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Πεπίλητη 

 

Πεξηγξαθή εγθαηάζηαζεο νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο παιηξξνηνγξάθσλ κεραληθνύ 

ηύπνπ θαη ηύπνπ Radar ζηελ Κξήηε. Σύγθξηζε ησλ θαηαγξαθώλ ησλ αλσηέξσ 

παιηξξνηνγξάθσλ θαη επεμεξγαζία ησλ παξαηεξήζεσλ κε ηελ ρξήζε θαζκαηηθήο 

αλάιπζεο. Γεληθεπκέλεο εθαξκνγέο ησλ κεηαζρεκαηηζκώλ Fourier (Fast Fourier 

Transform) ζηελ αμηνιόγεζε θαη ζηελ αμηνπνίεζε ησλ παξαηεξήζεσλ. Σπζρεηηζκόο θαη 

βέιηηζηε απόδνζε ησλ δύν δηαηάμεσλ θαηαγξαθήο ηεο ζηάζκεο ηεο ζάιαζζαο. Έιεγρνο 

θαη αμηνπηζηία ησλ ζπζηεκάησλ. 

 

Λέξειρ – Κλειδιά: παλιπποιογπάθορ, Radar, θαζμαηική ανάλςζη, Fast Fourier Transform 

Abstract 

 

Description of integrated mechanical and Radar tide gauge installation in Crete. 

Comparison of the above tide gauge types records and processing of the observations 

using spectral analysis techniques. Complex applications of the Fast Fourier Transform 

(FFT) in the evaluation and utilization of relevant observations. Correlation and 

optimization of both sea level record devices. Validation of both tide gauge systems. 

 

Keywords: tide gauge, Radar, spectral analysis, Fast Fourier Transform 

1. Διζαγυγή  
      

Ζ ιεπηνκεξήο θαηαγξαθή ηεο ζηάζκεο ηεο ζάιαζζαο κε ηελ εμέιημε ησλ δνξπθνξηθώλ 

ηερλνινγηώλ θαζώο θαη ησλ ζπζηεκάησλ ηειεαλίρλεπζεο θαη ξαληάξ, είλαη αλαγθαία ζε 

πνιινύο θιάδνπο ηεο επηζηήκεο, όπσο ε δηαζηεκηθή γεσδαηζία, δνξπθνξηθή αιηηκεηξία 

(πςνκεηξία), πδξνγξαθία, σθεαλνγξαθία, γεσθπζηθή θαη άιινη. Σπλήζσο, ε θαηαγξαθή 

γίλεηαη θνληά ζηηο αθηέο όπνπ δελ ελδηαθέξεη ε θαηαγξαθή ηνπ θπκαηηζκνύ (πνιύ πςειέο 

ζπρλόηεηεο) αιιά όιε ε ππόινηπε κεηαβνιή ηεο. Σε θάπνηεο πεξηπηώζεηο σζηόζν, 

θξίλεηαη απαξαίηεηε λα γίλεηαη αλνηθηά ζηε ζάιαζζα (π.ρ. σθεαλνγξαθία), 

επηθεληξώλνληαο ίζσο ζηελ θαηαγξαθή ηνπ θπκαηηζκνύ.  

Τα όξγαλα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ θαηαγξαθή ηεο, νη ιεγόκελνη παιηξξνηνγξάθνη 

ή ζηαζκεγξάθνη, πνηθίινπλ σο πξνο ηελ αξρή ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη δηαθνξνπνηνύληαη σο 

πξνο ηε ζέζε ηνπνζέηεζεο ηνπο. Υπάξρνπλ όξγαλα πνπ ηνπνζεηνύληαη κέζα ζην λεξό θαη 

βαζηθά θαηαγξάθνπλ ηελ πδξνζηαηηθή πίεζε ηνπ ππεξθείκελνπ όγθνπ λεξνύ θαη ηα νπνία 

