8)
2  2 
N
2 2  (ti   )
N
2 2  (ti   )

 j 1 cos
 j 1 sin


T
T
όπου η παράμετρος τ ορίζεται από τη Σχέση 5.9
4 t
 Nj 1 sin( i )
4
T
tan(
)
t
4

 Nj 1 cos( i )
T

Σχέση (5.9)

και Ν ο συνολικός αριθμός παρατηρήσεων
ti η χρονική στιγμή που αντιστοιχεί στην καταγραφή xι
μ η μέση τιμή των παρατηρήσεων
σ2 η τυπική απόκλιση των παρατηρήσεων
Η τιμή του περιοδογράμματος είναι αδιάστατη και εκφράζει την πιθανότητα
ύπαρξης περιοδικότητας με περίοδο Τ μέσα στη χρονοσειρά. Επίσης μέσω του
Κανονικοποιημένου Περιοδγράμματος Lomb μπορεί να οριστεί κα το επίπεδο
σημαντικότητας των τιμών συχνοτήτων. Το επίπεδο σημαντικότητας δεν προσδιορίζει
ποιες συχνότητες είναι πραγματικές ή όχι, αλλά δείχνει ποιες συχνότητες είναι στατιστικά
σημαντικές. Η εφαρμογή του αλγορίθμου του Κανονικοποιημένου Περιοδογράμματος
Lomb, έγινε με χρήση του κώδικα “normperiod”. Ο κώδικας “normperiod” έχει αναπτυχθεί
σε γλώσσα FORTRAN στο Εργαστήριο Γεωδαισίας και Γεωδαιτικών Εφαρμογών του
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Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών (Πυθαρούλη 2007).
Φασματική ανάλυση χρονοσειρών με χρήση του κώδικα “normperiod”, έχει γίνει με
επιτυχή αποτελέσματα, σε πολλές εργασίες κατά το παρελθόν (Pytharouli and Stiros, 2008
; Psimoulis and Stiros, 2008 ; Mao et al., 1999).
Ένας περιορισμός που τίθεται για τη φασματική ανάλυση είναι ο περιορισμός για τις
συχνότητες που καθορίζονται από το θεώρημα Nyquist (Proakis and Manolakis, 1996 ;
Φωτόπουλος, 1997). Σύμφωνα με το θεώρημα αυτό, εάν Δt είναι το χρονικό διάστημα
μεταξύ των τιμών μίας χρονοσειράς (εν προκειμένω μεταξύ των μετρήσεων του GPS) η
μέγιστη τιμή συχνότητας που μπορεί να εντοπιστεί μέσα στο σήμα, είναι:

Fmax 

1
2 t

Σχέση (5.10)

Στις μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν για την παρούσα εργασία η συχνότητα
δειγματοληψίας ήταν 10 Hz, δηλαδή το χρονικό διάστημα μεταξύ των μετρήσεων ήταν Δt
= 0.1 second. Έτσι η μέγιστη συχνότητα που θα μπορούσε να εντοπιστεί με φασματική
ανάλυση των μετρήσεων, είναι 5 Hz (ο περιορισμός αυτός δεν ισχύει όταν τα δεδομένα δεν
είναι ισαπέχοντα).
Ένας επιπλέον περιορισμός στις συχνότητες που είναι δυνατόν να υπολογιστούν
μέσω φασματικής ανάλυσης, τίθεται από τη χρονική διάρκειά της καθώς η μέγιστη
περίοδος που μπορεί να υπολογιστεί με φασματική ανάλυση μίας χρονοσειράς, ισούται με
τη διάρκειας της χρονοσειράς (Bath 1974). Αντίστοιχα η ελάχιστη τιμή συχνότητας δίνεται
από τον τύπο:
Fmin 

1
To

Σχέση (5.11)

Από τις Σχέσεις (5.8) και (5.9) εισάγεται μία αμφίπλευρη ανίσωση/δέσμευση που επιτρέπει
εκτίμηση στατιστικά σημαντικών συχνοτήτων.
Με την παραπάνω μέθοδο φασματικής ανάλυσης, επεξεργάστηκαν οι αρχικές
χρονοσειρές και οι υψίσυχνες συνιστώσες από τις μετρήσεις των ακίνητων δεκτών καθώς
και από τις μετρήσεις των ταλαντώσεων. Σκοπός της ανάλυσης ήταν:
Α) Να προσδιοριστεί το εύρος συχνοτήτων του υψίσυχνου και του χαμηλόσυχνου θορύβου
από κάθε όργανο GPS και να σημειωθούν πιθανές διαφορές από όργανο σε όργανο.
Β) Να προσδιοριστούν οι συχνότητες ταλάντωσης από τις καταγραφές ομοίων οργάνων
GPS για να εντοπιστούν τυχούσες διαφορές
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6.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ

ΚΑΤΑΓΡΑΦΩΝ

ΑΠΟ

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΕΚΤΩΝ GPS
6.1 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗ ΜΟΡΦΗ ΤΩΝ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΩΝ ΚΑΘΕ ΟΡΓΑΝΟΥ
Όπως έχει αναφερθεί προηγουμένως, τα πειράματα με ακίνητους δέκτες
περιελάμβαναν καταγραφές από δύο ακίνητους δέκτες GPS που χωρίστηκαν ανάλογα με
τη διάρκεια στις εξής κατηγορίες:
Α) Καταγραφές μικρής διάρκειας (10-100 sec - 35 πειράματα)
B) Καταγραφές διάρκειας περίπου 5 min (10 πειράματα)
Γ) Καταγραφές διάρκειας περίπου 15 min (10 πειράματα)
Δ) Καταγραφές διάρκειας περίπου 30 min (8 πειράματα)
Ε) Καταγραφές με διάρκεια πάνω από μία ώρα (5 πειράματα).
Σε όλα τα πειράματα, χρησιμοποιήθηκε συχνότητα δειγματοληψίας 10 Hz.
6.1.1 Χαρακτηριστικά διαφορών συντεταγμένων από τα δύο όργανα
Στα Σχήματα 6.1 έως 6.5 παρουσιάζονται διαγράμματα χαρακτηριστικών
χρονοσειρών από κάθε κατηγορία πειραμάτων με σταθερούς δέκτες. Στα διαγράμματα
εμφανίζεται η αρχική χρονοσειρά, η χαμηλόσυχνη συνιστώσα και η υψίσυχνη συνιστώσα
σε κάθε άξονα και για τους δύο δέκτες ίδιου τύπου που χρησιμοποιήθηκαν σε κάθε
πείραμα. Σε κάθε διάγραμμα, οι καταγραφές, αντιστοιχούν σε θόρυβο του οργάνου, καθώς
οι δέκτες ήταν ακίνητοι. Η ονομασίες «Δέκτης 1» και «Δέκτης 2» αντιστοιχούν πάντα στα
ίδια όργανα.
Για τα Σχήματα 6.1 έως 6.5 μπορούν να γίνουν οι εξής παρατηρήσεις:
 Παρατηρούνται φαινομενικές μεταβολές των συντεταγμένων κάθε οργάνου με την
πάροδο του χρόνου οι οποίες έχουν μορφή: Α) περιοδικού σήματος χαμηλών και υψηλών
συχνοτήτων με εύρος που ποικίλει και Β) έντονων τοπικών διακυμάνσεων (Σχ 6.2 στον
άξονα Ζ)
 Παρατηρούνται εντονότερες διακυμάνσεις στον κατακόρυφο άξονα σε σχέση με τους
οριζόντιους άξονες πράγμα που αντικατοπτρίζεται και από το μεγαλύτερο τυπικό σφάλμα
που παρουσιάζουν τα όργανα στον κατακόρυφο άξονα. Το φαινόμενο αυτό παρουσιάζεται
τόσο στις αρχικές χρονοσειρές όσο και στις συνιστώσες τους και είναι αναμενόμενο
(Kaplan and Hegarty, 2006).
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 Παρατηρούνται σημαντικές διαφορές στη μορφή των χρονοσειρών κάθε οργάνου.
 Παρατηρείται ότι το τυπικό σφάλμα των αρχικών χρονοσειρών και των
χαμηλόσυχνων συνιστωσών δε διαφοροποιείται σημαντικά από όργανο σε όργανο για
στους οριζόντιους άξονες. Σημαντικές διαφορές μεταξύ του τυπικού σφάλματος κάθε
οργάνου παρουσιάζονται στον κατακόρυφο άξονα.
 Παρατηρείται ότι το τυπικό σφάλμα που χαρακτηρίζει την υψίσυχνη συνιστώσα των
καταγραφών δε διαφοροποιείται από όργανο σε όργανο παρά μόνο από άξονα σε άξονα. Η
τιμή του τυπικού σφάλματος της υψίσυχνης χρονοσειράς είναι λίγο υψηλότερη στον άξονα
Χ σε σχέση με τον άξονα Y και κυμαίνεται ανάμεσα στα 2-3 mm. Στον κατακόρυφο
άξονα, το τυπικό σφάλμα της υψίσυχνης χρονοσειράς είναι μεγαλύτερο από αυτό των
οριζόντιων αξόνων (4–6 mm) ενώ δεν παρουσιάζει ιδιαίτερες διαφορές από όργανο σε
όργανο.
Στο Σχήμα 6.6, παρουσιάζονται οι διαφορές μεταξύ αρχικών χρονοσειρών των δύο
οργάνων και αντιστοιχούν στις χρονοσειρές των Σχημάτων 6.1 έως 6.5. Χαρακτηριστικό
των διαφορών είναι ότι στις περισσότερες περιπτώσεις ο μέσος όρος τους διαφέρει από το
μηδέν, γεγονός που κάνει φανερό ότι οι ταυτόχρονες καταγραφές από τα ίδιου τύπου
όργανα, παρουσιάζουν διαφορές στην τιμή.
6.1.2 Πιθανός ρόλος αστάθειας λογισμικού στην παρουσία διαφορών από όργανο σε
όργανο
Για να ελεγχθεί αν οι διαφορές που εμφανίστηκαν μεταξύ των δύο οργάνων στα
Σχήματα 6.1 έως 6.5 οφείλονται στην επεξεργασία που έγινε από το πρόγραμμα Pinnacle
στο Σχήμα 6.7 παρουσιάζονται τα πρωτογενή δεδομένα (raw data) που προήλθαν από κάθε
όργανο (πριν γίνει η επεξεργασία τους) τα οποία αντιστοιχούν στα σχήματα 6.1 έως 6.5.
Επίσης, εμφανίζεται και ο αριθμός δορυφόρων που ήταν ορατοί για κάθε όργανο κατά τη
διάρκεια των πειραμάτων. Στα πρωτογενή δεδομένα είναι και πάλι εμφανείς οι διαφορές
μεταξύ των μετρήσεων κάθε οργάνου. Οι διακυμάνσεις στις συντεταγμένες είναι πολύ
εντονότερες (μερικά μέτρα), καθώς ο προσδιορισμός των συντεταγμένων έχει γίνει με τη
μέθοδο “standalone” (παράγραφος 3.5.3.4) η οποία έχει πολύ μικρότερη ακρίβεια από τη
μέθοδο “differential” (Smith, 1997).

Η εμφάνιση διαφορών μεταξύ των πρωτογενών

δεδομένων κάθε οργάνου υποδεικνύει ότι οι διαφορές μεταξύ των χρονοσειρών που
προήλθαν από την επεξεργασία με το πρόγραμμα Pinnacle (Σχήματα 6.1 έως 6.5) δεν
οφείλονται στην επεξεργασία αλλά στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε οργάνου.
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Διάρκεια Καταγραφών < 100sec

Σχήμα 6.1 Πείραμα διάρκειας 70 sec. Με οπτική σύγκριση είναι εμφανείς οι διαφορές στη μορφής της αρχικής χρονοσειράς και της
χαμηλόσυχνης συνιστώσας των καταγραφών κάθε οργάνου. Το τυπικό σφάλμα (που υποδηλώνεται μέσω της τυπικής απόκλισης με το
γράμμα σ στο δεξί μέρος κάθε διαγράμματος) και για τα δύο όργανα είναι μεγαλύτερο στον άξονα Ζ (κατακόρυφο). Επίσης η τιμή του
τυπικού σφάλματος στον κατακόρυφο άξονα διαφέρει σημαντικά (περίπου 2,5 mm) μεταξύ των δύο οργάνων. Στους οριζόντιους άξονες η
τιμή του τυπικού σφάλματος δεν παρουσιάζει σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο οργάνων. Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι στην αρχική
χρονοσειρά και στη χαμηλόσυχνη συνιστώσα της, υπάρχει διαφορά στο απόλυτο μηδέν κάθε οργάνου. Σε ότι αφορά στην υψίσυχνη
συνιστώσα των καταγραφών δεν παρουσιάζονται σημαντικές διαφορές στο τυπικό σφάλμα που παρουσιάζει κάθε όργανο.
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Διάρκεια Καταγραφών ~ 5 min

Σχήμα 6.2 Πείραμα διάρκειας 254 sec (4,2 min). Στα δεδομένα του πειράματος είναι εμφανείς οι διαφορές στη μορφή της αρχικής
χρονοσειράς και των συνιστωσών της όπως αυτές παρουσιάζονται από όργανο σε όργανο. Σε ότι αφορά το τυπικό σφάλμα, παρουσιάζει
διαφορές στην τιμή μεταξύ των δύο οργάνων (πάνω από 2 mm), στην αρχική χρονοσειρά και στη χαμηλόσυχνη συνιστώσα. Στην υψίσυχνη
συνιστώσα, παρουσιάζεται χαμηλότερη τιμή τυπικού σφάλματος σε όλους τους άξονες και στα δύο όργανα. Επίσης, στην υψίσυχνη
συνιστώσα δεν παρουσιάζονται σημαντικές διαφορές στο τυπικό σφάλμα μεταξύ των δύο οργάνων. Από τα σχήματα φαίνεται ότι και στα δύο
όργανα παρουσιάζονται εντονότερες διακυμάνσεις στον κατακόρυφο άξονα, σε σχέση με τους οριζόντιους. Τέλος,, αξίζει να σημειωθεί ότι οι
χρονοσειρές των σχημάτων παρουσιάζουν χονδροειδή σφάλματα (outliers) τα οποία διαφέρουν από όργανο σε όργανο σε ότι αφορά τόσο στη
θέση τους (χρονικά μέσα στη χρονοσειρά) όσο και στο εύρος.
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Διάρκεια Καταγραφών ~ 15 min

Σχήμα 6.3 Πείραμα διάρκειας 840 sec (14 min). Με οπτική σύγκριση μεταξύ των διαγραμμάτων που αντιστοιχούν σε κάθε όργανο, είναι
εμφανείς οι διαφορές στη μορφή των χρονοσειρών, και στο εύρος της φαινομενικής μεταβολής των συντεταγμένων. Όπως και στα
προηγούμενα σχήματα, στον κατακόρυφο άξονα, και τα δύο όργανα παρουσιάζουν μεγαλύτερες διακυμάνσεις, οι οποίες όμως διαφέρουν σε
εύρος (4,3 mm στην αρχική χρονοσειρά και 4,1 mm στη χαμηλόσυχνη συνιστώσα). Στην υψίσυχνη συνιστώσα, η διαφορά είναι σχεδόν
ασήμαντη (1,5 mm). Στους οριζόντιους άξονες οι διαφορές στο τυπικό σφάλμα των οργάνων είναι επίσης πολύ μικρές (1 – 1,5) mm.. Τέλος
αξίζει να σημειωθεί ότι τα χονδροειδή σφάλματα που εμφανίζονται στις μετρήσεις των δύο οργάνων, διαφέρουν σε θέση και εύρος.
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Διάρκεια Καταγραφών ~ 30 min

Σχήμα 6.4 Πείραμα διάρκειας 2010 sec (33.5 min). Όπως και στα προηγούμενα πειράματα και σε αυτό παρουσιάζονται εμφανείς διαφορές
στη μορφή των καταγραφών που προήλθαν από κάθε όργανο, τόσο στην αρχική χρονοσειρά όσο και στις συνιστώσες της. Στους οριζόντιους
άξονες οι διαφορές στο τυπικό σφάλμα μεταξύ των οργάνων είναι πολύ μικρές (1-1,5 mm) στην αρχική χρονοσειρά και στις επιμέρους
συνιστώσες. Στον κατακόρυφο άξονα τα δύο όργανα διαφέρουν σημαντικά στο τυπικό σφάλμα που παρουσιάζουν στην αρχική χρονοσειρά
και στη χαμηλόσυχνη συνιστώσα. Στην υψίσυχνη συνιστώσα, η διαφορά που παρουσιάζουν είναι σχεδόν ασήμαντη.
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Διάρκεια Καταγραφών > 1h

