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Τν σπιηζκέλν ζθπξόδεκα ρξεζηκνπνηείηαη ζπζηεκαηηθά γηα ηελ θαηαζθεπή θηεξίσλ θαη έξγσλ
ππνδνκήο θαηά ηελ ηειεπηαία εθαηνληαεηία. Σε πθηζηάκελεο θαηαζθεπέο κεγάιεο ειηθίαο ζπρλά
θξίλεηαη απαξαίηεηε ε ελίζρπζε, ε απνθαηάζηαζε ή ε επηζθεπή ηνπο. Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο
επέκβαζεο είλαη απαξαίηεηε ε γλώζε ηεο εζσηεξηθήο θαηάζηαζεο ησλ θεξόλησλ ζηνηρείσλ ηεο
θαηαζθεπήο. Ωζηόζν, πνιιέο θνξέο ηα ζρέδηα δελ είλαη δηαζέζηκα, δελ είλαη πιήξε ή δελ
αληηθαηνπηξίδνπλ ηελ πξαγκαηηθή θαηάζηαζε εμαηηίαο: (1) αλεπηζύκεησλ κεηαθηλήζεσλ νπιηζκώλ
θαηά ηελ θαηαζθεπή, (2) ζηνηρείσλ δηαθνξεηηθώλ πιηθώλ (κεηαιιηθά, μύιηλα, πιαζηηθά), πνπ έρνπλ
ζθνπίκσο ή αζέιεηα εγθηβσηηζηεί ζην ζθπξόδεκα, ρσξίο θαηαγξαθή, ή (3) εζσηεξηθώλ θελώλ.
Η κέζνδνο ηνπ ξαληάξ είλαη κε θαηαζηξνθηθή θαη βαζίδεηαη ζηε δηάδνζε ειεθηξνκαγλεηηθώλ
θπκάησλ. Η ρξήζε ηεο κεζόδνπ δύλαηαη λα ζπκβάιεη ζηελ απνηίκεζε ηεο εζσηεξηθήο θαηάζηαζεο
ησλ θαηαζθεπώλ από σπιηζκέλν ζθπξόδεκα. Τν ξαληάξ απνηειείηαη από ηελ θεληξηθή κνλάδα, πνπ
απνηειεί ην θέληξν ειέγρνπ, θαη από κία θεξαία πνπ ζύξεηαη ζηελ επηθάλεηα εμέηαζεο θαη απνηειεί
ηαπηόρξνλα ηνλ πνκπό θαη ηνλ δέθηε ηνπ παικνύ. Όηαλ ν παικόο ζπλαληήζεη δηεπηθάλεηα πιηθώλ
δηαθνξεηηθώλ δηειεθηξηθώλ ζηαζεξώλ, ηόηε έλα κέξνο-ηνπ επηζηξέθεη ζηνλ δέθηε, ηξνθνδνηώληαο ην
ζύζηεκα κε απηήλ ηελ πιεξνθνξία (ρξόλνο επηζηξνθήο, έληαζε), ελώ ην ππόινηπν κέξνο ηνπ παικνύ
ζπλερίδεη λα δηεηζδύεη ζε κεγαιύηεξν βάζνο ζην πιηθό, θαζώο απνζβέλεηαη.
Με αθνξκή ηνπο πξνβιεκαηηζκνύο πνπ πξνέθπςαλ θαηά ηελ πξνζπάζεηα εξκελείαο ζαξώζεσλ πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην παξειζόλ ζε ππάξρνπζεο θαηαζθεπέο ζηελ Ειιάδα (Trezos et al., 2013)
έγηλε θαλεξό όηη πνιιέο από ηηο δπλαηόηεηεο ηνπ ξαληάξ είλαη απαξαίηεην λα γίλνπλ πεξηζζόηεξν
θαηαλνεηέο, ώζηε λα αμηνπνηεζνύλ πιήξσο θαη επηηπρώο γηα ηελ απόθηεζε αμηόπηζησλ πιεξνθνξηώλ.
