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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

Αληηθείκελν ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο απνηειεί ε γεσκεηξηθή ηεθκεξίσζε ηνπ 

κνλαζηεξίνπ ηεο Παλαγίαο Εσνδφρνπ Πεγήο ηεο λήζνπ ηθίλνπ, ρξεζηκνπνηψληαο 

ζχγρξνλεο κεζφδνπο απνηχπσζεο. Ζ γεσκεηξηθή ηεθκεξίσζε ησλ κλεκείσλ θαη ησλ 

θαηαζθεπψλ δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζε ηζηνξηθνχο, εξεπλεηέο, κεραληθνχο θαη 

επηζηήκνλεο λα αμηνπνηήζνπλ ην κνληέιν ηνπ ζρήκαηνο, ηνπ κεγέζνπο θαη ηεο ζέζεο 

ηνπ αληηθεηκέλνπ γηα ηελ ηζηνξηθή κειέηε θαζψο θαη ηελ απνθαηάζηαζε θαη ηελ 

αμηνπνίεζή ηνπο. 

ήκεξα, νη κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη βαζίδνληαη ζην ζπλδπαζκφ εμειηγκέλεο 

ηερλνινγίαο θαη θιαζζηθψλ κέζσλ θαη ηξφπσλ. ηελ εξγαζία απηή εμεηάδνληαη νη 

κέζνδνη ηεο θιαζζηθήο γεσδαηηηθήο απνηχπσζεο κε ηνλ γεσδαηηηθφ ζηαζκφ Topcon 

GPT-3107N, ν νπνίνο δηαζέηεη ηε δπλαηφηεηα κέηξεζεο ρσξίο αλαθιαζηήξα θαη ηεο 

ζάξσζεο κε ηνλ ξνκπνηηθφ εηθνλνγεσδαηηηθφ ζηαζκφ Topcon Imaging Station 203, 

ελψ γίλεηαη θαη ζχγθξηζε ησλ ηειηθψλ απνηειεζκάησλ. Παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά 

ηα ζηάδηα ηεο πξνεηνηκαζίαο ησλ εξγαζηψλ, ησλ εξγαζηψλ πεδίνπ θαη γξαθείνπ 

θαζψο θαη ησλ απνηειεζκάησλ (δηαγξάκκαηα φςεσλ-θαηφςεσλ-ηνκψλ) θαη ησλ 

ζπκπεξαζκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ησλ δχν κεζφδσλ. Παξάιιεια, 

εμεηάδνληαη νη απαηηήζεηο ζε ρξφλν, θφζηνο θαη αλζξψπηλν δπλακηθφ πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. Σέινο, γίλεηαη αλαθνξά θαη ζηε 

δπλαηφηεηα ηνπ Topcon IS 203 παξαγσγήο 3D κνληέισλ επηθαλεηψλ. 

Σν κνλαζηήξη απηφ ρξνλνινγείηαη απφ ηνλ 18ν αηψλα θαη ιφγσ κε χπαξμεο 

κεραληθψλ θαη εμεηδηθεπκέλσλ ηερληηψλ, παξνπζηάδεη αλνκνηνκνξθία θαη έιιεηςε 

ζπκκεηξίαο ζηελ θαηαζθεπή ηνπ. Έηζη, ηα δηαγξάκκαηα φςεσλ, θαηφςεσλ θαη ηνκψλ 

κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ γηα ηε ζπληήξεζε ηνπ λανχ θαη ηελ αλαθαίληζε 

ζπγθεθξηκέλσλ ρψξσλ, ψζηε λα κπνξεί ην κνλαζηήξη λα αλαδεηρζεί σο κλεκείν 

πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο θαη λα κπνξεί λα θηινμελήζεη δηάθνξεο εθδειψζεηο θαη 

επηζθέςεηο.  



ABSTRACT 

In this case study-which serves as a diploma thesis- is thoroughly detailed the 

geometric documentation of the Monastery of “Saint Mary of the Life-giving 

Spring”(Panaghia tis Zoodochou Pighis) which is located in the island of Sikinos, 

Cyclades, making use of modern surveying methods. Geometric Documentation of 

monuments, as a tool, provides the ability to a vast array of specialists, such as 

historians, researchers of any kind, engineers and other scientists to utilize the model 

of a monument-in terms of a final product- from the perspective of its shape, size, and 

location in a fruitful way towards supporting historic research, preservation and 

further development of them. 

Nowadays, the up-to-date methods in use, rely on a combination of state of the art 

technology and classic methods and ways of practice. In this project we apply classic 

geodetic surveying methods making use of the reflectorless Total-Station Module 

GPT-3107N from vendor Topcon Positioning Systems, as well as modern scanning 

methods using the robotic imaging station module Topcon IS-203, eventually 

including  a comparison of the two procedures as well. All stages of the whole project 

are presented in an explanatory manner, including preparatory tasks at the office, 

working “in-situ”, processing the collected data, as well as the expected final products 

(blueprints of facades-plans-sections) and the conclusions deriving from the 

application of the distinct methods abovementioned. At the same time, we examine 

those methods and working tasks from the viewpoint of total cost, which includes 

fiscal cost, time needed and human resources that are required. Finally, remarks are 

made on the ability of the module Topcon IS-203 to produce 3D surface models. 

The monument which is examined (monastery) dates back to the 18
th

 century A.D., 

and due to the local absence of skilled and specialized builders one can clearly discern 

the presence of nonuniformity and lack of symmetry spread all over the whole 

construction. Thus, the blueprints of facades, plans and sections can serve towards 

better preserving and revamping specific spots of the monument, in order to be able to 

be leveraged as a monument of cultural heritage and support and house various 

visitings and events. 
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ΔΗΑΓΧΓΖ 

Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία πεξηγξάθεη ηε γεσκεηξηθή ηεθκεξίσζε ηνπ 

κνλαζηεξίνπ ηεο Παλαγίαο Εσνδφρνπ Πεγήο πνπ βξίζθεηαη ζην λεζί ηεο ηθίλνπ. 

Γηα ην ζθνπφ απηφ, ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη πεξηγξάθνληαη νη κέζνδνη ηεο γεσδαηηηθήο 

απνηχπσζεο, κε ην ζπλδπαζκφ ρξήζεο νινθιεξσκέλνπ γεσδαηηηθνχ ζηαζκνχ θαη 

ηνπνκεηξηθψλ κεηξήζεσλ, θαη ηεο απνηχπσζεο κε ξνκπνηηθφ εηθνλνγεσδαηηηθφ 

ζηαζκφ, κε ηε δηαδηθαζία ηεο ζάξσζεο φςεσλ. 