Σχήμα 6.5 Πείραμα διάρκειας 9596 sec (2,6 h). Στις χρονοσειρές αυτού του πειράματος, με οπτική σύγκριση, είναι εμφανείς οι σημαντικές
διακυμάνσεις που παρουσιάζει κάθε όργανο, ο οποίες διαφέρουν σε μορφή και εύρος από όργανο σε όργανο. Σημαντικές διαφορές μεταξύ
του τυπικού σφάλματος που παρουσιάζει κάθε όργανο εμφανίζονται μόνο στην αρχική χρονοσειρά και στη χαμηλόσυχνη συνιστώσα της για
τον κατακόρυφο άξονα. Τα δύο όργανα, παρουσιάζουν παρόμοιο τυπικό σφάλμα στους οριζόντιους άξονες. Επίσης, το τυπικό σφάλμα της
υψίσυχνης χρονοσειράς δεν παρουσιάζει σημαντικές διαφορές από όργανο σε όργανο τόσο στους οριζόντιους, όσο και στον κατακόρυφο
άξονα.
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Σχήμα 6.6 Διαφορές καταγραφών Δέκτη 1 και Δέκτη 2 σε κάθε άξονα για τις αρχικές χρονοσειρές των πειραμάτων που παρουσιάζονται στα
Σχήματα 6.1 μέχρι 6.5. Παρατηρείται ότι ο μέσος όρος των διαφορών διαφέρει από το μηδέν πράγμα που δείχνει ότι οι ταυτόχρονες
καταγραφές από τα ίδιου τύπου όργανα, παρουσιάζουν διαφορές στην τιμή. Επίσης, η τυπική απόκλιση των διαφορών παρουσιάζεται
μεταβαλλόμενη και ελαφρά μεγαλύτερη στον άξονα Ζ
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Σχήμα 6.7 Πρωτογενή δεδομένα από κάθε όργανο (δεδομένα από τα αρχεία μετρήσεων κάθε οργάνου) και αριθμός ορατών δορυφόρων για
κάθε όργανο. Τα διαγράμματα αντιστοιχούν στα πειράματα των Σχημάτων 6.1 έως 6.5. Στα Σχήματα παρατηρούνται σημαντικές διαφορές
μεταξύ των ανεπεξέργαστων καταγραφών από όργανα ίδιου τύπου γεγονός που υποδεικνύει ότι οι διαφορές που παρατηρήθηκαν στα
Σχήματα 6.1 έως 6.5 δεν οφείλονται στην επεξεργασία των δεδομένων από το πρόγραμμα Pinnacle αλλά στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε
οργάνου.
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6.2 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ (ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ, ΤΥΠΙΚΗ
ΑΠΟΚΛΙΣΗ, ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ) ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ
ΟΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΕ ΟΡΓΑΝΟΥ
6.2.1 Σύγκριση μέσων όρων χρονοσειρών
Αρχικά υπολογίστηκαν οι μέσοι όροι της αρχικής χρονοσειράς και των συνιστωσών
της σε κάθε άξονα για κάθε ένα από τα 68 πειράματα σταθερών δεκτών. Ο μέσος όρος
ελέγχθηκε καθώς αποτελεί μία ένδειξη της φαινομενικής απόκλισης των συντεταγμένων
του δέκτη από το μηδέν.
Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται υπό μορφή διαγραμμάτων στο Σχήμα 6.8 όπου
απεικονίζονται οι μέσοι όροι των χρονοσειρών σε σχέση με τη διάρκεια των καταγραφών.
Καθώς οι διάρκειες των χρονοσειρών διαφέρουν σημαντικά (από μερικά δευτερόλεπτα
μέχρι μερικές ώρες) οι τιμές των μέσων όρων έχουν διαταχθεί με βάση τη διάρκεια κάθε
πειράματος σε λογαριθμική κλίμακα. Με βάση το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια των
πειραμάτων οι δέκτες ήταν ακίνητοι, η θεωρητική τιμή του μέσου όρου είναι μηδέν ενώ οι
αποκλίσεις του από το μηδέν οφείλονται σε επίδραση σφαλμάτων. Από το Σχήμα 6.8, είναι
εμφανή τα εξής:


Και στα δύο όργανα, για τα πειράματα μικρής διάρκειας (μέχρι 100sec), η τιμή
του μέσου όρου της αρχικής χρονοσειράς και της χαμηλόσυχνης συνιστώσας
αποκλίνει σημαντικά από το μηδέν (μέχρι και 20mm στους οριζόντιους άξονες και
μέχρι 40 mm στον κατακόρυφο άξονα)



στα πειράματα μικρής διάρκειας οι αποκλίσεις των μέσων όρων των χρονοσειρών
από το μηδέν έχουν γενικά διαφορετικές τιμές σε κάθε ένα από τα δύο όργανα



Για τα πειράματα διάρκειας από 5 min και πάνω ο μέσος όρος έχει πρακτικά τιμή
μηδέν.



Σχετικά με την υψίσυχνη συνιστώσα φαίνεται ότι ο μέσος όρος της είναι πρακτικά
μηδέν ανεξάρτητα του μεγέθους των χρονοσειρών.
Τα παραπάνω

ήταν αναμενόμενα, καθώς έντονες διακυμάνσεις μέσα σε μία

χρονοσειρά επηρεάζουν περισσότερο την τιμή του μέσου όρου όσο μικρότερη σε μέγεθος
είναι η χρονοσειρά. Για το λόγο αυτό παλαιότερες μελέτες βασισμένες σε μακροχρόνιες
καταγραφές GPS (π.χ. Nicolaidis et al., 2001 ; Mertikas, 2001), θεωρούσαν ότι η επίδραση
σφαλμάτων μακράς περιόδου ουσιαστικά εξουδετερώνεται με εύρεση του μέσου όρου
(απλού ή σταθμισμένου) χρονοσειρών πολύ μεγάλης διάρκειας (π.χ. για διάρκειες ίσες με
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Σχήμα 6.8 Διαγράμματα μέσου όρου χρονοσειρών συναρτήσει της διάρκειάς τους για τις αρχικές χρονοσειρές και τις συνιστώσες τους. Είναι
εμφανές ότι για τα πειράματα με διάρκεια μικρότερη των 100sec ο μέσος όρος της αρχικής χρονοσειράς και της χαμηλόσυχνης συνιστώσας ο
μέσος όρος αποκλίνει σημαντικά από μηδέν. Για μεγαλύτερες διάρκειες καταγραφών (διάρκεια πάνω από 5min) ο μέσος όρος είναι περόπου
μηδέν.Για την υψίσυχνη χρονοσειρά ο μέσος όρος είναι περίπου μηδέν ανεξαρτήτως διάρκειας καταγραφών.
Πίνακας 6.1 Μέγιστες αποκλίσεις του μέσου όρου των φαινομενικών αποκλίσεων από το μηδέν (που προέκυψαν από 68 πειράματα ακίνητων
δεκτών διαφόρων διαρκειών). Οι μέγιστες αποκλίσεις παρουσιάζονται στον άξονα Ζ, ενώ από τους οριζόντιους άξονες μεγαλύτερες
αποκλίσεις παρουσιάζει ο άξονας Χ. Οι αποκλίσεις που παρουσιάζουν οι υψίσυχνες συνιστώσες των καταγραφών είναι πρακτικά μηδέν.

Άξονας
X
Y
Z

Max Απόκλιση Μέσου Όρου Φαινομενικών Αποκλίσεων από το μηδέν
(mm)
Αρχική Χρονοσειρά
Χαμηλόσυχνη Συνιστώσα Υψίσυχνη Συνιστώσα
Δέκτης 1
Δέκτης 2
Δέκτης 1
Δέκτης 2
Δέκτης 1
Δέκτης 2
20,6
27,3
20,5
27,5
0,5
0,7
14,5
16,9
13,3
16,8
0,9
0,6
45,4
37,7
47
37,8
1,6
1,5
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μία ή περισσότερες ημέρες). Για την υψίσυχνη συνιστώσα ο μέσος όρος των αποκλίσεων
είναι περίπου μηδέν αφού δεν παρουσιάζει μεγάλου εύρους διακυμάνσεις.
Στον Πίνακα 6.1 παρουσιάζονται οι μέγιστες αποκλίσεις του μέσου όρου των
καταγραφών από το μηδέν. Οι μέγιστες αποκλίσεις παρατηρούνται στον άξονα Ζ και είναι
της τάξης των 7 και 9 mm για την αρχική χρονοσειρά και την υψίσυχνη συνιστώσα
αντίστοιχα. Μεταξύ των δύο οργάνων, παρατηρούνται σημαντικές διαφορές στην τιμή της
μέγιστης απόκλισης, κυρίως στον άξονα Χ (περίπου 7mm) και στον άξονα Ζ (περίπου
9mm)
6.2.2 Σύγκριση τυπικών αποκλίσεων χρονοσειρών
Στη συνέχεια της σύγκρισης των στατιστικών μεγεθών υπολογίστηκε η τυπική
απόκλιση των χρονοσειρών κάθε πειράματος. Οι τιμές της τυπικής απόκλισης κάθε
χρονοσειράς σχεδιάστηκαν ως συνάρτηση της διάρκειας των καταγραφών. Λόγω της
μεγάλης διαφοράς των διαρκειών των χρονοσειρών οι τιμές της τυπικής απόκλισης
τοποθετήθηκαν σε διάγραμμα με λογαριθμική κλίμακα του χρόνου. Τα διαγράμματα της
τυπικής απόκλισης των χρονοσειρών συναρτήσει του χρόνου παρουσιάζονται στα Σχήματα
6.9 έως 6.11 (αρχική χρονοσειρά  Σχήμα 6.9, χαμηλόσυχνη χρονοσειρά  Σχήμα 6.10)
σε κάθε άξονα και για κάθε όργανο.
Και για τα δύο όργανα στις αρχικές χρονοσειρές και στις χαμηλόσυχνες συνιστώσες
παρατηρήθηκε τάση αύξησης της τυπικής απόκλισης με την αύξηση της διάρκειας των
καταγραφών. Από τα διαγράμματα 6.9 και 6.10 φαίνεται ότι η τυπική απόκλιση αυξάνεται
περίπου γραμμικά συναρτήσει του λογαρίθμου της διάρκειας των καταγραφών. Για τη
σύγκριση του ρυθμού αύξησης σε κάθε όργανο, προσαρμόστηκε στα δεδομένα κάθε
οργάνου ευθεία με εξίσωση:

  a  b log(t )

(Σχέση 6.1)

όπου σ η τυπική απόκλιση, και t η χρονική διάρκεια των καταγραφών. Η ευθεία
προσαρμόστηκε με χρήση της Μ.Ε.Τ. Στα Σχήματα 6.9 και 6.10 παρουσιάζεται η
μεταβολή της τυπικής απόκλισης σε σχέση με τη διάρκεια των καταγραφών, καθώς και οι
ευθείες που προσαρμόστηκαν στα δεδομένα. Στον Πίνακα 6.2 παρουσιάζονται συνοπτικά
τα στοιχεία των προσαρμογών.
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Σχήμα 6.9 Μεταβολή της τυπικής απόκλισης των φαινομενικών αποκλίσεων κάθε
χρονοσειράς σε συνάρτηση με τη διάρκειά της, για το Δέκτη 1 (αριστερά) και το Δέκτη 2
(δεξιά). Επιπλέον παρουσιάζονται και οι ευθείες που προσαρμόστηκαν στα δεδομένα. Η
τυπική απόκλιση αυξάνεται γραμμικά με το λογάριθμο του χρόνου και με περίπου ίδιο
ρυθμό και στα δύο όργανα.

Από τα Σχήματα 6.9 και 6.10 καθώς και από τον Πίνακα 6.2, είναι φανερό ότι
 Η σχέση της τυπικής απόκλισης με τη διάρκεια των καταγραφών προσδιορίζεται
ικανοποιητικά από μία σχέση αναλογίας τυπ. Απόκλισης – λογαρίθμου του χρόνου.
 Ο ρυθμός αύξησης προσδιορίζεται με σχετική βεβαιότητα σε κάθε περίπτωση και είναι
μεγαλύτερος στον κατακόρυφο άξονα σε σχέση με τους οριζόντιους άξονες.
 ο Δέκτης 1 παρουσιάζει συστηματικά μεγαλύτερο ρυθμό αύξησης της τυπικής
απόκλισης σε σχέση με το Δέκτη 2.

Η διαφορά του ρυθμού αύξησης της τυπικής

απόκλισης όμως δεν είναι στατιστικά σημαντική με βάση τα όρια αβεβαιότητας των
προσαρμογών.
Η αύξηση της τυπικής απόκλισης των καταγραφών με την αύξηση της χρονικής διάρκειάς
τους πιθανότατα οφείλεται στη συσσώρευση πολλών διακυμάνσεων διαφόρων
χαρακτηριστικών (εύρος, περιοδικότητα εμφάνισης) μέσα στις χρονοσειρές με την πάροδο
του χρόνου.
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Σχήμα 6.10 Μεταβολή της τυπικής απόκλισης χαμηλόσυχνων συνιστωσών συναρτήσει
του λογαρίθμου του χρόνου για το Δέκτη 1 (αριστερά) και το Δέκτη 2 (δεξιά). Στα
διαγράμματα είναι εμφανής η γραμμική τάση αύξησης της τυπικής απόκλισης συναρτήσει
του λογαρίθμου του χρόνου. Ο ρυθμός αύξησης είναι περίπου ίδιος για τα δύο όργανα.

Πίνακας 6.2 Στοιχεία σχετικά με την προσαρμογή ευθειών για την εύρεση της σχέσης της
τυπικής απόκλισης των καταγραφών (αρχική χρονοσειρά και χαμηλόσυχνη συνιστώσα)
κάθε οργάνου με τη χρονική διάρκεια των καταγραφών.

Άξονας a
X
-0,4
Y
0,3
Z
0,5

Άξονας a
X
-2,4
Y
-1,6
Z
-3,8

Τυπική Απόκλιση Φαινομενικών Αποκλίσεων καταγραφών από το μηδέν
(εξίσωση: σ=a+ b*log(t))
Δέκτης 1
Δέκτης 2
b
r
a
b
Τ. Σφάλμα
Τ. Σφάλμα
Τ. Σφάλμα
Τ. Σφάλμα
0,6
2,4
0,2
0,6 0,9
0,7
1,9
0,3
0,5
2
0,2
0,6
1
0,5
1,6
0,2
1,3
5
0,6
0,5 2,2
1,4
4,1
0,6
Τυπική Απόκλιση Χαμηλόσυχνης Συνιστώσας (εξίσωση: σ=a+ b*log(t))
Δέκτης 1
Δέκτης 2
b
r
a
b
Τ. Σφάλμα
Τ. Σφάλμα
Τ. Σφάλμα
Τ. Σφάλμα
0,5
2,8
0,2
0,7 -1,4
0,5
2,5
0,2
0,5
2,4
0,2
0,7 -1,1
0,4
2,1
0,2
1,2
6,1
0,5
0,7 -2,5
1,3
5,3
0,5

r
0,4
0,4
0,4

r
0,6
0,7
0,6
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Στο Σχήμα 6.11, παρουσιάζεται η τυπική απόκλιση της υψίσυχνης συνιστώσας των
καταγραφών σε σχέση με το χρόνο σε κάθε άξονα και για κάθε δέκτη η οποία φαίνεται
σταθερή και ανεξάρτητη από τη χρονική διάρκεια των καταγραφών. Στον Πίνακα 6.3
παρουσιάζονται ο μέσος όρος και η τυπ. απόκλιση του τυπικού σφάλματος της υψίσυχνης
συνιστώσας, όπως προέκυψαν από τα 68 πειράματα ποικίλης διάρκειας με ακίνητους
δέκτες GPS. Από τον Πίνακα 6.2 φαίνεται ότι το τυπικό σφάλμα των μετρήσεων που
οφείλεται στην υψίσυχνη συνιστώσα, έχει παρόμοιο εύρος και για τα δύο όργανα. Το
εύρος του σφάλματος είναι περίπου 2,6 mm για τον άξονα Χ, 2 mm για τον άξονα Υ και 56 mm για τον άξονα Ζ.

Πίνακας 6.2 Στατιστικά χαρακτηριστικά τυπικού σφάλματος υψίσυχνης συνιστώσας
καταγραφών κάθε δέκτη GPS όπως προέκυψαν από 68 πειράματα σταθερών δεκτών.
Τυπικό Σφάλμα Υψίσυχνης Συνιστώσας
Άξονας
X
Y
Z

Δέκτης 1
Μέση Τιμή
Τ.Απόκλιση
2,61
1,49
2,21
0,78
5,41
1,99

Δέκτης 2
Μέση Τιμή
Τ.Απόκλιση
2,64
1,33
2,09
0,9
5,21
1,78

Σχήμα 6.11 Τυπική απόκλιση υψίσυχνης χρονοσειράς σε σχέση με το λογάριθμο της
διάρκειας των καταγραφών. Είναι φανερό ότι το τυπικό σφάλμα της υψίσυχνης
χρονοσειράς, παραμένει περίπου αμετάβλητο σε σχέση με τη διάρκεια των καταγραφών.
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6.2.3 Έλεγχος συσχέτισης χρονοσειρών (συντελεστής γραμμικής συσχέτισης)
Για την ολοκλήρωση της σύγκρισης των στατιστικών χαρακτηριστικών των
μετρήσεων κάθε οργάνου σε πειράματα σταθερών δεκτών ελέγχθηκε η συσχέτιση μεταξύ
των μετρήσεων των δύο δεκτών για τις αρχικές χρονοσειρές και για τις επιμέρους
συνιστώσες. Ο έλεγχος της συσχέτισης έγινε με τον υπολογισμό του συντελεστή
γραμμικής συσχέτισης (Σχέση 5.3). Στο Σχήμα 6.12 παρουσιάζονται σχηματικά οι
συντελεστές συσχέτισης που προέκυψαν για τις αρχικές χρονοσειρές και τις επιμέρους
συνιστώσες τους. Στον Πίνακα 6.3 παρουσιάζονται τα στατιστικά χαρακτηριστικά των
συντελεστών συσχέτισης. Από το Σχήμα 6.13 και τον Πίνακα 6.3 φαίνεται ότι:
 Σε όλους τους άξονες ο συντελεστής συσχέτισης μεταξύ των καταγραφών των δύο
οργάνων ίδιου τύπου λαμβάνει τιμές κυρίως εκτός της ζώνης (1 – 0,8) και (–0,8 , -1).
 οι χαμηλότεροι συντελεστές συσχέτισης μεταξύ των δύο οργάνων εμφανίζονται κατά
τον έλεγχο συσχέτισης μεταξύ των υψίσυχνων χρονοσειρών.
 Οι μέσοι όροι των συντελεστών συσχέτισης κινούνται σε χαμηλά επίπεδα (κάτω από
0.8) και ιδιαίτερα για την υψίσυχνη συνιστώσα (Πίνακας 6.3)
 Οι συντελεστές συσχέτισης παρουσιάζουν κανονική κατανομή (Πίνακας 6.3)
Με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου συσχέτισης μεταξύ των καταγραφών των
δύο οργάνων ίδιου τύπου μπορούν να εξαχθούν τα εξής συμπεράσματα:


Οι καταγραφές από ακίνητα όργανα GPS που αντιστοιχούν σε θόρυβο των

οργάνων δεν παρουσιάζουν συσχέτιση μεταξύ τους.