είλαη επαίζζεηα ζην αικπξό θαη πνιιέο θνξέο κνιπζκέλν λεξό ησλ ιηκαληώλ.  
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Άιινπ ηύπνπ είλαη απηά πνπ ηνπνζεηνύληαη έμσ από ην λεξό θαη θαηαγξάθνπλ ηελ 

απόζηαζε ηνπο από απηό, όπσο radar, αθνπζηηθά θαη άιια. Τα όξγαλα απηά κπνξνύλ λα 

ηνπνζεηεζνύλ ζε απιέο θαηαζθεπέο αιιά ηα δεδνκέλα πνπ πξνθύπηνπλ, παξνπζηάδνπλ 

αξθεηό ζόξπβν εθόζνλ θαηαγξάθεηαη ε θπζηθή ζηάζκε άξα θαη ν θπκαηηζκόο. Τα 

ζεσξνύκελα αθξηβέζηεξα όξγαλα είλαη απηά πνπ βαζίδνληαη ζε κεραληθή αξρή θαη 

ιεηηνπξγνύλ κε αληίβαξν θαη πισηήξα. Δίλαη όκσο απαηηεηηθά σο πξνο ηελ θαηαζθεπή 

πνπ ζα ηα θηινμελήζεη.  

Σπλήζσο ε θαηαγξαθή ηεο ζηάζκεο γίλεηαη ζε ιηκάληα, όπνπ ππάξρεη κεγάιν ελδηαθέξνλ 

γηα ηελ λαπζηπινΐα ελώ αξκόδηα είλαη θάπνηα θξαηηθή ππεξεζία (Intergovernmental 

Oceanographic Commission - IOC 1985). Σηελ ρώξα καο ππεύζπλε είλαη ε Υδξνγξαθηθή 

Υπεξεζία Πνιεκηθνύ Ναπηηθνύ (ΥΥΠΝ). Γηα ην θπζηθό θηιηξάξηζκα ηνπ θπκαηηζκνύ 

ρξεζηκνπνηνύληαη βαξηέο θαηαζθεπέο - νηθίζθνη κε πεγάδηα πνπ επηθνηλσλνύλ κε ηε 

ζάιαζζα ππνγείσο θαη είλαη ηνπνζεηεκέλνη ζε πξνβιήηεο ιηκαληώλ. Ωο επί ην πιείζηνλ 

ηνπνζεηείηαη άιινο ζσιήλαο κέζα ζην πεγάδη γηα ηελ πιήξε απνθνπή ηνπ θπκαηηζκνύ, 

όπνπ θαη ηνπνζεηνύληαη ηα όξγαλα θαηαγξαθήο.  

Σηελ εξγαζία απηή, παξνπζηάδεηαη ε ζύγθξηζε ησλ θαηαγξαθώλ ελόο νινθιεξσκέλνπ 

ζπζηήκαηνο παιηξξνηνγξάθνπ κεραληθνύ ηύπνπ Thalimedes ηεο OTT θαη ελόο 

νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο παιηξξνηνγξάθνπ ηύπνπ ξαληάξ VEGAPULS 61 ηεο 

Ohmart/Vega Corporation, κε ηε ρξήζε θαζκαηηθήο αλάιπζεο Fourier. Τα ζπζηήκαηα 

απηά είλαη εγθαηεζηεκέλα θαη ιεηηνπξγνύλ ζηε ζέζε Καζηέιιη, Κηζζάκνπ ηεο Κξήηεο. 

2. Ολοκληπυμένα ςζηήμαηα Παλιπποιογπάθυν  
 

2.1 Παλιπποιογπάθορ Μησανικού Σύπος Thalimedes ηηρ OTT 

Τν βαζηθό όξγαλν θαηαγξαθήο ηεο ζηάζκεο ηεο ζάιαζζαο είλαη ν Thalimedes ηεο OTT 

(Σρήκα 1) πνπ ιεηηνπξγεί κε κεραληθή αξρή (πισηήξαο - αληίβαξν). Ο πεξηζηξεθόκελνο 

αηζζεηήξαο πνπ ζπλδέεη ηνλ πισηήξα κε ην αληίβαξν ηνπνζεηείηαη πάλσ ζηε κεηαιιηθή 