Σν κνλαζηήξη ρξνλνινγείηαη απφ ην 1713 θαη κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ έρεη ππνζηεί 

ζνβαξέο θζνξέο, κε αξθεηέο πξνζπάζεηεο αλαθαίληζεο ρψξσλ έσο ηψξα. Ζ ζχληαμε 

ησλ ζρεδίσλ έρνπλ σο ζηφρν ηελ αξρή γηα κηα νινθιεξσκέλε εξγαζία θαη κειέηε γηα 

ηελ πιήξε αλαζηήισζή ηνπ. Σα ζρέδηα απηά απνηεινχληαη απφ νξηδφληηεο ηνκέο, 

φςεηο θαη ηνκέο φισλ ησλ ρψξσλ, ησλ νπνίσλ νη κεηξήζεηο γίλνληαη κε ηηο κεζφδνπο 

πνπ πξναλαθέξζεθαλ. Δπίζεο εμεηάδνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο 

εξγαζίεο πεδίνπ θαη ηε κεηέπεηηα επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ. Απηά αθννξνχλ 

θπξίσο ην είδνο θαη ηελ πνηφηεηα ησλ κεηξήζεσλ, ηελ επάξθεηα ηνπ αξηζκνχ ησλ 

αηφκσλ πνπ ρξεηάδνληαη γηα απηή ηε δνπιεηά θαζψο θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ κέζσλ 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη. Σέινο, παξαηίζεληαη ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο γηα ηε 

βειηίσζε ηεο κειέηεο ζε φια ηα επίπεδα. 

ε πην ζπγθεθξηκέλν επίπεδν, ε δνκή ηεο εξγαζίαο έρεη σο εμήο: 

1. Ηζηνξηθά ζηνηρεία ηεο ηθίλνπ θαη ηνπ κνλαζηεξίνπ: Γίλεηαη παξνπζίαζε ηεο 

ηζηνξίαο ηνπ λεζηνχ θαη ηνπ κνλαζηεξίνπ, κέζα απφ ηζηνξηθέο ιεπηνκέξεηεο 

απφ ηελ αξραηφηεηα έσο ηα ζχγρξνλα ρξφληα. Δπίζεο, παξνπζηάδνληαη θάπνηνη 

απφ ηνπο θπξηφηεξνπο ρψξνπο ηνπ ζπγθξνηήκαηνο.  

 

2. Ζ Γεσκεηξηθή Σεθκεξίσζε: Γίλεηαη επεμήγεζε ηεο έλλνηαο ηεο γεσκεηξηθήο 

ηεθκεξίσζεο. Γίλεηαη επίζεο αλάιπζε ησλ κεζφδσλ πνπ εθαξκφδνληαη, 

δειαδή ζηελ ηνπνκεηξηθή, ηελ θσηνγξακκεηξηθή θαη ηελ ηνπνγξαθηθή 

κέζνδν θαη αλαιχεηαη ε γεσδαηηηθή δηαδηθαζία γεσκεηξηθήο ηεθκεξίσζεο. 

 

3. Γηαδηθαζία εξγαζηψλ πεδίνπ: Δδψ παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά νη αξρηθέο 

δηαδηθαζίεο πξνεηνηκαζίαο πνπ έγηλαλ πξηλ ηε κεηάβαζε ζην ρψξν κειέηεο, ε 
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αλαγλψξηζε ηεο πεξηνρήο θαη ησλ ζηνηρείσλ ηεο θαη πνηέο δηαδηθαζίεο 

γίλνληαη θαηά ηε δηάξθεηά ηεο. Αθφκα, γίλεηαη αλαθνξά ζε φιεο ηηο εξγαζίεο, 

φπσο ηελ ίδξπζε θαη πχθλσζε δηθηχνπ, ηε δηεμαγσγή ηεο ηαρπκεηξίαο ζε φιεο 

ηηο φςεηο-θαηφςεηο-ηνκέο θαη ηε δηαδηθαζία ηεο ζάξσζεο κε ηνλ 

εηθνλνγεσδαηηηθφ ζηαζκφ. 

 

4. Δπεμεξγαζία κεηξήζεσλ - ζχληαμε δηαγξακκάησλ: Ζ θάζε απηή 

πεξηιακβάλεη ηελ επίιπζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο φδεπζεο θαη ηνπ δηθηχνπ πνπ 

ηδξχζεθε, ηελ εμαγσγή ησλ ζπληεηαγκέλσλ ησλ ζεκείσλ ιεπηνκεξεηψλ, ηηο 

θαηάιιειεο κεηξαηξνπέο θαη ηνπο κεηαζρεκαηηζκνχο απηψλ θαη ηε ζχληαμε 

ησλ ηειηθψλ δηαγξακκάησλ. Παξάιιεια, γίλεηαη επεμεξγαζία θαη εμαγσγή 

ησλ ςεθηαθψλ κνληέισλ ησλ φςεσλ πνπ ζαξψζεθαλ. 

 

5. πκπεξάζκαηα - πξνηάζεηο: Ζ ηειεπηαία θάζε πεξηιακβάλεη ηελ άληιεζε ησλ 

ζπκπεξαζκάησλ κέζα απφ ηε δηεμαγσγή ησλ εξγαζηψλ, δειαδή ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πξνέθπςαλ, νη παξαηεξήζεηο θαη ε ζχγθξηζε ησλ κεζφδσλ 

πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ. Σέινο, δίλνληαη ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο γηα ηε 

βειηίσζε θαη ηε ζπλέρηζε ηεο κειέηεο ζε κειινληηθφ επίπεδν. 

 

ηηο ηειεπηαίεο ζειίδεο παξαηίζεηαη ην παξάξηεκα ησλ δηαγξακκάησλ, θαζψο θαη ησλ 

κεζφδσλ επίιπζεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ. 
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1. ΗΣΟΡΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΖ ΗΚΗΝΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤ 

ΜΟΝΑΣΖΡΗΟΤ 

 

1.1 Ζ ίθηλνο 

Ζ ίθηλνο αλήθεη ζηα λεζηά ησλ Κπθιάδσλ, βξίζθεηαη κεηαμχ ησλ λήζσλ Ίνο θαη 

Φνιέγαλδξνο θαη απέρεη πεξίπνπ 102 λαπηηθά κίιηα απ’ ην ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά. Έρεη 

έθηαζε 41.676 m
2
 κήθνο αθηνγξακκήο 40 km θαη έρεη κφληκν πιεζπζκφ πεξίπνπ 250 

θαηνίθνπο. Σν κήθνο ηνπ πθηζηάκελνπ νδηθνχ δηθηχνπ δελ μεπεξλά ηα 8,5 km 

(αζθαιηνζηξσκέλνη δξφκνη). Πξσηεχνπζα ηνπ λεζηνχ είλαη ην Κάζηξν, νηθηζκφο ηνπ 

15
νπ

 αηψλα νρπξσκέλνο θαη ρηηζκέλνο ζηελ άθξε ηνπ γθξεκνχ. Μαδί κε ην δεχηεξν 

νηθηζκφ ηνπ λεζηνχ, ην Υσξηφ, απνηεινχλ ηε Υψξα θαη βξίζθνληαη ζε πνιχ θνληηλή 

απφζηαζε κεηαμχ ηνπο. Ο φξκνο ηεο Αιινπξφλνηαο βξίζθεηαη λφηηα ηεο Υψξαο θαη 

απνηειεί ην ιηκάλη ηνπ λεζηνχ. Δίλαη έλα απφ ηα κηθξφηεξα λεζηά ηεο πεξηνρήο κε 

έληνλν θαη αλαιινίσην ην θπθιαδίηηθν ζηνηρείν. 