Η συσχέτιση μεταξύ των καταγραφών από ίδια όργανα GPS είναι ανεξάρτητη

της διάρκειας των καταγραφών, καθώς οι συντελεστές συσχέτισης δεν παρουσιάζουν
κάποια σχέση με τη διάρκεια των καταγραφών.
Το γεγονός ότι οι χαμηλότεροι συντελεστές συσχέτισης εμφανίστηκαν για τις υψίσυχνες
συνιστώσες των μετρήσεων, υποδεικνύει δύο πιθανά ενδεχόμενα σχετικά με τον υψίσυχνο
θόρυβο των οργάνων:
i) πιθανώς τα χαρακτηριστικά του υψίσυχνου θορύβου των καταγραφών διαφέρουν
σημαντικά από όργανο σε όργανο
ii) πιθανώς ο υψίσυχνος θόρυβος παρουσιάζει τυχαιότητα, με αποτέλεσμα να μην
συσχετίζεται ακόμα και ανάμεσα σε δύο όργανα GPS του ίδιου τύπου.
Στον Πίνακα 6.4 παρουσιάζονται συνοπτικά τα αποτελέσματα από τη σύγκριση των
χρονοσειρών που έλαβε χώρα παραπάνω.
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Σχήμα 6.12 Συντελεστές γραμμικής συσχέτισης μεταξύ των καταγραφών των δύο
οργάνων. Οι γκρι ζώνες αντιστοιχούν σε συντελεστές συσχέτισης με τιμές μεγαλύτερες
του 0,8 όπου η συσχέτιση θεωρείται ικανοποιητική. Από τα διαγράμματα είναι εμφανές ότι
δεν υπάρχει σημαντική συσχέτιση μεταξύ των καταγραφών των οργάνων για τις αρχικές
χρονοσειρές και τις συνιστώσες τους
Πίνακας 6.3 Στατιστικά χαρακτηριστικά των υπολογισμένων συντελεστών συσχέτισης
μεταξύ των δύο δεκτών GPS
Άξονας
X
Y
Z
Άξονας
X
Y
Z
Άξονας
X
Y
Z

Συντελεστής Γραμμικής Συσχέτισης Αρχικής Χρονοσειράς
Μέση Τιμή
Μέση Τιμή
Τ.Απόκλιση
Τ.Απόκλιση
0,38
0,22
0,06
1,00
0,35
0,26
0,08
0,79
0,37
0,30
0,09
0,54
Συντελεστής Γραμμικής Συσχέτισης Χαμηλόσυχνης Συνιστώσας
Μέση Τιμή
Μέση Τιμή
Τ.Απόκλιση
Τ.Απόκλιση
0,46
0,38
0,11
0,39
0,39
0,42
0,09
0,55
0,42
0,49
0,17
0,03
Συντελεστής Γραμμικής Συσχέτισης Υψίσυχνης Συνιστώσας
Μέση Τιμή
Μέση Τιμή
Τ.Απόκλιση
Τ.Απόκλιση
0,22
0,15
0,09
0,65
0,18
0,16
0,07
1,00
0,20
0,16
0,09
0,62

Κανονική Κατανομή
ναι
ναι
ναι
Κανονική Κατανομή
ναι
ναι
όχι
Κανονική Κατανομή
ναι
ναι
ναι
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Πίνακας 6.4 Συμπεράσματα από τη σύγκριση των στατιστικών μεγεθών κάθε οργάνου
Διαφορές οφειλόμενες στα
Πρωτογενή
Διαφορές στη μορφή των καταγραφών όργανα
καθώς
οι
Δεδομένα
κάθε οργάνου
καταγραφές
δεν
είχαν
υποστεί επεξεργασία
Διαφορές:
Χρονοσειρές
 στη μορφή των χρονοσειρών
 Στη θέση και το εύρος των έντονων
τοπικών διακυμάνσεων
Σύγκριση Στατιστικών Χαρακτηριστικών Χρονοσειρών
 Αρχική Χρονοσειρά: Σημαντικές αποκλίσεις του μέσου όρου από
το μηδέν και για τα δύο όργανα για τα πειράματα διάρκειας μέχρι
100sec. Για πειράματα μεγαλύτερης διάρκειας ο μέσος όρος περίπου
μηδέν
 Χαμηλόσυχνη Συνιστώσα: Παρόμοια αποτελέσματα με την αρχική
χρονοσειρά, σημαντικές αποκλίσεις του μ.ο. για μικρή διάρκεια (<100
1. Μέσος
Όρος:

sec), μ.ο. περίπου μηδέν για μεγαλύτερη διάρκεια
 Υψίσυχνη Συνιστώσα: Μέσος όρος περίπου μηδέν, ανεξαρτήτως
διάρκειας καταγραφών και για τα δύο όργανα
 Max αποκλίσεις του μέσου όρου από το μηδέν, διαφορές κάτω από
1 cm μεταξύ των δύο οργάνων για τις αρχικές χρονοσειρές και τις
χαμηλόσυχνες συνιστώσες, πρακτικά μηδενικές διαφορές για τις
υψίσυχνες συνιστώσες
 Αρχική Χρονοσειρά και Χαμηλόσυχνη Συνιστώσα: Γραμμική
αύξηση τυπικής απόκλισης συναρτήσει του λογαρίθμου της διάρκειας

2. Τυπική
Απόκλιση

των καταγραφών. Παρόμοιος ρυθμός αύξησης για τα δύο όργανα
 Υψίσυχνη Συνιστώσα: Τυπική Απόκλιση ανεξάρτητη της διάρκειας
των καταγραφών. Τιμή παρόμοια για τα δύο όργανα (περίπου 2.5 mm
στον Άξονα Χ, 2 mm στον Άξονα Υ και 5 mm στον Άξονα Ζ

3. Συντελεστής
Γραμμικής
Συσχέτισης

 Αρχική Χρονοσειρά και Χαμηλόσυχνη Συνιστώσα: Μη σημαντική
συσχέτιση (μέση τιμή συντελεστή < 0.5)
 Υψίσυχνη Συνιστώσα: Μη σημαντική Συσχέτιση (μέση τιμή
συντελεστή < 0.3
 Οι τιμές των συντελεστών συσχέτισης ακολουθούν κανονική
κατανομή
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6.3 ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΕΚΤΩΝ
Ο έλεγχος για πιθανή ύπαρξη χρονικής υστέρησης μεταξύ των δύο οργάνων
παραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο cross-correlation για τη χαμηλόσυχνη και την υψίσυχνη
συνιστώσα των καταγραφών ξεχωριστά. Η τιμή μετάθεσης που χρησιμοποιήθηκε σε κάθε
κύκλο της μεθόδου ήταν 0,1 sec. Με δεδομένο ότι η περίοδος δειγματοληψίας των
οργάνων ήταν 0.1 sec, χρησιμοποιήθηκε το ίδιο βήμα χρονικής μετάθεσης για την
ανάλυση cross-correlation με σκοπό να μπορούν να εντοπιστούν ακόμη και πολύ μικρές
(της τάξης των δεκάτων του δευτερολέπτου) τιμές χρονικής υστέρησης μεταξύ των δύο
οργάνων.
Στο Σχήμα 6.13 παρουσιάζονται χαρακτηριστικά

αποτελέσματα της ανάλυσης

cross-correlation για τη χαμηλόσυχνη χρονοσειρά, στους άξονες Χ, Υ και Ζ για τις
διάφορες χρονικές διάρκειες πειραμάτων. Στο Σχήμα 6.14 παρουσιάζονται τα αντίστοιχα
αποτελέσματα της μεθόδου cross-correlation για την υψίσυχνη χρονοσειρά. Από τα
Σχήματα μπορούν να εξαχθούν τα εξής συμπεράσματα:
Α) Όπως φαίνεται από το Σχήματα 6.13 και 6.14 η τιμή του συντελεστή
διασυσχέτισης μειώνεται σχετικά γρήγορα όσο αυξάνεται η μετάθεση μεταξύ των
χρονοσειρών από τα δύο όργανα. Συνεπώς δεν παρουσιάζεται τιμή χρονικής υστέρησης
μεταξύ των δύο οργάνων.
Β) Σε ότι αφορά στη χαμηλόσυχνη χρονοσειρά, ειδικά για τα πειράματα με διάρκεια
έως 100 sec και με διάρκεια 5 min, παρουσιάζονται υψηλές τιμές του συντελεστή
διασυσχέτισης για μετάθεση μέχρι και λίγα second. Τα πειράματα με μεγαλύτερη διάρκεια
παρουσιάζουν χαμηλούς συντελεστές ακόμα και για

πολύ μικρές τιμές μετάθεσης,

γεγονός που υποδεικνύει πιθανώς πολύ διαφορετική κατανομή των διακυμάνσεων στις
χρονοσειρές κάθε οργάνου.
Γ) Σε ότι αφορά στα αποτελέσματα της υψίσυχνης χρονοσειράς οι συντελεστές
διασυσχέτισης που παρουσιάζονται είναι πολύ χαμηλοί, ακόμη και για πολύ μικρές τιμές
μετάθεσης.
Δ) Στα αποτελέσματα της μεθόδου cross-correlation παρουσιάζονται περιοδικές
διακυμάνσεις του συντελεστή συσχέτισης (Σχήμα 6.14), γεγονός που πιθανώς οφείλεται σε
ύπαρξη κοινών περιόδων στο θόρυβο (τόσο χαμηλόσυχνο όσο και υψίσυχνο) των δύο
οργάνων.
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Συμπερασματικά και με βάση τα παραπάνω μπορεί να ειπωθεί ότι δεν φαίνεται να
υπάρχει χρονική υστέρηση μεταξύ των δύο οργάνων GPS ίδιου τύπου που ελέγχθηκαν.

Σχήμα 6.13 Αποτελέσματα ανάλυσης cross-correlation για τη χαμηλόσυχνη χρονοσειρά
των καταγραφών. Οι γκρι ζώνες, αντιστοιχούν σε τιμές συντελεστή συσχέτισης στα πεδία
(1 , 0.8) και (-0.8 , -1) που υποδηλώνουν καλή συσχέτιση των τμημάτων των χρονοσειρών.
Για τα πειράματα διάρκειας <100 sec και περίπου 5 λεπτών, παρουσιάζονται σε κάποιες
περιπτώσεις μεγάλοι συντελεστές συσχέτισης (> 0.8) για τιμές μετάθεσης μικρότερες από
5 sec. Στα πειράματα μεγαλύτερης διάρκειας, δεν παρουσιάζονται συντελεστές που, για
κάποια τιμή μετάθεσης, να υποδεικνύουν σημαντική συσχέτιση (άρα και χρονική
υστέρηση) μεταξύ των δύο οργάνων.
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Σχήμα 6.13 Αποτελέσματα μεθόδου cross-correlation για την υψίσυχνη χρονοσειρά των
καταγραφών. Οι γκρι ζώνες αντιστοιχούν σε τιμές συντελεστή διασυσχέτισης στα πεδία (1
, 0.8) και (-0.8 , -1) που υποδηλώνουν καλή συσχέτιση των τμημάτων των χρονοσειρών.
Σε κανένα διάγραμμα, ανεξαρτήτως της διάρκειας των πειραμάτων, δεν εμφανίζεται
μεγάλος (>0.8) συντελεστής συσχέτισης, πράγμα που υποδηλώνει τη μη ύπαρξη χρονικής
υστέρησης. Στις καταγραφές που εξετάζονται.

Σχήμα 6.14 Χαρακτηριστικές λεπτομέρειες από τα διαγράμματα των αποτελεσμάτων της
cross correlation για τη χαμηλόσυχνη χρονοσειρά (A) και για την υψίσυχνη συνιστώσα
(B). Και στα δύο διαγράμματα είναι εμφανής η περιοδική διακύμανση του συντελεστή
συσχέτισης. Στα αποτελέσματα της υψίσυχνης χρονοσειράς είναι εμφανής η περίοδος με
τιμή περίπου 9 sec που εμφανίζεται σε αποτελέσματα πολλών πειραμάτων.
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6.4 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΩΝ
6.4.1 Εύρος και τιμές συχνοτήτων φάσματος του θορύβου οργάνων GPS
Για τη διερεύνηση των φασματικών χαρακτηριστικών των μετρήσεων κάθε οργάνου
GPS έγινε φασματική ανάλυση των αρχικών χρονοσειρών και των χρονοσειρών που
προέκυψαν μετά την αφαίρεση της χαμηλόσυχνης συνιστώσας από τις αρχικές
χρονοσειρές. Από τα φάσματα των αρχικών χρονοσειρών σκοπός ήταν να εντοπιστούν
συχνότητες χαμηλόσυχνου θορύβου (ο οποίος έχει έντονη παρουσία στις αρχικές
χρονοσειρές) καθώς και κάποιες συχνότητες που αντιστοιχούν σε υψίσυχνο θόρυβο. Από
τα φάσματα των υψίσυχνων συνιστωσών, σκοπός ήταν να απομονωθούν και να
εντοπιστούν συχνότητες που αντιστοιχούν σε υψίσυχνο θόρυβο και πιθανώς ήταν
δυσδιάκριτες στα φάσματα των αρχικών χρονοσειρών.
Στο Σχήματα 6.15 και 6.16 παρουσιάζονται ενδεικτικά τα αποτελέσματα των φασματικών
αναλύσεων από τα πειράματα διάρκειας μέχρι 100 sec (35 πειράματα) και 5 λεπτών (10
πειράματα) για τις αρχικές χρονοσειρές και τις υψίσυχνες συνιστώσες. Στα Σχήματα αυτά
είναι εμφανές ότι οι στατιστικά σημαντικές συχνότητες του θορύβου, καλύπτουν εύρος
συχνοτήτων που ξεκινά χαμηλές τιμές (από 0.001 Hz) και φτάνει περίπου μέχρι τα 0.5 Hz.
Οι τιμές των κύριων συχνοτήτων που εντοπίζονται είναι: 0.001 – 0.2 Hz περίπου
Στα Σχήματα 6.17 έως 6.21 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της φασματικής
ανάλυσης (αρχική χρονοσειρά και υψίσυχνη συνιστώσα) για πειράματα διαφορετικών
διαρκειών. Τα αποτελέσματα αντιστοιχούν στα πειράματα των Σχημάτων 6.1 έως 6.5.
Στα Σχήματα 6.17 έως 6.21 εμφανίζονται στατιστικά σημαντικές συχνότητες με τιμή
κοινή ή παραπλήσια και στα δύο όργανα. Τέτοιες τιμές συχνοτήτων είναι: 0.001-0.008 Hz,
0.05 Hz, περίπου 0.11 Hz και περίπου 0.14 Hz. Στις περισσότερες περιπτώσεις στατιστικά
σημαντικές συχνότητες με ίδια τιμή και στα δύο όργανα εμφανίζονται να έχουν
διαφορετική σημαντικότητα σε κάθε όργανο, πράγμα που φαίνεται από τη διαφορά στην
τιμή του περιοδογράμματος Lomb που αντιστοιχεί σε κάθε συχνότητα.
Άλλη σημαντική παρατήρηση είναι ότι μέσα στα φάσματα υπάρχουν και πολλές
συχνότητες που εμφανίζονται σημαντικές μόνο σε ένα από τα δύο όργανα κάθε φορά
Από τα Σχήματα 6.17 έως 6.21 (αλλά και από την παρατήρηση του συνόλου των
αποτελεσμάτων) φαίνεται ότι:


Οι σημαντικές συχνότητες θορύβου των δύο οργάνων εντοπίζονται σε εύρος που
ξεκινά από χαμηλές τιμές (περίπου 0.003 Hz) και φθάνει μέχρι και 0.2 Hz περίπου.
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Σχήμα 6.15 Αποτελέσματα φασματικών αναλύσεων πειραμάτων διάρκειας μέχρι 100 sec. Με κόκκινη γραμμή σημειώνεται το όριο
στατιστικής σημαντικότητας των συχνοτήτων για επίπεδο 95%. Είναι εμφανές ότι οι συχνότητες του θορύβου καλύπτουν εύρος μέχρι
περίπου 0.5 Hz. Επίσης, παρουσιάζονται ομοιότητες και διαφορές στις στατιστικά σημαντικές συχνότητες θορύβου κάθε οργάνου.

Σχήμα 6.16 Αποτελέσματα φασματικών αναλύσεων πειραμάτων διάρκειας περίπου 5 min. Όπως και στο Σχήμα 6.15 παρουσιάζονται
συχνότητες θορύβου μέχρι 0.5 Hz περίπου. Και στο Σχήμα αυτό, υπάρχουν σημαντικές συχνότητες θορύβου με ίδια τιμή και στα δύο όργανα,
αλλά και συχνότητες με διαφορετικές τιμές
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Οι συχνότητες που παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη σημαντικότητα και εμφανίζονται
και στα δύο όργανα είναι της τάξης των 0.003 – 0.008Hz, των 0.06Hz των 0.1 Hz,
και των 0.15 Ηz περίπου. Οι συχνότητες αυτές εμφανίζονται στις περισσότερες
περιπτώσεις και στα δύο όργανα (κάποιες φορές όχι ταυτόχρονα) αλλά συνήθως με
διαφορετική σημαντικότητα. Το φαινόμενο αυτό πιθανότατα υποδηλώνει ότι
ακόμη και συνιστώσες του θορύβου με ίδια συχνότητα έχουν διαφορετική
επίδραση μέσα στο σήμα, πιθανώς λόγω διαφορετικού εύρους μεταβολών που
εισάγουν.



Στα φάσματα κάθε οργάνου παρουσιάζονται και συχνότητες μη κοινές μεταξύ των
δύο οργάνων, οι οποίες δεν παρουσιάζουν όμως μεγάλες διαφορές στην τιμή από
όργανο σε όργανο (π.χ. Σχήμα 6.18 όπου στην υψίσυχνη συνιστώσα στον άξονα Υ
και για τους δύο Δέκτες παρουσιάζονται σημαντικές οι συχνότητες 0.09, 0.1 και
0.11 Hz ενώ η συχνότητα 0.13 Hz είναι σημαντική μόνο για το Δέκτη 1).



Αξίζει να σημειωθεί ότι η συχνότητα 0.1 Hz (που αναφέρθηκε παραπάνω)
αντιστοιχεί σε περίοδο 9 sec, η οποία εμφανίστηκε στα αποτελέσματα της
ανάλυσης cross-correlation ως περίοδος διακύμανσης του συντελεστή συσχέτισης.

Εν κατακλείδι, από την εξέταση των συχνοτήτων του θορύβου των οργάνων
συμπεραίνεται ότι και τα δύο όργανα παρουσιάζουν θόρυβο με διαφορές από όργανο σε
όργανο (οι διαφορές εντοπίζονται είτε στη συχνότητα του θορύβου, είτε στο εύρος του).

