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Ο έλεγχος μετακίνησης μόνιμων σταθμών GNSS εγκατεστημένων
πάνω σε τοίχο κτιρίου με τη χρήση δεκτών GNSS και η αξιολόγηση
της χρήσης τους γι αυτόν τον σκοπό.
Αντικείμενο Μελέτης: Ο Μ.Σ. του HEPOS στην Αγία Ελεούσα
Ευβοίας με την ονομασία 024Α. – Αποτελεί έναν από τους 87
σταθμούς δικτυακής λύσης του δικτύου του HEPOS

Πραγματοποίηση δύο φάσεων μετρήσεων – επισκέψεων στον Μ.Σ.

024Α
 Τοποθέτηση δεκτών GNSS (δεκτών ελέγχου) γύρω από τον μόνιμο
σταθμό 024Α
Σε κάθε φάση δύο χρονικά διαστήματα παρατηρήσεων με ταυτόχρονες
παρατηρήσεις από τους δέκτες ελέγχου
 Αντιμετώπιση του Μ.Σ. 024Α ως κινούμενου σταθμού αναφοράς
(rover) και των υπολοίπων δεκτών ελέγχου ως σταθερών σταθμών
αναφοράς (base).
 Με τη χρήση κατάλληλου λογισμικού υπολογίζεται η μεταβολή των
συντεταγμένων του 024Α (ΔΔEasting, ΔΔNorthing, ΔΔh) κάθε χρονική
στιγμή του κοινού διαστήματος μετρήσεων των δεκτών ελέγχου
 Από τις χρονοσειρές που δημιουργούνται και έπειτα από κατάλληλη
επεξεργασία εξάγονται οι βέλτιστες χρονοσειρές των μεγεθών
ΔΔEasting (ΔΔE), ΔΔNorthing (ΔΔN), ΔΔh
 Με τη χρήση κατάλληλου λογισμικού προσδιορίζεται από τις
βέλτιστες χρονοσειρές η συχνότητα ταλάντωσης του 024Α.

Το Σύστημα GPS Trimble 5800

To Σύστημα GNSS Trimble R4

 Χρησιμοποιήθηκε η τεχνική του σχετικού κινηματικού

εντοπισμού εκ των υστέρων.
Η έναρξη (initialization) πραγματοποιείται με τη μέθοδο της εν
κινήσει επίλυσης ασαφειών (on the fly)
 Ο κινητός δέκτης δεν απαιτείται στην αρχή του κοινού
διαστήματος μετρήσεων να παραμένει σταθερός
 Οι ασάφειες φάσης επιλύονται μέσα σε χρονικό διάστημα
8 ‐ 20 min
 Τα σημεία που αποτυπώνονται κατά το διάστημα αυτό είναι
δυνατόν να επιλυθούν και να αποδοθούν
 Η εν λόγω τεχνική απαιτεί γενικά ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΟΧΗ κατά
την έναρξη διότι στο διάστημα αυτό δεν πρέπει να υπάρξει απώλεια
δορυφόρων του κινητού δέκτη
 Μηδαμινός κίνδυνος εμφάνισης του παραπάνω φαινομένου
λόγω του ότι ο 024Α αποτέλεσε τον κινητό δέκτη

Πρώτη Φάση Μετρήσεων

Δεύτερη Φάση Μετρήσεων

Ημερομηνία
15/06/2014

17/03/2015

Επίσκεψη νωρίς το πρωί για μειωμένη επίδραση της ιονόσφαιρας στις
μετρήσεις
Αριθμός Δεκτών
3 – Δύο συστήματα GPS Trimble 5800 &
Ένα Σύστημα GNSS Trimble R4

2 – Δύο συστήματα GPS Trimble 5800

2 Σειρές παρατηρήσεων διάρκειας
μίας ώρας – Χρονική διαφορά μίας
ώρας μεταξύ τους

2 Σειρές παρατηρήσεων διάρκειας
μισής περίπου ώρας – Χρονική
διαφορά μισής ώρας μεταξύ τους

