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ΔΤΥΑΡΙΣΙΔ 

Θα ήζεια λα εθθξάζσ ηηο ζεξκόηεξεο θαη εηιηθξηλείο κνπ επραξηζηίεο 

ζηνπο επίθνπξνπο θαζεγεηέο ηεο ρνιήο Αγξνλόκσλ θαη Σνπνγξάθσλ 

Μεραληθώλ ηνπ Δ.Μ.Π. θ. Γιώργο Πανηαδή θαη θα. Δσαγγελία 

Λάμπροσ γηα ηελ δηαηύπσζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, ιακβάλνληαο ππόςε ηα πξνζσπηθά ελδηαθέξνληα 

κνπ.  

Ιδηαίηεξα ηνπο επραξηζηώ γηα ηελ εκπηζηνζύλε πνπ κνπ έδεημαλ, ηελ 

θαζνδήγεζε αιιά θπξίσο ηελ ακέξηζηε θαη ζπλερή βνήζεηα ηνπο ζηηο 

εξγαζίεο πεδίνπ θαη ζηελ όιε ζύληαμε ηεο εξγαζίαο, βξίζθνληαο πάληα 

ρξόλν γηα λα ιύζνπλ νπνηαδήπνηε απνξία κνπ γελληόηαλ ζηε πνξεία. 

Δπηπιένλ ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ Λέθηνξα ηεο ρνιήο 

Αγξνλόκσλ θαη Σνπνγξάθσλ Μεραληθώλ ηνπ Δ.Μ.Π. θα. Δλιζάβεη 

Σελείωνε, γηα ηηο ρξήζηκεο θαη νπζηαζηηθέο δηνξζώζεηο ηεο ζην ηέινο ηεο 

δηπισκαηηθήο κνπ εξγαζίαο. 

Ιδηαίηεξεο επραξηζηίεο  νθείισ ζηελ θίιε θαη ζπκθνηηήηξηα κνπ 

Καηερίνα Φαρμακάκε, ρσξίο ηελ παξνπζία ηεο νπνίαο δελ ζα είρε 

μεθηλήζεη θαη νινθιεξσζεί ε παξνύζα εξγαζία. Η βνήζεηα ηεο ήηαλ 

θαζνξηζηηθή θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ κεηξήζεσλ αιιά θαη θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο επεμεξγαζίαο ηνπο, θάλνληαο ηεο πην επράξηζηεο. 

Σέινο, νθείισ ην κεγαιύηεξν επραξηζηώ ζηελ νηθνγέλεηα κνπ, ηνπο 

γνλείο κνπ Βαζίλε, Άζπα θαη ηνλ αδεξθό κνπ Αλεβίδο, γηα ηελ αγάπε, 

ηελ ζπκπαξάζηαζε θαη ππνζηήξημε θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα εθπόλεζεο ηεο 

δηπισκαηηθήο κνπ εξγαζίαο. Υσξίο απηνύο δελ ζα κπνξνύζα λα 

αθνζησζώ ζηηο ζπνπδέο κνπ θαη λα μεθηλήζσ ηελ πξνζπάζεηα γηα λα 

πεηύρσ ηνπο ζηόρνπο κνπ, γλσξίδνληαο όηη είλαη πάληα θνληά κνπ λα κε 

ζηεξίδνπλ θαη λα κε βνεζνύλ ζε νηηδήπνηε θη αλ ρξεηαζηώ.  
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ΠΡΟΛΟΓΟ 

Ιδηαίηεξε ζεκαζία γηα ην ζύλνιν ησλ ηνπνγξαθηθώλ εξγαζηώλ έρεη ε 

ίδξπζε ηξηγσλνκεηξηθώλ, πνιπγσλνκεηξηθώλ θαη ρσξνζηαζκηθώλ 

δηθηύσλ ππνδνκήο. Η αλάγθε ίδξπζεο ηέηνησλ δηθηύσλ νδήγεζε ζηελ 

ζπγθξόηεζε, ηνλ Μάην ηνπ 1918, ηεο Σνπνγξαθηθήο Τπεξεζίαο ηνπ 

Τπνπξγείνπ πγθνηλσληώλ. 

Σν 1920 θάησ από ηελ επίβιεςε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίαο θαη 

ππό ηελ επηκέιεηα ηνπ Γ.Ν. Λακπαδαξίνπ  ηδξύζεθε, ζηελ επξύηεξε 

πεξηνρή ηεο Αζήλαο θαη ηνπ Πεηξαηά, έλα ρσξνζηαζκηθό δίθηπν 320 

πςνκεηξηθώλ αθεηεξηώλ (Repères). ήκεξα, έρνπλ απνκείλεη κόιηο 67 

πςνκεηξηθέο αθεηεξίεο, θπξίσο εμαηηίαο ησλ αιιαγώλ ζηελ πεξηνρή ηεο 

Αζήλαο. 

Σν 2010 απνθαζίζηεθε λα κεηξεζεί έλα δίθηπν πνπ απνηειείηαη από  

18 Repères, κε ηελ ρξήζε ηεο ςεθηαθήο γεσκεηξηθήο ρσξνζηάζκεζεο θαη 

ηεο Σξηγσλνκεηξηθήο Τςνκεηξίαο Αθξηβείαο (ΣΡ.Τ.Α.), κε ζθνπό ηνλ 

έιεγρν ησλ κηθξνκεηαθηλήζεσλ ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή. 

Σν γεγνλόο απηό δεκηνύξγεζε ηελ ηδέα ηνπ πξνζδηνξηζκνύ ησλ 

γεσκεηξηθώλ πςνκέηξσλ απηώλ ησλ πςνκεηξηθώλ αθεηεξηώλ, 

πξαγκαηνπνηώληαο κεηξήζεηο κε ην δνξπθνξηθό ζύζηεκα γεσδαηηηθνύ 

εληνπηζκνύ GPS (Global Positioning System). Η ρσξνζέηεζε ησλ 18 

πςνκεηξηθώλ αθεηεξηώλ (θέληξν Αζήλαο) αιιά θαη ν ηξόπνο πινπνίεζεο 

ηνπο (κπνπιόληα ζε ηνίρνπο) απνηέιεζαλ ηα δύν ζεκαληηθόηεξα ζηνηρεία 

ζηα νπνία έπξεπε λα δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή. 

Η γλώζε ησλ δύν πςνκέηξσλ (νξζνκεηξηθό θαη γεσκεηξηθό) 

νδήγεζε, ζηελ ζπλέρεηα, ζηνλ ππνινγηζκό ηεο απνρήο Ν ηνπ γεσεηδνύο 

ζηηο 18 πςνκεηξηθέο αθεηεξίεο. Απηόο ν ηξόπνο ππνινγηζκνύ ηεο απνρήο 

ηνπ γεσεηδνύο απνηειεί κηα από ηηο κεζόδνπο ππνινγηζκνύ ελόο ηνπηθνύ 

γεσεηδνύο εθηόο από ηελ αζηξνγεσδαηηηθή ρσξνζηάζκεζε θαη ηελ 

αζηξνβαξπηνκεηξηθή ρσξνζηάζκεζε. 

Σέινο, ν ππνινγηζκόο ηεο κεηαβνιήο ηνπ γεσεηδνύο 

ρξεζηκνπνηώληαο ηα παγθόζκηα κνληέια γεσεηδνύο EGM96 θαη EGM08 

έδσζε ηε δπλαηόηεηα λα πξνθύςνπλ ζπκπεξάζκαηα γηα ηνλ βαζκό 

πξνζαξκνγήο ηέηνησλ κνληέισλ ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή θαη γηα ην εάλ 

κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ αλαγσγή γεσκεηξηθώλ πςνκέηξσλ 

ζε νξζνκεηξηθά ηθαλνπνηώληαο ηηο εθάζηνηε απαηηήζεηο αθξηβείαο πνπ 

απαηηνύληαη. 
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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

Αληηθείκελν ηεο παξνύζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ν 

πξνζδηνξηζκόο ηεο απνρήο ηνπ γεσεηδνύο Ν ζηε πεξηνρή ηνπ θέληξνπ ηεο 

Αζήλαο. Γηα ην ζθνπό απηό πξαγκαηνπνηήζεθαλ κεηξήζεηο κε ην 

παγθόζκην ζύζηεκα εληνπηζκνύ GPS (Global Positioning System), ζε έλα 

ρσξνζηαζκηθό δίθηπν ζην θέληξν ηεο  Αζήλαο. 

Σν ζύλνιν ηεο εξγαζίαο παξνπζηάδεηαη ζε επηά θεθάιαηα : 

 ην πξώην θεθάιαην γίλεηαη αλαθνξά ζε θάπνηεο βαζηθέο έλλνηεο όπσο 

νη επηθάλεηεο αλαθνξάο, αλαπηύζζνληαο πεξηζζόηεξν ην γεσεηδέο. 

Παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά νη κέζνδνη πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκό ηεο επηθάλεηαο ηνπ γεσεηδνύο θαη ηα κνληέια ηα νπνία 

ρξεζηκνπνηνύληαη παγθνζκίσο (EGM96 θαη EGM08). 

 

 ην δεύηεξν θεθάιαην αλαθέξνληαη ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

ζπζηήκαηνο GPS, νη θύξηεο πεγέο ησλ ζθαικάησλ ηνπ αιιά θαη ε 

ρξήζε ηνπ ζηελ πςνκεηξία. Παξνπζηάδνληαη νη κεηξήζεηο νη νπνίεο 

πξαγκαηνπνηνύληαη θαη νη κέζνδνη δνξπθνξηθνύ εληνπηζκνύ πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαη. Δπίζεο, αλαιύεηαη ν ηξόπνο επεμεξγαζίαο ησλ 

κεηξήζεσλ αιιά ν έιεγρνο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπο. 

 

 ην ηξίην θεθάιαην γίλεηαη ζπλνπηηθή παξνπζίαζε ησλ παγθόζκησλ 

δηθηύσλ κόληκσλ ζηαζκώλ αλαθνξάο θαη παξνπζηάδεηαη ιεπηνκεξώο ην 

ειιεληθό δίθηπν κόληκσλ ζηαζκώλ HEPOS. 

 

 ην ηέηαξην θεθάιαην πεξηγξάθεηαη ην πεδίν εθαξκνγήο θαη ηα 

ηζηνξηθά ζηνηρεία ίδξπζεο ηνπ ρσξνζηαζκηθνύ δηθηύνπ Αζελώλ (1920). 

Παξνπζηάδνληαη νη δηαδηθαζίεο εθ λένπ εληνπηζκνύ ησλ 18 

πςνκεηξηθώλ αθεηεξηώλ όπσο επίζεο θαη ηα νξζνκεηξηθά ηνπο 

πςόκεηξα όπσο απηά ππνινγίζηεθαλ ην 2010. 

 

 ην πέκπην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ην ζύλνιν ησλ εξγαζηώλ γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκό ησλ γεσκεηξηθώλ πςνκέηξσλ ησλ 18 πςνκεηξηθώλ 

αθεηεξηώλ  ηνπ ρσξνζηαζκηθνύ δηθηύνπ. Αλαιύεηαη ε δηαδηθαζία ησλ 

κεηξήζεσλ θαη ηεο κεηέπεηηα επεμεξγαζίαο ηνπο.  

 

 ην έθην θεθάιαην γίλεηαη ν ππνινγηζκόο ηεο κεηαβνιήο ηνπ ηνπηθνύ 

γεσεηδνύο αιιά θαη ησλ αληίζηνηρσλ ηηκώλ  πνπ πξνθύπηνπλ από ηα 

δύν παγθόζκηα κνληέια γεσεηδνύο (EGM96 θαη EGM08).  

 

Υξεζηκνπνηώληαο ηα απνηειέζκαηα απηώλ ησλ κεηξήζεσλ, δειαδή ηα 

γεσκεηξηθά πςόκεηξα ησλ θνξπθώλ ελόο ρσξνζηαζκηθνύ δηθηύνπ, θαη 



XI 
 

γλσξίδνληαο ηα αληίζηνηρα νξζνκεηξηθά ηνπο πςόκεηξα θαηέζηε 

δπλαηόο ν πξνζδηνξηζκόο ηεο αποτής ηοσ γεωειδούς από ην 

ειιεηςνεηδέο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη  από ην παγθόζκην ζύζηεκα 

αλαθνξάο WGS’84 (GRS’80). Γεκηνπξγήζεθε επίζεο έλαο ράξηεο κε 

ηηο απνρέο ηνπ γεσεηδνύο θαη εμεηάζηεθε ε δπλαηόηεηα πξνζαξκνγήο 

ησλ ηηκώλ ηνπ γεσεηδνύο ζε επίπεδν. 

 

Δπηπιένλ, βξέζεθαλ νη αληίζηνηρεο απνρέο ησλ θνξπθώλ ηνπ δηθηύνπ 

ρξεζηκνπνηώληαο ηα δύν παγθόζκηα κνληέια γεσεηδνύο EGM96 θαη 

EGM08. Σέινο, ππνινγίζηεθαλ νη δηαθνξέο ΓΝ ησλ απνρώλ από ηα 

ηρία κνληέια γεσεηδνύο θαηαιήγνληαο ζην ζπκπέξαζκα όηη ην ηνπηθό 

κνληέιν εκθαλίδεη πην έληνλεο κεηαβνιέο ελώ ηα παγθόζκηα 

πξνζεγγίδνπλ ην επίπεδν. 

 

Σν ηνπηθό απηό κνληέιν κπνξεί ζηελ ζπλέρεηα λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα 

ηελ κεηαηξνπή γεσκεηξηθώλ πςνκέηξσλ ζε νξζνκεηξηθά, κε 

απνηέιεζκα λα κελ είλαη ππνρξεσηηθέο νη κεηξήζεηο κόλν κε 

γεσκεηξηθή ρσξνζηάζκεζε αιιά λα κπνξνύλ λα γίλνληαη κεηξήζεηο 

GPS, νη νπνίεο είλαη ιηγόηεξν ρξνλνβόξεο, παξέρνληαο ηελ ίδηα 

ηθαλνπνηεηηθή αθξίβεηα. 

 

Πξαγκαηνπνηείηαη επίζεο ζύγθξηζε ησλ ηηκώλ ηεο απνρήο ηνπ 

γεσεηδνύο πνπ πξνζδηνξίζηεθαλ από ηηο κεηξήζεηο GPS θαη ησλ 

αληίζηνηρσλ ηηκώλ πνπ βξέζεθαλ από ηα παγθόζκηα κνληέια. 

 

 ην έβδνκν θαη ηειεπηαίν θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα 

πνπ πξνέθπςαλ από ηελ εθηέιεζε ηεο παξνύζαο δηπισκαηηθήο 

εξγαζίαο, θάπνηεο πξνηάζεηο θαζώο θαη ε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο 

εξγαζίαο. 
 



1 
 

ΔΙΑΓΧΓΗ 

Ο πξνζδηνξηζκόο ηνπ γεσεηδνύο απνηέιεζε γηα πεξίπνπ 70 ρξόληα 

(1880-1950) έλαλ από ηνπο θύξηνπο ζηόρνπο ηεο γεσδαηζίαο. Ο 

πξνζδηνξηζκόο ηνπ έπαςε λα είλαη ηόζν ζεκαληηθόο κεηά ην 1945 όηαλ 

αλαπηύρζεθαλ άιιεο κέζνδνη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο θπζηθήο γήηλεο 

επηθάλεηαο, ηνπ ζρήκαηνο θαη ηνπ κεγέζνπο ηεο γεο. Παξόια απηά ν 

αθξηβήο πξνζδηνξηζκόο ηνπ παξακέλεη έλα από ηα νπζηώδε πξνβιήκαηα 

ηεο γεσδαηζίαο.  

Η ζπγθξηηηθή θαη νπζηαζηηθή δηαθνξά ησλ ζύγρξνλσλ δνξπθνξηθώλ 

ζπζηεκάησλ εληνπηζκνύ όπσο ην ζύζηεκα GPS, από ηηο επίγεηεο 

κεηξήζεηο είλαη όηη ηα απνηειέζκαηα ηνπο αλαθέξνληαη ζε έλα 

ειιεηςνεηδέο (καζεκαηηθή επηθάλεηα) πνπ έρεη νξηζηεί ώζηε λα 

πξνζεγγίδεη θαιύηεξα ην γεσεηδέο (θπζηθή επηθάλεηα).  

Χο γεσεηδέο, νξίδεηαη ε επηθάλεηα αλαθνξάο ηεο ηξίηεο δηάζηαζεο γηα 

θάζε ζεκείν θαη πξνζεγγίδεηαη από ηε κ.ζ.ζ., πνπ είλαη ε αθεηεξία ησλ 

νξζνκεηξηθώλ πςνκέηξσλ Η πνπ κεηξνύληαη θαηά ηε δηεύζπλζε ηεο 

θαηαθνξύθνπ [Δ. Λάκπξνπ, 2003]. 

Έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα δεηήκαηα πνπ πξνθύπηνπλ από ηε ρξήζε 

ησλ δύν απηώλ επηθαλεηώλ αλαθνξάο (ειιεηςνεηδέο θαη γεσεηδέο) είλαη ε 

αλαγσγή θαη ε δηόξζσζε ησλ  γεσκεηξηθώλ πςνκέηξσλ h , πνπ έρνπλ σο 

επηθάλεηα αλαθνξάο θάπνην ειιεηςνεηδέο, ζε νξζνκεηξηθά πςόκεηξα Η κε 

επηθάλεηα αλαθνξάο ην γεσεηδέο. Γηα ηνλ ζθνπό απηό ρξεηάδεηαη ε 

αθξηβήο γλώζε ηνπ πςνκέηξνπ ηνπ γεσεηδνύο γηα λα γίλεη δπλαηόο ν 

πςνκεηξηθόο ζπζρεηηζκόο κεγάισλ ηκεκάησλ ηεο Φ.Γ.Δ. Η ζρέζε πνπ 

ζπλδέεη ηε Φ.Γ.Δ., ην γεσεηδέο θαη ην ειιεηςνεηδέο είλαη ε h N   . 

Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ Ν έρνπλ αλαπηπρζεί δηάθνξεο κέζνδνη νη 

νπνίεο βαζίδνληαη θπξίσο ζηνλ πξνζδηνξηζκό ησλ ζπληζησζώλ μ θαη ε ηεο 

απόθιηζεο ηεο θαηαθνξύθνπ ζε θάπνην ζεκείν ηεο Φ.Γ.Δ., είηε ζηνλ 

πξνζδηνξηζκό ησλ κεηαβνιώλ Γg ηεο βαξύηεηαο. Έλαο αθόκα ηξόπνο γηα 

ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ πςνκέηξνπ Ν ηνπ γεσεηδνύο ζε ηνπηθό επίπεδν 

είλαη ε γλώζε ησλ νξζνκεηξηθώλ θαη ησλ γεσκεηξηθώλ πςνκέηξσλ ελόο 

αξηζκνύ ζεκείσλ. 

Αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο απηήο είλαη ν πξνζδηνξηζκόο ηνπ 

πςνκέηξνπ Ν ηνπ γεσεηδνύο ζε κηα αζηηθή πεξηνρή πξνζδηνξίδνληαο ηα 

γεσκεηξηθά πςόκεηξα 18 θνξπθώλ, ελόο ππάξρνληνο ρσξνζηαζκηθνύ 

δηθηύνπ, ησλ νπνίσλ είλαη γλσζηά ηα νξζνκεηξηθά πςόκεηξα. Οη 

κεηξήζεηο πξαγκαηνπνηεζήθαλ κε ρξήζε ηνπ παγθόζκηνπ ζπζηήκαηνο 

εληνπηζκνύ GPS. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΣΟ ΓΕΩΕΙΔΕ ΚΑΙ Ο ΠΡΟΔΙΟΡΙΜΟ ΣΟΤ 
 

1.1. Επηθάλεηεο αλαθνξάο 
 

Γεσδαηζία είλαη ε επηζηήκε, πνπ κε παξαηεξήζεηο, κεηξήζεηο θαη 

ππνινγηζκνύο πξνζδηνξίδεη ηηο αθξηβείο ζέζεηο ζεκείσλ θαη ηηο 

κεηαβνιέο ηνπο ζηνλ ρξόλν, ην ζρήκα θαη ην κέγεζνο ηκεκάησλ πεξηνρώλ 

πνπ βξίζθνληαη πάλσ ή θνληά ζηελ Φπζηθή Γήηλε Δπηθάλεηα (Φ.Γ.Δ.), ην 

ζρήκα θαη ην κέγεζνο ηεο γεο θαζώο θαη ην πεδίν βαξύηεηαο. 

Η Φ.Γ.Δ. είλαη ην όξην ηεο ζπκπαγνύο γεο θαη ηεο πδάηηλεο 

επηθάλεηαο ηεο κε ηελ αηκόζθαηξα. Πξόθεηηαη γηα κία πνιύ αλώκαιε 

θπζηθή επηθάλεηα, ηελ νπνία εάλ ζειήζεη θαλείο λα πξνζδηνξίζεη 

ρξεηάδεηαη αξθεηά πνιύπινθεο ζπλαξηήζεηο κε πάξα πνιινύο όξνπο θαη 

ζηαζεξνύο ζπληειεζηέο πνπ πξνθύπηνπλ από δηάθνξεο παξαηεξήζεηο. 

Γηα απηό ην ιόγν ζηηο πεξηζζόηεξεο εθαξκνγέο επηιέγεηαη έλα «κνληέιν» 

πνπ ρξεζηκεύεη ζαλ κηα βνεζεηηθή επηθάλεηα αλαθνξάο αληηθαζηζηώληαο 

ηελ πξαγκαηηθή γε. Όκσο, ην «κνληέιν» απηό πξέπεη λα έρεη γεσκεηξηθέο 

θαη κεραληθέο ηδηόηεηεο ίδηεο κε ηελ πξαγκαηηθή γε, πιεζηάδνληαο ηελ 

θαηά ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξν, ελώ ηαπηόρξνλα πξέπεη λα πεξηγξάθεηαη  

από  ζρεηηθά απιέο καζεκαηηθέο ζρέζεηο γηα λα γίλεηαη εύθνιε ε ρξήζε 

ηνπ. 

Γηα πνιύ κηθξέο εθηάζεηο ή απιέο εθαξκνγέο ηνπνγξαθίαο, νπνύ δελ 

είλαη πνιύ ζεκαληηθή ε επίδξαζε ηεο θακππιόηεηαο ηεο γεο θαη νη 

θαηαθόξπθνη ζηελ πεξηνρή απηή κπνξνύλ λα ζεσξεζνύλ παξάιιειεο 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο επηθάλεηα αλαθνξάο έλα νξηδόληην 

επίπεδν. Σν επίπεδν απηό εθάπηεηαη ζε ζπγθεθξηκέλν ζεκείν ηεο Φ.Γ.Δ 

θαη πάλσ ηνπ πξνβάιινληαη ηα ζεκεία πνπ νξίδνπλ ηελ Φ.Γ.Δ.  

Δάλ ε έθηαζε είλαη αξθεηά κεγάιε, νπόηε ε θακππιόηεηα ηεο γεο 

είλαη ζεκαληηθή, ηόηε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο «κνληέιν» ε 

επηθάλεηα κίαο ζθαίξαο, αθηίλαο πεξίπνπ 6371km. Λόγσ όκσο ηεο 

πεξηζηξνθήο ηεο γύξσ από ηνλ άμνλα ηεο, κηα ηξίηε  πην αθξηβήο 

πξνζέγγηζε ζεσξείηαη απηή ηνπ πεπιαηπζκέλνπ ζηνπο πόινπο 

ειιεηςνεηδνύο εθ πεξηζηξνθήο. 

Γηα λα ηειεηνπνηεζεί ην «κνληέιν», έηζη ώζηε λα έρεη ηηο κεραληθέο 

(θπζηθέο) ηδηόηεηεο ηεο γεο αιιά πνιύ ιηγόηεξεο επηθαλεηαθέο 

αλσκαιίεο, ζα πξέπεη ε πεξηβάιινπζα επηθάλεηα ηνπ «κνληέινπ» λα 
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είλαη κηα ηζνδπλακηθή (ρσξνζηαζκηθή) επηθάλεηα ηνπ πεδίνπ βαξύηεηαο 

ηεο γεο. Η επηθάλεηα απηή πνπ πιεζηάδεη πεξηζζόηεξν από θάζε άιιε 

ηζνδπλακηθή επηθάλεηα ηνπ πεδίνπ βαξύηεηαο ηεο γεο ηε κέζε ζηάζκε 

ηεο ζάιαζζαο, είλαη ην γεσεηδέο [Βέεο Γ., θ.α., 2007]. 

Έηζη, νη βαζηθέο επηθάλεηεο αλαθνξάο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηελ 

Γεσδαηζία γηα λα πεξηγξάςνπλ έλα «κνληέιν» ηεο θπζηθήο γήηλεο 

επηθάλεηαο  είλαη : 

 Σν γεσεηδέο, 

 ην ειιεηςνεηδέο εθ πεξηζηξνθήο, 

 ε ζθαίξα, 

 ην νξηδόληην επίπεδν. 

 

1.2. Σν γεσεηδέο 
 

Η ηζνδπλακηθή επηθάλεηα έιμεο θαη πεξηζηξνθήο ηεο γεο, πνπ 

πιεζηάδεη πεξηζζόηεξν ηελ «θπζηθή πξαγκαηηθόηεηα» είλαη ε επηθάλεηα 

ηνπ γεσεηδνύο. Η επηθάλεηα απηή είλαη εμ νξηζκνύ θάζεηε πξνο ηελ 

δηεύζπλζε ηεο θαηαθνξύθνπ (δηεύζπλζε ηνπ δηαλύζκαηνο ηεο 

βαξύηεηαο), πξνζεγγίδνληαο πεξηζζόηεξν ηελ κέζε ζηάζκε ηεο 

ζάιαζζαο (κ.ζ.ζ.) κε αθξίβεηα , δηνξζσκέλε από ηηο επηδξάζεηο ησλ 

κεηαβνιώλ ηεο ππθλόηεηαο ηνπ λεξνύ, ησλ θπκάησλ, ησλ παιηξξνηώλ, 

ησλ ξεπκάησλ θαη ησλ αηκνζθαηξηθώλ ζπλζεθώλ [Βέεο Γ., θ.α., 2007].  

ηελ γεσδαηζία ηα όξγαλα κέηξεζεο αλαθέξνληαη ζηελ επηθάλεηα 

ηνπ γεσεηδνύο. Δπεηδή όκσο ην γεσεηδέο εθθξάδεηαη από δύζθνιεο θαη 

πνιύπινθεο καζεκαηηθέο ζρέζεηο είλαη δύζθνιν λα ρξεζηκνπνηείηαη σο 

γεληθή επηθάλεηα αλαθνξάο θαη νπζηαζηηθά ρξεζηκνπνηείηαη σο επηθάλεηα 

αλαθνξάο κόλν ησλ πςνκέηξσλ. Σν γεγνλόο απηό έρεη σο απνηέιεζκα 

ζηνπο ζπλήζεηο γεσδαηηηθνύο ππνινγηζκνύο λα ρξεζηκνπνηείηαη σο 

επηθάλεηα αλαθνξάο έλα απινύζηεξν «κνληέιν» απηό ελόο δηαμνληθνύ 

ειιεηςνεηδνύο, πνπ πξνθύπηεη κε πεξηζηξνθή ηεο έιιεηςεο γύξσ από 

ηνλ κηθξό ηεο εκηάμνλα. 

Απηό ην καζεκαηηθό κνληέιν (δειαδή ην ειιεηςνεηδέο) κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο κνξθήο ηνπ γεσεηδνύο. Ο 

πξνζδηνξηζκόο απηόο γίλεηαη κε ηνλ ππνινγηζκό ησλ πςνκέηξσλ Ν ή 

αιιηώο ησλ απνρώλ ηνπ γεσεηδνύο. 

Σειηθόο ζηόρνο είλαη ε ειαρηζηνπνίεζε απηώλ ησλ απνρώλ ηνπ 

γεσεηδνύο σο πξνο ην ειιεηςνεηδέο. Όκσο ε ρξήζε ελόο παγθόζκηνπ 

γήηλνπ ειιεηςνεηδνύο έρεη σο απνηέιεζκα λα ππάξρνπλ πεξηνρέο ηεο γεο 
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ζηηο νπνίεο λα κελ «ηαηξηάδεη» ην ίδην θαιά θαη άξα λα ππάξρνπλ 

κεγάιεο απνρέο. Σν γεγνλόο απηό πξνθαιείηαη από ηελ αλώκαιε 

θαηαλνκή ησλ καδώλ, κε δηαθνξεηηθέο ππθλόηεηεο ζην ζηεξεό θινηό ηεο 

γεο. Απηό νδήγεζε ζηελ ρξήζε ελόο κεγάινπ αξηζκνύ ειιεηςνεηδώλ κε 

ηειηθό ζθνπό ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ απνρώλ ηνπο από ην γεσεηδέο 

[Βέεο Γ., θ.α., 2007]. 

1.2.1. Η απόθιηζε ηεο θαηαθνξύθνπ 
 

Η θάζεηνο ζην ειιεηςνεηδέο εθ πεξηζηξνθήο δελ ζπκπίπηεη κε ηελ 

θαηαθόξπθν ζην γεσεηδέο από ην ίδην ζεκείν ηεο Φ.Γ.Δ. θαη απηό γηαηί 

ην ειιεηςνεηδέο αλαθνξάο πξνζεγγίδεη όζν ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξν ην 

γεσεηδέο αιιά δελ ζπκπίπηεη κε απηό. Η γσλία (ζ) πνπ ζρεκαηίδεηαη ζε 

θάζε ζεκείν ηεο Φ.Γ.Δ. από ηελ θαηαθόξπθε θαη από ηελ θάζεηε ζην 

ειιεηςνεηδέο ιέγεηαη απόθιηζε ηεο θαηαθνξύθνπ, θαη είλαη κία γσλία 

ζηνλ ρώξν ε νπνία δίλεη θαη ηελ θιίζε κεηαμύ ησλ δύν επηθαλεηώλ κε ηελ 

ηηκή ηεο λα θπκαίλεηαη γεληθά από -10΄΄ έσο +10΄΄.  

Η απόθιηζε ηεο θαηαθνξύθνπ είλαη κέγεζνο δηαλπζκαηηθό θαη από 

θπζηθήο άπνςεο είλαη ε δηαθνξά δηεύζπλζεο κεηαμύ ησλ δηαλπζκάησλ 

ηεο πξαγκαηηθήο βαξύηεηαο (g) θαη ηεο θαλνληθήο βαξύηεηαο (γ). Η θνξά 

ηνπ δηαλύζκαηνο είλαη αληίζεηε ηνπ δηαλύζκαηνο ηεο βαξύηεηαο ηεο γεο 

[Βέεο Γ., θ.α., 2007]. 

1.2.2. Σν πςόκεηξν ηνπ γεσεηδνύο Ν 
 

Ωο πςόκεηξν νξίδεηαη ε απόζηαζε ελόο ζεκείνπ πάλσ από θάπνηα 

ηζνδπλακηθή επηθάλεηα αλαθνξάο θαη απνηειεί ηελ ηξίηε δηάζηαζε γηα 

ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο ζέζεο ελόο ζεκείνπ  πάλσ ζηελ Φ.Γ.Δ. Δπηθάλεηα 

αλαθνξάο κε κεδεληθό πςόκεηξν ζεσξείηαη ε  κέζε ζηάζκε ηεο 

ζάιαζζαο (κ.ζ.ζ.) ε νπνία πιεζηάδεη πεξηζζόηεξν ηελ κνξθή ηνπ 

γεσεηδνύο. 

Κάζε ζεκείν P ηεο Φ.Γ.Δ. αληηζηνηρεί ακθηκνλνζήκαληα ζ’ έλα 

ζεκείν ηνπ ειιεηςνεηδνύο εθ πεξηζηξνθήο ΡΔ, πνπ πινπνηείηαη κε ην 

ίρλνο ηεο θαζέηνπ ζην ειιεηςνεηδέο πνπ πεξλά από ην ζεκείν Ρ (νξηζκόο 

θαηά Helmert) θαη ε απόζηαζε ΡΔ-Ρ νλνκάδεηαη γεσκεηξηθό πςόκεηξν 

h (ρήκα 1.1). Αληίζηνηρα νξίδεηαη σο νξζνκεηξηθό πςόκεηξν Η ε 

απόζηαζε ΡG-Ρ, όπνπ ΡG ην ζεκείν πνπ πινπνηείηαη κε ην ίρλνο ηεο 

θαηαθνξύθνπ ζην γεσεηδέο πνπ πεξλά από ην ζεκείν Ρ.   
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Στήμα 1.1 Στεηική θέζη επιθανειών αναθοράς και συομέηρφν 

[Πηγή : Βέεο Γ., θ.α. 2007] 

 

Ωο πςόκεηξν Ν ηνπ γεσεηδνύο, νξίδεηαη ε απόζηαζε πνπ δίλεη ηε 

δηαθνξά απηήο ηεο ζέζεο γεσεηδνύο-ειιεηςνεηδνύο ζε θάζε ζεκείν ηεο 

Φ.Γ.Δ. Οη ηηκέο πνπ κπνξεί λα πάξεη ζε όιε ηε γε είλαη από  -100m  ζηνλ 

Ιλδηθό σθεαλό έσο +80m ζηνλ βόξεην Αηιαληηθό σθεαλό. 

πλεπώο ε ζρέζε πνπ ζπλδέεη ηα πςόκεηξα, δεδνκέλνπ όηη ε γσλία 

πνπ ζρεκαηίδεη ε θάζεηνο ζην ειιεηςνεηδέο αλαθνξάο θαη ε 

θαηαθόξπθνο ζην ζεκείν είλαη πνιύ κηθξή, είλαη : 

 

                                                                                      (1.1) 

 

Η παξαπάλσ ζρέζε είλαη πνιύ ζεκαληηθή θαζώο ζπλδέεη ηξείο 

επηθάλεηεο αλαθνξάο ηελ Φ.Γ.Δ., ην ειιεηςνεηδέο θαη ην γεσεηδέο [Βέεο 

Γ., θ.α. 2007] [Λάκπξνπ Δ., 2003].  
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1.3. Μέζνδνη πξνζδηνξηζκνύ ηνπ γεσεηδνύο 

 

Η γλώζε ηεο απνρήο ηνπ γεσεηδνύο Ν, θαη ζπλεπώο ηνπ ίδηνπ ηνπ 

γεσεηδνύο, είλαη πνιύ ζεκαληηθή γηα ηελ κεηαηξνπή ησλ γεσκεηξηθώλ 

πςνκέηξσλ (ηα νπνία πξνζδηνξίδνληαη θπξίσο κε δνξπθνξηθέο κεηξήζεηο  

GPS) ζε νξζνκεηξηθά πςόκεηξα (ηα νπνία έρνπλ θπζηθό λόεκα). 

Οη βαζηθόηεξεο κέζνδνη πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό 

ηνπ γεσεηδνύο είλαη δπν. 

Πξώηε κέζνδνο είλαη απηή ηεο αζηξνγεσδαηηηθήο ρσξνζηάζκεζεο, 

εθόζνλ είλαη γλσζηέο νη ζπληζηώζεο ηεο απόθιηζεο ηεο θαηαθνξύθνπ μ 

θαη ε ελόο ζεκείνπ ηεο Φ.Γ.Δ., από αζηξνλνκηθέο παξαηεξήζεηο. Μία 

αθόκε δεύηεξε κέζνδνο είλαη απηή ηεο αζηξνβαξπηνκεηξηθήο 

ρσξνζηάζκεζεο, εθόζνλ ππάξρνπλ γηα κεγάιεο απνζηάζεηο ζηνηρεία 

από αζηξνλνκηθέο παξαηεξήζεηο θαη ζπκπιεξσκαηηθά κεηξήζεηο 

αλσκαιηώλ βαξύηεηαο Γg [Λάκπξνπ Δ., 2003]. 

 Έηζη είλαη δπλαηή ε δεκηνπξγία ραξηώλ ή κνληέισλ ηνπ γεσεηδνύο 

(Δηθόλα 1.1). Υξεζηκνπνηώληαο ηέηνηα ζηνηρεία έρνπλ δεκηνπξγεζεί 

κνληέια γεσεηδνύο γηα όιε ηελ γε-παγθόζκηα γεσδπλακηθά κνληέια-, 

αμηνπνηώληαο ηα ηειεπηαία ρξόληα θαη δεδνκέλα δνξπθνξηθήο 

αιηηκεηξίαο. 

 

 
Εικόνα 1.1 Μορθή ηοσ γεφειδούς 

[Πηγή : Λάμπροσ Ε.- Πανηαζής Γ., 2010] 
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Χάρηης 1.1 Αζηρογεφδαιηικός τάρηης ηοσ συομέηροσ ηοσ γεφειδούς φς 

προς ηο ελλειυοειδές GRS’80 ηοσ WGS’84(ιζοδιάζηαζη 1m) 

[Πηγή : Λάμπροσ Ε.-Πανηαζής Γ., 2010] 

 

Οη παξαπάλσ κέζνδνη κπνξνύλ λα ζπλδπαζηνύλ γηα λα νδεγήζνπλ ζε 

πην αθξηβή απνηειέζκαηα. Ωζηόζν ζε θάζε πεξίπησζε ε αβεβαηόηεηα 

πξνζδηνξηζκνύ ηνπ γεσεηδνύο επεξεάδεηαη θπξίσο από ηελ πνηόηεηα ησλ 

δεδνκέλσλ ηα νπνία ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζηελ ιύζε θαζώο επίζεο θαη 

από ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίνλ ηα δεδνκέλα απηά ζα ζπλδπαζηνύλ. 

 

Σέινο, κηα αθόκα δηαδηθαζία πξνζδηνξηζκνύ ελόο ηνπηθνύ γεσεηδνύο 

κηαο πεξηνρήο γίλεηαη κε ηελ ρξήζε γεσκεηξηθώλ πςνκέηξσλ, θαηά ηελ 

εθαξκνγή ηεο νπνίαο πξέπεη λα ιεθζνύλ ππόςε δηάθνξνη ζεκαληηθνί 

παξάγνληεο.   

 

πγθεθξηκέλα ζα πξέπεη : 

 Tν αλάγιπθν ηεο πεξηνρήο λα είλαη νκαιό, 

  ε έθηαζε ηεο λα κελ μεπεξλάεη ηα κεξηθά δεθάδεο km
2 
, 

  λα κελ απαηηείηαη πξνζδηνξηζκόο πςνκέηξσλ κε κεγάιε 

αθξίβεηα.  

ε απηή ηε κέζνδν ρξεζηκνπνηνύληαη ηα γεσκεηξηθά πςόκεηξα, ηα 

νπνία πξνζδηνξίδνληαη κε παξαηεξήζεηο GPS, κε ζθνπό λα κειεηεζεί 

ηνπηθά ε θιίζε ηνπ γεσεηδνύο ζεσξώληαο ην είηε σο επίπεδν είηε σο 

επηθάλεηα 2
νπ

 βαζκνύ.  
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Δάλ  παξαηεξνύληαη έληνλεο κεηαβνιέο ησλ πςνκέηξσλ ζε ζεκεία 

πνπ βξίζθνληαη ζε θνληηλέο απνζηάζεηο ή ην γεσεηδέο πξόθεηηαη λα  

ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνπνγξαθηθέο εξγαζίεο πςειήο αθξίβεηαο ηόηε 

επηβάιιεηαη ν πξνζδηνξηζκόο ηνπ λα γίλεη από εηεξνγελή δεδνκέλα, πνπ 

αλαθέξνληαη ζε έλα γεσδπλακηθό κνληέιν πςεινύ βαζκνύ ηάμεο θαη 

αλάπηπμεο [Καινγξίδεο Γ.Α.,  θ.α. 2003]. 

 

Σέινο ν ππνινγηζκόο ηνπ πςνκέηξνπ ηνπ γεσεηδνύο Ν αλαθέξεηαη 

πάληνηε ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ειιεηςνεηδέο. Ο ράξηεο απνρήο ηνπ 

γεσεηδνύο είλαη δηαθνξεηηθόο θαη σο πξνο ηε κνξθή θαη σο πξνο ηηο ηηκέο 

αλάινγα κε ην ειιεηςνεηδέο θαη ην ζύζηεκα ζπληεηαγκέλσλ όπνπ 

αλαθέξεηαη. Δίλαη δηαθνξεηηθή ε ηηκή ηνπ Ν ζε έλα ζεκείν σο πξνο ην 

WGS’84 πνπ ρξεζηκνπνηεί ην GRS’80 γεσθεληξηθό ειιεηςνεηδέο θαη 

δηαθνξεηηθή σο πξνο ην ΔΓΑ’87 πνπ ρξεζηκνπνηεί ην GRS’80 αιιά 

κεηαηνπηζκέλν σο πξνο ην γεώθεληξν (Υάξηεο 1.1). 

 

1.4. Μνληέια γεσεηδνύο 
 

ε πνιιέο πεξηνρέο ηεο γεο, ην κόλν δηαζέζηκν κνληέιν γεσεηδνύο 

είλαη έλα παγθόζκην κνληέιν θαη όρη ηνπηθό. Έλα παγθόζκην κνληέιν 

γεσεηδνύο, όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, ππνινγίδεηαη σο ζεηξά ζθαηξηθώλ 

αξκνληθώλ ζπληειεζηώλ πιήξσο αλεπηπγκέλνπο, ζε θάπνην κέγηζην 

βαζκό θαη ηάμε. Πνιιά ζύγρξνλα κνληέια γεσεηδνύο ρξεζηκνπνηνύλ 

ζπλαξηήζεηο πνπ θηάλνπλ ζε κέγηζην βαζκό θαη ηάμε ησλ 360. Σν 

κνληέιν απηό παίξλεη ζπρλά ηελ κνξθή θαλλάβνπ όπνπ νη θνξπθέο ηνπ 

αληηζηνηρνύλ ζε πςόκεηξα γεσεηδνύο – απνρή γεσεηδνύο Ν – πάλσ ζηα 

νπνία εθαξκόδεηαη κέζνδνο παξεκβνιήο, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ησλ 

ρξεζηώλ. Απηό ζεκαίλεη όηη κπνξνύλ λα επηιύζνπλ ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ 

γεσεηδνύο, αλά 55km πεξίπνπ. Με ηέηνηα αλάιπζε αθόκα θαη ηα 

θαιύηεξα κνληέια γεσεηδνύο, όπσο είλαη ην EGM96, κπνξνύλ λα 

παξέρνπλ απόιπηε θαη ζρεηηθή αθξίβεηα ε νπνία θπκαίλεηαη ζην έλα 

κέηξν θαη ζηα αξθεηά εθαηνζηά ηνπ κέηξνπ αληίζηνηρα  

 

Απηό έρεη σο απνηέιεζκα ζε πνιιέο πεξηνρέο ηεο γεο λα γελλάηαη ε 

αλάγθε γηα ηνλ ππνινγηζκό ελόο πην αθξηβνύο ηνπηθνύ κνληέινπ 

γεσεηδνύο.  
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1.4.1. Παγθόζκην κνληέιν γεσεηδνύο EGM96 
 

Σν EGM96 (Earth Geopotential Model 1996) (Δηθόλα 1.2)  είλαη έλα 

γεσδπλακηθό κνληέιν ηεο γεο, πνπ ζπλίζηαηαη από έλα ζύλνιν 

νκαινπνηεκέλσλ ζπληειεζηώλ ζθαηξηθώλ αξκνληθώλ ζπλαξηήζεσλ ηνπ 

πεδίνπ βαξύηεηαο ηεο γεο, πιήξεηο ζην βαζκό (n)  θαη ζηελ ηάμε (m) 

360. Δίλαη απνηέιεζκα ηεο ζπλεξγαζίαο ηεο Δζληθήο Υαξηνγξαθηθήο 

Τπεξεζίαο ησλ Η.Π.Α. (NIMA, National Imagery and Mapping Agency) 

, ηεο NASA θαη ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Οράην. 

  Οη ζθαηξηθνί αξκνληθνί ζπληειεζηέο ρξεζηκνπνηνύληαη ζε 

αξηζκεηηθνύο αιγνξίζκνπο (αξηζκνζεηξέο) ή αιγνξίζκνπο FFT  

(κεηαζρεκαηηζκνύ Furrier), γηα λα ππνινγίζνπλ ηηο αθόινπζεο 

βαξπκεηξηθέο πνζόηεηεο ζε ζεκεία ηεο γήηλεο επηθάλεηαο : αλσκαιίεο 

ηεο βαξύηεηαο, πςόκεηξα γεσεηδνύο Ν, ζπληζηώζεο μ θαη ε ηεο 

απόθιηζεο ηεο θαηαθνξύθνπ, πνπ εθθξάδνπλ ηε ζπλνιηθή εθηξνπή ηεο 

θαηαθνξύθνπ, δηαηαξαρέο ηεο βαξύηεηαο, ηνπ δηαηαξαθηηθνύ δπλακηθνύ 

θαη ησλ δεύηεξσλ παξαγώγσλ ηνπ 

[http://earth-info.nga.mil/GandG/wgs84/gravitymod/egm96/egm96.html]. 

