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Αθηεξσκέλν ζηελ νηθνγέλεηά κνπ 

  θαη ζε φινπο απηνχο πνπ κνπ κεηαδίδνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο 

 θαη κε θάλνπλ θαιχηεξν άλζξσπν. 
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

Ο ζθνπφο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ε κειέηε θαη ε 

ζχγθξηζε ησλ παξφλησλ θαη ησλ κειινληηθψλ δνξπθνξηθψλ ζπζηεκάησλ πινήγεζεο 

θαη εληνπηζκνχ ζέζεο (GNSS: Global Navigation Satellite Systems). πγθεθξηκέλα ε 

κειέηε εζηηάδεη ζηα ζπζηήκαηα GPS (Global Navigation Satellite System), Galileo 

θαη EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay System), ηα νπνία 

ζπγθξίλνληαη σο πξνο ηελ απφδνζή ηνπο αλαθνξηθά κε ηηο ζπλζήθεο νξαηφηεηαο ησλ 

δνξπθφξσλ, ηε γεσκεηξηθή αθξίβεηα, ηα επίπεδα πινήγεζεο θαη αθεξαηφηεηαο γηα ην 

εθάζηνηε ζχζηεκα ή ην ζπλδπαζκφ ηνπο. Γηα ην ζθνπφ απηφ κειεηήζεθαλ θπξίσο 

θηλεκαηηθέο πξαγκαηηθέο πνξείεο κε δηάθνξα κέζα κεηαθνξάο ζηνλ Διιαδηθφ ρψξν. 

Ζ εξγαζία ρσξίδεηαη ζε δχν κέξε. ην πξψην, ην βηβιηνγξαθηθφ φπνπ γίλεηαη 

κία ιεπηνκεξήο πεξηγξαθή ησλ δνξπθνξηθψλ ζπζηεκάησλ πινήγεζεο θαη 

πξνζδηνξηζκνχ ζέζεο, ησλ ζπζηεκάησλ επαχμεζεο θαη γίλεηαη κία αλαθνξά ηνπ 

Διιεληθνχ  πζηήκαηνο Πξνζδηνξηζκνχ (HEPOS: Hellenic Positioning System). 

Δπίζεο, πεξηγξάθνληαη νη αλαιπηηθέο έλλνηεο πνπ εμεηάδνληαη: ν δείθηεο γεσκεηξίαο 

DOP (Dilution of Precision), ε αθξίβεηα NSP (Navigation System Precision) θαη νη 

εμηζψζεηο απφ ηηο νπνίεο πξνθχπηνπλ. ην δεχηεξν κέξνο, ην εξεπλεηηθφ φπνπ 

παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ηα ζελάξηα θαη νη πξνζνκνηψζεηο νη νπνίεο έγηλαλ ζηε 

παξνχζα εξγαζία κε ην ινγηζκηθφ παθέην Galileo System Simulation Facility (GSSF)  

πνπ δηαηίζεηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Τπεξεζία Γηαζηήκαηνο (ESA: European Space 

Agency). 
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ABSTRACT 

The purpose of this thesis is the study and comparison of present and future 

Global Navigation Satellite Systems (GNSS). More specifically, the study is focused 

on the GPS (Global Navigation Satellite System), Galileo and EGNOS (European 

Geostationary Navigation Overlay System) systems which are compared in their 

performances in regard to the conditions of satellite visibility, the dilution of precision 

(DOP), the level of Navigation System Precision (NSP) and system integrity. For this 

purpose mainly mobile tracks were studied, using different means of transportation 

over the territory of Greece.  

The paper is separated in two parts. The first one (dealing with a thorough 

bibliographical research) describes in detail the use of global navigation satellite 

systems, augmentation systems and gives a short account of the Hellenic Positioning 

System (HEPOS). Useful terms such as Dilution of Precision (DOP), Navigation 

System Precision (NSP) are also described extensively. In the second part, various 

scenarios and respective simulations are presented with the use of Galileo System 

Simulation Facility (GSSF) program which is a product of the European Space 

Agency (ESA). 
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ΔΗΑΓΧΓΖ 

Απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟80 ε θιαζηθή γεσδαηηηθή θαη ηνπνγξαθηθή 

κεζνδνινγία άιιαμε ξηδηθά κε ηνλ εξρνκφ ηνπ ακεξηθαληθνχ δνξπθνξηθνχ 

ζπζηήκαηνο εληνπηζκνχ GPS. Μηα λέα επνρή ηεο δνξπθνξηθήο θαη δηαζηεκηθήο 

γεσδαηζίαο είρε πιένλ αξρίζεη. Αξρηθά ην ζχζηεκα ρξεζηκνπνηνχληαλ θπξίσο γηα 

ζηξαηησηηθέο εθαξκνγέο θαη ζηε ζπλέρεηα κεηά απφ απφθαζε ησλ ΖΠΑ δφζεθε θαη 

γηα πνιηηηθή ρξήζε, σζηφζν κε εζθεκκέλε κείσζε ηεο αθξίβεηάο ηνπ κέρξη θαη ην 

2000. Σελ ίδηα πεξίπνπ επνρή ε Ρσζία θηηάρλεη ην δηθφ ηεο δνξπθνξηθφ ζχζηεκα 

GLONASS (GLObal NAvigation Satellite System) πνπ φκσο είρε αξθεηέο δπζθνιίεο 

θαη πεξηνξηζκνχο πνπ ελ πνιινίο παξακέλνπλ κέρξη θαη ζήκεξα. 

 ηηο κέξεο καο ε Δπξσπατθή Έλσζε θαη ε Δπξσπατθή Τπεξεζία Γηαζηήκαηνο 

πξνρσξάεη ζηελ αλάπηπμε ηνπ δηθνχ ηεο Galileo ην νπνίν αλακέλεηαη λα είλαη 

πιήξσο επηρεηξεζηαθφ θαη λα ηεζεί ζε ιεηηνπξγία  απφ ην 2014 θαη κεηά. Έλα ακηγψο 

πνιηηηθφ ζχζηεκα, πνιιά ππνζρφκελν πνπ αλακέλεηαη λα αιιάμεη ζεκαληηθά ηελ 

ππάξρνπζα θαηάζηαζε θαη λα άξεη φπνηεο ζηξαηησηηθέο δεζκεχζεηο ησλ ππνινίπσλ.  

Δθκεηαιιεπφκελν ηελ ηερλνγλσζία ησλ πξνθαηφρσλ ηνπ, ην ζχζηεκα Galileo είλαη 

έλα θηιφδνμν δηαζηεκηθφ πξφγξακκα, πεξηζζφηεξν ηερλνινγηθά πξνεγκέλν 

θαιχηεξσλ επηδφζεσλ, αζθαιέζηεξν θαη κε έλα επξχ πεδίν εθαξκνγψλ. 

θνπόο θαη ηόρνη ηεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο 

 ηφρνο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ε παξνπζίαζε ησλ 

παγθφζκησλ δνξπθνξηθψλ ζπζηεκάησλ πινήγεζεο θαη εληνπηζκνχ ζέζεο, ηα νπνία 

ζηε βηβιηνγξαθία αλαθέξνληαη ζπιινγηθά κε ηνλ φξν GNSS (Global Navigation 

Satellite Systems). Ηδηαίηεξε έκθαζε δφζεθε ζην ακεξηθαληθφ ζχζηεκα GPS θαη ηνλ 

εθκνληεξληζκφ ηνπ, ην κειινληηθφ θαη  πνιιά ππνζρφκελν επξσπατθφ Galileo, ζηα 

επξσπατθά ζπζηήκαηα ιεηηνπξγηθήο επέθηαζεο θαη θπξίσο ζην επξσπατθφ ζχζηεκα 

EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay System). Δπίζεο γίλεηαη κηα 

ζχληνκε αλαθνξά ζην ειιεληθφ ζχζηεκα εληνπηζκνχ HEPOS (HEPOS: Hellenic 

Position System) ην νπνίν ζα επηθέξεη αιιαγέο ζηηο κέρξη ηψξα ηνπνγξαθηθέο 

εθαξκνγέο.  

ηε ζπλέρεηα έγηλε πξνζπάζεηα ζχγθξηζεο ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ σο πξνο 

ηελ απνδνηηθφηεηά ηνπο κε πξνζνκνηψζεηο γηα θηλεκαηηθέο πνξείεο ζε δηάθνξεο 

πεξηνρέο ηεο Διιάδαο θαη γηα κία πνηθηιία ζελαξίσλ (π.ρ. πνξείεο αεξνζθαθψλ, 

πινίσλ, νρεκάησλ θ.α.). Με θάζε πξνζνκνίσζε γίλεηαη έλαο ζπζρεηηζκφο κε θάπνηα 

παξαδείγκαηα εθαξκνγψλ κε ηε ρξήζε ησλ δνξπθνξηθψλ ζπζηεκάησλ πινήγεζεο 

θαη εληνπηζκνχ ζέζεο. 
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Γνκή ηεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο  

Γηα ηελ θάιπςε ησλ παξαπάλσ ζηφρσλ ε δηπισκαηηθή εξγαζία ρσξίδεηαη ζηα 

εμήο επηκέξνπο θεθάιαηα: 

ην πξψην θεθάιαην δίλεηαη κηα πιήξεο πεξηγξαθή ησλ δνξπθνξηθψλ 

ζπζηεκάησλ εληνπηζκνχ ζέζεο GNSS (ηνπ ακεξηθαληθνχ GPS, ηνπ κειινληηθνχ 

επξσπατθνχ Galileo, ηνπ ξσζηθνχ GLONASS θαη ηνπ κειινληηθνχ θηλεδηθνχ 

COMPASS), ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ηνπο, ησλ βειηηψζεψλ ηνπο θαη ησλ πνηθίισλ 

ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη ζηνπο ρξήζηεο απφ ην θάζε έλα απφ απηά. Δπίζεο, γίλεηαη 

κία πιήξεο αλαθνξά ζηα ζπζηήκαηα επέθηαζεο ιεηηνπξγίαο ησλ GNSS (GNSS 

Augmentation), ελψ εθηελήο αλάιπζε γίλεηαη ζην επξσπατθφ ζχζηεκα επαχμεζεο 

EGNOS. ην ηέινο δίλεηαη κηα ζχληνκε αλαθνξά ζην ζρεηηθά πξφζθαην ζχζηεκα 

HEPOS, ηηο ππεξεζίεο πξνζδηνξηζκνχ ζέζεηο, ηηο εθαξκνγέο ηνπ θαη ηηο δηθηπαθέο 

ηερληθέο εληνπηζκνχ πνπ ζα παξέρεη. 

ην δεχηεξν θεθάιαην γίλεηαη κία επεμήγεζε ησλ παξαγφλησλ πνπ 

επεξεάδνπλ ηελ αθξίβεηα ησλ δνξπθνξηθψλ ζπζηεκάησλ GNSS. Πεξηγξάθνληαη 

δειαδή ηα ζθάικαηα δνξπθφξσλ, ηα ζθάικαηα δεθηψλ θαη ηα ζθάικαηα δηάδνζεο 

ζήκαηνο. Δπίζεο εμεηάδνληαη θάπνηνη δείθηεο κε ηνπο νπνίνπο κεηξάηαη ε επίδνζε 

ησλ ζπζηεκάησλ πινήγεζεο θαη εληνπηζκνχ νη νπνίνη ρξεζηκνπνηνχληαη ζην 

εξεπλεηηθφ κέξνο ηεο εξγαζίαο. Απηνί είλαη νη γεσκεηξηθνί δείθηεο DOP (Dilution of 

Precision) θαη RDOP (Relative DOP), ν δείθηεο UERE (User Equivalent Range 

Error), ν δείθηεο αθξίβεηαο ζπζηεκάησλ πινήγεζεο NSP (Navigation System 

Precision) θαη ε αθεξαηφηεηα (Integrity). 

Σν ηξίην θεθάιαην απνηειεί ην εξεπλεηηθφ κέξνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. 

Πεξηγξάθνληαη νη λέεο εθαξκνγέο κε ηηο νπνίεο ην θαηλνχξγην επξσπατθφ ζχζηεκα 

Galileo ζηνρεχεη ζηε βειηίσζε ησλ ζπζηεκάησλ θαζνδήγεζεο, ζηε πξφιεςε 

αηπρεκάησλ, ζηελ απνδνηηθφηεηα ηεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο θαη ζηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο. Δπίζεο, γίλεηαη κηα αλαθνξά ζε ήδε ππάξρνπζεο ηνπνγξαθηθέο 

εθαξκνγέο κε ηε ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο GPS πνπ αλακέλεηαη λα βειηησζνχλ κε ηηο 

λέεο εμειίμεηο πάλσ ζηα ζπζηήκαηα GNSS. Γεδνκέλνπ φκσο φηη ην ζχζηεκα Galileo 

δελ είλαη αθφκα πιήξσο επηρεηξεζηαθφ ρξεζηκνπνηήζεθε ην ινγηζκηθφ πξνζνκνίσζεο 

GSSF (Galileo System Simulation Facility). Δμεηάζηεθαλ ε ιεηηνπξγηθφηεηα θαη ε 

απφδνζε ησλ ζπζηεκάησλ GPS, Galileo  θαη EGNOS θαη ησλ ζπλδπαζκψλ ηνπο. ε 

πνην βαζκφ δειαδή ηθαλνπνηνχληαη νη απαηηήζεηο δηαζεζηκφηεηαο αθξίβεηαο θαη 

αθεξαηφηεηαο. Γηα ην ζθνπφ απηφ δνκήζεθαλ ζελάξηα κε θηλεκαηηθέο πνξείεο 

(πινίσλ, αεξνπιάλσλ, ηξέλσλ, απηνθηλήησλ θαη άιισλ νρεκάησλ) ζε δηαθνξεηηθέο 

πεξηπηψζεηο πεξηβάιινληνο ησλ κεηξήζεσλ (π.ρ. αζηηθφ, αγξνηηθφ) θαη ζπλζεθψλ 

(π.ρ. κε δηνξζψζεηο απφ έλα ζχζηεκα ηχπνπ HEPOS), ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν. 

 Σέινο, ζην ηέηαξην θαη ηειεπηαίν θεθάιαην παξαηίζεληαη ηα ηειηθά 

ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ην βηβιηνγξαθηθφ θαη ην εξεπλεηηθφ κέξνο θαη 

πξνηάζεηο γηα κειινληηθέο κειέηεο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1
ν
 –ΣΑ ΤΣΖΜΑΣΑ GNSS 

1.1. Δηζαγσγή 

Δδψ θαη αηψλεο, έρνπκε γπξίζεη ηελ πξνζνρή καο ζηνπο νπξαλνχο γηα ηελ 

θαζνδήγεζή καο. Σα αζηέξηα παξείραλ ζηνπο πξψηνπο εμεξεπλεηέο θαη ζηνπο 

λαπηηθνχο πνπ απνηφικεζαλ ζηνπο άγλσζηνπο θφζκνπο πέξα απφ ηνλ νξίδνληα κηα 

αμηφπηζηε πεγή πιεξνθνξηψλ πινήγεζεο. ήκεξα, νη νπξαλνί πξνζθέξνπλ λέα κέζα 

γηα πινήγεζε κε κηα αθξίβεηα πνπ νη εμεξεπλεηέο κφλν ζηα φλεηξά ηνπο ζα 

κπνξνχζαλ λα θαληαζηνχλ. Απηφ είλαη ε δνξπθνξηθή πινήγεζε: ρξεζηκνπνηψληαο ηα 

ζήκαηα πνπ εθπέκπνληαη απφ δνξπθφξνπο κε ηξνρηέο γχξσ απφ ηε Γε κπνξνχκε λα 

πξνζδηνξίζνπκε ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ηε ζέζε αεξνζθαθψλ, ζθάθσλ θαη νρεκάησλ,  

καδί κε έλα πιήζνο άιισλ εθαξκνγψλ, κε αθξίβεηα κεξηθψλ κέηξσλ. Απφ ηελ 

εηζαγσγή ηεο δνξπθνξηθήο πινήγεζεο ζηε δεθαεηία ηνπ '70, εθαξκνγέο γηα ηνλ 

αθξηβή πξνζδηνξηζκφ ηεο ζέζεο έρνπλ απμεζεί πέξα απφ φιεο ηηο πξνζδνθίεο.  

ήκεξα, εθαηνκκχξηα κηθξνί θνξεηνί δεθηέο ηθαλνί λα δέρνληαη δνξπθνξηθά ζήκαηα 

πσινχληαη εηεζίσο θαη ηθαλνπνηνχλ έλα ηεξάζηην αξηζκφ εθαξκνγψλ. 

 

Σα Παγθόζκηα Γνξπθνξηθά πζηήκαηα (Δληνπηζκνύ θαη) Πινήγεζεο 

(GNSS) είλαη ν γεληθφο φξνο γηα  ηα δνξπθνξηθά ζπζηήκαηα πινήγεζεο  πνπ 

παξέρνπλ απηφλνκν πξνζδηνξηζκφ ζέζεο παγθνζκίσο. Σα ζπζηήκαηα GNSS 

επηηξέπνπλ ζε κηθξνχο  ειεθηξνληθνχο δέθηεο ην θαζνξηζκφ ηεο γεσγξαθηθήο ζέζεο 

ηνπο (γεσγξαθηθφ κήθνο, γεσγξαθηθφ πιάηνο θαη χςνο) κε αθξίβεηα ηεο ηάμεο 

κεξηθψλ κέηξσλ. Οη δέθηεο ππνινγίδνπλ ηνλ αθξηβή ρξφλν θαζψο επίζεο θαη ηε ζέζε 

ηνπο ζην ρψξν, ε νπνία κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο αλαθνξά γηα επηζηεκνληθά 

πεηξάκαηα ή πξαθηηθέο εθαξκνγέο θαη άιιεο πνηθίιεο αλάγθεο.  

Μέρξη ζήκεξα,  ην παγθφζκην δνξπθνξηθφ ζχζηεκα πξνζδηνξηζκνχ ζέζεο 

NAVSTAR GPS ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ είλαη ην κφλν κέρξη ηψξα πιήξσο 

ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα GNSS. Σν Ρσζηθφ  GLONASS  είλαη έλα ζχζηεκα GNSS ζην 

ζηάδην ηεο απνθαηάζηαζεο κέρξη λα γίλεη πιήξσο επηρεηξεζηαθφ (νη 21 απφ ηνπο  24 

δνξπθφξνπο βξίζθνληαη ζε ιεηηνπξγία) θαη ζπλεπψο δελ έηπρε ηεο επξείαο απνδνρήο 

θαη ρξήζεο φπσο ην GPS. Σν Δπξσπατθφ GALILEO είλαη έλα ζχζηεκα GNSS ζηελ 

αξρηθή θάζε αλάπηπμήο ηνπ, πνπ αλακέλεηαη λα είλαη επηρεηξεζηαθά έηνηκν ην 2014. 

Ζ Λατθή Γεκνθξαηία ηεο Κίλαο  έρεη δειψζεη ηελ επέθηαζε ηνπ ηνπηθνχ ζπζηήκαηνο 

Beidou ζην παγθφζκην ζχζηεκα COMPASS  απφ ην 2010. ηνλ Πίλαθα 1 

αλαγξάθνληαη ηα ζπζηήκαηα πνπ αλαθέξζεθαλ κε ηα επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπο, ηε ρψξα πξνέιεπζεο, χςνο ηξνρηάο, θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο θ.η.ι.. 

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Longitude
http://en.wikipedia.org/wiki/Latitude
http://en.wikipedia.org/wiki/Altitude
http://en.wikipedia.org/wiki/Metre
http://en.wikipedia.org/wiki/Russia
http://en.wikipedia.org/wiki/Russia
http://en.wikipedia.org/wiki/European_Union
http://en.wikipedia.org/wiki/People%27s_Republic_of_China
http://en.wikipedia.org/wiki/Beidou_navigation_system
http://en.wikipedia.org/wiki/Beidou_navigation_system
http://en.wikipedia.org/wiki/Compass_navigation_system
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χζηεκα Υψξα Όςνο Σξνρηάο ,Πεξίνδνο Αξηζκφο Γνξπθφξσλ Καηάζηαζε 

GPS ΖΠΑ 20,200km, 12.0h ≥ 24 ζε ιεηηνπξγία 

GLONASS Ρσζία 19,100km, 11.3h 24 ζε ιεηηνπξγία ππφ πεξηνξηζκνχο 

GALILEO Δπξψπε 23,222km, 14.1h ≥ 27 ππφ θαηαζθεπή 

COMPASS Κίλα 21,150km, 12.6h 35 Compass-2  ππφ θαηαζθεπή 

 

Πίλαθαο 1 : χγθξηζε πζηεκάησλ GNSS 

(Πεγή: http://en.wikipedia.org/wiki/GNSS) 

Σα ζπζηήκαηα GNSS παξέρνπλ πςειφ έιεγρν ηεο αθξίβεηαο θαη ηεο 

αθεξαηφηεηαο σο πξνο ηε ιεηηνπξγηθφηεηά ηνπο είλαη ηαμηλνκεκέλα σο εμήο: (Δηθφλα 

1, Πίλαθαο 2) 

 GNSS-1 είλαη ηα ζπζηήκαηα πξψηεο γεληάο θαη ν ζπλδπαζκφο ησλ 

ππαξρφλησλ δνξπθνξηθψλ ζπζηεκάησλ (GPS θαη GLONASS), κε  

δνξπθνξηθά ζπζηήκαηα επαχμεζεο (SBAS: Satellite Based Augmentation 

System) ή  ζπζηήκαηα επαχμεζεο ζην έδαθνο (GBAS: Ground Based 

Augmentation System). ηηο ΖΠΑ ιεηηνπξγεί  ην ζχζηεκα δηαθνξηθνχ GPS 

επξείαο θάιπςεο (WAAS: Wide Area Augmentation System), ζηελ Δπξψπε 

ην ζχζηεκα EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay Service),  

ζηελ Ηαπσλία ην ζχζηεκα MSAS (Multi-Functional Satellite Augmentation 

System) θαη ζηελ Κίλα ην ζχζηεκα SNAS (Satellite Navigation Augmentation 

System). 

 GNSS-2 είλαη ε δεχηεξε γεληά ζπζηεκάησλ πνπ παξέρεη αλεμάξηεηα έλα 

πιήξεο δνξπθνξηθφ ζχζηεκα πινήγεζεο πνιηηηθήο ρξήζεο, φπσο γηα 

παξάδεηγκα ην Δπξσπατθφ ζχζηεκα GALILEO. Απηά ηα ζπζηήκαηα ζα 

παξέρνπλ ζηνλ ρξήζηε ηνλ έιεγρν αθξίβεηαο θαη αθεξαηφηεηαο απαξαίηεην γηα 

πνιηηηθνχο ζθνπνχο. Απηφ ην ζχζηεκα απνηειείηαη απφ ηηο ζπρλφηεηεο L1 θαη 

L2 γηα ηελ πνιηηηθή ρξήζε θαη ηελ L5 γηα ηελ αθεξαηφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο. 

ε εμέιημε είλαη ε αλάπηπμε ησλ ζπρλνηήησλ L2 θαη L5  ηνπ ζπζηήκαηνο GPS 

γηα πνιηηηθή ρξήζε, θαζηζηψληαο ην έλα ζχζηεκα δεχηεξεο γεληάο. 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Satellite_Based_Augmentation_System
http://en.wikipedia.org/wiki/Ground_Based_Augmentation_System
http://en.wikipedia.org/wiki/European_Geostationary_Navigation_Overlay_Service
http://en.wikipedia.org/wiki/Multi-Functional_Transport_Satellite
http://en.wikipedia.org/wiki/Multi-Functional_Transport_Satellite
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Πίλαθαο 2 : Σα Υαξαθηεξηζηηθά ησλ GNSS 

(Πεγή: http://html.rincondelvago.com/amss-applications.html) 

 

Δηθφλα 1 : Σα πζηήκαηα GNSS 

(Πεγή: A Beginner‟s Guide to GNSS in Europe, http://www.ifatca.org/docs/gnss.pdf) 
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Ζ παγθφζκηα θάιπςε γηα θάζε ζχζηεκα επηηπγράλεηαη απφ έλα ζρεκαηηζκφ 

απφ 20 έσο 30 δνξπθφξνπο  κέζεο γήηλεο  ηξνρηάο (MEO: Medium Earth Orbit) πνπ 

δηαλέκνληαη  κεηαμχ δηάθνξσλ ηξνρηαθψλ επηπέδσλ. Σα ζπζηήκαηα πνηθίιινπλ, αιιά 

ρξεζηκνπνηνχλ θιίζεηο ηξνρηάο κεγαιχηεξεο απφ 50° θαη ηξνρηαθέο πεξηφδνπο  

πεξίπνπ 10-14 ψξεο αλάινγα κε ην ζχζηεκα (χςνο πεξίπνπ 20.000 ρικ/12.500 κίιηα). 

Ζ βαζηθή αξρή φισλ ησλ ζπζηεκάησλ GNSS είλαη φηη έλαο ρξήζηεο 

θαζνξίδεη ηελ ζέζε ηνπ κε ηαπηφρξνλεο κεηξήζεηο απφ ηνπιάρηζηνλ 4 δνξπθφξνπο 

GNSS. Απηέο νη κεηξήζεηο δίλνπλ ζην ρξήζηε 4 κεηξήζεηο απφζηαζεο κεηαμχ απηνχ 

θαη ησλ 4 δνξπθφξσλ. Με ηέζζεξηο κεηξήζεηο είλαη δπλαηφλ λα επηιπζνχλ 4 

άγλσζηεο παξάκεηξνη. Απηέο νη άγλσζηεο παξάκεηξνη είλαη νη ηξείο ηεο ζέζεο ηνπ 

δέθηε (Υ, Τ, θαη Ε ή γεσγξαθηθφ πιάηνο, γεσγξαθηθφ κήθνο θαη χςνο) θαη ην 

ζθάικα ρξνλνκέηξσλ ηνπ δέθηε GNSS. Γεληθά, ε αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ GNSS γηα 

ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ζέζεο ελφο κεκνλσκέλνπ ζεκείνπ κε έλαλ δέθηε, κπνξεί λα 

ζπγθξηζεί κε ηελ πιεπξηθή νπηζζνηνκία ζην ρψξν φπνπ ηα γλσζηά ζεκεία είλαη νη 

δνξπθφξνη θαη παξαηεξήζεηο νη απνζηάζεηο κεηαμχ ηνπ ζεκείνπ θαη ησλ δνξπθφξσλ 

(Δηθφλα 2). Οπζηαζηηθά ε κέηξεζε βαζίδεηαη ζηε ζεψξεζε φηη νη δνξπθφξνη ζην 

δηάζηεκα είλαη «ζεκεία αλαθνξάο» πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ εληνπηζκφ ηεο 

ζέζεο απφ θάπνην δέθηε ζηε γε κε ηνλ ρξφλν λα παίδεη ηνλ πην ζεκαληηθφ ξφιν. 

 

 

Δηθφλα 2 : Ζ Θέζε ηνπ ρξήζηε κε ηνκέο ζθαηξψλ 

(Πεγή: http://www.ausairpower.net/TE-GPS-Guided-Weps.html) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Medium_Earth_Orbit
http://en.wikipedia.org/wiki/Orbital_period
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1.2. NAVSTAR GPS 

Σν NAVSTAR GPS (NAVigation Satellite Timing And Ranging, Global 

Positioning System) ή απιά ην GPS, είλαη ην κνλαδηθφ κέρξη ζήκεξα πιήξσο 

επηρεηξεζηαθφ παγθφζκην δνξπθνξηθφ ζχζηεκα πξνζδηνξηζκνχ ζέζεο, ρξφλνπ θαη 

ηαρχηεηαο. Σν ζχζηεκα ζρεδηάζηεθε ζηε δεθαεηία ηνπ 1970, αλαπηχρζεθε ζηε 

δεθαεηία ηνπ 1980 θαη βξίζθεηαη ππφ ηνλ έιεγρν ηνπ Τπνπξγείνπ Άκπλαο ησλ ΖΠΑ. 

Δίλαη πξνζηηφ ζε θάζε ρξήζηε κε έλαλ δέθηε GPS. Πξφθεηηαη γηα έλα ζηξαηησηηθφ 

θαη πνιηηηθφ ζχζηεκα κε πξσηαξρηθφ ζθνπφ ηελ θάιπςε ησλ ζηξαηησηηθψλ θαη ζηε 

ζπλέρεηα θαη πνιηηηθψλ αλαγθψλ πινήγεζεο. 

1.2.1. ύληνκε πεξηγξαθή ηνπ ζπζηήκαηνο GPS 

Σν ζχζηεκα GPS απνηειείηαη απφ ηξία ιεηηνπξγηθά ηκήκαηα, απηφ ηνπ 

δηαζηήκαηνο (Space Segment), ην επίγεην ηκήκα (Control Segment)  θαη ην ηκήκα ησλ 

ρξεζηψλ (User Segment). 

Σν ηκήκα ηνπ δηαζηήκαηνο απνηειείηαη απφ 28 δνξπθφξνπο 

θαηαλεκεκέλνπο ζε 6 ηξνρηαθά επίπεδα (Δηθφλα 3) ψζηε λα επηηπγράλεηαη ε 

θαιχηεξε θάιπςε ηεο Γεο. Ο αξηζκφο ησλ δνξπθφξσλ αιιάδεη αλά δηαζηήκαηα, αθνχ 

φπνηε απαηηείηαη εθηνμεχνληαη θαηλνχξηνη δνξπθφξνη ζην δηάζηεκα ή φηαλ ζηακαηάλε 

λα ιεηηνπξγνχλ νη παιαηνί. ήκεξα (αξρέο ηνπ 2011) αξηζκνχκε 31 δνξπθφξνπο ζηνλ 

ζρεκαηηζκφ ηνπ GPS. Οη δνξπθφξνη πεξηζηξέθνληαη ζε ζρεδφλ θπθιηθέο ηξνρηέο θαη 

ζε χςνο πεξίπνπ 20200 km πάλσ απφ ηελ επηθάλεηα ηεο Γεο. Ο εμνπιηζκφο ησλ 

δνξπθφξσλ απνηειείηαη απφ ηέζζεξα αηνκηθά ρξνλφκεηξα ξνπβηδίνπ θαη θαηζίνπ, ηα 

νπνία παξέρνπλ αθξίβεηα κέηξεζεο ηνπ ρξφλνπ ηεο ηάμεο ηνπιάρηζηνλ ηνπ 10
-12

.  

 

Δηθφλα 3 : Ο Γνξπθνξηθφο ρεκαηηζκφο GPS 

(Πεγή: http://140.137.13.100/derceng/Application.htm) 
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Σν επίγεην ηκήκα απνηειείηαη απφ πέληε ζηαζκνχο παξαθνινχζεζεο 

(Monitor Stations), ηξεηο ζηαζκνχο επηθνηλσλίαο (Upload Ground Antennas) θαη έλα 

θεληξηθφ ζηαζκφ ειέγρνπ (Master control station – MCS) (Δηθφλα 4). 

Οη επίγεηνη ζηαζκνί παξαθνινχζεζεο πξαγκαηνπνηνχλ ζπλερψο κεηξήζεηο 

ρξεζηκνπνηψληαο φινπο ηνπο νξαηνχο δνξπθφξνπο. Οη κεηξήζεηο απηέο 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ηξνρηαθψλ εθεκεξίδσλ, θαζψο θαη γηα ηνλ 

ππνινγηζκφ ησλ δηνξζσηηθψλ παξακέηξσλ γηα ηα κνληέια πνπ πεξηγξάθνπλ ηα 

ζθάικαηα ησλ ρξνλνκέηξσλ ησλ δνξπθφξσλ. Ο ππνινγηζκφο ησλ ηξνρηαθψλ 

εθεκεξίδσλ θαζψο θαη ε ελεκέξσζή ηνπο είλαη αξκνδηφηεηα ηνπ θεληξηθνχ ζηαζκνχ 

ειέγρνπ. Οη ηξνρηέο απηέο πξνεθηείλνληαη ζην κέιινλ, θσδηθνπνηνχληαη θαη 

θνξηψλνληαη ζηε κλήκε ησλ δνξπθφξσλ θάζε 26 ψξεο. ηαλ απαηηνχληαη, γηα 

παξάδεηγκα κηθξέο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο, ν θεληξηθφο ζηαζκφο έρεη ηε δπλαηφηεηα 

παξέκβαζεο ζην δνξπθνξηθφ εμνπιηζκφ κεηαβάιινληαο ηε ζέζε θαη ηε ιεηηνπξγία 

ησλ δνξπθφξσλ. Οη ζηαζκνί επηθνηλσλίαο είλαη επίγεηεο θεξαίεο πνπ κεηαδίδνπλ 

δεδνκέλα ζηνλ θάζε δνξπθφξν. 

 

Δηθφλα 4 : Δπίγεην Σκήκα GPS 

(Πεγή: http://www.kowoma.de/en/gps/control_segment.htm) 

 Σν ηκήκα ρξεζηώλ απνηειείηαη απφ εθαηνληάδεο  ρηιηάδεο ρξήζηεο ησλ ΖΠΑ 

πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ππεξεζίεο αθξηβείαο (GPS Precise Positioning Service) γηα 

ζηξαηησηηθνχο ζθνπνχο θαη πεξίπνπ δέθα εθαηνκκχξηα ρξήζηεο  πνιηηηθψλ, 

εκπνξηθψλ θαη επηζηεκνληθψλ εθαξκνγψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηελ θαλνληθή 

ππεξεζία (Standard Positioning Service). Γεληθά νη δέθηεο GPS απνηεινχληαη απφ κηα 

θεξαία (antenna) πνπ ζπληνλίδεηαη ζηηο ζπρλφηεηεο πνπ εθπέκπνπ νη δνξπθφξνη, απφ 

δέθηεο επεμεξγαζίαο (receiver-processors) θαη πνιχ αθξηβή ρξνλφκεηξα. Έλαο  

δέθηεο ζπρλά πεξηγξάθεηαη απφ ηνλ αξηζκφ ησλ θαλαιηψλ ηνπ: πφζνπο δνξπθφξνπο 

δειαδή κπνξεί λα  «παξαθνινπζεί» ηαπηφρξνλα. Αξρηθά νη δέθηεο κπνξνχζαλ λα 

http://www.kowoma.de/en/gps/control_segment.htm
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ιακβάλνπλ ζήκα ηαπηφρξνλα απφ ηέζζεξηο ή πέληε δνξπθφξνπο, ζηαδηαθά ν αξηζκφο 

απηφο απμήζεθε  ζε 12 έσο 20  θαλάιηα. ήκεξα δηαηίζεληαη ζηελ αγνξά δέθηεο 

(θπξίσο γεσδαηηηθνχ ηχπνπ) πνπ κπνξνχλ λα ιακβάλνπλ ηαπηφρξνλα ζήκαηα απφ 40-

50 δνξπθφξνπο GPS, EGNOS θαη GLONASS θαη λέεο ηερλνινγίεο δεθηψλ κε 

δπλαηφηεηεο ρξήζεο κέρξη θαη 136 θαλάιηα ζρεδηάδνληαη γηα ην άκεζν κέιινλ ψζηε 

λα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηαπηφρξνλα ζήκαηα απφ φια ηα δηαζέζηκα ζπζηήκαηα 

GNSS.  

Τπάξρνπλ πνιιά είδε δνξπθνξηθψλ δεθηψλ GPS. Κάπνηνη γηα παξάδεηγκα 

κπνξνχλ λα ιακβάλνπλ δηαθνξηθέο δηνξζψζεηο DGPS (Differential GPS) ή κπνξνχλ 

λα αλακεηαδψζνπλ ηηο πιεξνθνξίεο ζέζεο ζε έλα Ζ/Τ (PC) ή θάπνηα άιιε ζπζθεπή.  

ηελ εηθφλα 5 απεηθνλίδνληαη ηξείο δέθηεο GPS απφ ηνπο θαηαζθεπαζηέο 

Trimble, Garmin θαη Leica (απφ δεμηά πξνο αξηζηεξά). Οη δέθηεο GPS ππάξρνπλ ζε 

πνηθίια ζρήκαηα θαη θάπνηνη κπνξνχλ λε ελζσκαηψλνληαη ζε  απηνθίλεηα, 

ηειέθσλα, αθφκα θαη ξνιφγηα.  

 

Δηθφλα 5 : Γέθηεο GPS 

(Πεγή: http://en.wikipedia.org/wiki/Global_Positioning_System) 

 

1.2.2.  Δθζπγρξνληζκόο GPS 

Σν ζχζηεκα GPS απφ ην 1995 είλαη πιήξσο ιεηηνπξγηθφ θαη έρεη 

νινθιεξψζεη ηνπο αξρηθνχο ηνπ ζηφρνπο. Χζηφζν  νη επηπξφζζεηεο πξφνδνη ηεο 

ηερλνινγίαο θαη νη λέεο απαηηήζεηο ζην ππάξρνλ ζχζηεκα, νδήγεζαλ ζηελ 

πξνζπάζεηα εθζπγρξνληζκνχ ηνπ, γηα ηε βειηίσζε ησλ ηξηψλ επηκέξνπο ηκεκάησλ 

ηνπ. Σν 2000 ην Κνγθξέζν ησλ ΖΠΑ ελέθξηλε απηή ηε πξνζπάζεηα, απνθαινχκελε 

σο GPS III (GPS 3εο  γεληάο).  

Σν πξφγξακκα εθζπγρξνληζκνχ πεξηιακβάλεη λένπο ζηαζκνχο εδάθνπο θαη 

λένπο δνξπθφξνπο, κε επηπξφζζεηα ζήκαηα πινήγεζεο θαη γηα ηνπο πνιηηηθνχο θαη 

ζηξαηησηηθνχο ζθνπνχο, θαη ζηνρεχεη λα βειηηψζεη ηελ αθξίβεηα θαη ηε 
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δηαζεζηκφηεηα γηα φινπο ηνπο ρξήζηεο δηαηεξψληαο ηελ ζπκβαηφηεηα κε ηνλ ήδε 

ππάξρνληα εμνπιηζκφ GPS (Δηθφλα 6). 

 

Δηθφλα 6 : GPS III 

(Πεγή: Planned GPS Civil Signals and Their Benefits to the Civil Community, A. 

VaDierendonck) 

 

Οη ζηφρνη νη νπνίνη έρνπλ ηεζεί γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ ζπζηήκαηνο GPS 

αθνξνχλ: 

• Αχμεζε αθξίβεηαο ζπζηεκάησλ  

• Σν βειηησκέλν επίπεδν αθεξαηφηεηαο  

• Βειηησκέλε δηαζεζηκφηεηα αθξίβεηαο κε αθεξαηφηεηα  

• πκβαηφηεηα κε ηνπο ήδε ππάξρνληεο δέθηεο  

• Τπνζηήξημε ησλ λέσλ ζεκάησλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο δνξπθφξνπο IIR-M & 

IIF (L2C, L5, λέα ζηξαηησηηθά ζήκαηα)  

• Πξφζζεην λέν L1 αζηηθφ ζήκα (L1C) θαη κειινληηθή επρέξεηα γηα ηα λέα 

κελχκαηα λαπζηπινΐαο, εχθακπηα επίπεδα δχλακεο  

• Οκαιή κεηάβαζε απφ GPS Block II ζην Block III  

ηελ εηθφλα 7 δίλεηαη ην ρξνλνδηάγξακκα ηνπ εθζπγρξνληζκνχ γηα ην ηκήκα 

δηαζηήκαηνο θαη ην ηκήκα έιεγρνπ κέρξη ην έηνο 2017. 
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Δηθφλα 7 : Υξνλνδηάγξακκα Δθζπγρξνληζκνχ GPS 

(Πεγή: Planned GPS Civil Signals and Their Benefits to the Civil Community-Dr. A. 

J. Van Dierendonck-AJ Systems) 

 

Νέα πνιηηηθά ζήκαηα πινήγεζεο 

Ζ θεληξηθή εζηίαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο εθζπγρξνληζκνχ ηνπ GPS είλαη ε 

πξνζζήθε ησλ λέσλ ζεκάησλ πινήγεζεο (Δηθφλα 8). Σα λέα ζήκαηα εηζάγνληαη 

ζηαδηαθά δεδνκέλνπ φηη νη λένη δνξπθφξνη GPS εθηνμεχνληαη γηα λα 

αληηθαηαζηήζνπλ ηνπο παιαηφηεξνπο. Μέρξη θαη ζήκεξα ν θάζε δνξπθφξνο ηνπ 

ζπζηήκαηνο κεηαδίδεη έλα κνλαδηθφ ζήκα πνπ δηακνξθψλεηαη πάλσ ζε δχν θέξνπζεο 

ζπρλφηεηεο ζηελ πεξηνρή L ηνπ θάζκαηνο ησλ κηθξνθπκάησλ, ηηο L1 (1575.42 MHz, 

κε κήθνο θχκαηνο 19.05 cm) θαη L2 (1227.60 MHz, κε αληίζηνηρν κήθνο θχκαηνο 

24.45 cm).  Ζ ακεξηθαληθή θπβέξλεζε είλαη ζην ζηάδην ηεο ηνπνζέηεζεο ηξηψλ λέσλ 

ζεκάησλ πνπ ζρεδηάδνληαη γηα ηελ πνιηηηθή ρξήζε: L2C, L5 θαη L1C. Ζ θιεξνλνκία 

ησλ πνιηηηθψλ ζεκάησλ, πνπ θαινχληαη L1 C/A ή C/A ζηελ  L1 (C/A: Coarse 

Acquisition Code), ζα ζπλερίζνπλ ηε κεηάδνζε, γηα ηελ χπαξμε ζπλνιηθά ηεζζάξσλ 

πνιηηηθψλ ζεκάησλ GPS ζην κέιινλ. 

 L2 (L2C) 

Μηα απφ ηηο πξψηεο αλαθνηλψζεηο ήηαλ ε πξνζζήθε ελφο λένπ ζήκαηνο 

πνιηηηθήο ρξήζεο πνπ δηαβηβάδεηαη ζε κηα ζπρλφηεηα εθηφο απφ ηε L1 ζπρλφηεηα πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ην θψδηθα C/A ζην ππάξρνλ GPS. Σειηθά, απηφ έγηλε γλσζηφ 

σο ζήκα L2C επεηδή κεηαδίδεηαη ζηε L2 ζπρλφηεηα (1227.6 MHz). Γηαβηβάδεηαη απφ 

φινπο  ηνπο δνξπθφξνπο Block IIR-M θαη ηνπο πην πξφζθαηνπο πνπ ζρεδηάδνληαη. Σν 

ζήκα L2C παξέρεη βειηησκέλε αθξίβεηα ζηε πινήγεζε θαη δξα ζαλ εθεδξηθφ ζήκα 

ζε πεξίπησζε εληνπηζκέλεο παξέκβαζεο. 
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ηαλ ζπλδπάδεηαη κε ηε ζπρλφηεηα L1 C/A ζε έλαλ δέθηε δηπιήο ζπρλφηεηαο,  

ε L2C επηηξέπεη ηελ ηνλνζθαηξηθή δηφξζσζε, κηα ηερληθή πνπ εληζρχεη ηελ ηειηθή 

αθξίβεηα εληνπηζκνχ. Γηα ηνπο επαγγεικαηηθνχο ρξήζηεο κε ηηο ππάξρνπζεο 

δηαδηθαζίεο δηπιήο-ζπρλφηεηαο, ε L2C παξέρεη γξεγνξφηεξε απφθηεζε ζεκάησλ, 

εληζρπκέλε αμηνπηζηία, θαη κεγαιχηεξν εχξνο  ιεηηνπξγηψλ. Ζ άκεζε επίδξαζε ηεο 

θαηνρήο δχν πνιηηηθψλ ζπρλνηήησλ πνπ δηαβηβάδνληαη απφ έλαλ δνξπθφξν είλαη ε 

δπλαηφηεηα λα κεηξήζεη άκεζα, θαη επνκέλσο λα αθαηξέζεη, ην ηνλνζθαηξηθφ ζθάικα 

θαζπζηέξεζεο γηα εθείλν ηνλ δνξπθφξν. Υσξίο κηα ηέηνηα κέηξεζε, έλαο δέθηεο GPS 

ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεη έλα γεληθφ κνληέιν ή λα ιάβεη ηηο ηνλνζθαηξηθέο 

δηνξζψζεηο απφ κηα άιιε πεγή (SBAS).  

Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά:  

 L2C πεξηέρεη δχν επδηάθξηηεο αθνινπζίεο PRN (Pseudorandom Noise 

Sequence: Φεπδνηπραίεο Αθνινπζίεο Κσδηθνπνίεζεο) :   

 Σν CM (Civilian Moderate length code) είλαη 10.230 bits ζην κήθνο 

θαη επαλαιακβάλεηαη θάζε 20  msec.  

 Σν CL (Civilian Long length code) είλαη 767.250 bits θαη 

επαλαιακβάλεηαη θάζε 1.5 sec.  

 Κάζε ζήκα δηαβηβάδεηαη ζε 511.500 bit/s, εληνχηνηο είλαη  

πνιιαπιαζηαζκέλνο  γηα λα δηακνξθψζεη έλα ζήκα 1.023.000 bit/s.  

 Σν CM είλαη  δηακνξθσκέλν κε έλα κήλπκα πινήγεζεο 25 bit/s κε  

δηαβηβαζκέλε δηφξζσζε ζθάικαηνο, ελψ ην CL είλαη κηα αθνινπζία κε-

ζηνηρείσλ ή θελά κελχκαηα (δελ πεξηέρεη δειαδή πξφζζεηα δηακνξθσκέλα 

ζηνηρεία).  

 Δπεηδή ην ζθάικα ηεο ηνλνζθαηξηθήο δηάζιαζεο είλαη αληηζηξφθσο αλάινγν 

πξνο ην ηεηξάγσλν ηεο ζπρλφηεηαο, ην ηνλνζθαηξηθφ ζθάικα ζηα ζήκαηα 

L2C ηεο ζπρλφηεηαο L2 είλαη 65% κεγαιχηεξν απφ φηη ζηα αληίζηνηρα ζηε 

ζπρλφηεηα L1. 

 

ηελ πξνεγνχκελε ηειεπηαία πεξίπησζε, εάλ νη ρξήζηεο έρνπλ ζηε δηάζεζε ηνπο 

έλα ηνπηθφ ζήκα δηαθνξηθήο δηφξζσζεο GPS (DGPS), ν απμεκέλνο ζφξπβνο εμ αηηίαο 

ηεο ηνλφζθαηξαο ζηα ζήκαηα L2C δελ είλαη πάξα πνιχ ζνβαξφ πξφβιεκα. Χζηφζν, 

ελ κέξεη επεηδή νη ηξνρηά ησλ δνξπθφξσλ θαη ε αθξίβεηα ησλ ρξνλνκέηξσλ ηνπο 

έρνπλ βειηησζεί ηφζν πνιχ, ε ηνλφζθαηξα παξακέλεη ε κεγαιχηεξε πεγή ζθάικαηνο 

κε δέθηεο κνλήο ζπρλφηεηαο, θάηη πνπ ζα επηδεηλσζεί ηδηαίηεξα θαηά ηελ πεξίνδν ηεο 

αλακελφκελεο κέγηζηεο ειηαθήο δξαζηεξηφηεηαο (νπφηε θαη ε επίδξαζε ηεο 

ηνλφζθαηξαο είλαη πην έληνλε) πεξίπνπ ζε ηξία ρξφληα. Αλ θαη ην L2C ζήκα είλαη 

δηαζέζηκν ζήκεξα, ε αμία απηνχ ηνπ ζήκαηνο ζηε θνηλφηεηα ησλ πνιηηηθψλ ρξεζηψλ 

ζα απμεζεί θαζψο πξφζζεηνη δνξπθφξνη ζα εηζάγνληαη ζηνλ δνξπθνξηθφ ζρεκαηηζκφ. 

Σν ζήκα  L2C θαζηζηά δπλαηή ηελ αλάπηπμε δεθηψλ GPS δηπιήο-ζπρλφηεηαο κε 

ρακειφηεξν θφζηνο, γηα πνιηηηθνχο ζθνπνχο πνπ ζα επηηξέπνπλ ηε δηφξζσζε ησλ 

ηνλνζθαηξηθψλ ζθαικάησλ ρξνληθήο θαζπζηέξεζεο. Μφιηο ν εθζπγρξνληζκφο ηνπ 

ηκήκαηνο ειέγρνπ εθπιεξσζεί, βειηηψζεηο φπσο ηα θαλάιηα ρσξίο δεδνκέλα θαη 

http://en.wikipedia.org/wiki/Bit/s
http://en.wikipedia.org/wiki/Multiplexed
http://en.wikipedia.org/wiki/Modulated
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πεηξακαηηθά θαλάιηα γηα βειηίσζε ηεο απφδνζεο θαη ηνπ κελχκαηνο πινήγεζεο ζα 

είλαη δηαζέζηκα κε πην αθξηβείο πιεξνθνξίεο ρξνλνκέηξσλ θαη εθεκεξίδσλ. Σν L2C 

ζα είλαη επίζεο δηαιεηηνπξγηθφ κε ην δνξπθνξηθφ ζχζηεκα Quasi-Zenith (QZSS: 

Quasi Zenith Satellite System) πνπ είλαη ππφ αλάπηπμε ζηελ Ηαπσλία. 

Ο πξψηνο δνξπθφξνο GPS IIR-M πνπ κεηαδίδεη ζηε L2C εθηνμεχηεθε ην 2005. 

Κάζε δνξπθφξνο GPS  πνπ ηνπνζεηείηαη απφ ηφηε ζε ηξνρηά πεξηιακβάλεη κηα 

ζπζθεπή εθπνκπήο ζεκάησλ L2C.  

Safety of Life (L5) 

Σν L5 είλαη ην ηξίην πνιηηηθφ ζήκα GPS θαη ζα κεηαδίδεηαη ζε κηα δψλε 

ξαδηνζπρλνηήησλ πνπ πξννξίδεηαη απνθιεηζηηθά γηα ηηο ππεξεζίεο αζθάιεηαο ηεο 

αεξνπινΐαο. Με ην πξνζηαηεπκέλν θάζκα, ηελ πςειφηεξε δχλακε, ην κεγαιχηεξν 

εχξνο δψλεο, θαη άιια ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα, ην ζήκα  L5 έρεη σο ζθνπφ λα 

ππνζηεξίμεη ηηο κεηαθνξέο κε πςειά επίπεδα πξνζηαζίαο ηεο αζθάιεηαο δσήο θαη 

άιιεο πςειήο απφδνζεο εθαξκνγέο.   

Ο θψδηθαο αζθάιεηαο δσήο (SoL: Safety of Life) είλαη έλα ζήκα πνιηηηθήο 

ρξήζεο, πνπ κεηαδίδεηαη ζηελ ζπρλφηεηα L5 (1176.45 MHz) θαη πξνγξακκαηίδεηαη 

λα εθαξκνζηεί κε ηελ πξψηε εθηφμεπζε δνξπθφξσλ ηεο ζεηξάο GPS IIF (GPS II – 

Follow on) (2010). Θα είλαη ζπκβαηφ κε ηα ζπζηήκαηα Galileo, GLONASS θαη 

QZSS, κε ζηφρν λα δηαζθαιίδεη ηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα κε απηά.  

Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά:  

 Βειηηψλεη ηε δνκή ησλ ζεκάησλ γηα εληζρπκέλε απφδνζε  

 Τςειφηεξε δχλακε κεηάδνζεο (ηζρπξφηεξν εθπεκπφκελν ζήκα) απφ φηη ην 

L1 ή L2C ζήκα  

 Μεγαιχηεξν εχξνο δψλεο, πνπ απνδίδεη 10 θνξέο κεγαιχηεξν θέξδνο 

επεμεξγαζίαο 

 Πην καθξηνί εθπεκπφκελνη θψδηθεο (10 θνξέο καθξχηεξνο απφ φηη νη 

ρξεζηκνπνηεκέλνη ζηνλ θψδηθα C/A)  

 Δίλαη ηνπνζεηεκέλνο ζην θαζκαηηθφ εχξνο ARNS (Aeronautical Radio 

Navigation Services band), κηα δψλε ξαδηνζπρλνηήησλ πνπ είλαη δεζκεπκέλεο 

απφ ηε Παγθφζκηα Έλσζε Σειεπηθνηλσληψλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο αεξνπινΐαο 

παγθνζκίσο  

Σα κειινληηθά αεξνζθάθε ζα ρξεζηκνπνηνχλ ην ζήκα L5 ζε ζπλδπαζκφ κε ην L1 

C/A (επίζεο ζε κηα πξνζηαηεπκέλε δψλε) γηα λα βειηηψζνπλ ηελ αθξίβεηα κέζσ ηεο 

ηνλνζθαηξηθήο δηφξζσζεο, θαη γηα λα βειηηψζνπλ ηελ επξσζηία (robustness) ησλ 

δηεξγαζηψλ εληνπηζκνχ κέζσ ηνπ πιενλαζκνχ ζεκάησλ. Ζ ρξήζε ηνπ L5 ζα απμήζεη 

ηελ ηθαλφηεηα αθξηβνχο πινήγεζεο, ηελ απνδνηηθφηεηα θαπζίκσλ, θαη ηελ αζθάιεηα 

ζηνπο ελαέξηνπο ρψξνπο, ηνπο ζηδεξνδξφκνπο, ηηο πδάηηλεο νδνχο, θαη ηηο εζληθέο 

νδνχο.   

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Aeronautical_Radionavigation_Services_band&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Aeronautical_Radionavigation_Services_band&action=edit&redlink=1
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Δθηφο απφ ηηο κεηαθνξέο, ην L5 ζα παξέρεη ζηνπο ρξήζηεο παγθνζκίσο ην πην 

πξνεγκέλν πνιηηηθφ ζήκα GPS. ηαλ ρξεζηκνπνηείηαη ζε ζπλδπαζκφ κε L1 C/A θαη 

L2C, ην L5 ζα παξάζρεη κηα ηδηαίηεξα ηζρπξή ππεξεζία πνπ κπνξεί λα επηηξέςεη 

αθξίβεηεο θάησ ηνπ ελφο κέηξνπ ρσξίο πεξεηαίξσ αλαγθαίεο επαπμήζεηο 

(augmentations).   

Σνλ Απξίιην ηνπ 2009, ε Πνιεκηθή Αεξνπνξία ησλ ΖΠΑ αλήγγεηιε ηελ επηηπρή 

ελεξγνπνίεζε ηεο πξψηεο πεηξακαηηθήο L5 ζπζθεπήο απνζηνιήο ζεκάησλ ζην 

δνξπθφξν GPS IIR-20(M). Απηφ ήηαλ έλα ζεκαληηθφ βήκα γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο 

ζπρλφηεηαο 1176.45 MHz πξνο ρξήζε ηνπ GPS.   

Σν ιεηηνπξγηθφ ζήκα L5 ζα ηεζεί ζε ιεηηνπξγία ζηνπο δνξπθφξσλ GPS, ηεο 

ζεηξάο Block IIF.  

New Civilian L1 (L1C) 

Σν L1C είλαη ην ηέηαξην πνιηηηθφ ζήκα GPS, κε ζθνπφ λα επηηξέςεη ηε 

δηαιεηηνπξγηθφηεηα κεηαμχ ηνπ GPS θαη άιισλ ησλ δηεζλψλ δνξπθνξηθψλ 

ζπζηεκάησλ πινήγεζεο. Οη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο θαη ε Δπξψπε αλέπηπμαλ αξρηθά ην 

L1C σο θνηλφ πνιηηηθφ ζήκα γηα ην GPS θαη ην Galileo. Υαξαθηεξίδεηαη απφ έλα 

δπαδηθφ θχκα ηχπνπ MBOC (Multiplexed Binary Offset Carrier) κε ζθνπφ λα 

βειηηψζεη ηελ ιήςε ηνπ ζήκαηνο απφ θηλνχκελνπο δέθηεο κέζα ζηηο πφιεηο θαη άιια 

πεξηβάιινληα φπνπ επηθξαηνχλ αληίμνεο (π.ρ. πςειά θηίξηα, βιάζηεζε θ.ά.) 

ζπλζήθεο ιήςεο ηνπ ζήκαηνο. Άιινη πξνκεζεπηέο δνξπθνξηθψλ δεθηψλ πινήγεζεο 

πηνζεηνχλ ην L1C σο κειινληηθφ πξφηππν γηα ηε δηεζλή δηαιεηηνπξγηθφηεηα. Σν 

δνξπθνξηθφ ζχζηεκα Quasi-Zenith ηεο Ηαπσλίαο (QZSS), ην ηλδηθφ πεξηθεξεηαθφ 

δνξπθνξηθφ ζχζηεκα λαπζηπινΐαο (IRNSS: Indian Regional Navigational Satellite 

System), θαη ζχζηεκα Compass ηεο Κίλαο, ζρεδηάδνπλ ηε κεηάδνζε ζεκάησλ L1C.   

Σν L1C είλαη έλα ζήκα πνιηηηθήο-ρξήζεο, θαη ζα κεηαδίδεηαη ζηελ ίδηα L1 

ζπρλφηεηα (1575.42 MHz) πνπ πεξηέρεη απηήλ ηελ πεξίνδν ην ζήκα κε ηνλ θψδηθα 

C/A πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ φινπο ηνπο ηξέρνληεο ρξήζηεο GPS. Σν L1C ζα είλαη 

δηαζέζηκν κε ηελ εθηφμεπζε ηνπ πξψηνπ δνξπθφξνπ Block III, πνπ ζρεδηάδεηαη απηήλ 

ηελ πεξίνδν γηα ην 2016.  

Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά:  

 Ζ εθαξκνγή ζα παξέρεη ηνλ θψδηθα C/A γηα λα εμαζθαιίζεη ζπκβαηφηεηα κε 

πξνεγνχκελεο ηερλνινγίαο δέθηεο (backward compatibility)  

 Σν ηκήκα ζεκάησλ ρσξίο δεδνκέλα ζα πεξηέρεη έλα πηινηηθήο ρξήζεο 

πηινηηθφ θέξνλ θχκα γηα λα βειηηψζεη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο ηξνρηάο ησλ 

δνξπθφξσλ 

 Γηαζθαιίδεη κεγαιχηεξε θαηά 1.5 dB ηζρχ ζην θσδηθνπνηεκέλν κε ηνλ θψδηθα 

C/A ζήκα πξνθεηκέλνπ λα κεηξηαζηνχλ ηα επίπεδα απμεκέλνπ ζνξχβνπ   

 Δπηηξέπεη κεγαιχηεξε δηαιεηηνπξγηθφηεηα ζηα ζπζηήκαηα πνιηηηθήο ρξήζεο 

κε  ην ζήκα Galileo L1 

http://en.wikipedia.org/wiki/Pilot_signal
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Πξφζθαηα ππνγξάθηεθε κία δηάηαμε απφ ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο θαη ηα θξάηε 

κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα έλα ζπκβαηφ θαη δηαιεηηνπξγηθφ ζήκα ζηε L1 

ζπρλφηεηα γηα ηα ζπζηήκαηα GPS θαη Galileo.  

 
Δηθφλα 8 : Δμέιημε Γνξπθνξηθψλ εκάησλ GPS 

(Πεγή: Planned GPS Civil Signals and Their Benefits to the Civil Community, A. 

VaDierendonck) 

Γνξπθόξνη Block III 

Γεδνκέλνπ φηη ε θνηλφηεηα ζρεδηάδεη ην κέιινλ ηνπ δνξπθνξηθνχ 

ζρεκαηηζκνχ, απφ ηελ άπνςε ηνπ εθζπγρξνληζκνχ θαη ηνπ GPS ΗΗΗ, ε γεληθή ειηθία 

ηνπ ζρεκαηηζκνχ αλαγθάδεη αλαπφθεπθηα ηνπο δηαρεηξηζηέο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηε 

ιήςε δχζθνισλ απνθάζεσλ ζρεηηθά κε ηελ εμηζνξξφπεζε ησλ καθξνπξφζεζκσλ 

ζηφρσλ ηεο αχμεζεο πνηφηεηαο ησλ επηκέξνπο ππνζπζηεκάησλ κε ηηο 

βξαρππξφζεζκεο αλάγθεο ηεο ζπληήξεζεο ησλ δνξπθφξσλ.   

Σέζζεξηο γελεέο δνξπθφξσλ έρνπλ «πεηάμεη» ζην δνξπθνξηθφ ζρεκαηηζκφ 

ηνπ GPS θαη απνηεινχλ ζήκεξα ην δνξπθνξηθφ ηκήκα ηνπ ζπζηήκαηνο: Block I, 

Block II, Block IIA (Augmentation: επέθηαζε ιεηηνπξγίαο), and Block IIR 

(Replenishment: επαλαπιήξσζε) (Δηθφλεο 9, 10). Ο πξψηνο δνξπθφξνο ήηαλ ηεο 

ζεηξάο Block I (1
ε
 εθηφμεπζε ην 1978). Οη 11 Block I δνξπθφξνη ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

γηα λα δνθηκαζηνχλ νη ιεηηνπξγηθέο αξρέο ηεο δηαζηεκηθήο πινήγεζεο. Οη δνξπθφξνη 

ηεο ζεηξάο II ηέζεθαλ ζε ηξνρηά απφ ην 1989, ελψ ην 2005 εθηνμεχηεθε ν πξψηνο 

δνξπθφξνο ηεο ζεηξάο IIR-M. Έλαο ζπλδπαζκφο δνξπθφξσλ Block ΗΗ, IIA θαη IIR   

απνηειεί ηνλ ηξέρνληα δνξπθνξηθφ ζρεκαηηζκφ. Οη Block IIR άξρηζαλ λα 

αληηθαζηζηνχλ ηνχο παιαηφηεξνπο Block ΗΗ θαη IIA απφ ην 1997. Τπάξρνπλ απηήλ ηελ 

πεξίνδν δψδεθα δνξπθφξνη Block IIR ζε ηξνρηά. Οη δνξπθφξνη Block IIR έρνπλ 

ζεκαληηθέο βειηηψζεηο ζε ζρέζε κε ηνπο πξνεγνχκελνπο. Οθηψ δνξπθφξνη Block IIR 

έρνπλ εθκνληεξληζηεί ψζηε λα εθπέκπνπλ ζην λέν πνιηηηθφ ζήκα (L2C) ζηε 

ζπρλφηεηα L2. Ο πξψηνο εθζπγρξνληζκέλνο Block IIR (πνπ αλαθέξεηαη σο IIR-M) κε 

ζήκα L2C πξνσζήζεθε ζε ηξνρηά ζηηο 26 επηεκβξίνπ ηνπ 2005. Σα ηξέρνληα ζρέδηα 
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απαηηνχλ ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ ηειεπηαίσλ 12 ησλ δνξπθφξσλ Block IIR, κε ηελ 

πξνζζήθε ηζρπξφηεξσλ ζεκάησλ, ελφο δεχηεξνπ πνιηηηθνχ ζήκαηνο θαη ελφο λένπ, 

πην δπλαηνχ ζηξαηησηηθνχ ζήκαηνο. 

Οη δνξπθφξνη  Block IIF είλαη ε επφκελε γελεά ησλ δηαζηεκηθψλ νρεκάησλ 

GPS. Οη Block IIF παξέρνπλ φιεο ηηο δπλαηφηεηεο φπσο θαη νη πξνεγνχκελνη κε 

κεξηθά πξφζζεηα νθέιε (φπσο επηπξφζζεηα εθπεκπφκελα ζήκαηα). Οη βειηηψζεηο 

πεξηιακβάλνπλ: κηα εθηεηακέλε δηάξθεηα δσήο 12 εηψλ, γξεγνξφηεξνπο επεμεξγαζηέο 

κε πεξηζζφηεξε κλήκε, θαη έλα λέν πνιηηηθφ ζήκα ζε κηα ηξίηε ζπρλφηεηα (L5). Ο 

πξψηνο δνξπθφξνο Block IIF ζρεδηάδεηαη λα εθηνμεπηεί ζην εγγχο κέιινλ. 

Οη ηέηαξηεο γελεάο δνξπθφξνη, Block IIF, είλαη ππφ αλάπηπμε. Απηά ηα 

δηαζηεκηθά ζθάθε ζα έρνπλ πνιιέο βειηηψζεηο ζε ζρέζε κε ηνπο πξνθαηφρνπο ηνπο, 

πνπ πεξηιακβάλνλ: βειηησκέλε αμηνπηζηία, πεξηζζφηεξε δχλακε, θαη έλα ηξίην 

πνιηηηθφ ζήκα ηθαλφ ζηηο απαηηήζεηο SoL γηα ηελ πνιηηηθή αεξνπνξία. Απηνί νη λένη 

δνξπθφξνη ζα κεηαδψζνπλ ξαδηνθσληθά δχν λέα πνιηηηθά ζήκαηα: έλα ην νπνίν 

εηζήρζε ην 2003 θαη ην άιιν ην 2007. Σα πξνζηηζέκελα ζήκαηα ζα απμήζνπλ ηελ 

επξσζηία ηεο δεκφζηαο ππεξεζίαο θαη ζα βειηηψζνπλ ηελ αθξίβεηα ζε 3-5 κέηξα.  

 

 

Δηθφλα 9 : Οη Γνξπθφξνη Block 

(Πεγή: http://en.wikipedia.org/wiki/Global_Positioning_System) 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Global_Positioning_System
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Ζ επφκελε γεληά απνηειείηαη απφ ηνπο δνξπθφξνπο GPS ΗΗΗ, νη νπνίνη ζα 

πεξηιάβνπλ φιεο ηηο δπλαηφηεηεο ησλ πξνεγνχκελσλ δνξπθφξσλ, ζπλ ηελ πξνζζήθε 

ηνπ κεγάιεο ηζρχνο, ζηξαηησηηθνχ θψδηθα ρσξίο παξάζηηα καδί κε άιιε αθξίβεηα, 

αμηνπηζηία, θαη άιιεο  βειηηψζεηο αθεξαηφηεηαο ζηνηρείσλ. Οη λέεο πξνδηαγξαθέο 

απνζθνπνχλ ζηε δεκηνπξγία δνξπθνξηθνχ ζπζηήκαηνο πινήγεζεο επφκελεο γεληάο, 

GPS ΗΗΗ, ηθαλφ ησλ ζηξαηησηηθψλ θαη πνιηηηθψλ αλαγθψλ γηα ην 2030. Απηή ε 

αλζεθηηθή ζηηο παξεκβνιέο παξαζίησλ, εθζπγρξνληζκέλε έθδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

GPS ζα αλαπηπρζεί γηα λα εμαζθαιίζεη ζηηο ΖΠΑ ηελ αθξηβέζηεξε θαη ηελ πην 

αζθαιή ηθαλφηεηα πξνζδηνξηζκνχ ζέζεο, πινήγεζεο θαη ζπγρξνληζκνχ. 

 

 

Δηθφλα 10: Απεηθφληζε Γνξπθφξσλ GPS 

(Πεγή: “GPS Status and Modernization”, Harold Martin) 

Κώδηθεο 

Οη δχν ζπρλφηεηεο L1 θαη L2 πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη κέρξη θαη ζήκεξα 

κεηαθέξνπλ ηνλ θψδηθα P (Precision), ηνλ θψδηθα C/A θαη ηνλ θψδηθα D (Data code). 

Ο θψδηθαο Ρ είλαη έλαο ςεπδνηπραίνο θψδηθαο ν νπνίνο αξρίδεη λα κεηαδίδεηαη ζηελ 

αξρή θάζε βδνκάδαο GPS (κεζάλπρηα αββάηνπ πξνο Κπξηαθή) ελψ ζε θάζε 

δνξπθφξν αληηζηνηρεί έλα κνλαδηθφ ηκήκα απηνχ ηνπ θψδηθα. Ο θψδηθαο C/A 

βαζίδεηαη ζε παξφκνηνπο αιγνξίζκνπο θαη επαλαιακβάλεηαη θάζε 1 msec. Οη θψδηθεο 

Ρ θαη C/A ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ ρξνλνκέηξεζε ηεο δηάδνζεο ηνπ ζήκαηνο απφ 

ηνπο δνξπθφξνπο πξνο ηελ εθάζηνηε θεξαία ηνπ δέθηε ελφο ρξήζηε. Ο θψδηθαο D 

πεξηέρεη ην ιεγφκελν κήλπκα πινήγεζεο ηνπ δνξπθφξνπ (άιια θαη ησλ άιισλ 

δνξπθφξσλ ζην ζρεκαηηζκφ) κε ηα απαξαίηεηα ηξνρηαθά ζηνηρεία πνπ επηηξέπνπλ 

ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ζέζεο ηνπ δνξπθφξνπ ζηελ ηξνρηά ηνπ. Δπηπιένλ, ην ελ ιφγσ 

εθπεκπφκελν απφ ηνπο δνξπθφξνπο κήλπκα πεξηιακβάλεη πιεξνθνξίεο γηα ηελ 

θαηάζηαζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ δνξπθφξνπ, πιεξνθνξία ρξφλνπ, ηηο δηνξζσηηθέο 

παξακέηξνπο ησλ ρξνλνκέηξσλ, θαη ηηο δηνξζψζεηο γηα ηελ θαζπζηέξεζε ηεο 

δηάδνζεο ηνπ ζήκαηνο ιφγσ ηνλφζθαηξαο. 

Military (M-code) 

Έλα ζεκαληηθφ ζπζηαηηθφ ηεο δηαδηθαζίαο εθζπγρξνληζκνχ, είλαη έλα λέν 

ζηξαηησηηθφ ζήκα απνθαινχκελν Μ-θψδηθαο (M-code) πνπ ζρεδηάζηεθε γηα λα 

βειηηψζεη πεξαηηέξσ ηελ απνζπκθνξεηηθή θαη αζθαιή πξφζβαζε ησλ ζηξαηησηηθψλ 
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ζεκάησλ GPS. Ο M-code δηαβηβάδεηαη ζηηο ίδηεο L1 θαη L2 ζπρλφηεηεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαλ  ήδε απφ ηνλ πξνεγνχκελν ζηξαηησηηθφ θψδηθα, ην θψδηθα P(Y). 

Σν λέν ζήκα δηακνξθψλεηαη γηα λα ηνπνζεηήζεη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο ελέξγεηάο 

ηνπ ζηηο άθξεο ηεο θπκαηνκνξθήο ηνπ ξαδηνζήκαηνο (καθξηά απφ ηα ππάξρνληα P(Y) 

θαη C/A).  

Αληίζεηα απφ ηνλ θψδηθα P(Y), ν Μ-θψδηθαο έρεη σο ζθνπφ λα είλαη 

απηφλνκνο, πνπ ζεκαίλεη φηη νη ρξήζηεο κπνξνχλ λα ππνινγίζνπλ ηηο ζέζεηο ηνπο 

ρξεζηκνπνηψληαο κφλν ην ζήκα M-code. Οη δέθηεο θψδηθα P(Y)  πξέπεη λα βξνπλ ην 

θψδηθα C/A  θαη έπεηηα λα κεηαθεξζνχλ ζηνλ P(Y) θψδηθα. 

Δλψ ην ζήκα ηνπ Μ-θψδηθα είλαη δηαζέζηκν ζηνπο δνξπθφξνπο Block IIR-M, 

νη θεξαίεο δελ ζα είλαη δηαζέζηκεο έσο φηνπ αλαπηπρζνχλ νη δνξπθφξνη Block III,  

δνθηκαζηηθά ην 2013. 

Άιια ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Μ-θψδηθα είλαη:  

 Οη δνξπθφξνη ζα δηαβηβάδνπλ δχν επδηάθξηηα ζήκαηα απφ δχν μερσξηζηέο 

θεξαίεο: έλαο γηα νιφθιεξε ηε γήηλε θάιπςε θαη έλαο ζε ηνπηθή αθηίλα.  

 Καηαιακβάλεη 24  MHz  ηνπ εχξνπο δψλεο  

 Θα ρξεζηκνπνηεί έλα λέν κήλπκα πινήγεζεο MNAV  

 Τπάξρνπλ ηέζζεξα απνηειεζκαηηθά θαλάιηα δεδνκέλσλ: ηα δηαθνξεηηθά 

δεδνκέλα κπνξνχλ λα ζηαινχλ ζε θάζε ζπρλφηεηα θαη ζε θάζε θεξαία.  

 Μπνξεί λα πεξηιάβεη ηελ αλίρλεπζε ζθάικαηνο. 

Βειηηώζεηο Αθξίβεηαο  θαη Απμήζεηο Απόδνζεο Σπζηήκαηνο GPS 

Βειηηώζεηο αθξίβεηαο  

Ζ ακεξηθαληθή θπβέξλεζε ζπλερίδεη λα βειηηψλεη ην ηκήκα δηαζηήκαηνο  θαη 

ηα επίγεηα ηκήκαηα GPS γηα λα απμεζεί ε απφδνζε θαη ε αθξίβεηα. Γεδνκέλνπ φηη ν 

δνξπθνξηθφο ζρεκαηηζκφο έρεη επνηθεζεί κε ηνπο δνξπθφξνπο Block IIR θαη IIR-M, 

ε αθξίβεηα πξνζδηνξηζκνχ ζέζεο έρεη βειηησζεί βαζκηαία. Σν 2005, έμη λένη ζηαζκνί 

ειέγρνπ ελζσκαηψζεθαλ ζην επίγεην ηκήκα πνπ παξέρεη ην κεγαιχηεξε νξαηφηεηα 

ηνπ ζρεκαηηζκνχ. Οη δνξπθφξνη Block III ζα βειηηψζνπλ πεξαηηέξσ ηελ αθξίβεηα 

ηνπ ζπζηήκαηνο κε ηε κείσζε ηνπ ρξφλνπ ηεο κεηάδνζεο ηνπ κελχκαηνο πινήγεζεο 

θαη πιεξνθνξηψλ ρξνλνκέηξσλ ζηνπο ρξήζηεο.  

SA 

Σν πξψην βήκα ζην πξφγξακκα εθζπγρξνληζκνχ ηνπ GPS έγηλε ηνλ Μάην ηνπ 

2000, φηαλ o Πξφεδξνο ησλ ΖΠΑ θαη ην Τπνπξγείν Άκπλαο απνθάζηζαλ ηε ιήμε ηεο 

επηιεθηηθήο δηαζεζηκφηεηαο (SA: Selective Availability). Ζ  SA ήηαλ κηα ζθφπηκε 

ππνβάζκηζε ηεο πνιηηηθήο αθξίβεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο GPS πνπ εθαξκφζηεθε ζε 

παγθφζκηα βάζε απφ ηνπο δνξπθφξνπο GPS. Πξηλ απφ ηελ απελεξγνπνίεζή ηεο, ε  

αθξίβεηα γηα πνιηηηθνχο ζθνπνχο ππνβηβάδνληαλ  ζηα 100 κέηξα γηα ηελ νξηδφληηα 

ζέζε θαη ζηα 156 ζην γεσκεηξηθφ πςφκεηξν. Αθφηνπ ζηακάηεζε ε ρξήζε ηεο, ε 

http://en.wikipedia.org/wiki/MHz
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πνιηηηθή αθξίβεηα ηνπ GPS βειηηψζεθε ακέζσο θαηά κία ηάμε κεγέζνπο θαη σθέιεζε  

ηνπο αζηηθνχο θαη εκπνξηθνχο ρξήζηεο παγθνζκίσο.   

Σνλ επηέκβξην ηνπ 2007, ε θπβέξλεζε ησλ ΖΠΑ αλήγγεηιε ηελ απφθαζή 

ηεο ε κειινληηθή γελεά ησλ δνξπθφξσλ GPS (GPSIII) λα κελ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα 

επαλελεξγνπνίεζεο ηεο επηιεθηηθήο δηαζεζηκφηεηαο. Απηφ θαηέζηεζε ηελ πνιηηηθή 

απφθαζε ηνπ 2000 κφληκε. 

Ζ νπζηαζηηθή βειηίσζε ζηελ απηφλνκε αθξίβεηα GPS ζηνπο πνιηηηθνχο 

ρξήζηεο έρεη γίλεη πξνθαλήο. Αθφκε θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ ειηαθψλ κέγηζησλ 

επηδξάζεσλ απφ ηελ ηνλφζθαηξα (ην 2000-2001), ε απφδνζε ησλ δεθηψλ είλαη ηψξα 

ραξαθηεξηζηηθά ζην επίπεδν ησλ 5-10 κέηξσλ. Ζ αθαίξεζε SA πνπ ζπλδπάδεηαη κε 

ηε δηαζεζηκφηεηα κηαο δεχηεξεο (θαη ηξίηεο) ζπρλφηεηαο ζεκάησλ πνιηηηθήο ρξήζεο  

κπνξεί λα βειηηψζεη ηελ νξηδφληηα αθξίβεηα GPS ζηα 1-3 κέηξα (ζε επίπεδν 

εκπηζηνζχλεο 95%). Ζ αθαίξεζε SA αζθεί επίζεο νπζηαζηηθή επίδξαζε ζηε κείσζε 

ηεο αλαγθαηφηεηαο δηαθνξηθνχ εληνπηζκνχ DGPS (Differential GPS) ιφγσ ηεο 

κεησκέλεο αλάγθεο γηα ηηο ζπρλέο δηνξζψζεηο πνπ ήηαλ απαξαίηεηεο γηα λα 

αληαπεμέιζνπλ νη ρξήζηεο ζηηο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ηεο SA.   

 Ινλνζθαηξηθό ζθάικα   

Ζ ηνλνζθαηξηθή δηαζπνξά ζηα ζήκαηα GPS πξνθαιεί ην κεγαιχηεξν κέξνο 

ηνπ ελαπνκείλαληνο ζθάικαηνο ησλ δεθηψλ. Απηά ηα απνηειέζκαηα θαζπζηέξεζεο 

πνηθίιινπλ αξθεηά αλάινγα κε ηηο ηπραίεο επηδξάζεηο, ην ρξφλν ηεο εκέξαο, ηελ 

επνρή ηνπ έηνπο θαη ηελ θαηάζηαζε δξαζηεξηφηεηαο ηνπ ειηαθνχ θχθινπ (ειηαθέο 

θειίδεο) πεξηφδνπ 11 εηψλ.  

Σα ηνλνζθαηξηθά ζθάικαηα θαζπζηέξεζεο κπνξνχλ λα εμαιεηθζνχλ 

απνηειεζκαηηθά κε ηε ρξεζηκνπνίεζε ηεο ηνλνζθαηξηθήο ηερληθήο δηνξζψζεσλ 

ρξεζηκνπνηψληαο δχν ζπρλφηεηεο πνπ ν  ακεξηθαληθφο ζηξαηφο θαη νη ρξήζηεο 

γεσδαηηηθψλ εθαξκνγψλ ρξεζηκνπνηνχλ ζήκεξα. Γηα απηφλ ηνλ ιφγν, ππάξρεη 

ελδηαθέξνλ εδψ θαη πνιιά ρξφληα γηα κηα δεχηεξε ζπρλφηεηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηείηαη 

απφ ηνπο πνιηηηθνχο ρξήζηεο GPS. πσο αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο, ε ζπκθσλία 

έρεη επηηεπρζεί γηα λα ελζσκαηψζεη έλα δεχηεξν πνιηηηθήο ρξήζεο ζήκα (L2) θαη έλα 

ηξίην επίζεο πνιηηηθήο ρξήζεο ζήκα (L5, ζηε δψλε ARNS ζε 1176.45 MHz) ζην 

κειινληηθφ δηαζηεκηθφ ζθάθνο Block IIF. Οη άξηζηεο ηθαλφηεηεο απηψλ ησλ ζεκάησλ 

γηα ηελ ηνλνζθαηξηθή δηφξζσζε κπνξνχλ λα βειηηψζνπλ ηελ αθξίβεηα ησλ δεθηψλ 

πνιηηηθήο ρξήζεο γηα ηνπο απηφλνκνπο ρξήζηεο GPS ζην επίπεδν ησλ 1-3 κέηξσλ, ή 

θαη θαιχηεξα. 

Γπζηπρψο, ην ηξέρνλ πξφγξακκα γηα ηελ επέθηαζε αξθεηψλ δηαζηεκηθψλ 

ζθαθψλ Block IIF  (πεξίπνπ 18 απαηηνχληαη)  γηα λα επηηξέςεη ηε ζίγνπξε πξφζβαζε 

ζηα L5 ζήκαηα είλαη καθξηά θαηά κηα δεθαεηία, δεδνκέλνπ φηη νη ελ ελεξγεία 

δνξπθφξνη ησλ παιαηφηεξσλ γελεψλ ζπλερίδνπλ λα ιεηηνπξγνχλ μεπεξλψληαο ην 

πξνδηαγεγξακκέλν ρξφλν δσήο ηνπο. Μηα ινγηθή εθηίκεζε γηα ηελ εκεξνκελία ζηελ 
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νπνία ζα ππάξρεη ε πιήξεο ιεηηνπξγηθή ππνδνρή ησλ L5 ζεκάησλ ζα ήηαλ πεξίπνπ 

ην 2015, αλάινγα κε ηε δηάξθεηα δσήο ησλ δηαζηεκηθψλ ζθαθψλ IIA, IIR θαη IIF. 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα αλαγξάθνληαη νη αθξίβεηεο ηνπ ζπζηήκαηνο GPS 

ρσξίο ηελ επηιεθηηθή δηαζεζηκφηεηα. Οη ζηήιεο αλαγξάθνπλ ηνπο παξάγνληεο πνπ 

επεξεάδνπλ ην ζθάικα  κε θαη ρσξίο ηα λέα ζήκαηα. πσο παξαηεξείηαη, ε κείσζε 

ζην ηνλνζθαηξηθφ ζθάικα είλαη ζεκαληηθή. 

