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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Με την συνεχή εξέλιξη των απαιτήσεων των γεωδαιτικών
εφαρμογών, γίνεται φανερή η ανάγκη για χρήση οργάνων, προϊόντων και
υπηρεσιών με πιστοποιημένες προδιαγραφές και ακρίβειες μέτρησης.
Προκειμένου όμως, να είναι διαθέσιμα τα συστήματα μετρήσεων και να
ανταποκρίνονται τόσο σε απλές όσο και σε εξειδικευμένες εφαρμογές,
πρέπει να ελέγχονται διαρκώς τόσο τα όργανα μέτρησης όσο και ο
βοηθητικός τους εξοπλισμός.

Στην περίπτωση των Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, τα
όργανα αυτά είναι κάθε είδους γεωδαιτικά και φωτογραμμετρικά όργανα.
Τα όργανα χρησιμοποιούνται σε ποικίλες εφαρμογές από τυπικές
αποτυπώσεις ιδιοκτησιών, χάραξη οδών και σιδηροδρόμων έως και την
γεωμετρική και φωτογραμμετρική τεκμηρίωση φυσικών και τεχνητών
κατασκευών.

Ο εξοπλισμός που χρησιμοποιεί ο Τοπογράφος Μηχανικός λοιπόν,
θα πρέπει προηγουμένως να έχει ελεγχθεί ως προς τον τρόπο λειτουργίας
του και την ποιότητα των αποτελεσμάτων των μετρήσεων που γίνονται
με αυτόν. Δηλαδή, ελέγχεται η ακρίβεια και η αξιοπιστία των μετρήσεων
που παράγονται. [Μπαλοδήμος, Σταθάς, 2006]

Η επιστήμη που έχει ως κέντρο την ερμηνεία των μετρήσεων είναι
η Μετρολογία. Ασχολείται με τη διακρίβωση των οργάνων, την
αξιοπιστία των μετρήσεων και γενικότερα με ότι αφορά στον ακριβή και
αποδεκτό προσδιορισμό των τιμών των μεγεθών που προσδιορίζουν τις
ιδιότητες των συστημάτων. Επίσης έχει ως αντικείμενο το θεωρητικό
υπόβαθρο και την εφαρμογή συγκεκριμένων διαδικασιών ελέγχου
ανάλογα με το ελεγχόμενο όργανο. [Μπαλοδήμος, Σταθάς, 2012]

Η παρούσα διπλωματική εργασία ασχολείται με τους δέκτες
δορυφορικών συστημάτων GNSS και ιδιαίτερα με τον μετρολογικό τους
έλεγχο. Σκοπός είναι η πρόταση μεθοδολογίας διακρίβωσης και ελέγχου
των δεκτών, με τη μεθόδου σχετικού στατικού εντοπισμού, υλοποιώντας
σειρές μετρήσεων σε εξωτερική βάση ελέγχου. Επίσης στο πλαίσιο αυτό,
εφαρμόζεται και το ισχύον πρότυπο ISO 17123-8, που ορίζει τον έλεγχο
σε RTK εντοπισμό, με σκοπό την σύγκριση των διαδικασιών και των
αποτελεσμάτων.
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ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ
IGS (International GNSS Service) Διεθνής οργανισμός GNSS.

GNSS (Global Navigation Satellite System) Παγκόσμιο
δορυφορικό σύστημα εντοπισμού.

GPST (Global Positioning System Time) Διεθνής επίσημος
χρόνος GPS.

SA (Selective Availability) Σύστημα υποβάθμισης της
παρεχόμενης από το δίκτυο ακρίβειας, μέσω της
εισαγωγής θορύβου στο εκπεμπόμενο σήμα.

APC (Antenna Phase Center) Κέντρο φάσης της κεραίας του
δέκτη

ARP (Antenna Reference Point) Εσωτερικό, ιδεατό σημείο του
δέκτη ως προς το οποίο αναφέρονται οι μετρήσεις.

IR (Ionospheric Refraction) Ιονοσφαιρική διάθλαση
(καθυστέρηση)  που οφείλεται στην διαδρομή του σήματος
στην ιονόσφαιρα.

SR (Stratospheric Refraction) Διάθλαση που οφείλεται στην
διαδρομή του σήματος από την στρατόσφαιρα.

DOP (Dilution Of Precision) Ανάλυση της ακρίβειας των
παρατηρήσεων, που αποτελεί περιγραφή της συνεισφοράς
της γεωμετρίας των δορυφόρων στην αβεβαιότητα
προσδιορισμού θέσης.

RTK (Real Time Kinematic) Μέθοδος δορυφορικού εντοπισμού
θέσης σε πραγματικό χρόνο, όπου τα αποτελέσματα
παρέχονται απευθείας στο πεδίο μετρήσεων.

BASELINE Διάνυσμα βάσης το οποίο υλοποιείται από ταυτόχρονες
παρατηρήσεις ενός ζεύγους δεκτών GNSS.

C/A CODE Κώδικας μετάδοσης σήματος του δορυφορικού
συστήματος

SRP (Static Relative Positioning) Μέθοδος σχετικού στατικού
εντοπισμού θέσης μεταξύ ενός ή και περισσότερων δεκτών
που παρακολουθούν ταυτόχρονα τα ίδια σήματα του
συστήματος GNSS.

RSP (Rapid Static Positioning) Μέθοδος ταχέως σχετικού
εντοπισμού θέσης που χρησιμοποιεί συνδυασμό
μετρήσεων φάσης και κώδικα και στις δύο συχνότητες.

X, Y, Z 3-D καρτεσιανές γεωκεντρικές συντεταγμένες.
E, N, Up Τοποκεντρικές/ τοπικές καρτεσιανές συντεταγμένες.





IX

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας αποτελεί η
μελέτη των προϋποθέσεων εφαρμογής και των αποτελεσμάτων του ISO
17123-8 με σκοπό την συμπλήρωση και την αναβάθμιση της μεθόδου
ελέγχου δεκτών GNSS.

Με γνώση των παραπάνω γίνεται ανάπτυξη πέντε μεθοδολογιών
που  μπορούν να ορίσουν τις διαδικασίες ελέγχου και διακρίβωσης
δορυφορικών δεκτών GNSS, με τη μέθοδο του σχετικού στατικού
εντοπισμού. Γίνεται αξιολόγηση των πλεονεκτημάτων και
μειονεκτημάτων κάθε μεθοδολογίας, και τέλος προτείνεται και
εφαρμόζεται η πιο κατάλληλη.

Στο πρώτο κεφάλαιο, γίνεται μια ιστορική αναδρομή στην
εξέλιξη της Μετρολογίας, από το αρχαιότερο διατηρημένο πρότυπο
μήκους στη Μεσοποταμία το 4000 π.Χ. μέχρι το ενιαίο σύστημα
μονάδων (S.I), την εμφάνιση του GPS και την ίδρυση διάφορων
μετρολογικών οργανώσεων. Επίσης αναφέρεται ο ορισμός της επιστήμης
της Μετρολογίας και αναλύονται οι τομείς δραστηριότητάς της, με
έμφαση στη Γεωδαισία.

Στο δεύτερο κεφάλαιο, αναφέρονται όλα εκείνα τα στοιχεία που
αφορούν στα λειτουργικά τμήματα του συστήματος GNSS που
επισημαίνονται στην μελέτη. Γίνεται αναφορά στα βασικά
χαρακτηριστικά και στην χρονική και επιστημονική εξέλιξη του
δορυφορικού συστήματος και σήματος, στην λειτουργία και τη δομή των
επίγειων δεκτών, στα παρατηρούμενα μεγέθη καθώς επίσης και στα
σφάλματα που ανακύπτουν από τις μετρήσεις με τα συστήματα GNSS.

Στο τρίτο κεφάλαιο, γίνεται ανάλυση του ISO 17123-8 με έμφαση
στα αποτελέσματα που προκύπτουν από την εφαρμογή του.
Περιγράφονται αναλυτικά οι απαιτήσεις και οι μέθοδοι που περιέχονται
σε αυτό. Επίσης αναφέρονται οι στατιστικοί έλεγχοι που εφαρμόζονται
σε καθεμία από τις πρότυπες διαδικασίες ελέγχου των υπό μελέτη
γεωδαιτικών οργάνων. Τέλος πραγματοποιείται μια εφαρμογή της
διαδικασίας και παρουσιάζονται τα αποτελέσματα.
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Στο τέταρτο κεφάλαιο, αναλύονται οι μεθοδολογίες που
σχεδιάστηκαν και αναπτύχθηκαν με σκοπό τον έλεγχο δεκτών GNSS.
Αναφέρονται συνολικά πέντε μεθοδολογίες και αναλύονται τα στοιχεία
μέτρησης και τα χαρακτηριστικά κάθε μίας. Επίσης σχεδιάζονται
διαγράμματα βελτιστοποίησης και πραγματοποιείται αξιολόγηση για
κάθε μεθοδολογία όπου αναδεικνύεται η πιο κατάλληλη, η οποία και
προτείνεται.

Στο πέμπτο κεφάλαιο, αναπτύσσεται διεξοδικά η προτεινόμενη
ολοκληρωμένη μεθοδολογία ελέγχου-διακρίβωσης δορυφορικών δεκτών,
με τη μέθοδο του σχετικού στατικού εντοπισμού, όσο αφορά στις
προϋποθέσεις των μετρήσεων και το μαθηματικό μοντέλο που
εφαρμόζεται. Επίσης περιλαμβάνεται η ανάλυση δύο εφαρμογών της
μεθοδολογίας σε εξωτερική βάση ελέγχου και περιγράφονται ο
εξοπλισμός που χρησιμοποιήθηκε, οι διαδικασίες που ακολουθήθηκαν,
τα αποτελέσματα και οι στατιστικοί έλεγχοι που εφαρμόζονται.

Στο έκτο κεφάλαιο, το οποίο είναι και το τελευταίο,
παρουσιάζονται όλα τα συμπεράσματα και οι παρατηρήσεις που
προέκυψαν κατά τη διάρκεια εκπόνησης της παρούσας διπλωματικής
εργασίας. Γίνεται αναφορά και σε προτάσεις για τη συνέχιση της έρευνας
στον τομέα αυτό.
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ABSTRACT

INVESTIGATION OF METHODOLOGY
FOR CHECKING AND CALIBRATION GNSS RECEIVERS

BY USING THE RELATIVE STATIC POSITIONING METHOD

The purpose of this thesis is initially to study the requirements of
ISO 17123-8 in order to supplement and upgrade the check method of
GNSS receivers.

Initially five methodologies are analyzed, in order to complement
the process of calibration and checking of GNSS receivers. An evaluation
procedure of the advantages and disadvantages of each proposed
methodology is carried out, in order to highlight the best of them.

The first chapter is a throwback to the development of Metrology,
from the oldest preserved length standard in Mesopotamia in 4000 BC to
the appearance of GPS and the establishment of various metrological
organizations. Also the definition of the science of Metrology is referred,
and areas of activity are analyzed with emphasis on Geodesy.

The second chapter, is referred to all those elements relating to
components and GNSS systems that are mentioned in the study.
Reference is made to the basic features of the satellite system, the
function of the ground receiver, the scientific development of the system,
the observed values as well as the errors which occurs during the
measurements by the GNSS systems.

The third chapter includes the analysis of ISO 17123-8 with
emphasis on purpose and results arising from its implementation. The
requirements and methods described therein. Also reference is made to
the statistical tests indicated in each of the geodetic checking procedures.

In order to understand the procedures, which are described in ISO
17123-8 for checking the GNSS receivers using the method of Real Time
Kinematic, a comprehensive application of the standard for external
purposes was carried out. For the whole procedure, a pair of Trimble
5800 series receivers was used.

The first stage of this thesis implies of particular importance, of
having identified the particular features of the current ISO standard to be
filled in order to enhance the conclusiveness of a new proposed
methodology.
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The fourth chapter analyzes the methodologies developed to
check and calibrate GNSS receivers. A total of five methodologies are
reported and analyzed the measurement data and the requirements of each
one. Also optimization diagrams and evaluations are presented for each
methodology, in order to conclude at the final method to be proposed.

Each of the five methodologies consists of different elements
(number and type of observations), with only one common characteristic,
the relative static method of implementation of the observations. The
choice of the proposed methodology was made via the evaluation
procedures of the advantages and disadvantages of each one, with main
criteria the ease and convenience of measurements.

In the fifth chapter, the chosen integrated methodology is
analyzed extensively as concerns the requirements and the mathematical
model used. Also the procedures for applying the methodology are
included with reference to the equipment, the obtained results and the
statistical tests which were carried out.

Eventually the proposed methodology consists of two parts.
The calibration procedure, which uses observations of distance

between the two receivers, compares them to the reference “true” values
and gives results on the overall measurement uncertainty.

The check procedure which uses as observation the initial
measurements (DX, DY, DZ) of the base vector and provides results after
transformation to the coordinates (E,N,Up). These uncertainties are
directly comparable to the nominal accuracy set by the manufacturer.

Therefore, the proposed methodology can complement the
requirements of the applicable standard ISO 17123-8 and conclude for the
optimal operation of satellite receivers.

In the sixth chapter, which is the last one, the conclusions and
procedures identified during preparation of this thesis are gathered and
presented as well as some suggestions are proposed for further research.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Οι συνεχείς εξελίξεις στον τομέα παραγωγής γεωδαιτικών
οργάνων ευρείας εφαρμογής και η αυξημένη ζήτηση και χρησιμότητά
τους, έχουν αναδείξει την ανάγκη για τον έλεγχο και την διακρίβωση των
οργάνων αυτών με ακρίβεια, ταχύτητα και αποτελεσματικότητα.

Ιδιαίτερα σε σύγχρονες εφαρμογές, ο πιστοποιημένος έλεγχος
σύμφωνα με διεθνή πρότυπα, κρίνεται αναγκαίος τόσο πριν όσο και μετά
την χρήση των γεωδαιτικών οργάνων.

Η ευρέως διαδεδομένη χρήση δεκτών GNSS και η ενσωμάτωσή
τους στις περισσότερες γεωδαιτικές εφαρμογές δημιουργεί την ανάγκη
για επαρκή γνώση της ακρίβειας που επιτυγχάνονται στις μετρήσεις.

Η Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του Εθνικού
Μετσόβιου Πολυτεχνείου μέσω του Κέντρου Μετρολογίας, καταβάλλει
συγκροτημένη προσπάθεια για τη μελέτη και εφαρμογή των διεθνών
προτύπων διακρίβωσης. Επίσης σημαντική είναι η συμμετοχή της σχολής
σε προσπάθειες δημιουργίας εξωτερικής βάσης μετρολογικού ελέγχου
για τη διακρίβωση γεωδαιτικών οργάνων.

Η παρούσα διπλωματική ανατέθηκε με αρχικό στόχο την ανάλυση
του ISO 17123-8, το οποίο το οποίο αφορά στον έλεγχο δεκτών GNSS με
χρήση της μεθόδου εντοπισμού σε πραγματικό χρόνο (RTK).

Κατόπιν επιχειρείται η πρόταση συμπλήρωσης του ισχύοντος
προτύπου με την ανάπτυξη κατάλληλων διαδικασιών ελέγχου και
διακρίβωσης δεκτών GNSS με την μέθοδο του σχετικού στατικού
εντοπισμού. Οι επιμέρους διαδικασίες αποτελούν υποσύνολο της
ολοκληρωμένης μεθοδολογίας που προτείνεται. Με αυτό τον τρόπο
δίνεται η ευκαιρία για εμβάθυνση στην επιστήμη της Μετρολογίας και σε
επιμέρους τομείς της.

Η διπλωματική αυτή εργασία αυτή ανατέθηκε τον Οκτώβριο του
2014 και ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο του 2015.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΠΕΡΙ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΗΣ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

1.1 Ορισμός και σκοπός της μετρολογίας

Μετρολογία (Metrology): Είναι η επιστήμη της ακρίβειας των
μετρήσεων και έχει ως αντικείμενο το θεωρητικό υπόβαθρο και την
εφαρμογή συγκεκριμένων διαδικασιών ελέγχου ανάλογα με το
αντικείμενο.

Σύμφωνα με το Διεθνές Γραφείο των Μέτρων και των Σταθμών, η
Μετρολογία καθορίζεται ως «η επιστήμη της μέτρησης, η οποία
συμπεριλαμβάνει τους πειραματικούς και θεωρητικούς προσδιορισμούς,
σε οποιοδήποτε επίπεδο αβεβαιότητας και σε οποιοδήποτε τομέα
επιστήμης και τεχνολογίας».

Η μετρολογία ετυμολογικά προκύπτει από τις ελληνικές λέξεις
μέτρον και λόγος. Είναι η επιστήμη αλλά και η τέχνη των μετρήσεων,
των συστημάτων μέτρων και σταθμών. Καλύπτει, τους πειραματικούς
και τους θεωρητικούς προσδιορισμούς που σχετίζονται με την
αβεβαιότητα, σε οποιοδήποτε επίπεδο της επιστήμης και της τεχνολογίας.
[Σταθάς, Μπαλοδήμος, 2012]

Σκοπός της μετρολογίας είναι να συγκεντρώσει όλο εκείνο το
θεωρητικό, τεχνολογικό και επιστημονικό υπόβαθρο που θα υλοποιεί,
σύμφωνα με ορισμένα πρότυπα, τις διαδικασίες ελέγχου της ποιότητας
των προϊόντων.

Η διαδικασία ελέγχου των προϊόντων  περιλαμβάνει ένα μεγάλο
εύρος αντικειμένων, συνεπώς και τον έλεγχο της ακρίβειας και
αξιοπιστίας των οργάνων μέτρησης που χρησιμοποιούνται στις
γεωδαιτικές εφαρμογές. Αυτό σημαίνει ότι τα όργανα αυτά θα πρέπει να
είναι ελεγμένα ως προς τον τρόπο λειτουργίας τους και την ποιότητα των
αποτελεσμάτων των μετρήσεων που παρέχουν.

Η επιστήμη της μετρολογίας έχει μεγάλο εύρος δράσης σε πολλούς
τομείς με αποτέλεσμα να έχουν αναπτυχθεί συγκεκριμένες κατηγορίες
εφαρμογής των διατάξεων που ορίζει, όπως είναι η επιστημονική, η
θεωρητική και η βιομηχανική μετρολογία.

Πιο συγκεκριμένα θα αναφερθούν ορισμένα βασικά
χαρακτηριστικά για τις υποκατηγορίες της μετρολογίας που συναντούν
σε ορισμένες περιπτώσεις τις ανάγκες της επιστήμης της γεωδαισίας.
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Η επιστημονική (θεμελιώδης) μετρολογία, ασχολείται με την
οργάνωση και ανάπτυξη των προτύπων μέτρησης μαζί με την
υποστήριξή τους σε ύψιστο επίπεδο.

Αντίστοιχα η θεωρητική μετρολογία σηματοδοτεί το ύψιστο
επίπεδο για την αβεβαιότητα μέτρησης μέσα σε ένα συγκεκριμένο πεδίο.
Επίσης μπορεί να περιγραφεί ως η επιστημονική μετρολογία
εμπλουτισμένη με όλα εκείνα τα μέρη της νομικής και βιομηχανικής
μετρολογίας που απαιτούν επιστημονική επάρκεια. Ασχολείται με
αντικείμενα όπως την σύσταση της μετρολογίας, την κατανόηση των
μετρήσεων, τη θεωρία κατασκευής των μετρητικών οργάνων και τέλος,
ενός σημαντικού τομέα στην επιστήμη της μετρολογίας, τη θεωρία της
αβεβαιότητας των μετρήσεων.

Τέλος η βιομηχανική (εφαρμοσμένη) μετρολογία εξασφαλίζει την
επαρκή λειτουργία των μετρητικών συστημάτων που χρησιμοποιούνται
στη βιομηχανία καθώς επίσης και στις διαδικασίες ελέγχου και
παραγωγής.
[Σταθάς, Μπαλοδήμος, 2012]

1.2 Εξέλιξη της μετρολογίας

Η μετρολογία βρίσκεται σε συνεχή εξέλιξη από την αρχαιότητα μέχρι
και σήμερα που κατέχοντας εξέχουσα θέση στις επιστημονικές
διαδικασίες διακρίβωσης και πιστοποίησης προϊόντων. Η φύση και το
μεγάλο εύρος δραστηριοτήτων και αντικειμένων της επιστήμης της
μετρολογίας καθιστούν δύσκολη την καταγραφή των σημαντικών
χρονολογιών και γεγονότων που ήταν καθοριστικά στο πέρασμα των
αιώνων.
[Δούκας, 2005]
Μία σύντομη περιγραφή των σημαντικότερων  οροσήμων στην ιστορία
της παρουσιάζονται παρακάτω:

 Το πρώτο γνωστό έως σήμερα, πρότυπο μήκους εμφανίζεται στην
περιοχή του Ευφράτη το 1950 π.Χ. Αποτελείτο από μία βαριά
χάλκινη ράβδο με τέσσερις κύριες μονάδες, καθεμία από τις οποίες
υποδιαιρούνταν σε 16 μέρη.

 Το 433 π.Χ. ολοκληρώνονται οι εργασίες κατασκευής του
Παρθενώνα στην Αρχαία Αθήνα. Το κτίσμα του Παρθενώνα, εκτός
από την εξαιρετικά μεγάλη ιστορική του σημασία, αποτελεί έναν
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γενεσιουργό πυρήνα καινοτομιών και μια κατασκευή μεγίστου
μετρολογικού ενδιαφέροντος.
Άλλες σημαντικές κατασκευές στον κόσμο είναι η κατασκευή του
Σινικού Τείχους στην Κίνα και το Κολοσσαίο της Ρώμης.

 Από το 11ο αιώνα μ.Χ. και μετά αρχίζουν να γίνονται προσπάθειες
για την προτυποποίηση των μονάδων μέτρησης και για την
εισαγωγή ενός ενιαίου συστήματος μονάδων μέτρησης.
Η πρώτη κίνηση γίνεται το 1215 μ.Χ. από το βασιλιά της Αγγλίας
Ιωάννη, ο οποίος υπέγραψε τη Magna Carta, ένα έγγραφο που
εισήγαγε το ενιαίο σύστημα μετρήσεων.

 Το 1581 ο Ιταλός αστρονόμος και φυσικός Galileo Galilei, δίνει
λύση στο πρόβλημα μέτρησης του χρόνου, που μέχρι τότε
μετριόταν σε μεγάλα διαστήματα, με τις παρατηρήσεις του επί του
εκκρεμούς και την αντίστοιχη κατασκευή ρολογιών που
βασίζονταν σε αυτή την αρχή.

 Το 1615 ο Ολλανδός φυσικός Willebrond Snell πραγματοποιεί τον
πρώτο ακριβή γεωδαιτικό τριγωνισμό και την πρώτη σημαντική
έρευνα για τη διάθλαση του φωτός.

 Το 1631, ο Γάλλος Pierre Vernier εφευρίσκει το βερνιέρο, μια
ειδική κλίμακα μέτρησης κλασμάτων υποδιαιρέσεων μιας
κλίμακας.

 Το 1780 αρχίζει η Βιομηχανική Επανάσταση και η νέα κατάσταση
που επικρατεί μέσα από την εκβιομηχάνιση και την άνθιση της
τεχνολογίας προσφέρει εύφορο έδαφος στην εξάπλωση και εξέλιξη
της Μετρολογίας.
Στην αρχή της Βιομηχανικής Επανάστασης, η χαοτική
επικρατούσα κατάσταση αναφορικά με τα είδη μέτρων και
σταθμών, ώθησε την Εθνοσυνέλευση των επαναστατημένων
Γάλλων να δώσει εντολή στην Ακαδημία των Επιστημών για τη
δημιουργία ενός ″διεθνούς συστήματος μέτρων και σταθμών″. Το
σύστημα αυτό ονομάστηκε Μετρικό Σύστημα, επειδή η πρώτη
μονάδα μήκους που ορίστηκε ήταν το μέτρο.

 Μετά την έναρξη της Βιομηχανικής Επανάστασης γίνεται η
σημαντική ανακάλυψη του πρώτου μικρομέτρου από τον Άγγλο
εφευρέτη και κατασκευαστή μηχανών Henry Maundsley, το οποίο
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προσέφερε αναγνώσιμη ακρίβεια 1/10.000 της ίντσας
(0.00254mm).

 Την ίδια χρονιά εμφανίζεται η Μέθοδος των Ελαχίστων
Τετραγώνων, ένα θεμελιώδες εργαλείο για την περαιτέρω εξέλιξη
της επιστήμης, από τους Andrien Marie Legendre και Johann Karl
Friedrich Gauss, με διαφορά λίγων χρόνων.

 Το 1875 ιδρύεται το Διεθνές Γραφείο Σταθμών και Μετρήσεων
(International Bureau for Weights and Measures – Bureau
International des Poids et Mesures – BIMP) και καθιερώνεται το
Μετρικό σύστημα (Metric System). Ορίζονται τα πρότυπα του
μέτρου και του γραμμαρίου με κράμα πλατίνας – ιριδίου.
Οι νέες επιστημονικές ανακαλύψεις προκαλούν την ανάγκη για
μεγαλύτερη ακρίβεια και σαφώς καθορισμένες μονάδες.
Αυτή η ανάγκη ικανοποιείται με την υπογραφή συνθήκης το 1875,
μια διεθνή διπλωματική συνθήκη στην οποία συμμετείχαν 17
χώρες, μεταξύ των οποίων και οι ΗΠΑ, ενώ μέχρι σήμερα
συνολικά 51 χώρες έχουν αποδεχθεί επίσημα το μετρικό σύστημα.
Η συνθήκη αυτή καθόρισε με ακρίβεια τις μονάδες καθώς επίσης
και τους μηχανισμούς για την σύσταση και υιοθέτηση των
περαιτέρω καθορισμών στο μετρικό σύστημα. Ταυτόχρονα,
κατασκευάστηκαν και διανεμήθηκαν, σε κάθε έθνος που
επικύρωσε τη συνθήκη, τα μετρικά πρότυπα.
[Δούκας, 2005]

 Το 1947 ιδρύεται ο Διεθνής Οργανισμός για την Τυποποίηση
(International Organization for Standardization – ISO).
Πρόκειται για μια παγκόσμια ομοσπονδία που σήμερα έχει φτάσει
να έχει ως μέλη του εθνικούς οργανισμούς προτυποποίησης  148
χωρών. Υπάρχουν περισσότερα από 14000 διεθνή πρότυπα ISO.
Βασική αποστολή του ISO είναι η προώθηση της τυποποίησης και
των σχετικών δραστηριοτήτων στον κόσμο, με σκοπό τη
διευκόλυνση της διεθνούς ανταλλαγής των αγαθών και των
υπηρεσιών. Η διαβεβαίωση της συμμόρφωσης προς τα διεθνή αυτά
πρότυπα παρέχεται από τις δηλώσεις των κατασκευαστών ή από
τους λογιστικούς ελέγχους που πραγματοποιούνται από
ανεξάρτητους οργανισμούς.

 Το 1955 ιδρύεται μια διακυβερνητική οργάνωση που στοχεύει
στην προώθηση της σφαιρικής εναρμόνισης των νομικών
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διαδικασιών Μετρολογίας, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Νομικής
Μετρολογίας (International Organization of Legal Metrology –
OIML).
Ο OIML προκειμένου να επιτύχει την προώθηση αξιόπιστων
πρακτικών μέτρησης, συνεργάζεται στενά με το BIPM αλλά και με
περισσότερα από 100 διεθνή και άλλα περιφερειακά ιδρύματα που
δραστηριοποιούνται στο χώρο της Μετρολογίας, της τυποποίησης
αλλά και άλλους σχετικούς τομείς. Ο OIML έχει αναπτύξει μια
παγκόσμια τεχνική δομή που παρέχει στα μέλη του τις
μετρολογικές οδηγίες για την επεξεργασία των εθνικών και
περιφερειακών απαιτήσεων σχετικά με την κατασκευή, τη χρήση
οργάνων μέτρησης καθώς και για τις νομικές απαιτήσεις της
Μετρολογίας.

 Το 1960 υιοθετείται το Διεθνές Σύστημα Μονάδων (Système
international d'unités – SI) με το 11ο Γενικό Συνέδριο για τα βάρη
και τα μέτρα (General Conference on Weights and Measures –
CGPM).

 Στις αρχές της δεκαετίας του 1990, ιδρύεται στις Βρυξέλλες (27-4-
1990), η EUROLAB (The European Federation of National
Associations of Measurement, Testing and Analytical Laboratories),
με σκοπό την αντιπροσώπευση των ευρωπαϊκών εργαστηρίων μέσω
της διατύπωσης και της έκφρασης άποψης σχετικά με πολιτικά και
τεχνικά ζητήματα που ασκούν άμεση επίδραση στη δραστηριότητά
τους στην ευρωπαϊκή σκηνή και παγκοσμίως.
Επίσης στόχος ήταν και ο συντονισμός όλων των ευρωπαϊκών
οργανώσεων που αναπτύσσουν ενδιαφέρουσες για την
εργαστηριακή κοινότητα δραστηριότητες και προσπαθούν να
αποφύγουν την επανάληψη προσπαθειών και δραστηριοτήτων.

 Το 1999, καθορίζονται οι απαιτήσεις που πρέπει να πληροί ένα
εργαστήριο Μετρολογίας με την εμφάνισή του ISO/IEC
17025:1999 (Διεθνές πρότυπο – General Requirements for the
Competence of Calibration and Testing Laboratories). Αυτές οι
απαιτήσεις είναι ικανές να εξασφαλίζουν την ιχνηλασιμότητα της
διακρίβωσης, έτσι το διαπιστευμένο εργαστήριο θα έχει την
ικανότητα να διεξάγει συγκεκριμένες δοκιμές, μετρήσεις και
διακριβώσεις σύμφωνα με συγκεκριμένες πρότυπες, υλοποιήσιμες
μέσα σε εργαστήριο μεθόδους. [Δούκας, 2005]
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Αντίστοιχα η μετρολογία έχει αναπτυχθεί και στον Ελλαδικό χώρο
ύστερα από την ενοποίηση της Ευρωπαικης Αγοράς το 1994.

Τον ίδιο χρόνο σύμφωνα με νόμο του κράτους (ιδρυτικός νόμος
Ν.2231/94 - Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου) δημιουργήθηκε το
Εθνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας (ΕΙΜ) το οποίο είναι η ανώτατη αρχή
στον τομέα της μετρολογίας.

Το ΕΙΜ  είναι σύμβουλος του ελληνικού κράτους σε όλα τα
θέματα που αφορούν τη μετρολογία, τη διατήρηση των εθνικών
προτύπων, την καθιέρωση εργαστηριακών μετρήσεων, καθώς και τη
συνεργασία με το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης σε ό,τι αφορά τις
μεθόδους διακρίβωσης και τον υπολογισμό των αβεβαιοτήτων.

Αντίστοιχα έχει δημιουργηθεί και ο Ελληνικός Οργανισμός
Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) που αναπτύσσει διαδικασίες πιστοποίησης.

1.3 Βασικές αρχές και ορισμοί της μετρολογίας

Ορισμένες έννοιες που σχετίζονται με την επιστήμη της
Μετρολογίας είναι οι: Βαθμονόμηση, Διακρίβωση, Διαπίστευση και οι
ορισμοί τους δίνονται παρακάτω. Οι ορισμοί αυτοί αναφέρονται και
συμμορφώνονται σύμφωνα με τον νόμο που αφορά σε θέματα
μετρολογίας στην Ελλάδα. [Μπαλοδήμος, Σταθάς, 2012]

• Βαθμονόμηση (Graduation): Είναι η αναγραφή, στην κενή κλίμακα
του οργάνου, των ενδείξεων με βάση ένα γνωστό και καθορισμένης
ακρίβειας μέγεθος, της φυσικής ιδιότητας την οποία μετρά το όργανο.

• Διακρίβωση (Calibration): Είναι η σύγκριση της μέτρησης ή του
αποτελέσματος ενός συστήματος ή οργάνου, με εκείνη ενός αντίστοιχου
πολύ μεγαλύτερης ακρίβειας, που καλείται σύστημα αναφοράς. Το
σύστημα αναφοράς μπορεί να είναι εθνικό πρότυπο ή πρότυπο γνωστής
ακρίβειας η οποία έχει μεταφερθεί σε αυτό από τα εθνικά πρότυπα. Με
την παραπάνω σύγκριση βαθμονομείται το υπό έλεγχο όργανο και
διαπιστώνεται, επαληθεύεται ή επαναφέρεται με ρύθμιση η ακρίβειά του.

• Πιστοποίηση (Certification): Είναι η διαδικασία με την οποία ένα
τρίτο πρόσωπο δίνει γραπτή εγγύηση ότι το προϊόν, η επεξεργασία ή η
υπηρεσία συμμορφώνονται με καθορισμένες απαιτήσεις [ISO / IEC
οδηγία 2:1996]. Σε εθνικό επίπεδο είναι η πράξη του Εθνικού Ιδρύματος
Μετρολογίας (ΕΙΜ) ή οποιουδήποτε άλλου διαπιστευμένου φορέα με την
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οποία πιστοποιείται η τεκμηρίωση της ακρίβειας σύμφωνα με
προκαθορισμένες απαιτήσεις.

• Τυποποίηση (Standardization): Αναγνωρίζεται σήμερα ως η
διαδικασία με την οποία καθιερώνονται προδιαγραφές, δηλαδή
κανονισμοί, οι οποίοι θέτουν τους απαραίτητους κανόνες για την
παραγωγή, τη σύνθεση και τις ιδιότητες που πρέπει να έχει ένα προϊόν ή
μία υπηρεσία.

• Διαπίστευση (Αccreditation): Διαπίστευση εργαστηρίου είναι η
διαδικασία με την οποία ένας αρμόδιος φορέας παρέχει επίσημη
αναγνώριση, ότι ένας φορέας ή πρόσωπο είναι ικανός να πραγματοποιεί
ειδικά έργα.

• Πρότυπο (Standard): Η οδηγία ISO / IEC 2/1996 ορίζει ότι πρότυπο
είναι ένα κείμενο που έχει συνταχθεί και εγκαθιδρυθεί με ομοφωνία από
ένα αναγνωρισμένο σώμα (οργανισμό) και που παρέχει για κοινή και
επαναλαμβανόμενη χρήση κανόνες, οδηγίες ή χαρακτηριστικά για
δραστηριότητες ή τα αποτελέσματά τους, στοχεύοντας στην επίτευξη σε
βέλτιστο βαθμό της τυποποίησης στο πλαίσιο ενός δεδομένου
περιεχομένου.

• Διεθνή πρότυπα (International Standard): Τα διεθνή πρότυπα
προστατεύονται με το δικαίωμα αναπαραγωγής του Διεθνούς
Οργανισμού Τυποποίησης (ISO, IEC). Η άδεια εκμετάλλευσης του
δικαιώματος αναπαραγωγής μεταφέρεται αυτόματα στους εθνικούς
οργανισμούς τυποποίησης που είναι μέλη των ISO, IEC για την
περίπτωση της σχεδίασης εθνικών προτύπων. Οι εθνικοί οργανισμοί
τυποποίησης είναι υπεύθυνοι για την προστασία των ISO, IEC στην
αντίστοιχη χώρα.

• Εθνικό πρότυπο (National Standard): Είναι το εθνικά αναγνωρισμένο
πρότυπο προκειμένου να χρησιμοποιείται σε μία χώρα ως βάση για τον
καθορισμό τιμών σε άλλα πρότυπα του μεγέθους που αφορά. Το πρότυπο
είναι μία συλλογική εργασία. Το Εθνικό πρότυπο προγραμματίζεται και
μελετάται υπό την αιγίδα του Εθνικού Οργανισμού προτύπων ο οποίος
και το δημοσιεύει. Έτσι προστατεύεται από την αρχική του μορφή με το
δικαίωμα αναπαραγωγής του Εθνικού Οργανισμού.

