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Περίληψη 
 
Η Αυτοµατοποίηση Μηχανών, πριν από τρεις δεκαετίες είχε να κάνει αποκλειστικά µε τη βιοµη-
χανική παραγωγή (σταθερή θέση µηχανών παραγωγής, µεγάλες ποσότητες παραγωγής). Βασικός 
εκφραστής αυτού του γεγονότος ήταν η παραγωγή οχηµάτων. Οι σύγχρονες γεωδαιτικές τεχνικές 
µέτρησης (και επίγειες αλλά και δορυφορικές µέθοδοι µε βάση τα συστήµατα GPS/GNSS) επι-
τρέπουν τον προσδιορισµό της τροχιάς ενός αντικειµένου µε ακρίβεια µερικών mm έως µερικά 
cm. Ιδιαίτερα σηµαντική είναι η πρόκληση της «κινηµατικής συνιστώσας» στις διάφορες µηχανές. 
Τοµείς όπως η γεωργία, τα τεχνικά έργα και κατασκευές (π.χ. η διάνοιξη σηράγγων, οι εξορύξεις, 
η κατασκευή οδών κ.λπ.) ευνοήθηκαν σηµαντικά και δυναµικά από αυτές τις εξελίξεις. Μέσα 
στην τελευταία περίπου εικοσαετία, οι σηµαντικές τεχνολογικές εξελίξεις ειδικότερα στον τοµέα 
της «αυτόµατης παρακολούθησης στόχου(ων)» των γεωδαιτικών σταθµών αλλά και στον τοµέα 
των µεθόδων RTK (Real Time Kinematic) GPS, οδήγησαν σε έκρηξη εφαρµογών σε τοµείς όπως 
το εργοτάξιο, το χωράφι (η φάρµα), οι καλλιέργειες, η διαχείριση (και εξ αποστάσεως) εξοπλι-
σµού, ροής εργασίας και ανθρώπινου δυναµικού κ.λπ. 
Σήµερα λοιπόν, η Αυτοµατοποίηση Μηχανών - σε σχέση µε τα τεχνικά έργα και τις εµπλεκόµενες 
κατασκευές - µπορεί πλέον να θεωρείται ένα ειδικό πεδίο εφαρµογών της Γεωδαισίας-Γεωµατικής 
(ειδικότερα της Τεχνικής/Βιοµηχανικής Γεωδαισίας), το οποίο προσελκύει όλο και περισσότερους 
ενδιαφερόµενους (και του ακαδηµαϊκού αλλά και του επιχειρηµατικού κόσµου). 
Μέσα από αυτό το πραγµατικά τεράστιο (και συγκριτικά «φρέσκο») επιστηµονικό πεδίο, στην 
παρούσα εργασία επιλέγεται και περιγράφεται συνοπτικά το state-of-the-art κάποιων αντιπροσω-
πευτικών µεθόδων - οργάνων/µηχανών και ενδεικτικών εφαρµογών που άπτονται του περιβάλλο-
ντος των κατασκευών, πάντα από τη σκοπιά της Τεχνικής Γεωδαισίας.  

 
Λέξεις-Κλειδιά: αυτοµατοποίηση κατασκευών, αυτόµατη οδήγηση µηχανών, ροµποτικά γεωδαιτικά 
συστήµατα, τεχνική γεωδαισία, βιοµηχανική γεωδαισία, RTK GPS. 
 
Abstract 
 
About three decades ago, Machine Automation had to do exclusively with industrial production 
(which means: fixed position machines producing large quantities of products). The classic 
expression of this fact was the vehicle production. Modern surveying techniques of measurement 
(either terrestrial or satellite GPS/GNSS) are capable to determine a trajectory with an accuracy of 
a few mm to several cm. The challenge of the "kinematic component" is particularly significant for 
various machines. Areas such as agriculture, civil engineering and construction (e.g. tunneling, 
mining, road construction etc.) benefited significantly and dynamically from these developments. 
Within the last nearly two decades, significant technological developments especially in the field 
of "automatic monitoring of target(s)" concerning the total stations and in methods of RTK (Real 
Time Kinematic) GPS, led to an explosion of applications in the jobsite, the farm, the management 
of (and distance- management) of equipment, the workflow and human resources, etc. 
Nowadays, Machine Automation - in relation to civil engineering and construction-related 
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technical works - can be considered as a specific "slice of applications" of Geodesy-Geomatics 
(especially the Engineering Geodesy/Industrial Geodesy), which is attracting more and more 
people (from the academic and business world, as well). 
Through this pretty wide (and relatively "fresh") scientific field, in this paper the state-of-the-art of 
selected representative methods - instruments/machines is presented. Furthermore, related 
applications, indicative of the environment of construction, are considered, always from the 
standpoint of Engineering Geodesy. 

 
Keywords: machine automation, machine guidance, robotic geodetic instruments, engineering 
geodesy, industrial geodesy, RTK GPS.. 
 