 

 

 
Εικόνα 1.2 Μορθή ηοσ γεφειδούς EGM96 

[Πηγή : http://cddis.nasa.gov/926/egm96/egm96.html] 

http://earth-info.nga.mil/GandG/wgs84/gravitymod/egm96/egm96.html
http://cddis.nasa.gov/926/egm96/egm96.html
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1.4.2. Παγθόζκην κνληέιν γεσεηδνύο EGM08 
 

Σνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2008 αλαθνηλώζεθε ε δεκηνπξγία ελόο λένπ 

παγθόζκηνπ κνληέινπ γεσεηδνύο ηεο γεο από ηελ Δζληθή Τπεξεζία 

Γεσζηαηηθώλ Πιεξνθνξηώλ ηεο Ακεξηθήο. Πξόθεηηαη γηα ην EGM08 

(Earth Geopotential Model 2008) (Δηθόλα 1.3) , ην νπνίν ζπλίζηαηαη από 

έλα ζύλνιν νκαινπνηεκέλσλ ζπληειεζηώλ ζθαηξηθώλ αξκνληθώλ 

ζπλαξηήζεσλ ηνπ πεδίνπ βαξύηεηαο ηεο γεο θαη θηάλεη λα είλαη πιήξεο 

ζην βαζκό (n) θαη ηελ ηάμε (m) ίζε κε 2159.  

Καιύπηεη όιε ηελ πθήιην θαη ε αλάιπζε ηνπ (πεξίπνπ 9km) είλαη 

θαηά πνιύ πςειόηεξε ζε ζρέζε κε απηή ηνπ EGM96 (πεξίπνπ 55km). 

Απηό ην επαλαζηαηηθό βήκα ζπλεηζθέξεη κε ηνλ πην επηηπρεκέλν ηξόπν 

ζηηο ζπλερείο πξνζπάζεηεο ηεο γεσδαηηηθήο θνηλόηεηαο ηα ηειεπηαία 

ρξόληα, γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ελόο βειηησκέλνπ, πςειήο αλάιπζεο 

βαξπηηθνύ κνληέινπ ηεο γεο. 

 

Εικόνα 1.3 Μορθή ηοσ γεφειδούς EGM08 

[Πηγή : http://earth-

info.nga.mil/GandG/wgs84/gravitymod/egm2008/egm08_wgs84.html] 

 

 

http://earth-info.nga.mil/GandG/wgs84/gravitymod/egm2008/egm08_wgs84.html
http://earth-info.nga.mil/GandG/wgs84/gravitymod/egm2008/egm08_wgs84.html
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 

ΓΟΡΤΦΟΡΙΚΟ ΔΝΣΟΠΙΜΟ 
 

2.1. Γενικά  
 

Γνξπθνξηθή γεσδαηζία νλνκάδεηαη ε επηζηεκνληθή πεξηνρή ηεο 

γεσδαηζίαο πνπ θαιχπηεη ηνπο ζεσξεηηθνχο θαη πξαθηηθνχο ζηφρνπο ηεο, 

ρξεζηκνπνηψληαο ηνπο ηερλεηνχο δνξπθφξνπο σο εξγαιείν. Βαζηθφο 

ζηφρνο είλαη ν πξνζδηνξηζκφο ηεο ζέζεο, δειαδή ησλ ζπληεηαγκέλσλ 

ζεκείσλ, ζηελ Φ.Γ.Δ. ζε έλα επηιεγκέλν ζχζηεκα αλαθνξάο. 

Ζ ηδέα ηεο ρξήζεο παξαηεξήζεσλ πξνο έλα αληηθείκελν καθξηά απφ 

ηε γε είλαη αξθεηά παιηά, αιιά νπζηαζηηθά ε επνρή ηεο δνξπθνξηθήο 

γεσδαηζίαο άξρηζε κε ηελ εθηφμεπζε ηνπ πξψηνπ ηερλεηνχ δνξπθφξνπ 

Sputnik I ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1957, απφ ηελ ηφηε νβηεηηθή Έλσζε.  

Έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα βήκαηα γηα ηελ αλάπηπμε ηεο 

δνξπθνξηθήο γεσδαηζίαο απνηέιεζε ε αλάπηπμε θαη ε ρξήζε ηνπ 

Παγθφζκηνπ πζηήκαηνο Δληνπηζκνχ GPS (Global Positioning System) 

[http://www.gps.gov/] ζηελ Ακεξηθή απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

1980, φρη κφλν γηα πινήγεζε αιιά θαη γηα ηνπνγξαθηθέο θαη γεσδαηηηθέο 

εθαξκνγέο. Ζ πιήξεο νλνκαζία ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη NAVSTAR GPS 

(NAVigation Satellite Timing And Ranging, Global Positioning System)  

[http://navcen.uscg.gov/] θαη αξρηθά είρε ζρεδηαζηεί γηα λα 

ρξεζηκνπνηείηαη ζε ζηξαηησηηθέο εθαξκνγέο σζηφζν ζηελ ζπλέρεηα 

επεθηάζεθε ε ρξήζε ηνπ θαη γηα πνιηηηθνχο-γεσδαηηηθνχο ζθνπνχο 

[Παξαδείζεο Γ., 2000].  

Με ηελ πάξνδν ησλ ρξφλσλ ην ζχζηεκα GPS εμειίρζεθε κε ηελ 

εθπνκπή ζήκαηνο ζε πεξηζζφηεξεο ή δηαθνξεηηθέο ζπρλφηεηεο θαη 

θψδηθεο δηαζέζηκνπο γηα πνιηηηθή ρξήζε. 

ήκεξα εθηφο απφ ην GPS έρνπλ αλαπηπρζεί θαη άιια δνξπθνξηθά 

ζπζηήκαηα εληνπηζκνχ, ηα νπνία αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία GNSS  

(Global Navigation Satellite Systems) δειαδή ησλ παγθφζκησλ 

δνξπθνξηθψλ ζπζηεκάησλ πινήγεζεο :  

 Σν GLONASS (GLObal Navigation Satellite System) ην νπνίν 

αλαπηχρζεθε παξάιιεια κε ην GPS απφ ηελ πξψελ νβηεηηθή 

Έλσζε έρνληαο αξρηθά θαζαξά ζηξαηησηηθφ ραξαθηήξα. Σα 

ηειεπηαία ρξφληα γίλεηαη πξνζπάζεηα γηα ηελ ζπλεξγαζία ησλ 

http://www.gps.gov/
http://navcen.uscg.gov/
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ζπζηεκάησλ GPS θαη GLONASS κε ζθνπφ ηελ κεγαιχηεξε θάιπςε 

ηεο επηθάλεηαο ηεο γεο.   

 Σν δνξπθνξηθφ ζχζηεκα GALILEO [http://www.esa.int/esaNA 

/galileo.html]  ην νπνίν αλαπηχζζεηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, 

έρνληαο σο απψηεξν ζηφρν ηελ άξζε ησλ «ζηξαηησηηθψλ 

δεζκεχζεσλ» πνπ θέξνπλ ηα άιια δχν ζπζηήκαηα, θαιχπηνληαο κε 

κηθξή αβεβαηφηεηα ην 99% ηεο γήηλεο επηθάλεηαο. 

 Γνξπθνξηθά ζπζηήκαηα απφ άιια θξάηε, φπσο ην COMPASS απφ 

ηελ Κίλα, ην QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) απφ ηελ Ηαπσλία 

θαη ην  IRNSS (Indian Regional Navigational System) απφ ηελ Ηλδία 

[Λάκπξνπ Δ.-Παληαδήο Γ., 2010]. 
 

2.2. Βαζικέρ απσέρ λειηοςπγίαρ ηος δοπςθοπικού ενηοπιζμού 
 

Ζ αξρή ιεηηνπξγίαο ηνπ πξνζδηνξηζκνχ ηεο ζέζεο ελφο ζεκείνπ ζηελ 

Φ.Γ.Δ. κε δνξπθνξηθφ εληνπηζκφ βαζίδεηαη ζεσξεηηθά ζηνλ 

«ηξηπιεπξηζκφ», δειαδή ζηελ ηαπηφρξνλε κέηξεζε ηνπ κήθνπο απφ ηνπο 

δνξπθφξνπο πξνο ηελ θεξαία ηνπ δέθηε.  

Γηα λα επηηεπρζεί απηφ πξέπεη ν επίγεηνο δέθηεο λα κεηξήζεη ηνλ σπόνο 

πνπ απαηηείηαη γηα λα ηαμηδέςεη ην ζήκα απφ ηνλ δνξπθφξν ζην δέθηε, 

πξαγκαηνπνηψληαο αθξηβή ρξνλνκέηξεζε. Δπηπιένλ είλαη απαξαίηεηε ε 

γλψζε ηεο θέζηρ ηυν δοπςθόπυν ζηελ ηξνρηά ηνπο, δειαδή νη 

ζπληεηαγκέλεο ηνπο  X, Y, Z ζην παγθφζκην γεσθεληξηθφ ζχζηεκα 

αλαθνξάο (WGS’84), θάζε ρξνληθή ζηηγκή φπσο επίζεο θαη νη 

αληίζηνηρεο διοπθώζειρ γηα θαζπζηεξήζεηο πνπ νθείινληαη ζηελ 

αηκφζθαηξα θαζψο ηαμηδεχεη ην ζήκα. Σέινο, πξέπεη λα γίλνπλ νη 

δηνξζψζεηο γηα ηα ζθάικαηα κεηαμχ ησλ ρξνλνκέηξσλ δνξπθφξνπ θαη 

δέθηε. 

Με ηε κέηξεζε ησλ κεθψλ (ή ςεπδναπνζηάζεσλ) πξνο ηνπο 

δνξπθφξνπο ππνινγίδεηαη ε ζέζε ηνπ παξαηεξεηή, σο ην ζεκείν ηνκήο 

ησλ ζθαηξψλ (ρήκα 2.1), πνπ έρνπλ θέληξν ηνπο δνξπθφξνπο θαη 

αθηίλεο ηα αληίζηνηρα κήθε πνπ κεηξήζεθαλ πξνο ηνλ θάζε έλαλ. 

Δπνκέλσο, ζεσξεηηθά απαηηνχληαη ηξείο ηνπιάρηζηνλ ηαπηφρξνλεο 

κεηξήζεηο κήθνπο πξνο ηξείο δηαθνξεηηθνχο δνξπθφξνπο γηα λα 

πξνζδηνξηζζεί ε ηξηδηάζηαηε ζέζε ηνπ επίγεηνπ δέθηε. Γηα λα 

απνθαζηζζεί πνηα είλαη ε πξαγκαηηθή ζέζε κεηαμχ ησλ δπν ζεκείσλ πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηελ ηνκή ρξεηάδεηαη θαη κηα ηέηαξηε κέηξεζε, αλ θαη 

ζπλήζσο εχθνια απνθιείεηαη ην έλα απφ ηα δπν ζεκεία [Σζαθίξε Μ., 

2005].  

http://www.esa.int/esaNA%20/galileo.html
http://www.esa.int/esaNA%20/galileo.html
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Σσήμα 2.1 Η θέζη ηος δέκηη βπίζκεηαι ζηην ηομή ηων ηπιών ζθαιπών 

[Πεγή : Λάκπξνπ Δ.- Παληαδήο Γ., 2010] 

 

Άξα γηα λα βξεζεί ηειηθά ε ηξηδηάζηαηε ζέζε ελφο ζεκείνπ κε ηελ 

ρξήζε ηνπ δνξπθνξηθνχ ζπζηήκαηνο εληνπηζκνχ ρξεηάδεηαη λα γίλνπλ 

ηαπηφρξνλεο κεηξήζεηο απφ ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξηο δνξπθφξνπο (ρήκα 

2.2).  

 

 

Σσήμα 2.2 Ο πποζδιοπιζμόρ ηηρ ηπιδιάζηαηηρ θέζηρ ηος δέκηη απαιηεί 

μεηπήζειρ από ηοςλάσιζηον ηέζζεπιρ δοπςθόποςρ 

[Πηγή : Τζακίπη Μ., 2005] 
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Όζν πεξηζζφηεξνη δνξπθφξνη παξαηεξνχληαη δεκηνπξγνχληαη 

πεξηζζφηεξεο ηεκλφκελεο ζθαίξεο θαη επνκέλσο ηφζν κηθξφηεξε είλαη ε 

αβεβαηφηεηα πξνζδηνξηζκνχ ηεο ζέζεο ελφο ζεκείνπ ζηελ Φ.Γ.Δ.  

Ζ ζέζε ηεο θεξαίαο ηνπ δέθηε ππνινγίδεηαη αξρηθά ζε γευκενηπικέρ 

καπηεζιανέρ ζςνηεηαγμένερ (Υ, Τ, Ε). Καηφπηλ απηέο κεηαηξέπνληαη ζε 

ελλειτοειδείρ ζςνηεηαγμένερ, γεσδαηηηθνχ κήθνπο ι, γεσδαηηηθνχ 

πιάηνπο θ θαη γεσκεηξηθνχ πςνκέηξνπ h, σο πξνο θάπνην ειιεηςνεηδέο 

αλαθνξάο, εθαξκφδνληαο ηνλ θαηάιιειν κεηαζρεκαηηζκφ.  

2.3. Σο ζύζηημα GPS 
 

Σν ζχζηεκα GPS ζρεδηάζηεθε ζηηο ΖΠΑ, ρξεκαηνδνηείηαη θαη 

ειέγρεηαη απφ ην Τπνπξγείν Ακχλεο ησλ ΖΠΑ (U. S. Department of 

Defense – DOP) θαη βαζίδεηαη ζηηο αξρέο ιεηηνπξγίαο ησλ παζεηηθψλ 

δνξπθνξηθψλ ζπζηεκάησλ λαπζηπινΐαο, εμαζθαιίδνληαο ζπλερή, 

παγθφζκηα, θάησ απφ νπνηεζδήπνηε θαηξηθέο ζπλζήθεο, πινήγεζε ζε 

απεξηφξηζην αξηζκφ ρξεζηψλ. Έρεη επηθέξεη ξηδηθέο αιιαγέο ζηηο 

ηνπνγξαθηθέο εξγαζίεο θαη γεληθφηεξα ζηελ γεσδαηζία ιφγσ ησλ εηδηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ : 

 

 Παξέρεη ζρεηηθά επαξθή αθξίβεηα πξνζδηνξηζκνχ ζέζεο, κε ηηκέο 

πνπ θπκαίλνληαη απφ κεξηθά δεθάκεηξα σο ιίγα ρηιηνζηά. 

 Ο πξνζδηνξηζκφο ζέζεο γίλεηαη ηαπηφρξνλα ζε ηξείο δηαζηάζεηο, 

δειαδή νξηδνληηνγξαθηθφο θαη πςνκεηξηθφο εληνπηζκφο. 

 Γίλεηαη πξνζδηνξηζκφο ηεο ηαρχηεηαο θαη ηνπ ρξφλνπ ζε επίπεδα 

αθξηβείαο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε απηά ηνπ πξνζδηνξηζκνχ ζέζεο. 

 Δίλαη δηαζέζηκν ζηνπο ρξήζηεο νπνπδήπνηε θαη αλ βξίζθνληαη- 

ζηνλ αέξα ζηε Φ.Γ.Δ. ή ζηελ ζάιαζζα. 

 Έρεη ζρεηηθά κηθξφ θφζηνο γηα ην ζχζηεκα δέθηε/θεξαία, ελψ δελ 

απαηηείηαη ζπλδξνκή ρξήζεο ηνπ. 

 Δίλαη ζχζηεκα παληφο θαηξνχ, δηαζέζηκν 24 ψξεο θαζεκεξηλά 

[Σζαθίξε Μ., 2005]. 

 

Σν γεσδαηηηθφ ζχζηεκα αλαθνξάο ηνπ GPS είλαη ην WGS’84 (World 

Geodetic System 1984). Οη ζπληεηαγκέλεο GPS, θαξηεζηαλέο 

γεσθεληξηθέο (Υ, Τ, Ε)  ή ηζνδχλακα γεσδαηηηθέο/ειιεηςνεηδείο (θ, ι, h) 

κπνξνχλ λα κεηαζρεκαηηζηνχλ ζε νπνηνδήπνηε άιιν ζχζηεκα κέζσ 

θαηάιιεισλ κεηαζρεκαηηζκψλ είηε κε γλσζηέο παξακέηξνπο 

κεηαζρεκαηηζκνχ είηε κε πξνζδηνξηζκφ ηνπο απφ κεηξήζεηο GPS ζε 

θνηλά ζεκεία [http://www.colorado.edu/geography/gcraft/notes/gps/ 

gps_f.html] . 

http://www.colorado.edu/geography/gcraft/notes/gps/%20gps_f.html
http://www.colorado.edu/geography/gcraft/notes/gps/%20gps_f.html
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2.3.1. Σα λειηοςπγικά ημήμαηα ηος ζςζηήμαηορ GPS 

 

Σν ζχζηεκα GPS απνηειείηαη θπξίσο απφ ηξία ιεηηνπξγηθά ηκήκαηα : 

 

 Σν ημήμα ηος διαζηήμαηορ ην νπνίν πεξηιακβάλεη ζήκεξα 34 

δνξπθφξνπο (εηθφλα 2.2). Ζ πιήξεο αλάπηπμε ηνπ ζπζηήκαηνο 

απαηηεί 24 δνξπθφξνπο, έηζη ψζηε λα θαιχπηεηαη κε θαιή 

γεσκεηξία (ηέζζεξηο ηνπιάρηζηνλ δνξπθφξνη) θάζε ζέζε πάλσ ζηε 

γε, νπνηαδήπνηε ρξνληθή ζηηγκή. Οη δνξπθφξνη είλαη 

ηνπνζεηεκέλνη ζε 6 ηξνρηαθά επίπεδα, αλά 60
ν
 ζην ηζεκεξηλφ 

επίπεδν θαη έρνπλ γσλία θιίζεο 55
ν
 σο πξνο απηφ. Σν κέζν χςνο 

ησλ δνξπθφξσλ απφ ηελ επηθάλεηα ηεο γεο είλαη 20189km (εηθφλα 

2.1). 

Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη θάζε δνξπθφξνο εθπέκπεη ην ζήκα 

πινήγεζεο ηνπ θαη’ ειάρηζηνλ ζε δχν δηαθξηηνχο θψδηθεο ηνλ C/A 

κώδικα (Coarse/Acquisition), ν νπνίνο είλαη ειεχζεξα δηαζέζηκνο 

ζε θάζε ρξήζηε, θαη ηνλ P κώδικα (Precise), ν νπνίνο παξέρεη 

αθξίβεηα δέθα θνξέο κεγαιχηεξε απφ ηνλ πξνεγνχκελν, ζπλήζσο 

ήηαλ θξππηνγξαθεκέλνο (φρη πιένλ ζήκεξα) θαη ρξεζηκνπνηνχηαλ 

γηα ζηξαηησηηθή ρξήζε. Δπηπιένλ, θάζε δνξπθφξνο ηνπ 

ζπζηήκαηνο GPS κεηαδίδεη έλα κνλαδηθφ ζήκα πνπ δηακνξθψλεηαη 

πάλσ ζε θέξνπζεο ζπρλφηεηεο ζηελ L πεξηνρή ηνπ θάζκαηνο ησλ 

κηθξνθπκάησλ, ηελ L1=1575.42 MHz θαη ηελ L2=1227.60 MHz , 

ψζηε λα είλαη δπλαηή ε κέηξεζε ηεο ηνλνζθαηξηθήο δηάζιαζεο. 
 

 Σν επίγειο ημήμα ελέγσος ην νπνίν απνηειείηαη απφ 5 

απνκαθξπζκέλνπο κεηαμχ ηνπο ζηαζκνχο παξαθνινχζεζεο 

(monitor stations), 3 ζηαζκνχο επηθνηλσλίαο (upload ground 

antennas) κε ηνπο δνξπθφξνπο θαη έλαλ θεληξηθφ ζηαζκφ ειέγρνπ 

(master control station)  (εηθφλα 2.3). 
 

 Σν ημήμα ηυν σπηζηών ην νπνίν απνηειείηαη απφ φινπο ηνπο 

ρξήζηεο. Απηνί κε θαηάιιειν εμνπιηζκφ δεθηψλ κπνξνχλ θάζε 

ζηηγκή λα πξνζδηνξίζνπλ ηελ ζέζε ηνπο, ηελ ηαρχηεηα θαη ηελ 

θαηάζηαζε ηνπ ρξνλνκέηξνπ ηνπο, εθκεηαιιεπφκελνη ηηο 

δπλαηφηεηεο ηνπ ζπζηήκαηνο [Σζαθίξε Μ., 2005] [Λάκπξνπ Δ.-

Παληαδήο Γ., 2010]. 
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Εικόνα 2.1Ενδεικηική εικόνα ηων θέζεων ηων δοπςθόπων GPS 

[Πεγή : Λάκπξνπ Δ.-Παληαδήο Γ., 2010] 

 

 

 
 

Εικόνα 2.2 Δοπςθόπορ ηος ζςζηήμαηορ GPS 

[Πηγή : www.boeing.com/defense-space/space/gps/GPSIIF_main.jpg] 

 

 
 

http://www.boeing.com/defense-space/space/gps/GPSIIF_main.jpg
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Εικόνα 2.3 Γεωγπαθική καηανομή ηος επίγειος ημήμαηορ ελέγσος GPS 

[Πηγή : www.colorado.edu/geography/gcraft/notes/gps/gps_f.html ] 

 

2.3.2. Σο ζύζηημα αναθοπάρ ηος GPS 

Έλα ζχζηεκα αλαθνξάο (datum) πινπνηείηαη κε ηηο ζπληεηαγκέλεο 

ησλ ηξηγσλνκεηξηθψλ ηνπ ζεκείσλ θαη νξίδεηαη κε ηηο ζπληεηαγκέλεο πνπ 

δίλνληαη ζηελ αξρή ηνπ ζπζηήκαηνο θαη κε ηηο παξακέηξνπο ηνπ 

ειιεηςνεηδνχο πνπ ρξεζηκνπνηεί. Γίλεηαη επίζεο κηα αξρηθή δηεχζπλζε 

πξνζαλαηνιηζκνχ, ζπλήζσο ην γεσδαηηηθφ αδηκνχζην κηαο γξακκήο 

κεηαμχ ηνπ αξρηθνχ ζεκείνπ θαη ελφο άιινπ. 

Δίλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί φηη ζ’ έλα ζπκβαηηθφ δνξπθνξηθφ 

ζχζηεκα αλαθνξάο σο άμνλαο πεξηζηξνθήο Ε ιακβάλεηαη απηφο [πνπ 

πεξλά απφ ην θέληξν ηεο γεο θαη ηνλ κέζν πφιν  ηεο πεξηφδνπ 1900-

1905, σο θέληξν ην θέληξν κάδαο ηεο γεο, ν άμνλαο ησλ Υ πεξλάεη απφ 

ηνλ κεζεκβξηλφ ηνπ Greenwich θαη ν άμνλαο ησλ Τ ν νπνίνο είλαη 

θάζεηνο ζην επίπεδν ησλ δπν πξνεγνχκελσλ θαη ζπκπιεξψλεη ην 

δεμηφζηξνθν ζχζηεκα. Με ηα παξαπάλσ ζηνηρεία νξίδεηαη έλα 

δνξπθνξηθφ γεσδαηηηθφ ζχζηεκα αλαθνξάο. 

ήκεξα ην ζχζηεκα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη είλαη ην Παγθφζκην 

Γεσδαηηηθφ χζηεκα Αλαθνξάο (WGS’84) ην νπνίν ρξεζηκνπνηεί ην 

ειιεηςνεηδέο GRS’80. Σν θέληξν ηνπ ηαπηίδεηαη κε ην θέληξν κάδαο ηεο 

γεο, ν άμνλαο Υ πεξλάεη απφ ηνλ κεζεκβξηλφ ηνπ Greenwich, ν άμνλαο Ε 

ελψλεη ην θέληξν ηεο γεο κε ην κέζν πφιν θαη ν άμνλαο Τ ζπκπιεξψλεη 

ην δεμηφζηξνθν ζχζηεκα. 

http://www.colorado.edu/geography/gcraft/notes/gps/gps_f.html
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 Σα βαζηθά ζηνηρεία ηνπ  GRS’80  είλαη : 

a=6378137.0m        1/f=298.257222101 

Με ηελ ρξήζε ηνπ GPS πξνζδηνξίδνληαη νη ζπληεηαγκέλεο ησλ 

ζεκείσλ ζην γεσθεληξηθφ απηφ ζχζηεκα αλαθνξάο. Πνιιέο θνξέο φκσο 

επηβάιιεηαη ε κεηαθνξά ηνπο ζε άιιν ζχζηεκα αλαθνξάο ην νπνίν 

πηζαλφλ λα έρεη κεηάζεζε θαη ζηξνθή σο πξνο ην γεσθεληξηθφ. 

ηελ Διιάδα ην επίζεκν γεσδαηηηθφ ζχζηεκα αλαθνξάο ηεο ρψξαο 

πνπ ρξεζηκνπνηείηαη είλαη ην ΔΓΑ’87 (Διιεληθφ Γεσδαηηηθφ χζηεκα 

Αλαθνξάο 1987)  ην νπνίν ρξεζηκνπνηεί ην ειιεηςνεηδέο GRS 80 

παξάιιεια κεηαηνπηζκέλν σο πξνο ην   ITRF (γεσθεληξηθφ) θαηά ΓΥ, 

ΓΤ θαη ΓΕ, ζπλεπψο δελ ππάξρνπλ ζηξνθέο κεηαμχ ησλ αμφλσλ. Χο 

βαζηθφ ζεκείν ηνπ ζπζηήκαηνο έρεη επηιεγεί ην θεληξηθφ βάζξν ζην 

Κέληξν Γνξπθφξσλ Γηνλχζνπ Αηηηθήο ηνπ νπνίνπ νη ζπληεηαγκέλεο 

έρνπλ πξνζδηνξηζηεί απφ παξαηεξήζεηο δνξπθφξσλ εηψλ. 

 

2.4. Οι μέθοδοι δοπςθοπικού ενηοπιζμού 
 

Μηα πξψηε δηάθξηζε ησλ κεζφδσλ δνξπθνξηθνχ εληνπηζκνχ γίλεηαη 

αλάινγα κε ηνλ ρξφλν ππνινγηζκνχ ησλ ζπληεηαγκέλσλ, ν νπνίνο κπνξεί 

λα γίλεη είηε ζε ππαγμαηικό σπόνο (real time positioning) ηελ ζηηγκή ηεο 

εθηέιεζεο ησλ κεηξήζεσλ είηε εκ ηυν ςζηέπυν (post processing 

positioning) ζην γξαθείν. 

Μηα άιιε δηάθξηζε αθνξά ζηελ θίλεζε ησλ επίγεησλ δεθηψλ θαηά 

ηελ δηάξθεηα ησλ κεηξήζεσλ. ηελ πεξίπησζε πνπ ν δέθηεο παξακέλεη 

αθίλεηνο ζην ζεκείν ηνπνζέηεζεο ηνπ πξφθεηηαη γηα ζηαηικό ενηοπιζμό 

(static positioning) ελψ εάλ ν δέθηεο θηλείηαη θαηαγξάθνληαο κεηξήζεηο 

ζε φιε ηελ δηαδξνκή ή ζε ηπραίεο ζέζεηο πξφθεηηαη γηα κινημαηικό 

ενηοπιζμό (kinematic positioning). 

Μηα ηειεπηαία δηάθξηζε γίλεηαη κε βάζε ηελ αβεβαηφηεηα ηνπ 

πξνζδηνξηζκνχ νπφηε θαη γίλεηαη δηαρσξηζκφο ζηνλ απόλςηο ενηοπιζμό 

(absolute positioning) θαη ζηνλ ζσεηικό ενηοπιζμό (relative positioning). 

Ο απφιπηνο εληνπηζκφο έρεη κεγάιε αβεβαηφηεηα ηεο ηάμεο ησλ κεξηθψλ 

m θαη πξαγκαηνπνηείηαη ζπλήζσο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ρξεζηκνπνηψληαο 

έλαλ κφλν δέθηε ελψ ν ζρεηηθφο έρεη αβεβαηφηεηα πνπ θηάλεη ηα ±3mm -

±5mm [Λάκπξνπ Δ.-Παληαδήο Γ., 2010]. 
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2.4.1 Απόλςηορ ενηοπιζμόρ 
 

Ο φξνο «απφιπηνο πξνζδηνξηζκφο ζέζεο» (absolute point positioning, 

single point positioning) αλαθέξεηαη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ζέζεο ελφο 

ζεκείνπ φπνπ είλαη ηνπνζεηεκέλνο ν δέθηεο GPS ρξεζηκνπνηψληαο κφλν 

ηηο δηθέο ηνπ κεηξήζεηο. Ο απφιπηνο εληνπηζκφο ηεο ζέζεο κπνξεί λα 

γίλεη είηε ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν θαη άξα πξφθεηηαη γηα ιχζε 

«λαπζηπινΐαο» (navigation solution) είηε εθ ησλ πζηέξσλ αμηνπνηψληαο 

φιεο ηηο επνρέο πνπ έρνπλ κεηξεζεί κε απνηέιεζκα λα παξέρεη 

κεγαιχηεξε αθξίβεηα. 

Οη αθξίβεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ απφιπην εληνπηζκφ θπκαίλνληαη 

ζε 20-30m φηαλ ρξεζηκνπνηείηαη ε ιεηηνπξγία ηνπ ηππηθνχ απφιπηνπ 

πξνζδηνξηζκνχ (SPS, Standard Positioning Service), πνπ αληηπξνζσπεχεη 

ην επίπεδν αθξίβεηαο ησλ πεξηζζφηεξσλ εθαξκνγψλ ρξήζεο ελφο δέθηε 

GPS θαη ζε 2-15m φηαλ ρξεζηκνπνηείηαη ε ιεηηνπξγία ηνπ αθξηβή 

απφιπηνπ πξνζδηνξηζκνχ (PPS, Precise Positioning Service) [Σζαθίξε 

Μ., 2005]. 

ηνλ απφιπην εληνπηζκφ, πξνζδηνξίδνληαη νη ζπληεηαγκέλεο ζεκείνπ 

σο πξνο έλα νξηζκέλν γεσθεληξηθφ ζχζηεκα αλαθνξάο π.ρ. σο πξνο ην 

WGS’84, απφ παξαηεξήζεηο κφλν ηνπ αληίζηνηρνπ δέθηε (ρήκα 2.3). Ο 

πξνζδηνξηζκφο ζέζεο δίλεηαη ζπλήζσο ζε κνξθή θαξηεζηαλψλ (Υ, Τ, Ε) 

ή γεσδαηηηθψλ ζπληεηαγκέλσλ (θ, ι, h). 

 

 

Σσήμα 2.3 Απόλςηορ Πποζδιοπιζμόρ θέζηρ  

 [Πηγή : www.colorado.edu/geography/gcraft/notes/gps/gps_f.html] 

http://www.colorado.edu/geography/gcraft/notes/gps/gps_f.html
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2.4.2. σεηικόρ ενηοπιζμόρ 
 

Ο ζρεηηθφο εληνπηζκφο είλαη απηφο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο ζηηο 

γεσδαηηηθέο εθαξκνγέο. Πξνυπνζέηεη ηελ πξφζβαζε θαη ηελ ιήςε 

κεηξήζεσλ απφ θάπνην ζεκείν γλσζηψλ γεσδαηηηθψλ ζπληεηαγκέλσλ θαη 

ηελ ρξήζε ηνπιάρηζηνλ δπν δεθηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο. Έλαο απφ ηνπο δχν 

δέθηεο παξακέλεη ζηαζεξφο ηνπνζεηεκέλνο ζην ζεκείν γλσζηψλ 

ζπληεηαγκέλσλ θη νλνκάδεηαη δέκηης αναθοράς (base receiver) ελψ ν  

δεχηεξνο δέθηεο ηνπνζεηείηαη δηαδνρηθά ζε ζεκεία ησλ νπνίσλ δεηνχληαη 

νη ζπληεηαγκέλεο θαη νλνκάδεηαη κινούμενος δέκηης (rover receiver). 

Μεηά απφ ηελ θαηάιιειε επεμεξγαζία ησλ κεηξήζεσλ κέζσ 

ινγηζκηθνχ ππνινγίδεηαη ην ηξηδηάζηαην δηάλπζκα ΓΥ, ΓΤ, ΓΕ ηεο 

βάζεο κεηαμχ ηνπ δέθηε αλαθνξάο θαη ηνπ δεχηεξνπ ή θηλνχκελνπ δέθηε 

(ρήκα 2.4). Χο βάζε νξίδεηαη έλα πξνζαλαηνιηζκέλν δηάλπζκα ζην 

ρψξν, δειαδή έλα δηάλπζκα κε γλσζηέο ηηο ζπληζηψζεο ηνπ, επνκέλσο 

ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ θαη ην κέηξν ηνπ. Σα άθξα απηνχ ηνπ δηαλχζκαηνο 

είλαη ηα δχν ζεκεία ηεο Φ.Γ.Δ., ζηα νπνία έρνπλ ηνπνζεηεζεί νη δέθηεο 

GPS.  

Δπνκέλσο νη ηειηθέο ζπληεηαγκέλεο Υ, Τ, Ε ηνπ δεχηεξνπ δέθηε 

(θηλνχκελνπ) δίλνληαη σο πξνο ηηο ζπληεηαγκέλεο ηνπ ζηαζεξνχ δέθηε 

απφ ηελ ζρέζε 2.1 [Σζαθίξε Μ., 2005] [Λάκπξνπ Δ.-Παληαδήο Γ., 2010]. 

ύ ά   

       
     
    
     
            

                                                                                    (2.1) 

 

Σσήμα 2.4 Σσεηικόρ Πποζδιοπιζμόρ θέζηρ. Πποζδιοπιζμόρ ηπιδιάζηαηος 

διανύζμαηορ βάζηρ μεηαξύ δύο ζημείων ζε γεωκενηπικό ζύζηημα 

αναθοπάρ 

 [Πηγή :Τζακίπη,2005] 
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ηε πεξίπησζε απηή νη δέθηεο παξαθνινπζνχλ ηαπηφρξνλα ηνπο 

ίδηνπο δνξπθφξνπο ζπλεπψο, ε επίδξαζε ησλ πεξηζζφηεξσλ ζθαικάησλ 

(δνξπθφξσλ, δεθηψλ, αηκνζθαηξηθψλ επηδξάζεσλ) είλαη θνηλή θαη έηζη, 

ην δηάλπζκα ηεο ζρεηηθήο ζέζεο είλαη απαιιαγκέλν, ζε κεγάιν πνζνζηφ 

απφ ηα ζθάικαηα απηά, αλάινγα κε ηελ απφζηαζε κεηαμχ ησλ δεθηψλ. 

Οη ζπληζηψζεο ΓΥ, ΓΤ, ΓΕ ηεο βάζεο πξνζδηνξίδνληαη κε 

ηαπηφρξνλε επεμεξγαζία ησλ δπν νκφινγσλ αξρείσλ ησλ δεθηψλ, κε ην 

ινγηζκηθφ πνπ ζπλνδεχεη ηνπο δέθηεο (επίιπζε βάζεο) [Λάκπξνπ Δ.-

Παληαδήο Γ., 2010]. Πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο παξαηίζεληαη ζηελ 

παξάγξαθν 2.6. 

 Σα απνηειέζκαηα απηνχ ηνπ εληνπηζκνχ είλαη ηα δηαλχζκαηα κεηαμχ 

ηνπ ζηαζκνχ αλαθνξάο θαη ησλ άιισλ δεθηψλ. Οη ζπληεηαγκέλεο πνπ 

ππνινγίδνληαη αλαθέξνληαη ζην ζχζηεκα WGS’84 (εθπεκπφκελε ηξνρηά) 

ή ζε θάπνην απφ ηα ITRF (International Terrestrial Reference Frame) 

(ρξήζε ηξνρηψλ αθξηβείαο) κε πςειή ζρεηηθή αθξίβεηα θαη απφιπηε 

αθξίβεηα αλάινγε απηήο ηνπ γλσζηνχ ή ησλ γλσζηψλ ζεκείσλ, ζπλήζσο 

ηεο ηάμεο ησλ κεξηθψλ ρηιηνζηψλ. 

Γλσξίδνληαο ηε ζρέζε πνπ ζπλδέεη ην WGS’84 ή ην ITRF κε θάπνην 

ζχζηεκα αλαθνξάο, ή βξίζθνληαο ηηο παξακέηξνπο κεηαζρεκαηηζκνχ κε 

βάζε θάπνηα θνηλά ζεκεία, είλαη δπλαηφο  φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί,  ν 

κεηαζρεκαηηζκφο ζε έλα δηαθνξεηηθφ ζχζηεκα π.ρ. ζην ΔΓΑ’87 γηα ηελ 

Διιάδα [Φσηίνπ Α.- Πηθξηδάο Υ., 2006]. 

Σέινο αλάινγα κε ηελ ηερληθή πνπ εθαξκφδεηαη ζην πεδίν, ν ζρεηηθφο 

εληνπηζκφο δηαθξίλεηαη ζε : 

1) σεηικό ζηαηικό ενηοπιζμό (Static), φπνπ ν δεχηεξνο δέθηεο θαηά 

ηελ δηάξθεηα ησλ παξαηεξήζεσλ παξακέλεη αθίλεηνο ζε θάζε ζεκείν 

γηα ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 20 min κέρξη θάπνηεο ψξεο. Ο ζρεηηθφο 

ζηαηηθφο εληνπηζκφο εκθαλίδεηαη, εθηφο ηεο θιαζηθήο κεζφδνπ, κε 

δχν παξαιιαγέο :  

 

a) Γξήγνξνο ζηαηηθφο εληνπηζκφο (rapid static, quick static) ν νπνίνο 

δηαθέξεη απφ ηνλ ζρεηηθφ ζηαηηθφ εληνπηζκφ ζην γεγνλφο φηη 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα κηθξέο βάζεηο, κε ξπζκφ θαηαγξαθήο ζπλήζσο 

ηα 10 sec. Δπηηπγράλεηαη αβεβαηφηεηα ιίγσλ cm. 

 

b) Φεπδνθηλεκαηηθφο ζηαηηθφο εληνπηζκφο ή ζηαηηθφο εληνπηζκφο κε 

επαλακέηξεζε (pseudo-static, pseudo-kinematic), ν νπνίνο έρεη 

παξφκνηα κεζνδνινγία θαη αθξίβεηα κε ηνλ γξήγνξν ζηαηηθφ 

εληνπηζκφ κε ηε δηαθνξά φηη βαζίδεηαη ζηελ αιιαγή ηεο 

γεσκεηξίαο ησλ δνξπθφξσλ ιφγσ ηνπ φηη ν θηλεηφο δέθηεο 
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επηζθέπηεηαη ηα άγλσζηα ζεκεία δχν ή πεξηζζφηεξεο θνξέο 

δηαδνρηθά, κε δηάξθεηα παξακνλήο ζην θαζέλα ιίγα ιεπηά. 

 

2) σεηικό ημικινημαηικό ενηοπιζμό (Stop and Go Kinematic), φπνπ ν 

δεχηεξνο δέθηεο πεξηθέξεηαη ζηα άγλσζηα ζεκεία παξακέλνληαο ζε 

απηά γηα θάπνηα δεπηεξφιεπηα (10-30 sec). Δπηηπγράλεηαη 

αβεβαηφηεηα ιίγσλ cm. 

 

3)  σεηικό κινημαηικό ενηοπιζμό (Kinematic), φπνπ ν δεχηεξνο δέθηεο 

αιιάδεη αξθεηά γξήγνξα ζέζε (1 ή 2 sec) αθνχ είλαη εγθαηεζηεκέλνο 

ζε φρεκα, πινίν, αεξνπιάλν, ειηθφπηεξν θαη νπζηαζηηθά βξίζθεηαη 

ζε δηαξθή θίλεζε [Λάκπξνπ Δ.-Παληαδήο Γ., 2010]. Ο ζρεηηθφο 

θηλεκαηηθφο εληνπηζκφο κπνξεί λα δηαθξηζεί ζε δχν θαηεγνξίεο (κε 

ηηο νπνίεο επηηπγράλεηαη αβεβαηφηεηα ιίγσλ cm) : 

 

a) ρεηηθφο θηλεκαηηθφο εληνπηζκφο ζέζεο εθ ησλ πζηέξσλ, θαηά 

ηελ δηάξθεηα ηνπ νπνίνπ ε επίιπζε ησλ αζαθεηψλ θάζεο 

επηηπγράλεηαη κε ηελ δηαδηθαζία ηεο έλαξμεο ή κε κέηξεζε 

γλσζηήο βάζεο ή κε κέηξεζε άγλσζηεο βάζεο ή κε ελαιιαγή 

θεξαηψλ ή ηέινο ελ θηλήζεη κε απηφκαηε επίιπζε (on the fly) 

[Παξαδείζεο, 2000]. Οη αθξίβεηεο πνπ επηηπγράλνληαη είλαη ηεο 

ηάμεο ηνπ 1-2 cm +(2-3ppm) αλάινγα κε ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ 

δέθηε θαη ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ αθξίβεηα 

[Teunissen & Kleusberg, 1998]. 

 

b) ρεηηθφο θηλεκαηηθφο εληνπηζκφο ζέζεο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. 

ηελ πεξίπησζε απηή απαηηείηαη ε εθπνκπή δεδνκέλσλ απφ ηνλ 

έλαλ δέθηε γλσζηψλ ζπληεηαγκέλσλ ζηνλ άιινλ θαη ε 

επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ δεθηψλ απαηηεί εηδηθφ ινγηζκηθφ πνπ 

εγθαζίζηαηαη θαη ζηνπο δχν δέθηεο θαζψο θαη έλα ζχζηεκα 

αζχξκαηεο επηθνηλσλίαο. Σα δεδνκέλα πνπ εθπέκπνληαη 

ζρεηίδνληαη κε ηηο ςεπδναπνζηάζεηο (απφ θψδηθεο) ή θαη ηηο 

θάζεηο, ζπλήζσο κε έλα κνληέιν δηνξζψζεσλ πνπ πξέπεη λα 

εθαξκφζεη ν θηλνχκελνο δέθηεο ζηηο δηθέο ηνπ παξαηεξήζεηο 

ψζηε λα πξνζδηνξηζηεί ε ζέζε ηνπ. 

Ζ ρξήζε ςεπδναπνζηάζεσλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ζέζεο ζε 

πξαγκαηηθφ ρξφλν είλαη γλσζηή κε ηνλ φξν Διαθορικός 

Ενηοπιζμός (DGPS : Differential GPS) ελψ ε ρξήζε 

κεηξήζεσλ θάζεο κε ηνλ φξν RTK (Real Time Kinematic) 

[Hofmann-Wellenhof, Lichtenegger & Wasle, 2008]. 
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2.5. Μεηπήζειρ ζηο ζύζηημα GPS 
 

Υξεζηκνπνηψληαο ην ζχζηεκα GPS κπνξνχλ λα γίλνπλ νη εμήο ηχπνη 

κεηξήζεσλ : κεηξήζεηο ςεπδναπφζηαζεο, κεηξήζεηο ηνπ θαηλνκέλνπ 

Doppler  θαη κεηξήζεηο ηεο θάζεο ηνπ θέξνληνο θχκαηνο. 

ηνλ απφιπην πξνζδηνξηζκφ ζέζεο ρξεζηκνπνηνχληαη ζπλήζσο κφλν 

παξαηεξήζεηο ςεπδναπνζηάζεσλ απφ θψδηθεο θαη θπξίσο απφ ην θψδηθα 

C/A, ελψ ζηνλ ζρεηηθφ εληνπηζκφ ζέζεο ρξεζηκνπνηείηαη πάληνηε ε 

κέζνδνο ησλ κεηξήζεσλ θάζεο. Όκσο φιν θαη ζπρλφηεξα ε ζπλδπαζκέλε 

ρξήζε ησλ κεηξήζεσλ ςεπδναπφζηαζεο θαη θάζεο ρξεζηκνπνηείηαη ζε 

αξθεηέο εθαξκνγέο, αθφκα θαη ζηελ ηνπνγξαθία [Παξαδείζεο Γ., 2000]. 

2.5.1. Μεηπήζειρ τεςδοαπόζηαζηρ 
 

Ο πξνζδηνξηζκφο ηεο ζέζεο κε ηε ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο GPS 

βαζίδεηαη, φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, ζηελ κέηξεζε ηνπ κήθνπο πξνο ηνπο 

θηλνχκελνπο δνξπθφξνπο. Απηφ κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ηελ κέηξεζε ηνπ 

ρξφλνπ πνπ απαηηείηαη, ψζηε ην ζήκα πνπ απνζηέιιεη ν δνξπθφξνο, λα 

θηάζεη ζηελ θεξαία ηνπ δέθηε πνπ βξίζθεηαη πάλσ ζηελ Φ.Γ.Δ. Σφηε ην 

κήθνο πξνθχπηεη απφ ηελ ζρέζε : 

ή ύ ό                                                                                             (2.2) 

Σν δεηνχκελν κήθνο πξνθχπηεη απφ ηελ ζρέζε : 

( )R c t t                                                                                     (2.3) 

Όπνπ tΔ είλαη ε ρξνληθή ζηηγκή εθπνκπήο ηνπ ζήκαηνο, tΛ ε ρξνληθή 

ζηηγκή ιήςεο ηνπ ίδηνπ ζήκαηνο θαη c ε ηαρχηεηα ηνπ θσηφο ζην θελφ 

πνπ ηζνχηαη κε 299792458 m/sec.  