 

Πίλαθαο 3 : Αθξίβεηεο GPS 

(Πεγή: Shaw, GNSS 2000) 

Γηαζεζηκόηεηα ζεκάηωλ   

Ο αξρηθφο ζρεδηαζκέλνο ζρεκαηηζκφο GPS 24 δνξπθφξσλ θαζηεξψζεθε γηα 

ηηο ζηξαηησηηθέο εθαξκνγέο. Οη πεξηζζφηεξνη παξαηεξεηέο κειεηνχλ ηε 

δηαζεζηκφηεηα ησλ ζεκάησλ δνξπθφξσλ γηα κεξηθέο πνιηηηθέο εθαξκνγέο, εηδηθά 

εθείλεο ζρεηηθά κε ηηο εθαξκνγέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αζθάιεηα δσήο SoL. 

Δπίζεο, ζηνπο φξνπο πεξηνξηζκέλεο νξαηφηεηαο, φπσο ε θαηάζηαζε "αζηηθψλ 

θαξαγγηψλ" (“urban canyons”) φπνπ έλαο δέθηεο GPS πεξηβάιιεηαη απφ ςειά θηήξηα 

απφ θάζε πιεπξά, ν αξηζκφο ησλ νξαηψλ  δνξπθφξσλ κπνξεί λα κεησζεί νπζηαζηηθά. 

Καηά πεξηφδνπο, απηφ νδεγεί ζε έλαλ αλεπαξθή αξηζκφ ζεκάησλ γηα λα παξέρεη κηα 

ιχζε πινήγεζεο. Γηα απηνχο θαη άιινπο ιφγνπο, έρεη ππάξμεη ελδηαθέξνλ γηα ηελ 

αχμεζε ηνπ ζρεκαηηζκνχ GPS, ελδερνκέλσο θαηά 6 έσο 12 δνξπθφξνπο, γηα λα 

παξέρνληαη ζπλνιηθά 30 έσο 36 ιεηηνπξγηθνί δνξπθφξνη. 
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Βειηίωζε Γεωκεηξίαο 

Σνλ Ηνχλην ηνπ 2011 ν δνξπθνξηθφο ζρεκαηηζκφο GPS αλακέλεηαη λα θηάζεη 

ζηε επλντθφηεξε γεσκεηξία ζηελ 33ρξνλε ηζηνξία ηνπ ζπζηήκαηνο. Απηφ 

ζπλεπάγεηαη πην δπλαηά ζήκαηα, πεξηζζφηεξε αθξίβεηα θαη αμηνπηζηία ζε απαηηεηηθά 

πεξηβάιινληα κεηξήζεσλ. Ζ επνλνκαδφκελε επηρείξεζε “Δπέθηαζε 24” 

(Expandable-24) ρσξίδεηαη ζε δχν θάζεηο θαη έρεη ζηφρν ηε κεηαθίλεζε έμη ελ 

ιεηηνπξγία δνξπθφξσλ ζε πην επλντθέο ζέζεηο ζηα ηξνρηαθά επίπεδα ηνπ 

δνξπθνξηθνχ ζρεκαηηζκνχ. 

 Ζ πξψηε θάζε μεθίλεζε ηνλ Ηαλνπάξην 2010 κε ηε κεηαθίλεζε ηξηψλ 

δνξπθφξσλ: SVN 24, SVN26 θαη SVN 49. Έλαο απφ απηνχο ρξεηάζηεθε 351 κέξεο 

κπεη ζε ζσζηή ζέζε. Σνλ Ηαλνπάξην 2011 ν ηξίηνο δνξπθφξνο νινθιήξσζε ηε 

κεηαθίλεζε ηνπ. 

 Σν ηξέρσλ ζχζηεκα έρεη έμη πεξηζζφηεξνπο δνξπθφξνπο απφ φηη πξνέβιεπε ν 

αξρηθφο ζρεδηαζκφο (24 δνξπθφξνη). Δίλαη αλαγθαία ε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ 

ζπζηήκαηνο θαηά 95% ηνπ ρξφλνπ. Πξηλ απφ ηελ επηρείξεζε επέθηαζεο ε γεσκεηξία 

ηνπ δνξπθνξηθνχ ζρεκαηηζκνχ δελ κεγηζηνπνηνχζε ηε ρξήζε ησλ επηπιένλ 

δνξπθφξσλ. 

Ζ δεχηεξε θάζε επέθηαζεο μεθίλεζε ηνλ Αχγνπζην 2010 θαη αλακέλεηαη λα 

νινθιεξσζεί ηνλ Ηνχλην ηνπ 2011,φπνπ άιινη ηξείο δνξπθφξνη ζα κεηαθηλεζνχλ ζηηο 

θαηλνχξγηεο ηνπο ζέζεηο. (Πεγή: http://www.insidegnss.com/node/2466) 
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1.3. GALILEO 

Σν Galileo είλαη ην επξσπατθφ ζχζηεκα GNSS θαη είλαη ην πξψην 

δνξπθνξηθφ ζχζηεκα εληνπηζκνχ ζέζεο θαη πινήγεζεο πνπ ζρεδηάζηεθε γηα πνιηηηθή 

ρξήζε. Γξνκνινγήζεθε απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη αλαπηχρζεθε 

απνθιείζηεθα απφ ηελ Δπξσπατθή Τπεξεζία Γηαζηήκαηνο (ESA) κε ζηφρν λα 

πξνζθέξεη ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε ηερλνινγηθή αλεμαξηεζία απφ ην ακεξηθαληθφ 

ζχζηεκα GPS θαη ην ξσζηθφ GLONASS. Οξηζκέλα πξνβιήκαηα ησλ δπν 

ζπζηεκάησλ, θπξίσο ηνπ ζηξαηησηηθνχ ραξαθηήξα θαη ηπρφλ επαλάιεςεο πάιη ζην 

κέιινλ ζθφπηκσλ ππνβαζκίζεσλ ηνπ ηχπνπ ηεο επηιεθηηθήο δηαζεζηκφηεηαο θαη ηεο 

«αληί-εμαπάηεζεο» γηα ην GPS, θαζψο θαη ησλ αδπλακηψλ ηνπ GLONASS θπξίσο 

επεηδή δελ είλαη κέρξη ζήκεξα πιήξσο επηρεηξεζηαθφ, ελέηεηλαλ ηελ αλάγθε 

αλάπηπμεο ελφο λένπ ζπζηήκαηνο παγθφζκηαο θάιπςεο. Σν λέν επξσπατθφ ζχζηεκα 

Galileo θηινδνμεί λα μεπεξάζεη ηα ππάξρνληα κε θαιχηεξεο επηδφζεηο, αζθάιεηα θαη 

κεγαιχηεξν εχξνο εθαξκνγψλ. Ζ νλνκαζία ηνπ δφζεθε πξνο ηηκήλ ηνπ Ηηαινχ 

επηζηήκνλα ηνπ 17
νπ

 αηψλα Galileo Galilei (1564-1642) γηα ηα επηηεχγκαηά ηνπ θαη 

ηηο αλαθαιχςεηο ηνπ.  

1.3.1. ηόρνη 

Σν πξφγξακκα Galileo δεκηνπξγήζεθε κε αξρηθνχο ζηφρνπο: 

 Να δνζεί ψζεζε ζηε ηερλνινγηθή βηνκεραλία θαη ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ 

ζηελ Δπξψπε θαη λα δηαζθαιηζηεί ε αλεμαξηεζία ηεο Δπξψπεο απφ ην ζχζηεκα 

GPS. 

 Να αλαπηπρζνχλ εθαξκνγέο θαη ππεξεζίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ δνξπθφξνπο γηα 

ηνλ εληνπηζκφ ζέζεο, ηελ πινήγεζε θαη ηελ αθξηβή κέηξεζε ηνπ ρξφλνπ. 

 Να αλαδείμεη ηελ ηθαλφηεηα ηεο Δπξψπεο λα παξέρεη αζθαιή, νηθνλνκηθά θαη 

απνηειεζκαηηθά ζπζηήκαηα εληνπηζκνχ ζέζεο, ζπγρξνληζκνχ θαη πινήγεζεο. 

 Να επεθηείλεη ηε ρξήζε ησλ ηερλνινγηψλ δνξπθνξηθήο πινήγεζεο. 

 Να θαιχςεη ην θελφ πνπ αθήλνπλ ηα άιια δχν ππάξρνληα ζπζηήκαηα 

πινήγεζεο (GPS θαη Glonass).  

1.3.2. Υξνλνδηάγξακκα Galileo 

Σν πξφγξακκα Galileo πινπνηείηαη ζε ηέζζεξηο θάζεηο (Δηθφλα 11): 

 

1) Καθοπιζμόρ ηος ζςζηήμαηορ (Definition Phase:1999 – 2005) 

ηε θάζε απηή, ε νπνία έρεη νινθιεξσζεί, πξαγκαηνπνηήζεθε  

 ν πξνζδηνξηζκφο ησλ απαηηήζεσλ ηνπ ζπζηήκαηνο, θαη 

 ε επαιήζεπζε ηνπ βαζηθνχ ζρεδηαζκνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο. 
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2) Ανάπηςξη και επικύπωζη ηος ζςζηήμαηορ (In-Orbit Validation: 2005 – 2010) 

Απηή ε θάζε ζηνρεχεη ζηελ ιεηηνπξγηθή επηβεβαίσζε ηεο ηξνρηάο ησλ 

δνξπθφξσλ ηνπ ζπζηήκαηνο ρξεζηκνπνηψληαο έλαλ κεξηθφ ζρεκαηηζκφ ηεζζάξσλ 

δνξπθφξσλ (πνπ είλαη ν ειάρηζηνο αξηζκφο, γηα ηνλ νπνίν εγγπάηαη ε παξνρή 

αθξίβεηαο ζηνλ πξνζδηνξηζκνχ ζέζεο θαη ρξφλνπ γηα ηηο πεξηνρέο δνθηκήο) ζε 

ζπλδπαζκφ κε δηάθνξνπο ζρεηηθνχο επίγεηνπο ζηαζκνχο. 

Μέξνο ηεο θάζεο επηθχξσζεο ηεο ηξνρηάο ησλ δνξπθφξσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο 

απνηεινχλ νη δχν δνθηκαζηηθνί δνξπθφξνη ηνπ επξσπατθνχ ζπζηήκαηνο πινήγεζεο 

Galileo, o GIOVE-A θαη ν GIOVE-B (Galileo In-Orbit Validation Element – Α θαη –

Β). 

 

3) Εγκαηάζηαζη ηος ζςζηήμαηορ (Deployment Phase: 2009 – 2013) 

Πεξηιακβάλεη: 

• ηελ θαηαζθεπή 

• ηελ εθηφμεπζε 26 δνξπθφξσλ 

• θαη ηελ πιήξε ζπγθξφηεζε ηνπ επίγεηνπ ηκήκαηνο ησλ ζηαζκψλ παξαθνινχζεζεο 

θαη θέληξσλ ειέγρνπ 

 

4) Εμποπική εκμεηάλλεςζη (Exploitation Phase: απφ ην 2013) 

Πεξηιακβάλεη: 

• ηελ εκπνξηθή εθκεηάιιεπζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

• ηελ αλαλέσζε ησλ δνξπθφξσλ 

• ηε ιεηηνπξγία ησλ Κέληξσλ Διέγρνπ θαη ηε ζπληήξεζή ηνπο. 

 

 

Δηθφλα 11 : Υξνλνδηάγξακκα Galileo 

(Πεγή: http://www.oosa.unvienna.org/pdf/icg/2008/expert/2-2.pdf) 

1.3.3. πζηήκαηα Αλαθνξάο 

Σν ζχζηεκα Galileo ζα έρεη ην δηθφ ηνπ ζχζηεκα ειέγρνπ θαη ην δηθφ ηνπ 

πιαίζην αλαθνξάο GTRF (Galileo Terrestrial Reference Frame) ην νπνίν ζα είλαη κηα 

πινπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ITRS (International Terrestrial Reference System) ηεο 

IERS (International Earth Rotation Service). Ζ δηαθνξά απφ ην WGS84 (World 

Geodetic System) θαη ηα άιια ITRF πιαίζηα (International Terrestrial Reference 

Frame) ζα είλαη ηεο ηάμεο ησλ ιίγσλ εθαηνζηψλ ηνπ κέηξνπ, πξαθηηθά ακειεηέα γηα 
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ηηο καδηθέο εθαξκνγέο πινήγεζεο. Σν GTRF είλαη πξνζαλαηνιηζκέλν κε ην ITRF ζε 

επίπεδν ζέζεο ±3 cm (2ζ) γηα ιφγνπο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο.  

 

Αθφκα, ε ρξνληθή θιίκαθα ηνπ GALILEO (GALILEO Time System-GTS), 

φπσο θαη ε ρξνληθή θιίκαθα GPS (GPS Time System), ζα έρνπλ ζαλ αλαθνξά ηνλ 

δηεζλή αηνκηθφ ρξφλν, θαη ε κεηαμχ ηνπο απφθιηζε πξνβιέπεηαη λα είλαη κηθξφηεξε 

απφ πεξίπνπ 50 nanoseconds. Οη ηηκέο απφ νπνηεζδήπνηε δηαθνξέο επηβάιιεηαη λα 

ηίζεληαη ζηελ δηάζεζε ησλ ρξεζηψλ. 

1.3.4.Σκήκαηα πζηήκαηνο 

Σν ζχζηεκα Galileo απνηειείηαη απφ ηξία επηκέξνπο ηκήκαηα, φπσο αθξηβψο 

θαη ην GPS (Δηθφλα 12). Απηά είλαη: 

1) Σν δνξπθνξηθφ ηκήκα (Space Segment) 

2) Σν ηκήκα ειέγρνπ (Ground Segment) 

3) Σν ηκήκα ρξεζηψλ (User Segment) 

 

Δηθφλα 12 : Σα Σκήκαηα Galileo 

(Πεγή: http://www.mobilecomms-technology.com/projects/galileo/galileo4.html) 

Τν δνξπθνξηθό ηκήκα 

 Σν επξσπατθφ ζχζηεκα Galileo απνηειείηαη ζπλνιηθά απφ 30 δνξπθφξνπο (27 

+ 3 εθεδξηθνχο) ηνπνζεηεκέλνπο ζε 3 ηξνρηαθά επίπεδα ζε κέζε γήηλε ηξνρηά (ΜΔΟ 

Medium Earth Orbit) κε γσλία θιίζεο 56O ζε ζρέζε κε ηνλ ηζεκεξηλφ θαη πεξίνδν 

πεξηζηξνθήο 14 ψξεο θαη 4 ιεπηά (Δηθφλα 13). Κάζε ηξνρηαθφ επίπεδν πεξηέρεη 10 

δνξπθφξνπο (9 επηρεηξεζηαθνί θαη έλαο ελεξγφο εθεδξηθφο) πνπ απέρνπλ ην ίδην 

δηάζηεκα 36
ν
 κεηαμχ ηνπο. Ο εθεδξηθφο δνξπθφξνο εμαζθαιίδεη φηη ζε πεξίπησζε 

βιάβεο ν δνξπθνξηθφο ζρεκαηηζκφο κπνξεί λα αλαπιεξσζεί γξήγνξα κε άκεζε 

θίλεζε ηνπ εθεδξηθνχ γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ πξνβιεκαηηθνχ δνξπθφξνπ. Απηφ 

είλαη ζέκα εκεξψλ, ζε αληίζεζε κε κηα λέα εθηφμεπζε δνξπθφξνπ, πνπ ζα κπνξνχζε 

λα ρξεηαζηεί πνιινχο κήλεο. Δπηπιένλ, ε δηαζεζηκφηεηα ησλ ηξηψλ ελεξγψλ 

εθεδξηθψλ δνξπθφξσλ, ζα εμαζθαιίζεη ην φηη ε απψιεηα ελφο δνξπθφξνπ δελ ζα έρεη 
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θακία επδηάθξηηε επίδξαζε ζην ρξήζηε. Σν χςνο ησλ δνξπθφξσλ ζα είλαη 23222 km 

πνπ ζπλεπάγεηαη ηελ επαλάιεςε ηνπ δνξπθνξηθνχ ζρεκαηηζκνχ θάζε πεξίπνπ 10 

εκέξεο, θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ νπνίσλ θάζε δνξπθφξνο ζα νινθιεξψλεη 17 

πεξηζηξνθέο. Κάζε δνξπθφξνο ζα είλαη εθνδηαζκέλνο κε δπν πνιχ κεγάιεο αθξίβεηαο 

αηνκηθά ρξνλφκεηξα ξνπβηδίνπ θαη 2 αηνκηθά ρξνλφκεηξα πδξνγφλνπ, πνπ ζα 

επηηξέπνπλ ηνλ εληνπηζκφ ζέζεο θάζε θηλνχκελνπ ή αθίλεηνπ αληηθεηκέλνπ κε 

αθξίβεηα κέηξνπ. Ζ ζηαζεξφηεηα ησλ ρξνλνκέηξσλ ξνπβηδίνπ είλαη ηφζν θαιή πνπ ζα 

έραλαλ κφλν 3 δεπηεξφιεπηα ζε 1 εθαηνκκχξην έηε, ελψ ην κέηδεξ πδξνγφλνπ είλαη 

αθφκα πην ζηαζεξφηεξν θαη ζα έραλε κφλν 1 ην δεχηεξν ζε 3 εθαηνκκχξην έηε. Ζ 

κέζε δηάξθεηα δσήο ησλ δνξπθφξσλ ηνπ Galileo ζα είλαη πεξίπνπ 12 έηε, ελψ νη 

ζπζζσξεπηέο ηνπο ζα παξέρνπλ ελέξγεηα πεξίπνπ1500 W. 

 

 
Δηθφλα 13 : Γνξπθνξηθφο ρεκαηηζκφο Galileo 

(Πεγή : http://www.raes.org.uk/cmspage.asp?cmsitemid=SG_Space_HotTopics) 

Οη αξκφδηνη ζρεδηαζηέο θαη κεραληθνί ηεο ESA κειέηεζαλ δηεμνδηθά ηηο 

ελαιιαθηηθέο ζρεδηαζηηθέο ιχζεηο ηνπ δνξπθνξηθνχ ζρεκαηηζκνχ ηνπ Galileo κε 

ζηφρν ηελ βειηηζηνπνίεζή ηνπ. Οη ηξνρηέο ησλ δνξπθφξσλ, ε θιίζε θαη ν αξηζκφο 

ηνπο είλαη ηέηνηνο, ψζηε λα θαιχπηεηαη ζε κφληκε βάζε ην ζχλνιν ηεο πδξνγείνπ. Με 

30 δνξπθφξνπο ζε έλα ηέηνην χςνο, είλαη πνιχ κεγάιε ε πηζαλφηεηα (πεξηζζφηεξν 

απφ 90%) γηα νπνηνλδήπνηε δέθηε νπνπδήπνηε ζηνλ θφζκν λα βξίζθεηαη πάληα ζηε 
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ζέα ηνπιάρηζηνλ ηεζζάξσλ δνξπθφξσλ θαη σο εθ ηνχηνπ λα είλαη ζε ζέζε λα 

πξνζδηνξίζεη ηε ζέζε ηνπ. 

Απφ ηηο πεξηζζφηεξεο ζέζεηο, έμη έσο νθηψ δνξπθφξνη ζα είλαη πάληα νξαηνί, 

επηηξέπνληαο ηνλ εληνπηζκφ ζέζεο κε πνιχ θαιή αθξίβεηα. Αθφκε θαη γηα ηα 

ππθλνθαηνηθεκέλα αζηηθά θέληξα κε ηα ςειά θηίξηα θαη ηα πνιιά εκπφδηα ν 

δνξπθνξηθφο ζρεκαηηζκφο έρεη ζρεδηαζηεί έηζη ψζηε λα παξέρεη ηε κέγηζηε δπλαηή 

δηαζεζηκφηεηα. 

Τν ηκήκα ειέγρνπ 

Έλα παγθφζκην δίθηπν επίγεησλ ζηαζκψλ, απνηεινχκελν απφ ζηαζκνχο 

παξαθνινχζεζεο, θέληξα ειέγρνπ θαη ζηαζκνχο ηειεπηθνηλσληψλ up-link ζα 

ππνζηεξίδεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ δνξπθνξηθνχ ηκήκαηνο (Δηθφλα 14).  

 

Δίθνζη επίγεηνη ζηαζκνί παξαθνινχζεζεο ζα ειέγρνπλ αδηάιεηπηα ηνπο 

δνξπθφξνπο Galileo θαη ζα δηαρεηξίδνληαη κε ζπλέπεηα ηα εθπεκπφκελα απφ απηνχο 

κελχκαηα πινήγεζεο. ηε ζπλέρεηα, νη ζηαζκνί απηνί (GSSs – Galileo Sensor 

Stations) ζα κεηαβηβάδνπλ ηα δεδνκέλα ησλ δνξπθφξσλ ζηα δπν θέληξα ειέγρνπ 

(GCCs – Galileo Control Centers), γηα πεξαηηέξσ επεμεξγαζία. Σν πξψην θέληξν 

εηνηκάζηεθε θνληά ζην Μφλαρν ηεο Γεξκαλίαο, θαη άξρηζε ηε ιεηηνπξγία ηνπ απφ ην 

2008. Δθεί βξίζθεηαη ήδε ην δηαζηεκηθφ επηρεηξεζηαθφ θέληξν ηεο Γεξκαλίαο 

(German Space Operations Centre, GSOS), κε εκπεηξία 40 ρξφλσλ ζηηο δηαζηεκηθέο 

επηρεηξήζεηο. Δλψ ην δεχηεξν GCC  ζα δεκηνπξγεζεί ζην Fucino ηεο Ηηαιίαο, 130 

ρικ. αλαηνιηθά ηεο Ρψκεο. Δθεί, κε ρξήζε πξνεγκέλνπ ινγηζκηθνχ ζα ππνινγίδνληαη 

ηα ζηνηρεία ησλ δνξπθνξηθψλ ηξνρηψλ θαη άιιεο ρξήζηκεο πνζφηεηεο, φπσο νη 

παξάκεηξνη δηφξζσζεο ηνπ δνξπθνξηθνχ ρξφλνπ. Σα δεδνκέλα απηά ζα 

κεηαβηβάδνληαη ζηνπο δνξπθφξνπο θάζε 2 ψξεο κέζσ ησλ θεξαηψλ ηειεπηθνηλσλίαο 

θαη ζα αλακεηαδίδνληαη ζηε ζπλέρεηα απ/φ ηνπο δνξπθφξνπο ζην ηκήκα ησλ ρξεζηψλ, 

δειαδή ζηνπο δέθηεο, νη νπνίνη ζα ηα ρξεζηκνπνηνχλ ζηνπο αιγφξηζκνπο 

ππνινγηζκνχ ηεο ζέζεο ηνπο. Ζ ηφζν ζπρλή ελεκέξσζε κελχκαηνο πινήγεζεο ζα 

ζπκβάιιεη ζηελ επίηεπμε πςειήο αθξίβεηαο εληνπηζκνχ ζέζεο, γεγνλφο πνπ απνηειεί 

ζεκαληηθή απαίηεζε ηνπ ζπζηήκαηνο Galileo. Σα θέληξα ειέγρνπ ζα ππνινγίδνπλ, 

επίζεο, ηα ζηνηρεία αθεξαηφηεηαο, ηα νπνία ζα κεηαβηβάδνληαη ζηνπο δνξπθφξνπο 

αθφκε πην ζπρλά απφ εθείλα ησλ ηξνρηψλ θαη ηνπ ρξφλνπ. ε πεξίπησζε ζπλαγεξκνχ, 

π.ρ. ιφγσ δπζιεηηνπξγίαο ησλ ζεκάησλ, ην ζχζηεκα ζα είλαη ζε ζέζε λα εηδνπνηεί 

ηνπο ρξήζηεο κε θαζπζηέξεζε κφιηο 6 – 10 δεπηεξνιέπησλ.  

 

Ζ αληαιιαγή δεδνκέλσλ κεηαμχ ησλ ζηαζκψλ παξαθνινχζεζεο θαη ησλ 

δνξπθφξσλ ζα πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηειεπηθνηλσληαθψλ ζηαζκψλ up-link (ULS: 

Up-Link Stations). Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ζα εγθαηαζηαζνχλ ζε φιε ηελ έθηαζε ηεο 

πδξνγείνπ 15 ηέηνηνη ζηαζκνί, εθ ησλ νπνίσλ νη 5 ζα κεηαδίδνπλ ζηελ δψλε S  ηνπ 

θάζκαηνο ησλ ξαδηνζπρλνηήησλ, θαη νη 10 ζηελ C, αληίζηνηρα. Σα δεδνκέλα γηα ηελ 

αθεξαηφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο, πνπ ζα πξνζθέξνπλ ηα θέληξα ειέγρνπ, ζα είλαη 

δηαζέζηκα ζε φινπο ηνπο ρξήζηεο παγθνζκίσο, θαζψο απηά βαζίδνληαη ζε κεηξήζεηο 

ηνπ δηθηχνπ ησλ ζηαζκψλ παξαθνινχζεζεο, ην νπνίν θαιχπηεη φιε ηε γε. Δληνχηνηο, 
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ζα δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο πεξηθεξεηαθνχο θνξείο παξνρήο ππεξεζηψλ λα 

αλαπηχμνπλ ζηα δίθηπά ηνπο δίθηπα ζηαζκψλ παξαθνινχζεζεο, γηα λα ππνινγίδνπλ 

ηελ αθεξαηφηεηα ησλ ζεκάησλ Galileo γηα ηελ πεξηνρή ηνπο. Απηά ηα „πεξηθεξεηαθά‟ 

ζηνηρεία αθεξαηφηεηαο ζα κπνξνχλ λα ηεζνχλ ζηελ δηάζεζε ησλ ρξεζηψλ κέζσ ησλ 

εμνπζηνδνηεκέλσλ θαλαιηψλ αθεξαηφηεηαο uplink, πνπ παξέρνληαη ζηνπο 

δνξπθφξνπο Galileo. Δλαιιαθηηθά, ζα κπνξνχλ επίζεο λα ζηαινχλ ζηα θέληξα 

ειέγρνπ γηα λα ελζσκαησζνχλ κε ηα ππφινηπα ζηνηρεία αθεξαηφηεηαο.  

 

 

 
Δηθφλα 14 : Οη Δπίγεηνη ηαζκνί Galileo 

(Πεγή: „„Galileo Control Center, Workshop „‟Time and Frequency Services with 

Galileo‟‟, Päffgen W) 

Τν ηκήκα ρξεζηώλ 

Σν Galileo είλαη έλα πξφγξακκα, πνπ βξίζθεηαη ζε εμέιημε. Χο εθ ηνχηνπ θαη 

φληαο ζηε θάζε αλάπηπμεο ησλ δνξπθφξσλ, δελ ππάξρεη αθφκε πιήξεο εηθφλα γηα ηα 

ζηνηρεία ησλ δεθηψλ θαη ησλ ζπζθεπψλ ρξήζεο ηνπ ζπζηήκαηνο. Δίλαη φκσο γεγνλφο, 

πσο ην ζχζηεκα Galileo πξφθεηηαη λα πηνζεηήζεη πνιιέο λέεο κεζφδνπο θαη 

ηερλνινγίεο, πξνθεηκέλνπ λα πξνζθέξεη ηελ θαιχηεξε δπλαηή απφδνζε θαη 

αμηνπηζηία. Πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε, έρνπλ μεθηλήζεη θαη βξίζθνληαη ππφ εμέιημε 

ηξεηο δξαζηεξηφηεηεο αλάπηπμεο δεθηψλ, πνπ απεπζχλνληαη ζηηο δηαθνξεηηθέο 

αλάγθεο, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ θαηά ηε δηαδηθαζία αλάπηπμεο ηνπ ζπζηήκαηνο.  
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Απηέο θαιχπηνπλ ηνλ ηνκέα ησλ ζεκάησλ θαη ησλ ππεξεζηψλ πνπ ζα παξέρεη ην 

ζχζηεκα αλαπηχζζνληαο ηα εμήο: 

• Γνθηκαζηηθφ ηκήκα δεθηψλ, γηα ηελ επηθχξσζε ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηελ 

αλακεηάδνζε ησλ ζεκάησλ 

• Γέθηεο ζπκβαηνχο κε ηα ζήκαηα πνπ εθπέκπνληαη απφ ηνπο πξψηνπο 

πεηξακαηηθνχο  δνξπθφξνπο GIOVE 

• Τςειήο απφδνζεο θαη αμηνπηζηίαο δέθηεο γηα ηνλ εμνπιηζκφ ησλ ζηαζκψλ 

παξαθνινχζεζεο ηνπ ηκήκαηνο ειέγρνπ 

Οη δέθηεο ζα είλαη παξφκνηνη κε απηνχο πνπ ρξεζηκνπνηεί ην GPS, αιιά ζα 

ρξεζηκνπνηνχλ λέεο πξνεγκέλεο ηερληθέο φζν αλαθνξά ηελ ςεθηαθή επεμεξγαζία ησλ 

δνξπθνξηθψλ ζεκάησλ θαη ζα παξέρνπλ πνηθίιεο πιεξνθνξίεο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε 

δνκή ηνπ ζήκαηνο ηνπ Galileo. Οη δέθηεο πνπ ζπλδπάδνπλ ζήκαηα GPS θαη Galileo 

ζα είλαη ζρεδηαζκέλνη γηα ηνπιάρηζηνλ 4 ζπρλφηεηεο, E5a (L5), E5b, E6, E2-L1-E1. 

1.3.5. Τπεξεζίεο 

Σν ζχζηεκα Galileo ζα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο πινήγεζεο, αλαδήηεζεο θαη 

δηάζσζεο ζε κηα παγθφζκηα βάζε. Σν 2011, κε ηελ νινθιήξσζε ηεο εγθαηάζηαζεο 

ησλ 4 αξρηθψλ δνξπθφξσλ ηεο θάζεο επηθχξσζεο ηξνρηάο ζα αξρίζνπλ ζηαδηαθά λα 

παξέρνληαη νη ππεξεζίεο ηνπ πξνγξάκκαηνο Galileo. Απηφ πξνζθέξεη πέληε επίπεδα 

ππεξεζηψλ ειεχζεξεο ή πεξηνξηζκέλεο πξφζβαζεο, κε κηθξφηεξν βαζκφ αθξηβείαο, 

κε ρξέσζε ή ρσξίο. 

Υπεξεζία αλνηθηήο πξόζβαζεο (Open Services-OS): 

Ζ ππεξεζία αλνηθηήο πξφζβαζεο είλαη απνηέιεζκα ελφο ζπλδπαζκνχ απφ 

αλνηθηά ζήκαηα, ρσξίο ρξέσζε ζηνλ ρξήζηε, θαη παξέρεη απφδνζε πξνζδηνξηζκνχ 

ζέζεο θαη ρξνληζκνχ ζπγθξίζηκε κε άιια ζπζηήκαηα GNSS. πσο ην GPS δειαδή, 

ην Galileo ζα πξνζθέξεη απηή ηε βαζηθή ππεξεζία δσξεάλ γηα φινπο ηνπο ρξήζηεο. 

Πξννξίδεηαη επνκέλσο ηδίσο γηα ηηο εθαξκνγέο γηα ην επξχ θνηλφ θαη γηα ηηο 

ππεξεζίεο γεληθφηεξνπ ελδηαθέξνληνο, φπσο ζπκβαίλεη θαη κε ηηο ππεξεζίεο ηνπ GPS. 

Γηα ηελ πξφζβαζε ζε απηήλ αξθεί έλαο δέθηεο ελψ δελ ρξεηάδεηαη θακία έγθξηζε. Θα 

παξάζρεη ζήκαηα πξνζδηνξηζκνχ ζέζεο, ζήκαηα πινήγεζεο θαη ζήκαηα ρξφλνπ γηα 

φινλ ηνλ θφζκν κε βάζε ζήκαηα πνπ δηακνξθψλνληαη πάλσ ζε δπν θέξνπζεο 

ζπρλφηεηεο, θαη ζα επηηξέςεη ζηνπο θνξείο παξνρήο ππεξεζηψλ λα πξνζθέξνπλ κηα 

ζεηξά ππεξεζηψλ πνπ βαζίδνληαη ζε απηφ ην ζήκα, απφ ην βαζηθφ πξνζδηνξηζκφ 

ζέζεο µέζσ ησλ θηλεηψλ ηειεθψλσλ έσο πην ζχλζεηεο ππεξεζίεο πξνζηηζέκελεο 

αμίαο πνπ απαηηνχλ επίγεηα ππνδνκή. 

 Οη ρξήζηεο ηνπ Galileo ζα απνθνκίζνπλ επηπιένλ φθεινο απφ ηε 

δηαιεηηνπξγηθφηεηα θαη ζπκβαηφηεηα ηνπ ζήκαηνο ηνπ ζπζηήκαηνο Galileo µε απηφ 

ηνπ GPS θαζψο ν εμνπιηζκφο ησλ ρξεζηψλ έρεη ζρεδηαζηεί µε ζθνπφ λα ιακβάλεη 

ζήκαηα Galileo θαη ζπγρξφλσο ζήκαηα GPS. Απηφ ζα επηηξέςεη ζην δέθηε λα 

ππνινγίδεη κηα αθξηβέζηεξε ζέζε ζε ζχγθξηζε κε ην απνηέιεζκα απφ θαζέλα απφ 
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απηά ηα ζπζηήκαηα εάλ ιεηηνπξγνχζαλ απηφλνκα ελψ ζα εμαζθαιίζεη βειηησκέλε 

απφδνζε ζε δχζθνια πεξηβάιινληα φπσο νη αζηηθέο πεξηνρέο. Θα παξέρεη επίζεο έλα 

ελαιιαθηηθφ ζήκα ζε πεξίπησζε πνπ θάπνην απφ απηά ηα ζπζηήκαηα δελ ζα είλαη 

δηαζέζηκν γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, ή εάλ δελ ππάξρεη θακία γξακκή νπηηθήο επαθήο 

γηα θάπνην απφ απηά ηα δνξπθνξηθά ζπζηήκαηα. 

 Δηδηθφηεξα ηα ζήκαηα OS ζα κεηαδίδνληαη ζε δχν δψλεο ζπρλνηήησλ, είηε κία εθ 

ησλ E2-L1-E1 είηε αλ απαηηείηαη κεγαιχηεξε αθξίβεηα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη 

κία εθ ησλ E5a-E5b. Οη δέθηεο ζα επηηπγράλνπλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν αθξίβεηα 

κηθξφηεξε απφ 4m νξηδνληηνγξαθηθά θαη απφ 8m πςνκεηξηθά ρξεζηκνπνηψληαο θαη 

ζηηο δχν απηέο ζπρλφηεηεο. ε δέθηεο κε ρξήζε κφλν ηεο κηαο δψλεο γηα εθαξκνγέο 

πνπ απαηηνχλ κεησκέλε αθξίβεηα θαη πάιη απηή ζα είλαη κηθξφηεξε απφ 15m 

νξηδνληηνγξαθηθά  θαη απφ 35m πςνκεηξηθά, κεγέζε πνπ είλαη ζπγθξίζηκα κε ηελ 

αθξίβεηα πνπ πξνζθέξεη ε πνιηηηθή ππεξεζία ηνπ GPS ζήκεξα. Ζ ππεξεζία κπνξεί 

λα ζπλδπαζηεί θαη κε ην ζχζηεκα GPS γηα βειηηζηνπνίεζε ηεο θάιπςεο. Παξφια 

απηά ε αλνηθηή ππεξεζία δελ πξνζθέξεη πιεξνθνξίεο αθεξαηφηεηαο θαη ν 

πξνζδηνξηζκφο ηεο πνηφηεηαο ησλ ζεκάησλ επαθίεηαη ζηνπο ρξήζηεο, κε άιια ιφγηα 

δελ ζα ππάξρεη εγγχεζε ησλ ππεξεζηψλ. 

 ηνπο πίλαθεο 4 θαη 5 πεξηγξάθνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο αλνηθηήο ππεξεζίαο, 

θάπνηα απφ ηα νπνία αλαιχζεθαλ παξαπάλσ. 

 

Πίλαθαο 4 : Υαξαθηεξηζηηθά Θέζεο Τπεξεζίαο OS 

(Πεγή: ec.europa.eu/dgs/energy_transport/galileo/doc/galileo_hld_v3_23_09_02.pdf) 

 

Πίλαθαο 5 : Υαξαθηεξηζηηθά Υξφλνπ Τπεξεζίαο OS 

(Πεγή: ec.europa.eu/dgs/energy_transport/galileo/doc/galileo_hld_v3_23_09_02.pdf) 
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Δκπνξηθέο ππεξεζίεο (Commercial Services-CS):  

Ζ εκπνξηθή ππεξεζία παξέρεη πξφζβαζε ζε ηξείο ξαδηνζπρλφηεηεο  (ηηο δχν 

ηεο OS, θαη κία αθφκε ζπρλφηεηα ηελ E6) ηα νπνία επηηξέπνπλ πςειφηεξν ξπζκφ 

κεηάδνζεο δεδνκέλσλ θαη δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηνπο ρξήζηεο γηα βειηησκέλε 

αθξίβεηα. Σα ζήκαηα είλαη θξππηνγξαθεκέλα θαη ε ππεξεζία ζα δηαηίζεληαη έλαληη 

ρξέσζεο. Πξνβιέπεηαη λα παξέρεηαη εγγχεζε γηα απηέο ηηο ππεξεζίεο. Ζ ππεξεζία 

απηή ζα θαηαζηήζεη επνκέλσο δπλαηή ηελ αλάπηπμε εθαξκνγψλ γηα επαγγεικαηηθνχο 

ζθνπνχο θαη δελ πξέπεη ζε θακηά πεξίπησζε λα πθίζηαηαη δηαηαξαρέο. 

Οη αλαπηπζζφκελεο εκπνξηθέο εθαξκνγέο είηε κε ηε ρξήζε ησλ εκπνξηθψλ 

ζεκάησλ κφλν, είηε ζε ζπλδπαζκφ κε άιια ζήκαηα ηνπ Galileo ή άιισλ ζπζηεκάησλ 

επηθνηλσληψλ, δεκηνπξγνχλ έλα επξχ πεδίν δπλαηνηήησλ ελψ ε παγθφζκηα θάιπςε 

είλαη έλα ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα γηα εθαξκνγέο πνπ απαηηνχλ παγθφζκηα κεηάδνζε 

δεδνκέλσλ. Σππηθέο ππεξεζίεο πξνζηηζέκελεο αμίαο πεξηιακβάλνπλ ηηο εγγπήζεηο 

ππεξεζηψλ, αθξηβείο ππεξεζίεο ζπγρξνληζκνχ, ηελ πξφβιεςε ησλ ηνλνζθαηξηθψλ 

κνληέισλ θαζπζηέξεζεο, ηελ δηφξζσζε ηνπηθψλ δηαθνξηθψλ ζεκάησλ γηα 

εμαηξεηηθήο αθξίβεηαο πξνζδηνξηζκφ ζέζεο θαη άιιεο ππεξεζίεο βαζηζκέλεο ζηε 

κεηάδνζε δεδνκέλσλ πιεξνθνξίαο ηνπ ζπζηήκαηνο. πγθεθξηκέλα έλαληη ηεο ελ 

ιφγσ πιεξσκήο ε αθξίβεηα πνπ ζα παξέρεηαη ζα είλαη θαιχηεξε απφ 1m ελψ ζε 

ζπλδπαζκφ κε επίγεηνπο ζηαζκνχο ζα θηάλεη ζε ιηγφηεξν απφ 10cm.  

Υπεξεζία αζθάιεηαο ηεο δωήο (Safety of Life Service-SoL): 

Ζ ππεξεζία αζθάιεηαο δσήο (SoL: Safety of Life) πξννξίδεηαη γηα θξίζηκεο 

ππεξεζίεο αζθαιείαο, φπσο νη αζηπλνκηθέο αξρέο, ε ππξνζβεζηηθή, ε αεξνπινΐα θαη 

άιιεο ππεξεζίεο πνπ πξνυπνζέηνπλ άξηζηεο πνηφηεηαο ζήκα ζην πιαίζην 

εμαζθάιηζεο ηεο αζθάιεηαο ηεο αλζξψπηλεο δσήο. Ζ ππεξεζία απηή βειηηψλεη ηελ 

απφδνζε ηεο αλνηθηήο ππεξεζίαο κέζσ ηεο δηάζεζεο έγθαηξσλ πξνεηδνπνηήζεσλ 

ζηνλ ρξήζηε φηαλ απνηπγράλεη ζηελ επίηεπμε ζπγθεθξηκέλσλ απνθιίζεσλ αθξίβεηαο 

θαη πξνβιέπεηαη φηη γηα απηή ηελ ππεξεζία ζα παξέρεηαη εγγχεζε. Ζ SoL ζα 

παξάζρεη επνκέλσο κηα ζεηξά απφ ππεξεζίεο πξνζηηζέκελεο αμίαο µέζσ δηάθνξσλ 

πξφζζεησλ ζεκάησλ πνπ κπνξνχλ λα θξππηνγξαθνχληαη γηα λα πεξηνξηζηεί ε 

πξφζβαζε µφλν ζηνπο ρξήζηεο πνπ πιεξψλνπλ γηα απηέο. Απηά ηα πξφζζεηα ζήκαηα 

ζα παξέρνπλ κεγάιε αθξίβεηα, κεγάιε αθεξαηφηεηα θαη έλα ρξνληθφ δηάζηεκα 

εηδνπνίεζεο, ψζηε νη ρξήζηεο λα κπνξνχλ λα γλσξίδνπλ κέζα ζε κεξηθά 

δεπηεξφιεπηα εάλ ε ιακβαλφκελε πιεξνθνξία εληνπηζκνχ ζέζεο έρεη ππνζηεί θζνξά. 

Σέηνηα πξφζζεηε ιεηηνπξγηθφηεηα ζα κπνξνχζε λα δηεπθνιχλεη κηα ζεηξά εθαξκνγψλ 

ζηηο νπνίεο είλαη θξίζηκε ε αζθάιεηα (π.ρ. ελαέξηνο έιεγρνο θπθινθνξίαο) ή πνπ 

απαηηνχλ πνιχ κεγάιε αθξίβεηα θαη αθεξαηφηεηα γηα εκπνξηθνχο ιφγνπο. 

Ζ ππεξεζία ζα εθπέκπεη ζήκαηα ζηηο δχν ζπρλφηεηεο E5a θαη E5b  γηα 

εθαξκνγέο αθξηβείαο, ελψ κε πξφζζεηε ρξήζε ηνπ ζήκαηνο E2-L1-E1 ζα 

αληηζηαζκίδνληαη νη ηνλνζθαηξηθέο δηαηαξαρέο. Γηα ην θξίζηκν επίπεδν, ην νπνίν ζα 

θαιχπηεη εθαξκνγέο θξίζηκνπ ρξφλνπ, φπσο απηή ηεο αεξνπινΐαο, ζα παξέρεηαη 

νξηδνληηνγξαθηθή αθξίβεηα ηεο ηάμεο ησλ 4m θαη πςνκεηξηθή ηεο ηάμεο ησλ 8m. Δλψ 
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γηα ην κε θξίζηκν επίπεδν, ην νπνίν ζα θαιχπηεη εθαξκνγέο ιηγφηεξν θξίζηκεο σο 

πξνο ην ρξφλν, φπσο απηή ηεο πινήγεζεο ζε αλνηρηή ζάιαζζα, ε αθξίβεηα ζα είλαη 

ηεο ηάμεο ησλ 220 m (Πίλαθαο 6). 

 

Πίλαθαο 6 : Υαξαθηεξηζηηθά Τπεξεζίαο SoL 

(Πεγή: ec.europa.eu/dgs/energy_transport/galileo/doc/galileo_hld_v3_23_09_02.pdf) 

 

Γεκόζηα ξπζκηδόκελε ππεξεζία (Public Regulated Service-PRS):  

Ζ ππεξεζία απηή παξέρεηαη ζε εμεηδηθεπκέλνπο ρξήζηεο θαη είλαη κία 

αμηφπηζηε θαη ειεγρφκελε ππεξεζία, πνπ πξννξίδεηαη γηα εμνπζηνδνηεκέλεο 

θπβεξλεηηθέο εθαξκνγέο. Γχν ζήκαηα πινήγεζεο PRS κε θξππηνγξαθεκέλνπο 

θψδηθεο θαη δεδνκέλα ζα είλαη δηαζέζηκα (E6-PRS θαη E2-L1-E1-PRS). Ζ PRS ζα 

παξέρεηαη ζε νξηζκέλεο δεζκεπκέλεο ζπρλφηεηεο γηα: ππεξεζίεο έθηαθηεο αλάγθεο 

(αζηπλνκία, ππξνζβεζηηθή, αθηνθπιαθή, ηεισλεία), πξνζηαζία ησλ πνιηηψλ, 

εθαξκνγέο ζηηο ηειεπηθνηλσλίεο, ζηηο κεηαθνξέο θαη ζηελ ελέξγεηα. Πνιηηηθά 

ηδξχκαηα ζα ειέγρνπλ ηελ πξφζβαζε ζηελ PRS µέζσ πεξίπινθσλ ηερληθψλ ειέγρνπ 

πξφζβαζεο. Ζ PRS ζα είλαη ιεηηνπξγηθή φιεο ηηο ψξεο θαη ζε φιεο ηηο πεξηζηάζεηο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πεξηφδσλ θξίζεσλ.  

Βαζηθφ ζηνηρείν ηεο PRS είλαη ε επξσζηία ηνπ ζήκαηνο ηεο πνπ ηε 

πξνζηαηεχεη απφ ηηο παξεκβνιέο. Θα παξέρεη δειαδή έλα δπλαηφ ζήκα, αλζεθηηθφ 

ζηηο παξεκβνιέο (jamming) θαη ζε άιιεο ηπραίεο παξεκβάζεηο, ή ηερληθέο αληί-

εμαπάηεζεο (AS-Anti-Spoofing). Σν ζήκα απηφ ζα πεξηνξηζηεί ζηα θξάηε µέιε θαη 

ζε άιια θξάηε πνπ εγθξίλνληαη απφ απηά. 
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Δπνκέλσο ε ππεξεζία απηή  πξννξίδεηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί θαηά θχξην ιφγν 

γηα ηηο αλάγθεο ησλ δεκφζησλ νξγαληζκψλ ζηνπο νπνίνπο επηβάιιεηαη ε θαηνρχξσζε 

απφιπηεο πξνζηαζίαο ζηνπο ηνκείο ηεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο, ηεο εζληθήο αζθάιεηαο 

θαη ηνπ ζεβαζκνχ ηνπ δηθαίνπ. Μηα αθφκα εθαξκνγή ηεο είλαη ε δηαζθάιηζε ηεο 

ζπλέρεηαο εθπνκπήο ησλ ζεκάησλ γηα θξίζηκεο εθαξκνγέο, πνπ απαηηνχλ αζθάιεηα, 

αθξίβεηα θαη ζπγρξνληζκφ, φπσο ηα ζπζηήκαηα ελέξγεηαο, κεηαθνξψλ θαη 

ηειεπηθνηλσληψλ θαζψο επίζεο θαη νη νηθνλνκηθέο θαη βηνκεραληθέο δξαζηεξηφηεηεο, 

πνπ είλαη ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ Δπξψπε. Γηα ηηο εθαξκνγέο ζα παξέρεη 

νξηδνληηνγξαθηθή αθξίβεηα ηεο ηάμεο ησλ 6,5 m θαη πςνκεηξηθή ηεο ηάμεο ησλ 12m 

(Πίλαθαο 7). 

 

Πίλαθαο 7 : Υαξαθηεξηζηηθά ηεο Τπεξεζίαο PRS 

(Πεγή: ec.europa.eu/dgs/energy_transport/galileo/doc/galileo_hld_v3_23_09_02.pdf) 

Υπεξεζία έξεπλαο θαη δηάζωζεο (Search and Rescue Service-SAR): 

Ζ ζηήξημε ηνπ Galileo ζηελ ππεξεζία έξεπλαο θαη δηάζσζεο αληηθαηνπηξίδεη 

ηελ ζπκβνιή ηεο Δπξψπεο ζηελ δηεζλή πξνζπάζεηα ηεο COSPAS-SARSAT πάλσ ζε 

αλζξσπηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο έξεπλαο θαη δηάζσζεο. Σν Galileo ζα δηαδξακαηίζεη 

ζεκαληηθφ ξφιν ζην ζχζηεκα MEOSAR (Medium Earth Orbit Search and Rescue 

system). Οη δνξπθφξνη Galileo ζα είλαη ζε ζέζε λα ιακβάλνπλ ζήκαηα απφ θάξνπο 

έθηαθηεο αλάγθεο ζε πινία, αεξνπιάλα ή άηνκα θαη ηειηθά λα ηα επαλεθπέκπνπλ ζε 

δηεζλή θέληξα δηάζσζεο. Απφ θεη, έλα δηαζσζηηθφ θέληξν κπνξεί λα γλσξίδεη ηελ 

αθξηβή ηνπνζεζία ελφο αηπρήκαηνο. Σνπιάρηζηνλ έλαο δνξπθφξνο Galileo ζα είλαη 

νξαηφο απφ νπνηνδήπνηε ζεκείν ζηε γε έηζη ψζηε λα είλαη δπλαηή ε ζήκαλζε 

ζπλαγεξκνχ θηλδχλνπ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. ε κεξηθέο πεξηπηψζεηο, ζα κπνξεί λα 

απνζηέιιεηαη ζην θάξν αλαηξνθνδφηεζε, θάηη πνπ είλαη εθηθηφ κφλν απφ ην Galileo.   
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πγθεθξηκέλα ζα επηηξέςεη ηηο εμήο βειηηψζεηο ζην ππάξρνλ ζχζηεκα:  

 Λήςε κελπκάησλ θηλδχλνπ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν απφ νπνπδήπνηε ζηε γε ελψ 

ν ησξηλφο κέζνο ρξφλνο αλακνλήο είλαη κία ψξα  

 Αθξηβήο εληνπηζκφο ησλ ζπλαγεξκψλ ζε κεξηθά κέηξα έλαληη ηεο απφθιηζεο 

ησλ 5km πνπ πξνζδηνξίδνληαη κέρξη ηψξα 

 Πνιιαπιή δνξπθνξηθή αλίρλεπζε γηα ηελ αληηκεηψπηζε εδαθηθψλ εκπνδίσλ 

ζε δχζθνιεο ζπλζήθεο  

 Απμεκέλε δηαζεζηκφηεηα ηνπ δηαζηεκηθνχ ηκήκαηνο (30 δνξπθφξνη ΜΔΟ 

πξνζηηζέκελνη ζηνπο ηέζζεξηο LEO θαη ηνπο ηξεηο γεσζηαηηθνχο δνξπθφξνπο 

ηνπ ππάξρνληνο ζπζηήκαηνο COSPAS-SARSAT)  

Σα ζήκαηα απηήο ηεο ππεξεζίαο ζα αληρλεχνληαη ζηε δψλε ζπρλνηήησλ 406.0-

406.1MHz θαη ζα κεηαδίδεη  απηέο ηηο πιεξνθνξίεο ζηνπο επίγεηνπο ζηαζκνχο ζηε 

δψλε L6 γεγνλφο πνπ ηα θαζηζηά κέξνο ηνπ Παγθφζκηνπ πζηήκαηνο Αζθάιεηαο 

Ναπηηθψλ Δθηάθησλ Αλαγθψλ (Global Maritime Distress Safety System). 

Αθνινπζεί ζπγθεληξσηηθφο πίλαθαο κε ηα ζηνηρεία θάζε ππεξεζίαο: 

 Κάιπςε Αθξίβεηα 

- νξηδόληηα (h) 

- θαηαθόξπθε (v) 

Γηαζεζηκόηεηα 

 

Αθεξαηόηεηα 

 

OS Παγθφζκηα h=4κ 

v=8κ 

(δηπιή ζπρλφηεηα) 

h=15κ 

v=35κ 

(κνλή ζπρλφηεηα) 

99.8% 

 

ρη 

 

CS Παγθφζκηα <1κ 

(δηπιή ζπρλφηεηα) 

99.8% ππεξεζία  

πξνζηηζέκελεο 

αμίαο 

Σνπηθή <10εθ. 

(ηνπηθά εληζρπκέλα ζήκαηα) 

  

PRS Παγθφζκηα h=6.5κ 

v=12κ 

99-99.9% Ναη 

Σνπηθή 1κ 

(ηνπηθά εληζρπκέλα ζήκαηα) 

  

SoL Παγθφζκηα 4-6κ 

(δηπιή ζπρλφηεηα) 

99.8% Ναη 

 

Πίλαθαο 8 : Υαξαθηεξηζηηθά Τπεξεζηψλ 

(Πεγή: ec.europa.eu/dgs/energy_transport/galileo/doc/galileo_hld_v3_23_09_02.pdf) 
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1.3.6. ήκαηα Galileo  

Οη δνξπθφξνη ηνπ Galileo ζρεδηάζηεθαλ λα εθπέκπνπλ ζήκαηα ζε έλα 

επξχηεξν θάζκα ζπρλνηήησλ απφ φηη νη δνξπθφξνη ηνπ GPS, φρη κφλν κε ζηφρν λα 

βειηησζεί ε ιήςε ηνπο, αιιά θπξίσο γηα λα κπνξέζνπλ λα ππνζηεξίμνπλ ηηο 

πνιπάξηζκεο ππεξεζίεο πνπ ην ζχζηεκα Galileo ζα παξέρεη. 

Πξνηνχ φκσο γίλεη νπνηαδήπνηε παξνπζίαζε θαη κειέηε ησλ ζεκάησλ Galileo 

ζα πξέπεη λα επεμεγεζνχλ νη παξαθάησ έλλνηεο: 

Σν ζχλζεην ζήκα ή κεηαδηδφκελν ζήκα (composite signal or transmitted 

signal) είλαη ην ζήκα πνπ παξάγεηαη ζηνπο δνξπθφξνπο ζε κηα νξηζκέλε δψλε θαη 

ζπρλφηεηα θέξνληνο θχκαηνο. Τπάξρνπλ 3 ζχλζεηα ζήκαηα ζην Galileo: ηα ζήκαηα 

E5, E6 θαη L1. 

Καλάιη ζεκάησλ ή ηκήκα (signal channel or component) είλαη θάζε έλα απφ 

ηα ηκήκαηα πνπ κεηαδίδνληαη ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ζπρλφηεηα θέξνληνο θχκαηνο. 

Απνηειείηαη απφ ηε δηακφξθσζε δεδνκέλσλ πινήγεζεο (αλαιφγσο αλ πξφθεηηαη γηα 

θαλάιη δεδνκέλσλ ή πεηξακαηηθφ) θαη ελφο θψδηθα εμάπισζεο (spreading code). 

Τπάξρνπλ 10 θαλάιηα ζεκάησλ ζην Galileo πνπ ζα πεξηγξαθνχλ ζηε ζπλέρεηα πνιχ 

αλαιπηηθά: 4 E5, 3 E6 θαη 3 L1. πγθεθξηκέλα έλα θαλάιη δεδνκέλσλ (data channel) 

είλαη ην απνηέιεζκα ηεο δηακφξθσζεο ελφο θψδηθα ηαμηλφκεζεο κε δεδνκέλα 

πινήγεζεο ελψ έλα πεηξακαηηθφ θαλάιη (pilot channel) απνηειείηαη απφ έλαλ θψδηθα 

ηαμηλφκεζεο κφλν, ρσξίο λα πεξηέρεη δειαδή δεδνκέλα πινήγεζεο. ήκα πινήγεζεο 

(navigation signal) είλαη έλα ζχλνιν ηκεκάησλ ησλ ζχλζεησλ ζεκάησλ πνπ 

ραξαθηεξίδνληαη απφ ηνλ ηχπν ηεο ππεξεζίαο πινήγεζεο πνπ κπνξνχλ λα παξέρνπλ 

ιφγσ ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ ξεχκαηνο δεδνκέλσλ πινήγεζεο ηνπο. Απνξξέεη απφ ηε 

κεηάδνζε ελφο θαλαιηνχ δεδνκέλσλ, ή απφ έλα ζπλδπαζκφ ελφο θαλαιηνχ δεδνκέλσλ 

κε έλα πεηξακαηηθφ θαλάιη. Τπάξρνπλ 6 ζήκαηα πινήγεζεο ζην Galileo: ηα ζήκαηα 

L1F, L1P, E6C, E6P, E5a θαη E5b. 

Σα ζήκαηα απηά ζα κεηαδίδνληαη απφ έλα αξθεηά επξχ θάζκα ηεζζάξσλ 

δσλψλ ζπρλνηήησλ, πνπ ζα βξίζθεηαη κεηαμχ ησλ 1.1 θαη 1.6 GHz ( κηθξνθπκαηηθή 

δψλε L). Απηέο νη ηέζζεξηο δψλεο ζπρλνηήησλ είλαη νη E5a, E5b, E6 θαη E2-L1-E1. 

Οη δψλεο ζπρλνηήησλ έρνπλ επηιερζεί κέζα απφ ην δηαηηζέκελν θάζκα ησλ 

δνξπθνξηθψλ ππεξεζηψλ ξαδηνπινήγεζεο (Radio Navigation Satellite Services – 

RNSS) θαη, εθηφο απφ απηφ, νη ζπρλφηεηεο E5a, E5b θαη L1 ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη 

ζην θάζκα ησλ ππεξεζηψλ αεξνλαπηηθήο ξαδηνπινήγεζεο (Aeronautical Radio 

Navigation Services – ARNS), πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ρξήζηεο πνιηηηθήο 

αεξνπνξίαο, επηηξέπνληαο αμηφπηζηεο εθαξκνγέο θξίζηκεο γηα ηελ αζθάιεηα πηήζεσλ. 
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Δηθφλα 15 : Οη πρλφηεηεο Galileo 

(Πεγή: “Galileo Signal Design: State of Art”, Robustelli, Gaglione, Santamaria) 

 

Κάζε δνξπθφξνο Galileo κεηαδίδεη έμη ζήκαηα πινήγεζεο, ηα νπνία νλνκάδνληαη 

L1F, L1P, E6C, E6P, E5A, θαη E5B (Δηθφλα 15):  

 

1. ήκα L1F: είλαη έλα ζήκα αλνηθηήο πξφζβαζεο, πνπ εθπέκπεηαη ζηελ δψλε 

L1, θαη πεξηιακβάλεη έλα θαλάιη δεδνκέλσλ θαη έλα πεηξακαηηθφ θαλάιη (νη 

L1-B θαη L1-C ζπληζηψζεο ηνπ ζήκαηνο αληίζηνηρα). Έρεη κε 

θξππηνγξαθεκέλνπο θψδηθεο κεηάδνζεο θαη κελχκαηα πινήγεζεο, ηα νπνία 

είλαη πξνζηηά ζε φινπο ηνπο ρξήζηεο. Σν L1F ζήκα πινήγεζεο αληηζηνηρεί ζε 

έλαλ I/Nav (Integrity Navigation) ηχπν κελπκάησλ θαη πεξηέρεη κελχκαηα 

αθεξαηφηεηαο, θαζψο επίζεο θαη θξππηνγξαθεκέλα εκπνξηθά ζηνηρεία. 

 

2. ήκα L1P: είλαη έλα ζήκα πεξηνξηζκέλεο πξφζβαζεο, πνπ εθπέκπεηαη ζην 

θαλάιη L1.Οη θψδηθεο κεηάδνζεο θαη ηα κελχκαηα πινήγεζεο είλαη 

θξππηνγξαθεκέλα κε ρξήζε ελφο αιγφξηζκνπ θξππηνγξάθεζεο. Σν L1P ζήκα 

πινήγεζεο αληηζηνηρεί ζε έλαλ G/Nav (Governmental Access Navigation) 

ηχπν κελπκάησλ. 

 

3. ήκα E6C: είλαη έλα ζήκα εκπνξηθήο πξφζβαζεο, πνπ εθπέκπεηαη ζηε δψλε 

E6, θαη πεξηιακβάλεη έλα θαλάιη δεδνκέλσλ θαη έλα πεηξακαηηθφ θαλάιη (νη 

Δ6-Β θαη Δ6-C ζπληζηψζεο ηνπ ζήκαηνο αληίζηνηρα). Οη θψδηθεο κεηάδνζεο 

θαη ηα κελχκαηα πινήγεζεο είλαη θξππηνγξαθεκέλα κε ρξήζε ελφο 

αιγνξίζκνπ. Σν E6C ζήκα πινήγεζεο αληηζηνηρεί ζηνλ C/Nav (Commercial 

Navigation) ηχπν κελπκάησλ. 
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4. ήκα E6P: είλαη έλα ζήκα πεξηνξηζκέλεο πξφζβαζεο, πνπ εθπέκπεηαη ζην 

θαλάιη ζεκάησλ Δ6. Οη θψδηθεο κεηάδνζεο θαη ηα κελχκαηα πινήγεζεο είλαη 

θξππηνγξαθεκέλα κε ρξήζε ελφο αιγφξηζκνπ θξππηνγξάθεζεο. Σν E6P ζήκα 

πινήγεζεο αληηζηνηρεί ζε έλαλ G/Nav (Governmental Access Navigation) 

ηχπν κελπκάησλ. 

 

5. ήκα E5a: είλαη έλα ζήκα αλνηθηήο πξφζβαζεο, πνπ εθπέκπεηαη ζηε E5 δψλε 

θαη πεξηιακβάλεη έλα θαλάιη δεδνκέλσλ θαη έλα πεηξακαηηθφ θαλάιη (νη Δ5a-I 

θαη E5a-Q ζπληζηψζεο ηνπ ζήκαηνο αληίζηνηρα). Έρεη κε θξππηνγξαθεκέλνπο 

θψδηθεο κεηάδνζεο θαη κελχκαηα πινήγεζεο, ηα νπνία είλαη πξνζηηά ζε 

φινπο ηνπο ρξήζηεο. Σν E5a ζήκα πινήγεζεο αληηζηνηρεί ζε έλαλ F/Nav 

(Freely Accessible Navigation) ηχπν κελπκάησλ θαη εθπέκπεη ηα βαζηθά 

δεδνκέλα γηα λα κπνξεί λα ππνζηεξίδεη ηηο ιεηηνπξγίεο πινήγεζεο θαη 

ζπγρξνληζκνχ. 

 

6. ήκα E5b: είλαη έλα ζήκα αλνηθηήο πξφζβαζεο, πνπ εθπέκπεηαη ζηελ Δ5 

δψλε θαη πεξηιακβάλεη έλα θαλάιη δεδνκέλσλ θαη έλα πεηξακαηηθφ θαλάιη (νη 

Δ5b-I θαη E5b-Q ζπληζηψζεο ηνπ ζήκαηνο αληίζηνηρα). Έρεη κε 

θξππηνγξαθεκέλνπο θψδηθεο κεηάδνζεο θαη κελχκαηα πινήγεζεο, ηα νπνία 

είλαη πξνζηηά ζε φινπο ηνπο ρξήζηεο. Σν E5b ζήκα πινήγεζεο αληηζηνηρεί ζε 

έλαλ I/Nav (Integrity Navigation) ηχπν κελπκάησλ θαη πεξηέρεη κελχκαηα 

αθεξαηφηεηαο θαζψο επίζεο θαη θξππηνγξαθεκέλα εκπνξηθά ζηνηρεία. 

 

ηνπο πίλαθεο 9 θαη 10 δίλνληαη ζπλνπηηθά ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπρλνηήησλ 

πνπ ρξεζηκνπνηεί ηη ζχζηεκα Galileo : 

 

ήκα Καλάιηα 

RF 

Σύπνο 

ζήκαηνο 

πινήγεζεο 

Κξππηνγξάθεζε 

θσδηθώλ 

Κξππηνγξάθεζε 

δεδνκέλσλ 

L1F L1-B 

L1-C 

I/Nav ρη Μεξηθή 

L1P L1-A G/Nav Κπβεξλεηηθή Κπβεξλεηηθή 

E6C E6-B 

E6-C 

C/Nav Δκπνξηθή Δκπνξηθή 

E6P E6-A G/Nav Κπβεξλεηηθή Κπβεξλεηηθή 

E5a E5a-I 

E5a-Q 

F/Nav ρη ρη 

E5b E5b-I 

E5b-Q 

I/Nav ρη Μεξηθή 

Δ5 πλδπαζκφο ησλ ζεκάησλ Δ5a θαη E5b 

 

 

Πίλαθαο 9 : Υαξαθηεξηζηηθά Μελπκάησλ 

(Πεγή: “Δθαξκνγέο Δπξσπατθνχ Γνξπθνξηθνχ πζηήκαηνο Πινήγεζεο Galileo”, Α. 

Κνηζηθάθε) 
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Εώλε 

πρλνηήησλ 

πρλόηεηα 

θέξνληνο 

Δύξνο δώλεο 

κεηάδνζεο 

E5a/L5 1176,450 MHz  

E5b 1207,140 MHz  

E5 (E5a+E5b) 1191,795 MHz 90 × 1,023 MHz 

E6 1278,75 MHz 40 × 1,023 MHz 

E2-L1-E1 1575,42 MHz 40 × 1,023 MHz  

L1(κφλν) 1575,42 MHz 32 × 1,023 MHz 

 

Πίλαθαο 10 : Φέξνπζεο πρλφηεηεο 

(Πεγή: “Δθαξκνγέο Δπξσπατθνχ Γνξπθνξηθνχ πζηήκαηνο Πινήγεζεο Galileo”, Α. 

Κνηζηθάθε) 

Σα κελχκαηα θηλδχλνπ SAR, ζα αληρλεχνληαη απφ ηνπο δνξπθφξνπο Galileo 

ζηε δψλε 406-406.1MHz θαη ζα κεηαδίδνληαη έπεηηα ζηνπο αληίζηνηρνπο επίγεηνπο 

ζηαζκνχο ιήςεο ζηε δψλε 1544-1545MHz, απνθαινχκελε θαη L6 (πνπ βξίζθεηαη 

θάησ απφ ηε δψλε πινήγεζεο Δ2 θαη είλαη ξεδεξβέ γηα ηηο ππεξεζίεο έθηαθηεο 

αλάγθεο). Σα δεδνκέλα SAR, απφ ηνπο ρεηξηζηέο SAR πξνο ηνπο ξαδηνθάξνπο ζα 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ επαγξχπλεζε θαη ην ζπληνληζκφ ησλ νκάδσλ δηάζσζεο θαη 

ζα ελζσκαησζνχλ ζηα δεδνκέλα ηνπ ζήκαηνο OS πνπ κεηαδίδεηαη ζηε ζπρλφηεηα 

θέξνληνο E2-L1-E1. Σα ζήκαηα E5a θαη E5b είλαη δηακνξθσκέλα πάλσ ζε έλαλ 

εληαίν θνξέα Δ5.Απηφ ην ζήκα είλαη γλσζηφ σο E5, θαη κπνξεί λα επεμεξγαζηεί σο 

έλα εληαίν ζήκα απφ έλαλ θαηάιιειν δέθηε. 

Ζ επηινγή ηνπ αξηζκνχ ησλ ζεκάησλ ηνπ Galileo βαζίδεηαη ζην φηη ππάξρνπλ 

ζηελ πξαγκαηηθφηεηα πνιιά θαη πνηθίια πεξηβάιινληα, φπσο θαη ηχπνη δεθηψλ. 

Δπνκέλσο ε θαιχηεξε δπλαηή ιχζε είλαη απηή πνπ πξνζθέξεη ελαιιαθηηθνχο 

θψδηθεο κε δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά γηα ηα δηάθνξα ζήκαηα. Απηφο είλαη έλαο 

απφ ηνπο ιφγνπο χπαξμεο πνιιψλ ζεκάησλ Galileo. Έλαο άιινο ιφγνο είλαη ε 

αλάγθε εμάιεηςεο ηνπ ζθάικαηνο ιφγσ ηεο ηνλνζθαηξηθήο θαζπζηέξεζεο. Απηφ ην 

ζθάικα πξνθχπηεη απφ ηελ θαζπζηέξεζε (δηάζιαζε) ηεο δηάδνζεο ηνπ ζήκαηνο 

θαζψο απηφ ηαμηδεχεη κέζα ζηελ ηνλφζθαηξα. Ζ θαζπζηέξεζε απηή κεηαθξάδεηαη γηα 

ηνλ δέθηε ζε κεγαιχηεξε απ‟ φηη είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα απφζηαζε, ζθάικα πνπ 

αλ δελ δηνξζσζεί ζα εηζαγάγεη κεγάιε αβεβαηφηεηα ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ζέζεο ηνπ 

δέθηε. κσο, ε θαζπζηέξεζε είλαη αλάινγε πξνο ηε ζπρλφηεηα ηνπ ζήκαηνο. Έηζη, 

ηα ζήκαηα ρακειφηεξεο ζπρλφηεηαο επηδέρνληαη κεγαιχηεξε θαζπζηέξεζε απφ ηα 

ζήκαηα πςειφηεξεο ζπρλφηεηαο. Δπνκέλσο, κε παξαηεξήζεηο σο πξνο ηνλ ίδην 

δνξπθφξν ζε δχν δηαθνξεηηθέο ζπρλφηεηεο είλαη δπλαηφ λα παξαρζεί κηα άιιε 

κέηξεζε, φπνπ ην ηνλνζθαηξηθφ ζθάικα ζα έρεη νπζηαζηηθά απαιεηθζεί. Απηή ε 

απαινηθή γίλεηαη απνηειεζκαηηθφηεξε, θαζψο ν ρσξηζκφο κεηαμχ ησλ δχν 

ζπρλνηήησλ απμάλεηαη. Απηφο είλαη θαη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν νη ππεξεζίεο ηνπ 

Galileo ρξεζηκνπνηνχλ γεληθφηεξα ζπλδπαζκνχο ζπρλνηήησλ.  
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ε φηη αθνξά ζηελ αθξίβεηα πνπ ζα επηηπγράλεη ην ζχζηεκα Galileo, απηφ 

εμαξηάηαη απφ ηνλ ζπλδπαζκφ ησλ παξαπάλσ ζπρλνηήησλ. Γηα δέθηε κνλήο 

ζπρλφηεηαο (L1, E5a, E5b ή E5a θαη E5b καδί – AltBOC) αλακέλεηαη ζε πξαγκαηηθφ 

ρξφλν νξηδνληηνγξαθηθή θαη πςνκεηξηθή αθξίβεηα θαιχηεξε απφ 15m θαη 35m 

αληίζηνηρα, αθξίβεηα ηαρχηεηαο θαιχηεξε απφ 50cm/s, θαη αθξίβεηα ζπγρξνληζκνχ 

θαιχηεξε απφ 100 ns. Γηα έλαλ δέθηε δηπιήο ζπρλφηεηαο, (L1 θαη E5a ή L1 θαη E5b), 

νη αληίζηνηρεο αθξίβεηεο ζα είλαη 7 m, 15 m, 20 cm/s, θαη 100 ns. Δπίζεο, γηα 

εθαξκνγέο φπνπ απαηηείηαη πνιχ κεγάιε αθξίβεηα (αθξίβεηα cm), ππάξρεη θαη ε 

δπλαηφηεηα ρξήζεο ηξηπιήο ζπρλφηεηαο (L1, E5a θαη E5b) 

Απφ ην ζχλνιν ησλ δέθα ζεκάησλ πινήγεζεο, έμη ζα εμππεξεηνχλ ηηο 

ππεξεζίεο αλνηθηήο πξφζβαζεο (OS) θαη αζθάιεηαο δσήο (SoL), δχν ζα εμππεξεηνχλ 

ηηο εκπνξηθέο ππεξεζίεο (CS) θαη ηα άιια δχν ζα ππνζηεξίδνπλ ηηο δεκφζηα 

ειεγρφκελεο ππεξεζίεο (PRS) (Πίλαθαο 11).  

 Τπεξεζία 

ήκα OS SoL CS PRS 

L1F x (*) x (*) x (*)  

L1P    x 

E6C   x  

E6P    x 

E5a x x x  

E5b x (*) x (*) x  

 

 (*): σωπίρ ππόζβαζη ζε κπςπηογπαθημένα εμποπικά δεδομένα 

Πίλαθαο 11 : ήκαηα θαη Τπεξεζίεο 

(Πεγή: “Δθαξκνγέο Δπξσπατθνχ Γνξπθνξηθνχ πζηήκαηνο Πινήγεζεο Galileo”, Α. 

Κνηζηθάθε) 

1.3.7. Γηαιεηηνπξγηθόηεηα 

Σν GPS, ην Galileo θαη ην GLONASS είλαη ζρεδηαζκέλα γηα λα είλαη 

απηφλνκα ζπζηήκαηα γηα πξνθαλείο ζηξαηεγηθνχο ιφγνπο ηεο θάζε ρψξαο. 

Δληνχηνηο, απφ ηνλ πξνζεθηηθφ ζπλδπαζκφ ησλ ζεκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ 

ηνπο πνιίηεο απφ ηα ηξία απηά ζπζηήκαηα GNSS μεηπιίγεηαη έλαο λένο θφζκνο 

δπλαηνηήησλ γηα ηνπο ζρεδηαζηέο εθαξκνγψλ εληνπηζκνχ θαη αμηνπνίεζεο ηεο 

γεσγξαθηθήο ζέζεο. ε αλαγλψξηζε απηήο ηεο δπλαηφηεηαο, ην Galileo ζρεδηάδεηαη 

γηα λα είλαη φζν πην ζπκβαηφ θαη φζν ην δπλαηφλ πην δηαιεηηνπξγηθφ µε ππάξρνληα 

ζπζηήκαηα GNSS θαη ηηο γλσζηέο πξνγξακκαηηζκέλεο βειηηψζεηο ηνπο. 

Ζ ζπκβαηφηεηα αλαθέξεηαη ζε έλα ζχζηεκα κε ραξαθηεξηζηηθά απφ ηε 

δηακνίξαζε ζπρλφηεηαο µε άιια ζπζηήκαηα GNSS, ελψ ε δηαιεηηνπξγηθφηεηα είλαη 

έλα ιεηηνπξγηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ελφο ζπζηήκαηνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε 

ζπλδπαζκφ µε άιια ζε επίπεδν δεθηψλ ησλ ρξεζηψλ. ην εγγχο κέιινλ, ε 
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δηαιεηηνπξγηθφηεηα µε ζπζηήκαηα πνπ δελ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα πινήγεζε, ηδίσο 

επηθνηλσληαθά ζπζηήκαηα ζα απνθηήζεη κεγάιε ζεκαζία γηα λα παξέρεη ππεξεζίεο 

πξνζηηζέκελεο αμίαο ζηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ θαζψο επίζεο θαη ζηνπο 

εμαηνκηθεπκέλνπο ρξήζηεο. 

αθψο, ε δηαιεηηνπξγηθφηεηα Galileo θαη GPS έρεη λα πξνζθέξεη ηα 

πεξηζζφηεξα ζήκεξα. Ζ επηινγή ηνπ Galileo ησλ δσλψλ ζεκάησλ E5A θαη L1 ζα 

είλαη ε βάζε πνπ ζα ζηεξίμεη κηα ηέηνηα δηαιεηηνπξγηθφηεηα. Έηζη, νη ζρεδηαζηέο 

εθαξκνγψλ ζα έρνπλ έλα απνηειεζκαηηθφ ζρεκαηηζκφ 60 δνξπθφξσλ πάλσ ζηνλ 

νπνίν ζα ρηίζνπλ ηηο ππεξεζίεο θαη ηηο εθαξκνγέο ηνπο. 

Ζ δηαιεηηνπξγηθφηεηα επίζεο ππνλνεί φηη ηα πιαίζηα αλαθνξάο ηνπ Galileo 

θαη ηνπ GPS πξέπεη λα είλαη ζπκβαηά θαη φηη νη ηηκέο απφ νπνηεζδήπνηε δηαθνξέο λα 

ηίζεληαη ζηελ δηάζεζε ησλ ρξεζηψλ. Σν Galileo ζα ρξεζηκνπνηήζεη έλαλ γεσδαηηηθφ 

πιαίζην αλαθνξάο πνπ ζα είλαη νπζηαζηηθά ίδην µε απηφ ηνπ GPS θαη ν ρξφλνο ηνπ 

Galileo ζα έρεη ζαλ αλαθνξά ηνλ δηεζλή αηνκηθφ ρξφλν. 

1.3.8. Πιενλεθηήκαηα Galileo Έλαληη Άιισλ GNSS 

Ο θχξηνο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν επηρεηξείηαη απηφ ην ζεκαληηθφ βήκα είλαη ε 

επξσπατθή αλεμαξηεζία απφ ηα ππάξρνληα ζπζηήκαηα GNSS. Χζηφζν θάπνηνη 

αθφκα ιφγνη είλαη νη εμήο:  

 

 Σν Galileo έρεη ζρεδηαζηεί θαη αλαπηπρζεί σο έλα κε ζηξαηησηηθφ ζχζηεκα. 

Χζηφζν ελζσκαηψλεη φια ηα απαξαίηεηα πξνζηαηεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά 

γλσξίζκαηα αζθαιείαο. Αληίζεηα κε ηα ππάξρνληα ζπζηήκαηα GPS θαη 

GLONASS πνπ ζρεδηάζηεθαλ νπζηαζηηθά γηα ζηξαηησηηθνχο ζθνπνχο ,ην 

Galileo παξέρεη γηα κεξηθέο απφ ηηο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο, έλα πνιχ 

πςειφ επίπεδν ζπλέρεηαο πνπ απαηηείηαη απφ ηηο ζχγρξνλεο επηρεηξήζεηο.  

 

 Σν Galileo ζα είλαη πην αμηφπηζην ιφγσ πνπ κελχκαηνο αθεξαηφηεηαο πνπ ζα 

ελεκεξψλεη ην ρξήζηε ακέζσο γηα νπνηαδήπνηε ζθάικαηα ή αλψκαιεο 

ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο. 

 

 Σν Galileo ζα ηειεί ππφ πνιηηηθφ έιεγρν θαη ζα επηηξέπεη ηνλ πξνζδηνξηζκφ 

ζέζεο κε αθξίβεηα γηα ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηνρέο ζηε γε, αθφκε θαη ζε 

ππθλνθαηνηθεκέλεο πφιεηο, φπνπ ςειά θηήξηα απνθφπηνπλ ηα ζήκαηα πνπ 

εθπέκπνπλ νη δνξπθφξνη πνπ βξίζθνληαη ρακειά ζηνλ νξίδνληα. 

 

 Σα ηξνρηαθά επίπεδα ζα έρνπλ κεγαιχηεξε θιίζε σο πξνο ηνλ ηζεκεξηλφ θαη 

απηφ ζα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ επίηεπμε θαιχηεξεο παγθφζκηαο θάιπςεο 

(99% ηεο γήηλεο επηθάλεηαο) ζηα κεγάια γεσγξαθηθά πιάηε. Ηδηαίηεξα 

ρξήζηκν γηα ηελ Βφξεηα Δπξψπε νπνία δελ θαιχπηεηαη επαξθψο απφ ην GPS.  
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 Ζ αθξίβεηα ηνπ ζηίγκαηνο πνπ ζα πξνζθέξεη ζα είλαη ηεο ηάμεσο ηνπ 1m 

έλαληη ησλ 10 m πνπ πξνζθέξεη ην GPS.Ζ αθξίβεηα ησλ κεηξήζεσλ ζε 

πξαγκαηηθφ ρξφλν γηα ην Galileo είλαη 10 θνξέο θαιχηεξε απφ απηή ηνπ GPS. 

 

Δίλαη ζεκαληηθφ σζηφζν λα αλαθεξζεί πσο αλ ην ζχζηεκα Galileo απφ κφλν ηνπ 

απνδεηθλχεηαη πνιχ ιεηηνπξγηθφ θαη απνδνηηθφ, ν ζρεδηαζκφο ηνπ λα είλαη ζπκβαηφ 

κε ην GPS είλαη πςίζηεο ζεκαζίαο, αθνχ δηπιαζηάδεηαη ν αξηζκφο ησλ δηαζέζηκσλ 

δνξπθφξσλ θαη έηζη επηηπγράλεηαη πνιχ θαιή αθξίβεηα θαη αμηνπηζηία γηα 

νπνηνλδήπνηε ρξήζηε ζε νπνηαδήπνηε πεξηνρή πάλσ ζηε γε. 

 

1.4. Άιια πζηήκαηα (COMPASS-GLONASS) 

1.4.1. GLONASS 

Σν ζχζηεκα GLONASS  (GLObal NAvigation Satellite System) είλαη έλα 

δνξπθνξηθφ ζχζηεκα πινήγεζεο, πνπ αλαπηχρζεθε απφ ηελ πξψελ νβηεηηθή Έλσζε  

ζηα πιαίζηα αληαγσληζκνχ ηεο κε ηηο ΖΠΑ θαη ηψξα ιεηηνπξγεί γηα Ρσζηθή  

θπβέξλεζε απφ Ρσζηθέο δηαζηεκηθέο δπλάκεηο. 