6.4.2 Τύπος θορύβου οργάνων με βάση το νόμο που χαρακτηρίζει το φάσμα του
θορύβου (power law noise)
Για την περαιτέρω διερεύνηση των φασματικών χαρακτηριστικών του θορύβου των
οργάνων τα αποτελέσματα των φασματικών αναλύσεων εξετάστηκαν τοποθετημένα σε
λογαριθμική κλίμακα (λογαριθμικοί άξονες Συχνότητας και Tιμής Περιοδογράμματος
Lomb). Με τον τρόπο αυτό, μπορεί να γίνει φανερή πιθανή σχέση που συνδέει τις
διάφορες συχνότητες θορύβου με την Τιμή του Περιοδογράμματος που τους αντιστοιχεί,
και να εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με το είδος του θορύβου των μετρήσεων. Η
μέθοδος έχει χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν για τη εξέταση των χαρακτηριστικών του
θορύβου σε διάφορα όργανα όπως EDM, GPS κ.τ.λ. (Zhang et al., 1997 ; Langbein, 2004).
Στο Σχήμα 6.22 παρουσιάζονται ενδεικτικά τα αποτελέσματα των φασματικών αναλύσεων
σε λογαριθμική κλίμακα για πειράματα διάρκειας < 100sec και διάρκειας περίπου 30 min)
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Σχήμα 6.17 Αποτελέσματα φασματικής ανάλυσης για το πείραμα διάρκειας 70 sec οι
χρονοσειρές του οποίου παρουσιάζονται στο Σχήμα 6.1. Και για τα δύο όργανα
εμφανίζονται κοινές συχνότητες θορύβου με τιμή 0,05 – 0,06 Hz και 0.1 Hz. Άλλες
συχνότητες που εμφανίζονται είναι οι: 0.2 Hz στο Δέκτη 1 και 0.3Hz και στους δύο
δέκτες.

Σχήμα 6.18 Αποτελέσματα φασματικής ανάλυσης για το πείραμα διάρκειας 4.2 min του
Σχήματος 6.2. Και για τα δύο όργανα εμφανίζονται συχνότητες θορύβου 0.004Hz,
0.006Hz, 0.007Hz, 0.013Hz, 0.1Hz, 0.18Hz. Οι κοινές συχνότητες σε πολλές περιπτώσεις
παρουσιάζουν διαφορετική σημαντικότητα σε κάθε όργανο. Πέραν των κοινών
συχνοτήτων, κάθε δέκτης παρουσιάζει και ορισμένες δικές του συχνότητες όπως η
συχνότητα 0.13Hz που παρουσιάζεται στο Δέκτη 1
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Σχήμα 6.19 Αποτελέσματα φασματικής ανάλυσης για πείραμα διάρκειας 14 min το οποίο
παρουσιάζεται στο Σχήμα 6.3. Και για τα δύο όργανα παρουσιάζονται κοινές συχνότητες
με τιμές περίπου 0.003, 0.005, 0.006, 0.1 και 0.15Hz. Οι κοινές συχνότητες
παρουσιάζονται με διαφορετική σημαντικότητα σε κάθε όργανο, ενώ εμφανίζονται και μη
κοινές μεταξύ των δύο οργάνων συχνότητες, όπως 0.13, 0.18 και 0.2 Hz για το Δέκτη 1
και 0.07, 0.09 και 0.14 Hz για το Δέκτη 2

Σχήμα 6.20 Αποτελέσματα φασματικής ανάλυσης για πείραμα διάρκειας 33.5 min που
παρουσιάστηκε στο Σχήμα 6.4. Και για τα δύο όργανα εμφανίζονται κοινές συχνότητες με
τιμή κάτω από 0.01 Hz. Επίσης παρουσιάζονται κοινές συχνότητες με τιμές 0.002, 0.003,
0.007, 0.1 και 0.13 Hz. Οι κοινές συχνότητες εμφανίζονται με διαφορετική σημαντικότητα
για κάθε όργανο. Για το Δέκτη 1 εμφανίζονται επιπλέον οι συχνότητες 0.07Hz, 0.09Hz,
0.17Hz, 0.22Hz και 0.28Hz, ενώ για το Δέκτη 2 οι συχνότητες 0.068, 0.12 και 0.13 Hz
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Σχήμα 6.21 Αποτελέσματα φασματικής ανάλυσης για το πείραμα διάρκειας 2.6h του
Σχήματος 6.5. Τα δύο όργανα εμφανίζουν συχνότητες χαμηλόσυχνου θορύβου με
παρόμοιες τιμές όπως 0.0012, 0.0019, 0.0034 και 0.0055Hz για το Δέκτη 1 και 0.0015,
0.003, 0.005 Hz για το Δέκτη 2. Για μεγαλύτερες συχνότητες θορύβου, οι δύο δέκτες
παρουσιάζουν επίσης παρόμοιες τιμές συχνοτήτων με τιμές 0.07, 0.09 και 0.12-0.13 Hz

Από το Σχήμα 6.22 είναι εμφανές ότι ο το φάσμα του θορύβου αποτελείται από τα
εξής τμήματα:
Α) Ένα τμήμα με σχεδόν μηδενική κλίση για πολύ μικρές συχνότητες (περίπου μέχρι
0,005 Hz)
B) Έναν κατερχόμενο κλάδο ο οποίος περιλαμβάνει συχνότητες μέχρι περίπου (0.5-1 Hz)
Γ) Έναν κλάδο με μηδενική κλίση που καλύπτει τις εναπομείνασες μέχρι το όριο Nyquist
(5 Ηz) συχνότητες.
Με εξέταση των κλάδων των διαγραμμάτων μπορούν να εξαχθούν σημαντικά
συμπεράσματα σχετικά με τα είδη του θορύβου που επηρεάζουν τις μετρήσεις:
i) Οι ευθύγραμμοι κλάδοι μηδενικής κλίσης που παρουσιάζονται στην αρχή και το τέλος
του φάσματος, αντιστοιχούν σε λευκό θόρυβο (White Noise). Τα σφάλματα που
οφείλονται σε λευκό θόρυβο έχουν τα εξής χαρακτηριστικά: (Pristley, 1981 ; Williams,
2003):
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Σχήμα 6.22 Αποτελέσματα φασματικών αναλύσεων των αρχικών χρονοσειρών για τα 35
πειράματα διάρκειας < 100sec (αριστερά) και για τα 8 πειράματα διάρκειας περίπου 30
min (δεξιά). Από τα Σχήματα, είναι φανερό ότι οι καταγραφές περιέχουν τυχαίο (λευκό)
θόρυβο – ευθύγραμμα τμήματα διαγραμμάτων και έγχρωμο θόρυβο (colored noise) –
κεκλιμένα τμήματα διαγραμμάτων.
 παρουσιάζουν κανονική κατανομή
 είναι ασυσχέτιστα μεταξύ τους
 χαρακτηρίζονται αποκλειστικά από τη μέση τιμή και την τυπική απόκλισή τους.
 Όλες οι συχνότητες στο σήμα του λευκού θορύβου έχουν την ίδια σημαντικότητα,
και για αυτό το διάγραμμα που αντιστοιχεί σε λευκό θόρυβο είναι ευθύγραμμο.
Από τα δεδομένα των φασματικών αναλύσεων, φαίνεται ότι ένα πολύ μεγάλο εύρος
συχνοτήτων (οι μικρές και οι περίπου πάνω από 1Hz συχνότητες) επηρεάζονται από λευκό
(τυχαίο) θόρυβο.
ii) Ο κατερχόμενος κλάδος των διαγραμμάτων υποδηλώνει την ύπαρξη έγχρωμου
θορύβου (colored noise) ο οποίος έχει τα εξής χαρακτηριστικά με βάση το Σχήμα 6.22:
 Η επίδραση του θορύβου μειώνεται όσο αυξάνεται η τιμή της συχνότητας.
 Μετά από μία μεταβατική συχνότητα, η επίδραση του θορύβου παύει να μειώνεται
και παραμένει σταθερή οπότε ο θόρυβος των μετρήσεων γίνεται λευκός.
 Το εύρος συχνοτήτων που επηρεάζει ο έγχρωμος θόρυβος καλύπτει χαμηλές
συχνότητες που φθάνουν μέχρι περίπου 0.5 – 1 Hz.
Τα σφάλματα που οφείλονται σε έγχρωμο θόρυβο έχουν τα εξής χαρακτηριστικά:
 Δεν έχουν τυχαία κατανομή όπως στο λευκό θόρυβο, αλλά κατανέμονται με βάση
σχέσεις που πρέπει να προσδιοριστούν (Pristley, 1981 ; Zhang et al., 1997)
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 Η ύπαρξη έγχρωμου θορύβου στις μετρήσεις δημιουργεί σφάλματα κατά τον
υπολογισμό συχνοτήτων από τα δεδομένα (Langbein and Johnson, 1997 ; Williams,
2003).
6.4.3 Σύνοψη αποτελεσμάτων από εξέταση του φάσματος του θορύβου
Με βάση τα παραπάνω, συμπερασματικά μπορεί να ειπωθεί ότι:
 Οι πιο σημαντικές συχνότητες θορύβου παρουσιάστηκαν στο διάστημα 0.003Hz
μέχρι 0.3 Hz, το οποίο χαρακτηρίζεται από έγχρωμο θόρυβο.
 Οι συχνότητες θορύβου για κάθε όργανο κινούνται στο ίδιο εύρος αλλά σε κάθε
πείραμα και σε κάθε άξονα, παρουσιάζονται πολλές συχνότητες που διαφέρουν
από όργανο σε όργανο.
 Ο θόρυβος που επηρεάζει τις υψηλές συχνότητες είναι τυχαίος (white noise) και
έχει περίπου ίδια σημαντικότητα και στα δύο όργανα.

6.5 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΩΝ GPS ΑΛΛΩΝ ΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ
ΣΥΝΘΗΚΕΣ
Στη συνέχεια και για λόγους πληρότητας εκτίθενται αποτελέσματα σύγκρισης
ταυτόχρονων καταγραφών στην περιοχή του Πανεπιστημίου Πατρών από όργανα GPS
Topcon Javad τα οποία είναι διαφορετικού τύπου από αυτά που εξετάστηκαν μέχρι τώρα
στην παρούσα διατριβή (Topcon Hiper Pro). Επίσης συγκρίνονται μετρήσεις από δύο
όργανα Hiper Pro που διεξήχθησαν σε περιοχή διαφορετική (Λεωφόρος Κηφισού, Αθήνα)
από την περιοχή των πειραμάτων της παρούσας διατριβής (περιοχή Πανεπιστημίου
Πατρών)
6.5.1 Σύγκριση καταγραφών από όργανα Topcon Javad
6.5.1.1 Σύγκριση στατιστικών μεγεθών, ανάλυση cross correlation, φασματική ανάλυση
Οι μετρήσεις που εξετάζονται στην παρούσα παράγραφο, διεξήχθησαν τον Ιούλιο
του 2009 στην ταράτσα του κτηρίου Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών.
Τα όργανα που χρησιμοποιήθηκαν ως rover ήταν δύο ζεύγη δέκτη Topcon Javad LegacyE και κεραίας Topcon Javad Legacy-H και ως base χρησιμοποιήθηκε ζεύγος δέκτη
Topcon GB – 1000 και κεραίας Topcon PG – A1. Η συχνότητα δειγματοληψίας ήταν
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10Hz, η απόσταση base rover περίπου 80m όπως και στα υπόλοιπα πειράματα και οι
δέκτες ήταν ακίνητοι. Η επεξεργασία που ακολουθήθηκε ήταν ίδια με τον υπόλοιπων
πειραμάτων και εκτέθηκε στο κεφάλαιο 5. Σε αυτήν την παράγραφο συγκρίνονται
καταγραφές διάρκειας 5min. Στο Σχήμα 6..23 παρουσιάζονται οι χρονοσειρές που
προέκυψαν,

ενώ

στο

Σχήμα

6.24

παρουσιάζονται

τα

αντίστοιχα

πρωτογενή

(ανεπεξέργαστα δεδομένα). Από τα Σχήματα 6.23 και 6.24 φαίνεται ότι:


Για όλες τις χρονοσειρές παρουσιάζονται διαφορές στη μορφή καθώς και στη θέση

και το εύρος των τοπικών διακυμάνσεων, μεταξύ των δύο οργάνων


Οι διαφορές παρουσιάζονται και στα πρωτογενή δεδομένα άρα δεν είναι αποτέλεσμα

της επεξεργασίας
Στον Πίνακα 6.5 παρουσιάζονται τα στατιστικά μεγέθη των αποκλίσεων που
παρουσιάζονται σε κάθε όργανο, καθώς και ο έλεγχος συσχέτισης μεταξύ των
καταγραφών (αποκλίσεων) κάθε οργάνου. Από τον Πίνακα 6.5 φαίνεται ότι:


Ο μέσος όρος έχει χαμηλή τιμή (περίπου 1mm ή 0) με εξαίρεση τους άξονες Χ και Ζ.



Η τυπική απόκλιση προσεγγίζει τα 5 mm για τους οριζόντιους άξονες (αρχική

χρονοσειρά και χαμηλόσυχνη συνιστώσα) και τα 15 για τον κατακόρυφο


H τυπική απόκλιση του υψίσυχνου θορύβου είναι περίπου 2mm στους οριζόντιους

άξονες και περίπου 7mm στον κατακόρυφο (με εξαίρεση τον άξονα Χ που παρουσιάζει
εντονότερες διακυμάνσεις)


Οι

αποκλίσεις των οργάνων δεν συσχετίζονται με εξαίρεση τη χαμηλόσυχνη

συνιστώσα στους άξονες Χ και Ζ που παρουσιάζει καλή συσχέτιση.

Σχήμα 6.23 Αρχική χρονοσειρά και επιμέρους συνιστώσες προερχόμενες από μετρήσεις
δύο ίδιων οργάνων GPS τύπου Javad. Είναι εμφανείς οι διαφορές στη μορφή των
χρονοσειρών, στο εύρος και τη θέση των διακυμάνσεων
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Σχήμα 6.24 Πρωτογενή δεδομένα που αντιστοιχούν στις επεξεργασμένες καταγραφές του
Σχήματος 6.23. Είναι εμφανείς οι διαφορές στις μετρήσεις των δύο οργάνων ίδιου τύπου,
πράγμα που υποδεικνύει ότι οι διαφορές στα επεξεργασμένα δεδομένα από δύο ίδια
όργανα GPS οφείλονται κατά πολύ στον κάθε δέκτη και όχι στην επεξεργασία
Πίνακας 6.5 Στατιστικά μεγέθη και έλεγχος συσχέτισης καταγραφών από δύο όργανα
GPS Topcon Javad
Μέσος Όρος
Άξονας Χ
Άξονας Υ
Άξονας Ζ
Δέκτης 1 Δέκτης 2 Δέκτης 1 Δέκτης 2 Δέκτης 1 Δέκτης 2
Αρχική Χρονοσειρά
3,9
4,2
1,1
1,1
1,0
-3,0
Χαμηλόσυχνη Συνιστώσα
3,9
4,2
1,1
1,1
1,0
-3,1
Υψίσυχνη Συνιστώσα
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
Τυπική Απόκλιση
Άξονας Χ
Άξονας Υ
Άξονας Ζ
Δέκτης 1 Δέκτης 2 Δέκτης 1 Δέκτης 2 Δέκτης 1 Δέκτης 2
Αρχική Χρονοσειρά
5,1
5,7
4,9
4,1
15,0
14,5
Χαμηλόσυχνη Συνιστώσα
3,9
4,1
4,4
3,2
13,2
11,2
Υψίσυχνη Συνιστώσα
3,2
5,4
2,1
2,5
7,1
8,9
Συντελεστής Γραμμικής Συσχέτισης
Αρχική Χρονοσειρά
Χαμηλόσυχνη Συνιστώσα
Υψίσυχνη Συνιστώσα

Άξονας Χ
0,5
0,8
-0,4

Άξονας Υ
0,2
0,2
0,2

Άξονας Ζ
0,6
0,8
0,1

Στη συνέχεια έγινε ανάλυση cross-correlation της χαμηλόσυχνης και της υψίσυχνης
συνιστώσας των καταγραφών. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στο Σχήμα 6.25 όπου
δεν παρατηρείται υστέρηση μεταξύ των καταγραφών δύο οργάνων. Αξιοσημείωτο είναι
ότι στα αποτελέσματα της υψίσυχνης χρονοσειράς, παρουσιάζεται περιοδικότητα στο
συντελεστή διασυσχέτισης με τιμή περίπου 8 sec.
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Σχήμα 6.25 Αποτελέσματα ανάλυσης cross correlation καταγραφών διάρκειας περίπου
5min από δύο όργανα GPS τύπου Javad. Από τα αποτελέσματα της ανάλυσης δεν
παρατηρούνται συντελεστές διασυσχέτισης που να υποδηλώνουν ύπαρξη υστέρησης
μεταξύ των οργάνων.

Τέλος, πραγματοποιήθηκε φασματική ανάλυσης της αρχικής χρονοσειράς και της
υψίσυχνης συνιστώσας των καταγραφών. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στο Σχήμα
6.26.


Παρατηρούνται χαμηλές συχνότητες (0.003 Hz, 0.007 Hz, 0.08Hz, 0.19Hz) κοινές και

για τα δύο όργανα αλλά με διαφορετική σημαντικότητα σε καθένα από τα δύο όργανα.