Οη κεηξήζεηο απηέο θαινχληαη κεηξήζεηο ςεπδναπφζηαζεο (R) θαη 

γίλνληαη κε ηελ βνήζεηα ησλ δχν εθπεκπφκελσλ κεηξεηηθψλ θσδίθσλ 

πνπ έρνπλ αλαθεξζεί παξαπάλσ, ηνπ θψδηθα C/A θαη ηνπ θψδηθα P.  

Χζηφζν νη κεηξήζεηο απηέο δηαθέξνπλ απφ ηελ πξαγκαηηθή απφζηαζε 

δνξπθφξνπ – δέθηε ιφγσ ζθαικάησλ (π.ρ. αηκνζθαηξηθψλ 

θαζπζηεξήζεσλ ηνπ ζήκαηνο θαη κε ζπγρξνληζκνχ ησλ ρξνλνκέηξσλ ηνπ 

εθάζηνηε δέθηε).  

Ζ αβεβαηφηεηα κέηξεζεο ηεο ςεπδναπφζηαζεο κε ρξήζε ηνπ θψδηθα 

C/A ζεσξεηηθά κπνξεί λα θηάζεη ηα ±3m, ελψ κε ηελ ρξήζε ηνπ θψδηθα 
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P κπνξεί λα είλαη θαη 10 θνξέο κηθξφηεξε (πεξίπνπ ±30cm)[Λάκπξνπ Δ.-

Παληαδήο Γ., 2010]. 

2.5.2. Μεηπήζειρ ηος θαινομένος Doppler  
 

Σν θαηλφκελν Doppler θαηά ην νπνίν ε εθπεκπφκελε ζπρλφηεηα απφ 

κία πεγή αιιάδεη αλάινγα κε ηελ θίλεζε ηεο σο πξνο ηνλ παξαηεξεηή ή 

ηελ θίλεζε ηνπ παξαηεξεηή ή θαη ησλ δχν, παξαηεξείηαη ζηελ πεξίπησζε 

ησλ κεηξήζεσλ ζηνπο δνξπθφξνπο GPS [Παξαδείζεο Γ., 2000]. 

Καηά ηελ κέηξεζε ηνπ θαηλφκελνπ Doppler κεηξάηαη ε κεηαβνιή ηεο 

ζπρλφηεηαο ηνπ εθπεκπφκελνπ ζήκαηνο απφ ηνλ δνξπθφξν κε ηελ 

αληίζηνηρε ζπρλφηεηα πνπ παξάγεη ν εθάζηνηε δέθηεο, εμ’ αηηίαο ηεο 

ζρεηηθήο ηαρχηεηαο ηνπ δνξπθφξνπ σο πξνο ηνλ δέθηε, θαη ε νπνία 

κεηαηξέπεηαη ζε δηαθνξά απνζηάζεσλ κεηαμχ δνξπθφξνπ θαη δέθηε ζε 

δηαδνρηθέο ρξνληθέο ζηηγκέο [έηδνο Γ., 2009].   

2.5.3. Μεηπήζειρ θάζηρ ηος θέπονηορ κύμαηορ 

 

Ζ κέηξεζε θάζεο είλαη ν βαζηθφο ηξφπνο κέηξεζεο γηα ηηο 

γεσδαηηηθέο εθαξκνγέο. Με απηή ηε κέζνδν είλαη δπλαηφο ν ππνινγηζκφο 

ηνπ κήθνπο κεηαμχ ηνπ δνξπθφξνπ θαη ηεο θεξαίαο ηνπ δέθηε, σο 

ζπλάξηεζε ησλ κεηξνχκελσλ θχθισλ θάζεο ηνπ κήθνπο θχκαηνο ι ηνπ 

ρξεζηκνπνηνχκελνπ δνξπθνξηθνχ ζήκαηνο ( φπνπ ι1=19.029cm γηα ηελ 

ζπρλφηεηα L1 θαη ι2=24.421cm γηα ηελ ζπρλφηεηα L2). 

Ο δέθηεο ηνπ ζπζηήκαηνο κπνξεί λα κεηξήζεη κε αθξίβεηα ηε 

ζηηγκηαία θιαζκαηηθή θάζε ηνπ θέξνληνο θχκαηνο ηε ζηηγκή ιήςεο ηνπ 

ζήκαηνο. Γελ κπνξεί φκσο λα κεηξήζεη αθέξαην αξηζκφ θχθισλ (κήθε 

θχκαηνο) πνπ κεζνιαβνχλ απφ ην δνξπθφξν κέρξη ηνλ δέθηε. Όηαλ ν 

δέθηεο εγθισβίζεη έλαλ δνξπθφξν θαη θάλεη ηελ πξψηε αλάγλσζε (ε 

νπνία δελ θαηαγξάθεηαη θαη’ αλάγθελ σο κέηξεζε), δελ κπνξεί λα μέξεη 

ζε πνηφλ θχθιν βξίζθεηαη ζηελ απφζηαζε δνξπθφξνπ – δέθηε, επεηδή 

φινη είλαη φκνηνη κεηαμχ ηνπο, παξά κφλν ηελ ζέζε ηνπ κέζα ζηνλ θχθιν.  

Έηζη ζην κέγεζνο πνπ κεηξάηαη πξέπεη  λα πξνζηεζεί ν αθέξαηνο αξηζκφο 

n ησλ κεθψλ θχκαηνο. Ο άγλσζηνο απηφο αξηζκφο νλνκάδεηαη αζάθεια 

θάζηρ [Λάκπξνπ Δ.-Παληαδήο Γ., 2010] [Παξαδείζεο Γ., 2000]. 

πλεπψο ζε απηή ηε πεξίπησζε ε κέηξεζε ηεο απφζηαζεο 

δνξπθφξνπ – δέθηε κεηαθξάδεηαη ζηελ κέηξεζε αζαθεηψλ θάζεο θαηά 

ηελ αξρηθή ζηηγκή εγθισβηζκνχ ηνπ ζήκαηνο θαη ηεο αθξηβνχο κέηξεζεο 

ησλ θχθισλ θάζεο ηνπ θχκαηνο γηα θάζε πεξαηηέξσ ρξνληθή ζηηγκή 
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αδηάιεηπησλ κεηξήζεσλ. ηελ πεξίπησζε πνπ, γηα νπνηαδήπνηε αηηία, 

δηαθνπεί έζησ θαη ζηηγκηαία ε ιήςε ηνπ ζήκαηνο ελφο δνξπθφξνπ, ε 

αζάθεηα ηεο θάζεο ηνπ θχκαηνο απφ ηνλ ελ ιφγσ δνξπθφξν αιιάδεη ηηκή 

θαη απαηηείηαη λα επαλαπξνζδηνξίδεηαη θάζε θνξά, γεγνλφο πνπ απνηειεί 

θαη κηα απφ ηηο πνιππινθφηεηεο ηεο εθάζηνηε ηερληθήο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ ηέηνηεο κεηξήζεηο [έηδνο Γ., 2009].  Οη κεηξήζεηο θάζεο 

ηνπ θέξνληνο θχκαηνο είλαη αθξηβέζηεξεο θαηά δχν ηνπιάρηζηνλ ηάμεηο 

κεγέζνπο ησλ αληίζηνηρσλ κεηξήζεσλ ςεπδναπνζηάζεσλ θαη γίλεηαη 

ζπλήζσο κε αβεβαηφηεηα ±0.19cm γηα ηε ζπρλφηεηα L1 θαη ±0.24cm γηα 

ηε ζπρλφηεηα L2 [Παξαδείζεο Γ., 2000]. 

2.6. Πποζδιοπιζμόρ βάζηρ 
 

Οη ζπληζηψζεο ηεο βάζεο  ζην ρψξν ΓΥ, ΓΤ, ΓΕ πξνζδηνξίδνληαη 

ζην γεσθεληξηθφ ζχζηεκα αλαθνξάο. Όπσο έρεη αλαθεξζεί, φηαλ ην 

δηάλπζκα απηφ πξνζηεζεί ζην αληίζηνηρν δηάλπζκα ζέζεο ηνπ γλσζηνχ 

ζεκείνπ πξνζδηνξίδνληαη νη ζπληεηαγκέλεο ηνπ άγλσζηνπ ζεκείνπ ζην 

γεσθεληξηθφ ζχζηεκα αλαθνξάο. 

Οη ζπληεηαγκέλεο ηεο βάζεο δίλνληαη θαη ζε έλα πξνζαλαηνιηζκέλν 

θαξηεζηαλφ ηξηζνξζνγψλην ηνπηθφ ζχζηεκα N, E, Up, κε αξρή ην έλα 

ζεκείν, φπνπ ππνινγίδνληαη νη ζπληζηψζεο dN, dE, dUp ηνπ δηαλχζκαηνο 

ηεο βάζεο. Χο επηθάλεηα πξνβνιήο ρξεζηκνπνηείηαη έλα νξηδφληην 

επίπεδν πνπ εθάπηεηαη ζην έλα ζεκείν φπνπ βξίζθεηαη ε αξρή ησλ 

αμφλσλ. Ο άμνλαο Ν ζπκπίπηεη κε ηε δηεχζπλζε απφ ην ζεκείν πξνο ην 

γεσδαηηηθφ βνξξά, ν Δ είλαη θάζεηνο ζηνλ Ν πξνο ηελ αλαηνιή θαη ν Up 

είλαη θάζεηνο ζην νξηδφληην επίπεδν πνπ νξίδνπλ νη άιινη δχν, 

εθθξάδνληαο ηελ θαηαθφξπθε απφζηαζε κεηαμχ ησλ δχν ζεκείσλ ζην 

ηνπηθφ ηξηζνξζνγψλην ζχζηεκα ζπληεηαγκέλσλ. Ζ δηαδηθαζία 

κεηξήζεσλ κηαο βάζεο πεξηιακβάλεη ηα εμήο βήκαηα : 

 Κέληξσζε ησλ θεξαηψλ ηνπ δνξπθνξηθνχ ζπζηήκαηνο ζηα δχν 

ζεκεία. 

 Καηαθνξχθσζε ησλ θεξαηψλ ηνπ δνξπθνξηθνχ ζπζηήκαηνο 

ζηα δπν ζεκεία. 

 Μέηξεζε χςνπο ηεο θεξαίαο ζηα δχν ζεκεία. 

 Έλαξμε ιεηηνπξγίαο ησλ δεθηψλ θαη ζηα δχν ζεκεία. Λήςε 

ηαπηφρξνλσλ παξαηεξήζεσλ γηα ηνλ απαξαίηεην ρξφλν. 

 Λήμε ιεηηνπξγίαο ησλ δεθηψλ ζηα δχν ζεκεία [Λάκπξνπ Δ.-

Παληαδήο Γ., 2010]. 
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2.6.1. Λογιζμικά επεξεπγαζίαρ 
  

Ζ επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ ινγηζκηθνχ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα 

ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ εμαξηάηαη θπξίσο απφ ηελ επηζπκεηή 

αθξίβεηα πνπ πξέπεη λα επηηεπρζεί θαη δεπηεξεπφλησο απφ ηνλ δηαζέζηκν 

εμνπιηζκφ θαη ηελ ηερληθή απφθηεζε ησλ δεδνκέλσλ. Σα ινγηζκηθά GPS 

δεδνκέλσλ κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ ζε δχν κεγάιεο θαηεγνξίεο, ηα 

ινγηζκηθά πνπ παξέρνληαη απφ ηνπο θαηαζθεπαζηέο ησλ δνξπθνξηθψλ 

δεθηψλ θαη ηα ινγηζκηθά πνπ αλαπηχζζνληαη απφ κεγάιεο εηαηξείεο θαη 

παλεπηζηήκηα γηα επηζηεκνληθνχο ζθνπνχο. 

 

Παξά ην γεγνλφο φηη θάζε ηχπνο δνξπθνξηθνχ δέθηε δίλεη ηα 

δεδνκέλα πνπ κεηξήζεθαλ ζε δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ αξρεία, ε επθνιία 

κεηαηξνπήο ηνπο ζε έλα θνηλφ ηχπν αξρείν κε ηελ νλνκαζία RINEX 

(Receiver Independent data Exchange), θάλεη δπλαηή ηελ επεμεξγαζία 

νπνηνπδήπνηε είδνπο δεδνκέλσλ απφ θάζε ινγηζκηθφ πνπ αλαγλσξίδεη 

απηφλ ηνλ ηχπν αξρείνπ. Γηα ηηο πεξηζζφηεξεο γεσδαηηηθέο εθαξκνγέο ε 

ρξήζε ινγηζκηθνχ πνπ παξέρεηαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή είλαη επαξθήο 

γηα ηελ επίηεπμε ηεο επηζπκεηήο αβεβαίηεηαο. 

 

Σέηνηα ινγηζκηθά είλαη ην Leica Geo Office Combined 5 ηεο Leica 

Geosystems [www.leicageosystems.com] θαη ην Trimble Geomatics 

Office ηεο Trimble [www.trimble.com], ηα νπνία κπνξνχλ λα επηιχζνπλ 

ηηο παξαηεξήζεηο GPS ρξεζηκνπνηψληαο ηηο κεηξήζεηο θάζεο θέξνληνο 

θχκαηνο. 

2.6.2. Αποηελέζμαηα επίλςζηρ 
 

Σα απνηειέζκαηα ηεο επίιπζεο κηαο βάζεο ρξεζηκνπνηψληαο θάπνην 

ινγηζκηθφ είλαη νη ζπληεηαγκέλεο Υ, Τ, Ε ζην γεσθεληξηθφ ζχζηεκα 

αλαθνξάο (WGS’84)  γηα θάζε ζεκείν θαζψο θαη νη ζπληζηψζεο ηνπ 

δηαλχζκαηνο ηεο βάζεο κε ην ηππηθφ ζθάικα πξνζδηνξηζκνχ ηνπο. 

 Δθηφο απφ απηά ε επίιπζε παξέρεη αξθεηά αθφκα ζηνηρεία, ηα 

ζεκαληηθφηεξα ησλ νπνίσλ είλαη ηα αθφινπζα : 

 Ζ ζπρλφηεηα κέηξεζεο (L1ή L1 θαη L2) 

 Ο ηχπνο ηεο ιχζεο πνπ επηηεχρζεθε (Fixed ή Float). Χο Fixed 

ιχζε ζεσξείηαη ε ιχζε θαηά ηελ νπνία έρνπλ επηιπζεί νη 

αζάθεηεο θάζεο θαη έρνπλ πξνζδηνξηζζεί νη νξζνί αθέξαηνη 

αξηζκνί ησλ κεθψλ θέξνληνο θχκαηνο ηνπ ζήκαηνο πνπ έιαβε 

ε θεξαία ηνπ δέθηε (παξέρεη αθξίβεηα πεξίπνπ 1cm). Χο Float 

http://www.leicageosystems.com/
http://www.trimble.com/
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νξίδεηαη ε ιχζε πνπ έρεη πξνζδηνξηζζεί κε αθέξαηνο αξηζκφο 

κεθψλ θχκαηνο (παξέρεη αθξίβεηα πεξίπνπ 2-3cm).   

 Ο πίλαθαο κεηαβιεηφηεηαο - ζπκκεηαβιεηφηεηαο ησλ 

ζπληζησζψλ ΓΥ, ΓΤ, ΓΕ ηεο βάζεο. 

 Οη ειιεηςνεηδείο ζπληεηαγκέλεο θ, ι ησλ δχν ζεκείσλ ζην 

ζχζηεκα αλαθνξάο WGS’84 θαη ην γεσκεηξηθφ ηνπο 

πςφκεηξν. 

 Οη παξάκεηξνη Ratio θαη Reference Variance. Ζ παξάκεηξνο 

Ratio αληηπξνζσπεχεη ην ιφγν ηεο κεηαβιεηφηεηαο ηεο 

δεχηεξεο θαιχηεξεο ππνςήθηαο Fixed  ιχζεο σο πξνο ηελ 

κεηαβιεηφηεηα ηεο ακέζσο πξνεγνχκελεο θαιχηεξεο θαη νη 

ηηκέο ηεο πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξεο απφ 3 (φζν κεγαιχηεξε 

π.ρ. 20,40 ηφζν ην θαιχηεξν). Όηαλ ε ηηκή ηνπ Ratio είλαη π.ρ. 

1.5 ζεκαίλεη φηη ε θαιχηεξε ιχζε είλαη 1.5 θνξέο θαιχηεξε 

απφ ηε δεχηεξε ιχζε. Όηαλ είλαη κηθξφηεξν απφ 1.5, ηφηε απφ 

ηελ επεμεξγαζία ησλ βάζεσλ δελ κπνξεί λα θαζνξηζηεί πηα 

ιχζε ζηαηηζηηθά ζσζηή θαη ηφηε ε ιχζε είλαη float (κφλν νη 

ιχζεηο fixed έρνπλ ratio). 

  Ζ παξάκεηξνο Reference Variance είλαη έλαο δέθηεο πνπ 

δείρλεη πφζν πιεζηάδνπλ νη κεηξήζεηο κηαο βάζεο ηελ 

ππνινγηζκέλε θαιχηεξε ηηκή θαη ε ηηκή ηεο πξέπεη λα είλαη 

κηθξφηεξε απφ 4 (φζν πιεζηάδεη ηελ κνλάδα ηφζν ην 

θαιχηεξν) [Λάκπξνπ Δ.-Παληαδήο Γ., 2010]. 

 

2.7. Πηγέρ ζθαλμάηυν με ηο ζύζηημα GPS 
 

Όιεο νη παξαηεξήζεηο κε ην ζχζηεκα GPS, αλεμαξηήησο κεζφδνπ 

εληνπηζκνχ πνπ ζα εθαξκνζηεί, επεξεάδνληαη απφ ζθάικαηα θαη ην 

ζπλδπαζκέλν ηνπο κέγεζνο κπνξεί λα κεηαβάιιεη ζεκαληηθά ηελ 

αθξίβεηα εληνπηζκνχ. Γεληθά ηα ζθάικαηα κπνξεί λα δηαθξηζνχλ, 

αλάινγα κε ηελ πεγή απφ ηελ νπνία πξνέξρνληαη, ζε ηξείο θαηεγνξίεο : 

ηα ζθάικαηα πνπ νθείινληαη ζηνπο δνξπθφξνπο, ηα ζθάικαηα πνπ 

νθείινληαη ζηνπο δέθηεο θαη ηα ζθάικαηα πνπ νθείινληαη ζηηο 

επηδξάζεηο ηεο αηκφζθαηξαο. 

Κπξηφηεξε πεγή ησλ ζθαικάησλ πνπ νθείινληαη ζηνπο δνξπθφξνπο 

είλαη ε εθπεκπφκελε εθεκεξίδα (ηξνρηά) ηνπο ε νπνία  φκσο πξνθαιεί 

ζθάικα κηθξφηεξν ησλ 3m. Μηα δεχηεξε πεγή είλαη ε ζπκπεξηθνξά ησλ 

ρξνλνκέηξσλ ησλ δνξπθφξσλ, δεδνκέλνπ φηη ε κέηξεζε βαζίδεηαη ζηνλ 

πνιχ θαιφ ζπγρξνληζκφ ηνπο κε ηα ρξνλφκεηξα ησλ δεθηψλ. εκαληηθφο 

επίζεο παξάγνληαο είλαη ε γεσκεηξία ησλ δνξπθφξσλ ζε ζρέζε κε ηνπο 
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δέθηεο, ε νπνία αιιάδεη ζπλερψο ιφγσ ηεο θίλεζεο ησλ δνξπθφξσλ. Μηα 

ηειεπηαία θαηεγνξία ζθαικάησλ ησλ δνξπθφξσλ είλαη ηα ζθάικαηα ηεο 

επηιεθηηθήο δηαζεζηκφηεηαο , κε ηελ εηζαγσγή ζνξχβνπ ζην εθπεκπφκελν 

ζήκα. 

Όζνλ αθνξά ηα ζθάικαηα ησλ δεθηψλ απηά κπνξεί λα πξνέξρνληαη 

απφ ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ ρξνλνκέηξσλ ή αθφκα θαη απφ ηα ειεθηξνληθά 

ηνπο θπθιψκαηα πξνθαιψληαο ζθάικα ±3m γηα κέηξεζε 

ςεπδναπνζηάζεσλ ζηνλ θψδηθα  C/A. Μηα αθφκα πεγή ζθαικάησλ είλαη 

ηα ζθάικαηα πνιιαπιψλ ειεθηξνληθψλ δηαδξνκψλ, ηα νπνία νθείινληαη 

ζε πνιιαπιέο ειεθηξνληθέο δηαδξνκέο ιφγσ ηεο αλάθιαζεο ηνπ ζήκαηνο 

ζε δηάθνξεο επηθάλεηεο πξηλ θηάζεη ζηνλ δέθηε. 

Σέινο ππάξρνπλ ζθάικαηα ηα νπνία είλαη απφξξνηα ηεο κεηάδνζεο 

ηνπ ζήκαηνο ζηελ αηκφζθαηξα. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ 

θαζπζηέξεζε δηάδνζεο ηνπ ζήκαηνο ιφγσ ηεο επίδξαζεο ηεο 

ηνλφζθαηξαο, ε νπνία θαη θπκαίλεηαη απφ 20-30m θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

εκέξαο θαη 3-6m θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λχρηαο. Δπηπιένλ ππεηζέξρνληαη 

ζθάικαηα ιφγσ ηεο ηξνπνζθαηξηθήο δηάζιαζεο ε νπνία εμαξηάηαη 

θπξίσο απφ ηελ θαηαλνκή ηεο πγξαζίαο θαηά κήθνο ηεο δηαδξνκήο ηνπ 

ζήκαηνο κέζα ζηελ ηξνπφζθαηξα θαη ηα θαηξηθά θαηλφκελα πνπ 

επηθξαηνχλ. Σα ζθάικαηα απηά είλαη αξθεηά ζηαζεξά θαη κπνξνχλ λα 

πξνζεγγηζζνχλ κε ρξήζε ηξνπνζθαηξηθψλ κνληέισλ. Ζ ηνλνζθαηξηθή 

δηάζιαζε, ε νπνία εμαξηάηαη απφ ηε ζπρλφηεηα, αληηκεησπίδεηαη κε 

κεηξήζεηο ζε δχν ζπρλφηεηεο (πνιχ ηθαλνπνηεηηθά) ή κε ηα ηνλνζθαηξηθά 

κνληέια, ηα νπνία πεξηέρνληαη ζην κήλπκα λαπζηπινΐαο (θαηά 

πξνζέγγηζε) [Εεζφπνπινο Α.- Παξαδείζεο Γ., 2006] [Σζαθίξε Μ., 

2005]. 

 

2.8. Γιάθοπερ πεπιπηώζειρ πποζδιοπιζμού οπθομεηπικών ςτομέηπυν 

με ηην σπήζη GPS 
 

ήκεξα ην GPS ρξεζηκνπνηείηαη γηα πνιιά είδε γεσδαηηηθψλ 

εθαξκνγψλ θαη γηα πνιινχο ζθνπνχο αλάινγα κε ηνλ ρξήζηε. Δίλαη 

πηζαλφλ λα επηηεπρζεί αθξίβεηα κεξηθψλ ρηιηνζηψλ ζε νξηδνληηνγξαθηθφ 

δίθηπν κε βάζεηο ηεο ηάμεσλ δεθάδσλ ρηιηνκέηξσλ. πγθεθξηκέλα ηα 

γεσκεηξηθά πςφκεηξα (πςφκεηξα πνπ πξνζδηνξίδνληαη κε GPS θαη 

αλαθέξνληαη ζην ειιεηςνεηδέο ηνπ WGS’84) σο απφιπηεο ηηκέο έρνπλ 

κηα αθξίβεηα ηεο ηάμεο ηνπ κέηξνπ, ελψ σο ζρεηηθέο ηηκέο – πςνκεηξηθέο 

δηαθνξέο κεηαμχ ζεκείσλ ε αθξίβεηα απηή θπκαίλεηαη απφ πεξίπνπ 0.5m 

απφ κεηξήζεηο θσδίθσλ, έσο θαη 1cm απφ κεηξήζεηο θάζεσλ. Πξέπεη λα 
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αλαθεξζεί πσο ζηελ ηξίηε δηάζηαζε επηηπγράλεηαη αθξίβεηα πεξίπνπ δχν 

θνξέο ρεηξφηεξε απφ φηη ζηνλ νξηδνληηνγξαθηθφ πξνζδηνξηζκφ.  

Παξφια απηά ε πςνκεηξία κε ρξήζε ηνπ GPS ζεσξείηαη κηα θαιή 

ελαιιαθηηθή κέζνδνο έλαληη ησλ θιαζηθψλ επίγεησλ  θαζψο είλαη αξθεηά 

πην νηθνλνκηθή, ιηγφηεξν ρξνλνβφξα θαη θνπξαζηηθή. Χζηφζν 

απαξαίηεηνο είλαη ν πξνζδηνξηζκφο ελφο αθξηβνχο ράξηε απνρήο ηνπ 

γεσεηδνχο ψζηε λα είλαη δπλαηφο ν κεηαζρεκαηηζκφο ησλ γεσκεηξηθψλ 

πςνκέηξσλ ηνπ GPS ζε νξζνκεηξηθά H. 

ήκεξα ππάξρεη δπλαηφηεηα πξνζδηνξηζκνχ νξζνκεηξηθψλ 

πςνκέηξσλ κεηξψληαο πξνεγνπκέλσο γεσκεηξηθά πςφκεηξα κε ηελ 

ρξήζε  GPS. Γηα λα γίλεη απηφ εθηθηφ ππάξρνπλ δηάθνξεο πεξηπηψζεηο νη 

νπνίεο ρξεζηκνπνηνχληαη αλάινγα κε ηελ απαηηνχκελε αθξίβεηα ησλ 

νξζνκεηξηθψλ πςνκέηξσλ.   

 

ηελ ππώηη πεπίπηυζη ηα πςφκεηξα ηνπ γεσεηδνχο Ν, ζεσξνχληαη 

φηη πξνέξρνληαη απφ ην παγθφζκην κνληέιν γεσεηδνχο θαη δελ ππάξρνπλ 

γλσζηά νξζνκεηξηθά πςφκεηξα. ηελ πεξίπησζε απηή ην πςφκεηξν ηνπ 

γεσεηδνχο ζε θάζε ζεκείν ιακβάλεηαη είηε γξαθηθά απφ ηνλ αληίζηνηρν 

ράξηε γεσεηδνχο είηε ππνινγίδεηαη απφ κηα αλαιπηηθή καζεκαηηθή 

ζρέζε, κε βάζε ηα δεδνκέλα ηνπ παγθφζκηνπ κνληέινπ πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη, φπσο γηα παξάδεηγκα ην EGM96, φπνπ ε αθξίβεηα ηνπ 

γηα ην Ν είλαη ηεο ηάμεο ηνπ 0.5-1m. Έηζη ην νξζνκεηξηθφ πςφκεηξν Ζ 

ππνινγίδεηαη απφ ηελ δηαθνξά Ζ=h-N κε αθξίβεηα πνπ εμαξηάηαη θαη απφ 

ηελ αθξίβεηα ηνπ γεσκεηξηθνχ πςνκέηξνπ. Ζ πεξίπησζε απηή αθνξά 

ηδηαίηεξα ζηηο ραξηνγξαθηθέο εθαξκνγέο ζε ζρέζε πάληα θαη κε ηελ 

θιίκαθα ηνπ ράξηε.  

 

Ζ δεύηεπη πεπίπηυζη, είλαη παξφκνηα κε ηελ πξψηε, κε ηελ 

δηαθνξά φηη ηα πςφκεηξα ηνπ γεσεηδνχο πξνέξρνληαη απφ έλα ηνπηθφ 

κνληέιν γεσεηδνχο, άξα θαη θαιχηεξεο αθξίβεηαο ζε ζρέζε κε έλα 

παγθφζκην κνληέιν γεσεηδνχο. Καη εδψ ζεσξείηαη φηη δελ ππάξρνπλ 

ζεκεία κε γλσζηά νξζνκεηξηθά πςφκεηξα, έηζη ν ππνινγηζκφο ηνπο 

γίλεηαη φπσο αλαθέξζεθε πην πάλσ.  

 

Ζ ηπίηη πεπίπηυζη δηαθνξνπνηείηαη απφ ηηο δχν πξνεγνχκελεο ζην 

γεγνλφο φηη ηψξα ζεσξείηαη φηη δελ ππάξρεη πιεξνθνξία γηα ηα πςφκεηξα 

ηνπ γεσεηδνχο αιιά είλαη γλσζηά ηα νξζνκεηξηθά πςφκεηξα ζε κεξηθά 

ζεκεία. ηελ πεξίπησζε απηή ε κφλε δπλαηή επηινγή είλαη λα γίλεη έλαο 

κεηαζρεκαηηζκφο, ζηελ νπζία κηα παξεκβνιή, κεηαμχ ησλ γεσκεηξηθψλ 

πςνκέηξσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ην GPS θαη ησλ αληίζηνηρσλ 

νξζνκεηξηθψλ πνπ γλσξίδνπκε ζε θάπνηα θνηλά ζεκεία. Ζ παξεκβνιή 

απηή κπνξεί λα γίλεη είηε πξνζαξκφδνληαο έλα επίπεδν ζηηο γλσζηέο 
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δηαθνξέο ησλ θνηλψλ ζεκείσλ, γηα κηθξή φκσο έθηαζε, ή κηα επηθάλεηα 

αλσηέξνπ βαζκνχ πνπ πεξηγξάθεηαη απφ έλα πνιπψλπκν 2νπ βαζκνχ γηα 

κεγαιχηεξε έθηαζε. Ζ πεξίπησζε απηή είλαη ζπλήζεο γηα ηνπνγξαθηθέο 

εθαξκνγέο ή θαη γηα ραξηνγξαθηθέο κε θάπσο απμεκέλεο απαηηήζεηο 

αθξίβεηαο. Με δεδνκέλν φηη ηα νξζνκεηξηθά πςφκεηξα ησλ γλσζηψλ 

ζεκείσλ ραξαθηεξίδνληαη απφ αθξίβεηεο αλάινγεο ηεο κεζφδνπ απφ ηελ 

νπνία πξνήιζαλ φπσο γεσκεηξηθή ρσξνζηάζκεζε ή ηξηγσλνκεηξηθή 

πςνκεηξία, αλάινγεο ζα είλαη θαη νη αθξίβεηεο ησλ νξζνκεηξηθψλ 

πςνκέηξσλ ησλ ππνινίπσλ κε θνηλψλ ζεκείσλ γηα ηα νπνία γλσξίζνπκε 

κφλν ηα γεσκεηξηθά ηνπο πςφκεηξα.  

 

Σέινο, ζηην ηέηαπηη πεπίπηυζη ζεσξείηαη φηη ππάξρεη πιεξνθνξία 

γηα ηα πςφκεηξα ηνπ γεσεηδνχο απφ θάπνην ηνπηθφ κνληέιν ή έλα 

παγθφζκην κνληέιν θαζψο θαη γλψζε γηα ηα νξζνκεηξηθά πςφκεηξα ζε 

κεξηθά ζεκεία. ηελ πεξίπησζε απηή εθαξκφδεηαη κηα κέζνδνο 

κεηαηξνπήο ησλ γεσκεηξηθψλ πςνκέηξσλ ζε νξζνκεηξηθά πνπ βαζίδεηαη 

ζε έλαλ κεηαζρεκαηηζκφ νκνηφηεηαο ζε ζθαηξηθή πξνζέγγηζε φπνπ σο 

άγλσζηνη παξάκεηξνη ζεσξνχληαη ηξεηο κεηαζέζεηο θαη κηα παξάκεηξνο 

πνπ εθθξάδεη ηελ δηαθνξά θιίκαθαο. Ζ πξνζέγγηζε απηή πξνέξρεηαη 

θπξίσο απφ ηελ αλάγθε ειαρηζηνπνίεζεο ησλ δηαθνξψλ πνπ ππάξρνπλ 

αλάκεζα ζε έλα γεσεηδέο πνπ έρεη πξνθχςεη απφ θάπνην κνληέιν 

βαξχηεηαο θαη ζε απηφ πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο κεηξήζεηο GPS ζε ζεκεία 

κε γλσζηφ νξζνκεηξηθφ πςφκεηξν. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΔΙΚΤΥΑ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ GPS 

3.1.  Γενικά 
 

ήκεξα ιεηηνπξγνύλ, ζε παγθόζκην επίπεδν, κεξηθέο ρηιηάδεο κόληκνη 

ζηαζκνί GPS/GNSS ζπλερνύο ιεηηνπξγίαο ζε πάλσ από 50 δίθηπα, γηα 

ηελ εμππεξέηεζε εθαξκνγώλ εληνπηζκνύ θαη πινήγεζεο ζε παγθόζκηα, 

επεηξσηηθή, πεξηθεξεηαθή, εζληθή ή ηνπηθή θιίκαθα. 

Δπηπιένλ, ζε πεξηζζόηεξεο από 30 ρώξεο, ιεηηνπξγνύλ πεξηζζόηεξνη 

από 2500 κόληκνη ζηαζκνί VRS-RTK γηα ηελ εμππεξέηεζε εθαξκνγώλ 

εληνπηζκνύ θαη πινήγεζεο ζε πεξηθεξεηαθή, εζληθή ή ηνπηθή θιίκαθα 

[Γειεθαξάνγινπ, 2008]. 

Σα δίθηπα κόληκσλ ζηαζκώλ GPS, δειαδή δέθηεο GPS πνπ είλαη 

ηνπνζεηεκέλνη ζε ζπγθεθξηκέλα ζεκεία γηα κεγάιε ρξνληθή πεξίνδν , δελ 

είλαη θάηη πξόζθαην. Μόληκα δίθηπα όπσο ην CIGNET θαη ην δίθηπν ηεο 

IGS (International GPS Service) [http://igscb.jpl.nasa.gov] έρνπλ 

απνδείμεη ηε ρξεζηκόηεηά ηνπο ζηε γεσδαηηηθή θνηλόηεηα, ζην 

πξνζδηνξηζκό ησλ ηξνρηώλ θαζώο επίζεο θαη ζηε κειέηε ηεο θίλεζεο ησλ 

ηεθηνληθώλ πιαθώλ. Καζώο ε αθξίβεηα ησλ δεθηώλ GPS απμαλόηαλ νη 

εξεπλεηέο ζηξάθεθαλ ζηε ρξήζε ησλ κόληκσλ δηθηύσλ γηα ηε κειέηε 

γεσθπζηθώλ θαηλνκέλσλ. Από ηηο πξώηεο επηιύζεηο ελόο κόληκνπ 

δηθηύνπ έγηλε από ηνπο Shimada and  Block ην 1992 κε δεδνκέλα 17 

εκεξώλ από 10 ζηαζκνύο ζηε πεξηνρή ηνπ Σόθην ζηελ Ηαπσλία. 

 

Αξγόηεξα θαηά ην πξόγξακκα BIRFOST (1996), κεηξήζεθε ε 

κεηαπαγεηνληθή αλύςσζε κε έλα δίθηπν 21 κόληκσλ ζηαζκώλ GPS ζηε 

νπεδία . 

 

3.2.  Δίκηςα μόνιμων ζηαθμών ζε παγκόζμια ή ηπειπωηική κλίμακα 

 

Σν IGS (International GNSS Service) είλαη έλα παγθόζκην δίθηπν 

πνπ απνηειείηαη από πεξηζζόηεξνπο από 350 ζηαζκνύο GPS δηπιήο 

ζπρλόηεηαο ζπλερνύο ιεηηνπξγίαο, από πεξηζζόηεξα από 12 

πεξηθεξεηαθά θαη ιεηηνπξγηθά θέληξα δεδνκέλσλ, 3 παγθόζκηα θέληξα 

δεδνκέλσλ, 7 θέληξα αλάιπζεο δεδνκέλσλ θαη από έλα πιήζνο ηνπηθώλ 

θέληξσλ αλάιπζεο δεδνκέλσλ (Υάξηεο 3.1). 

http://igscb.jpl.nasa.gov/
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Χάπηηρ 3.1 Παγκόζμιο δίκηςο GPS/GLONASS ηος δικηύος  IGS 

 [Πηγή : http://igscb.jpl.nasa.gov ] 

 

Σν IGS ζπγθεληξώλεη, ηαμηλνκεί θαη δηαλέκεη δεδνκέλα 

παξαηεξήζεσλ GPS ηθαλνπνηεηηθήο αβεβαηόηεηαο κέζσ ηνπ δηαδηθηύνπ 

ζηνπο ελδηαθεξόκελνπο, έηζη ώζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο 

επηζηεκνληθώλ - ηερληθώλ εθαξκνγώλ θαη εξεπλώλ. Σα δεδνκέλα απηά 

ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα παξάγνπλ ηα εμήο πξντόληα: 

 Δθεκεξίδεο δνξπθόξσλ GPS. 

 Δθεκεξίδεο δνξπθόξσλ GLONASS. 

 Παξακέηξνπο πεξηζηξνθήο ηεο γεο. 

 πληεηαγκέλεο θαη ηαρύηεηεο ησλ ζηαζκώλ IGS. 

 Πιεξνθνξίεο γηα ηα ρξνλόκεηξα ησλ δνξπθόξσλ GPS θαη  

ησλ ζηαζκώλ IGS. 

 Δθηηκήζεηο ησλ δηνξζώζεσλ ιόγσ ηξνπόζθαηξαο. 

 Παγθόζκηνπο ράξηεο ηνλόζθαηξαο. 

Έλα αθόκα πξόηππν δίθηπν είλαη ην RTIGS (Real Time IGS 

Tracking Network) πνπ ζρεδηάζηεθε από ην IGS Real Time Working 

Group (RTWG). Σν πξόηππν απηό δίθηπν απνηειείηαη από 

πεξηζζόηεξνπο από 50 πηινηηθνύο ζηαζκνύο παγθνζκίσο θαη ζπλερώο 

επεθηείλεηαη [http://www.rtigs.net/index.php/]. 

ηελ Δπξώπε ην αληίζηνηρν δίθηπν κόληκσλ ζηαζκώλ νλνκάδεηαη 

EPN (EUREF (EUropean REference Frame) EUROPEAN Permanent 

Network ην νπνίν απνηειείηαη από 218 κόληκνπο ζηαζκνύο GPS, κε 

ζπλερή αύμεζε [http://www.epncb.oma.be]. Οη ζηαζκνί πιεξνύλ 

ζπγθεθξηκέλεο γεσδαηηηθέο πξνδηαγξαθέο, είλαη δειαδή δέθηεο δύν 

http://igscb.jpl.nasa.gov/
http://www.rtigs.net/index.php/
http://www.epncb.oma.be/
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ζπρλνηήησλ, ζπλήζσο κε δώδεθα θαλάιηα παξαθνινύζεζεο δνξπθόξσλ 

ζε θάζε ζπρλόηεηα θαη θεξαία ηύπνπ Choke Ring. Δπίζεο όζνη από 

απηνύο αλήθνπλ ηαπηόρξνλα θαη ζην δίθηπν ηεο IGS αθνινπζνύλ 

επηπιένλ εηδηθέο δηαηάμεηο ζεκειίσζεο. πλνπηηθά, νη βαζηθνί ζηόρνη ηνπ 

δηθηύνπ EPN είλαη: 

 

 Ζ δεκηνπξγία ηνπ επξσπατθνύ ζπζηήκαηνο θαη πιαηζίνπ αλαθνξάο 

(ΔΣRS-ETRF). 

 Ζ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ, ώζηε λα είλαη δπλαηή ε κεηάβαζε από 

ην Δπξσπατθό ζύζηεκα αλαθνξάο ζε άιια παγθόζκηα ζπζηήκαηα 

αλαθνξάο (ITRS-ITRF). 

 Ζ δεκηνπξγία ηνλνζθαηξηθώλ θαη ηξνπνζθαηξηθώλ κνληέισλ γηα 

θαιύηεξε γλώζε ησλ αληίζηνηρσλ επηδξάζεσλ. 

 Ζ κειέηε ηεο πεξηζηξνθηθήο θίλεζεο ηεο γεο. 

 Ζ παξνρή δεδνκέλσλ ζηνπο ρξήζηεο ησλ δνξπθνξηθώλ 

ζπζηεκάησλ πινήγεζεο γηα θάζε είδνπο έξεπλα θαη εθαξκνγή πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηνλ πξνζδηνξηζκό ζέζεο θαη ηε δηαρξνληθή ηνπο 

παξαθνινύζεζε. 

 

Παξάιιεια κε απηό ην δίθηπν ιεηηνπξγνύλ ζηελ Δπξώπε θαη ηνλ 

ππόινηπν θόζκν επηκέξνπο δίθηπα κόληκσλ ζηαζκώλ GPS. Σα δίθηπα 

απηά απνηεινύληαη από έλα ζύλνιν ζηαζκώλ θαηαγξαθήο θαη εθπνκπήο 

δεδνκέλσλ GPS όπνπ ν ρξήζηεο δηαζέηνληαο έλα radio modem ή θηλεηό 

ηειέθσλν κπνξεί λα ζπλδεζεί κε ην ππνινγηζηηθό θέληξν ειέγρνπ ηνπ 

δηθηύνπ λα ππνινγίζεη ηε ζέζε ηνπ ζε πξαγκαηηθό ρξόλν. 

 Σέηνηνπ ηύπνπ δίθηπα είλαη ηα εμήο :  

 Σν Καλαδηθό δίθηπν CACS (Canadian Active Control System) 

[http://www.geod.rncan.gc.ca/acp/cacs_e.php]. 

 Σν GEONET (GPS Earth Observation NETwork of Japan) ην 

νπνίν θαιύπηεη ηα λεζηά ηεο Ηαπσλίαο 

[http://mekira.gsi.go.jp/ENGLISH/]. 

 Σν δίθηπν ARGN (Australian Reginal GPS Network) πνπ 

θαιύπηεη ηελ Απζηξαιία θαη ηελ Αληαξθηηθή. 

[http://www.ga.gov.au/geodesy/argn/]. 

 Σν δίθηπν AGNES (Automated GPS Network Switzerland) ην 

νπνίν θαιύπηεη ηελ Διβεηία 

[http://www.swisstopo.admin.ch/internet/swisstopo/en/home.ht

ml]. 

 Σν δίθηπν SWEPOS (Swedish Positioning System) ηεο 

νπεδίαο [http://swepos.lmv.lm.se/]. 

 Σν δίθηπν HEPOS (HEllenic POsitioning System) ην νπνίν 

θαιύπηεη ηελ Διιάδα [http://www.hepos.gr].  

http://www.geod.rncan.gc.ca/acp/cacs_e.php
http://mekira.gsi.go.jp/ENGLISH/
http://www.ga.gov.au/geodesy/argn/
http://www.swisstopo.admin.ch/internet/swisstopo/en/home.html
http://www.swisstopo.admin.ch/internet/swisstopo/en/home.html
http://swepos.lmv.lm.se/
http://www.hepos.gr/


ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: ΓΗΚΣΤΑ ΜΟΝΗΜΩΝ ΣΑΘΜΩΝ GPS 

 

34 
 

3.3.  Τα δίκηςα μόνιμων ζηαθμών ζηην Ελλάδα 
 

ηελ Διιάδα έρνπλ εγθαηαζηαζεί δηάθνξνη ζηαζκνί από ηε δεθαεηία 

ηνπ 1990 κε ζθνπό ηε κειέηε ησλ ηεθηνληθώλ κεηαθηλήζεσλ ζηε 

πεξηνρή. Κπξίσο νη ζηαζκνί εζηηάδνπλ ζηε πεξηνρή ηνπ Ννηίνπ Αηγαίνπ, 

ζηα λεζηά ηνπ Ηνλίνπ θαηά κήθνο ηνπ Γπηηθνύ Διιεληθνύ ηόμνπ θαη ηελ 

πεξηνρή ηνπ Κνξηλζηαθνύ Κόιπνπ. Βαζηθόο ζηαζκόο θαη από ηνπο 

πξώηνπο πνπ εγθαηαζηάζεθαλ είλαη ν ζηαζκόο ηνπ Γηνλύζνπ (DION) 

ζην Γηόλπζν Πεληέιεο από ην Κέληξν Γνξπθόξσλ Γηνλύζνπ ηνπ Δ.Μ.Π. 

 Έλα από ηα δίθηπα κόληκσλ ζηαζκώλ GPS είλαη ην HELLAS 

continuous network. Σν δίθηπν είλαη ζπλέρεηα ηνπ πξνγελέζηεξνπ 

δηθηύνπ CION (CGPS Ionian Network) ην νπνίν θάιππηε ηε πεξηνρή ηνπ 

Ρήγκαηνο ηεο Κεθαινληάο θαη ην βνξεηνδπηηθό ηκήκα ηνπ Γπηηθνύ 

Διιεληθνύ Σόμνπ. Οη ζηαζκνί GPS εγθαηαζηάζεθαλ ζηα βνξεηόηεξα 

λεζηά ηνπ Ηνλίνπ θαη ζην θόιπν ηεο Άξηαο (Ακβξαθηθόο θόιπνο) ην 

1995. Σα ηειεπηαία ρξόληα ην δίθηπν CION έρεη επεθηαζεί ζην δίθηπν 

HELLAS θαιύπηνληαο ην κεγαιύηεξν κέξνο ηεο Διιάδαο. Βαζίδεηαη ζε 

15 ζηαζκνύο εθηεηλόκελνη από ηα βόξεηα ηεο Ζπείξνπ ζηα λεζηά ηνπ 

Ηνλίνπ θαη αθνινπζώληαο ην Διιεληθό ηόμν έσο ηε Ρόδν θαη ην 

Καζηειόξηδν. Πιένλ ην δίθηπν θαιύπηεη θαη κέξνο ηεο Βόξεηαο Διιάδαο. 