• Πρωτεύον πρότυπο: Είναι το πρότυπο το οποίο έχει καθοριστεί ή
αναγνωρίζεται ευρέως ότι έχει τις υψηλότερες μετρολογικές ιδιότητες και
η τιμή του είναι αποδεκτή χωρίς να γίνεται αναφορά σε άλλα πρότυπα
του ίδιου μεγέθους.
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• Δευτερεύον πρότυπο: Είναι το πρότυπο του οποίου η τιμή καθορίζεται
μέσω σύγκρισης με ένα πρωτεύον πρότυπο για το ίδιο μέγεθος.

• Πρότυπα εργασίας: Είναι οι πιστοποιημένες μονάδες, συσκευές ή
διατάξεις που χρησιμοποιούνται για τη διακρίβωση συσκευών δοκιμών
και μετρήσεων. Ουσιαστικά αποτελούν το σύνολο των οργάνων και των
παρελκόμενων τους μέσω των οποίων προκύπτουν οι πρότυπες
(ονομαστικές) τιμές των παρατηρήσεων, που θα χρησιμοποιηθούν για
τους στατιστικούς ελέγχους των αποτελεσμάτων.

• Ακρίβεια μέτρησης (Precision): Δείχνει την προσοχή και την
λεπτομέρεια με την οποία εκτελέστηκαν οι μετρήσεις, το πόσο καλά
συμφωνούν κάποιες ανεξάρτητες μεταξύ τους μετρήσεις του ίδιου
συγκεκριμένου μεγέθους. Είναι ουσιαστικά ο βαθμός αμοιβαίας
συμφωνίας των μετρήσεων αυτών (εσωτερική ακρίβεια).

Έχει άμεση σχέση με την ποιότητα του χρησιμοποιούμενου
οργάνου, την προσοχή – ικανότητα – εμπειρία του παρατηρητή. Η
ακρίβεια μπορεί να εκτιμηθεί από μία σειρά μετρήσεων.

Η υψηλή ακρίβεια μετρήσεων δεν εγγυάται το ότι η ορθότητα -
ποιότητα θα είναι επίσης υψηλή, η δε ακρίβεια μέτρησης δεν πρέπει να
συγχέεται με την ποιότητα μέτρησης.

• Ορθότητα - Ποιότητα μέτρησης (Accuracy): Σε ανεξάρτητες μεταξύ
τους, επαναλαμβανόμενες μετρήσεις ενός μεγέθους (που γίνονται υπό τις
ίδιες συνθήκες), είναι ο βαθμός "ταύτισης" μεταξύ της εκτιμημένης (ή
μετρημένης) τιμής και της αντίστοιχης "αληθούς τιμής" (εξωτερική
ακρίβεια).

Η ορθότητα δεν μπορεί να εκτιμηθεί από μια σειρά μετρήσεων με
το ίδιο σύστημα "όργανο – παρατηρητής – συνθήκες".

• Αξιοπιστία (Reliability): Ορίζεται η δυνατότητα ενός προσώπου, ενός
οργανισμού ή ενός συστήματος να εκτελέσει τις απαραίτητες λειτουργίες
του υπό τους δηλωμένους όρους για μια καθορισμένη χρονική περίοδο.
Εκφράζει και το συνδυασμό ορθότητας και ακρίβειας μιας τιμής.

• Αβεβαιότητα (Uncertainty): Πρόκειται για την ποσοτική μέτρηση της
ποιότητας του αποτελέσματος μετρήσεων. Δίνεται με δύο τρόπους, π.χ.
για μέτρηση μήκους, είτε ως (1.256m ± 0.001m) είτε ως [1.256m ±
0.001m, για επίπεδο εμπιστοσύνης π.χ. 95.0% (το επίπεδο εμπιστοσύνης
95.0% χρησιμοποιείται σε όλους τους στατιστικούς ελέγχους που
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διενεργούνται κατά ISO)]. Σε κάθε περίπτωση, μέτρηση χωρίς την
αντίστοιχή της αβεβαιότητα, δεν έχει καμία αξία.

• Ιχνηλασιμότητα (Traceability): Πρόκειται για μία διαδικασία μέσω
της οποίας διασφαλίζεται η συνοχή και η συνέχεια της μετρολογικής
πυραμίδας. Η διαδικασία αυτή στηρίζεται κυρίως σε διαδοχικές
συσχετίσεις των ενδείξεων μιας διάταξης μέτρησης με τις ενδείξεις μιας
άλλης διάταξης αναφοράς, υψηλότερης μετρολογικής ποιότητας,
αποκαθιστώντας με τον τρόπο αυτό μια μετρολογική ιεραρχία.

Όπως γίνεται σαφές από την μελέτη των βασικών αρχών της
μετρολογίας, το τελικό αποτέλεσμα των δοκιμών και ελέγχων που
αφορούν στον συγκεκριμένο τομέα της επιστήμης οδηγούν στην
διακρίβωση ενός οργάνου (σε συνδυασμό με τις συμπληρωματικές του
συσκευές μέτρησης) που συνοδεύεται από την γραπτή πιστοποίηση και
ουσιαστικά εγγυάται ότι στα υπό μελέτη όργανα έχει διαπιστωθεί και
επαληθευτεί η ακρίβειά τους.

1.4 Γεωδαιτική Μετρολογία

Γεωδαιτική μετρολογία ονομάζεται ο κλάδος της γεωδαισίας ο
οποίος έχει ως αντικείμενο τον έλεγχο και την πιστοποίηση της ορθής
λειτουργίας των οργάνων μέτρησης, που χρησιμοποιούνται σε όλες τις
εφαρμογές της Γεωδαισίας.

Τα όργανα που χρησιμοποιούνται για τη συλλογή μετρήσεων, είναι
υποχρεωτικό να ελέγχονται ως προς τον τρόπο λειτουργίας τους αλλά και
ως προς την ποιότητα των αποτελεσμάτων των μετρήσεων που γίνονται
με αυτά. Οι έλεγχοι αυτοί γίνονται με βάση συγκεκριμένα πρότυπα που
καθορίζονται από διεθνείς οργανισμούς.[Μπαλοδήμος , Σταθάς , 2012]

Πιο συγκεκριμένα όσο αφορά στις διεθνείς συμβάσεις για τα
γεωδαιτικά όργανα έχει υλοποιηθεί η σειρά προτύπων ISO 17123, που
ανάλογα με τα μέρη της (1 έως 8) αναφέρονται και σε διαφορετική
κατηγορία μετρήσεων ή οργάνων που χρησιμοποιούνται στις γεωδαιτικές
εφαρμογές. Τα πρότυπα ISO 17123 (μέρος 1 έως 4) [www.iso.org] έχουν
ως πηγή τα γερμανικά πρότυπα DIN 17823.

Τα πρότυπα ISO 17123 εστιάζουν σε ελέγχους γεωδαιτικών
οργάνων κυρίως στο πεδίο και δεν εφαρμόζουν εργαστηριακούς ελέγχους
με πλήρως ελεγχόμενες συνθήκες.
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Η δημιουργία και η οριστικοποίηση των προτύπων είναι μία
αρκετά μακροχρόνια διαδικασία. Το γεγονός αυτό πολλές φορές
δημιουργεί διάφορα προβλήματα, αφού οι εξελίξεις στην επιστήμη και
στην τεχνολογία είναι ραγδαίες και τα πρότυπα δεν μπορούν να τις
ακολουθήσουν.

Ιδιαίτερα στον τομέα των γεωδαιτικών οργάνων η ραγδαία
τεχνολογική ανάπτυξη έχει φέρει επανάσταση τόσο στην κατασκευή όσο
και στον τρόπο λειτουργίας τους. Έτσι υπάρχουν περιπτώσεις, όπου οι
μεθοδολογίες που ορίζονται από τα πρότυπα να μην είναι ικανές να
δώσουν επαρκές και πλήρες αποτέλεσμα σχετικά με την ακρίβεια και την
αξιοπιστία μέτρησης ενός υπό έλεγχο οργάνου.

Οι τομείς στους οποίους δραστηριοποιούνται οι διεθνείς
οργανισμοί για την αξιοποίηση και βελτίωση των προτύπων ISO σε
σχέση με τον τομέα της Γεωδαισίας συγκεντρώνονται παρακάτω:

 Πρότυπα σχετικά με προσδιορισμούς θέσης, όργανα και
μεθόδους γεωδαιτικών μετρήσεων.

 Έλεγχος και διακρίβωση των οργάνων μέτρησης που
χρησιμοποιούνται.

 Έλεγχοι αποδοχής, εξασφάλιση ποιότητας, πιστοποίησης και η
επίδρασή τους στο επάγγελμα του γεωδαίτη – τοπογράφου
μηχανικού.

Σήμερα πολλά από τα γεωδαιτικά όργανα ελέγχονται από τους
κατασκευαστές τους κατά το στάδιο της παραγωγής. Οι όποιες πιθανόν
ατέλειες αποθηκεύονται στη μνήμη τους και διορθώνονται αυτόματα οι
μετρήσεις την στιγμή που παράγονται, χωρίς να γίνονται αντιληπτές οι
διορθώσεις από τον χρήστη.

Στην Ελλάδα υπάρχουν κανονισμοί και προδιαγραφές σχετικά με
τη μεθοδολογία και την απαιτούμενη ακρίβεια εκτέλεσης των διαφόρων
γεωδαιτικών, τοπογραφικών και κτηματολογικών εργασιών. Αλλά αυτά
δεν συναρτώνται αυστηρά με θεσμικές απαιτήσεις ελέγχου και ρύθμισης
των χρησιμοποιούμενων οργάνων.

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση (ΔΙΠΑΔ/οικ/611/24–7-01)
δίνονται οι πρώτες οδηγίες υποχρεωτικής εφαρμογής για το περιεχόμενο,
τον έλεγχο και την έγκριση Προγράμματος - Ποιότητας Έργου.
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Η παραπάνω υπουργική απόφαση αναφέρεται στον μετρητικό
εξοπλισμό, περιλαμβανομένου και του μη εργαστηριακού εξοπλισμού
(π.χ. τοπογραφικά όργανα) και περιλαμβάνει:

o Καταγραφή προγράμματος ποιότητας έργου
o Τεκμηρίωση υλοποίησης ελέγχων και δοκιμών που προβλέπεται να

γίνουν στο έργο
o Συντήρηση του εξοπλισμού
o Διακρίβωση του εξοπλισμού με κοινές αποδεκτές διαδικασίες που

αναφέρονται στα διεθνή πρότυπα
o Απαγόρευση χρήσης μη διακριβωμένων οργάνων (ΦΕΚ 1013 Β/2-

8-01)
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΘΕΣΗΣ
ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ

2.1 Γενικά

Η αρχή του συστήματος δορυφορικού προσδιορισμού θέσης έγινε
το 1964 με την ανάπτυξη του συστήματος Transit από την συνεργασία
του αμερικάνικου ναυτικού και του πανεπιστημίου Josh Hopkins. Το
σύστημα αρχικά βρήκε εφαρμογή στη ναυσιπλοΐα και στην πλοήγηση
υποβρυχίων και βασίζεται στις ιδιότητες του φαινομένου Doppler.
Αρχικά το σύστημα λειτουργούσε για τους σκοπούς του αμερικανικού
κράτους. Μετά το 1967 αφέθηκε σε εμπορική χρήση με την κατασκευή
δεκτών και υλοποίηση μετρήσεων που αναφέρονταν στην μεταβολή της
απόστασης μεταξύ δέκτη-δορυφόρου για μία συγκεκριμένη χρονική
περίοδο.

Όσο αφορά στην ακρίβεια προσδιορισμού για ακίνητο δέκτη ήταν
μερικά μέτρα, η οποία είναι δυνατό να περιοριστεί στο ένα μέτρο εάν
εφαρμόζονταν ταυτόχρονες παρατηρήσεις του ίδιου διανύσματος βάσης
με μεγάλο βαθμό επαναληψιμότητας των παρατηρήσεων.

Σημαντικό είναι ότι με το σύστημα Transit δόθηκε για πρώτη φορά
τις δεκαετίες 1970-80 η δυνατότητα στην γεωδαιτική κοινότητα να
εκτελέσει και να βελτιώσει συνήθεις γεωδαιτικές εργασίες, όπως η
ίδρυση και μέτρηση γεωδαιτικών δικτύων. [Φωτίου , Πικριδάς , 2012]

Ωστόσο η χρήση περιορισμένου αριθμού δορυφόρων σε
συνδυασμό και με άλλα στοιχεία (περιορισμένη διάρκεια διάβασης του
δορυφόρου, εκπεμπόμενες συχνότητες) οδήγησαν στην απόσυρση του
συστήματος Transit το 1966 και στην προώθηση και ανάπτυξη του
συστήματος GPS.

Το σύστημα GPS άρχισε να σχεδιάζεται και να υλοποιείται
σταδιακά την δεκαετία του 1970 και στόχευε στην συνεχή παροχή
στίγματος με μεγάλη αξιοπιστία και ακρίβεια για παγκόσμια χρήση.
Επίσης το συγκεκριμένο σύστημα είναι το πρώτο από τα σύγχρονα
συστήματα GNSS που είναι λειτουργικό και επιχειρησιακό, ύστερα από
την υλοποίησή του με την κατασκευή κατάλληλων δεκτών και την
εκτόξευση των αντίστοιχων δορυφόρων το 1978.
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2.2 Βασικά χαρακτηριστικά δορυφορικού σήματος

Οι μετρήσεις των συστημάτων GNSS βασίζονται στην μετάδοση
του σήματος που εκπέμπει ο δορυφόρος, το οποίο περιέχει όλη την
πληροφορία που χρειάζεται για τον προσδιορισμό θέσης. Γίνεται
αντιληπτό ότι το σύστημα χαρακτηρίζεται ως παθητικό όσο αφορά στον
εντοπισμό θέσης, διότι για να λειτουργήσει χρειάζεται στοιχεία για τα
χαρακτηριστικά του σήματος. Τέτοια είναι ο χρόνος διάδοσης της
εκπεμπόμενης πληροφορίας καθώς και η θέση του δορυφόρου για
συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

Κάθε δορυφόρος μεταδίδει ένα συγκεκριμένο σύνθετο σήμα που
διαμορφώνεται πάνω σε φέρουσες συχνότητες στην περιοχή του
φάσματος των μικροκυμάτων (L1,L2). Η μετάδοση ενός
ηλεκτρομαγνητικού κύματος μπορεί να περιγραφεί από μία συνάρτηση
ημιτόνου ή συνημιτόνου, η οποία εκφράζει την μεταβολή της έντασης
του ηλεκτρικού ή του μαγνητικού πεδίου ως προς τον χρόνο μετάδοσης
και την απόσταση που διανύεται.

Το σήμα έχει δομηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να λαμβάνονται
υπόψιν ορισμένες παράμετροι, όπως:
 Ακρίβεια θέσης, χρόνου και ταχύτητας
 Παγκόσμια κάλυψη
 Ταυτόχρονη εξυπηρέτηση εκατοντάδων χρηστών
 Ανθεκτικότητα των σημάτων στις παρεμβολές
 Μείωση και απαλοιφή των επιδράσεων της ιονόσφαιρας
 Αυτοέλεγχος του συστήματος
 Ευκολία λήψης και αποδιαμόρφωσης των σημάτων από τους

δέκτες
 Εξυπηρέτηση πολιτικών αναγκών που απαιτούν μεγάλη ακρίβεια

και
 Αξιοπιστία στην συνεργασία με άλλα συστήματα προσδιορισμού

θέσης με χρήση δορυφορικών παρατηρήσεων
[Φωτίου, Λιβιεράτος, 2000]

Το δορυφορικό σήμα μπορεί να διαχωριστεί σε συνιστώσες όπως
είναι οι φέρουσες συχνότητες (ή κύματα φορείς), οι μετρητικοί κώδικες
και τα μηνύματα δεδομένων (ή πλοήγησης) που διαμορφώνουν τους
φορείς. Από το συνδυασμό των δύο συνιστωσών προκύπτει το
δορυφορικό σήμα που εκπέμπεται από τους δορυφόρους προς τους
δέκτες.
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Οι μετρήσεις, εκτός από τους μετρητικούς κώδικες, μπορούν να
πραγματοποιηθούν και στη φάση των φερουσών συχνοτήτων με
σημαντική και αξιοποιήσιμη ακρίβεια.

Οι συνιστώσες του δορυφορικού σήματος εξυπηρετούν ορισμένους
σκοπούς και συνεργάζονται μεταξύ τους. Συγκεκριμένα το ατομικό ρολόι
κάθε δορυφόρου, εκτός από την διατήρηση της ορθής κλίμακας του
χρόνου, είναι υπεύθυνο για την παραγωγή μιας θεμελιώδους συχνότητας.
Από αυτήν προκύπτουν οι δύο βασικές συμφασικές φέρουσες συχνότητες
ή κύματα φορείς L1 και L2. Οι φέρουσες αυτές συχνότητες λειτουργούν
ως μεταφορείς των μηνυμάτων δεδομένων και των μετρητικών κωδίκων,
επομένως διαμορφώνονται από αυτούς.

Οι μετρητικοί κώδικες-σήματα χρησιμοποιούνται διότι κατά τον
προσδιορισμό της θέσης σε πραγματικό χρόνο απαιτείται η μέτρηση
μεταξύ δεκτών και δορυφόρων κατά την διεύθυνση που ενώνει αυτούς
τους δύο, με αποτέλεσμα να εκπέμπεται το σήμα μόνο κατά την φορά
δορυφόρος προς δέκτη. Επομένως χρησιμοποιούνται δύο κώδικες (C/A
και P) που διαφέρουν μεταξύ τους ως προς την διαθεσιμότητα σε
ελεύθερη χρήση.

Οι κώδικες αυτοί είναι μοναδικοί για κάθε δορυφόρο και μπορούν
να αναπαράγονται ακριβώς και στον δέκτη, ανεξάρτητα από την
παραγωγή τους στον δορυφόρο. Επειδή οι κώδικες είναι μοναδικοί και
έχουν γνωστή αλγοριθμική σχέση, ο δέκτης μπορεί να αναγνωρίζει
άμεσα τους δορυφόρους που λαμβάνει από το σύνολο των σημάτων που
εισέρχονται στην κεραία του και να τους παρακολουθεί συνεχώς. Ο
δέκτης κάθε φορά συγκρίνει τον κώδικα με ένα αντίγραφο που παράγεται
από αυτόν και που είναι μετατοπισμένο ως προς το λαμβανόμενο λόγω
του χρόνου ταξιδιού του από τον δορυφόρο στον δέκτη.
[Φωτίου, Πικριδάς, 2012]

Το μήνυμα δεδομένων ή πλοήγησης ή ναυσιπλοΐας περιέχει όλες
τις πληροφορίες που πρέπει να μεταφερθούν στον δέκτη. Περιλαμβάνει
δεδομένα σχετικά με την τροχιά των δορυφόρων και τις παραμέτρους
συγχρονισμού των ρολογιών των δορυφόρων ως προς την ενιαία ορθή
κλίμακα χρόνου. Το μήνυμα δεδομένων έχει ξεκάθαρη δομή (5
υποπλαίσια) που επαναλαμβάνεται ανά ορισμένο σύντομο χρονικό
διάστημα (30 δευτερόλεπτα). Κάθε υποπλαίσιο έχει συγκεκριμένο
μέγεθος και αποτελείται από μία μοναδική δυαδική ακολουθία.
Οποιαδήποτε ακολουθία περιλαμβάνει στοιχεία σχετικά με την
κατάσταση λειτουργίας του δορυφόρου, τις χρονικές παραμέτρους για
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την διόρθωση του δορυφορικού χρόνου, τις διορθώσεις που αφορούν την
ιονοσφαιρική διάθλαση, τον αριθμό της εβδομάδας GPS καθώς και μία
στατιστική εκτίμηση της ακρίβειας του παρατηρούμενου μετρητικού
κώδικα.

2.3 Το σύστημα GPS

Το σύστημα GPS υλοποιείται από τρία μέρη, το τμήμα του
επίγειου ελέγχου, το τμήμα χρηστών και το δορυφορικό τμήμα.

Το τμήμα χρηστών αναφέρεται στον κύριο και βοηθητικό
εξοπλισμό που χρησιμοποιείται κατά την ανάπτυξη επίγειων εφαρμογών
προσδιορισμού θέσης με χρήση δορυφορικών παρατηρήσεων. Επίσης
περιλαμβάνει το λογισμικό καθώς και το γνωστικό και επιστημονικό
υπόβαθρο που απαιτούνται για την ερμηνεία, τον έλεγχο και τη διόρθωση
της διαδικασίας της επίλυσης των παραγόμενων στοιχείων.

Το δορυφορικό τμήμα αποτελείται από συνολικά 32 δορυφόρους,
οι οποίοι εκπέμπουν δορυφορικά σήματα σε συγκεκριμένα
διαμορφωμένες συχνότητες. Με την κατασκευή και αρχή λειτουργίας του
συστήματος είναι απαραίτητη η σταθερή λειτουργία και ανάπτυξη 24
δορυφόρων, με αποτέλεσμα να δίνεται η δυνατότητα ταυτόχρονης
παρατήρησης οκτώ  δορυφόρων. Κάθε ένας από αυτούς τους
δορυφόρους είναι τοποθετημένος σε συγκεκριμένο τροχιακό επίπεδο,
που έχει καθοριστεί ώστε να ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις των γωνιών
κλίσης και θέασης του ελάχιστου αριθμού δορυφόρων από οποιοδήποτε
σημείο της γήινης επιφάνειας. Με βάση το τροχιακό επίπεδο
τοποθέτησης του κάθε δορυφόρου καθορίζονται και τα μεγέθη της
κίνησης του δορυφόρου που περιλαμβάνουν την περίοδο κίνησης αλλά
και την σχεδόν κυκλική τροχιά που αυτός διαγράφει (Η τροχιά που
πραγματοποιεί ο δορυφόρος παρουσιάζει πολύ μικρή εκκεντρότητα με
αποτέλεσμα να χαρακτηρίζεται κυκλική). Για τον υπολογισμό των
στοιχείων αυτών χρησιμοποιούνται παρατηρήσεις του αζιμούθιου και
των γωνιών ύψους αντίστοιχα. Σε περίπτωση απόκλισης της τροχιάς από
την καθορισμένη θέση, κάθε δορυφόρος διαθέτει σύστημα ελέγχου
διόρθωσης και επαναφοράς.

Κάθε δορυφόρος ταξινομείται και διαχωρίζεται από τους
υπόλοιπους με βάση μια σειρά στοιχείων που αναφέρονται στην
ημερομηνία εκτόξευσης, στα στοιχεία κατασκευής, στα στοιχεία του
κώδικα που εκπέμπονται και στον χρόνο που καταγράφεται από το
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πλήθος των ατομικών ρολογιών του. Τα ατομικά ρολόγια/χρονόμετρα
συνεργάζονται με υπολογιστή και κεραίες τηλεπικοινωνίας με
αποτέλεσμα να διατηρείται η ορθή κλίμακα του χρόνου και να υπάρχει
επαρκής επικοινωνία για ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ του δορυφορικού
συστήματος και του τμήματος χρηστών.

Επίσης επικοινωνία υφίσταται μεταξύ του δορυφορικού και του
επίγειου τμήματος ελέγχου. Αν και οι σύγχρονοι δορυφόροι διαθέτουν
εξελιγμένα συστήματα που αυξάνουν την αυτονομία τους, η επικοινωνία
κρίνεται αναγκαία για τον υπολογισμό παραμέτρων και στοιχείων
τροχιάς με μεγάλη ακρίβεια.

Το τμήμα ελέγχου αποτελείται από ένα παγκόσμιο επίγειο δίκτυο
σταθμών που παρατηρούν συνεχόμενα το σύστημα των δορυφόρων, και
με παρατηρήσεις και μεγέθη που συγκεντρώνουν υπολογίζουν και
ελέγχουν τις δορυφορικές τροχιές που τείνουν να αποκλίνουν λόγω της
ύπαρξης του γήινου πεδίου βαρύτητας. Επίσης προετοιμάζουν τα
μηνύματα πλοήγησης, ελέγχουν τον δορυφορικό εντοπισμό, διατηρούν
την ορθή κλίμακα του χρόνου και τέλος κάνουν πρόγνωση των
εκπεμπόμενων δορυφορικών εφημερίδων. Το σύστημα ελέγχου είναι
υπεύθυνο για την συντήρηση του συστήματος WGS 84, όπου το τμήμα
χρηστών αποκτά πρόσβαση σε αυτό μέσω των δορυφορικών εφημερίδων
του μηνύματος πλοήγησης.
[Παραδείσης, 2000]

Όλες οι παραπάνω διαδικασίες υλοποιούνται από τρία συστατικά
μέρη του τμήματος ελέγχου:

 16 μόνιμους σταθμούς παρακολούθησης κατανεμημένους σε
όλη την γη

 4 σταθμούς τηλεπικοινωνιών χωροθετημένους σε συγκεκριμένες
θέσεις

 1 κεντρικό σταθμό ελέγχου που είναι υπεύθυνος για την
συνολική κατάσταση και λειτουργία του δορυφορικού
σχηματισμού
[ Φωτίου, Πικριδάς, 2012]

2.4 Λειτουργία και δομή δεκτών συστήματος GNSS

Ο δέκτης είναι όργανο πολύ υψηλής τεχνολογίας το οποίο μπορεί
να συντονίζεται με δύο βασικές συχνότητες. Κάθε δέκτης αποτελείται
από δύο βασικά χαρακτηριστικά, την κεραία και τον κυρίως δέκτη.
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Η κεραία του δέκτη μπορεί να περιλαμβάνει προενισχυτή χαμηλού
θορύβου του σήματος και μπορεί να είναι είτε ανεξάρτητη μονάδα
συνδεδεμένη με τον κυρίως δέκτη είτε εσωτερική δημιουργώντας μια
συμπαγή κατασκευή.

Ο κυρίως δέκτης αποτελείται από διάφορα τμήματα όπως η
μονάδα αποθήκευσης δεδομένων, η μονάδα επικοινωνίας με τον χρήστη,
παροχή ισχύος, ο μικροεπεξεργαστής, το τμήμα ραδιοσυχνοτήτων και οι
δίαυλοι παρακολούθησης του δορυφορικού σήματος. Στόχος όλων των
δεκτών είναι η απλότητα στον χειρισμό και η επίτευξη της μέγιστης
δυνατής ακρίβειας σε λειτουργία ακόμα και σε δύσκολες συνθήκες
εγκλωβισμού των δορυφορικών σημάτων.
[Φωτίου , Λιβιεράτος , 2000]

2.4.1 Κεραία του δέκτη

Η κεραία λαμβάνει το εξασθενημένο δορυφορικό σήμα από τους
ορατούς δορυφόρους και μόλις το ενισχύσει το προωθεί εσωτερικά στον
δέκτη για περαιτέρω ενίσχυση και επεξεργασία.

Οι κεραίες είναι μικρών διαστάσεων, μικρού βάρους και συνήθως
πολυκατευθεντήριες ώστε να λαμβάνουν σήματα από όλες τις
διευθύνσεις. Επίσης οι κεραίες σχεδιάζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να
μπορούν να λαμβάνουν τουλάχιστον μία από τις φέρουσες συχνότητες.

Για την ορθή λήψη σημάτων θα πρέπει να αποφεύγονται περιοχές
που περιστοιχίζονται από πολλά αντικείμενα, ώστε να ελαττώνεται η
πιθανότητα δημιουργίας σφαλμάτων πολυανάκλασης.

Στοιχεία που χαρακτηρίζουν μία κεραία δέκτη είναι η ευαισθησία
της στην λήψη σημάτων διαφορετικής διεύθυνσης και ορισμένης γωνίας
ύψους καθώς και η σταθερότητα του κέντρου φάσης, που αποτελεί το
κέντρο αναφοράς των μετρήσεων. Σημαντικό είναι ότι ενδεχόμενες
αποκλίσεις μεταξύ του κέντρου φάσης της κεραίας και του σημείου
αναφοράς των μετρήσεων μπορεί να οδηγήσει στην εμφάνιση στατιστικά
σημαντικού συστηματικού σφάλματος.

2.4.2 Κυρίως δέκτης

Αποτελείται από έναν μικροεπεξεργαστή (ο οποίος ελέγχει όλες τις
λειτουργίες και ταυτόχρονα υπολογίζει την θέση σε πραγματικό χρόνο),
από την μονάδα αποθήκευσης δεδομένων (μνήμη τυχαίας προσπέλασης,
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σκληρός δίσκος), την μονάδα επικοινωνίας με τον χρήστη, την μονάδα
παροχής ενέργειας (μπαταρίες ή ηλεκτρικό ρεύμα) και το τμήμα
ραδιοσυχνοτήτων.

Το τμήμα αυτό είναι το πρώτο που αναλαμβάνει την επεξεργασία
των εισερχομένων δορυφορικών σημάτων με την βοήθεια διατάξεων που
διαθέτει. Διατάξεις όπως είναι ταλαντωτές ή ρολόγια τύπου χαλαζία για
την παραγωγή των σημάτων αναφοράς, τους πολλαπλασιαστές για την
δημιουργία μεγαλύτερων συχνοτήτων, τα φίλτρα για την απομάκρυνση
ανεπιθύμητων συχνοτήτων και τους βρόγχους παρακολούθησης. Οι
βρόγχοι παρακολούθησης αναλαμβάνουν την διεξαγωγή των μετρήσεων
των κωδίκων και των φάσεων περιλαμβάνοντας τον προσδιορισμό των
καθυστερήσεων, των φάσεων, φορέων και τον ρυθμό μεταβολής της
απόστασης δορυφόρου δέκτη μέσω της διαδικασίας της συσχέτισης.
Επίσης ο κυρίως δέκτης είναι υπεύθυνος και για την ομαλή εξαγωγή και
μεταφορά των μετρήσεων.

2.5 Παρατηρούμενα μεγέθη και διορθώσεις

Με στόχο την εξαγωγή των παρατηρήσεων το δορυφορικό σήμα
(π.χ. του GPS) αποτελείται από δύο φέρουσες συχνότητες (L1,L2) οι
οποίες διαμορφώνονται από δύο κώδικες ψευδοαποστάσεων PRN και
από ένα μήνυμα δεδομένων. Η μέτρηση στους κώδικες δίνει την
παρατήρηση της ψευδοαπόστασης, ενώ η μέτρηση στους φορείς δίνει την
παρατήρηση της φάσης, λαμβάνοντας υπόψιν και στα δύο είδη
μετρήσεων το φαινόμενο Doppler.

2.5.1 Παρατήρηση της ψευδοαπόστασης

Εάν το ρολόι του δέκτη και του δορυφόρου ήταν ακριβώς
συγχρονισμένα και εάν το μέσο διάδοσης του σήματος ήταν το κενό, τότε
η παρατήρηση της ψευδοαπόστασης θα ήταν ίση με το μήκος μεταξύ του
δορυφόρου και του δέκτη. Εφόσον σε κάθε επίλυση άγνωστες είναι οι
συντεταγμένες του δέκτη, ενώ του δορυφόρου είναι γνωστές, η
παρατήρηση της ψευδοαπόστασης εκφράζει την σχέση ανάμεσα στο
μετρούμενο μέγεθος, την γεωμετρική απόσταση και τα συστηματικά
σφάλματα.
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Η εξίσωση παρατήρησης της ψευδοαπόστασης (2.1), εκφρασμένη
σε μονάδες απόστασης είναι:

i i i i i i
A A A A A AP =p +c δ -c δ +I +T +e  (2.1)

όπου:
 pA

i η γεωμετρική απόσταση δορυφόρου-δέκτη
 δA και δi τα σφάλματα των ρολογιών του δέκτη και του

δορυφόρου αντίστοιχα
 c η ταχύτητα του φωτός
 IA

i ιονοσφαρικό σφάλμα ή ιονοσφαιρική καθυστέρηση
 TA

i τροποσφαιρικό σφάλμα ή τροποσφαιρική καθυστέρηση
 eA

i το τυχαίο σφάλμα της μέτρησης (θόρυβος)

Τα κύρια σφάλματα που εισάγονται στην επίλυση αναφέρονται
στις καθυστερήσεις  του σήματος (σε μονάδες απόστασης). Επίσης
εισάγονται και παράμετροι του ιονοσφαιρικού σφάλματος (που
εξαρτάται από την συχνότητα του φορέα), του τροποσφαιρικού
σφάλματος (που είναι ανεξάρτητο της συχνότητας, επομένως είναι ίδια η
επίδραση για όλες τις παρατηρήσεις), του σφάλματος πολυανάκλασης
(που ελαχιστοποιείται με κατάλληλη επιλογή της θέσης του δέκτη) και
μιας σειράς εναπομεινάντων σφαλμάτων που μαζί με το σφάλμα της
μέτρησης συμπεριφέρονται ως τυχαία σφάλματα.

2.5.2 Παρατήρηση της φάσης

Βασίζεται στη διαδικασία της ταύτισης μεταξύ του αντιγράφου
του σήματος που δημιουργεί ο δέκτης και του σήματος που εκπέμπει ο
δορυφόρος. Ύστερα από την ταύτιση, ο φορέας μπορεί να
παρακολουθείται και να πραγματοποιεί μετρήσεις. Μετά από μία
σύνθετη διαδικασία που υλοποιείται από τους βρόγχους παρακολούθησης
συμπεραίνεται ότι η μέτρηση της φάσης σε έναν φορέα είναι ίση με την
διαφορά φάσης μεταξύ του εισερχόμενου φορέα και του τοπικού
αντίγραφου του.

Η εξίσωση παρατήρησης της φάσης (2.2), εκφρασμένη σε μονάδες
απόστασης είναι:

i i i i i i i
A A A A A A AL =p +c δ -c δ -I +λn +T +e  (2.2)
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όπου:
 pA

i η γεωμετρική απόσταση δορυφόρου-δέκτη
 δA και δi τα σφάλματα των ρολογιών του δέκτη και του

δορυφόρου αντίστοιχα
 c η ταχύτητα του φωτός
 IA

i ιονοσφαρικό σφάλμα ή ιονοσφαιρική καθυστέρηση (με
αντίθετο πρόσημο σε σχέση με την εξίσωση παρατήρησης της
ψευδοαπόστασης)

 TA
i τροποσφαιρικό σφάλμα ή τροποσφαιρική καθυστέρηση

 λnA
i ακέραιος αριθμός ασαφειών φάσης

 eA
i το τυχαίο σφάλμα της μέτρησης (θόρυβος)

Για τον υπολογισμό της γεωμετρικής απόστασης ισχύουν τα ίδια
πράγματα με την παρατήρηση της ψευδοαπόστασης ενώ
διαφοροποιούνται οι επιδράσεις της ιονόσφαιρας και εισάγονται τα
σφάλματα που οφείλονται στην ασάφεια φάσης.

Η επίδραση της ιονόσφαιρας είναι τέτοια ώστε να εμφανίζονται
διαφορετικές τιμές σε κάθε συχνότητα, και επιδρά με αντίθετο πρόσημο
αλλά ίση απόλυτη τιμή σε σχέση με την εξίσωση της ψευδοαπόστασης.
Επίσης έχουν εισαχθεί τα σφάλματα που αναγνωρίζονται ως θόρυβος ενώ
αντίθετα έχουν αγνοηθεί τα σφάλματα πολυανάκλασης.