Σηόρνο ηεο πεξαηηέξσ δηεξεύλεζεο ήηαλ ε ειεγρόκελε εθαξκνγή ηεο κεζόδνπ (επηινγή θαηάιιεινπ
εμνπιηζκνύ, παξάκεηξνη ζπιινγήο δεδνκέλσλ θαη επαηζζεζία απόθξηζεο ζε απηέο, εμέηαζε
ζπλζεθώλ ζάξσζεο) θαη ε αλάιπζε θαη εξκελεία ησλ επξεκάησλ πνπ πξνέθπςαλ από ηε ζάξσζε έμη
εξγαζηεξηαθώλ δνθηκίσλ γλσζηώλ πεξηερόκελσλ ζηνηρείσλ δηαθόξσλ πιηθώλ ζε γλσζηά βάζε. Σηνπο
πεξηερόκελνπο ζηόρνπο ζπκπεξηιήθζεθαλ πιηθά πνπ απαληνύλ ζηηο ζπλήζεηο θαηαζθεπέο. Γηα ηελ
θαηαζθεπή ησλ δνθηκίσλ, πάρνπο 30cm, ρξεζηκνπνηήζεθε απηνζπκππθλνύκελν ζθπξόδεκα
θαηεγνξίαο αληνρήο C25/30, πνπ πξνηηκήζεθε έλαληη ηνπ ζπκβαηηθνύ δηόηη δελ απαηηεί δόλεζε, ε
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νπνία πηζαλόλ λα δηαηάξαζζε ηηο αθξηβείο ζέζεηο ησλ εγθηβσηηζκέλσλ ζηνηρείσλ, θαη δηόηη πξνζθέξεη
ηε δπλαηόηεηα δεκηνπξγίαο νκνγελνύο κίγκαηνο κε ιηγόηεξα θελά θαη πιήξε εγθηβσηηζκό ησλ
πεξηερόκελσλ ζηνηρείσλ. Όια ηα δνθίκηα ζθπξνδεηήζεθαλ ηελ ίδηα κέξα θαη ζπληεξήζεθαλ ζηηο ίδηεο
ζπλζήθεο (πεξηβάιινλ εξγαζηεξίνπ), παξέκεηλαλ θαινππσκέλα γηα 7 κέξεο θαη ύζηεξα
ηνπνζεηήζεθαλ έηζη ώζηε λα ππάξρεη πξόζβαζε θαη ζηηο δύν κεγάιεο ηνπο επηθάλεηεο.
Δηελεξγήζεθαλ ζαξώζεηο ζε δηάθνξεο ειηθίεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο, από 7 εκεξώλ κέρξη ηξηώλ εηώλ.
Χξεζηκνπνηήζεθαλ ηξεηο θεξαίεο δηαθνξεηηθώλ ζπρλνηήησλ: 900ΜΗz θαη 1600MHz, ζπκβαηέο κε
ηελ ίδηα θεληξηθή κνλάδα, θαη 2600ΜΗz πνπ δηέζεηε δηθή ηεο θεληξηθή κνλάδα, κε ηελ νπνία
απνηειεί εληαίν ζύζηεκα. Οη ζαξώζεηο κε ηηο θεξαίεο 1600MHz θαη 2600MHz πξαγκαηνπνηήζεθαλ
κε ρξήζε ηξνρήιαηνπ νρήκαηνο, ελώ νη ζαξώζεηο κε ηελ θεξαία 900MHz πξαγκαηνπνηήζεθαλ ρσξίο
όρεκα. Με ην ηξνρήιαην όρεκα ζπιιέγνληαη αξρεία ζπλαξηήζεη ηεο απόζηαζεο πνπ δηαλύζεθε, ε
νπνία θαηαγξάθεηαη ζηνλ νξηδόληην άμνλα. Όηαλ δελ ρξεζηκνπνηείηαη όρεκα, νη απνζηάζεηο ζηνλ
νξηδόληην άμνλα δύλαληαη λα πξνζδηνξηζηνύλ κε ην εηδηθό ινγηζκηθό ηνπ ξαληάξ. Ο θαηαθόξπθνο
άμνλαο αληηζηνηρεί ζηνλ ζπλνιηθό ρξόλν δηαδξνκήο ηνπ παικνύ, από ηελ εθπνκπή ηνπ από ηνλ πνκπό
έσο ηελ επηζηξνθή ζηνλ δέθηε πνπ επεξεάδεηαη από πξνζπηώζεηο ηνπ ζήκαηνο ζε δηεπηθάλεηεο