Εμφανίζονται σημαντικές συχνότητες με ελαφρά διαφορετική τιμή από όργανο σε

όργανο


Εμφανίζονται σημαντικές συχνότητες εντελώς διαφορετικές από όργανο σε όργανο.
Στο Σχήμα 6.27 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της φασματικής ανάλυσης της

αρχικής χρονοσειράς σε λογαριθμική κλίμακα. Από το Σχήμα 6.27, είναι εμφανές ότι το
φάσμα του θορύβου αποτελείται από τρεις κλάδους:.
A) Έναν ευθύγραμμο που καλύπτει πολύ χαμηλές συχνότητες (μέχρι 0.001 Hz περίπου)
και αντιστοιχεί σε λευκό θόρυβο
B) Έναν κατερχόμενο που καλύπτει συχνότητες 0.001-1 Hz και αντιστοιχεί σε έγχρωμο
θόρυβο, η σημαντικότητα του οποίου μειώνεται όσο αυξάνεται η τιμή των συχνοτήτων
Γ) Έναν ευθύγραμμο κλάδο που αντιστοιχεί σε λευκό θόρυβο και καλύπτει τις συχνότητες
από 1Hz περίπου μέχρι 5 Hz (όριο Nyquist).
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Σχήμα 6.26 Αποτελέσματα Φασματικής Ανάλυσης αρχικής χρονοσειράς και υψίσυχνης
συνιστώσας καταγραφών διάρκειας 4.6 min από δύο δέκτες GPS τύπου Topcon Javad.
Στα αποτελέσματα εμφανίζονται συχνότητες κοινές μεταξύ των δύο οργάνων π.χ. 0.01
Hz, 0.08 Hz, 0.11 Hz, αλλά και συχνότητες με μικρές διαφορές στην τιμή από όργανο σε
όργανο (π.χ. 0.128 και 0.13Hz)

Σχήμα 6.27 Αποτελέσματα Φασματικής Ανάλυσης αρχικής χρονοσειράς καταγραφών
διάρκειας 4.6 min από δύο δέκτες GPS τύπου Topcon Javad. Όπως και για τα όργανα
Hiper Pro, παρατηρείται έγχρωμος θόρυβος για τις χαμηλές συχνότητες (από 0.01Hz μέχρι
1Hz περίπου) ενώ για τις υψηλές συχνότητες το φάσμα αντιστοιχεί σε λευκό (τυχαίο)
θόρυβο.
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6.5.1.2 Σύνοψη αποτελεσμάτων για όργανα Javad σύγκριση με αποτελέσματα οργάνων
Hiper Pro

Α) Στις μετρήσεις όλων των οργάνων παρουσιάζεται παρόμοιο τυπικό σφάλμα τόσο για
την αρχική χρονοσειρά των μετρήσεων όσο και για τις συνιστώσες της. Το γεγονός αυτό
πιθανότατα οφείλεται στο σχετικά μεγάλο μήκος χρονοσειρών που εξετάστηκαν (διάρκεια
περίπου 5 min)
Β) Δεν παρουσιάστηκε συσχέτιση μεταξύ των ταυτόχρονων μετρήσεων από όργανα GPS
ίδιου τύπου (Topcon Javad) όπως είχε συμβεί και για τα όργανα Hiper Pro.
Γ) Δεν εντοπίστηκε χρονική υστέρηση μεταξύ των οργάνων.
Δ) Το φάσμα του θορύβου και των δύο οργάνων αποτελείται από συχνότητες με τιμές
περίπου από 0.003Hz, 0.1-0.15 Hz και μερικές συχνότητες κοντά στα 0.2 Hz. Τα δύο
όργανα παρουσιάζουν κοινές συχνότητες με διαφορετική όμως σημαντικότητα σε κάθε
όργανο καθώς και συχνότητες που δεν εμφανίζονται και στα δύο όργανα ταυτόχρονα.
Ε) Το φάσμα του θορύβου, αντιστοιχεί σε έγχρωμο θόρυβο από συχνότητες 0.001Hz μέχρι
1 Hz περίπου (διάστημα στο οποίο βρίσκονται και οι σημαντικότερες συχνότητες
θορύβου) ενώ για συχνότητες από 1 Hz και πάνω, ο θόρυβος των μετρήσεων είναι τυχαίος.
Τα παραπάνω αποτελέσματα για τα όργανα Javad συμφωνούν σε γενικές γραμμές
με αυτά για τα όργανα Hiper Pro, και υποδεικνύουν ότι δεν παρουσιάζεται συσχέτιση του
θορύβου των οργάνων.

6.5.2 Σύγκριση καταγραφών από όργανα Hiper Pro σε περιοχή διαφορετική από την
περιοχή διεξαγωγής των προηγούμενων πειραμάτων
6.5.2.1 Διαφορές συνθηκών διεξαγωγής πειράματος
Οι μετρήσεις που εξετάζονται στην παρούσα παράγραφο, διεξήχθησαν το
Δεκέμβριο του 2008 στη λεωφόρο Κηφισού στην Αθήνα από δύο όργανα Topcon Hiper
Pro. Ως base χρησιμοποιήθηκε ζεύγος δέκτη Topcon GB – 1000 και κεραίας Topcon PG –
A1. Η συχνότητα δειγματοληψίας ήταν 10Hz, η απόσταση base rover περίπου 70m και οι
δέκτες για το χρονικό διάστημα που εξετάζεται εδώ (4 min) ήταν ακίνητοι. Η επεξεργασία
που ακολουθήθηκε ήταν ίδια με τον υπόλοιπων πειραμάτων και έχει εκτεθεί στο κεφάλαιο
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5. Το περιβάλλον διεξαγωγής αυτού του πειράματος διέφερε από το περιβάλλον των
πειραμάτων που διεξήχθησαν στο χώρο του Πανεπιστημίου Πατρών καθώς
Α) Υπήρχαν πολλές πηγές πολυανάκλασης του δορυφορικού σήματος αφού οι
δέκτες ήταν τοποθετημένοι επάνω σε μία μεταλλική πεζογέφυρα
Β) Η περιοχή βρισκόταν σε αστικό περιβάλλον με έντονη μόλυνση της
ατμόσφαιρας και πιθανή παρεμβολή ραδιοσημάτων στο σήμα των δορυφόρων GPS.

6.5.2.2 Σύγκριση στατιστικών μεγεθών, ανάλυση cross correlation, φασματική ανάλυση
Στο Σχήμα 6.28 παρουσιάζονται οι χρονοσειρές που προέκυψαν από το πείραμα.
Στις χρονοσειρές αυτές είναι εμφανείς οι διαφορές στη μορφή των χρονοσειρών και στο
εύρος των διακυμάνσεων που παρουσιάζονται.
Στο Σχήμα 6.29 παρουσιάζονται τα πρωτογενή δεδομένα (πριν την επεξεργασία),
για το χρονικό διάστημα που εξετάζεται, από κάθε όργανο. Στο Σχήμα αυτό είναι
εμφανείς οι διαφορές μεταξύ των καταγραφών των οργάνων, πράγμα που υποδεικνύει ότι
οι διαφορές που παρατηρήθηκαν στο Σχήμα 6.28 οφείλονται σε επίδραση της λειτουργίας
των δεκτών και όχι σε επίδραση του software με το οποίο έγινε η επεξεργασία.
Στον Πίνακα 6.6 παρουσιάζονται τα στατιστικά μεγέθη των αποκλίσεων που
παρουσιάζονται σε κάθε όργανο, καθώς και ο έλεγχος συσχέτισης μεταξύ των
καταγραφών (αποκλίσεων) κάθε οργάνου. Από τον Πίνακα αυτό φαίνεται ότι:
 Ο μέσος όρος παρουσιάζει παρόμοια τιμή για δύο όργανα (με εξαίρεση τον άξονα Ζ)
 H υψίσυχνη συνιστώσα των καταγραφών παρουσιάζει μέση τιμή μηδέν.
 Στην αρχική χρονοσειρά των καταγραφών και στη χαμηλόσυχνη συνιστώσα της η
τυπική απόκλιση παρουσιάζει παρόμοιες τιμές και για τα δύο όργανα (με εξαίρεση τον
άξονα Ζ)
 Για την υψίσυχνη συνιστώσα το τυπικό σφάλμα βρέθηκε περίπου 2mm για τους
οριζόντιους άξονες και περίπου 4mm για τον κατακόρυφο.
 Από τον έλεγχο συσχέτισης των καταγραφών βρέθηκε ότι οι καταγραφές των οργάνων
ήταν εντελώς ασυσχέτιστες μεταξύ τους.
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Σχήμα 6.28 Αρχική χρονοσειρά και επιμέρους συνιστώσες προερχόμενες από μετρήσεις
δύο ίδιων οργάνων GPS τύπου Hiper Pro στη λεωφόρο Κηφισού . Είναι εμφανείς οι
έντονες διαφορές στη μορφή των χρονοσειρών

Σχήμα 6.29 Πρωτογενή δεδομένα που αντιστοιχούν στις επεξεργασμένες καταγραφές του
Σχήματος 6.28. Είναι εμφανείς οι διαφορές στις μετρήσεις των δύο οργάνων ίδιου τύπου
που μετρούσαν υπό τις ίδιες συνθήκες. Το γεγονός αυτό υποδεικνύει ότι οι διαφορές
μεταξύ των καταγραφών των οργάνων στα επεξεργασμένα δεδομένα που παρατηρήθηκαν
στο Σχήμα 6.28 οφείλονται κατά πολύ στον κάθε δέκτη και όχι στην επεξεργασία

Πίνακας 6.6 Στατιστικά μεγέθη και έλεγχος συσχέτισης καταγραφών από δύο όργανα
GPS Topcon Hiper Pro στην περιοχή της λεωφόρου Κηφισού στην Αθήνα
Μέσος Όρος
Άξονας Χ
Άξονας Υ
Άξονας Ζ
Δέκτης 1 Δέκτης 2 Δέκτης 1 Δέκτης 2 Δέκτης 1 Δέκτης 2
Αρχική Χρονοσειρά
0,8
0,5
6,6
6,2
4,7
7,0
Χαμηλόσυχνη Συνιστώσα
0,8
0,5
6,6
6,2
4,7
7,0
Υψίσυχνη Συνιστώσα
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Τυπική Απόκλιση
Άξονας Χ
Άξονας Υ
Άξονας Ζ
Δέκτης 1 Δέκτης 2 Δέκτης 1 Δέκτης 2 Δέκτης 1 Δέκτης 2
Αρχική Χρονοσειρά
3,0
2,7
4,1
4,5
12,5
8,6
Χαμηλόσυχνη Συνιστώσα
2,4
2,1
3,4
3,7
11,6
7,3
Υψίσυχνη Συνιστώσα
1,7
1,6
2,1
2,4
4,0
4,1
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(Συνέχεια Πίνακα 6.6)
Συντελεστής Γραμμικής Συσχέτισης
Αρχική Χρονοσειρά
Χαμηλόσυχνη Συνιστώσα
Υψίσυχνη Συνιστώσα

Άξονας Χ
0,3
0,4
0,1

Άξονας Υ
0,0
-0,1
0,1

Άξονας Ζ
0,4
0,5
0,2

Στη συνέχεια έγινε ανάλυση cross-correlation της χαμηλόσυχνης και της υψίσυχνης
συνιστώσας των καταγραφών. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στο Σχήμα 6.30. Από τα
αποτελέσματα της ανάλυσης εμφανίζεται μία τιμή υστέρησης περίπου 25 sec στη
χαμηλόσυχνη συνιστώσα του άξονα Υ, η οποία όμως δεν παρουσιάστηκε σε άλλα
πειράματα με όργανα Hiper Pro και μπορεί να θεωρηθεί τυχαία. Στα υπόλοιπα
αποτελέσματα δεν εντοπίζεται συσχέτιση μεταξύ των δύο οργάνων. Σημαντικό είναι ότι ο
συντελεστής διασυσχέτισης για την υψίσυχνη συνιστώσα παρουσιάζει και σε αυτά τα
πειράματα περιοδικότητα με τιμή περίπου 7 sec.
Τέλος, πραγματοποιήθηκε φασματική ανάλυσης της αρχικής χρονοσειράς και της
υψίσυχνης συνιστώσας των καταγραφών. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στο Σχήμα
6.31. Στα αποτελέσματα παρατηρούνται:

Σχήμα 6.30 Αποτελέσματα ανάλυσης cross correlation καταγραφών διάρκειας περίπου
5min από δύο όργανα GPS τύπου Topcon Hiper Pro στην περιοχή της λεωφόρου Κηφισού
στην Αθήνα. Στα αποτελέσματα της ανάλυσης δεν παρατηρούνται συντελεστές
διασυσχέτισης που να υποδηλώνουν ύπαρξη υστέρησης μεταξύ των οργάνων, εκτός από
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χαμηλές συχνότητες (0.005 Hz, 0.008 Hz, 0.01Hz, 0.08Hz) κοινές και για τα δύο

όργανα αλλά με διαφορετική σημαντικότητα σε καθένα από τα δύο όργανα.


σημαντικές συχνότητες με παρόμοια αλλά όχι ίδια τιμή από όργανο σε όργανο



συχνότητες εντελώς διαφορετικές από όργανο σε όργανο.
Τέλος τα αποτελέσματα των φασματικών αναλύσεων εξετάστηκαν σε λογαριθμική

κλίμακα. Τα αντίστοιχα διαγράμματα παρουσιάζονται στο Σχήμα 6.32. Από το Σχήμα
6.30 είναι εμφανές ότι το φάσμα του θορύβου αποτελείται από τρεις κλάδους:
A) Έναν ευθύγραμμο κλάδο που επηρεάζει πολύ χαμηλές συχνότητες (μέχρι 0.01
Hz περίπου) και αντιστοιχεί σε λευκό θόρυβο
B) Έναν κατερχόμενο κλάδο που καλύπτει συχνότητες 0.01-0.2 Hz και αντιστοιχεί
σε έγχρωμο θόρυβο, η σημαντικότητα του οποίου μειώνεται όσο αυξάνεται η τιμή των
συχνοτήτων
Γ) Έναν ευθύγραμμο κλάδο που αντιστοιχεί σε λευκό θόρυβο και καλύπτει τις συχνότητες
από 0.2Hz περίπου μέχρι 5 Hz (όριο Nyquist)

Σχήμα 6.31 Αποτελέσματα Φασματικής Ανάλυσης αρχικής χρονοσειράς και υψίσυχνης
συνιστώσας. Στα αποτελέσματα εμφανίζονται συχνότητες κοινές μεταξύ των δύο οργάνων
π.χ. 0.005 Hz, 0.008 Hz, 0.05 Hz, αλλά και συχνότητες με μικρές διαφορές στην τιμή από
όργανο σε όργανο (π.χ. 0.1 και 0.12Hz)
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Σχήμα 6.32 Αποτελέσματα Φασματικής Ανάλυσης αρχικής χρονοσειράς καταγραφών.
Όπως και στις προηγούμενες περιπτώσεις, παρατηρείται έγχρωμος θόρυβος για τις
χαμηλές συχνότητες (από 0.01Hz μέχρι 0.1Hz περίπου) ενώ για τις υψηλότερες και
χαμηλότερες συχνότητες το φάσμα αντιστοιχεί σε λευκό (τυχαίο) θόρυβο. Το εύρος
συχνοτήτων που επηρεάζονται από έγχρωμο θόρυβο είναι ποιο περιορισμένο σε σχέση με
τις μετρήσεις που διεξήχθησαν στο χώρο του Πανεπιστημίου Πατρών.
6.5.2.3 Σύγκριση αποτελεσμάτων από πειράματα στο Πανεπιστήμιο Πατρών και στη
Λεωφόρο Κηφισού

Τα αποτελέσματα από την παραπάνω ανάλυση των καταγραφών από την περιοχή
της Λεωφόρου Κηφησού συμφωνούν σε γενικές γραμμές με τα αποτλέσματα από τα
δεδομένα της περιοχής του Παν. Πατρών (η κύρια διαφορά που εντοπίστηκε ήταν ότι για
τις μετρήσεις στη λεωφόρο Κηφισού οι δέκτες Hiper Pro παρουσίασαν πιο περιορισμένο
κατερχόμενο κλάδο, συγκεκριμένα περίπου ευθύγραμμος κλάδος από 0.001Hz μέχρι 0.01
Hz, κατερχόμενος κλάδος από 0.01Hz μέχρι 0.2 Hz και

ευθύγραμμος κλάδος για

συχνότητες 0.2 Hz μέχρι 5 Hz.)
Τα αποτελέσματα υποδεικνύουν την ύπαρξη διαφορών στο θόρυβο που παράγεται
από όργανα GPS ίδιου τύπου, ανεξαρτήτως μοντέλου οργάνου και περιοχής μετρήσεων.
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6.6 ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Στις προηγούμενες παραγράφους έγινε σύγκριση καταγραφών όμοιων οργάνων
GPS. Σε όλα τα πειράματα από τα οποία προήλθαν οι καταγραφές οι δέκτες ήταν ακίνητοι
και έτσι οι καταγραφές να αντιπροσώπευαν τις ψευδοδιακυμάνσεις (θόρυβο) των
καταγραφών των οργάνων. H σύγκριση των διακυμάνσεων έγινε μεταξύ οργάνων ίδιου
τύπου, ενώ χρησιμοποιήθηκαν και διαφορετικοί τύποι οργάνων (Topcon Hiper Pro και
Topcon Javad).