2.5.3 Διόρθωση δορυφορικού χρόνου

Τα συστήματα GNSS χρησιμοποιούν σύνολο από χρονόμετρα-
ρολόγια που διαθέτουν οι δορυφόροι αλλά και οι δέκτες. Τα ατομικά
ρολόγια παρέχουν μεγάλη ακρίβεια (της τάξης των 10-13 sec) και
σταθερότητα στην ατομική κλίμακα του χρόνου και στη συχνότητα των
παραγόμενων σημάτων.

Κάθε ατομικό ρολόι που λειτουργεί σε δορυφόρο ή δέκτη οφείλει
να συγχρονίζεται με τον ενιαίο χρόνο GPS και διορθώνεται από το
σύνολο ρολογιών των τμημάτων ελέγχου και δορυφόρων. Ωστόσο οι
ονομαστικοί χρόνοι των ατομικών ρολογιών των δορυφόρων αλλά και
των δεκτών αναφέρονται σε ανεξάρτητες μεταξύ τους χρονικές κλίμακες.
Επομένως οι ονομαστικοί χρόνοι διαφέρουν από το ενιαίο σύστημα
χρόνου εξαιτίας των σφαλμάτων του ρολογιού τους.

Τα σφάλματα των ρολογιών έχουν μοντελοποιηθεί διότι έχει
προκύψει ότι απόκλιση χρόνου της τάξης του 1 nano second αντιστοιχεί
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σε σφάλμα θέσης 30 εκατοστών. Όλες οι παράμετροι που
χρησιμοποιούνται για την διόρθωση του δορυφορικού χρόνου
περιλαμβάνονται στο μήνυμα δεδομένων και σχετίζονται με την
παραγωγή του σήματος και τα στοιχεία της εκπεμπόμενης εφημερίδας.
Η ακρίβεια της διόρθωσης του χρόνου ως προς τον χρόνο GPS με βάση
τις παραμέτρους του μηνύματος δεδομένων είναι της τάξης των μερικών
δεκάδων nano second. Η ακρίβεια προσδιορισμού των παραμέτρων
αυτών επηρεάζεται και από παράγοντες που ενδέχεται να καθυστερήσουν
τη διάδοση του σήματος. Τέτοιοι είναι οι ατμοσφαιρικές συνθήκες και το
φαινόμενο της πολυανάκλασης ή και αδυναμίες του χρησιμοποιούμενου
εξοπλισμού μετρήσεων. Ο ακριβής υπολογισμός του πραγματικού
χρόνου εκπομπής του σήματος είναι απαραίτητος διότι μέσω αυτού θα
γίνει αναγωγή στη σωστή εποχή εκπομπής του σήματος και συνεπώς στις
σωστές συντεταγμένες του δορυφόρου.

2.6 Μέθοδοι δορυφορικού εντοπισμού

Πολλές μέθοδοι δορυφορικού εντοπισμού έχουν αναπτυχθεί με την
αναβάθμιση και εξέλιξη των δορυφορικών δεκτών. Η επιλεγμένη κάθε
φορά μεθοδολογία βασίζεται στον χρόνο μέτρησης και στην αβεβαιότητα
που επιθυμεί ο χρήστης για μία συγκεκριμένη εφαρμογή. Τα δορυφορικά
συστήματα GNSS και οι σύγχρονοι δέκτες δίνουν την δυνατότητα να
συνδυαστούν σε μια ευρεία γεωδαιτική εφαρμογή όλες οι μέθοδοι.

Μία πρώτη διάκριση των μεθόδων δορυφορικού εντοπισμού
αφορά στον χρόνο προσδιορισμού των συντεταγμένων. Έτσι προκύπτει:

 Ο προσδιορισμός συντεταγμένων σε πραγματικό χρόνο (real time
positioning-RTP), όπου προκύπτουν οι συντεταγμένες την χρονική
στιγμή εκτέλεσης των μετρήσεων.

 Ο εκ των υστέρων προσδιορισμός (post processing positioning-
PPP), όπου προκύπτουν οι συντεταγμένες μετά την ολοκλήρωση
των μετρήσεων, στο γραφείο.

Μία άλλη διάκριση αφορά στην κίνηση των δεκτών κατά την διάρκεια
των μετρήσεων. Διακρίνεται:

 Σε στατικό εντοπισμό (static positioning), όπου οι δέκτες
παραμένουν ακίνητοι στο σημείο τοποθέτησης τους κατά την
διάρκεια των μετρήσεων, για συγκεκριμένο χρόνο.
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 Σε κινηματικό εντοπισμό (kinematic positioning), όπου
προσδιορίζονται οι συντεταγμένες του δέκτη, ο οποίος κινείται,
καταγράφοντας μετρήσεις σε όλη την διαδρομή του είτε σε τυχαίες
θέσεις είτε σε σημεία που επιλέγει ο χρήστης.
[Λάμπρου, Πανταζής, 2010]

Τέλος αναφέρονται δυο μεθοδολογίες εντοπισμού που
χρησιμοποιούνται ευρέως στις σύγχρονες γεωδαιτικές εφαρμογές και
καλύπτουν το αντικείμενο της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας.

 Η μέθοδος του σχετικού στατικού εντοπισμού (relative static),
όπου ο πρώτος δέκτης (base) τοποθετείται σε σημείο γνωστών
συντεταγμένων και ο δεύτερος δέκτης (rover) κατά τη διάρκεια
των παρατηρήσεων παραμένει ακίνητος σε κάθε άγνωστο σημείο,
για κάποιο χρονικό διάστημα. Το διάστημα αυτό προσαρμόζεται
στον αριθμό των παρατηρούμενων δορυφόρων, την επιθυμητή
αβεβαιότητα, το μέγεθος της βάσης και μπορεί να κυμαίνεται από
10 λεπτά έως και 1 ώρα με σκοπό να προκύπτει αβεβαιότητα μέχρι
και λίγα χιλιοστά (mm).

 Η μέθοδος του σχετικού κινηματικού εντοπισμού σε πραγματικό
χρόνο (real time kinematic), όπου ο δέκτης (base) τοποθετείται σε
σημείο γνωστών συντεταγμένων και ο κινούμενος δέκτης αλλάζει
γρήγορα θέση μεταξύ των σημείων παρατήρησης. Ο ρυθμός
καταγραφής των μετρήσεων είναι συνήθως 30 έως 60
δευτερόλεπτα ανάλογα με την εφαρμογή. Με την συγκεκριμένη
μεθοδολογία επιτυγχάνεται αβεβαιότητα στην μέτρηση λίγων
εκατοστών (cm).
[Λάμπρου, Πανταζής, 2010]

2.7 Σφάλματα των μετρήσεων με συστήματα GNSS

Όσο αφορά στον προσδιορισμό θέσης με χρήση δορυφορικών
παρατηρήσεων υπάρχει ικανός αριθμός παραγόντων που ενδέχεται να
δημιουργήσει σφάλματα. Όπως αναφέρθηκε το σύστημα μέτρησης
περιλαμβάνει τους δέκτες, τους δορυφόρους καθώς και την μεταξύ τους
απόσταση, που στην συγκεκριμένη περίπτωση αντιστοιχίζεται στην
ατμόσφαιρα. Επομένως κρίνεται σωστό να αναφερθούν οι τρεις
συνιστώσες του συστήματος και τα σφάλματα που προκαλούν καθώς
επίσης και οι μέθοδοι που τα αντιμετωπίζουν.
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Τα συστηματικά σφάλματα που επηρεάζουν τον προσδιορισμό θέσης με
δορυφορικές παρατηρήσεις κατηγοριοποιούνται ως εξής:

 Σφάλματα που σχετίζονται με τους δορυφόρους: σφάλμα
δορυφορικής τροχιάς, σφάλμα ρολογιού δορυφόρου και σφάλμα
επιλεκτικής διαθεσιμότητας.

 Σφάλματα που σχετίζονται με τους δέκτες: σφάλμα ρολογιού του
δέκτη, σφάλμα μεταβολής κέντρου φάσης του δέκτη, σφάλμα
αβεβαιότητας γνωστού σημείου και τυχαία σφάλματα της
παρατήρησης.

 Σφάλματα που σχετίζονται με την διάδοση του σήματος:
τροποσφαιρικό σφάλμα, ιονοσφαιρικά σφάλματα, ατμοσφαιρικές
καθυστερήσεις, σφάλμα πολυανάκλασης και σφάλμα ολίσθησης
κύκλων. [Φωτίου, Πικριδάς, 2012]

Στις αναφορές δεν εξετάζονται και αναλύονται τα τυχαία σφάλματα
που είναι αναπόφευκτα, κατά την εκτέλεση των μετρήσεων, και
θεωρούνται στοιχεία του θορύβου των μετρήσεων.

Ένας ακόμα παράγοντας που κατέχει σημαντικό ρόλο στην
διαδικασία του προσδιορισμού θέσης (και του χρόνου κατά περίπτωση)
είναι η γεωμετρική μορφή του δορυφορικού σχηματισμού. Είναι
προφανές ότι ο δέκτης θα πρέπει κατά τη διάρκεια των μετρήσεων να
επικοινωνεί με καθορισμένο αριθμό δορυφόρων, ανάλογα με την μέθοδο
που χρησιμοποιείτε, για  συγκεκριμένο ελάχιστο-προτεινόμενο χρόνο και
σύμφωνα με γενικές αρχές που αφορούν την γωνία ύψους και τον
ανοικτό ορίζοντα.
Στην συνέχεια παρουσιάζονται τα σφάλματα που σχετίζονται με τον
εντοπισμό θέσης καθώς και οι προτεινόμενες διαδικασίες για την
ελαχιστοποίησή τους.

2.7.1 Σφάλματα που σχετίζονται με τους δορυφόρους

Το σφάλμα που δημιουργείται από την τροχιά των δορυφόρων.
Ουσιαστικά το σήμα μεταδίδεται στην διεύθυνση που συνδέει τον δέκτη
με τον δορυφόρο, επομένως η συνιστώσα του σφάλματος σε αυτήν την
διεύθυνση επηρεάζει την αβεβαιότητα των μετρήσεων. Κρίνεται
αναγκαίο να είναι γνωστή η θέση των δορυφόρων με πολύ μεγάλη
ακρίβεια, και αν αυτό δεν είναι δυνατό να είναι γνωστές οι συστηματικές
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παρεκκλίσεις της θέσης και της ταχύτητας του δορυφόρου από την
πραγματική θέση ώστε να εφαρμόζονται οι αναγκαίες διορθώσεις.

Όσο αφορά στην αντιμετώπιση των σφαλμάτων που δημιουργούνται από
την τροχιά των δορυφόρων, αυτή γίνεται με την χρήση εφημερίδων
ακριβείας (precise ephemeris, precise orbit) που προκύπτουν από την
συγκέντρωση των παρατηρήσεων και της επίλυσης τους από τα κέντρα
ανάλυσης. Τα υπολογιστικά κέντρα ανάλυσης δίνουν μεγάλης τάξης
ακρίβειας τροχιές σε σύντομο χρονικό διάστημα, και πλέον σε μερικές
περιπτώσεις σε πραγματικό χρόνο. Άρα το πρόβλημα της επίδρασης των
σφαλμάτων των τροχιών στην ακρίβεια προσδιορισμού της θέσης παύει
να απασχολεί εάν χρησιμοποιηθούν τροχιές που έχουν προκύψει είτε από
τα υπολογιστικά κέντρα ανάλυσης είτε από την IGS ( International GNSS
System).

Τα σφάλματα που προκύπτουν από το ρολόι του δορυφόρου,
οφείλονται στην αδυναμία συγχρονισμού του ατομικού ρολογιού του
κάθε δορυφόρου με τον χρόνο GPS (GPS Time). Εφόσον ο χρόνος αυτός
αποτελεί την ενιαία κλίμακα χρόνου του συστήματος θα πρέπει να
συμμορφωθούν σε αυτήν τα ρολόγια των δορυφόρων. Για να
διευκολυνθεί όμως η διαδικασία επιλέχθηκε η ελεύθερη ροή του χρόνου
με αποτέλεσμα να δημιουργούνται οι αποκλίσεις μεταξύ των δυο
συστημάτων μέτρησης του χρόνου, που πλέον όμως μπορεί να
καταγραφεί και να υπολογιστεί με την χρήση μαθηματικού μοντέλου.

Επομένως η απαλλαγή από τα σφάλματα που δημιουργούνται λόγω του
ρολογιού του δορυφόρου γίνεται μέσω του υπολογισμού του σφάλματος
αυτού, για κάθε δορυφόρο. Η διόρθωση γίνεται με την χρήση μιας
πολυωνυμικής σχέσης που περιέχει συντελεστές που είναι γνωστοί από
το μήνυμα πλοήγησης με μεγάλη ακρίβεια.

Τέλος τα σφάλματα λόγω επιλεκτικής διαθεσιμότητας, αναφέρεται
ότι οφείλονται σε σκόπιμη μείωση της παρεχόμενης ακρίβειας
εντοπισμού για τους πολιτικούς χρήστες. Χαρακτηριστικό είναι ότι λόγω
της σκοπιμότητας της διαθεσιμότητας εμφανίζονται διαφορετικού
μεγέθους σφάλματα ανάλογα με την μέθοδο μέτρησης τα οποία θα
πρέπει να απαλειφθούν, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις μετρήσεων ακριβείας.

Λόγω της σκόπιμης μείωσης της ακρίβειας γίνεται αντιληπτό πως
δίνεται στον χρήστη η επιλογή να μην χρησιμοποιήσει την λειτουργία
αυτή (SA off) μέσω εντολής στον δέκτη που χρησιμοποιεί, επομένως να
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εξαλείψει σε μεγάλο βαθμό και τα σφάλματα που οφείλονται σε αυτήν
την λειτουργεία.

2.7.2 Σφάλματα που σχετίζονται με τους δέκτες

Το σφάλμα που προκύπτει από το ρολόι του δέκτη (όμοια με το
σφάλμα του ρολογιού του δορυφόρου που αναλύθηκε πριν)  και η
αδυναμία συγχρονισμού του ρολογιού του δέκτη με την κλίμακα του
χρόνου GPS αποτελούν κύριες πηγές εισαγωγής σφαλμάτων. Ωστόσο
αναφέρεται ότι η τυπική λύση πλοήγησης περιλαμβάνει και τον
υπολογισμό του σφάλματος του ρολογιού. Επίσης επισημαίνεται ότι το
σφάλμα του ρολογιού του δέκτη είναι συνάρτηση του χρόνου, επομένως
μπορεί να υπολογίζεται σε κάθε σειρά μετρήσεων και να απαλείφεται
όταν γίνονται μετρήσεις με δύο δέκτες.

Άρα για την ελαχιστοποίηση του σφάλματος του ρολογιού του δέκτη,
επιλέγονται κάθε φορά οι κατάλληλες μέθοδοι μέτρησης που
εξασφαλίζουν ικανοποιητική ακρίβεια προσδιορισμού της θέσης αλλά
και τον υπολογισμό των διορθώσεων του χρόνου του δέκτη που
εισάγονται στην επίλυση με αποτέλεσμα ο δέκτης να διορθώνει τον
χρόνο του ως προς τον χρόνο GPS.

Τα περισσότερα σφάλματα κατά τον προσδιορισμό θέσης με
δορυφορικές παρατηρήσεις οφείλονται στην μεταβολή του κέντρου
φάσης της κεραίας του δέκτη. Η φύση του προβλήματος αναφέρεται στην
αδυναμία ταύτισης του κέντρου φάσης της κεραίας του δέκτη (σημείο
που αναφέρονται οι μετρήσεις GPS) και του σημείου αναφοράς της
κεραίας (σημείο ως προς το οποίο προσδιορίζεται το ύψος της κεραίας).
Χαρακτηριστικό είναι ότι το κέντρο φάσης είναι διαφορετικό για κάθε
συχνότητα (π.χ. L1, L2) και μεταβάλλεται συναρτήσει της γωνίας ύψους
και του αζιμούθιου.

Από την αναφορά των σφαλμάτων που οφείλονται στην κεραία του
δέκτη προκύπτει ότι τα σφάλματα αυτά ελαχιστοποιούνται είτε με την
χρήση ίδιων κεραιών στα άκρα μιας μικρής βάσης μέτρησης με τον ίδιο
προσανατολισμό ( όπου η επίδραση της μεταβολής των κέντρων φάσης
θα είναι αμελητέα), είτε με τη γνώση των συντελεστών των μέσων τιμών
μετατοπίσεων των κέντρων φάσης κάθε κεραίας σε κάθε συχνότητα, εάν
χρησιμοποιούνται διαφορετικοί δέκτες. Στη δεύτερη περίπτωση θα
πρέπει να είναι γνωστές οι καλύτερες τιμές των μέσων μεταθέσεων
(εκκεντρότητα) που χρησιμοποιούνται για τη βαθμονόμηση των κεραιών.
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Οι διάφορες αυτές μεθοδολογίες και οι βαθμονομήσεις
πραγματοποιούνται από επιστημονικά εργαστήρια ή και υπηρεσίες όπως
η IGS (International GNSS System). Άρα όλες οι πρωτογενείς
παρατηρήσεις διορθώνονται αφαιρώντας την τιμή της μεταβολής των
κέντρων φάσης των κεραιών που έχει προκύψει από παρεμβολή ανάλογα
με τη γωνία ύψους κάθε δορυφόρου και την εποχή μέτρησης. Αντίστοιχα
οι μέσες τιμές των μεταθέσεων των κέντρων φάσης χρησιμοποιούνται
επίσης και για την αναγωγή των παρατηρήσεων στο σημείο αναφοράς
της κεραίας και στη συνέχεια στα γεωμετρικά κέντρα και στο σημείο της
ΦΓΕ.

Τέλος θα πρέπει να αναφερθούν και σφάλματα μικρότερης
σημασίας που οφείλονται στα τυχαία σφάλματα παρατηρήσεων αλλά και
στην αβεβαιότητα προσδιορισμού του γνωστού (σταθερού) σημείου. Τα
τυχαία σφάλματα των παρατηρήσεων αναφέρονται σε αυτά που
ουσιαστικά απαλείφονται όσο αυξάνονται οι επαναλήψεις των
μετρήσεων. Επομένως η ελαχιστοποίηση αυτού του είδους των
σφαλμάτων μπορεί να πραγματοποιηθεί με τη λύση που προσφέρει η
επαναληψιμότητα των μετρήσεων αλλά και μέσω της χρήσης
παραγώγων/συνθετικών παρατηρήσεων.

Επίσης σφάλματα που οφείλονται στον προσδιορισμό των
συντεταγμένων του σημείου που διατηρείται σταθερό κατά την επίλυση,
οδηγούν σε συστηματική απόκλιση των γεωκεντρικών συντεταγμένων
(ΔΧ, ΔΥ, ΔΖ) που προκύπτουν από τον δορυφορικό προσδιορισμό
θέσης. Ωστόσο το σφάλμα αυτό δεν απασχολεί πλέον διότι είναι δυνατός
ο προσδιορισμός με ακρίβεια και ευκολία ενός σημείου με διάφορες
μεθόδους (είτε χρησιμοποιώντας επίγειες είτε δορυφορικές
παρατηρήσεις). [Φωτίου, Πικριδάς, 2012]

2.7.3 Σφάλματα που σχετίζονται με το μέσο διάδοσης του σήματος

Το τροποσφαιρικό και το ιονοσφαιρικό σφάλμα  οφείλονται
αντίστοιχα σε δύο διαφορετικά τμήματα της ατμόσφαιρας, τα οποία είναι
η τροπόσφαιρα (Η<50km) και η ιονόσφαιρα (50<Η<100km), και
επηρεάζουν την διαδρομή του δορυφορικού σήματος. Η αρχή και των
δυο κατηγοριών σφαλμάτων βασίζεται στην αλλαγή της διαδρομής του
σήματος καθώς διανύει τα τμήματα της ατμόσφαιρας με αποτέλεσμα να
υπάρχουν χρονικές καθυστερήσεις λόγω της μείωσης της ταχύτητας
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διάδοσης και της καμπυλότητας της τροχιάς από την αλλαγή της
κατεύθυνσης σε σχέση με την ευθύγραμμη πορεία.

Το τροποσφαιρικό σφάλμα οφείλεται στην τροποσφαιρική
διάθλαση που δημιουργεί καθυστέρηση στην διάδοση του σήματος. Η
τροποσφαιρική διάθλαση εξαρτάται από τη θερμοκρασία, την πίεση και
την υγρασία καθώς επίσης και από την απόσταση που διανύεται στην
τροπόσφαιρα, τη ζενίθια γωνία και το υψόμετρο του δέκτη.

Τα σφάλματα που οφείλονται στην τροπόσφαιρα μπορούν να
ελαχιστοποιηθούν χρησιμοποιώντας τυπικά μοντέλα ατμόσφαιρας
(Hopfiled, Saastamoinen)  όταν διαχειρίζονται διανύσματα βάσης της
τάξης των 15-20km. Τα μοντέλα αυτά περιλαμβάνουν τις τιμές όλων
εκείνων των παραμέτρων που θα οδηγήσουν στην απαλοιφή των
σφαλμάτων. Αντίστοιχα για προσδιορισμό θέσης σε μικρότερη απόσταση
μπορούν χρησιμοποιηθούν δύο μέθοδοι για την ελαχιστοποίηση του
τροποσφαιρικού σφάλματος.

 Η πρώτη, αφορά στη μελέτη των μετεωρολογικών
συνθηκών της περιοχής μελέτης, σύμφωνα με τις μετρήσεις
εδάφους και υγρασίας.

 Η δεύτερη, αφορά στη χρήση μετρήσεων GNSS για τον
προσδιορισμό των τροποσφαιρικών παραμέτρων κατά  τη
διάρκεια της συνόρθωσης των παρατηρήσεων.
[Δερμάνης, Ρωσσικόπουλος, Φωτίου, 2005]

Το ιονοσφαιρικό σφάλμα οφείλεται στην ιονοσφαιρική διάθλαση
που δημιουργείται λόγω της ύπαρξης ιονιζόντων αερίων και ελεύθερων
ηλεκτρονίων/ιόντων στο συγκεκριμένο κομμάτι της ατμόσφαιρας. Όπως
και η τροπόσφαιρα, έτσι και η ιονόσφαιρα αποτελεί μέσο διασποράς για
το σήμα αλλά σε αντίθεση με προηγουμένως η διασπορά αυτή εξαρτάται
από την συχνότητα του σήματος. Επίσης η ιονοσφαιρική καθυστέρηση
είναι ανάλογη της πυκνότητας των ηλεκτρονίων (TEC) με αποτέλεσμα το
ιονοσφαιρικό σφάλμα να μεταβάλλεται σε σύντομα χρονικά διαστήματα
(Αυτό σημαίνει ότι μεταβάλλεται πολλές φορές σε χρονική περίοδο 24
ωρών και να χαρακτηρίζεται από υποβάθμιση του φαινόμενου ή αντίθετα
και έξαρση αυτού).

Η ελαχιστοποίηση των σφαλμάτων που οφείλονται στην
ιονόσφαιρα, μπορεί να επιτευχθεί με την χρήση δεκτών του συστήματος
GNSS που μετρούν σε δύο συχνότητες. Με δέκτες δύο συχνοτήτων το
ιονοσφαιρικό σφάλμα μπορεί να απαλειφθεί με την χρήση κατάλληλου
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γραμμικού συνδυασμού πρωτογενών παρατηρήσεων (χρήση
μαθηματικού μοντέλου).

Επίσης γίνεται αναφορά στο σφάλμα που προκαλείται από
πολυανάκλαση του σήματος. Ως πολυανάκλαση ορίζεται το φαινόμενο
κατά το οποίο το ίδιο δορυφορικό σήμα λαμβάνεται και από άλλη ή
άλλες έμμεσες διαδρομές εκτός από την κανονική πορεία εξαιτίας της
ανάκλασης του σε γειτονικές επιφάνειες. Μέσω της διαδικασίας αυτής
γίνεται αντιληπτό ότι το σήμα ακολουθεί μεγαλύτερη διαδρομή.
Επομένως καθυστερεί να επιστρέψει στον δέκτη, με αποτέλεσμα να
υπάρχει αδυναμία συσχετισμού των παρατηρήσεων για την εξαγωγή των
μετρήσεων.
[Φωτίου, Πικριδάς, 2012]

Η ελαχιστοποίηση αυτού του τύπου σφαλμάτων γίνεται δυνατή με
κατάλληλη επιλογή της γεωμετρίας του περιβάλλοντος χώρου, της ορθής
επιλογής της θέσης του δέκτη και από την μέτρηση με δέκτες δύο
συχνοτήτων. Το σφάλμα πολυανάκλασης είναι πολύ ιδιαίτερο για κάθε
ξεχωριστή περίπτωση, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να μοντελοποιηθεί
και να εισαχθούν οι παράμετροι στην επίλυση.

Τέλος γίνεται αναφορά στα σφάλματα που προκύπτουν από την
ολίσθηση κύκλων. Όπου περιπτώσεις εμποδίων στην πορεία του
δορυφορικού σήματος, αδυναμίας των ηλεκτρονικών κυκλωμάτων του
δέκτη ή και υψηλής ιονοσφαιρικής δραστηριότητας έχουν ως
αποτέλεσμα την απώλεια λήψης και συνεπώς το φαινόμενο της απώλειας
κύκλων. Μετά την απώλεια λήψης σήματος, από την στιγμή
επανεγκλωβισμού του σήματος από τον δέκτη όλες οι επόμενες
μετρήσεις είναι επηρεασμένες κατά τον ίδιο ακέραιο αριθμό κύκλων που
μεσολάβησαν στο διάστημα αδυναμίας λήψης.
[Φωτίου, Πικριδάς, 2012]

Το σφάλμα της ολίσθησης κύκλων είναι συστηματικό και ο
εντοπισμός του γίνεται με χρήση γραμμικών συνδυασμών και λαμβάνει
μεγάλο κομμάτι των δραστηριοτήτων της προ επεξεργασίας των
παρατηρήσεων.

2.7.4 Σφάλματα που σχετίζονται με τη γεωμετρία μεταξύ δορυφόρων

Η γεωμετρία των δορυφόρων εκπροσωπεί τις γεωμετρικές θέσεις
των δορυφόρων που χρησιμοποιεί κάθε σύστημα GNSS. Οι γεωμετρικές
θέσεις των δορυφόρων σε συνδυασμό με την τοποθέτηση του
δορυφορικού δέκτη στην περιοχή μελέτης, δημιουργούν ένα γεωμετρικό
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ιδεατό σχήμα (τετράπλευρο) που ανάλογα με τις ιδιότητές του, επηρεάζει
την ακρίβεια και την ορθότητα των μετρήσεων.

Κύριοι παράγοντες που επηρεάζουν το σφάλμα αυτής της κατηγορίας
είναι το αζιμούθιο και η γωνία ύψους που μπορεί να μετρήσει ο δέκτης,
καθώς επηρεάζουν τον αριθμό των δορυφόρων που παρατηρούνται.

Το μέτρο της ακρίβειας των μετρήσεων είναι ένας αδιάστατος
αριθμός που αναφέρεται ως δείκτης αλλοίωσης της ακρίβειας (Dilution of
Precision-DOP).

Οι δείκτες DOP είναι γεωμετρικοί δείκτες που αντιπροσωπεύουν
τη γεωμετρική συμβολή των παρατηρήσεων σε μια λύση εντοπισμού. Ο
αριθμός των δορυφόρων που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της
θέσης και η σχετική γεωμετρία τους ως προς τον ορίζοντα προσδιορίζουν
το σφάλμα υπολογισμού της θέσης ενός χρήστη. Υφίστανται διαφορετικά
είδη δεικτών που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της
αβεβαιότητας προσδιορισμού του χρόνου ή των συντεταγμένων κατά μία
διεύθυνση.

 PDOP: Δείκτης αλλοίωσης της ακρίβειας σχετικά με την θέση,
αποτελεί μέτρο της αβεβαιότητας στον προσδιορισμό των
τριδιάστατων γεωκεντρικών συντεταγμένων.

 HDOP: Δείκτης αλλοίωσης της ακρίβειας κατά την οριζόντια
διεύθυνση, αποτελεί μέτρο της αβεβαιότητας στην οριζόντια θέση
(οριζοντιογραφικές συντεταγμένες).

 VDOP: Δείκτης αλλοίωσης της ακρίβειας κατά την κατακόρυφη
διεύθυνση, αποτελεί μέτρο της αβεβαιότητας σε κατακόρυφη θέση
(υψόμετρο).

 TDOP: Δείκτης αλλοίωσης της ακρίβεια του χρόνου, αποτελεί
μέτρο αβεβαιότητας του ρολογιού του δέκτη.

Οι τιμές των δεικτών DOP προκύπτουν από τα στοιχεία της διαγωνίου
του πίνακα μεταβλητότητας-συμμεταβλητότητας για τον προσδιορισμό
θέσης και ανάλογα με τα στοιχεία της διαγωνίου που χρησιμοποιούνται
επιτρέπουν τον υπολογισμό διαφορετικών δεικτών όπως PDOP, HDOP,
VDOP και TDOP. Όσο μεγαλύτερο είναι το μέγεθος των δεικτών τόσο
χειρότερη είναι η σχετική γεωμετρία δορυφόρων-δέκτη, που συνεπάγεται
και μικρότερη δυνατή ακρίβεια από τη χρήση των συγκεκριμένων
μετρήσεων. [Langley, 1999].
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Οι τιμές που ενδέχεται να πάρει ο δείκτης αλλοίωσης και ο
αντίστοιχος χαρακτηρισμός της ακρίβειας παρουσιάζονται στον πίνακα
2.1. [Langley, 1999]

ΤΙΜΗ DOP ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ

1 Ιδανικός

2-4 Πολύ καλός

4-6 Καλός

6-8 Μέτριος

8-20 Ανεπαρκής

Πίνακας 2.1 Χαρακτηρισμός πιθανών τιμών DOP

Για να πραγματοποιήσει μετρήσεις ένας δέκτης του συστήματος
GNSS πρέπει να λαμβάνει ταυτόχρονες παρατηρήσεις από τουλάχιστον 4
δορυφόρους. Εάν οι δορυφόροι που είναι ορατοί την περίοδο των
μετρήσεων είναι περισσότεροι, για τον υπολογισμό της τιμής του δείκτη
αλλοίωσης, επιλέγονται εκείνοι που δημιουργούν την καλύτερη
γεωμετρία.

Οι καλύτερες συνθήκες μετρήσεων αναφέρονται στην ύπαρξη ενός
δορυφόρου στο ζενίθ (δηλαδή περίπου στην κατακόρυφο του δέκτη) και
των υπόλοιπων τριών να σχηματίζουν ισόπλευρο τρίγωνο. Όλοι μαζί
δημιουργούν ένα ιδεατό τετράπλευρο που ανάλογα με τον όγκο του
επηρεάζει την τιμή των δεικτών αλλοίωσης της ακρίβειας.

Οι παραπάνω δείκτες αλλοίωσης εάν πολλαπλασιαστούν με το
σφάλμα των μετρήσεων (σm) , που εξαρτάται από όλες τις πηγές
σφαλμάτων του δορυφορικού συστήματος που αναπτύχθηκαν στην
παράγραφο §2.7, προκύπτει το συνολικό σφάλμα (σΡ) προσδιορισμού
είτε της θέσης ως προς κάποιες συνιστώσες είτε του χρόνου.

Στον πίνακα 2.2 παρουσιάζονται συγκεντρωτικά τα σφάλματα
προσδιορισμού που προκύπτουν από την εξίσωση 2.3.

P
P m

m

σDOP= σ DOP σ
σ
   (2.3)
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Όπου:
o σm σφάλμα των μετρήσεων
o σΡ συνολικό σφάλμα προσδιορισμού θέσης με το δορυφορικό

σύστημα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ

Σφάλμα τρισδιάστατου
εντοπισμού

2 2 2
m Χ Y ZPDOP σ =± σ +σ +σ

Σφάλμα δυσδιάστατου
εντοπισμού

2 2
m Ε ΝΗDOP σ =± σ +σ

Τυπική απόκλιση
υψομέτρου

2
m Up UpVDOP σ =± σ =±σ

Τυπική απόκλιση
χρόνου

2
m t tTDOP σ =± σ =±σ

Πίνακας 2.2 Συνολικά σφάλματα δορυφορικού συστήματος GNSS

Επομένως για να πραγματοποιηθούν μετρήσεις που είναι
αποδεκτές ως προς την ακρίβεια πρέπει οι τιμές των δεικτών αλλοίωσης
να κυμαίνονται από 1-6. Αυτό προϋποθέτει ταυτόχρονες παρατηρήσεις
σε μεγάλο πλήθος δορυφόρων, οι οποίοι εξαπλώνονται μακρύτερα
μεταξύ τους, ώστε να μην δημιουργούνται μεγάλες περιοχές αμοιβαίας
επικάλυψης, που αντιστοιχούν σε μεγάλη αβεβαιότητα προσδιορισμού
θέσης.

Η ελαχιστοποίηση του σφάλματος λόγω γεωμετρίας των
δορυφόρων πραγματοποιείται με την δυνατότητα που προσφέρουν τα
σύγχρονα προγράμματα επεξεργασίας των μετρήσεων του συστήματος
GNSS σχετικά με τον σχεδιασμό και προγραμματισμό (Planning) των
μετρήσεων πεδίου (A-priori).

Μέσω της δυνατότητας αυτής ελέγχεται, εκ των προτέρων, το
εύρος των τιμών του δείκτη αλλοίωσης της ακρίβειας καθώς επίσης και ο
αριθμός των διαθέσιμων και ορατών δορυφόρων με δεδομένα εισαγωγής
στο λογισμικό τις γεωδαιτικές συντεταγμένες της περιοχής μελέτης και
την ημέρα και ώρα μετρήσεων αντίστοιχα, όπως παρουσιάζεται στις
εικόνες 2.1 και 2.2.
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Εικόνα 2.1 Πλήθος δορυφόρων σε στάδιο προγραμματισμού μετρήσεων

Εικόνα 2.2 Εύρος τιμών δείκτη αλλοίωσης ακρίβειας σε στάδιο
προγραμματισμού μετρήσεων
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 17123-8

3.1  Γενικά

Οι έλεγχοι που περιέχονται στα παγκόσμια πρότυπα ISO έχουν
σκοπό να επιβεβαιώσουν την καταλληλόλητα κάποιου οργάνου για
συγκεκριμένη εργασία και να εξασφαλίσουν τις απαιτήσεις που τίθενται.

Δεν πρόκειται για ελέγχους αποδοχής και δοκιμασίες επιδόσεων
των ακριβειών απόδοσης σε σύνθετες διαδικασίες στο ύπαιθρο. Το
κομμάτι αυτό μπορεί να θεωρηθεί ως το πρώτο βήμα της διαδικασίας του
υπολογισμού της αβεβαιότητας μιας μέτρησης. Η αβεβαιότητα αυτή
εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως είναι η επαναληψιμότητα, η
επανεκτέλεση, η ανιχνευσιμότητα και μια σειρά από πιθανά σφάλματα.