1. Eισαγωγή-Βασικοί ορισµοί 
 
Πριν από τρεις δεκαετίες, ο όρος «Αυτοµατοποίηση µηχανών, απλά ταυτιζόταν µε τη βιοµηχανική 
παραγωγή, η οποία βασίζεται στη σταθερή θέση µηχανών παραγωγής και βέβαια στοχεύει σε µε-
γάλες ποσότητες παραγωγής. Αντιπροσωπευτικό παράδειγµα ήταν η παραγωγή οχηµάτων. Οι 
σύγχρονες γεωδαιτικές τεχνικές µέτρησης (επίγειες, δορυφορικές µέθοδοι GPS/GNSS) επιτρέπουν 
τον προσδιορισµό της τροχιάς ενός αντικειµένου µε ακρίβεια µερικών mm έως µερικά cm. Σε αυ-
τό το πλεονέκτηµα έρχεται να προστεθεί η διαθέσιµη πλέον και ιδιαίτερα σηµαντική δυνατότητα 
προσδιορισµού της «κινηµατικής συνιστώσας» στις διάφορες µηχανές. Αυτές τις εξελίξεις επηρε-
άσαν καταλυτικά τοµείς όπως τα τεχνικά έργα και κατασκευές (π.χ. η διάνοιξη σηράγγων, οι εξο-
ρύξεις, η κατασκευή οδών κ.λπ.) και η γεωργία. Μέσα στην τελευταία περίπου εικοσαετία, οι ση-
µαντικές τεχνολογικές εξελίξεις ειδικότερα στον τοµέα της «αυτόµατης παρακολούθησης στό-
χου(ων)» των γεωδαιτικών σταθµών αλλά και στον τοµέα των µεθόδων RTK (Real Time 
Kinematic) GPS, οδήγησαν σε έκρηξη εφαρµογών σε τοµείς όπως το εργοτάξιο, το χωράφι (η 
φάρµα), το δάσος, οι καλλιέργειες, η διαχείριση (και εξ αποστάσεως) εξοπλισµού, ροής εργασίας 
και ανθρώπινου δυναµικού κ.λπ. Σε ό,τι αφορά γενικά τον τοµέα των ροµπότ και τους αυτοµατι-
σµούς µηχανών στις κατασκευές, οι εφαρµογές άρχισαν τη δεκαετία του 1980, µε πρωτοπόρους 
τους Ιάπωνες. Οι Αµερικανοί εστίασαν αρχικά την προσοχή τους κυρίως στη χρήση ροµπότ ανα-
φορικά µε καταστάσεις επικινδυνότητας (π.χ. σε κινδύνους εκρήξεων κ.λπ.), οι δε Ευρωπαίοι ε-
στίασαν αντίστοιχα την προσοχή τους σε εφαρµογές τοιχοποιΐας και στην κατασκευή κτιριακών 
συγκροτηµάτων. Ειδικότερα ο συνδυασµός GPS µε µηχανές κατασκευών και τεχνικών έργων έ-
κανε αισθητή την παρουσία του πρωταρχικά στην Αυστραλία περί τα τέλη του 1990 (Bennett 
2010a). Ακολούθησαν επιθετικά κάποιες έντονα αναπτυσσόµενες οικονοµίες (π.χ. Ινδία, Κίνα, 
χώρες της Αραβικής χερσονήσου). Είναι µάλιστα εξαιρετικά ενδιαφέρον το ό,τι, χωρίς πολλούς 
δισταγµούς, οι τεχνικοί (µηχανικοί, εργολάβοι κ.λπ.) δεν «χάσανε το χρόνο τους» σε ενδιάµεσα 
στάδια προσαρµογής, αλλά αποδέχθηκαν κατευθείαν τις σχετικές GPS/GNSS λύσεις.  
Σε κάθε περίπτωση, το όλο θέµα είναι τεράστιο, πολύπλοκο και σε συνεχή εξέλιξη, γεγονός που 
καθιστά αδύνατη την πλήρη του κάλυψη σε όλες του τις πτυχές, στον περιορισµένο χώρο της πα-
ρούσας εργασίας. Η παρεχόµενη εδώ βιβλιογραφία είναι σύγχρονη και κρίνεται επαρκής για το 
µελετητή που ενδιαφέρεται για εµβάθυνση στο θέµα. 
Στο σηµείο αυτό, κάποιοι βασικοί ορισµοί (εντοπισµένοι στο Internet και στη βιβλιογραφία – π.χ. 
Balaguer and Abderrahim 2008, Seidi et al. 2008) κρίνονται απαραίτητοι για την άνετη «παρακο-
λούθηση» ενός τόσο σύνθετου διεπιστηµονικού τοµέα όπως αυτός του αυτοµατισµού ελέγ-
χου/οδήγησης µηχανών, σε σχέση µε τις τεχνικές κατασκευές. 
 

 Ροµπότ (Robot): Η λέξη έχει τις ρίζες της στην τσέχικη λέξη 'robota' η οποία σηµαίνει 
“καταναγκαστική εργασία”, “σκλαβιά”. Οφείλεται στον Τσέχο συγγραφέα Karel Capek 
(1890-1938), στο έργο του οποίου µε τίτλο: “Rossum's Universal Robots”, τα ροµπότ ήταν 
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ανθρωποειδείς µηχανές. Από επιστηµονικής πλευράς, η Ένωση Ροµποτικών Βιοµηχανιών 
(Robotic Industries Association) δίνει τον εξής ορισµό: "Ροµπότ είναι µια επαναπρογραµ-
µατιζόµενη, πολλαπλών λειτουργιών διάταξη (manipulator) που σχεδιάστηκε και κατα-
σκευάστηκε για να κινεί υλικά, εργαλεία ή εξειδικευµένες συσκευές µεταβαλλόµενων µέ-
σω προγραµµατισµένων κινήσεων, προκειµένου να επιτευχθεί µια ποικιλία έργων". Πρό-
σφατα, υπερισχύει ο απλουστευµένος ορισµός: "Ροµπότ είναι κάθε τµήµα εξοπλισµού το 
οποίο έχει τρεις (3) η περισσότερους βαθµούς ελευθερίας στην κίνησή του".  

 Ροµποτική/Αυτοµατοποίηση µηχανών: "Είναι η µελέτη, κατασκευή και χρήση µηχανών για 
την πραγµατοποίηση έργων τα οποία παραδοσιακά εκτελούνται από ανθρώπινα όντα".  

 Αυτοµατοποίηση στις κατασκευές (Automation in construction): "Ένα ευρύτατο πεδίο ε-
ρευνών και εξέλιξης, το οποίο ασχολείται µε την αυτοµατοποίηση των διαφόρων επί µέ-
ρους εργασιών. Δεν είναι µόνο η διάσταση της χρήσης ροµπότ, αλλά είναι και η συνολική 
προσπάθεια εφαρµογής στις κατασκευές/τεχνικά έργα των αρχών που διέπουν την αυτο-
µατοποίηση στη βιοµηχανία. Αυτό επίσης έχει να κάνει, και µε τα έργα αυτά καθαυτά αλ-
λά και µε την προκατασκευή τµηµάτων-συνιστωσών αυτών των έργων". 