βάζε ζην πάλσ κέξνο ηνπ ζσιήλα.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σρήκα 1. Τν βαζηθό όξγαλν θαηαγξαθήο κε ηελ θαηαγξαθηθή κνλάδα 
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Ο πισηήξαο ζπλδέεηαη κε ην αληίβαξν κε εηδηθό πιαζηηθό λήκα κε κπίιηεο, έηζη πνπ λα 

ζειπθώλεη ζηηο αληίζηνηρεο εγθνπέο ηνπ πεξηζηξεθόκελνπ αηζζεηήξα. Ζ θαηαθόξπθε 

κεηαηόπηζε ηνπ πισηήξα ιόγσ ηεο κεηαβνιήο ηεο ζηάζκεο ηεο ζάιαζζαο θαηαγξάθεηαη 

κέζσ ηνπ αηζζεηήξα ζην θαηαγξαθηθό ηνπ νξγάλνπ. Ζ δηαθξηηηθή ηθαλόηεηα ηνπ νξγάλνπ 

είλαη 1 mm θαη έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα θαηαγξάθεη ηηκέο θάζε 1 ιεπηό. Ζ κέγηζηε 

δπλαηόηεηα θαηαρώξεζεο ζηε  κλήκε ηνπ είλαη 30000 ηηκέο πνπ ζεκαίλεη όηη γηα 

θαηαγξαθή θάζε 1 ιεπηό ππάξρεη απηνλνκία πεξίπνπ 20 εκεξώλ. 

Τν θαηαγξαθηθό ηνπ νξγάλνπ ζπλδέεηαη κε έλα GSM modem, ην Siemens MC35 κέζσ 

ζπλδεζκνινγίαο RS 232 θαη κηαο κηθξήο ζπζθεπήο πνπ ιεηηνπξγεί σο ρξνλνδηαθόπηεο γηα 

λα αλνίγεη ην modem ζε ζπγθεθξηκέλα ρξνληθά δηαζηήκαηα αιιά θαη σο κεηαζρεκαηηζηήο 

ηάζεο, γηαηί ε βαζηθή ηξνθνδνζία ηνπ νξγάλνπ είλαη 3 Volt. Τειηθά ην όξγαλν αιιά θαη 

ην modem ηξνθνδνηνύληαη από κία κπαηαξία 12 Volt 14 Ah, ε νπνία θνξηίδεηαη από έλα 

κηθξό ειηαθό ζπιιέθηε 10Watt, ώζηε λα ππάξρεη πιήξεο ελεξγεηαθή απηνλνκία ηνπ 

ζπζηήκαηνο (Δηθόλα 1). 

 

 

Δηθόλα 1. Ο παιηξξνηνγξάθνο Thalimedes ζε ιεηηνπξγία κε ηνλ ειηαθό ζπιιέθηε 

Λεπηνκέξεηα: Ζ θαηαγξαθηθή κνλάδα, ην modem, νη 2 κεηαζρεκαηηζηέο θαη ε κπαηαξία 

Τν GSM modem είλαη εθνδηαζκέλν κε κηα θάξηα δεδνκέλσλ (data) θηλεηήο ηειεθσλίαο, 

νπόηε είλαη δπλαηόλ, ηηο ώξεο πνπ έρεη πξνγξακκαηηζηεί λα αλνίγεη ην modem, 

πξαγκαηνπνηείηαη θιήζε κέζσ ππνινγηζηή ρξεζηκνπνηώληαο ην ινγηζκηθό Hydras 3, πνπ 

ππνζηεξίδεη ηνλ παιηξξνηνγξάθν Thalimedes.  
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Με ηνλ ηξόπν απηό επηηπγράλεηαη ν πιήξεο ηειερεηξηζκόο ηνπ νξγάλνπ. Ζ θιήζε κπνξεί 