Τα παγκόσμια πρότυπα ISO παρέχουν το σύνολο των απαιτήσεων που
πρέπει να ικανοποιούνται κατά τον έλεγχο των οργάνων και περιέχουν
μέρη τα οποία είναι τα εξής:

 (17123-1): Θεωρία
 (17123-2): Επίπεδα
 (17123-3): Θεοδόλιχα
 (17123-4): Ηλεκτροπτικά όργανα μέτρησης μηκών (όργανα EDM).
 (17123-5): Ηλεκτρονικά ταχύμετρα (όργανα Total Stations)
 (17123-6): Περιστροφικά lasers
 (17123-7): Σύγχρονα Ηλεκτροπτικά όργανα
 (17123-8): Δέκτες του συστήματος GNSS
(www.iso.org) [ISO]

Η διαδικασία για την διακρίβωση δεκτών του συστήματος GNSS
περιλαμβάνεται στο 8ο μέρος του ISO υπ’ αριθμόν 17123-8, με τίτλο:
″Εργασίες πεδίου για τον έλεγχο γεωδαιτικών και τοπογραφικών
οργάνων – 8ο μέρος: Επίγειοι δέκτες συστήματος GNSS με την μέθοδο
εντοπισμού σε πραγματικό χρόνο (RTK) ″.

Σκοπός του ISO 17123-8 είναι να καθορίσει τις εργασίες πεδίου
και τους υπολογισμούς που πρέπει να πραγματοποιηθούν για την
εκτίμηση και τον προσδιορισμό της αβεβαιότητας των δορυφορικών
συστημάτων  (περιλαμβάνοντας εκτός από το σύστημα GPS και το
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GLONASS και μελλοντικά το GALLILEO) χρησιμοποιώντας την
κινηματική μέθοδο (RTK) προσδιορισμού θέσης σε πραγματικό χρόνο.
Επίσης αναφέρεται και στον βοηθητικό εξοπλισμό κατά την χρήση σε
κατασκευαστικές, τοπογραφικές και βιομηχανικές χρήσεις.

Η χρήση του προτύπου ISO 17123-8 είναι ευρεία, διότι
εφαρμόζεται ακόμα και κράτη όπως η Αμερική, η Ιαπωνία και η Κίνα
που συμμετέχουν με δικές τους κυβερνητικές ανεξάρτητες οργανώσεις
(ANSI-American National Standards Institute, JISC-Japanese Industrial
Standards Committee SAC-Standardization Administration of China
αντίστοιχα) στις διεθνείς διασκέψεις. Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με το
σύστημα προτύπων της Αμερικής, ο έλεγχος των δεκτών GNSS
πραγματοποιείται σε αντιστοιχία με το βρετανικό πρότυπο (BS EN
61108-1:2003), που πλέον έχει αντικατασταθεί από το διεθνές πρότυπο
ISO 17123-8. Αντίστοιχα οι αρμόδιοι φορείς της Κίνας και της Ιαπωνίας
εφαρμόζουν τις προϋποθέσεις του διεθνούς προτύπου, έχοντας
πραγματοποιήσει ορισμένες αλλαγές στις απαιτήσεις του ώστε να
ικανοποιούνται οι συνθήκες μετρήσεων που επικρατούν στα
συγκεκριμένα κράτη.

3.2 Περιγραφή μεθόδου

Η μέθοδος προσδιορισμού θέσης σε πραγματικό χρόνο (Real Time
Positioning) χρησιμοποιείται κατά το στάδιο των ελέγχων και
υλοποιείται με την χρήση ενός δέκτη σε ένα σταθερό σημείο (base-
reference) και ενός κινούμενου (rover).

Ο δέκτης που τοποθετείται στο σταθερό σημείο και παραμένει
ακίνητος σε όλη την διάρκεια των μετρήσεων, είναι εκείνος που
ελέγχεται.

Για την ενεργοποίηση του συστήματος προσδιορισμού θέσης σε
πραγματικό χρόνο δεν χρειάζεται ξεχωριστός δέκτης αναφοράς. Και οι
δύο δέκτες που χρησιμοποιούνται μετρούν ταυτόχρονα και στη συνέχεια
υπολογίζουν τα αποτελέσματά τους με την χρήση ασύρματης
επικοινωνίας. Ο κινούμενος δέκτης προσδιορίζει σε πραγματικό χρόνο
τις συντεταγμένες της κεραίας σε οποιοδήποτε σύστημα αναφοράς
ικανοποιεί τον χρήστη. Για πρακτικούς λόγους οι τριδιάστατες
γεωκεντρικές συντεταγμένες μετασχηματίζονται σε οριζοντιογραφικές
και σε γεωμετρικό υψόμετρο.



36

Σύμφωνα με το ISO 17123-8 (www.iso.org) κατά την έναρξη των
διαδικασιών ελέγχου, αναφέρεται ότι είναι σημαντικό για τον χειριστή να
ελέγξει ότι ο εξοπλισμός, ο δέκτης και η κεραία του ικανοποιούν την
ελάχιστη ακρίβεια για την καθορισμένη εφαρμογή. Ο δέκτης, η κεραία
και ο συμπληρωματικός εξοπλισμός για τους κινούμενους δέκτες θα
πρέπει να έχει ελεγχθεί, ώστε να βρίσκεται σε ικανοποιητική κατάσταση
σύμφωνα με τις μεθόδους που αναφέρονται.
Ο έλεγχος θα πρέπει να ικανοποιεί συγκεκριμένες απαιτήσεις όπως:

 ελάχιστο αριθμό δορυφόρων
 μέγιστη τιμή ακρίβειας προσδιορισμού θέσης
 ελάχιστο χρόνο παρατήρησης
 άλλες συνθήκες
Επίσης αναφέρονται οι επιθυμητές τιμές ανοχής του σφάλματος

που μπορούν να περιέχονται στην κέντρωση και στην μέτρηση του ύψους
της κεραίας  και ορίζονται στο ±1 mm. Ωστόσο δεν προσδιορίζεται η
μέθοδος που θα ικανοποιούνται οι συνθήκες αυτές.

Τα αποτελέσματα του ελέγχου επηρεάζονται από πολλές
συνθήκες, όπως είναι:

 Η ορατότητα του δορυφορικού δικτύου που επιτυγχάνεται σε
κάθε σημείο μέτρησης

 Οι συνθήκες του τροποσφαιρικού και του ιονοσφαιρικού
σφάλματος

 Η ανάπτυξη πολυανάκλασης στα σημεία μέτρησης
 Η ακρίβεια μέτρησης που καθορίζεται από τον εξοπλισμό και

από την ποιότητα του λογισμικού που χρησιμοποιείται για την
επίλυση ή του συστήματος που μεταβιβάζει τα δεδομένα
μεταξύ του σταθερού και του κινούμενου δέκτη
(www.iso.org)

3.3 Διαδικασία ελέγχου σύμφωνα με το ISO 17123-8

Η διαδικασία ελέγχου υλοποιείται από ένα δέκτη (base σε σταθερό
σημείο, ο οποίος ελέγχεται) και από έναν κινούμενο δέκτη (rover σε δύο
διαφορετικές θέσεις). Η τοποθέτηση του κινούμενου δέκτη θα ήταν καλό
να υλοποιείται σε κοντινή απόσταση από την περιοχή ελέγχου και να
επιλέγεται αξιοποιώντας τα χαρακτηριστικά αυτής. (σχήμα 3.1) Η
απόσταση μεταξύ των δύο θέσεων του κινούμενου δέκτη (a) θα πρέπει να
είναι το ελάχιστο 2m και να μην ξεπερνάει τα 20m.
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Σχήμα 3.1 Σχηματική αναπαράσταση των διαδικασιών ελέγχου

Η οριζόντια απόσταση και η υψομετρική διαφορά μεταξύ των
δυο θέσεων του κινούμενου δέκτη θα πρέπει να έχουν προκύψει με
μεθόδους (διαφορετικές από την μέθοδο προσδιορισμού θέσης σε
πραγματικό χρόνο), με αβεβαιότητα καλύτερη από ±3 mm.
Οι τιμές αυτές ορίζονται ως πρότυπες τιμές και στις δύο διαδικασίες
ελέγχου.

Οι οριζόντιες αποστάσεις και οι υψομετρικές διαφορές που
υπολογίζονται από τις συντεταγμένες που θα προκύψουν με τις
δορυφορικές μετρήσεις θα συγκριθούν με τις αντίστοιχες πρότυπες, με
σκοπό να εξεταστεί εάν οι μετρήσεις εμπεριέχουν ή όχι χονδροειδή
σφάλματα. Ωστόσο οι πρότυπες τιμές δεν χρησιμοποιούνται κατά το
στάδιο των στατιστικών ελέγχων.

Μία σειρά μετρήσεων αποτελείται από 5 set. Κάθε set μετρήσεων
αντίστοιχα αποτελείται από συνεχείς παρατηρήσεις για τον κινούμενο
δέκτη. Η χρονική διαφορά μεταξύ των σετ ορίζεται περίπου στα 5 λεπτά.

Η απαίτηση αυτή συνεπάγεται ότι η χρονική περίοδος υλοποίησης
των μετρήσεων είναι 25 λεπτά, επομένως θα ήταν καλό τα 5 σετ και για
τις δύο θέσεις του κινούμενου δέκτη να ισοκατανέμονται σε αυτόν τον
χρόνο.

Εξαιτίας της περιόδου μεταβολής των ασαφειών φάσης που
ορίζεται στα 20 λεπτά, γίνεται κατανοητό ότι η μετρητική διαδικασία
καλύπτει την χρονική αυτή περίοδο.
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Ο χρόνος εκκίνησης των διαφορετικών σειρών μετρήσεων πρέπει
να διαφέρει κατά 90 λεπτά. Με αυτόν τον τρόπο ικανοποιούνται οι
συνθήκες που αναφέρονται σε αλλαγή του δορυφορικού σχηματισμού
και στις συνθήκες που επικρατούν στην ιονόσφαιρα και στην
τροπόσφαιρα.

Οι τιμές της τυπικής απόκλισης υπολογίζονται για τα μετρούμενα
μεγέθη ουσιαστικά αντιπροσωπεύουν την τάξη μεγέθους της ακρίβειας
που μπορεί να επιτευχθεί στον εντοπισμό θέσης με δορυφορικές
παρατηρήσεις, συμπεριλαμβάνοντας τους περισσότερους από τους
παράγοντες που τον επηρεάζουν.

Για να επιτευχθούν τα επιθυμητά αποτελέσματα μπορούν να
ακολουθηθούν δύο διαφορετικές διαδικασίες πεδίου, η απλοποιημένη και
η πλήρης διαδικασία ελέγχου.

Ουσιαστικά, πρόκειται για την περιγραφή της ίδιας διαδικασίας με
συντομευμένο τρόπο και ο χειριστής του οργάνου καλείται να επιλέξει
την καταλληλότερη, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της συγκεκριμένης
εργασίας.

3.3.1 Απλοποιημένη διαδικασία ελέγχου (Simplified test procedure)

Η απλοποιημένη διαδικασία ελέγχου αποτελείται από μία σειρά
μετρήσεων (επομένως από 5 σετ μετρήσεων) και δίνει εκτίμηση της
ακρίβειας του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται σε μία εφαρμογή, μέσα
στα όρια μίας συγκεκριμένης αποδεκτής απόκλισης.

Τα αποτελέσματα της διαδικασίας αυτής προέρχονται από
περιορισμένο αριθμό μετρήσεων και επομένως δεν είναι δυνατόν να
αποδίδουν πλήρως την αβεβαιότητα των μετρήσεων και δεν
εφαρμόζονται στατιστικοί έλεγχοι.

3.3.1.1 Μετρήσεις

Για την έναρξη των μετρήσεων, τοποθετείται ο υπό έλεγχο δέκτης
GNSS στην θέση 2 (σχήμα 3.1). Κατά την τοποθέτηση του δέκτη πρέπει
να δίνεται ιδιαίτερη σημασία στην κέντρωση, στην οριζοντίωση και στην
μέτρηση του ύψους της κεραίας. Οι μετρήσεις περιλαμβάνουν 5 set
παρατηρήσεων των συνιστωσών του διανύσματος βάσης μεταξύ του
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σταθερού δέκτη και των δύο θέσεων που τοποθετείται ο κινούμενος
δέκτης.

Στον πίνακα 3.1 παρουσιάζεται το διάγραμμα κωδικοποίησης που
αναφέρεται στις μετρήσεις που πρέπει να γίνουν σε κάθε σειρά και σετ
μεταξύ του σταθερού και του κινούμενου δέκτη.

Όπου κάθε σετ μετρήσεων αποτελείται από xi,j,k , yi,j,k, hi,j,k με τα x,
y, h να αντιστοιχούν στις συντεταγμένες του κινούμενου δέκτη στο
τοπικό σύστημα αναφοράς. Ο δείκτης (i) αντιστοιχεί στην σειρά
μετρήσεων, ο δείκτης (j) στο set των μετρήσεων και ο δείκτης (k) στην
θέση του κινούμενου δέκτη. Με αυτό τον τρόπο προκύπτουν 5 set
συντεταγμένων x,y,h για κάθε ένα από τα δύο διαφορετικά σημεία που
τοποθετείται ο κινούμενος δέκτης.

Πίνακας 3.1 Απεικόνιση κωδικοποίησης και αναγραφής μετρήσεων

3.3.1.2 Υπολογισμοί

Για κάθε set μετρήσεων (από 1 έως 5) και για την μοναδική σειρά
μετρήσεων, υπολογίζονται η οριζόντια απόσταση και η υψομετρική
διαφορά μεταξύ των σημείων που τοποθετήθηκε ο κινούμενος δέκτης
(rover). Κάθε μέγεθος που προσδιορίζεται, συγκρίνεται απευθείας με τις
πρότυπες τιμές (απόστασης και υψομετρικής διαφοράς) με σκοπό να
ανιχνευθούν τυχόν χονδροειδή σφάλματα. Επίσης υπολογίζεται η τυπική
απόκλιση των αποτελεσμάτων και γίνεται σύγκριση με τις πρότυπες
τιμές, σύμφωνα με τους τύπους:
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i 2 2
j i,j,2 i,j,1 i,j,2 i,j,1D = (x -x ) +(y -y ) (3.1)

i
j i,j,2 i,j,1Δh =h -h (3.2)

*
D,i,j i,jε =D -D (3.3)

*
h,i,j i,jε =h -h (3.4)

Όπου:

 D*, h* είναι οι πρότυπες τιμές της οριζόντιας απόστασης και της
υψομετρικής διαφοράς αντίστοιχα

 εD,i,j και εh,i,j είναι οι διαφορές μεταξύ των πρότυπων και των
«μετρημένων» οριζόντιων αποστάσεων και υψομετρικών
διαφορών

Κάθε υπολογισμένη απόκλιση θα πρέπει να βρίσκεται μέσα στα όρια
επιτρεπόμενης παρέκκλισης που καθορίζεται από την ικανοποίηση των
παρακάτω συνθηκών.

D,i,j xyε 2.5 2 σ   (3.5)

h,i,j hε 2.5 2 σ   (3.6)

Όπου:

 σx,y,σh είναι είτε η πειραματική τυπική απόκλιση της μιας μέτρησης
υπολογισμένη σύμφωνα με την πλήρη διαδικασία ελέγχου, είτε με
τιμές που έχουν δοθεί από τον κατασκευαστή των οργάνων.

Εάν καμία από τις αποκλίσεις δεν ικανοποιεί τις παραπάνω συνθήκες
(3.5 και 3.6) για συγκεκριμένη εργασία, είναι ανάγκη να γίνουν έλεγχοι
για την εύρεση της πηγής των σφαλμάτων μέσω της επανάληψης του
ελέγχου.

Αναφέρεται ότι για την πληρέστερη κατανόηση των συμβολισμών,
ακολουθήθηκαν κυρίως αυτοί που χρησιμοποιεί το διεθνές πρότυπο ISO
17123-8.
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3.3.2 Πλήρης διαδικασία ελέγχου (Full test procedure)

Ο πλήρης έλεγχος συνιστάται να εφαρμόζεται για να καθοριστεί η
μέγιστη ακρίβεια που μπορεί να επιτευχθεί όσο αφορά τον εξοπλισμό
που χρησιμοποιείται.

Η πλήρης διαδικασία ελέγχου μπορεί να εφαρμοστεί για να
καθοριστεί:

1) Η ακρίβεια μέτρησης με τον εξοπλισμό υπό συγκεκριμένες
συνθήκες (περιλαμβάνοντας όλες τις περιόδους επιρροής)
2) Η ακρίβεια μέτρησης με τον εξοπλισμό που έχει χρησιμοποιηθεί
σε διαφορετικές χρονικές περιόδους ή υπό διαφορετικές συνθήκες
3) Η δυνατότητα σύγκρισης μεταξύ διαφορετικών εξοπλισμών
(που έχουν διαφορετική ακρίβεια μέτρησης), υπό παρόμοιες
συνθήκες εφαρμογής.

Εφαρμόζονται στατιστικοί έλεγχοι για να καθοριστεί εάν το δείγμα
που αναπαριστούν οι μετρήσεις ανήκει στον ίδιο πληθυσμό με αυτό που
προέκυψαν τα θεωρητικά στατιστικά μεγέθη και κατά πόσο δύο δείγματα
από διαφορετικά πειράματα ανήκουν στον ίδιο πληθυσμό.

3.3.2.1 Μετρήσεις

Στον πλήρη έλεγχο χρησιμοποιείται το ίδιο πεδίο ελέγχου (σχήμα
3.1) που πραγματοποιείται και ο απλοποιημένος έλεγχος αλλά
διαφοροποιείται το πλήθος των μετρήσεων. Πραγματοποιούνται 3 σειρές
μετρήσεων (επομένως 15 set) με την κωδικοποίηση αυτών να ακολουθεί
την αντίστοιχη της απλοποιημένης διαδικασίας.

Κάθε σειρά μετρήσεων θα πρέπει να πραγματοποιείται με διαφορά
τουλάχιστον 90 λεπτών από την προηγούμενη.

3.3.2.2 Υπολογισμοί

Οι υπολογισμοί πραγματοποιούνται σε δύο στάδια.

 Στο πρώτο γίνεται έλεγχος ύπαρξης χονδροειδών σφαλμάτων στις
μετρήσεις, όπως και στην απλοποιημένη διαδικασία ελέγχου.

 Στο δεύτερο στάδιο υπολογίζονται τα στατιστικά μεγέθη-τιμές.
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 Υπολογισμός στατιστικών μεγεθών

Αρχικά με την εφαρμογή της θεωρίας ελαχίστων τετραγώνων
συνολικά για όλες τις μετρήσεις, υπολογίζεται η μέση τιμή των
συντεταγμένων για τις δύο θέσεις που έχει τοποθετηθεί ο δέκτης rover.

3 5

k i,j,k
i=1 j=1

1x = x
15 ,

3 5

k i,j,k
i=1 j=1

1y = y
15 ,

3 5

k i,j,k
i=1 j=1

1h = h
15 (3.7)

Υπολογίζονται τα υπόλοιπα για όλες τις παρατηρήσεις σύμφωνα με τις
σχέσεις 3.8:

x_i,j,k k i,j,kr =x -x , y_i,j,k k i,j,kr =y -y , h_i,j,k k i,j,kr =h -h
(3.8)

k=1,2,j=1,...5,i=1,2,3

Υπολογίζεται ο βαθμός ελευθερίας της επίλυσης σύμφωνα με τη σχέση
3.9 και οι τυπικές αποκλίσεις της μίας μέτρησης των συντεταγμένων
σύμφωνα με την σχέση 3.10:

x y hV =V =V =(m n-1) p=(3 5-1) 2=28    (3.9)

Όπου:
 Vx, Vy, Vh βαθμός ελευθερίας επίλυσης
 m o αριθμός των σειρών μετρήσεων
 n ο αριθμός των σετ μετρήσεων
 p το πλήθος των διαφορετικών θέσεων του κινούμενου δέκτη

2
x

x
x

r
=

V
s


,

2
y

y
y

r
s =

V


,

2
h

h
h

r
s =

V

 (3.10)

Τελικά υπολογίζεται και η τυπική απόκλιση της καλύτερης τιμής
προσδιορισμού οριζοντιογραφικής θέσης (siso-RTK-xy) και υψομέτρου (siso-

RTK-h) σύμφωνα με τις σχέσεις 3.11 και 3.12:

iso-RTK-x
2

yy
2

x= +ss s (3.11)

iso-RT hK-hs =s (3.12)
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3.3.3 Στατιστικοί έλεγχοι

Οι στατιστικοί έλεγχοι προτείνεται να γίνονται μόνο κατά την
πλήρη διαδικασία ελέγχου. Για την ορθότητα των αποτελεσμάτων, οι
στατιστικοί έλεγχοι πρέπει να γίνονται με τη χρήση του συνδυασμού της
τυπικής απόκλισης μέτρησης ((siso-RTK-xy) και (siso-RTK-h)) και του βαθμού
ελευθερίας, που προέκυψαν από τη διαδικασία των μετρήσεων και της
επίλυσης. (www.iso.org)

Με βάση τις παραπάνω τιμές τίθενται τα εξής ερωτήματα:

i. Είναι η υπολογισμένη τυπική απόκλιση (siso-RTK-xy) των
οριζοντιογραφικών συντεταγμένων μικρότερη από την αντίστοιχη
τιμή που δίνεται από τον κατασκευαστή ή από κάποια άλλη
προκαθορισμένη τιμή;

ii. Είναι η υπολογισμένη τυπική απόκλιση προσδιορισμού (siso-RTK-h)
του υψομέτρου μικρότερη από την αντίστοιχη τιμή που δίνεται από
τον κατασκευαστή ή από κάποια άλλη προκαθορισμένη τιμή;

Με την πραγματοποίηση 2 εφαρμογών της πλήρους διαδικασίας
ελέγχου σε διαφορετικές χρονικές περιόδους τίθενται τα εξής ερωτήματα:

iii. Μπορούν δύο διαφορετικές τυπικές αποκλίσεις που αναφέρονται
στις οριζοντιογραφικές συντεταγμένες (x,y) δύο διαφορετικών
δειγμάτων μετρήσεων, να ανήκουν στον ίδιο πληθυσμό,
υποθέτοντας ότι τα δύο δείγματα έχουν τον ίδιο βαθμό ελευθερίας;

iv. Μπορούν δύο διαφορετικές τυπικές αποκλίσεις που αναφέρονται
στο υψόμετρο (h) δύο διαφορετικών δειγμάτων μετρήσεων, να
ανήκουν στον ίδιο πληθυσμό, υποθέτοντας ότι τα δύο δείγματα
έχουν τον ίδιο βαθμό ελευθερίας;

Όπου οι δύο τυπικές αποκλίσεις  μπορούν να προκύψουν από:

 Δύο δείγματα μετρήσεων του ίδιου δέκτη σε διαφορετικές στιγμές

 Δύο δείγματα μετρήσεων διαφορετικών δεκτών.

Όλοι οι έλεγχοι πραγματοποιούνται για επίπεδο εμπιστοσύνης 95%
και για βαθμό ελευθερίας 28 για καθεμία από τις οριζοντιογραφικές
συντεταγμένες και το υψόμετρο συντεταγμένες. (www.iso.org)
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 Ερώτημα 1

Η μηδενική υπόθεση, δηλαδή ότι η υπολογισμένη τυπική απόκλιση
(siso-RTK-xy) είναι μικρότερη ή ίση από μια θεωρητική ή προκαθορισμένη
τιμή δεν απορρίπτεται εάν ικανοποιείται η παρακάτω υπόθεση:

2 2
0,95 x y 0,9

iso-R
5

xy xT y y
x y

K-x

χ (V +V ) χ (56)
σ =σ

V +V 56
s   

(3.13)
iso-RTK y-xy x xy

74.47σ =σ 1.15
56

s   

Όπου:

 σx,y προκαθορισμένη τυπική απόκλιση από τον κατασκευαστή.

 χ2 η τιμή της κατανομής χ2 για συγκεκριμένη τιμή βαθμού
ελευθερίας (r) και επίπεδο εμπιστοσύνης (1-α).

Σε διαφορετική περίπτωση, η μηδενική υπόθεση απορρίπτεται.

 Ερώτημα 2

Η μηδενική υπόθεση, δηλαδή ότι η υπολογισμένη τυπική απόκλιση
(siso-RTK-h) είναι μικρότερη ή ίση από μια θεωρητική ή προκαθορισμένη
τιμή δεν απορρίπτεται εάν ικανοποιείται η παρακάτω υπόθεση:

2 2
0,95 h 0,95

hiso-RT
h

K h-h

χ (V ) χ (28)
σ σ

V 28
s    

(3.14)
iso-R hTK-h h

41,34σ =σ 1.22
28

s   

Όπου:

 σh προκαθορισμένη τυπική απόκλιση από τον κατασκευαστή.

 χ2 η τιμή της κατανομής χ2 για συγκεκριμένη τιμή βαθμού
ελευθερίας (r) και επίπεδο εμπιστοσύνης (1-α).

Σε διαφορετική περίπτωση, η μηδενική υπόθεση απορρίπτεται.
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 Ερώτημα 3

Ελέγχεται, μέσω στατιστικού ελέγχου, αν οι υπολογισμένες τυπικές
αποκλίσεις μοναδιαίου ορισμού της θέσης, δύο διαφορετικών δειγμάτων,
ανήκουν στον ίδιο πληθυσμό.

Η αντίστοιχη μηδενική υπόθεση δεν απορρίπτεται αν ισχύει η συνθήκη
3.15.

iso-RTK-xy

iso-RTK-xy

2
1-a/2 x y x y

1-a/2 x y x y

1 ( ) F (V +V ,V +V )
F (V +V ,V +V )

s
s

 


 
 

iso-RTK-xy

iso-RTK-xy

2
0.975

0.975

1 ( ) F (56.65)
F (56.

s
s65)

 
 (3.15)

iso-RTK-xy

iso-RTK-xy

2
s
s

0.59 ( ) 1.70 


Όπου:

 x yV +V  άθροισμα βαθμών ελευθερίας για τη δεύτερη εφαρμογή.

 s υπολογισμένη τυπική απόκλιση από τη δεύτερη εφαρμογή.

 F η τιμή της κατανομής Fischer για συγκεκριμένη τιμή βαθμού
ελευθερίας (r) και επίπεδο εμπιστοσύνης (1-a/2).

Σε διαφορετική περίπτωση, η μηδενική υπόθεση απορρίπτεται.

 Ερώτημα 4

Ελέγχεται, μέσω στατιστικού ελέγχου, αν οι υπολογισμένες τυπικές
αποκλίσεις ορισμού του υψομέτρου, δύο διαφορετικών δειγμάτων,
ανήκουν στον ίδιο πληθυσμό.

Η αντίστοιχη μηδενική υπόθεση δεν απορρίπτεται αν ισχύει η συνθήκη
3.16.

iso-RTK-h

iso-RTK-h

2
1-a/2 h

1-a/2 h

1 ( ) F (V ,V )
F (V ,V

s
) s h

h

 





iso-RTK-h

iso-RTK-h

2
0.975

0.975

1 ( ) F (28.28)
F (28.

s
s28)

 
 (3.16)
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iso-RTK-h

iso-RTK-h

2s
s

0.47 ( ) 2.13 


Όπου:

 hV άθροισμα βαθμών ελευθερίας για τη δεύτερη εφαρμογή.

 s υπολογισμένη τυπική απόκλιση από τη δεύτερη εφαρμογή.

 F η τιμή της κατανομής Fischer για συγκεκριμένη τιμή βαθμού
ελευθερίας (r) και επίπεδο εμπιστοσύνης (1-a/2).

Σε διαφορετική περίπτωση, η μηδενική υπόθεση απορρίπτεται.

3.4 Εφαρμογή προτύπου ISO 17123-8

Με σκοπό τη μελέτη του ισχύοντος προτύπου ελέγχου
δορυφορικών δεκτών GNSS, πραγματοποιήθηκε εφαρμογή της
απλοποιημένης και της πλήρους διαδικασίας ελέγχου όπως αναφέρθηκε
στα κεφάλαια 3.3.1 και 3.3.2.

Η εφαρμογή πραγματοποιήθηκε σε εξωτερική βάση ελέγχου όπου
και επιλέχθηκαν τρείς κορυφές (Β5, Β6, Β7) που χρησιμοποιήθηκαν για
να γίνουν οι παρατηρήσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου. Η
σχετική θέση και οι αποστάσεις μεταξύ των κορυφών που
χρησιμοποιήθηκαν παρουσιάζονται στο σχήμα 3.2.

Σχήμα 3.2 Σχετική θέση κορυφών πεδίου ελέγχου προτύπου ISO 17123-8
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Οι πρότυπες τιμές της υψομετρικής διαφοράς και της απόστασης
μεταξύ των κορυφών Β6 και Β7, που χρησιμοποιούνται στους
στατιστικούς ελέγχους, είναι διαθέσιμες και προσδιορισμένες με υψηλή
ακρίβεια από ολοκληρωμένο γεωδαιτικό σταθμό πρώτης τάξης.

Η διαδικασία των μετρήσεων της απλοποιημένης διαδικασίας
ελέγχου αποτελείται από μία σειρά μετρήσεων, ενώ η πλήρης διαδικασία
από τρεις σειρές. Κάθε μία από τις σειρές μετρήσεων αποτελείται από 5
set παρατηρήσεων μεταξύ δύο θέσεων του κινούμενου δέκτη (Β6, Β7)
και του σταθερού δέκτη (Β5). Τα αποτελέσματα της μοναδιαίας
μέτρησης με τη μέθοδο RTK είναι οι συντεταγμένες (x,y) σε αυθαίρετο
σύστημα αναφοράς και το γεωμετρικό υψόμετρο (h), οι οποίες είναι
διαθέσιμες άμεσα και καταγράφονται στην μονάδα αποθήκευσης του
δέκτη που συμπληρώνει την διαδικασία των μετρήσεων.

Η διαδικασία των μετρήσεων ξεκινά με την εγκατάσταση του
δέκτη που παραμένει σταθερός (στην κορυφή Β5) σε όλη τη διάρκεια
των μετρήσεων και ονομάζεται base.

Στη συνέχεια αποκαθίστανται η επικοινωνία του δέκτη base με
τον δέκτη rover μέσω ραδιοζεύξης, και δημιουργούνται οι συνθήκες που
επιτρέπουν τη μέτρηση με τη μέθοδο RTK. Εφόσον ικανοποιούνται οι
συνθήκες συνδεσιμότητας μεταξύ των δύο δεκτών, ο κινούμενος δέκτης
τοποθετείται εναλλάξ στις κορυφές Β6 και Β7 και πραγματοποιούνται οι
μετρήσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ISO.

Ύστερα από την ολοκλήρωση κάθε σειράς μετρήσεων μεσολαβεί
διάστημα 90 λεπτών για τη συνέχιση της διαδικασίας.

Με την ολοκλήρωση των μετρήσεων, πραγματοποιήθηκε αρχικά
έλεγχος των παρατηρήσεων μεταξύ των διαφορετικών σειρών ώστε να
ανιχνευθούν ενδεχόμενα χονδροειδή σφάλματα και για τις δύο
κατηγορίες ελέγχου.

Οι τιμές ελέγχου (τυπική απόκλιση) έχουν προκύψει σύμφωνα με
τον νόμο μετάδοσης των σφαλμάτων, αξιοποιώντας τα στοιχεία του
κατασκευαστή σχετικά με την αβεβαιότητα προσδιορισμού των
συντεταγμένων. Τα στοιχεία αυτά καθορίζονται από το μέγιστο μήκος
διανύσματος βάσης που δημιουργείται μεταξύ δύο κορυφών. Για τους
υπολογισμούς το μήκος αυτό θεωρήθηκε 2km.
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Αβεβαιότητα προσδιορισμού Τιμή ελέγχου

Οριζοντιογραφική ±10mm±1PPM
2

2
6

2.000.00010 1 10.20mm
10

     
 

Κατακόρυφη ±20mm±1PPM
2

2
6

2.000.00020 1 14.30mm
10

     
 

 Απλοποιημένη διαδικασία ελέγχου

-Ελεγχόμενος δέκτης (base) : Τrimble 5800 (S/N 4712130157 )
-Καιρικές συνθήκες: Καλός καιρός, Άπνοια
-Ημερομηνία: 16-4-2015
-Πρότυπη τιμή απόστασης: DB6-B7=10.139m
-Πρότυπη τιμή υψομετρικής διαφοράς: ΔΗB6-B7=0.001m
-Οριζοντιογραφική τυπική απόκλιση ελέγχου: σxy =±10mm
-Υψομετρική τυπική απόκλιση ελέγχου: σh=±14mm

Χρησιμοποιώντας τις εξισώσεις 3.1-3.4 υπολογίζονται τα στοιχεία
της επίλυσης και τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον πίνακα 3.2.
Προκύπτει ότι όλες οι τιμές απόκλισης που προέκυψαν ικανοποιούν τις
συνθήκες που θέτει το πρότυπο και προσδιορίζονται σύμφωνα με τις
εξισώσεις 3.5 και 3.6.

Πίνακας 3.2 Μετρήσεις και αποτελέσματα εφαρμογής απλοποιημένης
διαδικασίας ελέγχου

Όπου:
 Τιμή ελέγχου αποστάσεων D,i,jε 2.5 2 10.20 36(mm)    

 Τιμή ελέγχου υψομετρικών διαφορών h,i,jε 2.5 2 14.30 51( )mm    

Όλες οι επιμέρους τιμές αποκλίσεων ικανοποιούν την συνθήκη ελέγχου.
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 Πλήρης διαδικασία ελέγχου

-Ελεγχόμενος δέκτης (base) : Τrimble 5800 (S/N 4712130157)
-Καιρικές συνθήκες: Καλός καιρός, Άπνοια
-Ημερομηνία: 16-4-2015
-Πρότυπη τιμή απόστασης: DB6-B7=10.139m
-Πρότυπη τιμή υψομετρικής διαφοράς: ΔΗB6-B7=0.001m
-Οριζοντιογραφική τυπική απόκλιση ελέγχου: σxy=±10mm
-Υψομετρική τυπική απόκλιση ελέγχου: σh=±14mm

Όμοια με την απλοποιημένη διαδικασία γίνεται προκαταρκτικός
έλεγχος των μετρήσεων και σύγκριση των αποτελεσμάτων με τις τιμές
ελέγχου που έχουν προκύψει από τις εξισώσεις 3.5 και 3.6. Τα
αποτελέσματα παρουσιάζονται στον πίνακα 3.3.

Πίνακας 3.3 Εφαρμογή της απλοποιημένης διαδικασίας ελέγχου για κάθε
σειρά μετρήσεων

Όπου:
 Τιμή ελέγχου αποστάσεων D,i,jε 2.5 2 10.20 36(mm)    

 Τιμή ελέγχου υψομετρικών διαφορών h,i,jε 2.5 2 14.30 51( )mm    

Όλες οι επιμέρους τιμές αποκλίσεων ικανοποιούν την συνθήκη ελέγχου.
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Από τον πίνακα 3.3 προκύπτει ότι όλες οι επιμέρους τιμές
αποκλίσεων ικανοποιούν την συνθήκη ελέγχου, επομένως μπορεί να
πραγματοποιηθεί έλεγχος με βάση τις στατιστικές τιμές.

Στον πίνακα 3.4 παρουσιάζονται οι αρχικές συνθήκες που
θεωρούνται για να πραγματοποιηθούν οι στατιστικοί έλεγχοι καθώς
επίσης και η εναλλακτική περίπτωση. Από τα αποτελέσματα του ελέγχου
θα διαπιστωθεί εάν ικανοποιείται η αρχική υπόθεση ή εάν ισχύει η
εναλλακτική μέσω σύγκρισης των τιμών τυπικής απόκλισης που έχουν
προκύψει από το πείραμα με τις πρότυπες τιμές του κατασκευαστή.