 GPS/GNSS: Ένα δορυφορικό σύστηµα προσδιορισµού θέσης που προσφέρει παγκόσµια 
κάλυψη ονοµάζεται Global Navigation Satellite System or GNSS. Επί του παρόντος, πα-
γκόσµια και σε πλήρη λειτουργία τέτοια συστήµατα είναι το Αµερικανικό NAVSTAR 
Global Positioning System (GPS) και το αντίστοιχο Ρωσικό GLONASS. Προφανώς, όταν 
οι δέκτες είναι ικανοί να υποστηρίζουν και τα δύο ενεργά αυτά συστήµατα, τότε έχουν 
«πρόσβαση» σε περισσότερους δορυφόρους, εποµένως προσφέρεται µεγαλύτερη ακρίβεια 
αλλά και µεγαλύτερη χρονικό εύρος για εργασία στο εργοτάξιο. 

 Οδήγηση µηχανών (Machine Guidance): "Μια δέσµη τεχνικών/συστηµάτων που βελτιώ-
νουν την παραγωγικότητα µηχανών που χρησιµοποιούνται (κατά κύριο λόγο) στα τεχνικά 
έργα, στην εκµετάλλευση ορυχείων και στην γεωργία/δασοπονία. Οι εν λόγω τεχνι-
κές/συστήµατα συµπεριλαµβάνουν δορυφορικά συστήµατα εντοπισµού θέσης 
(GPS/GNSS), ειδικές µονάδες προσδιορισµού κίνησης (Motion Measuring Units-MMU) 
αλλά και άλλες συνεργαζόµενες συσκευές. Στόχος τους είναι να πληροφορούν το χρήστη 
σχετικά µε την κίνηση της µηχανής του ως προς τρεις (3), πέντε (5) ή επτά (7) άξονες πε-
ριστροφής. Ο χρήστης παίρνει τέτοιες οπτικοακουστικές πληροφορίες µέσω ειδικών συ-
σκευών, οπότε ανά πάσα στιγµή είναι σε θέση –λόγω του πληρέστερου πλέον ελέγχου – 
να επαναφέρει/προσαρµόσει την κίνηση της µηχανής του µε βάση τις επιταγές της µελέ-
της του υπό εκτέλεση έργου". Ιστορικά, το πρώτο “σύστηµα οδήγησης µηχανής”, ελεγχό-
µενο από µια ακτίνα Laser, παρουσιάστηκε το 1969. Οι ρίζες του οφείλονται στην εφεύ-
ρεση του περιστρεφόµενου Laser (επανάσταση στη µέτρηση σταθµών και υψοµέτρων) το 
1965 από τον αµερικανό Robert Studebaker (1911-1999). Έπρεπε να περάσουν περί τα 30 
χρόνια για να προσελκύσει το ενδιαφέρον µηχανικών, εργολάβων κ.λπ. πέρα από το µέχρι 
τότε ακαδηµαϊκό ενδιαφέρον. Αιτία αυτού του γεγονότος ήταν η, µέσα σε τρεις δεκαετίες, 
µείωση κατά 75% του κόστους κατασκευής τέτοιων µηχανών.  

 Μοντελοποίηση πληροφοριών κτιρίων (BIM Buildings Information Modeling): Ο όρος 
ΒΙΜ οφείλεται στη γνωστή εταιρεία λογισµικού Autodesk και σηµαίνει "3D, αντικειµε-
νοστραφές λογισµικό CAD, εξειδικευµένο για AEC", όπου AEC το βιοµηχανικό́ τρίπτυχο 
(Αrchitecture-αρχιτεκτονική, Εngineering-µηχανική, Construction-κατασκευή). Με τη δι-
άδοση της τεχνολογίας αυτής και σε άλλες παρεµφερείς εταιρείες λογισµικού (π.χ. 
Bentley Systems, Graphisoft κ.λπ.), σήµερα πλέον ΒΙΜ σηµαίνει "ψηφιακή αναπα-
ράσταση µιας δοµικής διαδικασίας η οποία διευκολύνει την ανταλλαγή και διαλειτουργι-
κότητα (interoperability) των πληροφοριών, πάντα σε ψηφιακό format αρχείων". Ένα 
σύγχρονο σύστηµα BIM καλύπτει: τη γεωµετρία της κατασκευής, τις χωρικές σχέσεις, τις 
γεωγραφικές πληροφορίες, τις ποσότητες και τις ιδιότητες όλων των δοµικών µερών - 
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τµηµάτων του κτιρίου (π.χ. κατασκευαστικές λεπτοµέρειες) (Δούκας κ.ά. 2007, Bennett 
2010a, Bennett 2010b). 

 Κατασκευή (Construction): Είναι µια ανθρώπινη δραστηριότητα που συναντάται παντού 
στον πλανήτη (πλέον και εκτός αυτού....) που στοχεύει στη δηµιουργία ή την πραγµατο-
ποίηση φυσικών αντικειµένων ή επί παραγγελία υλικών αγαθών. Είναι όρος διαφορετικός 
από τη «βιοµηχανοποιηµένη κατασκευή» (manufacturing), καθώς η δραστηριότητά της 
συµβαίνει «έξω», στο εργοτάξιο, σε φυσικό περιβάλλον/έδαφος, συχνά δε περιλαµβάνει 
και φυσικά υλικά. Κατά κανόνα, τα προϊόντα της «κατασκευής» είναι µεγάλης κλίµακας 
αλλά και µοναδικού κάθε φορά σχήµατος. Ακόµη περισσότερο, το περιβάλλον και ο χώ-
ρος στον οποίο γίνονται/τοποθετούνται είναι επίσης «µοναδικά», συνηθέστερα δε επιβά-
λουν και τη δηµιουργία εξειδικευµένου χώρου για την επί τόπου δηµιουργία «εργοστασι-
ακού-τύπου» εργαστηρίου/εργοστασίου. Οι κατασκευές µπορούν να διακριθούν σε: 

 
 Αστικές: κυρίως έργα υποδοµής όπως γέφυρες, λιµάνια, φράγµατα, σήραγγες, ο-
δοί κ.λπ.  

 Βιοµηχανικές: εργοστάσια, σταθµοί ενέργειας κ.λπ.  
 Εµπορικές: οικιστικά σύνολα/συγκροτήµατα γραφείων, καταστηµάτων, αποθη-
κών κ.λπ.  

 Οικιστικές: απλές κατοικίες, διαµερίσµατα σε πολυκατοικίες.  
 