Ζ ίθηλνο δηαζέηεη παλάξραηα ηζηνξία. Καηνηθείηαη απφ ηα Μπθελατθά πεξίπνπ 

ρξφληα, ελψ ηνλ 10
ν
 αηψλα π.Υ. θαηνηθήζεθε απφ ηνπο Ίσλεο. Σνλ 5

ν
 αηψλα π.Υ. ε 

θπξηαξρία ηνπ λεζηνχ πέξαζε ζηνπο Αζελαίνπο. Καηά ηα λεφηεξα ρξφληα θαη ηελ 

πεξίνδν ηεο Σνπξθνθξαηίαο, ην λεζί δέρηεθε επαλεηιεκκέλεο επηδξνκέο απφ 

πεηξαηέο, φπσο θαη φια ηα θπθιαδίηηθα λεζηά, κε κεγαιχηεξε απηή ηνπ 1774. 

χκθσλα κε ηελ Διιεληθή Μπζνινγία, ε λήζνο ίθηλνο έιαβε ην φλνκά ηεο απφ ηνλ 

ίθηλν, γηνο ηνπ Θφαληα, Βαζηιηά ηεο Λήκλνπ, θαη εγγνλνχ ηνπ Βάθρνπ θαη ηεο 

Αξηάδλεο πνπ δηέκελαλ ζηε Νάμν. Ζ Τςηπχιε, πξνζπαζψληαο λα ζψζεη ηνλ γην ηεο 

Θφαληα απφ ηηο Λήκληεο γπλαίθεο πνπ πξνθάιεζαλ ηε ζθαγή ησλ ζπδχγσλ ηνπο, ηνλ 

έθξπςε κέζα ζε μχιηλε ιάξλαθα θαη ηνλ έξημε ζηε ζάιαζζα. Παξαζπξφκελε ε 

ιάξλαθα απηή απφ ηα θχκαηα εθβξάζηεθε ζηε ίθηλν φπνπ νη ςαξάδεο ηεο πεξηνρήο 

έζσζαλ ηνλ Θφαληα. Δθεί ν Θφαο παληξεχηεθε ηε λχκθε Νεΐδα κε ηελ νπνία θαη 

απέθηεζε ηνλ ίθηλν νπνίνο θαη βαζίιεπζε εθεί. Καηά ηνλ Πιίλην θαη ηνλ ηέθαλν 

ηνλ Βπδάληην ην αξραηφηεξν φλνκα ηεο λήζνπ απηήο ήηαλ "Οηλφε", ιφγσ ηνπ φηη ην 

λεζί θεκηδφηαλ γηα ηελ παξαγσγή εθιεθηνχ θξαζηνχ. 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CE%AF%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%82_%28%CE%BC%CF%85%CE%B8%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1%29&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CF%8C%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AE%CE%BC%CE%BD%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%AC%CE%BA%CF%87%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CE%B9%CE%AC%CE%B4%CE%BD%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AC%CE%BE%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CF%88%CE%B9%CF%80%CF%8D%CE%BB%CE%B7
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9D%CE%B7%CE%90%CE%B4%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BB%CE%AF%CE%BD%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%BF_%CE%A0%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%B2%CF%8D%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CE%AD%CF%86%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CE%BF_%CE%92%CF%85%CE%B6%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CE%AD%CF%86%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CE%BF_%CE%92%CF%85%CE%B6%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CE%AD%CF%86%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CE%BF_%CE%92%CF%85%CE%B6%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BF%CF%82
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Σν φλνκα ίθηλνο δηαηεξήζεθε αλαιινίσην απφ ηελ αξραηφηεηα κέρξη ζήκεξα. Μφλν 

θαηά ηελ επνρή ηεο Φξαγθνθξαηίαο, γηα θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα πεξεθζάξε ζε 

χθαλδξνο, φπσο ζεκεηψλεη ν Φισξεληηλφο ηεξέαο Υξηζηφθνξνο Βνπεδνικφληεο ή 

Μπνπεληνικφληεο πνπ επηζθέθζεθε ηε λήζν ην 1422 θαη αλαθέξεη πσο ην φλνκά ηεο 

νθείιεηαη ζηα πνιιά ζχθα πνπ παξάγεη ε λήζνο. χθαλδξν νλνκάδνπλ επίζεο ηε 

ίθηλν θαη ν Porcachi ην 1572, ν Boschini ην 1651, ν Piancenza ην 1688 θ.ά. 

Ναπηηθνί ράξηεο ηεο επνρήο αλαθέξνπλ ηε ίθηλν επίζεο κε ηα νλφκαηα Zetine ή 

Setine θαη Setin. 

ην λεζί ππάξρνπλ αξθεηά αμηνζέαηα, απφ ηα ξσκατθά ρξφληα σο θαη ηηο κέξεο καο. 

Σν ζεκαληηθφηεξν απ’ απηά απνηειεί ν λαφο ηεο Δπηζθνπήο. Δπίζεο ππάξρνπλ ε 

εθθιεζία ηεο Παληαλάζζαο, ην κνλαζηήξη ηεο Εσνδφρνπ Πεγήο θαη ν άγηνο 

Νηθφιανο. ην λεζί αθφκα ιεηηνπξγνχλ ιανγξαθηθφ θαη βπδαληηλφ κνπζείν. 

 

1.2 Σν κνλαζηήξη 

ηελ θνξπθή ηεο πιαγηάο πάλσ απφ ην Κάζηξν, θαιά πξνζηαηεπκέλν απφ ςειά ηείρε 

βξίζθεηαη ην κνλαζηήξη ηεο Εσνδφρνπ Πεγήο. Υηίζηεθε ην 1690 θαη γηνξηάδεη ηεο 

Εσνδφρνπ Πεγήο, ηελ Παξαζθεπή ηνπ Πάζρα. Ζ θαηαζθεπή ηνπ ζηελ άθξε ηνπ 

βξάρνπ είλαη ηέηνηα ψζηε λα είλαη πξνζηαηεπκέλν απφ πεηξαηέο θαη πνιηνξθεηέο. 

Δθεί θαηέθεπγαλ θαη νη θάηνηθνη γηα λα πξνζηαηεχνληαη απφ ηηο επηδξνκέο θαη 

απνηεινχζε ην ηειεπηαίν πξνπχξγην αληίζηαζεο ηνπ λεζηνχ. Γη’ απηφ ην ζθνπφ 

άιισζηε θηηάρηεθε θαη ε δεκαηίζηξα πνπ βξίζθεηαη πάλσ απφ ηελ πχιε, απφ ηελ 

νπνία πεξηρπλφηαλ θαπηφ ιάδη ζηνπο επίδνμνπο εηζβνιείο. Φπζηθά ππήξρε (θαη 

δηαζψδεηαη αθφκα) θαη ηξχπα δηαθπγήο. Πξφθεηηαη γηα έλα κηθξφ άλνηγκα ζην ηείρνο 

ηεο βφξεηαο πιεπξάο απφ ηελ νπνία δηέθεπγαλ απφ ηνπο πεηξαηέο κε ζρνηλί νη κνλαρέο 

θαη φζνη άιινη πνιηνξθνχληαλ ζην κνλαζηήξη.  