ΕΡΩΤΗΜΑ ΑΡΧΙΚΗ
ΥΠΟΘΕΣΗ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ
ΥΠΟΘΕΣΗ

1 iso-RTK x-xy yσs  iso-RTK y-xy x>σs

2 iso-RTK-h <σhs iso-RTK-h >σhs

Πίνακας 3.4 Συνθήκες στατιστικών ελέγχων

Επομένως για δεδομένο επίπεδο εμπιστοσύνης και βαθμό
ελευθερίας υπολογίζονται αρχικά μέσω της εξίσωσης 3.7 η μέση τιμή για
κάθε συντεταγμένη x,y,h και στη συνέχεια με τις εξισώσεις 3.8 και 3.10
τα υπόλοιπα των μετρήσεων και η οριζοντιογραφική και υψομετρική
πειραματική τυπική απόκλιση.

Στον πίνακα 3.5 παρουσιάζονται όλα τα στοιχεία των μετρήσεων
καθώς και οι αποκλίσεις και τα υπόλοιπα που υπολογίστηκαν με σκοπό
να πραγματοποιηθούν οι στατιστικοί έλεγχοι.

Στον πίνακα 3.6 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα εφαρμογής του
στατιστικού ελέγχου από όπου και προκύπτει ότι ισχύουν και οι δύο
αρχικές συνθήκες που θεωρήθηκαν στα αρχικά στάδια.

Επομένως με την ικανοποίηση της συνθήκης του ερωτήματος 1
συμπεραίνεται ότι η πειραματική τυπική απόκλιση προσδιορισμού
οριζοντιογραφικής θέσης (x,y), είναι μικρότερη από την πρότυπη τιμή
που θεωρεί ο κατασκευαστής του οργάνου.

Αντίστοιχα με την ικανοποίηση της συνθήκης του ερωτήματος 2
συμπεραίνεται ότι η πειραματική τυπική απόκλιση προσδιορισμού
υψομέτρου (h), είναι μικρότερη από την πρότυπη τιμή που θεωρεί ο
κατασκευαστής του οργάνου.
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Με την ικανοποίηση και των δύο ερωτημάτων του στατιστικού
ελέγχου συμπεραίνεται ότι ο δέκτης ικανοποιεί τις συνθήκες ελέγχου
(επομένως μπορεί να πραγματοποιεί μετρήσεις σύμφωνα με τις
απαιτήσεις του κατασκευαστή) και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε
συγκεκριμένες γεωδαιτικές εφαρμογές όπου οι συνθήκες είναι παρόμοιες
με αυτές που υφίστανται στην βάση ελέγχου.

Πίνακας 3.5 Εφαρμογή πλήρους διαδικασίας ελέγχου ISO

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ

x (mm) y (mm) h (mm) siso_RTK_xy=±4.90 mm

±3.72 ±3.18 ±15.05 siso_RTK_h=±15.05 mm

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ

ΕΡΩΤΗΜΑ 1 4.90<12.65 ΙΣΧΥΕΙ Η ΑΡΧΙΚΗ ΥΠΟΘΕΣΗ
ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙΕΡΩΤΗΜΑ 2 15.05<18.35 ΙΣΧΥΕΙ

Πίνακας 3.6 Αποτελέσματα πλήρους διαδικασίας ελέγχου ISO
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΔΕΚΤΩΝ GNSS

4.1 Γενικά

Η ανάλυση των αποτελεσμάτων του υπάρχοντος προτύπου
ελέγχου δεκτών GNSS (ISO 17123-8) μπορεί να οδηγήσει σε
συμπέρασμα είτε για την καταλληλόλητα χρήσης δεκτών σε μία
εφαρμογή RTK εντοπισμού (απλοποιημένη διαδικασία), είτε για την
εσωτερική ακρίβεια που μπορεί να υλοποιηθεί υπό συγκεκριμένες
συνθήκες από τους δέκτες (πλήρης διαδικασία ελέγχου).

Με σκοπό την περαιτέρω ανάλυση των συνθηκών μέτρησης με την
χρήση δορυφορικών παρατηρήσεων και την εξαγωγή αποτελεσμάτων
απευθείας για τις τοποκεντρικές συντεταγμένες (Ε, Ν, Up) εξετάστηκαν
πέντε μεθοδολογίες. Οι μεθοδολογίες στο σύνολο τους προσπαθούν να
διευρύνουν το υπάρχον πρότυπο, προσφέροντας μεγαλύτερη αξιοπιστία
στη μέτρηση και την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τον έλεγχο και
την διακρίβωση δορυφορικών δεκτών GNSS.

Η διαφοροποίηση των προτεινόμενων μεθοδολογιών ορίζεται
κυρίως από:

 Την αλλαγή της μεθόδου μέτρησης (οι μετρήσεις
πραγματοποιούνται με τη μέθοδο του σχετικού στατικού
εντοπισμό)

 Την απαλλαγή από την κωδικοποίηση τους (οι μετρήσεις θα
αποτελούν ένα σετ που αντιστοιχεί σε μια σειρά
παρατηρήσεων)

 Την ορθή αξιοποίηση των πρότυπων τιμών και των
ευνοϊκών συνθηκών που δημιουργεί μια ειδικά
κατασκευασμένη βάση ελέγχου

 Την δυνατότητα εξαγωγής αποτελεσμάτων τόσο για έναν
δέκτη όσο και για ένα ζεύγος δεκτών. (Στην περίπτωση του
ενός δέκτη χρησιμοποιείται ένας που έχει έγγραφο
πιστοποίησης από διαπιστευμένο μετρολογικό εργαστήριο
ελέγχων)
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 Την εξαγωγή συμπεράσματος σχετικά με την
καταλληλόλητα του δέκτη για την συμμετοχή σε
οποιαδήποτε γεωδαιτική εφαρμογή.

4.2 Μεθοδολογία 1

Η συγκεκριμένη μεθοδολογία βασίζεται στη φιλοσοφία του
πρότυπου ελέγχου οργάνων μέτρησης μήκους (ISO 17123-4).
Αποτέλεσμα της μεθοδολογίας είναι η αβεβαιότητα προσδιορισμού του
μοναδιαίου μήκους μεταξύ δύο κορυφών ύστερα από την συνόρθωση
των παρατηρήσεων.

Ουσιαστικά η μεθοδολογία δίνει με έμμεσο τρόπο την αβεβαιότητα
προσδιορισμού των τριδιάστατων γεωκεντρικών συντεταγμένων της κάθε
κορυφής (Χ, Υ, Ζ) που θα συμμετέχει στην επίλυση μέσω της εξίσωσης
του μήκους στον χώρο.

2 2 2
ij j i j i j iD = (Χ -Χ ) +(Υ -Υ ) +(Ζ -Ζ ) (4.1)

Παρατηρούμενο μέγεθος είναι τα διανύσματα βάσης (μήκη) που
δημιουργούνται από τον συνδυασμό δύο κορυφών που συμμετέχουν στην
επίλυση όπως διακρίνεται στο σχήμα 4.1. Ο αριθμός των μετρούμενων
μηκών εξαρτάται από τον πλήθος των κορυφών που θα επιλεγούν, όπως
παρουσιάζεται στον πίνακα 4.1.

Άγνωστοι είναι οι καλύτερες τιμές των μηκών που σχηματίζονται
μεταξύ των κορυφών. Καθώς αυξάνεται ο αριθμός των κορυφών που θα
συμμετέχουν στην επίλυση, αυξάνεται και το πλήθος των μηκών που
μπορούν να προσδιοριστούν. Για παράδειγμα, εφόσον χρησιμοποιούνται
4 κορυφές, ο αριθμός των μηκών που δημιουργούνται από τον
συνδυασμό ανά ζεύγη αυτών, είναι 6. Αντίστοιχα εάν χρησιμοποιηθούν 5
κορυφές θα προκύψουν 10 παρατηρούμενα μήκη. Με αντίστοιχο τρόπο
υπολογίζονται και οι παρατηρήσεις για τις υπόλοιπες ενδεχόμενες τιμές
πλήθους κορυφών (σχήμα 4.1).

Με την ελαχιστοτετραγωνική επίλυση θα προκύψει αποτέλεσμα
σχετικά με την αβεβαιότητα προσδιορισμού μοναδιαίου μήκους,
επομένως πρέπει να εφαρμοστεί νόμος μετάδοσης σφαλμάτων με σκοπό
να προκύψουν αποτελέσματα για τις γεωκεντρικές συντεταγμένες που
αποτελούν το αντικείμενο μελέτης.
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Σχήμα 4.1 Μετρούμενα μήκη μεταξύ 7 κορυφών δικτύου

Παρατηρείται ότι με την αύξηση του αριθμού των κορυφών που
θα συμμετέχουν στην επίλυση, δημιουργείται μεγαλύτερος βαθμός
ελευθερίας με αποτέλεσμα να γίνεται η επίλυση πιο αξιόπιστη, εφόσον
δίνεται η δυνατότητα πραγματοποίησης στατιστικών ελέγχων.

Με σκοπό την περαιτέρω ανάλυση της συγκεκριμένης
μεθοδολογίας πραγματοποιήθηκε βελτιστοποίηση (πίνακας 4.1) πριν την
διεξαγωγή μετρήσεων με σκοπό να επιλεγεί ο αριθμός των κορυφών που
θα συμμετέχει στην επίλυση και να ελεγχθεί η πολυπλοκότητα του
μαθηματικού μοντέλου που θα χρησιμοποιηθεί.

Επίσης συντάχθηκε το διάγραμμα βελτιστοποίησης (σχήμα 4.2)
που αντιστοιχεί στην τετραγωνική ρίζα του πηλίκου του ίχνους του
πίνακα μεταβλητοτήτων-συμμεταβλητοτήτων και του αριθμού των
παρατηρήσεων, σε σχέση με το πλήθος των κορυφών.

Όπως αναφέρθηκε αποτέλεσμα της μεθοδολογίας είναι η
αβεβαιότητα προσδιορισμού μοναδιαίου μήκους. Ο στατιστικός έλεγχος
που μπορεί να εφαρμοστεί αντιστοιχεί στην σύγκριση της υπολογισμένης
αβεβαιότητας προσδιορισμού μήκους με εκείνη που ορίζει ο
κατασκευαστής, για ένα συγκεκριμένο διάστημα εμπιστοσύνης.
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Αριθμός
Κορυφών Άγνωστοι Εξισώσεις

Παρατήρησης
Βαθμός

Ελευθερίας
Βελτιστοποίηση
Tr/(n-1) (mm)

4 3 6 3 ±0.70

5 4 10 6 ±0.63

6 5 15 10 ±0.58

7 6 21 15 ±0.52

8 7 28 21 ±0.49

9 8 36 28 ±0.47

Πίνακας 4.1 Ανάλυση στοιχείων μεθοδολογίας 1

Σχήμα 4.2 Βελτιστοποίηση μεθοδολογίας 1

Όπου για την περιγραφή του μαθηματικού μοντέλου κατά το
στάδιο της βελτιστοποίησης θεωρήθηκε η τιμή του τυπικού σφάλματος
της μονάδας βάρους ίση με 1 mm και οι παρατηρήσεις ισοβαρείς.
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4.3 Μεθοδολογία 2

Η συγκεκριμένη μεθοδολογία βασίζεται στην χρήση του μήκους
μεταξύ δύο κορυφών ως παρατήρηση, και ως αγνώστους τις
γεωκεντρικές συντεταγμένες των σημείων.

Αποτέλεσμα της μεθοδολογίας, ύστερα από την επίλυση, θα είναι
οι καλύτερες τιμές των γεωκεντρικών συντεταγμένων και η αβεβαιότητα
προσδιορισμού τους.

Οι παρατηρήσεις θα αφορούν τα διανύσματα βάσης (μήκη) μεταξύ
δύο κορυφών που θα συμμετέχουν στην επίλυση. Το πλήθος των
παρατηρήσεων εξαρτάται από την επιλογή του πλήθους των κορυφών και
περιγράφεται από το σχήμα 4.1 (όπως ακριβώς και στην μεθοδολογία 1).

H σχέση που συνδυάζει το μετρούμενο μήκος με τις γεωκεντρικές
συντεταγμένες είναι η σχέση του μήκους (σχέση 4.2) που
προσδιορίστηκε προηγουμένως.

2 2 2
j i j i j i

ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ[(Χ -Χ ) +(Υ -Υ ) +(Ζ -Ζ ) ]=δl+u (4.2)

Οι εξισώσεις που δημιουργούνται αποτελούνται από έναν
συγκεκριμένο αριθμό αγνώστων για κάθε κορυφή και επιλύονται με τις
ελάχιστες εξωτερικές δεσμεύσεις με τη μέθοδο των εμμέσων
παρατηρήσεων (θεωρώντας μία κορυφή σταθερή).

Ωστόσο με την ανάλυση του μαθηματικού μοντέλου προκύπτει ότι
οι σχέσεις που συνδέουν τα στοιχεία μεταξύ τους, δεν είναι γραμμικές
επομένως για να συνταχθούν οι πίνακες της επίλυσης θα πρέπει η σχέση
4.2 να γραμμικοποιηθεί κατά Taylor ως προς τις παραμέτρους των
γεωκεντρικών συντεταγμένων, σύμφωνα με την σχέση 4.3.

o o o o o o o o o o o o
j i j i j i j i j i j i

i i i j j jo o o o o o
ij ij ij ij ij ij

Χ -Χ Υ -Υ Ζ -Ζ Χ -Χ Υ -Υ Ζ -Ζ
- δΧ - δΥ - δΖ + δΧ + δΥ + δΖ =δl+u

D D D D D D (4.3)

Στην μεθοδολογία αυτή, άγνωστες είναι οι συντεταγμένες των
κορυφών που συμμετέχουν στην επίλυση εκτός της σταθερής. Επομένως
ο αριθμός των αγνώστων αυξάνεται με την αύξηση του πλήθους των
κορυφών. Κάθε καινούργια κορυφή εισάγει στην επίλυση τρεις
παραπάνω παραμέτρους που αντιστοιχούν στις συντεταγμένες της Χ, Υ,
Ζ. Επομένως οι άγνωστοι εξαρτώνται από τον αριθμό των κορυφών
σύμφωνα με την σχέση Άγνωστοι=(3×Αριθμός Κορυφών)-3(Σταθερή
Κορυφή).
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Αριθμός
Κορυφών Άγνωστοι Εξισώσεις

Παρατήρησης
Βελτιστοποίηση
Tr/(n-1) (mm)

4 9 6 ±0.68

5 12 10 ±0.61

6 15 15 ±0.56

7 18 21 ±0.52

8 21 28 ±0.50

9 24 36 ±0.48

Πίνακας 4.2 Ανάλυση στοιχείων μεθοδολογίας 2

Με σκοπό την περαιτέρω ανάλυση της συγκεκριμένης
μεθοδολογίας πραγματοποιήθηκε βελτιστοποίηση πριν την διεξαγωγή
μετρήσεων με χρήση αυτήν την φορά προσωρινών τιμών (λόγω μη
γραμμικών σχέσεων). Οι τιμές αυτές προέκυψαν από μετρήσεις πεδίου
προηγούμενης χρονικής περιόδου (μέση αβεβαιότητα προηγούμενων
φάσεων). Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον πίνακα 4.2 και στο
σχήμα 4.3.

Σχήμα 4.3 Βελτιστοποίηση μεθοδολογίας 2

Όπου για την περιγραφή του μαθηματικού μοντέλου κατά το
στάδιο της βελτιστοποίησης θεωρήθηκε μία από τις κορυφές σταθερή, η
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τιμή του τυπικού σφάλματος της μονάδας βάρους ίση με 1 mm και οι
παρατηρήσεις ισοβαρείς.

Όπως αναφέρθηκε αποτέλεσμα της μεθοδολογίας είναι η
αβεβαιότητα προσδιορισμού απευθείας των γεωκεντρικών
συντεταγμένων.

Ο στατιστικός έλεγχος που μπορεί να εφαρμοστεί αντιστοιχεί στην
σύγκριση της υπολογισμένης αβεβαιότητας προσδιορισμού των
συντεταγμένων με εκείνη που ορίζει ο κατασκευαστής, για ένα
συγκεκριμένο διάστημα εμπιστοσύνης.

Ωστόσο ο κατασκευαστής ορίζει την αβεβαιότητα προσδιορισμού
των τρισορθογώνιων τοποκεντρικών συντεταγμένων, άρα είναι
αναγκαίος ο μετασχηματισμός τους, όπως αναλύεται παρακάτω.

Η μεθοδολογία 2 μοιράζεται ορισμένα στοιχεία με την
μεθοδολογία 1 όσο αφορά στα παρατηρούμενα μεγέθη αλλά είναι ικανή
να δώσει αποτελέσματα απευθείας για την αβεβαιότητα μέτρησης των
γεωκεντρικών συντεταγμένων. Όμως, αν και η μεθοδολογία 2 προσφέρει
άμεσα αποτελέσματα σε σχέση με την μεθοδολογία 1 παρατηρούμε ότι
έχει τα ίδια σχεδόν αρνητικά στοιχεία με αυτήν, όπως θα αναφερθεί στο
κεφάλαιο της αξιολόγησης.

4.4 Μεθοδολογία 3

Η συγκεκριμένη μεθοδολογία βασίζεται στην αξιοποίηση των
πρωτογενών στοιχείων ΔΧ, ΔΥ και ΔΖ. Αποτέλεσμα της μεθοδολογίας
είναι απευθείας οι αβεβαιότητες προσδιορισμού των γεωκεντρικών
συντεταγμένων κάθε κορυφής που θα συμμετέχει στην επίλυση.

Τα πρωτογενή στοιχεία ΔΧ, ΔΥ και ΔΖ αποτελούν συνιστώσες
μιας βάσης (μήκος) μεταξύ δύο δεκτών που είναι τοποθετημένοι σε
διαφορετικά σημεία. Γίνονται διαθέσιμα ύστερα από την επίλυση της
βάσης μέσω του ηλεκτρονικού λογισμικού που προμηθεύει ο
κατασκευαστής των δεκτών.

Χαρακτηριστικό της συγκεκριμένης μεθοδολογίας, που την
διαχωρίζει από τις δύο προηγούμενες, είναι η δημιουργία γραμμικών
σχέσεων (εξισώσεις 4.3) μεταξύ των πρωτογενών στοιχείων και των
αγνώστων.
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j iX -Xij  , ij j iΔY =Y -Y , ij j iΔZ =Z -Z (4.3)

Με την επεξεργασία του γραμμικού μαθηματικού μοντέλου για την
εξαγωγή αρχικών αβεβαιοτήτων, δίνεται η δυνατότητα για περαιτέρω
ανάλυση που περιλαμβάνει τον υπολογισμό αβεβαιοτήτων
συντεταγμένων που έχουν προκύψει από μετασχηματισμό των
γεωκεντρικών. (Υπολογισμός αβεβαιότητας προσδιορισμού
τοποκεντρικών συντεταγμένων E(ast), N(orth), U(p)).

Όμοια με προηγουμένως, ο αριθμός των παρατηρήσεων εξαρτάται
από το πλήθος των κορυφών. Ο αριθμός των μετρήσεων που χρειάζεται
να πραγματοποιηθούν είναι ίδιος με τις προηγούμενες μεθοδολογίες.
Ωστόσο στην μεθοδολογία 3 διαφέρει ο αριθμός των εξισώσεων
παρατήρησης που δημιουργούνται από μία μέτρηση. Εφόσον κάθε
μέτρηση δημιουργεί τρία αποτελέσματα (ΔΧ,ΔΥ,ΔΖ) θα δημιουργηθούν
τρείς εξισώσεις παρατήρησης. Άρα κάθε μοναδιαία μέτρηση μιας βάσης
αντιστοιχεί σε τρεις εξισώσεις παρατήρησης.
Επομένως μειώνεται κατά πολύ ο αριθμός των μετρήσεων που πρέπει να
γίνουν με σκοπό να πραγματοποιείται η επίλυση με ικανοποιητικό βαθμό
ελευθερίας.

Χαρακτηριστικό της μεθοδολογίας είναι ότι δημιουργείται δίκτυο
μεταξύ των κορυφών που επιλύεται με τις ελάχιστες εξωτερικές
δεσμεύσεις με τη μέθοδο των εμμέσων παρατηρήσεων (θεωρώντας μία
κορυφή σταθερή).

Εάν η διαδικασία ελέγχου εφαρμόζεται σε μία πρότυπη βάση
ελέγχου, τότε το δίκτυο που δημιουργείται είναι εκφυλισμένο σε
ευθύγραμμο τμήμα διότι οι παρατηρήσεις αναφέρονται σε κορυφές που
λόγω της κατασκευής υλοποιούνται σε ευθυγραμμία. Το γεγονός αυτό
δίνει επιπλέον δυνατότητα στατιστικής ανάλυσης.

Άγνωστοι είναι οι συντεταγμένες των κορυφών που συμμετέχουν
στην επίλυση εκτός της σταθερής. Επομένως ο αριθμός των αγνώστων
αυξάνεται με την αύξηση του πλήθους των κορυφών. Κάθε καινούργια
κορυφή εισάγει στην επίλυση τρεις παραπάνω παραμέτρους που
αντιστοιχούν στις συντεταγμένες της Χ, Υ, Ζ.

Για την ανάλυση της συγκεκριμένης μεθοδολογίας
πραγματοποιήθηκε βελτιστοποίηση για την ορθότερη επιλογή του
αριθμού των κορυφών που θα συμμετέχουν στην επίλυση. Στην
συγκεκριμένη περίπτωση (λόγω απλότητας του μαθηματικού μοντέλου-
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γραμμικές σχέσεις) έγινε μελέτη θεωρώντας την πρώτη φορά τις
παρατηρήσεις ως ισοβαρείς και την δεύτερη ως ανισοβαρείς.

Ο  πίνακας 4.3 παρουσιάζει τα συγκεντρωτικά στοιχεία των
αγνώστων, των παρατηρούμενων μεγεθών και των μετρήσεων που
χρειάζονται, σε σχέση με την επιλογή του πλήθους των κορυφών.

Αριθμός
Κορυφών Άγνωστοι Μετρήσεις Εξισώσεις

Παρατήρησης

4 9 6 18

5 12 10 30

6 15 15 45

7 18 21 63

8 21 28 84

9 24 36 108

Πίνακας 4.3 Ανάλυση στοιχείων μεθοδολογίας 3

Στην περίπτωση των ισοβαρών παρατηρήσεων, ο πίνακας των
βαρών είναι μοναδιαίος και δεν ελέγχεται κατά το στάδιο της
προεκτίμησης η σχετική απόσταση μεταξύ των κορυφών που
συμμετέχουν στην επίλυση. Αντίθετα στην περίπτωση που οι
παρατηρήσεις θεωρηθούν ανισοβαρείς γίνεται επιλογή του βάρους σε
σχέση με το μέγεθος κάθε βάσης.

Επομένως για κάθε μία επιλογή της τυπικής απόκλισης της
μονάδας βάρους, το βάρος της κάθε παρατήρησης εξαρτάται από την
απόσταση σύμφωνα με την σχέση:

2 2
0 0

i 2 2
i 0 i

σ σ SP = = =  
σ σ Si/S S

(4.4)

Όπου:
 Si η απόσταση μεταξύ των κορυφών
 S η μέγιστη απόσταση μεταξύ των κορυφών
 σ0 η apriori τυπική απόκλιση της μονάδας βάρους
Αντίστοιχα στον πίνακα 4.4 και στο σχήμα 4.4 παρουσιάζονται τα

αποτελέσματα των βελτιστοποιήσεων για καθεμία από τις περιπτώσεις.
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Αριθμός
Σημείων

Ισοβαρείς
Παρατηρήσεις (mm)

Ανισοβαρείς
Παρατηρήσεις (mm)

4 ±1.22 ±1.16

5 ±1.09 ±0.89

6 ±1.01 ±0.75

7 ±0.93 ±0.64

Πίνακας 4.4 Προεκτίμηση αβεβαιότητας μεθοδολογίας 3
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Σχήμα 4.4 Βελτιστοποίηση μεθοδολογίας 3

Όπου για την περιγραφή του μαθηματικού μοντέλου κατά το
στάδιο της βελτιστοποίησης θεωρήθηκε μία από τις κορυφές σταθερή, η
τιμή του τυπικού σφάλματος της μονάδας βάρους ίση με 1 mm. Από τα
αποτελέσματα διαπιστώνεται ότι η εισαγωγή βαρών στις παρατηρήσεις
βελτιώνει την ποιότητα της λύσης.

Όπως αναφέρθηκε αποτέλεσμα της μεθοδολογίας είναι η
αβεβαιότητα προσδιορισμού των τοποκεντρικών συντεταγμένων
(Ε,Ν,Up). Οι αβεβαιότητες αυτές προκύπτουν από τον μετασχηματισμό
των αντίστοιχων γεωκεντρικών συντεταγμένων χρησιμοποιώντας έναν
πίνακα στροφής που συνδέει τα δύο συστήματα. Ύστερα από μελέτη
προέκυψε ότι ο μετασχηματισμός δεν εισάγει μεγάλες τιμές σφάλματος
στα στοιχεία, διότι η έκταση των πεδίων ελέγχου είναι περιορισμένη
(μέγιστη τιμή 2Km).
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Ο στατιστικός έλεγχος που μπορεί να εφαρμοστεί αντιστοιχεί στην
σύγκριση της υπολογισμένης αβεβαιότητας προσδιορισμού των
συντεταγμένων απευθείας με εκείνη που ορίζει ο κατασκευαστής, για ένα
συγκεκριμένο επίπεδο εμπιστοσύνης.

4.5 Μεθοδολογία 4

Η συγκεκριμένη μεθοδολογία βασίζεται σε ορισμένες παραδοχές
που γίνονται με σκοπό να απλοποιηθούν οι διαδικασίες των μετρήσεων
και της επίλυσης. Οι παραδοχές αυτές αφορούν τόσο στην περιοχή
μελέτης και υλοποίησης του ελέγχου όσο και στην ταύτιση των
αβεβαιοτήτων προσδιορισμού των συντεταγμένων.

Αποτέλεσμα της μεθοδολογίας είναι απευθείας οι αβεβαιότητες
προσδιορισμού των γεωκεντρικών συντεταγμένων κάθε κορυφής που θα
συμμετέχει στην επίλυση.

Πιο συγκεκριμένα, μελετώντας το υπάρχον πρότυπο ελέγχου
δορυφορικών δεκτών GNSS (ISO 17123-8), αναφέρεται σε συνθήκες
πεδίου που προϋποθέτουν μικρή υψομετρική διαφορά και απόσταση
μεταξύ των σημείων που μετρούνται. Στην περίπτωση της μεθοδολογίας
4 και με βάση τα παραπάνω, αναπτύχθηκε μία ιδέα που θα αξιοποιεί τα
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά μίας εξωτερικής βάσης ελέγχου μηκών που
είναι κατασκευασμένη για την διακρίβωση γεωδαιτικών οργάνων.

Θεωρείτε ότι  ο άξονας της βάσης ελέγχου ταυτίζεται με τον άξονα
North ή East που θα αναφέρονται οι τρισορθογώνιες τοποκεντρικές
συντεταγμένες (Ε, Ν, Up). Με αυτόν τον τρόπο στο τρισορθογώνιο
σύστημα αναφοράς ο άξονας Ν ή Ε θα ταυτίζεται με το ευθύγραμμο
τμήμα που ενώνει τις κορυφές της βάσης ελέγχου όπως απεικονίζεται στο
σχήμα 4.5.

(Η διαδικασία αυτή μπορεί να υλοποιηθεί με τον προσανατολισμό της
διεύθυνσης της βάσης στον γεωδαιτικό βορρά κατά την κατασκευή της).

Το μήκος είναι το παρατηρούμενο μέγεθος και ουσιαστικά
αποτελεί τη διαφορά μεταξύ των συντεταγμένων (έστω Ν) των κορυφών
που βρίσκονται πάνω στη ίδια ευθεία σύμφωνα με την εξίσωση 4.5.
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Σχήμα 4.5 Σχηματική αναπαράσταση μεθοδολογίας 4

Με την συγκεκριμένη μεθοδολογία προκύπτουν απευθείας οι
αβεβαιότητες των συντεταγμένων των κορυφών και η επίλυση
πραγματοποιείται με τη χρήση γραμμικών σχέσεων μεταξύ των
παρατηρήσεων και των αγνώστων. Θεωρείται ότι η αβεβαιότητα
προσδιορισμού των οριζοντιογραφικών συντεταγμένων είναι η ίδια
(σΕ=σΝ).

j i ijΝ -N =S (4.5)

Όπου η εξίσωση 4.5 έχει προκύψει, όσο αφορά τα
οριζοντιογραφικά στοιχεία, θεωρώντας ότι ΔΝ= Sij, ΔΕ=0 και ότι σΕ=σΝ.

Όσο αφορά στον προσδιορισμό των υψομέτρων γίνεται ξεχωριστά
από τις οριζοντιογραφικές και οι σχέσεις που δημιουργούνται είναι και
αυτές γραμμικές (εξίσωση 4.6) που εκφράζονται από την απλή
υψομετρική διαφορά μεταξύ δύο σημείων.

ij j iΔΗ =H -H (4.6)

Οι μετρήσεις που χρειάζονται για αυτήν την μεθοδολογία
αναφέρονται στον προσδιορισμό των διανυσμάτων βάσης (μηκών)
μεταξύ κάθε ζεύγους κορυφών από τις συνολικές που θα συμμετέχουν
στην επίλυση. Επομένως όμοια με τις προηγούμενες μεθοδολογίες, ο
αριθμός των παρατηρήσεων εξαρτάται από το πλήθος των κορυφών.

Στην συγκεκριμένη μεθοδολογία ακολουθείται ξεχωριστή επίλυση
οριζοντιογραφικά και υψομετρικά. Η παραδοχή ότι η μία
οριζοντιογραφική συντεταγμένη είναι ίση με μηδέν έχει ως αποτέλεσμα
την μείωση του αριθμού των αγνώστων. Πιο συγκεκριμένα για κάθε
κορυφή που επιλέγεται προκύπτουν δύο άγνωστοι, διότι και στις δύο
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επιλύσεις άγνωστοι κάθε φορά θα είναι είτε η μία οριζοντιογραφική είτε
η υψομετρική συντεταγμένη.

Ο πίνακας 4.5 συγκεντρώνει τα στοιχεία που αναφέρονται στην
μεθοδολογία 4, όπου χαρακτηριστικό είναι ότι χρειάζονται περισσότερες
από 6 κορυφές ώστε να επιτευχθεί ικανός βαθμός ελευθερίας για να
πραγματοποιηθεί η συνόρθωση.

Η συνόρθωση καθώς και η μελέτη βελτιστοποίησης της
μεθοδολογίας 4 ακολουθεί σε μεγάλο βαθμό τα αποτελέσματα της
μεθοδολογίας 1 με το διάγραμμα (βελτιστοποίησης) του ίχνους του
πίνακα μεταβλητότητας σε συνάρτηση με τον αριθμό κορυφών να
παρουσιάζει ίδιες τιμές (διάγραμμα 4.1).

Οριζοντιογραφικά - Υψομετρικά

Αριθμός
Κορυφών Άγνωστοι Παρατηρήσεις

5 10 10

6 12 15

7 14 21

8 16 28

9 18 36

Πίνακας 4.5 Ανάλυση συνολικών στοιχείων μεθοδολογίας 4

Όπως αναφέρθηκε αποτέλεσμα της μεθοδολογίας 4 είναι η
αβεβαιότητα προσδιορισμού των τρισορθογώνιων τοποκεντρικών
συντεταγμένων (Ε,Ν,Up). Ο στατιστικός έλεγχος που μπορεί να
εφαρμοστεί αντιστοιχεί στην σύγκριση της υπολογισμένης αβεβαιότητας
προσδιορισμού των συντεταγμένων απευθείας με εκείνη που ορίζει ο
κατασκευαστής, για ένα συγκεκριμένο διάστημα εμπιστοσύνης.

4.6 Μεθοδολογία 5

Η συγκεκριμένη μεθοδολογία αναφέρεται στον προσδιορισμό της
κλίμακας ενός συστήματος δύο δεκτών GNSS, μέσω της σύγκρισης των
αποτελεσμάτων που προκύπτουν με δορυφορικές μεθόδους με τις
αντίστοιχες πρότυπες τιμές (που υπολογίστηκαν με επίγειες μεθόδους).
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Αποτέλεσμα της συγκεκριμένης μεθοδολογίας είναι ο
προσδιορισμός της κλίμακας (α) ενός συστήματος και της τυπικής
απόκλισης των πραγματικών τιμών. Επίσης, με την επίλυση
προσδιορίζονται οι τιμές του συστηματικού (β) και του τυχαίου
σφάλματος (σο).

Ως κλίμακα ενός συστήματος, εκφράζεται ο βαθμός της ταύτισής
του κάθε συστήματος με το πρότυπο ή την ομοιομορφία του σε όλο το
εύρος των μετρήσεων. Όπου η κλίμακα προσδιορίζεται μέσω της
μοντελοποίησης της αβεβαιότητας του συστήματος μέσω μίας εξίσωσης
που περιλαμβάνει τόσο το συστηματικό σφάλμα όσο και προσεγγίσεις
των τυχαίων σφαλμάτων. Η τυπική απόκλιση των πραγματικών τιμών
προκύπτει από την προσαρμογή των σημείων στην εξίσωση (ευθείας) της
μοντελοποίησης.

Μέσω του προσδιορισμού της εξίσωσης της αβεβαιότητας ενός
συστήματος, προκύπτει:
o Διόρθωση των μετρήσεων που πραγματοποιούνται από το

συγκεκριμένο κάθε φορά σύστημα (π.χ. σύστημα δύο δεκτών
GNSS).

o Εκτίμηση του μεγέθους της αβεβαιότητας σε σχέση με την
ονομαστική-κατασκευαστική ακρίβεια των οργάνων.

o Αποτέλεσμα σχετικά με την καταλληλόλητα του συστήματος για
κάποια συγκεκριμένη εργασία.
[Λάμπρου, Νικολίτσας, 2012]

Η εξίσωση της ευθείας η οποία περιγράφει το σύστημα όσο αφορά
τα συστηματικά και τυχαία σφάλματα θα έχει την μορφή:

i iy =αx +β   (4.7)

Όπου:
 yi είναι οι μετρήσεις με κάθε υπό έλεγχο σύστημα σε ένα

πεδίο ελέγχου
 xi είναι οι αντίστοιχες πρότυπες μετρήσεις ή μετρήσεις

αναφοράς
 β είναι το συστηματικό σφάλμα του συστήματος
 α είναι η κλίμακα του συστήματος (μαθηματικά εκφράζει

την κλίση  της ευθείας προσαρμογής)
[Λάμπρου, Νικολίτσας, 2012]
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Οι μετρήσεις αναφέρονται στον προσδιορισμό του μήκους μεταξύ
των κορυφών που συμμετέχουν στην μελέτη. Επομένως ο αριθμός των
μετρήσεων εξαρτάται από το πλήθος των κορυφών. Σε αυτήν την
περίπτωση όμως εκτός από τα μετρημένα με δορυφορικές μεθόδους
στοιχεία (μήκη) χρειάζονται οι αντίστοιχες πρότυπες τιμές.

Οι πρότυπες τιμές μπορούν να προκύψουν και με επίγειες
μεθόδους, με ακρίβεια τουλάχιστον μίας τάξης καλύτερης από αυτήν που
έχουν τα μετρημένα στοιχεία.

Γνωρίζοντας  τις μετρήσεις των δεκτών και τις αντίστοιχες
πρότυπες τιμές μέσω της μεθόδου των ελαχίστων τετραγώνων
προσδιορίζονται οι άγνωστοι (α,β) της εξίσωσης, η αβεβαιότητα
προσδιορισμού τους καθώς και η αβεβαιότητα σο της προσαρμογής
(τυχαίο σφάλμα).