πιηθώλ. Η νξζή κεηαηξνπή από όξνπο ρξόλνπ ζε όξνπο απόζηαζεο (βάζνπο) επηηπγράλεηαη κε ηελ
εηζαγσγή θαηάιιειεο ηηκήο ηεο δηειεθηξηθήο ζηαζεξάο. Οη ζεκαληηθόηεξεο παξάκεηξνη ηνπ
ζπζηήκαηνο είλαη ην εύξνο θαηαγξαθήο (βάζνο δηείζδπζεο) θαη ε ελίζρπζε ή απνδπλάκσζε ηνπ
ζήκαηνο ζε επηιεγκέλα βάζε. Οη ξπζκίζεηο ησλ δύν απηώλ παξακέηξσλ είλαη αιιειέλδεηεο θαη
γίλνληαη ρεηξνθίλεηα ή απηόκαηα. Σην πιαίζην ηεο παξνύζαο δηεξεύλεζεο εμεηάζηεθε ε επηξξνή ηεο
ζπρλόηεηαο θεξαίαο, ησλ ξπζκίζεσλ ζεκαληηθώλ παξακέηξσλ, ησλ πεξηερόκελσλ ζηόρσλ θαη ηεο
ειηθίαο ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζηε ιακβαλόκελε εηθόλα.
Τα ζεκαληηθόηεξα επξήκαηα ζην παξόλ ζηάδην ηεο κειέηεο πεξηιακβάλνπλ ηα εμήο:
(α) Είλαη γλσζηό θαη θνηλώο απνδεθηό (Daniels, 1996) όηη κηθξόηεξε ζπρλόηεηα θεξαίαο ζπλεπάγεηαη
απμεκέλε δηεηζδπηηθή ηθαλόηεηα, αιιά κεησκέλε επθξίλεηα εηθόλαο. Γηα ηα δνθίκηα πνπ εμεηάζηεθαλ
(Σρ.1α) ζε ειηθία ηξηώλ εηώλ πξνέθπςε όηη ε θεξαία 1600ΜΗz είλαη πην θαηάιιειε από ηελ θεξαία
900MHz, αθνύ πξνζθέξεη θαιύηεξα ζρεκαηηζκέλεο αληαλαθιάζεηο (Σρ.1β,γ). Σε αληίζηνηρεο
κεηξήζεηο κε ηελ θεξαία 2600ΜΗz παξαηεξήζεθε «ζόξπβνο», πνπ απνδόζεθε ζηηο ππνρξεσηηθώο
απηνκάησο, ιόγσ πεξηνξηζκνύ θεληξηθήο κνλάδαο, ξπζκηδόκελεο παξακέηξνπο (Σρ.1δ). Η επηινγή
θαηάιιειεο ζπρλόηεηαο γίλεηαη αλάινγα κε ην πάρνο θαη ην πιηθό ηνπ εμεηαδόκελνπ ζηνηρείνπ.
(β) Τελ παξαηήξεζε όηη όζν κηθξόηεξε είλαη ε ειηθία ηνπ δνθηκίνπ, ηόζν κηθξόηεξε ε δηεηζδπηηθή
ηθαλόηεηα ηνπ νξγάλνπ. Σηελ πεξίπησζε όπνπ ην ζθπξόδεκα δελ έρεη σξηκάζεη επαξθώο, όπσο ζηελ
ειηθία ησλ επηά εκεξώλ, ε δηάθξηζε ησλ πεξηερνκέλσλ είλαη πην δύζθνιε (Σρ. 2β). Αληηζέησο, ζηελ
ειηθία ησλ ηξηώλ εηώλ όινη νη ζηόρνη εληνπίδνληαη εμίζνπ επθξηλώο είηε κε ηηο ξπζκηδόκελεο
παξακέηξνπο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηε ζάξσζε ζε ειηθία επηά εκεξώλ (Σρ. 2γ) είηε κε απηόκαηεο
ξπζκίζεηο (Σρ. 2δ). Η παξαηήξεζε απηή απνδόζεθε ζηελ παξνπζία απμεκέλεο πγξαζίαο θαηά ηηο
κηθξέο ειηθίεο, πνπ ζηαζεξνπνηήζεθε ζηαδηαθά (ελ ρξόλσ) ζε κηα πνιύ ρακειόηεξε ηηκή, ππό ην
ζρεηηθώο ζηαζεξό θιηκαηηθό πεξηβάιινλ ηνπ εξγαζηεξίνπ.