2. Ροµποτικά συστήµατα/µηχανές και συστήµατα αισθητήρων στις κατασκευές 
 
Προφανώς, µεταβαίνοντας από την απλή οδήγηση µηχανών στον έλεγχό τους και τέλος, στον αυ-
τοµατισµό και στην αυτονοµία τους, η εξελικτική πορεία είναι “ανοδική”, µε την έννοια πως ση-
µαίνει πολυπλοκότητα και προβλήµατα, τα οποία επιζητούν µεγαλύτερη συµµετοχή της τεχνολο-
γίας και φυσικά της τεχνητής νοηµοσύνης (βλ. Σχ. 1). Με βάση τις λίγο-πολύ κοινά αποδεκτές έξι 
(6) τυπικές φάσεις µιας κατασκευής, η σχεδόν αποκλειστική συµµετοχή µηχανών που εµπεριέχουν 
(σε ποικίλο εύρος) ικανότητες αυτοµατισµών-ελέγχου, οδήγησης κ.λπ. συµβαίνει κατά κανόνα 
στις φάσεις: Κατασκευή, Λειτουργία & Συντήρηση, Κατεδάφιση (βλ. Σχ. 1).  
 

 
Πίνακας 1. Μηχανές εργοταξίου-Εφαρµογές, οδήγηση, ακρίβειες 
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Στις κατασκευές, συναντώνται σήµερα διάφορα ροµποτικά συστήµατα/µηχανές, που µπορούν να 
ταξινοµηθούν, ανάλογα µε διαφορετικές σκοπιές, ως εξής (βλ. π.χ. Saidi et al. 2008, Stempfhuber 
2008): 
 

 Τηλεχειριζόµενα:  
o Με απαιτούµενη ορατότητα µεταξύ χρήστη-µηχανής (teleoperated) 
o Χωρίς απαιτούµενη ορατότητα µεταξύ χρήστη-µηχανής (remote control).  

 Προγραµµατιζόµενα: Εδώ υπάγεται η πληθώρα του σχετικού εξοπλισµού κατασκευών. 
Πρόκειται για µηχανές/συστήµατα µε ειδικούς µηχανισµούς, αισθητήρες κ.λπ. 

 Ευφυή: Δεν υπάρχει ανθρώπινη παρουσία, πρόκειται για ροµπότ που είναι πλήρως αυτό-
νοµα ή ηµι-αυτόνοµα (π.χ. Ha et al. 2002, Huber and Vandapel 2006) (δηλ. αυτά που 
µπορούν µεν να αυτοκυβερνηθούν πλήρως, αλλά µόνο εφόσον είναι ενταγµένα σε ένα µε-
γαλύτερο «σύστηµα»).  

 

 
Σχ. 1. Αυτοµατισµός µηχανών. Σχέση µε τεχνολογία, τεχνητή νοηµοσύνη και φάσεις κατασκευής 

 
Από µια άλλη σκοπιά, τα συστήµατα οδήγησης/ελέγχου µηχανών (π.χ. Stempfhuber 2008, Retcher 
2002, Kaak and Brentzinger 2010) µπορούν να διακριθούν σε: 
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 Συστήµατα οδήγησης 1D (βλ. και Πίνακα 1, Πίνακα 2): Πρόκειται για τα «χαµηλού κό-

στους» συστήµατα, εύχρηστα και βασιζόµενα στο περιστροφικό Laser, όπως ακριβώς 
«πρότεινε» η εφεύρεση του Robert Studebaker to 1965 !. Τα εν λόγω συστήµατα έχουν 
µια ένδειξη στάθµης (ύψους) και από εκεί και πέρα, άλλα παρέχουν πληροφορίες για κλί-
ση και άλλα όχι. 

 Συστήµατα οδήγησης 3D (βλ. και Πίνακα 1, Πίνακα 2): Πρόκειται για τον κύριο χώρο του 
GPS/GNSS, όπου πλέον οι πληροφορίες είναι τριών διαστάσεων (βλ. π.χ. Σχ. 3 και Σχ. 4).  

 
Χαρακτηριστικό παράδειγµα σύγκρισης του «παλιού» µε το «νέο» είναι οι διαστρωτήρες. Ο συµ-
βατικός τρόπος ελέγχου και καθοδήγησης αυτών των µηχανών οδοποιΐας είναι η χρήση ειδικών 
γραµµών κατεύθυνσης και ορισµού υψοµέτρων. Αυτές οι γραµµές υλοποιούνται στο έδαφος µε 
ειδικούς «οδηγούς» ή «ράµµατα» (stringlines) που κατά κανόνα είναι συρµατόσχοινα (βλ. Σχ. 2).  
 

 
Σχ. 2. Μηχανές οδοποιΐας (διαστρωτήρες) οδηγούµενες µε τη βοήθεια «οδηγών» (stringlines).  