Ο λαφο απηφο αμηνπνηήζεθε σο γπλαηθείν κνλαζηήξη πνπ έπαςε λα ιεηηνπξγεί κε 

δηαηαγή ηνπ βαζηιηά ζσλα ην 1834. Οη ελαπνκείλαζεο κνλαρέο πνπ εθδηψρζεθαλ 

θηινμελήζεθαλ ζε άιιεο ζηθηληψηηθεο νηθνγέλεηεο κέρξη ην ζάλαηφ ηνπο. ήκεξα 

θηινμελείηαη έλα κηθξφ ιανγξαθηθφ κνπζείν κε ελδηαθέξνληα εθζέκαηα ζην 

εζσηεξηθφ ηνπ κνλαζηεξηνχ, ζην ρψξν ησλ θειηψλ θαη είλαη επηζθέςηκν θαηά ην 

κεγαιχηεξν κέξνο ηεο εκέξαο. Σν αλαηνιηθφ ηκήκα ηνπ κνλαζηεξηνχ είλαη ζρεδφλ εμ' 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/1422
http://el.wikipedia.org/wiki/1572
http://el.wikipedia.org/wiki/1651
http://el.wikipedia.org/wiki/1688
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νινθιήξνπ εξεηπσκέλν, ελψ ν ρψξνο ηεο ηξαπεδαξίαο είλαη πξφζθαηα ζπληεξεκέλνο 

θαη αλαθαηληζκέλνο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθφλα 1.1: Η εκπξφζζηα (δπηηθή) φςε ηνπ λανχ 

Δηθφλα 1.2: Γπηηθή φςε ηεηρψλ - θχξηα είζνδνο. 
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Δηθφλα 1.3: Τα θειηά φπνπ δηέκελαλ νη κνλαρέο. Τν κνπζείν ζηεγάδεηαη ζε απηφ ην ρψξν. 
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Δηθφλα 1.4: Τν εζσηεξηθφ ηνπ λανχ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθφλα 1.5: Τκήκα ηνπ εξεηπσκέλνπ θνκκαηηνχ ζην αλαηνιηθφ κέξνο. 
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Δηθφλα 1.6: Ο θχξηνο ρψξνο ηνπ πξναπιίνπ. Γηαθξίλεηαη ε είζνδνο ηεο 

ηξαπεδαξίαο θαη ηα ζθαιηά πνπ νδεγνχλ ζηα ηείρε θαη ηηο πνιεκίζηξεο. 
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2. Ζ ΓΔΧΜΔΣΡΗΚΖ ΣΔΚΜΖΡΗΧΖ 

 

2.1 Γεληθά 

 

Χο Γεσκεηξηθή Σεθκεξίσζε νξίδεηαη ε θαηαγξαθή ηεο ζέζεο, ηνπ κεγέζνπο θαη ηεο 

κνξθήο κηαο θαηαζθεπήο ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή, ζην ρψξν ησλ ηξηψλ 

δηαζηάζεσλ. Ο θχξηνο ζθνπφο ηεο δηαδηθαζίαο απηήο είλαη ε παξνπζίαζε ηεο 

θαηάζηαζεο ηεο θαηαζθεπήο φπσο απηή πξνζδηνξίδεηαη κε ηελ θαηαγξαθή αθελφο 

ησλ ζεκείσλ ιεπηνκεξεηψλ ηεο θαη αθεηέξνπ ησλ ηπρφλ θαηαζθεπαζηηθψλ 

ηδηαηηεξνηήησλ ή θζνξψλ πνπ απηή παξνπζηάδεη. 

Ζ Γεσκεηξηθή Σεθκεξίσζε απνηειεί κηα ζεκαληηθή δηαδηθαζία θαζψο δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα ζε εηδηθνχο κειεηεηέο θαη επηζηήκνλεο, φπσο αξρηηέθηνλεο, πνιηηηθνχο 

κεραληθνχο, αξραηνιφγνπο, λα κειεηήζνπλ ηελ θαηάζηαζε ηεο θαηαζθεπήο, λα 

εθηηκήζνπλ ηα αίηηα ησλ θζνξψλ ή ησλ αζηνρηψλ ηεο. Απηά κπνξεί λα είλαη θπζηθά, 

φπσο θαηξηθά θαηλφκελα, ζεηζκνί, δηάβξσζε θ.α. ή λα νθείινληαη ζηνλ άλζξσπν, 

φπσο αζηνρία ζηελ θαηαζθεπή, ιαλζαζκέλνη ππνινγηζκνί, αιιεπάιιειεο 

παξεκβάζεηο ή θαη εθνχζηα πξφθιεζε θζνξψλ θαη θαηαζηξνθψλ. Μειεηψληαο ινηπφλ 

ηα παξαπάλσ, εμάγνληαη ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα θαη δηαηππψλνληαη νη θαηάιιειεο 

πξνηάζεηο γηα ηελ ηζηνξία ηεο, θαζψο επίζεο θαη γηα ηε δηάζσζε, ηελ αλαθαηαζθεπή, 

ηε ζπληήξεζε θαη ηελ αμηνπνίεζε ηεο. 

Ζ ελ ιφγσ δηαδηθαζία παξφια απηά δελ εθαξκφδεηαη κφλν ζε αλζξψπηλεο 

θαηαζθεπέο. Ζ θχζε, κε ηα θαηλφκελά ηεο θαη ηελ θίλεζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο 

δεκηνπξγεί θπζηθέο "θαηαζθεπέο" φπσο ζπήιαηα, βξαρψδεηο κάδεο, πξαλή, 

εθαίζηεηα. Ζ χπαξμή ηνπο, εηδηθά θαηά ηνπο ηζηνξηθνχο ρξφλνπο αιιά θαη ζήκεξα, 

ζπλδέεηαη άξξεθηα κε ηηο ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο ησλ αλζξψπηλσλ θνηλσληψλ πνπ 

αλαπηχρζεθαλ θαη ζπλερίδνπλ λα δνπλ θαη λα δεκηνπξγνχλ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή. 

Χο εθ ηνχηνπ απαηηείηαη ε θαηαγξαθή ησλ ζρεκαηηζκψλ απηψλ, πξνθεηκέλνπ λα 

απνηππσζεί ην ζρήκα, ε κνξθή, ε επζηάζεηα θαη ε γεληθή ζπκπεξηθνξά θαη 

ιεηηνπξγηθφηεηά ηνπο, ψζηε λα εμππεξεηήζνπλ κε ηε κεγαιχηεξε δπλαηή αζθάιεηα 

ηηο αλζξψπηλεο αλάγθεο θαη ηελ αλζξψπηλε παξέκβαζε ζην πεξηβάιινλ. 
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ζν αθνξά ην αληηθείκελν κειέηεο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, απνηειεί κηα θαηαζθεπή 

πνπ αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ κλεκείσλ κε ηζηνξηθφ-ζξεζθεπηηθφ ελδηαθέξνλ. Ζ 

απνηχπσζε κλεκείσλ, φπσο είλαη γλσζηή ε δηαδηθαζία απηή, πεξηιακβάλεη 

δηαδηθαζίεο πνπ απαηηνχλ πςειφ βαζκφ πξνζνρήο θαη αθξίβεηαο θαη δηέπεηαη απφ 

ζπγθεθξηκέλνπο θαλφλεο θαη πξνδηαγξαθέο. Οη κέζνδνη κε ηηο νπνίεο κπνξεί κηα 

κειέηε απνηχπσζεο λα πξαγκαηνπνηεζεί θαη ζα αλαιπζνχλ ζηελ επφκελε παξάγξαθν 

εθηελέζηεξα είλαη νη εμήο: 

 Σνπνκεηξηθή, πνπ πεξηιακβάλεη θπξίσο απιέο κεηξεηηθέο δηαδηθαζίεο. 