Ζ αλάπηπμε ζην GLONASS άξρηζε ην 1976, κε ζηφρν ηε παγθφζκηα θάιπςε 

ην 1991, αξρίδνληαο ζηηο 12 Οθησβξίνπ 1982 (φπνπ εθηνμεχηεθε ν πξψηνο 

δνξπθφξνο), πνιπάξηζκνη δνξπθφξνη πξνζηέζεθαλ ζην ζχζηεκα έσο φηνπ 

νινθιεξψζεθε ν δνξπθνξηθφο ζρεκαηηζκφο ην 1995. Σν ζχζηεκα αλαπηχρζεθε γηα 

λα παξέρεη πιεξνθνξίεο ζέζεο θαη ηαρχηεηαο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, αξρηθά γηα 

ζνβηεηηθέο ζηξαηησηηθέο εθαξκνγέο πινήγεζεο. Σν ζχζηεκα δελ νινθιεξψζεθε 

πιήξσο ιφγσ ηεο θαηάξξεπζεο ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο θαη ηεο έιιεηςεο 

νηθνλνκηθψλ πφξσλ θαη έηζη δελ έηπρε επξείαο απνδνρήο. Καηάθεξε λα εμαζθαιίζεη 

παγθφζκηα θάιπςε κέρξη ην 1991 θαη λα δηαηεξήζεη ηθαλνπνηεηηθά επίπεδα 

δηαζεζηκφηεηαο θαη εμππεξέηεζεο κέρξη ην 1995 κε 24 δνξπθφξνπο φκσο ζηαδηαθά ν 

αξηζκφο ηνπο κεηψζεθε ζηνπο 8. Αξρίδνληαο ην 2001, ε Ρσζία δεζκεχηεθε ηελ 

απνθαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο εηζάγνληαο ηελ ηλδηθή θπβέξλεζε σο ζπλεξγάηε θαη 

κέρξη ηνλ Απξίιην ηνπ 2010 απηφ απνθαζίζηαηαη νπζηαζηηθά (21 εθ ησλ 24 

δνξπθφξσλ είλαη ιεηηνπξγηθνί). 

Απηφ ην ζρέδην πξνέβιεπε 18 ιεηηνπξγηθνχο δνξπθφξνπο ζε ηξνρηά κέρξη ην 

2008 θαη 24 δνξπθφξνπο (21 ιεηηνπξγηθνχο θαη 3 εθεδξηθνχο ζε ηξνρηά πνπ 

επεθηείλνληαη ζε ηξία ηξνρηαθά επίπεδα) ζε ηζρχ κέρξη ην 2009 θαη απφδνζε πνπ 

ηαηξηάδεη κε απηή ηνπ GPS κέρξη ην 2011. Έμη δνξπθφξνη GLONASS ζρεδηάζηεθαλ 

θαη  πξνζηέζεθαλ ην 2008, θαη νη πξψηνη δχν βειηησκέλνη δνξπθφξνη GLONASS-K 

πξνσζήζεθαλ ζε ηξνρηά ην 2009. 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Satellite_navigation_system
http://en.wikipedia.org/wiki/Soviet_Union
http://en.wikipedia.org/wiki/Russia
http://en.wikipedia.org/wiki/Russian_Space_Forces
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Γνξπθνξηθόο Σρεκαηηζκόο   

Σν πιήξσο ιεηηνπξγηθφ GLONASS απνηειείηαη απφ 24 δνξπθφξνπο, κε 21 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε δηαβίβαζε ησλ ζεκάησλ θαη ηξείο εθεδξηθνχο, πνπ 

επεθηείλνληαη ζε ηξία ηξνρηαθά επίπεδα. Σα ηξία ηξνρηαθά επίπεδα ρσξίδνληαη αλά 

120° κε θάζε επίπεδν λα πεξηέρεη νθηψ δνξπθφξνπο ζε ίζεο δηαζηάζεηο. Οη ηξνρηέο 

είλαη θαηά πξνζέγγηζε θπθιηθέο, κε κηα θιίζε πεξίπνπ 64.8°, θαη πεξηζηξέθνληαη 

γχξσ απφ ηε Γή ζε έλα χςνο 19.100 ρικ, κε ηξνρηαθή πεξίνδν πεξίπνπ 11 σξψλ θαη 

15 ιεπηψλ. Σα ίδηα ηα επίπεδα έρνπλ κηα κεηαηφπηζε ηξνρηαθνχ πιάηνπο 15° 

(argument of latitude), πνπ έρεη ζαλ απνηέιεζκα νη δνξπθφξνη λα δηαζρίδνπλ ηνλ 

ηζεκεξηλφ έλαο θάζε θνξά, αληί ηξείο ακέζσο. Ζ γεληθή ξχζκηζε είλαη ηέηνηα ψζηε, 

θαη‟ ειάρηζην 5 δνξπθφξνη είλαη νξαηνί απφ νπνηνδήπνηε ζεκείν ζε νπνηαδήπνηε 

ρξνληθή ζηηγκή. Απηφ εγγπάηαη ηε ζπλερή θαη παγθφζκηα πινήγεζε γηα ηνπο ρξήζηεο 

ζε φιν ηνλ θφζκν. Κάζε δνξπθφξνο πξνζδηνξίδεηαη απφ έλαλ αξηζκφ, ν νπνίνο 

θαζνξίδεη ην αληίζηνηρν ηξνρηαθφ επίπεδν θαη ηε ζέζε κέζα ζην επίπεδν νη αξηζκνί 1-

8 είλαη ζην επίπεδν έλα, 9-16 είλαη ζην επίπεδν δχν, θαη 17-24 είλαη ζην επίπεδν ηξία 

(Δηθφλα 16).  

 

Δηθφλα 16 : Ο Γνξπθνξηθφο ρεκαηηζκφο GLONASS 

(Πεγή: elektro-wind.pl) 

Έλα ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ζπζηήκαηνο GLONASS είλαη φηη νπνηνζδήπνηε 

δεδνκέλνο δνξπθφξνο πεξλά πάλσ απφ ην ίδην ζεκείν ζηε γε θάζε νθηψ αζηξηθέο 

εκέξεο. Δληνχηνηο, δεδνκέλνπ φηη θάζε επίπεδν ηξνρηάο πεξηέρεη νθηψ δνξπθφξνπο, 

έλαο δνξπθφξνο ζα πεξάζεη πάλσ απφ ηελ ίδηα ζέζε θάζε αζηξηθή εκέξα. Γηα ηε 

ζχγθξηζε, θάζε δνξπθφξνο GPS πεξλά πάλσ απφ ην ίδην ζεκείν κία θνξά θάζε 

αζηξηθή εκέξα. Έηζη ζε αληίζεζε κε ηε δηαδξνκή ζην έδαθνο ησλ δνξπθφξσλ GPS ε 

δηαδξνκή ησλ δνξπθφξσλ GLONASS δελ επαλαιακβάλεηαη  κεηά απφ κηα εκέξα.  
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Oη δνξπθφξνη GLONASS επαλαιακβάλνληαη κε ην λα αλαιακβάλνπλ ηε ζέζε 

ησλ άιισλ. Μέζα ζε έλα ηξνρηαθφ επίπεδν νη δνξπθφξνη δηαρσξίδνληαη αλά 15 

ιεπηά. Με ηξνρηαθή πεξίνδν 11:15 σξψλ απηφ ζεκαίλεη φηη κεηά απφ κηα εκέξα έλαο 

δνξπθφξνο πεξλά απφ ην ίδην ζεκείν φπσο ν "πξνεγνχκελνο" δνξπθφξνο ζην ίδην 

ηξνρηαθφ επίπεδν κηα εκέξα πξηλ. Απηφ εμαζθαιίδεη φηη ν δνξπθνξηθφο ζρεκαηηζκφο 

παξακέλεη ζηαζεξφο.   

Δθζπγρξνληζκόο ηνπ GLONASS 

Πνιιά έρνπλ ζπκβεί κε ην GLONASS απφ ηελ πηψζε ηεο νβηεηηθήο 

Έλσζεο. Ζ ξσζηθή θπβέξλεζε είρε κεξηθά νηθνλνκηθά εκπφδηα λα ππεξληθήζεη, αιιά 

ηψξα ππνζηεξίδεη πιήξσο ην πξφγξακκα κε ηε βνήζεηα άιισλ εζλψλ φπσο ηεο 

Κίλαο.  

Οη λένη δνξπθφξνη GLONASS-M έρνπλ έλαλ δεχηεξν πνιηηηθφ θψδηθα. Οη 

λένη δνξπθφξνη GLONASS-K ζα πξνζζέζνπλ κηα ηξίηε πνιηηηθή ζπρλφηεηα. Ζ 

πξνζζήθε ηνπ δεχηεξνπ πνιηηηθνχ θψδηθα ζηνπο δνξπθφξνπο GLONASS-M είλαη 

έλα ζπλ γηα ην ξσζηθφ ζχζηεκα.  

Μελχκαηα απηνχ ηνπ πξφζζεηνπ θψδηθα αζθνχλ ιίγε επίδξαζε ζηηο 

εθαξκνγέο αθξίβεηαο, αιιά είλαη ζεκαληηθή γηα ηνπο δέθηεο ηχπσλ GIS/mapping. Σν 

πξφζζεην κήλπκα θψδηθα ζεσξείηαη  φηη ζα βνεζήζεη ηε δνξπθνξηθή παξαθνινχζεζε 

ησλ ρακειψλ δνξπθφξσλ ζηνλ νξίδνληα, ην νπνίν κπνξεί λα σθειήζεη ειαθξψο ζηελ 

εθαξκνγή αθξίβεηαο. Σψξα πνπ έρεη ε Ρσζία ηξεηο δνξπθφξνπο κε ην δεχηεξν 

πνιηηηθφ θψδηθα, κπνξνχλ λα είλαη ζε ζέζε λα θηηάμνπλ  δέθηεο πνπ ιακβάλνπλ κφλν 

ζήκαηα GLONASS. 

 

1.4.2. COMPASS 

Σν  ζχζηεκα  COMPASS (επίζεο γλσζηφ σο  Beidou-2) είλαη έλα πξφγξακκα 

απφ ηελ Κίλα γηα λα αλαπηπρζεί έλα αλεμάξηεην δνξπθνξηθφ ζχζηεκα πινήγεζεο. Σν 

ηξέρνλ ζχζηεκα Beidou-1 (θηηαγκέλν κε 4 δνξπθφξνπο) είλαη πεηξακαηηθφ θαη έρεη 

πεξηνξηζκέλε θάιπςε θαη εθαξκνγή. Γελ είλαη δειαδή κία πξνέθηαζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο Beidou-1, αιιά έλα λέν ζχζηεκα GNSS παξφκνην κε ηα GPS θαη 

Galileo. Δληνχηνηο, κε ην ζχζηεκα COMPASS, ε Κίλα πξνγξακκαηίδεη λα αλαπηχμεη 

έλα παγθφζκην δνξπθνξηθφ ζχζηεκα πινήγεζεο πνπ απνηειείηαη απφ 35 

δνξπθφξνπο.  

Σν λέν ζχζηεκα ζα είλαη έλαο ζρεκαηηζκφο απφ 35 δνξπθφξνπο, νη νπνίνη 

πεξηιακβάλνπλ 5 δνξπθφξνπο γεσζηαηηθήο ηξνρηάο (GEO) θαη 30 δνξπθφξνπο κέζεο 

γήηλεο ηξνρηάο (MEO), νη νπνίνη ζα πξνζθέξνπλ ηελ πιήξε θάιπςε ηεο γεο. πσο 

θαη ηα άιια GNSS ζπζηήκαηα ην COMPASS ζα πξνζθέξεη δχν είδε ππεξεζηψλ: ηελ 

αλνηρηή θαη ηελ πεξηνξηζκέλε (γηα ζηξαηησηηθή ρξήζε). Σν ζχζηεκα COMPASS ζα 

πξνζθέξεη ζπλνιηθά 10 ππεξεζίεο. Πέληε ειεχζεξεο-αλνηθηέο ππεξεζίεο, θαη πέληε 
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πεξηνξηζκέλεο ππεξεζίεο. Απηέο νη ππεξεζίεο ζα επηθεληξψλνληαη ζε νθηψ 

δηαθνξεηηθέο ζπρλφηεηεο.  

 Ζ ειεχζεξε ππεξεζία ζα έρεη 10 κεηξά ζηελ αθξίβεηα ζέζεο, ζα ζπγρξνλίδεη 

ηα ρξνλφκεηξα κε κηα αθξίβεηα 50 nsec, θαη ζα ππνινγίδεη ηαρχηεηεο κε 

απφθιηζε 0,2 m/s. Απηή ε ππεξεζία ζα είλαη δηαζέζηκε ζε φινπο ηνχο 

ρξήζηεο.  

 Ζ εμνπζηνδνηεκέλε (ή ρνξεγεκέλε κε άδεηα) ππεξεζία ζα είλαη αθξηβέζηεξε 

απφ ηελ ειεχζεξε ππεξεζία, ζα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ 

επηθνηλσλία, θαη ζα παξέρεη ηηο πιεξνθνξίεο γηα ηε ζέζε ζπζηεκάησλ ζηνπο 

ρξήζηεο.   

Γχν δνξπθφξνη COMPASS ηέζεθαλ ζε ηξνρηά ζηηο αξρέο ηνπ 2007. ηα επφκελα 

κεξηθά έηε, ε Κίλα πξνγξακκαηίδεη λα ζπλερίζεη ηηο δηαδηθαζίεο ζπζηεκάησλ 

πεηξακαηηζκνχ θαη νξγάλσζεο. Έσο ην 2010 πξνγξακκαηίδεηαη λα ππάξρνπλ 10 

δνξπθφξνη COMPASS. 

Σπρλόηεηεο θαη ζήκαηα ηνπ COMPASS  

Ζ έθηαζε ησλ ζεκάησλ έρεη ηε ζχλζεηε δνκή φπσο  ην Galileo θαη ην 

εθζπγρξνληζκέλν GPS. Οη ζπρλφηεηεο ηνπ COMPASS δηαηίζεληαη ζε ηέζζεξηο δψλεο:  

E1, E2, E5B, θαη E6 θαη επηθαιχπηνληαη κε ην Galileo (Δηθφλα 17). Σν γεγνλφο ηεο 

επηθάιπςεο ζα κπνξνχζε λα είλαη πιενλεθηηθφ απφ ηελ ζθνπηά ησλ δεθηψλ, αιιά απφ 

ηε άιιε πξνθχπηνπλ δεηήκαηα δηαζπζηεκηθήο παξεκβνιήο, εηδηθά ζηηο E1 θαη E2 

δψλεο, νη νπνίεο δηαηίζεληαη γηα  ηελ ειεχζεξε  ππεξεζία ηνπ Galileo .  

 

Δηθφλα 17 : Οη ζπρλφηεηεο ησλ GPS, Galileo & COMPASS 

(Πεγή: http://www.positim.com/gnss_signals.html) 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Frequency
http://en.wikipedia.org/wiki/Galileo_positioning_system
http://www.positim.com/gnss_signals.html
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πσο ζηνπο δνθηκαζηηθνχο επξσπατθνχο δνξπθφξνπο Galileo (GIOVE-A θαη 

GIOVE-B), έρεη ηεζεί επίζεο έλαο δνθηκαζηηθφο δνξπθφξνο ζε ηξνρηά 

απνθαινχκελνο COMPASS-M1. Ζ εθηφμεπζε πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 14 Απξηιίνπ, 

ην 2007. πσο θαη ζηνπο δχν δνξπθφξνπο GIOVE, νη θχξηνη ιφγνη εθηφμεπζεο είλαη 

ε δνθηκή θαη ε επηθχξσζε ζεκάησλ θαη ε θαηνρχξσζε ζπρλφηεηαο.  

Ζ ηξνρηά ηνπ COMPASS-M1 είλαη ζρεδφλ θπθιηθή έρεη χςνο 21150km θαη 

κηα θιίζε 55,5 κνηξψλ. 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα 12 παξαηίζεληαη ηα θπξηφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

ηεζζάξσλ ζπζηεκάησλ GNSS. 

 

Πίλαθαο 12 : πγθξίζεηο κεηαμχ GPS, GLONASS, Galileo & COMPASS 

(Πεγή: http://www.positim.com/navsys_overview.html) 
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1.5. GNSS Augmentation 

Ζ επέθηαζε ιεηηνπξγίαο ησλ ζπζηεκάησλ GNSS (Augmentation) είλαη κηα 

κέζνδνο πνπ βειηηψλεη ηηο ηδηφηεηεο ηνπ ζπζηήκαηνο πινήγεζεο, φπσο ε αθξίβεηα, ε 

αμηνπηζηία, θαη ε δηαζεζηκφηεηα, κέζσ ηεο έληαμεο ησλ εμσηεξηθψλ πιεξνθνξηψλ 

ζηε δηαδηθαζία ππνινγηζκνχ. Τπάξρνπλ πνιιά ηέηνηα ζπζηήκαηα ζε ηζρχ θαη 

νλνκάδνληαη γεληθά ή πεξηγξάθνληαη βάζεη ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ν αηζζεηήξαο 

GNSS ιακβάλεη ηηο εμσηεξηθέο πιεξνθνξίεο. Μεξηθά ζπζηήκαηα δηαβηβάδνπλ ηηο 

πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο γηα ηηο πεγέο ζθαικάησλ (φπσο ε θιίζε ρξνλνκέηξσλ, 

εθεκεξίδεο, ή ε ηνλνζθαηξηθή θαζπζηέξεζε), άιια παξέρνπλ ηηο άκεζεο κεηξήζεηο 

πφζν ην ζήκα ήηαλ εθηφο  πνξείαο, ελψ κηα ηξίηε νκάδα παξέρεη ηηο πξφζζεηεο 

πιεξνθνξίεο νρεκάησλ πνπ ελζσκαηψλνληαη ζηε δηαδηθαζία ππνινγηζκνχ. 

 

Δηθφλα 18 : Αχμεζε πζηεκάησλ GNSS 

(Πεγή: http://www.answers.com/topic/gnss-augmentation) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Clock_drift
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Ionospheric_delay&action=edit&redlink=1
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1.5.1. Γνξπθνξηθά πζηήκαηα Δπαύμεζεο SBAS  

Έλα δνξπθνξηθό ζύζηεκα επαύμεζεο ή ιεηηνπξγηθήο επέθηαζεο (SBAS: 

Satellite Based Augmentation System) είλαη έλα ζχζηεκα πνπ ππνζηεξίδεη ηελ δψλε 

ή ηελ πεξηθεξεηαθή επαχμεζε κέζσ ηεο ρξήζεο ησλ πξφζζεησλ κελπκάησλ 

δνξπθφξσλ (Δηθφλα 18). Σέηνηα ζπζηήκαηα απνηεινχληαη ζπλήζσο απφ πνιιαπινχο 

επίγεηνπο ζηαζκνχο, πνπ βξίζθνληαη ζε γλσζηά (κε κεγάιε αθξίβεηα) ζεκεία. Οη 

επίγεηνη ζηαζκνί παίξλνπλ ηηο κεηξήζεηο απφ έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο δνξπθφξνπο 

GNSS, ζήκαηα ή άιινπο πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο πνπ κπνξνχλ λα επηδξάζνπλ 

ζην ζήκα πνπ παξαιακβάλεηαη απφ ηνπο ρξήζηεο. Υξεζηκνπνηψληαο απηέο ηηο 

κεηξήζεηο, δεκηνπξγνχληαη κελχκαηα πιεξνθνξηψλ θαη ζηέιλνληαη ζε έλαλ ή 

πεξηζζφηεξνπο δνξπθφξνπο γηα ηε κεηάδνζή ηνπο ζηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο.  

Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη θάπνηα απφ ηα ζπζηήκαηα SBAS: 

 Σν ζχζηεκα WAAS (Wide Area Augmentation System), πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 

απφ  ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο θαη ηελ Οκνζπνλδηαθή δηνίθεζε αεξνπνξίαο  

(FAA-Federal Aviation Administration).  

  Σν ζχζηεκα EGNOS, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ  Δπξσπατθή Γηαζηεκηθή 

Τπεξεζία (ESA).  

  Σν δνξπθνξηθφ ζχζηεκα αχμεζεο MSAS (Multi-functional Satellite 

Augmentation System), πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ Ηαπσλία απφ  Τπνπξγείν 

Δδάθνπο, Τπνδνκήο θαη Μεηαθνξάο  (JCAB: Japanese Civil Aviation 

Bureau).  

 Σν  δνξπθνξηθφ ζχζηεκα  Quasi-Zenith (QZSS-Quasi-Zenith Satellite 

System), πνπ πξνηείλεηαη απφ ηελ Ηαπσλία.  

 Σν  ζχζηεκα GAGAN (GPS Aided Geo Augmented Navigation), ηεο  Ηλδίαο. 

 Πξφζθαηα νη θπβεξλήζεηο ηνπ Καλαδά, ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο Κίλαο έρνπλ 

αλαγγείιεη ηε δεκηνπξγία ησλ δηθψλ ηνπο  ζπζηεκάησλ SBAS: CWAS (Wide-

Area Augmentation System) θαη SNAS (Satellite Navigation Augmentation 

System).  

ηελ εηθφλα 19 παξνπζηάδνληαη ηα θπξηφηεξα ζπζηήκαηα SBAS θαη νη εκβέιεηέο 

ηνπο. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Wide_Area_Augmentation_System
http://en.wikipedia.org/wiki/United_States
http://en.wikipedia.org/wiki/Federal_Aviation_Administration
http://en.wikipedia.org/wiki/Federal_Aviation_Administration
http://en.wikipedia.org/wiki/European_Space_Agency
http://en.wikipedia.org/wiki/European_Space_Agency
http://en.wikipedia.org/wiki/Multi-functional_Satellite_Augmentation_System
http://en.wikipedia.org/wiki/Multi-functional_Satellite_Augmentation_System
http://en.wikipedia.org/wiki/Multi-functional_Satellite_Augmentation_System
http://en.wikipedia.org/wiki/Japan
http://en.wikipedia.org/wiki/Ministry_of_Land,_Infrastructure_and_Transport
http://en.wikipedia.org/wiki/Ministry_of_Land,_Infrastructure_and_Transport
http://en.wikipedia.org/wiki/Quasi-Zenith_Satellite_System
http://en.wikipedia.org/wiki/Quasi-Zenith_Satellite_System
http://en.wikipedia.org/wiki/Quasi-Zenith_Satellite_System
http://en.wikipedia.org/wiki/GPS_Aided_Geo_Augmented_Navigation
http://en.wikipedia.org/wiki/India
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Δηθφλα 19 : Σα ζπζηήκαηα SBAS 

(Πεγή: http://html.rincondelvago.com/amss-applications.html) 

1.5.2. Δπίγεηα πζηήκαηα Αύμεζεο  

Κάζε έλα απφ ην επίγεην  ζύζηεκα επαύμεζεο (GBAS: Ground Based 

Augmentation Systems) θαη  ην επίγεην πεξηθεξεηαθό ζύζηεκα αύμεζεο  (GRAS: 

Ground Based Regional Augmentation System) πεξηγξάθνπλ έλα ζχζηεκα πνπ 

ππνζηεξίδεη ηελ επαχμεζε κέζσ ηεο ρξήζεο ησλ επίγεησλ ζεκάησλ. πσο κε ηα  

δνξπθνξηθά ζπζηήκαηα επαχμεζεο, ηα επίγεηα ζπζηήκαηα επαχμεζεο GBAS 

απνηεινχληαη ζπλήζσο απφ έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο επίγεηνπο ζηαζκνχο κε γλσζηέο κε 

κεγάιε αθξίβεηα γεσγξαθηθέο ζπληεηαγκέλεο, πνπ παίξλνπλ ηηο κεηξήζεηο ζρεηηθά κε 

ην GNSS, θαη κηα ή πεξηζζφηεξεο ζπζθεπέο απνζηνιήο ζεκάησλ, νη νπνίνη 

κεηαδίδνπλ ηηο πιεξνθνξίεο άκεζα ζηνλ ηειηθφ ρξήζηε.  

Γεληθά, ηα δίθηπα GBAS είλαη εληνπηζκέλνη, βνεζεηηθνί δέθηεο κέζα ζε 

αθηίλα 20km, θαη εθπέκπνπλ ζε δψλεο  πνιχ πςειήο ζπρλφηεηαο (VHF: Very High 

Frequency) ή εμαηξεηηθά πςειήο ζπρλφηεηαο (UHF: Ultra High Frequency). Σα 

ζπζηήκαηα  GRAS εθαξκφδνληαη ζε ζπζηήκαηα πνπ ππνζηεξίδνπλ κηα κεγαιχηεξε, 

πεξηθεξεηαθή πεξηνρή, θαη δηαβηβάδνπλ επίζεο ζε δψλεο VHF. Σν ζχζηεκα GRAS 

είλαη έλαο ζπλδπαζκφο ησλ SBAS θαη GBAS γηα λα εληζρχζεη ηελ απφδνζε ησλ 

GNSS. Δίλαη φπσο ηα SBAS, ρξεζηκνπνηνχλ έλα δηαλεκεκέλν δίθηπν ζηαζκψλ 

αλαθνξάο γηα ηνλ έιεγρν ηνπ GPS (ή άιισλ δνξπθνξηθψλ ζρεκαηηζκψλ) θαη κηα 

θεληξηθή κνλάδα επεμεξγαζίαο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο αθεξαηφηεηαο θαη ησλ 

δηαθνξηθψλ πιεξνθνξηψλ δηνξζψζεσλ. Αληί ηεο δηαβίβαζεο απηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ 

ζηνπο ρξήζηεο κέζσ ησλ γεσζηαηηθψλ δνξπθφξσλ, ην  GRAS παξαδίδεη ηα ζηνηρεία 

http://en.wikipedia.org/wiki/Very_high_frequency
http://en.wikipedia.org/wiki/VHF
http://en.wikipedia.org/wiki/Ultra_high_frequency
http://en.wikipedia.org/wiki/UHF
http://en.wikipedia.org/wiki/VHF
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κελπκάησλ SBAS ζε έλα δίθηπν επίγεησλ ζηαζκψλ γηα έλαλ ηνπηθφ έιεγρν θαη κηα 

επαλακνξθνπνίεζε. Κάζε πεξηνρή κεηαδίδεη έλα ζήκα VHF πνπ κπνξεί λα 

παξαιεθζεί απφ ηα αεξνζθάθε θαη λα ιάβεη ζηνηρεία επαχμεζεο ζηε ζπρλφηεηα. 

Σα ζπζηήκαηα δηαθνξηθνχ GPS ηνπηθήο θάιπςεο (Local Area Augmentation 

Systems, LAAS) πξννξίδνληαη λα ζπκπιεξψζνπλ ηε ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ 

επξείαο θάιπςεο WAAS, ψζηε λα εθπιεξψζνπλ φιεο ηηο πςειέο απαηηήζεηο 

αθξίβεηαο, δηαζεζηκφηεηαο θαη αθεξαηφηεηαο ησλ δηαδηθαζηψλ πινήγεζεο. Σα 

ζπζηήκαηα GBAS είλαη ε εθαξκνγή ησλ LAAS ζηελ Δπξψπε. 

1.5.3. Σα ζπζηήκαηα επαύμεζεο ζε αεξνζθάθνο ABAS  

Σν βαζηζκέλν ζε αεξνζθάθνο ζχζηεκα επαχμεζεο ABAS (Aircraft-based 

augmentation system) επαπμάλεη ή/θαη ελζσκαηψλεη πιεξνθνξίεο πνπ ιακβάλνληαη 

απφ ηα ζηνηρεία GNSS κε άιιεο πιεξνθνξίεο δηαζέζηκεο ζηα αεξνζθάθε. Ο ζηφρνο 

είλαη λα εληζρπζεί ε γεληθή απφδνζε ηνπ εμνπιηζκνχ GPS ελ πισ σο πξνο ηελ 

αθεξαηφηεηα, ζπλέρεηα, ηε δηαζεζηκφηεηα θαη ηελ αθξίβεηα. Ζ ηερληθή ABAS κέρξη 

ζήκεξα έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα επηιχζεη ηηο αλεπάξθεηεο αθεξαηφηεηαο, αλ θαη ηα 

κειινληηθά ζπζηήκαηα κπνξνχλ λα εμεηάζνπλ άιιεο πηπρέο. Σα δχν ζπζηήκαηα 

απηήλ ηελ πεξίνδν ζε ρξήζε είλαη ην ζχζηεκα RAIM (Receiver Autonomous 

Integrity Monitoring) θαη ην ζχζηεκα AAIM (Aircraft Autonomous Integrity 

Monitor). 

1.6. Σν ύζηεκα EGNOS 

Σν ζχζηεκα  EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay 

Service) είλαη κία απφ ηηο ηξεηο δηαπεξηθεξεηαθέο, δηαιεηηνπξγηθέο δνξπθνξηθέο 

πξνζηηζέκελεο ππεξεζίεο SBAS (νη άιιεο δχν είλαη ε ακεξηθαληθή WAAS θαη ε 

ηαπσληθή MSAS). Απνηειεί ην πξψην επξσπατθφ εγρείξεκα ζηελ ηερλνινγία ησλ 

δνξπθνξηθψλ ζπζηεκάησλ εληνπηζκνχ ηνπ 21
νπ

 αηψλα. Τινπνηείηαη κέζα απφ έλα 

θνηλφ πξφγξακκα ηεο Δπξσπατθήο Τπεξεζίαο Γηαζηήκαηνο (European Space 

Agency, ESA), ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο (European Commission: EC) θαη ηεο 

Eurocontrol, ηεο επξσπατθήο νξγάλσζεο γηα ηελ αζθάιεηα ηεο αεξνπινΐαο θαη 

ζπληζηά ηελ πξψηε θάζε αλάπηπμεο ηνπ παγθφζκηνπ πνιηηηθνχ δνξπθνξηθνχ 

ζπζηήκαηνο εληνπηζκνχ θαη πινήγεζεο (GNSS-1). Δίλαη πξψηε δξαζηεξηφηεηα ηεο 

Δπξψπεο ζηνλ ηνκέα ησλ δνξπθνξηθψλ ζπζηεκάησλ GNSS θαη είλαη έλαο πξφδξνκνο 

ηνπ ζπζηήκαηνο GALILEO. 

 Σν EGNOS ζπκπιεξψλεη ηα δχν ζηξαηησηηθά δνξπθνξηθά ζπζηήκαηα 

πινήγεζεο πνπ ιεηηνπξγνχλ πξνο ην παξφλ, ην ακεξηθαληθφ GPS θαη ηo ξσζηθφ 

GLONASS, θαη ηα θαζηζηά θαηάιιεια γηα ηηο θξίζηκεο εθαξκνγέο αζθάιεηαο φπσο ε 

πηήζε αεξνζθαθψλ ή ε πινήγεζε ζθαθψλ κέζσ ζηελψλ θαλαιηψλ.  
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Δηθφλα 20 : Λνγφηππν ηνπ πζηήκαηνο EGNOS 

(Πεγή: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Egnoslogo.jpg) 

1.6.1. Γηόξζσζε Γεδνκέλσλ  

  αλ δνξπθνξηθφ ζχζηεκα επαχμεζεο ηεο πινήγεζεο, ην ζχζηεκα EGNOS 

βειηηψλεη ηελ αθξίβεηα ηνπ GPS κε ηελ παξνρή κηαο αθξίβεηαο πξνζδηνξηζκνχ ζέζεο 

ηεο ηάμεο ησλ ηξηψλ κέηξσλ. πγθξηηηθά, θάπνηνο πνπ ρξεζηκνπνηεί έλαλ απηφλνκν 

δέθηε GPS (δειαδή ρσξίο ηε ζπλδξνκή ηνπ EGNOS) κπνξεί  λα αλακέλεη φηη ην 

επίπεδν αθξίβεηαο γηα ηνλ εληνπηζκφ ηεο ζέζεο ηνπ ζα είλαη ηππηθά ηεο ηάμεο ησλ 17 

κέηξσλ. 

1.6.2. Μήλπκα Αθεξαηόηεηαο   

Σν ζχζηεκα EGNOS παξέρεη επίζεο ηελ εμαθξίβσζε ηεο αθεξαηφηεηαο ηνπ 

ζπζηήκαηνο, ε νπνία ζρεηίδεηαη κε ηελ εκπηζηνζχλε ζηελ αθξίβεηα ησλ πιεξνθνξηψλ 

ζέζεο πνπ παξέρνληαη απφ ην ζχζηεκα πινήγεζεο. Δπηπιένλ, παξέρεη ηηο έγθαηξεο 

πξνεηδνπνηήζεηο φηαλ δελ πξέπεη ην ζχζηεκα ή ηα ζηνηρεία ηνπ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ  

γηα ηε λαπζηπινΐα. Ζ αθεξαηφηεηα είλαη έλα ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα πνπ 

ηθαλνπνηεί ηηο απαηηήζεηο ησλ θξίζηκσλ ζε αζθάιεηα εθαξκνγψλ ζηνπο ηνκείο φπσο 

αεξνπνξία θαη λαπηηιία, φπνπ νη δσέο κπνξεί λα ηεζνχλ ζε θίλδπλν εάλ ηα ζήκαηα 

ζέζεο είλαη αλαθξηβή. 

Απηέο νη πιεξνθνξίεο, ή ζηνηρεία αθεξαηφηεηαο, είλαη δηακνξθσκέλεο επάλσ 

ζην ζήκα κέηξεζεο απφζηαζεο πνπ πεξηιακβάλεη ηηο αθξηβείο πιεξνθνξίεο γηα ηε 

ζέζε θάζε δνξπθφξνπ GPS θαη GLONASS, γηα ηελ αθξίβεηα ησλ αηνκηθψλ ξνινγηψλ 

ζηνπο δνξπθφξνπο θαζψο θαη ηηο πιεξνθνξίεο γηα δηαηαξαρέο κέζα ζηελ ηνλφζθαηξα 

πνπ κπνξνχλ λα έρνπλ επηπηψζεηο ζηελ αθξίβεηα ησλ κεηξήζεσλ πξνζδηνξηζκνχ 

ζέζεο. Δπνκέλσο ν δέθηεο ηνπ EGNOS, πνπ είλαη πην πεξίπινθνο απφ έλα 

ηππνπνηεκέλν δέθηε δνξπθνξηθήο πινήγεζεο, απνθσδηθνπνηεί ην ζήκα γηα λα δψζεη 

κηα αθξηβέζηεξε ζέζε απφ φηη είλαη δπλαηφ κε ην GPS ή ην GLONASS κφλν, θαη κηα 

αθξηβή εθηίκεζε ζθαικάησλ.  



ειίδα 57 απφ 229 

 

 

Δηθφλα 21 : Σα Οθέιε ηνπ πζηήκαηνο EGNOS 

(Πεγή: http://egnos-portal.gsa.europa.eu/discover-egnos/about-egnos/benefits) 

 

1.6.3. πγρξνληζκόο κε ηνλ ζπληνληζκέλν παγθόζκην ρξόλν UTC 

 Σν ζχζηεκα EGNOS ρξεζηκνπνηεί κία ρξνληθή θιίκαθα γλσζηή σο ρξφλνο 

δηθηχσλ EGNOS (EGNOS Network Time: ENT), ε νπνία ζπλδέεηαη κε ηνλ 

παγθφζκην ζπληνληζκέλν ρξφλν UTC (Universal Time Coordinated). ιεο νη 

δηνξζψζεηο πνπ κεηαδίδνληαη απφ ην EGNOS αλαθέξνληαη ζην ρξφλν ENT.  

Καηά ζπλέπεηα, ν ρξφλνο πνπ ιακβάλεηαη απφ ην ρξήζηε φηαλ ππνινγίδεη ηε 

ζέζε ηνπ ρξεζηκνπνηψληαο ηα ζηνηρεία EGNOS παξαπέκπεηαη επίζεο ζε ENT, φρη 

ζην ρξνλφκεηξν ηνπ GPS. Δπηπιένλ, ην EGNOS εθπέκπεη επίζεο έλα ζπγθεθξηκέλν 

κήλπκα πνπ πεξηέρεη δηάθνξεο παξακέηξνπο πνπ επηηξέπνπλ ζην δέθηε γηα λα 

ππνινγίζεη ην ρξφλν UTC. Ο ρξήζηεο έπεηηα απνθηά κηα αθξηβή, αμηφπηζηε έλδεημε 

ηνπ ρξφλνπ άκεζα ζπγρξνληζκέλν κε ηνλ ρξφλν ζε UTC. Ζ αθξίβεηα πνπ 

εμαζθαιίδεηαη κέζσ ηνπ EGNOS ζρεηηθά κε ηνλ ρξφλν UTC είλαη ιηγφηεξν απφ 50 

λαλνδεπηεξφιεπηα.  

Ο ρξφλνο UTC είλαη κία θιίκαθα ρξφλνπ πνπ ρξεζηκεχεη σο έλαο δηεζλήο 

ρξφλνο αλαθνξάο. Δίλαη θνληά ζηνλ παγθφζκην ρξφλν (UT: Universal Time), ν νπνίνο 

ζπλδέεηαη άκεζα κε ηε γήηλε πεξηζηξνθή θαη δηαθέξεη απφ ην δηεζλή αηνκηθφ ρξφλν 

(TAI: International Atomic Time) θαηά έλαλ αθέξαην αξηζκφ δεπηεξνιέπησλ. 
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1.6.4. Τπνδνκή  

  Απνηεινχκελν απφ ηξεηο  γεσζηαηηθνχο δνξπθφξνπο θαη έλα δίθηπν επίγεησλ 

ζηαζκψλ, ην ζχζηεκα EGNOS επηηπγράλεη ην ζηφρν ηνπ πνπ είλαη ε δηαβίβαζε 

ζεκάησλ πνπ πεξηέρνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηελ αμηνπηζηία θαη ηελ αθξίβεηα ησλ 

ζεκάησλ πνπ ζηέιλνληαη απφ ην GPS. Γεδνκέλνπ φηη είλαη βαζηζκέλν ζην GPS, ην 

ζήκα EGNOS δελ απαηηεί ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηνπο δέθηεο. ήκεξα, πνιινί δέθηεο 

GPS πνπ είλαη δηαζέζηκνη ζηελ αγνξά δέρνληαη θαη ζήκαηα EGNOS.  

Δπίγεην Τκήκα: Πεξηζζφηεξνη απφ 40 επίγεηνη ζηαζκνί ζπλδένληαη γηα λα 

δεκηνπξγήζνπλ ην δίθηπν EGNOS (Δηθφλα 22) πνπ απνηειείηαη:  

 34  Δπίγεηνπο ζηαζκνύο παξαθνινύζεζεο RIMS  (Ranging and Integrity 

Monitoring Stations) πνπ ιακβάλνπλ ηα ζήκαηα απφ ηνπο δνξπθφξνπο ηνπ 

ακεξηθαληθνχ GPS. Σα θέληξα RIMS κεηξνχλ ηηο ζέζεηο θάζε δνξπθφξνπ 

EGNOS θαη ζπγθξίλνπλ ηηο αθξηβείο κεηξήζεηο ησλ ζέζεσλ θάζε δνξπθφξνπ 

GPS κε ηηο κεηξήζεηο πνπ ιακβάλνληαη απφ ηα ζήκαηα ησλ δνξπθφξσλ. Σα 

θέληξα RIMS ζηέιλνπλ έπεηηα απηά ηα δεδνκέλα ζηα θέληξα ειέγρνπ, κέζσ 

ηνπ ππάξρνληνο δηθηχνπ επηθνηλσληψλ. 

 4 Κέληξα ειέγρνπ  MCC  (Mission Control Centers) φπνπ γίλεηαη ε 

επεμεξγαζία δεδνκέλσλ θαη νη δηαθνξηθέο δηνξζψζεηο πνπ ππνινγίδνληαη. Σα 

θέληξα ειέγρνπ θαζνξίδνπλ ηελ αθξίβεηα ησλ ζεκάησλ GPS θαη GLONASS 

πνπ ιακβάλνληαη ζε θάζε ζηαζκφ θαη θαζνξίδνπλ ηηο αλαθξίβεηεο ζέζεο ιφγσ 

ησλ δηαηαξαρψλ ζηελ ηνλφζθαηξα. ια ηα δεδνκέλα απφθιηζεο 

ελζσκαηψλνληαη έπεηηα ζε έλα ζήκα θαη ζηέιλνληαη κέζσ ηεο αζθαινχο 

ζχλδεζεο επηθνηλσληψλ κε ηνπο ζηαζκνχο NLES. Οη ζηαζκνί απηνί ζηέιλνπλ 

ην ζήκα ζηνπο ηξεηο δνξπθφξνπο EGNOS, νη νπνίνη ην δηαβηβάδνπλ έπεηηα γηα 

ηελ απνδνρή απφ ηνπο ρξήζηεο GPS κε έλαλ EGNOS δέθηε. 

 6 ηαζκνί NLES  (Navigation Land Earth Stations) πνπ ζηέιλνπλ ηα 

ζηνηρεία αθξίβεηαο θαη αμηνπηζηίαο ζηνπο ηξεηο γεσζηαηηθνχο δνξπθνξηθνχο 

αλακεηαδφηεο πνιιαπιψλ ζηαζκψλ θαη επηηξέπνπλ έηζη ζηνπο ηειηθνχο 

ρξήζηεο λα ηηο ιάβνπλ. 

Ο ηδηαίηεξνο πιενλαζκφο ζην EGNOS απαηηείηαη έηζη ψζηε ε ππεξεζία λα 

είλαη εγγπεκέλε ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο. ε νπνηαδήπνηε ζηηγκή, κφλν έλα θχξην 

θέληξν ειέγρνπ ζα είλαη ην θχξην, κε έλα άιιν ζε εηνηκφηεηα λα αλαιάβεη 

ζηηγκηαία εάλ απνηχρεη ην πξψην. Τπάξρεη επίζεο πιενλαζκφο ζηνπο up-link 

ζηαζκνχο NLES. Μφλν ηξεηο απαηηνχληαη γηα λα ιεηηνπξγήζεη ην EGNOS, έλαο 

γηα θάζε δνξπθφξν. Οη άιινη ηξεηο είλαη ζε εθεδξεία ζε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο. 
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Δηθφλα 22 : Σν Δπίγεην Σκήκα ηνπ πζηήκαηνο EGNOS 

(Πεγή: http://en.wikipedia.org/wiki/File:EGNOS_map.svg) 

Τκήκα Γηαζηήκαηνο: Μηα  γεσζηαηηθή ηξνρηά  (ή  γεσζηαηηθή γήηλε ηξνρηά  - 

GEO) είλαη κηα γεσζχγρξνλε ηξνρηά  αθξηβψο  επάλσ απφ ηνλ ηζεκεξηλφ ηεο γεο κε 

κηα πεξίνδν ίζε κε ηε γήηλε πεξηζηξνθηθή πεξίνδν θαη ηξνρηαθή εθθεληξηθφηεηα  

πεξίπνπ κεδέλ. Απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά απαηηνχληαη έηζη ψζηε, απφ ηηο ζέζεηο ζηελ 

επηθάλεηα ηεο γεο, ηα γεσζηαηηθά αληηθείκελα εκθαλίδνληαη αθίλεηα ζηνλ νπξαλφ. 

Λφγσ ηνπ ζηαζεξνχ γεσγξαθηθνχ πιάηνπο 0° θαη ηεο θπθιηθφηεηαο ησλ γεσζηαηηθψλ 

ηξνρηψλ, νη δνξπθφξνη GEO δηαθέξνπλ ζηε ζέζε κφλν θαηά ην γεσγξαθηθφ κήθνο 

(Πίλαθαο 13). Σν ζήκα EGNOS εθπέκπεηαη ηειηθψο απφ ηνπο ηξεηο γεσζηαηηθνχο 

δνξπθφξνπο: δχν Inmarsat-3 δνξπθφξνπο, έλαλ πάλσ απφ ην αλαηνιηθφ κέξνο ηνπ 

Αηιαληηθνχ, θαη ηνλ άιιν πάλσ απφ ηνλ Ηλδηθφ Χθεαλφ, θαη ηνλ δνξπθφξν ESA 

Artemis επάλσ απφ ηελ Αθξηθή (Δηθφλα 23). Ζ ρξήζε EGNOS ζην έδαθνο, εηδηθά 

ζηηο αζηηθέο πεξηνρέο, είλαη πεξηνξηζκέλε ιφγσ ζρεηηθά ρακειήο γσλίαο χςνπο 

πεξίπνπ 30° πάλσ απφ ηνλ νξίδνληα ζηε θεληξηθή Δπξψπε θαη πνιχ ιηγφηεξν ζην 

βφξεην ηκήκα ηεο Δπξψπεο. 

λνκα Γνξπθφξσλ NMEA/PRN Σνπνζεζία 

Atlantic Ocean Region-East NMEA #33 / PRN #120 15.5°W 

ARTEMIS NMEA #37 / PRN #124 21.5°E 

Europe Middle East Africa NMEA #39 / PRN #126  25°E 

Indian Ocean NMEA #44 / PRN #131 64.5°E 

Sirius 5 (απφ ην 2011)   5.0°E 

 

Πίλαθαο 13 : Οη Γνξπθφξνη ηνπ πζηήκαηνο EGNOS 

(Πεγή: http://en.wikipedia.org/wiki/EGNOS) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Geosynchronous_orbit
http://en.wikipedia.org/wiki/Orbital_eccentricity
http://en.wikipedia.org/wiki/Longitude
http://en.wikipedia.org/wiki/Longitude
http://en.wikipedia.org/wiki/Horizon
http://en.wikipedia.org/wiki/Europe
http://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraftDisplay.do?id=2005-044A
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Ζ πεξηνρή θάιπςεο ηνπ EGNOS πεξηιακβάλεη φια ηα επξσπατθά θξάηε θαη 

ζα κπνξνχζε λα επεθηαζεί εχθνια γηα λα πεξηιάβεη θαη άιιεο πεξηνρέο, φπσο ε Νφηηα 

Ακεξηθή, ε Αθξηθή, θαη κέξε ηεο Αζίαο θαη ηεο Απζηξαιίαο, κέζα ζηελ θάιπςε ησλ 

ηξηψλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ γεσζηαηηθψλ δνξπθφξσλ. 

 

 

Δηθφλα 23 : Οη Γνξπθφξνη ηνπ πζηήκαηνο EGNOS 

(Πεγή:www.fig.net/pub/monthly_articles/february_2007/february_2007_venturatrave

set_etal.htm ) 

1.6.5. Τπεξεζίεο EGNOS  

Σν ζχζηεκα EGNOS ζα πξνζθέξεη ηξεηο ππεξεζίεο (Δηθφλα 24).  Απηέο είλαη:  

 Open Service-Αλνηθηή ππεξεζία: Ζ ππεξεζία παξέρεηαη δσξεάλ ρσξίο 

νπνηαδήπνηε εγγχεζε ή πξνθχπηνπζα επζχλε. Δίλαη αλνηθηή γηα ηε ρξήζε ζε 

θάζε ρξήζηε κε έλα δνξπθνξηθφ δέθηε EGNOS. Απηφο κπνξεί λα είλαη 

νπνηνζδήπνηε δέθηεο ζπκβαηφο κε ηα δνξπθνξηθά ζπζηήκαηα επαχμεζεο 

SBAS. Ζ αλνηθηή ππεξεζία μεθίλεζε λα ιεηηνπξγεί ηελ 1ε Οθησβξίνπ 2009.  

 Safety-of-life Service-Υπεξεζία αζθαιείαο: Σν ζχζηεκα EGNOS παξέρεη 

έλα πνιχηηκν κήλπκα αθεξαηφηεηαο πνπ ζα πξνεηδνπνηεί ην ρξήζηε γηα 

νπνηαδήπνηε δπζιεηηνπξγία ηνπ ζήκαηνο GPS κέζα ζε έμη δεπηεξφιεπηα. 

Απηφ ην κήλπκα αθεξαηφηεηαο είλαη απαξαίηεην φηαλ ρξεζηκνπνηείηαη ε 

δνξπθνξηθή πινήγεζε γηα ηηο εθαξκνγέο φπνπ νη αλζξσπηλέο δσέο δελ πξέπεη 

λα ηίζεληαη ζε θίλδπλν.  
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 Commercial Service-Δκπνξηθή ππεξεζία: Σν ζχζηεκα EGNOS παξέρεη κηα 

επίγεηα εκπνξηθή ππεξεζία ζηνηρείσλ απνθαινχκελε EGNOS Data Access 

Service (EDAS), ε νπνία δηαδίδεη ηα ζηνηρεία EGNOS ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν 

θαη είλαη ην εληαίν ζεκείν ηεο πξφζβαζεο γηα ηα ζηνηρεία πνπ ζπιιέγνληαη θαη 

πνπ παξάγνληαη απφ ηελ ππνδνκή EGNOS. 

 

 

Δηθφλα 24 : Οη Τπεξεζίεο EGNOS 

(Πεγή: http://www2.technion.ac.il/~liaison/open-calls/galileo_aplications_0209.ppt) 

 

1.6.6. Οθέιε ηνπ πζηήκαηνο EGNOS  

  Σν EGNOS απμάλεη ηελ αθξίβεηα ησλ δνξπθνξηθψλ ζεκάησλ GNSS. Παξέρεη 

πιεξνθνξίεο γηα ην επίπεδν εκπηζηνζχλεο πνπ έλαο ρξήζηεο κπνξεί λα έρεη γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ζέζεο θαη ην ζπγρξνληζκφ πνπ παξέρνληαη απφ ηνπο δνξπθφξνπο GPS, 

κηα έλλνηα γλσζηή σο αθεξαηφηεηα (integrity). Δπηπιένλ, ην ζχζηεκα EGNOS 

παξέρεη ηηο πιεξνθνξίεο γηα ηε ζπλνρή ησλ ζεκάησλ GPS (ε δπλαηφηεηα ηνπ 

ζπζηήκαηνο λα ιεηηνπξγήζεη ρσξίο δηαθνπή) θαη ηεο δηαζεζηκφηεηάο ηνπ (ην πνζνζηφ 

ηνπ ρξφλνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ νπνίνπ ηα ζήκαηα εθπιεξψλνπλ ηα θξηηήξηα 

αθξίβεηαο, αθεξαηφηεηαο θαη ζπλνρήο). 

Υάξε ζην ζχζηεκα EGNOS, ζα δηεπθνιπλζεί ε ζηαδηαθή κεηάβαζε ζηηο 

ππεξεζίεο ηνπ Galileo θαζψο απμάλνληαη ζεκαληηθά νη εθαξκνγέο δνξπθνξηθήο 

πινήγεζεο θαη εμαζθαιίδεηαη ε απαξαίηεηε πηζηνπνίεζε θαη έγθξηζε ησλ 

δηαδηθαζηψλ εληνπηζκνχ. 

 

 

http://www.egnos-portal.eu/index.cfm?objectid=B73432D5-AC0C-11DE-AAA50013D3D65949
http://www.egnos-portal.eu/index.cfm?objectid=B73432D5-AC0C-11DE-AAA50013D3D65949
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1.6.7. Πώο βνεζά  ην EGNOS   

Σν ζχζηεκα EGNOS επηηξέπεη ζην ρξήζηε κε έλαλ δέθηε GPS/GNSS πνπ είλαη 

ζπκβαηφο κε ην ζχζηεκα:  

 λα βειηηψζεη ηελ αθξίβεηα ηεο ζέζεο ηνπ ζε ιηγφηεξν απφ ηξία κέηξα  

 λα έρεη πξφζβαζε ζηα ζηνηρεία αθεξαηφηεηαο πνπ επηθπξψλνπλ ηα ζήκαηα 

πνπ δηαβηβάδνληαη απφ ηνπο δνξπθφξνπο GNSS καδί κε ηηο πξνεηδνπνηήζεηο 

κε πξνζέγγηζε πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ (ιηγφηεξν απφ έμη δεπηεξφιεπηα) 

νπνηνλδήπνηε αλεπαξθεηψλ ζηελ αμηνπηζηία ησλ ζεκάησλ ζέζεο   

 λα απμήζεη ηε δηαζεζηκφηεηα ηνπ ζήκαηνο GPS/GNSS ζε ζρέζε κε ηα 

θξηηήξηα αθξίβεηαο, αθεξαηφηεηαο θαη ζπλνρήο  

 λα σθειεζεί απφ ηνλ αθξηβή θαη αμηφπηζην ζπγρξνληζκφ κε ηνλ ζπληνληζκέλν 

παγθφζκην ρξφλν UTC (Universal Time Coordinated) 

Ζ ελζσκάησζε ηνπ EGNOS ζην Galileo δε δεκηνπξγεί ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα. ε 

ζεζκηθφ επίπεδν, ε ελζσκάησζε ηεο δηαρείξηζεο ησλ πξνγξακκάησλ EGNOS θαη 

Galileo είλαη ε θαιχηεξε ιχζε πνπ εμαζθαιίδεη άξηζηε ζπκπιεξσκαηηθφηεηα. Έηζη, 

ε ζπλέξγεηα κε ην Galileo έρεηο σο ζηφρνπο κεηαμχ άιισλ: 

 ηελ επίβιεςε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ EGNOS κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο 

χλνςεο Λεηηνπξγηθήο Δηνηκφηεηαο ηνλ Ηνχλην ηνπ 2004 

 ηελ πξνθήξπμε πξνζθιήζεσλ γηα ηελ ππνγξαθή ζχκβαζεο παξαρψξεζεο ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ EGNOS απφ ηνλ Ηνχλην ηνπ 2004. 

Σν ζχζηεκα μεθίλεζε ηελ αξρηθή ιεηηνπξγία ηνπ ην 2005 (Δηθφλα 25), 

παξνπζηάδνληαο εμαηξεηηθέο απνδφζεηο απφ άπνςε αθξίβεηαο (θαιχηεξε απφ 2 κέηξα) 

θαη δηαζεζηκφηεηαο (πάλσ απφ 99%) θαη  πξννξίζηεθε γηα ρξήζε ζηηο εθαξκνγέο 

αζθάιεηαο ηεο δσήο ην 2008.  

 

Δηθφλα 25 : Υξνλνδηάγξακκα EGNOS  

(Πεγή: http://www.oosa.unvienna.org/pdf/icg/2008/expert/2-2.pdf) 

 

 

http://www.oosa.unvienna.org/pdf/icg/2008/expert/2-2.pdf
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ηηο 28 Ηνπιίνπ 2005, ε Δπξσπατθή Τπεξεζία Γηαζηήκαηνο αλήγγεηιε φηη είρε 

ππνγξάςεη κηα ζχκβαζε κε κηα επηρείξεζε, ηνλ Δπξσπατθφ Φνξέα Παξνρήο 

Γνξπθνξηθψλ Τπεξεζηψλ (European Satellite Services Provider), γηα λα ιεηηνπξγεί ην 

EGNOS.  

Απφ ηνλ Ηνχιην ηνπ 2005 ην EGNOS κεηαδίδεη έλα ζπλερέο ζήκα, θαη κάιηζηα 

ζηα ηέιε ηνπ ίδηνπ κήλα ην ζχζηεκα ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ 

πνδειαηηζηψλ ηνπ γχξνπ ηεο Γαιιίαο (Tour de France). 

1.6.8. Υξόλνο EGNOS θαη Γεσδαηηηθά Πιαίζηα Αλαθνξάο  

Ο ρξφλνο θαη νη πιεξνθνξίεο ζέζεο πνπ παξάγνληαη απφ έλαλ δέθηε SBAS ν 

νπνίνο εθαξκφδεη θαηάιιεια ηηο δηνξζψζεηο EGNOS  δελ αλαθέξνληαη ζην ρξφλν 

GPS θαη ηα ζπζηήκαηα  αλαθνξάο WGS84. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη ζπληεηαγκέλεο 

ζέζεο θαη νη ρξνληθέο πιεξνθνξίεο αλαθέξνληαη ζηα μερσξηζηά ζπζηήκαηα πνπ 

ηδξχζεθαλ απφ  ην ζχζηεκα EGNOS, δειαδή ζηε ρξνληθή θιίκαθα πνπ πινπνηείηαη 

κέζσ ησλ αηνκηθψλ ρξνλνκέηξσλ ηνπ EGNOS Network Time (ENT) θαη  ην επίγεην 

πιαίζην αλαθνξάο EGNOS  (ETRF). Χζηφζν, ηα ζπζηήκαηα αλαθνξάο EGNOS είλαη 

πνιχ θαιά επζπγξακκηζκέλα κε ηα αληίζηνηρα ζπζηήκαηα GPS θαη γηα ηε κεγάιε 

πιεηνςεθία ησλ ρξεζηψλ, ε δηαθνξά κεηαμχ απηψλ δχν ρξφλσλ θαη πιαηζίσλ 

αλαθνξάο είλαη ακειεηέεο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/European_Satellite_Services_Provider
http://en.wikipedia.org/wiki/Tour_de_France
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1.7. Σν ύζηεκα HEPOS 

Σν Διιεληθφ χζηεκα Δληνπηζκνχ (HEPOS: HEllenic POsitioning System)  

είλαη κία ππεξεζία ε νπνία επηηξέπεη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ζέζεο κε πςειή αθξίβεηα 

αμηνπνηψληαο ην πθηζηάκελν παγθφζκην δνξπθνξηθφ ζχζηεκα εληνπηζκνχ GPS θαη 

βξίζθεηαη ζε ιεηηνπξγία εδψ θαη δχν πεξίπνπ έηε. Σν HEPOS απνηειεί έλα ζχγρξνλν 

ζχζηεκα εληνπηζκνχ αληίζηνηρν κε απηά πνπ ιεηηνπξγνχλ ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηηο 

πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Ήδε ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο 

ηνπνγξαθηθήο θνηλφηεηαο γλσξίδεη ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηα νθέιε απφ 

ηε ρξήζε ηνπ. 

1.7.1.   Αξρηηεθηνληθή ηνπ πζηήκαηνο HEPOS 

Σν HEPOS απνηειείηαη απφ έλα ζχλνιν 98 κφληκσλ ηαζκψλ Αλαθνξάο (Α) 

GPS, έλα Κέληξν Διέγρνπ (ΚΔ) θαη έλα ηειεπηθνηλσληαθφ δίθηπν ην νπνίν 

δηαζπλδέεη ακθίδξνκα ηνπο Α κε ην ΚΔ. Οη Α βξίζθνληαη θαηαλεκεκέλνη ζε 

νιφθιεξε ηε ρψξα, φπσο θαίλεηαη ζηελ εηθφλα 27 (έρνπλ εγθαηαζηαζεί θαηά έλα 

κεγάιν πνζνζηφ ζε δεκφζηα θηήξηα, θπξίσο θηήξηα ηνπ ΟΣΔ, γηα ιφγνπο αζθάιεηαο 

(Δηθφλα 26)). Οη δέθηεο GPS ησλ Α βξίζθνληαη ζε ζπλερή ιεηηνπξγία θαη 

απνζηέιινπλ αλά δεπηεξφιεπην ηηο κεηξήζεηο ηνπο κέζσ ηνπ ηειεπηθνηλσληαθνχ 

δηθηχνπ ζην Κέληξν Διέγρνπ, ην νπνίν βξίζθεηαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο 

ΚΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ Α.Δ. ζην Υνιαξγφ Αηηηθήο.  

 

 

Δηθφλα 26 : Ο Θφινο ηαζκνχ HEPOS 

(Πεγή: http://www.hepos.gr) 
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ην ΚΔ γίλεηαη ε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ, ε επεμεξγαζία ηνπο γηα ηελ 

απνζηνιή δηνξζψζεσλ ζηνπο ρξήζηεο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν θαη ε αξρεηνζέηεζε ησλ 

πξσηνγελψλ θαη παξάγσγσλ δεδνκέλσλ. Δπίζεο ην Κέληξν Διέγρνπ παξαιακβάλεη 

θαη αηηήκαηα ησλ ρξεζηψλ, εηνηκάδεη ηα δεδνκέλα πνπ δεηήζεθαλ θαη ηα απνζηέιιεη 

ζηνπο ρξήζηεο. Ζ εμππεξέηεζε ινηπφλ ησλ ρξεζηψλ γίλεηαη πάληνηε κέζσ ηνπ 

Κέληξνπ Διέγρνπ. 

 

Δηθφλα 27 : Οη ηαζκνί Αλαθνξάο HEPOS 

(Πεγή: http://www.psdatm.gr/psdatm/docs/magazine/ETHNIKO_ 

KTHMATOLOGIO_191.pdf) 
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1.7.2.   Οη Τπεξεζίεο Πξνζδηνξηζκνύ Θέζεο 

Οη ππεξεζίεο πνπ παξέρεη ην HEPOS δηαθξίλνληαη ζε δχν βαζηθέο 

θαηεγνξίεο: 

Οη ππεξεζίεο πξαγκαηηθνύ ρξόλνπ (real-time) ηνπ HEPOS πνπ επηηξέπνπλ 

ηνλ πξνζδηνξηζκφ ζέζεο κε πςειή αθξίβεηα. Με ηηο ππεξεζίεο απηέο ν ρξήζηεο 

κπνξεί λα κεηξάεη κε έλα γεσδαηηηθφ 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, φπσο 

ζπκβαίλεη κε ηηο ππεξεζίεο κεηεπεμεξγαζίαο. Οη ππεξεζίεο πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ 

πεξηιακβάλνπλ ηφζν ηερληθέο DGPS (αθξίβεηα ηεο ηάμεο ηνπ 0.5m), φζν θαη 

εθαξκνγέο RTK (αθξίβεηα ηάμεο ιίγσλ cm).  

 Οη ππεξεζίεο κεηεπεμεξγαζίαο (post-processing) ηνπ HEPOS επηηξέπνπλ ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ζέζεο κε πςειή αθξίβεηα. Γηα ηε ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ απηψλ ν 

ρξήζηεο κεηξάεη κε έλα γεσδαηηηθφ δέθηε GPS ζηα ζεκεία πνπ ζέιεη λα πξνζδηνξίζεη 

θαη ζηε ζπλέρεηα επεμεξγάδεηαη ηα δεδνκέλα απηψλ ησλ κεηξήζεσλ ζε ζπλδπαζκφ κε 

δεδνκέλα ζηαζκνχ αλαθνξάο απφ ην HEPOS γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ζπληεηαγκέλσλ 

ησλ ζεκείσλ. Ζ επεμεξγαζία απηή γίλεηαη ζην γξαθείν κεηά ηελ κέηξεζε. Οη 

ππεξεζίεο κεηεπεμεξγαζίαο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα κέηξεζε κε ηηο 

αθφινπζεο ηερληθέο  GPS (ζηαηηθφ εληνπηζκφ (static), ζχληνκν ζηαηηθφ εληνπηζκφ 

(rapid-static), θηλεκαηηθφ εληνπηζκφ (post-processed kinematic)). 

Δπηπιένλ ην HEPOS ππνζηεξίδεη ηηο δηθηπαθέο ηερληθέο VRS, FKP θαη 

MAC. Γηα ηνλ ρξήζηε, ην βαζηθφηεξν πιενλέθηεκα ησλ δηθηπαθψλ ηερληθψλ είλαη 

φηη εμαζθαιίδνπλ ζηαζεξή αθξίβεηα θαη αμηνπηζηία ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ζέζεο 

αλεμάξηεηα απφ ηελ απφζηαζε ηνπ ρξήζηε απφ ηνπο ζηαζκνχο αλαθνξάο. 

1.7.3.   Δθαξκνγέο ηνπ HEPOS 

Σν HEPOS αλαπηχρζεθε απφ ηελ ΚΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ Α.Δ. γηα λα θαιχςεη ηηο 

αλάγθεο ζχληαμεο ηνπ Δζληθνχ Κηεκαηνινγίνπ. Παξάιιεια, σο έξγν ππνδνκήο 

κπνξεί λα έρεη θαη κία ζεηξά εθαξκνγέο  θαη ζε άιινπο ηνκείο φπνπ ππάξρνπλ 

απμεκέλεο αλάγθεο ρσξηθήο αθξίβεηαο. Σν HEPOS απεπζχλεηαη ζε έλα επξχ θάζκα 

θνξέσλ φπσο : 

 Γεκφζηεο Τπεξεζίεο θαη Οξγαληζκνχο  

 Αλαδφρνπο Έξγσλ ηεο Κηεκαηνιφγην Α.Δ. 

 Σνπνγξάθνπο Μεραληθνχο θαη γεληθφηεξα επαγγεικαηίεο ηνπ ρψξνπ ησλ 

γεσεπηζηεκψλ 

 Ηδηψηεο κειεηεηέο θαη θαηαζθεπαζηέο έξγσλ 

Παξάιιεια κε ηηο θηεκαηνγξαθηθέο εξγαζίεο  ην HEPOS κπνξεί λα θαιχςεη 

θαη πιήζνο άιισλ εθαξκνγψλ ζηα πεδία ηεο Σνπνγξαθίαο, Γεσδαηζίαο, 

Υαξηνγξαθίαο, Τδξνγξαθίαο, θαηαζθεπήο ρσξηθψλ δεδνκέλσλ θαη γεσεπηζηεκψλ. 
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Δπίζεο, ην HEPOS κπνξεί λα ζπλεηζθέξεη ζεκαληηθά ζηελ επηζηεκνληθή έξεπλα ζε 

ηνκείο φπσο ε Γεσδπλακηθή, ε Γεσινγία θαη ε εηζκνινγία . 

1.7.4.   Πιενλεθηήκαηα  

Σν HEPOS πινπνηεί έλα δπλακηθφ, ζχγρξνλν ζχζηεκα δνξπθνξηθνχ 

εληνπηζκνχ κε πνιιά πιενλεθηήκαηα: 

 Πξνζδηνξίδεη κε αθξίβεηα ιίγσλ εθαηνζηψλ ηε ζέζε ελφο ζεκείνπ ζε 

πξαγκαηηθφ ρξφλν 

 Βειηηψλεη ηελ ακεζφηεηα, νηθνλνκία θαη απνδνηηθφηεηα ζηελ θαζεκεξηλή 

ηνπνγξαθηθή πξαθηηθή 

 Απινπνηεί ηε κεηξεηηθή δηαδηθαζία  

 Δμαζθαιίδεη εληαία αθξίβεηα θαη νκνηνγέλεηα ζε φιε ηελ Δπηθξάηεηα. 

 

1.7.5.   Γηθηπαθέο Σερληθέο ηνπ HEPOS  

Οη δνξπθνξηθέο ηερληθέο εληνπηζκνχ απνηεινχλ πιένλ θαζεκεξηλή πξαθηηθή 

γηα ηνλ Σνπνγξάθν Μεραληθφ ζε παγθφζκην επίπεδν. ηε ρψξα καο νη ηερληθέο GPS 

ρξεζηκνπνηνχληαη εθηελψο γηα πεξηζζφηεξν απφ κία εηθνζαεηία θαη έρνπλ 

αληηθαηαζηήζεη ζρεδφλ πιήξσο ηηο θιαζηθέο ηνπνγξαθηθέο κεζφδνπο ζε εξγαζίεο 

φπσο ε ίδξπζε δηθηχσλ ζεκείσλ ειέγρνπ θαη ν πξνζδηνξηζκφο θσηνζηαζεξψλ 

ζεκείσλ. Παξάιιεια νη ηερληθέο δνξπθνξηθνχ εληνπηζκνχ εμειίζζνληαη θαη λέεο, 

απνδνηηθφηεξεο ηερληθέο έξρνληαη λα πάξνπλ ηε ζέζε ησλ θιαζηθψλ δνξπθνξηθψλ 

ηερληθψλ. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηεινχλ νη δηθηπαθέο ηερληθέο νη νπνίεο 

πξνζθέξνληαη θαη κέζσ ηνπ HEPOS. 

Τη είλαη δηθηπαθέο ηερληθέο ; 

Καηά ηε ρξήζε ησλ δηθηπαθψλ ηερληθψλ GPS (θαη γεληθφηεξα GNSS: Global 

Navigation Satellite Systems) ν ρξήζηεο δελ ρξεζηκνπνηεί ζηνηρεία (κεηξήζεηο ή 

δηνξζψζεηο) πνπ πξνέξρνληαη απφ έλα κφλν ζηαζκφ αλαθνξάο (SB: Single-Base) 

αιιά ρξεζηκνπνηεί επηπιένλ πιεξνθνξία πνπ πξνέξρεηαη απφ εληαία επεμεξγαζία 

κεηξήζεσλ απφ πεξηζζφηεξνπο ζηαζκνχο νη νπνίνη αλήθνπλ ζε έλα δίθηπν. 

Πιενλεθηήκαηα 

Ζ ρξήζε ησλ δηθηπαθψλ ηερληθψλ έρεη ην βαζηθφ πιενλέθηεκα φηη θαζψο 

απμάλεηαη ην κήθνο ηεο βάζεο: 

 Γελ κεηψλεηαη ε αθξίβεηα εληνπηζκνχ 

 Γελ απαηηείηαη απμεκέλνο ρξφλνο παξαηήξεζεο πξνθεηκέλνπ λα ιπζεί ε βάζε 

 Γελ κεηψλεηαη ε αμηνπηζηία θαη ε απνδνηηθφηεηα ηνπ RTK 
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Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηεο εμάιεηςεο ησλ δπζρεξεηψλ πνπ πξνθαιεί ε 

αχμεζε ηεο απφζηαζεο ηνπ θηλεηνχ δέθηε απφ ηνλ ζηαζκφ αλαθνξάο, είλαη φηη κε ηελ 

ηερληθή VRS κπνξνχλ νη δέθηεο κίαο ζπρλφηεηαο λα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα εθαξκνγέο 

κεηεπεμεξγαζίαο (post-processing) κε ηελ ίδηα απνδνηηθφηεηα νπνπδήπνηε εληφο ηεο 

πεξηνρήο ζηελ νπνία παξέρεηαη δηθηπαθή ιχζε. Ζ απφζηαζε απφ ηνλ πιεζηέζηεξν 

ζηαζκφ αλαθνξάο δελ παίδεη ξφιν αθνχ ζα ρξεζηκνπνηεζεί έλαο εηθνληθφο ζηαζκφο 

ζε πνιχ θνληηλή απφζηαζε απφ ην δέθηε. Σέινο νη δηθηπαθέο ηερληθέο επηηξέπνπλ ηελ 

θάιπςε κηαο πεξηνρήο ρξεζηκνπνηψληαο κηθξφηεξν αξηζκφ ζηαζκψλ αλαθνξάο. 

Σν HEPOS ππνζηεξίδεη θαη ηηο ηξεηο θαηεγνξίεο δηθηπαθψλ ηερληθψλ πνπ 

ππάξρνπλ. πγθεθξηκέλα νη ηερληθέο πνπ ππνζηεξίδεη είλαη νη VRS, FKP θαη MAC. 

ηε ζπλέρεηα δίλνληαη ηα βαζηθφηεξα ζηνηρεία θαζεκίαο απφ απηέο. 

Τερληθή VRS 

ηελ πεξίπησζε ηνπ VRS (Virtual Reference Station ή Δηθνληθφο ηαζκφο 

Αλαθνξάο) ηα δεδνκέλα ησλ (πξαγκαηηθψλ) ζηαζκψλ αλαθνξάο θαη ηα ππνινγηζκέλα 

κνληέια ησλ ζθαικάησλ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα δεκηνπξγεζνχλ εηθνληθέο 

παξαηεξήζεηο ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν εληφο ηεο πεξηνρήο ηνπ δηθηχνπ. χκθσλα κε 

ηε ζεσξία ηνπ VRS, νη παξαηεξήζεηο απηέο είλαη ίδηεο κε απηέο πνπ ζα θαηέγξαθε 

έλαο δέθηεο εάλ βξηζθφηαλ ζε ιεηηνπξγία ζην ζεκείν απηφ θαηά ην ζπγθεθξηκέλν 

ρξνληθφ δηάζηεκα. Σν ζεκείν γηα ην νπνίν κπνξεί λα δεηεζεί δεκηνπξγία VRS, 

κπνξεί ζηε θπζηθή πξαγκαηηθφηεηα λα είλαη εληειψο αθαηάιιειν γηα κεηξήζεηο, 

φπσο π.ρ. κέζα ζε δάζνο, ζε θηίζκα, ή αθφκα θαη θάησ απφ ην έδαθνο! Οη κεηξήζεηο 

ζα αληηζηνηρνχλ ζηηο κεηξήζεηο πνπ ζα είρε θαηαγξάςεη έλαο δέθηεο ηνπνζεηεκέλνο 

ζην ζεκείν απηφ, εάλ δελ ππήξρε θαλέλα εκπφδην. 

Τερληθή FKP 

ηελ πεξίπησζε ηεο ηερληθήο FKP (Flachen Korrekturparameter ή Area 

Correction Parameters)  ην δίθηπν ζηέιλεη ζην ρξήζηε ηηο παξακέηξνπο καζεκαηηθψλ 

επηθαλεηψλ πνπ πεξηγξάθνπλ ηα εθάζηνηε ζθάικαηα πνπ ππεηζέξρνληαη ζηηο 

κεηξήζεηο. Ο ρξήζηεο ρξεζηκνπνηεί απηέο ηηο επηθάλεηεο γηα λα ππνινγίζεη ηηο ηηκέο 

ησλ ζθαικάησλ ζην ζεκείν ζην νπνίν βξίζθεηαη θαη λα θάλεη ηηο αλάινγεο 

δηνξζψζεηο ζηηο παξαηεξήζεηο. 

Τερληθή MAC 

ηελ πεξίπησζε ηεο ηερληθήο MAC (Master Auxiliary Concept) ην δίθηπν 

ζηέιλεη ζην ρξήζηε ηηο Γηνξζψζεηο (Corrections) ελφο θχξηνπ ζηαζκνχ αλαθνξάο 

(Master station) θαζψο θαη Γηαθνξέο Γηνξζψζεσλ (Correction differences) 

γεηηνληθψλ βνεζεηηθψλ ζηαζκψλ αλαθνξάο (Auxiliary stations). χκθσλα κε ηε 

ζεσξία ηεο ηερληθήο MAC, ν ρξήζηεο ιακβάλεη φιε ηελ πξσηνγελή πιεξνθνξία 

ζρεηηθά κε ηα ζθάικαηα ρσξίο λα κεζνιαβεί θάπνηα κνληεινπνίεζε απφ ην δίθηπν. 

Μπνξεί έηζη λα εθαξκφζεη πξνεγκέλνπο αιγφξηζκνπο θαη λα πεηχρεη κεγαιχηεξε 

αθξίβεηα. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2
ν
 – ΦΑΛΜΑΣΑ 

ε απηφ ην θεθάιαην γίλεηαη κηα αλαθνξά ησλ ζεκαληηθφηεξσλ ζθαικάησλ 

πνπ επεξεάδνπλ ηελ αθξίβεηα θαη ηελ απφδνζε ησλ ζπζηεκάησλ GNSS. Κάπνηεο 

έλλνηεο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη ζηo επφκελν θεθάιαην, γηα απηφ ην ιφγν θξίζεθε 

ζθφπηκν λα πεξηγξαθνχλ αλαιπηηθά νη παξάκεηξνη ησλ ζθαικάησλ θαζψο θαη νη 

δείθηεο DOP, RDOP (Relative DOP), NSP θαη UERE (User Equivalent Range Error)  

κε ηνπο νπνίνπο αληηιακβαλφκαζηε ηελ αθξίβεηα ησλ απνηειεζκάησλ θαη ηελ 

πνηφηεηα ησλ κεηξήζεψλ καο. 

2.1. θάικαηα θαη Πεγέο θαικάησλ GNSS 

Σα ζεκαληηθφηεξα ραξαθηεξηζηηθά απφδνζεο γηα φια ηα ζπζηήκαηα GNSS 

είλαη (Δηθφλα 28):   

 Αθξίβεηα – ( Accuracy ) 

 Γηαζεζηκφηεηα – (Availability )  

 Αθεξαηφηεηα – (Integrity )   

 πλέρεηα  - (Continuity ) 

 

Ζ πνηφηεηα απηψλ εμαξηάηαη απφ ην ίδην ην ζχζηεκα GNSS.  Κάζε ραξαθηεξηζηηθφ 

θαζνξίδεηαη σο (Hynek Mocek, 2008): 

Αθξίβεηα: γηα έλαλ δεδνκέλν δνξπθνξηθφ ζρεκαηηζκφ, πφζν θνληά ζηε ζεσξεηηθή 

αιεζηλή ζέζε κπνξεί λα είλαη ν δέθηεο  ζηηο ηξεηο δηαζηάζεηο. Γηα δηάθνξεο κεηξήζεηο 

πνπ ιακβάλνληαη ζε κηα ζηαηηθή ζέζε, δηεπθξηλίδεηαη θαλνληθά σο ηε ζθαίξα 

κεγέζνπο ζθάικαηνο πνπ πεξηέρεη ην 95% ησλ κεηξήζεσλ.  

Αθεξαηόηεηα: ε δπλαηφηεηα ηνπ GNSS λα παξέρεη  έγθαηξεο πξνεηδνπνηήζεηο θαη 

ζπλαγεξκνχο θηλδχλνπ ζηνπο ρξήζηεο θαη ζπκβνπιεχεη πφηε δελ πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ.   

πλέρεηα: ε πηζαλφηεηα ε δηεπθξηληζκέλε απφδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο λα δηαηεξεζεί 

θαηά ηε δηάξθεηα κηαο θάζεο εθαξκνγήο. 

Γηαζεζηκόηεηα: ην πνζνζηφ ηνπ ρξφλνπ πνπ νη ππεξεζίεο ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη πξνο 

ρξήζε.   

 

Δηθφλα 28 : Υαξαθηεξηζηηθά Απφδνζεο πζηεκάησλ GNSS 

(Πεγή: “Galileo as an instrument of unification of the European railway transport”, 

Hynek Mocek, 2008) 
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ην δνξπθνξηθά ζπζηήκαηα πινήγεζεο, ε αθξίβεηα πξνζδηνξηζκνχ ηεο ζέζεο 

ησλ ρξεζηψλ ππνινγίδεηαη θπξίσο απφ δχν παξάγνληεο: ην δείθηε γεσκεηξηθήο 

αθξίβεηαο (DOP) θαη ηνπ UERE (User Equivalent Range Error) (ην ηζνδχλακν 

ζθάικα ηεο απφζηαζεο ηνπ ρξήζηε απφ ηνπο δνξπθφξνπο). Ζ πξψηε παξάκεηξνο 

ππνινγίδεηαη αξρηθά απφ ηηο ζέζεηο ησλ δνξπθφξσλ θαη είλαη ζπλάξηεζε ηεο 

γεσκεηξίαο ηνπ δνξπθνξηθνχ ζρεκαηηζκνχ σο πξνο ην ρξήζηε ηελ εθάζηνηε ρξνληθή 

ζηηγκή κηαο κέηξεζεο. Ζ δεχηεξε ππνινγίδεηαη απφ ηελ εληαία ζπκβνιή ησλ 

δηαθφξσλ ζθαικάησλ ηα νπνία δελ απαιείθνληαη απφ ηα κνληέια θαη έρνπλ 

επηπηψζεηο ζηηο κεηξήζεηο ςεπδναπνζηάζεσλ θαη ζπζρεηίδνληαη θπξίσο κε ηηο 

δηαηαξαρέο ησλ ζεκάησλ. 

Σα ζθάικαηα πνπ επεξεάδνπλ ηε ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ GNSS ηα 

δηαθξίλνπκε κε κηα ζεηξά ζθαικάησλ, ζπζηεκαηηθνχ θπξίσο ραξαθηήξα (systematic 

errors, biases) πνπ επεξεάδνπλ ηνλ πξνζδηνξηζκφ ζέζεο (θαη ρξφλνπ θαηά πεξίπησζε) 

κε παξαηεξήζεηο GNSS. Σα ηπραία ζθάικαηα (random errors), πνπ πξνθαλψο είλαη 

αλαπφθεπθηα θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ κεηξήζεσλ, απνθαινχληαη ζπλήζσο σο ζφξπβνο 

(noise, white noise). Σα ζθάικαηα GNSS κπνξνχλ λα ρσξηζζνχλ ζε ηξεηο βαζηθέο 

θαηεγνξίεο κε ηηο επηκέξνπο ππνθαηεγνξίεο ηνπο: 

2.1.1. θάικαηα Γνξπθόξσλ 

1. θάικα ρξνλνκέηξνπ δνξπθφξνπ, νθείιεηαη ζηνλ κε ζπγρξνληζκφ ηνπ 

αηνκηθνχ ρξνλνκέηξνπ ηνπ θάζε δνξπθφξνπ σο πξνο ην ρξφλν GNSS, πνπ απνηειεί 

ηελ θιίκαθα ρξφλνπ ηνπ ζπζηήκαηνο. Αληί λα γίλεη δηφξζσζε ηνπ ρξφλνπ ζην 

αηνκηθφ ρξνλφκεηξν ηνπ θάζε δνξπθφξνπ, έγηλε ε επηινγή ηεο ειεχζεξεο ξνήο 

ρξφλνπ κε απνηέιεζκα ηελ απφθιηζε ησλ νλνκαζηηθψλ θιηκάθσλ ησλ δνξπθφξσλ 

απφ ηελ θιίκαθα ηνπ GNSS θαη ηνλ ππνινγηζκφ ησλ αληίζηνηρσλ ζθαικάησλ κε 

πξφγλσζε γηα ρξήζε ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν.  