 
Οι «οδηγοί» αυτοί προϋποθέτουν πολύ χρόνο, πολυπληθές τοπογραφικό συνεργείο, προετοιµασία, 
πασσάλωση και προσεκτική ευθυγράµµιση, αποτελούν δε την πεµπτουσία «συµβατικού» ελέγχου-
οδήγησης τέτοιων µηχανών. Όλα αυτά πάντα µε βάση ένα προϋφιστάµενο σύστηµα αναφοράς, το 
οποίο µε τη σειρά του συναρτάται µε τα γεωµετρικά στοιχεία της εκπονηθείσας για το τεχνικό 
έργο µελέτης. Η µέθοδος της «κλασσικής» αυτής τεχνολογίας των «οδηγών», µπορεί να προσφέ-
ρει µεγαλύτερη ταχύτητα όταν ο σχεδιασµός του τεχνικού έργου είναι περίπλοκος. Από την άλλη 
µεριά όµως, έχει να επιδείξει αρκετά και συγκεκριµένα µειονεκτήµατα (Stempfhuber 2008) όπως: 
υψηλό κόστος, δαπάνη χρόνου, ευπάθεια σε λάθη, δυσκολίες διατήρησης των «οδηγών» στο πεδίο, 
ευπάθεια σε απόκλιση από την ορθή διεύθυνση και σε ζηµιές από την περιρρέουσα κίνηση στο 
εργοτάξιο (οχηµάτων και ανθρώπων), αλληλεπίδραση µε την εξέλιξη του έργου (π.χ. µε το χρόνο 
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παράδοσης σκυροδέµατος) κ.λπ. Γιαυτόν ακριβώς το λόγο, το καθεστώς πλέον είναι (για έργα 
υπέργεια, υπόγεια, υποθαλάσσια) µέθοδοι που στηρίζονται σε αµιγώς γεωδαιτικά όργανα και µε-
θόδους όπως: GPS/GNSS, ροµποτικούς θεοδολίχους/γεωδαιτικούς σταθµούς, περιστρεφόµενα 
Laser κ.λπ. Μολονότι το GPS/GNSS έχει απόλυτα αποδεκτή ακρίβεια σε ό,τι αφορά το οριζόντιο 
επίπεδο, οι «αδυναµίες» του στην ακρίβεια προσδιορισµού υψοµέτρων έχουν πλέον και αυτές 
πρακτικά εξαφανιστεί καθώς γίνεται συνδυασµός και µε συστήµατα Laser (βλ. π.χ. Ward 2005). Η 
συµβολή των Laser (σε συνδυασµό µε GPS/GNSS) στον προσδιορισµό ειδικά των υψοµέτρων, 
έχει οδηγήσει σε αποτελέσµατα µε συνολική ακρίβεια ±1mm (π.χ. µε το σύστηµα mmGPS της 
εταιρείας Topcon) (Kaak and Brentzinger 2010) (βλ. και Πίνακα 2). 
Γενικά, για εργασίες εργοταξίου τα αποτελέσµατα (π.χ. Keenan et al. 2010, Bennett 2010b, Talend 
2009) αποδεικνύουν βελτίωση απόδοσης, ελάττωση της ανθρώπινης προσπάθειας (π.χ. πιο ξεκού-
ραστοι χειριστές, συνεργεία κ.λπ.), καλύτερη διαχείριση και οικονοµία σε υλικά και καύσιµα και 
βέβαια, βελτιωµένες συνθήκες ασφαλείας. Όλα αυτά οδηγούν σε µια πραγµατικότητα όπου παρα-
τηρείται µια άνετη βελτίωση της παραγωγικότητας γύρω στο 20% έως 50%, µε αντίστοιχη φυσικά 
µείωση του κόστους µέχρι και κατά 50% !.  
 

 
Πίνακας 2: Χαρακτηριστικά συστηµάτων οδήγησης µηχανών 

 
Συστήµατα αισθητήρων στις κατασκευές 
 
Κάθε συσκευή που µετρά µια φυσική ποσότητα και κατόπιν τη µετατρέπει σε ένα αναγνώσιµο 
(από ένα όργανο ή έναν παρατηρητή) σήµα (signal), είναι ένας «αισθητήρας» (sensor).  
 
Με απλά λόγια, αισθητήρας είναι µια συσκευή που δέχεται (και αντιδρά σε) σήµατα. Τέτοιες συ-
σκευές είναι και διάφορα γεωδαιτικά όργανα τα οποία προφανώς δέχονται/µετρούν «ερεθίσµατα» 
από το περιβάλλον (π.χ. GPS/GNSS, γεωδαιτικοί σταθµοί, ψηφιακές φωτογραµµετρικές µηχανές, 
σαρωτές Laser, αισθητήρες επι δορυφόρων, LiDAR κ.λπ.), τα οποία από τη στιγµή που µπορούν 
να «συνδεθούν» µε γεωγραφική θέση (γεωαναφορά), καλούνται «γεωαισθητήρες» (geosensors) 
Πρόκειται για µια τεράστια νέα και εξαιρετικά ενδιαφέρουσα επιστηµονική “περιοχή”, ήδη κα-
λούµενη «geosensorics» (Doukas and Retcher, 2011). 
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Σχ. 3. Αντιπροσωπευτικές αυτοµατοποιηµένες εργασίες ενός εξελιγµένου εκσκαφέα  

 
Η παρουσία της Γεωδαιτικής Μετρολογίας και της Τεχνικής/Βιοµηχανικής Γεωδαισίας είναι πολύ 
ισχυρή και στον τοµέα των κατασκευών (Δούκας, 2010), µε λαµπρές επιδόσεις ακόµη και σε πολύ 
σύνθετα τεχνικά έργα όπως είναι π.χ. οι σήραγγες (π.χ. Clarke-Hackston et al. 2008), καλύπτοντας 
πρακτικά όλες τις φάσεις κατασκευής που φαίνονται στο Σχ. 1. 
  
Πέρα από τη Γεωδαιτική καθαρά «συµµετοχή», τα συστήµατα οδήγησης µηχανών (βλ. π.χ. 
Retscher 2002, Thomsen et al. 2001) περιέχουν και διάφορους αισθητήρες που σχετίζονται π.χ. µε 
την κλίση, την περιστροφή κ.λπ. Το σύνολο των υπαρχόντων αισθητήρων σε µια µηχανή µπορεί 
συχνά να είναι ολοκληρωµένο σε µια µονάδα. Στο Σχ. 3 φαίνονται ενδεικτικά οι δυνατότητες που 
προσφέρει η τεχνολογία µέσω ενός σύγχρονου εκσκαφέα, στο δε Σχ. 4 φαίνεται µια σύγχρονη 
µπουλντόζα πλήρως εξοπλισµένη µε σύστηµα GPS/GNSS και σχετικούς αισθητήρες ρύθµισης της 
λεπίδας.  
 
Σε κάθε περίπτωση, αισθητήρες (γεωαισθητήρες και µή) µπορούν να βρίσκονται εκτός/εντός/επί 
της κατασκευής και των διαφόρων µηχανών που κυκλοφορούν στο εκάστοτε εργοτάξιο. 
 