Τα πειράματα διεξήχθησαν στο κτήριο Πολιτικών Μηχανικών του

Πανεπιστημίου Πατρών, ενώ εξετάστηκαν και καταγραφές από τη λεωφόρο Κηφισού
στην Αθήνα. Σε όλες τις περιπτώσεις ο θόρυβος των οργάνων οφειλόταν κυρίως σε
multipath effect το οποίο ήταν ίδιο για τα εξεταζόμενα όργανα αφού ήταν κοντά
τοποθετημένα (collocated instruments), και σε θόρυβο προερχόμενο από τα ίδια τα
όργανα. Η επίδραση της ατμόσφαιρας είχα περιοριστεί μέσω της μεθόδου differential
GPS (Roberts, 2004)
Η συγκρίσεις που πραγματοποιήθηκαν καθώς και τα αποτελέσματα παρουσιάζονται
συνοπτικά παρακάτω:
6.6.1 Σύγκριση πρωτογενών δεδομένων και επεξεργασμένων χρονοσειρών
 Με σύγκριση των χρονοσειρών των πρωτογενών (ανεπεξέργαστων) δεδομένων,
διαπιστώθηκε ότι οι ταυτόχρονες ανεπεξέργαστες μετρήσεις από ίδιου τύπου όργανα
τοποθετημένα σε κοντινή μεταξύ τους απόσταση παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές ως
προς το απόλυτο μηδέν και ως προς τις τοπικές διακυμάνσεις. Η διαπίστωση αυτή αφορά
τόσο τα όργανα Hiper Pro όσο και τα όργανα Javad. Τα παραπάνω υποδεικνύουν ότι η
λειτουργία κάθε δέκτη (ακόμα και για δέκτες ίδιου τύπου) ασκεί διαφορετική επίδραση
στις μετρήσεις με αποτέλεσμα να παρατηρούνται διαφορές στις μετρήσεις ακόμη και
μεταξύ ίδιου τύπου οργάνων GPS.
 Με σύγκριση των επεξεργασμένων μετρήσεων διαπιστώθηκε ότι οι μετρήσεις από
ίδια όργανα GPS εμφανίζουν διαφορές
Ι) στη γενική μορφή,
ΙΙ) Στο απόλυτο μηδέν
ΙΙΙ) Στη θέση και το εύρος διαφόρων τοπικών διακυμάνσεων
Οι παραπάνω διαφορές πιθανότατα οφείλονται στη λειτουργία των δεκτών, καθώς
παρατηρήθηκαν και στα πρωτογενή (ανεπεξέργαστα δεδομένα)
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6.6.2 Σύγκριση στατιστικών μεγεθών (μέσος όρος / τυπική απόκλιση) μεταξύ των
καταγραφών όμοιων οργάνων και έλεγχος συσχέτισης καταγραφών
 Υπολογίστηκαν τα στατιστικά μεγέθη (μέσος όρος, τυπική απόκλιση) των
χρονοσειρών από κάθε όργανο για διαφορετικές διάρκειες καταγραφών, από μερικά
δευτερόλεπτα μέχρι μερικές ώρες (σύνολο 65 πειράματα). Τα αποτελέσματα για τα μέσο
όρο συνοψίζονται στον Πίνακα 6.7 και για την τυπική απόκλιση στον Πίνακα 6.8
Συμπερασματικά μπορεί να ειπωθεί ότι
Α) το τυπικό σφάλμα των καταγραφών εκφραζόμενο ως τυπική απόκλιση είναι περίπου
ίδιο για τα όργανα GPS που εξετάστηκαν τόσο για τις αρχικές χρονοσειρές όσο και για τις
συνιστώσες τους.
Β) Οι αποκλίσεις από το μηδέν εκφρασμένες ως μέσος όρος ποικίλουν (από όργανο σε
όργανο αλλά και σε χρονοσειρές του ίδιου οργάνου) για διάρκειες πειραμάτων της τάξης
των μερικών δευτερολέπτων, αλλά σε μακροχρόνιες καταγραφές τείνουν να γίνουν
μηδενικές. Για το λόγο αυτό παλαιότερες μελέτες που βασίζονταν σε μακροχρόνια
δεδομένα (π.χ. Nicolaidis et al., 2001 ; Mertikas, 2001) εξουδετέρωναν τις παραπάνω
αποκλίσεις βρίσκοντας το μέσο όρο σε μακράς διάρκειας χρονοσειρές.
 Ο έλεγχος συσχέτισης (εύρεση συντελεστή γραμμικής συσχέτισης) έδειξε ότι οι
καταγραφές οργάνων ίδιου τύπου δεν συσχετίζονται μεταξύ τους. Η διαπίστωση αυτή
ισχύει για τις αρχικές χρονοσειρές και τις χαμηλόσυχνες συνιστώσες, όπου ο μέσος
συντελεστής συσχέτισης ήταν μικρότερος του 0.5, αλλά και για τις υψίσυχνες συνστώσες
όπου ο μέσος συντελεστής συσχέτισης ήταν μικρότερος του 0.3.
Πίνακας 6.7 Σύνοψη αποτελεσμάτων για το μέσο όρο των καταγραφών
Μέσος όρος:
Πειράματα διάρκειας μέχρι 100 sec

Πειράματα μεγαλύτερης διάρκειας

Μέγιστες αποκλίσεις από τη θεωρητική τιμή
μηδέν:
~ 20 mm για τους οριζόντιους άξονες
~ 50 mm για τον κατακόρυφο άξονα
Διαφορές μερικών mm στις αποκλίσεις από
όργανο σε όργανο
Τιμή μέσου όρου περίπου μηδέν και για τα δύο
όργανα
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Πίνακας 6.8 Σύνοψη αποτελεσμάτων για την τυπική απόκλιση των καταγραφών
Τυπική Απόκλιση
Αρχική Χρονοσειρά και

 Αύξηση

με

την

αύξηση

της

διάρκειας

των

Χαμηλόσυχνη

καταγραφών παρόμοιος ρυθμός αύξησης και για τα

Συνιστώσα:

δύο όργανα (τυπ. απόκλιση ανάλογη του λιγαρίθμου
της διάρκειας καταγραφών)
 Παρόμοιες τιμές τυπικής απόκλισης για τα δύο
όργανα
 Max τιμή τυπικής απόκλισης περίπου 10mm για
μεγάλες διάρκειες καταγραφών.

Υψίσυχνη Συνιστώσα

Τιμή περίπου 2mm για τους οριζόντιους άξονες και
περίπου 5 mm για τον κατακόρυφο σε όλα τα όργανα που
εξετάστηκαν

6.6.3 Έλεγχος χρονικής υστέρησης (ανάλυση cross correlation)
Η ανάλυση cross correlation με σκοπό τον εντοπισμό πιθανής υστέρησης μεταξύ
των οργάνων GPS δεν έδειξε την ύπαρξη υστέρησης μεταξύ οργάνων του ίδιου τύπου.
Τιμές υστέρησης μερικών δευτερολέπτων εμφανίστηκαν (όχι όμως συστηματικά) για
καταγραφές διάρκειας από μερικά δευτερόλέπτα έως 5 λεπτά. Επίσης στα αποτελέσματα
της cross correlation για τις υψίσυχνες χρονοσειρές των καταγραφών εντοπίστηκαν
περιοδικότητες του συντελεστή διασυσχέτισης με τις παρακάτω τιμές:
Ι) Για τις μετρήσεις οργάνων HiperPro στο Παν. Πατρών περίοδος 9sec (~0.11Ηz)
II) Για τις μετρήσεις οργάνων Javad στο Παν. Πατρών περίοδος περίπου 8sec (~0.125Ηz)
III) Για τις μετρήσεις οργάνων HiperPro στη Λεωφόρο Κηφισού περίοδος 7sec (~0.14Ηz)
Οι παραπάνω συχνότητες πιθανώς να είναι κοινές στις χρονοσειρές των δύο οργάνων
6.6.4 Φασματική ανάλυση καταγραφών (σύγκριση φάσματος θορύβου οργάνων)
Η Φασματική Ανάλυση των καταγραφών με χρήση του περιοδογράμματος Lomb
οδήγησε στον υπολογισμό των συχνοτήτων θορύβου των οργάνων.


Όλα τα όργανα παρουσίασαν κοινές συχνότητες τόσο χαμηλές (0.003, 0.005, 0.006,

0.008 Hz) όσο και υψηλότερες (0.1 και 0.15 Hz). Κάποιες από τις συχνότητες αυτές
συμπίπτουν με τις περιοδικότητες που εντοπίσθηκαν κατά την ανάλυση cross correlation.
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Οι κοινές συχνότητες στην πλειονότητα των περιπτώσεων εμφανίζονται με διαφορετική
σημαντικότητα σε κάθε όργανο. Το γεγονός αυτό πιθανώς υποδηλώνει ότι ίδιες
συχνότητες θορύβου έχουν διαφορετική ισχύ- επίδραση μέσα στο σήμα κάθε οργάνου.


Εμφανίζονται συχνότητες μη κοινές μεταξύ των δύο οργάνων που παρουσιάζουν

μικρές ή και μεγάλες διαφορές από όργανο σε όργανο.
Η εξέταση των φασμάτων του θορύβου σε λογαριθμική κλίμακα, έδειξε ότι το είδος
του θορύβου των οργάνων είναι παρόμοιο σε όλα τα όργανα και μεταβάλλεται ανάλογα
με τις συχνότητες. Συγκεκριμένα σε συχνότητες εύρους 0.001 μέχρι 0.01Hz τα όργανα
παρουσιάζουν τυχαίο θόρυβο (white noise). Στο διάστημα 0.01 μέχρι περίπου 1Hz για τις
μετρήσεις στον Παν. Πάτρας και μέχρι 0.2 Hz για τις μετρήσεις την Αθήνα τα όργανα
παρουσιάζουν έγχρωμο θόρυβο. Μέσα στο εύρος του έγχρωμου θορύβου εμπίπτουν και οι
σημαντικές συχνότητες θορύβου των οργάνων. Η επίδραση του έγχρωμου θορύβου
μειώνεται σταδιακά μέχρι την οριακή συχνότητα (~1 ή 0.2 Hz αντίστοιχα) και οι
υψηλότερες συχνότητες παρουσιάζουν λευκό θόρυβο.
 Η ύπαρξη λευκού θορύβου, ο οποίος έχει τυχαία κατανομή σε ένα μεγάλο εύρος
συχνοτήτων πιθανότατα δικαιολογεί την κακή συσχέτιση των χρονοσειρών, αφού κάθε
όργανο παρουσιάζει τυχαίως κατανεμημένα σφάλματα στις μετρήσεις του.
 Το γεγονός ότι συχνότητες μεγαλύτερες από 1Hz επηρεάζονται από λευκό θόρυβο
σημαίνει ότι τα σφάλματα των χρονοσειρών περιέχουν σε μεγάλο βαθμό τυχαία
ασυσχέτιστα μεταξύ τους σφάλματα τα οποία όμως έχουν μεγάλη επίδραση σε μικρής
διάρκειας χρονοσειρές (Genrich and Bock, 2006). Ένας πιθανός τρόπος να
αντιμετωπιστούν αυτά τα σφάλματα, είναι ο προσδιορισμός των χαρακτηριστικών του
θορύβου κάθε οργάνου (κυρίως τυπικό σφάλμα) με μακροχρόνιες μετρήσεις και η
εισαγωγή διορθώσεων σε μικρής διάρκειας χρονοσειρές. Επίσης για μικρές χρονοσειρές η
επιρροής τέτοιων αποκλίσεων πιθανώς αντιμετωπίζεται καλύτερα με αφαίρεση των
ψευδοδιακυμάνσεων με φίλτρα όπως τα φίλτρα τύπου Moving Average.
 Η ύπαρξη χαμηλόσυχνου έγχρωμου θορύβου με μεγάλη σημαντικότητα πιθανώς
να επηρεάζει τον υπολογισμό χαμηλών συχνοτήτων (Langbein and Johnson, 1997 ;
Williams, 2003). Γενικά η επίδραση του έγχρωμου θορύβου (colored noise) στις
μετρήσεις, έχει διερευνηθεί στο παρελθόν και δεν έχουν εξακριβωθεί ακριβώς οι
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μηχανισμοί που τον δημιουργούν και η επίδρασή του στις μετρήσεις (Langbein and
Johnson 1997, Williams 2003). Εξαιρετικό ενδιαφέρον στην προοπτική διερεύνησης των
επιδράσεων του έγχρωμου θορύβου στις μετρήσεις προσδίδει το γεγονός ότι πολλά
σύγχρονα όργανα παρουσιάζουν τέτοιου είδους θόρυβο. Χαρακτηριστικά παραδείγματα
εμφανίζονται στο Σχήμα 6.32
 Εν κατακλείδι, η σύγκριση καταγραφών από ακίνητους δέκτες GPS ίδιου τύπου
έδειξε ότι ο θόρυβος που οφείλεται στη λειτουργία του δέκτη που στο παρελθόν
εθεωρείτο αμετάβλητη από όργανο σε όργανο (Kaplan and Hegarty, 2006 ; Sickle, 2008),
παρουσιάζει διαφορές ακόμα και μεταξύ οργάνων του ίδιου τύπου. Οι διαφορές
πιθανότατα οφείλονται:
Α) στο μεγάλο ποσό τυχαίου θορύβου που περιέχουν οι μετρήσεις κάθε οργάνου
Β) στις διαφορετικές συχνότητες που περιέχονται στο φάσμα του θορύβου κάθε οργάνου
Γ) στη διαφορετική ενέργεια που μεταφέρουν ακόμη και συνιστώσες του θορύβου με ίδια
συχνότητα και στα δύο όργανα

Σχήμα 6.32 Φάσματα μετρήσεων από όργανα που παρουσιάζουν έγχρωμο θόρυβο στις
μετρήσεις τους. Α) Φάσμα καταγραφών GPS με περίοδο δειγματοληψίας 2min (Elosegui
et al., 1996), Β) Φάσμα καταγραφών GPS με περίοδο δειγματοληψίας 1 sec (Langbein
and Bock, 2004) Γ) Φάσμα καταγραφών GPS με περίοδο δειγματοληψίας 0.1 sec (Σχήμα
από την παρούσα διατριβή), Δ) Φάσμα καταγραφών επιταχυνσιογράφων (Wang et al.,
2003), Ε) Φάσμα καταγραφών ανεμομέτρων (Siebert and Teichmann, 2000), ΣΤ) Φάσμα
καταγραφών οργάνου EDM (Langbein and Johnson 1997)
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7. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΩΝ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΩΝ
ΑΠΟ ΟΡΓΑΝΑ GPS ΙΔΙΟΥ ΤΥΠΟΥ
7.1 ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΥΡΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ
7.1.1 Σύγκριση Χρονοσειρών-Έλεγχος συσχέτισης μεταξύ οργάνων
Όπως προαναφέρθηκε στο κεφάλαιο 4 για την παρούσα διατριβή εκτελέστηκαν 4
πειράματα με περιστρεφόμενους δέκτες GPS (Topcon Hiper Pro) με συχνότητες
περιστροφής 0.22 και 0.13 Hz και ακτίνες περιστροφής 300 και 150 mm. Η διάρκεια κάθε
περιστροφής ήταν περίπου 15 min. Ενδεικτικά εξετάζεται ένα πείραμα συχνότητας 0.13
Hz με ακτίνα περιστροφής 150 mm. Οι αρχικές χρονοσειρές που προέκυψαν από κάθε
δέκτη παρουσιάζονται στο Σχήμα 7.1. Στις αρχικές χρονοσειρές του Σχήματος δεν
εμφανίζονται έντονες διακυμάνσεις όπως συνέβαινε στο κεφάλαιο 6. Το γεγονός αυτό
πιθανότατα οφείλεται στο πολύ μεγάλο εύρος ταλάντωσης με αποτέλεσμα το σήμα της
κίνησης να είναι τόσο ισχυρό που να καλύπτει το θόρυβο των καταγραφών. Στο Σχήμα 7.2
παρουσιάζεται λεπτομέρεια από τις καταγραφές όπου φαίνεται η απουσία διακυμάνσεων
και η διαφορά φάσης π των καταγραφών που αντιστοιχεί στη διαφορά φάσης της κίνησης
που εκτελούσαν οι δέκτες. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα αποτελέσματα του

Σχήμα 7.1 Αρχικές χρονοσειρές καταγραφών οριζόντιας περιστροφικής κίνησης με
συχνότητα 0.13Hz και ακτίνα 150mm. Είναι εμφανές ότι στους άξονες περιστροφής δεν
παρουσιάζονται σημαντικές διακυμάνσεις.
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ελέγχου συσχέτισης μεταξύ των καταγραφών στα πειράματα με περιστρεφόμενους δέκτες
που παρουσιάζονται στον Πίνακα 7.1. Στον Πίνακα 7.1 φαίνεται ότι σε όλα τα πειράματα
περιστρεφόμενων δεκτών επιτυγχάνεται τέλεια συσχέτιση μεταξύ των αρχικών
χρονοσειρών των δύο οργάνων στους άξονες περιστροφής. Στον άξονα Ζ δεν
παρατηρείται συσχέτιση. Το παραπάνω γεγονός υποδεικνύει ότι παρουσία πολύ ισχυρού
σήματος, ο θόρυβος του οργάνου και ο θόρυβος από πολυανάκλαση (που δημιουργούν
διαφορές μεταξύ των καταγραφών) σχεδόν παύουν να επιδρούν στις καταγραφές.
7.1.2 Έλεγχος για χρονική υστέρηση μεταξύ των οργάνων
Για τον εντοπισμό πιθανής χρονικής υστέρησης μεταξύ των οργάνων έγινε ανάλυση
cross correlation στα δεδομένα. Από την ανάλυση δεν προέκυψε κάποια τιμή υστέρησης
μεταξύ των οργάνων. Για τους άξονες περιστροφής η ανάλυση έγινε στις αρχικές
χρονοσειρές, ενώ στον άξονα Z η ανάλυση έγινε στις αρχικές χρονοσειρές και στις
συνιστώσες τους. Στο Σχήμα 7.3 παρουσιάζονται ενδεικτικά αποτελέσματα της crosscorrelation για το πείραμα του Σχήματος 7.1. Στα αποτελέσματα είναι εμφανής και η
περιοδικότητα του συντελεστή διασυσχέτισης που συμπίπτει με την περίοδο ταλάντωσης.

Σχήμα 7.2 Λεπτομέρεια των καταγραφών της περιστροφικής κίνησης. Είναι εμφανής η
απουσία έντονων διακυμάνσεων καθώς και η διαφορά φάσης π μεταξύ των δύο δεκτών
Πίνακας 7.1 Αποτελέσματα ελέγχου συσχέτισης για την αρχική χρονοσειρά των
πειραμάτων με περιστρεφόμενους δέκτες
Συντελεστής Γραμμικής Συσχέτισης
Συχνότητα
Περιστροφής (Hz)
0,24
0,24
0,13
0,13

Ακτίνα
Περιστροφής
(mm)
300
300
150
150

Άξονας Χ

Άξονας Υ

Άξονας Ζ

-0,99
-0,91
-0,99
-0,99

-0,99
-0,99
-0,99
-0,99

0,10
0,67
-0,47
0,08
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Σχήμα 7.3 Αποτελέσματα cross correlation για το πείραμα του Σχήματος 7.1. Δεν
παρατηρείται κάποια σημαντική τιμή χρονικής υστέρησης

7.1.3 Ανάλυση καταγραφών στο πεδίο των συχνοτήτων
Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε φασματική ανάλυση των δεδομένων μέσω του
περιοδογράμματος Lomb. Τα αποτελέσματα για κάθε άξονα παρουσιάζονται στο Σχήμα
7.4 από όπου φαίνεται ότι:


Στους άξονες ταλάντωσης δεσπόζει η συχνότητα ταλάντωσης



Στους άξονες ταλάντωσης οι χαμηλές συχνότητες του θορύβου βρίσκονται κάτω από

το όριο σημαντικότητας όπως φαίνεται στη λεπτομέρεια.