2. θάικα ηξνρηάο δνξπθφξνπ, είλαη ε ζπζηεκαηηθή παξέθθιηζε ηεο ζέζεο 

(θαη ηεο ηαρχηεηαο) ηνπ δνξπθφξνπ απφ ηελ πξαγκαηηθή ζέζε, ηελ ζέζε πνπ είλαη 

γλσζηή κε βάζε ηηο παξαηεξήζεηο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηξνρηψλ θαη ησλ καζεκαηηθψλ 

κνληέισλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη (Δηθφλα 29). Αλ θαη νη δνξπθφξνη ηνπνζεηνχληαη 

ζηηο πνιχ αθξηβείο ηξνρηέο, νη κηθξέο κεηαηνπίζεηο ησλ ηξνρηψλ νθείινληαη ζηηο 

δηαηαξαθηηθέο δπλάκεηο ηνπ γήηλνπ πεδίνπ βαξχηεηαο. Ο Ήιηνο θαη ε ειήλε επίζεο 

αζθνχλ κηα κηθξή επηξξνή ζηηο ηξνρηέο εμ αηηίαο αλάινγσλ βαξπηηθψλ επηδξάζεσλ. 

Δπνκέλσο ε επηξξνή ζηελ αθξίβεηα ηνπ πξνζδηνξηζκνχ ζέζεο είλαη κάιινλ ρακειή, 

ην ζθάικα πνπ πξνθχπηεη δελ μεπεξλά ηα 2m. θάικαηα ζηελ αθξίβεηα κπνξνχλ λα 

ζπληεζνχλ απφ ηηο κηθξέο αλαθξίβεηεο ζηε  ηξνρηαθή εθεκεξίδα θάζε δνξπθφξνπ. Ζ 

εθεκεξίδα είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δίλεη ηηο ζπληεηαγκέλεο ελφο δνξπθφξνπ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ. Δάλ ε πξαγκαηηθή πνξεία ηνπ δνξπθφξνπ παξεθθιίλεη απφ ηελ 

ηξνρηά ηεο εθεκεξίδαο ηνπ, ε αθξίβεηα κπνξεί λα “αξαησζεί” (δειαδή λα ειαηησζεί) 

πεξαηηέξσ. Γεληθά εάλ ηα ζθάικαηα κηαο ηξνρηάο ππεξβνχλ θαζνξηζκέλα απνδεθηά 

επίπεδα απνθιίζεσλ απφ ηελ εθάζηνηε ζρεδηαζκέλε ηξνρηά, απηά κπνξνχλ λα 

δηνξζσζνχλ κε ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ κηθξψλ ππξαχισλ πνπ βξίζθνληαη  ζηνπο 
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ίδηνπο ηνπο δνξπθφξνπο. Οη εληνιέο γηα ηέηνηεο ξπζκίζεηο δηαβηβάδνληαη πξνο ηνλ 

εθάζηνηε ζπγθεθξηκέλν δνξπθφξν απφ ηνλ θχξην ζηαζκφ ειέγρνπ (Master Control 

Stations). 

 
Δηθφλα 29 : Απνθιίζεηο απφ ηελ Πξαγκαηηθή Πνξεία 

(Πεγή:  www.developerfusion.com/article/4652/writing-your-own-gps-applications-

part-2/2/) 

3. θάικα επηιεθηηθήο δηαζεζηκφηεηαο, είλαη κηα κέζνδνο ζθφπηκεο κείσζεο 

ηεο ελδνγελνχο αθξίβεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο, πνπ επηβάιιεηαη κε δπν δηαθνξεηηθέο 

ηερληθέο, είηε κεηψλνληαο ηελ αθξίβεηα ησλ παξακέηξσλ ηεο εθπεκπφκελεο 

δνξπθνξηθήο εθεκεξίδαο είηε κέζσ κεηαβνιήο ηεο ζπρλφηεηαο εμφδνπ ηνπ 

δνξπθνξηθνχ ρξνλνκέηξνπ. Απηή φκσο δελ εθαξκφδεηαη πιένλ. 

2.1.2. θάικαηα Γεθηώλ 

1. θάικα ρξνλνκέηξνπ δέθηε, νθείιεηαη ζηνλ κε ζπγρξνληζκφ ηνπ 

ρξνλνκέηξνπ ηνπ δέθηε κε ηελ θιίκαθα ρξφλνπ GNSS εθθξάδεηαη απφ ην αληίζηνηρν 

ζθάικα πνπ είλαη ζεκαληηθφ θαη δελ κπνξεί λα αγλνεζεί. Σν ζθάικα απηφ είλαη 

ζπλάξηεζε ηνπ ρξφλνπ, κπνξεί λα ππνινγίδεηαη ζε θάζε επνρή παξαηήξεζεο θαη 

ζρεδφλ απαιείθεηαη απφ ηηο παξαηεξήζεηο κε ηηο δηαδηθαζίεο ζρεηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ 

ζέζεο. ηνλ απφιπην πξνζδηνξηζκφ ζέζεο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ππνινγίδεηαη 

ηαπηφρξνλα κε ηε ζέζε. 

2. Σπραίν ζθάικα παξαηήξεζεο ή ζφξπβνο, είλαη αλαπφθεπθην ζε θάζε 

παξαηήξεζε. Ο φξνο ηπραίν πνιχ απιά αληαλαθιά ην ζθάικα πνπ θαηά κέζν φξν 

ηείλεη ζην κεδέλ φζν απμάλνληαη νη επαλαιήςεηο ηεο κέηξεζεο θάησ απφ ηηο ίδηεο 

ζπλζήθεο. 

Αλ θαη ν ζφξπβνο ηνπ θψδηθα δεθηψλ γηα έλαλ ζπκβαηηθφ δέθηε C/A θψδηθα 

είλαη ηζνδχλακνο κε ζθάικαηα πεξίπνπ ηεο ηάμεο ελφο κέηξνπ, ηα ζθάικαηα 

ζνξχβνπ θψδηθα κπνξνχλ λα είλαη αξθεηά ρακειφηεξα, ηππηθά ηεο ηάμεο ησλ 10-20 

cm. Θφξπβνη απφ δηάθνξνπο παξάγνληεο ζεξκηθήο απφδνζεο ησλ δεθηψλ ζην επίπεδν 

ησλ 10 cm κε 1m ζεσξνχληαη ηθαλνπνηεηηθνί, εληνχηνηο νη αθξηβέζηεξεο κεηξήζεηο 
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θάζεο ηνπ θέξνληνο θχκαηνο GPS είλαη ραξαθηεξηζηηθά αξθεηά θαιχηεξεο, 

νλνκαζηηθά κεηαμχ 0.5-2 mm ηζνδχλακν κε  ην αληίζηνηρν επίπεδν ηνπ ζνξχβνπ 

ηνπο. 

3. Μεηαβνιέο ησλ θέληξσλ θάζεο ηεο θεξαίαο. Σν θέληξν θάζεο (δειαδή ην 

ζεκείν πνπ γίλεηαη ε ιήςε δνξπθνξηθψλ ζεκάησλ) δελ ηαπηίδεηαη κε ην κεραληθφ 

ζεκείν (δειαδή ην ζεκείν αλαθνξάο σο πξνο ην νπνίν πξνζδηνξίδεηαη ην χςνο ηεο 

θεξαίαο) θαη ιφγσ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο θεξαίαο θαη ηεο θαηαζθεπαζηηθήο ηεο 

δπζθνιίαο δελ είλαη θπζηθφ θαη ζηαζεξφ ζεκείν πνπ κπνξεί λα κεηξεζεί άκεζα. Οη 

κεηαβνιέο ησλ θέληξσλ θάζεο γχξσ απφ κία κέζε ζέζε είλαη ηεο ηάμεο ησλ ιίγσλ 

ρηιηνζηψλ θαη απνθηνχλ θξίζηκν ραξαθηήξα ζηηο εθαξκνγέο πςειήο αθξίβεηαο. Αλ 

δελ ιεθζνχλ ππφςε, ην ζθάικα κπνξεί λα θηάζεη ηα 10 cm ζηελ πςνκεηξηθή 

δηαθνξά, αλεμάξηεηα απφ ην κήθνο ηεο βάζεο.  

4. θάικα ηεο αβεβαηφηεηαο ηνπ γλσζηνχ ζεκείνπ. ην ζρεηηθφ 

πξνζδηνξηζκφ ζέζεο νπνηνδήπνηε ζθάικα ζηε ζέζε ηνπ ζεκείνπ πνπ δηαηεξείηαη 

ζηαζεξφ θαηά ηελ επίιπζε κηαο βάζεο επεξεάδεη ζεκαληηθά ηηο εθηηκήζεηο ησλ 

ζπληζησζψλ (ΓΥ, ΓΤ, ΓΕ). 

 

 
Δηθφλα 30 : Σν Αηκνζθαηξηθφ θάικα 

(Πεγή: http://www.malfreemaps.com/viewtopic.php?p=18796) 

 

2.1.3. θάικαηα Γηάδνζεο ήκαηνο 

1. Σξνπνζθαηξηθφ ζθάικα, πξνθχπηεη απφ ηελ επίδξαζε ηνπ ρακειφηεξνπ 

ηκήκαηνο (Ζ<50m) ηεο αηκφζθαηξαο ζηε δηαδξνκή ηνπ δνξπθνξηθνχ ζήκαηνο 

(Δηθφλα 30). Ζ ηξνπνζθαηξηθή δηάζιαζε θαζπζηεξεί ρξνληθά ηε δηάδνζε ηνπ 

ζήκαηνο ιφγσ αιιαγήο ηεο θαηεχζπλζεο ηνπ ζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηελ επζχγξακκε 

δηαδξνκή ζην θελφ. Ζ ηξνπνζθαηξηθή θαζπζηέξεζε εμαξηάηαη απφ ηε ζεξκνθξαζία, 

ηελ πίεζε θαη ηελ πγξαζία ηεο αηκφζθαηξαο. Σν ηξνπνζθαηξηθφ ζθάικα επηδξά ην 

ίδην ζηνπο θψδηθεο θαη ζηηο κεηξήζεηο θάζεηο αλεμάξηεηα απφ ηε ζπρλφηεηα L1 θαη 
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L2. Γελ κπνξεί λα απαιεηθεί κε δέθηεο δπν ζπρλνηήησλ φπσο ζπκβαίλεη κε ην 

ηνλνζθαηξηθφ ζθάικα θαη ππνινγίδεηαη κεξηθψο απφ κνληέια πνπ βαζίδνληαη ζε 

κεηξήζεηο ηεο ζεξκνθξαζίαο, πίεζεο θαη πγξαζίαο ηεο αηκφζθαηξαο ζηε ζέζε ηνπ 

εθάζηνηε δέθηε.  

2. Ηνλνζθαηξηθφ ζθάικα, πξνθχπηεη απφ ηελ επίδξαζε ηνπ ηκήκαηνο ηεο 

αηκφζθαηξαο, πνπ εθηείλεηαη απφ πεξίπνπ 50 έσο 1000 km απφ ηε γήηλε επηθάλεηα, 

ζηε δηάδνζε ηνπ δνξπθνξηθνχ ζήκαηνο. Ζ χπαξμε ειεπζέξσλ θνξηηζκέλσλ 

ζσκαηηδίσλ ζηελ ηνλφζθαηξα κεηαβάιιεη ηελ ηαρχηεηα, ηε δηεχζπλζε θαη ηελ 

πνιηθφηεηα κε κεγαιχηεξε ηελ επίδξαζε ζηελ ηαρχηεηα θαη ζπλεπψο ζηελ απφζηαζε 

δνξπθφξνπ – δέθηε. Με δέθηεο δηπιήο ζπρλφηεηαο ην ηνλνζθαηξηθφ ζθάικα κπνξεί 

νπζηαζηηθά λα απαιεηθηεί αλ ρξεζηκνπνηήζνπκε θαηάιιειν γξακκηθφ ζπλδπαζκφ 

πξσηνγελψλ παξαηεξήζεσλ ησλ δπν ζπρλνηήησλ. Σν κέγεζνο ηνπ ηνλνζθαηξηθνχ 

ζθάικαηνο, γεληθά πνηθίιεη θαη θπκαίλεηαη απφ πεξίπνπ 1 m έσο θαη πάλσ απφ 100m 

ζηνλ νξίδνληα. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο λχθηαο ην ηνλνζθαηξηθφ ζθάικα κεηψλεηαη 

πέληε θνξέο πεξίπνπ ή θαη πεξηζζφηεξν ζε ζρέζε κε ηε κέξα. 

3. θάικα πνιπαλάθιαζεο (multipath), πξνθχπηεη φηαλ ην ίδην δνξπθνξηθφ 

ζήκα ιακβάλεηαη θαη απφ άιιε ή άιιεο έκκεζεο δηαδξνκέο εθηφο απφ ηελ θαλνληθή 

ηνπ πνξεία, εμαηηίαο ηεο αλάθιαζήο ηνπ ζε γεηηνληθέο επηθάλεηεο, π.ρ. επηθάλεηεο 

θηηξίσλ, κεγάιεο κεηαιιηθέο επηθάλεηαο θ.α. (Δηθφλα 31). Έηζη, ην ζήκα 

αθνινπζψληαο κεγαιχηεξε δηαδξνκή απφ ηελ θαλνληθή, θαζπζηεξεί θαη επεξεάδεη ηηο 

παξαηεξήζεηο GNSS. 

Σν ζθάικα πνιπαλάθιαζεο ηνπ δέθηε είλαη ζπλάξηεζε ηεο γεσκεηξίαο ηνπ 

πεξηβάιινληα ρψξνπ. Δπίζεο εμαξηάηαη απφ ηελ γσλία χςνπο ηνπ δνξπθφξνπ. ζν 

πην κηθξή ε γσλία χςνπο ηφζν κεγαιχηεξν ην ζθάικα πνιπαλάθιαζεο. Ο πην 

αζθαιήο ηξφπνο γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ ζθάικαηνο ηεο πνιπαλάθιαζεο είλαη ε 

θαηάιιειε επηινγή ηεο ζέζεο ηνπ δέθηε γηα ηηο ζηαηηθέο εθαξκνγέο (φρη θνληά ζε 

ςειά γεηηνληθά θηίξηα θαη γεληθά θνληά ζε εκπφδηα).  

Γεληθά ην ζθάικα ηεο πνιπαλάθιαζεο είλαη απφ ηα πην δχζθνια ζηε 

κνληεινπνίεζή ηνπ, γηαηί είλαη αδχλαην λα γλσξίδνπκε εμαξρήο ηελ επίδξαζε ησλ 

γχξσ επηθαλεηψλ ζην ζεκείν πνπ ηνπνζεηνχκε ηνλ δέθηε, κε απνηέιεζκα λα κελ 

ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην καζεκαηηθφ κνληέιν ηεο ζπλφξζσζεο.  

ηηο εθαξκνγέο ζηαηηθνχ ηχπνπ νη επηδξάζεηο ηνπ ηείλνπλ λα κεησζνχλ ιφγσ 

ηεο κεηαβνιήο ηεο γεσκεηξίαο δέθηε-δνξπθφξνπ θαηά ηε δηάξθεηα κηαο κεηξεηηθήο 

πεξηφδνπ πνπ δηαξθεί πεξηζζφηεξν ρξφλν, ελδεηθηηθά πάλσ απφ κηα ψξα. Χζηφζν, ην 

ζθάικα πνιπαλάθιαζεο είλαη ην κφλν πνπ δελ εμαιείθεηαη αθφκε θαη κε δηαδηθαζίεο 

ζρεηηθνχ εληνπηζκνχ ζε κηθξέο γξακκέο βάζεο κεηαμχ ζεκείσλ. Απηφ ζπκβαίλεη 

επεηδή εμαξηάηαη απφ ηε γεσκεηξία θαη ην πεξηβάιινλ θάζε ζεκείνπ ζην νπνίν ε 

θεξαία GPS θάλεη ηηο κεηξήζεηο. Χο εθ ηνχηνπ, νη πνιιαπιέο αλαθιάζεηο απνηεινχλ 

ζεκαληηθή πεγή ελαπνκείλαληνο ζθάικαηνο αθφκα θαη ζηηο δηπιέο δηαθνξέο 

κεηξήζεσλ GPS, νη νπνίεο σο επί ην πιείζηνλ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο απαηηεηηθέο 
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γεσδαηηηθέο εθαξκνγέο. Ζ επίδξαζή ηνπ ζηηο θηλεκαηηθέο εθαξκνγέο είλαη 

κεγαιχηεξε, θαζψο ε ζπλερψο (εμ αηηίαο ηεο θίλεζεο) κεηαβαιιφκελε ζπκπεξηθνξά 

ησλ ζθαικάησλ πνιπαλάθιαζεο θάλεη ην πξφβιεκα αθφκα εληνλφηεξν, αθνχ είλαη 

πνιχ δχζθνιν λα αθαηξεζεί ε ζπγθεθξηκέλε επίδξαζε απφ ηα δεδνκέλα. 

 

 
Δηθφλα 31 : θάικα Πνιπαλάθιαζεο 

 

4. θάικα νιίζζεζεο θχθισλ, είλαη ραξαθηεξηζηηθφ ησλ κεηξήζεσλ θάζεο 

ηνπ θέξνληνο θχκαηνο θαη νθείιεηαη ζε πεξηπηψζεηο εκπνδίσλ ζηελ πνξεία ηνπ 

ζήκαηνο, ζε αδπλακία ησλ ειεθηξνληθψλ θπθισκάησλ ηνπ δέθηε ή θαη πςειήο 

ηνλνζθαηξηθήο δξαζηεξηφηεηαο, πνπ έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ ζηηγκηαία απψιεηα 

ιήςεο ηνπ ζήκαηνο. Μεηά ηελ απψιεηα ιήςεο ζήκαηνο, απφ ηε ζηηγκή 

επαλεγθισβηζκνχ ηνπ ζήκαηνο απφ ηνλ δέθηε φιεο νη επφκελεο κεηξήζεηο είλαη 

επεξεαζκέλεο θαηά ηνλ ίδην αθέξαην αξηζκφ θχθισλ, πνπ κεζνιάβεζαλ ζην 

δηάζηεκα ηεο αδπλακίαο ιήςεο. Σν ζπζηεκαηηθφ απηφ ζθάικα είλαη εχθνια 

αληρλεχζηκν αιιά δχζθνια πξνζδηνξίζηκν θαη ν αθξηβήο ππνινγηζκφο ηνπ είλαη 

εθηθηφο κφλν κε ηε ζχλζεζε παξάγσγσλ κεηξήζεσλ (derived observables) πνπ 

απνηεινχληαη απφ γξακκηθνχο ζπλδπαζκνχο ησλ πξσηνγελψλ ή/θαη ησλ απιψλ ή 

δηπιψλ δηαθνξψλ κεηξήζεσλ θάζεο θαη ελδερνκέλσο κεηξήζεσλ ςεπδναπφζηαζεο  

κε ηε ιήςε ζεκάησλ ζε δχν ή πεξηζζφηεξεο ζπρλφηεηεο.   

 

2.2.  Οη Γείθηεο DOP-RDOP 

Ο δείθηεο DOP είλαη έλαο γεσκεηξηθφο δείθηεο πνπ αληηπξνζσπεχεη ηε 

γεσκεηξηθή ζπκβνιή ησλ παξαηεξήζεσλ ζε κηα ιχζε. πκβαηηθά ην DOP 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα αληηπξνζσπεχζεη ηε γεσκεηξία ηνπ πξνζδηνξηζκνχ ζέζεο 

ελφο ζεκείνπ, αιιά κπνξεί λα επεθηαζεί γηα λα αληηπξνζσπεχζεη ηε γεσκεηξία γηα ηηο 

παξαηεξήζεηο θάζεο δηπιψλ δηαθνξψλ πξσηνγελψλ κεηξήζεσλ. Απηή ε επέθηαζε 

αλαθέξεηαη σο RDOP (Relative DOP ή relative Dilution of Precision) (ζρεηηθή 

αξαίσζε ηεο αθξίβεηαο). 
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2.2.1. DOP (Dilution of Precision) 

Έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ηελ αθξίβεηα ηνπ πξνζδηνξηζκνχ 

ζέζεο είλαη ε "γεσκεηξία ησλ δνξπθφξσλ". Με απιά ιφγηα, ε δνξπθνξηθή γεσκεηξία 

πεξηγξάθεη ηε ζέζε ησλ δνξπθφξσλ απφ ηελ άπνςε ηνπ δέθηε. 

Οη ζπζθεπέο GPS ππνινγίδνπλ ηε ζέζε ηνπο ρξεζηκνπνηψληαο κηα ηερληθή 

απνθαινχκελε "ηξηζδηάζηαηνο πνιππιεπξηζκφο", ε νπνία είλαη ε δηαδηθαζία φπνπ 

δηάθνξεο ζθαίξεο ηέκλνληαη. ηελ πεξίπησζε ηνπ GPS, θάζε ζθαίξα έρεη έλαλ 

δνξπθφξν ζην θέληξν ηεο θαη  ε αθηίλα ηεο ζθαίξαο είλαη ε ππνινγηζκέλε απφζηαζε 

απφ ην δνξπθφξν ζην δέθηε GPS. Ηδαληθά, απηέο νη ζθαίξεο ζα ηέκλνληαλ ζε αθξηβψο 

έλα ζεκείν, κε απνηέιεζκα λα ππάξρεη κφλν κηα πηζαλή ιχζε ζηελ ηξέρνπζα ζέζε, 

αιιά ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, απηφ δελ ζπκβαίλεη, νη ηνκέο δηακνξθψλνπλ πεξηζζφηεξν 

κία πεξηνρή κνξθήο ζθαηξηθνχ πνιχεδξνπ. Ζ ζέζε ηνπ δέθηε ζα κπνξνχζε λα 

βξίζθεηαη κέζα ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν ζηελ πεξηνρή. Ζ ηξέρνπζα ζέζε ζα κπνξνχζε 

λα είλαη νπνηνδήπνηε ζεκείν κέζα ζηελ γθξίδα ρξσκαηηζκέλε πεξηνρή. Ζ αθξίβεηα 

εμαζζελεί φηαλ ε πεξηνρή γίλεηαη κεγαιχηεξε. Ζ παξαθνινχζεζε θαη ν έιεγρνο ηνπ 

ζπληειεζηή γεσκεηξηθήο αθξίβεηαο DOP (Dilution of Precision) είλαη απαξαίηεηα ζε 

εθαξκνγέο πνπ απαηηνχλ κεγάιε αθξίβεηα. 

ην παξαθάησ ζρήκα (Δηθφλα 32) απεηθνλίδνληαη ζηε γθξίδα πεξηνρή νη 

πηζαλέο ζέζεηο ηνπ δέθηε. ην ζρήκα αξηζηεξά κε ηξείο δνξπθφξνπο νη δέθηεο ζα 

πξέπεη λα επηιέμνπλ κία απφ ηηο πνιιέο πηζαλέο ιχζεηο, ελψ δεμηά κε αθφκε ηξείο 

δνξπθφξνπο πνπ δηαλέκνληαη νκνηφκνξθα δεκηνπξγνχλ έλα κηθξφηεξνπ κεγέζνπο 

ζθαηξηθφ πνιχεδξν ζην νπνίν κπνξεί λα αλαδεηεζεί κε κεγαιχηεξε αθξίβεηα ε ιχζε 

γηα ηε ζέζε ηνπ δέθηε  (ν δείθηεο DOP είλαη ρακειφηεξνο). 

 

Δηθφλα 32 : Οη πηζαλέο Θέζεηο ηνπ Γέθηε 

(Πεγή:  www.developerfusion.com/article/4652/writing-your-own-gps-applications-

part-2/2/) 
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Ο αξηζκφο ησλ δνξπθφξσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο 

ζέζεο θαη ε ζρεηηθή γεσκεηξία ηνπο σο πξνο ηνλ νξίδνληα πξνζδηνξίδνπλ ην ζθάικα 

ππνινγηζκνχ ηεο ζέζεο ελφο ρξήζηε. Γηα παξάδεηγκα, αλ ηέζζεξηο δνξπθφξνη είλαη 

ζπγθεληξσκέλνη ζε κηα ίδηα θαηεχζπλζε ζηνλ νξίδνληα, ηφηε έλα κέηξν ζθάικαηνο 

ζηνλ ππνινγηζκφ ησλ απνζηάζεσλ πξνο απηνχο είλαη πηζαλφ λα εηζάγεη δεθάδεο ή 

εθαηνληάδεο κέηξα ζθάικαηνο ζηνλ ππνινγηζκφ ηεο ζέζεο. Αλ φκσο αξθεηνί 

δνξπθφξνη είλαη δηαζθνξπηζκέλνη ζε δηαθνξεηηθέο θαηεπζχλζεηο σο πξνο ηνλ 

νξίδνληα ηφηε ην ζθάικα ζηνλ ππνινγηζκφ ηεο ζέζεο είλαη πηζαλφ λα είλαη κηθξφηεξν 

απφ 1.5m (εθηίκεζε γηα GPS) γηα θάζε κέηξν ζθάικαηνο ζηνλ ππνινγηζκφ ησλ 

απνζηάζεσλ πξνο ηνπο δνξπθφξνπο. Ζ επίδξαζε ηεο γεσκεηξίαο ησλ δνξπθφξσλ ζην 

ζθάικα ππνινγηζκνχ ηεο ζέζεο νλνκάδεηαη GDOP (Geometric Dilution of Precision) 

θαη κπνξεί ρνλδξηθά λα εξκελεπηεί σο ν ιφγνο ηνπ ζθάικαηνο ππνινγηζκνχ ηεο 

ζέζεο κε ην ζθάικα ππνινγηζκνχ ησλ απνζηάζεσλ πξνο ηνπο δνξπθφξνπο, πνπ 

πεξηιακβάλεη θαη ηηο επηδξάζεηο απφ ηε κέηξεζε ηνπ ρξφλνπ. 

Σν αθφινπζν ζρήκα παξνπζηάδεη ηε πεξίπησζε δχν δνξπθφξσλ γηα ηε 

δηζδηάζηαηε πεξίπησζε. Δάλ νη δχν δνξπθφξνη είλαη ζε ζπκθέξνπζα δηάηαμε φπσο 

ζην ζρήκα αξηζηεξά, απφ ηελ άπνςε ηνπ δέθηε κπνξνχλ λα θαλνχλ ζε κηα γσλία 

πεξίπνπ 90° απφ ηνλ έλα ζηνλ άιιν. Οη πηζαλέο ζέζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε 

κέηξεζε ησλ απνζηάζεσλ ηνπ δέθηε απφ θάζε δνξπθφξν ραξαθηεξίδνληαη απφ ηνπο 

γθξίδνπο θχθινπο φπσο θαίλεηαη θαη ζηελ εηθφλα 33. Σν ζεκείν ηεο δηαηνκήο Α ησλ 

δχν θχθισλ είλαη έλαο κηθξφο, ηεηξαγσληθφο ηνκέαο (κπιε) θαη ε θαζνξηζκέλε ζέζε 

ζα είλαη ζρεηηθά αθξηβήο. Χζηφζν εάλ νη δνξπθφξνη ηνπνζεηνχληαη ιίγν πνιχ ζε κηα 

γξακκή απφ ηελ άπνςε ηνπ δέθηε, ην επίπεδν ηεο δηαηνκήο ησλ πηζαλψλ ζέζεσλ είλαη 

αξθεηά κεγαιχηεξν θαη επηκεθπκέλν θαη επνκέλσο ν πξνζδηνξηζκφο ηεο ζέζεο είλαη 

ιηγφηεξν αθξηβήο.   

 

 

 

Δηθφλα 33 : (α) Καιή, (β) Καθή Δπζπγξάκκηζε Γχν Γνξπθφξσλ 

(Πεγή: http://www.kowoma.de/en/gps/errors.htm ) 
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Ζ ηδαληθή πεξίπησζε γεσκεηξίαο απφ ζεσξεηηθή άπνςε θαη απφ πξαθηηθή 

εκπεηξία πξνθχπηεη φηαλ νη ηέζζεξηο επηιεγφκελνη δνξπθφξνη θαη ην ζεκείν 

ελδηαθέξνληνο ζρεκαηίδνπλ έλα θαλνληθφ ηεηξάεδξν ζην ρψξν θαη βξίζθνληαη ζε 

ηέηνηα δηάηαμε, ψζηε ν έλαο δνξπθφξνο λα είλαη θαηεπζείαλ θαηαθφξπθα πάλσ απφ 

ηελ ηνπνζεζία ηνπ δέθηε ηνπ ρξήζηε θαη νη άιινη ηξεηο δνξπθφξνη λα είλαη 

νκνηφκνξθα θαηαλεκεκέλνη ζηνλ νξίδνληα ηνπ δέθηε θαη λα βξίζθνληαη φζν ην 

δπλαηφλ ζε ρακειφηεξεο γσλίεο χςνπο (βι. ζπγθξηηηθά ηελ Δηθφλα 35). 

Μία απφ ηηο κεζφδνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο 

απφζηαζεο δνξπθφξνπ – δέθηε, είλαη ε κέηξεζε ηεο ςεπδναπφζηαζεο. Ξεθηλψληαο 

απφ ηελ καζεκαηηθή ζρέζε πνπ καο δίλεη ηελ ςεπδναπφζηαζε, κπνξνχκε λα βξνχκε 

ηηο ζρέζεηο πνπ ππνινγίδνπλ ηηο ηηκέο γηα ηνπο δείθηεο DOP, γηα ηελ πεξίπησζε πνπ ν 

αξηζκφο ησλ παξαηεξνχκελσλ δνξπθφξσλ ππεξβαίλεη ηνπο ηέζζεξεηο. Ζ παξαθάησ 

ζρέζε καο δίλεη ηελ κέηξεζε ηεο ςεπδναπφζηαζεο πξνο ηνπο δνξπθφξνπο: 
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φπνπ ν δείθηεο s είλαη ν αξηζκφο ηνπ δνξπθφξνπ, ν δείθηεο r είλαη ν δέθηεο, ε 

παξάκεηξνο c είλαη ε ηαρχηεηα ηνπ θσηφο, dt θαη dΣ είλαη ηα ζθάικαηα ηνπ 

ρξνλνκέηξνπ ηνπ δνξπθφξνπ θαη ηνπ δέθηε αληίζηνηρα απφ ηε ρξνληθή θιίκαθα ηνπ 

δνξπθνξηθνχ ζπζηήκαηνο, diono θαη dtrop είλαη ηα ζθάικαηα ζηε κέηξεζε εμ αηηίαο 

ησλ επηδξάζεσλ ηεο ηνλφζθαηξαο θαη ηεο ηξνπφζθαηξαο, dξ είλαη ην ζθάικα ζηελ 

ππνινγηζκέλε απφζηαζε δέθηε δνξπθφξνπ απφ ηα ζθάικαηα ζηελ ηξνρηαθή 

εθεκεξίδα, dε ππνδειψλεη ην ζφξπβν ηεο κέηξεζεο,  θαη (Υ
s
, Τ

s
, Ε

s
), (Υr, Τr, Εr) είλαη 

νη γεσθεληξηθέο ζπληεηαγκέλεο ηνπ δνξπθφξνπ θαη ηνπ δέθηε αληίζηνηρα. Σα 

ζθάικαηα ησλ δνξπθνξηθψλ ρξνλνκέηξσλ dt ιακβάλνληαη ππφςε απφ ηηο 

παξακέηξνπο ζην εθπεκπφκελν απφ ηνπο δνξπθφξνπο κήλπκα πινήγεζεο. Σα 

ηνλνζθαηξηθά ζθάικαηα diono κνληεινπνηνχληαη κε ηε ρξήζε κεηξήζεσλ ζε δχν 

ζπρλφηεηεο ή κε ηε ρξήζε παξακέηξσλ πνπ εθπέκπνληαη κέζσ ηνπ κελχκαηνο 

πινήγεζεο, ελψ γηα ηα ζθάικαηα ηεο ηξνπφζθαηξαο dtrop ρξεζηκνπνηνχληαη εκπεηξηθά 

κνληέια ζε ζπλάξηεζε κε ελδείμεηο ησλ παξακέηξσλ (ζεξκνθξαζία, πίεζε, πγξαζία) 

ηεο αηκφζθαηξαο. Ο φξνο (c x dΣ) ππνδειψλεη φηη ε κέηξεζε ηεο απφζηαζεο 

δνξπθφξνπ-δέθηε εκπεξηέρεη έλα ζεκαληηθφ ζθάικα απφ ηελ έιιεηςε ζπγρξνληζκνχ 

ηνπ ρξνλνκέηξνπ ηνπ δέθηε θαη γηα ηνλ ιφγσ απηφ ρξεζηκνπνηείηαη ν φξνο 

«ςεπδναπφζηαζε» γηα λα δειψζεη φηη ε παξαπάλσ ηηκή είλαη απιά κηα αθξηβήο 

πξνζέγγηζε ηεο γεσκεηξηθήο (πξαγκαηηθήο) απφζηαζε δνξπθφξνπ-δέθηε πνπ δίλεηαη 

απφ ηε ζρέζε : 

ξ
s
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Ο πίλαθαο ζρεδηαζκνχ Α ησλ παξαηεξήζεσλ δηακνξθψλεηαη κεηά απφ ηε 

γξακκηθνπνίεζε ηεο ζρέζεο ηεο ςεπδναπφζηαζεο, βξίζθνληαο ηηο κεξηθέο 

παξαγψγνπο σο πξνο ηνπο αγλψζηνπο (ηηο ζπληεηαγκέλεο ηνπ δέθηε Υ,Τ,Ε θαη ηελ 

απφθιηζε ησλ ρξνλνκέηξσλ dt). 

Οη κεξηθέο παξάγσγνη είλαη : 
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έηζη ψζηε ν πίλαθαο ζρεδηαζκνχ Α παίξλεη ηε κνξθή : 

 

Σηο ηηκέο ησλ DOP κπνξνχκε λα ηηο απνθηήζνπκε απφ ηα ζηνηρεία ηεο 

δηαγσλίνπ ηνπ πίλαθα κεηαβιεηφηεηαο-ζπκκεηαβιεηφηεηαο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ 

ζέζεο απφ ην ζρεκαηηζκφ ησλ δνξπθφξσλ, ν νπνίνο δίλεηαη απφ ηε ζρέζε : 

CΥ = (A
Σ
×Α)

-1
 

θαη έρεη ηα εμήο ζηνηρεία (γηα γεσδαηηηθέο ζπληεηαγκέλεο (a) θαη γηα θαξηεζηαλέο (b)): 

 

πλήζσο είλαη πην εμππεξεηηθφ λα κειεηνχκε ηα απνηειέζκαηα ζηε κνξθή 

ηνπ ηνπηθνχ γεσδαηηηθνχ ζπζηήκαηνο αλαθνξάο.  

Απφ ηνπο πίλαθεο CX νη δείθηεο DOP ππνινγίδνληαη απφ ηε ηεηξαγσληθή ξίδα 

ηνπ αζξνίζκαηνο ησλ ζηνηρείσλ ηεο δηαγσλίνπ σο εμήο (Πίλαθαο 14): 
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Πίλαθαο 14 : Δίδε Γηαθνξεηηθψλ Γεηθηψλ DOP 

 

ΣΗΜΖ 

DOP 
ΔΚΣΊΜΖΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

1 Ηδαληθφ 

Δίλαη ην πην πςειφ επίπεδν εκπηζηνζχλεο πνπ 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα εθαξκνγέο πνπ 

απαηηνχλ ηελ πςειφηεξε αθξίβεηα θάζε ρξνληθή 

ζηηγκή. 

2-3 Δμαηξεηηθφ 

‟ απηφ ην επίπεδν εκπηζηνζχλεο, νη κεηξήζεηο 

είλαη αθξηβείο γηα φιεο ηηο εθαξκνγέο εθηφο απφ ηηο 

πνιχ επαίζζεηεο 

4-6 Καιφ 

Απεηθνλίδεη ην επίπεδν πνπ ραξαθηεξίδεηαη σο 

ιηγφηεξν θαηάιιειν γηα εθηέιεζε εθαξκνγψλ 

αθξηβείαο. Οη κεηξήζεηο ζα κπνξνχζαλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε δεκηνπξγία αμηφπηζησλ 

πξνηάζεσλ ζηηο δηαδξνκέο πινήγεζεο. 

7-8 Μέηξην 
Οη κεηξήζεηο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα 

ππνινγηζκνχο 

9-20 Δπαξθέο 
Αλαπαξηζηά έλα ρακειφ επίπεδν εκπηζηνζχλεο θαη 

ζα ρξεζίκεπε ζε κία ρνληξηθή εθηίκεζε ηεο ζέζεο. 

21-50 Φησρφ 
ε απηφ ην επίπεδν, νη κεηξήζεηο είλαη αλαθξηβείο 

θαη πξέπεη λα απνξξίπηνληαη 

 

Πίλαθαο 15 : Δξκελεία ησλ Σηκψλ PDOP 

(Πεγή:  www.developerfusion.com/article/4652/writing-your-own-gps-applications-

part-2/2/) 
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ηνλ πίλαθα 15 παξνπζηάδεηαη κηα θιίκαθα ηαμηλφκεζεο ησλ ηηκψλ ησλ 

δεηθηψλ DOP πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο δηάθνξεο εθαξκνγέο. πλήζσο 

ρξεζηκνπνηνχληαη ηηκέο κεηαμχ 2 θαη 8. 

Ζ ηεηξαγσληθή ξίδα ηνπ αζξνίζκαηνο ησλ ηεηξαγψλσλ ησλ ηειηθψλ 

θαξηεζηαλψλ ή επίπεδσλ νξζνγσλίσλ ζπληεηαγκέλσλ φζν θαη ηνπ ζθάικαηνο ηνπ 

ρξνλνκέηξνπ ηνπ δέθηε νλνκάδεηαη GDOP (Geometric Dilution of Precision). Δίλαη 

έλα κέηξν αθξηβείαο πνπ εμαξηάηαη απφ ηελ γεσκεηξία ηνπ δνξπθνξηθνχ 

ζρεκαηηζκνχ σο πξνο ην δέθηε ηε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή. 

ηε παξαθάησ εηθφλα (Δηθφλα 34) απεηθνλίδνληαη δπν λνεηά ηεηξάεδξα ηα 

νπνία ζρεκαηίδνληαη απφ ηε δηάηαμε ησλ δνξπθφξσλ ζην ρψξν πάλσ απφ ηνλ δέθηε. 

ζν πην νκνηφκνξθε είλαη ε θαηαλνκή ησλ δνξπθφξσλ ζε φιεο ηηο θαηεπζχλζεηο 

πάλσ απφ ηνλ ηνπηθφ νξίδνληα ηνπ δέθηε, ηφζν κηθξφηεξν (θαιχηεξν) είλαη ην GDOP. 

Γεληθά φζνπο πεξηζζφηεξνπο δνξπθφξνπο ιακβάλνπκε ηφζν θαιχηεξν είλαη ην 

GDOP. 

 

 

 

Δηθφλα 34 : (αξηζηεξά) Καθή, (δεμηά) Καθή Γεσκεηξία Γνξπθφξσλ 
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Δηθφλα 35 : Ζ Μνλαδηαία θαίξα & Σέζζεξα Γηαλχζκαηα 

(Πεγή: “Dilution of Precision”, Richard Langley, www.gpsworld.com) 

Αλ ζεσξήζνπκε κία κνλαδηαία ζθαίξα κε θέληξν ηνλ δέθηε, ηφηε ηα 

δηαλχζκαηα απφ ηνλ δέθηε πξνο ηνπο ηέζζεξηο δνξπθφξνπο ηέκλνπλ ηελ κνλαδηαία 

ζθαίξα ζε ηέζζεξα ζεκεία. Με θνξπθέο ηα ηέζζεξα ζεκεία δεκηνπξγείηαη έλα 

ηεηξάεδξν (Δηθφλα 35). Απνδεηθλχεηαη φηη ε ηηκή ηνπ PDOP είλαη ηζνδχλακε κε ηελ 

αληίζηξνθε ηηκή ηνπ φγθνπ V ηνπ ηεηξάεδξνπ . 

Ηζρχεη δειαδή : PDOP=1/V 

Ζ γεσκεηξία ησλ δνξπθφξσλ είλαη επίζεο ζρεηηθή φηαλ ρξεζηκνπνηείηαη ν 

δέθηεο ζε νρήκαηα ή θνληά ζε πςειά θηήξηα. Δάλ κεξηθά απφ ηα ζήκαηα 

κπινθάξνληαη, νη ππφινηπνη δνξπθφξνη θαζνξίδνπλ ηελ πνηφηεηα ηνπ πξνζδηνξηζκνχ 

ζέζεο θαη εάλ ν πξνζδηνξηζκφο είλαη εθηθηφο. Δάλ ν πξνζδηνξηζκφο ζέζεο είλαη 

δπλαηφο ζε ηέηνηα πεξηβάιινληα, ζπλήζσο δελ είλαη πνιχ αθξηβήο. ζν κεγαιχηεξν 

είλαη ην θξπκκέλν κέξνο ηνπ νπξαλνχ, ηφζν δπζθνιφηεξνο γίλεηαη θαη ν 

πξνζδηνξηζκφο ζέζεο ηνπ δέθηε.   

Οη πεξηζζφηεξνη δέθηεο GPS φρη κφλν δείρλνπλ ηνλ αξηζκφ ιακβαλφκελσλ 

δνξπθφξσλ, αιιά θαη ηε ζέζε ηνπο ζηνλ νπξαλφ. Απηφ επηηξέπεη ζην ρξήζηε λα 

θξίλεη, εάλ έλαο ζρεηηθφο δνξπθφξνο θξχβεηαη απφ έλα εκπφδην θαη εάλ αιιάμεη ηε 

ζέζε ηνπ γηα κεξηθά κέηξα βειηηψζεη ηελ αθξίβεηά ηνπ. Πνιιά φξγαλα παξέρνπλ κηα 

δήισζε ηεο αθξίβεηαο ησλ κεηξεκέλσλ ηηκψλ. 
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2.2.2. RDOP (Relative Dilution of Precision) 

Ο δείθηεο RDOP (Relative Dilution of Precision), φπσο ν DOP ππνινγίδεηαη 

σο ε ηεηξαγσληθή ξίδα ηνπ αζξνίζκαηνο ηεο δηαγσλίνπ ηνπ πίλαθα κεηαβιεηφηεηαο-

ζπκκεηαβιεηφηεηαο CΥ  ζηε πεξίπησζε ησλ δηπιψλ δηαθνξψλ θάζεο ζηηο δηαδηθαζίεο 

ζρεηηθνχ εληνπηζκνχ πνπ ζπλήζσο εθαξκφδνληαη ζηηο γεσδαηηηθέο εθαξκνγέο. 

 

Ζ δηπιή δηαθνξά νξίδεηαη σο ε δηαθνξά δπν ηαπηφρξνλσλ παξαηεξήζεσλ 

κεηαμχ δχν δεθηψλ σο πξνο δχν δνξπθφξνπο. ηελ εηθφλα 36 ην ζχκβνιν Α1 

αληηπξνζσπεχεη ηελ παξαηήξεζε κεηαμχ ηνπ δέθηε Α θαη ηνπ δνξπθφξνπ 1, ην 

ζχκβνιν B2 αληηπξνζσπεχεη ηελ παξαηήξεζε κεηαμχ ηνπ δέθηε Β θαη ηνπ 

δνξπθφξνπ 2 θαη  νχησ θαζεμήο. 

 

 

 
 

Δηθφλα 36 : Γηπιή Γηαθνξά Παξαηεξήζεσλ GPS 

(Πεγή: C. Erikson, 1992) 
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Έλα βαζηθφ φθεινο ζηελ εθαξκνγή δηπιψλ δηαθνξψλ είλαη ε δπλαηφηεηά ηνπ 

λα κεηψζεη ή λα απνβάιεη θαλείο πνιιά απφ ηα ζθάικαηα ησλ πξσηνγελψλ 

παξαηεξήζεσλ GPS. Απαιείθνληαη κε απηφ ηνλ ηξφπν ηα θνηλά ζθάικαηα ησλ 

δεθηψλ, θπξίσο ηα ζθάικαηα ησλ ρξνλνκέηξσλ ηνπο, επεηδή  ηα ζθάικαηα 

ρξνλνκέηξσλ ησλ δνξπθφξσλ θαη ησλ δεθηψλ αθπξψλνληαη. Σα ηνλνζθαηξηθά, 

ηξνπνζθαηξηθά θαη ηξνρηαθά ζθάικαηα κεηψλνληαη επίζεο ζε κεγάιν βαζκφ κέζσ 

ησλ δηπιψλ δηαθνξψλ γηα κηθξέο βάζεηο (< 10 km), φπνπ ηα ζθάικαηα ησλ δχν 

δεθηψλ ζπζρεηίδνληαη ζε κεγάιν βαζκφ, φπσο θαίλεηαη ελδεηθηηθά ζηε δεχηεξε απφ 

ηηο εηθφλεο 36, φπνπ ε ζπζρέηηζε ππνδειψλεηαη απφ ηε ζπκπεξίιεςε ζηηο δχν 

εμηζψζεηο παξαηήξεζεο δηπιψλ δηαθνξψλ πνπ ζρεκαηίδνληαη ζηε πξνθεηκέλε 

πεξίπησζε κεηαμχ ησλ ηαπηφρξνλσλ παξαηεξήζεσλ δχν δεθηψλ πξνο ηξεηο 

δνξπθφξνπο.  

 

Ζ εμίζσζε ηεο δηπιήο δηαθνξάο ησλ αληίζηνηρσλ ςεπδναπνζηάζεσλ ζε απηή 

ηε πεξίπησζε γίλεηαη: 
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φπνπ νη δείθηεο s1 θαη s2 ππνδειψλνπλ ηνπο δνξπθφξνπο 1 θαη 2, νη δείθηεο rA θαη rB 

ηνπο δέθηεο Α θαη Β, θαη (Υ
s1

, Τ
s1

, Ε
s1

), (Υ
s2

, Τ
s2

, Ε
s2

),  (ΥrΑ, ΤrΑ, ΕrΑ), (ΥrΒ, ΤrΒ, ΕrΒ) 

είλαη νη γεσθεληξηθέο ζπληεηαγκέλεο ηνπ δνξπθφξνπ θαη ηνπ δέθηε αληίζηνηρα. 

 

Ο πίλαθαο ζρεδηαζκνχ Α ησλ παξαηεξήζεσλ ζε απηή ηε πεξίπησζε 

δηακνξθψλεηαη επίζεο κεηά απφ ηε γξακκηθνπνίεζε ηεο πξνεγνχκελεο ζρέζεο ησλ 

ςεπδναπφζηαζεσλ, βξίζθνληαο ηηο κεξηθέο παξαγψγνπο σο πξνο ηνπο αγλψζηνπο (ηηο 

ζπληεηαγκέλεο (ΥrΑ, ΤrΑ, ΕrΑ) ηνπ άγλσζηνπ δέθηε). 

Οη κεξηθέο παξάγσγνη είλαη : 
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ε απηή ηε πεξίπησζε  ν πίλαθαο ζρεδηαζκνχ ΑDD (ν δείθηεο DD ρξεζηκνπνηείηαη γηα 

λα ηνλ δηαθνξνπνηήζεη απφ ηνλ αληίζηνηρν πξνεγνχκελν πίλαθα Α ησλ πξσηνγελψλ 

κεηξήζεσλ ςεπδναπφζηαζεο) είλαη : 
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Ο πίλαθαο κεηαβιεηφηεηαο-ζπκκεηαβιεηφηεηαο ζην γεσδαηηηθφ ζχζηεκα πνπ 

αληηζηνηρεί ζηηο δηπιέο δηαθνξέο δίλεηαη απφ ηελ αληίζηνηρε ζρέζε: CΥ = 

(ADD
Σ
×ΑDD)

-1
  

 

 
 

Ζ δηαθνξά ηνπ απφ ηνλ αληίζηνηρν πίλαθα κεηαβιεηφηεηαο-

ζπκκεηαβιεηφηεηαο ηνπ δείθηε DOP είλαη φηη ζε απηή ηε πεξίπησζε απνπζηάδεη ε 

γξακκή θαη ε ζηήιε ησλ ζθαικάησλ ηνπ ρξφλνπ αθνχ εμαιείθνληαη ηα ζθάικαηα 

ρξνλνκέηξσλ ησλ δνξπθφξσλ θαη ησλ δεθηψλ. πλεπψο ζηελ πεξίπησζε πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη κεηξήζεηο ςεπδναπφζηαζεο ή κεηξήζεηο θάζεο κε ηηο παξακέηξνπο 

ηεο αζάθεηαο θάζεο λα πξνζδηνξίδνληαη ζε κνξθή αθέξαησλ ηηκψλ (fixed 

ambiguities) ν αληίζηνηρνο δείθηεο RGDOP δελ πξνζδηνξίδεηαη, θαη αληί απηνχ 

ρξεζηκνπνηείηαη ν δείθηεο RΡDOP. Δπηπιένλ, εάλ ρξεζηκνπνηνχληαη δηπιέο δηαθνξέο 

κεηξήζεσλ θάζεο (αληί ςεπδναπνζηάζεσλ), ν παξαπάλσ πίλαθαο κεηαβιεηφηεηαο-

ζπκκεηαβιεηφηεηαο πεξηιακβάλεη επηπιένλ ζεηξέο θαη ζηήιεο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηηο 

αληίζηνηρεο παξακέηξνπο αζάθεηαο ηεο θάζεο γηα ηα αληίζηνηρα δεχγε κεηαμχ δεθηψλ 

θαη δνξπθφξσλ. Απφ ηνλ CX νη ζρεηηθνί δείθηεο DOP ππνινγίδνληαη απφ ηε 

ηεηξαγσληθή ξίδα ηνπ αζξνίζκαηνο ησλ ζηνηρείσλ ηεο δηαγσλίνπ σο εμήο: 
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Πίλαθαο 16 : Δίδε ησλ ζρεηηθψλ δεηθηψλ DOP γηα δηπιέο δηαθνξέο 

(Πεγή: C. Erikson, 1992) 

 

Έρεη απνδεηρζεί (απφ ηνπο C. Park, θαη I. Kim, 2000) φηη γηα ηηο δηπιέο 

δηαθνξέο κεηξήζεσλ θψδηθα ή θάζεο, κεηαμχ ησλ δεηθηψλ PDOP θαη RPDOP ηζρχεη 

ε ζρέζε:       √      . Γειαδή, ε γεσκεηξηθή αθξίβεηα ησλ κεηξήζεσλ 

δηπιήο δηαθνξάο ρεηξνηεξεχεη θαηά 244.1  ζε ζρέζε κε ηε γεσκεηξηθή αθξίβεηα 

ησλ αληίζηνηρσλ πξσηνγελψλ κεηξήζεσλ θαηά ηε δηαδηθαζία απφιπηνπ εληνπηζκνχ, 

σζηφζν ε ηειηθή αθξίβεηα ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ ζρεηηθνχ εληνπηζκνχ κε ηηο δηπιέο 

δηαθνξέο κεηξήζεσλ θψδηθα ή θάζεο ζα είλαη θαιχηεξε αθνχ ηα ζθάικαηα ησλ 

πξσηνγελψλ κεηξήζεσλ κεηψλνληαη ζε κεγάιν βαζκφ ή ζρεδφλ απαιείθνληαη, 

ηνπιάρηζηνλ ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη βάζεηο κεηαμχ ησλ επίγεησλ ζεκείσλ είλαη 

κηθξνχ κήθνπο (π.ρ. < 10 km).  

    

ηελ πξάμε, νη δείθηεο DOP είλαη έλα επξέσο απνδεθηφ κέηξν εθηίκεζεο ηεο 

επίδξαζεο ηεο ζρεηηθήο γεσκεηξίαο δεθηψλ-δνξπθφξσλ ζηελ ηειηθή αλακελφκελε 

αθξίβεηα εληνπηζκνχ ησλ ζεκείσλ ελδηαθέξνληνο θαη γη‟ απηφ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο 

πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο. Αληίζεηα, νη ζρεηηθνί δείθηεο RDOP ρξεζηκνπνηνχληαη 

ζπάληα θαη δελ έρνπλ γίλεη απνδεθηνί ζηνλ ίδην βαζκφ.  

 

Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη DOP θαη RDOP είλαη αξηζκνί θαη δελ παξέρνπλ ην 

πιήξεο ζχλνιν πιεξνθνξηψλ πνπ παξέρνληαη ζην πίλαθα κεηαβιεηφηεηαο-

ζπκκεηαβιεηφηεηαο. Δληνχηνηο, θαη νη δχν απηνί δείθηεο είλαη ζεκαληηθά εξγαιεία 

πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα αλαιχζνπλ ηε γεσκεηξηθή δχλακε ησλ 

ιχζεσλ GPS. 
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2.3. Ο Γείθηεο UERE 

Γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαιχζεθαλ παξαπάλσ γηα ηα ζθάικαηα ησλ 

απνηειεζκάησλ, είλαη βνιηθφ λα κεηαηξαπεί θάζε ζθάικα ζε έλα ηζνδχλακν ζθάικα 

ηεο απφζηαζεο ρξήζηε-δνξπθφξνπ πνπ κεηξάηαη απφ ηνλ δέθηε, ην νπνίν 

απνθαιείηαη UERE (User Equivalent Range Error Budget). 

 

Σν UERE αθνξά έλαλ πξνυπνινγηζκφ ζθαικάησλ, πνπ εθθξάδεη ηε ζπλνιηθή 

επίδξαζε ησλ ζθαικάησλ ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ηε δηάδνζε ηνπ ζήκαηνο 

(αηκνζθαηξηθά ζθάικαηα, ζθάικα πνιπαλάθιαζεο), κε ηνπο δνξπθφξνπο (ζθάικα 

δνξπθνξηθήο εθεκεξίδαο, ζθάικα ρξνλνκέηξνπ δνξπθφξνπ) θαη κε ηνπο δέθηεο 

(ζφξπβνο, ζθάικα ρξνλνκέηξνπ δέθηε). Σν ζχλνιν απηφ πξνθχπηεη απφ θάζε 

αλεμάξηεηε πεγή ζθαικάησλ θαη κεηαηξέπεηαη ζε έλα θαη κνλαδηθφ ζθάικα 

απφζηαζεο, ην νπνίν είλαη πξαθηηθά ην UERE. 

 

Ο δείθηεο UERE νξίδεηαη σο εμήο : 

 

, [cm] 

 

φπνπ  ζi είλαη ε εθάζηνηε επηκέξνπο ζπλεηζθνξά ιφγσ ησλ επηδξάζεσλ ηεο 

ηξνπφζθαηξαο θαη ηνλφζθαηξαο, ζνξχβνπ δεθηψλ, ηξνρηαθψλ εθεκεξίδσλ, 

δνξπθνξηθψλ ξνινγηψλ θαη πνιπαλάθιαζεο [cm]. 

 

Ο παξαθάησ πίλαθαο 17, απνηειεί  έλα ηππηθφ παξάδεηγκα ελφο πίλαθα ηηκψλ 

UERE γηα ην ζχζηεκα Galileo. ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε είλαη έλαο πίλαθαο γηα 

ηελ αλνηρηή ππεξεζία Open Service γηα κνλή ζπρλφηεηα E5a γηα πεδνχο θαη νρήκαηα 

πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ην πξφγξακκα επεμεξγαζίαο GSSF.  

 

Παξαηεξνχκε φηη ζην ηειηθφ απνηέιεζκα ζπλεηζθέξνπλ δηάθνξα ζθάικαηα 

φπσο: ησλ ελαπνκελφλησλ ζθαικάησλ απφ ηε κνληεινπνίεζε ησλ επηδξάζεσλ ηεο 

ηνλφζθαηξαο, ιφγσ θαζνξηζκνχ ηεο ηξνρηάο θαη ζπγρξνληζκνχ ησλ δνξπθνξηθψλ 

ρξνλνκέηξσλ, ησλ ελαπνκελφλησλ ζθαικάησλ γηα ηηο επηδξάζεηο ηεο ηξνπφζθαηξαο, 

ιφγσ ζεξκηθνχ ζνξχβνπ, παξεκβνιψλ θαη ηπραίαο πνιπαλάθιαζεο, ιφγσ 

ζπζηεκαηηθνχ ζθάικαηνο πνιπαλάθιαζεο, ιφγσ δηαθνξεηηθψλ επηδξάζεσλ ζηηο 

κεηξήζεηο θψδηθα θαη θάζεο εμ αηηίαο ηεο ηνλφζθαηξαο. Παξαηεξνχκε φηη νη δείθηεο 

UERE δίλνληαη κε βάζε ηελ γσλία χςνπο δηφηη ην ζθάικα απφζηαζεο πνπ 

εθθξάδεηαη θπκαίλεηαη κεηαβαιιφκελν αληηζηξφθσο αλάινγα απφ ηε γσλία 

αλχςσζεο. Καζψο απμάλεηαη ε γσλία αλχςσζεο κεηψλεηαη ην ζθάικα. Γηα 

παξάδεηγκα ζε γσλίεο 90 κνηξψλ γίλνληαη κεηξήζεηο πξνο δνξπθφξνπο θάζεηνπο ζηνλ 

νξίδνληα φπνπ ην ζήκα δηαλχεη ηε ζπληνκφηεξε δηαδξνκή κε ηηο κηθξφηεξεο 

αηκνζθαηξηθέο επηδξάζεηο. 
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Πίλαθαο 17 : Παξάδεηγκα Πίλαθα Σίκσλ UERE 

(Πεγή: www.gssf.info/Documents/GSSFP2.OM.002 - Algorithms and Models) 

ηελ Δηθφλα 37 ην ζήκα απφ ην δνξπθφξν 1 ηαμηδεχεη κέζσ κηθξφηεξνπ 

πάρνπο ηεο αηκφζθαηξαο, κε ζπλέπεηα ηε ιηγφηεξε δηαζηξέβισζε ηνπ. Ο δνξπθφξνο 

2 είλαη ρακειά ζηνλ νξίδνληα, κε ζπλέπεηα ηε ζεκαληηθή αηκνζθαηξηθή 

δηαζηξέβισζε ησλ ζεκάησλ ηνπ. 

 

 
Δηθφλα 37 : Γηαθνξεηηθά  Πάρε Αηκφζθαηξαο 

(Πεγή: www.developerfusion.com/article/4652/writing-your-own-gps-applications-

part-2/2/) 

 

Παξαθάησ (Δηθφλα 38) δίλεηαη ελδεηθηηθά έλα κέηξν ζχγθξηζεο κεηαμχ ησλ 

δπν ζπζηεκάησλ GPS θαη Galileo, πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ αληηζηνηρία ησλ UERE γηα 

δέθηεο κνλήο ζπρλφηεηαο L1. 
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Δηθφλα 38: χγθξηζε UERE γηα ζπζηήκαηα GPS θαη Galileo 

(Πεγή: www.gssf.info/Documents/GSSFP2.OM.002 - Algorithms and Models) 

πσο θαίλεηαη ζην ζρήκα, ην Galileo γηα παξαηεξήζεηο ίδηαο ζπρλφηεηαο (L1) 

δίλεη κηθξφηεξεο ηηκέο UERE ζε ζρέζε κε ην GPS γηα ηηο ίδηεο γσλίεο χςνπο ησλ 

δνξπθφξσλ. Άξα αλακέλεηαη θαη θαιχηεξε αθξίβεηα ζηνλ εληνπηζκφ ζέζεο. Ζ 

απφθιηζε ζηηο κεηαμχ ηνπο ηηκέο ησλ ζθαικάησλ γηα ηα δπν ζπζηήκαηα μεθηλά απφ 

ιίγα εθαηνζηά θαη θηάλεη ζρεδφλ κέρξη ην 1 m (γηα γσλία χςνπο 50
ν
). Σν ζθάικα 

απφζηαζεο πνπ εθθξάδεηαη κε ηελ ηηκή UERE θπκαίλεηαη κεηαμχ ησλ 4 m έσο 8,5 m 

κεηαβαιιφκελν αληηζηξφθσο αλάινγα απφ ηε γσλία χςνπο. Καζψο απμάλεηαη ε 

γσλία χςνπο κεηψλεηαη ην ζθάικα, γεγνλφο αλακελφκελν αθνχ π.ρ. γηα γσλία 90 

κνηξψλ γίλνληαη κεηξήζεηο κφλν σο πξνο δνξπθφξνπο πνπ βξίζθνληαη θάζεηα πάλσ 

απφ ηνλ νξίδνληα θαη σο εθ ηνχηνπ ην ζήκα ηαμηδεχεη απφ ηελ πην ζχληνκε δηαδξνκή 

κε ηηο κηθξφηεξεο επηδξάζεηο. 

 

Απνδεηθλχεηαη φηη γηα ην ηειηθφ ζθάικα κεηξήζεσλ ζε έλα ζπλδπαζκφ δχν 

GNSS (π.ρ. GPS θαη Galileo) ηζρχεη ν παξαθάησ ηχπνο: 

 
 

ν ζπληειεζηήο κε ηνλ νπνίν πνιιαπιαζηάδεηαη ην DOP θαη ζηα δχν ζπζηήκαηα είλαη 

ν ζπλδπαζκφο ησλ UERE ησλ δχν ζπζηεκάησλ. (Πεγή: “Combining Galileo PRS and 

GPS M-Code”, G. Hein,  J.  Rodriguez ) 
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2.4. Ο Γείθηεο NSP 

Ο δείθηεο αθξίβεηαο ζπζηεκάησλ πινήγεζεο (NSP: Navigation System 

Precision) πεξηγξάθεη ηε δηαζπνξά, θαηά ην δηάζηεκα κηαο ζεηξάο κεηξήζεσλ, ησλ 

εθηηκψκελσλ ηηκψλ ηεο ζέζεο  ηνπ δέθηε γχξσ απφ ηε κέζε ζέζε. Ο ίδηνο ν κέζνο 

φξνο κπνξεί λα είλαη δηαθνξεηηθφο  απφ ηελ πξαγκαηηθή ζέζε αιιά ν δείθηεο NSP 

δελ δείρλεη απηφ. Σν NSP ππνινγίδεηαη απφ ηνλ δείθηε UERE πνπ είλαη  

ππνινγηζκέλν απφ ην ηχπν πεξηβάιινληνο (T. Jordan, 2004). 

 

NSP = UERE × PDOP (ή GDOP) 

 

Ζ αλάιπζε NSP επηζηξέθεη ηε κέζε, κέγηζηε, ειάρηζηε, θαη ζηαζεξή 

απφθιηζε NSP γηα θάζε ζεκείν ζε έλα πιέγκα (grid) ζεηξάο δεθηψλ ζηε πεξηνρή 

ελδηαθέξνληνο. Ζ αλάιπζε ππνινγίδεη θαη θαηαγξάθεη ην δηαθνξεηηθφ NSP εθηηκά 

ζπγθεθξηκέλα ONSP (Overall NSP), TNSP (Time NSP),  HNSP (Horizontal NSP) θαη 

VNSP (Vertical NSP) σο ζηηγκηαία θαηαγξακκέλα ζηνηρεία, γηα  θάζε δέθηεο 

ρξεζηψλ θαη γηα νιφθιεξε ηε δηάξθεηα κηαο πξνζνκνίσζεο γηα πεξαηηέξσ κεηά 

επεμεξγαζία. 

 

Γηα λα ππνινγίζεη ην NSP, απαηηείηαη ν πίλαθαο κεηαβιεηφηεηαο-

ζπκκεηαβιεηφηεηαο C: 

 
φπνπ Α είλαη ν πίλαθαο παξαηεξήζεσλ ν νπνίνο ππνινγίδεηαη φπσο ζην δείθηε DOP. 

φπνπ W είλαη ν πίλαθαο βάξνπο: 

 
Δάλ νη ηζφηηκνη ζπληειεζηέο εθθξάδνληαη ζην ηνπηθφ πιαίζην αλαθνξάο 

δεθηψλ, ηφηε νη δείθηεο PNSP (Position NSP), HNSP (Horizontal NSP), VNSP 

(Vertical NSP)  θαη TNSP (Time NSP) κπνξνχλ λα ππνινγηζηνχλ σο: 
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Δάλ ν πίλαθαο Α  δελ ππνινγίδεηαη ζηηο ηνπηθέο ζπληεηαγκέλεο ηνπ δέθηε ηνπ 

ρξήζηε, ηφηε πξέπεη λα εθηειεζηεί πξψηα έλαο κεηαζρεκαηηζκφο.  

Σα ζηνηρεία ηεο δηαγσλίνπ ηνπ πίλαθα βάξνπο W ππνινγίδνληαη σο εμήο: 

 
 

Ζ ζπκβνιή ηνπ θάζε φξνπ ζηελ παξαπάλσ εμίζσζε παξάγεηαη απφ ην 

πξφηππν UERE (Πίλαθαο 17).  

 

2.5. Αθεξαηόηεηα ησλ πζηεκάησλ  

 Ζ αθεξαηφηεηα (Integrity) είλαη ε ηθαλφηεηα ηνπ δνξπθνξηθνχ ζπζηήκαηνο λα 

παξέρεη εγθαίξσο πξνεηδνπνηήζεηο ζηνλ ρξήζηε φηαλ νη παξαηεξήζεηο δελ είλαη 

ζπλεηφ ή ζθφπηκν λα ρξεζηκνπνηεζνχλ. Ζ αθεξαηφηεηα ζρεηίδεηαη κε ηελ 

εκπηζηνζχλε ηεο νξζφηεηαο ησλ πιεξνθνξηψλ θαη πεξηγξάθεηαη απφ δχν 

παξακέηξνπο: 

 Καηώθιη ηηκήο ή όξην πξνεηδνπνίεζεο (Threshold value or alert limit): ην 

κέγηζην επηηξεπφκελν ζθάικα ηεο κεηξνχκελεο ζέζεο πξηλ ηελ ελεξγνπνίεζε 

ηνπ ζπλαγεξκνχ. 

 Υξόλνο πξνεηδνπνίεζεο (Time-to-alarm): ν κέγηζηνο επηηξεπφκελνο ρξφλνο 

αλάκεζα ζε κία θαηάζηαζε ζπλαγεξκνχ θαη ζε κία θαηάζηαζε εθηφο 

ζπλαγεξκνχ. 

 Ζ αθεξαηφηεηα εθθξάδεηαη κε ηνλ φξν PHMI (Propability of Hazardous 

Misleading Information) δειαδή ηελ πηζαλφηεηα επηθίλδπλσλ παξαπιαλεηηθψλ 

πιεξνθνξηψλ θαη εθθξάδεηαη ζαλ ζπλάξηεζε ησλ νξηδνληίσλ νξίσλ πξνεηδνπνίεζεο 

HAL (Horizontal Alert Limits) θαη ησλ θαηαθφξπθσλ νξίσλ πξνεηδνπνίεζεο VAL 

(Vertical Alert Limits).  

 

Ζ παξάκεηξνο HAL (κε ηελ νπνία αζρνιεζήθακε ζην εξεπλεηηθφ κέξνο)  

εθθξάδεη ην κέγηζην αλεθηφ ζθάικα ζηελ νξηδνληηνγξαθηθή ζέζε, γηα ην νπνίν είλαη 

αζθαιέο λα γίλνληαη παξαηεξήζεηο πξνο ηνπο δνξπθφξνπο. Απηφ είλαη νξηζκέλν απφ 

ην πξφγξακκα (default value) ζηα 12 m. Αλ μεπεξαζηεί απηφ ην φξην πξέπεη λα ζηαιεί 

πξνεηδνπνίεζε ζηνπο ρξήζηεο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3
ν
 - ΔΝΑΡΗΑ 

 

3.1. Δηζαγσγή 

ηηο ελφηεηεο ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ, γίλεηαη κία αλαθνξά ζε κηα ζεηξά 

ελδεηθηηθψλ εθαξκνγψλ πνπ αλακέλεηαη λα επλνεζνχλ κε ηε βειηίσζε ησλ 

ζπζηεκάησλ GNSS. Δίλαη γεγνλφο φηη νη ζχγρξνλεο ηερλνινγίεο ησλ ζπζηεκάησλ 

GNSS αθνξνχλ φιν θαη πεξηζζφηεξνπο θιάδνπο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο. Δπφκελν 

είλαη ινηπφλ, νη ζρεηηθέο εθαξκνγέο λα θαιχπηνπλ έλα επξχ θάζκα ηνκέσλ, ηηο 

κεηαθνξέο, ηηο ηνπνγξαθηθέο εθαξκνγέο αιιά θαη ηνκείο φπσο νη ηειεπηθνηλσλίεο, ν 

ηνπξηζκφο, ε επηζηεκνληθή έξεπλα, δηαρείξηζε θπζηθψλ πφξσλ θαη άιινπο. 

 Λφγσ ηνπ πνιχ κεγάινπ θάζκαηνο εθαξκνγψλ φκσο, έκθαζε δίλεηαη θπξίσο 

ζηηο κεηαθνξέο θαη ζηηο ηνπνγξαθηθέο εθαξκνγέο, πνπ ελδηαθέξνπλ θπξίσο ην θιάδν 

ησλ Σνπνγξάθσλ Μεραληθψλ. 

Δπίζεο, παξνπζηάδνληαη πεξηγξαθηθά νη ιεηηνπξγίεο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

επεμεξγαζίαο GSSF (Galileo System Simulation Facility) πνπ έρεη αλαπηπρζεί απφ 

ηελ Δπξσπατθή Τπεξεζία Γηαζηήκαηνο ESA, κε ην νπνίν έγηλαλ κηα ζεηξά ζελάξηα 

ζηελ παξνχζα εξγαζία ζηα νπνία βαζίζηεθαλ θπξίσο θαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ 

αθνινπζνχλ ζην ηέινο ηεο εξγαζίαο. Σν ινγηζκηθφ απηφ πξνζνκνηψλεη θαη αμηνινγεί 

ηε ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο Galileo γηα κία κεγάιε πνηθηιία ρξεζηψλ θάησ απφ 

δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο εθαξκνγψλ. Δπίζεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα πξνζνκνηψζεη θαη 

ηηο αλάινγεο ζπλζήθεο ρξήζεο γηα ηα άιια ζπζηήκαηα GNSS, εθ‟ φζνλ ν ρξήζηεο 

εηζάγεη ζε απηφ θαηάιιεια ζηνηρεία γηα ηνλ αληίζηνηρν δνξπθνξηθφ ζρεκαηηζκφ.  

Δπηπιένλ δίλεη ηε δπλαηφηεηα αλάιπζεο ζελαξίσλ ζπλδπαζκέλεο ρξήζεο ηνπ Galileo 

καδί κε ην GPS θαη ην EGNOS, θάηη πνπ έγηλε θαη ζηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία  

ηε ζπλέρεηα παξαηίζεληαη ηα ζελάξηα επεμεξγαζίαο πνπ έγηλαλ γηα 

δηαθνξεηηθέο πνξείεο θαη ηχπνπο εθαξκνγψλ κε δηαθνξεηηθνχο θάζε θνξά 

δνξπθνξηθνχο ζρεκαηηζκνχο. Δπηιέρηεθαλ γηα εμέηαζε θπξίσο θηλεκαηηθέο πνξείεο 

πνπ έρνπλ ήδε πξαγκαηνπνηεζεί κε δηαθνξεηηθά κέζα κεηαθνξάο (πινία, αεξνπιάλα, 

ηξέλα θ.η.ι.) θαζψο πεξηγξάθνληαη γηα θάζε κία πεξίπησζε θαη νη ζρεηηθέο εθαξκνγέο 

γηα ηηο νπνίεο ε βειηίσζε ηεο αθξίβεηαο εληνπηζκνχ ησλ δνξπθνξηθψλ ζπζηεκάησλ 

αλακέλεηαη λα είλαη ηδηαίηεξα επσθειήο. 

Γίλεηαη επίζεο κία πξνζπάζεηα ζχλδεζεο ησλ εθαξκνγψλ κε ηα ζελάξηα ηνπ 

πξνεγήζεθαλ νχηνο ψζηε λα δηθαηνινγεζεί θαη ν ζθνπφο γηα ηνλ νπνίν δφζεθε 

ηδηαίηεξε έκθαζε ζηα δηαθνξεηηθά νρήκαηα θαη πεξηβάιινληα. 
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3.2. Δθαξκνγέο Galileo 

 Οη ηερλνινγίεο δνξπθνξηθήο πινήγεζεο αθνξνχλ φινπο ηνπο θιάδνπο ηεο 

ζχγρξνλεο νηθνλνκίαο. χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, ε αγνξά 

πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ πνπ αθνξνχλ ηα ζπζηήκαηα δνξπθνξηθνχ εληνπηζκνχ θαη 

πινήγεζεο απμάλεηαη κε ξπζκφ 25% εηεζίσο. Μαδί κε ην ζήκα GPS, ην EGNOS 

ζήκεξα, θαη ην GALILEO αξγφηεξα, εληζρχεηαη ε ππνδνκή πνπ νδεγεί ζε κηα 

παγθφζκηα αγνξά πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ GNSS, πνπ ζπιινγηθά νλνκάδνληαη 

δεπηεξεχνπζεο εθαξκνγέο GNSS (secondary GNSS applications), νη νπνίεο κφλν ην 

2008 αληηπξνζψπεπαλ αμία 124 δηζεθαηνκκπξίσλ επξψ.  

 Καηά ην 2020 πξνβιέπεηαη λα ιεηηνπξγνχλ πεξίπνπ 3 δηζεθαηνκκχξηα δέθηεο 

δνξπθνξηθήο πινήγεζεο, κε θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ησλ λέσλ ηάζεσλ φηη ε 

ηερλνινγία ησλ δεθηψλ εμειίζζεηαη ζπλερψο γηα λα εθπιεξψλεη ηελ πςειφηεξε 

δήηεζε γηα επέιηθηεο λέεο εθαξκνγέο GNSS. Ζ δνξπθνξηθή πινήγεζε εηζέξρεηαη φιν 

θαη πεξηζζφηεξν ζηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ Δπξσπαίσλ πνιηηψλ, φρη κφλνλ ζηα 

απηνθίλεηα θαη ηα θηλεηά ηειέθσλά ηνπο αιιά θαη ζηα δίθηπα δηαλνκήο ελέξγεηαο ή 

ηα ηξαπεδηθά ζπζηήκαηα. Χζηφζν, απηφ πνπ αλακέλεηαη λα ηξνθνδνηήζεη ηελ 

επξχηεξε απνδνρή ησλ ζπζηεκάησλ GNSS είλαη φηη νη θαηλνηνκίεο δελ ζα είλαη κφλν 

γηα ηελ ηερλνινγία, άιια θαη θαηά θχξην ιφγν γηα ην επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν ησλ 

λέσλ απηψλ εθαξκνγψλ, π.ρ. κε ην άλνηγκα λέσλ αγνξψλ θαη ζπκβάιινληαο ζηελ 

αλάθακςε ηεο νηθνλνκίαο, θαζηζηψληαο ηελ πην βηψζηκε θαη βαζηζκέλε ζηε γλψζε 

(Pietka θαη Urrutia, 2010). 

 Οη εθαξκνγέο ηνπ λένπ επξσπατθνχ ζπζηήκαηνο Galileo αθνξνχλ έλα επξχ 

θάζκα ηνκέσλ, φρη κφλν ηηο κεηαθνξέο θαη ηηο επηθνηλσλίεο αιιά θαη άιιεο αγνξέο 

φπσο ε ηνπνγξαθία, ε γεσξγία, ε επηζηεκνληθή εχξπλα, ν ηνπξηζκφο θαη άιια. 

Γεθηέο ππάξρνπλ πιένλ ζε φια ηα είδε ειεθηξνληθψλ ζπζθεπψλ θαζεκεξηλήο ρξήζεο 

φπσο θηλεηά ηειέθσλα, πξνζσπηθνί ππνινγηζηέο ή ξνιφγηα ρεηξφο. Ζ θηλεηή 

ηειεθσλία είλαη κία αλαπηπζζφκελε αγνξά κε πεξηζζφηεξνπο απφ δχν εθαηνκκχξηα 

ζπλδξνκεηέο ελψ θαηά ηα επφκελα έηε πξνβιέπεηαη φηη ην 50% ησλ πσιήζεσλ 

ππνινγηζηηθψλ ζπζθεπψλ δελ ζα είλαη πξνζσπηθνί ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο, αιιά 

ηα ιεγφκελα “έμππλα ηειέθσλα”, ζησλ νπνίσλ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά 

ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη δπλαηφηεηεο εληνπηζκνχ GNSS θαη αμηνπνίεζε ηεο 

γεσγξαθηθήο ζέζεο (location-based services). Έσο ην 2020 απηνχ ηνπ είδνπο νη 

πβξηδηθέο ζπζθεπέο αλακέλεηαη λα αληηπξνζσπεχνπλ ην πιένλ ραξαθηεξηζηηθφ 

παξάδεηγκα ζχγθιηζεο ησλ ηερλνινγηψλ GNSS, πιεξνθνξηθήο θαη ηειεπηθνηλσληψλ. 

 Δπηπιένλ, νρήκαηα είλαη φιν θαη πεξηζζφηεξν εμνπιηζκέλα κε ζπζθεπέο 

πινήγεζεο. Πξνβιέςεηο αλαθέξνπλ φηη νη πσιήζεηο ζα θζάζνπλ ηα 50 εθαηνκκχξηα 

ζπζθεπέο έσο ην 2020, εμππεξεηψληαο ηφζν ηηο αλάγθεο πινήγεζεο ησλ νρεκάησλ, 

αιιά θαη ζε κεγάιν βαζκφ, κε ηελ πξνζαξκνγή νηθνλνκηθά πξνζηηψλ θαη κηθξνχ 

κεγέζνπο πνκπψλ GNSS, σο ιχζε ζηα πξνβιήκαηα θινπήο, θξνχζκαηα 

απηνθηλεηνπεηξαηείαο (carjacking) θιπ. 
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ηελ Πξάζηλε Βίβιν ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ηηο εθαξκνγέο ηεο 

δνξπθνξηθήο πινήγεζεο (Commission of the European Union, 2006) αλαθέξνληαη 

ήδε δηάθνξνη ηνκείο νη νπνίνη ζα επσθειεζνχλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο 

Galileo κέζσ πνιπάξηζκσλ εθαξκνγψλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα αλαπηπρζνχλ. 

πγθεθξηκέλα, φινη νη ηνκείο εθαξκνγήο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ πιεξνθνξίεο 

πξνζδηνξηζκνχ ζέζεο θαη ηαρχηεηαο κπνξνχλ λα επσθειεζνχλ απφ ηε βειηησκέλε 

αθξίβεηα ηνπ Galileo θαη, κέζσ ηεο ζπκβαηφηεηαο ηνπ θαη ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο 

ηνπ κε ηα άιια ζπζηήκαηα GNSS, θαη παξέρνληαο εληζρπκέλε ακνηβαία ππνζηήξημε 

θαη νθέιε ζηνπο ρξήζηεο: φινη νη ηξφπνη κεηαθνξάο, κέζσ ηεο δηαρείξηζεο ππνδνκήο 

θαη ηεο παξνρήο πιεξνθνξηψλ γεσεληνπηζκνχ, ε γεσξγία βαζηζκέλε ζε θαιιηέξγεηεο 

ππνζηεξηδφκελεο απφ εθαξκνγέο πςειήο αθξίβεηαο γεσεληνπηζκνχ, ε πνιηηηθή 

πξνζηαζία θαη ε δηαρείξηζε θαηαζηάζεσλ έθηαθηεο αλάγθεο, ε ραξηνγξάθεζε θαη ε 

θηεκαηνγξάθεζε, ε αιηεία, ε ελέξγεηα, ε δηαρείξηζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ, ε εμφξπμε, 

νη γεσεπηζηήκεο, ε κεηεσξνινγία, ε κνληεινπνίεζε ηεο αιιαγήο ηνπ θιίκαηνο, ην 

πεξηβάιινλ, ε δηθαηνζχλε θαη ν έιεγρνο εθαξκνγήο ηνπ λφκνπ, νη ζπλνξηαθνί έιεγρνη 

θ.ιπ.   

ηνρεχνληαο ζηελ αλάπηπμε ελφο θαηάιιεινπ πνιηηηθνχ θαη λνκηθνχ 

πιαηζίνπ, πξνθεηκέλνπ λα αμηνπνηήζεη πιήξσο ην ζχζηεκα Galileo, κεηαμχ άιισλ, ε 

πξάζηλε βίβινο εθζέηεη δηάθνξεο ραξαθηεξηζηηθέο εθαξκνγέο, φπσο ελδεηθηηθά: 

 Τπεξεζίεο βαζηδόκελεο ζηνλ εληνπηζκό ζέζεο θαη θιήζεηο έθηαθηεο 

αλάγθεο: κε ηελ ελζσκάησζε ησλ δεθηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο Galileo ζε 

πνιπάξηζκα κέζα, φπσο ζηα θηλεηά ηειέθσλα, νη ππεξεζίεο πνπ βαζίδνληαη 

ζηνλ εληνπηζκφ ζέζεο θαη ε θηλεηηθφηεηα ησλ πξνζψπσλ απνηεινχλ ηε 

κεγαιχηεξε αγνξά γηα ηε δνξπθνξηθή πινήγεζε. Οη ρξήζηεο ζα κπνξνχλ λα 

έρνπλ πξφζβαζε ζε εηδηθέο πιεξνθνξίεο «εγγχηεηαο» (φπσο π.ρ. πνχ 

βξίζθεηαη ην πιεζηέζηεξν λνζνθνκείν, πνηα είλαη ε ζπληνκφηεξε δηαδξνκή 

γηα ην πιεζηέζηεξν εζηηαηφξην θ.ιπ.), αμηνπνηψληαο έηζη ηε γλψζε ηεο 

γεσγξαθηθήο ηνπο ζέζεο. 