Τα συστήµατα αισθητήρων διακρίνοντας σε: 
 

 Παραδοσιακά συστήµατα αισθητήρων (ανήκουν αποκλειστικά στο χώρο της Γεωδαισίας) 
Με βάση τον ορισµό του αισθητήρα, εύλογο είναι ότι τα γεωδαιτικά όργανα είναι και αυ-
τά αισθητήρες. Οι «παραδοσιακοί» γεωδαιτικοί αισθητήρες είναι πασίγνωστοι και βέβαια 
πολύ συχνά έχουν να προσφέρουν ασυναγώνιστη σχέση κόστους/απόδοσης/ακρίβειας (π.χ. 
βλ. Cook 2006): 

o Θεοδόλιχοι (κλασσικοί, ηλεκτρονικοί, ροµποτικοί) 
o Χωροβάτες (κλασσικοί, ηλεκτρονικοί, Laser) 
o Γεωδαιτικοί σταθµοί (κλασσικοί, ροµποτικοί, µε (ή χωρίς) πρίσµα) 
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o Όργανα ηλεκτροµαγνητικής µέτρησης αποστάσεων (EDMI) 
o Συµβολόµετρα Laser (π.χ. Clarke-Hackston et al. 2008) 
o GPS/GNSS (“κλασσική” έννοια σηµαίνει π.χ. όταν χρησιµοποιείται ως συνηθι-

σµένο γεωδαιτικό “εργαλείο” αποτύπωσης, δικτύων ελέγχου κ.λπ.) 
 Εξελιγµένα συστήµατα αισθητήρων. Υπάρχει µια πραγµατική πανσπερµία αλλά εδώ ανα-

φέρονται µόνον αυτά που είναι γεωδαιτικά και σχετίζονται µε τον έλεγχο/οδήγηση µηχα-
νών. 

o Συστήµατα προσδιορισµού θέσης πραγµατικού χρόνου – Real Time Kinematic 
(RTK) (βλ. π.χ. Keenan and Beutelspacher 2010), σε συνδυασµό ή όχι µε BIM 
(Μοντελοποίηση πληροφοριών κτιρίων, που αναφέρθηκε παραπάνω) 

o indoor GPS. Σύστηµα συνηθέστερα χρησιµοποιούµενο στη βιοµηχανία, βασισµέ-
νο σε Laser (βλ. π.χ. Δούκας 2010) 

o Συστήµατα εντοπισµού θέσης υπερ-ευρείας ζώνης (UWB - Ultra Wide Band) 
o 3-D συστήµατα βασισµένα σε Laser, σαρωτές Laser (π.χ. Gräfe 2008, Gräfe 2010, 

Thomsen et al. 2001, Ward 2005, Δούκας 2010). 
 
3. Εφαρµογές και αλλαγές ή .....ανατροπές 
 
Όταν κάποιος µή ειδικός ακούει τη λέξη «κατασκευή» ή «τεχνικό έργο», κατά κανόνα η σκέψη 
του πηγαίνει «απλά» σε ένα µεγάλο κτίριο, σε ένα µεγάλο δρόµο, φράγµα κ.λπ. και µάλιστα στην 
τελική µορφή της εν λόγω κατασκευής. Όµως, η σοβαρότητα και η πολυπλοκότητα των επί µέ-
ρους εργασιών (πριν την τελική υλοποίηση του έργου), και η - συχνά - µοναδικότητά τους για κά-
θε έργο, είναι οι παράµετροι που αποδεικνύουν πόσο σηµαντικοί είναι οι «αυτοµατισµοί» σε ειδι-
κές µηχανές που προσφέρουν πληθώρα υπηρεσιών στον συγκεκριµένο πολυσχιδή τοµέα.  
Μια ενδιαφέρουσα ταξινόµηση εργασιών (Saidi et al. 2008) που δέχονται την πολύτιµη βοήθεια 
µηχανών µε αυτοµατισµούς (έλεγχος και/ή οδήγηση), είναι: (α). Εργασίες χειρισµού υλικών, (β). 
Εργασίες µορφοποίησης υλικών, (γ). Εργασίες δοµικών συνδέσεων. 

 
Σχ. 4. Σύγχρονη µπουλντόζα µε GPS/GNSS σύστηµα οδήγησης/ελέγχου και αισθητήρα κλίσης 



 

Ιωάννης Δ. Δούκας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης,  
Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών 
Η Συµβολή Γεωδαιτικών Οργάνων και Μεθόδων στην Αυτοµατοποίηση Κατασκευών. 
 
4ο Τακτικό Εθνικό Συνέδριο Μετρολογίας 
Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου 
Αθήνα, 3-4 Φεβρουαρίου 2012 

     
 

 
Σχ. 5. Διάνοιξη σηράγγων µε µηχανές ΤΒΜ και η απαραίτητη γεωδαιτική συνεισφορά-Α  

 

 
Σχ. 6. Διάνοιξη σηράγγων µε µηχανές ΤΒΜ και η απαραίτητη γεωδαιτική συνεισφορά-Β 
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Σε ό,τι αφορά το πεδίο «αυτοµατοποίηση και κατασκευές» (Gambao and Balaguer, 2002), δύο 
είναι οι µεγάλοι χώροι έρευνας: οι υποδοµές (π.χ. γέφυρες, σήραγγες, οδοί κ.λπ.) και η κατασκευή 
κατοικιών (π.χ. παρασκευή σκυροδέµατος, κατασκευή σκελετού, πλήρωση τοιχοποιΐας κ.λπ.). 
Ενδεικτικά, εφαρµογές/εργασίες κατασκευών/τεχνικών έργων όπου συναντώνται (µε αυξανόµενη 
εξάπλωσή τους) µηχανές που ελέγχονται και κινούνται και µε τη βοήθεια γεωδαιτικών οργάνων 
(π.χ. βλ. Huber and Vandapel 2006, Hunter et al. 2009, Kuster 2010, Lee 2007, Peyret et al. 2000, 
Raush et al. 2010, Schreibe et al. 2008, Talend 2009), είναι: 
 

o Αρδεύσεις-αποχετεύσεις-υδρεύσεις 
o Δόµηση και κατασκευή, ανακαινίσεις, αναπαλαιώσεις 
o Οδοποιΐα-Σιδηροδροµική 
o Σήραγγες-Ορυχεία-Μεταλλεία. Οδήγηση µηχανών διάνοιξης σηράγγων (ΤΒΜ – Tunnel 

Boring Machines) (βλ. ενδεικτικά Σχ. 5 και Σχ. 6) (Clarke 2006, Clarke-Hackston et al. 
2008, Lee 2007) 

o Χωµατουργικές (µεταφορά χώµατος, διαµόρφωση, σταθεροποίηση/συµπύκνωση εδάφους, 
εκσκαφές, επιχώσεις, αναχώµατα κ.λπ.) 

o Διάφορα άλλα έργα Πολιτικού µηχανικού (π.χ. βιοµηχανικά, λιµενικά, θεµελιώσεις κ.λπ.)  
 