Ο στατιστικός έλεγχος συνίσταται αρχικά στο αν οι τιμές των
παραμέτρων α,β είναι στατιστικά σημαντικές. Συγκρίνονται οι τιμές
αυτές με τις αντίστοιχες αβεβαιότητες προσδιορισμού
πολλαπλασιασμένες με την τιμή της πιθανότητας που αντιστοιχεί σε
συγκεκριμένο επίπεδο εμπιστοσύνης. Με αυτό τον τρόπο ελέγχεται η
αξιοπιστία της επίλυσης. Επομένως, οι δέκτες λειτουργούν σύμφωνα με
τα πρότυπα του κατασκευαστή (και για την συγκεκριμένη εφαρμογή που
ορίζει το πεδίο που έχουν προκύψει οι πρότυπες τιμές) εάν οι τιμές
αβεβαιότητας σβ και σο είναι μικρότερες από την ονομαστική ακρίβεια
μέτρησης του οργάνου που ελέγχεται.

4.7 Συνοπτική παρουσίαση στοιχείων μεθοδολογιών

Μετά την ανάπτυξη των μεθοδολογιών παρουσιάζονται τα
συγκεντρωτικά στοιχεία τους (πίνακες 4.6, 4.7). Σκοπός είναι να
προκύψουν τα χαρακτηριστικά που τις διαφοροποιούν μεταξύ τους και οι
προϋποθέσεις που εισάγει η καθεμιά όσον αφορά στις μετρήσεις, στην
επίλυση και στον στατιστικό έλεγχο των αποτελεσμάτων.

Τα στοιχεία που αναγράφονται στους παρακάτω πίνακες έχουν
επιλεγεί με τέτοιο τρόπο ώστε να περιγράφουν όσο το δυνατόν καλύτερα
της μεθοδολογίες και να δίνουν δυνατότητα πλήρους επόπτευσης των
προϋποθέσεων εφαρμογής τους.
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Πιο συγκεκριμένα, ο ελάχιστος αριθμός σημείων που αναγράφεται
έχει υπολογιστεί στο στάδιο της προεκτίμησης, ώστε να υλοποιείται η
συνθήκη του ικανοποιητικού βαθμού ελευθερίας.

Όσο αφορά στη μέθοδο επίλυσης παρατηρείται ότι μόνο στην
μεθοδολογία 3, εφαρμόζεται επίλυση δικτύου μεταξύ των
παρατηρήσεων. Ουσιαστικά στην μεθοδολογία 3 γίνεται επίλυση μιας
ιδιότυπης μορφής δικτύου που χαρακτηρίζεται από τη σύνδεση όλων των
κορυφών μεταξύ τους με παρατηρήσεις. Από όλες τις μεθοδολογίες μόνο
στη 2 εμφανίζονται μη γραμμικές σχέσεις μεταξύ των μετρούμενων
μεγεθών και των αγνώστων.

Οι μετρήσεις στην πλειονότητα των μεθοδολογιών αναφέρονται
στον προσδιορισμό του μήκους μεταξύ δύο κορυφών. Οι μετρήσεις
δίνουν μετέπειτα τη δυνατότητα αναγωγής στην απόσταση των δύο
κορυφών στο επίπεδο. Όσο αφορά στη μεθοδολογία 3 χρησιμοποιούνται
οι πρωτογενείς γεωκεντρικές συντεταγμένες ΔΧ,ΔΥ,ΔΖ οι οποίες στην
συνέχεια μετατρέπονται σε τοποκεντρικές, ώστε να μπορούν να
αξιοποιηθούν στους στατιστικούς ελέγχους.

Το πεδίο εφαρμογής αναφέρεται στην αναγκαιότητα ύπαρξης μίας
κατάλληλα κατασκευασμένης βάσης ελέγχου για την πραγματοποίηση
των μετρήσεων. Οι μεθοδολογίες 1 και 2 δεν χρειάζονται για την
εφαρμογή τους βάση ελέγχου, ενώ αντίθετα η μεθοδολογία 4 έχει
βασιστεί σε πρότυπα κατασκευασμένη βάση. Για τις μεθοδολογίες 3 και
5 η βάση ελέγχου συνδέεται με την ανάγκη ύπαρξης πρότυπων τιμών
μεγάλης ακρίβειας. Η μεθοδολογία 5 βασίζεται στη σύγκριση των
πρότυπων με τις πειραματικές μετρήσεις για μία συγκεκριμένη περιοχή
ελέγχου, επομένως η βάση ελέγχου είναι απαραίτητη.

Ωστόσο η μεθοδολογία 3 που αναφέρεται σε επίλυση δικτύου
μπορεί να εξάγει αποτελέσματα και χωρίς την ύπαρξη μόνιμης βάσης
ελέγχου. Σε περίπτωση που δεν χρησιμοποιηθεί μόνιμη βάση ελέγχου, θα
πρέπει είτε να γίνουν στατιστικοί έλεγχοι χρησιμοποιώντας μόνο τα
στοιχεία που δίνει ο κατασκευαστής, είτε να μετρηθεί το αυθαίρετο κάθε
φορά δίκτυο με όργανο μεγάλης ακρίβειας ώστε να προκύψουν πρότυπες
τιμές.

Η χρονική διάρκεια αναφέρεται κυρίως στη διαδικασία των
μετρήσεων. Ανάλογα με τις μετρήσεις που χρειάζεται κάθε μεθοδολογία
και με τον χρόνο μοναδιαίας μέτρησης με τη μέθοδο του στατικού
εντοπισμού (10 λεπτά), υπολογίζεται ο συνολικός χρόνος μετρήσεων στο
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πεδίο. Στον αναγραφόμενο χρόνο δεν περιλαμβάνεται η διάρκεια των
μετακινήσεων και εγκατάστασης του εξοπλισμού στο πεδίο ελέγχου.

Τα αποτελέσματα της επίλυσης που χρησιμοποιούνται για να
πραγματοποιηθούν οι στατιστικοί έλεγχοι και να εξαχθεί συμπέρασμα για
τη λειτουργία των δεκτών είναι διαφορετικά για κάθε μεθοδολογία. Όπως
αναφέρθηκε και στις περιγραφές των μεθοδολογιών (§4.2-4.6) οι
μεθοδολογίες 2,3,4 δίνουν αποτέλεσμα σχετικά με τις συντεταγμένες που
χρησιμοποιεί το δορυφορικό σύστημα GNSS. Οι υπόλοιπες μεθοδολογίες
(1,5) βασίζονται στα μήκη που προσδιορίζονται με δορυφορικές
παρατηρήσεις.

ΕΙΔΙΚΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ

1 2 3 4 5

Ελάχιστος
Αριθμός
Σημείων

6 7 5 6 3

Επίλυση Ελαχιστοτετραγωνική Δίκτυο Ελαχιστοτετραγωνική

Σχέσεις
Μαθηματικού

Μοντέλου

Μη
γραμμικές

Μη
γραμμικές Γραμμικές

Μετρήσεις Μήκος στον Χώρο Πρωτογενή
Στοιχεία Μήκος στον Χώρο

Πεδίο
Εφαρμογής - - Βάση Ελέγχου

Χρονική
Διάρκεια

(min)
150-360 150-360 100 150-280 60-150

Πρότυπες
Τιμές - -  - 

Πίνακας 4.6 Συγκεντρωτικά στοιχεία προτεινόμενων μεθοδολογιών
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ΕΙΔΙΚΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ

1 2 3 4 5

Συμπέρασμα
Διαδικασίας

Επίλυσης

Αβεβαιότητα
προσδιορισμού

μήκους

Αβεβαιότητα
προσδιορισμού
γεωκεντρικών
συντεταγμένων

Αβεβαιότητα
προσδιορισμού
τοποκεντρικών
συντεταγμένων

Αβεβαιότητα
προσδιορισμού
τοποκεντρικών
συντεταγμένων

Προσδιορισμός
κλίμακας

συστήματος

Έλεγχος

Έλεγχος
συνθήκης
αποδοχής

αβεβαιότητας
προσδιορισμού

μήκους

Σύγκριση με
αβεβαιότητα

προσδιορισμού
συντεταγμένων

Σύγκριση με
αβεβαιότητα

προσδιορισμού
συντεταγμένων

του
κατασκευαστή

Σύγκριση με
αβεβαιότητα

προσδιορισμού
συντεταγμένων

του
κατασκευαστή

Σύγκριση με
ονομαστική

ακρίβεια
μέτρησης

Πίνακας 4.7 Στοιχεία επίλυσης και ελέγχου προτεινόμενων μεθοδολογιών

4.8 Αξιολόγηση προτεινόμενων μεθοδολογιών

Σκοπός της δημιουργίας εναλλακτικών προτεινόμενων
μεθοδολογιών διακρίβωσης δεκτών GNSS είναι η επιλογή της πιο
κατάλληλης και αξιόπιστης, για τον έλεγχο-διακρίβωση των δεκτών
GNSS. Επομένως η αξιολόγηση κάθε μίας από τις προτεινόμενες
μεθοδολογίες γίνεται με τα παραπάνω κριτήρια παραδοχής.

Για την αξιολόγηση εφαρμόστηκε η μέθοδος της πολυκριτιριακής
ανάλυσης όπου ελέγχεται η υλοποίηση κάποιων συγκεκριμένων και
θεμελιωδών κριτηρίων. Τα κριτήρια αυτά τίθενται στην αρχή της
διαδικασίας, και ανάλογα με την εφαρμογή τους κάποιες από τις
μεθοδολογίες αποκτούν ορισμένα βάρη που αναφέρονται ως
βαθμολογίες.

Στο τέλος της διαδικασίας η μεθοδολογία με την μεγαλύτερη
βαθμολογία θα αποτελέσει την προτεινόμενη λύση.

Τα βασικά κριτήρια ως προς τα οποία αξιολογούνται οι μεθοδολογίες
είναι:

 Επιστημονική ακεραιότητα και αποδεικτικότητα

 Οικονομία χρόνου

 Οικονομία εργασίας και κόστους

 Ευκολία εφαρμογής της μεθοδολογίας
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 Μικρή πολυπλοκότητα διαδικασιών επίλυσης και συνόρθωσης
παρατηρήσεων

 Άμεση ανίχνευση σφαλμάτων που ενδέχεται να οδηγήσουν σε
απόρριψη του ελέγχου και επανάληψή του

 Δυνατότητα συνολικού ελέγχου δεκτών GNSS με έκδοση
έγγραφης πιστοποίησης

 Ευελιξία μαθηματικού μοντέλου για την εξαγωγή πρόσθετων
πληροφοριών

 Δημιουργία συνθηκών μετρήσεων, που επηρεάζονται ελάχιστα από
τις κύριες πηγές σφαλμάτων

Ακολουθώντας τα παραπάνω βασικά κριτήρια, πραγματοποιήθηκε
αξιολόγηση με σκοπό να προκύψει η προτεινόμενη μεθοδολογία που
αναπτύσσεται και θα μελετηθεί σε επόμενα κεφάλαια.

Από την αξιολόγηση προέκυψαν στοιχεία που αναδεικνύουν τα
πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα κάθε μεθοδολογίας, με αποτέλεσμα
να δίνεται δυνατότητα επιλογής της πιο συμφέρουσας.

Παρατηρήθηκε ότι η μεθοδολογία 1 είναι μια χρονοβόρα (τόσο σε
εργασία αλλά και κόστος) διαδικασία μέτρησης μεγάλου πλήθους
διανυσμάτων βάσεων (μέγιστη τιμή 36 βάσεις). Επίσης οι αρχικές
μετρήσεις χρειάζεται να ακολουθούνται και από δεύτερη σειρά ίδιων
μετρήσεων για να γίνει ανίχνευση των ατμοσφαιρικών επιδράσεων που
υφίστανται στις μεγάλες περιόδους μέτρησης. Τέλος, η μεθοδολογία δεν
παρέχει άμεσο αποτέλεσμα της αβεβαιότητας των γεωκεντρικών
συντεταγμένων.

Στην μεθοδολογία 2 παρατηρείται ότι προκύπτει αποτέλεσμα
σχετικά με την αβεβαιότητα προσδιορισμού των γεωκεντρικών
συντεταγμένων αλλά δεν επιλύεται το πρόβλημα της ανάγκης πολλών
μετρήσεων. Επίσης η μεθοδολογία 2 χαρακτηρίζεται και από την
αναγκαιότητα γραμμικοποίησης των σχέσεων για την εφαρμογή του
μαθηματικού μοντέλου, που συνεπάγεται τη χρήση προσωρινών τιμών,
που δεν είναι πάντα διαθέσιμες.

Η μεθοδολογία 3 αναφέρεται στην χρήση των πρωτογενών
στοιχείων ΔΧ,ΔΥ,ΔΖ με αποτέλεσμα να είναι ευέλικτη και αξιόπιστη.
Χαρακτηριστικό είναι ότι με την μεθοδολογία 3 προκύπτουν άμεσα οι
αβεβαιότητες των γεωκεντρικών συντεταγμένων των κορυφών από την
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επίλυση δικτύου, που περιλαμβάνει γραμμικές σχέσεις μεταξύ των
παρατηρήσεων και των αγνώστων. Επίσης, εξαιτίας του μαθηματικού
μοντέλου της μεθοδολογίας ο αριθμός των μετρήσεων που χρειάζονται
είναι σημαντικά μικρότερος σε σχέση με τις υπόλοιπες μεθοδολογίες.

Η μεθοδολογία 4 χαρακτηρίζεται λιγότερο πολύπλοκη ως προς το
μαθηματικό μοντέλο και την ανάγκη για πλήθος μετρήσεων, αλλά
βασίζεται σε παραδοχές ως προς τα μετρούμενα στοιχεία. Επίσης
αναφέρεται σε αξιοποίηση ιδιαίτερων χαρακτηριστικών μίας
υλοποιημένης βάσης ελέγχου που περιλαμβάνει έδαφος χωρίς κλίση και
χάραξη κορυφών στην ίδια ευθυγραμμία.

Η μεθοδολογία 5 ουσιαστικά προσδιορίζει την κλίμακα του
συστήματος δυο δεκτών GNSS που δημιουργείται από τις μετρήσεις, με
σκοπό να δώσει ένα μέτρο της αβεβαιότητας της προσαρμογής των
μετρήσεων σε αυτό, χωρίς να δίνει ακριβές αποτέλεσμα για την
αβεβαιότητα με την οποία ο δέκτης προσδιορίζει τις γεωκεντρικές
συντεταγμένες. Επίσης για την εφαρμογή της μεθοδολογίας 5 απαιτείται
η γνώση πρότυπων μετρήσεων μεγάλης ακρίβειας.

Στον πίνακα 4.8 και στο σχήμα 4.5 παρουσιάζεται, μέσω ενός
συστήματος βαθμολόγησης, η επιλογή της προτεινόμενης μεθοδολογίας.
Κάθε μεθοδολογία αξιολογείται ως προς κάθε κριτήριο που αναπτύχθηκε
και βαθμολογείται σε μία κλίμακα που κυμαίνεται από το ελάχιστο 1 έως
το μέγιστο 3 βαθμούς.

Από την αξιολόγηση, προκύπτει ότι η προτεινόμενη μεθοδολογία
που υπερισχύει είναι η 3, διότι συγκεντρώνει τη μεγαλύτερη βαθμολογία
όσο αφορά την ολοκλήρωση των απαιτήσεων που εισάγουν τα κριτήρια.
Ωστόσο παρατηρείται ότι και η μεθοδολογία 5 συγκεντρώνει μεγάλη
βαθμολογία με αποτέλεσμα να κρίνεται επιθυμητή η εφαρμογή της.

Αν και τα αποτελέσματα της επίλυσης των μεθοδολογιών 3 και 5
αναφέρονται σε διαφορετικά στοιχεία (όπως αναφέρθηκε στα κεφάλαια
4.4 και 4.6) μπορεί να προκύψει συμπέρασμα είτε για τον έλεγχο
(μεθοδολογία 3) είτε για την διακρίβωση δεκτών (μεθοδολογία 5) του
συστήματος GNSS.
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ

1 2 3 4 5

Επιστημονική ακεραιότητα 2 2 3 2 3

Οικονομία εργασίας και κόστους 1 1 3 2 3

Οικονομία χρόνου 1 1 2 2 3

Ευκολία εφαρμογής της μεθοδολογίας 1 1 3 2 3

Μικρή πολυπλοκότητα διαδικασιών
επίλυσης 2 1 3 2 3

Ευελιξία μαθηματικού μοντέλου 2 1 3 2 2

Άμεση ανίχνευση σφαλμάτων 1 1 2 2 3

Δυνατότητα συνολικού ελέγχου δεκτών
GNSS 1 2 3 3 2

Επίδραση κύριων πηγών σφαλμάτων 2 2 3 2 2

Σύνολο 13 12 25 19 23

Πίνακας 4.8 Αξιολόγηση προτεινόμενων μεθοδολογιών

Σχήμα 4.5 Απεικόνιση αξιολόγησης προτεινόμενων μεθοδολογιών
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ
ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΔΕΚΤΩΝ GNSS

5.1 Γενικά

Όπως αναφέρθηκε στην αξιολόγηση που προηγήθηκε, επιλέχθηκε
να προταθεί μία σύνθεση των μεθοδολογιών 3 και 5. Η προτεινόμενη
μεθοδολογία αποτελείται από μία διαδικασία διακρίβωσης και μία
διαδικασία ελέγχου δεκτών GNSS. Και στις δύο περιπτώσεις
εφαρμόζεται πλήρης ανάλυση και υλοποιούνται στατιστικοί έλεγχοι.

Η διαδικασία διακρίβωσης αντιστοιχίζεται στην μεθοδολογία 5
(§4.6) και αναφέρεται στην εξαγωγή συμπεράσματος σχετικά με την
καταλληλότητα χρήσης ενός δέκτη για μία εφαρμογή που χαρακτηρίζεται
από συνθήκες παρόμοιες με αυτές που υφίστανται στην βάση ελέγχου.

Η διαδικασία ελέγχου αντιστοιχίζεται στην μεθοδολογία 3 (§4.4)
και αναφέρεται στην χρήση των πρωτογενών παρατηρήσεων ΔΧ, ΔΥ, ΔΖ
που περιέχονται στο αρχείο των μετρήσεων. Σκοπός είναι η εξαγωγή των
καλύτερων τιμών των γεωκεντρικών συντεταγμένων και η αβεβαιότητα
προσδιορισμού τους.

Ο προσδιορισμός των στοιχείων κάθε διαδικασίας
πραγματοποιείται είτε με την επίλυση εκφυλισμένου τριδιάστατου
δικτύου είτε μέσω επίλυσης συστήματος εξισώσεων με τη μέθοδο
ελαχίστων τετραγώνων.

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της προτεινόμενης μεθοδολογίας
αποτελούν:
 Ο μικρός αριθμός μετρήσεων που χρειάζονται για την εξαγωγή

αποτελεσμάτων μεγάλης ακρίβειας.
 Η δυνατότητα μετέπειτα αξιοποίησης των αποτελεσμάτων, για την

εύρεση αντίστοιχων στοιχείων εφαρμόζοντας μετασχηματισμούς
συντεταγμένων (πλήρης διαδικασία ελέγχου).

 Το απλό μαθηματικό μοντέλο, το οποίο προσφέρει δυνατότητα
προεκτίμησης της αβεβαιότητας στο στάδιο της βελτιστοποίησης
των παρατηρούμενων μεγεθών.

 Η εξαγωγή συνολικού συμπεράσματος σχετικά με τη λειτουργία
των δεκτών GNSS. Ανάλογα με τις ανάγκες του χρήστη δίνεται η
δυνατότητα επιλογής της διαδικασίας ελέγχου η διακρίβωσης.
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 Η δυνατότητα ξεχωριστής εφαρμογής κάθε μίας από τις δύο
διαδικασίες. Αυτό επιτυγχάνεται διότι καμία από τις δύο
διαδικασίες δεν αποτελεί υποσύνολο της άλλης.

Αποτέλεσμα της διαδικασίας ελέγχου είναι η εξαγωγή
συμπεράσματος σχετικά με τη λειτουργία ενός ζεύγους δεκτών όσο
αφορά στην αβεβαιότητα με την οποία προσδιορίζονται οι γεωκεντρικές
και οι τοποκεντρικές συντεταγμένες.

Αποτέλεσμα της διαδικασίας διακρίβωσης είναι η εξαγωγή
συμπεράσματος σχετικά με τη συνολική αβεβαιότητα μέτρησης που
μπορεί να επιτευχθεί με ένα σύστημα δεκτών GNSS.

Με τον συνδυασμό και των δύο διαδικασιών που περιλαμβάνονται
στην συνολική μεθοδολογία δίνεται η δυνατότητα αρχικά να
προσδιοριστεί η κλίμακα του συστήματος μετρήσεων και στην συνέχεια
να ανιχνευθεί ποια από τα στοιχεία μετρήσεων συμμετέχουν περισσότερο
στην διαμόρφωση αυτής της αβεβαιότητας. Επομένως δίνεται η
δυνατότητα πλήρους εποπτείας των παρατηρούμενων μεγεθών και
ελέγχου-διακρίβωσης των δεκτών.

Για να γίνει κατανοητή η χρησιμότητα και ο τρόπος διεξαγωγής
της προτεινόμενης μεθοδολογίας πραγματοποιήθηκε μία εφαρμογή της
για τον έλεγχο ζεύγους δεκτών (base και rover) GNSS. Ύστερα από την
αξιολόγηση και κατανόηση των πρώτων αποτελεσμάτων αναλύθηκαν οι
παράγοντες που πρέπει να προσδιοριστούν για την ορθή αξιοποίηση των
στοιχείων στην δεύτερη ολοκληρωμένη εφαρμογή.

5.2 Μαθηματικό μοντέλο

 Προτεινόμενη μεθοδολογία Διακρίβωσης δεκτών GNSS-
Εξωτερική ακρίβεια

Τα στοιχεία που συμμετέχουν στη διαδικασία διακρίβωσης της
προτεινόμενης μεθοδολογίας, είναι οι πρότυπες και οι πειραματικές τιμές
των μηκών μεταξύ των κορυφών της βάσης ελέγχου.

Η επίλυση των στοιχείων είναι ελαχιστοτετραγωνική όπως
περιεγράφηκε στο κεφάλαιο 4.6.

Σκοπός είναι να υπολογιστούν μέσω της επίλυσης οι τιμές των
παραμέτρων α,β καθώς και τα αντίστοιχα σφάλματα προσδιορισμού τους
σα, σβ. Οι παρατηρήσεις που αφορούν τις υπολογισμένες τιμές
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συνδέονται με τις πρότυπες τιμές (τιμές αναφοράς) και τις άγνωστες
παραμέτρους μέσω της εξίσωσης i iy =αx +β  .

Αποτέλεσμα της επίλυσης είναι ο προσδιορισμός της κλίμακας του
συστήματος δύο δεκτών GNSS. Ως κλίμακα ενός συστήματος μέτρησης
ορίζεται η εύρεση του συστηματικού και του τυχαίου σφάλματος που
χαρακτηρίζει τις μετρήσεις, μέσω της προσαρμογής των πειραματικών
δεδομένων στις πρότυπες τιμές.

Από την επίλυση προκύπτει ότι το πλήθος των πειραματικών
αποστάσεων πρέπει να ισούται με το πλήθος των πρότυπων. Με αυτόν
τον τρόπο γίνεται κατανοητό ότι χρειάζονται τουλάχιστον τρία ζεύγη
τιμών αποστάσεων ώστε να δίνεται η δυνατότητα συνόρθωσης των
μετρήσεων. Όπου σύμφωνα με σχέση r=n-m, ισχύει r=n-2 (διότι οι
ανεξάρτητες καθοριστικές παράμετροι (m) είναι δύο [α,β]).

Η ελαχιστοτετραγωνική επίλυση βασίζεται στην εξίσωση
ˆAx dl u  , όπως περιγράφεται παρακάτω. Ο πίνακας σχεδιασμού της

επίλυσης έχει γραμμές όσες οι υπολογισμένες τιμές απόστασης και δύο
στήλες που αντιστοιχούν στις ανεξάρτητες καθοριστικές παραμέτρους
της επίλυσης. Η επίλυση πραγματοποιείται θεωρώντας τις παρατηρήσεις
ως ισοβαρείς. Από τον πίνακα μεταβλητότητας-συμμεταβλητότητας της
επίλυσης προκύπτουν τα σφάλματα προσδιορισμού των δύο παραμέτρων
που θα συμμετέχουν σε μεταγενέστερο στάδιο στον στατιστικό έλεγχο
και στην εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τη λειτουργία των δεκτών.

 Προτεινόμενη μεθοδολογία Ελέγχου δεκτών GNSS

Τα στοιχεία που συμμετέχουν στην διαδικασία ελέγχου της
προτεινόμενης μεθοδολογίας, είναι οι τιμές των πρωτογενών στοιχείων
ΔΧ,ΔΥ,ΔΖ μεταξύ των κορυφών της βάσης ελέγχου.

Το σύνολο των επιλεγμένων κορυφών που συμμετέχει στην επίλυση
δημιουργεί ένα δίκτυο που εκφυλίζεται σε ευθεία, όταν η διεξαγωγή των
μετρήσεων γίνεται σε βάση ελέγχου. Για τη μελέτη κάθε δικτύου
επιλέγεται ένα σύνολο μεγεθών (παραμέτρων) που το περιγράφει, με
ποσοτικό κυρίως χαρακτήρα, και συνδεόμενων μεταξύ τους με γνωστές
μαθηματικές σχέσεις.

Με τη μέτρηση του δικτύου, οι κορυφές συνδέονται μεταξύ τους
μέσω της παρατήρησης των πρωτογενών στοιχείων ΔΧ, ΔΥ, ΔΖ. Με
γραμμικές σχέσεις ΔΧij=Xj-Xi, ΔYij=Yj-Yi, ΔZij=Zj-Zi, προκύπτει η
σύνδεση των πρωτογενών στοιχείων με τους αγνώστους.
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Άγνωστοι είναι οι καλύτερες τιμές των γεωκεντρικών
συντεταγμένων των κορυφών του δικτύου καθώς και οι αβεβαιότητες
τους. Αυτές οι αβεβαιότητες, ύστερα από μετασχηματισμό, θα
αποτελέσουν τα κύρια στοιχεία για την υλοποίηση των στατιστικών
ελέγχων και την εξαγωγή συμπερασμάτων.

Η επίλυση του δικτύου μετρήσεων GNSS γίνεται με την εφαρμογή
της θεωρίας ελαχίστων τετραγώνων με γραμμικές σχέσεις. Μία από τις
κορυφές θεωρείται σταθερή ώστε να αρθούν οι ατέλειες του δικτύου.
Ανάμεσα στις παραμέτρους που χαρακτηρίζουν ένα δίκτυο, υπάρχει
πάντοτε ένας αριθμός (r) τέτοιων παραμέτρων, ανεξάρτητων μεταξύ
τους, ο βαθμός ελευθερίας. Με σκοπό να γίνει συνόρθωση του συνόλου
των παρατηρήσεων θα πρέπει η τιμή του βαθμού ελευθερίας να είναι
τουλάχιστον διπλάσια από τον αριθμό των αγνώστων.

Για τα τριδιάστατα δίκτυα GPS ο βαθμός ελευθερίας προκύπτει από
τη σχέση:

r=n-m (5.1)
Όπου:

 n ο αριθμός των μετρήσεων που έχουν πραγματοποιηθεί

 m=3v-d οι άγνωστες ανεξάρτητες καθοριστικές παράμετροι του
δικτύου που χαρακτηρίζονται από d (=3) ατέλειες και v κορυφές

Με τον προσδιορισμό του βαθμού ελευθερίας του δικτύου και
αναγνωρίζοντας τα παρατηρούμενα και τα άγνωστα στοιχεία, η επίλυση
του δικτύου ανάγεται στην εύρεση του διανύσματος  και του πίνακα
μεταβλητότητας συμμεταβλητότητας V̂x που ικανοποιούν τις σχέσεις 5.2
και 5.3:

ˆAx=δl+u (5.2)

Όπου:
 Ο πίνακας σχεδιασμού Α έχει διαστάσεις που αντιστοιχούν σε

γραμμές όσες είναι οι μετρήσεις (n) που έχουν πραγματοποιηθεί
(παρατηρήσεις) και στήλες (m) όσες συντεταγμένες σημείων
συμμετέχουν στην επίλυση ( n

mA ). Επίσης περιλαμβάνει τους
συντελεστές των αγνώστων καθοριστικών παραμέτρων, ύστερα
από την ανάπτυξη των εξισώσεων γραμμικής μορφής.
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 Το διάνυσμα των αγνώστων θα είναι πίνακας στήλη και θα
περιέχει τις ανεξάρτητες καθοριστικές παραμέτρους του δικτύου,
δηλαδή τις καλύτερες τιμές των συντεταγμένων ( m

1x̂ ).

 Οι πίνακες δl και u των μετρημένων στοιχείων που είναι πίνακες
στήλη και θα έχουν διαστάσεις ( n

1δl , n
1υ ).

2 Τ -1
x οV̂ =σ (Α ΡΑ) (5.3)

Όπου:
 Η τιμή της apriori τυπικής απόκλισης της ορίζεται από την επιλογή

των βαρών, με σκοπό την καλύτερη προσαρμογή των μετρήσεων
στην επίλυση.

 Ο πίνακας των βαρών Ρ είναι διαγώνιος και έχει γραμμές και
στήλες όσες οι μετρήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί ( n

nP ).

Ο πίνακας των βαρών έχει δημιουργηθεί αξιοποιώντας τα στοιχεία
που προκύπτουν από την επεξεργασία των μετρήσεων σε ηλεκτρονικό
περιβάλλον (επίλυση βάσης).

Όλα τα στοιχεία που προκύπτουν από την επίλυση των βάσεων
περιλαμβάνονται στις συγκεντρωτικές εκθέσεις αποτελεσμάτων (report).

Όπως παρατηρείται στην εικόνα 5.1 που περιλαμβάνει ορισμένο από
το περιεχόμενο των εκθέσεων αποτελεσμάτων, περιλαμβάνονται οι
αβεβαιότητες προσδιορισμού των πρωτογενών στοιχείων ΔΧ, ΔΥ, ΔΖ, οι
οποίες χρησιμοποιούνται για την επιλογή βαρών σύμφωνα με την σχέση
5.4.

ij ij ij

2 2 2
ο ο ο

ijΔΧ ijΔY ijΔZ2 2 2
ΔΧ ΔY ΔZ

σ σ σP = ,P = ,P =
σ σ σ (5.4)

Όπου:
 σο η τιμή της apriori τυπικής απόκλισης (συνήθως επιλέγεται να

ισούται με 1mm)

 σΔΧ,σΔΥ,σΔΖ οι τιμές της αβεβαιότητας προσδιορισμού των
γεωκεντρικών διαφορών συντεταγμένων, όπως έχουν προκύψει
από τα αντίστοιχα report αποτελεσμάτων.
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Εικόνα 5.1 Απόσπασμα (report) επίλυσης διανύσματος βάσης
(Πηγή: Trimble Bussiness Center)

Τα αποτελέσματα της επίλυσης που χρησιμοποιούνται μετέπειτα
στους στατιστικούς ελέγχους περιέχονται στον πίνακα μεταβλητότητας
συμμεταβλητότητας.
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Ωστόσο τα αποτελέσματα που αφορούν τις γεωκεντρικές
συντεταγμένες δεν είναι άμεσα αξιοποιήσιμα στους στατιστικούς
ελέγχους, διότι οι τιμές ελέγχου που θεωρεί ο κατασκευαστής είναι
εκφρασμένες σε προσανατολισμένο καρτεσιανό τρισορθογώνιο
τοποκεντρικό σύστημα (Ε, Ν, Up).

Επομένως τα σφάλματα προσδιορισμού των γεωκεντρικών
συντεταγμένων πρέπει να μετασχηματιστούν στα αντίστοιχα σφάλματα
προσδιορισμού των τοποκεντρικών καρτεσιανών συντεταγμένων μέσω
της χρήσης του νόμου μετάδοσης μεταβλητοτήτων-συμμεταβλητοτήτων
της θεωρίας ελαχίστων τετραγώνων.

Η σχέση που συνδέει τα δύο συστήματα συντεταγμένων
περιγράφεται από την εξίσωση:

E Χ
N =R Υ
Up Ζ

   
      
      

(5.5)

Όπου R ο πίνακας στροφής:

-sinλ cosλ 0
-cosλ sinφ -sinφ cosλ cosφ
cosφ cosλ cosφ sinλ sinφ

 
   
   

 Ο Άξονας Ν, συμπίπτει με τη διεύθυνση από το σημείο προς τον
γεωδαιτικό Βορρά

 Ο Άξονας Ε, είναι κάθετος στον άξονα Ν προς την Ανατολή

 Ο Άξονας Up, είναι κάθετος στο οριζόντιο επίπεδο που ορίζουν οι
άλλοι δύο άξονες. Εκφράζει την κατακόρυφη απόσταση μεταξύ
δύο σημείων στο τοπικό τρισορθογώνιο σύστημα συντεταγμένων

Επομένως για τον μετασχηματισμό των σφαλμάτων των
γεωκεντρικών συντεταγμένων στα αντίστοιχα των τοποκεντρικών,
εφαρμόζεται η σχέση 5.6.

T
E,N,Up X,Y,Z

ˆ ˆV =J V J  (5.6)
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5.3 Στατιστικοί έλεγχοι

Πραγματοποιούνται ύστερα από την επεξεργασία των μετρημένων
μεγεθών με σκοπό να εξαχθούν συμπεράσματα για την ορθότητα των
μετρήσεων και για τη λειτουργία των δεκτών.

Οι στατιστικοί έλεγχοι που εφαρμόζονται αποβλέπουν την παροχή
αποτελεσμάτων σχετικά με την λειτουργία των δεκτών GNSS και
βασίζονται στον υπολογισμό:

 της συνολικής αβεβαιότητας μέτρησης των δορυφορικών
δεκτών GNSS, ύστερα από σύγκριση με τις τιμές του
κατασκευαστή.

 της αβεβαιότητας προσδιορισμού των τρισορθογώνιων
τοποκεντρικών συντεταγμένων.

 Προτεινόμενη μεθοδολογία Διακρίβωσης δεκτών GNSS

Ο στατιστικός έλεγχος στην διαδικασία διακρίβωσης περιορίζεται
αρχικά στην εξαγωγή συμπερασμάτων για το αν οι τιμές των
παραμέτρων και των σφαλμάτων προσδιορισμού τους, είναι στατιστικά
σημαντικές. Η συνθήκη που εφαρμόζεται και πρέπει να ισχύει ώστε να
θεωρηθούν οι τιμές στατιστικά σημαντικές περιγράφεται από την σχέση
5.7.

95% α αα>z σ =1.96 σ 
(5.7)

95% β ββ>z σ =1.96 σ 
Σε περιπτώσεις όπου η αβεβαιότητα σβ του συστηματικού

σφάλματος β του συστήματος είναι μεγαλύτερη από την τιμή του β, τότε
αυτή η τιμή του β είναι αμελητέα και δεν πρέπει να λαμβάνεται υπόψη.

Εφόσον οι τιμές των παραμέτρων είναι στατιστικά σημαντικές, η
καταλληλότητα του δέκτη για συγκεκριμένη εφαρμογή κρίνεται από την
σύγκριση των τιμών του συστηματικού (β) και τυχαίου (σ0) σφάλματος
με την ονομαστική ακρίβεια που θεωρεί ο κατασκευαστής.