 

 Οδηθέο κεηαθνξέο: ν ηνκέαο απηφο πεξηθιείεη κηα ζεηξά ιεηηνπξγηψλ, νη 

νπνίεο θπκαίλνληαη απφ ηηο ζπζθεπέο πινήγεζεο έσο ηα ζπζηήκαηα 

απηφκαησλ δηνδίσλ θαη ε δηαιεηηνπξγηθφηεηα ησλ ζπζηεκάησλ ηειεδηνδίσλ 

θαη άιισλ Δπθπψλ πζηεκάησλ Μεηαθνξψλ (intelligent transportation 

systems), φπσο επίζεο ηηο εθαξκνγέο αζθαιείαο ή ηελ αζθάιηζε βάζεη 

ρξέσζεο αλά ρξήζε, κέρξη ηελ παξαθνινχζεζε εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ θαη 

επηθίλδπλσλ θνξηίσλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, ηελ ειεγκέλε κεηαθνξά δψσλ θαη 

ηελ ππνζηήξημε ησλ δεκφζησλ κεηαθνξψλ κεγάισλ απνζηάζεσλ.     

 

 ηδεξνδξνκηθέο κεηαθνξέο: νη ζηδεξνδξνκηθέο ππνδνκέο πεξηιακβάλνπλ 

ζπζηήκαηα ζεκαηνδφηεζεο θαη εληνπηζκνχ ησλ ηξέλσλ, εγθαηεζηεκέλσλ 

θπξίσο θαηά κήθνο ησλ γξακκψλ. Σα ζπζηήκαηα απηά αληηθαζίζηαληαη 

ζηαδηαθά απφ ηα ζπζηήκαηα ERTMS/ETCS [Δπξσπατθφ χζηεκα 
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Γηαρείξηζεο ηεο ηδεξνδξνκηθήο Κπθινθνξίαο (ERTMS, European Rail 

Traffic Management System) θαη Δπξσπατθφ χζηεκα Διέγρνπ ησλ Σξέλσλ 

(ETCS, European Train Control System)]. Ήδε, ε ζθνπηκφηεηα ησλ 

ζπζηεκάησλ ειέγρσλ ησλ ηξέλσλ κε ηα πξφηππα αζθάιεηαο ησλ 

ζηδεξνδξφκσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην GNSS είλαη απνδεδεηγκέλε. Χο εθ 

ηνχηνπ ζεσξείηαη δεδνκέλν φηη ην Galileo ζα αλαβαζκίζεη ηελ αζθάιεηα γηα 

ηα απηφκαηα ζπζηήκαηα πξνζηαζίαο θαη ειέγρνπ ησλ ηξέλσλ. 

 

 ζαιάζζηεο κεηαθνξέο, αιηεία, εζσηεξηθή λαπζηπινΐα: ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα, ε αζθάιεηα θαη ε βειηηζηνπνίεζε ησλ ζαιάζζησλ 

κεηαθνξψλ κπνξνχλ λα επσθειεζνχλ απφ ηε ρξήζε ηνπ GNSS. Σν Galileo 

παξέρεη πιενλεθηήκαηα γηα ηηο εθαξκνγέο αζθάιεηαο ηεο δσήο, ηε βειηίσζε 

ηεο αζθάιεηαο θαη ηα «απηφκαηα ζπζηήκαηα αλαγλψξηζεο». Θα κπνξεί επίζεο 

λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ πξνζέγγηζε ζε ιηκέλεο. Γηα ηελ εζσηεξηθή 

λαπζηπινΐα, ε νδεγία 2004/44/ΔΚ ζπληζηά ηε ρξήζε ησλ ηερλνινγηψλ 

εληνπηζκνχ ζέζεο κέζσ δνξπθφξνπ γηα ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ ηρλειάηεζε 

ησλ πινίσλ, θαη ζε δηαβνχιεπζε κε ηνλ „Γηεζλή Ναπηηιηαθφ Οξγαληζκφ‟, 

πξνθεηκέλνπ λα βειηησζνχλ νη ζαιάζζηεο κεηαθνξέο εηδηθφηεξα ζε ιηκέλεο, 

ζε παξάθηηεο πεξηνρέο ή ζε πνιπζχρλαζηεο ισξίδεο ζαιάζζηαο λαπζηπινΐαο, 

θαζψο θαη ζηηο εζσηεξηθέο πισηέο γξακκέο (π.ρ. ζηνπο πισηνχο πνηακνχο ηεο 

θεληξηθήο Δπξψπεο). 

 

 αεξνπνξηθέο κεηαθνξέο: ζηνλ ηνκέα απηφ, ε δνξπθνξηθή πινήγεζε αλνίγεη 

πνιχ ελδηαθέξνπζεο πξννπηηθέο. Οη αλαιχζεηο πξνβιέπνπλ κεγάιε αλάπηπμε 

ησλ αεξνπνξηθψλ κεηαθνξψλ έσο ην 2025. Ζ αθξίβεηα θαη ε αθεξαηφηεηα πνπ 

πξνζθέξεη ην ζχζηεκα Galileo ζα επηηξέςνπλ ηε βειηηζηνπνίεζε ηεο ρξήζεο 

ησλ ππαξρφλησλ αεξνιηκέλσλ κέζσ ηεο αλάπηπμεο θαη ρξεζηκνπνίεζεο 

βαζηδφκελσλ ζην EGNOS θαη ην Galileo δηαδηθαζηψλ πξνζγείσζεο, θαη 

πηζηνπνηεκέλσλ δηαδηθαζηψλ θαη ππεξεζηψλ πνπ ζα βαζίδνληαη ζε απηά ηα 

ζπζηήκαηα. Απηφ επηπξφζζεηα ζπληζηά ζηξαηεγηθή απαίηεζε γηα ηελ 

πινπνίεζε ηνπ εληαίνπ επξσπατθνχ ελαέξηνπ ρψξνπ (open sky policy). 

 

 πνιηηηθή πξνζηαζία, δηαρείξηζε έθηαθησλ θαηαζηάζεσλ θαη 

αλζξσπηζηηθή βνήζεηα: γηα ηελ παξνρή βνήζεηαο έπεηηα απφ ζεηζκνχο, 

πιεκκχξεο, ηζνπλάκη θαη άιιεο θπζηθέο ή αλζξσπνγελείο θαηαζηξνθέο 

απαηηείηαη ν εληνπηζκφο αλζξψπσλ, πεξηνπζηψλ θαη πφξσλ. Ζ δνξπθνξηθή 

πινήγεζε ζα θαηαζηήζεη ηαρχηεξεο ηηο ππεξεζίεο έθηαθηεο αλάγθεο θαη ζα 

βειηηζηνπνηήζεη ηελ θαηαλνκή ηνπο. Δπηπιένλ, κε ηελ ελζσκάησζε ησλ 

δεθηψλ δνξπθνξηθήο πινήγεζεο ζηα έμππλα θηλεηά ηειέθσλα θαη άιια κέζα 

επηθνηλσλίαο, νη ππεξεζίεο πνπ βαζίδνληαη ζηνλ εληνπηζκφ ζέζεο θαη ε 

θηλεηηθφηεηα ησλ πξνζψπσλ πξνβιέπεηαη φηη ζα απνηειέζνπλ ηε κεγαιχηεξε 

καδηθή αγνξά γηα ηε δνξπθνξηθή πινήγεζε. 
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 επηθίλδπλα εκπνξεύκαηα: ην λνκηθφ πιαίζην πξέπεη λα επηθαηξνπνηεζεί έηζη 

ψζηε λα ιεθζνχλ ππφςε πνιιέο δπλαηφηεηεο πνπ ζα κπνξνχζε λα πξνζθέξεη 

ην Galileo. ε πεξίπησζε δηαπίζησζεο πξνβιεκάησλ, ε ιήςε κέηξσλ 

έθηαθηεο αλάγθεο ζα κπνξνχζε εμάιινπ λα βειηησζεί κε ηε ρξήζε απηήο ηεο 

ηερλνινγίαο. 

 

 κεηαθνξά δσηθνύ θεθαιαίνπ: θάζε ρξφλν, κεηαθέξνληαη εθαηνκκχξηα δψα 

ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Ζ ηρλειαζηκφηεηα ηνπ δσηθνχ θεθαιαίνπ είλαη 

εμαηξεηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ πξφιεςε πγεηνλνκηθήο απάηεο, ηελ αζθάιεηα 

ηεο δηαηξνθήο θαη ηελ εμαζθάιηζε θαιήο κεηαρείξηζεο ησλ δψσλ. Ο 

θαλνληζκφο (EΚ) 1/2005, ν νπνίνο ζεζπίδεη απαηηήζεηο γηα ηε κεηαθνξά 

δψσλ, επηβάιιεη ηε ρξήζε ηνπ GNSS ζε φια ηα θαηλνχξηα θνξηεγά πνπ 

εθηεινχλ κεγάιεο δηαδξνκέο, ψζηε ζε ζπλδπαζκφ θαη κε ηε ξαδηνζπρληθή 

αλαγλψξηζε (RFID, Radio Frequency Identification) λα παξέρεηαη ηφζν ε 

αθξηβήο, επαιεζεπκέλε ζέζε φζν θαη ε ειεθηξνληθή ηαπηφηεηα ηνπ νρήκαηνο, 

ιακβαλνκέλσλ δεφλησο ππφςε ηεο πξνζηαζίαο ηεο ηδησηηθήο δσήο θαη ησλ 

θαλφλσλ πξνζηαζίαο ησλ δεδνκέλσλ. 

 

 γεσξγία, κέηξεζε αγξνηεκαρίσλ, γεσδαηζία θαη θηεκαηνγξάθεζε: ζηελ 

ΔΔ, 11 εθαηνκκχξηα γεσξγνί θαιιηεξγνχλ 110 εθαηνκκχξηα εθηάξηα γεο. Ο 

ρψξνο θαη ην κέγεζνο ησλ αγξνηεκαρίσλ απνηεινχλ θαίξηα ζηνηρεία πξνο 

ρξήζε γηα ηελ αληαιιαγή εκπνξηθψλ πιεξνθνξηψλ ζηελ πεξίπησζε 

ρνξήγεζεο επηδνηήζεσλ. Ο έιεγρνο ησλ πιεξσκψλ κε βάζε ηελ θνηλή 

γεσξγηθή πνιηηηθή απαηηεί ζπλερψο ιεπηνκεξή πιεξνθφξεζε. Δπηπιένλ, νη 

γεσξγνί ρξεζηκνπνηνχλ ην GNSS γηα ηε βειηίσζε ηεο ζπγθνκηδήο ηνπο, ηε 

κείσζε ησλ ιηπαζκάησλ θαη θπηνθαξκάθσλ θαη ηελ θαιχηεξε ρξήζε εδάθνπο 

θαη λεξνχ.  

 

 ελέξγεηα, πεηξέιαην θαη θπζηθό αέξην: ε βηνκεραλία πεηξειαηνεηδψλ θαη 

θπζηθνχ αεξίνπ θάλεη εθηεηακέλε ρξήζε ηνπ GNSS γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο 

εμεξεχλεζεο θαη εθκεηάιιεπζεο. Ζ αζθάιεηα θαη ε πξνζηαζία ηεο κεηαθνξάο 

πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ εμαζθαιίδνληαη κε ηε ζπλδξνκή ησλ 

ιεηηνπξγηψλ εληνπηζκνχ ζέζεο ηνπ Galileo. Μπνξεί επίζεο λα δηεπθνιχλεη ην 

ζπγρξνληζκφ ησλ δηθηχσλ δηαλνκήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 

 

 ππεξεζία έξεπλαο θαη δηάζσζεο: κε ηελ παξαιαβή ησλ κελπκάησλ 

θηλδχλνπ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ζρεδφλ απφ νπνπδήπνηε ζηε Γε πνπ ζα 

πεξηέρνπλ αθξηβείο πιεξνθνξίεο ρσξνζέηεζεο θαη κε ηελ επαθή απφ ηα 

θέληξα δηάζσζεο πξνο φζνπο θηλδπλεχνπλ, ην ζχζηεκα ζα δηεπθνιχλεη ηηο 

ελέξγεηεο δηάζσζεο θαη ζα κεηψζεη ην πνζνζηφ ησλ εζθαικέλσλ ζπλαγεξκψλ. 

Απηφ έρεη επίζεο επηπηψζεηο ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο παξάλνκεο 
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κεηαλάζηεπζεο θαη ζηελ ηθαλφηεηα λα δηαζψδνληαη κεηαλάζηεο πνπ 

θηλδπλεχνπλ ζηε ζάιαζζα. 

 

 πνιιέο άιιεο εθαξκνγέο: εθνδηαζηηθή, πεξηβάιινλ, επηζηήκε, επηβνιή ηνπ 

λφκνπ θαη ινηπά: ην GNSS κπνξεί επίζεο λα παξέρεη πιενλεθηήκαηα ζηνλ 

ηνκέα ηεο εθνδηαζηηθήο θαη λα δηεπθνιχλεη ηελ πνιπηξνπηθφηεηα. Δπίζεο 

πνιινί άιινη ηνκείο εθαξκνγψλ φπσο: ηα ζπζηήκαηα δεκφζησλ 

ζπγθνηλσληψλ, ηα δεκφζηα έξγα θαη ηα έξγα πνιηηηθνχ κεραληθνχ, ε 

κεηαλάζηεπζε θαη ν ζπλνξηαθφο έιεγρνο, ε αζηπλνκία, ε παξαθνινχζεζε 

θξαηνπκέλσλ, ε παξαγσγή βηνκάδαο θαη ε δηαρείξηζε πξψησλ πιψλ, ε 

δηαρείξηζε ηνπ πεξηβάιινληνο, νη ηαηξηθέο εθαξκνγέο θαη ηα άηνκα κε 

αλαπεξίεο, ε επηζηεκνληθή έξεπλα, ην θπλήγη, ηα ζπνξ, ν ηνπξηζκφο, ε 

δηάζεζε απνβιήησλ θαη πνιιά άιια. 

 

(Πεγή: Δπξσπατθή Δπηηξνπή (2006) - Πξάζηλε Βίβινο γηα ηηο εθαξκνγέο ηεο 

δνξπθνξηθήο πινήγεζεο) 

 Δπνκέλσο, νη εθαξκνγέο ηνπ πξνγξάκκαηνο  Galileo είλαη απεξηφξηζηεο θαη ε 

ηερλνινγία απηή ζα βειηηψζεη επίζεο ζεκαληηθά εθηφο απφ ηα ζπζηήκαηα 

θαζνδήγεζεο, ηελ πξφβιεςε ησλ αηπρεκάησλ, ηελ απνδνηηθφηεηα ηεο πνιηηηθήο 

πξνζηαζίαο θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Σν Galileo είλαη δσηηθήο 

ζεκαζίαο γηα ην κέιινλ ησλ επξσπατθψλ βηνκεραληψλ πςειήο ηερλνινγίαο νη νπνίεο, 

φηαλ πινπνηεζεί ην πξφγξακκα, απφ ηηο κεγάιεο αγνξέο πνπ ζα δεκηνπξγεζνχλ, ζα 

έρνπλ νπζηαζηηθφ ηερλνινγηθφ πξνβάδηζκα ζηνλ παγθφζκην αληαγσληζκφ. 

 Γεληθά, γηα ην ζχζηεκα Galileo ζεσξείηαη φηη νη πξννπηηθέο αλάπηπμεο είλαη 

απεξηφξηζηεο θαη θαιχπηνπλ ζρεδφλ φιν ην θάζκα ησλ αλζξψπηλσλ δξαζηεξηνηήησλ.  

3.3. Μεηαθνξέο 

Οη κεηαθνξέο ζην ζχλνιφ ηνπο, ζαιάζζηεο, ελαέξηεο, νδηθέο θαη 

ζηδεξνδξνκηθέο είλαη ν ηνκέαο πνπ αλακέλεηαη λα επσθειεζεί πεξηζζφηεξν απφ θάζε 

άιινλ, απφ ηε βειηίσζε ησλ ζπζηεκάησλ GNSS. 

3.3.1. Οδηθέο Μεηαθνξέο 

 Σα ηειεπηαία ρξφληα ρξεζηκνπνηνχληαη ζπζηήκαηα πινήγεζεο ζε απηνθίλεηα 

γηα ηνλ θαζνξηζκφ πνξεηψλ εληφο θαη εθηφο πφιεο. Δίλαη έλαο ηνκέαο πνπ ηψξα 

βξίζθεηαη ζηε θχξηα θάζε αλάπηπμήο ηνπ. 

Με ηηο ηειεπηαίεο εμειίμεηο πάλσ ζην ηνκέα απηφ, νη δέθηεο GNSS ζα δίλνπλ 

αθξηβέζηεξεο πιεξνθνξίεο ζην δέθηε, ζα ηνπ επηηξέπνπλ λα θαζνξίζεη ηε ζέζε ηνπ 

θαη λα επηιέμεη ηε ζπληνκφηεξε θαη ηε βέιηηζηε δηαδξνκή. Δπίζεο, αλακέλεηαη ηα 

ζπζηήκαηα λα παξέρνπλ ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο ζηνπο νδεγνχο γηα ηε θαηάζηαζε ηνπ 

νδηθνχ δηθηχνπ, ηελ θίλεζε θαη ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο (Δηθφλα 39). 
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Δηθφλα 39 : πζηήκαηα πινήγεζεο ζε Απηνθίλεηα 

(Πεγή: http://www.xblog.gr/ipad-gps-navigator/) 

 

3.3.2. Δλαέξηεο Μεηαθνξέο 

 ην ηνκέα ησλ ελαέξησλ κεηαθνξψλ ε βειηίσζε ησλ ζπζηεκάησλ ζα 

βνεζήζεη θπξίσο ζηε αεξνπινΐα θαη ζην λα πεξηνξηζηνχλ ηα αηπρήκαηα πνπ 

νθείινληαη ζε ιφγνπο αλαθξίβεηαο ζηίγκαηνο ησλ αεξνζθαθψλ. Οη πηιφηνη κε 

αθξηβείο κεηξήζεηο ζα έρνπλ ηελ πιήξε εηθφλα ηνπ αεξνζθάθνπο ελψ ζα δέρνληαη 

ιηγφηεξεο θαζνδεγήζεηο απφ ην έδαθνο.  

 Σν δηαιεηηνπξγηθφ θαη ζπκπιεξσκαηηθφ ζχζηεκα Galileo ζα βνεζήζεη ζηε 

θαζνδήγεζε πηήζεσλ, ζηελ πξνζέγγηζε αεξνιηκέλσλ, ζηελ πξνζγείσζε, θαζψο θαη 

ζηελ επίγεηα θαζνδήγεζε ελφο αεξνζθάθνπο. Δπίζεο, κε ηε ρξήζε ηνπ Galileo νη 

ππνδνκέο ησλ αεξνδξνκίσλ ζα κπνξέζνπλ λα πξνζαξκνζηνχλ ζηελ απμαλφκελε 

θπθινθνξία εμαζθαιίδνληαο παξάιιεια θαιχηεξν έιεγρν ηεο θπθινθνξίαο θαη 

αζθάιεηα. 

 ηελ παξαθάησ εηθφλα 40, θαίλνληαη νη πεξηπηψζεηο ζε κία πξνζγείσζε 

αεξνζθάθνπο ζε έλαλ αεξνδηάδξνκν. Απεηθνλίδνληαη ε πξαγκαηηθή ζέζε ηνπ 

αεξνζθάθνπο (πνπ είλαη άγλσζηε ζηνλ πηιφην), ε ζέζε πνπ ππνινγίδεηαη απφ ηα 

φξγαλα ηνπ αεξνζθάθνπο εληφο ηεο πεξηνρήο πξνζηαζίαο (δειαδή ην ρψξν πνπ 

πεξηβάιεη ην αεξνζθάθνο, φπνπ γηα ιφγνπο αζθάιεηαο ηεο πηήζεο δελ πξέπεη λα 

θπθινθνξνχλ άιια αεξνζθάθε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνζέγγηζεο ζηνλ 

αεξνδηάδξνκν), θαζψο θαη ε ζέζε  εληφο θαη εθηφο ηεο πεξηνρήο ζπλαγεξκνχ. 
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Δηθφλα 40 : Πεξηπηψζεηο Θέζεο ελφο Αεξνζθάθνπο θαηά ηελ Πξνζγείσζε 

(Πεγή: “User Guide For EGNOS Application Developers”, http://www.essp-

sas.eu/docs/printed_documents/guide_egnos_2009_va_hd_bat3.pdf) 

3.3.3. Θαιάζζηεο Μεηαθνξέο 

 ηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο ην ζχζηεκα Galileo αλακέλεηαη λα απνηειέζεη έλα 

εξγαιείν πνπ ζα θέξεη πνιιέο θαηλνηνκίεο ζην ηνκέα ηεο λαπζηπινΐαο. Ζ αζθάιεηα 

ησλ πινίσλ ζηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο ζα απνηειεί ηελ θχξηα απαίηεζε.  

Αιιά θαη κε ηελ βειηίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο GPS ζα κεησζνχλ ηα αηπρήκαηα 

πνπ νθείινληαη απφ αλαθξηβή δεδνκέλα θαη ιαλζαζκέλεο ζπληεηαγκέλεο. Ο έιεγρνο 

ηεο θίλεζεο ησλ ζθαθψλ θαη ε παξαθνινχζεζε ησλ εκπνξηθψλ πινίσλ, ζα 

ζπλδξάκνπλ πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε. Ζ κείσζε ησλ ζπγθξνχζεσλ ησλ πινίσλ 

θαηά ηελ είζνδν θαη ηελ έμνδν απφ ηα ιηκάληα αλακέλεηαη επίζεο λα κεησζεί.  

(Δηθφλα 41) 

 

Δηθφλα 41 : Πινήγεζε Πινίσλ θαηά ηελ Δίζνδν θαη Έμνδν απφ Ληκάληα 
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Δπίζεο, ζεκαληηθέο αιιαγέο ζα επέιζνπλ απφ ηελ βειηίσζε ησλ ζπζηεκάησλ 

θαη ζε πεξηπηψζεηο πινήγεζεο ζε ζηελά πνηάκηα, θαλάιηα θαη ιίκλεο φπνπ ε αθξίβεηα 

ηνπ ζηίγκαηνο απνηειεί νπζηψδε πξνηεξαηφηεηα. (Δηθφλα 42) 

 

 

Δηθφλα 42 : Πινήγεζε θαθψλ ζε Καλάιηα 

 

 

3.3.4. ηδεξνδξνκηθέο Μεηαθνξέο 

ην ηνκέα ησλ ζηδεξνδξνκηθψλ κεηαθνξψλ ηα νθέιε αλακέλεηαη λα είλαη 

πνιιά απφ ηε βειηίσζε ηνπ GPS θαη ηνπ εξρνκνχ ηνπ Galileo.Σα δχν ζπζηήκαηα ζα 

βνεζήζνπλ ζην θαιχηεξν έιεγρν ηεο θπθινθνξίαο ησλ ηξέλσλ, ζηελ απνδνηηθφηεξε 

δηαρείξηζε ηνπ ζηφινπ ησλ ηξέλσλ θαη ζηε ζσζηφηεξε θαη πην έγθαηξε ελεκέξσζε 

ησλ επηβαηψλ γηα ηνπο ρξφλνπο άθημεο θαη αλαρψξεζεο ησλ ζπξκψλ. Δπηπιένλ 

αλακέλεηαη επίζεο λα κεησζεί ν αξηζκφο ησλ αηπρεκάησλ κεηαμχ ησλ ζπξκψλ αιιά 

θαη κε νρήκαηα ζε δηαζηαπξψζεηο κε δξφκνπο. 
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3.4. Αλαςπρή 

ηνλ ηνκέα ηεο αλαςπρήο, νη ρξήζηεο νξηζκέλεο θνξέο ζέινπλ λα γλσξίδνπλ 

ην ζηίγκα ησλ δηαδξνκψλ πνπ θάλνπλ , αιιά θαη γηα ιφγνπο αζθαιείαο ησλ ηδίσλ ή 

ησλ νκάδσλ πνπ αλήθνπλ. ε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο ηα ζπζηήκαηα GNSS ζα 

απνηειέζνπλ ηελ «δηαζηεκηθή ππμίδα» ησλ νδνηπφξσλ θαη ησλ εμεξεπλεηψλ. Σα 

ηειεπηαία ρξφληα αθφκα θαη θηλεηά ηειέθσλα ζα έρνπλ ελζσκαησκέλν ζχζηεκα 

πινήγεζεο GPS (Δηθφλα 43).  

 

Δηθφλα 43 : Κηλεηφ Σειέθσλν κε Δλζσκαησκέλν GPS 

(Πεγή: “Next generation satellite navigation systems”, Paul Kemppi ) 

Οδνηπφξνη, νξεηβάηεο, αθφκε θαη πεδνί ζε αζηηθά ή αγξνηηθά πεξηβάιινληα 

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα ζπζηήκαηα GNSS γηα λα θαζνξίζνπλ ηε ζέζε ηνπο, 

κε ή ρσξίο αλαθνξά ζε ράξηεο. ηηο απνκνλσκέλεο πεξηνρέο, ε δπλαηφηεηα ησλ 

GNSS λα παξέρνπλ κηα αθξηβή ζέζε κπνξεί λα εληζρχζεη ηηο πηζαλφηεηεο δηάζσζεο 

νη νξεηβάηεο ή νη νδνηπφξνη φηαλ είλαη εμνπζελσκέλνη ή ράλνληαη. 

3.5. Γεσξγία 

Σα ηειεπηαία ρξφληα ηα ζπζηήκαηα GNSS θάλνπλ ηελ εκθάληζε ηνπο ζηελ 

επνλνκαδφκελε «γεσξγία αθξηβείαο» πνπ νξίδεηαη σο: Ζ δηαρείξηζε θάζε εηζαγσγήο 

παξαγσγήο ζπγθνκηδψλ (ιίπαζκα, αζβεζηφιηζνο, δηδαληνθηφλν, ζπφξνο, εληνκν-

θηφλν, θ.η.ι.) ζε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή γηα λα κεηψζεη ηε ζπαηάιε, λα  απμήζεη  ηα 

θέξδε, θαη λα δηαηεξήζεη  ηελ πνηφηεηα ηνπ πεξηβάιινληνο. (Morgan & Ess,  2003). 
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ηνλ ηνκέα ηεο «γεσξγίαο αθξίβεηαο», ε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ζα 

κπνξνχζε λα βειηησζεί ζεκαληηθά κε ηε ρξήζε ησλ γεσ-ρσξηθψλ ηερλνινγηψλ, νη 

νπνίεο επηηξέπνπλ ηελ έγθαηξε , ηαθηηθή ή ζηξαηεγηθή ιήςε απνθάζεσλ ζε δηάθνξα 

επίπεδα. Ζ ρξήζε GNSS ζα κπνξνχζε λα σθειήζεη ηνπο δηάθνξνπο ηνκείο ηνπ 

γεσξγηθνχ ηνκέα, πνπ θπκαίλνληαη απφ ην βαζηθφ αγξνηηθφ θηεκαηνιφγην θαη 

ηνπνγξαθία κέρξη ηε πξνεγκέλε γεσξγία αθξίβεηαο. Κιηκαηνινγηθνί θαη νηθνλνκηθνί 

ρσξηζκνί, ν έιεγρνο θαη ε πξφβιεςε ηεο ζνδεηάο είλαη κφλν κεξηθά παξαδείγκαηα 

ησλ γεσξγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ φπνπ ν πξνζδηνξηζκφο ζέζεο είλαη χςηζηεο 

ζεκαζίαο. 

Μέρξη ηψξα κφλν ην ζχζηεκα GPS έρεη δψζεη ιχζεηο. Με ην ζχζηεκα Galileo 

νη Δπξσπαίνη πξνζδνθνχλ ηελ αλάκεημή ηνπ ζε παξφκνηεο εθαξκνγέο γηα ηελ 

θαιχηεξε δηαρείξηζε ηεο γεο. Σα πιενλεθηήκαηα απφ ηε ρξήζε ησλ GNSS φπσο ε 

πξνζαξκνγή ηεο δφζεο ησλ ζπφξσλ, ην πφηηζκα αλακέλνληαη λα εμειηρζνχλ ζε 

απηνκαηνπνηεκέλεο δηαδηθαζίεο (Δηθφλα 44). 

 

 
 

Δηθφλα 44 : Γεσξγία Αθξηβείαο κε GNSS 

(Πεγή: “Precision Agriculture: Methods and Applications”,  W. Lee) 

Δπίζεο ηα ηειεπηαία ρξφληα ρξεζηκνπνηείηαη ην ζχζηεκα AutoLevel είλαη 

βαζηζκέλν κε ηε ρξήζε ηνπ GPS θαη ρξεζηκνπνηεί ηα ζήκαηα απφ ηνπο δνξπθφξνπο 

γηα λα ειέγμεη απηφκαηα έλα ηξαθηέξ κε κηα ελζσκαησκέλε «μχζηξα» (scraper), ην 

νπνίν κεηαθηλεί  ην ρψκα απφ ηα πςειφηεξα ζεκεία πξνο ηα ρακειφηεξα ζε έλαλ 

αγξφ. Γηα πάλσ απφ 20 έηε, απηφο ν ηξφπνο νξηδνληίσζεο γηλφηαλ ρξεζηκνπνηψληαο 

ηερλνινγία ιέηδεξ γηα ηνλ έιεγρν ηνπ ηξαθηέξ (Δηθφλα 45). 
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Δηθφλα 45 : χζηεκα Οξηδνληίσζεο Δδάθνπο AutoLevel 

(Πεγή: “AutoLevel, GPS Land Leveling System, The #1 Choice in Ag Leveling”, 

AUTOFARM, 2004) 

Ζ εθαξκνγή AutoLevel ρξεζηκνπνηεί ηελ ίδηα ηερλνινγία GPS RTK,πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ νη εθαξκνγέο AutoSteer θαη AutoSpray, νη νπνίεο νδεγνχλ ηα 

ζπζηήκαηα γηα ηα ηξαθηέξ θαη ηνπο ςεθαζηήξεο. Ζ αθξίβεηα απηψλ ησλ ζπζηεκάησλ 

είλαη θάησ απφ 2,5 cm θαη ε αθξίβεηα AutoLevel επίζεο κέρξη 10 km απφ ην ζηαζκφ 

βάζεο. Απηή ε αθξίβεηα δηαηεξείηαη ζε φιν πεδίν, φρη κφλν θνληά ζην ζηαζκφ 

βάζεσλ. Σν ζχζηεκα ειέγρεηαη απφ κηα νζφλε αθήο πνπ ηνπνζεηείηαη ζην ακάμη 

ηξαθηέξ, θαη νιφθιεξν ην ζχζηεκα είλαη ειεθηξνληθφ ρσξίο ηα κεραληθά θηλνχκελα 

κέξε, εθηφο απφ ηελ πδξαπιηθή βαιβίδα πνπ ειέγρεη ηε  «μχζηξα» (Δηθφλα 46). 

 

Δηθφλα 46 : Ζ Οζφλε Αθήο ζην Ακάμη-Σξαθηέξ 

(Πεγή: J. Inman, “The Latest in Land Leveling” ,INTO GEAR, 2002)  
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3.6. Σνπνγξαθηθέο Δθαξκνγέο 

ηε ζπλέρεηα αλαθέξνληαη θάπνηεο απφ ηηο εθαξκνγέο πνπ ελδηαθέξνπλ ηνλ 

θιάδν ησλ Σνπνγξάθσλ Μεραληθψλ, ζηηο νπνίεο ε βειηίσζε ησλ ζπζηεκάησλ GNSS 

αλακέλεηαη λα βειηηψζεη ηελ αθξίβεηα θαη ηελ αμηνπηζηία ησλ ηνπνγξαθηθψλ θαη 

γεσδαηηηθψλ εθαξκνγψλ ηνπο. Οη εθαξκνγέο απηέο ζπλδένληαη θαη κε ην εξεπλεηηθφ 

θνκκάηη ηεο παξνχζαο εξγαζίαο αθνχ αζρνινχληαη θπξίσο κε νρήκαηα θαη 

πεξηβάιινληα ζρεηηθά κε ηα ζελάξηα πνπ έγηλαλ. 

3.6.1. Βπζνκεηξία θαη Δπηθαλεηαθή Αιηηκεηξία 

 Ζ Βπζνκεηξία είλαη κία ηερληθή κε ηηο νπνία ραξηνγξαθείηαη ν βπζφο ηεο 

ζάιαζζαο θαη αλακέλεηαη λα επσθειεζεί δηφηη θάλεη ρξήζε ησλ ζπζηεκάησλ GNSS. 

Ζ κέζνδνο ηεο βαζπκεηξίαο πνιιαπιήο δέζκεο πνπ εθαξκφδεηαη ηα ηειεπηαία 

ρξφληα είλαη βαζηζκέλε ζην γεγνλφο φηη κε πνιιέο αθηίλεο ηνπ ήρνπ γίλεηαη λα 

πάξνπκε ηαπηφρξνλα κηα ζεηξά αλαγλψζεσλ βάζνπο χδαηνο ζχκθσλα κε ηε γξακκή 

ελφο θηλνχκελνπ ζθάθνπο. Ο ήρνο αλαπεδά απφ ην ζαιάζζην ππζκέλα ζηηο 

δηαθνξεηηθέο γσλίεο θαη παξαιακβάλεηαη απφ ην ζθάθνο ζε ειαθξψο δηαθνξεηηθνχο 

ρξφλνπο. ια ηα ζήκαηα ππνβάιινληαη ζε επεμεξγαζία έπεηηα απφ ηνπο ππνινγηζηέο 

ζην ζθάθνο, νη ελδείμεηο ηνπο κεηαηξέπνληαη ζε ηηκέο βάζνπο χδαηνο, θαη 

ζρεδηάδνληαη απηφκαηα σο βαζπκεηξηθφο ράξηεο κε κηα αθξίβεηα πεξίπνπ 10 κέηξσλ.  

 

 

Δηθφλα 47 : Βπζνκεηξία κε ηε βνήζεηα GNSS 

(Πεγή: http://hawaiianatolls.org/research/June2006/painting_seafloor.php) 
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Σα πνιιαπιήο δέζκεο βαζπκεηξηθά ζπζηήκαηα ηψξα ζπλήζσο 

ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εξεπλεηηθψλ θξνπαδηεξψλ γηα λα 

ραξηνγξαθήζνπλ ηηο πεξηνρέο ηνπ ζαιάζζηνπ ππζκέλα. Γηα ηελ πινήγεζή ηνπο αιιά 

θαη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο δηαδξνκήο ηνπο ρξεζηκνπνηνχλ ζπζηήκαηα GNSS 

(Δηθφλα 47).  

Ζ κέζνδνο ηεο επηθαλεηαθήο αιηηκεηξίαο είλαη κηα κέζνδνο πξνζδηνξηζκνχ 

ηεο ζαιάζζηαο επηθάλεηαο, θαη κεηά απφ θαηάιιειε επεμεξγαζία ησλ κεηξήζεσλ ηνλ 

ππνινγηζκφ ηνπ ζαιάζζηνπ γεσεηδνχο ζε ηνπηθή θιίκαθα θαη θπξίσο θνληά ζηηο 

παξάθηηεο δψλεο, φπνπ άιιεο ηερληθέο φπσο ηεο δνξπθνξηθήο αιηηκεηξίαο 

κεηνλεθηνχλ. Χο πξνο ηηο βαζηθέο αξρέο δελ δηαθέξεη ηδηαίηεξα πξνο ηηο αξρέο ηεο 

ελαέξηαο θαη ηεο δνξπθνξηθήο αιηηκεηξίαο. Ζ κφλε δηαθνξά είλαη φηη αληί γηα 

αιηίκεηξν πνπ θαηαγξάθεη ηελ απφζηαζε ηεο ζαιάζζηαο επηθάλεηαο απφ ην κέζν, ην 

ίδην ην κέζν (ζε απηή ηε πεξίπησζε είλαη θάπνην ζθάθνο) βξίζθεηαη επί ηεο 

επηθάλεηαο. Ζ κέζνδνο απηή εθαξκφδεηαη κε ηε κνξθή πισηψλ επηζηεκνληθψλ 

ζηαζκψλ (Buoy GPS). Δπίζεο ζπλαληάηαη ζε εγρεηξίδηα ζπζηεκάησλ πδξνγξαθίαο 

(Marine Kongsberg Seapath). 

Τπφ ην πξίζκα ηεο αδπλακίαο ηεο δνξπθνξηθήο αιηηκεηξίαο λα πξνζθέξεη 

ηθαλνπνηεηηθά δεδνκέλα ζε παξάθηηεο δψλεο θαζψο θαη ηεο αλαθξίβεηαο ησλ 

παγθφζκησλ κνληέισλ παιίξξνηαο ζε θιεηζηέο ζάιαζζεο, ε επηθαλεηαθή αιηηκεηξία 

κπνξεί λα απνδψζεη αθξηβέζηεξα απνηειέζκαηα ζην πξνζδηνξηζκφ ηεο Μέζεο 

ηάζκεο ηεο Θάιαζζαο θαη ζηνλ εκπινπηηζκφ ησλ παιηξξνηαθψλ δεδνκέλσλ θαη 

ζηνλ έιεγρν αληίζηνηρσλ κνληέισλ σο πξνο ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο.  

 

Δηθφλα 48 : Σα Δπηκέξνπο Μέξε ζηελ Δθαξκνγή ηεο Δπηθαλεηαθήο Αιηηκεηξίαο  
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ηελ εηθφλα 49 θαίλνληαη ηα επηκέξνπο κέξε πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ 

εθαξκνγή ηεο επηθαλεηαθήο αιηηκεηξίαο. Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο επηθάλεηαο ηεο 

ζάιαζζαο εθαξκφδεηαη ζρεηηθφο θηλεκαηηθφο εληνπηζκφο. ηελ επφκελε εηθφλα 50 

είλαη δχν θσηνγξαθίεο ζε εθαξκνγή απηήο ηεο κεζφδνπ. Αξηζηεξά θαίλνληαη νη 

δέθηεο GPS ελψ δεμηά είλαη έλαο πισηφο επηζηεκνληθφο ζηαζκφο (Buoy GPS). 

 

 

Δηθφλα 49 : Παξάδεηγκα Δπηθαλεηαθήο Αιηηκεηξίαο  

 (Πεγή: Limpach, P., A. Geiger θαη H.-G. Kahle (2006)) 

 

3.6.2. Φσηνγξακκεηξηθέο Απνηππώζεηο κε ηε Βνήζεηα GNSS 

 Σελ ηειεπηαία δεθαεηία ε ρξήζε ελφο δέθηε GPS επί ησλ αεξνπιάλσλ, είλαη 

αλαπφζπαζην ζηνηρείν ζηε δηαδηθαζία ιήςεο αεξνθσηνγξαθηψλ (Δηθφλα 51). Οη 

δέθηεο GPS βνεζνχλ ζηελ αθξηβή πινήγεζε θαη ζηε ιήςε αεξνθσηνγξαθηψλ ζε 

πξνθαζνξηζκέλεο ζέζεηο. Ζ δεηνχκελε αθξίβεηα ζε ηέηνηνπ είδνπο εθαξκνγέο είλαη 

ηεο ηάμεο ησλ κεξηθψλ κέηξσλ, αλάινγα κε ηελ θιίκαθα αεξνθσηνγξάθεζεο. Ζ 

ζχλδεζε ησλ ζπληεηαγκέλσλ ηνπ εδάθνπο κε ηηο αεξνθσηνγξαθίεο γίλεηαη κε ηε 

βνήζεηα θσηνζηαζεξψλ ζεκείσλ πνπ εληνπίδνληαη ζηηο αεξνθσηνγξαθίεο θαη ηα 

νπνία απνηππψλνπκε κε επίγεηεο κεζφδνπο ζην έδαθνο. Με ηελ εμέιημε ησλ 

ζπζηεκάησλ GNSS, ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν απνηππψλνληαη πιένλ ηα θσηνζηαζεξά 

είλαη κε ηνπο γεσδαηηηθνχο δέθηεο GPS. Σα απνηειέζκαηα γίλνληαη αθξηβέζηεξα κε 

ηε ρξήζε θηλεκαηηθνχ ζρεηηθνχ εληνπηζκνχ ζέζεο (αθξίβεηα ηάμεο ιίγσλ cm) 

θαζηζηψληαο ηε ρξήζε ησλ θσηνγξακκεηξηθψλ κεζφδσλ ζηελ Σνπνγξαθία ην 

Κηεκαηνιφγην, ηηο κειέηεο Σερληθψλ Έξγσλ, ηελ Αξρηηεθηνληθή, ηελ Αξραηνινγία 

απνδνηηθφηεξεο θαη νηθνλνκηθφηεξεο. 
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Σειεπηαία, κηα κεζνδνινγία ε νπνία αλαπηχζζεηαη ξαγδαία βαζίδεηαη ζηε 

ζπλδπαδφκελε ρξήζε πξνεγκέλσλ ηερλνινγηψλ, φπσο ε ηειεθαηεπζπλφκελε απφ 

αέξα θσηνγξάθεζε κε ηε βνήζεηα ειηθνπηέξσλ ή κηθξψλ αεξνζθαθψλ  

αεξνκνληειηζκνχ, ε απηνκαηνπνηεκέλε ςεθηαθή θσηνγξακκεηξία, ε επεμεξγαζία 

εηθφλαο, ε ηξηζδηάζηαηε κνληεινπνίεζε, ν ζπλδπαζκφο ησλ νπνίσλ δελ ζα ήηαλ 

εθηθηφο ρσξίο ηε ζεκαληηθέο λέεο δπλαηφηεηεο ησλ ζπζηεκάησλ GNSS γηα ηνλ 

αθξηβή θαζνξηζκφ ηεο πνξείαο ησλ ελαέξησλ ζπζθεπψλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

ιήςεσλ θαη ηε κέηξεζε ζεκείσλ ειέγρνπ ζην έδαθνο. Ο ζπλδπαζκφο ηεο ρξήζεο ησλ 

ζπζηεκάησλ GNSS κε ηηο ζπγθεθξηκέλεο κεζνδνινγίεο θαη ηερληθέο βξίζθεη πιένλ 

εθαξκνγή ζε πιήζνο πεδία πνπ απαηηνχλ γξήγνξε απνηχπσζε κε ηνπνγξαθηθή 

αθξίβεηα ρσξίο λα ππάξρεη θαζφινπ επαθή κε ην αληηθείκελν ή ην ρψξν 

ελδηαθέξνληνο, φπσο γηα παξάδεηγκα ζηελ απνηχπσζε πνιηηηζκηθνχ πινχηνπ, φπσο 

αξραηνινγηθψλ ρψξσλ, αλαζθαθψλ ή/θαη κλεκείσλ γεληθφηεξα, ζηε κνληεινπνίεζε 

θηηξηαθψλ θαηαζθεπψλ θιπ. Δπηπιένλ, επηηξέπεη κέζα ζε ιίγε ψξα απφ ηε ζηηγκή ηεο 

ιήςεο, ζα παίξλνπκε ηα ηειηθά πξντφληα, δει. ςεθηαθά κνληέια ηνπ εδάθνπο ησλ 

πεξηνρψλ ελδηαθέξνληνο, γξακκηθά ζρέδηα ζε ςεθηαθή κνξθή ή εθηππσκέλα, 

αλεγκέλεο εηθφλεο θ.ά.  

 

 

 

  

 

Δηθφλα 50 : Κηλεκαηηθφο ρεηηθφο Δληνπηζκφο ζε Πηήζε Λήςεο Αεξνθσηνγξαθηψλ 

(Πεγέο: “Πξνγξακκαηηζκφο Πηήζεο”, A. Γεσξγφπνπινο (2010) θαη Polyline Α.Δ. 

(2010), http://www.polyline.gr) 
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3.6.3. Κηλεκαηηθή Υαξηνγξάθεζε 

Μηα ελδηαθέξνπζα εθαξκνγή κε απηνθίλεηα ζε αζηηθφ αιιά θαη αγξνηηθφ 

πεξηβάιινλ πνπ αλακέλεηαη λα βνεζεζεί απφ ηε βειηίσζε ησλ ζπζηεκάησλ GNSS 

απνηειεί ε πεξίπησζε ηεο Κηλεκαηηθήο Υαξηνγξάθεζεο (Mobile Mapping Systems 

MMS). Με ηα ζπζηήκαηα ηεο θηλεκαηηθήο ραξηνγξάθεζεο παξάγνληαη ηξηζδηάζηαηα 

γεσ-αλαθεξφκελα δεδνκέλα πνπ απεηθνλίδνπλ κε αληηθεηκεληθφηεηα θαη αθξίβεηα ην 

νδηθνχ δηθηχνπ θαη ην πεξηβάιινλ ηνπ (εμνπιηζκφο, ζεκαηνδφηεζε, φςεηο θηηξίσλ, 

θιπ). Ζ κέζνδνο παξνπζηάδεη ζαθή πιενλεθηήκαηα σο πξνο ηνλ ρξφλν θαη ην θφζηνο 

γηα θάζε είδνπο απνηππψζεηο εληφο αζηηθνχ ρψξνπ. Με ηελ εμέιημε ησλ ζπζηεκάησλ 

GNSS θαη ησλ ηερλνινγηψλ βηληενζθφπεζεο ηα δπζθίλεηα ζπζηήκαηα πνπ 

βαζίδνληαλ ζηηο θσηνγξαθίεο θαηαγξαθήο αληηθαηαζηάζεθαλ απφ ζπζηήκαηα 

βηληενζθφπεζεο ζπλδεδεκέλα κε GPS. Χο ζπλέπεηα, κε ηελ πξφνδν πνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη ζηηο δνξπθνξηθέο (αιιά θαη ηηο αδξαλεηαθέο ηερληθέο) 

γεσαλαθνξάο θαη ηε επξχηεξε δηαζεζηκφηεηα ησλ ςεθηαθψλ αηζζεηήξσλ 

απεηθφληζεο, έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ ησλ GIS δεδνκέλσλ, κπνξεί ελ δπλάκεη λα 

απνθηεζεί απφ θηλνχκελα νρήκαηα.   

 

Δηθφλα 51 : Γηάηαμε 8 Κακεξψλ γηα 360
ν
 Απνηχπσζε 

(Πεγή: “Σξηζδηάζηαηα Γεσ-αλαθεξφκελα Γεδνκέλα Τςειήο Αθξίβεηαο κε χζηεκα 

Κηλεκαηηθήο Υαξηνγξάθεζεο”, Γ. Αυθαληνπνχινπ, Ν. Εχγξαο, 2010) 

Σν ζχζηεκα ζπιινγήο δεδνκέλσλ απνηειείηαη απφ κία πιαηθφξκα ζηελ νπνία 

ελζσκαηψλεηαη 8 ςεθηαθέο έγρξσκεο θάκεξεο παλνξακηθήο ιήςεο, θαη δχν ζηαζκνί 

GPS (Δηθφλα 51). Σν θχξην πιενλέθηεκα ηεο ζπιινγήο δεδνκέλσλ κε απηέο ηηο 

θηλεκαηηθέο ηερληθέο είλαη φηη ε απνηχπσζε κπνξεί λα εθηειεζηεί πνιχ γξεγνξφηεξα 

θαη επνκέλσο πην νηθνλνκηθά. Με ηελ ιεηηνπξγία ηνπ Galileo, ε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ 

ησλ δνξπθφξσλ ηνπ ζπζηήκαηνο δνξπθνξηθνχ εληνπηζκνχ θαη ν πιεξέζηεξνο 

γεσκεηξηθφο ζρεκαηηζκφο ηνπο, αιιά θαη ε αλακελφκελε κέρξη ηφηε πεξαηηέξσ 

αλάπηπμε θαη ηερλνινγηθή βειηίσζε κηαο ηδηαίηεξεο θαηεγνξίαο αδξαλεηαθψλ 
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ζπζηεκάησλ, ηα απνθαινχκελα πξνζθνιιεκέλα αδξαλεηαθά ζπζηήκαηα (strapdown 

inertial systems) πξνβιέπεηαη λα εηζάγνπλ έλα αθφκα πην εθηεηακέλν πεδίν 

θηλεκαηηθψλ γεσδαηηηθψλ εθαξκνγψλ κε ρακειφ θφζηνο θαη πςειέο αθξίβεηεο 

απφδνζεο. 

 

ηελ παξαθάησ εηθφλα 52 παξαηίζεληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο θηλεκαηηθήο 

ραξηνγξάθεζεο (ηειηθή ηξηζδηάζηαηε απεηθφληζε) θαη ε θάζε επεμεξγαζίαο ησλ 

δεδνκέλσλ . 

 

Δηθφλα 52 : Δπεμεξγαζία θαη Σξηζδηάζηαην Απνηέιεζκα Κηλεκαηηθήο 

Υαξηνγξάθεζεο 

(Πεγή: “Σξηζδηάζηαηα Γεσ-αλαθεξφκελα Γεδνκέλα Τςειήο Αθξίβεηαο κε χζηεκα 

Κηλεκαηηθήο Υαξηνγξάθεζεο”, Γ. Αυθαληνπνχινπ, Ν. Εχγξαο, 2010) 

ηε δεμηά εηθφλα απεηθνλίδεηαη ε ηξηζδηάζηαηε απνηχπσζε θηεκαηνινγηθψλ 

πιεξνθνξηψλ ζηελ ππφ θηεκαηνγξάθεζε πεξηνρή κειέηεο. Σν κπιε ρξψκα 

ππνδεηθλχεη ην ηκήκα ηεο πεξηνρήο πνπ απνηππψλεηαη θαηά ηελ θνξά θίλεζεο ηνπ 

νρήκαηνο. Γηαβαζκίζεηο ηνπ κπιε ππνδεηθλχνπλ ηε ζπρλφηεηα πνπ έλα ζεκείν ζηνλ 

ρψξν απνηππψλεηαη απφ ηηο πνιιαπιέο θάκεξεο ηνπ νρήκαηνο θαη ηηο δηαδνρηθέο 

ιήςεηο 

Καηά ηελ θαηαγξαθή ιακβάλνληαη εηθφλεο απφ 8 θάκεξεο ζε απφζηαζε 

κεηαμχ ηνπο αλάινγε  κε ην ζρεδηαζκφ θαηαγξαθήο. Κάζε ζεκείν πνπ 

ραξηνγξαθείηαη ζην ρψξν κπνξεί λα απνδνζεί απφ 20 ζηεξενδεχγε (αθξίβεηα 

θαιχηεξε απφ 10cm). Ζ κέζνδνο απηή εθαξκφδεηαη ζε ραξηνγξαθήζεηο νδηθνχ θαη 

ζηδεξνδξνκηθνχ δηθηχνπ, ζε θαηαγξαθέο έξγσλ θνηλήο σθέιεηαο (γξακκέο 

κεηαθνξάο ηζρχνο, ηειεθσληθέο γξακκέο θ.α.) θαη ζε απνηππψζεηο γηα θηεκαηνιφγην. 

(Γ. Αυθαληνπνχινπ, Ν. Εχγξαο, 2010) 
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3.6.4.  Απηνθίλεηε Σξηγσλνκεηξηθή Τςνκεηξία  

Ζ κέζνδνο ηεο Απηνθίλεηεο Σξηγσλνκεηξηθήο Τςνκεηξίαο (Motorized 

Leveling), είλαη κία κέζνδνο πξνζδηνξηζκνχ πςνκεηξηθψλ δηαθνξψλ ζηελ νπνία 

ρξεζηκνπνηνχληαη φξγαλα νινθιεξσκέλσλ ζηαζκψλ (Total Stations) αληί γηα ηνπο 

ζπκβαηηθνχο ρσξνβάηεο. Δθαξκφζηεθε πεηξακαηηθά ηε δεθαεηία ηνπ 1980, θπξίσο 

απφ ηνπο ραξηνγξαθηθνχο νξγαληζκνχο ηνπ Καλαδά, ησλ ΖΠΑ θαη ησλ 

θαλδηλαβηθψλ ρσξψλ, ζε κηα πξνζπάζεηα αλαδήηεζεο κηαο απνδνηηθήο ηερληθήο πνπ 

ζα κπνξνχζε λα αληηθαηαζηήζεη ηηο ζπκβαηηθέο εξγαζίεο πεδίνπ γηα ηελ εθηέιεζε 

γεσδαηηηθψλ ρσξνζηαζκήζεσλ, νη νπνίεο είλαη ρξνλνβφξεο θαη πςεινχ θφζηνπο. 

ηελ πξσηνγελή εθδνρή ηεο, γηα ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ απαηηνχληαη ηξία 

παλνκνηφηππα εηδηθά ζρεδηαζκέλα εκηθνξηεγά νρήκαηα κε ηνλ ίδην εμνπιηζκφ: έλα 

total station, έλα εηδηθφ ηξίπνδα, θνξεηφ Ζ/Τ, ζηαδία κε πξνζαξκνζκέλνπο 4 ζηφρνπο 

ζε δηαθνξεηηθά χςε. Γηα ηε ζηειέρσζε ηνπ ζπλεξγείνπ απαηηνχληαη 3 Σνπνγξάθνη 

Μεραληθνί (έλαο ζε θάζε φρεκα). 

 

Δηθφλα 53 : Σν ζχζηεκα Α.Σ.Τ. ηεο Καλαδηθήο Υαξηνγξαθηθήο Τπεξεζίαο 

(Πεγή: geod.nrcan.gc.ca) 

χκθσλα κε ηε κέρξη ζήκεξα εκπεηξία απφ ηελ εθαξκνγή ηεο Α.Σ.Τ., ε αλά 

εκέξα πξφνδνο ελφο εμεηδηθεπκέλνπ ζπλεξγείνπ θαιχπηεη έλα κήθνο ρσξνζηαζκηθήο 

φδεπζεο ηεο ηάμεο ησλ 12 km (πεξίπνπ 2km/h) γηα 6 ψξεο εξγαζία πεδίνπ. Ο κέζνο 

ρξφλνο πνπ απαηηείηαη γηα κηα πιήξε κέηξεζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ρξφλνπ 

κεηαθίλεζεο, είλαη 5min κε κήθε ζθφπεπζεο πνπ θπκαίλνληαη απφ 150 έσο 200m.Σν 

κέζν θφζηνο γηα 1km ρσξνζηάζκεζεο είλαη κηθξφηεξν ηνπ θφζηνπο ηεο θιαζηθήο 

γεσκεηξηθή ρσξνζηάζκεζεο. 
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Δηθφλα 54 : Σν ζχζηεκα Α.Σ.Τ. ηεο Δζληθήο Γεσδαηηηθήο Τπεξεζίαο ησλ ΖΠΑ 

(Πεγή: http://www.photolib.noaa.gov/htmls/geod1147.htm) 

Ζ κέζνδνο απηή έρεη εθαξκνζηεί εθηεηακέλα ζε νπεδία, ΖΠΑ, Οιιαλδία θαη 

άιιεο ρψξεο, επηηπγράλνληαο αθξίβεηεο ηεο ηάμεο ησλ κεξηθψλ mm/km, εθφζνλ ν 

πξνζδηνξηζκφο ησλ πςνκεηξηθψλ δηαθνξψλ γίλεηαη ζε κεηάβαζε θαη επηζηξνθή κε 

total stations αθξηβείαο. Δπνκέλσο ε κέζνδνο απηή κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα 

ίδξπζε θαη πχθλσζε θξαηηθψλ ρσξνζηαζκηθψλ δηθηχσλ, κε θχξηα νθέιε ηελ 

νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ πεδίνπ ζε ζεκαληηθά κηθξφηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα θαζψο 

θαη ηελ πιήξε απηνκαηνπνίεζε κεηξήζεσλ θαη ππνινγηζκψλ (Γ. Μπαινδήκνο, Ο. 

Αξακπαηδή, 2004). 

ήκεξα, ζηε κνληέξλα εθδνρή ηεο ε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή ρξεζηκνπνηείηαη ζε 

ηεηξάηξνρεο κνηνζπθιέηεο κε ρνλδξέο ξφδεο πνπ κπνξνχλ λα θηλεζνχλ θαη ζε 

αλψκαια εδάθε θαη ζε ζπλδπαζκφ κε δηεξγαζίεο GPS/GNSS θηλεκαηηθνχ  

εληνπηζκνχ γηα ηελ παξνρή πςειήο αθξίβεηαο ρσξνζηαζκήζεσλ ηεο ηάμεο ησλ 2-5 

cm (Hartzheim θαη Darin, 2003).  

 

Δηθφλα 55 : Μνληέξλα Δθδνρή πζηήκαηνο Α.Σ.Τ. (four-wheeled chariots) 

ηεο Υαξηνγξαθηθήο Τπεξεζίαο ηεο πνιηηείαο Wisconsin, ΖΠΑ   

(Πεγή: P. Hartzheim, Darin, “Leveling with Four-Wheeled Chariots”, 2003) 
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3.7. Σν Πξόγξακκα GSSF 

Απφ ηελ έλαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο Galileo έρνπλ αλαπηπρζεί απφ ηελ ESA 

δηάθνξα ινγηζκηθά πξνζνκνίσζεο ζπζηεκάησλ κε ζθνπφ ην ζρεδηαζκφ ηνπ 

ζπζηήκαηνο ζχκθσλα κε ηηο πξνθαζνξηζκέλεο απαηηήζεηο δηαζεζηκφηεηαο 

(availability), ζπλέρεηαο (continuity) θαη αθεξαηφηεηαο (integrity). Ζ αλάγθε ρξήζεο 

ηέηνησλ ινγηζκηθψλ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ην ζχζηεκα Galileo πξνο ην παξφλ δελ 

έρεη ηεζεί πιήξσο ζε ιεηηνπξγία, θαζψο κφλν δχν απφ ηνπο 30 δνξπθφξνπο έρνπλ 

ηεζεί ζε ηξνρηά. θνπφο ινηπφλ ησλ ινγηζκηθψλ απηψλ είλαη ε αμηνιφγεζε ηνπ 

Galileo θαη ε ζχγθξηζή ηνπ κε άιια ππάξρνληα ζπζηήκαηα GNSS κέζσ εθηηκήζεσλ 

απφ πξνζνκνησκέλα δεδνκέλα. Απηά είλαη θπξίσο ηα εμήο εξγαιεία: 1) ην ινγηζκηθφ 

Galileo Mission Analysis Simulator (GMAS), πνπ αθνξά ζην ζρεδηαζκφ ηνπ 

Σκήκαηνο Γηαζηήκαηνο, 2) ην Galileo Service Volume Simulator (GSVS), πνπ 

αλαιχεη ην ζχλνιν ησλ απαηηήζεσλ απφδνζεο βάζεη αλαιχζεσλ θάιπςεο γηα 

δηαθνξεηηθά επίπεδα ππεξεζηψλ, 3) ην Galileo Signal Validation Facility (GSVF), 

πνπ αμηνινγεί ηε δνκή ησλ δνξπθνξηθψλ ζεκάησλ θαη κελπκάησλ, θαη, ηέινο, 4) ην 

Galileo System Simulation Facility (GSSF), πνπ αμηνινγεί ηε ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

γηα κηα κεγάιε πνηθηιία ρξεζηψλ θάησ απφ δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο. Καη ηα ηέζζεξα 

ινγηζκηθά παθέηα δηαηίζεληαη απφ ηελ ESA κε παξνρή αδείαο. ην εξεπλεηηθφ κέξνο 

ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ρξεζηκνπνηήζεθε ην πξφγξακκα GSSF. 

Σν ινγηζκηθφ Galileo System Simulation Facility (GSSF) μεθίλεζε σο 

πεξηβάιινλ πξνζνκνίσζεο απφ ηελ ESA πνπ αλαπαξάγεη ηε ιεηηνπξγηθή 

ζπκπεξηθνξά απφδνζεο ηνπ δνξπθνξηθνχ ζπζηήκαηνο Galileo. Έρεη ελζσκαησκέλε 

επειημία γηα λα ππνζηεξίμεη ηηο αλάγθεο πξνζνκνίσζεο ζπζηεκάησλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ νιφθιεξνπ θχθινπ ηεο δσήο πξνγξάκκαηνο Galileo. Σν ινγηζκηθφ απηφ 

παθέην είλαη δηαζέζηκν ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο ρξήζηεο κε παξνρή αδείαο απφ ηελ 

ESA θαη ε επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ είλαη ε http://www.gssf.eu/default.htm. 

 

Δηθφλα 56 : Galileo Simulation Facility, GSSF  

(Πεγή: http://www.gssf.info) 

http://www.gssf.eu/default.htm
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Σν GSSF παξέρεη ζηνλ ρξήζηε ηε δπλαηφηεηα λα δεκηνπξγήζεη κνληέια πνπ 

λα πξνζνκνηψλνπλ ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ Galileo θαη άιισλ ζπζηεκάησλ GNSS, ε 

νπνία εθθξάδεηαη κέζσ ηεο αθξίβεηαο ζηνλ εληνπηζκφ ζέζεο, ηεο αθεξαηφηεηαο ησλ 

δεδνκέλσλ, ηεο επίδξαζεο ηνπ πεξηβάιινληνο ζηελ πινήγεζε θαη ηεο ιεηηνπξγίαο 

ηνπ ηκήκαηνο ειέγρνπ. Γηαζέηεη κνληέια πνπ εμνκνηψλνπλ ηα επηκέξνπο ηκήκαηα 

ηφζν ηνπ ζπζηήκαηνο Galileo φζν θαη άιισλ ζπζηεκάησλ (GPS θαη EGNOS) ηα 

νπνία είλαη ην ηκήκα δηαζηήκαηνο, ην ηκήκα ρξεζηψλ, ην ηκήκα ειέγρνπ θαη νη 

ζπλζήθεο ηνπ πεξηβάιινληνο ησλ κεηξήζεσλ: 

• Γνξπθνξηθφ Σκήκα (Space Segment): ζρεηηθά κνληέια βαζηζκέλα ζε 

Κεπιέξηα ηξνρηαθά ζηνηρεία πξνζνκνηψλνπλ ηνλ δνξπθνξηθφ ζρεκαηηζκφ ηνπ 

θάζε ζπζηήκαηνο. 

• Σκήκα Υξεζηψλ (User Segment): πξνθεηκέλνπ λα αλαιπζεί ε απφδνζε ηνπ 

εληνπηζκνχ ζέζεο θαη ηεο αθεξαηφηεηαο ζε επίπεδν ρξήζηε, ην GSSF 

κνληεινπνηεί ηνλ δέθηε ηνπ ρξήζηε θαη ηνπο εζσηεξηθνχο αιγφξηζκνπο, πνπ 

ππνινγίδνπλ ηνπο πνηνηηθνχο δείθηεο ηνπ εληνπηζκνχ. Οη δέθηεο κπνξεί 

ζεσξεζνχλ φηη είλαη ζε ζηαζεξά ζεκεία (π.ρ. ζε πιέγκα ζεκείσλ) ή 

θηλνχκελνη ζε πνξείεο πνπ πξνθαζνξίδνληαη απφ ηνλ ρξήζηε ηνπ ινγηζκηθνχ 

σο κέξνο ηεο αλάιπζεο. 

• Σκήκα Διέγρνπ (Ground Segment): παξέρνληαη κνληέια πνπ ππνζηεξίδνπλ 

αλαιχζεηο ζρεηηθέο κε ηε ζέζε ησλ ζηαζκψλ θαη ηνλ θαζνξηζκφ ησλ 

δνξπθφξσλ. 

• Πεξηβάιινλ (Environment): νη δηαηαξαθηηθέο παξάκεηξνη πξνζηίζεληαη ζην 

ζελάξην ψζηε λα πξνζνκνησζεί ε επίδξαζε ηεο αηκφζθαηξαο, ηεο 

πνιπαλάθιαζεο (multipath) θαη ηνπ ζνξχβνπ ηνπ δέθηε ζηελ δηαδηθαζία ηνπ 

εληνπηζκνχ ζέζεο ηνπ ρξήζηε. 

 Σν ινγηζκηθφ πξνζθέξεη επίζεο, έλα νινθιεξσκέλν πεξηβάιινλ 

πξνζνκνίσζεο, ην νπνίν ρξεζηκνπνηεί ελαιιαθηηθά κνληέια αλάινγα κε ηα ζελάξηα 

ιεηηνπξγίαο θαη ηνλ ηχπν αλάιπζεο πνπ ν ηειηθφο ρξήζηεο επηζπκεί λα εθηειέζεη. 
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Δηθφλα 57 : Σα Σκήκαηα ηνπ Γνξπθνξηθνχ πζηήκαηνο 

(Πεγή: http://www.gssf.info/GSSF%20subpage%20GSSF%20models.htm) 

πσο δηαθξίλεηαη ζηελ παξαπάλσ εηθφλα, ηα επηκέξνπο ηκήκαηα ελφο 

δνξπθνξηθνχ ζπζηήκαηνο ζρεηίδνληαη άκεζα κεηαμχ ηνπο. Σν δνξπθνξηθφ ηκήκα 

είλαη εθείλν πνπ απνηειείηαη απφ ηνπο δνξπθφξνπο πνπ βξίζθνληαη ζε θαζνξηζκέλεο 

ηξνρηέο θαη εθπέκπνπλ ηα ζήκαηα ξαδηνπινήγεζεο πξνο ηνπο δέθηεο ηνπ ηκήκαηνο 

ρξεζηψλ. Αλάκεζα ζηα δχν ηκήκαηα παξεκβάιιεηαη ην πεξηβάιινλ, πνπ πεξηέρεη ηελ 

ηξνπφζθαηξα, ηελ ηνλφζθαηξα θ.ά. Σα ζήκαηα θηάλνπλ ζηνπο δέθηεο κε ζθάικαηα 

πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ επίδξαζε φισλ απηψλ ησλ παξακέηξσλ ηνπ πεξηβάιινληνο. 

Απηά ηα ζθάικαηα θαη νη παξάκεηξνη εμεηάδνληαη θαη ειέγρνληαη απφ ην ηκήκα 

ειέγρνπ θαη απνζηέιινληαη πάιη πίζσ ζηνπο δνξπθφξνπο ζε κνξθή εθεκεξίδσλ, 

ψζηε ηα εθπεκπφκελα ζήκαηα λα είλαη δηνξζσκέλα. ιε απηή ηε δηαδηθαζία 

κνληεινπνηεί ην πξφγξακκα GSSF, γηα ην νπνίν δίλνληαη ζπλνπηηθέο επεμεγήζεηο 

ρξήζεο ηνπ (απφ ηελ Αθεληνπιίδνπ, 2008), ελψ πιήξεηο νδεγίεο θαη πεξηγξαθή ησλ 

κνληέισλ δίλνληαη ζηα ζρεηηθά εγρεηξίδηα ρξήζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

(GSSFP3.OM.003, GSSFP3.OM.002) 

πλνπηηθά ην πξφγξακκα ιεηηνπξγεί  μεθηλψληαο απφ ην δνξπθνξηθφ ηκήκα 

φπνπ γλσζηνί αιγφξηζκνη εθηεινχλ θαηάιιεινπο κεηαζρεκαηηζκνχο ζηηο θεπιέξηεο 

ηξνρηέο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ζέζεσλ ησλ δνξπθφξσλ θαη ηνπ δνξπθνξηθνχ 

ζρεκαηηζκνχ (δνξπθνξηθφ ηκήκα). 

 ε δεχηεξε θάζε ππνινγίδνληαη κνληέια ηξνπφζθαηξαο, ηνλφζθαηξαο, 

νξαηφηεηαο, πνιπαλάθιαζεο θαη ζθαικάησλ απφ αιγφξηζκνπο. Με απηνχο ηνπο 

ππνινγηζκνχο κπνξεί κεηέπεηηα λα πξνζδηνξηζηεί ην ηκήκα ρξεζηψλ.  

Οη δηαζέζηκνη αιγφξηζκνη ππνινγίδνπλ κεηξήζεηο απφζηαζεο, γσλίεο 

αλχςσζεο, αδηκνχζηα θαη νξαηφηεηεο πνπ ρξεζηκεχνπλ ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ 

νξαηψλ απφ ηνλ ρξήζηε δνξπθφξσλ θαη ηειηθψο ζηνλ ππνινγηζκφ ηεο ηειηθήο ζέζεο 

ηνπ δέθηε. Δπηπιένλ, ην ινγηζκηθφ επηηξέπεη ηελ εχθνιε ηξνπνπνίεζε κηαο επξείαο 

ζεηξάο παξακέηξσλ ηεο πξνζνκνίσζεο, επηηξέπνληαο ηελ εχθνιε θαη άκεζε δνθηκή 

http://www.gssf.info/GSSF%20subpage%20GSSF%20models.htm
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ελαιιαθηηθψλ ζελαξίσλ πνπ κπνξεί θαη λα κεηαβάιινληαη αλάινγα κε ηηο αλάγθεο 

ησλ ζελαξίσλ ηφζν ζην ρψξν, φζν θαη ζην ρψξν. Με ηνλ ηξφπν απηφ, είλαη δπλαηφλ 

λα εμεηαζηνχλ θαη λα ζπγθξηζνχλ νη απνδφζεηο ελφο εθάζηνπ ή/θαη ζε ζπλδπαζκφ 

κεηαμχ ηνπο ησλ ζπζηεκάησλ GNSS ζε δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο πεξηφδνπο 

ελδηαθέξνληνο (π.ρ. GPS θαη ην EGNOS ηνπ ζήκεξα, ην GPS ηεο 3
εο

 γεληάο, ην 

Galileo ηεο επηρεηξεζηαθήο θάζεο ηνπ, θιπ). 

 Δλ νιίγνηο δειαδή ν ρξήζηεο δηακνξθψλεη ηα ζελάξηα πνπ επηζπκεί λα θαη 

εηζάγεη ηα απαξαίηεηα δεδνκέλα. Απηά ηα ζηνηρεία απνηεινχλ ηα δεδνκέλα εηζφδνπ, 

πνπ είλαη νη πξνζνκνησκέλεο κεηξήζεηο νη νπνίεο εμέξρνληαη κέζσ δηαγξακκάησλ θαη 

απεηθνλίζεσλ. Σν πξφγξακκα δίλεη ηε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο γξαθηθψλ 

απεηθνλίζεσλ ησλ απνηειεζκάησλ ησλ αλαιχζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηεί. Γηα θάζε 

αλάιπζε εμάγνληαη απηφκαηα νη θαηάιιειεο θάζε θνξά απεηθνλίζεηο.  

 

Δηθφλα 58 : Πεξηβάιινλ Δξγαζίαο GSSF 

(Πεγή: http://www.gssf.info/GSSF%20subpage%20GSSF%20models.htm) 

ηηο δπλαηφηεηεο αλάιπζεο θαη απεηθφληζεο πνπ ππνζηεξίδνληαη απφ ην 

πξφγξακκα είλαη νη εμήο:  

• Αλάιπζε Οξαηφηεηαο (Visibility Analysis): Τπνινγίδεη ηελ νξαηφηεηα αλάκεζα 

ζηνπο δνξπθφξνπο θαη ζηνπο δηάθνξνπο ρξήζηεο ή επίγεηνπο ζηαζκνχο. Γίλεη ηνλ 

κέγηζην, ειάρηζην θαη κέζν αξηζκφ ησλ νξαηψλ δνξπθφξσλ γηα θάζε ρξνληθφ βήκα 

θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο πξνζνκνίσζεο. 

• Αλάιπζε Δθηεηακέλεο Οξαηφηεηαο (Extended Visibility Analysis):  

Τπνινγίδεη ηνλ αξηζκφ ηνλ νξαηψλ δνξπθφξσλ γηα θάζε επνρή ηεο πξνζνκνίσζεο. 

Σν θαηψηαην φξην ηνπ αξηζκνχ ησλ δνξπθφξσλ κπνξεί λα νξηζηεί απφ ηνλ ρξήζηε. 
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• Αλάιπζε Κάιπςεο (Depth of Coverage Analysis): Τπνινγίδεη ηνλ αξηζκφ ησλ 

επίγεησλ ζηαζκψλ πνπ είλαη νξαηνί απφ θάζε δνξπθφξν γηα θάζε ρξνληθφ βήκα ηεο 

πξνζνκνίσζεο. Σα ζηνηρεία απηά κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ παξαγσγή ελφο 

παγθνζκίνπ θιίκαθαο ράξηε θάιπςεο (Depth of Coverage (DOC) map). 

• Αλάιπζε Αληίζηξνθεο Κάιπςεο (Inverse Coverage Analysis): Τπνινγίδεη ηνλ 

αξηζκφ ησλ δνξπθφξσλ πνπ έρνπλ θαη‟ ειάρηζην έλαλ ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ επίγεησλ 

ζηαζκψλ ζε νξαηφηεηα γηα θάζε επνρή ηεο πξνζνκνίσζεο. Σν θαηψηαην φξην ηνπ 

αξηζκνχ ησλ επίγεησλ ζηαζκψλ κπνξεί λα νξηζηεί απφ ηνλ ρξήζηε. 

• Αλάιπζε Γεσκεηξίαο (Geometry Analysis): Τπνινγίδεη ηα ζηνηρεία γεσκεηξίαο 

(γσλία αλχςσζεο, αδηκνχζην, απφζηαζε) γηα θάζε δέθηε, φπσο επίζεο θαη ηνπο 

νξαηνχο δνξπθφξνπο αληίζηνηρα, γηα θάζε επνρή ηεο πξνζνκνίσζεο. 

• Αλάιπζε Δζσηεξηθήο Αθξίβεηαο (Dilution of Precision Analysis): Τπνινγίδεη ηνπο 

ζπληειεζηέο ηεο γεσκεηξίαο ησλ νξαηψλ δνξπθφξσλ (DOP) γηα θάζε ρξήζηε ή 

επίγεην ζηαζκφ γηα θάζε ρξνληθφ βήκα θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο πξνζνκνίσζεο. Γίλεη 

ηε κέγηζηε, ειάρηζηε θαη κέζε ηηκή DOP θαζψο θαη ηα ζηηγκηαία δεδνκέλα γηα θάζε 

επνρή. Ζ αλάιπζε ππνινγίδεη φια ηα κέηξα DOP: Time DOP (TDOP), Positional 

DOP (PDOP), Geometric DOP (GDOP), Horizontal DOP (HDOP), θαη Vertical DOP 

(VDOP). 

• Αλάιπζε Αθξίβεηαο πζηήκαηνο Πινήγεζεο (Navigation System Precision 

Analysis): Τπνινγίδεη ην κέηξν NSP, δειαδή ηε δηαζπνξά ηεο εθηηκψκελεο ζέζεο 

ηνπ δέθηε απφ ηελ κέζε ζέζε, γηα θάζε ηχπν ρξήζηε ή επίγεην ζηαζκφ θαη γηα φιε ηε 

δηάξθεηα ηεο πξνζνκνίσζεο. Γίλεη ηε κέγηζηε, ειάρηζηε θαη κέζε ηηκή NSP θαζψο 

θαη ηα ζηηγκηαία δεδνκέλα γηα θάζε επνρή. Ζ αλάιπζε ππνινγίδεη φια ηα κέηξα NSP: 

Overall NSP (ONSP), Time NSP (TNSP), Horizontal NSP (HNSP), and Vertical NSP 

(VNSP). 

• Αλάιπζε Αθξίβεηαο Αθεξαηφηεηαο πζηήκαηνο (Signal-In-Space Monitoring 

Accuracy Analysis): Τπνινγίδεη ηελ αθξίβεηα ηεο αθεξαηφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο 

(accuracy of the integrity monitoring system), ε νπνία εθθξάδεηαη απφ ην κέηξν 

SISMA, γηα θάζε δνξπθφξν γηα θάζε ρξνληθφ βήκα ηεο πξνζνκνίσζεο. Σα ζηνηρεία 

απηά κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ παξαγσγή ελφο παγθνζκίνπ θιίκαθαο ράξηε 

SISMA. 

• Αλάιπζε Αθεξαηφηεηαο (Integrity Analysis): Τπνινγίδεη δηεμνδηθά ην κέηξν ηεο 

αθεξαηφηεηαο, ηελ παξάκεηξν, δειαδή, πνπ εμαζθαιίδεη ηελ πνηφηεηα θαη αζθάιεηα 

ηνπ ζπζηήκαηνο σο πξνο ηηο παξερφκελεο ζηνπο ρξήζηεο ππεξεζίεο. Πξνζθέξεη ηε 

δπλαηφηεηα επηινγήο απφ κηα ιίζηα εμηζψζεσλ αθεξαηφηεηαο κε ηηο αληίζηνηρεο 

παξακέηξνπο ηνπο. Μεηαμχ απηψλ ππάξρνπλ εμηζψζεηο ζρεηηθέο κε ην Propability of 

Hazardous Misleading Information (PHMI) επίζεο απνθαινχκελνπ Integrity Risk, ην 

SBAS (Space-Based Augmentation Systems), φπσο επίζεο θαη κε ηελ αθεξαηφηεηα 

ηνπ Galileo. Δπηπιένλ, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα θαζνξηζκνχ εμηζψζεσλ απφ ηνλ ίδην ηνλ 

ρξήζηε. 
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Δλ νιίγνηο, ην GSSF απνηειεί έλα πινχζην ιεηηνπξγηθφ παθέην πνπ επηηξέπεη 

ζηνλ ρξήζηε:   

 Να δεκηνπξγήζεη θαη λα δηακνξθψζεη ζελάξηα πξνζνκνίσζεο. 

 Να ηξέμεη κηα πξνζνκνίσζε 

 Να αλαιχζεη ηα δεδνκέλα 

 Να ηα απεηθνλίζεη θαη λα ηα νπηηθνπνηήζεη ζε έλα ηδηαίηεξα εχρξεζην θαη 

θηιηθφ γξαθηθφ πεξηβάιινλ 

 Να εηζάγεη θαη εμάγεη δεδνκέλα  

 Να αλαπηχμεη δηαδηθαζίεο κνληεινπνίεζεο 

3.8. ελάξηα 

Σα ζελάξηα πνπ εθηειέζηεθαλ ζηελ παξνχζα εξγαζία επηρεηξνχλ λα 

δηεξεπλήζνπλ θαη λα ηεθκεξηψζνπλ νξηζκέλα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

ζπζηήκαηνο Galileo. Έρνπλ επίζεο σο ζηφρν λα εμεηάζνπλ θαη λα δηεξεπλήζνπλ ηε 

ιεηηνπξγηθφηεηα δηαθφξσλ δνξπθνξηθψλ ζρεκαηηζκψλ πνπ απνηεινχλ ζπλδπαζκνχο 

ησλ ζπζηεκάησλ GPS, Galileo θαη EGNOS. Μαο ελδηαθέξεη δειαδή θαηά πφζν 

ηθαλνπνηνχληαη νη απαηηήζεηο δηαζεζηκφηεηαο αθξίβεηαο θαη αθεξαηφηεηαο γηα 

πνηθίιεο εθαξκνγέο  ζε δηαθνξεηηθά πεξηβάιινληα θαη δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο. 

Σα ζελάξηα πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ζην ινγηζκηθφ πξνζνκνηψλνπλ πξαγκαηηθέο 

θηλεκαηηθέο πνξείεο εληνπηζκνχ ζέζεο γηα λα αλαιχζνπλ πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά 

ησλ ζπζηεκάησλ ζε δηαθνξεηηθά πεξηβάιινληα κε δηαθνξεηηθά θηλεκαηηθά κέζα 

(πινία, αεξνπιάλα θηι.). Ο ιφγνο είλαη φηη γηα δηαθνξεηηθά θηλεκαηηθά κέζα ηζρχνπλ 

θαη δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο θαη πεξηβάιινληα κεηξήζεσλ.  

3.8.1. ελάξην 1
ν
  : ηαηηθόο Γέθηεο 

ε απηφ ην εηζαγσγηθφ ζελάξην εμεηάζηεθαλ ν αξηζκφο ησλ νξαηψλ 

δνξπθφξσλ θαη νη δείθηεο DOP κε δηάθνξνπο ζπλδπαζκνχο δνξπθνξηθψλ 

ζρεκαηηζκψλ απφ ηα ζπζηήκαηα GPS, Galileo, θαη EGNOS ζε γεσγξαθηθά πιέγκαηα 

ζηηο πεξηνρέο ηεο Δπξψπεο, Μεζνγείνπ θαη Διιάδαο. Απηφ πνπ καο ελδηέθεξε ζε 

απηφ ην ζελάξην είλαη αξρηθά λα έρνπκε κηα πξψηε εηθφλα ησλ ζπζηεκάησλ θαη λα 

δνχκε θαηά πφζν επεξεάδνληαη νη παξάκεηξνη πνπ εμεηάδνληαη ζπλαξηήζεη ηνπ 

γεσγξαθηθνχ πιάηνπο. 