Τα δεδοµένα και η διαµορφούµενη παγκοσµίως κατάσταση δείχνουν υπεροχή όλων αυτών των 
µεθόδων αυτόµατης οδήγησης/ελέγχου µηχανών, όπως δείχνουν και την σθεναρή τους εξάπλωση. 
Αλλά δείχνουν επίσης και πραγµατικά θεµελιώδεις αλλαγές στον επαγγελµατικό αλλά και στον 
εκπαιδευτικό τοµέα, αναφορικά µε τον ευρύτερο κλάδο των µηχανικών.  
 
Ειδικότερα για τον Αγρονόµο & Τοπογράφο Μηχανικό (ΑΤΜ) – ειδικότερα αυτόν που απασχο-
λείται σε εργοτάξια -, είναι πλέον γεγονός ότι οι απαιτήσεις παύουν να είναι «στατικές» και γίνο-
νται «κινηµατικές» (Gläser et al. 2008). Οι συνηθισµένες σχεδιάσεις στις δύο διαστάσεις (2D) θε-
ωρούνται (τουλάχιστον στο τοµέα των κατασκευών) πραγµατικά ξεπερασµένες. Οι τρεις διαστά-
σεις (3D) είναι η απόλυτη λύση, το ελάχιστο απαιτούµενο. Τα τρισδιάστατα µοντέλα αποτελούν 
τη βάση εξέλιξης και ροής όλων των εργασιών, από τη µελέτη µέχρι το τελικό αποτέλεσµα δηλ. το 
τελικό έργο.  
Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον (Bennett 2010a) το γεγονός πως πρώτοι οι εργολάβοι/κατασκευαστές 
ξεκίνησαν να χρησιµοποιούν 3D-µοντέλα εργοταξίου, του έργου κ.λπ., καθώς οι µηχανικοί-
µελετητές δεν τους τα παρείχαν!. Το αποτέλεσµα ήταν (και είναι) να υπάρχουν ταχύτερες εξελί-
ξεις σε χώρες όπως η Αυστραλία, η Ν. Ζηλανδία, Ευρώπη κ.λπ. σε σχέση µε άλλες χώρες που ε-
ξακολουθούν να στηρίζονται στα 2D σχέδια. 
Η «επαγγελµατική ελπίδα» πλέον διαφαίνεται να βρίσκεται στη 3D ανάλυση, µελέτη, σχεδίαση, 
ολοκλήρωση. Η ολοκλήρωση σηµαίνει συνδυασµό GPS/GNSS (και άλλων γεωδαιτικών µεθόδων) 
µε ΒΙΜ. Το παραγόµενο από ΒΙΜ «έξυπνο» 3D-µοντέλο είναι για τις µηχανές εργοταξίου ό,τι 
είναι και τα 2D-σχέδια για το προσωπικό του εργοταξίου για την πασσάλωση, τις γραµµές-
«οδηγούς» κ.λπ. Με πολύ απλά λόγια, χωρίς αυτό το «έξυπνο» 3D-µοντέλο, είναι αδύνατο να συ-
νεχίζεται η αυτοµατοποιηµένη διαδικασία στο εργοτάξιο, σε κάποια φάση θα σταµατήσει. Όλα τα 
στοιχεία συνηγορούν υπέρ αυτού του (αναπόφευκτου) γεγονότος της «3D-επέλασης». Ένα α-
πλουστευµένο τυπικό σενάριο έχει ως εξής: 
 

 Δηµιουργία, µέσω λογισµικού ΒΙΜ, λεπτοµερούς(ών) και µε ακρίβεια 3D-µοντέλου(ων) 
του έργου, µε βάση τη µελέτη. 

 Χρήση του(ων) εν λόγω 3D-µοντέλου(ων) από τον εργολάβο/κατασκευαστή, µε την ψη-
φιακή µεταφορά του στις αντίστοιχες µονάδες ελέγχου/οδήγησης των διαφόρων µηχανών 
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του εργοταξίου 
 Χρήση των µηχανών για τις διάφορες εργασίες (π.χ. εκσκαφή, γεωδιαµόρφωση, διάστρω-

ση κ.λπ.) µε βάση τις «οδηγίες»/προδιαγραφές που εµπεριέχονται στο(α) 3D αρχείο(α) της 
µελέτης που «φορτώθηκε(αν)». 

 

 
Σχ. 7. Λεπτοµερές 3D-µοντέλο ταµιευτήρα υδάτων, προετοιµασµένο για τροφοδοσία µηχανών 

 
Βασικοί τοµείς "προσαρµογής", υπεροχής και νέες κατευθύνσεις των ΑΤΜ:  
 

 Γεωδαιτικός έλεγχος: Η όλη υπόθεση, αρχικά και βασικά, έχει να κάνει µε «προσδιορισµό 
θέσης» (σε στάση και/ή σε κίνηση). Αν το 3D-µοντέλο δεν είναι σωστά προσανατολισµέ-
νο και εξαρτηµένο από το απαιτούµενο δίκτυο αναφοράς, το αποτέλεσµα θα είναι κατα-
στροφικό. Εποµένως, η ενασχόληση, εκπαίδευση, εξάσκηση στον τοµέα αυτόν είναι από 
τα ουκ άνευ..... Σε κάθε περίπτωση πάντως, αν κάποιος πρέπει να θεωρείται ως «ο απόλυ-
τος ειδικός προσδιορισµού θέσης», αυτός εύλογα είναι ο ΑΤΜ...... 

 Λογισµικό: Οδηγούµενες οι µηχανές κατά βάση µε τη χρήση GPS/GNSS, περιέχουν υπο-
λογιστή εξοπλισµένο µε ειδικό λογισµικό, που το πιθανότερο είναι να διαφέρει από κατα-
σκευαστή σε κατασκευαστή. Το λογισµικό, πέρα από την οδήγηση/έλεγχο µιας µηχανής, 
επιπλέον «διαβάζει» τα ψηφιακά δεδοµένα του 3D-µοντέλου της µελέτης. Εύλογο είναι 
ότι απαιτείται εξοικείωση µε όλη αυτή την «αλυσίδα πληροφορικής».... 