(γ) Τε δηαπίζησζε όηη νη ξπζκίζεηο ησλ παξακέηξσλ ηεο ζάξσζεο επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηε
ζαθήλεηα ηεο ιακβαλόκελεο εηθόλαο. Μεγάιε πξνζνρή απαηηείηαη ζηε ξύζκηζε ηεο ελίζρπζεο
ζήκαηνο (πιήζνο ζεκείσλ ελίζρπζεο θαη αληίζηνηρνη πνιιαπιαζηαζηέο) ζπλαξηήζεη ηνπ εύξνπο
θαηαγξαθήο. Η αιιαγή ηνπ εύξνπο θαηαγξαθήο κηαο ζάξσζεο ρσξίο ηαπηόρξνλε κεηαβνιή ηεο
ελίζρπζεο ζήκαηνο δηαθνξνπνηεί ηε ιακβαλόκελε εηθόλα: ζην Σρήκα 3β νη ξπζκίζεηο επηηξέπνπλ ηνλ
εληνπηζκό ησλ ζηόρσλ, ελώ ζην Σρήκα 3γ νη ζηόρνη είλαη, γεληθώο, δπζδηάθξηηνη.
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Σπλνςίδνληαο, κε νξζή εθαξκνγή ηεο κεζόδνπ από έκπεηξνπο ρξήζηεο θαη επηινγή θαηάιιεινπ
εμνπιηζκνύ θαη παξακέηξσλ ζάξσζεο, είλαη δπλαηή ε εθηίκεζε ηνπ πάρνπο ησλ ζηνηρείσλ θαη ηεο
επηθάιπςεο ησλ νπιηζκώλ, αιιά θαη ν εληνπηζκόο εγθηβσηηζκέλσλ ζηνηρείσλ δηαθνξεηηθώλ πιηθώλ
θαη πεξηνρώλ απμεκέλεο πγξαζίαο. Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο είλαη δπλαηόλ λα απνθηεζνύλ όηαλ ε
δηεξεύλεζε πξαγκαηνπνηείηαη ζπλδπαζηηθά κε θεξαίεο δηαθνξεηηθώλ ζπρλνηήησλ ή/θαη κε άιιεο, κε
ή ειάρηζηα θαηαζηξνθηθέο, κεζόδνπο, γηα ηελ πνζνηηθνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ.
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Σρ. 1: (α) Τνκή δνθηκίνπ κε ξάβδνπο νπιηζκνύ θαη κεηαιιηθνύο, πιήξεηο ή θνίινπο, ζσιήλεο δηαθόξσλ
δηακέηξσλ. Σαξώλεηαη ζε ειηθία ηξηώλ εηώλ θαηά ηε θνξά ηνπ βέινπο κε: (β) 900ΜΗz, (γ) 1600ΜΗz,
(δ) 2600ΜΗz
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Σρ. 2: (α) Τνκή δνθηκίνπ κε 5 ξάβδνπο νπιηζκνύ ζε θιηκαθσηά βάζε. Σαξώλεηαη κε ηελ θεξαία
1600MHz θαηά ηε θνξά ηνπ βέινπο, ζε ειηθία: (β) επηά εκεξώλ, (γ) ηξηώλ εηώλ (ρεηξνθίλεηεο
ξπζκίζεηο ίδηεο κε ηηο απηόκαηεο ησλ επηά εκεξώλ), (δ) ηξηώλ εηώλ (απηόκαηεο ξπζκίζεηο)
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Σρ. 3: (α) Τνκή δνθηκίνπ κε δηάθνξα πιηθά, ζην ίδην βάζνο. Σαξώλεηαη κε ηελ θεξαία 1600ΜΗz ζε
ειηθία ηξηώλ εηώλ θαηά ηε θνξά ηνπ βέινπο κε: (β) εύξνο θαηαγξαθήο 1.00x θαη 5 ζεκεία ελίζρπζεο
ζήκαηνο (γ) εύξνο θαηαγξαθήο 1.25x θαη ίδηα ζεκεία ελίζρπζεο ζήκαηνο
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