ε ζπλεξγαζία ηνπ Δξγαζηεξίνπ Αλώηεξεο Γεσδαηζίαο ηνπ Δ.Μ.Π. 

κε αληίζηνηρα παλεπηζηήκηα ηνπ εμσηεξηθνύ έρνπλ εγθαηαζηαζεί δύο 

δίκηςα μόνιμων ζηαθμών GPS. Σν πξώην ζε ζπλεξγαζία κε ην 

Παλεπηζηήκην ηεο Ομθόξδεο θαιύπηεη ηε πεξηνρή ηεο Πεινπνλλήζνπ θαη 

ηνπ λόηηνπ Αηγαίνπ. Δπίζεο ζε ζπλεξγαζία κε ην Ηλζηηηνύην IPGP ηεο 

Γαιιίαο έρνπλ εγθαηαζηαζεί ζηαζκνί ζηε πεξηνρή ηνπ Κνξηλζηαθνύ 

θόιπνπ. 

Σν δίκηςο ηος Εθνικού Αζηεποζκοπείος Αθηνών είλαη ην πην 

πξόζθαηα εγθαηεζηεκέλν δίθηπν πνπ θαιύπηεη θύξηα ηε πεξηνρή ησλ 

λεζηώλ ηνπ Ηνλίνπ αιιά θαη ηνπ βνξείνπ Αηγαίνπ.  

Δπηπιένλ ζηνλ Διιαδηθό ρώξν ιεηηνπξγνύλ ηξεηο κόληκνη ζηαζκνί 

ηνπ δηθηύνπ EUREF. Ο ζηαζκόο AUT1 ηνπ Σνκέα Γεσδαηζίαο θαη 

Σνπνγξαθίαο ηνπ Σκήκαηνο Αγξνλόκσλ θαη Σνπνγξάθσλ Μεραληθώλ 

ηνπ Αξηζηνηέιεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο ζηε Θέξκε 

Θεζζαινλίθεο, ν ζηαζκόο NOA1, ηνπνζεηεκέλνο θνληά ζην 

Αζηεξνζθνπείν Αζελώλ ζηελ Πεληέιε, θαη ν ζηαζκόο TUC2 ηνπ 

Δξγαζηεξίνπ Γεσδαηζίαο θαη Πιεξνθνξηθήο ησλ Γεσεπηζηεκώλ ηνπ 

Σκήκαηνο Μεραληθώλ Οξπθηώλ Πόξσλ ηνπ Πνιπηερλείνπ Κξήηεο ζηα 

Υαληά (Δηθόλεο3.1(α), 3.1(β)). 
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Εικόνα  3.1(α) Μόνιμοι ζηαθμοί GPS AUT1 (Θεζζαλονίκη) και 

NOA1(Αηηική)  

 [Πηγή : http://www.epncb.oma.be] 

 

  

 
 

Εικόνα  3.1(β) Μόνιμορ ζηαθμόρ GPS TUC2(Χανιά) 

[Πηγή : http://www.epncb.oma.be] 

 

Δπεηδή ην δίθηπν EPN απμάλεηαη ζπλερώο, έρεη πξνηαζεί ε 

δεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία ελόο αθόκε κόληκνπ ζηαζκνύ ζηνλ Διιαδηθό 

http://www.epncb.oma.be/
http://www.epncb.oma.be/
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ρώξν. Ο ζηαζκόο απηόο είλαη ν DUTH, ηνπ Σνκέα Γεσδαηζίαο θαη 

Σνπνγξαθίαο ηνπ Σκήκαηνο Αγξνλόκσλ θαη Σνπνγξάθσλ Μεραληθώλ 

ηνπ Α.Π.Θ., ηνπνζεηεκέλνο ζην θηήξην ηνπ Σκήκαηνο Αξρηηεθηόλσλ 

Μεραληθώλ ζηελ Ξάλζε ηνπ Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Θξάθεο.Σέινο, πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη ππάξρεη θαη έλαο αξηζκόο 

κόληκσλ ζηαζκώλ νη νπνίνη έρνπλ εγθαηαζηαζεί από ηδησηηθέο εηαηξίεο. 

Κάπνηνη από ηνπο ζηαζκνύο απηνύο είλαη νη παξαθάησ : 

 Ο ζηαζκόο ηεο εηαηξίαο Geotech ζηνλ Γέξαθα Αηηηθήο 

[http://www.geotech.gr]. 

 Ο ζηαζκόο ηεο εηαηξίαο JGC ζην Μαξνύζη Αηηηθήο 

[http://www.jgc.gr]. 

 Οη ζηαζκνί ηεο εηαηξίαο Metrica [http://www.metrica.gr]. 

 Οη ζηαζκνί ηεο εηαηξίαο Tree Company 

[http://www.treecomp.gr]. 

 Ο ζηαζκόο ηεο εηαηξίαο Landmark ζηνλ Άγην Γεκήηξην 

Αηηηθήο [http://www.sakkia.gr]. 

 Οη ζηαζκνί ηεο εηαηξίαο CivilShop [http://www.civilshop.gr]. 

 

3.4. HEPOS-Το Ελληνικό Σύζηημα Ενηοπιζμού 

Σν Διιεληθό ύζηεκα Δληνπηζκνύ  HEPOS (Hellenic POsitioning 

System) είλαη έλα ζύζηεκα ην νπνίν επηηξέπεη ηνλ πξνζδηνξηζκό ζέζεο 

κε πςειή αθξίβεηα αμηνπνηώληαο ην πθηζηάκελν παγθόζκην δνξπθνξηθό 

ζύζηεκα εληνπηζκνύ GPS. ρεδηάζηεθε θαη αλαπηύρζεθε από ηελ 

Κηεκαηνιόγην Α.Δ., ε νπνία θαη ρεηξίδεηαη ην ζύζηεκα 

[http://www.hepos.gr]. Απνηειεί έλα ζύγρξνλν ζύζηεκα εληνπηζκνύ 

αληίζηνηρν κε απηά πνπ ιεηηνπξγνύλ ηα ηειεπηαία ρξόληα ζηηο 

πεξηζζόηεξεο ρώξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

Σν HEPOS πινπνηείηαη από έλα δίθηπν 98 κόληκσλ επίγεησλ 

ζηαζκώλ αλαθνξάο (Υάξηεο 3.2)  θαη έλα Κέληξν Διέγρνπ (Δηθόλα  3.2) 

πνπ βξίζθεηαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο Κηεκαηνιόγην Α.Δ. ζηελ Αζήλα.  

Οη ζηαζκνί αλαθνξάο (Δηθόλα 3.3) είλαη νκνηόκνξθα θαηαλεκεκέλνη ζε 

όιε ηελ Διιάδα θαη κε θαηάιιειε δηάηαμε έηζη ώζηε νη απνζηάζεηο 

κεηαμύ ησλ γεηηνληθώλ ζηαζκώλ λα κελ ππεξβαίλνπλ ηα 70km. Από 

απηνύο νη 87 είλαη δηθηπαθήο ιύζεο, ελώ νη ππόινηπνη 11 είλαη 

κεκνλσκέλνη. Οη δέθηεο ησλ ζηαζκώλ αλαθνξάο είλαη νη «Trimble 

NetRS» θαη νη θεξαίεο πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνπο ζηαζκνύο 

αλαθνξάο είλαη νη «Trimble Zephyr Geodetic» κε ζόιν, νη νπνίεο έρνπλ 

ηνπνζεηεζεί ζε βάζξα ζε θηήξηα ηνπ ΟΣΔ είηε ζηεξηδόκελεο ζε νξνθή ή 

ζε ηνίρν.  

http://www.treecomp.gr/
http://www.sakkia.gr/
http://www.civilshop.gr/
http://www.hepos.gr/
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Εικόνα 3.2 Κεπαία Σηαθμού Αναθοπάρ ηος HEPOS ηοποθεηημένη ζε 

βάθπο ζε οποθή και ζε ηοίσο  

 [Πηγή : http://www.hepos.gr/ ] 

 

 

Εικόνα 3.3 Το κένηπο ελέγσος ηος HEPOS  

 (Πηγή : Γιαννίος Μ-Μάζηοπηρ Δ., 2007) 

http://www.hepos.gr/
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Χάπηηρ 3.2 Δίκηςο Σηαθμών Αναθοπάρ ηος HEPOS 

 [Πηγή : http://www.hepos.gr/] 

Οη ππεξεζίεο πνπ παξέρεη δηαθξίλνληαη ζε δύν βαζηθέο θαηεγνξίεο : 

 Τπεξεζίεο «ππαγμαηικού σπόνος» (real time), ζηηο νπνίεο ε 

ζέζε ελόο ζεκείνπ πξνζδηνξίδεηαη θαηά ηε ζηηγκή ηεο 

κέηξεζεο. 

 Τπεξεζίεο «μεηεπεξεπγαζίαρ» (post processing), όπνπ ε ζέζε 

ελόο ζεκείνπ πξνζδηνξίδεηαη εθ ησλ πζηέξσλ κεηά από 

επεμεξγαζία κεηξήζεσλ ζην γξαθείν. 

http://www.hepos.gr/
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3.4.1. Υπηπεζίερ ππαγμαηικού σπόνος 

Οη ππεξεζίεο πξαγκαηηθνύ ρξόλνπ (real-time) ηνπ HEPOS 

επηηξέπνπλ ηνλ πξνζδηνξηζκό ζέζεο κε αβεβαηόηεηα ηεο ηάμεο ησλ ιίγσλ 

cm. Με ηηο ππεξεζίεο απηέο ν ρξήζηεο κπνξεί λα κεηξάεη κόλν κε έλα 

γεσδαηηηθό δέθηε GPS ζην ζεκείν πνπ ζέιεη λα πξνζδηνξίζεη θαη λα 

ππνινγίδεη ηηο ζπληεηαγκέλεο ηνπ ζεκείνπ θαηά ηε ζηηγκή ηεο κέηξεζεο. 

Γελ απαηηείηαη δειαδή επεμεξγαζία δεδνκέλσλ ζην γξαθείν, όπσο 

ζπκβαίλεη κε ηηο ππεξεζίεο κεηεπεμεξγαζίαο. 

 

Ο εμνπιηζκόο πνπ ρξεηάδεηαη ν ρξήζηεο γηα λα αμηνπνηήζεη ην 

HEPOS είλαη ζπλάξηεζε ηεο αβεβαηόηεηαο πνπ ζέιεη λα έρεη θαη ηεο 

ππεξεζίαο πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη. Γηα ππεξεζίεο «πξαγκαηηθνύ ρξόλνπ» 

ρξεηάδνληαη : 

 Έλαο δέθηεο ηνπ δνξπθνξηθνύ ζπζηήκαηνο RTK κε 

δπλαηόηεηα ρξήζεο δηθηπαθώλ ηερληθώλ. 

 Καη έλα GSM ή GPRS modem γηα επηθνηλσλία κε ην θέληξν 

ειέγρνπ. 

Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ζέζεο ζε πξαγκαηηθό ρξόλν κε ην GPS 

(ηερληθέο RTK θαη DGPS) απαηηνύληαη δεδνκέλα ζηαζκνύ αλαθνξάο. Σα 

δεδνκέλα, ηα νπνία πξέπεη λα είλαη ζε θάπνηα ζπγθεθξηκέλε κνξθή, έρεη 

επηθξαηήζεη λα απνθαινύληαη δηνξζώζεηο. 

Γηα εθαξκνγέο RTK ην HEPOS κπνξεί λα παξέρεη δηνξζώζεηο 

RTCM: 

 Γηνξζώζεηο Single-Base RTK, δειαδή δεδνκέλα πνπ 

ππνινγίδνληαη από ηηο παξαηεξήζεηο ελόο από ηνπο 98 

ζηαζκνύο αλαθνξάο ηνπ HEPOS, (ηνλ πην θνληηλό). 

 Γηνξζώζεηο Network-RTK (δηθηπαθή ιύζε), δειαδή δεδνκέλα 

πνπ πξνθύπηνπλ από ζπλδπαζκέλε επεμεξγαζία δεδνκέλσλ 

πνιιώλ πξαγκαηηθώλ ζηαζκώλ. πγθεθξηκέλα ππνζηεξίδνληαη 

νη αθόινπζεο 3 δηθηπαθέο ηερληθέο: 

 VRS-Virtual Reference Stations, (Δηθνληθό ζηαζκό 

αλαθνξάο). 

 FKP –Flachenkorrekturparameter. 

 MAC -Master Auxiliary Concept. 

 

Γηα εθαξκνγέο DGPS ην HEPOS κπνξεί λα παξέρεη δύν εηδώλ 

δηνξζώζεηο RTCM: 

 Γηνξζώζεηο Single-Base DGPS, δειαδή δεδνκέλα πνπ 

ππνινγίδνληαη από έλαλ από ηνπο 7 ζηαζκνύο αλαθνξάο ηνπ 

HEPOS γηα ηε ιεηηνπξγία απηή.  
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 Γηνξζώζεηο Network-DGPS (δηθηπαθήο ιύζεο), δειαδή 

δεδνκέλα πνπ πξνθύπηνπλ από ζπλδπαζκέλε επεμεξγαζία 

δεδνκέλσλ πνιιώλ πξαγκαηηθώλ ζηαζκώλ. 

3.4.2. Υπηπεζίερ μεηεπεξεπγαζίαρ 

Ο εμνπιηζκόο πνπ ρξεηάδεηαη ν ρξήζηεο γηα λα αμηνπνηήζεη ην 

HEPOS κε  ππεξεζίεο «κεηεπεμεξγαζίαο» αλάινγα κε ηελ αθξίβεηα πνπ 

επηζπκεί είλαη ηα εμήο : 

 Γηα ζθάικα ηεο ηάμεο ησλ ιίγσλ cm απαηηείηαη έλαο 

γεσδαηηηθόο δέθηεο ηνπ δνξπθνξηθνύ ζπζηήκαηνο εληνπηζκνύ 

κίαο ή δύν ζπρλνηήησλ. 

 Γηα ζθάικα ηεο ηάμεο ησλ 0.5m αξθεί έλαο πην απιόο δέθηεο 

αλ παξέρεη ηε δπλαηόηεηα ιήςεο ησλ δηαθνξηθώλ δηνξζώζεσλ 

ηνπ HEPOS. 

 Έλα εμεηδηθεπκέλν ινγηζκηθό γξαθείνπ κε δπλαηόηεηα 

επεμεξγαζίαο RINEX αξρείσλ. 

 

Σν HEPOS κπνξεί λα παξέρεη δύν θαηεγνξίεο δεδνκέλσλ ζηαζκνύ 

αλαθνξάο: 

 Γεδνκέλα πξαγκαηηθώλ ζηαζκώλ αλαθνξάο δειαδή δεδνκέλα 

πνπ θαηαγξάθεθαλ από έλαλ από ηνπο 98 ζηαζκνύο αλαθνξάο 

ηνπ HEPOS.  

 Γεδνκέλα εηθνληθώλ ζηαζκώλ αλαθνξάο (VRS: Virtual 

Reference Stations) δειαδή δεδνκέλα πνπ δεκηνπξγνύληαη 

κέζσ ησλ παξαηεξήζεσλ ησλ πξαγκαηηθώλ ζηαζκώλ γηα 

νπνηαδήπνηε ζέζε δεηήζεη ν ρξήζηεο κέζα ζηελ πεξηνρή πνπ 

παξέρεηαη δηθηπαθή ιύζε. 

Σα δεδνκέλα ζηαζκνύ αλαθνξάο, ηα νπνία ν ρξήζηεο ιακβάλεη από 

ην HEPOS, κπνξνύλ λα ρνξεγεζνύλ από ην ζύζηεκα είηε ζε κνξθή 

RINEX (Receiver INdependent EXchange format) είηε ζε κνξθή 

CRINEX (Compact RINEX ή αιιηώο Hatanaka format). Οη δύν κνξθέο 

δεδνκέλσλ είλαη πξαθηηθά ηζνδύλακεο. Ζ κνξθή CRINEX έρεη ην βαζηθό 

πιενλέθηεκα όηη ηα αξρεία έρνπλ ζεκαληηθά πεξηνξηζκέλν κέγεζνο 

(πεξίπνπ ην 1/3 ηνπ αληίζηνηρνπ αξρείνπ RINEX). Απηό δηεπθνιύλεη 

ηόζν ηε δηαδηθαζία ιήςεο ηνπο από ηελ ηζηνζειίδα ηνπ HEPOS, όζν θαη 

ηε κόληκε απνζήθεπζήο ηνπο. 
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Ο ρξήζηεο κπνξεί λα δεηήζεη αξρεία RINEX ή CRINEX κε βήκα 

θαηαγξαθήο παξαηεξήζεσλ 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30 ή 60 sec. Σα δεδνκέλα 

πξαγκαηηθώλ ή εηθνληθώλ ζηαζκώλ είλαη δηαζέζηκα έσο θαη 30 εκέξεο 

από ηελ εκέξα ηεο παξαηήξεζεο, ελώ αηηήκαηα ρνξήγεζεο παιαηνηέξσλ 

ζηνηρείσλ κπνξνύλ λα εμππεξεηνύληαη εθόζνλ ππάξρεη δπλαηόηεηα θαη 

κε πξόζζεηε ρξέσζε. 

 

Ζ αγνξά ησλ δεδνκέλσλ γηα κεηεπεμεξγαζία γίλεηαη κέζσ ηνπ 

δηαδηθηύνπ από ην «HEPOS RINEX shop» (Δηθόλα 3.4) , αθνύ 

πξνεγνπκέλσο ππνβάιιεηαη αίηεζε θαη ππνγξάθεηαη ζρεηηθή ζύκβαζε 

κε ηελ Κηεκαηνιόγην Α.Δ. 

 

 

 
 

Εικόνα 3.4 Παπάδειγμα παπαγγελίαρ απσείος Εικονικού ζηαθμού 

αναθοπάρ μέζω ηος RINEX shop  

 [Πηγή : Γιαννίος  Μ., 2008] 
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3.4.3. Τπόπορ λειηοςπγίαρ  

Οη ζηαζκνί αλαθνξάο βξίζθνληαη ζε ζπλερή ιεηηνπξγία θαη 

απνζηέιινπλ αλά δεπηεξόιεπην ηηο κεηξήζεηο ηνπο πξνο ην Κέληξν 

Διέγρνπ. Σν ινγηζκηθό δηθηύσζεο ηνπ θέληξνπ ειέγρνπ ζπγρξνλίδεη ηηο 

κεηξήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ίδηα επνρή (epoch), ζην ίδην δειαδή 

δεπηεξόιεπην ηνπ ρξόλνπ GPS, θαη ηηο επεμεξγάδεηαη γηα ηε 

κνληεινπνίεζε ησλ ζθαικάησλ θαη ηνλ ππνινγηζκό ησλ δεδνκέλσλ 

ζηαζκνύ αλαθνξάο, ηα νπνία απαηηνύληαη γηα ην ζρεηηθό πξνζδηνξηζκό 

ζέζεο κε GPS. Οη ρξήζηεο κπνξνύλ λα παίξλνπλ ηα δεδνκέλα είηε ζε 

πξαγκαηηθό ρξόλν, (Real Time), κέζσ GSMmodem ή GPRS γηα 

εθαξκνγέο RTΚ, είηε κέζσ δηαδηθηπαθνύ εμππεξεηεηή (web server) γηα 

εθαξκνγέο επεμεξγαζίαο ζην γξαθείν (Δηθόλα 3.5). 

 

 

 
 

Εικόνα 3.5 Απεικόνιζη βαζικών λειηοςπγιών και ςπηπεζιών πος 

εξςπηπεηεί η ηηλεπικοινωνιακή ςποδομή ηος HEPOS  

 [Πηγή : Δεληκαπάογλος,2007] 
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3.4.4. Το γεωδαιηικό ζύζηημα αναθοπάρ ηος HEPOS 

 

Σν γεσδαηηηθό ζύζηεκα αλαθνξάο ζην νπνίν επηιύζεθε ην δίθηπν 

ησλ κόληκσλ ζηαζκώλ ηνπ HEPOS νλνκάδεηαη HTRS’07 (Hellenic 

Terrestrial Reference System 2007). Σν ζύζηεκα απηό : 

 

Οξίδεηαη : 

 ύκθσλα κε ην ETRS’89 ζην πιαίζην ETRF’05epoch 2007.5 

(ην ETRS’89 ηαπηίδεηαη κε ην ITRS’89) κε ζηαζεξό ζηαζκό 

ηνλ  AUT1, πνπ αλήθεη ζην δίθηπν κόληκσλ ζηαζκώλ EPN 

(Euref Permanent Network) ηεο Δπξώπεο θαη είλαη 

εγθαηεζηεκέλνο ζην θηήξην ηνπ Σκήκαηνο Αγξνλόκσλ θαη 

Σνπνγξάθσλ Μεραληθώλ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ 

Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο. 

 Ωο ειιεηςνεηδέο αλαθνξάο νξίζηεθε ην παγθόζκην 

ειιεηςνεηδέο  GRS’80 ρσξίο θακία κεηαηόπηζε (ην θέληξν ηνπ 

ηαπηίδεηαη κε ην γεώθεληξν ηνπ ETRS’89). 

 

Τινπνηείηαη  : 

 Με ηε κέηξεζε ηνπ γεσδαηηηθνύ δηθηύνπ ησλ 98 ζηαζκώλ. 

 Με ηνλ ππνινγηζκό ησλ ζπληεηαγκέλσλ Υ, Τ, Ε θαη θ, ι ησλ 

θνξπθώλ ηνπ δηθηύνπ ζην λέν Datum θαη ηνπ γεσκεηξηθνύ 

πςνκέηξνπ h, σο πξνο ην ειιεηςνεηδέο αλαθνξάο. 

 Με ηνλ ππνινγηζκό ελόο ράξηε ηνπ πςνκέηξνπ Ν ηνπ 

γεσεηδνύο γηα ηελ Διιάδα, ώζηε λα είλαη άκεζε ε κεηαηξνπή 

ησλ γεσκεηξηθώλ πςνκέηξσλ ζε νξζνκεηξηθά. 

 

Δθαξκόδεηαη  : 

 Με ηελ απεηθόληζε (πξνβνιή) ηνπ ειιεηςνεηδνύο ζε έλα 

επίπεδν. Ωο πξνβνιή επειέγε ε εγθάξζηα κεξθαηνξηθή 

πξνβνιή κε θεληξηθό κεζεκβξηλό ι=24
ν
, xν=500.000m,        

yν=-2.000.000m ζηελ ηνκή ηνπ θεληξηθνύ κεζεκβξηλνύ κε ηνλ 

ηζεκεξηλό θαη ζπληειεζηή θιίκαθαο Κν=0.9996.  

Γηα ην Καζηειόξηδν ρξεζηκνπνηείηαη σο θεληξηθόο 

κεζεκβξηλόο απηόο ησλ ι=30
ν
 θαη σο ζπληειεζηήο θιίκαθαο 

Κν=1. 

 Με ηνλ ππνινγηζκό ησλ πξνβνιηθώλ επίπεδσλ ζπληεηαγκέλσλ 

x, y ησλ θνξπθώλ ηνπ δηθηύνπ [Λάκπξνπ Δ. & Παληαδήο Γ., 

2010]. 

 

 

 



ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: ΓΗΚΣΤΑ ΜΟΝΗΜΩΝ ΣΑΘΜΩΝ GPS 

 

44 
 

Δπεηδή ην ΔΓΑ’87 παξακέλεη ην επίζεκν θξαηηθό γεσδαηηηθό 

ζύζηεκα αλαθνξάο ηεο Διιάδαο θαη ησλ κειεηώλ ηνπ θηεκαηνινγίνπ, 

ππνινγίζηεθαλ νη παξάκεηξνη κεηαζρεκαηηζκνύ ησλ ζπληεηαγκέλσλ ηνπ 

ζπζηήκαηνο HTRS’07 ζην ΔΓΑ’87 θαη αληίζηξνθα. Πξόθεηηαη γηα έλαλ 

7-παξακεηξηθό κεηαζρεκαηηζκό πνπ πεξηιακβάλεη 3 κεηαζέζεηο, 3 

ζηξνθέο θαη 1 θιίκαθα, ηνπ ελόο ζπζηήκαηνο πξνο ην άιιν. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΤΦΟΜΕΣΡΙΚΟ ΔΙΚΣΤΟ-ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
 

4.1. Γενικά  
 

Σα ηξηγσλνκεηξηθά, πνιπγσλνκεηξηθά θαη ρσξνζηαζκηθά δίθηπα 

ππνδνκήο - εθόζνλ πιεξνύλ ηηο απαξαίηεηεο πξνδηαγξαθέο θαη 

θαλνληζκνύο - απνηεινύλ ηελ ζεκειηώδε θαη απαξαίηεηε βάζε 

δηεμαγσγήο θάζε ηνπνγξαθηθήο ή θηεκαηνγξαθηθήο απνηύπσζεο, πνπ 

έρεη ζθνπό ηελ ζύληαμε κειεηώλ ή ηελ εθηέιεζε ηερληθώλ θαη 

ξπκνηνκηθώλ έξγσλ.  

Η αλάγθε ύπαξμεο ηέηνησλ δηθηύσλ ζηελ πόιε ηεο Θεζζαινλίθεο γηα 

ηελ ζύληαμε κειεηώλ θαη ηελ εθηέιεζε έξγσλ απνηέιεζε ηελ αθνξκή γηα 

ηελ ζπγθξόηεζε θαηαξρήλ ηνπ πλεξγείνπ ρεδίνπ Πόιεσο 

Θεζζαινλίθεο, ηνλ Αύγνπζην ηνπ 1917 θαη ζηελ ζπλέρεηα ζηελ ίδξπζε 

ηεο Σνπνγξαθηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ πγθνηλσληώλ ζηελ 

Αζήλα, ηνλ Μάην ηνπ 1918.  

Μεηά από έγθξηζε ηνπ Τπνπξγείνπ πγθνηλσληώλ ε Σνπνγξαθηθή 

Τπεξεζία απνθάζηζε ηελ δεκνζίεπζε ησλ εθηεινύκελσλ από απηή 

κεγάισλ εξγαζηώλ, κε ζθνπό ηελ εμππεξέηεζε ησλ αλαγθώλ ησλ 

δεκόζησλ, δεκνηηθώλ θαη ηδησηηθώλ ππεξεζηώλ αιιά θαη ηελ παξνρή 

ππνδεηγκάησλ ζπζηεκαηηθήο δηεμαγσγήο γεσδαηηηθώλ θαη ηνπνγξαθηθώλ 

εξγαζηώλ.  

Πξηλ από απηό ην έξγν, θακία ηνπνγξαθηθή ή ηερληθή εξγαζία ζηελ 

Ειιάδα δελ εμαξηηόηαλ από δίθηπν, ην νπνίν λα πιεξεί ηηο πξνδηαγξαθέο 

θαη ηνπο θαλνληζκνύο ησλ άιισλ αλαπηπγκέλσλ θξαηώλ, εθηόο από έλα 

κηθξό ηκήκα ηεο Αζήλαο. 

Όιεο νη εξγαζίεο απνηεινύληαλ από ηα έμη παξαθάησ ηεύρε : 

1) Υσξνζηαζκηθό δίθηπν Αζελώλ, Πξναζηίσλ θαη  Πεξηρώξσλ.  

2) Σξηγσλνκεηξηθό δίθηπν Αζελώλ, Πξναζηίσλ θαη  Πεξηρώξσλ. 

3) Πνιπγσλνκεηξηθό δίθηπν Αζελώλ, Πξναζηίσλ θαη  Πεξηρώξσλ. 

4) ηεξενθσηνηαρπκεηξηθέο ηνπνγξαθηθέο απνηππώζεηο – Αλάγθε 

εηζαγσγήο ηεο από αέξνο ζηεξενθσηνηαρπκεηξίαο. 

5) Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ θηεκαηνινγίνπ ηεο Θεζζαινλίθεο. 

6) Κηεκαηνγξαθηθή ιεπηνκεξήο απνηύπσζε ησλ   ηδηνθηεζηώλ 

Αζελώλ, Πξναζηίσλ θαη Πεξηρώξσλ [Λακπαδάξηνο Δ.Ν., 1921]. 
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4.2. Υφροζηαθμικό δίκησο Αθηνών, Προαζηίφν και Περιτώρφν 

 

Σν πξώην ηεύρνο ησλ εξγαζηώλ, πνπ εθπνλήζεθαλ ζηελ πόιε ησλ 

Αζελώλ αιιά θαη ηεο Θεζζαινλίθεο από ηελ Σνπνγξαθηθή Τπεξεζία 

ηνπ Τπνπξγείνπ πγθνηλσληώλ, απνηειεί  ην «Υσξνζηαζκηθό δίθηπν 

Αζελώλ, Πξναζηίσλ θαη Πεξηρώξσλ» [Λακπαδάξηνο Δ.Ν., 1921]. 

Σν έξγν απηό εμππεξεηνύζε ηερληθέο αλάγθεο όπσο : 

 Σελ εγθαηάζηαζε θαη θαηαζθεπή ππνλόκσλ. 

 Σελ θαηαζθεπή ή κεηαβνιή ηεο ζηάζκεο ησλ νδνζηξσκάησλ. 

 Σελ ηξνπνπνίεζε ή ηελ εγθαηάζηαζε λέσλ ζηδεξνδξνκηθώλ ή 

ηξνρηνδξνκηθώλ γξακκώλ.  

 Σελ κειέηε θαη εθηέιεζε ξπκνηνκηθώλ ή εμπγηαληηθώλ έξγσλ θ.α..  

 Οη εξγαζίεο ίδξπζεο θαη εγθαηάζηαζεο ηνπ ηξηγσλνκεηξηθνύ, 

πνιπγσλνκεηξηθνύ θαη ρσξνζηαζκηθνύ δηθηύνπ ζηελ πόιε ησλ Αζελώλ, 

όπσο επίζεο ζηα πξνάζηηα θαη ηα πεξίρσξα απηήο μεθίλεζαλ ζηηο 2 

Θνπιίνπ 1920. Η εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ αλαηέζεθε ζηνλ δηπισκαηνύρν  

ηνπνγξάθν κεραληθό Θ.Φάβξ, ππάιιειν ηεο Σνπνγξαθηθήο Τπεξεζίαο 

ηεο Ειβεηηθήο Οκνζπνλδίαο θαη εηδηθό ζηελ δηεμαγσγή 

ρσξνζηαζκήζεσλ, κε ηε βνήζεηα ησλ Κ.Δελδξηλνύ θαη Α.ηαύξνπ, 

δνθίκσλ ηνπνγξάθσλ, δηπισκαηνύρσλ ηελ Αλώηαηεο ρνιήο 

Σνπνγξάθσλ Μεραληθώλ ηνπ Εζληθνύ Μεηζόβηνπ Πνιπηερλείνπ.  

Σα απνηειέζκαηα παξνπζηάζηεθαλ ηνλ Θνύιην ηνπ 1921 ππό ηελ 

επηκέιεηα ηνπ Δ.Ν.Λακπαδάξηνπ, δηπισκαηνύρνπ κεραληθνύ θαη 

θαζεγεηή Γεσδαηζίαο ζην Ε.Μ.Πνιπηερλείν. 

4.2.1. Εγκαηάζηαζη ηοσ δικηύοσ - Προβλήμαηα 

 

Σν πξώην κέξνο ησλ εξγαζηώλ πεξηειάκβαλε ηελ αλαγλώξηζε θαη ηελ 

εγθαηάζηαζε-ζήκαλζε ηνπ ρσξνζηαζκηθνύ δηθηύνπ Αζελώλ, πξναζηίσλ 

θαη πεξηρώξσλ. 

Γηα ηελ ζήκαλζε-εγθαηάζηαζε ησλ ζηαζεξώλ πςνκεηξηθώλ 

αθεηεξηώλ ηνπ ρσξνζηαζκηθνύ δηθηύνπ επηιέρζεθαλ είηε κεγάιεο 

νξεηράιθηλεο πςνκεηξηθέο αθεηεξίεο είηε κηθξέο νξεηράιθηλεο 

πςνκεηξηθέο αθεηεξίεο. Όκσο γηα ηελ ζήκαλζε πνιύ ζεκαληηθώλ 

ζηαζεξώλ αθεηεξηώλ (Ε.Μ. Πνιπηερλείν, Ζάππεην, θιπ) 

θαηαζθεπάζηεθαλ εηδηθέο κεγαιύηεξεο νξεηράιθηλεο πςνκεηξηθέο 

αθεηεξίεο, ζηηο νπνίεο αλαγξάθεηαη ην πςόκεηξν ηνπο, ν θσδηθόο ηνπο 
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όπσο επίζεο θαη ην όλνκα ηεο ππεξεζίαο από ηελ νπνία δηεμήρζεζαλ νη 

κεηξήζεηο. 

Καηά ηελ δηάξθεηα ησλ εξγαζηώλ πεδίνπ παξνπζηάζηεθαλ δηάθνξα 

πξνβιήκαηα. Σν θπξηόηεξν από απηά ήηαλ ν θαζνξηζκόο ηεο ζέζεο ησλ 

πςνκεηξηθώλ αθεηεξηώλ θαζώο ππήξρε έιιεηςε επίζεκσλ νλνκάησλ 

ζηνπο δξόκνπο θαη αλππαξμία ρηιηνκεηξηθώλ δεηθηώλ ζε απηνύο. Γηα ηελ 

εγθαηάζηαζε ησλ Repères πξνηηκήζεθαλ ζηέξεα κόληκα θηίξηα όπσο 

δεκόζηα θαηαζηήκαηα, εθθιεζίεο, ζρνιεία θιπ. εκαληηθό είλαη επίζεο 

όηη απνξξίθζεθε ε ηνπνζέηεζε ηνπο ζε ειεύζεξνπο ζηήινπο πνπ ζα 

κπνξνύζαλ λα κεηαηεζνύλ, λα θαηαξγεζνύλ ή λα θαζηδήζνπλ. 

Έλα αθόκα πξόβιεκα απνηέιεζε ε απνκάθξπλζε ηνπ 

παιηξξνηνγξάθνπ ηνπ ιηκαληνύ ηνπ Πεηξαηά,  πηζαλόλ γηα επηζθεπή ή 

αληηθαηάζηαζε. Έηζη  ηνπνζεηήζεθε ε αθεηεξία «ΜΗΔΕΝ» κε 

πςόκεηξν 2.00m ζηνλ παιαηό παιηξξνηνγξάθν ηνπ Σεισλείνπ Πεηξαηώο 

αθνύ είραλ πξαγκαηνπνηεζεί ηξηεηείο κεηξήζεηο αθξηβείαο (1897 -1898-

1899).  

Οη εξγαζίεο αλαγλώξηζεο θαη εγθαηάζηαζεο δηήξθεζαλ ζπλνιηθά δύν 

εβδνκάδεο, από ζπλεξγείν κε επηθεθαιήο ηνλ Θ.Φάβξ, ηδξύνληαο έλα 

δίθηπν πνπ απνηεινύληαλ από 320 συομεηρικές αθεηηρίες. Οη ζέζεηο 

ησλ θνξπθώλ ηνπ δηθηύνπ παξνπζηάζηεθαλ ζε ηξείο ηνπνγξαθηθνύο 

ράξηεο απόζπαζκα ησλ νπνίσλ απνηειεί ν ράξηεο 4.1 θαη ηα ζηνηρεία 

ηνπο γξάθηεθαλ ζε πίλαθεο (απόζπαζκα πίλαθαο 4.1). 

 



ΚΕΦΑΛΑΘΟ 4 : ΤΦΟΜΕΣΡΘΚΟ ΔΘΚΣΤΟ – ΠΕΔΘΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

 

48 
 

 

Χάρηης 4.1 Απόζπαζμα ηοπογραθικού τάρηη με ηις θέζεις ηφν 

ζηαθερών συομεηρικών αθεηηριών (1921)  

[Πεγή : Λακπαδάξηνο Δ.Ν., 1921] 
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Πίνακας 4.1 Περιγραθή ηφν συομεηρικών αθεηηριών (1921) 

[Πεγή : Λακπαδάξηνο Δ.Ν., 1921] 
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4.2.2. Μέθοδος και όργανα 

 

Η κέζνδνο ε νπνία ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ησλ 

πςνκέηξσλ ησλ ζηαζεξώλ πςνκεηξηθώλ αθεηεξηώλ ήηαλ ε γεσκεηξηθή 

ρσξνζηάζκεζε. Γηα ηνλ ζθνπό απηό ρξεζηκνπνηήζεθε κηθξόο ρσξνβάηεο 

Wild – Zeiss ηύπνπ I θαη δύν ρσξνζηαζκηθνί πήρεηο, αγγιηθήο 

θαηαζθεπήο Cook, παξόιν πνπ ζηνλ αξρηθό πξνγξακκαηηζκό 

πξνβιεπόηαλ ε ρξήζε ελόο κεγάινπ ρσξνβάηε Wild – Zeiss ηύπνπ III. 

Πξνηηκήζεθαλ απηνί νη ρσξνβάηεο γηαηί είραλ αξθεηά πιενλεθηήκαηα. 

Σα βαζηθόηεξα από απηά ήηαλ ε ζύγρξνλε θαη εμειηγκέλε γηα ηελ επνρή 

ηνπο κνξθή, αιιά θαη ε κηθξή αβεβαηόηεηα πνπ παξείραλ. Επίζεο 

ζεκαληηθό πιενλέθηεκα ήηαλ ε επθνιία θαη ε απιόηεηα ζηελ ρξήζε 

ηνπο. 

Κάζε ρσξνζηαζκηθή όδεπζε εθηειέζηεθε δύν θνξέο γηα έιεγρν ζε 

κεηάβαζε θαη επηζηξνθή, κε ηελ δεύηεξε λα πξαγκαηνπνηείηαη κε 

αληίζεηε θνξά από ηελ πξώηε γηα ηνλ κεδεληζκό νξηζκέλσλ 

ζπζηεκαηηθώλ ζθαικάησλ. Οη δύν απηέο ρσξνζηαζκήζεηο 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο ζηηγκέο γηα λα γίλεη 

αληηιεπηή πηζαλή αλσκαιία ηεο αηκνζθαηξηθήο δηάζιαζεο 

[Λακπαδάξηνο Δ.Ν., 1921].  

4.2.3. Τπολογιζμοί - σμπεράζμαηα 

 

Σν ηειηθό κήθνο ησλ ρσξνζηαζκήζεσλ ήηαλ 350 ρηιηόκεηξα, νη 

κεηξήζεηο θξάηεζαλ 245 εξγάζηκεο ώξεο θαη πξνέθπςαλ ηα εμήο  : 

1. κέζν κήθνο κίαο ζθόπεπζεο : 34m 

2. κέζν κήθνο κίαο ζηάζεσο : 68m 

3. θαηά κέζν όξν δηάξθεηα κεηξήζεσο θάζε ζηάζεο : 3.2min 

4. κέζε ηαρύηεηα : 1.3 km/h 

5. κέζε δηάξθεηα ρσξνζηαζκήζεσο ηκήκαηνο κήθνπο 1 ρηιηνκέηξνπ : 

46min. 

Μεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηώλ πεδίνπ πξαγκαηνπνηήζεθε αλαγσγή 

ησλ εμαγνκέλσλ κεηξήζεσλ θαη ζπλόξζσζε απηώλ κε ηελ «κέζνδν ησλ 

ειαρίζησλ ηεηξαγώλσλ». Οη κεηξήζεηο γίλνληαλ δεθηέο κόλνλ εάλ ε 

ρσξνζηαζκηθή όδεπζε έδηλε κέζν ζθάικα κηθξόηεξν ηνπ αλεθηνύ νξίνπ  

ησλ ±5mm, αιιηώο επαλαιακβάλνληαλ. ηελ ζπλέρεηα έγηλε δηαρσξηζκόο 

ηνπ δηθηύνπ ζε είθνζη-νθηώ πνιύγσλα ππνινγίδνληαο γηα ην θαζέλα ην 

ζθάικα θιεηζίκαηνο.  
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Σν δίθηπν ζπλνξζώζεθε κε ηελ κέζνδν ησλ ειαρίζησλ ηεηξαγώλσλ 

θαη ζπγθεθξηκέλα κε «ζπλζήθεο παξαηήξεζεο» θαη όρη κε «έκκεζεο 

παξαηεξήζεηο». Πξαγκαηνπνηήζεθε όκσο ρσξηζηή ζπλόξζσζε, 

ρσξίδνληαο ην δίθηπν ζε ηέζζεξηο πεξηνρέο αθνύ νη ζπλζήθεο ζε θάζε κία 

από απηέο ήηαλ δηαθνξεηηθέο.  

Επνκέλσο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζπλνξζώζεηο : 

1. ην δίθηπν ηεο Αζήλαο.  

2. ην δίθηπν ηνπ Πεηξαηά. 

3. ην δίθηπν ηνπ Παιαηνύ Φαιήξνπ.  

4. ην ελδηάκεζν δίθηπν κεηαμύ ησλ πξνεγνπκέλσλ.  

Έηζη ππνινγίζηεθαλ ηα κέζα ζθάικαηα αλά ρηιηόκεηξν δηπιήο 

ρσξνζηάζκεζεο γηα θάζε έλα από ηα ηέζζεξα ππνδίθηπα, ηα νπνία 

πξνέθπςαλ κε δηάθνξνπο ηξόπνπο (πίλαθαο 4.2).  

 

 

Μέζα ζθάλμαηα ποσ  σπολογίζηηκαν 

 

 

Τποδίκησα 

 

Από διάθορες 

παραηηρήζεις 

ημημάηφν 

Από ζθάλμαηα 

κλειζίμαηος  

ηφν πολσγώνφν 

Από ηις διορθώ- 

ζεις ηφν δικηύφν 

καηά ηην μέθοδο ελατ. 

ηεηραγ. 

 1

2 n



   

( mm) 

21

N L




 
   

 
 

( mm) 

 



 


 

( mm) 

Αθηνών 63.2
127

4.3528

2

1
  98.11.55

14

1
  98.1

14

8.54
  

Πειραιώς 60.1
66

4.730

2

1
  61.10.13

5

1
  53.1

5

8.11
  

Π. 

Φαλήροσ 
12.2

9

1.162

2

1
  07.14.3

3

1
  40.1

3

9.5
  

Ενδιάμεζο 78.1
103

9.1312

2

1
  15.36.59

6

1
  10.4

6

7.100
  

Πίνακας 4.2 Τελικά αποηελέζμαηα μέζφν ζθαλμάηφν (1921) 
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ύκθσλα κε ηνλ πίλαθα 4.2 ηα ζθάικαηα ησλ ηεζζάξσλ ππνδηθηύσλ 

ππνινγίζηεθαλ κε ηξείο κεζόδνπο. πγθεθξηκέλα ππνινγηζηήθαλ αξρηθά 

από δηάθνξεο παξαηεξήζεηο ηκεκάησλ ζηελ ζπλέρεηα από ηα ζθάικαηα 

θιεηζίκαηνο ησλ πνιπγώλσλ θαη ηέινο από ηηο δηνξζώζεηο ησλ δηθηύσλ 

κε ηελ κέζνδν ησλ ειαρίζησλ ηεηξαγώλσλ. Οη ηηκέο απηώλ ησλ 

ζθαικάησλ θπκαίλνληαλ από ±1mm κέρξη ±4mm κε απνηέιεζκα όιεο νη 

κεηξήζεηο λα γίλνπλ δεθηέο. 

Σέινο, ππνινγίζηεθε ην αλά ρηιηόκεηξν δηπιήο ρσξνζηάζκεζεο κέζν 

ζθάικα νιόθιεξνπ ηνπ δηθηύνπ Αζελώλ, πξναζηίσλ θαη πεξηρώξσλ ζε 

±2.17mm, αθνύ ππνινγίζηεθε από ηηο δπν αθόινπζεο καζεκαηηθέο 

ζρέζεηο (Λακπαδάξηνο Δ.Ν., 1921) .  

 

 1 1 5733.8
2.17

2 2 305n



    mm                                              (4.1) 

17.21.131
28

11 2











LN


 mm                                        (4.2) 

 

Όπνπ  

Ν: ην πιήζνο ησλ εμηζώζεσλ ζπλζήθεο 

Χ: ην ζθάικα θιεηζίκαηνο πνιπγώλνπ 

L: ην κήθνο ηεο πεξηκέηξνπ πνιπγώλνπ 

n: ν αξηζκόο ησλ ρσξνζηαζκηθώλ νδεύζεσλ 

δ: ε δηαθνξά ζε km κεηάβαζε-επηζηξνθή 

π: ε πηζαλή δηόξζσζε ζε mm     

            

             

 

 

 

 



ΚΕΦΑΛΑΘΟ 4 : ΤΦΟΜΕΣΡΘΚΟ ΔΘΚΣΤΟ – ΠΕΔΘΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

 

53 
 

4.3. Ενηοπιζμός συομεηρικών αθεηηριών ζήμερα 

 

Σν ρσξνζηαζκηθό δίθηπν Αζελώλ, πξναζηίσλ θαη πεξηρώξσλ πνπ 

ηδξύζεθε ην 1920 θαη όπσο έρεη αλαθεξζεί απνηεινύληαλ ηόηε από 320 

ζηαζεξέο πςνκεηξηθέο αθεηεξίεο, ζηηο νπνίεο θαη δόζεθαλ πςόκεηξα. Οη 

πςνκεηξηθέο απηέο αθεηεξίεο εγθαηαζηάζεθαλ ζε θηήξηα ηα νπνία ζα 

δηαηεξνύληαλ κε ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ, όπσο εθθιεζίεο , δεκόζηα 

θηήξηα, ζρνιεία θιπ.. 