ε απηφ ην ζεκείν πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη νη νρηψ δνξπθνξηθνί ζρεκαηηζκνί 

ελδηαθέξνληνο (πνπ είλαη ζπλδπαζκνί δνξπθνξηθψλ ζπζηεκάησλ) δελ ππάξρνπλ ζαλ 

πξνθαζνξηζκέλεο επηινγέο (default) απφ ην πξφγξακκα. Γηα απηφ ηνλ ιφγν 

δεκηνπξγήζεθαλ σο ζρεκαηηζκνί θαζνξηζκέλνη απφ ηνλ ρξήζηε (user defined 

constellation) ρξεζηκνπνηψληαο ηα θεπιέξηα ζηνηρεία ηνπ θάζε δνξπθφξνπ 

(Παξάξηεκα Γ). ην δνξπθνξηθφ ζρεκαηηζκφ πξνζηέζεθαλ 27 δνξπθφξνη Galileo, 3 

EGNOS θαη 31 GPS γηα ηελ ησξηλή επνρή (2011). 
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ην παξαθάησ πίλαθα ζπγθεληξψλνληαη νη πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ην 

πξψην ζε ζεηξά ζελάξην. Χο ηχπνο ρξήζηε επηιέρζεθε λα είλαη έλα ζχλνιν δεθηψλ ζε 

δηαηεηαγκέλσλ ζε έλα γεσγξαθηθφ πιέγκα (User Grid), ην νπνίν εθαξκφδεηαη 

αληίζηνηρα ζηηο πεξηνρέο ηεο Δπξψπεο,  Μεζνγείνπ θαη ηεο Διιάδαο.  

 

Πίλαθαο 18: ελάξην 1
ν 

Γηα ηελ επεμεξγαζία ηνπ ζελαξίνπ επηιέρηεθε δηάξθεηα κηαο εκέξαο, ηεο 

28/04/10 πξνο 29/04/10 κε ρξνληθφ βήκα 300 δεπηεξφιεπηα κε βήκα ηνπ πιέγκαηνο 

θαζνξηζκέλν ζε κία κνίξα θαη ρσξίο πεξηνξηζκφ ζηε γσλία χςνπο ησλ δνξπθφξσλ. 

Δμήρζεζαλ απνηειέζκαηα ζρεηηθά κε ηνλ αξηζκφ ησλ νξαηψλ δνξπθφξσλ (visibility) 

θαη ησλ ηηκψλ DOP (GDOP, PDOP, TDOP, HDOP, VDOP) (κέζνο φξνο, κέγηζηε θαη 

ειάρηζηε ηηκή θαη ηππηθή απφθιηζε ησλ ηηκψλ). Δλδεηθηηθά παξαηίζεληαη θάπνηα  απφ 

δηαγξάκκαηα ηα νπνία εμήρζεζαλ απφ ην πξφγξακκα δηφηη ιφγσ ηνπ κεγάινπ 

αξηζκνχ ηνπο δελ είλαη δπλαηφλ λα παξαηεζνχλ φια. 

ηηο ηξείο πξψηεο εηθφλεο (Δηθφλεο 59-61) βιέπνπκε ηνλ αξηζκφ ησλ νξαηψλ 

δνξπθφξσλ κε ηα Galileo, GPS θαη ην ζπλδπαζκφ GPS, Galileo θαη EGNOS. 

Παξαηεξνχκε φηη ζηηο δχν πξψηεο εηθφλεο έρνπκε πεξίπνπ ίδην απνηέιεζκα γηα ηα 

ζπζηήκαηα Galileo θαη GPS. Πεξηζζφηεξνη νξαηνί δνξπθφξνη ζηηο βνξεηφηεξεο 

πεξηνρέο. Οη ηηκέο ησλ νξαηψλ δνξπθφξσλ ηνπ GPS είλαη θαηά κία κνλάδα 

κεγαιχηεξεο θαη ε πεξηνρή κε ηνπο ιηγφηεξνπο νξαηνχο δνξπθφξνπο εθηείλεηαη ζηηο 

πεξηνρέο ηεο Ηζπαλίαο, θεληξηθήο Γαιιίαο, Διβεηίαο θαη βφξεηαο Ηηαιίαο, ελψ κε ην 

ζχζηεκα Galileo ε πεξηνρή κε ηνπο ιηγφηεξνπο νξαηνχο δνξπθφξνπο εθηείλεηαη ζε 

φιε ηε Μεζφγεην απφ 30
ν
 κέρξη 45

ν
 γεσγξαθηθφ πιάηνο. 
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Δηθφλα 59:Οξαηνί δνξπθφξνη κε Galileo 

 

Δηθφλα 60:Οξαηνί Γνξπθφξνη κε GPS 
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Δηθφλα 61: Οξαηνί Γνξπθφξνη κε ζπλδπαζκφ GPS ,Galileo θαη EGNOS 

 

ηε εηθφλα 61 κε ιχζε απφ ηνλ ζπλδπαζκφ GPS, Galileo θαη EGNOS 

παξαηεξνχκε ηα ίρλε ησλ δνξπθφξσλ EGNOS θαη ηελ θνηλή πεξηνρή πνπ θαιχπηνπλ. 

ηε πεξηνρή ηεο Μεζνγείνπ θαη ηεο θεληξηθήο Δπξψπεο έρνπκε πεξίπνπ 19 νξαηνχο 

δνξπθφξνπο. Ζ πεξηνρή κε ηνπο πεξηζζφηεξνπο νξαηνχο δνξπθφξνπο είλαη ε πεξηνρή 

ηεο λφηηαο θαλδηλαβίαο κε 21 δνξπθφξνπο. 

ηε ζπλέρεηα αθνινπζνχλ κεξηθέο εηθφλεο γηα ηηο ηηκέο PDOP (Δηθφλεο 62-65) 

γηα ηελ πεξηνρή ηεο Μεζνγείνπ θαη HDOP (Δηθφλεο 66, 67) γηα ηελ πεξηνρή ηεο 

Διιάδαο. Οη ρακειφηεξεο ηηκέο PDOP γηα ηε πεξηνρή ηεο Διιάδαο παξαηεξνχληαη 

ζηνπο ζπλδπαζκνχο GPS & Galileo θαη GPS & Galileo & EGNOS κε ηηκέο 1,28 θαη 

1,21 αληίζηνηρα. ηε πεξηνρή ηεο Διιάδαο νη ηηκέο ηνπ HDOP θπκαίλνληαη απφ 1,059 

έσο 1,077 γηα ην ζχζηεκα  GPS θαη 1,059 έσο 1,093 γηα ην ζχζηεκα Galileo. 
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Δηθφλα 62: Γείθηεο PDOP ζηε Μεζφγεην κε ζπλδπαζκφ GPS ,Galileo θαη EGNOS 

 

Δηθφλα 63: Γείθηεο PDOP ζηε Μεζφγεην κε Galileo 
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Δηθφλα 64 : Γείθηεο PDOPζηε Μεζφγεην κε ζπλδπαζκφ Galileo,EGNOS 

 

 

Δηθφλα 65 : Γέθηεο PDOP ζηε Μεζφγεην κε ζπλδπαζκφ GPS, Galileo 
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Δηθφλα 66 : Γείθηεο HDOP ζηελ Διιάδα κε Galileo 

 

Δηθφλα 67 : Γείθηεο HDOP ζηελ Διιάδα κε GPS 
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Δπηπιένλ έγηλε επεμεξγαζία ησλ απνηειεζκάησλ απφ ην πξφγξακκα ζε 

ινγηζηηθά θχιια γηα πεξηζζφηεξν ζπκππθλσκέλε θαη θαηαλνεηή πιεξνθνξία. Σα 

απνηειέζκαηα πνπ εμήρζεζαλ θαίλνληαη ζηνπο παξαθάησ πίλαθεο (φπνπ 

αλαγξάθνληαη ε κέζε ηηκή ηεο παξακέηξνπ θαζψο θαη εληφο παξελζέζεσλ ε κέγηζηε 

θαη ε ειάρηζηε ηηκή πνπ θαηαγξάθηεθε) θαη ηζηνγξάκκαηα (γηα ηελ επθνιφηεξε 

ζχγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ). 

 

Visibility 

ρεκαηηζκόο Δπξώπε Μεζόγεηνο Διιάδα 

GPS 8.9  (6-12) 8.6  (6-12) 8.6 (6-12) 

GPS + EGNOS 11.9 (9-15) 11.6 (9-15) 11.6  (9-15) 

GPS + GIOVE 9.6 (6-13) 9.3  (6-13) 9.4  (6-13) 

GPS + EGNOS + GIOVE 12.6 (9,10-16) 12.3 (9-15) 12.4 (9-16) 

GPS + GALILEO 17.4 (13-22) 16.4 (13-20) 16.4 (13-20) 

GALILEO 8.4 (6-11) 7.8(6-11) 7.8(6-11) 

GALILEO + EGNOS 11.0 (9-13) 10.9 (9-14) 10.8(9-14) 

GPS + GALILEO + EGNOS 19.8 (16-24) 19.5(16-23) 19.5(16-23) 

GDOP 

ρεκαηηζκόο Δπξώπε Μεζόγεηνο Διιάδα 

GPS 2.2 (1.4-5.8) 2.3  (1.5-4) 2.3 (1.5-4.5) 

GPS + EGNOS 1.9 (1.3-2.8) 2.0 (1.4-3.4) 2.0 (1.4-3.4) 

GPS + GIOVE 2.0 (1.4-3.9) 2.1 (1.4-4.0) 2.1 (1.4-4.5) 

GPS + EGNOS + GIOVE 1.7 (1.3-2.9) 1.9 (1.3-3.0) 1.9 (1.4-3.2) 

GPS + GALILEO 1.4 (1.0-2.1) 1.4 (1.1-2.2) 1.5 (1.1-2.0) 

GALILEO 2.1 (1.6-3.4) 2.3 (1.6-3.5) 2.3 (1.6-3.5) 

GALILEO + EGNOS 1.8 (1.4-3.0) 2.0 (1.5-3.1) 2.0 (1.5-3.1) 

GPS + GALILEO + EGNOS 1.3 (1.0-1.7) 1.4 (1.1-1.9) 1.4 (1.2-1.9) 

 

Πίλαθαο 19 : Πηλάθαο Απνηειεζκάησλ 1
νπ

 ελαξίνπ 

Απφ ηηο εηθφλεο, ηνλ πίλαθα θαη ηα δχν ηζηνγξάκκαηα (Δηθφλα 68, 69) γίλεηαη 

θαλεξφ φηη ν κέζνο φξνο ησλ νξαηψλ δνξπθφξσλ είλαη ειαθξψο πςειφηεξνο ζε 

κεγαιχηεξα γεσγξαθηθά πιάηε. ηε πεξηνρή ηεο Δπξψπεο έρνπκε πεξηζζφηεξνπο 

νξαηνχο δνξπθφξνπο ελψ παξαηεξνχκε πεξίπνπ ίδηεο ηηκέο ζηηο πεξηνρέο ηεο 

Μεζνγείνπ θαη ηεο Διιάδαο αθνχ εθηείλνληαη πεξίπνπ ζηα ίδηα γεσγξαθηθά πιάηε. 

Παξφκνηα είλαη θαη ηα απνηειέζκαηα γηα ηνπο δείθηεο γεσκεηξίαο DOP. ηελ 

Δπξψπε νη ηηκέο είλαη ειαθξψο ρακειφηεξεο γηα ηε ηηκή GDOP (πεξίπνπ 0,1 κε 0,2 

ρακειφηεξεο) πξάγκα ινγηθφ αθνχ κε πεξηζζφηεξνπο δνξπθφξνπο ζπλήζσο έρνπκε 

θαιχηεξε δηαζπνξά ζηνλ νπξαλφ άξα θαη θαιχηεξε γεσκεηξία. Δπίζεο θαη ζηε 

πεξίπησζε ησλ δεηθηψλ γεσκεηξίαο παξαηεξνχληαη νη ίδηεο ηηκέο πεξίπνπ γηα 

Μεζφγεην θαη Δπξψπε. πσο ήηαλ αλακελφκελν, ν ζπλδπαζκφο θαη ησλ ηξηψλ 

ζπζηεκάησλ δίλεη ηα θαιχηεξα απνηειέζκαηα (πεξίπνπ 20 νξαηνχο δνξπθφξνπο θαη 

ηηκέο GDOP 1,4). 



ειίδα 124 απφ 229 

 

 

Δηθφλα 68 : Οξαηνί δνξπθφξνη γηα Δπξψπε, Μεζφγεην θαη Διιάδα 

 

 

Δηθφλα 69 : Γείθηεο GDOP γηα Δπξψπε, Μεζφγεην θαη Διιάδα 
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3.8.2. ελάξην 2
ν
  :  Κηλεκαηηθέο Πνξείεο Πινίσλ 

 ην επφκελν ζελάξην κειεηήζεθαλ θηλεκαηηθέο πνξείεο πινίσλ. Έγηλε ε 

πξνζπάζεηα ηεο δηαινγήο πνξεηψλ ζε πνιιέο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο θαη φζν ην 

δπλαηφλ πξνο θάζε θαηεχζπλζε κε δηαθνξεηηθέο δηάξθεηεο πιεχζεο. Ζ εκέξα πνπ 

επηιέρζεθε ήηαλ θαη πάιη 28/04/10 ελψ δελ νξίζηεθε πεξηνξηζκφο ζηε γσλία χςνπο 

αθνχ ζηηο ζαιάζζηεο δηαδξνκέο έρνπκε ζπλήζσο αλνηρηφ νπξαλφ. Οη πίλαθεο UERE 

πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ γηα κεηξήζεηο κνλήο ζπρλφηεηαο ζηε ζπρλφηεηα L1 

(Παξάξηεκα Β). 

 

 

Πίλαθαο 20 : ελάξην 2
o
   

 ηνλ πίλαθα 21 δίλνληαη νη πνξείεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ, κε ηε δηάξθεηα 

πιεχζεο θαη ην ρξνληθφ βήκα ηεο θάζε κίαο αληίζηνηρα: 

 

Πνξεία Γηάξθεηα Υξνληθό Βήκα 

Πεηξαηάο-Υίνο  5hr  45min  10 sec 10 sec 

Θεζ/λίθε-Μπηηιήλε 15hr  15min  45sec 15sec 

Πεηξαηάο-Ζξάθιεην 8hr  33min 15sec 

Πεηξαηάο-Θήξα 9hr  20 min  30 sec 15sec 

Αιεμ/πόιε-ακνζξάθε 5hr  4min  30sec 15sec 

 

Πίλαθαο 21 : Πνξείεο Γηαδξνκψλ Πινίσλ 

 

Παξαθάησ δίλνληαη ελδεηθηηθά, γξαθήκαηα πνπ παξάρζεθαλ απφ ην GSSF 

ζηηο δηαδξνκέο ησλ πινίσλ (δχν γηα ηελ θάζε δηαδξνκή):  
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Δηθφλα 70 : Υάξηεο  Οξαηφηεηαο  Γνξπθφξσλ Αιεμ/πνιε-ακνζξάθε γηα Galileo 

 

 

Δηθφλα 71 : Γηάγξακκα  Οξαηφηεηαο  Γνξπθφξσλ Αιεμ/πνιε-ακνζξάθε γηα Galileo 
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Δηθφλα 72 : Γηάγξακκα DOP ζηελ Γηαδξνκή Πεηξαηάο-Ζξάθιεην κε GPS 

 

Δηθφλα 73 : Υάξηεο ηηκψλ GDOP ζηελ Γηαδξνκή Πεηξαηάο-Ζξάθιεην κε GPS 
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Δηθφλα 74 : Γηάγξακκα NSP ζηελ Γηαδξνκή Πεηξαηάο-Υίνο κε GPS  θαη EGNOS 

 

Δηθφλα 75 : Υάξηεο ΟNSP ζηελ Γηαδξνκή Πεηξαηάο-Υίνο κε GPS  θαη EGNOS 
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Δηθφλα 76 : Γηάγξακκα Αθεξαηφηεηαο ζηελ Γηαδξνκή Πεηξαηάο-Θήξα κε GPS        

θαη Galileo 

 

Δηθφλα 77 : Υάξηεο Αθεξαηφηεηαο ζηελ Γηαδξνκή Πεηξαηάο-Θήξα κε GPS  θαη 

Galileo 
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Δηθφλα 78 : Γηάγξακκα NSP ζηελ Γηαδξνκή Θεζ/λίθε-Μπηηιήλε κε Galileo  θαη 

EGNOS 

 

Δηθφλα 79 : Υάξηεο HNSP ζηελ Γηαδξνκή Θεζ/λίθε-Μπηηιήλε κε Galileo  θαη 

EGNOS  
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Μία ζεκαληηθή παξαηήξεζε πνπ πξέπεη λα γίλεη είλαη φηη ζηα δηαγξάκκαηα 

παξαηεξνχληαη θάπνηα «θνςίκαηα» ησλ γξακκψλ πνπ γίλνληαη πάληα ζε 

ζπγθεθξηκέλεο ρξνληθέο ζηηγκέο. Απηά εμαξηψληαη απφ ην δηάγξακκα ησλ νξαηψλ 

δνξπθφξσλ θαη εμεγνχληαη σο κηθξέο αλαπξνζαξκνγέο ζηνλ αξηζκφ ησλ νξαηψλ 

δνξπθφξσλ εμ αηηίαο ηεο θαζφδνπ θάησ απφ ηνλ ηνπηθφ νξίδνληα θάπνησλ απφ ηνπο 

ήδε νξαηνχο δνξπθφξνπο θαη ηεο αλφδνπ απφ ηνλ νξίδνληα θάπνησλ άιισλ. 

Αθνινπζεί έλα ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα κε ηηο εηθφλεο 80 έσο 83: 

 

Δηθφλα 80 : Γηάγξακκα Οξαηφηεηαο ζηε Γηαδξνκή Πεηξαηάο-Ζξάθιεην κε GPS θαη 

GIOVE 

 

Δηθφλα 81 : Γηάγξακκα DOP ζηε Γηαδξνκή Πεηξαηάο-Ζξάθιεην κε GPS θαη GIOVE 
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Δηθφλα 82 : Γηάγξακκα NSP ζηε Γηαδξνκή Πεηξαηάο-Ζξάθιεην κε GPS θαη GIOVE 

 

 

Δηθφλα 83 : Γηάγξακκα Αθεξαηφηεηαο ζηε Γηαδξνκή Πεηξαηάο-Ζξάθιεην κε GPS θαη 

GIOVE 
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Δλ ζπλερεία, δίλνληαη νη πίλαθεο ησλ απνηειεζκάησλ (Πίλαθεο 22-24) : 

Visibility 

ρεκαηηζκόο Αιεμ/πνιε-ακνζξάθε Πεηξαηάο-Ζξάθιεην 

GPS 9.7 (7-12) 8.9(7-11) 

GPS + EGNOS 12.7(10-15) 11.9(10-14) 

GPS + GIOVE 10.5(8-13) 9.6(7-12) 

GPS + EGNOS + GIOVE 13.5(11-16) 12.6(10-15) 

GPS + GALILEO 16.9(15-20) 16.7(13-20) 

GALILEO 7.2(6-10) 7.8(6-10) 

GALILEO + EGNOS 10.2(9-13) 10.8(9-13) 

GPS + GALILEO + EGNOS 19.9(18-23) 19.7(16-23) 

GDOP 

ρεκαηηζκόο Αιεμ/πνιε-ακνζξάθε Πεηξαηάο-Ζξάθιεην 

GPS 2.07(1.45-4.0) 2.26(1.46-3.68) 

GPS + EGNOS 1.86(1.38-3.14) 2.04(1.4-3.11) 

GPS + GIOVE 1.95(1.4-3.8) 2.09(1.46-2.98) 

GPS + EGNOS + GIOVE 1.77(1.33-2.57) 1.92(1.4-2.55) 

GPS + GALILEO 1.44(1.1-1.89) 1.49(1.13-2.06) 

GALILEO 2.43(1.62-3.49) 2.34(1.72-3.47) 

GALILEO + EGNOS 2.13(1.53-3.13) 2.12(1.6-3.2) 

GPS + GALILEO + EGNOS 1.38(1.07-1.79) 1.42(1.1-1.89) 

ONSP 

[m] 

ρεκαηηζκόο Αιεμ/πνιε-ακνζξάθε Πεηξαηάο-Ζξάθιεην 

GPS 28.34(22.2-47.7) 30.83(22.11-45.13) 

GPS + EGNOS 6.33(5.42-8.89) 6.87(5.38-8.91) 

GPS + GIOVE 25.1(20.12-41.85) 26.77(20.93-37.08) 

GPS + EGNOS + GIOVE 7.26(6.19-8.92) 7.81(6.46-10.06) 

GPS + GALILEO 18.92(16.09-22.85) 19.57(16.46-24.08) 

GALILEO 28.59(22.80-35.08) 28.52(24.32-35.08) 

GALILEO + EGNOS 7.13(6.01-8.75) 7.24(6.46-8.67) 

GPS + GALILEO + EGNOS 5.72(5.01-6.8) 5.97(5.2-7.01) 

Integrity 

ρεκαηηζκόο Αιεμ/πνιε-ακνζξάθε Πεηξαηάο-Ζξάθιεην 

GPS 0.059(0.0052-0.31) 0.062(0.0063-0.19) 

GPS + EGNOS 2E-17(7E-41-3E-16) 1E-17(2E-38 - 1E-15) 

GPS + GIOVE 0.026(0.0022-0.2) 0.027(0.0033-0.14) 

GPS + EGNOS + GIOVE 6E-14(1E-34-1E-12) 1E-14(5E-32 - 5E-13) 

GPS + GALILEO 0.00064(4E-5-0.0023) 0.00042(0.00004-0.0026) 

GALILEO 0.024(0.0059-0.065) 0.017(0.0051-0.051) 

GALILEO + EGNOS 6E-17(6E-32 - 7E-15) 4E-17(6E-35 - 5E-15) 

GPS + GALILEO + EGNOS 6E-28(5E-44 - 4E-26) 1E-27(2E-44 - 1E-25) 

 

Πίλαθαο 22 : Απνηειέζκαηα Γηαδξνκψλ Αιεμαλδξνχπνιε-ακνζξάθε, Ζξάθιεην 
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Visibility 

ρεκαηηζκόο Πεηξαηάο-Υίνο Πεηξαηάο-Θήξα 

GPS 9.4(7-11) 8.8(7-11) 

GPS + EGNOS 12.4(10-14) 11.8(10-14) 

GPS + GIOVE 10.1(8-12) 9.5(7-12) 

GPS + EGNOS + GIOVE 13.1(11-15) 12.5(10-15) 

GPS + GALILEO 16.8(15-20) 16.5(13-20) 

GALILEO 7.4(6-10) 7.7(6-10) 

GALILEO + EGNOS 10.4(9-13) 10.7(9-13) 

GPS + GALILEO + EGNOS 19.8(18-23) 19.5(16-23) 

GDOP 

ρεκαηηζκόο Πεηξαηάο-Υίνο Πεηξαηάο-Θήξα 

GPS 2.17(1.46-3.68) 2.26(1.46-3.68) 

GPS + EGNOS 1.98(1.41-3.12) 2.04(1.41-3.11) 

GPS + GIOVE 2.02(1.46-2.97) 2.11(1.46-2.98) 

GPS + EGNOS + GIOVE 1.85(1.41-2.56) 1.92(1.41-2.56) 

GPS + GALILEO 1.47(1.17-1.93) 1.49(1.19-2.06) 

GALILEO 2.4(1.67-3.47) 2.38(1.73-3.47) 

GALILEO + EGNOS 2.14(1.57-3.19) 2.15(1.64-3.19) 

GPS + GALILEO + EGNOS 1.4(1.13-1.81) 1.43(1.15-1.89) 

ONSP 

[m] 

ρεκαηηζκόο Πεηξαηάο-Υίνο Πεηξαηάο-Θήξα 

GPS 29.48(22.11-43.41) 30.82(22.11-45.28) 

GPS + EGNOS 6.63(5.38-8.85) 6.85(5.38-8.91) 

GPS + GIOVE 25.68(20.93-32.66) 26.92(20.93-37.22) 

GPS + EGNOS + GIOVE 7.49(6.46-8.93) 7.82(6.46-10.06) 

GPS + GALILEO 19.22(16.72-23.11) 19.65(16.72-24.07) 

GALILEO 28.6(23.29-34.73) 28.79(24.5-35.1) 

GALILEO + EGNOS 7.19(6.12-8.69) 7.29(6.5-8.8) 

GPS + GALILEO + EGNOS 5.85(5.21-6.87) 5.99(5.2-7.01) 

Integrity 

ρεκαηηζκόο Πεηξαηάο-Υίνο Πεηξαηάο-Θήξα 

GPS 0.054(0.0073-0.12) 0.065(0.0073-0.195) 

GPS + EGNOS 5E-18(1E-38 - 2E-15) 2E-17(1E-38 - 1E-15) 

GPS + GIOVE 0.022(0.084-0.0036) 0.03(0.0035-0.14) 

GPS + EGNOS + GIOVE 1E-15(8E-31 - 2E-14) 1E-14(2E-31 - 5E-13) 

GPS + GALILEO 0.00041(0.00005-0.0025) 0.00049(3E-5-0.0027) 

GALILEO 0.02(0.0047-0.051) 0.018(0.0042-0.05) 

GALILEO + EGNOS 3E-17(6E-34 - 2E-15) 2E-17(3E-35 - 2E-15) 

GPS + GALILEO + EGNOS 7E-30(3E-41 - 5E-28) 2E-27(7E-43 - 1E-25) 

 

Πίλαθαο 23 : Απνηειέζκαηα Γηαδξνκψλ Πεηξαηάο-Υίνο, Πεηξαηάο-Θήξα 
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Visibility 

ρεκαηηζκόο Θεζ/λίθε-Μπηηιήλε 

GPS 8.4(6-11) 

GPS + EGNOS 11.4(9-14) 

GPS + GIOVE 9.1(6-12) 

GPS + EGNOS + GIOVE 12.1(9-15) 

GPS + GALILEO 16.2(13-20) 

GALILEO 7.8(6-10) 

GALILEO + EGNOS 10.8(9-13) 

GPS + GALILEO + EGNOS 19.2(16-23) 

GDOP 

ρεκαηηζκόο Θεζ/λίθε-Μπηηιήλε 

GPS 2.35(1.46-4.65) 

GPS + EGNOS 2.07(1.4-3.12) 

GPS + GIOVE 2.18(1.46-4.65) 

GPS + EGNOS + GIOVE 1.94(1.4-3.11) 

GPS + GALILEO 1.49(1.1-2.05) 

GALILEO 2.35(1.61-3.49) 

GALILEO + EGNOS 2.09(1.52-3.17) 

GPS + GALILEO + EGNOS 1.42(1.07-1.89) 

ONSP 

[m] 

ρεκαηηζκόο Θεζ/λίθε-Μπηηιήλε 

GPS 31.87(22.16-54.67) 

GPS + EGNOS 7.02(5.41-9.41) 

GPS + GIOVE 27.81(21.02-49.77) 

GPS + EGNOS + GIOVE 7.98(6.42-11.3) 

GPS + GALILEO 19.64(16.01-23.97) 

GALILEO 28.34(22.67-35.2) 

GALILEO + EGNOS 7.11(5.98-8.8) 

GPS + GALILEO + EGNOS 5.97(4.99-7.09) 

Integrity 

ρεκαηηζκόο Θεζ/λίθε-Μπηηιήλε 

GPS 0.075(0.005-0.25) 

GPS + EGNOS 3E-15(1E-13 - 6E-37) 

GPS + GIOVE 0.037(0.002-0.18) 

GPS + EGNOS + GIOVE 1.5E-13(6E-31 - 3E-11) 

GPS + GALILEO 0.00065(5E-5 - 0.0028) 

GALILEO 0.019(0.0054-0.063) 

GALILEO + EGNOS 2E-17(9E-34 - 4E-15) 

GPS + GALILEO + EGNOS 1E-27(1E-42 - 1E-25) 

 

Πίλαθαο 24 : Απνηειέζκαηα Γηαδξνκψλ Θεζζαινλίθε-Μπηηιήλε 
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Δπίζεο, έγηλαλ θαη ηζηνγξάκκαηα απφ ηνπο πίλαθεο απνηειεζκάησλ γηα ζηελ 

επθνιφηεξε ζχγθξηζε κεηαμχ ησλ δηαδξνκψλ θαη ησλ δνξπθνξηθψλ ζρεκαηηζκψλ 

(Δηθφλεο 84-87): 

 

Δηθφλα 84 : Οξαηφηεηα Γνξπθφξσλ ζηηο Γηαδξνκέο Πινίσλ 

 

 

Δηθφλα 85 : Ο Γείθηεο GDOP ζηηο Γηαδξνκέο Πινίσλ 
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Δηθφλα 86 : Ο Γείθηεο ONSP ζηηο Γηαδξνκέο Πινίσλ 

 

 

Δηθφλα 87 : Ο Γείθηεο Αθεξαηφηεηαο ζηηο Γηαδξνκέο Πινίσλ 

Σα ζπζηήκαηα GPS θαη Galileo απφ κφλα ηνπο δίλνπλ 6-11 νξαηνχο 

δνξπθφξνπο κε γεσκεηξία πεξίπνπ 1,4-3,4 κε αθξίβεηα (ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν) 

πεξίπνπ 22-40 m θαη πνζνζηά αθεξαηφηεηαο 6% γηα ην ζχζηεκα GPS θαη 2% γηα ην 

ζχζηεκα Galileo. ηα ηζηνγξάκκαηα ηεο αθξίβεηαο ONSP θαη αθεξαηφηεηαο 

παξαηεξνχκε φηη ε ρξήζε θαη ηνπ ζπζηήκαηνο EGNOS ζηνπο ζπλδπαζκνχο δίλεη 

πνιχ θαιέο αθξίβεηεο (θάησ απφ 8m αλάινγα ηελ δηαδξνκή) θαη ζρεδφλ κεδεληθέο 

ηηκέο αθεξαηφηεηαο. Γηα ηνλ ζπλδπαζκφ θαη ησλ ηξηψλ ζπζηεκάησλ έρνπκε 16-23 

νξαηνχο δνξπθφξνπο, ηηκή γεσκεηξίαο πεξίπνπ ζην 1,4, αθξίβεηα πεξίπνπ 6m θαη 

ζρεδφλ κεδεληθφ πνζνζηφ αθεξαηφηεηαο. 
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3.8.3. ελάξην 3
ν
  :  Κηλεκαηηθέο Πνξείεο Ηζηηνπιντθώλ 

Σν ηξίην ζελάξην είλαη παξφκνην κε ην πξνεγνχκελν. ε απηή ηε πεξίπησζε 

κειεηήζεθαλ πνξείεο ηζηηνπιντθψλ ζθαθψλ. Ζ εκέξα πνπ επηιέρζεθε ήηαλ θαη πάιη 

28/04/10, δελ ππήξρε πεξηνξηζκφο ζηε γσλία χςνπο θαη ηα UERE ήηαλ θαη εδψ κνλήο 

ζπρλφηεηαο L1. Ζ δηαθνξά ησλ δηαδξνκψλ ησλ ηζηηνπιντθψλ κε ηηο δηαδξνκέο 

πινίσλ είλαη φηη έρνπλ πην επέιηθηεο πνξείεο θαη αιιάδνπλ πην ζπρλά θαηεπζχλζεηο 

θαη αθνξνχλ δηαδξνκέο πην ηνπηθνχ ραξαθηήξα κε ζρεηηθά κέηξηεο σο ρακειέο 

ηαρχηεηαο πιεχζεο θαη δηάξθεηαο αξθεηψλ σξψλ. 

 

 

Πίλαθαο 25 : ελάξην 3
ν 

 

ηνλ πίλαθα 26 δίλνληαη νη δχν πνξείεο ηζηηνπιντθψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

κε ηηο δηάξθεηέο ηνπο θαη ην ρξνληθφ ηνπο βήκα: 

 

Πνξεία Γηάξθεηα Υξνληθφ Βήκα 

Γχζεην 20hr  1min  30sec 15sec 

Λεπθάδα-Ηζάθε 18hr  45min   900sec 

 

Πίλαθαο 26 : Πνξείεο Γηαδξνκψλ Ηζηηνπιντθψλ  

 

 ηηο εηθφλεο 88  θαη 89 δίλνληαη ράξηεο  ηεο ηηκήο ONSP κε ην ζχζηεκα 

Galileo γηα ηελ απεηθφληζε ησλ δχν δηαδξνκψλ: 
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Δηθφλα 88 : Υάξηεο Γείθηε ONSP γηα Γηαδξνκή Γχζεην κε Galileo 

 

Δηθφλα 89 : Υάξηεο Γείθηε ONSP γηα Γηαδξνκή Λεπθάδα-Ηζάθε κε Galileo 
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 Παξαθάησ δίλεηαη ν πίλαθαο απνηειεζκάησλ (Πίλαθαο 27) θαη ηα 

ηζηνγξάκκαηα γηα ηηο δηαδξνκέο κε ηα ηζηηνπιντθά (Δηθφλεο 90-93): 

Visibility 

ρεκαηηζκόο Γύζεην Λεπθάδα-Ηζάθε 

GPS 8.5(6-11) 8.4(6-11) 

GPS + EGNOS 11.5(9-14) 11.4(9-14) 

GPS + GIOVE 9.2(6-12) 9.1(6-12) 

GPS + EGNOS + GIOVE 12.2(9-15) 12.1(9-15) 

GPS + GALILEO 16.2(13-19) 16.1(13-18) 

GALILEO 7.7(6-11) 7.7(6-10) 

GALILEO + EGNOS 10.7(9-14) 10.7(9-13) 

GPS + GALILEO + EGNOS 19.2(16-22) 19.1(16-21) 

GDOP 

ρεκαηηζκόο Γύζεην Λεπθάδα-Ηζάθε 

GPS 2.33(1.45-4.66) 2.36(1.55-4.55) 

GPS + EGNOS 2.04(1.4-3.76) 2.08(1.47-3.56) 

GPS + GIOVE 2.16(1.45-4.66) 2.16(1.55-4.55) 

GPS + EGNOS + GIOVE 1.92(1.37-3.76) 1.94(1.47-3.56) 

GPS + GALILEO 1.49(1.14-2.21) 1.49(1.2-1.94) 

GALILEO 2.36(1.67-3.48) 2.37(1.75-3.48) 

GALILEO + EGNOS 2.12(1.47-3.24) 2.14(1.6-3.24) 

GPS + GALILEO + EGNOS 1.42(1.11-1.97) 1.43(1.16-1.74) 

ONSP 

[m] 

ρεκαηηζκόο Γύζεην Λεπθάδα-Ηζάθε 

GPS 31.85(22.05-55.73) 32.1(22.91-54.51) 

GPS + EGNOS 6.96(5.32-10.62) 7.07(5.41-10.03) 

GPS + GIOVE 27.88(20.31-50.75) 27.82(21.71-50.21) 

GPS + EGNOS + GIOVE 7.93(6.2-12.73) 7.99(6.5-12.03) 

GPS + GALILEO 18.65(15.75-23.53) 19.76(16.86-23.49) 

GALILEO 28.62(23.66-35.24) 28.55(24.02-35.31) 

GALILEO + EGNOS 7.19(6.04-8.94) 7.22(6.3-8.97) 

GPS + GALILEO + EGNOS 5.99(5.16-7.18) 6.02(5.22-6.96) 

Integrity 

ρεκαηηζκόο Γύζεην Λεπθάδα-Ηζάθε 

GPS 0.076(0.0047-0.52) 0.082(0.0069-0.3) 

GPS + EGNOS 1E-15(2E-38 - 7E-14) 4E-16(2E-36 - 2E-14) 

GPS + GIOVE 0.039(0.0013-0.38) 0.04(0.0027-0.23) 

GPS + EGNOS + GIOVE 2E-14(1E-30 - 2E-12) 9E-14(9E-31 - 4E-12) 

GPS + GALILEO 0.00027(8E-6 - 0.0035) 0.00077(4E-5 - 0.0057) 

GALILEO 0.018(0.0026-0.053) 0.019(0.006-0.052) 

GALILEO + EGNOS 6E-17(3E-37 - 2E-14) 1E-16(5E-35 - 8E-15) 

GPS + GALILEO + EGNOS 4E-25(8E-45 - 2E-22) 4E-25(2E-44 - 3E-23) 

 

Πίλαθαο 27 : Απνηειέζκαηα Γηαδξνκψλ Ηζηηνπιντθψλ 
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Δηθφλα 90 : Οξαηφηεηα Γνξπθφξσλ ζηηο Γηαδξνκέο Ηζηηνπιντθψλ 

 

 

Δηθφλα 91 : Σηκέο GDOP ζε Γηαδξνκέο Ηζηηνπιντθψλ 

 

Απφ ηα ηζηνγξάκκαηα παξαηεξνχκε φηη νη ηηκέο αλάκεζα ζηηο δπν δηαδξνκέο 

είλαη πνιχ θνληά κεηαμχ ηνπο. ηε πεξίπησζε ηεο νξαηφηεηαο, ηεο γεσκεηξηθήο 

αθξίβεηαο GDOP, θαη ηεο αθεξαηφηεηαο έρνπκε ειαθξψο θαιχηεξα απνηειέζκαηα 

ζηε δηαδξνκή Γχζεην. ηε πεξίπησζε ONSP εμαξηάηαη απφ ηνλ δνξπθνξηθφ 

ζρεκαηηζκφ. ηνπο ζρεκαηηζκνχο GPS κε GIOVE, Galileo έρνπκε ειαθξψο 

θαιχηεξα απνηειέζκαηα ζηε δηαδξνκή Λεπθάδα-Ηζάθε. 
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Δηθφλα 92 : Σηκέο ONSP ζε Γηαδξνκέο Ηζηηνπιντθψλ  

 

 

Δηθφλα 93 : Σηκέο Αθεξαηφηεηαο ζε Γηαδξνκέο Ηζηηνπιντθψλ 

Σα απνηειέζκαηα ζηηο δηαδξνκέο ησλ ηζηηνπιντθψλ είλαη παξφκνηα κε εθείλα 

απφ ηηο δηαδξνκέο ησλ πινίσλ. Σα ζπζηήκαηα GPS θαη Galileo απφ κφλα ηνπο δίλνπλ 

6-11 νξαηνχο δνξπθφξνπο κε γεσκεηξία πεξίπνπ 2,4 κε αθξίβεηα πεξίπνπ 32m γηα ην 

GPS θαη 39m γηα ην Galileo θαη πνζνζηά αθεξαηφηεηαο 8% γηα ην ζχζηεκα GPS θαη 

2% γηα ην ζχζηεκα Galileo. Γηα ηνλ ζπλδπαζκφ θαη ησλ ηξηψλ ζπζηεκάησλ έρνπκε 

16-22 νξαηνχο δνξπθφξνπο, ηηκή γεσκεηξίαο πεξίπνπ ζην 1,4, αθξίβεηα πεξίπνπ 6m 

θαη ζρεδφλ κεδεληθφ πνζνζηφ αθεξαηφηεηαο (10
-25

). 
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3.8.4. ελάξην 4
ν
  :  Κηλεκαηηθέο Πνξείεο Αεξνπιάλσλ 

ην ζελάξην απηφ εμεηάζηεθαλ δηαδξνκέο κηθξψλ αεξνπιάλσλ (εθηφο απφ ηε 

δηαδξνκή ηνπ Κηζαηξψλα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε αιεμίπησην πιαγηάο ηχπνπ 

paragliding), ρσξίο πεξηνξηζκφ ζηε γσλία χςνπο (αθνχ ηα αεξνπιάλα έρνπλ αλνηρηφ 

νπξαλφ), ε εκέξα πνπ επηιέρζεθε ήηαλ ε 28/04/10. Σα UERE πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

ήηαλ πνιχ ρακειά, δηπιήο ζπρλφηεηαο, GPS III (L1/L5) θαη ζηε πεξίπησζε ηνπ 

Galileo απφ ηελ ππεξεζία SoL (L1/E5a) (Παξάξηεκα Β). 

 
 

Πίλαθαο 28 : ελάξην 4
ν 

 ην παξαθάησ πίλαθα δίλνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ δηαδξνκψλ ησλ 

αεξνπιάλσλ: 

 

Πνξεία Γηάξθεηα Υξνληθό Βήκα 

Καιάβξπηα 5hr  55min  30 sec 5sec 

Κηζαηξώλαο 2hr  3min  24sec 4sec 

θηάζνο-Κσπαΐδα 5hr  44min 15sec 

Πξέβεδα-Παπαδάηεο 2hr  16 min  35 sec 5sec 

Παξακπζηά 2hr  13min  3sec 

 

Πίλαθαο 29 : Πνξείεο Γηαδξνκψλ Αεξνπιάλσλ 

 

 

 ηε ζπλέρεηα παξαηίζεληαη ράξηεο απφ θάζε δηαδξνκή πνπ έβγαιε ην 

πξφγξακκα GSSF: 
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Δηθφλα 94 : Ο Γείθηεο TNSP γηα ηα Καιάβξπηα κε GPS,Galileo θαη EGNOS 

 

 

Δηθφλα 95 : Ο Γείθηεο TNSP γηα Κηζαηξψλα κε GPS θαη GIOVE 
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Δηθφλα 96 : Ο Γείθηεο VNSP ζηε Παξακπζηά κε GPS,GIOVE θαη EGNOS 

 

Δηθφλα 97 : Ο Γείθηεο ΖNSP ζηε Γηαδξνκή Πξέβεδα-Παπαδάηεο κε GPS θαη Galileo  
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Δηθφλα 98 : Ο Γείθηεο VNSP ζηε Γηαδξνκή θηάζνο- Κσπαΐδα κε GPS θαη Galileo 

 

 

Δηθφλα 99 : Γηάγξακκα Αθεξαηφηεηαο ζηε Γηαδξνκή θηάζνο- Κσπαΐδα κε GPS , 

Galileo θαη EGNOS 
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ηε ζπλέρεηα, δίλνληαη νη πίλαθεο απνηειεζκάησλ θαη ηα ηζηνγξάκκαηα γηα ηηο 

δηαδξνκέο κε ηα αεξνπιάλα : 

Visibility 

ρεκαηηζκόο θηάζνο-Κσπαΐδα 
Πξέβεδα-

Παπαδάηεο 

GPS 9.3(7-11) 9.7(9-11) 

GPS + EGNOS 12.3(10-14) 12.7(12-14) 

GPS + GIOVE 10.1(8-12) 10.1(9-12) 

GPS + EGNOS + GIOVE 13.1(11-15) 13.1(12-15) 

GPS + GALILEO 16.7(15-19) 16.5(15-18) 

GALILEO 7.4(6-10) 6.9(6-8) 

GALILEO + EGNOS 10.4(9-13) 9.9(9-11) 

GPS + GALILEO + EGNOS 19.7(18-22) 19.5(18-21) 

GDOP 

ρεκαηηζκόο θηάζνο-Κσπαΐδα 
Πξέβεδα-

Παπαδάηεο 

GPS 2.19(1.46-3.67) 2.01(1.6-2.43) 

GPS + EGNOS 2(1.4-3.11) 1.89(1.52-2.25) 

GPS + GIOVE 2.02(1.46-2.96) 1.9(1.55-2.21) 

GPS + EGNOS + GIOVE 1.86(1.4-2.55) 1.79(1.45-2.09) 

GPS + GALILEO 1.47(1.14-1.97) 1.44(1.2-1.69) 

GALILEO 2.4(1.63-3.47) 2.52(1.91-3.48) 

GALILEO + EGNOS 2.15(1.53-3.19) 2.27(1.77-3.21) 

GPS + GALILEO + EGNOS 1.41(1.11-1.85) 1.39(1.17-1.61) 

ONSP 

[m] 

ρεκαηηζκόο θηάζνο-Κσπαΐδα 
Πξέβεδα-

Παπαδάηεο 

GPS 5.22(3.9-8.03) 4.85(4.11-5.69) 

GPS + EGNOS 4.38(3.43-6.36) 3.91(3.38-4.57) 

GPS + GIOVE 4.49(3.61-5.97) 4.31(3.79-4.79) 

GPS + EGNOS + GIOVE 3.81(3.19-4.77) 3.77(3.35-4.1) 

GPS + GALILEO 3.33(2.8-4.18) 3.26(2.9-3.61) 

GALILEO 4.97(3.84-6.44) 5.13(4.38-6.45) 

GALILEO + EGNOS 4.15(3.36-5.39) 4.34(3.87-5.48) 

GPS + GALILEO + EGNOS 2.96(2.52-3.64) 2.94(2.63-3.27) 

Integrity 

ρεκαηηζκόο θηάζνο-Κσπαΐδα 
Πξέβεδα-

Παπαδάηεο 

GPS 7,00E-18 8,00E-18 

GPS + EGNOS 3,00E-28 2,00E-33 

GPS + GIOVE 2,00E-19 4,00E-19 

GPS + EGNOS + GIOVE 9,00E-33 4,00E-33 

GPS + GALILEO 7,00E-45 2,00E-44 

GALILEO 1,00E-17 9,00E-17 

GALILEO + EGNOS 4,00E-27 8,00E-26 

GPS + GALILEO + EGNOS 4,00E-63 1,00E-67 

 

Πίλαθαο 30 : Απνηειέζκαηα Γηαδξνκψλ θηάζνο- Κσπαΐδα , Πξέβεδα-Παπαδάηεο 
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Visibility 

ρεκαηηζκόο Καιάβξπηα Κηζαηξώλαο Παξακπζηά 

GPS 9.3(7-11) 9.6(9-11) 9.7(9-11) 

GPS + EGNOS 12.3(10-14) 12.6(12-14) 12.7(12-14) 

GPS + GIOVE 10.1(8-12) 9.9(9-12) 10.1(9-12) 

GPS + EGNOS + GIOVE 13.1(11-15) 12.9(12-15) 13.1(12-15) 

GPS + GALILEO 16.8(15-19) 16.4(15-18) 16.5(15-18) 

GALILEO 7.5(6-9) 6.9(6-8) 6.9(6-8) 

GALILEO + EGNOS 10.5(9-12) 9.9(9-11) 9.9(9-11) 

GPS + GALILEO + EGNOS 19.8(18-22) 19.4(18-21) 19.5(18-21) 

GDOP 

ρεκαηηζκόο Καιάβξπηα Κηζαηξώλαο Παξακπζηά 

GPS 2.18(1.46-3.67) 2.08(1.46-2.42) 2.01(1.6-2.43) 

GPS + EGNOS 1.99(1.41-3.1) 1.94(1.41-2.25) 1.9(1.52-2.25) 

GPS + GIOVE 2.01(1.46-2.96) 1.96(1.46-2.3) 1.9(1.55-2.21) 

GPS + EGNOS + GIOVE 1.86(1.41-2.55) 1.85(1.41-2.17) 1.8(1.45-2.09) 

GPS + GALILEO 1.46(1.19-1.93) 1.45(1.19-1.69) 1.44(1.2-1.69) 

GALILEO 2.39(1.74-3.47) 2.45(1.98-3.47) 2.53(1.91-3.48) 

GALILEO + EGNOS 2.15(1.63-3.21) 2.2(1.83-3.19) 2.28(1.76-3.21) 

GPS + GALILEO + EGNOS 1.4(1.15-1.83) 1.4(1.16-1.61) 1.4(1.17-1.61) 

ONSP 

[m] 

ρεκαηηζκόο Καιάβξπηα Κηζαηξώλαο Παξακπζηά 

GPS 5.21(3.91-8.03) 4.92(3.91-5.65) 4.85(4.11-5.7) 

GPS + EGNOS 4.07(3.25-5.76) 3.93(3.25-4.51) 3.92(3.39-4.58) 

GPS + GIOVE 4.47(3.61-5.97) 4.39(3.61-4.91) 4.31(3.8-4.78) 

GPS + EGNOS + GIOVE 3.82(3.24-4.76) 3.82(3.23-4.23) 3.77(3.36-4.09) 

GPS + GALILEO 3.32(2.89-4.11) 3.26(2.88-3.62) 3.27(2.9-3.61) 

GALILEO 4.97(4.06-6.45) 5.02(4.39-6.45) 5.15(4.38-6.45) 

GALILEO + EGNOS 4.16(3.54-5.41) 4.23(3.82-5.39) 4.35(3.87-5.49) 

GPS + GALILEO + EGNOS 2.96(2.61-3.6) 2.92(2.61-3.16) 2.94(2.63-3.27) 

Integrity 

ρεκαηηζκόο Καιάβξπηα Κηζαηξώλαο Παξακπζηά 

GPS 4,00E-17 5,00E-18 8,00E-18 

GPS + EGNOS 3,00E-28 3,00E-33 2,00E-33 

GPS + GIOVE 4,00E-20 3,00E-19 4,00E-19 

GPS + EGNOS + GIOVE 3,00E-34 5,00E-33 3,00E-33 

GPS + GALILEO 3,00E-46 9,00E-45 2,00E-44 

GALILEO 5,00E-18 9,00E-18 9,00E-17 

GALILEO + EGNOS 4,00E-28 3,00E-27 9,00E-26 

GPS + GALILEO + EGNOS 6,00E-62 3,00E-69 1,00E-67 

 

Πίλαθαο 31 : Απνηειέζκαηα Γηαδξνκψλ Καιάβξπηα, Κηζαηξψλαο, Παξακπζηά 
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Δηθφλα 100 : Οξαηφηεηα Γνξπθφξσλ ζηηο Γηαδξνκέο Αεξνπιάλσλ 

 

Δηθφλα 101 : Ο Γείθηεο GDOP ζηηο Γηαδξνκέο Αεξνπιάλσλ 
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Δηθφλα 102 : Ο Γείθηεο ONSP ζηηο Γηαδξνκέο Αεξνπιάλσλ 

 

Απφ ηνπο πίλαθεο θαη ηα ηζηνγξάκκαηα ζπκπεξαίλνπκε φηη ε ρξήζε ηεο 

δηπιήο ζπρλφηεηαο καο δίλεη πνιχ θαιχηεξε αθξίβεηα θαη αθεξαηφηεηα ζε ζρέζε κε 

ηε ρξήζε κνλήο ζπρλφηεηαο, ιφγσ ησλ ρακειψλ πηλάθσλ UERE. ηε πεξίπησζε ηεο 

δηπιήο ζπρλφηεηαο κεηψλεηαη πνιχ ην ζθάικα ηνλφζθαηξαο, εμαιείθεηαη ην ζθάικα 

θαζπζηέξεζεο ηεο δνξπθνξηθήο εθεκεξίδαο θαη ην ζθάικα ιφγσ απφθιηζεο ηνπ 

ζήκαηνο εμ αηηίαο ηεο ηνλφζθαηξαο. 

Απφ ην δηάγξακκα ONSP (Δηθφλα 101) γίλεηαη θαλεξφ φηη ηα ζπζηήκαηα GPS 

θαη Galileo δίλνπλ πεξίπνπ ηηο ίδηεο αθξίβεηεο, πεξίπνπ ζηα 5m, ν ζπλδπαζκφο ησλ 

δχν δίλεη αθξίβεηα πεξίπνπ ζηα 3,5m, ελψ ε θαιχηεξε πεξίπησζε είλαη ν ζπλδπαζκφο 

θαη ησλ ηξηψλ ζπζηεκάησλ πνπ δίλεη αθξίβεηεο θάησ απφ 3m. ηε πεξίπησζε ηεο 

αθεξαηφηεηαο νη ηηκέο φισλ ησλ ζπλδπαζκψλ είλαη ζρεδφλ κεδεληθέο αθνχ 

θπκαίλνληαη απφ 10
-17 

έσο 10
-67

. 
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3.8.5. ελάξην 5
ν
  :  Κηλεκαηηθέο Πνξείεο ε Αζηηθέο Πεξηνρέο 

Σν επφκελν ζελάξην αζρνιείηαη κε δχν πνξείεο ζε αζηηθφ πεξηβάιινλ θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα ζε πεξηνρέο ηεο Αζήλαο. ηφρνο απηνχ ηνπ ζελαξίνπ είλαη ε εμέηαζε 

ησλ δηαθνξψλ αλάκεζα ζε κνλή θαη δηπιή ζπρλφηεηα κε πεξηνξηζκφ φκσο ζηε γσλία 

χςνπο εμ αηηίαο ηεο παξνπζίαο πςειψλ θηηξίσλ.  

 

Πίλαθαο 32 : ελάξην 5
ν 

πλήζσο ζε αζηηθά πεξηβάιινληα ιφγσ ησλ θηηξίσλ, πςειψλ δέλδξσλ δελ 

είλαη νξαηφο φινο ν νπξάληνο ζφινο. Αθνινπζεί έλα παξάδεηγκα (Δηθφλα 103): 

 

Δηθφλα 103 : ςε ηνπ νπξάληνπ ζφινπ ζε αζηηθφ πεξηβάιινλ 

(Πεγή: “Galileo Performance Assessment”, T. Noack, A. Konovaltsev) 

 

Οη πξνζνκνηψζεηο ησλ δηαδξνκψλ έγηλαλ ηελ 28/04/10 κε πεξηνξηζκφ ζηε 

γσλία χςνπο ζηηο 35
ν
. Οη πίλαθεο UERE πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ κε ηελ L1 

ζπρλφηεηα ζηηο πξνζνκνηψζεηο κνλήο ζπρλφηεηαο θαη κε Galileo ζηηο E5a/L1, GPS 

ζηηο L1/L5 γηα ηηο πξνζνκνηψζεηο δηπιήο ζπρλφηεηαο.  
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Παξαθάησ δίλνληαη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο κε ηηο δηαδξνκέο ζε αζηηθά 

πεξηβάιινληα: 

Πνξεία Γηάξθεηα Υξνληθό Βήκα 

Ν.κύξλε-ΟΑΚΑ 3hr  26min   120sec 

Θεζείν-Ίιηνλ 11hr  16min  40sec 100sec 

 

Πίλαθαο 33 : Πνξείεο Γηαδξνκψλ ζε Αζηηθφ Πεξηβάιινλ 

Γηα ηελ απεηθφληζε ησλ δηαδξνκψλ δίλνληαη ελδεηθηηθά θάπνηνη ράξηεο ησλ 

δηαδξνκψλ ζηα ζπγθεθξηκέλα αζηηθά πεξηβάιινληα: 

 

Δηθφλα 104 : Αθεξαηφηεηα ζηε Γηαδξνκή Ν.κχξλε-ΟΑΚΑ κε GPS & GIOVE    

(κνλή ζπρλφηεηα) 
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Δηθφλα 105 : Αθεξαηφηεηα ζηε Γηαδξνκή Θεζείν-Ίιηνλ κε GPS (δηπιή ζπρλφηεηα) 

  

Αμίδεη λα παξαηεξεζεί φηη ηα δηαγξάκκαηα ησλ νξαηνηήησλ, DOP, αθξίβεηαο 

NSP θαη αθεξαηφηεηαο ζπλδένληαη θαηά θάπνηνλ ηξφπν. ηα επφκελα δηαγξάκκαηα 

δίλεηαη έλα παξάδεηγκα (Δηθφλεο 106-111). Δθηφο ηνπ φηη νη θακπχιεο έρνπλ ηα ίδηα 

«θνςίκαηα» αλάινγα κε ην πφζνη δνξπθφξνη είλαη νξαηνί, νη θακπχιεο ζηα 

δηαγξάκκαηα DOP θαη αθεξαηνηήησλ ζε κνλή θαη δηπιή ζπρλφηεηα είλαη ίδηεο. Σν 

κφλν πνπ αιιάδεη είλαη νη ηηκέο ηνπ άμνλα x. 

Οη πνιχ ςειέο ηηκέο ζε  DOP, NSP θαη Integrity νθείινληαη ζην φηη ζε εθείλα 

ηα ρξνληθά δηαζηήκαηα είλαη νξαηνί κφλν ηέζζεξηο δνξπθφξνη, δειαδή ην ειάρηζην 

δπλαηφ ψζηε λα έρνπκε ιχζε. 
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Δηθφλα 106 : Οξαηφηεηα Γνξπθφξσλ ζηε Γηαδξνκή Ν.κχξλε-ΟΑΚΑ κε Galileo 

 

Δηθφλα 107 : Γείθηεο DOP ζηε Γηαδξνκή Ν.κχξλε-ΟΑΚΑ κε Galileo 
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Δηθφλα 108 : Γείθηεο NSP ζηε Γηαδξνκή Ν.κχξλε-ΟΑΚΑ κε Galileo                   

(κνλή ζπρλφηεηα) 

 

Δηθφλα 109 : Γείθηεο NSP ζηε Γηαδξνκή Ν.κχξλε-ΟΑΚΑ κε Galileo                   

(δηπιή ζπρλφηεηα) 
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Δηθφλα 110 : Αθεξαηφηεηα ζηε Γηαδξνκή Ν.κχξλε-ΟΑΚΑ κε Galileo                  

(κνλή ζπρλφηεηα)                  

 

Δηθφλα 111 : Αθεξαηφηεηα ζηε Γηαδξνκή Ν.κχξλε-ΟΑΚΑ κε Galileo                 

(δηπιή ζπρλφηεηα)                 
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Παξαθάησ δίλνληαη νη ζρεηηθνί πίλαθεο (Πίλαθεο 34-36) θαη ηζηνγξάκκαηα 

(Δηθφλεο 112-117) κε ηα απνηειέζκαηα ζε κνλή θαη δηπιή ζπρλφηεηα. Δθεί φπνπ δελ 

αλαγξάθνληαη ηηκέο δελ ππήξρε ιχζε δηφηη δελ ήηαλ νξαηνί ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξηο 

δνξπθφξνη θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο πνξείαο ιφγσ ηνπ πεξηνξηζκνχ ζηηο γσλίεο 

χςνπο. 

 Ο πίλαθαο νξαηφηεηαο θαη DOP είλαη θνηλφο θαη γηα ηηο δχν πεξηπηψζεηο 

κνλήο θαη δηπιήο ζπρλφηεηαο αθνχ απηνί νη παξάκεηξνη είλαη γεσκεηξηθνί θαη δελ 

εμαξηψληαη απφ πίλαθεο UERE. 

 

Visibility 

ρεκαηηζκόο Ν.κύξλε-ΟΑΚΑ Θεζείν-Ίιηνλ 

GPS 6.2(4-7) - 

GPS + EGNOS 6.8(4-9) 6.8(5-9) 

GPS + GIOVE 6.3(4-8) - 

GPS + EGNOS + GIOVE 8.2(6-10) 7.2(5-10) 

GPS + GALILEO 9(6-12) 9.1(7-12) 

GALILEO 4.4(4-5) - 

GALILEO + EGNOS 6.4(6-7) 6.2(5-7) 

GPS + GALILEO + EGNOS 11(8-14) 11.1(9-14) 

GDOP 

ρεκαηηζκόο Ν.κύξλε-ΟΑΚΑ Θεζείν-Ίιηνλ 

GPS 9.39(3.12-90) - 

GPS + EGNOS 8.51(3.01-58.99) 8.28(3.01-58.97) 

GPS + GIOVE 9.3(3-90) - 

GPS + EGNOS + GIOVE 6.12(2.88-19.87) 7.13(2.88-19.81) 

GPS + GALILEO 4.82(2.53-14.66) 4.9(2.78-12.67) 

GALILEO 26.81(4.47-373.11) - 

GALILEO + EGNOS 9.74(4.09-45.01) 8.97(4.06-46.98) 

GPS + GALILEO + EGNOS 4.25(2.46-12.58) 4.15(2.67-8.7) 

 

Πίλαθαο 34 : Οξαηφηεηα Γνξπθφξσλ θαη Γείθηεο GDOP 

 

  Σα δχν πξψηα ηζηνγξάκκαηα (Δηθφλεο 112, 113) είλαη θνηλά θαη γηα κνλή θαη 

γηα δηπιή ζπρλφηεηα. Οη δχν δηαδξνκέο δίλνπλ παξαπιήζηεο ηηκέο θαη ζηελ 

νξαηφηεηα ησλ δνξπθφξσλ θαη ζην δείθηε γεσκεηξίαο GDOP. ηε πεξίπησζε Galileo 

γηα ηε δηαδξνκή Ν.κχξλε-ΟΑΚΑ ε ηηκή GDOP είλαη πεξίπνπ ζην 27, ηηκή πνιχ 

κεγαιχηεξε απφ ηηο ππφινηπεο. Απηφ νθείιεηαη ζην φηη ζε απηή ηε πεξίπησζε φηη ζε 

απηή ηε δηαδξνκή νξαηνί δνξπθφξνη είλαη κφλν ηέζζεξηο, κε ηνπο νπνίνπο δελ έρνπκε 

πάληα ηε βέιηηζηε γεσκεηξία. 
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Δηθφλα 112 : Οξαηφηεηα Γνξπθφξσλ ζε Γηαδξνκέο ζε Αζηηθά Πεξηβάιινληα 

 

 

Δηθφλα 113 : Ο Γείθηεο GDOP ζε Γηαδξνκέο ζε Αζηηθά Πεξηβάιινληα 
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Dual frequency 

  

ONSP 

[m] 

ρεκαηηζκόο Ν.κύξλε-ΟΑΚΑ Θεζείν-Ίιηνλ 

GPS 19.46(6.71-211.41) - 

GPS + EGNOS 14.42(5.39-100.23) 14.08(5.39-100.06) 

GPS + GIOVE 17.72(5.91-193.73) - 

GPS + EGNOS + GIOVE 10.44(5.18-32.44) 12.13(5.18-32.34) 

GPS + GALILEO 9.08(4.95-26.03) 9.17(5.4-22.46) 

GALILEO 44.09(8.03-606.76) - 

GALILEO + EGNOS 15.2(6.73-68.26) 14.25(6.73-71.39) 

GPS + GALILEO + EGNOS 7.35(4.4-20.5) 7.18(4.75-14.27) 

Integrity 

ρεκαηηζκόο Ν.κύξλε-ΟΑΚΑ Θεζείν-Ίιηνλ 

GPS 0.064(5E-17-0.99) - 

GPS + EGNOS 0.026(3E-28-0.93) 0.037(1E-28-0.93) 

GPS + GIOVE 0.06(1E-23-0.99) - 

GPS + EGNOS + GIOVE 0.0044(1E-35-0.099) 0.01(1E-35-0.23) 

GPS + GALILEO 0.0004(1E-40-0.065) 0.00012(4E-30-0.017) 

GALILEO 0.18(9E-10-0.99) - 

GALILEO + EGNOS 0.051(1E-15-0.69) 0.038(3E-27-0.72) 

GPS + GALILEO + EGNOS 5E-5(2E-49-0.02) 3E-10(2E-48-7E-8) 

 

Πίλαθαο 35 : Γείθηεο ONSP θαη Αθεξαηφηεηα γηα Γέθηεο Γηπιήο πρλφηεηαο 

 

 
Single frequency 

  

ONSP 

[m] 

ρεκαηηζκόο Ν.κύξλε-ΟΑΚΑ Θεζείν-Ίιηνλ 

GPS 103.4(37.04-1083.64) - 

GPS + EGNOS 21.58(8.22-163.07) 21.17(8.22-161.83) 

GPS + GIOVE 93.38(32.14-998.47) - 

GPS + EGNOS + GIOVE 18.34(9.3-54.41) 21.86(9.3-54.23) 

GPS + GALILEO 48.2(26.91-135.22) 48.65(29.36-118.38) 

GALILEO 228.63(42.56-3139.8) - 

GALILEO + EGNOS 23.41(10.64-106.12) 22.48(10.64-112.05) 

GPS + GALILEO + EGNOS 13.16(8.03-35.53) 12.86(8.74-24.81) 

Integrity 

ρεκαηηζκόο Ν.κύξλε-ΟΑΚΑ Θεζείν-Ίιηνλ 

GPS 0.41(0.1-0.999) - 

GPS + EGNOS 0.026(3E-28-0.93) 0.047(2E-18-0.96) 

GPS + GIOVE 0.35(0.033-0.999) - 

GPS + EGNOS + GIOVE 0.016(1E-17-0.27) 0.032(1E-17-0.48) 

GPS + GALILEO 0.127(0.002-0.8) 0.1(0.0058-0.73) 

GALILEO 0.58(0.16-0.999) - 

GALILEO + EGNOS 0.075(5E-10-0.79) 0.055(6E-16-0.81) 

GPS + GALILEO + EGNOS 0.00046(9E-24-0.11) 9E-7(3E-23-0.00011) 

 

Πίλαθαο 36 : Γείθηεο ONSP θαη Αθεξαηφηεηα γηα Γέθηεο Μνλήο πρλφηεηαο 
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 πσο ήηαλ αλακελφκελν νη ηηκέο κε δηπιή ζπρλφηεηα είλαη θαιχηεξεο απφ φηη 

κε κνλή. Σν GPS θαη ην Galileo κφλα ηνπο ζε κνλή ζπρλφηεηα δίλνπλ αθξίβεηα ηεο 

ηάμεο ησλ 100m θαη 200m αληίζηνηρα, ελψ κε δηπιή ζπρλφηεηα ηεο ηάμεο ησλ 20m 

θαη 44m. Γηα ηνπο ζπλδπαζκνχο GPS & Galileo & EGNOS θαη GPS & Galileo νη 

ηηκέο ζε δηπιή ζπρλφηεηα θπκαίλνληαη πεξίπνπ ζηα 7m ελψ ζε κνλή ζπρλφηεηα 

πεξίπνπ ζηα 13m (Δηθφλεο 114, 115). 

 

Δηθφλα 114 : Ο Γείθηεο ONSP ζε Γέθηεο Γηπιήο πρλφηεηαο 

 

Δηθφλα 115 : Ο Γείθηεο ONSP ζε Γέθηεο Μνλήο πρλφηεηαο 
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 ηα ηζηνγξάκκαηα ηεο αθεξαηφηεηαο παξαηεξνχκε φηη ζε κνλή ζπρλφηεηα νη 

πηζαλφηεηεο θπκαίλνληαη απφ 0,35-0,6 γηα ηα ζπζηήκαηα GPS, Galileo, GPS & 

GIOVE ελψ γηα GPS & Galileo θαη γηα φινπο ηνπο ζπλδπαζκνχο κε ην EGNOS 

θπκαίλνληαη απφ 0,1-10
-7

. Γηα δηπιή ζπρλφηεηα νη ηηκέο είλαη ηεο ηάμεο ησλ 

εθαηνζηψλ θαη ιηγφηεξν εθηφο απφ ηε πεξίπησζε ηνπ Galileo (Δηθφλεο 116, 117). 

 

Δηθφλα 116 : Αθεξαηφηεηα ζε Γέθηεο Γηπιήο πρλφηεηαο 

 

Δηθφλα 117 : Αθεξαηφηεηα ζε Γέθηεο Μνλήο πρλφηεηαο 
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3.8.6. ελάξην 6
ν
  :  Κηλεκαηηθέο Πνξείεο ε Ζπεηξσηηθέο Πεξηνρέο  

ην 6
ν
 ζελάξην πξνζνκνηψζεθε κία εθηεηακέλε δηαδξνκή κε αξρή ζηελ 

Καζηνξηά θαη ηεξκαηηζκφ ζην Ληδσξίθη. Ζ δηαδξνκή απηή παξνπζηάδεη πνιιέο 

ελαιιαγέο ζην ηνπίν θαη ηε κνξθνινγία ηνπ εδάθνπο. Άιιεο πεξηνρέο είλαη νξεηλέο 

θαη άιιεο πεδηλέο. Γηα απηφ ην ιφγν ε πνξεία «ζπάζηεθε» ζε επηκέξνπο κηθξφηεξεο 

θαη εθαξκφζηεθαλ ζε θάζε ηκήκα μερσξηζηά δηαθνξεηηθνί πεξηνξηζκνί ζηε γσλία 

χςνπο (Πίλαθαο 37). Ζ έλαξμε ηηο πξνζνκνίσζεο ηεο πνξείαο ήηαλ ε εκέξα ηεο 

28/04/10. 

 

Πίλαθαο 37 : ελάξην 6ν 

 ην παξαθάησ πίλαθα αλαγξάθνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά θάζε επηκέξνπο 

ηκήκαηνο ηεο δηαδξνκήο, ε δηάξθεηα. ην ρξνληθφ βήκα θαζψο θαη νη πεξηνξηζκνί ζηηο 

γσλίεο αλχςσζεο. 

Πνξεία Γηάξθεηα Υξνληθό Βήκα Γσλία Ύςνπο 

Καζηνξηά -Κόληηζα 2hr  5min  15sec 5sec 25 

Κόληηζα-Γηάλλελα 1hr  6min  35sec 5sec 10 

Γηάλλελα-αγηάδα 2hr  6min 5sec 5sec 30 

αγηάδα-Πξέβεδα 2hr  2min  30sec 5sec 15 

Πξέβεδα-Μεζνιόγγη 1hr  56min 55sec 5sec 10 

Μεζνιόγγη-Ληδσξίθη 2hr  43 min 15sec 5sec 20 

 

Πίλαθαο 38 : Πνξείεο Γηαδξνκψλ ζε Ζπεηξσηηθέο Πεξηνρέο 

  

 Σα επηκέξνπο ηκήκαηα ηεο δηαδξνκήο πνπ έγηλε απεηθνλίδνληαη ζηα 

δηαγξάκκαηα πνπ αθνινπζνχλ (Δηθφλεο 118-123).  
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Δηθφλα 118 :  Γείθηεο ONSP ζην Σκήκα Καζηνξηά-Κφληηζα κε Galileo & EGNOS 

 

Δηθφλα 119 : Οξαηφηεηα ζην Σκήκα Κφληηζα-Γηάλλελα κε GPS & Galileo  
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Δηθφλα 120 : Γείθηεο HNSP ζην Σκήκα Γηάλλελα-αγξάδα κε                               

GPS & Galileo & EGNOS 

 

 

Δηθφλα 121 : Γείθηεο HDOP ζην Σκήκα αγηάδα-Πξέβεδα κε GPS 
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Δηθφλα 122 : Γείθηεο VNSP ζην Σκήκα Πξέβεδα-Μεζνιφγγη κε GPS & GIOVE 

 

Δηθφλα 123 : Γείθηεο ΣNSP ζην Σκήκα Μεζνιφγγη-Ληδνξίθη κε Galileo & EGNOS 
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ηε ζπλέρεηα δίλνληαη νη πίλαθεο (Πίλαθαο 39-41) κε ηα απνηειέζκαηα ηεο 

δηαδξνκήο θαη ησλ επηκέξνπο ηκεκάησλ.  

Visibility 

ρεκαηηζκόο Καζηνξηά -Κόληηζα Κόληηζα-Γηάλλελα 

GPS 7.1(6-8) 9.6(9-11) 

GPS + EGNOS 10.2(9-11) 12.6(12-14) 

GPS + GIOVE 7.2(6-8) 10.6(10-12) 

GPS + EGNOS + GIOVE 10.2(9-11) 13.6(13-15) 

GPS + GALILEO 12.6(11-14) 16.4(15-18) 

GALILEO 5.4(4-6) 6.7(6-7) 

GALILEO + EGNOS 8.4(7-9) 9.7(9-10) 

GPS + GALILEO + EGNOS 15.6(14-17) 19.4(18-21) 

GDOP 

ρεκαηηζκόο Καζηνξηά -Κόληηζα Κόληηζα-Γηάλλελα 

GPS 3.69(2.62-7.45) 2.16(1.64-2.58) 

GPS + EGNOS 3.19(2.45-4.89) 1.92(1.52-2.16) 

GPS + GIOVE 3.69(2.62-7.45) 2.06(1.55-2.48) 

GPS + EGNOS + GIOVE 3.19(2.45-4.89) 1.84(1.45-2.08) 

GPS + GALILEO 2.44(1.90-3.12) 1.53(1.24-1.97) 

GALILEO 4.26(3.33-14.99) 2.48(2.13-3.48) 

GALILEO + EGNOS 3.49(2.59-5.06) 2.18(1.98-2.66) 

GPS + GALILEO + EGNOS 2.27(1.78-3.01) 1.43(1.19-1.71) 

ONSP 

[m] 

ρεκαηηζκόο Καζηνξηά -Κόληηζα Κόληηζα-Γηάλλελα 

GPS 43.59(33.55-80.99) 29.48(24.54-33.63) 

GPS + EGNOS 8.95(7.4-12.76) 6.6(6.03-7.02) 

GPS + GIOVE 39.93(30.87-73.05) 24.58(20.95-28.11) 

GPS + EGNOS + GIOVE 10.75(8.88-15.32) 7.53(6.85-8.04) 

GPS + GALILEO 26.86(22.34-32.47) 19.77(17.67-22.72) 

GALILEO 41.59(34.14-129.46) 28.61(26.45-34.44) 

GALILEO + EGNOS 9.68(7.76-13.91) 7.1(6.8-7.68) 

GPS + GALILEO + EGNOS 7.76(6.53-9.64) 5.91(5.57-6.28) 

Integrity 

ρεκαηηζκόο Καζηνξηά -Κόληηζα Κόληηζα-Γηάλλελα 

GPS 0.2(0.06-0.45) 0.041(0.011-0.088) 

GPS + EGNOS 6E-8(1E-19-2E-6) 1E-22(7E-35-4E-21) 

GPS + GIOVE 0.15(0.032-0.38) 0.0078(0.002-0.018) 

GPS + EGNOS + GIOVE 1E-6(1E-15-4E-5) 2E-23(3E-31-8E-22) 

GPS + GALILEO 0.014(0.0016-0.069) 0.00055(9E-5-0.0025) 

GALILEO 0.13(0.022-0.59) 0.023(0.014-0.05) 

GALILEO + EGNOS 2E-11(3E-19-3E-10) 2E-18(2E-20-2E-17) 

GPS + GALILEO + EGNOS 6E-14(2E-28-3E-12) 1E-30(1E-39-2E-29) 

 

Πίλαθαο 39 : Απνηειέζκαηα γηα ηηο Γηαδξνκέο Καζηνξηά-Κφληηζα θαη  

Κφληηζα-Γηάλλελα 
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Visibility 

ρεκαηηζκόο Γηάλλελα-αγηάδα αγηάδα-Πξέβεδα 

GPS 5.5(4-7) 7.1(5-8) 
GPS + EGNOS 8.5(7-10) 10.1(8-11) 
GPS + GIOVE 6.5(5-8) 8.1(6-9) 
GPS + EGNOS + GIOVE 9.5(8-11) 11.1(9-12) 
GPS + GALILEO 10.1(8-13) 15.2(12-17) 
GALILEO 4.6(4-6) 8.2(7-9) 
GALILEO + EGNOS 7.6(7-9) 11.2(10-12) 
GPS + GALILEO + EGNOS 13.1(11-16) 18.2(15-20) 

GDOP 

ρεκαηηζκόο Γηάλλελα-αγηάδα αγηάδα-Πξέβεδα 

GPS 19.9(2.9-270.66) 2.9(1.87-4.35) 
GPS + EGNOS 3.53(2.6-5.42) 2.55(1.76-3.61) 
GPS + GIOVE 15.03(2.81-60.09) 2.66(1.84-4.17) 
GPS + EGNOS + GIOVE 3.34(2.53-5.26) 2.38(1.75-3.38) 
GPS + GALILEO 3.78(2.18-11.79) 1.79(1.41-2.47) 
GALILEO 7.83(3.42-23.72) 2.77(2.21-3.37) 
GALILEO + EGNOS 4.43(2.63-5.21) 2.49(1.97-3.00) 
GPS + GALILEO + EGNOS 2.8(1.95-3.57) 1.7(1.37-2.31) 

ONSP 

ρεκαηηζκόο Γηάλλελα-αγηάδα αγηάδα-Πξέβεδα 

GPS 210.07(35.52-2766.89) 38.51(26.95-53.37) 
GPS + EGNOS 9.63(7.32-13.08) 8.3(6.22-10.62) 
GPS + GIOVE 144.45(30.76-556.94) 32.67(24.87-46.15) 
GPS + EGNOS + GIOVE 10.92(8.42-15.22) 9.25(7.4-11.95) 
GPS + GALILEO 38.85(24.06-109.4) 22.76(18.79-29.13) 
GALILEO 71.45(34.14-202.07) 33.03(29.51-39.33) 
GALILEO + EGNOS 12(7.67-14.55) 8.24(7.41-9.47) 
GPS + GALILEO + EGNOS 9.24(6.71-11.02) 6.86(5.79-8.57) 

Integrity 

ρεκαηηζκόο Γηάλλελα-αγηάδα αγηάδα-Πξέβεδα 

GPS 0.6(0.049-0.999) 0.1(0.022-0.23) 
GPS + EGNOS 2E-7(2E-22-9E-6) 6E-16(5E-26-6E-15) 
GPS + GIOVE 0.53(0.018-0.98) 0.049(0.01-0.14) 
GPS + EGNOS + GIOVE 2E-6(5E-20-9E-5) 5E-13(2E-20-6E-12) 
GPS + GALILEO 0.029(0.0014-0.54) 0.0019(7E-5-0.0087) 
GALILEO 0.27(0.025-0.86) 0.042(0.01-0.097) 
GALILEO + EGNOS 9E-8(1E-18-1E-6) 2E-22(1E-31-4E-21) 
GPS + GALILEO + EGNOS 2E-12(1E-28-1E-10) 2E-26(5E-40-2E-25) 

 

Πίλαθαο 40 : Απνηειέζκαηα γηα ηηο Γηαδξνκέο Γηάλλελα-αγηάδα θαη  

αγηάδα-Πξέβεδα 
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Visibility 

ρεκαηηζκόο Πξέβεδα-Μεζνιόγγη Μεζνιόγγη-Ληδσξίθη 

GPS 7.6(7-9) 6.6(5-8) 
GPS + EGNOS 10.6(10-12) 9.6(8-11) 
GPS + GIOVE 8.1(7-10) 6.9(5-9) 
GPS + EGNOS + GIOVE 11.1(10-13) 9.9(8-12) 
GPS + GALILEO 15.1(14-18) 12.5(10-14) 
GALILEO 7.5(6-9) 5.9(5-7) 
GALILEO + EGNOS 10.5(9-12) 8.9(8-10) 
GPS + GALILEO + EGNOS 18.1(17-21) 15.5(13-17) 

GDOP 

ρεκαηηζκόο Πξέβεδα-Μεζνιόγγη Μεζνιόγγη-Ληδσξίθη 

GPS 2.42(1.64-2.92) 3.77(2.14-10.13) 
GPS + EGNOS 2.19(1.54-2.55) 3.13(1.95-6.98) 
GPS + GIOVE 2.3(1.62-2.92) 3.52(2.14-10.13) 
GPS + EGNOS + GIOVE 2.1(1.53-2.55) 3.00(1.95-6.98) 
GPS + GALILEO 1.55(1.23-1.81) 2.17(1.72-3.63) 
GALILEO 2.39(1.93-3.47) 3.65(3.01-4.64) 
GALILEO + EGNOS 2.25(1.85-3.14) 3.05(2.43-3.91) 
GPS + GALILEO + EGNOS 1.49(1.2-1.67) 2.02(1.64-3.18) 

ONSP 

[m] 

ρεκαηηζκόο Πξέβεδα-Μεζνιόγγη Μεζνιόγγη-Ληδσξίθη 

GPS 31.92(25-37.08) 46.02(29.72-109.75) 
GPS + EGNOS 7.06(5.95-7.86) 9.28(6.48-18.64) 
GPS + GIOVE 28.58(23.28) 39.94(27.79-99.38) 
GPS + EGNOS + GIOVE 8.29(7.08-9.44) 10.83(7.83-22.54) 
GPS + GALILEO 20.03(17.26-22.25) 25.06(21.56-36.74) 
GALILEO 28.71(25.56-35.29) 36.71(33.04-45.16) 
GALILEO + EGNOS 7.52(6.88-8.99) 8.7(7.5-10.41) 
GPS + GALILEO + EGNOS 6.13(5.42-6.59) 7.32(6.42-10.15) 

Integrity 

ρεκαηηζκόο Πξέβεδα-Μεζνιόγγη Μεζνιόγγη-Ληδσξίθη 

GPS 0.09(0.018-0.18) 0.17(0.011-0.47) 
GPS + EGNOS 2E-18(5E-28-2E-17) 1E-9(8E-31-2E-7) 
GPS + GIOVE 0.051(0.011-0.13) 0.12(0.0048-0.39) 
GPS + EGNOS + GIOVE 9E-15(1E-21-1E-13) 5E-8(5E-25-5E-6) 
GPS + GALILEO 0.00067(4E-5-0.0017) 0.0047(0.00028-0.019) 
GALILEO 0.019(0.0098-0.05) 0.081(0.02-0.21) 
GALILEO + EGNOS 1E-17(6E-25-4E-16) 4E-11(1E-26-2E-9) 
GPS + GALILEO + EGNOS 5E-28(6E-43-2E-26) 5E-22(7E-35-7E-20) 

 

Πίλαθαο 41 : Απνηειέζκαηα γηα ηηο Γηαδξνκέο Πξέβεδα-Μεζνιφγγη θαη  

Μεζνιφγγη-Ληδσξίθη 

ηα ηζηνγξάκκαηα ηα ηκήκαηα ηαμηλνκήζεθαλ κε βάζε ηε γσλία χςνπο γηα λα 

είλαη πην θαηαλνεηά ηα απνηειέζκαηα θαη πην ζπγθξίζηκα ηα ηκήκαηα κεηαμχ ηνπο. 