Αρχικά ελέγχεται εάν κάποιο από τα σφάλματα υπερβαίνει την
ονομαστική ακρίβεια.

Εάν αυτό δεν συμβαίνει συμπεραίνεται ότι ένα σύστημα μπορεί να
χρησιμοποιηθεί σε μια εργασία όταν η απαιτούμενη αβεβαιότητά της (σε)
είναι μεγαλύτερη από την αβεβαιότητα που συνολικά προσδίδουν το
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συστηματικό και το τυχαίο σφάλμα του συστήματος σύμφωνα με την
σχέση 5.8.

2 2
ε οσ ± σ +β (5.8)

Επομένως με την εφαρμογή της σχέσης 5.7 ο χρήστης μπορεί να
πληροφορηθεί για την αβεβαιότητα που μπορεί να επιτευχθεί στην
διαδικασία των μετρήσεων με το συγκεκριμένο σύστημα. Συμπέρασμα
σχετικά με την ορθή λειτουργία των δεκτών του συστήματος GNSS θα
προκύψει εάν η υπολογισμένη αβεβαιότητα συγκριθεί με την
ονομαστική.

 Προτεινόμενη μεθοδολογία Ελέγχου δεκτών GNSS

Σε αυτήν την διαδικασία περιλαμβάνονται στατιστικοί έλεγχοι που
αρχικά αναφέρονται στην επίλυση και στην εσωτερική αξιοπιστία του
δικτύου. Επίσης εφαρμόζονται στατιστικοί έλεγχοι των αποτελεσμάτων
που καθορίζουν το συμπέρασμα σχετικά με την ορθή λειτουργία των
δεκτών.

Ο συνολικός έλεγχος εφαρμόζεται μετά τον υπολογισμό της
aposteriori τυπικής απόκλισης και θεωρείται ότι ισχύει η μηδενική
υπόθεση Η0 (δεν υπάρχει χονδροειδές σφάλμα) εφόσον ισχύει η σχέση
5.9.

22
r,(1-a)ο

2
ο

χσ̂
σ r
 (5.9)

Όπου:
 a το επίπεδο σημαντικότητας του συνολικού ελέγχου

 r ο βαθμός ελευθερίας του συστήματος επίλυσης

 χ2r,a η τιμή της κατανομής χ2 για συγκεκριμένη βαθμό ελευθερίας
και επίπεδο σημαντικότητας

Για την εσωτερική αξιοπιστία του δικτύου κατά Baarda, στον έλεγχο
των μεμονωμένων παρατηρήσεων, για κάθε παρατήρηση θεωρείται πως
ισχύει η μηδενική υπόθεση Η0 (δεν υπάρχει χονδροειδές σφάλμα) εφόσον
ισχύει η σχέση 5.10.

0

i

i
i (1-a /2)W = z

σ

 (5.10)
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Όπου:

 aο το επίπεδο σημαντικότητας του μονοδιάστατου ελέγχου

 υι τα υπόλοιπα μετρημένων μεγεθών

 συ τα τυπικά σφάλματα υπολοίπων
i i i

2 2
υ l lˆσ = σ -σ

(διαγώνια στοιχεία του πίνακα μεταβλητότητας-
συμμεταβλητότητας των υπολοίπων)

 z οριακές τιμές για την τυποποιημένη κανονική κατανομή

Εφόσον ολοκληρωθούν ο ολικός και ο μεμονωμένος έλεγχος των
παρατηρήσεων, πραγματοποιείται έλεγχος των αποτελεσμάτων
χρησιμοποιώντας απευθείας τις αβεβαιότητες προσδιορισμού των
τρισορθογώνιων τοποκεντρικών συντεταγμένων όπως έχουν προκύψει
από το πείραμα.

Από τον πίνακα μεταβλητότητας-συμμεταβλητότητας
απομονώνονται τα στοιχεία της κύριας διαγώνιου που αντιστοιχούν στις
τετραγωνικές τιμές  των αβεβαιοτήτων προσδιορισμού.

Επίσης προσδιορίζεται η ονομαστική ακρίβεια που δίνει ο
κατασκευαστής κατά την χρονική στιγμή απόκτησης του εξοπλισμού. Οι
τιμές αυτές περιέχονται στο εγχειρίδιο του δέκτη.

Για συγκεκριμένο επίπεδο εμπιστοσύνης (95%) θα ισχύει η
μηδενική υπόθεση Η0 (ο δέκτης λειτουργεί σύμφωνα με τα πρότυπα του
κατασκευαστή) εάν ισχύουν οι σχέσεις 5.11 και 5.12.

2
0,95

E,N Ε,Ν

χ (r)
s σ

r
  (5.11)

2
0,95χ (r)

s σ
rUp Up  (5.12)

Όπου:
 sΕ,Ν,Up η υπολογισμένη αβεβαιότητα προσδιορισμού των

τοποκεντρικών συντεταγμένων
 σE,N,Up η ονομαστική αβεβαιότητα μέτρησης όπως έχει οριστεί από

τον κατασκευαστή
 r o βαθμός ελευθερίας του συστήματος επίλυσης
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Εφόσον οι αβεβαιότητες προσδιορισμού των συντεταγμένων κάθε
κορυφής ικανοποιούν τις σχέσεις 5.11 και 5.12 συμπεραίνεται ότι οι
δορυφορικοί δέκτες πραγματοποιούν παρατηρήσεις σύμφωνα με τις
προϋποθέσεις που είχε ορίσει ο κατασκευαστής.

Επομένως εξασφαλίζεται, για συγκεκριμένο επίπεδο εμπιστοσύνης, η
ορθή λειτουργία των δεκτών. Άρα οι δέκτες μαζί με τον παρελκόμενο
εξοπλισμό μπορούν μέσω κατάλληλης διαδικασίας, να λάβουν
πιστοποιητικό διακρίβωσης και ελέγχου.

Όσο αφορά στην μετέπειτα εξέλιξη της διαδικασίας ελέγχου, εάν
είναι γνωστές οι πρότυπες τιμές των συντεταγμένων κάθε κορυφής
μπορούν να συγκριθούν απευθείας με τις υπολογισμένες τιμές. Η
σύγκριση χρησιμοποιείται αρχικά για την αναγνώριση ενδεχόμενου
χονδροειδούς σφάλματος αλλά και για την μετέπειτα διακρίβωση του
δέκτη.

Εάν ικανοποιείται η σχέση 5.13 για όλες τις συντεταγμένες
συμπεραίνεται  ορθή λειτουργία του δέκτη και εκδίδεται έγγραφο
διακρίβωσής του, αφού υφίσταται σύγκριση με πρότυπες τιμές που έχουν
προκύψει με μεθόδους υψηλής ακρίβειας.

Ε,Ν,UpΕ,Ν,Up 95% ΔΔ z σ  (5.13)
Όπου:

 Ε,Ν,Up i i i ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ i i i ΠΡΟΤΥΠΟΔ =(Ε ,Ν ,Up ) -(Ε ,Ν ,Up )


Ε,Ν,Up i i i ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ i i i ΠΡΟΤΥΠΟ

2 2
Δ (Ε ,Ν ,Up ) (Ε ,Ν ,Up )σ =± σ +σ

5.4 Εφαρμογή της προτεινόμενης μεθοδολογίας

Με σκοπό την ανάπτυξη και τον έλεγχο των αποτελεσμάτων που
προκύπτουν από την εφαρμογή της προτεινόμενης μεθοδολογίας
πραγματοποιήθηκε εφαρμογή αυτής για τον έλεγχο ενός ζεύγους δεκτών.

Η εφαρμογή της μεθοδολογίας διακρίνεται από τα εξής μέρη:

 Μέτρηση των στοιχείων της βάσης ελέγχου με ζεύγος
δορυφορικών δεκτών της σειράς Trimble 5800, σύμφωνα με τις
προϋποθέσεις της προτεινόμενης μεθοδολογίας.
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 Υλοποίηση διαδικασίας ελέγχου δορυφορικών δεκτών του
συστήματος GNSS σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της
προτεινόμενης μεθοδολογίας.

 Υλοποίηση της διαδικασίας διακρίβωσης δορυφορικών δεκτών του
συστήματος GNSS σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της
προτεινόμενης μεθοδολογίας.

 Προσδιορισμός των συντεταγμένων της κορυφής (Β1) που
θεωρείται σταθερή στην επίλυση.
(Οι συντεταγμένες Χ, Υ, Ζ της κορυφής Β1 προσδιορίστηκαν με
μετρήσεις GPS και χρησιμοποιώντας δεδομένα από τον μόνιμο
σταθμό 008A του Hepos που βρίσκεται στον Μαραθώνα σε
απόσταση περίπου 4300m από την κορυφή Β1).

 Έλεγχος ορθής λειτουργείας του παραπάνω ζεύγους δορυφορικών
δεκτών σύμφωνα με τις απαιτήσεις της προτεινόμενης
μεθοδολογίας.

 Μέτρηση των στοιχείων της βάσης ελέγχου με ολοκληρωμένο
γεωδαιτικό σταθμό πρώτης τάξης (με σκοπό την ύπαρξη πρότυπων
τιμών συντεταγμένων των κορυφών) ώστε να εφαρμόζεται
διακρίβωση των δεκτών εκτός από τον έλεγχο τους.

5.5 Περιγραφή γεωδαιτικού εξοπλισμού

Ο εξοπλισμός που χρησιμοποιήθηκε κατά την διαδικασία των εφαρμογών
περιλαμβάνει:

 Δέκτης δύο συχνοτήτων της σειράς Trimble 5800 (S/N 4712130157)
 Δέκτης δύο συχνοτήτων της σειράς Trimble 5800 (S/N 4718132033)
 Κατάλληλα κατασκευασμένα αποσπόμενα βάθρα
 2 Τρικόχλια
 2 Βάσεις προσαρμογής των δεκτών στα τρικόχλια
 Σύστημα συλλογής ατμοσφαιρικών συνθηκών
 Συσκευές ενδοεπικοινωνίας (ασύρματοι)

Για την υλοποίηση των μετρήσεων χρησιμοποιήθηκε ένα ζεύγος
δεκτών δύο συχνοτήτων της εταιρείας Trimble της σειράς 5800 που
αποτελείται από ένα δέκτη που παραμένει σταθερός (base) και έναν
κινούμενο (rover).
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Οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν σε εξωτερική βάση ελέγχου και
χρησιμοποιήθηκαν ειδικά κατασκευασμένα μεταλλικά βάθρα τα οποία
πακτώνονται σε κατάλληλες βάσεις που είναι υλοποιημένες στο έδαφος
(φρεάτια).

Με την τοποθέτηση του δέκτη, μέσω του τρικοχλίου του, στο πάνω
μέρος του βάθρου παρέχεται η μοναδικότητα της κέντρωσης καθώς
επίσης και η αδυναμία κίνησης. Επομένως με τη χρήση των μεταλλικών
βάθρων επιλύεται το κύριο πρόβλημα εισαγωγής σφαλμάτων που
αναφέρονται στην κέντρωση.

Επίσης χρησιμοποιήθηκαν συσκευές που προσδιόριζαν σε τακτά χρονικά
διαστήματα τις ατμοσφαιρικές συνθήκες.

5.5.1 Περιγραφή των δεκτών Trimble 5800

Οι δέκτες της σειράς 5800 έχουν κατασκευαστεί κυρίως για
τοπογραφικές εφαρμογές και ενσωματώνουν κεραία, δέκτη, σύστημα
ραδιοζεύξης και μπαταρία σε μία στιβαρή και ελαφριά μονάδα που είναι
ιδανική για πλήθος γεωδαιτικών εφαρμογών.

Κάθε δέκτης 5800 παρέχει 24 κανάλια δορυφορικού εντοπισμού
L1 / L2, και δυνατότητα καταγραφής των πρωτογενών παρατηρήσεων
στο φορητό χειριστήριο για εφαρμογές μετεπεξεργασίας. Επίσης διαθέτει
τεχνολογία Bluetooth, η οποία παρέχει επικοινωνία, χωρίς καλώδια,
μεταξύ των δεκτών.

Ο δέκτης 5800 είναι διαθέσιμος και ως αυτόνομος κινούμενος
(rover) ή ως μέρος του δορυφορικού συστήματος δύο δεκτών (base-
rover) προσφέροντας μέγιστη ευελιξία στο σύστημα διαμόρφωσης
εργασιών. Με την ιδιότητα αυτή καλύπτονται οι περισσότερες απαιτήσεις
των γεωδαιτικών εργασιών. (www.trimble.com)

5.5.1.1 Εξωτερικά χαρακτηριστικά

Τα εξωτερικά  χαρακτηριστικά των δεκτών, όπως αυτά παρέχονται
από την κατασκευάστρια εταιρεία Trimble, παρουσιάζονται στις εικόνες
5.2 έως 5.4.

Ουσιαστικά τρείς λυχνίες και ένα πλήκτρο ενεργοποίησης
καθορίζουν και πληροφορούν σχετικά με την λειτουργία των δεκτών
στον σχετικό στατικό εντοπισμό. Κάθε διαφορετικός συνδυασμός
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έντασης φωτισμού των λυχνιών παρέχει πληροφορία για τη διαδικασία
ενεργοποίησης του δορυφορικού εντοπισμού, την επικοινωνία με τον
άλλο δέκτη καθώς επίσης και την εξάντληση της μπαταρίας.
(www.trimble.com)

Εικόνα 5.2 Δορυφορικός δέκτης Trimble 5800

Εικόνα  5.3 Δυνατότητες σύνδεσης και επικοινωνίας δέκτη  Trimble 5800

Το σύνολο των παραπάνω στοιχείων περιγράφεται στην εικόνα 5.4.

Εικόνα  5.4 Στοιχεία ελέγχου και πληροφόρησης δορυφορικού δέκτη 5800
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5.5.1.2 Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των δεκτών που αναφέρονται κυρίως
στις συχνότητες λήψης του δορυφορικού σήματος και στην αβεβαιότητα
μέτρησης, όπως αυτά παρέχονται από την κατασκευάστρια εταιρεία
Trimble, παρουσιάζονται στους πίνακες 5.1 και 5.2. (www.trimble.com).

Μέγεθος 19x10 cm

Βάρος 1.21 kg

Διάρκεια
μπαταρίας 5.5 h

Εντοπισμός

Έναρξη Αυτόματος

Ελάχιστος χρόνος
έναρξης 10 sec + 0.5x(διάνυσμα βάσης)(km)

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά

1) Ανθεκτικότητα στην σκόνη
2) Ανθεκτικότητα στις δονήσεις

3) Ανθεκτικότητα στις μετακινήσεις και πτώσεις
Πίνακας 5.1 Βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά δεκτών Trimble 5800

Μέθοδος
εντοπισμού

Επικοινωνία
δεκτών

Οριζοντιογραφική
ακρίβεια (RMS)

Κατακόρυφη
ακρίβεια (RMS)

Real Time
Kinematic

(RTK)

Συγχρονισμός
±1cm±1ppm ±2cm±1ppm

x(μήκος διανύσματος
βάσης)

x(μήκος διανύσματος
βάσης)

Μη συνεχής
±2cm±2ppm ±3cm±2ppm

x(μήκος διανύσματος
βάσης)

x(μήκος διανύσματος
βάσης)

Σχετικός
Στατικός Συνεχής

±5mm±0.5ppm ±5mm±1ppm

x(μήκος διανύσματος
βάσης)

x(μήκος διανύσματος
βάσης)

Πίνακας 5.2 Αβεβαιότητες μέτρησης ανάλογα με τη μέθοδο εντοπισμού
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5.5.2  Περιγραφή εξωτερικής βάσης ελέγχου

Οι εφαρμογές της προτεινόμενης μεθοδολογίας
πραγματοποιήθηκαν στην εξωτερική βάση ελέγχου μηκών που έχει
εγκατασταθεί στον χώρο των εγκαταστάσεων του Ολυμπιακού
Κωπηλατοδρομίου στο Σχοινιά. Η βάση ελέγχου υλοποιήθηκε με την
τοποθέτηση κορυφών στον πρώην δυτικό αεροδιάδρομο του παλαιού
αεροδρομίου της περιοχής, όπως παρουσιάζεται από το κόκκινο
ευθύγραμμο τμήμα (εικόνα 5.5).

Η βάση ελέγχου κατασκευάστηκε σύμφωνα με τις οδηγίες που
περιγράφονται στο ISO 17123-4, ωστόσο τοποθετήθηκαν περισσότερες
κορυφές σε μεγαλύτερες αποστάσεις με σκοπό να χρησιμοποιηθούν για
την έρευνα της διακρίβωσης και του ελέγχου δεκτών του δορυφορικού
συστήματος GNSS.

Οι κορυφές ιδρύθηκαν με σκοπό να εμφανίζονται μικρές
υψομετρικές διαφορές μεταξύ τους και συνολικά να υλοποιούν μία
ευθυγραμμία. Επομένως από την χρήση της βάσης ελέγχου προκύπτει
άμεση αξιοποίηση των μετρούμενων αποστάσεων ως μηκών χωρίς να
χρειάζεται αναγωγή.

Εικόνα  5.5: Περιοχή εγκατάστασης της βάσης
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Για την μόνιμη σήμανση των κορυφών και την αναγκαιότητα
μοναδικής και εξαναγκασμένης κέντρωσης των δεκτών
χρησιμοποιήθηκαν ειδικά βιδωτά βάθρα σε μόνιμες πλακέτες.

Τα βάθρα αυτά αποτελούνται από ένα σταθερό τμήμα, το οποίο
τοποθετείται μόνιμα στο έδαφος (εικόνα 5.6), και ένα αποσπώμενο το
οποίο μπορεί να βιδώνεται με μονοσήμαντο τρόπο επάνω στο σταθερό
(εικόνα 5.7). Το σταθερό τμήμα του βάθρου είναι κυκλική πλακέτα
διαμέτρου 30cm και πάχους 2cm η οποία τοποθετείται σε πλήρως
ασφαλισμένο φρεάτιο. Είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα
και φέρει τέσσερις οπές με αγκύρια μήκους περίπου 10cm, τα οποία
εξασφαλίζουν τη μόνιμη τοποθέτηση του στο έδαφος. Η σταθεροποίηση
γίνεται με τσιμέντο ταχείας πήξεως σε όρυγμα βάθους περίπου 20cm και
η πλακέτα οριζοντιώνεται κατά την τοποθέτηση της με χρήση
σωληνωτής αεροστάθμης. Το αποσπώμενο τμήμα του βάθρου
αποτελείται από στυλεό συγκεκριμένου ύψους (1.177m) ο οποίος φέρει
στην κεφαλή του ειδική διάταξη, με τη βοήθεια της οποίας είναι δυνατή η
τοποθέτηση του γεωδαιτικού εξοπλισμού (τρικόχλιο, κεραία GPS).

Eικόνα 5.6: Η βάση του ειδικού
μεταλλικού βάθρου

Eικόνα 5.7: Το αποσπώμενο τμήμα
του μεταλλικού βάθρου
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5.6 Διαδικασία μετρήσεων-Εφαρμογές

Για την κατανόηση των προϋποθέσεων εφαρμογής της
προτεινόμενης μεθοδολογίας πραγματοποιήθηκαν δύο σειρές μετρήσεων.
Σκοπός των διαφορετικών σειρών μετρήσεων είναι η διεξαγωγή
δοκιμασιών για την ενίσχυση της ακεραιότητας και ορθότητας των
αποτελεσμάτων.

Η πρώτη σειρά μετρήσεων υλοποιήθηκε με σκοπό να
επιβεβαιωθούν τα στοιχεία εκείνα που αναπτύχθηκαν και βασίστηκαν σε
θεωρητικό υπόβαθρο. Με την ολοκλήρωσή της και την επεξεργασία των
αποτελεσμάτων, προέκυψαν στοιχεία που μετέπειτα χρησιμοποιήθηκαν
για την βελτίωση της προτεινόμενης μεθοδολογίας.

Η δεύτερη σειρά μετρήσεων πραγματοποιήθηκε αξιοποιώντας την
εμπειρία που αποκτήθηκε, και αποτελεί μία ολοκληρωμένη εφαρμογή
των διαδικασιών ελέγχου και διακρίβωσης δεκτών GNSS που
προτείνονται στο πλαίσιο της διπλωματικής εργασίας.

Τα στοιχεία που διαφοροποιούν τις δύο εφαρμογές μεταξύ τους
είναι:

 Το πλήθος των παρατηρήσεων που χρησιμοποιήθηκαν για
την επίλυση

 Η διαφορετική επιλογή κορυφών της βάσης ελέγχου

 Η χρονική στιγμή και διάρκεια των μετρήσεων

5.6.1 Εφαρμογή 1

Για την διεξαγωγή των μετρήσεων χρησιμοποιήθηκαν οι κορυφές
Β1,Β3,Β4,Β7 και Β9 της βάσης ελέγχου όπως παρουσιάζονται στο σχήμα
5.1. Στο πλαίσιο της πρώτης εφαρμογής πραγματοποιήθηκε
ολοκληρωμένη εφαρμογή της προτεινόμενης μεθοδολογίας
χρησιμοποιώντας τις παραπάνω 5 κορυφές.

Για την πραγματοποίηση των διαδικασιών ελέγχου και διακρίβωσης
προσδιορίστηκαν με τη μέθοδο του σχετικού στατικού εντοπισμού
συνολικά επτά διανύσματα βάσης (πίνακας 5.3) μεταξύ των κορυφών
που επιλέχθηκαν.
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Σχήμα 5.1 Σκαρίφημα σχετικής θέσης κορυφών εφαρμογής 1

Για την υλοποίηση της διαδικασίας διακρίβωσης χρησιμοποιήθηκαν
τα μήκη μεταξύ των κορυφών, ενώ για την διαδικασία ελέγχου οι
διαφορές των γεωκεντρικών συντεταγμένων μεταξύ των κορυφών.

Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζονται τα αποτελέσματα κάθε
διαδικασίας της προτεινόμενης μεθοδολογίας, καθώς επίσης και η
θεωρητική σημασία αυτών σχετικά με τη λειτουργία των δεκτών.

Στον παρακάτω πίνακα αναγράφονται τα στοιχεία μέτρησης των
μηκών στο ύπαιθρο. Τα στοιχεία αυτά γίνονται διαθέσιμα ύστερα από
την επίλυση των βάσεων που μετρήθηκαν, με την χρήση του
προγράμματος επεξεργασίας των μετρήσεων. (Ο δείκτης αλλοίωσης της
ακρίβειας (DOP) αντιστοιχεί στην μέγιστη που εμφανίστηκε σε όλη την
διάρκεια μέτρησης).

Χαρακτηριστικά Μετρήσεων (Εφαρμογή 1)

Από Προς
Χρονική
διάρκεια

(min)
DOP

Horizontal
precision

(mm)

Vertical
precision

(mm)

Β1

Β3 27 3.7 2 2

Β4 35 2.8 2 3

Β7 28 2.1 2 4

Β9 37 2.8 3 5

Β3 Β9 34 2.9 4 6

Β4 Β9 36 4.5 4 8

Β7 Β9 34 3.2 3 7
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 Προτεινόμενη μεθοδολογία Διακρίβωσης δεκτών GNSS

Στον πίνακα 5.3 περιλαμβάνονται οι μετρημένες αποστάσεις
(μήκη) που προσδιορίστηκαν με την χρήση δορυφορικών παρατηρήσεων
καθώς και οι αντίστοιχες πρότυπες τιμές τους.

Από Προς Μετρημένη
Τιμή (m)

Πρότυπη
Τιμή (m)

Β1

Β3 161.379 161.381

Β4 347.921 347.922

Β7 589.982 589.988

Β9 1999.998 2000.015

Β3 Β9 1838.619 1838.633

Β4 Β9 1652.077 1652.093

Β7 Β9 1410.016 1410.026

Πίνακας 5.3 Μετρημένες και πρότυπες τιμές αποστάσεων (εφαρμογή 1)

Με τα στοιχεία του πίνακα 5.3 σχηματίστηκαν συνολικά 7
εξισώσεις παρατήρησης, και συμπληρώθηκαν οι πίνακες που αφορούν
την ελαχιστοτετραγωνική επίλυση. Στον πίνακα 5.4 παρουσιάζονται τα
στοιχεία που προέκυψαν από την επίλυση.

Τα αποτελέσματα της διαδικασίας διακρίβωσης ελέγχονται ως
προς τη στατιστική σημαντικότητα τους σύμφωνα με την σχέση 5.7.
Προκύπτει ότι οι τιμές των παραμέτρων α,β είναι στατιστικά σημαντικές.
Επίσης συγκρίνονται οι τιμές του συστηματικού (β) και του τυχαίου (σ0)
σφάλματος με την ονομαστική ακρίβεια, όπου προκύπτει ότι οι τιμές των
πειραματικών σφαλμάτων βρίσκονται εντός των ορίων.

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ
ΑΚΡΙΒΕΙΑ α σα β

(mm)
σβ

(mm)
σο

(mm)
± 7mm 0.99997 ±5.4*10-7 -2.30 ±0.78 ±3.7

Πίνακας 5.4 Αποτελέσματα διαδικασίας διακρίβωσης (εφαρμογή 1)

Η ονομαστική ακρίβεια του δέκτη έχει προκύψει με εφαρμογή του
νόμου μετάδοσης σφαλμάτων στην σχέση του μήκους στο επίπεδο

2 2
ij ij ijD = ΔΕ +ΔΝ . Όπου οι αβεβαιότητες προσδιορισμού των

συντεταγμένων είναι διαθέσιμες από τα στοιχεία του κατασκευαστή.



93

Άρα το ζεύγος δεκτών που ελέγχθηκε πραγματοποιεί μετρήσεις
χωρίς να εισάγει θόρυβο στις μετρήσεις (μεγάλες τιμές σφαλμάτων), και
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για γεωδαιτικές εφαρμογές συνολικής
επιδιωκόμενης ακρίβειας (σε) που υπολογίζεται σύμφωνα με την σχέση
5.8.

2 2
ε ο εσ σ +β σ 4.36mm    

 Προτεινόμενη μεθοδολογία Ελέγχου δεκτών GNSS

Στον πίνακα 5.5 περιλαμβάνονται οι υπολογισμένες τιμές των
γεωκεντρικών συντεταγμένων των κορυφών όπως προέκυψαν από την
επίλυση. Επίσης περιέχονται και οι αντίστοιχες αβεβαιότητες
προσδιορισμού των συντεταγμένων αυτών.

Α/Α Χ (m) Υ (m) Ζ (m) σX
(mm)

σY
(mm)

σZ
(mm)

B1 4586947.295 2043338.083 3919468.415 - - -

B3 4587035.066 2043385.786 3919341.670 ±0.9 ±0.8 ±0.9

B4 4587136.517 2043440.926 3919195.159 ±0.9 ±0.8 ±0.8

B7 4587268.166 2043512.453 1919005.037 ±0.9 ±0.8 ±0.9

B9 4588034.836 2043929.251 3917897.487 ±0.9 ±0.7 ±0.8

Πίνακας 5.5 Γεωκεντρικές συντεταγμένες κορυφών βάσης ελέγχου
και αβεβαιότητα (εφαρμογή 1)

Με την ολοκλήρωση της επίλυσης προκύπτει η τιμή της aposteriori
τυπικής απόκλισης της καλύτερης τιμής επομένως μπορεί να εφαρμοστεί
η σχέση 5.9, όπου:

22
r1,(1-a)ο1

2
ο1

χσ̂ 1.86 2.72
σ r
  

Επομένως ικανοποιείται η μηδενική υπόθεση, ισχύει ο συνολικός
έλεγχος.

Ισχύει επίσης και η αρχική υπόθεση που θεωρήθηκε σχετικά με τα
μεμονωμένα σφάλματα των παρατηρήσεων, σύμφωνα με την σχέση 5.10.
Στον πίνακα 5.6 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα εφαρμογής του
ελέγχου κατά Baarda.
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0.7 0.1 ΝΑΙ 1.6 -0.44 ΝΑΙ
2.2 -0.29 ΝΑΙ -2.1 0.27 ΝΑΙ
1.5 0.12 ΝΑΙ -4.4 -0.26 ΝΑΙ
-2 0.19 ΝΑΙ -3.1 -0.09 ΝΑΙ

-1.5 -0.3 ΝΑΙ 6.2 1.06 ΝΑΙ
-2.5 -0.11 ΝΑΙ 3 0.23 ΝΑΙ
0.4 0.15 ΝΑΙ 4.9 0.44 ΝΑΙ
-0.2 0.4 ΝΑΙ -1.3 -0.11 ΝΑΙ
0.1 0.01 ΝΑΙ 0.2 -0.17 ΝΑΙ
1.8 -0.14 ΝΑΙ -0.4 -0.08 ΝΑΙ
-0.5 -0.23 ΝΑΙ

ΥΠΟΛΟΙΠΑ
(mm) ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤA Baarda ΥΠΟΛΟΙΠΑ

(mm) ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤA Baarda

Πίνακας 5.6 Έλεγχος κατά Baarda (εφαρμογή 1)

Επομένως δεν εμφανίζονται χονδροειδή σφάλματα στις παρατηρήσεις
που ενδέχεται να οδηγήσουν στην απόρριψή τους.

Τα αποτελέσματα που αφορούν τις αβεβαιότητες προσδιορισμού
των τοποκεντρικών συντεταγμένων, που συμμετέχουν στον στατιστικό
έλεγχο περιλαμβάνονται στον πίνακα 5.7, για επίπεδο εμπιστοσύνης
95%.

Α/Α σΕ
(mm)

σΝ
(mm)

σUp
(mm)

E,N1.96 s

(mm)
1.96 sUp

(mm)

ΕΛΕΓΧΟΣ
ΣΥΝΘΗΚΗΣ

E,N,Up E,N,Upσ 1.96 s 

Β3 ±0.9 ±0.9 ±0.9 ±9.8 ±10.2 ΙΣΧΥΕΙ

Β4 ±0.9 ±0.8 ±0.8 ±9.8 ±10.2 ΙΣΧΥΕΙ

Β7 ±0.8 ±0.9 ±0.9 ±9.8 ±10.2 ΙΣΧΥΕΙ

Β9 ±0.8 ±0.7 ±0.9 ±9.8 ±10.2 ΙΣΧΥΕΙ

Πίνακας 5.7 Έλεγχος καταλληλότητας δεκτών (εφαρμογή 1)

Η τιμή της aposteriori τυπικής απόκλισης προέκυψε από την
επίλυση του δικτύου:

οσ̂ =±1.7mm
Παρατηρείται ότι όλες οι επιμέρους αβεβαιότητες ικανοποιούν τις

συνθήκες ελέγχου που δημιουργούνται από τις σχέσεις 5.11 και 5.12
όπως περιεγράφηκαν στο στάδιο των στατιστικών ελέγχων.
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Για την υλοποίηση της εφαρμογής 1 χρειάστηκε χρονικό διάστημα
100 λεπτών. Στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα περιλαμβάνονται οι
μετακινήσεις μεταξύ των κορυφών. Ολοκληρωμένη παρουσίαση των
μετρήσεων και υπολογισμών που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της
εφαρμογής 1 περιλαμβάνονται στο παράρτημα.

5.6.2 Εφαρμογή 2

Για την διεξαγωγή των μετρήσεων χρησιμοποιήθηκαν οι κορυφές
Β1,Β3,Β5,Β7 και Β9 της βάσης ελέγχου όπως παρουσιάζονται στο
Σχήμα 5.2. Στο πλαίσιο της δεύτερης εφαρμογής πραγματοποιήθηκε
ολοκληρωμένη εφαρμογή της προτεινόμενης μεθοδολογίας
χρησιμοποιώντας τις παραπάνω 5 κορυφές.

Σχήμα 5.2 Σκαρίφημα σχετικής θέσης κορυφών εφαρμογής 2

Για την πραγματοποίηση των διαδικασιών ελέγχου και διακρίβωσης
προσδιορίστηκαν με την μέθοδο του σχετικού στατικού εντοπισμού
συνολικά δέκα διανύσματα βάσης (πίνακας 5.8) μεταξύ των κορυφών
που επιλέχθηκαν.

 Προτεινόμενη μεθοδολογία Διακρίβωσης δεκτών GNSS

Στον Πίνακα 5.8 περιλαμβάνονται οι μετρημένες αποστάσεις που
προσδιορίστηκαν με την χρήση δορυφορικών παρατηρήσεων καθώς και
οι αντίστοιχες πρότυπες τιμές αυτών.

Με τα στοιχεία του πίνακα 5.8 σχηματίστηκαν συνολικά 10
εξισώσεις παρατήρησης, και συμπληρώθηκαν οι πίνακες που αφορούν
την ελαχιστοτετραγωνική επίλυση. Στον πίνακα 5.9 παρουσιάζονται τα
στοιχεία που προέκυψαν από την επίλυση.

Στον παρακάτω πίνακα αναγράφονται τα στοιχεία μέτρησης των
μηκών στο ύπαιθρο. Τα στοιχεία αυτά γίνονται διαθέσιμα ύστερα από
την επίλυση των βάσεων που μετρήθηκαν, με την χρήση του
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προγράμματος επεξεργασίας των μετρήσεων. (Ο δείκτης αλλοίωσης της
ακρίβειας (DOP) αντιστοιχεί στην μέγιστη που εμφανίστηκε σε όλη την
διάρκεια μέτρησης).

Χαρακτηριστικά Μετρήσεων (Εφαρμογή 2)

Από Προς
Χρονική
διάρκεια

(min)
DOP

Horizontal
precision

(mm)

Vertical
precision

(mm)

Β1

Β3 16 2.4 2 5

Β5 11 4.2 3 6

Β7 16 4.1 3 5

Β9 20 1.7 5 8

Β3

Β5 15 3.1 3 5

Β7 13 2.1 4 5

Β9 13 3.1 6 9

Β5
Β7 9 2.8 4 5

Β9 13 2.9 6 8

Β7 Β9 14 5.1 5 8

Από Προς Μετρημένη
Τιμή (m)

Πρότυπη
Τιμή (m)

Β1

Β3 161.380 161.381

Β5 499.153 499.149

Β7 589.989 589.988

Β9 1999.980 2000.0149

Β3

Β5 337.718 337.749

Β7 428.608 428.607

Β9 1838.634 1838.659

Β5
Β7 90.836 90.839

Β9 1500.862 1500.847

Β7 Β9 1409.987 1410.026

Πίνακας 5.8 Μετρημένες και πρότυπες τιμές αποστάσεων (εφαρμογή 2)
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ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ
ΑΚΡΙΒΕΙΑ α σα β

(mm)
σβ

(mm)
σο

(mm)

± 7mm 1.0001 4.61*10-7 -2.21 ±0.52 ±3.1

Πίνακας 5.9 Αποτελέσματα διαδικασίας διακρίβωσης δεκτών (εφαρμογή 2)

Η ονομαστική ακρίβεια του δέκτη έχει προκύψει με εφαρμογή του
νόμου μετάδοσης σφαλμάτων στην σχέση του μήκους στο επίπεδο

2 2
ij ij ijD = ΔΕ +ΔΝ . Όπου οι αβεβαιότητες προσδιορισμού των

συντεταγμένων είναι διαθέσιμες από τα στοιχεία του κατασκευαστή.