 Σν 2007 έγηλε πξνζπάζεηα λα εληνπηζηνύλ νη 320 πςνκεηξηθέο 

αθεηεξίεο ζην πιαίζην δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. Από ηηο 320 πςνκεηξηθέο 

αθεηεξίεο πνπ αλαδεηήζεθαλ ζε Αζήλα θαη Πεηξαηά βξέζεθαλ κόιηο νη 

65. πγθεθξηκέλα εληνπίζηεθαλ 46 ζηελ πεξηνρή ηεο Αζήλαο θαη 19 ζηελ 

πεξηνρή ηνπ Πεηξαηά [Γθόβα Ε.,2007]. ήκεξα (2010) έρνπλ εληνπηζζεί 

δπν αθόκα πςνκεηξηθέο αθεηεξίεο ζηελ πεξηνρή ηεο Αζήλα κε 

απνηέιεζκα ν αξηζκόο ησλ πςνκεηξηθώλ αθεηεξηώλ λα αλέξρεηαη ηηο 67 

(48 ζηελ Αζήλα θαη 19 ζηνλ Πεηξαηά). 

Η κε εύξεζε ηνπ κεγαιύηεξνπ αξηζκνύ ησλ πςνκεηξηθώλ αθεηεξηώλ 

νθείιεηαη θπξίσο ζηηο αιιαγέο πνπ έρνπλ ππάξμεη ζηηο πόιεηο ηεο Αζήλαο 

θαη ηνπ Πεηξαηά, πηζαλόλ εμαηηίαο θαηεδαθίζεσλ θηεξίσλ, αλεγέξζεσλ 

πνιπθαηνηθηώλ αθόκα θαη αλαθαηλίζεσλ. Καηά ηελ δηάξθεηα απηνύ ηνπ 

πξώηνπ εληνπηζκνύ πξνζδηνξίζηεθαλ νη ζπληεηαγκέλεο θ, ι ζην ζύζηεκα 

ζπληεηαγκέλσλ WGS’84, κε ηελ ρξήζε θνξεηνύ δέθηε GPS (GPS 

Garmin etrex) ησλ 65 Repères πνπ εληνπίζηεθαλ. 

Επνκέλσο γηα θάζε ζεκείν ην νπνίν εληνπίζζεθε ην 2007 ππάξρεη 

ιεπηνκεξήο πεξηγξαθή (ζρήκα 4.1) ε νπνία πεξηιακβάλεη : 

1) Φσηνγξαθία ηεο πςνκεηξηθήο αθεηεξίαο. 

2) Θέζε ζε απόζπαζκα ηνπ ράξηε ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο.  

3) Σνλ αξηζκό ηεο. 

4) Σν πςόκεηξν ηεο. 

5) Σηο γεσγξαθηθέο ζπληεηαγκέλεο (θ,ι) πνπ κεηξήζεθαλ κε GPS. 

6) Σελ αθξηβή δηεύζπλζε.  

7) Πεξηγξαθέο θαη ζρόιηα πνπ αθνξνύλ ζην θηήξην. 
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Στήμα 4.1 Παράδειγμα περιγραθής ηασηόηηηας συομεηρικής αθεηηρίας   

[Πεγή : Γθόβα Ε., 2007] 
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4.4. Τποδίκησα 
 

Επεηδή έρεη ραζεί ν κεγαιύηεξνο αξηζκόο ησλ πςνκεηξηθώλ 

αθεηεξηώλ (80%) θξίζεθε ζθόπηκν λα δηαηξεζεί ην θαηλνύξγην απηό 

δίθηπν ησλ 65 Repères ζε ηξία ππνδίθηπα. πγθεθξηκέλα ζεσξήζεθαλ 

δύν ππνδίθηπα ζηελ πεξηνρή ηεο Αζήλαο θαη έλα ζηνλ Πεηξαηά. Ο 

δηαρσξηζκόο απηόο έγηλε βαζηδόκελνο θπξίσο ζε γεσγξαθηθά θξηηήξηα 

πξνθεηκέλνπ λα είλαη εθηθηή ε κέηξεζε ησλ πςνκεηξηθώλ δηαθνξώλ ζην 

κέιινλ. 

Σν πξώην ππνδίθηπν ηεο Αζήλαο απνηειείηαη από ηα 20 Repères πνπ 

βξίζθνληαη βνξεηναλαηνιηθά ηεο νδνύ Παλεπηζηεκίνπ ελώ ην δεύηεξν 

από ηα 26 Repères λνηηνδπηηθά απηήο. Σα 19 Repères ηνπ Πεηξαηά 

απνηέιεζαλ έλα μερσξηζηό ππνδίθηπν.  

πγθεθξηκέλα ηα ηξία ππνδίθηπα απνηεινύληαη από ηα : 

 
 Δίθηπν Αζελώλ Θ κε 20 ζεκεία  (4, 5, 6, 8, 56, 57, 61, 68, 71, 

86, 87, 133, 141, 143, 144, 150, 159, 160, 180, 184). 

 Δίθηπν Αζελώλ ΘΘ κε 26 ζεκεία  (1, 11, 16, 17, 20, 26, 31, 37, 

40, 46, 77, 89, 92, 93, 96, 101, 104, 105, 107, 108, 109, 110, 

113, 120, 122, 174). 

 Δίθηπν Πεηξαηά κε 19 ζεκεία  (271, 281, 282, 287, 290, 292, 

295, 296, 298, 299, 303, 307, 309, 311, 312, 313, 314, 317, 

319) [Γθόβα Ε.,2007]. 

4.4.1.  Υφροζηαθμικό δίκησο Αθηνών I  
 

Σν ρσξνζηαζκηθό δίθηπν Αζελώλ I  απνηειεί έλα από ηα ηξία 

ππνδίθηπα ηνπ αξρηθνύ δηθηύνπ Αζελώλ, πξναζηίσλ θαη πεξηρώξσλ. 

Πξόθεηηαη γηα έλα δίθηπν είθνζη πςνκεηξηθώλ αθεηεξηώλ ηνπ νπνίνπ 

είραλ ππνινγηζηεί ην 1920 ηα νξζνκεηξηθά πςόκεηξα θαη ην 2007 είρε 

γίλεη κηα πξώηε πξνζπάζεηα εληνπηζκνύ ησλ θνξπθώλ ηνπ.  

Σν 2010 έγηλε εθ λένπ εληνπηζκόο ησλ θνξπθώλ ηνπ ππνδηθηύνπ ν 

νπνίνο είρε σο απνηέιεζκα λα πξνζηεζνύλ δύν αθόκα Repères, όπσο έρεη 

αλαθεξζεί ζηελ παξάγξαθν 4.3., κε θσδηθνύο 58 θαη 58
Α
 ηα νπνία 

βξίζθνληαη ζην θεληξηθό θηήξην (Αβέξσθ) ηνπ Εζληθνύ Μεηζόβηνπ 

Πνιπηερλείνπ ζηελ νδό Παηεζίσλ (ην νπνίν ην 2007 βξηζθόηαλ ππό 

αλαθαίληζε). Επηπιένλ ρξεηάζηεθε λα αθαηξεζνύλ από ην ππνδίθηπν νη 

πςνκεηξηθέο αθεηεξίεο κε θσδηθνύο 180, 184, 71 θαη 159 είηε ιόγσ 

απόζηαζεο είηε ιόγσ έξγσλ είηε ιόγσ απνκάθξπλζεο ηνπο από ηα 

θηήξηα. πγθεθξηκέλα ε πςνκεηξηθή αθεηεξία 180 είρε απνκαθξπλζεί 
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ύζηεξα από αλαθαίληζε ηνπ θηεξίνπ, νη 71 θαη 184 αθαηξέζεθαλ από ην 

δίθηπν ιόγσ κεγάιεο απόζηαζεο ζε ζρέζε κε ηα ππόινηπα ελώ ζηελ 

αθεηεξία κε θσδηθό 159 δελ κπόξεζαλ λα πξαγκαηνπνηεζνύλ κεηξήζεηο 

ιόγσ έξγσλ ζην πεδίν ηνπ Άξεσο. Επνκέλσο ην ππνδίθηπν απνηειείηαη 

πιένλ από ηηο θνξπθέο : 4, 5, 6, 8, 56, 57, 58, 58
A
, 61, 68, 86, 87, 133, 

141, 143, 144, 150, 160. 

Οη ζέζεηο ησλ πςνκεηξηθώλ αθεηεξηώλ πνπ απνηεινύλ ηηο θνξπθέο 

ηνπ ππνδηθηύνπ θαίλνληαη ζηνπο νδηθνύο ράξηεο 4.2 , 4.3, (θιίκαθα 

1:11.500) [Νηθ. & Θσαλ. Φώηεο Ο.Ε. ,2
Η
 έθδνζε] θαη 4.4 (θιίκαθα 

1:9.000) [.Καπξαλίδεο & Ν.Φώηεο Ο.Ε. ,14
Η
 έθδνζε]. 

Επηπιένλ κηα ζπλνιηθή εηθόλα ηνπ δηθηύνπ Αζελώλ I παξνπζηάδεηαη 

ζηνλ ράξηε 4.5. 

 

 

Χάρηης 4.2 Απόζπαζμα τάρηη Αθήνας με ηις θέζεις ηφν συομεηρικών 

αθεηηριών 56,57,58,58
Α
,61,133 και 160 
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Χάρηης 4.3 Απόζπαζμα τάρηη Αθήνας με ηις θέζεις ηφν συομεηρικών 

αθεηηριών 4,5,6,8,68,87και 86 

 

Χάρηης 4.4 Απόζπαζμα τάρηη Αθήνας με ηις θέζεις ηφν συομεηρικών 

αθεηηριών 141,143,144 και 150
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Χάρηης 4.5 Χάρηης με ηην θέζη όλφν ηφν συομεηρικών αθεηηριών ηοσ 

τφροζηαθμικού δικηύοσ Αθηνών 
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4.4.2.  Ορθομεηρικά συόμεηρα  δικηύοσ Αθηνών I  
 

Σν 2010 πξνζδηνξίζζεθαλ ηα νξζνκεηξηθά πςόκεηξα ησλ θνξπθώλ 

ηνπ δηθηύνπ κε ηελ κέζνδν ηεο ςεθηαθήο γεσκεηξηθήο ρσξνζηάζκεζεο.  

Σν δίθηπν ζπλνξζώζεθε δπν θνξέο κε ηελ κέζνδν ησλ Έκκεζσλ 

Παξαηεξήζεσλ, ρξεζηκνπνηώληαο δηαθνξεηηθέο πςνκεηξηθέο αθεηεξίεο 

σο ζηαζεξά ζεκεία.  

ηελ πξώηε επίιπζε ρξεζηκνπνηήζεθε σο ζηαζεξό ζεκείν ε 

πςνκεηξηθή αθεηεξία κε θσδηθό 58 θαη πςόκεηξν H=70.747m όπσο 

δίλεηαη από ηελ επίιπζε ηνπ 1920 [Λακπαδάξηνο Δ.Ν., 1921]. 

 ηελ δεύηεξε επίιπζε ρξεζηκνπνηήζεθε σο ζηαζεξό ζεκείν ε 

πςνκεηξηθή αθεηεξία κε θσδηθό 5 θαη πςόκεηξν H=85.938m. Σν 

νξζνκεηξηθό πςόκεηξν ηεο ζπγθεθξηκέλεο πςνκεηξηθήο αθεηεξίαο 

πξνζδηνξίζηεθε ύζηεξα από ζύλδεζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ην 

θνληηλόηεξν ζηελ πεξηνρή βάζξν ηεο Γεσγξαθηθήο Τπεξεζίαο ηξαηνύ 

(Γ.Τ..). Πξόθεηηαη γηα ην βάζξν κε θσδηθό 19053 ζηνλ Λπθαβεηηό θαη 

νξζνκεηξηθό πςόκεηξν H=263.80m.  

Τπνινγίζηεθαλ επνκέλσο ηα ηειηθά νξζνκεηξηθά πςόκεηξα ησλ 

θνξπθώλ κε ηηο αληίζηνηρεο αβεβαηόηεηεο όπσο επίζεο θαη ην a posteriori 

ηππηθό ζθάικα ηεο κνλάδαο βάξνπο ην νπνίν βξέζεθε θαη ζηηο δπν 

επηιύζεηο 
^

νζ =±1mm . 

Χζηόζν ηα νξζνκεηξηθά πςόκεηξα ησλ 18 πςνκεηξηθώλ αθεηεξηώλ 

ηα νπνία ππνινγίζηεθαλ ύζηεξα από ηηο δπν επηιύζεηο ανάγονηαι ζε 

διαθορεηικές τρονολογικές εποτές. πγθεθξηκέλα, ηα πςόκεηξα πνπ 

πξνέθπςαλ από ηελ πξώηε επίιπζε αλάγνληαη ζην 1920 ελώ απηά ηεο 

δεύηεξεο επίιπζεο ζην 1960.  

Σα ηειηθά πςόκεηξα θαη νη αβεβαηόηεηεο πξνζδηνξηζκνύ ηνπο 

παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 4.3. 
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Τυομεηρική 

Αθεηηρία 

Επίλσζη με ζηαθερό ζημείο 

ηο 58 

Επίλσζη με ζηαθερό ζημείο 

ηο 5 

Ορθομεηρικό 

Τυόμεηρο      

(m) 

Σσπική 

απόκλιζη 

(mm) 

Ορθομεηρικό 

Τυόμεηρο      

(m) 

Σσπική 

απόκλιζη 

(mm) 

4 74.684 ±1.1 74.863 ±0.6 

5 85.760 ±1.2 85.938 
 

6 88.256 ±1.3 88.435 ±0.8 

8 91.351 ±1.6 91.529 ±1.1 

56 75.934 ±1.4 76.113 ±1.4 

57 75.780 ±1 75.959 ±1.1 

58 70.747 
 

70.926 ±1.2 

58Α 70.746 ±1.3 70.925 ±1.4 

61 83.163 ±1 83.342 ±1.1 

68 104.513 ±1.4 104.691 ±1.1 

86 123.488 ±1.6 123.666 ±1.2 

87 113.189 ±1.8 113.367 ±1.6 

133 78.694 ±1.2 78.872 ±1.5 

141 89.498 ±4.3 89.677 ±4.3 

143 96.829 ±4.4 97.008 ±4.4 

144 96.825 ±4.4 97.004 ±4.4 

150 105.176 ±4.2 105.355 ±4.3 

160 99.882 ±1.3 100.060 ±1.4 

Πίνακας 4.3 Ορθομεηρικά συόμεηρα και αβεβαιόηηηες κορσθών(2010) 

 

Από ηα απνηειέζκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ πίλαθα 4.3 γίλεηαη 

θαλεξό πσο ηα πςόκεηξα πνπ πξνέθπςαλ από ηηο δπν επηιύζεηο 

δηαθέξνπλ θαηά 18cm. Ο βαζηθόο ιόγνο γηα ηνλ νπνίν εκθαλίδεηαη απηή 

ε δηαθνξά, εθηόο από ην γεγνλόο ηνπ όηη αλαθέξνληαη ζε δηαθνξεηηθέο 

επνρέο,  είλαη ε ρξήζε δηαθνξεηηθήο πςνκεηξηθήο αξρήο αιιά θαη 

κεζόδνπ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ νξζνκεηξηθνύ πςνκέηξνπ ησλ 

ζεκείσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο ζηαζεξά.  
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ηελ πξώηε επίιπζε ε πςνκεηξηθή αθεηεξία 58 απέθηεζε πςόκεηξν 

ην 1920 κε ηελ ρξήζε ηεο κεζόδνπ ηεο γεσκεηξηθήο ρσξνζηάζκεζεο 

ρξεζηκνπνηώληαο σο αξρή ηνλ παιαηό παιηξξνηνγξάθν ηνπ Σεισλείνπ 

Πεηξαηώο.  

 

ηελ δεύηεξε επίιπζε ε πςνκεηξηθή αθεηεξία 5 απέθηεζε πςόκεηξν 

αθνύ ζπλδέζεθε ην 2010 κε ην βάζξν ηεο Γ.Τ.. ζηνλ Λπθαβεηηό κε ηελ 

κέζνδν ηεο Σξηγσλνκεηξηθήο Τςνκεηξίαο Αθξηβείαο. Σν ζπγθεθξηκέλν 

βάζξν όπσο θαη όια ηα βάζξα ηεο Γ.Τ.. έρνπλ απνθηήζεη πςόκεηξν κε 

ηελ κέζνδν ηεο Σξηγσλνκεηξηθήο Τςνκεηξίαο ηελ δεθαεηία ηνπ 1960 

ρξεζηκνπνηώληαο σο πςνκεηξηθή αξρή ηνλ παιηξξνηνγξάθν ηνπ Πεηξαηά 

ζηελ ζρνιή Ναπηηθώλ Δνθίκσλ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΠΡΟΔΙΟΡΙΜΟ ΓΕΧΜΕΣΡΙΚΧΝ ΤΦΟΜΕΣΡΙΚΧΝ 

ΔΙΑΦΟΡΧΝ 
 

5.1. Γενικά  
 

θνπόο ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ν 

πξνζδηνξηζκόο ηεο απνρήο ηνπ γεσεηδνύο (Ν) ζην θέληξν ηεο Αζήλαο, κε 

ηελ ρξήζε γευμεηπικών ςτομέηπυν. 

 Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί δηεμνδηθά ζην 4
ν
 θεθάιαην ην δίθηπν ζην 

νπνίν επηιέρζεθε λα πξαγκαηνπνηεζνύλ νη κεηξήζεηο, ππνινγίδνληαο ηα 

γεσκεηξηθά πςόκεηξα ησλ θνξπθώλ ηνπ,  είλαη ην «Υσξνζηαζκηθό 

δίθηπν Αζελώλ I», ην νπνίν απνηειεί ππνδίθηπν ηνπ αξρηθνύ δηθηύνπ 

Αζελώλ πξναζηίσλ θαη πεξηρώξσλ πνπ ηδξύζεθε ην 1920. Σν δίθηπν 

απηό απνηειείηαη ηειηθά από 18 πςνκεηξηθέο αθεηεξίεο  (Repères),  ησλ 

νπνίσλ είλαη γλσζηά ηα νξζνκεηξηθά ηνπο πςόκεηξα ύζηεξα από 

κεηξήζεηο πνπ έγηλαλ ην 2010 [Φαξκαθάθε Α., 2010]. 

5.1.1.Τλοποίηζη νέυν κοπςθών 

Από ηνλ ηξόπν πνπ είλαη πινπνηεκέλεο νη θνξπθέο (Repères) ηνπ 

δηθηύνπ (κπνπιόληα ζε ηνίρνπο) (Δηθόλα 5.1) έγηλε ακέζσο θαλεξό όηη 

δελ ήηαλ δπλαηόλ λα πξαγκαηνπνηεζνύλ κεηξήζεηο κε ηελ ρξήζε δεθηώλ 

ηνπ δνξπθνξηθνύ ζπζηήκαηνο GPS απεπζείαο πάλσ ζε απηέο θαζώο δελ 

ππήξρε δπλαηόηεηα θέληξσζεο νπνηνπδήπνηε δέθηε.  

Γηα ην ιόγν απηό πινπνηήζεθαλ λέεο θνξπθέο πνιύ θνληά ζηα 

Repères ηνπ δηθηύνπ, ζε απνζηάζεηο πνπ δελ μεπεξλνύζαλ ηα 15m. 

θνπόο ήηαλ λα πξαγκαηνπνηεζνύλ ζε απηέο ηηο λέεο θνξπθέο νη 

κεηξήζεηο GPS θαη λα ππνινγηζηνύλ αξρηθά ηα δηθά ηνπο γεσκεηξηθά 

πςόκεηξα.  

Σν λέν απηό δίθηπν απνηεινύληαλ από 17 λέεο θνξπθέο, θαζώο γηα 

ηηο πςνκεηξηθέο αθεηεξίεο κε θσδηθνύο 58 θαη 58
Α
 ρξεηάζηεθε λα 

πινπνηεζεί κία λέα θνξπθή αθνύ είλαη θαη νη δπν εγθαηεζηεκέλεο ζηνλ 

ηνίρν ελόο θηεξίνπ. Οη λέεο απηέο θνξπθέο πινπνηήζεθαλ κε ηελ 

ηνπνζέηεζε ελόο θαξθηνύ ζην έδαθνο (Δηθόλα 5.2). 
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Δηθόλα 5.1 Υςνκεηξηθή αθεηεξία ρσξνζηαζκηθνύ δηθηύνπ Αζελώλ I  

 

Δηθόλα 5.2 Νέα πςνκεηξηθή αθεηεξία  
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Δπεηδή ην δίθηπν βξίζθεηαη ζε αζηηθή πεξηνρή (θέληξν ηεο Αζήλαο) 

ην πξόβιεκα πνπ ρξεηάζηεθε λα αληηκεησπηζζεί ήηαλ θπξίσο ε επηινγή 

ησλ ζέζεσλ ησλ λέσλ απηώλ θνξπθώλ.  

Βαζηθό θξηηήξην γηα ηελ επηινγή απηή εθηόο από ηελ κηθξή 

απόζηαζε ζε ζρέζε κε ηηο αξρηθέο θνξπθέο, ήηαλ λα ππάξρεη όζν ην 

δπλαηόλ θαιύηεξε νξαηόηεηα ζε δνξπθόξνπο επηιέγνληαο ζεκεία ζηα 

νπνία δελ ππήξραλ ςειά θηήξηα ή άιινπ είδνπο εκπόδηα. 

 Γηα ηνλ ζθνπό απηό πξηλ ηελ έλαξμε ησλ κεηξήζεσλ θαη θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο εγθαηάζηαζεο ρξεζηκνπνηήζεθε έλαο θνξεηόο δέθηεο GPS 

έηζη ώζηε λα ππάξρεη κηα πξώηε αληίιεςε γηα ηνλ αξηζκό ησλ 

δνξπθόξσλ πνπ εληνπίδνληαη.  

5.1.2.Μεθοδολογία 

Όπσο είλαη γλσζηό ε ζρέζε πνπ ζπλδέεη ηα νξζνκεηξηθά πςόκεηξα 

θαη ηα γεσκεηξηθά πςόκεηξα είλαη ε εμήο : 

h H N                                                                                                 (5.1) 

Άξα αληίζηνηρα ηζρύεη : 

h H                                                                                             (5.2) 

Θεσξώληαο όηη ε κεηαβνιή ηνπ γεσεηδνύο (ΓΝ) ζε ηέηνηεο θνληηλέο 

απνζηάζεηο ηεο ηάμεο ησλ 15m κεηαμύ Repèr – λέαο θνξπθήο είλαη πάξα 

πνιύ κηθξή θαη κπνξεί λα αγλνεζεί (ΓΝ=Ο), ε παξαπάλσ ζρέζε 5.2 

γίλεηαη : 

h H                                                                                                    (5.3) 

πλεπώο ρξεζηκνπνηώληαο ηελ ζρέζε 5.3 γίλεηαη θαηαλνεηό όηη ε 

νξζνκεηξηθή πςνκεηξηθή δηαθνξά (ΓΗ) Repèr – λέαο θνξπθήο ηζνύηαη 

κε ηελ γεσκεηξηθή ηνπο πςνκεηξηθή δηαθνξά (Γh).  

Άξα εάλ κεηξεζεί ε νξζνκεηξηθή πςνκεηξηθή δηαθνξά κπνξεί λα 

γίλεη κεηαθνξά ησλ γεσκεηξηθώλ πςνκέηξσλ από ηηο λέεο θνξπθέο 

(θαξθηά), ηα νπνία ζα κεηξεζνύλ κε GPS, ζηα Repères ηνπ 

ρσξνζηαζκηθνύ δηθηύνπ Αζελώλ I, ρξεζηκνπνηώληαο ηελ ζρέζε : 

Re

Re

Reper ί Reper ί ί per

per ί Reper ί

h h h

h h

  

 

 



     

                    (5.4) 
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Υξεζηκνπνηώληαο απηή ηε κεζνδνινγία ππνινγίζηεθαλ ηα 

γεσκεηξηθά πςόκεηξα ησλ πςνκεηξηθώλ αθεηεξηώλ ηνπ δηθηύνπ Αζελώλ 

I, ησλ νπνίσλ ήδε ήηαλ γλσζηά ηα νξζνκεηξηθά. Δπνκέλσο, γλσξίδνληαο 

θαη ηα δύν απηά πςόκεηξα ήηαλ δπλαηόο ν ππνινγηζκόο ηεο απνρήο ηνπ 

γεσεηδνύο ζε απηά. 

5.2. Μέθοδορ μέηπηζηρ GPS 

Γηα ηνλ ππνινγηζκό ησλ γεσκεηξηθώλ πςνκέηξσλ ησλ βνεζεηηθώλ 

λέσλ θνξπθώλ πνπ πινπνηήζεθαλ κε θαξθηά ρξεζηκνπνηήζεθε ε κέζνδνο 

ηνπ ζσεηικού ζηαηικού ενηοπιζμού κε ρξήζε ελόο δέθηε δύν 

ζπρλνηήησλ (L1 θαη L2) ηνπ ζπζηήκαηνο GPS, πξαγκαηνπνηώληαο 

κεηξήζεηο θάζεο ηνπ θέξνληνο θύκαηνο. Οη επηιύζεηο δελ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε πξαγκαηηθό ρξόλν, αιιά κε «μεηεπεξεπγαζία». 

Η επηινγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο κεζόδνπ ηνπ ζρεηηθνύ ζηαηηθνύ 

εληνπηζκνύ έγηλε θπξίσο δηόηη ηα απνηειέζκαηα ηνπ παξέρνπλ κηθξόηεξε 

αβεβαηόηεηα ζε ζρέζε κε απηά ηνπ απόιπηνπ εληνπηζκνύ. πγθεθξηκέλα, 

επηηπγράλνληαη αβεβαηόηεηεο ιίγσλ cm.  

Η επηινγή ελόο δέθηε δύν ζπρλνηήησλ έγηλε κε ζηόρν ηελ 

αληηκεηώπηζε ηεο ηνλνζθαηξηθήο δηάζιαζεο ε νπνία εμαξηάηαη από ηελ 

ζπρλόηεηα. Δπηπιένλ, έλαο ηέηνηνο δέθηεο δίλεη ηελ δπλαηόηεηα επίιπζεο 

ηεο βάζεο κε κηθξό ρξνληθό δηάζηεκα παξακνλήο ζην ζεκείν πνπ 

δεηνύληαη νη ζπληεηαγκέλεο (~10min) παξέρνληαο ηαπηόρξνλα 

ηθαλνπνηεηηθή αθξίβεηα. 

Γηα ηελ κέηξεζε δελ ρξεζηκνπνηήζεθαλ δπν δέθηεο GPS αιιά έγηλε 

ρξήζε ηνπ ειιεληθνύ δηθηύνπ κόληκσλ ζηαζκώλ αλαθνξάο HEPOS.  

Η αγνξά ησλ δεδνκέλσλ απηώλ πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ ηεο 

ηζηνζειίδαο ηνπ HEPOS, από ην «RINEX Shop» επηιέγνληαο ηνλ θσδηθό 

ηνπ ζηαζκνύ ηελ εκεξνκελία ησλ κεηξήζεσλ, ηνλ ρξόλν έλαξμεο, ηελ 

δηάξθεηα θαη ην δηάζηεκα θαηαγξαθήο ησλ κεηξήζεσλ. 

 πγθεθξηκέλα, ν πξαγκαηηθόο κόληκνο ζηαζκόο αλαθνξάο ηνπ 

νπνίνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα δεδνκέλα ήηαλ ν κόληκνο ζηαζκόο 

αλαθνξάο 098Α πνπ βξίζθεηαη ζην θηήξην ηεο Κηεκαηνιόγην Α.Δ. ζην 

Υνιαξγό Αηηηθήο.  Οη πιεξνθνξίεο ηνπ ζηαζκνύ ζηηο 24 Ινπλίνπ 2010 

ήηαλ : 
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098A (Trimble NetRS ) 

Γεσγξαθηθέο ζπληεηαγκέλεο 

Γεσγξαθηθό πιάηνο: 38° 0' 27.221875'' N 

Γεσγξαθηθό κήθνο: 23° 48' 11.409805'' E 

Γεσκεηξηθό Τςόκεηξν: 245.367 m 

System PRN Elev[°] Az[°] 
SnrCA 

[dB] 

SnrP2 

[dB] 
CA P2 URA 

Καηάζηαζε 

ιεηηνπξγίαο 

GPS 19 6.6 60.8 33 0 4 0 0 ΟΚ 

GPS 5 51.9 283.5 48 38 8176 8176 0 ΟΚ 

GPS 15 6.5 301.8 40 20 208 208 0 ΟΚ 

GPS 13 17.7 106.7 41 23 23115 0 0 ΟΚ 

GPS 28 57.8 160.3 48 39 7006 0 0 ΟΚ 

GPS 7 41.0 49.8 47 36 17333 17333 0 ΟΚ 

GPS 10 58.1 216.3 50 38 13126 0 0 ΟΚ 

GPS 8 70.8 358.2 50 39 12791 0 0 ΟΚ 

09:43:07 Ινύληνο 24 2010 GMT Standard Time 

Πίλαθαο 5.1 Σηνηρεία κόληκνπ ζηαζκνύ αλαθνξάο 098Α ηνπ 

ζπζηήκαηνο HEPOS 

[Πεγή: http://www.hepos.gr/] 

 

5.3. Εξοπλιζμόρ GPS και τηθιακήρ γευμεηπικήρ συποζηάθμηζηρ 
 

Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ κεηξήζεσλ γηα ηελ εύξεζε ησλ 

γεσκεηξηθώλ πςνκέηξσλ ρξεζηκνπνηήζεθε ν δέθηεο GPS «Trimble 

5800», ν νπνίνο έρεη ηελ δπλαηόηεηα κέηξεζεο ζηηο ζπρλόηεηεο L1 θαη 

L2 ηνπ ζπζηήκαηνο GPS δηαζέηνληαο ινγηζκηθό εθηέιεζεο κεηξήζεσλ 

γξήγνξνπ θηλεκαηηθνύ εληνπηζκνύ, RTK ή VRS. 

 Δπίζεο, γηα ηελ κέηξεζε ησλ νξζνκεηξηθώλ πςνκεηξηθώλ δηαθνξώλ 

κεηαμύ ησλ πςνκεηξηθώλ αθεηεξηώλ θαη ησλ λέσλ θνξπθώλ 

ρξεζηκνπνηήζεθε ν ςεθηαθόο ρσξνβάηεο DL-102C ηεο εηαηξίαο 

TOPCON. Έγηλε επηινγή ελόο ςεθηαθνύ ρσξνβάηε θαζώο ε ρξήζε ηνπ 

έρεη σο απνηέιεζκα ηελ κείσζε ηνπ ρξόλνπ ησλ κεηξήζεσλ θαη ηελ 

εμάιεηςε ρνλδξνεηδώλ ζθαικάησλ (π.ρ. ζθάικα αλάγλσζεο 

παξαηεξεηή). Έλαο αθόκα ζεκαληηθόο παξάγνληαο ήηαλ ην γεγνλόο όηη 

http://www.hepos.gr/
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απηό ην όξγαλν δίλεη ηελ δπλαηόηεηα ειέγρνπ ησλ απνηειεζκάησλ ησλ 

κεηξήζεσλ ζηελ ύπαηζξν θαζώο επίζεο θαη ηεο εκθάληζεο κελπκάησλ κε 

νξζήο ζέζεο ηνπ ρσξνβάηε.  

5.3.1. Trimble 5800 
 

Σν ζύζηεκα Trimble 5800  έρεη δπλαηόηεηα κέηξεζεο ζηηο ζπρλόηεηεο 

L1 θαη L2 ηνπ ζπζηήκαηνο GPS θαη ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθό όηη 

ελζσκαηώλεη ζε κία θαη κόλε ζπκπαγή θαη ειαθξηά ζπζθεπή ηνλ δέθηε 

GPS, ην ζύζηεκα αζύξκαηεο επηθνηλσλίαο θαζώο θαη ηηο θεξαίεο απηώλ. 

Σν βάξνο ηνπ δέθηε είλαη κόιηο 1.21 Kg (Δηθόλα 5.3). 

Σν ζύζηεκα Trimble 5800  έρεη ηα αθόινπζα ραξαθηεξηζηηθά:  

 Λεηηνπξγεί κε ηα ρεηξηζηήξηα ACU, TCU θαη TSC2 ηεο Trimbe θαη 

ππνζηεξίδεη επηθνηλσλία Bluetooth κε απηά. Η δπλαηόηεηα απηή θάλεη 

δπλαηή ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο ρσξίο θαλέλα θαιώδην. 

 Σν ζπλνιηθό βάξνο ηνπ θηλεηνύ δέθηε καδί κε ηνλ ζηπιεό, ην 

ρεηξηζηήξην θαη ηελ κπαηαξία είλαη κόιηο 3.67 Kgr .  

 Τπνζηεξίδεη δπλαηόηεηα επηθνηλσλίαο κέζσ UHF, GSM θαη GPRS 

γηα ηελ ιήςε δηνξζώζεσλ RTK.  

 Δίλαη πιήξσο ζπκβαηό κε ην ζύζηεκα HEPOS πνπ αλαπηύζζεη ε 

ΚΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΔ κε αλάδνρν εηαηξεία ηελ Trimble.  

 Παξέρεη ζηνλ ρξήζηε ηελ δπλαηόηεηα ησλ παξαθάησ κεζόδσλ 

εληνπηζκνύ κε ηηο αληίζηνηρεο αθξίβεηεο:  

 Γξήγνξνπ ζηαηηθνύ (Fast Static)   

 Οξηδνληηνγξαθηθή αθξίβεηα:       ± 5mm+ 0.5ppm RMS. 

 Τςνκεηξηθή αθξίβεηα:                 ± 5mm+ 1 ppm RMS. 

 Κηλεκαηηθνύ (PPK)  

 Οξηδνληηνγξαθηθή αθξίβεηα:      ± 10mm+ 1ppm RMS. 

 Τςνκεηξηθή αθξίβεηα:                ± 20mm+ 1ppm RMS. 

 Κηλεκαηηθνύ ζε πξαγκαηηθό ρξόλν (RTK)  

 Οξηδνληηνγξαθηθή αθξίβεηα:     ± 10mm+ 1ppm RMS. 

 Τςνκεηξηθή αθξίβεηα:               ±20mm+1ppm RMS. 

[http://www.geotech.gr/]. 

http://www.geotech.gr/index.asp?pathID=1_2_12_37_98_120
http://www.geotech.gr/index.asp?pathID=1_2_12_37_98_118
http://www.geotech.gr/index.asp?pathID=1_2_12_37_98_119
http://www.geotech.gr/index.asp?pathID=1_2_146&art=222
http://www.geotech.gr/index.asp?pathID=1_2_146&art=222
http://www.geotech.gr/
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Δηθόλα 5.3 Γέθηεο GPS Trimble 5800 

5.3.2. TOPCON DL-102C  
 

Ο ρσξνβάηεο TOPCON DL-102C (Δηθόλα 5.4)  είλαη έλαο ςεθηαθόο 

ρσξνβάηεο ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ νπνίνπ παξνπζηάδνληαη 

ζπλνπηηθά παξαθάησ : 

 Ηιεθηξνληθή αλάγλσζε : 0.1mm 

 Ολνκαζηηθή αθξίβεηα : ±1.5mm/  

 Αθξίβεηα ειεθηξνληθήο κέηξεζεο (θαηά DIN 18723) :  

±1.0mm/  

 Min/max απόζηαζεο κέηξεζεο : 2.0m/100.0m 

  Υξόλνο κέηξεζεο : 4sec 

 Μεγέζπλζε ηειεζθνπίνπ :30x 

 Βάξνο : 2.8kgr 

 
Ο ςεθηαθόο ρσξνβάηεο ζπλνδεύεηαη θαη από ηα παξειθόκελα ηνπ ηα 

νπνία ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ήηαλ : 
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 Έλαο ηξίπνδαο. 

 Μηα θσδηθνπνηεκέλε ζηαδία (barcode) από αινπκίλην κέγηζηνπ 

ύςνπο 4m. 

 Μηα ρσξνζηαζκηθή βάζε (ρειώλα). 

 

 

 

Δηθόλα 5.4 Ψεθηαθόο ρσξνβάηεο TOPCON DL-102C 
 

5.4. Διαδικαζία μεηπήζευν GPS 
 

Γηα ηηο κεηξήζεηο πεδίνπ εθαξκόζηεθε, όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, ε 

κέζνδνο ηνπ ζρεηηθνύ ζηαηηθνύ εληνπηζκνύ κε ρξήζε ηνπ δέθηε GPS 

«Trimble 5800». Σα ζεκεία ζηα νπνία πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη κεηξήζεηο 

ήηαλ ηα 17 λέα ζεκεία ηα νπνία είραλ πινπνηεζεί κε θαξθηά ζε θνληηλή 

απόζηαζε από ηηο πςνκεηξηθέο αθεηεξίεο ηνπ δηθηύνπ. ε θάζε 

κεηξνύκελν ζεκείν ν ρξόλνο παξακνλήο ηνπ δέθηε ήηαλ 15min, εθηόο 

εάλ θξηλόηαλ απαξαίηεην λα παξακείλεη γηα κεγαιύηεξν ρξνληθό 

δηάζηεκα εμαηηίαο ηνπ κε εληνπηζκνύ επαξθνύο αξηζκνύ δνξπθόξσλ. 
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Γηα ηελ κέηξεζε ησλ ζεκείσλ ν δέθηεο ηνπνζεηήζεθε πάλσ ζε ζε 

ζηπιεό. Ο ζηπιεόο απηόο θαηαθνξπθώζεθε κε ηελ βνήζεηα κηαο 

ελζσκαησκέλεο ζθαηξηθήο αεξνζηάζκεο θαη κηαο αθόκε βνεζεηηθήο 

αεξνζηάζκεο αζθαιείαο (Δηθόλα 5.5). Σειεπηαίν αιιά πνιύ ζεκαληηθό 

βήκα πξηλ ηελ έλαξμε ησλ κεηξήζεσλ απνηέιεζε ε κέηξεζε ηνπ ύςνπο 

ηεο θεξαίαο ηνπ δέθηε. 

Δπηιέρζεθε λα κελ ρξεζηκνπνηεζεί ηξίπνδαο γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηεο 

θεξαίαο ηνπ δέθηε αιιά λα ηνπνζεηεζεί ζε ζηπιεό θαζώο βαζηθόο ζηόρνο 

ήηαλ ε ειαρηζηνπνίεζε ηνπ ρξόλνπ ησλ κεηξήζεσλ. Η ηνπνζέηεζε 

ζηπιενύ θαηέζηεζε ηελ κέζνδν πην γξήγνξε αιιά θαη πην επέιηθηε ηόζν 

θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ κεηξήζεσλ όζν θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

κεηαθνξάο ηνπ εμνπιηζκνύ. 

 

Δηθόλα 5.5 Τνπνζέηεζε θεξαίαο 

ηνλ επόκελν πίλαθα παξνπζηάδνληαη ηα ύςε νξγάλνπ θαζώο επίζεο θαη 

ν ρξόλνο έλαξμεο θαη ιήμεο θάζε κέηξεζεο GPS. 
 



ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5 : ΠΡΟΓΙΟΡΙΜΟ ΓΔΧΜΔΣΡΙΚΧΝ ΤΦΟΜΔΣΡΙΚΧΝ ΓΙΑΦΟΡΧΝ 

 

71 
 

Κσδηθόο 

λένπ 

ζεκείνπ 

Ύςνο νξγάλνπ 

(m) 

Ηκεξνκελία 

κέηξεζεο  

Ώξα 

έλαξμεο 

Ώξα 

ιήμεο 

8' 1.375 8/5/2010 8:15 8:35 

6' 1.375 8/5/2010 8:43 9:00 

5' 1.375 8/5/2010 9:10 9:30 

4' 1.375 8/5/2010 9:44 10:08 

86' 1.375 8/5/2010 10:22 10:42 

87' 1.375 8/5/2010 10:48 11:08 

68' 1.375 8/5/2010 11:20 11:45 

58' 1.375 8/5/2010 11:58 12:16 

57' 1.375 8/5/2010 12:26 12:43 

56' 1.375 8/5/2010 12:56 13:13 

61' 1.375 10/5/2010 7:30 7:47 

133' 1.389 10/5/2010 8:27 8:45 

160' 1.389 10/5/2010 9:12 9:31 

150' 1.389 10/5/2010 9:55 10:14 

144' 1.389 10/5/2010 10:29 10:47 

143' 1.389 10/5/2010 10:53 11:12 

141' 1.389 10/5/2010 11:24 11:42 

Πίλαθαο 5.2 Σηνηρεία κεηξήζεσλ GPS 
 

5.5. Διαδικαζία μεηπήζευν γευμεηπικήρ συποζηάθμηζηρ 

 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ κεηξήζεσλ GPS πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη 

κεηξήζεηο ησλ νξζνκεηξηθώλ πςνκεηξηθώλ δηαθνξώλ κε ηελ κέζνδν ηεο 

δηπιήο γεσκεηξηθήο ρσξνζηάζκεζεο. Οη εξγαζίεο απηέο δηήξθεζαλ ηξείο 

εκέξεο (11/05/2010, 12/05/2010 θαη 14/05/2010). Πξηλ από ηελ εθηέιεζε 

ησλ κεηξήζεσλ πξαγκαηνπνηήζεθε έιεγρνο κέζνπ-άθξνπ γηα ηελ νξζή 

ιεηηνπξγία ηνπ ρσξνβάηε. Οη ρσξνζηαζκήζεηο παξνπζηάδνληαη ζην 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 ελώ ηα απνηειέζκαηα ηνπο θαηαγξάθνληαη ζηνλ πίλαθα 

5.3. 
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Κυδικόρ 

Ττομεηπικήρ 

Αθεηηπίαρ  

Κυδικόρ          

νέος ζημείος 

Οπθομεηπική 

Ττομεηπική 

διαθοπά  

(m) 

Κλείζιμο aller-

retour       

(mm) 

4 4' -0.752 0.6 

5 5' -0.452 0.0 

6 6' -0.996 0.5 

8 8' -0.391 0.9 

56 56' -0.634 0.6 

57 57' -1.148 0.2 

58 58' -0.884 0.2 

58Α 58' -0.885 0.5 

61 61' -0.442 0.2 

68 68' 3.042 0.4 

86 86' 2.096 0.2 

87 87' -1.779 0.1 

133 133' -1.609 0.5 

141 141' 0.171 0.0 

143 143' -0.691 0.1 

144 144' -0.475 0.0 

150 150' -0.918 0.2 

160 160' -0.160 0.7 

Πίλαθαο 5.3 Απνηειέζκαηα ρσξνζηαζκήζεσλ κεηαμύ πςνκεηξηθήο 

αθεηεξίαο θαη λένπ ζεκείνπ 
  

εκείσζε : 

Οη πςνκεηξηθέο αθεηεξίεο κε θσδηθνύο 58 θαη 58Α ζπλδέζεθαλ κε ην 

ίδην λέν ζεκείν κε θσδηθό 58΄αθνύ ήηαλ ζε πνιύ θνληηλή απόζηαζε θαη 

από ηηο δύν. 

5.6. Επίλςζη βάζευν  
 

ην δίθηπν GPS ζρεκαηίζηεθαλ 17 βάζεηο νη νπνίεο ζπλδένληαλ κε 

ηνλ κόληκν ζηαζκό 098Α ηνπ ζπζηήκαηνο HEPOS ζην θηήξην ηεο 

Κηεκαηνιόγην Α.Δ. ζηελ Αηηηθή. 

Σν ινγηζκηθό πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ επεμεξγαζίαο θαη ηελ 

αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ήηαλ ην «Trimble Geomatics Office». Γηα 

ηελ επίιπζε ησλ βάζεσλ ρξεηάζηεθε λα κεηαθεξζνύλ ηα δεδνκέλα ησλ 
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κεηξήζεσλ ζηα ζεκεία όπνπ ηνπνζεηνύληαλ θάζε θνξά ν δέθηεο 

«Trimble 5800» αιιά θαη ηα δεδνκέλα ηνπ κόληκνπ ζηαζκνύ αλαθνξάο 

098
Α
, γηα ηηο κέξεο θαη ώξεο θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ νπνίσλ κεηξνύζε ν 

θηλνύκελνο δέθηεο, ηα νπνία είραλ αγνξαζηεί από ηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

HEPOS. Σα αξρεία ηόζν ηνπ θηλεηνύ όζν θαη ηνπ ζηαζεξνύ δέθηε ήηαλ 

ζε κνξθή RINEX. 

Σν πξόγξακκα απηό εθηέιεζε όιεο ηηο επηιύζεηο ησλ αλεμάξηεησλ 

βάζεσλ ησλ κεηξεζέλησλ ζεκείσλ ζε ζπλδπαζκό κε  κνληέια 

κεηαζρεκαηηζκνύ κεηαμύ ηνπ ζπζηήκαηνο αλαθνξάο HTRS07 ηνπ 

HEPOS θαη ηνπ  WGS’84, ζην νπνίν θαη δεηνύληαλ ηα γεσκεηξηθά 

πςόκεηξα (Δηθόλα 5.6). 