πσο παξαηεξνχκε ζην πξψην δηάγξακκα, ν αξηζκφο ησλ νξαηψλ δνξπθφξσλ 

δελ είλαη πάληα αληηζηξφθσο αλάινγνο ηεο γσλίαο χςνπο. ηηο πεξηπηψζεηο ηνπ 

Galileo θαη Galileo & EGNOS νη πεξηζζφηεξνη δνξπθφξνη βξίζθνληαη ζηελ δηαδξνκή 

κε 15
ν
 γσλία χςνπο, ελψ ζα πεξίκελε θαλείο απηφ λα γίλεηαη ζηηο δηαδξνκέο ρσξίο 

πεξηνξηζκφ (10
ν
). 
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Δηθφλα 124 : Σηκέο Οξαηφηεηα Γνξπθφξσλ ζηε Γηαδξνκή Καζηνξηά-Ληδσξίθη 

 

 

Δηθφλα 125 : Σηκέο Γείθηεο GDOP ζηε Γηαδξνκή Καζηνξηά-Ληδσξίθη 

 

 ηε πεξίπησζε ηνπ δείθηε γεσκεηξίαο, ηα απνηειέζκαηα είλαη πεξηζζφηεξν 

αλακελφκελα. Οη κεγαιχηεξεο ηηκέο GDOP βξίζθνληαη ζην ηκήκα φπνπ ππήξρε 

πεξηνξηζκφο ζηηο 30
ν
. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ζε απηφ ην ηκήκα δηαδξνκήο ην 

ζχζηεκα Galileo έρεη ρακειφηεξε ηηκή απφ φηη ην GPS (πεξίπνπ 20 γηα ην GPS θαη 

πεξίπνπ 8 γηα ην Galileo), αλ θαη κε ιίγν ιηγφηεξνπο νξαηνχο δνξπθφξνπο.  

ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ εκθαλίδεηαη  ην EGNOS ζην δνξπθνξηθφ ζρεκαηηζκφ, 

αιιά θαη ε πεξίπησζε GPS & Galileo νη ηηκέο αλάκεζα ζηα ηκήκαηα δελ έρνπλ ηφζν 

κεγάιε δηαζπνξά κεηαμχ ηνπο. 
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Δηθφλα 126 : Σηκέο Γείθηε ONSP ζηε Γηαδξνκή Καζηνξηά-Ληδσξίθη 

 

 

Δηθφλα 127 : Σηκέο Αθεξαηφηεηαο ζηε Γηαδξνκή Καζηνξηά-Ληδσξίθη 

 

Παξφκνηα είλαη θαη ηα ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ αθξίβεηα θαη ηελ αθεξαηφηεηα. 

Οη ηηκέο είλαη αληηζηξφθσο αλάινγεο ηεο γσλίαο χςνπο. ηε πεξίπησζε ηεο 

αθεξαηφηεηαο νη ζπλδπαζκνί κε ην EGNOS δίλνπλ ζρεδφλ κεδεληθέο ηηκέο. 

 



ειίδα 171 απφ 229 

 

3.8.7. ελάξην 7
ν
  :  Κηλεκαηηθέο Πνξείεο ε Μνλνπάηηα 

 Μεηά ην ζελάξην ζηηο επεηξσηηθέο πεξηνρέο αθνινπζεί έλα αθφκα κηθξφ 

ζελάξην πνπ πξνζνκνηψλεη δχν δηαδξνκέο ζε κνλνπάηηα. Ζ πξψηε δηαδξνκή Αβδέια-

Βαζηιίηζα βξίζθεηαη ζην λνκφ Γξεβελψλ θαη ε δεχηεξε Γθίγθηινο βξίζθεηαη ζην 

λνκφ Υαλίσλ. ε απηή ηε πεξίπησζε ηα κνλνπάηηα είλαη ζε νξεηλέο πεξηνρέο 

(θαξάγγηα), πεξηνρέο δειαδή  κε πεξηνξηζκέλε νξαηφηεηα. Ζ δηαθνξά απηνχ ηνπ 

ζελαξίνπ κε ηα πξνεγνχκελα είλαη φηη νη δηαδξνκέο απηέο είλαη πεξπαηεκέλεο απφ 

πεδνχο. Ζ ηαρχηεηα πνξείαο είλαη πνιχ κηθξή ζε ζρέζε κε ηηο ηαρχηεηεο ζε 

αεξνπιάλα ή πινία θαη κνηάδεη ζαλ ν θηλνχκελνο ρξήζηεο λα είλαη ζηαηηθφο. 

 

 

Πίλαθαο 42 : ελάξην 7ν 

 

 ε απηέο ηηο πξνζνκνηψζεηο επηιέρζεθε πεξηνξηζκφο ζηελ γσλία αλχςσζεο 

ζηηο 30
ν
 ελψ εκεξνκελία ήηαλ θαη πάιη ε 28/04/10. Παξαθάησ νη εηθφλεο απνηεινχλ 

έλα παξάδεηγκα κίαο ηέηνηαο δηαδξνκήο (Δηθφλα 128). 

 

Δηθφλα 128 : Ζ Πεξηνξηζκέλε Οξαηφηεηα ζε Μνλνπάηηα 

(Πεγή: “Galileo Performance Assessment”, T. Noack, A. Konovaltsev) 
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 ην παξαθάησ πίλαθα ζπλνςίδνληαη πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηηο δηαδξνκέο 

ζηα κνλνπάηηα: 

Πνξεία Γηάξθεηα Υξνληθό Βήκα 

Γθίγθηινο 4hr  6min  20sec 

Αβδέια-Βαζηιίηζα 4hr  13min  20sec 100sec 

 

Πίλαθαο 43 : Πνξείεο Γηαδξνκψλ ζε Μνλνπάηηα 

 

 Δλδεηθηηθά δίλνληαη ράξηεο (Δηθφλεο 129,130) απφ ην πξφγξακκα γηα ηελ 

επθνιφηεξε θαηαλφεζε ησλ δχν δηαδξνκψλ: 

 

Δηθφλα 129 : Οη Σηκέο ONSP γηα ην Μνλνπάηη Αβδέια-Βαζηιίηζα κε Galileo & 

EGNOS  
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Δηθφλα 130 : Οη Σηκέο ONSP γηα ην Μνλνπάηη Γθίγθηινο κε GPS & GIOVE 

 

Δηθφλα 131 : Οξαηφηεηα δνξπθφξσλ γηα ην Μνλνπάηη Γθίγθηινο κε GPS, Galileo & 

EGNOS 
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 ηε ζπλέρεηα δίλνληαη ν πίλαθαο (Πίλαθαο 44) κε ηα απνηειέζκαηα θαη ηα 

αληίζηνηρα ηζηνγξάκκαηα (Δηθφλεο 132-135) γηα ηηο δηαδξνκέο ζηα κνλνπάηηα: 

Visibility 

ρεκαηηζκόο Γθίγθηινο Αβδέια-Βαζηιίηζα 

GPS 6.5(5-8) 6.4(4-8) 

GPS + EGNOS 9.5(8-11) 9(7-11) 

GPS + GIOVE 6.9(6-9) 6.8(5-9) 

GPS + EGNOS + GIOVE 9.9(9-12) 9.8(8-12) 

GPS + GALILEO 11.4(9-13) 11.3(8-13) 

GALILEO 4.9(4-6) 4.9(4-6) 

GALILEO + EGNOS 7.9(7-9) 7.9(7-9) 

GPS + GALILEO + EGNOS 14.4(12-16) 14.3(11-16) 

GDOP 

ρεκαηηζκόο Γθίγθηινο Αβδέια-Βαζηιίηζα 

GPS 5.39(2.56-14.23) 8.05(2.87-48.92) 

GPS + EGNOS 3.59(2.4-7.57) 3.75(2.52-5.35) 

GPS + GIOVE 5.23(2.56-13.92) 7.84(2.83-48.1) 

GPS + EGNOS + GIOVE 3.54(2.4-7.57) 3.6(2.44-5.2) 

GPS + GALILEO 3.08(2.19-4.74) 3.28(2.17-11.9) 

GALILEO 6.7(3.56-29.83) 8.34(3.31-46.59) 

GALILEO + EGNOS 4.31(3.1-11.1) 3.85(2.63-5.06) 

GPS + GALILEO + EGNOS 2.62(2.04-3.27) 2.64(1.94-3.58) 

ONSP 

[m] 

ρεκαηηζκόο Γθίγθηινο Αβδέια-Βαζηιίηζα 

GPS 60.62(31.26-149.5) 73.38(29.92-406.61) 

GPS + EGNOS 9.84(6.9-19.85) 10.28(7.2-14.24) 

GPS + GIOVE 53.62(28.72-134.06) 77.29(30.9-429.21) 

GPS + EGNOS + GIOVE 11.61(8.25-23.82) 11.69(8.27-15.71) 

GPS + GALILEO 32.22(24.1-47.52) 34.14(23.96-110.52) 

GALILEO 61.81(33.95-251.43) 76.48(34.05-393) 

GALILEO + EGNOS 11.6(8.45-28.05) 10.43(7.65-13.91) 

GPS + GALILEO + EGNOS 8.68(7.11-10.86) 8.68(6.69-11.06) 

Integrity 

ρεκαηηζκόο Γθίγθηινο Αβδέια-Βαζηιίηζα 

GPS 0.3(0.051-0.93) 0.29(0.02-0.95) 

GPS + EGNOS 4E-6(5E-22-0.0003) 7E-7(6E-25-4E-5) 

GPS + GIOVE 0.23(0.027-0.91) 0.32(0.028-0.96) 

GPS + EGNOS + GIOVE 2E-5(3E-22-0.0018) 1E-5(8E-25-0.00034) 

GPS + GALILEO 0.022(0.0007-0.068) 0.035(0.0026-0.55) 

GALILEO 0.27(0.032-0.89) 0.32(0.028-0.95) 

GALILEO + EGNOS 0.0009(2E-18-0.045) 5E-8(1E-18-2E-6) 

GPS + GALILEO + EGNOS 4E-14(2E-27-3E-12) 4E-12(9E-27-2E-10) 

 

Πίλαθαο 44 : Απνηειέζκαηα Γηαδξνκψλ Μνλνπαηηψλ 
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Δηθφλα 132 : Οξαηφηεηα Γνξπθφξσλ ζε Γηαδξνκέο ζε Μνλνπάηηα 

 

 

Δηθφλα 133 : Ο Γείθηεο GDOP ζε Γηαδξνκέο ζε Μνλνπάηηα  

 Παξαηεξνχκε φηη ελψ ζην δηάγξακκα κε ηνπο νξαηνχο δνξπθφξνπο έρνπκε 

πεξίπνπ ίδηεο ηηκέο, ηα GDOP δηαθέξνπλ πνπ ζεκαίλεη φηη ε γεσκεηξία εμαξηάηαη θαη 

απφ ηελ πνξεία ηεο δηαδξνκήο. Οη δηαθνξέο ζε GDOP θαη ONSP είλαη κηθξφηεξεο 

ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ζην ζρεκαηηζκφ ππάξρεη ην EGNOS. ην δηάγξακκα ηεο 

αθεξαηφηεηαο έρνπκε ζρεδφλ κεδεληθέο ηηκέο φπνπ ζηνπο δνξπθνξηθνχο 

ζρεκαηηζκνχο ζπλδπάδεηαη ην ζχζηεκα EGNOS. 
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Δηθφλα 134 : Ο Γείθηεο ONSP ζε Γηαδξνκέο ζε Μνλνπάηηα 

 

Δηθφλα 135 : Αθεξαηφηεηα ζε Γηαδξνκέο ζε Μνλνπάηηα 

Απφ ην δηάγξακκα ηεο αθξίβεηαο (Δηθφλα 134), παξαηεξνχκε φηη ηα 

ζπζηήκαηα GPS θαη Galileo κφλα ηνπο δίλνπλ αθξίβεηα πεξίπνπ 60-70m, ελψ 

ζπλδπαζκέλα δίλνπλ πεξίπνπ 30m. Οη θαιχηεξεο πεξηπηψζεηο είλαη απηέο φπνπ ζηνλ 

ζπλδπαζκνχ γίλεηαη ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο EGNOS θαη δίλνπλ αθξίβεηα πεξίπνπ 10-

11m,ελψ ζην ζπλδπαζκφ θαη ησλ ηξηψλ ζπζηεκάησλ ε αθξίβεηα είλαη πεξίπνπ 9m. 

ηε πεξίπησζε ηεο αθεξαηφηεηαο (Δηθφλα 135) ηα ζπζηήκαηα GPS θαη 

Galileo κφλα ηνπο δίλνπλ πνζνζηά πεξίπνπ 30%, ελψ καδί δίλνπλ 2%-3,5%. ηνπο 

ζπλδπαζκνχο κε ην ζχζηεκα EGNOS ηα πνζνζηά αθεξαηφηεηαο είλαη ζρεδφλ 

κεδεληθά. 
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3.8.8. ελάξην 8
ν
  :  Κηλεκαηηθέο Πνξείεο Σξέλσλ 

 Έρνληαο πιένλ θαηαλνήζεη απφ πξνεγνχκελα ζελάξηα ηελ επίδξαζε ηεο 

γσλίαο χςνπο ζηα ηειηθά απνηειέζκαηα, ην επφκελν ζελάξην εμεηάδεη ηελ επίδξαζε 

δηάθνξσλ πεξηνξηζκψλ ζηε γσλία χςνπο ζε δηαδξνκέο ηξέλσλ (Πίλαθαο 45). 

 

Πίλαθαο 45 :ελάξην 8
ν 

πλήζσο νη δηαδξνκέο ηξέλσλ ιακβάλνπλ ρψξα ζε δαζψδεηο πεξηνρέο ή 

δηακέζνπ νξεηλψλ φγθσλ θαη θαξαγγηψλ. ε έλα πεξηβάιινλ θαξαγγηψλ, νη 

θαηαζηάζεηο απφ θάζε ιήςε δνξπθνξηθνχ ζήκαηνο κπνξεί λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ ζε 

ηξία είδε (Juliette Marais):  

• Άκεζε ιήςε ζήκαηνο φηαλ δελ εκθαλίδεηαη θαλέλα εκπφδην κεηαμχ ηνπ δνξπθφξνπ 

θαη ηνπ δέθηε. 

• Λήςε ζήκαηνο απφ κία άιιε πνξεία φηαλ δελ κπνξεί λα ιεθζεί ην ζήκα κε άκεζν 

ηξφπν  θαη ιακβάλεηαη κεηά απφ αληαλάθιαζε (multipath). Έρεη απνδεηρζεί (Marais, 

2005) φηη νη πνιιαπιέο δηαδξνκέο πεξηνξίδνληαη ζε κία αληαλάθιαζε. 

• Παξεκπνδηζκέλε ιήςε φηαλ εκπνδίδεηαη εληειψο ην ζήκα θαη δελ κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί. 

Οη ηξείο απηέο θαηεγνξίεο ιήςεο ζήκαηνο πνπ πξναλαθέξζεθαλ 

απεηθνλίδνληαη ζηελ παξαθάησ εηθφλα 136: 

 

Δηθφλα 136 : Λήςε Γνξπθνξηθνχ ήκαηνο ζε Γηαδξνκέο Σξέλσλ 

(Πεγή: “Satellite Propagation Analysis in a Masking Environment for GNSS 

Applications”, Juliette Marais) 
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Οη δχν δηαδξνκέο πνπ επηιέρηεθαλ ήηαλ κία ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν ζηελ 

πεξηνρή ηεο Αιεμαλδξνχπνιεο θαη ε άιιε ιίγν πην βφξεηα ζε πεξηνρή ηεο θεληξηθήο 

Δπξψπεο, γηα λα έρνπκε κία ζχγθξηζε ησλ δχν πεξηπηψζεσλ. Θα πξέπεη βέβαηα λα 

ζεκεηψζνπκε ζε απηφ ην ζεκείν φηη ε δηαδξνκή Αιεμαλδξνχπνιε-Γαδηά δελ είλαη 

πξαγκαηηθή πνξεία ηξέλνπ αθνχ δελ ππάξρεη γξακκή ηξέλνπ ζε απηή ηε πεξηνρή. Ζ 

δηαδξνκή φκσο είλαη πξαγκαηνπνηεκέλε κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα κπνξεί λα 

πξνζνκνηάζεη  κηα δηαδξνκή ηξέλνπ γηαηί έρεη αλσθέξεηεο θαη θαησθέξεηεο δηα κέζνπ 

δηαδξνκψλ κε πςειά δέλδξα θαη βιάζηεζε. ηελ επφκελε εηθφλα 137, δίδεηαη έλα 

παξάδεηγκα ηνπ νπξάληνπ ζφινπ ζε κία ηέηνηα πεξίπησζε δηαδξνκήο ηξέλνπ. 

 

 

Δηθφλα 137 : Παξάδεηγκα Πεξηβάιινληνο κίαο Γηαδξνκήο Σξέλνπ 

(Πεγή: “Galileo Performance Assessment”, T. Noack, A. Konovaltsev) 

 ην παξαθάησ πίλαθα 46 ζπγθεληξψλνληαη νη πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηηο 

δηαδξνκέο ησλ ηξέλσλ. Ζ εκέξα πξνζνκνίσζεο ήηαλ θαη πάιη ε 28/04/10 θαη νη 

πεξηνξηζκνί ζηε γσλία χςνπο πνπ δφζεθαλ ήηαλ 10
ν
, 30

ν
, 40

ν
 θαη 50

ν
 γηα φιεο ηηο 

πεξηπηψζεηο. ηνπο πίλαθεο UERE ρξεζηκνπνηήζεθε ε πεξίπησζε κε ηε κνλή 

ζπρλφηεηα L1. 

Πνξεία Γηάξθεηα Υξνληθό Βήκα 

Αιεμ/πνιε-Γαδηά 9hr  20min  30sec 

Karlsruhe-Paris 5hr  55min   10sec 

 

Πίλαθαο 46 : Πνξείεο Γηαδξνκψλ Σξέλσλ 

 

ηηο επφκελεο εηθφλεο δίλνληαη ελδεηθηηθά ηα δηαγξάκκαηα πνπ εμήρζεζαλ 

απφ ην πξφγξακκα γηα ηελ απεηθφληζε ησλ δηαδξνκψλ. 
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Δηθφλα 138 : GDOP ζηε Γηαδξνκή Αιεμ/πνιε-Γαδηά κε 30
ν
  

 

Δηθφλα 139 : VDOP ζηε Γηαδξνκή Karlsruhe-Paris κε 30
ν
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Μεηά απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ δηαδξνκψλ ζην GSSF εμήρζεζαλ ηα 

παξαθάησ απνηειέζκαηα. ε γσλίεο χςνπο 10
ν
 θαη 30

ν
 είρακε απνηειέζκαηα ζε 

φινπο ηνπο δνξπθνξηθνχο ζρεκαηηζκνχο. ε γσλία 40
ν
 απνηειέζκαηα έδσζαλ κφλν 

νη ζπλδπαζκνί GPS & Galileo θαη GPS & Galileo & EGNOS. Αληίζεηα ζε 

πεξηνξηζκφ ηεο γσλίαο αλχςσζεο ζηηο 50
ν
 θαλέλαο ζπλδπαζκφο δελ έδσζε 

απνηέιεζκα.  

Παξαθάησ δίλνληαη ζε θάζε πεξίπησζε ν πίλαθαο (Πίλαθαο 47) θαη ηα 

ηζηνγξάκκαηα (Δηθφλεο 140-143) ρσξίο πεξηνξηζκφ ζηε γσλία αλχςσζεο: 

 

Visibility 

ρεκαηηζκόο Αιεμ/πνιε-Γαδηά Karlsruhe-Paris 
GPS 8.8(6-12) 9.4(7-11) 
GPS + EGNOS 11.8(9-15) 12.4(10-14) 
GPS + GIOVE 9.5(7-13) 10.3(8-12) 
GPS + EGNOS + GIOVE 12.5(10-16) 13.3(11-15) 
GPS + GALILEO 16.5(13-20) 16.7(14-19) 
GALILEO 7.7(6-11) 7.3(6-10) 
GALILEO + EGNOS 10.7(9-14) 10.3(9-13) 
GPS + GALILEO + EGNOS 19.5(16-23) 19.7(17-22) 

GDOP 

ρεκαηηζκόο Αιεμ/πνιε-Γαδηά Karlsruhe-Paris 

GPS 2.27(1.45-4) 2.02(1.43-2.97) 
GPS + EGNOS 2.03(1.38-3.14) 1.83(1.3-2.56) 
GPS + GIOVE 2.14(1.42-3.8) 1.9(1.34-2.62) 
GPS + EGNOS + GIOVE 1.93(1.33-2.94) 1.71(1.23-2.21) 
GPS + GALILEO 1.51(1.11-2.05) 1.46(1.08-2.03) 
GALILEO 2.4(1.57-3.48) 2.54(1.54-3.5) 
GALILEO + EGNOS 2.13(1.51-3.00) 2.21(1.46-2.81) 
GPS + GALILEO + EGNOS 1.44(1.07-1.89) 1.36(1.02-1.83) 

ONSP 

[m] 

ρεκαηηζκόο Αιεμ/πνιε-Γαδηά Karlsruhe-Paris 

GPS 30.92(22.21-50.77) 28.57(22.54-37.71) 
GPS + EGNOS 6.83(5.41-9.79) 6.41(5.11-7.87) 
GPS + GIOVE 27.21(20.1-44.27) 25.33(20.18-30.97) 
GPS + EGNOS + GIOVE 7.83(6.18-11.35) 7.24(5.87-8.6) 
GPS + GALILEO 19.65(15.97-23.93) 19.22(15.96-23.27) 
GALILEO 28.5(22.04-34.67) 28.9(22.1-35.47) 
GALILEO + EGNOS 7.17(5.95-8.46) 7.09(5.82-8.07) 
GPS + GALILEO + EGNOS 5.95(5-7.1) 5.72(4.83-6.6) 

Integrity 

ρεκαηηζκόο Αιεμ/πνιε-Γαδηά Karlsruhe-Paris 
GPS 0.072(0.0053-0.031) 0.065(0.009-0.26) 
GPS + EGNOS 3E-17(2E-40 - 6E-16) 1Δ-14(7Δ-36 - 3Δ-13) 
GPS + GIOVE 0.036(0.0022-0.19) 0.044(0.004-0.22) 
GPS + EGNOS + GIOVE 7E-14(2E-34 - 2E-12) 1Δ-11(2Δ-30 - 3Δ-10) 
GPS + GALILEO 0.0007(3E-05 - 0.003) 0.0012(4Δ-5 - 0.008) 
GALILEO 0.02(0.003-0.054) 0.029(0.0089-0.07) 
GALILEO + EGNOS 2E-17(4E-38 - 3E-15) 2Δ-16(4Δ-32 - 2Δ-14) 
GPS + GALILEO + EGNOS 4E-27(3E-45 - 3E-25) 2Δ-25(7Δ-42 - 5Δ-24) 

 

Πίλαθαο 47 : Απνηειέζκαηα Γηαδξνκψλ Σξέλσλ ζηηο 10
ν 
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Δηθφλα 140 : Οξαηφηεηα Γνξπθφξσλ ζηηο Γηαδξνκέο Σξέλσλ ζηηο 10
ν 

 

 

Δηθφλα 141 : Ο Γείθηεο GDOP ζηηο Γηαδξνκέο Σξέλσλ ζηηο 10
ν 

 Απφ ηα ηζηνγξάκκαηα ηεο νξαηφηεηαο θαη ηνπ δείθηε GDOP, παξαηεξνχκε 

φηη ε δηαδξνκή Karlsruhe-Paris δίλεη θαιχηεξα απνηειέζκαηα (πεξηζζφηεξνη 

δνξπθφξνη θαη ρακειφηεξνη δείθηεο DOP) ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο κε GPS. ηηο 

πεξηπηψζεηο κε ην ζχζηεκα Galileo ζπκβαίλεη ην αληίζεην. 
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Δηθφλα 142 : Ο Γείθηεο ONSP ζηηο Γηαδξνκέο Σξέλσλ ζηηο 10
ν
 

 

 

Δηθφλα 143 : Αθεξαηφηεηα ζηηο Γηαδξνκέο Σξέλσλ ζηηο 10
ν 

 

ηα ηζηνγξάκκαηα ηεο αθξίβεηαο ONSP θαη αθεξαηφηεηαο παξαηεξνχκε φηη νη 

ηηκέο κεηψλνληαη πνιχ ζηνπο ζρεκαηηζκνχο κε ην EGNOS. ηε πεξίπησζε ηεο 

αθεξαηφηεηαο κάιηζηα είλαη κεδεληθέο νη ηηκέο. ηε πεξίπησζε ηεο αθξίβεηαο νη ηηκέο 

θπκαίλνληαη 6-7 m ελψ ζηε θαιχηεξε πεξίπησζε θαη κε ηα ηξία ζπζηήκαηα ε 

αθξίβεηα είλαη ιίγν πην θάησ απφ 6 m. 
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ηε ζπλέρεηα δίλνληαη ηα απνηειέζκαηα (Πίλαθαο 48, Δηθφλεο 144-147) κε 

πεξηνξηζκφ ζηε γσλία αλχςσζεο ζηηο 30
ν
. ηηο πεξηπηψζεηο Αιεμαλδξνχπνιε-Γαδηά 

γηα ην GPS θαη Karlsruhe-Paris γηα ην Galileo ηα πξφγξακκα δελ έδσζε 

απνηειέζκαηα. 

 

Visibility 

ρεκαηηζκόο Αιεμ/πνιε-Γαδηά Karlsruhe-Paris 

GPS   -  5.6(4-8) 

GPS + EGNOS 7.5(5-10) 7.1(5-9) 

GPS + GIOVE 6(4-9) 6.3(5-9) 

GPS + EGNOS + GIOVE 8(6-11) 7.8(6-10) 

GPS + GALILEO 10.2(7-13) 10.4(8-14) 

GALILEO 4.7(4-6)  -  

GALILEO + EGNOS 6.7(6-8) 6.3(5-8) 

GPS + GALILEO + EGNOS 12.2(9-15) 11.9(9-15) 

GDOP 

ρεκαηηζκόο Αιεμ/πνιε-Γαδηά Karlsruhe-Paris 

GPS  -  16.49(3.38-144.8) 

GPS + EGNOS 5.54(2.63-23.25) 4.37(2.74-8.99) 

GPS + GIOVE 9.78(2.61-208.68) 13.21(2.8-58.46) 

GPS + EGNOS + GIOVE 5.17(2.49-13.22) 4.01(2.64-8.99) 

GPS + GALILEO 3.7(2.3-6.84) 4.27(2.26-12.15) 

GALILEO 13.26(3.34-376.88)  -  

GALILEO + EGNOS 5.07(2.97-8.27) 4.67(2.97-8.15) 

GPS + GALILEO + EGNOS 3.27(2.23-5.23) 2.98(2.08-4.52) 

ONSP 

[m] 

ρεκαηηζκόο Αιεμ/πνιε-Γαδηά Karlsruhe-Paris 

GPS  -  173.25(39.31-1565.18) 

GPS + EGNOS 14.79(7.45-55.62) 11.84(8.18-22.56) 

GPS + GIOVE 98.28(29.38-2198.36) 126.02(30.79-538.31) 

GPS + EGNOS + GIOVE 16.61(8.37-43.89) 13.07(9.03-27.13) 

GPS + GALILEO 38.37(25.64-65.81) 43.04(25-110.87) 

GALILEO 117.57(34-3172.79)  -  

GALILEO + EGNOS 13.5(8.32-21.4) 12.54(8.35-21.16) 

GPS + GALILEO + EGNOS 10.61(7.46-16.61) 9.9(7.3-14.17) 

Integrity 

ρεκαηηζκόο Αιεμ/πνιε-Γαδηά Karlsruhe-Paris 

GPS  -  0.5(0.05-0.998) 

GPS + EGNOS 0.016(1E-22 - 0.76) 0.012 (1Δ-19 - 0.28) 

GPS + GIOVE 0.4(0.017-0.999) 0.44(0.02-0.99) 

GPS + EGNOS + GIOVE 0.014(3E-23 - 0.51) 0.016(4Δ-17 - 0.36) 

GPS + GALILEO 0.05(0.002-0.32) 0.08(0.0006-0.35) 

GALILEO 0.37(0.02-1)  -  

GALILEO + EGNOS 1E-6(8E-17 - 3E-5) 0.0002(9Δ-17 - 0.006) 

GPS + GALILEO + EGNOS 3E-11(3E-27 - 5E-9) 1Δ-7(2Δ-28 - 9Δ-6) 

 

Πίλαθαο 48 : Απνηειέζκαηα Γηαδξνκψλ Σξέλσλ ζηηο 30
ν 
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Δηθφλα 144 : Οξαηφηεηα Γνξπθφξσλ ηηο Γηαδξνκέο Σξέλσλ ζηηο 30
ν 

 

 

Δηθφλα 145 : Ο Γείθηεο GDOP ζηηο Γηαδξνκέο Σξέλσλ ζηηο 30
ν 

 ηε πεξίπησζε κε πεξηνξηζκφ ζηε γσλία αλχςσζεο ζηηο 30
ν
  νη νξαηνί 

δνξπθφξνη κεηψλνληαη (ζηε πεξίπησζε κε φια ηα ζπζηήκαηα απφ πεξίπνπ 20 

δνξπθφξνπο ζηνπο 12). Δπίζεο αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη είλαη νξαηνί νη δχν απφ  ηνπο 

ηξείο δνξπθφξνπο EGNOS. ηε πεξίπησζε GDOP πςειφηεξεο είλαη νη ηηκέο GPS θαη 

Galileo (νη πεξηπηψζεηο δειαδή κε ηνπο ιηγφηεξνπο νξαηνχο δνξπθφξνπο).  
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Δηθφλα 146 : Ο Γείθηεο ONSP ζηηο Γηαδξνκέο Σξέλσλ ζηηο 30
ν 

 

 

Δηθφλα 147 : Αθεξαηφηεηα ζηηο Γηαδξνκέο Σξέλσλ ζηηο 30
ν 

 Παξφκνηα είλαη θαη ηα ζπκπεξάζκαηα ζηα δηαγξάκκαηα ηεο αθξίβεηαο θαη ηεο 

αθεξαηφηεηαο. Οη πςειφηεξεο ηηκέο βξίζθνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο κε ρακειέο 

νξαηφηεηεο θαη πςειά DOP. ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ζην δνξπθνξηθφ ζρεκαηηζκφ 

ζπλδπάδεηαη ην ζχζηεκα EGNOS ηα απνηειέζκαηα θπκαίλνληαη απφ 10  έσο 16 m 

γηα ηελ πεξίπησζε ηεο αθξίβεηαο. ηε πεξίπησζε ηεο αθεξαηφηεηαο ην ζχζηεκα 

EGNOS επίζεο βνεζάεη πνιχ δίλνληαο ηηκέο ηεο ηάμεο ησλ εθαηνζηψλ ελψ ζηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ ζπλδπάδεηαη θαη κε ην Galileo νη ηηκέο ηεο αθεξαηφηεηαο είλαη 

κεδεληθέο. 



ειίδα 186 απφ 229 

 

ην παξαθάησ πίλαθα 49 δίλνληαη ηα απνηειέζκαηα κεηά απφ ην πεξηνξηζκφ 

ηεο γσλίαο αλχςσζεο ζηηο 40
ν
. Μφλν νη δχν απηνί ζπλδπαζκνί έδσζαλ 

απνηειέζκαηα. ηε πεξίπησζε Karlsruhe-Paris γηα ηνλ ζπλδπαζκφ GPS & Galileo & 

EGNOS δελ αλαγξάθνληαη απνηειέζκαηα, φρη γηαηί ην πξφγξακκα δελ έδσζε ιχζε, 

αιιά επεηδή ν αξηζκφο ησλ νξαηψλ δνξπθφξσλ είλαη ίδηνο κε ηελ αληίζηνηρε 

πεξίπησζε ρσξίο ην EGNOS θαη επνκέλσο ζπκπεξαίλνπκε φηη νη ηξείο δνξπθφξνη ηνπ 

ζπζηήκαηνο δελ είλαη νξαηνί ζε ηφζν κεγάιν πεξηνξηζκφ ζηε γσλία χςνπο. Απηφ 

εμεγείηαη γηαηί ιφγσ ηεο γεσζηαηηθήο ζέζεο ηνπο πάλσ απφ ηνλ Ηζεκεξηλφ, νη 

δνξπθφξνη EGNOS είλαη νξαηνί ζε ρακειέο γσλίεο αλχςσζεο (κέρξη 30°) θαη ε 

δηαζεζηκφηεηα ησλ ζεκάησλ EGNOS δελ κπνξεί λα εγγπεζεί ζηα πεξηβάιινληα κε 

κεγάιεο γσλίεο χςνπο (Bortolotto, 2003). 

 

Visibility 

ρεκαηηζκόο Αιεμαλδξνύπνιε-Γαδηά Karlsruhe-Paris 

GPS + GALILEO 8(5-11) 8(5-11) 

GPS + GALILEO + EGNOS 9.1(6-12) 8(5-11) 

GDOP 

ρεκαηηζκόο Αιεμαλδξνύπνιε-Γαδηά Karlsruhe-Paris 

GPS + GALILEO 6.97(3.22-19.43) 7.35(2.9-16.58) 

GPS + GALILEO + EGNOS 5.5(3.04-13.01) - 

ONSP 

ρεκαηηζκόο Αιεμαλδξνύπνιε-Γαδηά Karlsruhe-Paris 

GPS + GALILEO 66.94(32.76-174.58) 69.75(29.62-151.18) 

GPS + GALILEO + EGNOS 16.48(9.56-36.53) - 

Integrity 

ρεκαηηζκόο Αιεμαλδξνύπνιε-Γαδηά Karlsruhe-Paris 

GPS + GALILEO 0.23(0.015-0.91) 0.28(0.0086-0.79) 

GPS + GALILEO + EGNOS 0.0002(4Δ-19 - 0.013)  - 

 

Πίλαθαο 49 : Απνηειέζκαηα Γηαδξνκψλ Σξέλσλ ζηηο 40
ν 

 

Σν ζεκαληηθφηεξν ζπκπέξαζκα ζε απηφ ην ζελάξην είλαη φηη ν ζπλδπαζκφο 

θαη ησλ ηξηψλ ζπζηεκάησλ κπνξεί λα δψζεη ιχζε, αθφκα θαη ζηηο πην αληίμνεο 

ζπλζήθεο, κε αθξίβεηα ηεο ίδηαο ηάμεο κεγέζνπο κε ηα ζπζηήκαηα GPS θαη Galileo 

κφλα ηνπο ρσξίο πεξηνξηζκφ ζηε γσλία χςνπο. 
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3.8.9. ελάξην 9
ν
  :  Κηλεκαηηθή Πνξεία ηε Λίκλε Σνπ Μόξλνπ 

 Μεηά απφ ηε κειέηε δηαδξνκψλ απφ θάζε κεηαθνξηθφ κέζν, ην επφκελν 

ζελάξην αζρνιείηαη κε ηε ζχγθξηζε ησλ πηλάθσλ UERE πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηα 

παξαπάλσ ζελάξηα. Γειαδή ε ζχγθξηζε γίλεηαη κεηαμχ ηξηψλ πεξηπηψζεσλ: κφλεο 

ζπρλφηεηαο, δηπιήο ζπρλφηεηαο θαη δηπιήο ζπρλφηεηαο κε αθεξαηφηεηα απφ ηελ 

ππεξεζία SoL. Γηα ην ζθνπφ απηφ επηιέρζεθε κφλν κία θνηλή δηαδξνκή. Ζ δηαδξνκή 

πξαγκαηνπνηήζεθε απφ απηνθίλεην γχξσ απφ ηε ιίκλε ηνπ Μφξλνπ. 

 

Πίλαθαο 50 : ελάξην 9ν 

Ζ δηαδξνκή φπσο φιεο νη άιιεο πξνζνκνηψζεθε γηα ηελ 28/04/10, είρε 

δηάξθεηα 8 ψξεο 30 ιεπηά θαη 20 δεπηεξφιεπηα, ρξνληθφ βήκα 20 δεπηεξφιεπηα θαη 

δελ επηβιήζεθε πεξηνξηζκφο ζηε γσλία χςνπο. Γίλνληαη ελδεηθηηθά δηαγξάκκαηα: 

 

Δηθφλα 148 : Υάξηεο Γηαδξνκήο ηεο Λίκλεο ηνπ Μφξλνπ 

(Πεγή: http://www.google.gr/maps) 
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ηα επφκελα δχν δηαγξάκκαηα (Δηθφλεο 149, 150) κε ίδην δνξπθνξηθφ 

ζρεκαηηζκφ, βιέπνπκε φηη νη θακπχιεο δηαηεξνχλ ηελ ίδηα κνξθή, ηηο ίδηεο 

ρξνλνζεηξέο, ηα κέγηζηα θαη ηα ειάρηζηα. Σν κφλν δηαθνξεηηθφ είλαη νη ηηκέο ηνπ 

άμνλα x θαη ην εχξνο ησλ «θνςηκάησλ» σο πξνο ηνλ άμνλα x. 

 

Δηθφλα 149 : Γείθηεο NSP γηα Galileo (Μνλή πρλφηεηα) 

 

Δηθφλα 150 : Γείθηεο NSP γηα Galileo (Γηπιή πρλφηεηα) 
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 ηε ζπλέρεηα δίλνληαη νη πίλαθεο  (Πίλαθεο 51-53) θαη ηα δηαγξάκκαηα γηα ηα 

απνηειέζκαηα πνπ βγήθαλ : 

Visibility 

ρεκαηηζκόο 
Single /Dual/SoL 

frequency 

GPS 8.8(7-11) 

GPS + EGNOS 11.8(10-14) 

GPS + GIOVE 9.6(7-12) 

GPS + EGNOS + GIOVE 12.6(10-15) 

GPS + GALILEO 16.6(13-19) 

GALILEO 7.8(6-10) 

GALILEO + EGNOS 10.8(9-13) 

GPS + GALILEO + EGNOS 19.6(16-22) 

GDOP 

ρεκαηηζκόο 
Single /Dual/SoL 

frequency 

GPS 2.27(1.46-3.67) 

GPS + EGNOS 2.06(1.41-3.11) 

GPS + GIOVE 2.1(1.46-2.99) 

GPS + EGNOS + GIOVE 1.93(1.41-2.55) 

GPS + GALILEO 1.48(1.14-2.06) 

GALILEO 2.35(1.63-3.48) 

GALILEO + EGNOS 2.13(1.53-3.2) 

GPS + GALILEO + EGNOS 1.42(1.1-1.89) 

 

Πίλαθαο 51: Οξαηφηεηα θαη DOP γηα ηε Λίκλε ηνπ Μφξλνπ 

 

ONSP 

ρεκαηηζκόο Single frequency 
GPS 30.94(22.11-45.09) 
GPS + EGNOS 6.87(5.36-8.89) 
GPS + GIOVE 26.83(20.94-37.15) 
GPS + EGNOS + GIOVE 7.83(6.39-10.1) 
GPS + GALILEO 19.54(16.45-24.04) 
GALILEO 28.44(22.75-35.07) 
GALILEO + EGNOS 7.24(6-8.76) 
GPS + GALILEO + EGNOS 5.96(5.12-6.99) 

Integrity 

ρεκαηηζκόο Single frequency 

GPS 0.067(0.0079-0.19) 
GPS + EGNOS 3E-18(2E-37-7E-17) 
GPS + GIOVE 0.03(0.0038-0.13) 
GPS + EGNOS + GIOVE 7E-15(1E-30-3E-13) 
GPS + GALILEO 0.0005(4E-5-0.003) 
GALILEO 0.018(0.0048-0.054) 
GALILEO + EGNOS 9E-18(2E-34-6E-16) 
GPS + GALILEO + EGNOS 4E-28(4E-44-4E-26) 

 

Πίλαθαο 52 : Γείθηεο  Αθξίβεηαο θαη Αθεξαηφηεηαο  γηα ηε Λίκλε Μφξλνπ         

(Μνλή πρλφηεηα) 
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ONSP 

ρεκαηηζκόο Dual frequency SoL 

GPS 5.43(3.9-8.02) 5.43(3.9-8.02) 

GPS + EGNOS 4.19(3.25-5.77) 4.19(3.25-5.77) 

GPS + GIOVE 4.66(3.62-6.5) 4.67(3.61-6.51) 

GPS + EGNOS + GIOVE 3.95(3.18-5.04) 3.96(3.18-5.06) 

GPS + GALILEO 3.38(2.81-4.24) 3.38(2.8-4.25) 

GALILEO 4.91(3.85-6.42) 4.94(3.83-6.49) 

GALILEO + EGNOS 4.17(3.37-5.41) 4.17(3.36-5.41) 

GPS + GALILEO + EGNOS 3(2.52-3.61) 3(2.52-3.62) 

Integrity 

ρεκαηηζκόο Dual frequency SoL 

GPS 1E-14(6E-42-1E-12) 1E-14(6E-42-1E-12) 

GPS + EGNOS 2E-30(3E-64-3E-28) 2E-30(3E-64-3E-28) 

GPS + GIOVE 1E-15(2E-45-1E-13) 1E-15(7E-46-2E-13) 

GPS + EGNOS + GIOVE 5E-31(1E-73-6E-29) 6E-31(2E-73-7E-29) 

GPS + GALILEO 3E-41(7E-86-9E-39) 4E-41(4E-86-1E-38) 

GALILEO 7E-18(1E-44-4E-16) 1E-17(5E-45-6E-16) 

GALILEO + EGNOS 2E-27(6E-69-3E-25) 3E-27(3E-69-3E-25) 

GPS + GALILEO + EGNOS 2E-59(5E-117-3E-57) 2E-59(7E-117-4E-57) 

 

Πίλαθαο 53 : Γείθηεο  Αθξίβεηαο θαη Αθεξαηφηεηαο  γηα ηε Λίκλε Μφξλνπ         

(Γηπιή πρλφηεηα) 

 

 

ηα ηζηνγξάκκαηα ηεο νξαηφηεηαο ησλ δνξπθφξσλ θαη ηνπ δείθηε GDOP δελ 

βιέπνπκε θαη κεγάιεο δηαθνξέο κε ην αληίζηνηρν πξψην ζελάξην (Δπξψπε-

Μεζφγεηνο-Διιάδα) γηα ηε πεξηνρή ηεο Διιάδαο. ε γεληθέο γξακκέο νη ηηκέο είλαη 

ίδηεο. 
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Δηθφλα 151 : Οξαηφηεηα Γνξπθφξσλ γηα ηε Λίκλε Μφξλνπ 

 

 

Δηθφλα 152 : Ο Γείθηεο GDOP γηα ηε Λίκλε ηνπ Μφξλνπ 
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 ηα δηαγξάκκαηα ηεο αθξίβεηαο (Δηθφλα 153) φπνπ γίλεηαη θαη ε ζχγθξηζε 

ησλ ηξηψλ πεξηπηψζεσλ παξαηεξνχκε φηη νη πεξηπηψζεηο κε ηηο δηπιέο ζπρλφηεηεο 

δίλνπλ πνιχ θαιχηεξα απνηειέζκαηα θαη φηη νη δχν πεξηπηψζεηο κε δηπιέο 

ζπρλφηεηεο δελ δηαθέξνπλ θαη δίλνπλ ηα ίδηα απνηειέζκαηα. ηε πεξίπησζε ηεο 

αθεξαηφηεηαο  (Δηθφλα 153) ζην δηάγξακκα εκθαλίδνληαη κφλν νη ηηκέο πνπ αθνξνχλ 

ηε κνλή ζπρλφηεηα δηφηη νη άιιεο δχν πεξηπηψζεηο δίλνπλ απεηξνειάρηζηεο ηηκέο. 

 

 

Δηθφλα 153 : Ο Γείθηεο ONSP γηα ηε Λίκλε ηνπ Μφξλνπ 

 

 

Δηθφλα 154 : Αθεξαηφηεηα γηα ηε Λίκλε ηνπ Μφξλνπ 
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3.8.10. ελάξην 10
ν
  :  ελάξηα κε ηε ζπλδξνκή ππεξεζηώλ ηύπνπ HEPOS 

 ην ηειεπηαίν ζελάξην εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηεο ζπλδπαζκέλεο ρξήζεο ησλ 

δνξπθνξηθψλ κεηξήζεσλ γηα ηε πεξίπησζε πνπ ν ρξήζηεο ζα ιακβάλεη δηνξζψζεηο 

απφ κία ππεξεζία ηχπνπ HEPOS. Παξφιν πνπ ζήκεξα ην HEPOS δελ πξνβιέπεηαη 

λα έρεη δπλαηφηεηεο επέθηαζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θαη κε ηνπο κειινληηθνχο 

δνξπθφξνπο ηνπ ζπζηήκαηνο Galileo, ε θεληξηθή ηδέα είλαη λα εμεηαζηεί ε απφδνζε 

ηνπ Galileo καδί θαη κε ηα άιια ζπζηήκαηα GPS θαη EGNOS, εάλ ν ρξήζηεο ζα έρεη 

ηε δπλαηφηεηα λα ιακβάλεη καδί κε ηα ζήκαηα απφ ηνπο δνξπθφξνπο ησλ ελ ιφγσ 

ζπζηεκάησλ θαη δηνξζψζεηο απφ έλα δίθηπν εηθνληθψλ ζηαζκψλ αλαθνξάο φπσο ην 

HEPOS. Γηα ηελ επθνιφηεξε ζχγθξηζε ησλ ζελαξίσλ ρξεζηκνπνηήζεθε θαη πάιη ε 

δηαδξνκή ζηε ιίκλε ηνπ Μφξλνπ κε ηηο ίδηεο παξακέηξνπο φπσο ζην 9
ν
 ζελάξην. 

 

 ηφρνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξνζνκνίσζεο ήηαλ λα εμεηαζηεί ε πεξίπησζε 

κηαο θαζαξά γεσδαηηηθήο εθαξκνγήο, φπσο παξαδείγκαηνο ράξηλ κηαο θηλεκαηηθήο 

φδεπζεο γηα ηηο αλάγθεο ηεο ηερληθήο ηεο απηνθίλεηεο ηξηγσλνκεηξηθήο πςνκεηξίαο. 

 

 

Πίλαθαο 54 : ελάξην 10
ν
  

  

ηε πεξίπησζε ζελαξίσλ κε ηηο δηνξζψζεηο απφ ην ζχζηεκα HEPOS 

παξάκεηξνη ζηνπο πίλαθεο ησλ UERE κεηψλνληαη ή εμαιείθνληαη (Παξάξηεκα Γ). 

Παξαθάησ δίλεηαη έλα παξάδεηγκα ησλ αιιαγψλ ζηνπο πίλαθεο κε ηε ρξήζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο HEPOS (Δηθφλεο 155, 156). Ο αξρηθφο πίλαθαο αλαθέξεηαη ζε ηηκέο κε 

ην ζχζηεκα Galileo κε κνλή ζπρλφηεηα (L1). 
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Δηθφλα 155 : Παξάδεηγκα Τπνινγηζκνχ HEPOS-UERE: Ο αξρηθφο πίλαθαο UERE 

Οη εγγξαθέο ηνπ πίλαθα γηα ηα ζθάικαηα ηεο ηνλφζθαηξαο θαη ηεο 

ηξνπφζθαηξαο κεηψλνληαη θαηά 95%, ην ζθάικα ιφγσ απφθιηζεο ηνπ ζήκαηνο απφ 

ηελ ηνλφζθαηξα κεηψλεηαη θαηά 98%, ελψ ηα ζθάικαηα ζπγρξνληζκνχ, θαζνξηζκνχ 

ηεο ηξνρηάο θαη θαζπζηέξεζεο ηεο εθεκεξίδαο εμαιείθνληαη ηειείσο. 

 

Δηθφλα 156:Παξάδεηγκα Τπνινγηζκνχ HEPOS-UERE: Ο ηειηθφο πίλαθαο        

HEPOS –UERE 

 

 Παξαθάησ δίλνληαη νη πίλαθεο απφ ηηο πξνζνκνηψζεηο πνπ έγηλαλ ζην 

πξφγξακκα. Δπεμεξγαζία έγηλε κφλν γηα ηηο πεξηπηψζεηο ησλ ζπλδπαζκψλ GPS, 

Galileo θαη GPS καδί κε Galileo. Γηα ηελ θαιχηεξε ζχγθξηζε ζηα ηζηνγξάκκαηα 

δίλνληαη θαη νη ηηκέο ρσξίο ηηο δηνξζψζεηο απφ ην HEPOS (φπσο αθξηβψο εμήρζεζαλ 

ζην 9
ν
 ζελάξην): 

 

 

 



ειίδα 195 απφ 229 

 

 

Visibility 

ρεκαηηζκόο Single frequency Dual frequency 
GPS 8.8(7-11) 8.8(7-11)  
GALILEO 7.8(6-10) 7.8(6-10)  
GPS + GALILEO 16.6(13-19) 16.6(13-19)  

GDOP 

ρεκαηηζκόο Single frequency Dual frequency 
GPS 2.27(1.46-3.67) 2.27(1.46-3.67)  
GALILEO 2.35(3.48-1.63) 2.35(3.48-1.63)  
GPS + GALILEO 1.48(1.14-2.06) 1.48(1.14-2.06)  

ONSP 

ρεκαηηζκόο Single frequency Dual frequency 

GPS 30.94(22.11-45.09) 5.43(3.9-8.02) 
GALILEO 28.44(22.75-35.07) 4.91(3.85-6.42) 
GPS + GALILEO 19.54(16.45-24.04) 3.38(2.81-4.24) 

Integrity 

ρεκαηηζκόο Single frequency Dual frequency 

GPS 0.067(0.0079-0.19) 1E-14(6E-42-1E-12) 
GALILEO 0.018(0.0048-0.054) 7E-18(1E-44-4E-16) 
GPS + GALILEO 0.0005(4E-5-0.003) 3E-41(7E-86-9E-39) 

 

Πίλαθαο 55 : Απνηειέζκαηα γηα ηε Λίκλε ηνχ Μφξλνπ (ρσξίο ρξήζε HEPOS) 

 

Visibility 

ρεκαηηζκόο Single frequency Dual frequency 

GPS 8.8(7-11) 8.8(7-11)  

GALILEO 7.8(6-10) 7.8(6-10)  

GPS + GALILEO 16.6(13-19) 16.6(13-19)  

GDOP 

ρεκαηηζκόο Single frequency Dual frequency 

GPS 2.27(1.46-3.67) 2.27(1.46-3.67)  

GALILEO 2.35(3.48-1.63) 2.35(3.48-1.63)  

GPS + GALILEO 1.48(1.14-2.06) 1.48(1.14-2.06)  

ONSP 

ρεκαηηζκόο Single frequency Dual frequency 

GPS 8.93(5.73-14.34) 1.54(1.18-2.15) 

GALILEO 8.13(5.92-11.28) 1.39(1.18-1.63) 

GPS + GALILEO 5.44(4.31-7.31) 0.99(0.87-1.15) 

Integrity 

ρεκαηηζκόο Single frequency Dual frequency 

GPS 3E-8(3E-27-2E-6) 3E-25(4E-87-5E-23) 

GALILEO 2E-10(1E-27-8E-9) 1E-27(1E-80-6E-26) 

GPS + GALILEO 2E-22(4E-51-5E-20) 8E-70(2E-160-4E-67) 

 

Πίλαθαο 56 : Απνηειέζκαηα γηα ηε Λίκλε ηνχ Μφξλνπ (κε ρξήζε δηνξζψζεσλ απφ 

ζηαζκνχο ηχπνπ HEPOS) 
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Δηθφλα 157 : Αθξίβεηα ONSP γηα ηελ Λίκλε ηνπ Μφξλνπ 

 

 

Δηθφλα 158 : Αθεξαηφηεηα γηα ηελ Λίκλε ηνπ Μφξλνπ 
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Απφ ηνπο πίλαθεο θαη ηα δηαγξάκκαηα γίλεηαη εκθαλέο φηη νη πεξηπηψζεηο κε 

ρξήζε δηνξζψζεσλ απφ δίθηπα εηθνληθψλ ζηαζκψλ (VRS) ηχπνπ HEPOS δίλνπλ πνιχ 

θαιχηεξα απνηειέζκαηα απφ φηη ζε αληίζηνηρεο πεξηπηψζεηο ρσξίο ηε ρξήζε ηνπ.  

Δπίζεο, ε πεξίπησζε δηπιήο ζπρλφηεηαο δίλεη θαιχηεξε αθξίβεηα θαη 

αθεξαηφηεηα απφ ηελ πεξίπησζε κνλήο ζπρλφηεηαο κε ζπλδπαζκφ κε VRS 

δηνξζψζεηο. Ζ πεξίπησζε κε ηηο θαιχηεξεο αθξίβεηεο είλαη βέβαηα απηή ηεο δηπιήο 

ζπρλφηεηαο κε GPS θαη Galileo ζπλδπαζκέλε κε ηε ρξήζεο δηνξζψζεσλ πνπ δίλεη 

αθξίβεηα ηεο ηάμεο ηνπ ελφο κέηξνπ θαη αθεξαηφηεηα ηεο ηάμεο ηνπ 10
-70

. Αιιά θαη 

μερσξηζηά ζηα GPS θαη Galileo ε αθξίβεηα είλαη 1,5 θαη 1,4 κέηξα, κε αθεξαηφηεηα 

ηεο ηάμεο 10
-25

 θαη 10
-27

 αληίζηνηρα. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4
ν
 – ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ-ΠΡΟΣΑΔΗ 

 ην θεθάιαην απηφ ζπλνςίδνληαη ηα θπξηφηεξα ζπκπεξάζκαηα πνπ εμήρζεζαλ 

απφ ην ζεσξεηηθφ θαη εξεπλεηηθφ κέξνο ηεο εξγαζίαο. 

4.1. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 Απφ ην ζεσξεηηθφ κέξνο ηεο εξγαζίαο πξνθχπηεη ην ζπκπέξαζκα φηη ηα 

ζπζηήκαηα GNSS εμειίζζνληαη κε ηαρχηαηνπο ξπζκνχο. Σν επεξρφκελν θαη πνιιά 

ππνζρφκελν επξσπατθφ ζχζηεκα Galileo αλακέλεηαη λα άξεη ηηο φπνηεο ζηξαηησηηθέο 

δεζκεχζεηο θαη λα έρεη πνιιά πιενλεθηήκαηα έλαληη ησλ άιισλ πξνθαηφρσλ ηνπ. Σν 

ακεξηθαληθφ ζχζηεκα GPS θαη ην ξσζηθφ GLONASS νινέλα εμειίζζνληαη θαη 

βειηηψλνληαη, ελψ παξάιιεια άιια ζπζηήκαηα φπσο ην θηλεδηθφ COMPASS 

αλακέλεηαη λα θάλνπλ ηελ εκθάληζή ηνπο. Δπίζεο, ζπζηήκαηα ιεηηνπξγηθήο 

επέθηαζεο φπσο ην επξσπατθφ EGNOS ζπκπιεξψλνπλ ηα ζπζηήκαηα πινήγεζεο θαη 

ηα θαζηζηνχλ ηθαλά γηα πην απαηηεηηθέο εθαξκνγέο φπσο γηα παξάδεηγκα ζε θξίζηκεο 

εθαξκνγέο αζθαιείαο. 

 Μαδί κε ηηο εμειίμεηο ησλ ζπζηεκάησλ GNSS εμειίζζνληαη θαη νη πνηθίιεο 

εθαξκνγέο πνπ ζπλδένληαη κε απηά ηα ζπζηήκαηα. Οη εθαξκνγέο απηέο αθνξνχλ φιν 

θαη πεξηζζφηεξνπο θιάδνπο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο θαη λέεο θαηλνηφκεο εθαξκνγέο 

πξαθηηθνχ θαη επηζηεκνληθνχ ελδηαθέξνληνο. Δπφκελν είλαη ινηπφλ λα επλνεζνχλ θαη 

νη ηνπνγξαθηθέο εθαξκνγέο πνπ θάλνπλ ρξήζε ηέηνησλ ζπζηεκάησλ. 

 ηε ζπλέρεηα κέζσ ησλ ζελαξίσλ ζε θηλεκαηηθέο πνξείεο βγήθαλ ηα 

αθφινπζα γεληθά ζπκπεξάζκαηα. Τπελζπκίδεηαη φηη ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο νη 

αλαθνξέο πεξί αθξίβεηαο αθνξνχλ ηε ρξήζε κεηξήζεσλ θψδηθα ζε πξαγκαηηθφ 

ρξφλν, αθνχ νη ηηκέο UERE πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ αλαθέξνληαη ζε ηέηνηεο 

κεηξήζεηο: 

 Γηα ζηαηηθφ εληνπηζκφ ην ζχζηεκα Galileo παξέρεη (6-11) νξαηνχο 

δνξπθφξνπο κε γεσκεηξία (1,6-3,5) ελψ ην ζχζηεκα GPS πεξίπνπ ίδηεο ηηκέο 

κε (6-12) νξαηνχο δνξπθφξνπο κε ηηκέο γεσκεηξίαο (1,4-5,8). Ζ ζπλδπαζηηθή 

ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο EGNOS κε ηα πξνεγνχκελα δχν ζπζηήκαηα απμάλεη 

ηελ νξαηφηεηά ηνπο ζηαζεξά θαηά 3 ηνπο δνξπθφξνπο θαη κεηψλεη θαηά 0,3 ηηο 

ηηκέο ηνπ GDOP. Καιχηεξα απνηειέζκαηα έρνπκε κε ηνλ ζπλδπαζκφ θαη ησλ 

ηξηψλ ζπζηεκάησλ πνπ δίλεη πεξίπνπ 20 (16-14) νξαηνχο δνξπθφξνπο θαη 

ηηκή γεσκεηξίαο 1,4 (1-1,9). 

 ε θηλεκαηηθέο πνξείεο πινίσλ θαη ηζηηνπιντθψλ κε κνλή ζπρλφηεηα θαη 

ρσξίο πεξηνξηζκφ ζηε γσλία αλχςσζεο ηα ζπζηήκαηα GPS θαη Galileo κφλα 

ηνπο δίλνπλ 6-11 νξαηνχο δνξπθφξνπο κε γεσκεηξία 1,4-3,4 κε αθξίβεηα 22-

40 m θαη πνζνζηά αθεξαηφηεηαο 6% θαη 2% αληίζηνηρα. Γηα ηνλ ζπλδπαζκφ 

θαη ησλ ηξηψλ ζπζηεκάησλ έρνπκε 16-23 νξαηνχο δνξπθφξνπο, ηηκή 

γεσκεηξίαο πεξίπνπ ζην 1,4 θαη ζρεδφλ κεδεληθφ πνζνζηφ αθεξαηφηεηαο. 

Δίλαη εκθαλέο, ζπγθξίλνληαο θαη κε ηα πξνεγνχκελα απνηειέζκαηα απφ ηηο 
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πεξηπηψζεηο ζηαηηθνχ εληνπηζκνχ, φηη κε ηφζνπο νξαηνχο δνξπθφξνπο 

θηλεκαηηθέο πνξείεο πινίσλ ζα κπνξνχλ λα θαζνξηζηνχλ κε ηδηαίηεξα πςειά 

επίπεδα αμηνπηζηίαο θαη νξζφηεηαο ησλ απνηειεζκάησλ εληνπηζκνχ. 

 

 ε θηλεκαηηθέο πνξείεο αεξνπιάλσλ πνπ ζπλήζσο ρξεζηκνπνηνχληαη δεθηέο 

δηπιήο ζπρλφηεηαο θαη ππεξεζίεο Αζθάιεηαο Εσήο (SoL) ε αθξίβεηα 

πινήγεζεο (ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν) κε ην GPS θαη Galileo θπκαίλεηαη απφ 4 

έσο 6 m. ην ζπλδπαζκφ ησλ δχν ζπζηεκάησλ ε αθξίβεηα βειηηψλεηαη ζηα 

3,5 m ελψ θαη κε ηε ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο EGNOS αθξίβεηα βειηηψλεηαη κε 

ηηκέο πεξίπνπ (ιίγν ρακειφηεξα) ζηα 3 m. ε απηφ ην ζελάξην νη ηηκέο ηεο 

αθεξαηφηεηαο ήηαλ κεδεληθέο γηα φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ζπλδπαζκψλ. 

πλεπάγεηαη ινηπφλ φηη κε ηε ζπλδπαζκέλε ρξήζε ησλ ηξηψλ ζπζηεκάησλ, ζα 

κπνξνχκε λα επηηχρνπκε κεγαιχηεξε αθξίβεηα θαη ζρεδφλ κεδεληθά πνζνζηά 

αθεξαηφηεηαο (πεξηπηψζεηο επηθίλδπλσλ ηηκψλ), δειαδή πνιχ αζθαιέζηεξεο 

αεξνπνξηθέο κεηαθνξέο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. 

 

 ε θηλεκαηηθέο πνξείεο απηνθηλήησλ ζε αζηηθά πεξηβάιινληα φπνπ ε γσλίεο 

χςνπο είλαη κεγάιεο (πεξίπνπ 30
ν
) ιφγσ ησλ ςειψλ θηηξίσλ εμεηάζηεθαλ δχν 

πεξηπηψζεηο: κε ρξήζε κνλήο ζπρλφηεηαο θαη δηπιήο ζπρλφηεηαο.  

 

ε ζπλζήθεο κε πεξηνξηζκφ ζηε γσλία χςνπο ηα δχν ζπζηήκαηα GPS θαη 

Galileo απφ κφλα ηνπο δίλνπλ πεξίπνπ 4 έσο 7 θαη 4 έσο 5 (νξηαθή ηηκή γηα λα 

έρνπκε ιχζε) νξαηνχο δνξπθφξνπο θαη πνιχ πςειέο ηηκέο DOP πεξίπνπ 9 θαη 

27 αληίζηνηρα, ελψ δελ απνθιείεηαη θαη λα κελ δψζνπλ θαζφινπ απνηέιεζκα 

(αλάινγα κε ηε δηαδξνκή). ην ζπλδπαζκφ GPS καδί κε Galileo νη νξαηνί 

δνξπθφξνη είλαη πεξίπνπ 9 (6-12) θαη ε ηηκή ηνπ δείθηε DOP είλαη πεξίπνπ 5. 

Απφ απηή ηε δηαπίζησζε γίλεηαη εκθαλέο θαη ην κεγάιν πιενλέθηεκα πνπ 

πξνζδίδεη ν ζπλδπαζκφο ησλ δχν ζπζηεκάησλ GPS θαη Galileo, αθνχ 

επηηξέπεη ηνλ δηπιαζηαζκφ ησλ νξαηψλ δνξπθφξσλ αθφκα ζε ζηα δχζθνια 

αζηηθά πεξηβάιινληα κεηξήζεσλ φπνπ ζήκεξα ην GPS κφλν ηνπ δνθηκάδεηαη 

ζε πνιχ πςειφ βαζκφ. 

 

Ζ βέιηηζηε πεξίπησζε είλαη απηή ηνπ ζπλδπαζκνχ ησλ GPS, Galileo θαη 

EGNOS φπνπ νη νξαηνί δνξπθφξνη είλαη πεξίπνπ 11 (8 έσο 14) θαη νη ηηκέο 

ηνπ δείθηε DOP είλαη πεξίπνπ 4 (νη ηηκέο θπκαίλνληαη απφ 2,5 έσο 12). 

 

 ζνλ αθνξά ηελ αθξίβεηα πινήγεζεο (ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν) ε πεξίπησζε 

ηνπ GPS ζηε ρξήζε κεηξήζεσλ ηνπ θψδηθα κνλήο ζπρλφηεηαο έδσζε 

αθξίβεηα 100 m, ελψ γηα ρξήζε δηπιήο ζπρλφηεηαο έδσζε 20 m. Αληίζηνηρα 

ην ζχζηεκα Galileo έδσζε ηηκέο πεξίπνπ δηπιάζηεο, 200 m γηα κνλή θαη 40 m 

γηα δηπιή ζπρλφηεηα. Ζ ηηκή απφ κεηξήζεηο δηπιήο ζπρλφηεηαο είλαη πεξίπνπ 

ην 20% ηεο αληίζηνηρεο ηηκήο ηεο κνλήο φηαλ ηα δχν ζπζηήκαηα 

ρξεζηκνπνηνχληαη απφ κφλα ηνπο. ην ζπλδπαζκφ GPS θαη Galileo νη 
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αληίζηνηρεο ηηκέο αθξίβεηαο είλαη πεξίπνπ  48 m γηα κνλή θαη 9 m γηα δηπιή 

θαη ζην ζπλδπαζκφ GPS & Galileo & EGNOS 13 m θαη 7 m αληίζηνηρα.  

 

Γηα ηηο ηηκέο ηεο αθεξαηφηεηαο αληίζηνηρα γηα ην GPS είλαη 6,4% γηα δηπιή 

θαη 41% γηα κνλή, γηα ην Galileo 18% θαη 58% αληίζηνηρα. ηνπο 

ζπλδπαζκνχο GPS & Galileo θαη GPS & Galileo & EGNOS νη ηηκέο 

αθεξαηφηεηαο είλαη ζρεδφλ κεδεληθέο. 

 

 ε θηλεκαηηθέο πνξείεο απηνθηλήησλ ζε αγξνηηθά πεξηβάιινληα φπνπ 

εθαξκφζηεθαλ δηάθνξνη πεξηνξηζκνί ζηε γσλία χςνπο (10
ν
 έσο 30

ν
) νη ηηκέο 

κε ην κεγαιχηεξν πεξηνξηζκφ ζηε γσλία χςνπο (30
ν
), φπσο είλαη αλακελφκελν 

δίλνπλ ιηγφηεξνπο νξαηνχο δνξπθφξνπο, πςειφηεξεο ηηκέο DOP, κεγαιχηεξεο 

ηηκέο αθξίβεηαο θαη πςειφηεξα πνζνζηά αθεξαηφηεηαο.  

 

Γεληθά, ε νξαηφηεηα, ε γεσκεηξία ηνπ δνξπθνξηθνχ ζπζηήκαηνο, ε αθξίβεηα 

θαη ε αθεξαηφηεηα εμαξηψληαη απφ ηελ γσλία χςνπο. Καζψο απμάλεηαη ε 

γσλία πεξηνξίδεηαη ν αξηζκφο ησλ νξαηψλ δνξπθφξσλ, ε γεσκεηξία γίλεηαη 

ρεηξφηεξε θαη θαη‟ επέθηαζε θαη νη ηηκέο ηεο αθξίβεηαο θαη νη ηηκέο ηεο 

αθεξαηφηεηαο κεγαιψλνπλ.  

 

 ε θηλεκαηηθέο πνξείεο πεδψλ ζε κνλνπάηηα ππάξρνπλ επίζεο πεξηνξηζκνί ζηε 

γσλία χςνπο (30
ν
). Σα ζπζηήκαηα GPS θαη Galileo κφλα ηνπο δίλνπλ αθξίβεηα 

πινήγεζεο 60-70 m θαη πνζνζηφ αθεξαηφηεηαο πεξίπνπ 30%. Ο ζπλδπαζκφο 

GPS & GALILEO δίλεη αληίζηνηρεο ηηκέο αθξίβεηαο πεξίπνπ 30 m θαη 

πνζνζηφ αθεξαηφηεηαο πεξίπνπ 2-3,5%, ελψ ν ζπλδπαζκφο καδί κε ην 

EGNOS δίλεη αληίζηνηρα πεξίπνπ 9 m θαη ηηκή αθεξαηφηεηαο ζρεδφλ κεδέλ. 

 

 ε θηλεκαηηθέο πνξείεο ηξέλσλ, εμεηάζηεθαλ νη γσλίεο αλχςσζεο 10
ν
, 30

ν
, 

40
ν
 θαη βγήθαλ ηα αθφινπζα γεληθά ζπκπεξάζκαηα: 

 

ηε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη πεξηνξηζκφο ζηε γσλία χςνπο (10
ν
), ηα 

ζπζηήκαηα GPS θαη Galileo κφλα ηνπο δίλνπλ 9 θαη 8 νξαηνχο δνξπθφξνπο, 

κε ηηκέο DOP 2 θαη 2,5 αληίζηνηρα, ελψ ε αθξίβεηα είλαη πεξίπνπ 30m θαη ην 

πνζνζηφ ηεο αθεξαηφηεηαο θπκαίλεηαη απφ 27% έσο 30%. Ο ζπλδπαζκφο ησλ 

δχν δίλεη σο απνηέιεζκα 17 νξαηνχο δνξπθφξνπο, ηηκή DOP 1,5, αθξίβεηα 

πεξίπνπ 20m θαη πνζνζηφ αθεξαηφηεηαο 2,2-3,5%. Ο ζπλδπαζκφο θαη ησλ 

ηξηψλ (GPS & Galileo & EGNOS) δίλεη 20 νξαηνχο δνξπθφξνπο, ηηκή DOP 

πεξίπνπ ζην 1,4, αθξίβεηα 6m θαη ζρεδφλ κεδεληθφ πνζνζηφ αθεξαηφηεηαο. 

 

ηε πεξίπησζε πεξηνξηζκνχ ηεο γσλίαο χςνπο ζηηο 30
ν
 ηα ζπζηήκαηα GPS 

θαη Galileo κφλα ηνπο δίλνπλ 5-6 νξαηνχο δνξπθφξνπο, κε ηηκέο DOP 16 θαη 

13 αληίζηνηρα, ελψ ε αθξίβεηα είλαη πεξίπνπ 173m θαη 118m αληίζηνηρα θαη 

ην πνζνζηφ ηεο αθεξαηφηεηαο 50% έσο 37% αληίζηνηρα. Ο ζπλδπαζκφο ησλ 
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δχν δίλεη απνηέιεζκα 10 νξαηνχο δνξπθφξνπο, ηηκή DOP πεξίπνπ 4, αθξίβεηα 

πεξίπνπ 40m θαη πνζνζηφ αθεξαηφηεηαο 5-8%. Ο ζπλδπαζκφο θαη ησλ ηξηψλ 

(GPS & Galileo & EGNOS) δίλεη 12 νξαηνχο δνξπθφξνπο, ηηκή DOP πεξίπνπ 

ζην 3, αθξίβεηα 10m θαη ζρεδφλ κεδεληθφ πνζνζηφ αθεξαηφηεηαο. 

 

ηε πεξίπησζε πεξηνξηζκνχ ηεο γσλίαο χςνπο ζηηο 40
ν
 κφλν νη ζπλδπαζκνί 

GPS & Galileo θαη GPS & Galileo & EGNOS δίλνπλ ιχζε. Ο πξψηνο δίλεη 8 

νξαηνχο δνξπθφξνπο, ηηκή DOP πεξίπνπ ζην 7, αθξίβεηα 67m θαη πνζνζηφ 

αθεξαηφηεηαο 23-28%. Ο ζπλδπαζκφο θαη ησλ ηξηψλ δίλεη 8 νξαηνχο 

δνξπθφξνπο, ηηκή DOP πεξίπνπ ζην 5,5, αθξίβεηα 16m θαη πνζνζηφ 

αθεξαηφηεηαο 0,02%. 

 

 Απφ ηε ζχγθξηζε κνλήο θαη δηπιήο ζπρλφηεηαο ζηε δηαδξνκή ηνπ Μφξλνπ, ηα 

ζπζηήκαηα GPS Galileo κφλα ηνπο δίλνπλ αθξίβεηα πεξίπνπ 30m κε ηε ρξήζε  

κνλήο ζπρλφηεηαο θαη πεξίπνπ 5m κε ηε ρξήζε δηπιήο ζπρλφηεηαο. Ο 

ζπλδπαζκφο ησλ δχν ζπζηεκάησλ GPS & Galileo δίλεη 6m ζε κνλή 

ζπρλφηεηα θαη 3m ζε δηπιή ζπρλφηεηα. Σέινο, ν ζπλδπαζκφο θαη ησλ ηξηψλ 

ζπζηεκάησλ ζε κνλή ζπρλφηεηα δίλεη 6m θαη ζε δηπιή ζπρλφηεηα δίλεη 3m.Ζ 

ρξήζε δηπιήο ζπρλφηεηαο θαη δηπιήο ζπρλφηεηαο ηεο ππεξεζίαο Αζθάιεηαο 

Εσήο (SoL) δίλεη ζρεδφλ ηα ίδηα απνηειέζκαηα. 

 

 Με ηε ρξήζε κηαο ππεξεζίαο ηχπνπ HEPOS ηα ζπζηήκαηα GPS θαη Galileo 

κφλα ηνπο δίλνπλ αθξίβεηα πεξίπνπ 8-9m ζηε κνλή ζπρλφηεηα θαη 1,5m ζηε 

δηπιή, ελψ ν ζπλδπαζκφο θαη ησλ δχν ζπζηεκάησλ δίλεη αθξίβεηα πεξίπνπ 5m 

ζηε κνλή ζπρλφηεηα θαη 1m ζηε δηπιή ζπρλφηεηα. 

 

 

Σέινο απφ ηε ζπλνιηθή έξεπλα χζηεξα απφ ηελ αμηνιφγεζε ησλ ζπζηεκάησλ GNSS 

ζε θηλεκαηηθέο πνξείεο βγήθαλ ηα εμήο γεληθά ζπκπεξάζκαηα: 

 ηε πεξίπησζε ηνπ ζηαηηθνχ εληνπηζκνχ νη ελδείμεηο DOP ζπλεπάγνληαη φηη, 

εάλ ρξεζηκνπνηνχκε κεηξήζεηο αληίζηνηρα κε ηππηθή αθξίβεηα (precision) ζobs 

ηεο ηάμεο ησλ 

 ± 10m (π.ρ. κεηξήζεηο θψδηθα ηνπ ηχπνπ C/A),  

 ± 1m (π.ρ. κεηξήζεηο θψδηθα αθξηβείαο Ρ) 

 ± 0.01m (π.ρ. κεηξήζεηο θάζεο ηνπ θέξνληνο θχκαηνο ζε κηα ζπρλφηεηα) 

 ± 0.1m (π.ρ. κεηξήζεηο θάζεο ηνπ θέξνληνο θχκαηνο ζε δχν ζπρλφηεηεο) 

 

απφ ηε ζπλδπαζκέλε ρξήζε π.ρ. θαη ησλ ηξηψλ ζπζηεκάησλ (πνπ έδσζε ηηκή 

DOP 1,4), ε πξναλαθεξφκελε ηππηθή ηηκή γεσκεηξίαο DOP ζα καο δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα λα επηηπγράλνπκε ηνλ εληνπηζκφ ηεο ζέζεο ζεκείσλ νπνπδήπνηε 

ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν κε νξζφηεηα (accuracy) ηεο ηάμεο DOP x ζobs, δειαδή 

αληίζηνηρα: 
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 1,4 x 10m = 14m 

 1,4 x 1m = 1,4m 

 1,4 x 0.1m = 0.14m 

 1,4 x 0.01m = 0.014m 

 

 Οη ηηκέο ηεο αθξίβεηαο θαη ηεο αθεξαηφηεηαο επεξεάδνληαη απφ ηε γσλία 

χςνπο δηφηη πεξηνξίδεη ηνλ αξηζκφ ησλ νξαηψλ δνξπθφξσλ θαη ηε γεσκεηξία. 

κσο κε ην ζπλδπαζκφ θαη ησλ ηξηψλ ζπζηεκάησλ είλαη δπλαηφ λα έρνπκε 

ιχζε ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν αθφκα θαη ζε πνιχ απαηηεηηθά πεξηβάιινληα (κε 

πεξηνξηζκφ ζε κεγάιεο γσλίεο χςνπο π.ρ. 40
ν
) 

 

 Απφ ηηο ελδείμεηο απηνθηλήησλ ζε αζηηθά πεξηβάιινληα ζπλάγεηαη θαη αμίδεη 

λα ζεκεησζεί φηη, εάλ νη ίδηεο δηαδξνκέο εθηειεζηνχλ κε κεηξήζεηο θάζεο 

κέζσ δηαδηθαζηψλ RTK ή ν ρξήζηεο ιακβάλεη αληίζηνηρα δηαθνξηθέο 

δηνξζψζεηο απφ ζηαζκνχο αλαθνξάο ηχπνπ HEPOS, νη αληίζηνηρεο απνδφζεηο 

ησλ δχν ζπζηεκάησλ ζα βειηησζνχλ πεξίπνπ θαηά δχν ηάμεηο κεγέζνπο αθνχ 

νη αληίζηνηρεο ηηκέο RPDOP ζα είλαη κεησκέλεο κε αλάινγα πνζνζηά εμ αηηίαο 

ησλ ρακειφηεξσλ UERE πνπ ζπλεπάγνληαη νη ελ ιφγσ δηαδηθαζίεο.    

 

 Με ηε ρξήζε πεξηζζφηεξσλ δνξπθνξηθψλ ζπζηεκάησλ ηαπηφρξνλα 

επηηπγράλνπκε ηελ νξαηφηεηα νινέλα θαη πεξηζζφηεξσλ δνξπθφξσλ κε 

απνηέιεζκα ε ηηκή DOP λα ηείλεη λα παίξλεη ηηκή 1 (ηδαληθή). πκθσλά θαη 

κε ηνλ ηχπν NSP = DOP × UERE απηφ έρεη ζαλ ζπλέπεηα, ε αθξίβεηα 

κειινληηθά λα εμαξηάηαη κφλν απφ ην δείθηε UERE, δειαδή απφ ηηο ζπλζήθεο 

ηνπ πεξηβάιινληνο ησλ κεηξήζεσλ (κε ηελ πξνυπφζεζε φηη απηέο εθηεινχληαη 

ζε ζπλζήθεο αλνηρηνχ νπξαλνχ, δειαδή πιήξνπο νξαηφηεηαο). Δπηπιένλ, κε 

ηε ρξήζε δηπιήο ζπρλφηεηαο ή δηνξζψζεσλ απφ ζπζηήκαηα ηχπνπ HEPOS νη 

ηηκέο UERE ηείλνπλ θαη απηέο πξνο ηε κνλάδα ή θαη ιηγφηεξν κε ζπλέπεηα 

κειινληηθά ε αθξίβεηα θηλεκαηηθνχ εληνπηζκνχ λα είλαη έλα πξνο έλα.  
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4.2. ΠΡΟΣΑΔΗ 

Ζ έξεπλα πάλσ ζηνπο δηαθνξεηηθνχο παξάγνληεο θαη ηνκείο πνπ επεξεάδνπλ 

ηελ απφδνζε ησλ επεξρφκελσλ ζπζηεκάησλ GNSS φκσο δελ ζηακαηάεη εδψ. Ο 

ηνκέαο ηεο δνξπθνξηθήο πινήγεζεο θαη εληνπηζκνχ ζέζεο θαίλεηαη λα είλαη 

εμαηξεηηθά ππνζρφκελνο θαη εμειίζζεηαη ξαγδαία κε ζεκαληηθή απνδνρή απφ ηνπο 

ρξήζηεο. Οινέλα θαη θαηλνχξγηεο εθαξκνγέο θάλνπλ ηελ εκθάληζή ηνπο θαζηζηψληαο 

φιν θαη πεξηζζφηεξν επηηαθηηθή ηελ αλάγθε πξνζδηνξηζκνχ ηεο ζέζεο ηνπ ρξήζηε. 

Γηα θάπνηνλ πνπ ελδηαθέξεηαη λα πξαγκαηνπνηήζεη πεξεηαίξσ κία κειέηε πάλσ ζε 

απηφ ην αληηθείκελν πξνηείλεηαη: 

 Να ζπγθξηζνχλ ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, κε απνηειέζκαηα 

απφ πξαγκαηηθά δεδνκέλα απφ ηα ίδηα ζπζηήκαηα GNSS, θαη ηνπο ίδηνπο 

ζπλδπαζκνχο κεηαμχ ηνπο, γηα ηηο ίδηεο πνξείεο φηαλ ην ζχζηεκα Galileo ζα 

είλαη πιήξσο επηρεηξεζηαθφ, γηα λα δηαπηζησζεί θαηά πφζν ηα πξαγκαηηθά 

απνηειέζκαηα ζα ζπγθιίλνπλ κε ηα απνηειέζκαηα ησλ πξνζνκνηψζεσλ πνπ 

εμήρζεζαλ. 

 

 χγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο παξνχζαο εξγαζίαο κε αληίζηνηρα 

απνηειέζκαηα ησλ ίδησλ ζελαξίσλ κε ρξήζε άιισλ παξφκνησλ ινγηζκηθψλ 

πξνζνκνίσζεο γηα ην ζχζηεκα Galileo, φπσο π.ρ. ηα εξγαιεία GMAS (Galileo 

Mission Analysis Simulator), GSVS (Galileo Service Volume Simulator, 

GSVF (Galileo Signal Validation Facility) γηα ηελ πεξαηηέξσ αμηνιφγεζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο πξνζνκνίσζεο θαη ηε ζχγθξηζε ηεο απφδνζήο ηνπ κε ηα 

ππφινηπα. 

 

 χγθξηζε ησλ ζπζηεκάησλ Galileo θαη GPS θαη κε άιια ζπζηήκαηα φπσο ην 

ξσζηθφ ζχζηεκα GLONASS θαη ην κειινληηθφ θηλεδηθφ ζχζηεκα 

COMPASS, κε ζπλδπαζκνχο κεηαμχ ηνπο θαη κε ρξήζε ησλ ζπζηεκάησλ 

ιεηηνπξγηθήο επέθηαζεο, θαη ππεξεζηψλ ηχπνπ HEPOS (π.ρ. κε ρξήζε 

δηθηπαθψλ ηερληθψλ VRS) κε παξφκνηα θηλεκαηηθά ζελάξηα. 