Η διαδικασία εύρεσης της ονομαστικής ακρίβειας προσδιορισμού
του μήκους μεταξύ δύο κορυφών, πραγματοποιείται διότι τα στοιχεία του
κατασκευαστή αναφέρονται στην αβεβαιότητα προσδιορισμού
τοποκεντρικών συντεταγμένων. Επομένως στην περίπτωση της
μεθοδολογίας ελέγχου της προτεινόμενης μεθοδολογίας, πρέπει να
εφαρμοστεί ο νόμος μετάδοσης των σφαλμάτων ώστε να προκύψει η τιμή
που συμμετέχει στους στατιστικούς ελέγχους.

Τα αποτελέσματα της διαδικασίας διακρίβωσης ελέγχονται ως
προς την στατιστική σημαντικότητα τους σύμφωνα με τη σχέση 5.7.
Προκύπτει ότι οι τιμές των παραμέτρων α,β είναι στατιστικά σημαντικές.
Επίσης συγκρίνονται οι τιμές του συστηματικού (β) και του τυχαίου (σ0)
σφάλματος με την ονομαστική ακρίβεια, από όπου προκύπτει ότι οι τιμές
των πειραματικών σφαλμάτων βρίσκονται εντός των ορίων.

Άρα το ζεύγος δεκτών που ελέγχθηκε πραγματοποιεί μετρήσεις
χωρίς να εισάγει θόρυβο στις μετρήσεις (μεγάλες τιμές σφαλμάτων), και
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για γεωδαιτικές εφαρμογές συνολικής
επιδιωκόμενης ακρίβειας (σε) που υπολογίζεται σύμφωνα με την σχέση
5.8.

2 2
ε ο εσ σ +β σ 3.81mm    

 Προτεινόμενη μεθοδολογία Ελέγχου δεκτών GNSS

Στον πίνακα 5.10 περιλαμβάνονται οι πειραματικές τιμές των
γεωκεντρικών συντεταγμένων των κορυφών όπως προέκυψαν από την
επίλυση. Επίσης περιέχονται και οι αντίστοιχες αβεβαιότητες
προσδιορισμού τους.
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Α/Α Χ (m) Υ (m) Ζ (m) σX

(mm)
σY

(mm)
σZ

(mm)

B1 4586947.295 2043338.083 3919468.415 - - -

B3 4587035.068 2043385.785 3919341.673 ±0.9 ±0.7 ±0.9

B5 4587218.762 2043485.624 3919076.384 ±0.9 ±0.6 ±0.9

B7 4587268.172 2043512.460 3919005.040 ±0.9 ±0.7 ±0.9

B9 4588034.822 2043929.929 3917897.519 ±1.1 ±0.8 ±1.0

Πίνακας 5.10 Γεωκεντρικές συντεταγμένες κορυφών βάσης ελέγχου
και αβεβαιότητα (εφαρμογή 2)

Με την ολοκλήρωση της επίλυσης προκύπτει η τιμή της aposteriori
τυπικής απόκλισης της καλύτερης τιμής επομένως μπορεί να εφαρμοστεί
η σχέση 5.9, όπου:

22
r2,(1-a)ο2

2
ο2

χσ̂ 1.18 1.56
σ r
  

Ισχύει επίσης και η αρχική υπόθεση που έγινε σχετικά με τα
μεμονωμένα σφάλματα των παρατηρήσεων, σύμφωνα με την σχέση 5.10.
Στον πίνακα 5.11 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα εφαρμογής του
ελέγχου κατά Baarda.

2.1 0.59 ΝΑΙ 1.8 0.73 ΝΑΙ
1.3 0.5 ΝΑΙ 1.2 0.36 ΝΑΙ
3 0.15 ΝΑΙ 3.1 0.26 ΝΑΙ

-2.5 -1.73 ΝΑΙ -1.9 0.95 ΝΑΙ
-0.9 -0.36 ΝΑΙ -2.3 0.05 ΝΑΙ
-1.6 -0.26 ΝΑΙ -3.8 -0.01 ΝΑΙ
-1.1 -0.95 ΝΑΙ -3.6 0.68 ΝΑΙ
-0.4 -0.05 ΝΑΙ -1.6 0.24 ΝΑΙ
-2.8 0.01 ΝΑΙ -1.2 -0.45 ΝΑΙ
2.2 -1.27 ΝΑΙ 4.7 0.52 ΝΑΙ
0.1 -0.06 ΝΑΙ 2.9 0.37 ΝΑΙ
2.3 0.06 ΝΑΙ 1.9 -0.71 ΝΑΙ
1.3 -0.59 ΝΑΙ -5.7 0.11 ΝΑΙ
0.8 -0.5 ΝΑΙ -1.5 -0.32 ΝΑΙ
2.3 -0.15 ΝΑΙ -0.9 0.08 ΝΑΙ

ΥΠΟΛΟΙΠΑ
(mm) ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤA Baarda ΥΠΟΛΟΙΠΑ

(mm) ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤA Baarda

Πίνακας 5.11 Έλεγχος κατά Baarda (εφαρμογή 2)
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Επομένως δεν εμφανίζονται χονδροειδή σφάλματα στις παρατηρήσεις
που ενδέχεται να οδηγήσουν στην απόρριψή τους.

Τα αποτελέσματα που αφορούν τις αβεβαιότητες προσδιορισμού
των τοποκεντρικών συντεταγμένων περιλαμβάνονται στον πίνακα 5.12,
για επίπεδο εμπιστοσύνης 95%. Τα στοιχεία του συγκεκριμένου πίνακα
προκύπτουν είτε από την επίλυση είτε από τις τιμές ονομαστικής
ακρίβειας που έχει θέσει ο κατασκευαστής.

Α/Α σΕ
(mm)

σΝ
(mm)

σUp
(mm)

E,N1.96 s

(mm)
1.96 sUp

(mm)

ΕΛΕΓΧΟΣ
ΣΥΝΘΗΚΗΣ

E,N,Up E,N,Upσ 1.96 s 

Β3 ±0.9 ±0.9 ±0.7 ±9.8 ±10.2 ΙΣΧΥΕΙ

Β5 ±0.9 ±0.8 ±0.9 ±9.8 ±10.2 ΙΣΧΥΕΙ

Β7 ±0.8 ±0.9 ±0.9 ±9.8 ±10.2 ΙΣΧΥΕΙ

Β9 ±0.8 ±0.7 ±0.9 ±9.8 ±10.2 ΙΣΧΥΕΙ

Πίνακας 5.12 Έλεγχος καταλληλότητας δεκτών (εφαρμογή 2)

Η τιμή της aposteriori τυπικής απόκλισης προέκυψε από την
επίλυση του δικτύου:

οσ̂ =±1.4mm

Παρατηρείται ότι όλες οι επιμέρους αβεβαιότητες ικανοποιούν τις
συνθήκες ελέγχου που δημιουργούνται από τις σχέσεις 5.11 και 5.12
όπως περιεγράφηκαν στο στάδιο των στατιστικών ελέγχων.

Για την υλοποίηση της εφαρμογής 2 απαιτήθηκε χρονικό διάστημα
150 λεπτών. Στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα περιλαμβάνονται και οι
μετακινήσεις μεταξύ των κορυφών.

Ολοκληρωμένη παρουσίαση των μετρήσεων και υπολογισμών που
πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της εφαρμογής 1 περιλαμβάνονται στο
παράρτημα.

Με την υλοποίηση συνολικά της προτεινόμενης μεθοδολογίας
(διαδικασίες ελέγχου και διακρίβωσης) συμπεραίνεται η ορθή λειτουργία
των δεκτών σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τα πρότυπα που είχε θέσει ο
κατασκευαστής.
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Από τον στατιστικό έλεγχο της διαδικασίας διακρίβωσης
προκύπτουν δεδομένα σχετικά με την καταλληλότητα χρήσης του
εξοπλισμού για μία γεωδαιτική εφαρμογή, δηλαδή για τα συστηματικά
και τυχαία σφάλματα που εισάγονται στις παρατηρήσεις.

Μετέπειτα με την ικανοποίηση των στατιστικών ελέγχων της
διαδικασίας ελέγχου ανιχνεύεται ποιες παρατηρήσεις έχουν συμβάλλει
περισσότερο στο συνολικό σφάλμα προσδιορισμού, που έχει υπολογιστεί
σε προηγούμενο στάδιο. Επίσης μέσω του προσδιορισμού της
αβεβαιότητας των συντεταγμένων υπάρχει δυνατότητα απευθείας
σύγκρισης κάθε μίας με την ονομαστική τιμή.

Για περαιτέρω ανάλυση, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, μπορεί
να υπάρξει εκτενέστερη εφαρμογή της διαδικασίας ελέγχου
χρησιμοποιώντας πρότυπες τιμές συντεταγμένων για όλες τις κορυφές.
(Κάτι τέτοιο δεν εφαρμόστηκε στο πλαίσιο της διπλωματικής αυτής
εργασίας καθώς δεν ήταν διαθέσιμες, με μεγάλη ακρίβεια, οι
συντεταγμένες όλων των κορυφών).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

6.1 Συμπεράσματα

Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας αποτελεί
αφενός η μελέτη του προτύπου ISO 17123-8 ελέγχου δεκτών GNSS και
αφετέρου η πρόταση μιας μεθοδολογίας με σκοπό την συμπλήρωση του
ισχύοντος προτύπου με χρήση της μεθόδου του σχετικού στατικού
εντοπισμού.

Για την πλήρη κατανόηση των διαδικασιών που περιγράφονται στο
ISO 17123-8 σχετικά με τον έλεγχο δεκτών GNSS με χρήση της μεθόδου
Real Time Kinematic, πραγματοποιήθηκε μία ολοκληρωμένη εφαρμογή
του ισχύοντος προτύπου. Ο έλεγχος έγινε με ζεύγος δεκτών της εταιρείας
Trimble 5800, όπου ελέγχθηκε ως προς την λειτουργία του ο δέκτης που
τοποθετήθηκε στο σταθερό σημείο (base).

Για τα δύο σημεία που τοποθετήθηκε ο κινούμενος δέκτης,
προσδιορίστηκαν οι συντεταγμένες σε τοπικό αυθαίρετο σύστημα και
στη συνέχεια υπολογίστηκαν οι τιμές της απόστασης και της
υψομετρικής διαφοράς.

Στην απλοποιημένη διαδικασία ελέγχου κατά ISO 17123-8, ύστερα
από σύγκριση των υπολογισμένων τιμών των παραπάνω στοιχείων με τις
αντίστοιχες πρότυπες, προέκυψαν οι πειραματικές τυπικές αποκλίσεις για
τις οποίες ελέγχθηκαν οι συνθήκες οριζοντιογραφικά και υψομετρικά
ξεχωριστά. Οι μετρήσεις για την απλοποιημένη διαδικασία διήρκησαν
συνολικά 25 λεπτά.

Το αποτέλεσμα εφαρμογής της απλοποιημένης διαδικασίας ελέγχου
αφορά στην διερεύνηση της ποσοτικής σχέσης μεταξύ των
υπολογισμένων αποκλίσεων κάθε υψομετρικής διαφοράς ( h,i,j i

ε ) και
απόστασης ( D,i,j i

ε ), και των τιμών ελέγχου. Προκύπτει ότι κάθε μία από
αυτές τις αποκλίσεις ικανοποιούν τις συνθήκες 6.1 και 6.2.

D,i,j i
ε 36mm  (6.1)

h,i,j i
ε 51mm  (6.2)
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Στην πλήρη διαδικασία ελέγχου κατά ISO 17123-8, ύστερα από
προσδιορισμό των στατιστικών μεγεθών προέκυψαν και πάλι οι τυπικές
αποκλίσεις για τις οποίες ελέγχθηκαν οι συνθήκες οριζοντιογραφικά και
υψομετρικά  ξεχωριστά. Στην περίπτωση αυτή χρησιμοποιήθηκαν οι
ονομαστικές τιμές αβεβαιότητας που θεωρεί ο κατασκευαστής των
δεκτών.

Οι μετρήσεις για την πλήρη διαδικασία ελέγχου διήρκησαν
συνολικά 4 ώρες και 15 λεπτά. Στη χρονική αυτή διάρκεια
περιλαμβάνεται και ο χρόνος των 90 λεπτών, που υποχρεωτικά πρέπει να
μεσολαβεί μεταξύ των διαδοχικών σειρών μετρήσεων.

Το αποτέλεσμα εφαρμογής της πλήρους διαδικασίας ελέγχου
αφορά στην ικανοποίηση των αρχικών υποθέσεων που περιλαμβάνονται
στο πλαίσιο των στατιστικών ελέγχων. Προκύπτει ότι κάθε μία από αυτές
ικανοποιούνται μέσω των συνθηκών 6.3 και 6.4.

iso-RTK-x,ys 4.90 12.65mm    (6.3)

iso-RTK-hs 15.05 18.35mm    (6.4)

Οι δέκτες ικανοποιούν τις απαιτήσεις του πλήρους ελέγχου
σύμφωνα με το ισχύον πρότυπο ISO 17123-8, επομένως πραγματοποιούν
παρατηρήσεις σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Με την εφαρμογή και την κατανόηση της διαδικασίας του
προτύπου ISO δίνεται η δυνατότητα να διερευνηθούν χαρακτηριστικά
που μπορούν να συμπληρωθούν και να βελτιωθούν. Με την μελέτη των
χαρακτηριστικών αυτών, σκοπός είναι να ενισχυθεί η αποδεικτικότητα
και ορθότητα μίας καινούργιας προτεινόμενης μεθοδολογίας.

Η ανάπτυξη και εφαρμογή μιας μεθοδολογίας ελέγχου
δορυφορικών δεκτών με τη μέθοδο του σχετικού στατικού εντοπισμού,
αποτέλεσε το δεύτερο και κυριότερο αντικείμενο μελέτης της
διπλωματικής εργασίας.

Αναπτύχθηκαν συνολικά πέντε μεθοδολογίες που
χαρακτηρίζονται από διαφορετικά στοιχεία (πλήθος/είδος
παρατηρήσεων, διαδικασία επεξεργασίας μετρήσεων, στατιστικοί
έλεγχοι). Το μόνο κοινό τους στοιχείο αποτελεί η μέθοδος υλοποίησης
των παρατηρήσεων. (ο σχετικός στατικός εντοπισμός)
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Η επιλογή της βέλτιστης μεθοδολογίας έγινε με την μέθοδο της
πολυκριτιριακής ανάλυσης με σκοπό την αξιολόγηση των
πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων κάθε μίας. Κύρια κριτήρια ήταν η
ορθότητα και ευχρηστία της μεθοδολογίας, η απλούστευση της
διαδικασίας των μετρήσεων και των υπολογισμών καθώς και η οικονομία
του χρόνου.

Από την αξιολόγηση προκρίθηκαν δύο μεθοδολογίες (3 και 5), οι
οποίες κρίθηκε σωστό να συνδυαστούν και να δημιουργήσουν μία
ολοκληρωμένη προτεινόμενη μεθοδολογία που περιλαμβάνει, μέσω
ανεξάρτητων μεταξύ τους διαδικασιών, ταυτόχρονα τη διακρίβωση και
τον έλεγχο των δεκτών.

Η προτεινόμενη μεθοδολογία ελέγχου δορυφορικών δεκτών
GNSS, αποτελείται από δύο επιμέρους τμήματα. Κάθε τμήμα της
μεθοδολογίας μπορεί να εφαρμοστεί ανεξάρτητα και να προκύψουν
διαφορετικού είδους συμπεράσματα για την ορθή λειτουργία των δεκτών.

Το σκέλος της διακρίβωσης των δεκτών χρησιμοποιεί ως
παρατήρηση την απόσταση μεταξύ των δύο δεκτών και δίνει αποτέλεσμα
σχετικά με την αβεβαιότητα μέτρησης μίας βάσης. Γίνεται σύγκριση των
μετρημένων τιμών με τις αντίστοιχες πρότυπες τιμές. Προκύπτει η  τιμή
του συστηματικού σφάλματος και προσεγγίζεται η τιμή του τυχαίου
σφάλματος.

Με αυτόν τον τρόπο υπολογίζεται η κλίμακα του υπό ελέγχου
συστήματος των δεκτών και μπορεί να διαπιστωθεί η ελάχιστη συνολική
αβεβαιότητα που θα επιτυγχάνεται με τη χρήση των δεκτών που
ελέγχονται.

Η υλοποίηση της διαδικασίας διακρίβωσης πραγματοποιήθηκε σε
χρονικό διάστημα 1 ώρας και 10 λεπτών όσο αφορά στην πρώτη της
εφαρμογή, και 1 ώρα και 40 λεπτά όσο αφορά στην δεύτερη εφαρμογή.
(Η διάρκεια διαφέρει μεταξύ των δύο εφαρμογών διότι
πραγματοποιήθηκε διαφορετικός αριθμός παρατηρήσεων).

Τα αποτελέσματα που προέκυψαν αφορούν στην ελάχιστη
ακρίβεια μίας γεωδαιτικής εφαρμογής, που μπορεί να επιτευχθεί με το
ζεύγος δεκτών.

Εφαρμογή 1 εσ 4.4mm 

Εφαρμογή 2 εσ 3.8mm 
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Στο σχήμα 6.1 παρουσιάζεται σε μορφή διαγράμματος ροής
ενεργειών το σκέλος διακρίβωσης της προτεινόμενης μεθοδολογίας.

Σχήμα 6.1 Διάγραμμα ροής ενεργειών για την εφαρμογή του σκέλους της
διακρίβωσης των δεκτών μέσω της προτεινόμενης μεθοδολογίας
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Το σκέλος του ελέγχου των δεκτών βασίζεται στον υπολογισμό της
αβεβαιότητας προσδιορισμού των τοποκεντρικών συντεταγμένων
(Ε,Ν,Up).

Χρησιμοποιεί ως παρατήρηση τις πρωτογενείς μετρήσεις
(ΔΧ,ΔΥ,ΔΖ) του διανύσματος βάσης και δίνει αποτέλεσμα, ύστερα από
επίλυση δικτύου και μετασχηματισμό, σχετικά με την αβεβαιότητα
μέτρησης των τοποκεντρικών συντεταγμένων.
Η αβεβαιότητα αυτή είναι συγκρίσιμη με τις ονομαστικές τιμές
σφάλματος που έχει θέσει ο κατασκευαστής.

Το αποτέλεσμα σχετικά με την ορθή λειτουργία των δεκτών,
προκύπτει μέσω της σύγκρισης των σφαλμάτων προσδιορισμού των
τοποκεντρικών συντεταγμένων είτε με πρότυπες τιμές (εάν είναι
διαθέσιμες), είτε με την ονομαστική ακρίβεια προσδιορισμού
συντεταγμένων που έχει θέσει ο κατασκευαστής.

Εάν υπάρχουν οι πρότυπες τιμές των συντεταγμένων των
κορυφών, μέσω της σύγκρισης δίνεται επίσης (όπως και στο πρώτο
τμήμα της μεθοδολογίας) η δυνατότητα διακρίβωσης του συστήματος
δεκτών GNSS.

Η υλοποίηση του σκέλους ελέγχου χρησιμοποιεί τις ίδιες
μετρήσεις με το σκέλος της διακρίβωσης. Υπενθυμίζεται ότι οι μετρήσεις
υπαίθρου για τις διαδικασίες ελέγχου και διακρίβωσης είναι ίδιες
(διανύσματα βάσης/μήκη). Επομένως ο μελετητής επιλέγει μετέπειτα
ποιες παρατηρήσεις θα χρησιμοποιήσει (είτε αποστάσεις είτε πρωτογενή
στοιχεία ΔΧ,ΔΥ,ΔΖ) από τις εκθέσεις επίλυσης των βάσεων.

Τα αποτελέσματα της διαδικασίας ελέγχου αφορούν στη μέση
αβεβαιότητα προσδιορισμού των τοποκεντρικών συντεταγμένων, που
μπορεί να επιτευχθεί με το ζεύγος δεκτών. Η ορθή λειτουργία των
δεκτών συμπεραίνεται μέσω της σύγκρισης των αβεβαιοτήτων αυτών, με
την αντίστοιχη του κατασκευαστή για συγκεκριμένο επίπεδο
εμπιστοσύνης.

Εφαρμογή
1 Εσ 0.9mm  σ 0.8mmN  

9.8mm

Upσ 0.9mm 

10.2mmΕφαρμογή
2 Εσ 0.9mm  Nσ 0.8mm  Upσ 0.8mm 
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Στο σχήμα 6.2 παρουσιάζεται σε μορφή διαγράμματος ροής
ενεργειών το σκέλος ελέγχου της προτεινόμενης μεθοδολογίας.

Σχήμα 6.2 Διάγραμμα ροής ενεργειών για την εφαρμογή του σκέλους
ελέγχου των δεκτών μέσω της προτεινόμενης μεθοδολογίας
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Τα αποτελέσματα των εφαρμογών επιβεβαίωσαν τις μελέτες
βελτιστοποίησης που υλοποιήθηκαν πριν την διεξαγωγή των μετρήσεων
και αφορούσαν κυρίως στο πλήθος και στην σχετική θέση των κορυφών
που θα τοποθετούνταν οι δέκτες.

Η χρήση της βάσης ελέγχου μηκών για τον έλεγχο των δεκτών
GNSS ήταν αρωγός της προσπάθειας ανάπτυξης της προτεινόμενης
μεθοδολογίας, αξιοποιώντας ορισμένα πλεονεκτήματα, όπως:

 Η μηδενική κλίση

 Η χάραξη των κορυφών σε ευθυγραμμία

 Ο ανοικτός ορίζοντας

 Δυνατότητα χρήσης των ίδιων μετρήσεων και για τα δύο
σκέλη της προτεινόμενης μεθοδολογίας

 Η κατασκευή των φορητών βάθρων που παρέχει την
δυνατότητα μοναδικότητας στην κέντρωση των δεκτών

 Η ύπαρξη πρότυπων τιμών των μηκών και των υψομετρικών
διαφορών

 Η ευελιξία στις μετακινήσεις

 Οικονομία χρόνου λόγω της απευθείας υλοποίησης των
μετρήσεων

Πρέπει να αναφερθεί ότι για την υλοποίηση του δεύτερου σκέλους
της προτεινόμενης μεθοδολογίας, σχετικά με τον έλεγχο των δεκτών, δεν
είναι απαραίτητη η ύπαρξη εξωτερικής βάσης ενώ είναι απαραίτητη για
την διακρίβωση των δεκτών. (Εάν χρησιμοποιηθεί μία τέτοια βάση
πραγματοποιούνται και τα δύο με τις ίδιες μετρήσεις)

Σε όλες τις εργασίες πεδίου (μετρήσεις) που πραγματοποιήθηκαν
κατά την εκπόνηση της εργασίας, λήφθηκαν υπόψιν οι παράγοντες που
εισάγουν σφάλματα στον δορυφορικό εντοπισμό και έγινε προσπάθεια
για ελάττωση της επίδρασης τους.

Η ολοκληρωμένη εφαρμογή της προτεινόμενης μεθοδολογίας
προσφέρει πλήρη εποπτεία της λειτουργίας των δορυφορικών δεκτών.
Αρχικά προσδιορίζονται τα συστηματικά και τυχαία σφάλματα
(διακρίβωση) και στην συνέχεια αναλύονται οι συνιστώσες του
διανύσματος βάσης (μήκος) και προκύπτουν οι αβεβαιότητες μέτρησης
των τοποκεντρικών συντεταγμένων (έλεγχος).
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Επομένως η προτεινόμενη μεθοδολογία θα μπορούσε να
συμπληρώσει θετικά το ισχύον πρότυπο και να δώσει ολοκληρωμένη
πληροφορία για την λειτουργία των δεκτών GNSS, για τη μέθοδο του
σχετικού στατικού εντοπισμού.

6.2 Προτάσεις

Η προτεινόμενη μεθοδολογία ελέγχου και διακρίβωσης δεκτών
GNSS με χρήση της μεθόδου στατικού εντοπισμού αποτελεί ένα πρώτο
βήμα για την συμπλήρωση του ισχύοντος προτύπου ISO 17123-8.

Τα χαρακτηριστικά της αναπτύχθηκαν, ώστε να διευκολύνουν την
διαδικασία ελέγχου αλλά να μην διαφέρουν σε μεγάλο βαθμό από την
οργάνωση των υπαρχόντων προτύπων ελέγχου και διακρίβωσης
γεωδαιτικού εξοπλισμού.

Θα μπορούσαν να γίνουν παρεμβάσεις βελτίωσης σε αυτήν, που θα
διευκόλυναν τις μετρήσεις και θα ενίσχυαν περισσότερο την ακεραιότητα
της μεθοδολογίας μέσω της περαιτέρω ανάλυσής της.

Πιο συγκεκριμένα, προτείνονται τα ακόλουθα:

 Υλοποίηση του σκέλους ελέγχου της μεθοδολογίας σε
τυχαίο εξωτερικό πεδίο. Η πλήρης διαδικασία βασίζεται
στην επίλυση μιας εκφυλισμένης μορφής δικτύου, επομένως
μπορεί να εφαρμοστεί και μεταξύ τυχαίων κορυφών στο
ύπαιθρο.

 Υλοποίηση του σκέλους ελέγχου της μεθοδολογίας στην
εξωτερική βάση ελέγχου, όπου να είναι γνωστές οι πρότυπες
τιμές των τρισορθογώνιων τοποκεντρικών συντεταγμένες
των κορυφών, ώστε να αναπτυχθούν και άλλου είδους
στατιστικοί έλεγχοι.

 Υλοποίηση της πλήρους διαδικασίας (διακρίβωση και
έλεγχος) σε περισσότερες από μία σειρές μετρήσεων με
σκοπό την περαιτέρω στατιστική ανάλυση των
αποτελεσμάτων.

 Ανάλυση σε μεγαλύτερο βαθμό των παραγόντων που
επηρεάζουν την ακρίβεια μέτρησης με χρήση δορυφορικών
δεκτών.
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Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει τη μελέτη της γεωμετρίας
και ορατότητας των δορυφόρων, ανάπτυξη μοντέλου
διορθώσεων λόγω ιονόσφαιρας και τροπόσφαιρας καθώς και
το φαινόμενο πολυανάκλασης, αλλά προϋποθέτει την
υλοποίηση του ελέγχου κάθε φορά στην ίδια περιοχή (βάση
ελέγχου).

 Ανάλυση της αλληλεπίδρασης μεταξύ των δύο δεκτών κατά
τη διάρκεια των μετρήσεων, με σκοπό τη διερεύνηση της
μεθοδολογίας για τον ανεξάρτητο έλεγχο ενός μόνο δέκτη
χρησιμοποιώντας στοιχεία από μόνιμο σταθμό του
συστήματος HEPOS.

 Προσδιορισμός της αβεβαιότητας Δlσ της κάθε μέτρησης.
Κάθε υπολογισμένη τέτοια τιμή αντιστοιχεί στο μέσο
σφάλμα και μπορεί να συγκριθεί απευθείας (ύστερα από την
στροφή για τον μετασχηματισμό των συντεταγμένων) με την
αντίστοιχη τιμή του κατασκευαστή. (Όπου

i i

2 2
Δl l lˆσ σ -σ  )

 Προκαταρκτική μελέτη και αξιολόγηση της τιμής PDOP
κατά την διάρκεια των μετρήσεων, με σκοπό την ανεύρεση
πρόσθετων παραγόντων που ενδέχεται να εισάγουν
σφάλματα.

 Δημιουργία προγράμματος επεξεργασίας των μετρήσεων σε
προγραμματιστικό υπολογιστικό περιβάλλον (Matlab) για
εύκολη και αξιόπιστη εξαγωγή αποτελεσμάτων.



110

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Αγατζά–Μπαλοδήμου Α.–Μ., ″Θεωρία σφαλμάτων και συνορθώσεις
Ι″ , Διδακτικές σημειώσεις, Αθήνα 2007

2. Αγατζά–Μπαλοδήμου Α.–Μ., ″Θεωρία σφαλμάτων και συνορθώσεις
ΙΙ″ , Διδακτικές σημειώσεις, Αθήνα 2009

3. Αθανασιάδης Κ., ″Μέτρηση, μετρολογία και αξιώματα της
μετρολογίας″, Τεχνικά Χρονικά, τεύχος 2/2006

4. Βέης Γ., Μπιλλήρης Χ., Παπαζήση Κ., ″Κεφάλαια ανώτερης
Γεωδαισίας″,  Διδακτικές σημειώσεις, Αθήνα 2009

5. Δερμάνης Α., Ρωσσικόπουλος Δ., Φωτίου Α., ″Τοπογραφικοί
υπολογισμοί και συνορθώσεις δικτύων″, εκδόσεις Ζήτη, ISBN 908-
431-200-1, Θεσσαλονίκη 1994

6. Δούκας Ι.Δ., Η Ιστορική εξέλιξη της Επιστήμης της Μετρολογίας,
Επιστημονικό συνέδριο ″Η εξέλιξη των οργάνων, των μεθόδων και των
συστημάτων μετρήσεων των επιστημών της αποτύπωσης στη Ελλάδα″
Θεσσαλονίκη, 2005

7. International Standard Organization, ISO 17123-8 ″Optics and optical
instruments-Field procedures for testing geodetic and surveying
instruments- Part 8:GNSS filed measurement systems in real-time
kinematic (RTK) ″, 2007

8. Λάμπρου Ε., Πανταζής Γ., ″Εφαρμοσμένη γεωδαισία″, εκδόσεις Ζήτη,
ISBN 978-960-456-205-3, Αθήνα 2010

9. Λάμπρου Ε., Νικολίτσας Κ., ″Ανίχνευση  της  αβεβαιότητας του
συστήματος  ανάγνωσης διευθύνσεων″, 4ο Τακτικό Εθνικό Συνέδριο
Μετρολογίας, Αθήνα 2012

10. Langley R.B, ″ DOP Value: Investigation and Research″, 1999



111

11. Μπαλοδήμος Δ.-Δ., Γεωργόπουλος Γ., Δογγούρης Σ., Λάμπρου Ε.,
Πανταζής Γ., ″Σημειώσεις Τεχνικής Γεωδαισίας″, Διδακτικές
σημειώσεις 9ου εξαμήνου της ΣΑΤΜ, Αθήνα 2005

12. Μπαλοδήμος Δ.-Δ.,Σταθάς Δ., ″Σημειώσεις μαθήματος: Μετρολογία,
Βασικές έννοιες και ορισμοί – Στατιστικοί έλεγχοι για την αξιοπιστία
των οργάνων ″, Διδακτικές σημειώσεις, Αθήνα 2006

13. Μπαλοδήμος Δ.-Δ., Σταθάς Δ., ″Σημειώσεις μαθήματος:
Μετρολογία″, Διδακτικές σημειώσεις, Αθήνα 2012

14. Παραδείσης Δ., ″Δορυφορική Γεωδαισία- Γεωδαισία V″, Διδακτικές
σημειώσεις, Αθήνα 2010

15. Srilatha Dutt., Sasi Rao., ″Investigation of GDOP for Precise user
Position Computation with all Satellites in view and Optimum four
Satellite Configurations″, 2009

16. Trimble, ″Εγχειρίδιο χρήσης και τεχνικών χαρακτηριστικών
δορυφορικών δεκτών των σειρών 5700/5800″, 2003

17. Trimble, ″ Χαρακτηριστικά δορυφορικού δέκτη της σειράς 5800″, 2004

18. Τσακίρη Μ., ″Δίκτυα GPS″, Διδακτικές σημειώσεις, Αθήνα 2010

19. Φωτίου Α., Λιβιεράτος Ε., ″Γεωμετρική Γεωδαισία και δίκτυα″,
εκδόσεις Ζήτη, ISBN 960-431-612-5, Θεσσαλονίκη 2000

20. Φωτίου Α., Πικριδάς Χ., ″GPS και γεωδαιτικές εφαρμογές″, εκδόσεις
Ζήτη, ISBN 978-960-456-346-3, Θεσσαλονίκη 2012



112

ΙΣΤΟΓΡΑΦΙΑ

1. http://www.iso.org/iso/catalogue_detail.htm?csnumber=42213
(Last Access 3/2015)

2. https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:17123:-8:ed-1:v1:en
(Last Access 3/2015)

3. http://www.mainetechnicalsource.com/downloadfiles/Calibration.pdf
(Last Access 1/2015)

4. http://www.actpla.act.gov.au/tools_resources/maps_land_survey/surve
ying_data/surveyors_information/edm_calibration
(Last Access 12/2014)

5. http://www.dse.vic.gov.au/property-titles-and-maps/surveying
(Last Access 12/2014)

6. http://www.alsa.ab.ca/Portals/0/PDF/Member_Resources/Reference_
Material/Other/CALIBRATION_of_SURVEY_EQUIPMENT_May_
17_2012.pdf (Last Access 12/2014)

7. http://www.mathworks.com/help/matlab/ref/importdata.html#btk7vi1-
2_1 ( Last Access 2/2015)

8. http://www.mathworks.com/help/matlab/import_export/import-
numeric-data-from-a-text-file.html (Last Access 2/2015)

9. https://www.fig.net/commission5/wg52/GNSS%20CORS%20%20Cal
ibration%20and%20Testing%20for%20GNSS%20and%20CORS%20
V3.2.pdf (Last Access 1/2015)

10.https://www.fig.net/pub/fig2008/papers/ts04c/ts04c_02_heister_3069.
pdf (Last Access 3/2015)

11.http://www.trimble.com/Support/Index_Support.aspx
(Last Access 3/2015)

12.http://www.ngs.noaa.gov/corbin/class_description/5700/5800V2User
Guide.pdf ( Last Access 3/2015)

13.ftp://ftp.trimble.com/pub/tmsupport/5800/5000SeriesReceivers_223A
_UserGuide.pdf (Last Access 3/2015)

14.http://www.sac.gov.cn/sacen/Standards/Release (Last Access 5/2015)



113

15.http://www.ansi.org (Last Access 5/2015)

16.http://www.jisc.go.jp/eng/iso-iec (Last Access 5/2015)

17.http://en.wikipedia.org/wiki/Metrology (Last Access 11/2014)

18.http://en.wikipedia.org/wiki/Calibration (Last Access 11/2014)

19. http://publicationslist.org/demitris-delikaraoglou (Last Access 3/2015)



114

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ



115

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 1
Τα παρακάτω στοιχεία περιλαμβάνουν τις μετρήσεις και τους
υπολογισμούς που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της συγκεκριμένης
εφαρμογής.
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Διαδικασία διακρίβωσης προτεινόμενης μεθοδολογίας

Πίνακας σχεδιασμού Α

Καλύτερες τιμές και αβεβαιότητες αγνώστων α,β
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Διαδικασία ελέγχου προτεινόμενης μεθοδολογίας

Πίνακας σχεδιασμού Α

Καλύτερες τιμές γεωκεντρικών συντεταγμένων (m)

Πίνακας μεταβλητότητας-συμμεταβλητότητας τοποκεντρικών συντεταγμένων (m)

Αβεβαιότητες προσδιορισμού τοποκεντρικών συντεταγμένων (mm)
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ΕΦΑΡΜΟΓΗ 2
Τα παρακάτω στοιχεία περιλαμβάνουν τις μετρήσεις και τους
υπολογισμούς που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της συγκεκριμένης
εφαρμογής.
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Διαδικασία διακρίβωσης προτεινόμενης μεθοδολογίας

Πίνακας σχεδιασμού Α

Καλύτερες τιμές και αβεβαιότητες αγνώστων α,β

Διαδικασία ελέγχου προτεινόμενης μεθοδολογίας

Καλύτερες τιμές γεωκεντρικών συντεταγμένων (m)
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Πίνακας σχεδιασμού Α

Πίνακας μεταβλητότητας-συμμεταβλητότητας τοποκεντρικών συντεταγμένων (m)

Αβεβαιότητες προσδιορισμού τοποκεντρικών συντεταγμένων (mm)
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