λα γίλεη από θηλεηό ηειέθσλν κε ζύλδεζε ηνπ ππνινγηζηή κέζσ Bluetooth ή κέζσ 

modem κε νπνηαδήπνηε γξακκή ζπκβαηή κε ην ηειεθσληθό δίθηπν ηνπ ΟΤΔ. Απηό 

ζεκαίλεη όηη κπνξνύλ λα απνζεθεπηνύλ άκεζα ηα δεδνκέλα πνπ έρνπλ θαηαγξαθεί, λα 

παξαθνινπζνύληαη ζε πξαγκαηηθό ρξόλν νη ηηκέο πνπ θαηαγξάθεη ν αηζζεηήξαο, λα 

κεηαβάιινληαη νπνηεζδήπνηε άιιεο παξάκεηξνη, όπσο θαη λα ζπγρξνληζηεί ην ξνιόη ηνπ 

εθάζηνηε ρξήζηε κε βάζε ην ρξνλόκεηξν ηνπ ππνινγηζηή. 

Πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη ε βαζκνλόκεζε ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη ε πην ζεκαληηθή 

δηαδηθαζία αθνύ ην όξγαλν κεηξάεη ζρεηηθέο ηηκέο όπνπ πξέπεη λα ζπζρεηηζζνύλ κε 

απόιπηεο ηηκέο ζηάζκεο ηεο ζάιαζζαο.  

2.2. Παλιπποιογπάθορ Σύπος Radar (VEGAPULS 61) 

Έλαο λένπ ηύπνπ παιηξξνηνγξάθνο είλαη απηόο πνπ ιεηηνπξγεί κε ηελ αξρή κέηξεζεο ησλ 

απνζηάζεσλ κε ηε ρξήζε ξαληάξ (RADAR: Radio Detection And Ranging). Τν 

νινθιεξσκέλν ζύζηεκα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζην Καζηέιιη, Κηζζάκνπ ηεο Κξήηεο 

είλαη ν παιηξξνηνγξάθνο ηύπνπ ξαληάξ VEGAPULS 61 ηεο Ohmart/Vega Corporation 

(Δηθόλα 2). Ο ηύπνο απηόο ιεηηνπξγεί ζηελ πεξηνρή K- band ησλ κηθξνθπκάησλ (26 GHz), 

είλαη εύθνινο ζηελ εγθαηάζηαζε, ηε ρξήζε θαη αξθεηά νηθνλνκηθόο ζηε ζπληήξεζή ηνπ. 

Ζ θεξαία ηνπ ξαληάξ είλαη ζπεηξνεηδνύο ηύπνπ δηακέηξνπ 40mm έσο 80mm, αλζεθηηθή ζε 

δηαβξσηηθά πγξά θαη αθξαία θαηξηθά θαηλόκελα. Τν ζύζηεκα κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ζε 

ζεξκνθξαζίεο από -40° έσο 80°C θαη πηέζεηο από -1 έσο 4 bar. Ζ θαηαγξαθή ηνπ 

ζπζηήκαηνο ξαληάξ γίλεηαη αλά δεπηεξόιεπην (αλάινγα ηε βαζκνλόκεζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο), ελώ ζηελ παξνύζα εξγαζία νη θαηαγξαθέο ηνπ ξαληάξ είλαη ν κέζνο όξνο 

γηα θάζε έλα ιεπηό από ζεη κεηξήζεσλ αλά δεπηεξόιεπην. 

  

Δηθόλα 2. Οινθιεξσκέλν ζύζηεκα θαηαγξαθήο ξαληάξ (VEGAPULS) 

VEGA 
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3. Φαζμαηική ανάλςζη ηυν παπαηηπήζευν με σπήζη FFT 
 
Πξνθεηκέλνπ λα ζπγθξίλνπκε ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ κεραληθνύ παιηξξνηνγξάθνπ (OTT) 

κε ηνλ παιηξξνηνγξάθν ηύπνπ ξαληάξ (VEGA), ρξεζηκνπνηήζακε έλα ζεη κεηξήζεσλ από 

ηνλ Μάξηην έσο θαη ηνλ Αύγνπζην 2011 (Δηθόλα 3). Γηα ηηο αλάγθεο ηεο εξγαζίαο ιάβακε 

έλα ηπραίν δείγκα παξαηεξήζεσλ κε θνηλή ρξνληθή αθεηεξία ηνλ Απξίιην 2011 γηα έλα 

δηάζηεκα 55 εκεξώλ. 
 