 

 Τινπνίεζε θάζε κίαο ηνπνγξαθηθήο εθαξκνγήο πνπ αλαιχζεθαλ κε 

πξαγκαηηθέο κεηξήζεηο απφ ηα ππάξρνληα θαη κειινληηθά ζπζηήκαηα GNSS, 

φηαλ απηφ ζα είλαη δπλαηφ γηα ηε θαιχηεξε ζχγθξηζε ησλ ζπζηεκάησλ κεηαμχ 

ηνπο ζηηο εθάζηνηε εθαξκνγέο πάλσ ζηε πξάμε. 

 

 χγθξηζε ηνπ κειινληηθνχ επξσπατθνχ ζπζηήκαηνο Galileo κε ην 

εθζπγρξνληζκέλν ακεξηθαληθφ ζχζηεκα GPS 3
εο

 γεληάο (GPS III), φηαλ ηα δχν 

ζπζηήκαηα ηεζνχλ ζε ιεηηνπξγία θαη ζα είλαη πιήξσο επηρεηξεζηαθά, ζε 

θηλεκαηηθέο πνξείεο αιιά θαη ζε ζηαηηθνχο δέθηεο. 

 

 



ειίδα 204 απφ 229 

 

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

ΚΔΦ.1. 

1. Κνξαθίηεο Ρ. (2006) – “εκεηψζεηο Γεσδαηηηθήο Αζηξνλνκίαο”, Δθδφζεηο 

ΔΜΠ 

2. Α. Φσηίνπ θαη Δ. Ληβηεξάηνο (2000) - „„Γεσκεηξηθή Γεσδαηζία θαη Γίθηπα‟‟, 

Δθδφζεηο ΕΖΣΖ, Θεζζαινλίθε, ISBN 960-431-612-5 

3. Γ. Γειεθαξάνγινπ, θεθ. 5: “Γνξπθνξηθά πζηήκαηα Δληνπηζκνχ θαη 

Πινήγεζεο, Δδηθά Θέκαηα Γνξπθνξηθήο Γεσδαηζίαο”, Δθδφζεηο ΔΜΠ, 

(Αζήλα 2005) 

4. A Beginner‟s Guide to GNSS in Europe, „International Federation of air traffic 

controllers‟ associations. http://www.ifatca.org/docs/gnss.pdf 

5. Scott Gleason, Demoz Gebre-Egziabher, “GNSS Applications and Methods”, 

Artech House, (London, 2009) 

6. Elliott D. Kaplan ,Christopher J. Hegarty, “Understanding GPS Principles and 

Applications”, Artech House, (London, 2006) 

7. W. Päffgen, „„Galileo Control Center, Workshop Time and Frequency 

Services with Galileo‟‟, Oberpfaffenhofen, German Space operations Center, 

(2005)  

8. Soehne W., G. Gendt, M. Rothacher (2007) – “GGSP: Realisation of the 

Galileo Terrestrial ReferenceFrame”, Geophysical Research Abstracts, Vol. 

http://209.85.129.132/search?q=cache:03q4eNn7DMsJ:www.cosis.net/abstrac

ts/EGU2007/03263/EGU2007-J-03263-

1.pdf+GALILEO+frame+reference&cd=2&hl=el&ct=clnk&gl=gr 

9. Moudrak Α., A. Konovaltsev, J. Furthner, J. Hammesfahr, A. Bauch, P. 

Defraigne, S. Bedrich and A. Schroth (2005) - “Interoperability on time: GPS-

Galileo offset will bias position”, GPS World, March 2005, 

http://findarticles.com/p/articles/mi_m0BPW/is_3_16/ai_n13477518/ 

10. “Planned GPS Civil Signals and Their Benefits to the Civil Community”-Dr. 

A. J. Van Dierendonck-AJ Systems 

11. Dave Ross ,“GPS Modernization”, Headquarters U.S. Air Force,(2004) 

12. Professor Per Enge, “GPS Modernization: Capabilities of the New Civil 

Signals”, (2003) 

13. H. Cabler, “Principles of GPS positioning GPS signal and observables Error 

and corrections Processing GPS data GPS measurement strategies Precision 

and accuracy” 

14. Keith D. McDonald, “The Modernization of GPS: Plans, New Capabilities and 

the Future Relationship to Galileo” 

15. Larry Hothem, “GPS Modernization Program Current Status and Plans”, IGS 

Workshop (2006)  

16. Larry Hothem, “The GPS Modernization Program and Policy Update”, FIG 

Congress (2006) 

http://www.ifatca.org/docs/gnss.pdf
http://209.85.129.132/search?q=cache:03q4eNn7DMsJ:www.cosis.net/abstracts/EGU2007/03263/EGU2007-J-03263-1.pdf+GALILEO+frame+reference&cd=2&hl=el&ct=clnk&gl=gr
http://209.85.129.132/search?q=cache:03q4eNn7DMsJ:www.cosis.net/abstracts/EGU2007/03263/EGU2007-J-03263-1.pdf+GALILEO+frame+reference&cd=2&hl=el&ct=clnk&gl=gr
http://209.85.129.132/search?q=cache:03q4eNn7DMsJ:www.cosis.net/abstracts/EGU2007/03263/EGU2007-J-03263-1.pdf+GALILEO+frame+reference&cd=2&hl=el&ct=clnk&gl=gr
http://findarticles.com/p/articles/mi_m0BPW/is_3_16/ai_n13477518/


ειίδα 205 απφ 229 

 

17. EU-US Cooperation on Satellite Navigation, “Combined Performances for 

Open GPS/Galileo Receivers”, (2010) 

18. S. Ryan, G. Lachapelle, “Impact of GPS/Galileo Integration on Marine 

Navigation” ,(2000) 

19. Zofia Rzepecka, Alojzy Wasilewski, Sawomir Cellmer “INTEGRATION OF 

GPS AND PSEUDOLITES EFFECT ON THE POSITIONING 

ACCURACY”, (2005) 

20. Paul Kemppi, “Next generation satellite navigation systems”, VIT (2007) 

21. “GPS Status and Modernization” Munich Satellite Navigation Summit 

Munich, Germany20 Feb 2008 

22. John Wilt, “Civil GPS Service Interface Committee”, U.S. Air  Force, (2001) 

23. European Commission Directorate-General for Energy and Transport “Service 

Definition Document Open service the Role of time and frequency in   

EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay System)”                

http://tycho.usno.navy.mil/ptti/1998/Vol%2030_43.pdf 

24. ESA, “EGNOS: Eurapean Geostationary Navigation Overlay Service” 

25. A. Job, J. Legenne, M. Brunet, J-M. Pieplu, “The Role of Time and Frequency 

in EGNOS (european geostationary navigation overlay system)”, PTTI 

Meeting 

26. CNES, ESA, “USER GUIDE FOR EGNOS APPLICATION 

DEVELOPERS”(2009) 

27. Pieter De Smet, “European GNSS Programmes EGNOS and Galileo”, 

(June,2009) 

28. Daniel Ludwig ,“Growing Galileo”, GACELA Workshop (2010) 

29. U.Robustelli1, S. Gaglione, R. Santamaria, M. Vultaggio, “Galileo Signal 

Design: State of Art”. 

30. Vladimir Glotov, “GLObal Navigation Satellite System (GLONASS)” (2009) 

31. “Improvement of UERE Receiver Performance due to Multipath Mitigation 

with an Adaptive Antenna” ftp://ftp.estec.esa.nl/pub3/tos-

ett/navitec2004/papers/14.4-Konovaltsev.pdf 

32. Glen Gibbons, “China GNSS 101 Compass in the Rearview Mirror”, GNSS 

WORLD, Inside GNSS, (January/February 2008) 

33. Steven Lazar, “Modernization and GPS III”, Crosslink, (Summer 2002) 

34. Sam Pullen, Per Enge “A Civil User Perspective on Near-Term and Long-

Term GPS Modernization” 

35. Δλεκεξσηηθφ Γειηίν Παλειιελίνπ πιιφγνπ Γηπισκαηνχρσλ Αγξνλφκσλ 

Σνπνγξάθσλ Μεραληθψλ, Σεχρνο 191(Ννέκβξηνο- Γεθέκβξηνο 2008) 

ΚΔΦ.2. 

1.  “Global positioning systems, inertial navigation, and integration” , Mohinder  

S. Grewal, Lawrence Randolph Weill, Lawrence R. Weill, Angus P. Andrews 

2. “Introduction to GPS: the Global Positioning System” ,Ahmed El- Rabbany 

http://tycho.usno.navy.mil/ptti/1998/Vol%2030_43.pdf
ftp://ftp.estec.esa.nl/pub3/tos-ett/navitec2004/papers/14.4-Konovaltsev.pdf
ftp://ftp.estec.esa.nl/pub3/tos-ett/navitec2004/papers/14.4-Konovaltsev.pdf


ειίδα 206 απφ 229 

 

3. “Satellite Systems for Personal Applications: Concepts and Technology” 

Madhavendra Richharia, Leslie David Westbrook 

4. Satheesh Gopi ,“Global Positioning System: Principles And Applications”  

5. “Detailed analysis on Giove-B User Equivalent Range Error (UERE)”, 

Massimo Eleuteri, Daniele Cretoni, Monica Gotta 

6. Richard B. Langley, “Dilution of Precision”, GPS World (May 1999) 

7. Spirent Communications, “Testing GNSS System Errors” 

8. Michaël Moins, Carine Bruyninx , “Relative Positioning in Europe: Influence 

of the GPS+Galileo Satellite Geometry” 

9. “Combining Galileo PRS and GPS M-Code”, G. Hein, J.  Rodriguez, 

InsideGNSS, (January/February 2006) 

10. “An Analysis of Dilution of Precision in Global Positioning System”, C. Park, 

I. Kim, Seoul, Korea (2000) 

11. Tommy Jordan , “Introduction to Global Positioning System”, Liking Lichens 

Workshop (2004) 

12. Erickson, C. (1992) - "Investigations of C/A Code and Carrier Measurements 

and Techniques for Rapid Static GPS Surveys", MSc Thesis, UCGE Report 

Number 20044,  Department of Geomatics Engineering, Univ. of Calgary, 

Alberta, Canada, June. 

ΚΔΦ.3. 

1. “Satellite Propagation Analysis in a Masking Environment for GNSS 

Applications”, Juliette Marais INRETS-LEOST 

2. Bortolotto, M., Choquette, F. (2003) “EGNOS trials on Italian high-speed 

tilting trains”, Proceedings of GNSS 2003, Graz, Austria. 

3. “GNSS RAIL USER FORUM REQUIREMENTS OF RAIL 

APPLICATIONS” J-M. Wiss (UIC), G. Barbu (ERRI), P. Frøsig (DSB), M. 

Schröder (DB), C. Edwards and K. Walter (RAILTRACK), A. Filip (ČD), A. 

Sage and S. Forsyth (HELIOS - GENESIS) (May 2000). 

4. “Galileo as an instrument of unification of the European railway transport” , 

Hynek Mocek SŽDC, TÚDC - Laboratory of Intelligent Systems Pardubice 

(October 2008) 

5. Paul Kemppi, „Next Generation Satellite Navigation Systems‟, VTT 

TIEDOTTEITA (2007) 

6. Wonsuk “Daniel” Lee  , „Precision Agriculture: Methods and Applications‟ 

University of Florida Agricultural and Biological Engineering 

7. Γ. Αυθαληνπνχινπ, Ν. Εχγξαο, Υ. Κνληνέο, Σ. Πξαζζάο “Σξηζδηάζηαηα Γεσ-

αλαθεξφκελα Γεδνκέλα Τςειήο Αθξίβεηαο κε χζηεκα Κηλεκαηηθήο 

Υαξηνγξάθεζεο (Mobile Mapping System - MMS)”, ΓΔΧΑΠΔΗΚΟΝΗΖ 

ΑΔΜ & ΓΔ (2010) 

8. John W. Inman, “The Latest in Land Leveling” ,INTO GEAR (2002) 

9. AUTOFARM, “AutoLevel, GPS Land Leveling System, The #1 Choice in Ag 

Leveling”, (2004) 



ειίδα 207 απφ 229 

 

10. Υ. Ησαλλίδεο “Φσηνγξακκεηξία ΗΗ: πκπιεξσκαηηθέο εκεηψζεηο θαη 

Γηαθάλεηεο απφ ηηο Παξαδφζεηο”. Δθδφζεηο Δ.Μ.Π., (Αζήλα 2008) 

11. “Τςνκεηξία”, Γ. Μπαινδήκνο, Ο. Αξακπαηδή, Δθδφζεηο Δ.Μ.Π. (2004) 

12. Pietka, A. and Urrutia, B (2010) – “How Galileo can help Europe recover 

from the economic crisis ”, Inside GNSS, Jan/Febr. 

13. Δπξσπατθή Δπηηξνπή (2006) - Πξάζηλε Βίβινο γηα ηηο εθαξκνγέο ηεο 

δνξπθνξηθήοπινήγεζεο 

http://europa.eu/legislation_summaries/transport/intelligent_transport_ 

navigation_by_satellite/l24463_el.htm 

14. Limpach, P., A. Geiger and H.-G. Kahle (2006) - Sea Surface Topography by 

Airborne Laser Altimetry and Offshore GPS Buoys in the Eastern 

Mediterranean: Comparison with JASON-1 Altimeter Data and GRACE 

Gravity Field, presentation in the „Geodesy Week 2006‟, Munich. 

15. Becker,J.-M., M. Lilje and P.-O. Eriksson (2000) – “Motorized Leveling”, 

Point of Beginning Magazine, April 

16. Paul J. Hartzheim, P.J., PE, Darin, J. Henkel and R. Quandt (2003) – 

“Leveling with Four-Wheeled Chariots”, Point of Beginning Magazine, May. 

http://www.pobonline.com/Articles/Features/6f86be768d0f6010VgnVCM100

000f932a8c0 

17. Δγρεηξίδηα Υξήζεο GSSF: GSSFP3.OM.003 - Reference Scenarios - Issue 1 - 

Revision 2, GSSFP3.OM.002 - Algorithms and Models - Issue 1 - Revision 5, 

GSSF Team (2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ειίδα 208 απφ 229 

 

ΗΣΟΥΧΡΟΗ 

ΚΔΦ.1. 

1. http://www.insidegnss.com/regional?page=1 

2. http://html.rincondelvago.com/amss-applications.html 

3. http://en.wikipedia.org/wiki/GNSS 

4. http://www.positim.com/navsys_overview.html 

5. http://www.positim.com/gnss_principles.html 

6. http://html.rincondelvago.com/amss-applications.html 

7. http://www.insidegnss.com/node/1624 

8. http://www.positim.com/navsys_overview.html 

9. http://www.positim.com/gnss_signals.html 

10. http://www.ifatca.org/docs/gnss.pdf 

11. http://en.wikipedia.org/wiki/GNSS 

12. http://html.rincondelvago.com/amss-applications.html 

13. http://www.oosa.unvienna.org/pdf/icg/2008/expert/2-2.pdf 

14. http://www.esa.int/esaNA/SEMTHVXEM4E_galileo_0.html 

15. http://ec.europa.eu/dgs/energy_transport/galileo/doc/galileo_hld_v3_23_09_0

2.pdf 

16. http://www.enc-gnss09.it/proceedingsPDF/Poster1/8_poster1.pdf 

17. http://www.oosa.unvienna.org/pdf/icg/2008/expert/2-2.pdf 

18. http://www.raes.org.uk/cmspage.asp?cmsitemid=SG_Space_HotTopics 

19. http://www.esa.int/esaNA/GGGMX650NDC_galileo_0.html 

20. http://www.ausairpower.net/TE-GPS-Guided-Weps.html 

21. http://www.gmat.unsw.edu.au/snap/gps/gps_survey/chap1/141.htm 

22. http://en.wikipedia.org/wiki/GPS_modernization 

23. http://www.insidegnss.com/node/2466 

24. http://en.wikipedia.org/wiki/Global_Positioning_System 

25. http://www.space.commerce.gov/gps/modernization.shtml 

26. http://www.defenseindustrydaily.com/the-gps-constellation-now-and-future-

01069/ 

27. http://www.boeing.com/defense-space/space/gps/ 

28. http://www.aero.org/publications/crosslink/summer2002/07.html 

29. http://www.globalsecurity.org/space/systems/gps_3.htm 

http://www.insidegnss.com/regional?page=1
http://html.rincondelvago.com/amss-applications.html
http://en.wikipedia.org/wiki/GNSS
http://www.positim.com/navsys_overview.html
http://www.positim.com/gnss_principles.html
http://html.rincondelvago.com/amss-applications.html
http://www.insidegnss.com/node/1624
http://www.positim.com/navsys_overview.html
http://www.positim.com/gnss_signals.html
http://www.ifatca.org/docs/gnss.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/GNSS
http://html.rincondelvago.com/amss-applications.html
http://www.oosa.unvienna.org/pdf/icg/2008/expert/2-2.pdf
http://www.esa.int/esaNA/SEMTHVXEM4E_galileo_0.html
http://ec.europa.eu/dgs/energy_transport/galileo/doc/galileo_hld_v3_23_09_02.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/energy_transport/galileo/doc/galileo_hld_v3_23_09_02.pdf
http://www.enc-gnss09.it/proceedingsPDF/Poster1/8_poster1.pdf
http://www.oosa.unvienna.org/pdf/icg/2008/expert/2-2.pdf
http://www.raes.org.uk/cmspage.asp?cmsitemid=SG_Space_HotTopics
http://www.esa.int/esaNA/GGGMX650NDC_galileo_0.html
http://www.ausairpower.net/TE-GPS-Guided-Weps.html
http://www.gmat.unsw.edu.au/snap/gps/gps_survey/chap1/141.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/GPS_modernization
http://www.insidegnss.com/node/2466
http://en.wikipedia.org/wiki/Global_Positioning_System
http://www.space.commerce.gov/gps/modernization.shtml
http://www.defenseindustrydaily.com/the-gps-constellation-now-and-future-01069/
http://www.defenseindustrydaily.com/the-gps-constellation-now-and-future-01069/
http://www.boeing.com/defense-space/space/gps/
http://www.aero.org/publications/crosslink/summer2002/07.html
http://www.globalsecurity.org/space/systems/gps_3.htm


ειίδα 209 απφ 229 

 

30. http://www.space.commerce.gov/gps/modernization.shtml 

31. http://www.kowoma.de/en/gps/control_segment.htm 

32. http://140.137.13.100/derceng/Application.htm 

33. http://humanitarianfutures.wordpress.com/2009/05/17/gps-accuracy-could-

start-dropping-in-2010/ 

34. http://www.positim.com/gnss_signals.html 

35. http://147.102.106.44/ILRS_W2009/docs/PP02B_GLOTOV_GLONASS.pdf 

36. http://www.gpsandmachinecontrol.com/glonasswhat.php 

37. http://www.positim.com/gnss_signals.html 

38. http://www.azavea.com/blogs/atlas 

39. http://news.xinhuanet.com/english/2010-01/15/content_12813638.htm 

40. http://html.rincondelvago.com/amss-applications.html 

41. http://en.wikipedia.org/wiki/File:EGNOS_map.svg 

42. http://en.wikipedia.org/wiki/File:Egnoslogo.jpg 

43. https://www.fig.net/pub/monthly_articles/february_2007/february_2007_ventu

ratraveset_etal.htm 

44. http://www.gpsworld.com/survey/whats-difference-between-a-used-car-

salesman-and-a-gps-salesman-9101 

45. http://www.esa.int/esaCP/ESAO91V9EYC_Benefits_1.html 

46. http://www.esa.int/esaNA/GGG63950NDC_egnos_0.html 

47. http://www.egnos-portal.eu/index.cfm?objectid=B73432D1-AC0C-11DE-

AAA50013D3D65949 

48. http://en.wikipedia.org/wiki/EGNOS 

49. http://www2.technion.ac.il/~liaison/open-calls/galileo_aplications_0209.ppt 

50. http://www.egnos-portal.eu/index.cfm?objectid=B73432D6-AC0C-11DE-

AAA50013D3D65949 

51. http://en.wikipedia.org/wiki/GNSS_Augmentation 

52. http://www.answers.com/topic/gnss-augmentation 

53. http://www.essp-

sas.eu/docs/printed_documents/guide_egnos_2009_va_hd_bat3.pdf 

54. www.essp-sas.eu/docs/printed_documents/egnos_sdd_os_v1.pdf 

55. www.psdatm.gr/psdatm/docs/magazine/ETHNIKO_ 

KTHMATOLOGIO_191.pdf 

56. http://www.hepos.gr 

http://www.space.commerce.gov/gps/modernization.shtml
http://www.kowoma.de/en/gps/control_segment.htm
http://140.137.13.100/derceng/Application.htm
http://humanitarianfutures.wordpress.com/2009/05/17/gps-accuracy-could-start-dropping-in-2010/
http://humanitarianfutures.wordpress.com/2009/05/17/gps-accuracy-could-start-dropping-in-2010/
http://www.positim.com/gnss_signals.html
http://147.102.106.44/ILRS_W2009/docs/PP02B_GLOTOV_GLONASS.pdf
http://www.gpsandmachinecontrol.com/glonasswhat.php
http://www.positim.com/gnss_signals.html
http://www.azavea.com/blogs/atlas
http://news.xinhuanet.com/english/2010-01/15/content_12813638.htm
http://html.rincondelvago.com/amss-applications.html
http://en.wikipedia.org/wiki/File:EGNOS_map.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Egnoslogo.jpg
https://www.fig.net/pub/monthly_articles/february_2007/february_2007_venturatraveset_etal.htm
https://www.fig.net/pub/monthly_articles/february_2007/february_2007_venturatraveset_etal.htm
http://www.gpsworld.com/survey/whats-difference-between-a-used-car-salesman-and-a-gps-salesman-9101
http://www.gpsworld.com/survey/whats-difference-between-a-used-car-salesman-and-a-gps-salesman-9101
http://www.esa.int/esaCP/ESAO91V9EYC_Benefits_1.html
http://www.esa.int/esaNA/GGG63950NDC_egnos_0.html
http://www.egnos-portal.eu/index.cfm?objectid=B73432D1-AC0C-11DE-AAA50013D3D65949
http://www.egnos-portal.eu/index.cfm?objectid=B73432D1-AC0C-11DE-AAA50013D3D65949
http://en.wikipedia.org/wiki/EGNOS
http://www2.technion.ac.il/~liaison/open-calls/galileo_aplications_0209.ppt
http://www.egnos-portal.eu/index.cfm?objectid=B73432D6-AC0C-11DE-AAA50013D3D65949
http://www.egnos-portal.eu/index.cfm?objectid=B73432D6-AC0C-11DE-AAA50013D3D65949
http://en.wikipedia.org/wiki/GNSS_Augmentation
http://www.answers.com/topic/gnss-augmentation
http://www.essp-sas.eu/docs/printed_documents/guide_egnos_2009_va_hd_bat3.pdf
http://www.essp-sas.eu/docs/printed_documents/guide_egnos_2009_va_hd_bat3.pdf
http://www.essp-sas.eu/docs/printed_documents/egnos_sdd_os_v1.pdf
http://www.psdatm.gr/psdatm/docs/magazine/ETHNIKO_%20KTHMATOLOGIO_191.pdf
http://www.psdatm.gr/psdatm/docs/magazine/ETHNIKO_%20KTHMATOLOGIO_191.pdf
http://www.hepos.gr/


ειίδα 210 απφ 229 

 

57. http://www.ktimatologio.gr 

ΚΔΦ.2. 

1. http://www.developerfusion.com/article/4652/writing-your-own-gps-

applications-part-2/2/ 

2. http://www.gps-tracking-solution.com/blog/ 

3. http://www.kowoma.de/en/gps/errors.htm 

4. http://www.freepatentsonline.com/6057800.html 

5. http://www.ucalgary.ca/engo_webdocs/GL/92.20044.CErickson.pdf 

6. http://www.freepatentsonline.com/6057800.html 

7. http://www.precision-topo.com/GPS_fr.htm#LinkTarget_7679 

8. http://edu-observatory.org/gps/gps_accuracy.html 

9. http://nptel.iitm.ac.in/courses/Webcourse-contents/IIT-

KANPUR/ModernSurveyingTech/lectureB_11/B_11_2sat_geo.htm 

10. www.gssf.info/Documents/GSSFP2.OM.002 

11. http://www.gmat.unsw.edu.au/snap/gps/gps_survey/chap2/243.htm 

12. http://www.globmaritime.com/200904103124/marine-navigation/gps-user-

range-errors-and-geometric-dilution-of-precision.html 

ΚΔΦ.3. 

1. http://www.climbincrete.com/english/trekking/iraklio/agiofarago-crete.php 

2. http://www.hellaspath.gr/index.php?p=2&m=1&mntid=8 

3. http://www.neos-

omalos.gr/index.php?option=com_rsgallery2&page=slideshow&gid=6&Itemi

d=50&lang=el-GR 

4. http://en.wikipedia.org/wiki/Sarakina_Gorge 

5. http://www.hellaspath.gr/index.php?p=2&m=1&mntid=53 

6. http://www.google.gr/maps 

7. http://en.wikipedia.org/wiki/GNSS_applications 

8. http://www.km.kongsberg.com 

9. http://www.divediscover.whoi.edu/tools/sonar-multibeam.html 

10. http://sanctuaries.noaa.gov/missions/2009nancy_foster/multibeaming.html 

http://www.ktimatologio.gr/
http://www.developerfusion.com/article/4652/writing-your-own-gps-applications-part-2/2/
http://www.developerfusion.com/article/4652/writing-your-own-gps-applications-part-2/2/
http://www.gps-tracking-solution.com/blog/
http://www.kowoma.de/en/gps/errors.htm
http://www.freepatentsonline.com/6057800.html
http://www.ucalgary.ca/engo_webdocs/GL/92.20044.CErickson.pdf
http://www.freepatentsonline.com/6057800.html
http://www.precision-topo.com/GPS_fr.htm#LinkTarget_7679
http://edu-observatory.org/gps/gps_accuracy.html
http://nptel.iitm.ac.in/courses/Webcourse-contents/IIT-KANPUR/ModernSurveyingTech/lectureB_11/B_11_2sat_geo.htm
http://nptel.iitm.ac.in/courses/Webcourse-contents/IIT-KANPUR/ModernSurveyingTech/lectureB_11/B_11_2sat_geo.htm
http://www.gssf.info/Documents/GSSFP2.OM.002
http://www.gmat.unsw.edu.au/snap/gps/gps_survey/chap2/243.htm
http://www.globmaritime.com/200904103124/marine-navigation/gps-user-range-errors-and-geometric-dilution-of-precision.html
http://www.globmaritime.com/200904103124/marine-navigation/gps-user-range-errors-and-geometric-dilution-of-precision.html
http://www.climbincrete.com/english/trekking/iraklio/agiofarago-crete.php
http://www.hellaspath.gr/index.php?p=2&m=1&mntid=8
http://www.neos-omalos.gr/index.php?option=com_rsgallery2&page=slideshow&gid=6&Itemid=50&lang=el-GR
http://www.neos-omalos.gr/index.php?option=com_rsgallery2&page=slideshow&gid=6&Itemid=50&lang=el-GR
http://www.neos-omalos.gr/index.php?option=com_rsgallery2&page=slideshow&gid=6&Itemid=50&lang=el-GR
http://en.wikipedia.org/wiki/Sarakina_Gorge
http://www.hellaspath.gr/index.php?p=2&m=1&mntid=53
http://www.google.gr/maps
http://en.wikipedia.org/wiki/GNSS_applications
http://www.km.kongsberg.com/
http://www.divediscover.whoi.edu/tools/sonar-multibeam.html
http://sanctuaries.noaa.gov/missions/2009nancy_foster/multibeaming.html


ειίδα 211 απφ 229 

 

11. http://www.gns.cri.nz/layout/set/print/Home/Learning/Science-Topics/Ocean-

Floor/Underwater-Exploration/Mapping-the-Ocean-Floor 

12. http://www.divediscover.whoi.edu/tools/sonar-multibeam.html 

13. http://www.application-days.eu/index.php?anzeige=press_release.html 

14. http://www.gssf.eu/default.htm 

15. http://sofia.usgs.gov/publications/fs/96-98/ 

16. http://www.esspsas.eu/docs/printed_documents/guide_egnos_2009_va_hd_bat

3.pdf 

17. http://www.topnews.in/gps-systems-can-alert-drivers-what-routes-avoid-

290874 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gns.cri.nz/layout/set/print/Home/Learning/Science-Topics/Ocean-Floor/Underwater-Exploration/Mapping-the-Ocean-Floor
http://www.gns.cri.nz/layout/set/print/Home/Learning/Science-Topics/Ocean-Floor/Underwater-Exploration/Mapping-the-Ocean-Floor
http://www.divediscover.whoi.edu/tools/sonar-multibeam.html
http://www.application-days.eu/index.php?anzeige=press_release.html
http://www.gssf.eu/default.htm
http://sofia.usgs.gov/publications/fs/96-98/
http://www.esspsas.eu/docs/printed_documents/guide_egnos_2009_va_hd_bat3.pdf
http://www.esspsas.eu/docs/printed_documents/guide_egnos_2009_va_hd_bat3.pdf
http://www.topnews.in/gps-systems-can-alert-drivers-what-routes-avoid-290874
http://www.topnews.in/gps-systems-can-alert-drivers-what-routes-avoid-290874


ειίδα 212 απφ 229 

 

ΠΗΝΑΚΑ ΠΗΝΑΚΧΝ 

Πίλαθαο 1 : χγθξηζε πζηεκάησλ GNSS .................................................................. 11 

Πίλαθαο 2 : Σα Υαξαθηεξηζηηθά ησλ GNSS ............................................................... 12 

Πίλαθαο 3 : Αθξίβεηεο GPS ......................................................................................... 27 

Πίλαθαο 4 : Υαξαθηεξηζηηθά Θέζεο Τπεξεζίαο OS ................................................... 36 

Πίλαθαο 5 : Υαξαθηεξηζηηθά Υξφλνπ Τπεξεζίαο OS ................................................. 36 

Πίλαθαο 6 : Υαξαθηεξηζηηθά Τπεξεζίαο SoL ............................................................. 38 

Πίλαθαο 7 : Υαξαθηεξηζηηθά ηεο Τπεξεζίαο PRS ...................................................... 39 

Πίλαθαο 8 : Υαξαθηεξηζηηθά Τπεξεζηψλ .................................................................... 40 

Πίλαθαο 9 : Υαξαθηεξηζηηθά Μελπκάησλ .................................................................. 43 

Πίλαθαο 10 : Φέξνπζεο πρλφηεηεο ............................................................................ 44 

Πίλαθαο 11 : ήκαηα θαη Τπεξεζίεο ........................................................................... 45 

Πίλαθαο 12 : πγθξίζεηο κεηαμχ GPS, GLONASS, Galileo & COMPASS ................ 51 

Πίλαθαο 13 : Οη Γνξπθφξνη ηνπ πζηήκαηνο EGNOS ............................................... 59 

Πίλαθαο 14 : Δίδε Γηαθνξεηηθψλ Γεηθηψλ DOP ......................................................... 79 

Πίλαθαο 15 : Δξκελεία ησλ Σηκψλ PDOP ................................................................... 79 

Πίλαθαο 16 : Δίδε ησλ ζρεηηθψλ δεηθηψλ DOP γηα δηπιέο δηαθνξέο .......................... 85 

Πίλαθαο 17 : Παξάδεηγκα Πίλαθα Σίκσλ UERE ......................................................... 87 

Πίλαθαο 18: ελάξην 1
ν
.............................................................................................. 117 

Πίλαθαο 19 : Πηλάθαο Απνηειεζκάησλ 1
νπ

 ελαξίνπ ............................................... 123 

Πίλαθαο 20 : ελάξην 2
o
............................................................................................. 125 

Πίλαθαο 21 : Πνξείεο Γηαδξνκψλ Πινίσλ ................................................................ 125 

Πίλαθαο 22 : Απνηειέζκαηα Γηαδξνκψλ Αιεμαλδξνχπνιε-ακνζξάθε, Ζξάθιεην 133 

Πίλαθαο 23 : Απνηειέζκαηα Γηαδξνκψλ Πεηξαηάο-Υίνο, Πεηξαηάο-Θήξα ............... 134 

Πίλαθαο 24 : Απνηειέζκαηα Γηαδξνκψλ Θεζζαινλίθε-Μπηηιήλε .......................... 135 

Πίλαθαο 25 : ελάξην 3
ν
............................................................................................. 138 

Πίλαθαο 26 : Πνξείεο Γηαδξνκψλ Ηζηηνπιντθψλ ....................................................... 138 

Πίλαθαο 27 : Απνηειέζκαηα Γηαδξνκψλ Ηζηηνπιντθψλ ............................................ 140 

Πίλαθαο 28 : ελάξην 4
ν
............................................................................................. 143 

Πίλαθαο 29 : Πνξείεο Γηαδξνκψλ Αεξνπιάλσλ ........................................................ 143 

Πίλαθαο 30 : Απνηειέζκαηα Γηαδξνκψλ θηάζνο- Κσπαΐδα , Πξέβεδα-Παπαδάηεο 147 

Πίλαθαο 31 : Απνηειέζκαηα Γηαδξνκψλ Καιάβξπηα, Κηζαηξψλαο, Παξακπζηά...... 148 

Πίλαθαο 32 : ελάξην 5
ν
............................................................................................. 151 

Πίλαθαο 33 : Πνξείεο Γηαδξνκψλ ζε Αζηηθφ Πεξηβάιινλ ........................................ 152 

Πίλαθαο 34 : Οξαηφηεηα Γνξπθφξσλ θαη Γείθηεο GDOP ........................................ 157 

Πίλαθαο 35 : Γείθηεο ONSP θαη Αθεξαηφηεηα γηα Γέθηεο Γηπιήο πρλφηεηαο ....... 159 

Πίλαθαο 36 : Γείθηεο ONSP θαη Αθεξαηφηεηα γηα Γέθηεο Μνλήο πρλφηεηαο ........ 159 

Πίλαθαο 37 : ελάξην 6ν ............................................................................................ 162 

Πίλαθαο 38 : Πνξείεο Γηαδξνκψλ ζε Ζπεηξσηηθέο Πεξηνρέο .................................... 162 

Πίλαθαο 39 : Απνηειέζκαηα γηα ηηο Γηαδξνκέο Καζηνξηά-Κφληηζα θαη ................... 166 

Πίλαθαο 40 : Απνηειέζκαηα γηα ηηο Γηαδξνκέο Γηάλλελα-αγηάδα θαη .................... 167 

Πίλαθαο 41 : Απνηειέζκαηα γηα ηηο Γηαδξνκέο Πξέβεδα-Μεζνιφγγη θαη ................ 168 

Πίλαθαο 42 : ελάξην 7ν ............................................................................................ 171 



ειίδα 213 απφ 229 

 

Πίλαθαο 43 : Πνξείεο Γηαδξνκψλ ζε Μνλνπάηηα ...................................................... 172 

Πίλαθαο 44 : Απνηειέζκαηα Γηαδξνκψλ Μνλνπαηηψλ ............................................. 174 

Πίλαθαο 45 :ελάξην 8
ν
.............................................................................................. 177 

Πίλαθαο 46 : Πνξείεο Γηαδξνκψλ Σξέλσλ ................................................................ 178 

Πίλαθαο 47 : Απνηειέζκαηα Γηαδξνκψλ Σξέλσλ ζηηο 10
ν
 ........................................ 180 

Πίλαθαο 48 : Απνηειέζκαηα Γηαδξνκψλ Σξέλσλ ζηηο 30
ν
 ........................................ 183 

Πίλαθαο 49 : Απνηειέζκαηα Γηαδξνκψλ Σξέλσλ ζηηο 40
ν
 ........................................ 186 

Πίλαθαο 50 : ελάξην 9ν ............................................................................................ 187 

Πίλαθαο 51: Οξαηφηεηα θαη DOP γηα ηε Λίκλε ηνπ Μφξλνπ ................................... 189 

Πίλαθαο 52 : Γείθηεο  Αθξίβεηαο θαη Αθεξαηφηεηαο  γηα ηε Λίκλε Μφξλνπ         

(Μνλή πρλφηεηα) ..................................................................................................... 189 

Πίλαθαο 53 : Γείθηεο  Αθξίβεηαο θαη Αθεξαηφηεηαο  γηα ηε Λίκλε Μφξλνπ         

(Γηπιή πρλφηεηα) ..................................................................................................... 190 

Πίλαθαο 54 : ελάξην 10
ν
........................................................................................... 193 

Πίλαθαο 55 : Απνηειέζκαηα γηα ηε Λίκλε ηνχ Μφξλνπ (ρσξίο ρξήζε HEPOS) ...... 195 

Πίλαθαο 56 : Απνηειέζκαηα γηα ηε Λίκλε ηνχ Μφξλνπ (κε ρξήζε δηνξζψζεσλ απφ 

ζηαζκνχο ηχπνπ HEPOS) .......................................................................................... 195 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ειίδα 214 απφ 229 

 

ΠΗΝΑΚΑ ΔΗΚΟΝΧΝ 

Δηθφλα 1 : Σα πζηήκαηα GNSS ................................................................................. 12 

Δηθφλα 2 : Ζ Θέζε ηνπ ρξήζηε κε ηνκέο ζθαηξψλ ...................................................... 13 

Δηθφλα 3 : Ο Γνξπθνξηθφο ρεκαηηζκφο GPS ............................................................ 14 

Δηθφλα 4 : Δπίγεην Σκήκα GPS .................................................................................... 15 

Δηθφλα 5 : Γέθηεο GPS................................................................................................. 16 

Δηθφλα 6 : GPS III ........................................................................................................ 17 

Δηθφλα 7 : Υξνλνδηάγξακκα Δθζπγρξνληζκνχ GPS ................................................... 18 

Δηθφλα 8 : Δμέιημε Γνξπθνξηθψλ εκάησλ GPS ........................................................ 22 

Δηθφλα 9 : Οη Γνξπθφξνη Block................................................................................... 23 

Δηθφλα 10: Απεηθφληζε Γνξπθφξσλ GPS.................................................................... 24 

Δηθφλα 11 : Υξνλνδηάγξακκα Galileo ......................................................................... 30 

Δηθφλα 12 : Σα Σκήκαηα Galileo ................................................................................. 31 

Δηθφλα 13 : Γνξπθνξηθφο ρεκαηηζκφο Galileo .......................................................... 32 

Δηθφλα 14 : Οη Δπίγεηνη ηαζκνί Galileo ..................................................................... 34 

Δηθφλα 15 : Οη πρλφηεηεο Galileo .............................................................................. 42 

Δηθφλα 16 : Ο Γνξπθνξηθφο ρεκαηηζκφο GLONASS ............................................... 48 

Δηθφλα 17 : Οη ζπρλφηεηεο ησλ GPS, Galileo & COMPASS ...................................... 50 

Δηθφλα 18 : Αχμεζε πζηεκάησλ GNSS .................................................................... 52 

Δηθφλα 19 : Σα ζπζηήκαηα SBAS................................................................................ 54 

Δηθφλα 20 : Λνγφηππν ηνπ πζηήκαηνο EGNOS ........................................................ 56 

Δηθφλα 21 : Σα Οθέιε ηνπ πζηήκαηνο EGNOS ........................................................ 57 

Δηθφλα 22 : Σν Δπίγεην Σκήκα ηνπ πζηήκαηνο EGNOS ........................................... 59 

Δηθφλα 23 : Οη Γνξπθφξνη ηνπ πζηήκαηνο EGNOS.................................................. 60 

Δηθφλα 24 : Οη Τπεξεζίεο EGNOS.............................................................................. 61 

Δηθφλα 25 : Υξνλνδηάγξακκα EGNOS ........................................................................ 62 

Δηθφλα 26 : Ο Θφινο ηαζκνχ HEPOS ....................................................................... 64 

Δηθφλα 27 : Οη ηαζκνί Αλαθνξάο HEPOS ................................................................ 65 

Δηθφλα 28 : Υαξαθηεξηζηηθά Απφδνζεο πζηεκάησλ GNSS ..................................... 69 

Δηθφλα 29 : Απνθιίζεηο απφ ηελ Πξαγκαηηθή Πνξεία ................................................ 71 

Δηθφλα 30 : Σν Αηκνζθαηξηθφ θάικα ....................................................................... 72 

Δηθφλα 31 : θάικα Πνιπαλάθιαζεο ......................................................................... 74 

Δηθφλα 32 : Οη πηζαλέο Θέζεηο ηνπ Γέθηε ................................................................... 75 

Δηθφλα 33 : (α) Καιή, (β) Καθή Δπζπγξάκκηζε Γχν Γνξπθφξσλ .............................. 76 

Δηθφλα 34 : (αξηζηεξά) Καθή, (δεμηά) Καθή Γεσκεηξία Γνξπθφξσλ ......................... 80 

Δηθφλα 35 : Ζ Μνλαδηαία θαίξα & Σέζζεξα Γηαλχζκαηα........................................ 81 

Δηθφλα 36 : Γηπιή Γηαθνξά Παξαηεξήζεσλ GPS ....................................................... 82 

Δηθφλα 37 : Γηαθνξεηηθά  Πάρε Αηκφζθαηξαο ............................................................ 87 

Δηθφλα 38: χγθξηζε UERE γηα ζπζηήκαηα GPS θαη Galileo .................................... 88 

Δηθφλα 39 : πζηήκαηα πινήγεζεο ζε Απηνθίλεηα .................................................... 97 

Δηθφλα 40 : Πεξηπηψζεηο Θέζεο ελφο Αεξνζθάθνπο θαηά ηελ Πξνζγείσζε .............. 98 

Δηθφλα 41 : Πινήγεζε Πινίσλ θαηά ηελ Δίζνδν θαη Έμνδν απφ Ληκάληα ................. 98 

Δηθφλα 42 : Πινήγεζε θαθψλ ζε Καλάιηα ............................................................... 99 



ειίδα 215 απφ 229 

 

Δηθφλα 43 : Κηλεηφ Σειέθσλν κε Δλζσκαησκέλν GPS ........................................... 100 

Δηθφλα 44 : Γεσξγία Αθξηβείαο κε GNSS ................................................................. 101 

Δηθφλα 45 : χζηεκα Οξηδνληίσζεο Δδάθνπο AutoLevel ......................................... 102 

Δηθφλα 46 : Ζ Οζφλε Αθήο ζην Ακάμη-Σξαθηέξ ....................................................... 102 

Δηθφλα 47 : Βπζνκεηξία κε ηε βνήζεηα GNSS .......................................................... 103 

Δηθφλα 48 : Σα Δπηκέξνπο Μέξε ζηελ Δθαξκνγή ηεο Δπηθαλεηαθήο Αιηηκεηξίαο .. 104 

Δηθφλα 49 : Παξάδεηγκα Δπηθαλεηαθήο Αιηηκεηξίαο ................................................ 105 

Δηθφλα 50 : Κηλεκαηηθφο ρεηηθφο Δληνπηζκφο ζε Πηήζε Λήςεο Αεξνθσηνγξαθηψλ

.................................................................................................................................... 106 

Δηθφλα 51 : Γηάηαμε 8 Κακεξψλ γηα 360
ν
 Απνηχπσζε ............................................. 107 

Δηθφλα 52 : Δπεμεξγαζία θαη Σξηζδηάζηαην Απνηέιεζκα Κηλεκαηηθήο 

Υαξηνγξάθεζεο ......................................................................................................... 108 

Δηθφλα 53 : Σν ζχζηεκα Α.Σ.Τ. ηεο Καλαδηθήο Υαξηνγξαθηθήο Τπεξεζίαο .......... 109 

Δηθφλα 54 : Σν ζχζηεκα Α.Σ.Τ. ηεο Δζληθήο Γεσδαηηηθήο Τπεξεζίαο ησλ ΖΠΑ ... 110 

Δηθφλα 55 : Μνληέξλα Δθδνρή πζηήκαηνο Α.Σ.Τ. (four-wheeled chariots)........... 110 

Δηθφλα 56 : Galileo Simulation Facility, GSSF ......................................................... 111 

Δηθφλα 57 : Σα Σκήκαηα ηνπ Γνξπθνξηθνχ πζηήκαηνο .......................................... 113 

Δηθφλα 58 : Πεξηβάιινλ Δξγαζίαο GSSF .................................................................. 114 

Δηθφλα 59:Οξαηνί δνξπθφξνη κε Galileo .................................................................. 118 

Δηθφλα 60:Οξαηνί Γνξπθφξνη κε GPS ...................................................................... 118 

Δηθφλα 61: Οξαηνί Γνξπθφξνη κε ζπλδπαζκφ GPS ,Galileo θαη EGNOS ................ 119 

Δηθφλα 62: Γείθηεο PDOP ζηε Μεζφγεην κε ζπλδπαζκφ GPS ,Galileo θαη EGNOS

.................................................................................................................................... 120 

Δηθφλα 63: Γείθηεο PDOP ζηε Μεζφγεην κε Galileo ................................................ 120 

Δηθφλα 64 : Γείθηεο PDOPζηε Μεζφγεην κε ζπλδπαζκφ Galileo,EGNOS .............. 121 

Δηθφλα 65 : Γέθηεο PDOP ζηε Μεζφγεην κε ζπλδπαζκφ GPS, Galileo ................... 121 

Δηθφλα 66 : Γείθηεο HDOP ζηελ Διιάδα κε Galileo ................................................ 122 

Δηθφλα 67 : Γείθηεο HDOP ζηελ Διιάδα κε GPS .................................................... 122 

Δηθφλα 68 : Οξαηνί δνξπθφξνη γηα Δπξψπε, Μεζφγεην θαη Διιάδα ........................ 124 

Δηθφλα 69 : Γείθηεο GDOP γηα Δπξψπε, Μεζφγεην θαη Διιάδα .............................. 124 

Δηθφλα 70 : Υάξηεο  Οξαηφηεηαο  Γνξπθφξσλ Αιεμ/πνιε-ακνζξάθε γηα Galileo 126 

Δηθφλα 71 : Γηάγξακκα  Οξαηφηεηαο  Γνξπθφξσλ Αιεμ/πνιε-ακνζξάθε γηα Galileo

.................................................................................................................................... 126 

Δηθφλα 72 : Γηάγξακκα DOP ζηελ Γηαδξνκή Πεηξαηάο-Ζξάθιεην κε GPS .............. 127 

Δηθφλα 73 : Υάξηεο ηηκψλ GDOP ζηελ Γηαδξνκή Πεηξαηάο-Ζξάθιεην κε GPS ...... 127 

Δηθφλα 74 : Γηάγξακκα NSP ζηελ Γηαδξνκή Πεηξαηάο-Υίνο κε GPS  θαη EGNOS . 128 

Δηθφλα 75 : Υάξηεο ΟNSP ζηελ Γηαδξνκή Πεηξαηάο-Υίνο κε GPS  θαη EGNOS .... 128 

Δηθφλα 76 : Γηάγξακκα Αθεξαηφηεηαο ζηελ Γηαδξνκή Πεηξαηάο-Θήξα κε GPS        

θαη Galileo .................................................................................................................. 129 

Δηθφλα 77 : Υάξηεο Αθεξαηφηεηαο ζηελ Γηαδξνκή Πεηξαηάο-Θήξα κε GPS  θαη 

Galileo ........................................................................................................................ 129 

Δηθφλα 78 : Γηάγξακκα NSP ζηελ Γηαδξνκή Θεζ/λίθε-Μπηηιήλε κε Galileo  θαη 

EGNOS ...................................................................................................................... 130 



ειίδα 216 απφ 229 

 

Δηθφλα 79 : Υάξηεο HNSP ζηελ Γηαδξνκή Θεζ/λίθε-Μπηηιήλε κε Galileo  θαη 

EGNOS ...................................................................................................................... 130 

Δηθφλα 80 : Γηάγξακκα Οξαηφηεηαο ζηε Γηαδξνκή Πεηξαηάο-Ζξάθιεην κε GPS θαη 

GIOVE ....................................................................................................................... 131 

Δηθφλα 81 : Γηάγξακκα DOP ζηε Γηαδξνκή Πεηξαηάο-Ζξάθιεην κε GPS θαη GIOVE

.................................................................................................................................... 131 

Δηθφλα 82 : Γηάγξακκα NSP ζηε Γηαδξνκή Πεηξαηάο-Ζξάθιεην κε GPS θαη GIOVE

.................................................................................................................................... 132 

Δηθφλα 83 : Γηάγξακκα Αθεξαηφηεηαο ζηε Γηαδξνκή Πεηξαηάο-Ζξάθιεην κε GPS θαη 

GIOVE ....................................................................................................................... 132 

Δηθφλα 84 : Οξαηφηεηα Γνξπθφξσλ ζηηο Γηαδξνκέο Πινίσλ ................................... 136 

Δηθφλα 85 : Ο Γείθηεο GDOP ζηηο Γηαδξνκέο Πινίσλ ............................................. 136 

Δηθφλα 86 : Ο Γείθηεο ONSP ζηηο Γηαδξνκέο Πινίσλ ............................................. 137 

Δηθφλα 87 : Ο Γείθηεο Αθεξαηφηεηαο ζηηο Γηαδξνκέο Πινίσλ ................................. 137 

Δηθφλα 88 : Υάξηεο Γείθηε ONSP γηα Γηαδξνκή Γχζεην κε Galileo ........................ 139 

Δηθφλα 89 : Υάξηεο Γείθηε ONSP γηα Γηαδξνκή Λεπθάδα-Ηζάθε κε Galileo .......... 139 

Δηθφλα 90 : Οξαηφηεηα Γνξπθφξσλ ζηηο Γηαδξνκέο Ηζηηνπιντθψλ .......................... 141 

Δηθφλα 91 : Σηκέο GDOP ζε Γηαδξνκέο Ηζηηνπιντθψλ .............................................. 141 

Δηθφλα 92 : Σηκέο ONSP ζε Γηαδξνκέο Ηζηηνπιντθψλ .............................................. 142 

Δηθφλα 93 : Σηκέο Αθεξαηφηεηαο ζε Γηαδξνκέο Ηζηηνπιντθψλ .................................. 142 

Δηθφλα 94 : Ο Γείθηεο TNSP γηα ηα Καιάβξπηα κε GPS,Galileo θαη EGNOS ........ 144 

Δηθφλα 95 : Ο Γείθηεο TNSP γηα Κηζαηξψλα κε GPS θαη GIOVE ........................... 144 

Δηθφλα 96 : Ο Γείθηεο VNSP ζηε Παξακπζηά κε GPS,GIOVE θαη EGNOS ........... 145 

Δηθφλα 97 : Ο Γείθηεο ΖNSP ζηε Γηαδξνκή Πξέβεδα-Παπαδάηεο κε GPS θαη Galileo

.................................................................................................................................... 145 

Δηθφλα 98 : Ο Γείθηεο VNSP ζηε Γηαδξνκή θηάζνο- Κσπαΐδα κε GPS θαη Galileo

.................................................................................................................................... 146 

Δηθφλα 99 : Γηάγξακκα Αθεξαηφηεηαο ζηε Γηαδξνκή θηάζνο- Κσπαΐδα κε GPS , 

Galileo θαη EGNOS ................................................................................................... 146 

Δηθφλα 100 : Οξαηφηεηα Γνξπθφξσλ ζηηο Γηαδξνκέο Αεξνπιάλσλ ........................ 149 

Δηθφλα 101 : Ο Γείθηεο GDOP ζηηο Γηαδξνκέο Αεξνπιάλσλ .................................. 149 

Δηθφλα 102 : Ο Γείθηεο ONSP ζηηο Γηαδξνκέο Αεξνπιάλσλ ................................... 150 

Δηθφλα 103 : ςε ηνπ νπξάληνπ ζφινπ ζε αζηηθφ πεξηβάιινλ ................................. 151 

Δηθφλα 104 : Αθεξαηφηεηα ζηε Γηαδξνκή Ν.κχξλε-ΟΑΚΑ κε GPS & GIOVE    

(κνλή ζπρλφηεηα) ....................................................................................................... 152 

Δηθφλα 105 : Αθεξαηφηεηα ζηε Γηαδξνκή Θεζείν-Ίιηνλ κε GPS (δηπιή ζπρλφηεηα)

.................................................................................................................................... 153 

Δηθφλα 106 : Οξαηφηεηα Γνξπθφξσλ ζηε Γηαδξνκή Ν.κχξλε-ΟΑΚΑ κε Galileo 154 

Δηθφλα 107 : Γείθηεο DOP ζηε Γηαδξνκή Ν.κχξλε-ΟΑΚΑ κε Galileo ................. 154 

Δηθφλα 108 : Γείθηεο NSP ζηε Γηαδξνκή Ν.κχξλε-ΟΑΚΑ κε Galileo                   

(κνλή ζπρλφηεηα) ....................................................................................................... 155 

Δηθφλα 109 : Γείθηεο NSP ζηε Γηαδξνκή Ν.κχξλε-ΟΑΚΑ κε Galileo                   

(δηπιή ζπρλφηεηα) ...................................................................................................... 155 



ειίδα 217 απφ 229 

 

Δηθφλα 110 : Αθεξαηφηεηα ζηε Γηαδξνκή Ν.κχξλε-ΟΑΚΑ κε Galileo                  

(κνλή ζπρλφηεηα) ....................................................................................................... 156 

Δηθφλα 111 : Αθεξαηφηεηα ζηε Γηαδξνκή Ν.κχξλε-ΟΑΚΑ κε Galileo                 

(δηπιή ζπρλφηεηα) ...................................................................................................... 156 

Δηθφλα 112 : Οξαηφηεηα Γνξπθφξσλ ζε Γηαδξνκέο ζε Αζηηθά Πεξηβάιινληα ....... 158 

Δηθφλα 113 : Ο Γείθηεο GDOP ζε Γηαδξνκέο ζε Αζηηθά Πεξηβάιινληα ................. 158 

Δηθφλα 114 : Ο Γείθηεο ONSP ζε Γέθηεο Γηπιήο πρλφηεηαο ................................. 160 

Δηθφλα 115 : Ο Γείθηεο ONSP ζε Γέθηεο Μνλήο πρλφηεηαο ................................. 160 

Δηθφλα 116 : Αθεξαηφηεηα ζε Γέθηεο Γηπιήο πρλφηεηαο ........................................ 161 

Δηθφλα 117 : Αθεξαηφηεηα ζε Γέθηεο Μνλήο πρλφηεηαο ........................................ 161 

Δηθφλα 118 :  Γείθηεο ONSP ζην Σκήκα Καζηνξηά-Κφληηζα κε Galileo & EGNOS

.................................................................................................................................... 163 

Δηθφλα 119 : Οξαηφηεηα ζην Σκήκα Κφληηζα-Γηάλλελα κε GPS & Galileo ............. 163 

Δηθφλα 120 : Γείθηεο HNSP ζην Σκήκα Γηάλλελα-αγξάδα κε                               

GPS & Galileo & EGNOS ......................................................................................... 164 

Δηθφλα 121 : Γείθηεο HDOP ζην Σκήκα αγηάδα-Πξέβεδα κε GPS ........................ 164 

Δηθφλα 122 : Γείθηεο VNSP ζην Σκήκα Πξέβεδα-Μεζνιφγγη κε GPS & GIOVE .. 165 

Δηθφλα 123 : Γείθηεο ΣNSP ζην Σκήκα Μεζνιφγγη-Ληδνξίθη κε Galileo & EGNOS

.................................................................................................................................... 165 

Δηθφλα 124 : Σηκέο Οξαηφηεηα Γνξπθφξσλ ζηε Γηαδξνκή Καζηνξηά-Ληδσξίθη ..... 169 

Δηθφλα 125 : Σηκέο Γείθηεο GDOP ζηε Γηαδξνκή Καζηνξηά-Ληδσξίθη ................... 169 

Δηθφλα 126 : Σηκέο Γείθηε ONSP ζηε Γηαδξνκή Καζηνξηά-Ληδσξίθη ..................... 170 

Δηθφλα 127 : Σηκέο Αθεξαηφηεηαο ζηε Γηαδξνκή Καζηνξηά-Ληδσξίθη ..................... 170 

Δηθφλα 128 : Ζ Πεξηνξηζκέλε Οξαηφηεηα ζε Μνλνπάηηα ........................................ 171 

Δηθφλα 129 : Οη Σηκέο ONSP γηα ην Μνλνπάηη Αβδέια-Βαζηιίηζα κε Galileo & 

EGNOS ...................................................................................................................... 172 

Δηθφλα 130 : Οη Σηκέο ONSP γηα ην Μνλνπάηη Γθίγθηινο κε GPS & GIOVE .......... 173 

Δηθφλα 131 : Οξαηφηεηα δνξπθφξσλ γηα ην Μνλνπάηη Γθίγθηινο κε GPS, Galileo & 

EGNOS ...................................................................................................................... 173 

Δηθφλα 132 : Οξαηφηεηα Γνξπθφξσλ ζε Γηαδξνκέο ζε Μνλνπάηηα ......................... 175 

Δηθφλα 133 : Ο Γείθηεο GDOP ζε Γηαδξνκέο ζε Μνλνπάηηα ................................... 175 

Δηθφλα 134 : Ο Γείθηεο ONSP ζε Γηαδξνκέο ζε Μνλνπάηηα ................................... 176 

Δηθφλα 135 : Αθεξαηφηεηα ζε Γηαδξνκέο ζε Μνλνπάηηα .......................................... 176 

Δηθφλα 136 : Λήςε Γνξπθνξηθνχ ήκαηνο ζε Γηαδξνκέο Σξέλσλ .......................... 177 

Δηθφλα 137 : Παξάδεηγκα Πεξηβάιινληνο κίαο Γηαδξνκήο Σξέλνπ ......................... 178 

Δηθφλα 138 : GDOP ζηε Γηαδξνκή Αιεμ/πνιε-Γαδηά κε 30
ν
 ................................... 179 

Δηθφλα 139 : VDOP ζηε Γηαδξνκή Karlsruhe-Paris κε 30
ν
 ...................................... 179 

Δηθφλα 140 : Οξαηφηεηα Γνξπθφξσλ ζηηο Γηαδξνκέο Σξέλσλ ζηηο 10
ν
 ................... 181 

Δηθφλα 141 : Ο Γείθηεο GDOP ζηηο Γηαδξνκέο Σξέλσλ ζηηο 10
ν
 ............................. 181 

Δηθφλα 142 : Ο Γείθηεο ONSP ζηηο Γηαδξνκέο Σξέλσλ ζηηο 10
ν
 .............................. 182 

Δηθφλα 143 : Αθεξαηφηεηα ζηηο Γηαδξνκέο Σξέλσλ ζηηο 10
ν
 .................................... 182 

Δηθφλα 144 : Οξαηφηεηα Γνξπθφξσλ ηηο Γηαδξνκέο Σξέλσλ ζηηο 30
ν
 ................... 184 

Δηθφλα 145 : Ο Γείθηεο GDOP ζηηο Γηαδξνκέο Σξέλσλ ζηηο 30
ν
 ............................. 184 

Δηθφλα 146 : Ο Γείθηεο ONSP ζηηο Γηαδξνκέο Σξέλσλ ζηηο 30
ν
 .............................. 185 



ειίδα 218 απφ 229 

 

Δηθφλα 147 : Αθεξαηφηεηα ζηηο Γηαδξνκέο Σξέλσλ ζηηο 30
ν
 .................................... 185 

Δηθφλα 148 : Υάξηεο Γηαδξνκήο ηεο Λίκλεο ηνπ Μφξλνπ ....................................... 187 

Δηθφλα 149 : Γείθηεο NSP γηα Galileo (Μνλή πρλφηεηα) ....................................... 188 

Δηθφλα 150 : Γείθηεο NSP γηα Galileo (Γηπιή πρλφηεηα) ....................................... 188 

Δηθφλα 151 : Οξαηφηεηα Γνξπθφξσλ γηα ηε Λίκλε Μφξλνπ .................................... 191 

Δηθφλα 152 : Ο Γείθηεο GDOP γηα ηε Λίκλε ηνπ Μφξλνπ ....................................... 191 

Δηθφλα 153 : Ο Γείθηεο ONSP γηα ηε Λίκλε ηνπ Μφξλνπ ........................................ 192 

Δηθφλα 154 : Αθεξαηφηεηα γηα ηε Λίκλε ηνπ Μφξλνπ .............................................. 192 

Δηθφλα 155 : Παξάδεηγκα Τπνινγηζκνχ HEPOS-UERE: Ο αξρηθφο πίλαθαο UERE

.................................................................................................................................... 194 

Δηθφλα 156:Παξάδεηγκα Τπνινγηζκνχ HEPOS-UERE: Ο ηειηθφο πίλαθαο        

HEPOS –UERE ......................................................................................................... 194 

Δηθφλα 157 : Αθξίβεηα ONSP γηα ηελ Λίκλε ηνπ Μφξλνπ........................................ 196 

Δηθφλα 158 : Αθεξαηφηεηα γηα ηελ Λίκλε ηνπ Μφξλνπ ............................................ 196 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ειίδα 219 απφ 229 

 

ΑΚΡΧΝΤΜΗΑ 

AAIM    Aircraft Autonomous Integrity Monitor 

ABAS   Aircraft-based Augmentation System 

Acc   Accuracy 

ARNS   Aeronautical Radio Navigation Service 

AS   Anti-Spoofing 

C/A   Clear Access code ή Coarse Acquisition Code 

CDMA  Code Division Multiple Access 

CL   Civilian Long length code  

CM    Civilian Moderate length code 

C/Nav   Commercial Navigation 

CS   Commercial Services 

DOP   Dilution of Precision 

EC   European Commission 

ENT   EGNOS Network Time  

EGNOS  European Geostationary Navigation Overlay System 

ESA   European Space Agency 

ETRF   EGNOS Terrestrial Frame 

EU   European Union 

FAA   Federal Aviation Administration 

FF   Fault Free-mode 

F/Nav   Freely Accessible Navigation 

GBAS   Ground Based Augmentation System 

GCCs    Galileo Control Centers 

GDOP   Geometric Dilution of Precision 

GEO   Geostationary Orbit 

GIOVE  Galileo In-Orbit Validation Element 

GLONASS  Global Navigation Satellite System 

GMDSS  Global Maritime Distress Safety System 

G/Nav   Governmental Access Navigation 

GNSS   Global Navigation Satellite System 

GPS   Global Positioning System  

GRAS    Ground Based Regional Augmentation System 

GSOS    German Space Operations Centre 

GSSs   Galileo Sensor Stations 

GSSF   Galileo System Simulation Facility 

GTS   Galileo System Time 

GTRF   Galileo Terrestrial Reference Frame 

GUS   Galileo Up-link Station 

HAL   Horizontal Alert Limit 

HNSP    Horizontal Navigation System Precision 

IERS    International Earth Rotation Service 

I/Nav   Integrity Navigation 

Int   Integrity 

ITRF   International Terrestrial Reference Frame 

ITRS   International Terrestrial Reference System 

IRNSS   Indian Regional Navigational Satellite System  
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LAAS   Local Area Augmentation System 

LEO   Low Earth Orbit 

MBOC   Multiplexed Binary Offset Carrier 

MCC     Mission Control Centers 

MCS   Master Control Station 

MEO   Medium Earth Orbit 

MS   Monitor Stations 

MSAS    Multi-Functional Satellite Augmentation System 

NLES    Navigation Land Earth Stations 

NMEA   National Maritime Electronics Association 

NSP   Navigation System Precision 

OD&TS  Orbit Time and Time Synchronization 

OS   Open Services 

QZSS   Quasi-Zenith  

PHMI   Probability of Hazardous Misleading Information 

PRS   Public Regulated Service  

RAIM   Receiver Autonomous Integrity Monitoring 

RDOP   Relative Dilution of Precision  

RIMS     Ranging and Integrity Monitoring Stations 

SA   Selective Availability 

SAR   Search and Rescue 

SBAS   Satellite Based Augmentation System 

SNAS    Satellite Navigation Augmentation System 

SoL   Safety of Life 

TAI   International Atomic Time 

UERE   User Equivalent Range Error 

UGA   Upload Ground Antennas 

ULS   Up-Link Stations 

UTC   Universal Time Coordinated 

UT   Universal Time 

WAAS   Wide Area Augmentation System 

WGS84  World Geodetic System 
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Α)ΔΝΑΡΗΑ 

 

Πίλαθαο Α1 : Πίλαθαο ησλ Υαξαθηεξηζηηθψλ ησλ ελαξίσλ (α) 
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Πίλαθαο Α2 : Πίλαθαο ησλ Υαξαθηεξηζηηθψλ ησλ ελαξίσλ (β) 
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Β) ΠΗΝΑΚΔ UERE ΤΝΓΤΑΜΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ 

 

Single frequency Routes 
        Elevation (

o
) 5 10 15 20 30 40 50 60 90 

SBAS L1 207 166 144 127 105 91 83 78 73 
GPS, Current L1 844 770 709 659 581 529 496 476 460 

GPS,EGNOS,CurrentL1 284 229 200 176 146 127 116 109 102 

Elevation (
o
) 5 10 15 20 30 40 50 60 90 

SBAS L1 207 166 144 127 105 91 83 78 73 
Galileo_L1(UERE/4) 845 753 678 612 508 433 401 401 401 

GAL,EGNOS,L1 284 229 199 176 145 126 115 108 102 

Elevation (
o
) 5 10 15 20 30 40 50 60 90 

Galileo_L1(UERE/4) 845 753 678 612 508 433 401 401 401 
GPS, Current L1 844 770 709 659 581 529 496 476 460 

GPS,GAL,L1 844 762 693 634 540 474 441 434 427 

Elevation (
o
) 5 10 15 20 30 40 50 60 90 

SBAS L1 207 166 144 127 105 91 83 78 73 
Galileo_L1(UERE/4) 845 753 678 612 508 433 401 401 401 
GPS, Current L1 844 770 709 659 581 529 496 476 460 

GAL,GPS,EGNOS,L1 339 275 239 212 175 152 139 131 123 

 

Πίλαθαο Β1 : Πίλαθαο ησλ Σηκψλ UERE γηα πλδπαζκνχο GNSS ζε κνλή ζπρλφηεηα 

 

Aerial (SoL) Routes 

        Elevation (
o
) 5 10 15 20 30 40 50 60 90 

GPS III L1/L5 190 136 115 104 96 93 92 91 91 
SBAS L1/L5 179 121 96 84 73 69 67 67 66 

GPSIII,EGNOS,L1,L5 184 128 104 92 82 78 77 76 76 

Elevation (
o
) 5 10 15 20 30 40 50 60 90 

GPS III L1/L5 190 136 115 104 96 93 92 91 91 
GALILEO UERE/11 171 116 101 91 84 81 79 79 78 

GPSIII,GAL11 180 125 107 97 89 86 85 84 84 

Elevation (
o
) 5 10 15 20 30 40 50 60 90 

GALILEO UERE/11 171 116 101 91 84 81 79 79 78 
SBAS L1/L5 179 121 96 84 73 69 67 67 66 

GAL11,EGNOSL1,L5 175 118 98 87 78 74 72 72 71 

Elevation (
o
) 5 10 15 20 30 40 50 60 90 

GPS III L1/L5 190 136 115 104 96 93 92 91 91 
SBAS L1/L5 179 121 96 84 73 69 67 67 66 
GALILEO UERE/11 171 116 101 91 84 81 79 79 78 

GAL11,GPSL1L5,EGNOS 179 124 103 92 83 79 77 77 76 

 

Πίλαθαο Β2 : Πίλαθαο ησλ Σηκψλ UERE γηα πλδπαζκνχο GNSS ζε ππεξεζία SoL 
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Dual Frequency Routes  

        Elevation (
o
) 5 10 15 20 30 40 50 60 90 

GPS III L1/L5 190 136 115 104 96 93 92 91 91 

SBAS L1/L5 179 121 96 84 73 69 67 67 66 

GPSIII,EGNOS,L1,L5 184 128 104 92 82 78 77 76 76 

Elevation (
o
) 5 10 15 20 30 40 50 60 90 

GPS III L1/L5 190 136 115 104 96 93 92 91 91 

GALILEO UERE/8 175 120 101 91 83 80 78 78 77 

GPSIII,GAL8 182 127 107 97 89 86 84 84 83 

Elevation (
o
) 5 10 15 20 30 40 50 60 90 

GALILEO UERE/8 175 120 101 91 83 80 78 78 77 

SBAS L1/L5 179 121 96 84 73 69 67 67 66 

GAL8,EGNOSL1,L5 177 120 98 87 78 74 72 72 71 

Elevation (
o
) 5 10 15 20 30 40 50 60 90 

GPS III L1/L5 190 136 115 104 96 93 92 91 91 
SBAS L1/L5 179 121 96 84 73 69 67 67 66 

GALILEO UERE/8 175 120 101 91 83 80 78 78 77 

GAL8,GPSIII,EGNOSL1L5 181 125 103 92 82 79 77 77 76 

 

Πίλαθαο Β3 : Πίλαθαο ησλ Σηκψλ UERE γηα πλδπαζκνχο GNSS ζε δηπιή 

ζπρλφηεηα 

 

 

HEPOS Routes 

        Elevation (
o
) 5 10 15 20 30 40 50 60 90 

HEPOS GALILEO L1 151 148 145 143 141 140 140 140 140 

HEPOS GPS Current L1 151 151 152 154 162 171 173 166 160 

HEPOS GPS_GAL_L1 151 149 148 148 150 153 154 151 149 

Elevation (
o
) 5 10 15 20 30 40 50 60 90 

HEPOS GALILEO L1/E5a 55 46 38 32 24 20 18 18 18 

HEPOS GPS III L1/L5 60 52 44 36 28 24 22 21 22 

HEPOS GPSIII_GAL_L1 57 49 41 34 26 22 20 20 20 

 

Πίλαθαο Β4 : Πίλαθαο ησλ Σηκψλ UERE γηα πλδπαζκνχο GNSS κε ρξήζε 

ππεξεζίαο HEPOS 
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Γ) ΠΗΝΑΚΔ HEPOS UERE 

 

 

 

Πίλαθαο Γ1 : Πίλαθαο ησλ Σηκψλ UERE Galileo ζε κνλή ζπρλφηεηα 

 

 

 

 

Πίλαθαο Γ2 : Πίλαθαο ησλ Σηκψλ UERE Galileo κε ρξήζε ππεξεζίαο HEPOS ζε 

κνλή ζπρλφηεηα 

 

 

 

 

 

 

 

5 10 15 20 30 40 50 60 90

Residual Ionosphere 737 660 591 530 430 357 325 325 325

OD&TS 67 67 67 67 67 67 67 67 67

Residual Troposphere 135 75 51 39 27 21 18 16 14

Thermal Noise, Interference, Multipath Random 55 50 46 43 40 38 38 38 38

Multipath Bias 120 120 120 120 120 120 120 120 120

Satellite BGD 56 56 56 56 56 56 56 56 56

Code-Carrier Ionospheric Divergence 60 60 60 60 60 60 60 60 60

Total (1-sigma error [cm]) 768 685 616 557 461 394 365 365 365

Total + 10% Margin 845 754 678 612 507 433 401 401 401

G
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1 Error Source
Elevation Angle[deg]

5 10 15 20 30 40 50 60 90

Residual Ionosphere 37 33 30 27 22 18 16 16 16

OD&TS 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Residual Troposphere 7 4 3 2 1 1 1 1 1

Thermal Noise, Interference, Multipath Random 55 50 46 43 40 38 38 38 38

Multipath Bias 120 120 120 120 120 120 120 120 120

Satellite BGD 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Code-Carrier Ionospheric Divergence 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Total (1-sigma error [cm]) 137 134 132 130 128 127 127 127 127

Total + 10% Margin 151 148 145 143 141 140 140 140 140

H
E

P
O

S
-G

al
il
eo

 S
in

g
. 

F
re

q
. 
,L

1

Error Source
Elevation Angle[deg]
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Πίλαθαο Γ3 : Πίλαθαο ησλ Σηκψλ UERE Galileo ζε δηπιή ζπρλφηεηα 

 

 

 

 

Πίλαθαο Γ4 : Πίλαθαο ησλ Σηκψλ UERE Galileo κε ρξήζε ππεξεζίαο HEPOS ζε 

δηπιή ζπρλφηεηα 

 

 

 

 

 

 

 

5 10 15 20 30 40 50 60 90

Residual Ionosphere 8 7 6 6 5 4 3 3 3

OD&TS 67 67 67 67 67 67 67 67 67

Residual Troposphere 135 75 51 39 27 21 18 16 14

Thermal Noise, Interference, Multipath Random 49 41 34 28 21 17 15 15 15

Multipath Bias 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Satellite BGD 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Code-Carrier Ionospheric Divergence 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total (1-sigma error [cm]) 159 109 92 83 76 73 71 71 70

Total + 10% Margin 175 120 101 91 83 80 78 78 77

Elevation Angle[deg]
Error Source
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5 10 15 20 30 40 50 60 90

Residual Ionosphere 0 0 0 0 0 0 0 0 0

OD&TS 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Residual Troposphere 7 4 3 2 1 1 1 1 1

Thermal Noise, Interference, Multipath Random 49 41 34 28 21 17 15 15 15

Multipath Bias 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Satellite BGD 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Code-Carrier Ionospheric Divergence 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total (1-sigma error [cm]) 50 42 35 29 22 18 17 17 17

Total + 10% Margin 55 46 38 32 24 20 18 18 18H
E

P
O

S
-G

al
il
eo

 D
u
al

 F
re

q
,E

5
a-

L
1

Error Source
Elevation Angle[deg]
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Γ) ΠΗΝΑΚΔ ΚΔΠΛΔΡΗΧΝ ΣΟΗΥΔΗΧΝ 

 

 

Πίλαθαο Γ1 : Πίλαθαο Σηκψλ Κεπιέξησλ ηνηρείσλ ησλ Γνξπθφξσλ GPS 

 

 

Πίλαθαο Γ2 : Πίλαθαο Σηκψλ Κεπιέξησλ ηνηρείσλ ησλ Γνξπθφξσλ EGNOS 

 

 

ΔΟΡΥΦΟΡΟΣ PRN i Ω e ω M α

GPS_BIΙΑ-10 (PRN 32) 54,9829 270,6838 0,0128947 302,7406 55,9982 26561,332031

GPS_BIΙΑ-11 (PRN 24) 54,3910 208,7151 0,0058280 331,2314 28,4839 26572,927734

GPS_BIΙΑ-14 (PRN 26) 56,7819 329,4454 0,0192681 61,5383 300,4217 26546,605465

GPS_BIΙΑ-15 (PRN 27) 56,0325 22,6873 0,0218667 277,6400 79,9173 26560,052734

GPS_BIΙΑ-21 (PRN 09) 56,1705 24,0921 0,0166867 86,5822 275,3245 26561,363281

GPS_BIIA-23 (PRN 04) 53,8096 205,8675 0,0089542 34,7266 325,8907 26560,369141

GPS_BIIA-24 (PRN 06) 53,5394 142,9228 0,0063738 296,5663 62,8507 26560,306641

GPS_BIIA-25 (PRN 03) 53,1199 138,9182 0,0127721 56,1152 305,1619 26560,695313

GPS_BIIA-26 (PRN 10) 54,6554 267,0505 0,0089743 37,1993 323,3909 26558,394531

GPS_BIIA-27 (PRN 30) 54,7568 83,244 0,0118192 84,7234 276,6104 26561,222656

GPS_BIIR-02 (PRN 13) 56,9049 329,6578 0,0040928 95,8150 264,6964 26559,201172

GPS_BIIA-28 (PRN 08) 56,8710 29,8072 0,0109506 179,2335 180,7986 26560,648438

GPS_BIIR-03 (PRN 11) 50,9068 192,4585 0,0104187 45,4220 315,4818 26561,072266

GPS_BIIR-04 (PRN 20) 53,7246 264,0174 0,0041221 74,4784 285,9501 26559,986328

GPS_BIIR-05 (PRN 28) 55,5725 87,7285 0,0161604 248,1280 110,1357 26560,298828

GPS_BIIR-06 (PRN 14) 56,5225 328,4102 0,0051423 240,4533 119,0709 26560,861326

GPS_BIIR-07 (PRN 18) 53,7361 267,0919 0,0112906 226,4831 132,5459 26560,472656

GPS_BIIR-08 (PRN 16) 55,6736 87,3113 0,0059008 343,7988 15,9987 26561,044922

GPS_BIIR-09 (PRN 21) 53,4379 206,5513 0,0163850 217,7196 141,1633 26560,603516

GPS_BIIR-10 (PRN 22) 53,6031 267,3941 0,0053157 250,5278 108,8696 26560,236328

GPS_BIIR-11 (PRN 19) 54,8778 150,2426 0,0063799 348,4322 11,4940 26560,832031

GPS_BIIR-12 (PRN 23) 55,4757 326,192 0,0064061 174,7631 185,4628 26560,677734

GPS_BIIR-13 (PRN 02) 53,8589 204,8607 0,0095066 172,8658 187,3129 26559,408203

GPS_BIIRM-1 (PRN 17) 55,0150 147,0768 0,0054716 216,3496 143,3550 26559,462891

GPS_BIIRM-2 (PRN 31) 55,9521 25,9202 0,0077116 298,3302 60,9135 26560,160156

GPS_BIIRM-3 (PRN 12) 55,6008 86,2815 0,0035865 326,7639 33,0011 26560,824219

GPS_BIIRM-4 (PRN 15) 54,6667 324,8382 0,0025191 343,9558 15,9988 26561,074219

GPS_BIIRM-5 (PRN 29) 55,0296 147,5408 0,0032964 285,3936 74,3215 26561,337891

GPS_BIIRM-6 (PRN 07) 55,6494 25,9258 0,0033144 179,4011 180,6232 26560,820313

GPS_BIIRM-7 (PRN 01) 55,2496 85,4907 0,0043797 47,4906 312,8637 26571,748047

GPS_BIIRM-8 (PRN 05) 54,9396 265,5607 0,0017870 11,5955 348,4168 26560,423828

 

G

P

S

ΔΟΡΥΦΟΡΟΣ PRN i Ω e ω M α

AOR-E (EGNOS) (PRN 120) 0,0801 358,5186 0,0005152 18,0876 218,2640 42164,691406

IOR-W (EGNOS) (PRN 126) 0,5133 8,5897 0,0003551 19,7551 165,6276 42165,593750

ARTEMIS (EGNOS) (PRN 124) 8,1819 64,9112 0,0004389 335,7645 194,5379 42164,550781

E
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Πίλαθαο Γ3 : Πίλαθαο Σηκψλ Κεπιέξησλ ηνηρείσλ ησλ Γνξπθφξσλ Galileo 

 

ΔΟΡΥΦΟΡΟΣ i Ω e ω M α

GIOVE-A GALILEO Sat 56,0921 149,3389 0,0009697 341,2967 18,7456 29717,179688

GIOVE-B GALILEO Sat 55,9257 184,0495 0,0020473 219,4781 140,4452 29545,343750

GALILEO-01 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29600,333984

GALILEO-02 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 40,0000 29600,333984

GALILEO-03 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 80,0000 29600,333984

GALILEO-04 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 120,0000 29600,333984

GALILEO-05 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 160,0000 29600,333984

GALILEO-06 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 200,0000 29600,333984

GALILEO-07 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 240,0000 29600,333984

GALILEO-08 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280,0000 29600,333984

GALILEO-09 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 320,0000 29600,333984

GALILEO-10 56,0000 120,0000 0,0000 0,0000 13,3333 29600,333984

GALILEO-11 56,0000 120,0000 0,0000 0,0000 53,3333 29600,333984

GALILEO-12 56,0000 120,0000 0,0000 0,0000 93,3333 29600,333984

GALILEO-13 56,0000 120,0000 0,0000 0,0000 133,3333 29600,333984

GALILEO-14 56,0000 120,0000 0,0000 0,0000 173,3333 29600,333984

GALILEO-15 56,0000 120,0000 0,0000 0,0000 213,3333 29600,333984

GALILEO-16 56,0000 120,0000 0,0000 0,0000 253,3333 29600,333984

GALILEO-17 56,0000 120,0000 0,0000 0,0000 293,3333 29600,333984

GALILEO-18 56,0000 120,0000 0,0000 0,0000 333,3333 29600,333984

GALILEO-19 56,0000 240,0000 0,0000 0,0000 26,6666 29600,333984

GALILEO-20 56,0000 240,0000 0,0000 0,0000 66,6666 29600,333984

GALILEO-21 56,0000 240,0000 0,0000 0,0000 106,6666 29600,333984

GALILEO-22 56,0000 240,0000 0,0000 0,0000 146,6666 29600,333984

GALILEO-23 56,0000 240,0000 0,0000 0,0000 186,6666 29600,333984

GALILEO-24 56,0000 240,0000 0,0000 0,0000 226,6666 29600,333984

GALILEO-25 56,0000 240,0000 0,0000 0,0000 266,6666 29600,333984

GALILEO-26 56,0000 240,0000 0,0000 0,0000 306,6666 29600,333984

GALILEO-27 56,0000 240,0000 0,0000 0,0000 346,6666 29600,333984
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