 Φσηνγξακκεηξηθή, πνπ αμηνπνηεί θσηνγξαθηθφ πιηθφ θαη ζπγθεθξηκέλεο 

δηαδηθαζίεο αλαγσγήο θαη κεηαζρεκαηηζκνχ. 

 Σνπνγξαθηθή, ε νπνία πεξηιακβάλεη δηαδηθαζίεο απνηχπσζεο κε εηδηθά 

φξγαλα, φπσο γεσδαηηηθνχο ζηαζκνχο ή επίγεηνπο ζαξσηέο θαη άιια 

παξειθφκελα. 

 

2.2 Σνπνκεηξηθή κέζνδνο 

 

Ζ ηνπνκεηξηθή κέζνδνο εμππεξεηεί θαη ζπκπιεξψλεη ηηο ηνπνγξαθηθέο θαη 

θσηνγξακκεηξηθέο δηαδηθαζίεο φπνπ απηέο είλαη δχζθνιν ή εληειψο αδχλαην λα 

εθαξκνζηνχλ. Μπνξεί παξάιιεια λα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ ηαρχηεξε πεξαίσζε ησλ 

δηαδηθαζηψλ ηνπ πεδίνπ. Πεξηιακβάλνπλ άκεζεο κεηξήζεηο κε φξγαλα φπσο 

κεηξνηαηλίεο ή ιηλαίεο θαη πξαγκαηνπνηνχληαη κεηαμχ δχν ηνπιάρηζηνλ γλσζηψλ 

ζεκείσλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηξίησλ. Ζ κέζνδνο απηή κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε 

πεξηπηψζεηο φπνπ είλαη αδχλαηε ε εγθαηάζηαζε νξγάλσλ ε εθηφο ηνπ νπηηθνχ ηνπο 

πεδίνπ. Πξνζθέξεη επίζεο δπλαηφηεηα επαιήζεπζεο ησλ ηνπνγξαθηθψλ κεηξήζεσλ 

θαη ππφ πξνυπνζέζεηο απνηεινχλ πιεξνθνξία γηα εληνπηζκφ θαη δηφξζσζε ηπρφλ 

ζθαικάησλ ηνπο. 

 

2.3 Φσηνγξακκεηξηθή κέζνδνο 

 

Οη κέζνδνη απηέο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ απνηχπσζε φςεσλ θπξίσο ζηνλ 

εμσηεξηθφ ρψξν. Πξνζθέξνπλ ηε δπλαηφηεηα θαηαγξαθήο άπεηξνπ αξηζκνχ ζεκείσλ 
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ζην ρψξν θαη ρξεζηκνπνηνχλ ζπγθεθξηκέλα εμεηδηθεπκέλα φξγαλα θαη ζθνπεπηηθέο 

δηαηάμεηο ιήςεο θσηνγξαθηψλ, κε ηειηθφ ζηφρν ηελ παξαγσγή ηεο φςεο κέζα απφ 

δηαδηθαζίεο θσηνγξακκεηξηθήο αλαγσγήο θαη κεηαζρεκαηηζκψλ. 

Ο πιηθνηερληθφο εμνπιηζκφο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο κεζφδνπ απηήο απνηειείηαη 

θαηά θχξην ιφγν απφ κεραλέο ιήςεο θσηνγξαθηψλ. ήκεξα, απηέο είλαη ζε ζέζε λα 

πξαγκαηνπνηνχλ ιήςεηο πςειφηαηεο αθξίβεηαο θαη αλάιπζεο. πλδπάδνληαη δε κε 

εηδηθέο κεηξεηηθέο δηαηάμεηο, ηνπο Φεθηαθνχο Φσηνγξακκεηξηθνχο ηαζκνχο, αιιά 

θαη κε εμεηδηθεπκέλα ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα θαη εθαξκνγέο ινγηζκηθνχ γηα Ζ/Τ. Ο 

θαηάιιεινο ζπλδπαζκφο φισλ ησλ παξαπάλσ δίλεη ην βέιηηζην απνηέιεζκα απφ 

άπνςε νηθνλνκηθφηεηαο ρξφλνπ θαη θφζηνπο θαη ε επηινγή ηνπ εμαξηάηαη απφ ηα 

θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αληηθεηκέλνπ ή ηεο θαηαζθεπήο (π.ρ. δηαζηάζεηο, πθή, 

αλάγιπθν), ην ζθνπφ ηεο απνηχπσζεο θαζψο θαη ηα απαηηνχκελα παξαγφκελα απφ ηε 

δηαδηθαζία. 

ε επξχηεξν επίπεδν, ην αληηθείκελν ηεο θσηνγξακκεηξίαο είλαη ε έκκεζε κέηξεζε 

κεγεζψλ κέζα απφ παξαηήξεζε θαη πξαγκαηνπνίεζε αλαγσγψλ θαη κεηξήζεσλ πάλσ 

ζε εηθφλεο ηνπ αληηθεηκέλνπ. Οη ζπληεηαγκέλεο ζεκείσλ ππνινγίδνληαη κε ηε 

δηαδηθαζία ηνπ απφιπηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ, κε ηνλ νπνίν γίλεηαη έληαμε ηνπ 

κνληέινπ ζε ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα αλαθνξάο, αθνχ έρεη πξνεγεζεί ε 

απνθαηάζηαζε ηνπ ζρεηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ, δειαδή ε αλάπιαζε ηνπ ζρήκαηνο 

θαη ηεο κνξθήο ηνπ αληηθεηκέλνπ ζην ρψξν. 

Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ζέζεο θαη ησλ ζηξνθψλ ηεο κεραλήο ζε ζρέζε κε ην 

επίγεην ζχζηεκα αλαθνξάο ρξεζηκνπνηνχληαη ζεκεία κε γλσζηέο ζπληεηαγκέλεο, ηα 

γλσζηά θαη σο θσηνζηαζεξά. Απηά πινπνηνχληαη ζην ρψξν κε εηδηθή ζήκαλζε ζε 

ραξαθηεξηζηηθέο ηνπνζεζίεο φπσο νξνθέο θηηξίσλ, είηε αμηνπνηνχληαη ζηε ζθφπεπζε 

ζεκεία φπσο γσλίεο θηηξίσλ, δηαζηαπξψζεηο ή ζηαζεξά ζεκεία ηεο θαηαζθεπήο. Οη 

ζπληεηαγκέλεο ηνπο πξνζδηνξίδνληαη κε ηνπνγξαθηθέο κεζφδνπο. Σν ζχζηεκα 

αλαθνξάο ησλ θσηνζηαζεξψλ κπνξεί λα είλαη είηε απζαίξεην είηε εληαγκέλν ζε 

θάπνην ήδε ππάξρνλ κνληέιν αλαθνξάο. 