 Προετοιµασία δεδοµένων: Οι ΑΤΜ έχουν ήδη σοβαρή εµπειρία στην προετοιµασία, δηµι-
ουργία και απεικόνιση των γνωστών ψηφιακών µοντέλων εδάφους (DTM-Digital Terrain 
Models). Εύλογα, είναι πλησιέστερα στη 3D-λογική σε σχέση µε άλλες ειδικότητες που 
(σχεδόν) κατ’ αποκλειστικότητα ασχολούνται µε 2D σχέδια. Κατά κανόνα άλλωστε, σχε-
τικό λογισµικό υπάρχει σε κάθε υπολογιστή τεχνικών γραφείων ΑΤΜ. Εποµένως, οι δυ-
νατότητες και προοπτικές είναι πολύ καλές στον τοµέα των 3D-σχεδίων. Σε κάθε περί-
πτωση, πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη η διεθνής πρακτική κατά την οποία σήµερα, οι 
ΑΤΜ εργοταξίου έχουν ως βασική προσφερόµενη υπηρεσία την προετοιµασία λεπτοµερών 
και µε ακρίβεια 3D-µοντέλων που «τροφοδοτούν» τις εµπλεκόµενες µηχανές του εργοτα-
ξιακού χώρου (βλ. Σχ. 7). 

 Παιδεία – εκπαίδευση – µετεκπαίδευση - συνεχιζόµενη εκπαίδευση - επαγγελµατικά δικαιώ-
µατα: Το πρόβληµα (δηλ. η µείωση απασχόλησης στο εργοτάξιο) λόγω της παρουσίας 
πλέον νέων τεχνικών και εξελιγµένων µηχανών πρέπει να βρει λύσεις, για τους διπλωµα-
τούχους ΑΤΜ και για τους υποψήφιους (φοιτητές κ.λπ.). Είναι ευνόητο το ό,τι επαγγελ-
µατικοί σύλλογοι, επιµελητήρια, πολυτεχνικές σχολές κ.λπ. θα πρέπει επισταµένως να ε-
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πιληφθούν του θέµατος. 
 

4. Επίλογος 
 
Τα τελευταία χρόνια, η Αυτοµατοποίηση Μηχανών - σε σχέση µε τα τεχνικά έργα και τις εµπλε-
κόµενες κατασκευές - µπορεί πλέον να θεωρείται ένα ειδικό πεδίο εφαρµογών της Γεωδαισίας-
Γεωµατικής (ειδικότερα της Τεχνικής/Βιοµηχανικής Γεωδαισίας), το οποίο προσελκύει όλο και 
περισσότερους ενδιαφερόµενους (και του ακαδηµαϊκού αλλά και του επιχειρηµατικού κόσµου). 
Οι εξελίξεις είναι ταχύτατες, βασικά προβλήµατα (π.χ. επικοινωνίας στο εργοτάξιο, ασυµβατότη-
τα µεταξύ παρεχόµενων ακριβειών/ανοχών, θέµατα ενέργειας, ηλεκτρονικών παρεµβολών κ.λπ.) 
οδεύουν προς επίλυση. Το ενδιαφέρον µηχανικών, τεχνικών και εργολάβων ενισχύεται σηµαντικά, 
καθώς πλέον τα πλεονεκτήµατα είναι φανερά. Η διαπιστωµένη διεθνώς µείωση π.χ. του κόστους 
(και του χρόνου) κατά περίπου 50% για ένα έργο δεν είναι ευκαταφρόνητος παράγοντας. Ήδη η 
φορητότητα (mobility) βρίσκεται στο επίκεντρο της επικαιρότητας προσφέροντας «απίθανες» λύ-
σεις, η επικοινωνία στο εργοτάξιο βελτιώνεται, η ακρίβεια προσδιορισµού θέσης βελτιώνεται, η 
ασυµβατότητα µεταξύ ανοχών ακριβείας (ανάλογα µε την εµπλεκόµενη µηχανή/µέθοδο) αντιµε-
τωπίζεται αποτελεσµατικότερα. Τα «ευφυή» οχήµατα είναι γεγονός, ο έλεγχος συσκευ-
ών/µηχανών είναι πολύ καλύτερος και αποπνέει µεγαλύτερη σιγουριά.  
Παράλληλα, µεγάλες εξελίξεις συµβαίνουν και στον τοµέα µεθόδων και οργάνων από τη µεριά 
της Γεωδαισίας. Όλα αυτά, καταλήγουν σε µια συνισταµένη οπωσδήποτε εξαιρετικά θετική για τις 
εξελίξεις στο χώρο των αυτοµατισµών στις κατασκευές. Αναµένονται βελτιώσεις σε θέµατα α-
σφαλείας, αποτελεσµατικότερη και πιο απρόσκοπτη «µίξη» ανθρώπινου και «µηχανικού» παρά-
γοντα. Τέλος, το κόστος θα ακολουθήσει καθοδική πορεία, η δε η αποτελεσµατικότητα και ταχύ-
τητα διεκπεραίωσης εργασιών θα αυξηθούν ανάλογα. 
 
Σε κάθε περίπτωση, όλη η νέα (και υπό συνεχή εξέλιξη και διαµόρφωση) πραγµατικότητα στο 
χώρο των εργοταξίων «καθαιρεί» κλασσικές µεθόδους (και βέβαια µειώνει τη σχετική 
...επαγγελµατική απασχόληση) αλλά παράλληλα, ανοίγει νέους χώρους εξέλιξης. Σε ό,τι αφορά 
τους ΑΤΜ, θα πρέπει να αναλογιστούν πως η νέα αυτή εργοταξιακή πραγµατικότητα δεν έχει να 
κάνει µε ένα επάγγελµα, έχει ουσιαστικά να κάνει µε µια «επιχείρηση». Και ο χρυσός κανόνας 
είναι: Η επιχείρηση για να επιβιώσει οφείλει να προσαρµόζεται στις αλλαγές. 
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