 

 

Δηθόλα 5.6 Βάζεηο ησλ ζεκείσλ σο πξνο ηνλ κόληκν ζηαζκό 098Α, 

όπσο εκθαλίδνληαη ζην ινγηζκηθό TG Office 

 

Σα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ πξνέθπςαλ από ηελ επίιπζε ησλ βάζεσλ 

θαη ηα νπνία ζα ζρνιηαζηνύλ ζηελ ζπλέρεηα γηα ηνλ έιεγρν ησλ 

επηιύζεσλ παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 5.4. 
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Πίλαθαο 5.4 Σηαηηζηηθά ζηνηρεία επίιπζεο βάζεσλ ησλ κεηξεζέλησλ ζεκείσλ κε ηελ ηερληθή ηνπ ζρεηηθνύ ζηαηηθνύ 

εληνπηζκνύ [Coordinate System GGRS87 (HEPOS), Geoid Model EGM96 (Global)] 
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5.6.1. Αποηελέζμαηα  επιλύζευν 

Σν πξόγξακκα «Trimble Geomatics Office» παξείρε ηελ δπλαηόηεηα 

ππνινγηζκνύ ηνπ γεσκεηξηθνύ πςνκέηξνπ  ησλ κεηξεζέλησλ ζεκείσλ όρη 

κόλν σο πξνο ην ειιεηςνεηδέο ηνπ ζπζηήκαηνο αλαθνξάο ην νπνίν 

ρξεζηκνπνηεί ην HEPOS δειαδή ην HTRS07 αιιά θαη ζην ειιεηςνεηδέο 

ηνπ ζπζηήκαηνο WGS’84 (ην GRS’80). 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα 5.5 παξνπζηάδνληαη ηα γεσκεηξηθά πςόκεηξα 

ησλ λέσλ θνξπθώλ h (Height) σο πξνο ην ειιεηςνεηδέο πνπ ρξεζηκνπνηεί 

ην WGS’84 θαη ε ηππηθή ηνπο απόθιηζε, όπσο απηά ππνινγίζηεθαλ από 

ην πξόγξακκα «Trimble Geomatics Office». 

 

Κυδικόρ νέος 

ζημείος 

Γευμεηπικό 

Ττόμεηπο  

WGS'84             

(Height) 

(m) 

Σςπική απόκλιζη 

Γευμεηπικών 

Ττομέηπυν  

(mm) 

4' 112.305 ±38 

5' 123.746 ±7 

6' 125.735 ±9 

8' 129.394 ±19 

56' 113.826 ±23 

57' 113.135 ±10 

58' 108.361 ±11 

61' 121.247 ±22 

68' 151.374 ±850 

86' 164.067 ±6 

87' 149.917 ±25 

133' 115.596 ±10 

141' 127.585 ±547 

143' 134.666 ±13 

144' 134.974 ±23 

150' 146.475 ±951 

160' 138.225 ±11 

Πίλαθαο 5.5 Απνηειέζκαηα επηιύζεσλ βάζεσλ – Γεσκεηξηθά πςόκεηξα 

λέσλ ζεκείσλ 
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5.6.2 Παπαηηπήζειρ-Πποβλήμαηα επιλύζευν  
  

Όπσο έρεη αλαθεξζεί ζην θεθάιαην 2 (βι. παξάγξαθν 2.6.2) ηα 

θπξηόηεξα ζηνηρεία ηα νπνία παξέρνληαη ύζηεξα από ηελ επίιπζε ησλ 

βάζεσλ είλαη δύν : 

 Ο ηύπνο ηεο επίιπζεο πνπ επηηεύρζεθε ν νπνίνο κπνξεί λα 

είλαη Fixed ή Float. 

 Η παξάκεηξνο Ratio, ε νπνία πξέπεη λα είλαη κεγαιύηεξε από 3 

(όζν κεγαιύηεξε π.ρ. 30 ηόζν ην θαιύηεξν). 

 Η παξάκεηξνο Reference Variance (refvar), ε νπνία πξέπεη λα 

είλαη κηθξόηεξε από 4 (λα πιεζηάδεη ηελ κνλάδα). 

 Ο δείθηεο RMS (Root Mean Square – Μέζν Σεηξαγσληθό 

ζθάικα. 

Δπνκέλσο ζπλνςίδνληαο ην ratio θαη ην refvar είλαη αδηάζηαηνη 

δείθηεο, ελώ ην RMS κεηξηέηαη ζε κέηξα. Γείθηεο θαιήο επίιπζεο είλαη 

απνηειέζκαηα κε όζν ην δπλαηό κεγαιύηεξν ην ratio, ελ αληηζέζεη κε 

ηνπο άιινπο 2 δείθηεο πνπ πξέπεη λα είλαη όζν ην δπλαηό κηθξόηεξνη, 

όπνπ ηδίσο γηα ην refvar λα είλαη όζν ην δπλαηό θνληά ζηελ κνλάδα. 

Δπνκέλσο, ην επόκελν βήκα ήηαλ λα γίλεη ν έιεγρνο ηνπ ηύπνπ ησλ 

επηιύζεσλ αιιά θαη ησλ παξακέηξσλ Ratio θαη refvar, ηα νπνία 

παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 5.4. 

 

ηηο 15 από ηηο 17 βάζεηο νη νπνίεο κεηξήζεθαλ επηηεύρζεθε ιύζε 

ηύπνπ Iono free fixed, δειαδή έγηλε επίιπζε ησλ αζαθεηώλ θάζεο θαη 

πξνζδηνξίζηεθαλ νη αθέξαηνη αξηζκνί κεθώλ θέξνληνο θύκαηνο ηνπ 

ζήκαηνο πνπ έιαβε ε θεξαία ηνπ δέθηε. Αληίζεηα, ππήξμαλ δύν βάζεηο 

ζηηο νπνίεο επηηεύρζεθε ιύζε ηύπνπ float, δειαδή πξνζδηνξίζηεθε κε 

αθέξαηνο αξηζκόο κεθώλ θύκαηνο. Σα ζεκεία ηα νπνία κεηείραλ ζηηο δύν 

απηέο βάζεηο ήηαλ νη λέεο θνξπθέο κε θσδηθνύο 68’ θαη 141’.  

Παξαηεξώληαο ηα δηαγξάκκαηα «Satellite phase tracking» γηα απηά 

ηα δύν ζεκεία, πνπ βξίζθνληαη ζην ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2, έγηλε αληηιεπηό 

πσο επηηεύρζεθε ηέηνηνπ ηύπνπ ιύζε θαζώο ν δέθηεο  ζε απηά ηα ζεκεία 

δελ κπόξεζε λα εληνπίζεη θαη λα θαηαγξάςεη δεδνκέλα ζπλερόκελα από 

ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξηο δνξπθόξνπο.  

Δπηπιένλ, από ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα 5.4 ηα RMS, ηα νπνία 

ππνδειώλνπλ ηελ αθξίβεηα πξνζδηνξηζκνύ ησλ ζεκείσλ, παξαηεξήζεθε 

όηη επηηεύρζεθε αθξίβεηα από 40mm κέρξη 10mm. Σέινο, παξαηεξώληαο 

όια ηα δηαγξάκκαηα «Satellite phase tracking», πνπ βξίζθνληαη ζην 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2, βξέζεθε αθόκα έλα ζεκείν, απηό κε θσδηθό 150’, ζην 

νπνίν παξόιν πνπ επηηεύρζεθε  ιύζε ηύπνπ fixed δελ είρε γίλεη 
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θαηαγξαθή ηεζζάξσλ δνξπθόξσλ. Ύζηεξα από ηηο παξαπάλσ 

παξαηεξήζεηο ζεσξήζεθε ζθόπηκν λα κελ ρξεζηκνπνηεζνύλ νη κεηξήζεηο 

πνπ θαηέγξαςε ν δέθηεο ηνπ ζπζηήκαηνο GPS ζηηο λέεο θνξπθέο κε 

θσδηθνύο 68’, 141’ θαη 150’. 

Οη λέεο απηέο θνξπθέο είραλ πινπνηεζεί κε ζθνπό λα γίλνπλ 

κεηξήζεηο GPS ζε απηέο γηα λα δνζεί ζηελ ζπλέρεηα (βι. παξάγξαθν 5.1) 

γεσκεηξηθό πςόκεηξν ζηα αληίζηνηρα Repères ηνπ ρσξνζηαζκηθνύ 

δηθηύνπ Αζελώλ I θαη λα ππνινγηζηεί ε κεηαβνιή ΓΝ ηνπ γεσεηδνύο ζε 

απηέο. 

Δπεηδή, ε πεξηνρή ε νπνία βξίζθνληαη νη πςνκεηξηθέο απηέο 

αθεηεξίεο είλαη πνιύ ππθλνδνκεκέλε κε ςειά θηήξηα ζεσξήζεθε 

πξνηηκόηεξν λα κελ γίλεη πξνζπάζεηα ίδξπζεο λέσλ θνξπθώλ θαη 

κέηξεζεο ηνπο κε GPS. 

Απνθαζίζηεθε νη πςνκεηξηθέο απηέο αθεηεξίεο λα πάξνπλ 

γεσκεηξηθό πςόκεηξν από ηηο πην θνληηλέο πςνκεηξηθέο αθεηεξίεο, αθνύ 

πξνεγνπκέλσο κεηξήζεθε ε νξζνκεηξηθή ηνπο πςνκεηξηθή δηαθνξά κε 

γεσκεηξηθή ρσξνζηάζκεζε. Η πςνκεηξηθή αθεηεξία 68 απνθαζίζηεθε 

λα ζπλδεζεί κε γεσκεηξηθή ρσξνζηάζκεζε κε ηελ αθεηεξία 87, ε νπνία 

είρε πάξεη πξνεγνπκέλσο γεσκεηξηθό πςόκεηξν από ηελ λέα θνξπθή 87’. 

Αληίζηνηρα νη πςνκεηξηθέο αθεηεξίεο 141 θαη 150 ζπλδέζεθαλ κε ηελ 

144 θαζώο ήηαλ νη πην θνληηλέο. Σα απνηειέζκαηα ησλ γεσκεηξηθώλ 

απηώλ ρσξνζηαζκήζεσλ παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 5.6, ελώ νη 

κεηξήζεηο ζην ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1. 

 

Κυδικόρ 

Ττομεηπικήρ 

Αθεηηπίαρ  

Κυδικόρ 

Ττομεηπικήρ 

Αθεηηπίαρ  

Οπθομεηπική 

Ττομεηπική 

διαθοπά    

   (m) 

Κλείζιμο 

aller-

retour       

(mm) 

Απόζηαζη 

Υυπο- 

ζηάθμηζηρ 

(m) 

87 68 -8.675 1.6 99.0 

144 141 -7.328 1.4 413.5 

144 150 8.354 3.1 1184.9 

 

Πίλαθαο 5.6 Απνηειέζκαηα ρσξνζηαζκήζεσλ κεηαμύ δύν πςνκεηξηθώλ 

αθεηεξηώλ  
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5.7. Πποζδιοπιζμόρ γευμεηπικών ςτομέηπυν κοπςθών δικηύος 
 

Σα  γεσκεηξηθά πςόκεηξα ησλ πςνκεηξηθώλ αθεηεξηώλ ηνπ δηθηύνπ 

Αζελώλ I πξνζδηνξίζζεθαλ ρξεζηκνπνηώληαο ηελ κέζνδν πνπ αλαιύζεθε 

ζηελ παξάγξαθν 5.1. θαη ηνλ ηύπν 5.4. Σα απνηειέζκαηα ηα νπνία 

πξνέθπςαλ παξνπζηάδνληαη ζηελ ζπλέρεηα ζηνλ  πίλαθα 5.8. 

Η ηππηθή απόθιηζε ησλ γεσκεηξηθώλ πςνκέηξσλ ησλ ζεκείσλ ηα 

νπνία ζπλδέζεθαλ θαη πήξαλ ηελ ηηκή ηνπο από ηα λέα βνεζεηηθά ζεκεία 

(θαξθηά) πξνθύπηεη εθαξκόδνληαο λόκν κεηάδνζεο ζθαικάησλ ζηνλ 

ηύπν 5.4. πγθεθξηκέλα ηζρύεη όηη : 

2 2

reper ί reper ίh h 
  

                                                                                   (5.5) 

Δθόζνλ  
2 1

* 0.5
reper reper e in mm 

    
 

 αθνύ 0.5e mm   

θαη n=1 ν αξηζκόο ησλ ζηάζεσλ ηόηε ηζρύεη όηη  
reperh h ί  . 

Δπνκέλσο ε ηππηθή απόθιηζε ηνπ γεσκεηξηθνύ πςνκέηξνπ θάζε 

πςνκεηξηθήο αθεηεξίαο είλαη πξαθηηθά ίδηα κε ηελ ηππηθή απόθιηζε ηνπ 

γεσκεηξηθνύ πςνκέηξνπ ηνπ αληίζηνηρνπ βνεζεηηθνύ  ζεκείνπ. 

Με ηνλ ίδην ηξόπν πξνθύπηεη ε ηππηθή απόθιηζε ησλ γεσκεηξηθώλ 

πςνκέηξσλ ησλ ηξηώλ ζεκείσλ (reper1) (68, 141, 150) ηα νπνία 

ζπλδέζεθαλ θαη πήξαλ ηελ ηηκή ηνπο από ηηο θνληηλόηεξεο ζε απηά 

πςνκεηξηθέο αθεηεξίεο (reper2). 

1 2 2 1

2 2

reper reper reper reperh h  
                                                     (5.6) 

ε απηή ηε πεξίπησζε ππνινγίζηεθε πξώηα ην ζθάικα ηεο 

νξζνκεηξηθήο πςνκεηξηθήο δηαθνξάο κεηαμύ ησλ δπν πςνκεηξηθώλ 

αθεηεξηώλ, θαζώο ε απόζηαζε κεηαμύ ηνπο ήηαλ κεγαιύηεξε θαη δελ 

κπνξνύζε λα ζεσξεζεί ακειεηέν. Σν ζθάικα απηό γηα θάζε κηα από ηηο 

νξζνκεηξηθέο πςνκεηξηθέο δηαθνξέο πξνέθπςε ρξεζηκνπνηώληαο ηνλ 

παξαθάησ ηύπν : 

2 1
*

reper reper e in 
                                                                          (5.7) 

Όπνπ 0.5e mm  . 
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Κυδικόρ 

reper2   

Κυδικόρ 

reper1  

ΔΗ 

 (m) 

Απιθμόρ 

ζηάζευν 

n 

θάλμα ΔΗ (mm) 

2 1
*

reper reper e in 
     

87 68 -8.675 5 1.1 

144 141 -7.328 5 1.1 

144 150 8.354 16 2 

Πίλαθαο 5.7 Τππηθέο απνθιίζεηο νξζνκεηξηθώλ πςνκεηξηθώλ 

δηαθνξώλ ΓΗ87-68 , ΓΗ144-141 , ΓΗ144-150 
 

Δπνκέλσο ρξεζηκνπνηώληαο ηνλ ηύπν 5.6 ππνινγίζηεθε ε ηππηθή 

απόθιηζε ηνπ γεσκεηξηθνύ πςνκέηξνπ ησλ ηξηώλ ζεκείσλ (68,141 θαη 

150) πνπ ζπλδέζεθαλ θαη πήξαλ ηηο ηηκέο ηνπο από ηηο θνληηλόηεξεο ζε 

απηά πςνκεηξηθέο αθεηεξίεο.
 

 

Κυδικόρ 

ςτομεηπικήρ 

αθεηηπίαρ 

WGS'84 

Γευμεηπικό 

ςτόμεηπο 

ςτομεηπικήρ 

αθεηηπίαρ(m) 

Σςπική απόκλιζη 

Γευμεηπικών 

Ττομέηπυν  

(mm) 

4 113.057 ±38 

5 124.198 ±7 

6 126.731 ±9 

8 129.785 ±19 

56 114.460 ±23 

57 114.283 ±10 

58 109.245 ±11 

58Α 109.246 ±11 

61 121.689 ±22 

68 143.021 ±25 

86 161.971 ±6 

87 151.696 ±25 

133 117.205 ±10 

141 128.121 ±23 

143 135.357 ±13 

144 135.449 ±23 

150 143.802 ±23 

160 138.385 ±11 

Πίλαθαο 5.8 Γεσκεηξηθά πςόκεηξα πςνκεηξηθώλ αθεηεξηώλ ζην 

WGS’84 
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5.8.Πποζδιοπιζμόρ γευμεηπικών ςτομεηπικών διαθοπών ζηο 

ανηίζηοισο δίκηςο ηυν ΔΗ  

Μεηά ηνλ ππνινγηζκό ησλ γεσκεηξηθώλ πςνκέηξσλ ησλ 18 θνξπθώλ 

ηνπ δηθηύνπ Αζελώλ I, έγηλε ν ππνινγηζκόο ησλ αληίζηνηρσλ 

γεσκεηξηθώλ πςνκεηξηθώλ δηαθνξώλ ζε ζρέζε κε ην δίθηπν ησλ 

νξζνκεηξηθώλ πςνκεηξηθώλ δηαθνξώλ.  

Σα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 5.9 αιιά θαη 

ζρεκαηηθά ζην ζρέδην 5.1. 

Ττομεηπικέρ 

Αθεηηπίερ 

WGS'84 

Δh (m) 

Ττομεηπικέρ 

Αθεηηπίερ 

WGS'84 

Δh (m) 

5 4 -11.141 160 61 -16.696 

5 6 2.533 8 5 -5.587 

6 8 3.054 58α 56 5.214 

6 4 -13.674 61 68 21.332 

4 57 1.225 86 8 -32.186 

57 58α -5.037 86 6 -35.240 

68 87 8.675 5 68 18.823 

86 87 -10.276 57 61 7.406 

58α 133 7.958 68 86 18.950 

133 160 21.181 56 61 7.229 

160 56 -23.926 56 150 29.343 

150 143 -8.445 57 133 2.922 

143 144 0.09115 133 56 -2.745 

143 141 7.237 150 160 -5.417 

144 141 -7.328    

141 150 15.682    

58 133 7.960    

144 150 8.354    

58 57 5.038    

56 5 9.738    

58 4 3.813    

 

Πίλαθαο 5.9 Γεσκεηξηθέο Υςνκεηξηθέο δηαθνξέο WGS’84  

 

 

ην ζρήκα 5.1, παξνπζηάδνληαη γξαθηθά νη ηηκέο ησλ γεσκεηξηθώλ 

πςνκεηξηθώλ δηαθνξώλ ζην WGS’84. 
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Σρήκα 5.1 Σρεκαηηθή παξνπζίαζε ησλ γεσκεηξηθώλ πςνκεηξηθώλ 

δηαθνξώλ ζην ειιεηςνεηδέο αλαθνξάο ηνπ WGS’84 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6 

ΠΡΟΓΙΟΡΙΜΟ ΣΗ ΑΠΟΥΗ (Ν) ΣΟΤ ΓΔΩΔΙΓΟΤ  
 

6.1. Γενικά 

Όπσο αλαθέξζεθε δηεμνδηθά ζην πξώην θεθάιαην κία από ηηο 

ζεκαληηθόηεξεο ζρέζεηο ηεο γεσδαηζίαο είλαη απηή πνπ ζπλδέεη ηηο ηξείο 

επηθάλεηεο αλαθνξάο δειαδή ην γεσεηδέο, ην ειιεηςνεηδέο εθ 

πεξηζηξνθήο θαη ηελ θπζηθή γήηλε επηθάλεηα.  

h H N                                                                                           (6.1) 

Γλσξίδνληαο επνκέλσο ηελ ηηκή ηεο απνρήο ηνπ γεσεηδνύο (Ν) γηα 

θάπνην ζεκείν γίλεηαη εθηθηόο ν ππνινγηζκόο ηνπ νξζνκεηξηθνύ 

πςνκέηξνπ ηνπ ζεκείνπ εάλ πξνεγνπκέλσο έρεη πξνζδηνξηζζεί ην 

γεσκεηξηθό ηνπ πςόκεηξν. Σν γεγνλόο απηό δηεπθνιύλεη πνιιέο 

ηνπνγξαθηθέο εξγαζίεο ζηηο νπνίεο ήηαλ αλαγθαία ε κέηξεζε ηνπ 

νξζνκεηξηθνύ πςνκέηξνπ, αληηθαζηζηώληαο ηελ πιένλ κε ηε κέηξεζε 

γεσκεηξηθώλ πςνκέηξσλ ρξεζηκνπνηώληαο ην παγθόζκην ζύζηεκα 

γεσδαηηηθνύ εληνπηζκνύ GPS. Εύθνια ζπκπεξαίλεηαη όηη ε γλώζε ηεο 

απνρήο ηνπ γεσεηδνύο κε όζν ην δπλαηόλ κεγαιύηεξε αθξίβεηα θαζνξίδεη 

ηε δπλαηόηεηα ηέηνηνπ είδνπο κεηαηξνπώλ. 

6.2. Πποζδιοπιζμόρ ηηρ αποσήρ Ν ηος γευειδούρ  

Ήδε από ην πξώην θεθάιαην έρνπλ αλαθεξζεί νη βαζηθέο κέζνδνη 

πξνζδηνξηζκνύ ηεο απνρήο ηνπ γεσεηδνύο θαη επνκέλσο ηεο κνξθήο ηνπ. 

ηελ ζπγθεθξηκέλε δηπισκαηηθή εξγαζία απνθαζίζηεθε λα γίλεη 

πξνζδηνξηζκόο ηεο απνρήο Ν ηνπ γεσεηδνύο, ζε έλα ηκήκα ηνπ θέληξνπ 

ηεο Αζήλαο ρξεζηκνπνηώληαο 18 πςνκεηξηθέο αθεηεξίεο.  

Γηα ηνλ ζθνπό απηό ρξεηάζηεθε λα πξνζδηνξηζηνύλ ηα γεσκεηξηθά 

πςόκεηξα ησλ θνξπθώλ ηνπ δηθηύνπ σο πξνο WGS’84 (κε ειιεηςνεηδέο 

ην GRS’80). Επηπιένλ ήηαλ ήδε γλσζηά ηα νξζνκεηξηθά πςόκεηξα ησλ 

πςνκεηξηθώλ απηώλ αθεηεξηώλ ηα νπνία είραλ κεηξεζεί ζην πιαίζην 

άιιεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. 

Επνκέλσο, ρξεζηκνπνηώληαο ηελ ζρέζε 6.1 πνπ ζπλδέεη ηα δύν απηά 

πςόκεηξα, έγηλε ν ππνινγηζκόο ηεο απνρήο Ν ηνπ γεσεηδνύο ζηα 18 

ζεκεία ηνπ δηθηύνπ Αζελώλ ρξεζηκνπνηώληαο ηα απνηειέζκαηα ησλ 



ΚΕΦΑΛΑΘΟ 6 : ΠΡΟΔΘΟΡΘΜΟ ΣΗ ΑΠΟΥΗ (Ν) ΣΟΤ ΓΕΩΕΘΔΟΤ  

 

83 
 

νξζνκεηξηθώλ πςνκέηξσλ θαη από ηηο δύν επηιύζεηο πνπ αλαιύζεθαλ 

ζηελ παξάγξαθν 4.4.2.  

Σα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη ζηνπο πίλαθεο 6.1 θαη 6.2. 

Δπίλςζη με ζηαθεπό ηο 58 (Λαμπαδάπιορ) 

Κυδικόρ 

ςτομε- 

ηπικήρ 

αθεηηπίαρ 

H 

 (m) 

ζH 

(mm) 

WGS’84 

h 

(m) 

ζh 

(mm) 
84WGS΄

   

(m) 

4 74.684 ±1.1 113.057 ±38 38.37 

5 85.760 ±1.2 124.198 ±7 38.44 

6 88.256 ±1.3 126.731 ±9 38.47 

8 91.351 ±1.6 129.785 ±19 38.43 

56 75.934 ±1.4 114.460 ±23 38.53 

57 75.780 ±1 114.283 ±10 38.50 

58 70.747 
 

109.245 ±11 38.50 

58Α 70.746 ±1.3 109.246 ±11 38.50 

61 83.163 ±1 121.689 ±22 38.53 

68 104.513 ±1.4 143.021 ±25 38.51 

86 123.488 ±1.6 161.971 ±6 38.48 

87 113.189 ±1.8 151.696 ±25 38.51 

133 78.694 ±1.2 117.205 ±10 38.51 

141 89.498 ±4.3 128.121 ±23 38.62 

143 96.829 ±4.4 135.357 ±13 38.53 

144 96.825 ±4.4 135.449 ±23 38.62 

150 105.176 ±4.2 143.802 ±23 38.63 

160 99.882 ±1.3 138.385 ±11 38.50 

Πίνακας 6.1 Προζδιοριζμός ηης αποτής (Ν)  ηοσ γεφειδούς ζηο  

WGS’84 με ηην επίλσζη από ηο 58(Λαμπαδάριος) 
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Δπίλςζη με ζηαθεπό ηο 5 (Γ.Τ..) 

Κυδικόρ ςτομε- 

ηπικήρ 

αθεηηπίαρ 

H (m) 
ζH 

(mm) 

WGS’84 

h(m) 
ζh 

(mm) 
84WGS΄

 (m) 
 

4 74.863 ±0.6 113.057 ±38 38.19 

5 85.938 
 

124.198 ±7 38.26 

6 88.435 ±0.8 126.731 ±9 38.30 

8 91.529 ±1.1 129.785 ±19 38.26 

56 76.113 ±1.4 114.460 ±23 38.35 

57 75.959 ±1.1 114.283 ±10 38.32 

58 70.926 ±1.2 109.245 ±11 38.32 

58Α 70.925 ±1.4 109.246 ±11 38.32 

61 83.342 ±1.1 121.689 ±22 38.35 

68 104.691 ±1.1 143.021 ±25 38.33 

86 123.666 ±1.2 161.971 ±6 38.31 

87 113.367 ±1.6 151.696 ±25 38.33 

133 78.872 ±1.5 117.205 ±10 38.33 

141 89.677 ±4.3 128.121 ±23 38.44 

143 97.008 ±4.4 135.357 ±13 38.35 

144 97.004 ±4.4 135.449 ±23 38.44 

150 105.355 ±4.3 143.802 ±23 38.45 

160 100.060 ±1.4 138.385 ±11 38.33 

Πίνακας 6.2 Προζδιοριζμός ηης αποτής (Ν)  ηοσ γεφειδούς ζηο 

WGS’84 με ηην επίλσζη από ηο 5 (Γ.Υ.Σ.) 

 

Οη ηηκέο ηεο απνρήο ηνπ γεσεηδνύο (Ν) ρξεζηκνπνηώληαο ηα  

νξζνκεηξηθά πςόκεηξα από ηελ επίιπζε κε ζηαθεπό ηο 58 (πίλαθαο 6.1), 

παξνπζηάδνπλ κεηαβνιέο ηεο ηάμεο ησλ κεξηθώλ cm. πγθεθξηκέλα όζνλ 
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αθνξά ηελ απνρή ηνπ γεσεηδνύο από ην ειιεηςνεηδέο αλαθνξάο ηνπ 

WGS’84 απηή θπκαίλεηαη από 38.37m κέρξη 38.63m δειαδή ε κέγηζηε 

κεηαβνιή πνπ εκθαλίδεηαη είλαη 26cm..  

Αληίζηνηρεο κεηαβνιέο παξνπζηάδνπλ νη ηηκέο ηεο απνρήο ηνπ 

γεσεηδνύο (Ν) ρξεζηκνπνηώληαο ηα νξζνκεηξηθά πςόκεηξα από ηελ 

επίιπζε κε ζηαθεπό ηο 5 (πίλαθαο 6.2). Η απνρή ηνπ γεσεηδνύο από ην 

ειιεηςνεηδέο αλαθνξάο ηνπ WGS’84 θπκαίλεηαη από 38.19m κέρξη 

38.45m δειαδή ε κέγηζηε κεηαβνιή πνπ εκθαλίδεηαη είλαη 26cm.  

Επνκέλσο παξόιν πνπ νη ηηκέο ηεο απνρήο ηνπ γεσεηδνύο (Ν) από ην 

WGS’84 πνπ πξνθύπηνπλ από ηηο δπν επηιύζεηο είλαη δηαθνξεηηθέο, 

θαζώο έρνπλ γίλεη ρξεζηκνπνηώληαο δηαθνξεηηθή αξρή νξζνκεηξηθώλ 

πςνκέηξσλ, ε κέγηζηε κεηαβνιή πνπ εκθαλίδνπλ είλαη ίδηα θαη ίζε κε 

26cm.  

Υξεζηκνπνηώληαο ην ινγηζκηθό «Trimble Geomatics Office» 

πξνζδηνξίζηεθαλ νη αληίζηνηρεο ηηκέο ηεο απνρήο ηνπ γεσεηδνύο Ν ζην 

ειιεηςνεηδέο αλαθνξάο ηνπ ΔΓΑ’87. Οη ηηκέο απηέο βξέζεθαλ πεξίπνπ 

ίζεο κε 10m γηα όια ηα ζεκεία ηνπ δηθηύνπ θαη δηαθνξνπνηνύληαη από ηηο 

αληίζηνηρεο γλσζηέο ηηκέο ηεο απνρήο ηνπ γεσεηδνύο ζην ΕΓΑ’87 γηα 

ηελ πεξηνρή, πνπ είλαη πεξίπνπ ίζεο κε 7m. 

Η δηαθνξνπνίεζε απηή ησλ πεξίπνπ 3m νθείιεηαη ζηνλ 

κεηαζρεκαηηζκό πνπ ρξεζηκνπνηεί ε Κηεκαηνιόγην Α.Ε. γηα ηελ 

κεηαηξνπή ησλ ζπληεηαγκέλσλ από ην HTRS07 ζην ΕΓΑ΄87 θαη είλαη 

ελζσκαησκέλνο ζην ινγηζκηθό «Trimble Geomatics Office». 

Υξεζηκνπνηώληαο ηηο γεσθεληξηθέο ζπληεηαγκέλεο ηνπ ζεκείνπ κε 

θσδηθό 5 (πνπ βξέζεθαλ από ην «Trimble Geomatics Office») θαη 

εθαξκόδνληαο ηηο ζρέζεηο κεηαζρεκαηηζκνύ πξνέθπςαλ νη ειιεηςνεηδείο 

ζπληεηαγκέλεο θ, ι, h ζην ΕΓΑ΄87 γηα ην ζεκείν. Πην ζπγθεθξηκέλα 

πξνέθπςε όηη ην γεσκεηξηθό πςόκεηξν ζην ζεκείν 5 είλαη h=92.67m. 

Γλσξίδνληαο ην νξζνκεηξηθό πςόκεηξν ηνπ ζεκείνπ (Η=85.760m) 

ππνινγίζηεθε ε ηηκή ηεο απνρήο Ν ηνπ γεσεηδνύο σο πξνο ην 

ειιεηςνεηδέο αλαθνξάο ηνπ ΕΓΑ’87, ε νπνία βξέζεθε ίζε κε Ν=6.91m, 

γεγνλόο πνπ επηβεβαηώλεη ηα πξνεγνύκελα. 
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6.3. Πποζαπμογή επιπέδος  

Γλσξίδνληαο πιένλ ηελ απνρή ηνπ γεσεηδνύο (Ν) ζηελ ζπγθεθξηκέλε 

πεξηνρή γηα ηηο 18 πςνκεηξηθέο αθεηεξίεο ηνπ δηθηύνπ αθνινπζήζεθε ε 

δηαδηθαζία εύξεζεο ηεο εμίζσζεο ηνπ επηπέδνπ ην νπνίν πξνζαξκόδεηαη 

θαιύηεξα ζε απηά. Σν πιενλέθηεκα ελόο ηέηνηνπ επηπέδνπ είλαη όηη 

κπνξεί εύθνια λα ππνινγηζηεί αξθεί λα ππάξρνπλ ηνπιάρηζηνλ ηξία 

ζεκεία κε γλσζηά νξζνκεηξηθά θαη γεσκεηξηθά πςόκεηξα. 

Η εμίζσζε ελόο ηέηνηνπ επηπέδνπ δίλεηαη από ηελ ζρέζε 6.2 : 

i i i i ih H N x y                                                                                                  (6.2) 

Όπνπ  

xi, yi : νη ζπληεηαγκέλεο ηνπ ζεκείνπ i ζηελ Πξνβνιή πνπ 

εθαξκόδεηαη ζην  WGS’84. 

Ν : ε ηηκή ηεο απνρήο ηνπ γεσεηδνύο ζην ζεκείν i σο πξνο ην 

ειιεηςνεηδέο πνπ ρξεζηκνπνηεί ην WGS’84. 

Hi, hi : ην νξζνκεηξηθό θαη ην γεσκεηξηθό πςόκεηξν ζην ζεκείν i. 

α, β, γ : νη άγλσζηεο παξάκεηξνη ηνπ επηπέδνπ. 

Η εμίζσζε απηή κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ ππνινγηζκό ησλ 

ηηκώλ απνρήο (Ν) ηνπ γεσεηδνύο ζηελ πεξηνρή ώζηε λα κπνξνύλ λα 

κεηαηξαπνύλ ην γεσκεηξηθά πςόκεηξα ζε νξζνκεηξηθά πςόκεηξα. 

Ο ππνινγηζκόο ησλ άγλσζησλ παξακέηξσλ ηεο εμίζσζεο ηνπ 

επηπέδνπ πξαγκαηνπνηήζεθε δύν θνξέο ρξεζηκνπνηώληαο ζηελ πξώηε 5 

πςνκεηξηθέο αθεηεξίεο θαη ζηελ δεύηεξε 8. Η επηινγή ησλ ζεκείσλ ήηαλ 

ηέηνηα ώζηε λα θαιύπηνπλ επαξθώο ηελ έθηαζε ηεο πεξηνρήο. Δελ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ όια ηα ζεκεία πξνθεηκέλνπ λα κπνξεί λα γίλεη 

έιεγρνο πξνζαξκνγήο ηνπ επηπέδνπ. 

6.3.1 Πποζαπμογή επιπέδος με σπήζη 5 ςτομεηπικών αθεηηπιών  

ε απηή ηελ πεξίπησζε νη πςνκεηξηθέο αθεηεξίεο νη νπνίεο 

επηιέρζεζαλ ήηαλ νη : 58, 86, 133, 143 θαη 160. 

a) Υξεζηκνπνηώληαο ηα νξζνκεηξηθά πςόκεηξα από ηελ επίιπζε κε 

ζηαζεξό ην 58  πξνζδηνξίζηεθε ην επίπεδν κε εμίζσζε : 
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5 51.9090*10 1.2456*10 20.1357i i iN x y                                      (6.3) 

κε a posteriori ηππηθό ζθάικα ˆ 0.003    θαη 
63.9695*10a
  ,

61.0316*10
  , 3.0337    

b) Υξεζηκνπνηώληαο ηα νξζνκεηξηθά πςόκεηξα από ηελ επίιπζε κε 

ζηαζεξό ην 5  πξνζδηνξίζηεθε ην επίπεδν κε εμίζσζε : 

6 55.0418*10 1.0882*10 16.7347i i iN x y                                        (6.4) 

κε a posteriori ηππηθό ζθάικα ˆ 0.004    θαη 

65.4019*10a
  ,

61.4038*10
  , 4.1285    

Υξεζηκνπνηώληαο ηνπο ηύπνπο 6.3 θαη 6.4 κπνξνύλ λα ππνινγηζηνύλ 

λέεο ηηκέο ηεο απνρήο (Ν) ηνπ γεσεηδνύο γηα ηα ππόινηπα 13 ζεκεία ηνπ 

δηθηύνπ θαη ζηελ ζπλέρεηα λα ππνινγηζηνύλ εθ λένπ ηα νξζνκεηξηθά ηνπο 

πςόκεηξα κέζσ ηηο ζρέζεο h N   . Απηόο ν ππνινγηζκόο 

ιεηηνπξγεί σο έιεγρνο πξνζαξκνγήο ηνπ επηπέδνπ. Σα απνηειέζκαηα 

παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 6.3. 

Επηπιένλ ειέρζεζαλ πσο νη ζπληειεζηέο (α, β, γ) ηνπ θάζε επηπέδνπ 

είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθνί. 
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Κυδικόρ 

Ττομε- 

ηπικήρ 

Αθεηηπίαρ 

επίλςζη με ζηαθεπό ηο 58 επίλςζη με ζηαθεπό ηο 5 

Οπθομεηπικά 

ςτόμεηπα Η 

(m) 

Γευμεηπικά 

ςτόμεηπα 

WGS'84 h (m) 

H
I 
= h – N

Ι
 

(m) από ηην 

εξίζυζη 

επιπέδος 6.3 

H-H
I 
(cm) 

Οπθομεηπικά 

ςτόμεηπα Η 

(m) 

Γευμεηπικά 

ςτόμεηπα 

WGS'84 h (m) 

H
I 
= h - N

Ι
 (m) 

από ηην 

εξίζυζη 

επιπέδος 6.4 

H-H
I 
(cm) 

4 74.684 113.057 74.56 12.3 74.8625 113.057 74.74 12.2 

5 85.760 124.198 85.71 5.2 85.9384 124.198 85.89 5.3 

6 88.256 126.731 88.25 1.1 88.4348 126.731 88.42 1.5 

8 91.351 129.785 91.30 4.6 91.529 129.785 91.48 5.2 

56 75.934 114.46 75.95 -1.9 76.1125 114.46 76.13 -2.1 

57 75.780 114.283 75.78 0.0 75.959 114.283 75.96 -0.1 

58 70.747 109.245 70.74 0.4 70.9257 109.245 70.92 0.3 

58Α 70.746 109.246 70.74 0.3 70.9248 109.246 70.92 0.1 

61 83.163 121.689 83.19 -2.6 83.3419 121.689 83.36 -2.3 

68 104.513 143.021 104.54 -2.5 104.6907 143.021 104.71 -1.7 

86 123.488 161.971 123.49 -0.3 123.6661 161.971 123.66 0.7 

87 113.189 151.696 113.21 -2.4 113.367 151.696 113.38 -1.6 

133 78.694 117.205 78.70 -0.4 78.8724 117.205 78.88 -0.6 

141 89.498 128.121 89.59 -9.0 89.6765 128.121 89.77 -9.3 

143 96.829 135.357 96.83 0.3 97.0076 135.357 97.01 0.2 

144 96.825 135.449 96.92 -9.3 97.0038 135.449 97.10 -9.3 

150 105.176 143.802 105.29 -11.0 105.3548 143.802 105.46 -10.7 

160 99.882 138.385 99.89 -0.5 100.06 138.385 100.06 0.2 

Πίνακας 6.3 Ορθομεηρικά και γεφμεηρικά συόμεηρα ηφν κορσθών ηοσ δικηύοσ από απεσθείας μεηρήζεις και από 

σπολογιζμό (5 ζεκεία) / Σηα ζηοιτεία με bold έγινε ο έλεγτος προζαρμογής ηοσ επιπέδοσ
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6.3.2 Πποζαπμογή επιπέδος με σπήζη 8 ςτομεηπικών αθεηηπιών  

ε απηή ηελ πεξίπησζε νη πςνκεηξηθέο αθεηεξίεο νη νπνίεο 

επηιέρζεζαλ ήηαλ νη : 57, 58, 61, 68, 86, 87, 133 θαη 144. 

a) Υξεζηκνπνηώληαο ηα νξζνκεηξηθά πςόκεηξα από ηελ επίιπζε κε 

ζηαζεξό ην 58  πξνζδηνξίζηεθε ην επίπεδν κε εμίζσζε : 

5 53.5015*10 3.8263*10 62.5352i i iN x y                                           (6.5) 

κε a posteriori ηππηθό ζθάικα ˆ 0.011    θαη 

51.4484*10a
  ,

63.8932*10
  , 12.4219    

b) Υξεζηκνπνηώληαο ηα νξζνκεηξηθά πςόκεηξα από ηελ επίιπζε κε 

ζηαζεξό ην 5  πξνζδηνξίζηεθε ην επίπεδν κε εμίζσζε : 

5 54.0068*10 3.7643*10 63.7563i i iN x y                                           (6.6) 

κε a posteriori ηππηθό ζθάικα ˆ 0.008    θαη 

51.033*10a
  ,

62.7762*10
  , 8.8578    

Υξεζηκνπνηώληαο ηνπο ηύπνπο 6.5 θαη 6.6 κπνξνύλ λα ππνινγηζηνύλ 

λέεο ηηκέο ηεο απνρήο (Ν) ηνπ γεσεηδνύο γηα ηα ππόινηπα 10 ζεκεία ηνπ 

δηθηύνπ θαη ζηελ ζπλέρεηα λα ππνινγηζηνύλ εθ λένπ ηα νξζνκεηξηθά ηνπο 

πςόκεηξα κέζσ ηηο ζρέζεο h N   . Απηόο ν ππνινγηζκόο 

ιεηηνπξγεί σο έιεγρνο πξνζαξκνγήο ηνπ επηπέδνπ. Σα απνηειέζκαηα 

παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 6.4. 

Επηπιένλ ειέρζεζαλ πσο νη ζπληειεζηέο (α, β, γ) ηνπ θάζε επηπέδνπ 

είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθνί. 
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Κυδικόρ 

Ττομε- 

ηπικήρ 

Αθεηηπίαρ 

επίλςζη με ζηαθεπό ηο 58 επίλςζη με ζηαθεπό ηο 5 

Οπθομεηπικά 

ςτόμεηπα Η 

(m) 

Γευμεηπικά 

ςτόμεηπα 

WGS'84 h (m) 

H
I 
= h – N

Ι
 

(m) από ηην 

εξίζυζη 

επιπέδος 6.5 

H-H
I 
(cm) 

Οπθομεηπικά 

ςτόμεηπα Η 

(m) 

Γευμεηπικά 

ςτόμεηπα 

WGS'84 h (m) 

H
I 
= h - N

Ι
 (m) 

από ηην 

εξίζυζη 

επιπέδος 6.6 

H-H
I 
(cm) 

4 74.684 113.057 74.58 10.2 74.863 113.057 74.76 10.0 

5 85.760 124.198 85.73 3.5 85.938 124.198 85.91 3.3 

6 88.256 126.731 88.26 -0.5 88.435 126.731 88.44 -0.5 

8 91.351 129.785 91.32 3.1 91.529 129.785 91.50 3.1 

56 75.934 114.460 75.95 -1.4 76.113 114.460 76.13 -1.6 

57 75.780 114.283 75.78 0.2 75.959 114.283 75.96 0.0 

58 70.747 109.245 70.75 -0.1 70.926 109.245 70.93 -0.3 

58Α 70.746 109.246 70.75 -0.3 70.925 109.246 70.93 -0.5 

61 83.163 121.689 83.17 -0.4 83.342 121.689 83.35 -0.5 

68 104.513 143.021 104.52 -0.7 104.691 143.021 104.70 -0.6 

86 123.488 161.971 123.47 1.5 123.666 161.971 123.65 1.7 

87 113.189 151.696 113.19 -0.6 113.367 151.696 113.37 -0.4 

133 78.694 117.205 78.69 0.4 78.872 117.205 78.87 0.2 

141 89.498 128.121 89.51 -1.5 89.677 128.121 89.69 -1.8 

143 96.829 135.357 96.74 9.2 97.008 135.357 96.92 9.0 

144 96.825 135.449 96.83 -0.3 97.004 135.449 97.01 -0.5 

150 105.176 143.802 105.21 -3.8 105.355 143.802 105.39 -3.9 

160 99.882 138.385 99.83 4.7 100.060 138.385 100.01 4.7 

Πίνακας 6.4 Ορθομεηρικά και γεφμεηρικά συόμεηρα ηφν κορσθών ηοσ δικηύοσ από απεσθείας μεηρήζεις και από 

σπολογιζμό (8 ζεκεία) / Σηα ζηοιτεία με bold έγινε ο έλεγτος προζαρμογής ηοσ επιπέδοσ
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6.4. Γημιοςπγία σάπηη ηυν αποσών ηος γευειδούρ  

 

Γλσξίδνληαο ηόζν ηα νξζνκεηξηθά πςόκεηξα θάπνησλ ζεκείσλ, ηα 

νπνία έρνπλ πξνζδηνξηζηεί κε ηελ κέζνδν ηεο γεσκεηξηθήο 

ρσξνζηάζκεζεο, όζν θαη ηα γεσκεηξηθά πςόκεηξα, ηα νπνία έρνπλ 

πξνζδηνξηζηεί κε ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο GPS, γίλεηαη δπλαηόο ν 

ππνινγηζκόο ησλ απνρώλ ηνπ γεσεηδνύο ζηα ζπγθεθξηκέλα ζεκεία πνπ 

έγηλαλ νη κεηξήζεηο.  