πκπεξαζκαηηθά, γηα ηνλ εμσηεξηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ηεο εηθφλαο, δειαδή ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ησλ ζηξνθψλ θαη ηεο ζέζεο ηεο, απαηηνχληαη ηξία ηνπιάρηζηνλ ηέηνηα 

ζεκεία ζε θάζε εηθφλα, ηα νπνία δεκηνπξγνχλ ζε δεχγνο εηθφλσλ ζπλνιηθά έμη 
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εμηζψζεηο κε έμη αγλψζηνπο πνπ είλαη θαη νη παξάκεηξνη ηνπ εμσηεξηθνχ 

πξνζαλαηνιηζκνχ (Υν,Τν,Εν,σ,θ,θ). 

Ζ αθξίβεηα ηεο θσηνγξακκεηξηθήο απφδνζεο εμαξηάηαη άκεζα απφ ηηο παξακέηξνπο 

ηεο κεραλήο, ην είδνο θαη ηελ αθξίβεηα ησλ θσηνζηαζεξψλ θαζψο θαη ηελ αθξίβεηα 

ζθφπεπζεο. Γεληθά, ε Φσηνγξακκεηξία παξνπζηάδεη κηα ζεηξά απφ πιενλεθηήκαηα. 

Πξνζθέξεη νηθνλνκία ρξφλνπ ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο εξγαζηψλ, θαζψο δελ απαηηείηαη 

πξνεξγαζία ζηελ πεξηνρή (αλαγλψξηζε, ζχληαμε απηνζρεδίσλ) θαη επηπξφζζεηα 

κεηψλεη ηνπο πεξηνξηζκνχ ζηελ ψξα θαη ην ρξφλν εθηέιεζεο εξγαζηψλ. Με ηε ρξήζε 

κεζφδσλ θαη νξγάλσλ ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο, νη εξεπλεηέο θαη νη κεραληθνί είλαη ζε 

ζέζε λα εμάγνπλ αθξηβή ζηεξενκεηξία ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη λα αμηνπνηήζνπλ φιεο ηηο 

πιεξνθνξίεο θαηαιιήισο, αθφκα θαη γηα δπζπξφζηηεο πεξηνρέο θαη δχζθνια 

πξνζπειάζηκα ζηνηρεία. Σέινο, ε πιεξνθνξία απνθηά πεξηζζφηεξν "δηαρξνληθφ" 

ραξαθηήξα, θαζψο ε παξαθνινχζεζε ηεο εμέιημεο ηνπ αληηθεηκέλνπ γίλεηαη κε 

κεγάιν θαη ζπρλφηεξν αξηζκφ ζπιινγήο δεδνκέλσλ. 

Απφ ηελ άιιε, ε Φσηνγξακκεηξία παξνπζηάδεη θαη αξθεηέο αδπλακίεο. Μηα απ' απηέο 

είλαη ε δπζθνιία επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ. Τπάξρνπλ επίζεο πνιιέο πεξηπηψζεηο 

έξγσλ θαη κειεηψλ φπνπ δελ αξθνχλ νη θσηνγξακκεηξηθέο κέζνδνη, αιιά ρξεηάδνληαη 

θαη ηνπνγξαθηθέο παξεκβάζεηο, κε απνηέιεζκα λα απμάλεηαη ηφζν ν ρξφλνο, φζν θαη 

ην θφζηνο ησλ εξγαζηψλ. Αθφκα, ν εμνπιηζκφο πνπ απαηηείηαη είλαη ηδηαίηεξα 

εμεηδηθεπκέλνο θαη πνιιέο θνξέο απξφζηηνο. Οη ζχγρξνλεο κέζνδνη πνπ έρνπλ 

αλαπηπρζεί απαηηνχλ ηδηαίηεξε εμεηδίθεπζε θαη πξνζσπηθφ, ζηνηρεία πνπ ζε θάπνηεο 

πεξηπηψζεηο θαζηζηνχλ δχζθνιε ηελ αμηνπνίεζή ηνπο. 

 

2.4 Σνπνγξαθηθή κέζνδνο 

 

ηελ ηνπνγξαθηθή κέζνδν, ιακβάλνληαη ηδηαίηεξα ππφςε ν ζθνπφο ηεο ηεθκεξίσζεο, 

απφ ηνπο ηειηθνχο απνδέθηεο θαη ηνπο ρξήζηεο ησλ πξντφλησλ ηεο, θαζψο επίζεο θαη 

απφ ην κέγεζνο θαη ηε θχζε ηεο θαηαζθεπήο. Παξνπζηάδεη πνιιέο ηδηαηηεξφηεηεο σο 

ηνπνγξαθηθή εξγαζία θαη απαηηεί απμεκέλε πξνζνρή, παξαηεξεηηθφηεηα θαη 

ζαθήλεηα ζηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θαη ζηελ απφδνζε. 
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Ζ επηζπκεηή αθξίβεηα ηεο γεσκεηξηθήο ηεθκεξίσζεο θαη ν ζθνπφο θαζνξίδνπλ θαη 

ηελ επηινγή ηεο κεζφδνπ θαη ηνπ αλάινγνπ εμνπιηζκνχ. Ζ ζπλεζέζηεξε κέζνδνο 

είλαη ε θιαζζηθή απνηχπσζε κε ηε ρξήζε νινθιεξσκέλσλ γεσδαηηηθψλ ζηαζκψλ 

(total stations). Ζ αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο βέβαηα ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη θέξεη 

επαλάζηαζε ζην ρψξν ηεο απνηχπσζεο αληηθεηκέλσλ κε ηε ρξήζε 3D ζαξσηψλ laser 

πςειφηαηεο αθξίβεηαο, θαζψο θαη εηθνλνγεσδαηηηθψλ ζηαζκψλ. Οη παξαπάλσ 

κέζνδνη θπζηθά, φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλεο κε 

ηνπνκεηξηθέο κεζφδνπο, θαη κάιηζηα ζε βαζκφ κεγαιχηεξν απ' φηη κε ηε 

θσηνγξακκεηξία, πνπ πνιιέο θνξέο απνηειεί πην "απνκαθξπζκέλε" δηαδηθαζία. 

πλνπηηθά, ν εμνπιηζκφο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζήκεξα ζε ηνπνγξαθηθέο απνηππψζεηο 

αληηθεηκέλσλ είλαη ν εμήο: 

 Οινθιεξσκέλνη γεσδαηηηθνί ζηαζκνί (total stations) κε δπλαηφηεηα κέηξεζεο 

κεθψλ κε ή ρσξίο αλαθιαζηήξα. 

 Δπίγεηνη 3D ζαξσηέο laser. 

 Total stations κε δπλαηφηεηα ζάξσζεο επηθάλεηαο κε νξηδφληην θαη 

θαηαθφξπθν βήκα (εηθνλνζηαζκνί). 

 Παξειθφκελα νξγάλσλ φπσο ηξίπνδεο, αλαθιαζηήξεο, κεηξνηαηλίεο, ιηλαίεο. 

 Δίδε ζήκαλζεο, φπσο ζηφρνη, θαξθηά, αλεμίηεια ρξψκαηα. 

