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Opis projektu (krótkie streszczenie)
W ramach projektu wykonano pomiary poziomych przemieszczeń trzech wybranych wysokich i smukłych
budowli o duŜym znaczeniu społecznym i gospodarczym, tj.: wieŜę telewizyjną o wysokości 217 m w
Stuttgarcie, sześcioprzewodowy komin przemysłowy o wysokości 250 m w BOT Elektrowni Opole S.A. i
sześcioprzewodowy komin przemysłowy o wysokości 295 m w BOT Elektrowni Bełchatów S.A.
Potwierdzono techniczne moŜliwości zastosowania nowoczesnej technologii GPS jako alternatywnej
metody stosowanej do pomiaru przemieszczeń wysokich i smukłych budowli spowodowanych działaniem
wiatru lub nasłonecznieniem. Opracowano procedurę sposobu pomiarów drgań i uzyskano waŜne informacje
na temat między innymi dokładności pomiarów, zakresu stosowania techniki GPS i wpływu innych czynników
na wykonywane pomiary. Wyniki pomiarów przedstawiono w postaci zapisu ruchu wierzchołków badanych
konstrukcji spowodowanych działaniem wiatru (pomiary krótkotrwałe) lub nasłonecznieniem (pomiary
długotrwałe).
Informacje otrzymane z pomiarów stanowią podstawę uzasadniającą praktyczne zastosowanie techniki
GPS dla potrzeb inŜynierii lądowej do monitorowania odpowiedzi wysokich konstrukcji, które charakteryzują
się dostatecznie długim okresem drgań podstawowych. Badania takie będą pomocne w ocenie istniejącego
stanu technicznego konstrukcji, a takŜe będą wykorzystane do wykrycia początkowych i dalszych faz
degradacji materiału konstrukcji w celu zapobieŜenia ewentualnej katastrofie.
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