 

Απηή ε πξνζέγγηζε είλαη γλσζηή σο κία γεσκεηξηθή πξνζέγγηζε γηα 

ηελ κνληεινπνίεζε ελόο ηοπικού γευειδούρ. Σν πιενλέθηεκα απηήο ηεο 

πξνζέγγηζεο είλαη όηη ε γλώζε ηνπ βαξπηηθνύ πεδίνπ ηεο πεξηνρήο δελ 

είλαη απαξαίηεηε. Από ηελ άιιε, ε αθξίβεηα κε ηελ νπνία κπνξνύλ λα 

πξνζδηνξηζηνύλ ζηελ ζπλέρεηα ηα νξζνκεηξηθά πςόκεηξα θαηεπζείαλ 

από παξαηεξήζεηο GPS, είλαη ζπλάξηεζε ηεο αθξίβεηαο κε ηελ νπνία 

πξνζδηνξίζηεθαλ ηα γεσκεηξηθά πςόκεηξα ζηα ζεκεία πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ κνληεινπνίεζε θαη ηελ κέζνδν παξεκβνιήο γηα 

ηελ δεκηνπξγία ηνπ ράξηε ησλ απνρώλ ηνπ γεσεηδνύο γηα ηελ ππό κειέηε 

πεξηνρή.  

 

ηελ ζπγθεθξηκέλε εξγαζία έγηλε ε κνληεινπνίεζε ελόο ηνπηθνύ 

γεσεηδνύο αμηνπνηώληαο ηα νξζνκεηξηθά θαη ηα γεσκεηξηθά πςόκεηξα 18 

θνξπθώλ πνπ βξίζθνληαλ ζην θέληξν ηεο Αζήλαο. Γηα ηνλ ζθνπό απηό 

ρξεζηκνπνηήζεθε ην πξόγξακκα Surfer ην νπνίν είλαη ινγηζκηθό γηα ηελ 

δεκηνπξγία ηζνπςώλ θακπύισλ θαη ηξηδηάζηαησλ κνληέισλ εδάθνπο. 

Παξέρεη ηελ δπλαηόηεηα ζηνλ ρξήζηε λα δηαιέμεη αλάκεζα ζε έλαλ 

κεγάιν αξηζκό από δηαθνξεηηθέο κεζόδνπο παξεκβνιήο γηα ηελ 

επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ. Δέρεηαη ρσξηθά δεδνκέλα όπσο 

ηξηδηάζηαηεο ζπληεηαγκέλεο ηεο κνξθήο Υ, Τ, Ζ ζεκείσλ θαη παξέρεη 

έλαλ θάλλαβν ζηελ δεδνκέλε πεξηνρή πξνζδηνξίδνληαο γηα θάζε θνξπθή 

ηνπ θαλλάβνπ κε ηελ επηιεγκέλε κέζνδν παξεκβνιήο ηελ ηηκή ηεο ηξίηεο 

δηάζηαζεο Ζ. 

Γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπ ράξηε ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα ζηνηρεία πνπ 

παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 6.5. 
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ΚΩΓΙΚΟ 

ΒΟΗΘΗΣΙΚΟΤ 

ΗΜΔΙΟΤ (καπθί) 

HTRS07 (πποβολή WGS’84) 
Νηοπικό από 

επίλςζη με ηο 58 

ηος Λαμπαδάπιος 

(m) 

σ 

 (m) 

y 

 (m)  

4' 476336.145 2203994.736 38.37 

5' 476552.605 2203732.119 38.44 

6' 476635.390 2203597.766 38.47 

8' 476762.769 2203364.196 38.43 

56' 476388.023 2204924.623 38.53 

57' 476445.772 2204663.315 38.50 

58' 476383.469 2204523.908 38.50 

61' 476720.320 2204856.896 38.53 

68' 477035.350 2204041.215 38.51 

86' 477112.846 2203905.384 38.48 

87' 477064.859 2204028.018 38.51 

133' 476417.618 2204976.475 38.51 

141' 476566.830 2207266.137 38.62 

143' 476760.229 2207395.185 38.53 

144' 476761.218 2207426.304 38.62 

150' 476905.188 2206427.398 38.63 

160' 477061.174 2205297.280 38.50 

Πίνακας 6.5 Τελικές ζσνηεηαγμένες ζηο HTRS07 και αποτές ηοπικού 

γεφειδούς 

 

ηελ ζπλέρεηα έγηλε ε εηζαγσγή ησλ δεδνκέλσλ ζην ινγηζκηθό Surfer 

θαη ε δεκηνπξγία ηνπ ράξηε ησλ απνρώλ ηνπ ηνπηθνύ γεσεηδνύο. Η 

παξαγσγή ηνπ ράξηε έγηλε κε ηελ κέζνδν παξεκβνιήο Krigging ε νπνία 

αλαθέξεηαη ζηελ παγθόζκηα βηβιηνγξαθία σο ε πην θαηάιιειε κέζνδνο 

παξεκβνιήο γηα παξαγσγή ραξηώλ πνπ απεηθνλίδνπλ ηηο απνρέο ηνπ 

γεσεηδνύο. Ο ράξηεο ζρεδηάζηεθε κε ηζνδηάζηαζε 0.5cm θαζώο όπσο 

παξαηεξείηαη θαη ζηνλ πίλαθα 6.5 ε κεηαβνιή ηνπ γεσεηδνύο δελ μεπεξλά 

ηα 30cm. 

Από ηνλ ράξηε απηό, κπνξεί θάπνηνο λα ππνινγίζεη ην νξζνκεηξηθό 

πςόκεηξν νπνηνπδήπνηε ζεκείνπ εληόο ηεο πεξηνρήο ηνπ νπνίνπ 

κεηξήζεθε ην γεσκεηξηθό ηνπ πςόκεηξν, εθαξκόδνληαο κηα απιή 

γξακκηθή παξεκβνιή. 
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Φάρηης 6.1 Τριδιάζηαηο μονηέλο ηοπικού γεφειδούς 
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Φάρηης 6.2 Φάρηης ηοπικού γεφειδούς 
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6.5. Πποζδιοπιζμόρ ηηρ αποσήρ Ν από ηα EGM96 και EGM08 
 

Έλα από ηα παγθόζκηα κνληέια γεσεηδνύο ηα νπνία 

ρξεζηκνπνηνύληαη είλαη ην EGM96 πιήξεο ζε βαζκό θαη ηάμε 360, ην 

νπνίν είλαη απνηέιεζκα ηεο ζπλεξγαζίαο ηεο Εζληθήο Υαξηνγξαθηθήο 

ππεξεζίαο ησλ Η.Π.Α., ηεο NASA θαη ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Οράην. 

Εάλ είλαη γλσζηέο νη γεσγξαθηθέο ζπληεηαγκέλεο ησλ ζεκείσλ ζηα νπνία 

δεηείηαη ε απνρή ηνπ γεσεηδνύο Ν ρξεζηκνπνηώληαο απηό ην παγθόζκην 

κνληέιν, ηόηε ππάξρεη ε δπλαηόηεηα εύξεζεο ηεο κέζσ online ππεξεζίαο 

ηνπ δηαδηθηύνπ από ηελ ηζηνζειίδα http://earth-

info.nga.mil/GandG/wgs84/gravitymod/egm96/intpt.html .  

Με αληίζηνηρν ηξόπν ππνινγίδνληαη θαη νη απνρέο ηνπ γεσεηδνύο από 

ην παγθόζκην κνληέιν EGM08 ην νπνίν είλαη πιήξσο αλεπηπγκέλν ζε 

βαζκό θαη ηάμε 2159. 

Οη αβεβαηόηεηεο πξνζδηνξηζκνύ ηεο απνρήο ηνπ γεσεηδνύο από ηα 

δπν παγθόζκηα κνληέια είλαη ±37cm θαη ±22cm γηα ηα EGM96, EGM08 

αληίζηνηρα. 

Έπεηηα από ηνλ ππνινγηζκό ησλ απνρώλ (Ν) ηνπ θάζε κνληέινπ 

γεσεηδνύο από ην ειιεηςνεηδέο GRS’80 πνπ ρξεζηκνπνηείηαη από ην 

ζύζηεκα WGS’84, έγηλε ν πξνζδηνξηζκόο ηεο κεηαβνιήο ΔΝ ηνπ 

πςνκέηξνπ ηνπ γεσεηδνύο ρξεζηκνπνηώληαο σο ζηαζεξό ην ζεκείν κε ηελ 

κεγαιύηεξε ηηκή ηεο απνρήο  Ν (Πίλαθαο 6.6).  

 

Σέινο έγηλε ππνινγηζκόο ηεο κεηαβνιήο ΔΝ ησλ απνρώλ ηνπ ηνπηθνύ 

κνληέινπ γεσεηδνύο θαη από ηηο δπν επηιύζεηο πνπ είραλ ππνινγηζηεί 

ζηελ παξάγξαθν 6.2. 

εκείσζε : 

Σα ζεκεία ζηα νπνία ππνινγίζηεθε ε απνρή Ν ηνπ παγθόζκηνπ 

γεσεηδνύο είλαη ηα λέα ζεκεία ηα νπνία πινπνηήζεθαλ θαη ζηα νπνία είρε 

ηνπνζεηεζεί ν δέθηεο ηνπ ζπζηήκαηνο GPS. Ωζηόζν επεηδή ε απόζηαζε 

ηνπο από ηηο πςνκεηξηθέο αθεηεξίεο είλαη κηθξή νη κεηαβνιή ηεο απνρήο 

ηνπ γεσεηδνύο είλαη ακειεηέα νπόηε νη απνρέο αλαθέξνληαη ζηηο ίδηεο ηηο 

πςνκεηξηθέο αθεηεξίεο. 

http://earth-info.nga.mil/GandG/wgs84/gravitymod/egm96/intpt.html
http://earth-info.nga.mil/GandG/wgs84/gravitymod/egm96/intpt.html
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Κυδικόρ νέος 

ζημείος 

Γευγπαθικό 

πλάηορ (θ) 

WGS’84  

Γευγπαθικό 

μήκορ (λ) 

WGS’84 

96

84

EGM

WGS΄  

Geoid height 

(m) 

08

84

EGM

WGS΄  

Geoid height 

(m) 

96

84

EGM

WGS΄
 

(cm) 

08

84

EGM

WGS΄
 

(cm) 

84WGS΄


(cm)  

από επίλςζη 

58 

84WGS΄


(cm)  

από επίλςζη 

5 

4' 37.98328528 23.7305332 38.53 38.62 11 13 25 25 

5' 37.98092398 23.73300664 38.53 38.62 11 13 19 19 

6' 37.97971521 23.73395368 38.53 38.62 11 13 15 15 

8' 37.97761336 23.73541164 38.53 38.62 11 13 19 19 

56' 37.99166753 23.73109336 38.56 38.65 8 10 10 10 

57' 37.98931391 23.73175961 38.56 38.64 8 11 12 12 

58' 37.98805584 23.73105468 38.55 38.64 9 11 13 13 

61' 37.99106571 23.73487991 38.57 38.66 7 9 10 10 

68' 37.98372216 23.73849368 38.56 38.65 8 10 11 11 

86' 37.98249989 23.73938048 38.56 38.65 8 10 14 14 

87' 37.98360396 23.73883013 38.56 38.65 8 10 12 12 

133' 37.99213564 23.73142869 38.56 38.66 8 9 11 11 

141' 38.01277576 23.73305319 38.62 38.74 2 1 0 0 

143' 38.01394383 23.73525217 38.64 38.75 0 0 9 9 

144' 38.01422433 23.73526243 38.64 38.75 0 0 0 0 

150' 38.00522507 23.73693469 38.61 38.72 3 3 0 0 

160' 37.9950435 23.7387476 38.59 38.69 5 6 12 12 

 

Πίνακας 6.6 Προζδιοριζμός ηης αποτής (Ν) και ηης μεηαβολής ηφν μονηέλφν ηοσ γεφειδούς  από ηο WGS’84/ Το ζηοιτείο 

με bold τρηζιμοποιήθηκε για ηον σπολογιζμό ηης μεηαβολής
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Από ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα 6.6 πξνθύπηεη όηη ζηελ ζπγθεθξηκέλε 

πεξηνρή ππάξρεη κηα κεηαβνιή ηνπ ηνπηθνύ γεσεηδνύο ηεο ηάμεο ησλ 25cm. 

Αληίζεηα ε κεηαβνιή ησλ παγθόζκησλ κνληέισλ γεσεηδνύο EGM96 θαη 

EGM08 είλαη πνιύ κηθξόηεξε ηεο ηάμεο ησλ 11cm θαη 13cm αληίζηνηρα. 

Σν γεγνλόο απηό κπνξεί λα εμεγεζεί θαζώο απηά ηα κνληέια δελ έρνπλ 

ζρεδηαζηεί γηα λα πξνζαξκόδνληαη απόιπηα κόλν ζηνλ ειιαδηθό ρώξν αιιά 

είλαη παγθόζκηα κνληέια.  

6.6. ύγκπιζη ηοπικού μονηέλος με ηα παγκόζμια μονηέλα γευειδούρ 

Μηα αθόκα ζύγθξηζε ε νπνία θξίζεθε απαξαίηεην λα πξαγκαηνπνηεζεί 

είλαη απηή ησλ ηηκώλ ηεο απνρήο Ν ηνπ γεσεηδνύο, νη νπνίεο 

πξνζδηνξίζηεθαλ από ηελ δηαθνξά ησλ νξζνκεηξηθώλ θαη ησλ γεσκεηξηθώλ 

πςνκέηξσλ, κε ηηο αληίζηνηρεο απνρέο ησλ παγθόζκησλ κνληέισλ γεσεηδνύο. 

Πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη νη απνρέο ηνπ ηνπηθνύ γεσεηδνύο αλαθέξνληαη 

ζηηο πςνκεηξηθέο αθεηεξίεο πνπ είραλ ηδξπζεί ην 1920 ελώ νη απνρέο από ηα 

παγθόζκηα κνληέια EGM96 θαη EGM08 αθνξνύλ ηηο λέεο θνξπθέο πνπ 

πινπνηήζεθαλ. Η απόζηαζε όκσο ησλ θνξπθώλ απηώλ από ηηο αξρηθέο 

πςνκεηξηθέο αθεηεξίεο είλαη πάξα πνιύ κηθξή θαη κπνξεί λα ζεσξεζεί όηη 

δελ επεξεάδεη ηελ εμαγσγή ησλ ζπκπεξαζκάησλ θαζώο ζε ηόζν κηθξέο 

απνζηάζεηο ην γεσεηδέο δελ κεηαβάιιεηαη. 

Σα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 6.7. 
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Κυδικόρ 

ςτομεηπικήρ  

Αθεηηπία 

(1) 

ΓΝ=Ν
EGM96

 - Ν
EGM08

 

(cm) 

(2) 

  

Δπίλςζη 58 Δπίλςζη 5 

ΓΝ=Ν
ηοπικό

 - Ν
EGM96

  

(cm) 

(3) 

ΓΝ=Ν
ηοπικό 

- 

Ν
EGM08

 

(cm) 

(4) 

ΓΝ=Ν
ηοπικό

 - Ν
EGM96

  

(cm) 

(5) 

ΓΝ= Ν
ηοπικό 

- Ν
EGM08

 

(cm) 

(6) 

4 -9 -16 -25 -34 -43 

5 -9 -9 -18 -27 -36 

6 -9 -6 -15 -23 -32 

8 -9 -10 -19 -27 -36 

56 -9 -3 -12 -21 -30 

57 -8 -6 -14 -24 -32 

58 -9 -5 -14 -23 -32 

58Α -9 -5 -14 -23 -32 

61 -9 -4 -13 -22 -31 

68 -9 -5 -14 -23 -32 

86 -9 -8 -17 -25 -34 

87 -9 -5 -14 -23 -32 

133 -10 -5 -15 -23 -33 

141 -12 0 -12 -18 -30 

143 -11 -11 -22 -29 -40 

144 -11 -2 -13 -20 -31 

150 -11 2 -9 -16 -27 

160 -10 -9 -19 -26 -36 

Πίνακας 6.7 Σύγκριζη μονηέλφν γεφειδούς 
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Από ηα ζηνηρεία ηεο (2) ζηήιεο ηνπ πίλαθα 6.6 παξαηεξείηαη πσο ηα δπν 

παγθόζκηα γεσεηδή έρνπλ ζηελ πεξηνρή κηα απόθιηζε ηεο ηάμεο ησλ 10cm. 

Επηπιένλ παξόιν πνπ ζεσξεηηθά ην παγθόζκην κνληέιν γεσεηδνύο EGM08 

παξέρεη ηηκέο ηεο απνρήο (Ν) ηνπ γεσεηδνύο κε κηθξόηεξε αβεβαηόηεηα από 

όηη ην EGM96 (±22cm θαη ±37cm αληίζηνηρα), παξαηεξείηαη από ηηο ζηήιεο 

(3) θαη (4) πσο ην ηνπηθό κνληέιν βξίζθεηαη πην θνληά ζην EGM96 θαη όρη 

ζην EGM08. 

Σέινο πξαγκαηνπνηήζεθε ν παξαθάησ έιεγρνο κε επίπεδν εκπηζηνζύλεο 

95% . θνπόο απηνύ ηνπ ειέγρνπ είλαη λα εμεηαζηεί αλ  ε κεηαβνιή ΔΝ 

κεηαμύ ηνπ ηνπηθνύ γεσεηδνύο θαη ησλ δπν παγθόζκησλ νθείιεηαη ή όρη ζε 

ζθάικα ησλ κεηξήζεσλ.  

Εμεηάδεηαη δειαδή αλ ηζρύεη  : 95% 95%* *z z                                                                                   

Όπνπ 
2 2

ό EGM
       .Σα απνηειέζκαηα γηα ηα ζΔΝ παξνπζηάδνληαη 

ζηνλ πίλαθα 6.8. 

 

Κυδικόρ 

Τ.Α.  

ζΝEGM96 

(cm) 

ζNEGM08 

(cm) 

ζΝηοπικό  

(cm) 

ζΓΝ (cm) για 

 ΓΝ = Νηοπικό-ΝEGM96 

ζΓΝ (cm) για 

 ΓΝ = Νηοπικό-ΝEGM08 

4 ±37 ±22 ±3.8 ±37 ±22 

5 ±37 ±22 ±0.7 ±37 ±22 

6 ±37 ±22 ±0.9 ±37 ±22 

8 ±37 ±22 ±1.9 ±37 ±22 

56 ±37 ±22 ±2.3 ±37 ±22 

57 ±37 ±22 ±1 ±37 ±22 

58 ±37 ±22 ±1.1 ±37 ±22 

58Α ±37 ±22 ±1.1 ±37 ±22 

61 ±37 ±22 ±2.2 ±37 ±22 

68 ±37 ±22 ±2.5 ±37 ±22 

86 ±37 ±22 ±0.6 ±37 ±22 

87 ±37 ±22 ±2.5 ±37 ±22 
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133 ±37 ±22 ±1 ±37 ±22 

141 ±37 ±22 ±2.3 ±37 ±22 

143 ±37 ±22 ±1.3 ±37 ±22 

144 ±37 ±22 ±2.3 ±37 ±22 

150 ±37 ±22 ±2.3 ±37 ±22 

160 ±37 ±22 ±1.1 ±37 ±22 

      

Πίνακας 6.8 Σθάλμαηα ηης απόκλιζης ΔΗ ηοσ ηοπικού γεφειδούς από ηα 

παγκόζμια μονηέλα                             

Άξα ζα πξέπεη γηα ην ΔΝ = Νηνπηθό - ΝEGM96 λα ηζρύεη : 

95% 95%*37 *37 72.5 72.5z z         

Καη γηα ην  ΔΝ = Νηνπηθό - ΝEGM08 ζα πξέπεη λα ηζρύεη : 

95% 95%*22 *22 43.1 43.1z z        . 

Πξάγκαηη θαη ζηηο δύν πεξηπηώζεηο νη ηηκέο ησλ ΔΝ βξίζθνληαη κέζα ζηα 

επηηξεπηά όξηα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ-ΠΡΟΣΑΕΙ 
 

7.1. σμπεράσματα  

Η παξνύζα δηπισκαηηθή εξγαζία έρεη σο βαζηθό αληηθείκελν ηνλ 

πξνζδηνξηζκό ηεο απνρήο ηνπ γεσεηδνύο Ν ζε αζηηθή πεξηνρή. Ωο 

πεξηνρή κειέηεο νξίζηεθε έλα κηθξό ηκήκα ηνπ θέληξνπ ηεο Αζήλαο. Οη 

απαξαίηεηεο κεηξήζεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε 18 πςνκεηξηθέο 

αθεηεξίεο, νη νπνίεο είραλ εγθαηαζηαζεί θαη πινπνηεζεί ην 1920 από ηελ 

Σνπνγξαθηθή Τπεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ πγθνηλσληώλ θαη ησλ νπνίσλ 

ήηαλ γλσζηά ηα νξζνκεηξηθά πςόκεηξα [Α. Φαξκαθάθε, 2010]. 

ην πιαίζην ηεο δηπισκαηηθήο απηήο πξνέθπςαλ δηάθνξα 

ζπκπεξάζκαηα, ηόζν από ηελ δηαδηθαζία δηεμαγσγήο ησλ κεηξήζεσλ πνπ 

ρξεηάζηεθε λα πξαγκαηνπνηεζνύλ όζν θαη από ηα απνηειέζκαηα.  

Οη κεηξήζεηο νη νπνίεο έγηλαλ αθνξνύζαλ ηνλ πξνζδηνξηζκό ησλ 

γεσκεηξηθώλ πςνκέηξσλ ησλ 18 πςνκεηξηθώλ αθεηεξηώλ ηνπ δηθηύνπ 

Αζελώλ. Οη κεηξήζεηο απηέο πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε ρξήζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο GPS θαη ηα βαζηθά ζπκπεξάζκαηα ηα νπνία πξνέθπςαλ 

είλαη ηα παξαθάησ : 

 Δηαπηζηώζεθε όηη είλαη δπλαηή ε ρξήζε ηνπ παγθόζκηνπ 

γεσδαηηηθνύ ζπζηήκαηνο εληνπηζκνύ GPS γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ 

γεσκεηξηθνύ πςνκέηξνπ πςνκεηξηθώλ αθεηεξηώλ αθόκα θαη αλ δελ 

είλαη εθηθηή ε ηνπνζέηεζε ηνπ δέθηε απεπζείαο ζε απηέο.  

 

Ωο ιύζε ζε ηέηνηνπ είδνπο πεξηπηώζεηο, θαη εθόζνλ απαηηείηαη 

αθξίβεηα ηεο ηάμεο ησλ κεξηθώλ εθαηνζηώλ, θξίλεηαη ε πινπνίεζε 

βνεζεηηθώλ λέσλ ζεκείσλ ζε πνιύ θνληηλέο απνζηάζεηο από ηηο 

πςνκεηξηθέο αθεηεξίεο κε ζθνπό λα πξαγκαηνπνηεζνύλ ζε απηέο νη 

απαηηνύκελεο κεηξήζεηο. ηελ ζπλέρεηα κπνξεί λα γίλεη «κεηαθνξά» 

ησλ γεσκεηξηθώλ απηώλ πςνκέηξσλ κεηξώληαο ηελ νξζνκεηξηθή 

πςνκεηξηθή δηαθνξά ησλ δύν ζεκείσλ θαη ζεσξώληαο όηη γηα 

ηέηνηνπ κεγέζνπο απνζηάζεηο, ηεο ηάμεο ησλ 20m, ε κεηαβνιή ηεο 

απνρήο ηνπ γεσεηδνύο είλαη κεδέλ  (ΔΝ=0). 

 

 Πξέπεη λα δίλεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηελ ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

GPS ζε αζηηθέο θαη ππθλνδνκεκέλεο πεξηνρέο ηδηαίηεξα εάλ ζηελ 
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πεξίπησζε πνπ ην δίθηπν πξνϋπάξρεη θαη δελ έρεη ζρεδηαζηεί κε ηελ 

πξννπηηθή ρξήζεο GPS. 

 

Η επηινγή ησλ ζέζεσλ πνπ ζα πινπνηεζνύλ ηα ζεκεία είλαη 

ζεκαληηθή γηα ηελ επίηεπμε αμηόπηζησλ απνηειεζκάησλ. Κξίλεηαη 

βνεζεηηθή ε ηαπηόρξνλε ρξήζε ελόο δέθηε ρεηξόο  GPS γηα λα 

ππάξρεη κηα πξώηε εθηίκεζε ηνπ αξηζκνύ ησλ δνξπθόξσλ πνπ 

εληνπίδνληαη από ηνλ δέθηε. 

 

 Οη κεηξήζεηο GPS κπνξνύλ λα πξαγκαηνπνηνύληαη θάησ από 

νπνηεζδήπνηε ζπλζήθεο ελώ ην βαζηθόηεξν ζηνηρείν ζην νπνίν 

πξέπεη λα δίλεηαη πξνζνρή είλαη ε θέληξσζε ηνπ δέθηε θαη ε ζσζηή 

κέηξεζε ηνπ ύςνπο ηνπ. 

 

 Η ύπαξμε κόληκσλ ζηαζκώλ ηνπ ειιεληθνύ δηθηύνπ HEPOS 

απνηειεί έλα βνεζεηηθό εξγαιείν γηα ηηο κεηξήζεηο GPS. Η 

δπλαηόηεηα αγνξάο δεδνκέλσλ από έλαλ κόληκν ζηαζκό αλαθνξάο 

κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο http://www.hepos.gr δηεπθνιύλεη, κεηώλεη ηνλ 

ρξόλν θαη απινπζηεύεη ηηο εξγαζίεο πεδίνπ. Όηαλ ρξεζηκνπνηείηαη 

έλα ηέηνηνο κόληκνο ζηαζκόο αλαθνξάο ν ρξήζηεο ρξεηάδεηαη κόλνλ 

έλαλ αθόκα δέθηε ηνπ ζπζηήκαηνο GPS, ν νπνίνο ηνπνζεηείηαη 

δηαδνρηθά ζηα ζεκεία ζηα νπνία δεηνύληαη νη ζπληεηαγκέλεο θαη ην 

πςόκεηξν. 

 

 Η κέζνδνο εληνπηζκνύ ε νπνία ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ απηή ηνπ 

ζρεηηθνύ ζηαηηθνύ εληνπηζκνύ, ε νπνία θαη παξείρε ζθάικα από 

±4cm κέρξη ±1cm ζηνλ πξνζδηνξηζκό ησλ γεσκεηξηθώλ πςνκέηξσλ. 

Η ηάμε κεγέζνπο ηεο αβεβαηόηεηα απηήο είλαη ηθαλνπνηεηηθή γηα 

πεξηζζόηεξεο εξγαζίεο αζηηθήο ρξήζεο. 

 

Ύζηεξα από ηελ επεμεξγαζία ησλ απνηειεζκάησλ πξνέθπςαλ ηα 

παξαθάησ ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα : 

 

 

 Όζνλ αθνξά ηηο κεηαβνιέο ησλ ηηκώλ ηεο απνρήο Ν ηνπ γεσεηδνύο 

νη νπνίεο πξνζδηνξίζηεθαλ ρξεζηκνπνηώληαο ηηο κεηξήζεηο GPS  δελ 

μεπεξλνύλ ηα 25cm σο πξνο ην ειιεηςνεηδέο αλαθνξάο ηνπ 

WGS’84. Επνκέλσο ππάξρεη ε δπλαηόηεηα πξνζέγγηζεο ηνπ 

γεσεηδνύο σο έλα επίπεδν. 

 

 Γλσξίδνληαο ηα γεσκεηξηθά θαη ηα νξζνκεηξηθά πςόκεηξα 

ηνπιάρηζηνλ 3 ζεκείσλ κηαο πεξηνρήο κηθξήο έθηαζεο είλαη δπλαηόο 

ν πξνζδηνξηζκόο ηεο εμίζσζεο ηνπ επηπέδνπ ή θάπνηαο άιιεο 

http://www.hepos.gr/
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επηθάλεηαο  πνπ ην πξνζεγγίδεη θαιύηεξα. Έηζη, κπνξεί λα γίλεη ε 

κεηαηξνπή γεσκεηξηθώλ πςνκέηξσλ άιισλ ζεκείσλ ηεο πεξηνρήο 

ζε νξζνκεηξηθά, εθόζνλ ρξεζηκνπνηώληαο ηελ εμίζσζε πνπ ζα 

ππνινγηζηεί βξεζεί ε απνρή ηνπ γεσεηδνύο ζην ζπγθεθξηκέλν 

ζεκείν. 

 

 Ο πξνζδηνξηζκόο ηεο επηθάλεηαο πξνζαξκνγήο ηνπ γεσεηδνύο ηεο 

πεξηνρήο, πνπ έγηλε ρξεζηκνπνηώληαο σο επηθάλεηα ην επίπεδν, 

θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα πσο ην γεσεηδέο ηεο πεξηνρήο κειέηεο 

κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί κε έλα επίπεδν. 

 

 Εθόζνλ είλαη γλσζηέο νη απνρέο ηνπ γεσεηδνύο ηθαλνύ αξηζκνύ 

ζεκείσλ κηαο πεξηνρήο κπνξεί λα θαηαζθεπαζηεί έλαο ράξηεο ηνπ 

ηνπηθνύ γεσεηδνύο. Έηζη κε παξεκβνιή ρξεζηκνπνηώληαο ηνλ ράξηε 

απηόλ κπνξνύλ λα αληηθαηαζηαζνύλ νη κεηξήζεηο γεσκεηξηθήο 

ρσξνζηάζκεζεο από ηηο κεηξήζεηο GPS, θαζώο ζα ππάξρεη ε 

δπλαηόηεηα κεηαηξνπήο ησλ γεσκεηξηθώλ πςνκέηξσλ ζε 

νξζνκεηξηθά. Ωζηόζν ε δηαδηθαζία απηή ζα κπνξεί λα 

πξαγκαηνπνηείηαη κόλν ζε πεξηπηώζεηο ζηηο νπνίεο ε αθξίβεηα 

ηθαλνπνηεί ηηο εθάζηνηε απαηηήζεηο. 

 

 Από ηελ ζύγθξηζε ησλ δύν παγθόζκησλ κνληέισλ γεσεηδνύο κε ηα 

ηνπηθά κνληέια πνπ πξνζδηνξίζηεθαλ έγηλαλ νη εμήο παξαηεξήζεηο. 

 

Σν ηνπηθό κνληέιν πνπ πξνζδηνξίζηεθε κε ζηαζεξό ην 58 

(Λακπαδάξηνο) παξνπζηάδεη κηα κέγηζηε δηαθνξά ηεο ηάμεο ησλ 

|16|cm από ην παγθόζκην κνληέιν EGM96 θαη ηεο ηάμεο ησλ |25|cm 

από ην παγθόζκην κνληέιν EGM08. 

  

Αληίζηνηρα ην ηνπηθό κνληέιν πνπ πξνζδηνξίζηεθε κε ζηαζεξό ην 5 

(Γ.Τ..) παξνπζηάδεη κηα κέγηζηε δηαθνξά ηεο ηάμεο ησλ |34|cm από 

ην παγθόζκην κνληέιν EGM96 θαη ηεο ηάμεο ησλ |43|cm από ην 

παγθόζκην κνληέιν EGM08. 

Σν γεγνλόο απηό παξνπζηάδεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ δηόηη ζεσξεηηθά 

ζα έπξεπε ην παγθόζκην κνληέιν EGM08 λα δίλεη απνηειέζκαηα 

πην θνληά ζηα ηνπηθά κνληέια ηα νπνία βξέζεθαλ θαζώο πξόθεηηαη 

γηα λεόηεξν κνληέιν κε κηθξόηεξε αβεβαηόηεηα νπό απηή ηνπ 

EGM96 (22cm αληί γηα 37cm). 

Επηπιένλ παξνπζηάδεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ην όηη νη ηηκέο ηεο 

απνρήο Ν ηνπ ηνπηθνύ γεσεηδνύο πνπ ππνινγίζηεθε 

ρξεζηκνπνηώληαο ηα νξζνκεηξηθά πςόκεηξα κε ζηαζεξό ην 58 
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(Λακπαδάξηνο) είλαη πην θνληά ζηηο ηηκέο ησλ δύν παγθόζκησλ 

κνληέισλ.
 

 πγθξίλνληαο ηα δύν παγθόζκηα κνληέια γεσεηδνύο EGM96 θαη 

EGM08 κεηαμύ ηνπο παξαηεξήζεθε πσο έρνπλ κηα δηαθνξά ηεο 

ηάμεο ησλ 10 cm
.
 

7.2. Προτάσεις 

Από ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο παξνύζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο θαη 

ύζηεξα από ηελ επεμεξγαζία ησλ απνηειεζκάησλ ηεο, πξνέθπςαλ νη 

παξαθάησ πξνηάζεηο: 

 Επηθαηξνπνίεζε ησλ νξζνκεηξηθώλ πςνκέηξσλ ησλ πςνκεηξηθώλ 

αθεηεξηώλ ηνπ δηθηύνπ. ηόρνο είλαη ε ζύλδεζε κηαο πςνκεηξηθήο 

αθεηεξίαο κε ηνλ παιηξξνηνγξάθν ηνπ Πεηξαηά γηα λα δνζνύλ ζην 

δίθηπν νξζνκεηξηθά πςόκεηξα κε πην πξόζθαηα ζηνηρεία. ηελ 

παξνύζα δηπισκαηηθή εξγαζία ηα νξζνκεηξηθά πςόκεηξα πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ αλάγνληαη ρξνλνινγηθά είηε ζην 1920 είηε ζην 

1960.  

Με απηό ηνλ ηξόπν ζα ππήξρε ε δπλαηόηεηα πξνζδηνξηζκνύ ηεο 

απνρήο ηνπ γεσεηδνύο Ν ζηελ πεξηνρή θαη ε δεκηνπξγία ελόο ράξηε 

κε πην πξόζθαηα δεδνκέλα. 

 Πξαγκαηνπνίεζε ηεο ίδηαο δηαδηθαζίαο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο 

απνρήο ηνπ γεσεηδνύο ζηηο ππόινηπεο πςνκεηξηθέο αθεηεξίεο ηνπ 

δηθηύνπ Αζελώλ πνπ είρε ηδξπζεί ην 1920.  

 

 Δηεξεύλεζε ηεο πξνζαξκνγήο κηαο άιιεο επηθάλεηαο 2
νπ

 ή 3
νπ

 

βαζκνύ ε νπνία πηζαλώο ζα πξνζαξκόδεηαη θαιύηεξα ζηε 

ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή.  

7.3. Κατανομή εργασιών 

Γηα ηελ εθπόλεζε ηεο παξνύζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο 

απαηηεζήθαλ ηόζν εξγαζίεο πεδίνπ όζν θαη εξγαζίεο γξαθείνπ. 

Οη εξγαζίεο πεδίνπ αθνξνύζαλ αξρηθά ηελ αλαγλώξηζε ηεο πεξηνρήο 

θαη ηνλ εληνπηζκό ησλ πςνκεηξηθώλ αθεηεξηώλ ηνπ δηθηύνπ. Η ελ ιόγσ 

εξγαζία δηήξθεζε 3 εκέξεο, κε κέζν όξν εξγαζίαο 4 ώξεο ηελ εκέξα.  

Έπεηηα από απηό ην πξνθαηαξθηηθό ζηάδην μεθίλεζε ν θύξηνο όγθνο 

ησλ εξγαζηώλ πεδίνπ, νη νπνίεο απνηεινύληαλ από κεηξήζεηο ησλ βάζεσλ 

κεηαμύ ησλ θνξπθώλ ηνπ δηθηύνπ κε GPS αιιά θαη κεηξήζεηο ησλ 

νξζνκεηξηθώλ πςνκεηξηθώλ δηαθνξώλ κεηαμύ ησλ πςνκεηξηθώλ 
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αθεηεξηώλ θαη ησλ λέσλ θνξπθώλ πνπ ηδξύζεθαλ κε ηελ κέζνδν ηεο 

γεσκεηξηθήο ρσξνζηάζκεζεο. Οη κεηξήζεηο GPS δηήξθεζαλ 2 εκέξεο, κε 

κέζν όξν εξγαζίαο 6 ώξεο ηελ εκέξα, ελώ νη κεηξήζεηο ηεο γεσκεηξηθήο 

ρσξνζηάζκεζεο δηήξθεζαλ 3 εκέξεο, κε κέζν όξν 4 ώξεο ηελ εκέξα. 

Οη εξγαζίεο γξαθείνπ αθνξνύζαλ ηόζν ηελ επεμεξγαζία ησλ 

απνηειεζκάησλ, ηελ πξαγκαηνπνίεζε ζπγθξίζεσλ θαη ηνλ ζρνιηαζκό 

ηνπο, όζν θαη βηβιηνγξαθηθή αλαδήηεζε πιεξνθνξηώλ. εκαληηθό ζηάδην 

γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο απνηέιεζε ε ζπγγξαθή 

ηνπ ηεύρνπο. Απηέο νη εξγαζίεο δηήξθεζαλ πεξίπνπ 4 κήλεο. 

Η θαηαλνκή ησλ εξγαζηώλ παξνπζηάδεηαη ζην ζρήκα 7.1. 

 

Σχήμα 7.1 Καηανομή εργαζιών διπλωμαηικής εργαζίας 

 

 

6%

94%

Κατανομή εργασιών

Εργαςίεσ υπαίθρου

Εργαςίεσ γραφείου

7 ημέρεσ

120 ημέρεσ
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DETERMINATION  OF THE GEOID  

UNDULATION AT AN URBAN AREA 

ABSTRACT 
 

The present diploma thesis aims to define the geoid height difference 

ΔΝ at the centre of Athens. Therefore, measurements were carried out 

using GPS (Global Positioning System) in a part of the levelling network 

of Athens, which was established in 1920. The overall work is presented 

in seven chapters: 

 The first chapter refers to some basic concepts such as reference 

surfaces, particularly focusing on the geoid. The methods developed 

for determining the geoid surface as well as the models used globally 

(EGM96 and EGM08) are presented in brief. 

 

 The second chapter refers to the basic specifications of the GPS 

system, the main reasons for its errors and its use in altimetry. The 

necessary measurements and the global positioning methods that were 

followed are presented.  

 

 The third chapter includes a brief presentation of the global permanent 

networks of fixed reference stations, while the Greek permanent 

network HEPOS (Hellenic Positioning System)  is presented in detail. 

 

 The fourth chapter describes the scope and the historical information 

concerning the establishment of the Athens levelling network 

(est.1920). The procedures for re-positioning the 18 permanent 

benchmarks as well as their orthometric heights, as they were assessed 

in 2010, are also presented. 

 

 The fifth chapter presents the field-works that were necessary for 

determining the geometric heights of the 18 permanent benchmarks of 

the levelling network. The procedure for carrying out the 

measurements as well as their subsequent study is then analyzed.  

 

 The sixth chapter assesses the local geoid undulation as well as the 

undulation resulting from the two global geoid models (EGM96 and 

EGM08). The values of the geoid undulation that was defined by the 

GPS measurements were compared with the respective values resulting 

from the global models. 
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 The seventh and last chapter presents the conclusions obtained after the 

completion of the present thesis. 

  

The main result was the possibility of carrying out successful 

measurements using the GPS system  in a densely-built urban area such 

as the centre of Athens, which provides adequate accuracy for most of the 

topographic activities between 1 and 4 cm.  

By using the results of these measurements, namely the geometric 

heights of the benchmarks, and at the same time knowing their respective 

orthometric heights, the geoid undulation was assessed by the ellipsoid 

used by the global reference system WGS’84 (GRS’80).  

Moreover, the respective undulations of the network points were also 

found with the use of the two global geoid models EGM96 and EGM08. 

Finally, the ΔΝ geoid differences were assessed from the three geoid 

models; the conclusion was that the local model demonstrates more 

dramatic changes, while global models tend to level off. 