ήκεξα, ε πην δηαδεδνκέλε κέζνδνο είλαη ε ηνπνγξαθηθή. Σα βήκαηα γηα ηε 

γεσκεηξηθή ηεθκεξίσζε θαηαζθεπψλ κε ηε κέζνδν απηή είλαη ηα αθφινπζα: 

1. ε πξψηε θάζε γίλεηαη ε αλαγλψξηζε πεξηνρήο. Γίλεηαη δειαδή πεξηνδεία 

ζηελ πεξηνρή κειέηεο θαη γίλεηαη ε πξψηε εθηίκεζε ηνπ ζρήκαηνο, ηεο 

πεξηνρήο θαη ηεο θαηάζηαζεο ηνπ πξνο απνηχπσζε αληηθεηκέλνπ. Μπνξνχλ 

παξάιιεια λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη πξνγελέζηεξα ζηνηρεία ή θσηνγξαθηθφ 

πιηθφ. Αλαιχνληαη νη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εθπφλεζε ηεο εξγαζίαο θαη 

ηαπηφρξνλα πξνζδηνξίδνληαη νη δηαδηθαζίεο πνπ ζα αθνινπζεζνχλ, ηα φξγαλα 

απνηχπσζεο, ν ρξφλνο θαη ην θφζηνο εθηέιεζεο θαη γεληθά φια ηα ζηάδηα θαη 

νη απαηηήζεηο γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο κειέηεο. ε απηφ ην ζηάδην κπνξεί λα 

πξαγκαηνπνηεζεί θαη θσηνγξαθηθή ηεθκεξίσζε, δειαδή ιήςε θσηνγξαθηψλ 

φισλ ησλ φςεσλ θαη ραξαθηεξηζηηθψλ ζεκείσλ θαη πεξηνρψλ, ψζηε λα 

βνεζνχλ ζηελ απφδνζε, ζε πεξηπηψζεηο πνπ ππάξρνπλ αζάθεηεο ζηα 

απηνζρέδηα. 
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2. Έπεηηα, γίλεηαη ίδξπζε ηνπ ηξηζδηάζηαηνπ δηθηχνπ ειέγρνπ, πνπ απνηειεί 

ζηελ νπζία ην δίθηπν ππνδνκήο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο απνηχπσζεο θαη 

ηε ζχλδεζε νξηδνληηνγξαθηθήο θαη πςνκεηξηθήο πιεξνθνξίαο. Σν δίθηπν απηφ 

ζπρλά είλαη απζαίξεην θαη αθνινπζεί ηηο δηαζηάζεηο ηεο θαηαζθεπήο, νπφηε 

είλαη ηνπηθφ, ηα ηειεπηαία φκσο ρξφληα σο επί ην πιείζηνλ ρξεζηκνπνηείηαη ην 

θξαηηθφ ζχζηεκα αλαθνξάο. Ζ ζήκαλζε ησλ ζηάζεσλ γίλεηαη είηε κε 

απηνθφιιεηνπο ζηφρνπο, είηε κε ηε ρξήζε άιισλ πιηθψλ θαη πάληα γίλεηαη 

πξνζπάζεηα λα είλαη δηαθξηηηθή θαη λα αιινηψλεη φζν ιηγφηεξν γίλεηαη ην 

αληηθείκελν. Αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο ηεο πεξηνρήο, ην είδνο ηνπ δηθηχνπ θαη 

ηελ νξαηφηεηα, ρξεζηκνπνηείηαη θαη ην αλάινγν είδνο δηθηχνπ. πλήζσο 

επηιέγεηαη θιεηζηή φδεπζε, ζηελ νπνία είλαη δπλαηφο θαη ν γσληαθφο θαη 

γξακκηθφο έιεγρφο ηεο. Ζ ίδξπζε ζπλνδεχεηαη απφ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ 

κεηξήζεσλ ηεο φδεπζεο, ηνπιάρηζηνλ ζε δχν πεξηφδνπο. 

3. Μηα απφ ηηο πην ζεκαληηθέο εξγαζίεο απνηειεί ε ζχληαμε απηνζρέδησλ 

πεξηνρήο (θξνθί). Δίλαη ην ζηάδην ζην νπνίν απεηθνλίδεηαη ζην ραξηί ην 

ζθαξίθεκα ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη ε αξίζκεζε ησλ πην ζεκαληηθψλ θαη 

ραξαθηεξηζηηθψλ ζεκείσλ ηεο απνηχπσζεο. Σν απηνζρέδην απνηειεί ηε 

κηθξνγξαθία ηνπ αληηθεηκέλνπ βάζεη ηνπ νπνίνπ γίλεηαη ε απφδνζε ζην ηειηθφ 

δηάγξακκα. Βαζηθά θαη απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα θάζε θξνθί απνηεινχλ ην 

πεξίγξακκα ηνπ αληηθεηκέλνπ ή ηκήκαηνο απηνχ, ηα ζεκεία ηεο απνηχπσζεο, 

νη άκεζεο κεηξήζεηο ( π.ρ. δηαζηάζεηο, χςε θιπ) φπνπ θαη αλ γίλνληαη, θαζψο 

θαη πιεξνθνξίεο, αξηζκεηηθέο ή πνηνηηθέο, πνπ είηε είλαη απαξαίηεηεο γηα ηνπο 

ππνινγηζκνχο είηε αθνξνχλ ζηνηρεία πνπ είλαη απαξαίηεην λα απνδνζνχλ. Σα 

ζσζηά θξνθί πνπ πεξηιακβάλνπλ φιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο θαη έρνπλ 

ηελ απαξαίηεηε ζπζρέηηζε θαη ζχλδεζε κεηαμχ ηνπο ζπκβάιινπλ ζηελ 

επηηπρία ηνπ έξγνπ, ζηελ εμνηθνλφκεζε ρξφλνπ θαη ζηελ απνθπγή ιαζψλ θαη 

επηπξφζζεηεο εξγαζίαο. 

4. Αθνινπζεί ε κέηξεζε ησλ ζεκείσλ ιεπηνκεξεηψλ πάλσ ζηελ θαηαζθεπή. 

Δίλαη απαξαίηεην, γηα ηελ απνθπγή ιαζψλ θαη ηε ζσζηή νξγάλσζε ηεο 

δνπιεηάο, λα δηαρσξίδνληαη θαηάιιεια ηα ζεκεία, αθνινπζψληαο θαηάιιειν 

ζχζηεκα αξίζκεζεο, αλάινγα κε ηελ φςε ή ηελ ηνκή, ην ζρέδην γεληθά ζην 

νπνία αλήθνπλ. Αλάινγα κε ηα φξγαλα θαη ηηο κεζφδνπο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη, ππάξρνπλ θαη νη αληίζηνηρνη ηξφπνη απνηχπσζεο ησλ 

ζεκείσλ ιεπηνκεξεηψλ. Οη θπξηφηεξνη, νη νπνίνη ζα αλαιπζνχλ παξαθάησ, 
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είλαη α) ε κέζνδνο πνιηθψλ ζπληεηαγκέλσλ, β) ε κέζνδνο ηεο εκπξνζζνηνκίαο 

θαη γ) ε απνηχπσζε ζεκείσλ κε ζάξσζε απφ φξγαλα πνπ παξέρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα απηή. Σαπηφρξνλα, πξαγκαηνπνηνχληαη θαη άκεζεο κεηξήζεηο 

κεθψλ, πςψλ θαη άιισλ ζηνηρείσλ φπνπ απηφ είλαη αλαγθαίν θαη ζηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ πξναλαθέξζεθαλ. 