 

Δηθόλα 3. Τα δύν ζπζηήκαηα παιηξξνηνγξάθσλ (OTT & VEGA) 

Σηα Γηαγξάκκαηα 1 θαη 2 παξνπζηάδνληαη νη κεηαβνιέο ηεο ζηάζκεο ηεο ζάιαζζαο ζηε 

ζέζε Καζηέιιη ηεο Κξήηεο γηα ην θνηλό δηάζηεκα ησλ 55 εκεξώλ (100 – 155 days per 

year) ηνπ παιηξξνηνγξάθνπ Thalimedes (OTT) θαη ηνπ ξαληάξ VEGAPULS 61 (VEGA) 

αληίζηνηρα. 
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Γηάγξακκα 2. Πξαγκαηηθή θαηαγξαθή κεηαβνιώλ ζηάζκεο ηεο ζάιαζζαο (VEGA) 

Δθαξκόδνληαο ηαρύ κεηαζρεκαηηζκό Fourier (FFT) γηα ηνλ κεραληθό παιηξξνηνγξάθν 

(OTT) θαη γηα ηνλ παιηξξνηνγξάθν ηύπνπ ξαληάξ (VEGA) πξνθύπηνπλ ηα Γηαγξάκκαηα 3 

θαη 4 αληίζηνηρα. 
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   Γηάγξακκα 3. FFT ησλ δεδνκέλσλ ηνπ κεραληθνύ παιηξξνηνγξάθνπ (OTT) 
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Γηάγξακκα 4. FFT ησλ δεδνκέλσλ γηα ηνλ παιηξξνηνγξάθν ηύπνπ ξαληάξ (VEGA) 

Παξαηεξνύκε όηη ε ζπκπεξηθνξά θαη ησλ δύν παιηξξνηνγξάθσλ είλαη αλάινγε. Πξέπεη 

λα ηνληζηεί όηη θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο θαζκαηηθήο αλάιπζεο θαηά Fourier έρνπλ 

απαιιαγεί νη ζπρλόηεηεο από ην ζόξπβν ιόγσ παξαηεξήζεσλ (ιεπθόο ζόξπβνο) θαη ιόγσ 

εμσγελώλ παξακέηξσλ (όπσο αλαθιάζεηο από ηνλ ππζκέλα ηεο ζάιαζζαο θνληά ζηελ 

αθηή, έληνλν θπκαηηζκό, θιπ).   
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Γηάγξακκα 5. Φαζκαηηθέο αλαιύζεηο Fourier γηα ηνλ OTT θαη VEGA 
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4. Έλεγσορ και αξιοπιζηία ηυν ζςζηημάηυν 

Σπγθξίλνληαο ηηο θαηαγξαθέο ησλ δύν ζπζηεκάησλ (Thalimedes ηεο OTT θαη 

VEGAPULS 61 ηεο Ohmart/Vega) πξνθύπηεη όηη έρνπλ παλνκνηόηππε ζπκπεξηθνξά ζηελ 

θαηαγξαθή ηεο ζηάζκεο ηεο ζάιαζζαο. Δάλ ζεσξεζεί όηη ν κεραληθόο παιηξξνηνγξάθνο 

(OTT) είλαη πην θνληά ζηελ πξαγκαηηθή κέηξεζε ησλ κεηαβνιώλ ηεο ζηάζκεο ηεο 

ζάιαζζαο αλά ιεπηό, αθνύ ιεηηνπξγεί κε ηνλ θιαζηθό κεραληθό ηξόπν, ελ ηνύηνηο θαη ν 

παιηξξνηνγξάθνο ηύπνπ ξαληάξ (VEGA) αληαπνθξίλεηαη κε κεγάιε ζαθήλεηα θαη 

δηαθξηηηθή ηθαλόηεηα (resolution record) ζηε ιεπηνκεξή θαηαγξαθή ηεο ζηάζκεο ηεο 

ζάιαζζαο. Απηό θαίλεηαη ζην παξαπάλσ δηάγξακκα κε ηηο θαζκαηηθέο αλαιύζεηο ηνπ 

OTT θαη VEGA ηαπηόρξνλα (Γηάγξακκα 5). 