Τhis local model may later be used for turning geometric into 

orthometric heights, and, as a result, the measurements are not necessary 

to be carry out by using geometric levelling, but by using the GPS. The 

latter require less time and provide adequate accuracy of the order of few 

centimeters. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1  

ΧΩΡΟΣΑΘΜΗΕΙ  
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Α/Α aller retour 
  

 
Κωδικός 
σημείου 

ΟΠΙΘΕΝ                     
(m) 

ΕΜΠΡΟΘΕΝ                  
(m) 

Κωδικός 
σημείου 

ΟΠΙΘΕΝ                   
(m) 

ΕΜΠΡΟΘΕΝ                  
(m) 

Σελική 
Τψομετρική 
διαφορά (m) 

Κλείσιμο 
(mm) 

1 

04 0.9901   04' 1.7257   

-0.7524 0.6 

04'   1.7422 04   0.9730 

            

            

Υψομετρική 
διαφορά (m) 

-0.7521 
Υψομετρική 
διαφορά (m) 

0.7527 

 
Κωδικός 
σημείου 

ΟΠΙΘΕΝ                     
(m) 

ΕΜΠΡΟΘΕΝ                  
(m) 

Κωδικός 
σημείου 

ΟΠΙΘΕΝ                   
(m) 

ΕΜΠΡΟΘΕΝ                  
(m) 

Σελική 
Τψομετρική 
διαφορά (m) 

Κλείσιμο 
(mm) 

2 

05 1.0171   05' 1.5296   

-0.4519 0.0 

05'   1.4690 05   1.0777 

            

            

Υψομετρική 
διαφορά (m) 

-0.4519 
Υψομετρική 
διαφορά (m) 

0.4519 
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Κωδικός 
σημείου 

ΟΠΙΘΕΝ                     
(m) 

ΕΜΠΡΟΘΕΝ                  
(m) 

Κωδικός 
σημείου 

ΟΠΙΘΕΝ                   
(m) 

ΕΜΠΡΟΘΕΝ                  
(m) 

Σελική 
Τψομετρική 
διαφορά (m) 

Κλείσιμο 
(mm) 

3 

06 0.5261   06' 1.5222   

-0.9962 0.5 

06'   1.5220 06   0.5258 

            

            

Υψομετρική 
διαφορά (m) 

-0.9959 
Υψομετρική 
διαφορά (m) 

0.9964 

 
Κωδικός 
σημείου 

ΟΠΙΘΕΝ                     
(m) 

ΕΜΠΡΟΘΕΝ                  
(m) 

Κωδικός 
σημείου 

ΟΠΙΘΕΝ                   
(m) 

ΕΜΠΡΟΘΕΝ                  
(m) 

Σελική 
Τψομετρική 
διαφορά (m) 

Κλείσιμο 
(mm) 

4 

08 1.1509   08' 1.5584   

-0.3913 0.9 

08'   1.5417 08   1.1667 

            

            

Υψομετρική 
διαφορά (m) 

-0.3908 
Υψομετρική 
διαφορά (m) 

0.3917 
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Κωδικός 
σημείου 

ΟΠΙΘΕΝ                     
(m) 

ΕΜΠΡΟΘΕΝ                  
(m) 

Κωδικός 
σημείου 

ΟΠΙΘΕΝ                   
(m) 

ΕΜΠΡΟΘΕΝ                  
(m) 

Σελική 
Τψομετρική 
διαφορά (m) 

Κλείσιμο 
(mm) 

5 

56 0.9078   56' 1.5343   

-0.6338 0.6 

56'   1.5419 56   0.9008 

            

            

Υψομετρική 
διαφορά (m) 

-0.6341 
Υψομετρική 
διαφορά (m) 

0.6335 

 
Κωδικός 
σημείου 

ΟΠΙΘΕΝ                     
(m) 

ΕΜΠΡΟΘΕΝ                  
(m) 

Κωδικός 
σημείου 

ΟΠΙΘΕΝ                   
(m) 

ΕΜΠΡΟΘΕΝ                  
(m) 

Σελική 
Τψομετρική 
διαφορά (m) 

Κλείσιμο 
(mm) 

6 

57 0.5007   57' 1.6634   

-1.1478 0.2 

57'   1.6486 57   0.5157 

            

            

Υψομετρική 
διαφορά (m) 

-1.1479 
Υψομετρική 
διαφορά (m) 

1.1477 
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Κωδικός 
σημείου 

ΟΠΙΘΕΝ                     
(m) 

ΕΜΠΡΟΘΕΝ                  
(m) 

Κωδικός 
σημείου 

ΟΠΙΘΕΝ                   
(m) 

ΕΜΠΡΟΘΕΝ                  
(m) 

Σελική 
Τψομετρική 
διαφορά (m) 

Κλείσιμο 
(mm) 

7 

58 0.6832   58' 1.5885   

-0.8838 0.2 

58'   1.5669 58   0.7046 

            

            

Υψομετρική 
διαφορά (m) 

-0.8837 
Υψομετρική 
διαφορά (m) 

0.8839 

 
Κωδικός 
σημείου 

ΟΠΙΘΕΝ                     
(m) 

ΕΜΠΡΟΘΕΝ                  
(m) 

Κωδικός 
σημείου 

ΟΠΙΘΕΝ                   
(m) 

ΕΜΠΡΟΘΕΝ                  
(m) 

Σελική 
Τψομετρική 
διαφορά (m) 

Κλείσιμο 
(mm) 

8 

58A 0.6707   58A' 1.5743   

-0.8853 0.5 

58A'   1.5557 58A'   0.6888 

            

            

Υψομετρική 
διαφορά (m) 

-0.8850 
Υψομετρική 
διαφορά (m) 

0.8855 
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Κωδικός 
σημείου 

ΟΠΙΘΕΝ                     
(m) 

ΕΜΠΡΟΘΕΝ                  
(m) 

Κωδικός 
σημείου 

ΟΠΙΘΕΝ                   
(m) 

ΕΜΠΡΟΘΕΝ                  
(m) 

Σελική 
Τψομετρική 
διαφορά (m) 

Κλείσιμο 
(mm) 

9 

61 1.0895   61' 1.5264   

-0.4420 0.2 

61'   1.5316 61   1.0845 

            

            

Υψομετρική 
διαφορά (m) 

-0.4421 
Υψομετρική 
διαφορά (m) 

0.4419 

 
Κωδικός 
σημείου 

ΟΠΙΘΕΝ                     
(m) 

ΕΜΠΡΟΘΕΝ                  
(m) 

Κωδικός 
σημείου 

ΟΠΙΘΕΝ                   
(m) 

ΕΜΠΡΟΘΕΝ                  
(m) 

Σελική 
Τψομετρική 
διαφορά (m) 

Κλείσιμο 
(mm) 

10 

68 0.6800   68' 0.9895   

3.0420 0.4 

1 2.8452 0.9334 3 0.4496 1.9316 

2 1.8466 0.3469 4 0.7698 2.4157 

68'   1.0497 68   0.9038 

            

            

Υψομετρική 
διαφορά (m) 

3.0418 
Υψομετρική 
διαφορά (m) 

-3.0422 
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Κωδικός 
σημείου 

ΟΠΙΘΕΝ                     
(m) 

ΕΜΠΡΟΘΕΝ                  
(m) 

Κωδικός 
σημείου 

ΟΠΙΘΕΝ                   
(m) 

ΕΜΠΡΟΘΕΝ                  
(m) 

Σελική 
Τψομετρική 
διαφορά (m) 

Κλείσιμο 
(mm) 

11 

86 2.6944   86' 0.6812   

2.0956 0.2 

86'   0.5989 86   2.7769 

            

            

Υψομετρική 
διαφορά (m) 

2.0955 
Υψομετρική 
διαφορά (m) 

-2.0957 

 
Κωδικός 
σημείου 

ΟΠΙΘΕΝ                     
(m) 

ΕΜΠΡΟΘΕΝ                  
(m) 

Κωδικός 
σημείου 

ΟΠΙΘΕΝ                   
(m) 

ΕΜΠΡΟΘΕΝ                  
(m) 

Σελική 
Τψομετρική 
διαφορά (m) 

Κλείσιμο 
(mm) 

12 

87 0.0707   87' 1.8321   

-1.7789 0.1 

87'   1.8495 87   0.0532 

            

            

Υψομετρική 
διαφορά (m) 

-1.7788 
Υψομετρική 
διαφορά (m) 

1.7789 
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Κωδικός 
σημείου 

ΟΠΙΘΕΝ                     
(m) 

ΕΜΠΡΟΘΕΝ                  
(m) 

Κωδικός 
σημείου 

ΟΠΙΘΕΝ                   
(m) 

ΕΜΠΡΟΘΕΝ                  
(m) 

Σελική 
Τψομετρική 
διαφορά (m) 

Κλείσιμο 
(mm) 

13 

133' 2.0001   133 0.3884   

-1.6087 0.5 

133   0.3912 133'   1.9968 

            

            

Υψομετρική 
διαφορά (m) 

1.6089 
Υψομετρική 
διαφορά (m) 

-1.6084 

 
Κωδικός 
σημείου 

ΟΠΙΘΕΝ                     
(m) 

ΕΜΠΡΟΘΕΝ                  
(m) 

Κωδικός 
σημείου 

ΟΠΙΘΕΝ                   
(m) 

ΕΜΠΡΟΘΕΝ                  
(m) 

Σελική 
Τψομετρική 
διαφορά (m) 

Κλείσιμο 
(mm) 

14 

141 1.3498   141' 1.1678   

0.1709 0.0 

141'   1.1789 141   1.3387 

            

            

Υψομετρική 
διαφορά (m) 

0.1709 
Υψομετρική 
διαφορά (m) 

-0.1709 
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Κωδικός 
σημείου 

ΟΠΙΘΕΝ                     
(m) 

ΕΜΠΡΟΘΕΝ                  
(m) 

Κωδικός 
σημείου 

ΟΠΙΘΕΝ                   
(m) 

ΕΜΠΡΟΘΕΝ                  
(m) 

Σελική 
Τψομετρική 
διαφορά (m) 

Κλείσιμο 
(mm) 

15 

143 0.6887   143' 1.3611   

-0.6914 0.1 

143'   1.3800 143   0.6697 

            

            

Υψομετρική 
διαφορά (m) 

-0.6913 
Υψομετρική 
διαφορά (m) 

0.6914 

 
Κωδικός 
σημείου 

ΟΠΙΘΕΝ                     
(m) 

ΕΜΠΡΟΘΕΝ                  
(m) 

Κωδικός 
σημείου 

ΟΠΙΘΕΝ                   
(m) 

ΕΜΠΡΟΘΕΝ                  
(m) 

Σελική 
Τψομετρική 
διαφορά (m) 

Κλείσιμο 
(mm) 

16 

144 1.0616   144' 1.5500   

-0.4745 0.0 

144'   1.5361 144   1.0755 

            

            

Υψομετρική 
διαφορά (m) 

-0.4745 
Υψομετρική 
διαφορά (m) 

0.4745 
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Κωδικός 
σημείου 

ΟΠΙΘΕΝ                     
(m) 

ΕΜΠΡΟΘΕΝ                  
(m) 

Κωδικός 
σημείου 

ΟΠΙΘΕΝ                   
(m) 

ΕΜΠΡΟΘΕΝ                  
(m) 

Σελική 
Τψομετρική 
διαφορά (m) 

Κλείσιμο 
(mm) 

17 

150 0.6147   150' 1.4843   

-0.9179 0.2 

150'   1.5327 150   0.5665 

            

            

Υψομετρική 
διαφορά (m) 

-0.9180 
Υψομετρική 
διαφορά (m) 

0.9178 

 
Κωδικός 
σημείου 

ΟΠΙΘΕΝ                     
(m) 

ΕΜΠΡΟΘΕΝ                  
(m) 

Κωδικός 
σημείου 

ΟΠΙΘΕΝ                   
(m) 

ΕΜΠΡΟΘΕΝ                  
(m) 

Σελική 
Τψομετρική 
διαφορά (m) 

Κλείσιμο 
(mm) 

18 

160 1.1427   160' 1.3245   

-0.1605 0.7 

160'   1.3028 160   1.1637 

            

            

Υψομετρική 
διαφορά (m) 

-0.1601 
Υψομετρική 
διαφορά (m) 

0.1608 
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Κωδικός 
σημείου 

ΟΠΙΘΕΝ                     
(m) 

ΕΜΠΡΟΘΕΝ                  
(m) 

Κωδικός σημείου 
ΟΠΙΘΕΝ                     

(m) 
ΕΜΠΡΟΘΕΝ                  

(m) 

Σελική 
Τψομετρική 
διαφορά (m) 

Κλείσιμο 
(mm) 

19 

87 0.0453 
 

68 0.964 
 

-8.6746 1.6 

1 1.1693 1.9591 1 2.5322 0.6535 

2 0.423 1.9533 2 2.2184 0.4095 

3 0.7999 2.8773 3 2.9426 0.1059 

4 0.3323 2.3926 4 1.8122 0.9922 

5 1.3515 2.8687 5 1.7476 1.294 

68 
 

0.7441 87 
 

0.0865 

Υψομετρική 
διαφορά (m) 

-8.6738 
Υψομετρική 
διαφορά (m) 

8.6754 

 
Κωδικός 
σημείου 

ΟΠΙΘΕΝ                     
(m) 

ΕΜΠΡΟΘΕΝ                  
(m) 

Κωδικός σημείου 
ΟΠΙΘΕΝ                     

(m) 
ΕΜΠΡΟΘΕΝ                  

(m) 

Σελική 
Τψομετρική 
διαφορά (m) 

Κλείσιμο 
(mm) 

20 

141 1.5614 
 

144 0.9805 
 

7.3278 1.4 

10 2.3686 0.8481 1 0.0935 1.8293 

11 2.3995 0.0177 2 0.6179 1.4578 

12 1.9242 0.1616 3 0.3179 1.9206 

13 1.6254 1.1668 4 0.7255 3.0054 

14 1.4117 1.019 141 
 

1.8507 

15 1.3821 1.178 
   

144 
 

0.9546 
   

Υψομετρική 
διαφορά (m) 

7.3271 
Υψομετρική 
διαφορά (m) 

-7.3285 
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Κωδικός 
σημείου 

ΟΠΙΘΕΝ                     
(m) 

ΕΜΠΡΟΘΕΝ                  
(m) 

Κωδικός σημείου 
ΟΠΙΘΕΝ                     

(m) 

ΕΜΠΡΟΘ
ΕΝ                  
(m) 

Σελική 
Τψομετρική 
διαφορά (m) 

Κλείσιμο (mm) 

21 

150 0.5806 
 

144 1.1653 
 

-8.3540 3.1 

1 1.5299 1.5697 1 2.0055 1.0983 

2 1.9878 1.311 2 1.9819 0.5923 

3 1.3057 1.776 3 2.3034 0.6272 

4 1.6565 2.267 4 2.3396 0.3113 

5 1.3186 1.8564 5 0.621 1.1818 

6 1.8311 2.0759 6 1.2346 1.6337 

7 1.8047 1.6606 7 1.3064 1.2987 

8 0.9748 2.0219 8 1.514 1.1576 

9 1.5994 1.7151 9 1.8334 1.3892 

10 1.6555 1.8714 10 0.9098 0.504 

11 1.6737 1.7999 11 1.7277 1.3366 

12 1.5184 1.5467 12 1.5093 0.9311 

13 2.1118 1.1149 13 1.7603 0.9132 

14 0.6228 1.5224 14 0.667 1.0536 

15 0.643 2.1602 15 1.127 1.2356 

16 0.6901 2.3293 150 
 

0.3865 

17 0.8174 1.9543 
   

18 0.9588 1.8907 
   

144 
 

1.1896 
   

Υψομετρική 
διαφορά (m) 

-8.3524 
Υψομετρική 
διαφορά (m) 

8.3555 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2  

BASELINE SUMMARY AND 

TRACKING SUMMARY (TG 

OFFICE)  
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Baseline Summary B7 (098A to 04)-ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ 

Processed: Δευτέρα, επ 20, 2010 09:32:50μμ 

Solution type: Iono free fixed 

Solution acceptability: Multiple failures 

Ephemeris used: Broadcast 

Met Data: Standard 

Baseline slope distance: 6927,358m 

Elevation mask: 13 degrees 

Variance ratio: 2,4 

Reference variance: 7,455 

RMS: 0,029m 

Horizontal Precision 1-sigma (scaled): 0,094m 

Vertical Precision 1-sigma (scaled): 0,104m 

Start time (GPS Time): 
10/05/08, 

06:43:00.000 
1582, 542580,000 

Stop time (GPS Time): 
10/05/08, 

07:06:45.000 
1582, 544005,000 

Occupation time: 00:23:45.000 

   

Baseline Components (Mark to Mark)  

From: 098A          

Grid   Local   WGS 84   

Northing 4206385,358m  Latitude 38°00'17,88579"N  Latitude 38°00'27,22188"N  

Easting 482571,321m  Longitude 23°48'05,30092"E  Longitude 23°48'11,40980"E  

Elevation 206,574m  Height 216,805m Height 245,367m 

To: 04          

Grid   Local   WGS 84   

Northing 4203707,775m  Latitude 37°58'50,48632"N  Latitude 37°58'59,82701"N 

Easting 476186,877m Longitude 23°43'43,82076"E Longitude 23°43'49,91951"E 

Elevation 73,770m Height 84,014m Height 112,305m 

Baseline:           

 Northing -2677,583m 
NS Fwd 

Azimuth 
247°07'31"  X 3993,580m 

 Easting -6384,444m Ell. Distance 6925,920m  Y -5213,014m 

 Elevation -132,804m  Height -133,062m  Z -2205,469m 
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  Standard Errors  

Baseline Errors:           

 Northing 0,009m  NS Fwd 

Azimuth 
0,294 seconds  X 0,043m 

 Easting 0,034m  

Ell.Distance 
0,034m  Y 0,019m 

 Elevation 0,038m  Height 0,038m  Z 0,021m 

 

 

 

 

Νέα κορυφή 4’ 
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Baseline Summary B8 (098A to 05) )-ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ 

Processed: Δευτέρα, επ 20, 2010 09:32:50μμ 

Solution type: Iono free fixed 

Solution acceptability: Solution acceptable 

Ephemeris used: Broadcast 

Met Data: Standard 

Baseline slope distance: 6836,858m 

Elevation mask: 13 degrees 

Variance ratio: 6,9 

Reference variance: 1,829 

RMS: 0,017m 

Horizontal Precision 1-sigma (scaled): 0,006m 

Vertical Precision 1-sigma (scaled): 0,009m 

Start time (GPS Time): 
10/05/08, 

06:08:00.000 
1582, 540480,000 

Stop time (GPS Time): 
10/05/08, 

06:30:15.000 
1582, 541815,000 

Occupation time: 00:22:15.000 

   

Baseline Components (Mark to Mark)  

From: 098A          

Grid   Local   WGS 84   

Northing 4206385,358m  Latitude 38°00'17,88579"N  Latitude 38°00'27,22188"N  

Easting 482571,321m  Longitude 23°48'05,30092"E  Longitude 23°48'11,40980"E  

Elevation 206,574m  Height 216,805m Height 245,367m 

To: 05          

Grid   Local   WGS 84   

Northing 4203445,156m  Latitude 37°58'41,98574"N  Latitude 37°58'51,32632"N 

Easting 476403,340m Longitude 23°43'52,72511"E Longitude 23°43'58,82392"E 

Elevation 85,211m Height 95,462m Height 123,746m 

Baseline:           

 Northing -2940,202m 
NS Fwd 

Azimuth 
244°23'29"  X 4062,041m 

 Easting -6167,981m Ell. Distance 6835,612m  Y -4945,538m 

 Elevation -121,363m  Height -121,621m  Z -2405,016m 
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  Standard Errors  

Baseline Errors:           

 Northing 0,004m  NS Fwd 

Azimuth 
0,109 seconds  X 0,007m 

 Easting 0,003m  

Ell.Distance 
0,003m  Y 0,004m 

 Elevation 0,007m  Height 0,007m  Z 0,003m 

 

 

 

 

Νέα κορυφή 5’ 
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Baseline Summary B9 (098A to 06) )-ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ 

Processed: Δευτέρα, επ 20, 2010 09:32:50μμ 

Solution type: Iono free fixed 

Solution acceptability: Solution acceptable 

Ephemeris used: Broadcast 

Met Data: Standard 

Baseline slope distance: 6821,708m 

Elevation mask: 13 degrees 

Variance ratio: 6,1 

Reference variance: 1,335 

RMS: 0,012m 

Horizontal Precision 1-sigma (scaled): 0,003m 

Vertical Precision 1-sigma (scaled): 0,010m 

Start time (GPS Time): 
10/05/08, 

05:42:30.000 
1582, 538950,000 

Stop time (GPS Time): 
10/05/08, 

06:00:00.000 
1582, 540000,000 

Occupation time: 00:17:30.000 

   

Baseline Components (Mark to Mark)  

From: 098A          

Grid   Local   WGS 84   

Northing 4206385,358m  Latitude 38°00'17,88579"N  Latitude 38°00'27,22188"N  

Easting 482571,321m  Longitude 23°48'05,30092"E  Longitude 23°48'11,40980"E  

Elevation 206,574m  Height 216,805m Height 245,367m 

To: 06          

Grid   Local   WGS 84   

Northing 4203310,802m  Latitude 37°58'37,63422"N  Latitude 37°58'46,97476"N 

Easting 476486,126m Longitude 23°43'56,13442"E Longitude 23°44'02,23322"E 

Elevation 87,202m Height 97,456m Height 125,735m 

Baseline:           

 Northing -3074,556m 
NS Fwd 

Azimuth 
243°04'22"  X 4105,573m 

 Easting -6085,195m Ell. Distance 6820,494m  Y -4835,508m 

 Elevation -119,372m  Height -119,631m  Z -2509,548m 
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  Standard Errors  

Baseline Errors:           

 Northing 0,002m  NS Fwd 

Azimuth 
0,079 seconds  X 0,007m 

 Easting 0,003m  

Ell.Distance 
0,003m  Y 0,004m 

 Elevation 0,009m  Height 0,009m  Z 0,005m 

 

 

 

 

Νέα κορυφή 6’ 
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Baseline Summary B10 (098A to 08) )-ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ 

Processed: Δευτέρα, επ 20, 2010 09:32:50μμ 

Solution type: Iono free fixed 

Solution acceptability: High RMS 

Ephemeris used: Broadcast 

Met Data: Standard 

Baseline slope distance: 6818,475m 

Elevation mask: 13 degrees 

Variance ratio: 9,4 

Reference variance: 3,936 

RMS: 0,024m 

Horizontal Precision 1-sigma (scaled): 0,008m 

Vertical Precision 1-sigma (scaled): 0,037m 

Start time (GPS Time): 
10/05/08, 

05:11:30.000 
1582, 537090,000 

Stop time (GPS Time): 
10/05/08, 

05:34:00.000 
1582, 538440,000 

Occupation time: 00:22:30.000 

   

Baseline Components (Mark to Mark)  

From: 098A          

Grid   Local   WGS 84   

Northing 4206385,358m  Latitude 38°00'17,88579"N  Latitude 38°00'27,22188"N  

Easting 482571,321m  Longitude 23°48'05,30092"E  Longitude 23°48'11,40980"E  

Elevation 206,574m  Height 216,805m Height 245,367m 

To: 08          

Grid   Local   WGS 84   

Northing 4203077,231m  Latitude 37°58'30,06759"N  Latitude 37°58'39,40808"N 

Easting 476613,506m Longitude 23°44'01,38313"E Longitude 23°44'07,48191"E 

Elevation 90,864m Height 101,122m Height 129,395m 

Baseline:           

 Northing -3308,127m 
NS Fwd 

Azimuth 
240°50'11"  X 4188,078m 

 Easting -5957,815m Ell. Distance 6817,322m  Y -4659,299m 

 Elevation -115,711m  Height -115,972m  Z -2691,195m 
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  Standard Errors  

Baseline Errors:           

 Northing 0,003m  NS Fwd 

Azimuth 
0,112 seconds  X 0,013m 

 Easting 0,004m  

Ell.Distance 
0,004m  Y 0,009m 

 Elevation 0,019m  Height 0,019m  Z 0,011m 

 

 

 

 

Νέα κορυφή 8’ 
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Baseline Summary B14 (098A to 150) )-ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ 

Processed: Δευτέρα, επ 20, 2010 09:32:50μμ 

Solution type: Iono free float 

Solution acceptability: High reference variance 

Ephemeris used: Broadcast 

Met Data: Standard 

Baseline slope distance: 5823,848m 

Elevation mask: 13 degrees 

Variance ratio: 11,8 

Reference variance: 5,407 

RMS: 0,018m 

Horizontal Precision 1-sigma (scaled): 1,509m 

Vertical Precision 1-sigma (scaled): 2,212m 

Start time (GPS Time): 
10/05/10, 

06:54:15.000 
1583, 111255,000 

Stop time (GPS Time): 
10/05/10, 

07:13:45.000 
1583, 112425,000 

Occupation time: 00:19:30.000 

   

Baseline Components (Mark to Mark)  

From: 098A          

Grid   Local   WGS 84   

Northing 4206385,358m  Latitude 38°00'17,88579"N  Latitude 38°00'27,22188"N  

Easting 482571,321m  Longitude 23°48'05,30092"E  Longitude 23°48'11,40980"E  

Elevation 206,574m  Height 216,805m Height 245,367m 

To: 150          

Grid   Local   WGS 84   

Northing 4206140,461m  Latitude 38°00'09,47033"N  Latitude 38°00'18,81025"N 

Easting 476755,917m Longitude 23°44'06,86353"E Longitude 23°44'12,96490"E 

Elevation 107,860m Height 118,061m Height 146,475m 

Baseline:           

 Northing -244,897m 
NS Fwd 

Azimuth 
267°27'59"  X 2419,575m 

 Easting -5815,404m Ell. Distance 5822,857m  Y -5290,794m 

 Elevation -98,714m  Height -98,892m  Z -265,252m 
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  Standard Errors  

Baseline Errors:           

 Northing 0,312m  NS Fwd 

Azimuth 
10,959 seconds  X 1,016m 

 Easting 0,648m  

Ell.Distance 
0,649m  Y 0,427m 

 Elevation 0,951m  Height 0,951m  Z 0,455m 

 

 

 

 

Νέα κορυφή 150’ 
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Baseline Summary B15 (098A to 160) )-ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ 

Processed: Δευτέρα, επ 20, 2010 09:32:50μμ 

Solution type: Iono free fixed 

Solution acceptability: High RMS 

Ephemeris used: Broadcast 

Met Data: Standard 

Baseline slope distance: 5827,490m 

Elevation mask: 13 degrees 

Variance ratio: 4,3 

Reference variance: 4,568 

RMS: 0,025m 

Horizontal Precision 1-sigma (scaled): 0,018m 

Vertical Precision 1-sigma (scaled): 0,024m 

Start time (GPS Time): 
10/05/10, 

06:11:15.000 
1583, 108675,000 

Stop time (GPS Time): 
10/05/10, 

06:30:45.000 
1583, 109845,000 

Occupation time: 00:19:30.000 

   

Baseline Components (Mark to Mark)  

From: 098A          

Grid   Local   WGS 84   

Northing 4206385,358m  Latitude 38°00'17,88579"N  Latitude 38°00'27,22188"N  

Easting 482571,321m  Longitude 23°48'05,30092"E  Longitude 23°48'11,40980"E  

Elevation 206,574m  Height 216,805m Height 245,367m 

To: 160          

Grid   Local   WGS 84   

Northing 4205010,334m  Latitude 37°59'32,81660"N  Latitude 37°59'42,15660"N 

Easting 476911,908m Longitude 23°44'13,39066"E Longitude 23°44'19,49134"E 

Elevation 99,635m Height 109,858m Height 138,225m 

Baseline:           

 Northing -1375,024m 
NS Fwd 

Azimuth 
256°13'18"  X 2986,445m 

 Easting -5659,413m Ell. Distance 5826,358m  Y -4867,557m 

 Elevation -106,939m  Height -107,142m  Z -1160,895m 
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  Standard Errors  

Baseline Errors:           

 Northing 0,008m  NS Fwd 

Azimuth 
0,273 seconds  X 0,010m 

 Easting 0,004m  

Ell.Distance 
0,005m  Y 0,006m 

 Elevation 0,011m  Height 0,011m  Z 0,008m 

 

 

 

 

Νέα κορυφή 160’ 
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Baseline Summary B1 (098A to 56) )-ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ 

Processed: Δευτέρα, Μαϊ 17, 2010 10:31:38πμ 

Solution type: Iono free fixed 

Solution acceptability: Multiple failures 

Ephemeris used: Broadcast 

Met Data: Standard 

Baseline slope distance: 6573,370m 

Elevation mask: 13 degrees 

Variance ratio: 3,7 

Reference variance: 8,826 

RMS: 0,041m 

Horizontal Precision 1-sigma (scaled): 0,028m 

Vertical Precision 1-sigma (scaled): 0,068m 

Start time (GPS Time): 
10/05/08, 

09:55:15.000 
1582, 554115,000 

Stop time (GPS Time): 
10/05/08, 

10:12:45.000 
1582, 555165,000 

Occupation time: 00:17:30.000 

   

Baseline Components (Mark to Mark)  

From: 098A          

Grid   Local   WGS 84   

Northing 4206385,643m  Latitude 38°00'17,89506"N  Latitude 38°00'27,23114"N  

Easting 482571,424m  Longitude 23°48'05,30510"E  Longitude 23°48'11,41398"E  

Elevation 207,360m  Height 217,591m Height 246,153m 

To: 56          

Grid   Local   WGS 84   

Northing 4204637,957m  Latitude 37°59'20,67188"N  Latitude 37°59'30,01240"N 

Easting 476238,858m Longitude 23°43'45,84076"E Longitude 23°43'51,94030"E 

Elevation 76,052m Height 86,278m Height 114,612m 

Baseline:           

 Northing -1747,686m 
NS Fwd 

Azimuth 
254°26'57"  X 3450,634m 

 Easting -6332,565m Ell. Distance 6571,900m  Y -5397,944m 

 Elevation -131,308m  Height -131,541m  Z -1471,230m 



137 
 

  Standard Errors  

Baseline Errors:           

 Northing 0,009m  NS Fwd 

Azimuth 
0,285 seconds  X 0,019m 

 Easting 0,006m  

Ell.Distance 
0,006m  Y 0,011m 

 Elevation 0,023m  Height 0,023m  Z 0,012m 

 

 

 

 

Νέα κορυφή 56’ 



138 
 

Baseline Summary B2 (098A to 57) )-ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ 

Processed: Δευτέρα, επ 20, 2010 09:32:50μμ 

Solution type: Iono free fixed 

Solution acceptability: Solution acceptable 

Ephemeris used: Broadcast 

Met Data: Standard 

Baseline slope distance: 6592,660m 

Elevation mask: 13 degrees 

Variance ratio: 19,4 

Reference variance: 1,072 

RMS: 0,009m 

Horizontal Precision 1-sigma (scaled): 0,003m 

Vertical Precision 1-sigma (scaled): 0,010m 

Start time (GPS Time): 
10/05/08, 

09:25:45.000 
1582, 552345,000 

Stop time (GPS Time): 
10/05/08, 

09:43:00.000 
1582, 553380,000 

Occupation time: 00:17:15.000 

   

Baseline Components (Mark to Mark)  

From: 098A          

Grid   Local   WGS 84   

Northing 4206385,358m  Latitude 38°00'17,88579"N  Latitude 38°00'27,22188"N  

Easting 482571,321m  Longitude 23°48'05,30092"E  Longitude 23°48'11,40980"E  

Elevation 206,574m  Height 216,805m Height 245,367m 

To: 57          

Grid   Local   WGS 84   

Northing 4204376,360m  Latitude 37°59'12,18956"N  Latitude 37°59'21,53008"N 

Easting 476296,504m Longitude 23°43'48,23517"E Longitude 23°43'54,33458"E 

Elevation 74,580m Height 84,812m Height 113,135m 

Baseline:           

 Northing -2008,997m 
NS Fwd 

Azimuth 
252°07'28"  X 3573,791m 

 Easting -6274,817m Ell. Distance 6591,181m  Y -5279,869m 

 Elevation -131,994m  Height -132,231m  Z -1677,548m 
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  Standard Errors  

Baseline Errors:           

 Northing 0,003m  NS Fwd 

Azimuth 
0,088 seconds  X 0,009m 

 Easting 0,002m  

Ell.Distance 
0,002m  Y 0,003m 

 Elevation 0,010m  Height 0,010m  Z 0,004m 

 

 

 

 

Νέα κορυφή 57’ 
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Baseline Summary B3 (098A to 58) )-ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ 

Processed: Δευτέρα, επ 20, 2010 09:32:50μμ 

Solution type: Iono free fixed 

Solution acceptability: Solution acceptable 

Ephemeris used: Broadcast 

Met Data: Standard 

Baseline slope distance: 6695,588m 

Elevation mask: 13 degrees 

Variance ratio: 13,5 

Reference variance: 2,927 

RMS: 0,019m 

Horizontal Precision 1-sigma (scaled): 0,010m 

Vertical Precision 1-sigma (scaled): 0,018m 

Start time (GPS Time): 
10/05/08, 

08:56:15.000 
1582, 550575,000 

Stop time (GPS Time): 
10/05/08, 

09:16:00.000 
1582, 551760,000 

Occupation time: 00:19:45.000 

   

Baseline Components (Mark to Mark)  

From: 098A          

Grid   Local   WGS 84   

Northing 4206385,358m  Latitude 38°00'17,88579"N  Latitude 38°00'27,22188"N  

Easting 482571,321m  Longitude 23°48'05,30092"E  Longitude 23°48'11,40980"E  

Elevation 206,574m  Height 216,805m Height 245,367m 

To: 58          

Grid   Local   WGS 84   

Northing 4204236,951m  Latitude 37°59'07,66043"N  Latitude 37°59'17,00102"N 

Easting 476234,201m Longitude 23°43'45,69760"E Longitude 23°43'51,79683"E 

Elevation 69,812m Height 80,046m Height 108,362m 

Baseline:           

 Northing -2148,407m 
NS Fwd 

Azimuth 
251°09'01"  X 3673,952m 

 Easting -6337,120m Ell. Distance 6694,034m  Y -5303,482m 

 Elevation -136,762m  Height -137,005m  Z -1790,544m 
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  Standard Errors  

Baseline Errors:           

 Northing 0,005m  NS Fwd 

Azimuth 
0,147 seconds  X 0,011m 

 Easting 0,003m  

Ell.Distance 
0,004m  Y 0,004m 

 Elevation 0,011m  Height 0,011m  Z 0,005m 

 

 

 

 

Νέα κορυφή 58’ 
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Baseline Summary B17 (098A to 61) )-ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ 

Processed: Δευτέρα, επ 20, 2010 09:32:50μμ 

Solution type: Iono free fixed 

Solution acceptability: Solution acceptable 

Ephemeris used: Broadcast 

Met Data: Standard 

Baseline slope distance: 6272,739m 

Elevation mask: 13 degrees 

Variance ratio: 13,5 

Reference variance: 1,682 

RMS: 0,015m 

Horizontal Precision 1-sigma (scaled): 0,014m 

Vertical Precision 1-sigma (scaled): 0,029m 

Start time (GPS Time): 
10/05/10, 

04:29:45.000 
1583, 102585,000 

Stop time (GPS Time): 
10/05/10, 

04:46:45.000 
1583, 103605,000 

Occupation time: 00:17:00.000 

   

Baseline Components (Mark to Mark)  

From: 098A          

Grid   Local   WGS 84   

Northing 4206385,358m  Latitude 38°00'17,88579"N  Latitude 38°00'27,22188"N  

Easting 482571,321m  Longitude 23°48'05,30092"E  Longitude 23°48'11,40980"E  

Elevation 206,574m  Height 216,805m Height 245,367m 

To: 61          

Grid   Local   WGS 84   

Northing 4204569,944m  Latitude 37°59'18,49625"N  Latitude 37°59'27,83656"N 

Easting 476571,053m Longitude 23°43'59,46775"E Longitude 23°44'05,56766"E 

Elevation 82,678m Height 92,908m Height 121,247m 

Baseline:           

 Northing -1815,414m 
NS Fwd 

Azimuth 
253°02'40"  X 3359,756m 

 Easting -6000,268m Ell. Distance 6271,362m  Y -5074,544m 

 Elevation -123,896m  Height -124,120m  Z -1519,309m 
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  Standard Errors  

Baseline Errors:           

 Northing 0,011m  NS Fwd 

Azimuth 
0,349 seconds  X 0,011m 

 Easting 0,002m  

Ell.Distance 
0,003m  Y 0,005m 

 Elevation 0,022m  Height 0,022m  Z 0,022m 

 

 

 

 

Νέα κορυφή 61’ 
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Baseline Summary B4 (098A to 68) )-ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ 

Processed: Δευτέρα, Μαϊ 17, 2010 10:31:38πμ 

Solution type: L1 float 

Solution acceptability: Multiple failures 

Ephemeris used: Broadcast 

Met Data: Standard 

Baseline slope distance: 6267,889m 

Elevation mask: 13 degrees 

Variance ratio: 0,0 

Reference variance: 258,784 

RMS: 0,043m 

Horizontal Precision 1-sigma (scaled): 15,191m 

Vertical Precision 1-sigma (scaled): 13,692m 

Start time (GPS Time): 
10/05/08, 

08:19:00.000 
1582, 548340,000 

Stop time (GPS Time): 
10/05/08, 

08:41:45.000 
1582, 549705,000 

Occupation time: 00:22:45.000 

   

Baseline Components (Mark to Mark)  

From: 098A          

Grid   Local   WGS 84   

Northing 4206385,643m  Latitude 38°00'17,89506"N  Latitude 38°00'27,23114"N  

Easting 482571,424m  Longitude 23°48'05,30510"E  Longitude 23°48'11,41398"E  

Elevation 207,360m  Height 217,591m Height 246,153m 

To: 68          

Grid   Local   WGS 84   

Northing 4203754,543m  Latitude 37°58'52,06886"N  Latitude 37°59'01,40905"N 

Easting 476886,192m Longitude 23°44'12,48181"E Longitude 23°44'18,58145"E 

Elevation 113,602m Height 123,850m Height 152,159m 

Baseline:           

 Northing -2631,100m 
NS Fwd 

Azimuth 
245°02'36"  X 3712,958m 

 Easting -5685,232m Ell. Distance 6267,019m  Y -4572,423m 

 Elevation -93,758m  Height -93,993m  Z -2143,203m 
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  Standard Errors  

Baseline Errors:           

 Northing 0,275m  NS Fwd 

Azimuth 
7,468 seconds  X 1,099m 

 Easting 0,916m  

Ell.Distance 
0,929m  Y 0,552m 

 Elevation 0,850m  Height 0,850m  Z 0,354m 

 

 

 

 

Νέα κορυφή 68’ 
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Baseline Summary B6 (098A to 86) )-ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ 

Processed: Δευτέρα, επ 20, 2010 09:32:50μμ 

Solution type: Iono free fixed 

Solution acceptability: Solution acceptable 

Ephemeris used: Broadcast 

Met Data: Standard 

Baseline slope distance: 6256,374m 

Elevation mask: 13 degrees 

Variance ratio: 12,7 

Reference variance: 2,202 

RMS: 0,015m 

Horizontal Precision 1-sigma (scaled): 0,005m 

Vertical Precision 1-sigma (scaled): 0,010m 

Start time (GPS Time): 
10/05/08, 

07:20:45.000 
1582, 544845,000 

Stop time (GPS Time): 
10/05/08, 

07:40:45.000 
1582, 546045,000 

Occupation time: 00:20:00.000 

   

Baseline Components (Mark to Mark)  

From: 098A          

Grid   Local   WGS 84   

Northing 4206385,358m  Latitude 38°00'17,88579"N  Latitude 38°00'27,22188"N  

Easting 482571,321m  Longitude 23°48'05,30092"E  Longitude 23°48'11,40980"E  

Elevation 206,574m  Height 216,805m Height 245,367m 

To: 86          

Grid   Local   WGS 84   

Northing 4203618,426m  Latitude 37°58'47,65947"N  Latitude 37°58'56,99961"N 

Easting 476963,585m Longitude 23°44'15,67008"E Longitude 23°44'21,76971"E 

Elevation 125,512m Height 135,762m Height 164,067m 

Baseline:           

 Northing -2766,932m 
NS Fwd 

Azimuth 
243°36'56"  X 3767,183m 

 Easting -5607,736m Ell. Distance 6255,675m  Y -4463,466m 

 Elevation -81,062m  Height -81,299m  Z -2242,325m 
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  Standard Errors  

Baseline Errors:           

 Northing 0,002m  NS Fwd 

Azimuth 
0,093 seconds  X 0,005m 

 Easting 0,003m  

Ell.Distance 
0,003m  Y 0,004m 

 Elevation 0,006m  Height 0,006m  Z 0,004m 

 

 

 

 

Νέα κορυφή 86’ 
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Baseline Summary B5 (098A to 87) )-ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ 

Processed: Δευτέρα, επ 20, 2010 09:32:50μμ 

Solution type: Iono free fixed 

Solution acceptability: Multiple failures 

Ephemeris used: Broadcast 

Met Data: Standard 

Baseline slope distance: 6246,714m 

Elevation mask: 13 degrees 

Variance ratio: 4,6 

Reference variance: 8,398 

RMS: 0,029m 

Horizontal Precision 1-sigma (scaled): 0,040m 

Vertical Precision 1-sigma (scaled): 0,071m 

Start time (GPS Time): 
10/05/08, 

07:48:00.000 
1582, 546480,000 

Stop time (GPS Time): 
10/05/08, 

08:07:45.000 
1582, 547665,000 

Occupation time: 00:19:45.000 

   

Baseline Components (Mark to Mark)  

From: 098A          

Grid   Local   WGS 84   

Northing 4206385,358m  Latitude 38°00'17,88579"N  Latitude 38°00'27,22188"N  

Easting 482571,321m  Longitude 23°48'05,30092"E  Longitude 23°48'11,40980"E  

Elevation 206,574m  Height 216,805m Height 245,367m 

To: 87          

Grid   Local   WGS 84   

Northing 4203741,060m  Latitude 37°58'51,63408"N  Latitude 37°59'00,97425"N 

Easting 476915,598m Longitude 23°44'13,68880"E Longitude 23°44'19,78847"E 

Elevation 111,360m Height 121,608m Height 149,917m 

Baseline:           

 Northing -2644,298m 
NS Fwd 

Azimuth 
244°49'11"  X 3707,399m 

 Easting -5655,723m Ell. Distance 6245,821m  Y -4542,578m 

 Elevation -95,214m  Height -95,449m  Z -2154,440m 
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  Standard Errors  

Baseline Errors:           

 Northing 0,010m  NS Fwd 

Azimuth 
0,401 seconds  X 0,022m 

 Easting 0,013m  

Ell.Distance 
0,010m  Y 0,012m 

 Elevation 0,025m  Height 0,025m  Z 0,015m 

 

 

 

 

Νέα κορυφή 87’ 
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Baseline Summary B16 (098A to 133) )-ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ 

Processed: Δευτέρα, επ 20, 2010 09:32:50μμ 

Solution type: Iono free fixed 

Solution acceptability: High RMS 

Ephemeris used: Broadcast 

Met Data: Standard 

Baseline slope distance: 6531,140m 

Elevation mask: 13 degrees 

Variance ratio: 7,7 

Reference variance: 1,852 

RMS: 0,021m 

Horizontal Precision 1-sigma (scaled): 0,007m 

Vertical Precision 1-sigma (scaled): 0,013m 

Start time (GPS Time): 
10/05/10, 

05:26:30.000 
1583, 105990,000 

Stop time (GPS Time): 
10/05/10, 

05:44:45.000 
1583, 107085,000 

Occupation time: 00:18:15.000 

   

Baseline Components (Mark to Mark)  

From: 098A          

Grid   Local   WGS 84   

Northing 4206385,358m  Latitude 38°00'17,88579"N  Latitude 38°00'27,22188"N  

Easting 482571,321m  Longitude 23°48'05,30092"E  Longitude 23°48'11,40980"E  

Elevation 206,574m  Height 216,805m Height 245,367m 

To: 133          

Grid   Local   WGS 84   

Northing 4204689,524m  Latitude 37°59'22,34781"N  Latitude 37°59'31,68830"N 

Easting 476268,349m Longitude 23°43'47,04366"E Longitude 23°43'53,14329"E 

Elevation 77,033m Height 87,259m Height 115,596m 

Baseline:           

 Northing -1695,834m 
NS Fwd 

Azimuth 
254°49'08"  X 3410,777m 

 Easting -6302,972m Ell. Distance 6529,698m  Y -5383,288m 

 Elevation -129,541m  Height -129,771m  Z -1429,192m 
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  Standard Errors  

Baseline Errors:           

 Northing 0,004m  NS Fwd 

Azimuth 
0,103 seconds  X 0,009m 

 Easting 0,004m  

Ell.Distance 
0,005m  Y 0,005m 

 Elevation 0,010m  Height 0,010m  Z 0,005m 

 

 

 

 

Νέα κορυφή 133’ 
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Baseline Summary B11 (098A to 141) )-ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ 

Processed: Δευτέρα, Μαϊ 17, 2010 10:31:38πμ 

Solution type: L1 float 

Solution acceptability: Low ratio 

Ephemeris used: Broadcast 

Met Data: Standard 

Baseline slope distance: 6186,067m 

Elevation mask: 13 degrees 

Variance ratio: 0,0 

Reference variance: 3,920 

RMS: 0,004m 

Horizontal Precision 1-sigma (scaled): 1,386m 

Vertical Precision 1-sigma (scaled): 1,082m 

Start time (GPS Time): 
10/05/10, 

08:23:30.000 
1583, 116610,000 

Stop time (GPS Time): 
10/05/10, 

08:41:15.000 
1583, 117675,000 

Occupation time: 00:17:45.000 

   

Baseline Components (Mark to Mark)  

From: 098A          

Grid   Local   WGS 84   

Northing 4206385,643m  Latitude 38°00'17,89506"N  Latitude 38°00'27,23114"N  

Easting 482571,424m  Longitude 23°48'05,30510"E  Longitude 23°48'11,41398"E  

Elevation 207,360m  Height 217,591m Height 246,153m 

To: 141          

Grid   Local   WGS 84   

Northing 4206979,492m  Latitude 38°00'36,66197"N  Latitude 38°00'46,00201"N 

Easting 476417,658m Longitude 23°43'52,89409"E Longitude 23°43'58,99570"E 

Elevation 89,744m Height 99,926m Height 128,370m 

Baseline:           

 Northing 593,849m 
NS Fwd 

Azimuth 
275°23'23"  X 2070,711m 

 Easting -6153,766m Ell. Distance 6184,793m  Y -5816,574m 

 Elevation -117,616m  Height -117,782m  Z 383,482m 



153 
 

 Standard Errors  

Baseline Errors:           

 Northing 0,049m  NS Fwd 

Azimuth 
1,037 seconds  X 0,147m 

 Easting 0,698m  

Ell.Distance 
0,699m  Y 0,823m 

 Elevation 0,547m  Height 0,547m  Z 0,301m 

 

 

 

 

Νέα κορυφή 141’ 
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Baseline Summary B12 (098A to 143) )-ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ 

Processed: Δευτέρα, επ 20, 2010 09:32:50μμ 

Solution type: Iono free fixed 

Solution acceptability: Multiple failures 

Ephemeris used: Broadcast 

Met Data: Standard 

Baseline slope distance: 6007,585m 

Elevation mask: 13 degrees 

Variance ratio: 6,7 

Reference variance: 5,595 

RMS: 0,023m 

Horizontal Precision 1-sigma (scaled): 0,019m 

Vertical Precision 1-sigma (scaled): 0,031m 

Start time (GPS Time): 
10/05/10, 

07:52:15.000 
1583, 114735,000 

Stop time (GPS Time): 
10/05/10, 

08:11:15.000 
1583, 115875,000 

Occupation time: 00:19:00.000 

   

Baseline Components (Mark to Mark)  

From: 098A          

Grid   Local   WGS 84   

Northing 4206385,358m  Latitude 38°00'17,88579"N  Latitude 38°00'27,22188"N  

Easting 482571,321m  Longitude 23°48'05,30092"E  Longitude 23°48'11,40980"E  

Elevation 206,574m  Height 216,805m Height 245,367m 

To: 143          

Grid   Local   WGS 84   

Northing 4207108,257m  Latitude 38°00'40,85790"N  Latitude 38°00'50,19779"N 

Easting 476610,954m Longitude 23°44'00,80585"E Longitude 23°44'06,90780"E 

Elevation 96,030m Height 106,211m Height 134,666m 

Baseline:           

 Northing 722,899m 
NS Fwd 

Azimuth 
276°47'35"  X 1924,999m 

 Easting -5960,367m Ell. Distance 6006,414m  Y -5669,689m 

 Elevation -110,544m  Height -110,701m  Z 489,993m 
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  Standard Errors  

Baseline Errors:           

 Northing 0,006m  NS Fwd 

Azimuth 
0,205 seconds  X 0,011m 

 Easting 0,006m  

Ell.Distance 
0,007m  Y 0,010m 

 Elevation 0,013m  Height 0,013m  Z 0,007m 

 

 

 

 

Νέα κορυφή 143’ 
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Baseline Summary B13 (098A to 144) )-ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ 

Processed: Δευτέρα, επ 20, 2010 09:32:50μμ 

Solution type: Iono free fixed 

Solution acceptability: Multiple failures 

Ephemeris used: Broadcast 

Met Data: Standard 

Baseline slope distance: 6010,426m 

Elevation mask: 13 degrees 

Variance ratio: 6,3 

Reference variance: 8,230 

RMS: 0,026m 

Horizontal Precision 1-sigma (scaled): 0,027m 

Vertical Precision 1-sigma (scaled): 0,067m 

Start time (GPS Time): 
10/05/10, 

07:28:45.000 
1583, 113325,000 

Stop time (GPS Time): 
10/05/10, 

07:46:45.000 
1583, 114405,000 

Occupation time: 00:18:00.000 

   

Baseline Components (Mark to Mark)  

From: 098A          

Grid   Local   WGS 84   

Northing 4206385,358m  Latitude 38°00'17,88579"N  Latitude 38°00'27,22188"N  

Easting 482571,321m  Longitude 23°48'05,30092"E  Longitude 23°48'11,40980"E  

Elevation 206,574m  Height 216,805m Height 245,367m 

To: 144          

Grid   Local   WGS 84   

Northing 4207139,376m  Latitude 38°00'41,86769"N  Latitude 38°00'51,20757"N 

Easting 476611,943m Longitude 23°44'00,84275"E Longitude 23°44'06,94473"E 

Elevation 96,338m Height 106,518m Height 134,975m 

Baseline:           

 Northing 754,018m 
NS Fwd 

Azimuth 
277°05'20"  X 1907,306m 

 Easting -5959,378m Ell. Distance 6009,260m  Y -5676,484m 

 Elevation -110,236m  Height -110,392m  Z 514,713m 
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  Standard Errors  

Baseline Errors:           

 Northing 0,007m  NS Fwd 

Azimuth 
0,218 seconds  X 0,020m 

 Easting 0,009m  

Ell.Distance 
0,009m  Y 0,012m 

 Elevation 0,023m  Height 0,023m  Z 0,012m 

 

 

 

 

Νέα κορυφή 144’ 
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