Αξιοσημείωτο είναι ότι τα φάσματα των καταγραφών περιέχουν και σημαντικές

συχνότητες ίσες με τις αρμονικές της συχνότητας ταλάντωσης στις περισσότερες
περιπτώσεις όμως κάτω από το επίπεδο σημαντικότητας της ανάλυσης (95%). Το
φαινόμενο αυτό πιθανώς οφείλεται σε κάποια δυσλειτουργία της μηχανής παραγωγής
περιστροφικών ταλαντώσεων (ανάλογα φαινόμενα παρουσιάζονται για διάφορες
μηχανικές διατάξεις (Norton and Karczub, 2003))
Στο Σχήμα 7.5 παρατηρούνται τα αποτελέσματα των φασματικών αναλύσεων σε
λογαριθμική κλίμακα. Στους άξονες περιστροφής είναι εμφανές ότι από συχνότητα
0.001Hz μέχρι και τη συχνότητα περιστροφής (0.13Hz), το φάσμα αντιστοιχεί σε λευκό
θόρυβο (κλάδος με μηδενική κλίση). Μετά τη συχνότητα περιστροφής το διάγραμμα
αντιστοιχεί σε έγχρωμο θόρυβο και κατέρχεται μέχρι τη συχνότητα 1Hz με κλίση
μεγαλύτερη από αυτή που εμφανίστηκε στα πειράματα με ακίνητους δέκτες. Από τη
συχνότητα 1 Hz και μετά το διάγραμμα αντιστοιχεί σε λευκό θόρυβο. Ο άξονας Ζ
χαρακτηρίζεται από έγχρωμο θόρυβο μέχρι τη συχνότητα 1Hz και στη συνέχεια το
διάγραμμα αντιστοιχεί σε τυχαίο θόρυβο.
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Σχήμα 7.4 Αποτελέσματα Φασματικής Ανάλυσης αρχικών χρονοσειρών. Στους Άξονες Χ
και Υ όπου εκτελούνταν η περιστροφή δεσπόζει η συχνότητα περιστροφής και οι
αρμονικές της ενώ οι συχνότητες θορύβου είναι κάτω από το επίπεδο σημαντικότητας.
Στον άξονα Ζ εμφανίζονται συχνότητες θορύβου που εμφανίστηκαν και στα
αποτελέσματα του κεφαλαίου 6 (0.003 και 0.008 Hz). Επίσης εμφανίζεται και η συχνότητα
περιστροφής με τις αρμονικές της πράγμα που πιθανώς να οφείλεται σε αστάθεια της
μηχανής παραγωγής ταλαντώσεων που προκαλούσε μικρές δευτερεύουσες ταλαντώσεις
στον κατακόρυφο άξονα

Σχήμα 7.5 Αποτελέσματα φασματικών αναλύσεων σε λογαριθμική κλίμακα. Στα Σχήματα
αυτά είναι εμφανής η επίδραση έγχρωμου θορύβου σε συχνότητες μέχρι 1Hz ενώ για
μεγαλύτερες συχνότητες το φάσμα αντιστοιχεί σε λευκό θόρυβο
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7.1.2 Συμπεράσματα από τη σύγκριση καταγραφών ταλαντώσεων μεγάλης διάρκειας
Από την εξέταση των καταγραφών περιστροφικών κινήσεων μεγάλου εύρους (150300mm) και διάρκειας (15min) από δύο όργανα GPS ίδιου τύπου (Topcon Hiper Pro)
μπορούν να γίνουν οι εξής παρατηρήσεις:


δεν παρουσιάστηκε επίδραση θορύβου στις μετρήσεις των δύο οργάνων.



Οι κύκλοι ταλάντωσης καταγράφονταν ικανοποιητικά ενώ δεν παρουσιάστηκε

χρονική υστέρηση μεταξύ των καταγραφών


Οι καταγραφές των ταλαντώσεων από τα δύο όργανα ίδιου τύπου παρουσίασαν

σχεδόν τέλεια συσχέτιση


Η συχνότητα ταλάντωσης προσδιορίστηκε ικανοποιητικά και από τα δύο όργανα



Οι συχνότητες θορύβου παρουσιάστηκαν μη στατιστικά σημαντικές ενώ το φάσμα

του θορύβου αντιστοιχούσε σε λευκό θόρυβο για συχνότητες από 0.001 μέχρι τη
συχνότητα περιστροφής, σε έγχρωμο θόρυβο από τη συχνότητα περιστροφής μέχρι
συχνότητα 1Hz και σε λευκό θόρυβο από 1-5Hz. Επίσης το φάσμα του θορύβου
παρουσιάζει χαμηλότερη σημαντικότητα για τους άξονες περιστροφής.

7.2 ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (~80 sec)
7.2.1 Σύγκριση Χρονοσειρών
Στην παρούσα διατριβή εξετάστηκαν ταυτόχρονες καταγραφές από όμοια όργανα
GPS (Topcon Hiper Pro) για ταλαντώσεις εύρους 0.5 μέχρι 4 Hz και συνολικά εύρη μέχρι
4.5 cm. Η διάρκεια των ταλαντώσεων ήταν 90 sec. Ο άξονας ταλάντωσης ήταν σε όλα τα
πειράματα ο άξονας Υ. Κατά την επεξεργασία των χρονοσειρών αφαιρούταν το πρώτο
τμήμα της χρονοσειράς που αντιστοιχούσε σε άθροισμα της εξαναγκασμένης ταλάντωσης
(steady state) και της αποσβενόμενης ταλάντωσης (transient state) με συχνότητα ίση με
την ιδιοσυχνόηττα του ταλαντωτή (Chopra, 2001), φαινόμενο που αναλύθηκε στο κεφάλιο
4. Επιπλέον, επειδή κατά την έναρξη και τη λήξη της ταλάντωσης ο ταλαντωτής δεχόταν
στιγμιαίο παλμικό φορτίο για να αρχίσει να κινείται και για να επιστρέψει στη θέση
ισορροπίας αφαιρέθηκε και ένα τμήμα από το τέλος της χρονοσειράς των ταλαντώσεων.
Μετά την παραπάνω διαδικασία, που παρουσιάζεται στο Σχήμα 7.6 προέκυψαν
χρονοσειρές καταγραφών ταλαντώσεων με διάρκεια περίπου 80 sec.
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Σχήμα 7.6 Τμήματα των χρονοσειρών καταγραφών ταλαντώσεων που αποκόπτονταν κατά
την επεξεργασία.

Στη συνέχεια στις χρονοσειρές όλων των αξόνων έγινε χωρισμός των χρονοσειρών
σε χαμηλόσυχνες και υψίσυχνες. Στο Σχήμα 7.7 παρουσιάζονται ενδεικτικά διαγράμματα
καταγραφών από διάφορες ταλαντώσεις και από τα δύο όργανα. Στο Σχήμα αυτό είναι
εμφανείς οι διαφορές στις καταγραφές των δύο οργάνων. Οι κυριότερες διαφορές που
παρατηρούνται είναι:
α)Οι διαφορές στο απόλυτο μηδέν των καταγραφών (στις αρχικές
χρονοσειρές) και
β) Οι διαφορές στη μορφή και τις διακυμάνσεις της χαμηλόσυχνης
συνιστώσας (του χαμηλόσυχνου θορύβου) για κάθε όργανο.
Στο Σχήμα 7.8 παρουσιάζονται συγκριτικά λεπτομέρειες από τις καταγραφές
ταλαντώσεων από τα δύο όργανα. Στα διαγράμματα είναι εμφανές ότι όσο αυξάνεται η
συχνότητα ταλάντωσης, πράγμα που συνεπάγεται περισσότερο θόρυβο στις μετρήσεις
(Ψιμούλης, 2009), οι διαφορές μεταξύ των καταγραφών των οργάνων αυξάνονται.

7.2.2 Σύγκριση τυπικού σφάλματος – Έλεγχος συσχέτισης μεταξύ οργάνων
Για να συγκριθεί το τυπικό σφάλμα των καταγραφών έγινε υπολογισμός της τυπικής
απόκλισης για α) τις αρχικές καταγραφές, β) τις χαμηλόσυχνες συνιστώσες, γ) τις
υψίσυχνες συνιστώσες. Δεν υπολογίστηκε η τυπική απόκλιση των καταγραφών
ταλαντώσεων καθώς εξαρτάται από το εύρος ταλάντωσης και δεν είναι ενδεικτική του
τυπικού σφάλματος των χρονοσειρών. Για τον άξονα ταλάντωσης υπολογίστηκε η τυπική
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Σχήμα 7.7 Καταγραφές ταλαντώσεων με διάφορες συχνότητες και εύρη από δύο όργανα
GPS ίδιου τύπου (Topcon HiperPro)
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Σχήμα 7.8 Λεπτομέρειες ταλαντώσεων με διάφορες συχνότητες και εύρη από τα δύο
όργανα GPS ίδιου τύπου που χρησιμοποιήθηκα. Είναι εμφανείς οι διαφορές μεταξύ των
δύο οργάνων ειδικά για ταλαντώσεις μεγαλύτερης συχνότητας
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απόκλιση της χαμηλόσυχνης χρονοσειράς και των υπολοίπων που προέκυψαν μετά την
αφαίρεση της χαμηλόσυχνης συνστώσας και του σήματος ταλάντωσης από τις καταγραφές
της ταλάντωσης. Στα Σχήματα 7.9 μέχρι 7.11 παρουσιάζονται διαγράμματα της τυπικής
απόκλισης για κάθε άξονα για την αρχική χρονοσειρά και τις επιμέρους συνιστώσες.
Με παρατήρηση των διαγραμμάτων των τυπικών αποκλίσεων για τους άξονες όπου
οι δέκτες ήταν ακίνητοι φαίνεται ότι :
Α) Οι τυπικές αποκλίσεις δεν μεταβάλλονται με το εύρος ταλάντωσης κάθε
πειράματος, πράγμα αναμενόμενο αφού στους άξονες αυτούς οι δέκτες ήταν ακίνητοι.
Β) Για τις αρχικές χρονοσειρές και τις χαμηλόσυχνες συνιστώσες το τυπικό σφάλμα
παρουσιάζει διαφοροποιήσεις από πείραμα σε πείραμα, πράγμα που πιθανώς οφείλεται
στην επίδραση του χαμηλόσυχνου θορύβου στις καταγραφές.
Γ) Στην υψίσυχνη συνιστώσα, το τυπικό σφάλμα παρουσιάζει μεγαλύτερη
σταθερότητα.

Σχήμα 7.9 Τυπική απόκλιση στον άξονα Χ (δέκτες ακίνητοι) για την αρχική χρονοσειρά
και τις επιμέρους συνιστώσες. Η τυπική απόκλιση δεν παρουσιάζει εξάρτηση από το εύρος
ταλάντωσης κάθε πειράματος αφού στον άξονα Χ οι δέκτες είναι ακίνητοι.
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Σχήμα 7.10 Τυπική απόκλιση στον άξονα Υ (δέκτες που εκτελούν ταλάντωση) για τη
χαμηλόσυχνη συνιστώσα και τα υπόλοιπα. Η τυπική απόκλιση της χαμηλόσυχνης
συνιστώσας και των υπολοίπων (υψίσυχνου θορύβου) δεν επηρεάζονται από το εύρος
ταλάντωσης.

Σχήμα 7.11 Τυπική απόκλιση στον άξονα Ζ (δέκτες ακίνητοι) για την αρχική χρονοσειρά
και τις επιμέρους συνιστώσες. Η τυπική απόκλιση δε διαφοροποιείται με την αλλαγή του
από το εύρος ταλάντωσης κάθε πειράματος πράγμα αναμενόμενο, αφού στον άξονα Χ οι
δέκτες είναι ακίνητοι.

Στον Πίνακα 7.2 παρουσιάζονται οι μέσοι όροι που προέκυψαν για το τυπικό
σφάλμα των αρχικών χρονοσειρών, των χαμηλόσυχνων συνιστωσών και των υψίσυχνων
χρονοσειρών για τους ακίνητους άξονες κα τον άξονα ταλάντωσης. Για τις καταγραφές
ταλαντώσεων δεν υπολογίστηκε τυπική απόκλιση καθώς ήταν εξαρτημένη από το εύρος
ταλάντωσης κάθε πειράματος. Από τον Πίνακα 7.4 φαίνεται ότι :
Α) το τυπικό σφάλμα δε διαφέρει από όργανο σε όργανο.
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Β) Οι τιμές

που υπολογίστηκαν κινούνται στα ίδια πλαίσια με τις τιμές που

υπολογίστηκαν για πειράματα σταθερών δεκτών με παρόμοια διάρκεια.
Γ) το τυπικό σφάλμα του υψίσυχνου θορύβου, είναι παρόμοιο με αυτό που έχει
υπολογιστεί στα προηγούμενα πειράματα και έχει τιμή ίση περίπου με 3mm για τους
οριζόντιους άξονες και 6mm για τον κατακόρυφο (από τα πειράματα με σταθερούς δέκτες
το μέσο τυπικό σφάλμα είχε υπολογιστεί περίπου 2mm για τους οριζόντιους άξονες και
5mm για τον κατακόρυφο)
Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε έλεγχος συσχέτισης μεταξύ των χρονοσειρών με
υπολογισμό του συντελεστής συσχέτισης μεταξύ των δύο οργάνων για την αρχική
χρονοσειρά, τη χαμηλόσυχνη συνιστώσα της και την υψίσυχνη συνιστώσα. Στο Σχήμα
7.12 παρουσιάζονται οι συντελεστές συσχέτισης μεταξύ των δύο οργάνων Από το Σχήμα
αυτό φαίνεται ότι


μόνο οι καταγραφές της ταλάντωσης (Αρχική χρονοσειρά και υψίσυχνη Συνιστώσα

του Άξονα Υ) παρουσιάζουν σημαντική συσχέτιση η οποία αυξάνεται όσο αυξάνεται το
εύρος ταλάντωσης


Στους άξονες όπου οι δέκτες ήταν ακίνητοι δεν παρουσιάζεται συσχέτιση

Πίνακας 7.2 Μέσοι όροι τυπικού σφάλματος για κάθε άξονα για τις αρχικές χρονοσειρές
και τις επιμέρους συνιστώσες

Άξονας Χ (Ακινησία)
Άξονας Υ (Ταλάντωση)

εξάρτηση από το εύρος
ταλάντωσης

εξάρτηση από το εύρος
ταλάντωσης

Άξονας Ζ (Ακινησία)

10,55

11,18

Άξονας Χ (Ακινησία)
Άξονας Υ (Ταλάντωση)
Άξονας Ζ (Ακινησία)
Άξονας Χ (Ακινησία)

.

Τυπ. Απόκλιση
Δέκτης 1
Δέκτης 2
Αρχική Χρονοσειρά
5,17
4,93

Χαμηλόσυχνη Συνιστώσα
3,73
3,28
7,43
Υψίσυχνη Συνιστώσα
3,10

3,74
3,32
8,54
2,81

Άξονας Υ (Ταλάντωση)

εξάρτηση από το εύρος
ταλάντωσης

εξάρτηση από το εύρος
ταλάντωσης

Άξονας Υ (Υπόλοιπα)
Άξονας Ζ (Ακινησία)

2,95
6,62

3,11
6,30
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Με την αύξηση του εύρους ταλάντωσης το σήμα των καταγραφών είναι ισχυρότερο

μέσα στη χρονοσειρά και υπερισχύει κατά πολύ σε σημαντικότητα του σήματος του
θορύβου. Με άλλα λόγια με την αύξηση του εύρους ταλάντωσης αυξάνεται ο λόγος
signal/noise (S/N) και μειώνεται η επίδραση του θορύβου στις μετρήσεις (Norton and
Karczub, 2003)
(το φαινόμενο αυτό παρατηρήθηκε και στην παράγραφο 7.1 όπου εξετάστηκαν
ταλαντώσεις πολύ μεγάλου εύρους. Όπως φαίνεται με τη μείωση της επίδρασης του
θορύβου στις καταγραφές, αυξάνεται και η συσχέτιση μεταξύ των δύο οργάνων, πράγμα
που υποδεικνύει και το θόρυβο των οργάνων ως παράγοντα μείωσης της συσχέτισης,
πιθανώς λόγω της τυχαιότητάς του και της διαφορετικότητάς του από όργανο σε όργανο)
Στο Σχήμα 7.13 παρουσιάζεται ο συντελεστής συσχέτισης των υπολοίπων (μετά την
αφαίρεση χαμηλόσυχνου θορύβου και σήματος ταλάντωσης) για τον άξονα Υ, δεδομένα
τα οποία αντιστοιχούν σε υψίσυχνο θόρυβο και στα οποία δεν εμφανίζεται συσχέτιση.
Στον Πίνακα 7.3 συνοψίζονται οι μέσοι όροι των υπολογισμένων συντελεστών συσχέτισης
για κάθε είδος δεδομένων που ελέγχθηκαν.
7.2.3 Έλεγχος Χρονικής Υστέρησης Καταγραφών
Για τον έλεγχο πιθανής χρονικής υστέρησης μεταξύ των οργάνων, έγινε ανάλυση
cross correlation στις χαμηλόσυχνες και υψίσυχνες συνιστώσες των καταγραφών.
Ενδεικτικά αποτελέσματα παρουσιάζονται στο Σχήμα 7.14 για τις χαμηλόσυχνες και
υψίσυχνες συνιστώσες. Στο Σχήμα 7.15 εμφανίζονται αποτελέσματα ανάλυσης cross
correlation για τις καταγραφές ταλαντώσεων 1, 2 και 3 Hz από τις οποίες έχει
προηγουμένως αφαιρεθεί η χαμηλόσυχνη συνιστώσα. Από τα αποτελέσματα δεν
παρατηρήθηκε κάποια τιμή χρονικής υστέρησης (με εξαίρεση ορισμένες χρονοσειρές
χωρίς όμως να υπάρχει συστηματική εμφάνιση υστέρησης στην πλειονότητα των
χρονοσειρών). Επίσης από τα αποτελέσματα της ανάλυσης για τις καταγραφές
ταλαντώσεων δεν παρατηρήθηκε υστέρηση μεταξύ των οργάνων τα οποία είχαν άμεση
απόκριση στις διεγέρσεις.
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Σχήμα 7.12 Συντελεστές γραμμικής συσχέτισης καταγραφών. Οι μόνες περιπτώσεις όπου
παρουσιάζεται σημαντική συσχέτιση είναι για τις καταγραφές της ταλάντωσης (Άξονας
Υ). Ο συντελεστής γραμμικής συσχέτισης αυξάνεται όσο αυξάνεται το εύρος ταλάντωσης
(αύξηση S/N)

Σχήμα 7.13 Συντελεστής Γραμμικής Συσχέτισης μεταξύ οργάνων για τις χρονοσειρές του
άξονα Υ (άξονας ταλάντωσης) μετά την αφαίρεση από αυτές του χαμηλόσυχνου θορύβου
και του σήματος ταλάντωσης. Ουσιαστικά οι χρονοσειρές αυτές αντιστοιχούν στον
υψίσυχνο θόρυβο του άξονα Υ και δεν παρουσιάζεται συσχέτιση μεταξύ των δύο
οργάνων.
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Πίνακας 7.3 Μέσοι όροι συντελεστών γραμμικής συσχέτισης καταγραφών από τα
πειράματα ταλαντώσεων μικρής διάρκειας (~80 sec)

Άξονας Χ (Ακινησία)
Άξονας Υ (Ταλάντωση)
Άξονας Ζ (Ακινησία)
Άξονας Χ (Ακινησία)
Άξονας Υ (Ταλάντωση)
Άξονας Ζ (Ακινησία)
Άξονας Χ (Ακινησία)
Άξονας Υ (Ταλάντωση)
Άξονας Υ (Υπόλοιπα)
Άξονας Ζ (Ακινησία)

Μέση τιμή r
Τυπ. Απόκλιση r
Αρχική Χρονοσειρά
0,47
0,23
0,77
0,18
0,33
0,33
Χαμηλόσυχνη Συνιστώσα
0,63
0,28
0,52
0,44
0,44
0,48
Υψίσυχνη Συνιστώσα
0,18
0,13
0,82
0,16
0,27
0,23
0,15
0,14

Κατανομή
κανονική
μη κανονική (εξάρτηση από f)
κανονική
κανονική
κανονική
μη κανονική
κανονική
μη κανονική (εξάρτηση από f)
κανονική
κανονική

Σχήμα 7.14 Αποτελέσματα ανάλυσης cross correlation για τα πειράματα με δέκτες που
εκτελούν ταλαντώσεις. Όπως και στα προηγούμενα πειράματα δεν παρατηρήθηκε
υστέρηση μεταξύ των οργάνων
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Σχήμα 7.15 Αποτελέσματα cross correlation για καταγραφές ταλαντώσεων συχνότητας 1,
2 και 3 Hz. Στα αποτελέσματα δεν παρατηρήθηκε υστέρηση μεταξύ των οργάνων.