Θερμοκρασία
25.1ο C – 29.7o C

9.2ο C – 10.1o C
Υγρασία

51% – 68%

54% – 60%
Άνεμοι

Δεν ξεπέρασαν τα 3 Beaufort

Σημειώθηκαν ισχυρές ριπές μεγαλύτερες
των 7 Beaufort

Πρώτη Φάση
Μετρήσεων

Δεύτερη Φάση Μετρήσεων

Έπειτα από κατάλληλη επεξεργασία προέκυψε ότι:
• αρκεί μόνο μία επίλυση για κάθε δέκτη ελέγχου προκειμένου να
προκύψουν οι χρονοσειρές των μεγεθών ΔΔE, ΔΔN, ΔΔh του Μ.Σ. 024Α,
επομένως ο βέλτιστος αριθμός δεκτών ελέγχου είναι 2
• η μεθοδολογία ελέγχου μετακίνησης δεν μπορεί να εφαρμοστεί
χρησιμοποιώντας εικονικούς σταθμούς σε θέσεις γύρω από τον Μ.Σ. 024Α
• τα μεγέθη ΔΔE, ΔΔN, ΔΔh παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη ακρίβεια όταν
οι αντίστοιχοι δέκτες ελέγχου έχουν τον μικρότερο μέσο όρο PDOP
Αποφασίστηκε η δημιουργία βέλτιστων χρονοσειρών των ΔΔE, ΔΔN, ΔΔh
για περαιτέρω διερεύνηση ενδεχόμενης ταλάντωσης του μόνιμου σταθμού
024Α
Έπειτα από κατάλληλη επεξεργασία προέκυψε ότι:
•επαρκεί η διάρκεια μισής ώρας για κάθε περίοδο παρατηρήσεων
• το χρονικό διάστημα της μισής ώρας μεταξύ των σειρών παρατηρήσεων
αρκεί για την αλλαγή της γεωμετρίας των δορυφόρων του συστήματος GPS

Πρώτη Φάση
Μετρήσεων

Δεύτερη Φάση
Μετρήσεων

 Εφαρμόστηκε

ως μέθοδος φασματικής ανάλυσης των
βέλτιστων χρονοσειρών το Κανονικοποιημένο Περιοδόγραμμα
του Lomb

Πρώτη Φάση Μετρήσεων

Δεύτερη Φάση Μετρήσεων

• Όσον αφορά στην αξιοπιστία των συστημάτων GPS
Trimble 5800 και GNSS Trimble R4:
 Οι χρονοσειρές δεν παρουσίασαν κανένα κενό καταγραφής
 Ενώ αποδείχθηκε τελικά ότι ο Μ.Σ. 024Α δεν εκτελεί κάποια
μετακίνηση, στη συντριπτική πλειοψηφία των χρονοσειρών
παρουσιάστηκαν τιμές εκτός της ζώνης αβεβαιότητας (ιδιαίτερα
για το μέγεθος ΔΔh), οι οποίες αποτελούσαν ένδειξη ταλάντωσής
του – Σημειώθηκε μέγιστο εύρος 6.8 cm στην πρώτη φάση
μετρήσεων και μέγιστο εύρος 3.9 cm στη δεύτερη φάση
μετρήσεων.
Ο ακριβής χρόνος της κάθε καταγραφής δεν είναι εφικτό να
προσδιοριστεί διότι υπάρχει το σφάλμα χρονομέτρου των δεκτών
σε συνδυασμό με το ότι η καταγραφή της εκάστοτε μέτρησης
στρογγυλοποιείται έως το ακέραιο δευτερόλεπτο

• Όσον αφορά στη μεθοδολογία ελέγχου:
Δεν μπορεί να εφαρμοστεί χρησιμοποιώντας εικονικούς
σταθμούς σε θέσεις γύρω από τον εκάστοτε υπό μελέτη μόνιμο
σταθμό.
 Αρκεί ένας μόνο δέκτης ελέγχου, ωστόσο προκρίνεται η χρήση
δύο δεκτών στο πεδίο
 Για ακόμα περισσότερο ομοιογενείς παρατηρήσεις ως προς τις
πηγές σφαλμάτων που εμπεριέχουν προτιμάται η χρήση δεκτών
ελέγχου της ίδιας κατασκευαστικής εταιρείας.
 Η ζώνη αβεβαιότητας των χρονοσειρών εξαρτάται από την
ακρίβεια μετρήσεων του Μ.Σ., ανεξαρτήτως των δεκτών ελέγχου
που θα επιλεχθούν.
 Το ελάχιστο βήμα καταγραφής των ταυτόχρονων μετρήσεων
εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά του δέκτη του υπό μελέτη Μ.Σ.

• Όσον αφορά στη δυναμική συμπεριφορά του υπό
μελέτη Μ.Σ. 024Α:
 Δεν παρουσιάζει κάποια μορφή ταλάντωσης
 Οι ακραίες τιμές εκτός ζώνης αβεβαιότητας στις βέλτιστες
χρονοσειρές οφείλονταν σε παραμένοντα συστηματικά σφάλματα
και θόρυβο στις παρατηρήσεις που τις συνθέτουν

 Μπορεί να θεωρηθεί ένας αξιόπιστος σταθμός του οποίου η
εγκατάσταση πάνω στον τοίχο του κτιρίου είναι απολύτως
επιτυχής
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