5. Αξιολόγηζη - ςμπεπάζμαηα   

Παξνπζηάδνληαο ζην ίδην δηάγξακκα ηηο FFT γηα ηνλ κεραληθό παιηξξνηνγξάθν (OTT) 

θαη ηνλ παιηξξνηνγξάθν ηύπνπ ξαληάξ (VEGA) αληίζηνηρα (Γηάγξακκα 6), πξνθύπηεη όηη 

νη παξαηεξήζεηο θαη ησλ δύν ζπζηεκάησλ αθνινπζνύλ ζρεδόλ ηηο ίδηεο κεηαβνιέο ζην 

θάζκα (power spectrum). Τν δηάγξακκα απηό έρεη πξνθύςεη κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ 

ζνξύβνπ από ηνλ παιηξξνηνγξάθν ηύπνπ ξαληάξ (VEGA). Με κηα πην ιεπηνκεξή 

θαζκαηηθή αλάιπζε, παξαηεξείηαη όηη ν θόιπνο έρεη κηα ηδνζπρλόηεηα ηεο ηάμεσο ησλ 50 

ιεπηώλ πεξίπνπ θαη κέζν εύξνο (πιάηνο/amplitude) 2.5 cm. Σην επόκελν δηάγξακκα 

(Γηάγξακκα 7), όπνπ έρνπκε ηκήκα ηνπ παξαπάλσ δηαγξάκκαηνο κε κεγαιύηεξε θιίκαθα 

ζηνλ άμνλα x΄x (Frequency), πξνθύπηεη όηη ν κεραληθόο παιηξξνηνγξάθνο (OTT) έρεη κηα 

ρξνληθή κεηαηόπηζε (time shift) λσξίηεξα από ηνλ παιηξξνηνγξάθν ηύπνπ ξαληάξ 

(VEGA), δειαδή αληηιακβάλεηαη γξεγνξόηεξα ηελ κεηαβνιή ηεο ζηάζκεο ηεο ζάιαζζαο 

από όηη ην ξαληάξ.  
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Γηάγξακκα 6. FFT κεγάιεο δηάξθεηαο γηα ηνλ OTT θαη ηνλ VEGA 
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Απηό νθείιεηαη ζην γεγνλόο όηη ην ξαληάξ θαηαγξάθεη αλά έλα δεπηεξόιεπην θαη 

ρξεζηκνπνηεί ηελ κέζνδν νινθιήξσζεο ησλ παξαηεξήζεσλ αλά έλα ιεπηό (60 sec), άξα 

έρνπκε κία κεηαηόπηζε θάζεο ηεο ηάμεο ησλ 30 sec. Γηα ην ιόγν απηό, παξνπζηάδεηαη ζην 

δηάγξακκα απηή ε ρξνληθή πζηέξεζε ηνπ παιηξξνηνγξάθνπ ηύπνπ ξαληάξ (VEGA) έλαληη 

ηνπ κεραληθνύ (OTT). 
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Γηάγξακκα 7. Λεπηνκεξήο ζύγθξηζε – Xξνληθή κεηαηόπηζε OTT κε VEGA 

Δςσαπιζηίερ 

Οη ζπγγξαθείο ζέινπλ λα εθθξάζνπλ ηηο επραξηζηίεο ηνπο γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο NASA 

(Ocean Sciences Grant NNX08AR50G), ε νπνία παξείρε κέξνο ησλ δεδνκέλσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ παξνύζα έξεπλα. 
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