7.2.4 Ανάλυση καταγραφών στο πεδίο των συχνοτήτων
Για τα πειράματα ταλαντώσεων διάρκειας ~ 80 sec, έγινε φασματική ανάλυση των
καταγραφών τόσο για τους άξονες ταλάντωσης, όσο και για τους άξονες όπου οι δέκτες
ήταν ακίνητοι.
Στο Σχήμα 7.16

παρουσιάζονται ενδεικτικά

διαγράμματα αποτελεσμάτων

φασματικής ανάλυσης για ταλαντώσεις 1 και 3 Hz. Τα αποτελέσματα αφορούν στους
άξονες ταλάντωσης αλλά και στους άξονες όπου οι δέκτες ήταν ακίνητοι. Στο Σχήμα 7.17
παρουσιάζονται τα ίδια διαγράμματα υπό κλίμακα ώστε να εντοπίζονται οι συχνότητες
θορύβου.
Από το Σχήμα 7.16 φαίνεται ότι με φασματική ανάλυση των καταγραφών
προσδιορίζεται με ακρίβεια η συχνότητα ταλάντωσης και από τα δύο όργανα. Επίσης στις
αρχικές χρονοσεiρές υπάρχουν στατιστικά σημαντικές συχνότητες θορύβου, οι οποίες για
τον άξονα ταλάντωσης παύουν να είναι σημαντικές όταν από τη χρονοσειρά αφαιρεθεί η
χαμηλόσυχνη συνιστώσα.
Στο Σχήμα 7.17 (λεπτομέρειες διαγραμμάτων Σχήματος 7.16) παρατηρούνται
συχνότητες θορύβου που προσδιορίστηκαν και στα πειράματα με σταθερούς δέκτες όπως
οι συχνότητες 0.02Hz, 0,08Hz, 0.11 Hz και 0.14 Hz. Πολλές από αυτές τις συχνότητες
εμφανίζονται και στα δύο όργανα αλλά με διαφορετικό επίπεδο σημαντικότητας. Επίσης
υπάρχουν και συχνότητες θορύβου που εμφανίζονται μόνο σε ένα από τα δύο όργανα.
Επίσης σημαντικό είναι ότι στον άξονα ταλάντωσης μετά την αφαίρεση του
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χαμηλόσυχνου θορύβου, οι συχνόηττες που αντιστοιχούν σε θόρυβο εμφανίζονται στο
σύνολό τους κάτω από το επίπεδο σημαντικότητας 95%.

Σχήμα 7.16 Αποτελέσματα φασματικής ανάλυσης καταγραφών ταλαντώσεων 1 και 3 Hz
καθώς και των αξόνων όπου οι δέκτες ήταν ακίνητοι. Από τις καταγραφές του άξονα
ταλάντωσης η συχνότητα ταλάντωσης προσδιορίζεται με ακρίβεια. Επίσης
παρουσιάζονται και συχνότητες θορύβου οι οποίες περιορίζονται σημαντικά με την
αφαίρεση της χαμηλόσυχνης συνιστώσας
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Σχήμα 7.17 Συχνότητες θορύβου στα αποτελέσματα φασματικής ανάλυσης καταγραφών
ταλαντώσεων 1 και 3 Hz καθώς και των αξόνων όπου οι δέκτες ήταν ακίνητοι. Στις
καταγραφές παρουσιάζονται σημαντικές συχνότητες με τιμές από 0.012Hz μέχρι 0.27 Hz
περίπου. Τα δύο όργανα παρουσιάζουν κοινές συχνότητες θορύβου (σε διαφορετικό
επίπεδο σημαντικότητας για κάθε όργανο) όπως η συχνότητα 0.02 Hz καθώς και
συχνότητες που αντιστοιχούν μόνο σε ένα από τα δύο όργανα.
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Στο Σχήμα 7.18 παρουσιάζονται αποτελέσματα καταγραφών ταλαντώσεων
συχνοτήτων 0.5 – 4Hz (αρχικές χρονοσειρές) τοποθετημένα σε λογαριθμική κλίμακα.
Όπως φαίνεται από τα διαγράμματα σε όλες τις περιπτώσεις η συχνότητα ταλάντωσης
προσδιορίζεται με ακρίβεια. Τα είδη θορύβου που αντιστοιχούν στις καταγραφές
μεταβάλλονται με τη συχνότητα. Συγκεκριμένα, φαίνεται ότι το διάστημα από 0.01 μέχρι
περίπου 1Hz αντιστοιχεί σε έγχρωμο θόρυβο και για τα δύο όργανα. Το διάστημα από
περίπου 1Hz μέχρι 5 Hz (όριο Nyquist) αντιστοιχεί σε λευκό θόρυβο.
Οι κυριώτερες συχνόητες θορύβου (πάνω από το επίπεδο σημαντικόηττας της
φασματικής ανάλυσης) εμφανίζονται στο διάστημα που αντιστοιχεί σε έγχρωμο θόρυβο.
Στις χαμηλές συχνόηττες, είναι εμφανής στην πλειονότητα των περιπτώσεων οι διαφορές
στη σημαντικότητα για τα δύο όργανα, γεγονός που έχει εντοπιστεί και προηγουμένως.

7.3 ΣΥΝΟΨΗ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Από τη σύγκριση καταγραφών ταλαντώσεων διαφορετικών διαρκειών, συχνοτήτων
και ευρών ταλάντωσης, από δύο όργανα GPS ίδιου τύπου έγιναν οι εξής παρατηρήσεις:
Α) Οι χρονοσειρές των καταγραφών παρουσίαζαν διαφορές κυρίως στο απόλυτο
μηδέν αλλά και το εύρος των ψευδιακυμάνσεων που περιείχαν.
Β) Παρατηρήθηκε χαμηλόσυχνος θόρυβος με εύρος και φασματικά χαρακτηριστικά
παρόμοια με αυτά που εντοπίστηκαν στα πειράματα με ακίνητους δέκτες (συχνότητες από
0.001Hz μέχρι 0.3 Hz, και φάσμα που αντιστοιχεί σε έγχρωμο θόρυβο). Χαρακτηριστικές
συχνότητες μέσα σε αυτό το εύρος ήταν: 0.02Hz, 0.08Hz, 0.1Hz και 0.14Hz. Ο
χαμηλόσυχνος θόρυβος εισήγαγε διακυμάνσεις εύρους μερικών εκατοστών στις
χρονοσειρές καταγραφών γραμμικών ταλαντώσεων διάρκειας 80 sec. Στις καταγραφές
περιστροφικών κινήσεων δεν εντοπίστηκε επίδραση θορύβου, πράγμα που πιθανώς
οφείλεται στο μεγάλο εύρος ταλάντωσης των δεκτών στα πειράματα αυτά (περιστροφή με
ακτίνα-εύρος ταλάντωσης 30 και 60cm, γραμμικές ταλαντώσεις συνολικού εύρους μέχρι
4cm).
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Σχήμα 7.18 Αποτελέσματα φασματικών αναλύσεων καταγραφών ταλαντώσεων
συχνότητας 1 - 4Hz από δύο όμοια όργανα GPS (Topcon Hiper Pro)
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Γ) Το εύρος του υψίσυχνου θορύβου των καταγραφών (του οποίου το φάσμα
αντιστοιχεί σε λευκό θόρυβο) προσδιορίστηκε για τους οριζόντιους άξονες περίπου 3mm
και για τον κατακόρυφο περίπου 6mm.
Δ) Οι αρχικές χρονοσερές των δύο όμοιων οργάνων καθώς και οι χρονοσειρές
χαμηλόσυχνου και υψίσυχνου θορύβου δεν παρουσίασαν συσχέτιση μεταξύ τους.
Ε) Η συσχέτιση των καταγραφών ταλαντώσεων ήταν καλή (χωρίς όμως να λείπουν
και χαμηλοί συντελεστές συσχέτισης μεταξύ των καταγραφών). Η συσχέτιση των
καταγραφών παρουσιάζε βελτίωση μετά την αφαίρεση του χαμηλόσυχνου θορύβου.
Επιπλέον, η συσχέτιση των καταγραφών βελτιωνόταν με την αύξηση του εύρους των
ταλαντώσεων, πράγμα αναμενόμενο καθώς με αύξηση του εύρους ταλάντωσης αυξάνεται
ο λόγος S/N και ο θόρυβος φαίνεται να επιδρά λιγότερο στις καταγραφές.
ΣΤ) Δεν παρατηρήθηκε χρονική υστέρηση μεταξύ των καταγραφών
Ζ) Οι συχνότητες θορύβου που προσδιορίστηκαν σε κάθε όργανο, όπως και στα
πειράματα με σταθερούς δέκτες, είχαν τιμές κοινές και για τα δύο όργανα (οι οποίες όμως
παρουσιάζονταν με διαφορετική σημαντικότητα σε κάθε όργανο). Επίσης παρουσιάζονταν
και συχνότητες με διαφορές στην τιμή από όργανο σε όργανο. Το γεγονός αυτό φανερώνει
διαφορές στα φασματικά χαρακτηριστικά του θορύβου κάθε οργάνου.
Η) Από τα παραπάνω, και λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι μία από τις κύριες πηγές
θορύβου των καταγραφών που εξετάστηκαν στην παρούσα διατριβή ήταν ο θόρυβος των
οργάνων, διαπιστώνεται ότι ο θόρυβος των δεκτών GPS που εξετάστηκαν τόσο σε
συνθήκες ακινησίας όσο και δυναμικής κίνησης, παρουσιάζει διαφορές από όργανο σε
όργανο. Οι διαφορές συνίστανται κυρίως στα φασματικά χαρακτηριστικά του θορύβου
(διαφορετικές

συχνότητες,

και

διαφορετική

στατιστική

σημαντικότητα

κοινών

συχνοτήτων). Με δεδομένο ότι ο θόρυβος εισάγει διακυμάνσεις εύρους μερικών cm στις
μετρήσεις, ειδικά σε καταγραφές μικρής διάρκειας παρουσιάζονται σημαντικές διαφορές
μεταξύ των δύο οργάνων.
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8. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
Πειράματα διάρκειας από μερικά sec έως μερικές ώρες με δέκτες GPS στατικούς ή
σε ελεγχόμενη ταλάντωση έδειξαν ότι οι συντεταγμένες που προέκυψαν από ίδια όργανα
που κατέγραφαν υπό τις ίδιες συνθήκες, στην ίδια περιοχή εμφανίζουν σημαντικές
διαφορές.
Οι διαφορές αυτές:
Α) Δεν οφείλονται στην ευαισθησία του λογισμικού υπολογισμού των συντεταγμένων που
χρησιμοποιήθηκε γιατί είναι εμφανείς και στα πρωτογενή δεδομένα των οργάνων
Β) Δεν αποτελούν χαρακτηριστικό συγκεκριμένου τύπου οργάνων, γιατί εμφανίζονται και
σε όργανα GPS άλλων τύπων που εξετάστηκαν.
Οι κύριες διαφορές που εντοπίστηκαν από όργανο σε όργανο ήταν:
1. Μικρές διαφορές στο μέσο όρο και την τυπική απόκλιση των καταγραφών από
όργανο σε όργανο για τις αρχικές καταγραφές και το χαμηλόσυχνο θόρυβο. Ο υψίσυχνος
θόρυβος, παρουσίαζε για όλα τα όργανα και τις διάρκειες καταγραφών μέσο όρο μηδέν και
τυπική απόκλιση περίπου 2-3mm για τους οριζόντιους άξονες και τιμή 5-6 mm για τον
κατακόρυφο άξονα.
2. Διαφορές

στα

φασματικά

χαρακτηριστικά

του

θορύβου

των

οργάνων

(διαφορετικές συχνότητες στο φάσμα του θορύβου για κάθε όργανο και κοινές συχνότητες
αλλά με διαφορετική σημαντικότητα για κάθε όργανο). Αξίζει να σημειωθεί ότι ο τύπος
θορύβου των καταγραφών προσδιορίστηκε ως: α) έχρωμος θόρυβος (colored noise) για
συχνότητες από 0.001 μέχρι περίπου 1Hz και β) λευκός θόρυβος για συχνότητες από
περίπου 1 μέχρι 5 Hz.
Αξίζει να σημειωθεί ότι παρατηρήθηκε ανυπαρξία συσχέτισης του θορύβου των
οργάνων. Οι

καταγραφές ταλαντώσεων παρουσίασαν σχεδόν τέλεια συσχέτιση και

μηδαμινή επίδραση χαμηλόσυχνου και υψίσυχνου θορύβου για μεγάλα εύρη ταλάντωσης
(π.χ. 30 και 15 cm). Ο θόρυβος γινόταν εντονότερος και η συσχέτιση γινόταν χειρότερη
όσο μειωνόταν το εύρος ταλάντωσης (π.χ. για εύρη 0.5-2cm). Τέλος, μεταξύ των οργάνων
που εξετάστηκαν δεν παρατηρήθηκε ύπαρξη χρονικής υστέρησης.
Με βάση τα παραπάνω συμπεραίνονται τα εξής:
Α) Ο θόρυβος των καταγραφών οργάνων GPS παρουσιάζει διαφορές από όργανο σε
όργανο και εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά κάθε οργάνου (Instrument dependent noise).
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Η παρατήρηση αυτή είναι σημαντική καθώς ο θόρυβος που οφείλεται στη λειτουργία των
οργάνων στο παρελθόν εθεωρείτω αμετάβλητος τουλάχιστον μεταξύ οργάνων ίδιου τύπου.
Β) Για το αν οι παραπάνω διαφορές που εντοπίστηκαν μεταξύ των καταγραφών ίδιων
οργάνων GPS μπορούν να επηρεάσουν τα αποτελέσματα των μετρήσεων και να τα
διαφοροποιήσουν σημαντικά από όργανο σε όργανο, μπορούν να ειπωθούν τα εξής:


Μετρήσεις κινήσεων μεγάλου εύρους (πάνω από 15 cm) δεν φαίνεται να

παρουσιάζουν διαφορές από όργανο σε όργανο


Οι μεταξύ των οργάνων διαφορές στις ψευδοδιακυμάνσεις που οφείλονται

σε χαμηλόσυχνο θόρυβο σε χρονοσειρές μικρού μήκους (μερικά sec) πιθανώς να
δημιουργήσουν διαφορές στην εκτίμηση κινήσεων μικρού εύρους (π.χ. 1-2 cm) οι οποίες
παρουσιάζουν μικρή ή καθόλου περιοδικότητα. Τέτοιου είδους κινήσεις είναι οι
ημιστατικές παραμορφώσεις που μπορεί να εμφανίσει μία κατασκευή που ταλαντώνεται
υπό ανεμοπίεση ή υπό φόρτιση λόγω κυκλοφοριακού φόρτου.


Μετρήσεις κινήσεων μικρού εύρους που παρουσιάζουν συχνότητα πάνω από

1Hz όπως είναι οι ταλαντώσεις δύσκαμπτων κατασκευών επηρεάζονται από τυχαίο
θόρυβο και έτσι δεν αναμένεται να παρουσιάσουν διαφορές από όργανο σε όργανο.
Από την ανάλυση των πειραματικών δεδομένων στην παρούσα διατριβή δείχθηκε
ότι το σήμα των ταυτόχρονων καταγραφών από όμοια όργανα GPS παρουσιάζει διαφορές
από όργανο σε όργανο πράγμα που οφείλεται στο θόρυβο διαφορετικών χαρακτηριστικών
που παράγει κάθε όργανο.
Σημαντικά θέματα που με βάση τα παραπάνω εμφανίζονται σαν προοπτικές για
μελλοντική διερεύνηση είναι:
Α) Η μελέτη των πιθανών διαφορών στο θόρυβο μεταξύ όμοιων οργάνων και για
άλλα

ηλεκτρονικά

όργανα

με

μεγάλη

συχνότητα

δειγματοληψίας

όπως

οι

επιταχυνσιογράφοι ή οι ρομποτικοί θεοδόλιχοι (RTS).
Β) Ο προσδιορισμός της σημαντικότητας των διαφορών που μπορεί να
παρουσιάσουν οι καταγραφές που προέρχονται από όμοια όργανα.
Γ) Η προσπάθεια προσδιορισμού των χαρακτηριστικών του θορύβου που οφείλεται
στη λειτουργία των οργάνων και η ανάπτυξη τεχνικών περιορισμού του.
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