5. Σειεηψλνληαο κε ηηο εξγαζίεο πεδίνπ, αθνινπζεί ε επεμεξγαζία ησλ 

κεηξήζεσλ. Απηή πεξηιακβάλεη επίιπζε ηνπ δηθηχνπ ή ηεο φδεπζεο ψζηε λα 

γίλεη έληαμε ησλ ζεκείσλ ζην ρψξν κε ζσζηφ πξνζαλαηνιηζκφ θαη επίιπζε 

ησλ ηαρπκεηξηθψλ ζεκείσλ. Οη ππνινγηζκνί γίλνληαη κε θαηάιιειν 

ινγηζκηθφ. Μέζα απ' απηά πξνζδηνξίδνληαη νη ηξηζδηάζηαηεο ζπληεηαγκέλεο 

Υ,Τ,Ε θάζε ζεκείνπ θαη ζηε ζπλέρεηα, αλάινγα κε ην ζρέδην ζην νπνίν 

αλήθεη, γίλνληαη νη απαξαίηεηνη κεηαζρεκαηηζκνί (πεξίπησζε φςεσλ-ηνκψλ) 

γηα λα ππνινγηζζνχλ νη ζπληεηαγκέλεο ζην λέν ζχζηεκα αλαθνξάο, ηνπ 

νπνίνπ νη άμνλεο είλαη θαηάιιεια ζηξακκέλνη σο πξνο ην αξρηθφ ζχζηεκα (ε 

δηαδηθαζία ησλ ππνινγηζκψλ ζα πεξηγξαθεί ζε επφκελν θεθάιαην). Δίλαη 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ λα ππάξρεη ζσζηή ηαμηλφκεζε θαη αξρεηνζέηεζε ησλ 

κεηξήζεσλ, ψζηε λα επηηπγράλεηαη ε εχθνιε πξφζβαζε θαη λα απνθεχγνληαη 

ζπγρχζεηο. 

6. Αθνινπζεί ε ζρεδίαζε ησλ δηαγξακκάησλ, πνπ απνηεινχλ θπξίσο 

νξηδνληηνγξαθηθά δηαγξάκκαηα, εμσηεξηθέο φςεηο, θαηφςεηο  θαη ηνκέο κέζα 

απφ ρξήζε ζρεδηαζηηθνχ ινγηζκηθνχ ζε ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή. 

7. Σέινο, γίλεηαη έιεγρνο ηεο γεσκεηξηθήο ηεθκεξίσζεο. Απηή πεξηιακβάλεη 

αληηπαξαβνιή ζρεδίσλ κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη επαλάιεςε κεηξήζεσλ 

φπνπ απηφ θξηζεί αλαγθαίν, γεσδαηηηθψλ ή ηνπνκεηξηθψλ. Δπίζεο ειέγρνληαη 

δηαζηάζεηο θνηλψλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ πνπ παξνπζηάδνπλ νη φςεηο, ηφζν 

κεηαμχ θαηφςεσλ θαη ηνκψλ-φςεσλ, φζν θαη ζην πεδίν. Ηδηαίηεξα ρξήζηκα 

κπνξνχλ λα απνδεηρζνχλ ηα θνηλά ζεκεία θαη κεηξήζεηο κεηαμχ ησλ 

ηκεκάησλ ηνπ αληηθεηκέλνπ πνπ απνηππψλεηαη. 
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3. ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΡΓΑΗΧΝ ΠΔΓΗΟΤ 

 

3.1 Δηζαγσγή 

 

θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, φπσο πξναλαθέξζεθε, είλαη ε γεσκεηξηθή 

απνηχπσζε ηνπ ζπγθξνηήκαηνο ηνπ κνλαζηεξίνπ ηεο Παλαγίαο Εσνδφρνπ Πεγήο. Ζ 

απνηχπσζε γίλεηαη κε δχν κεζφδνπο: ηνπνγξαθηθή, ρξεζηκνπνηψληαο θιαζζηθά 

γεσδαηηηθά φξγαλα θαη κε ηε ρξήζε εηθνλνζηαζκνχ. Θα πεξηγξαθνχλ ηα βήκαηα θαη 

νη δηαδηθαζίεο ησλ εξγαζηψλ θαη ζα αμηνινγεζνχλ ηα απνηειέζκαηα ησλ δχν 

κεζφδσλ. 

Αμηνπνηψληαο ηηο δχν κεζφδνπο, ηα ηειηθά δηαγξάκκαηα πνπ ζα ζπληαρζνχλ, αλάινγα 

θαη κε ηηο δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη θάζε φξγαλν, είλαη ηα εμήο: 

 Γηαγξάκκαηα ησλ ηξηψλ εμσηεξηθψλ φςεσλ ηνπ πεξηκεηξηθνχ ηείρνπο 

 Γηαγξάκκαηα ησλ φςεσλ ηνπ λανχ 

 Γηαγξάκκαηα φςεσλ ησλ πεξηθεξεηαθψλ ρψξσλ ηνπ ζπγθξνηήκαηνο, δειαδή 

ηεο ηξαπεδαξίαο, ησλ θειηψλ, ησλ ρψξσλ ηνπ πξναπιίνπ, ησλ εξεηπσκέλσλ 

ηκεκάησλ θαη ηνπ WC 

 Δγθάξζηα θαη δηακήθεο ηνκή ζην εζσηεξηθφ ηνπ λανχ 

 Γηακήθεο ηνκή ηνπ εζσηεξηθνχ ηεο ηξαπεδαξίαο 

 Κάηνςε φισλ ησλ θχξησλ θαη πεξηθεξεηαθψλ ρψξσλ 

Απνθαζίζηεθε, κε ηε ρξήζε ηνπ νινθιεξσκέλνπ γεσδαηηηθνχ ζηαζκνχ, λα 

ζπληαρζνχλ φια ηα παξαπάλσ δηαγξάκκαηα. Ζ δπλαηφηεηα επηπιένλ ρξήζεο ηνπ 

ξνκπνηηθνχ ζηαζκνχ νδήγεζε ζηελ παξάιιειε απνηχπσζε ησλ θπξηφηεξσλ φςεσλ 

ηνπ κνλαζηεξίνπ: ηε κπξνζηηλή φςε ηνπ λανχ θαη ηηο εμσηεξηθέο φςεηο ησλ ηεηρψλ 

ηνπ κνλαζηεξίνπ. 
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3.2 Πξνεηνηκαζία θαη επηινγή νξγάλσλ 

 

3.2.1 Πξνεηνηκαζία 

 

 

Πξηλ ηε κεηάβαζε ζην λεζί ηεο ηθίλνπ έγηλε κηα ζεηξά πεηξακαηηθψλ εξγαζηψλ κε 

ηνλ εηθνλνζηαζκφ, ζηνλ νπνίν επηθεληξψζεθε φιν ζρεδφλ ην ζηάδην ηεο 

πξνεηνηκαζίαο. ηφρνο ήηαλ ε εθκάζεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θαη ησλ δπλαηνηήησλ 

ηνπ, θαζψο δελ ππήξρε πξνεγνχκελε πείξα.  Πξαγκαηνπνηήζεθε ζεηξά δνθηκαζηηθψλ 

κεηξήζεσλ αξρηθά ζε φςεηο ηεο ζρνιήο, θπξίσο ζην θηίξην Βέε θαη αξγφηεξα ζηελ 

εθθιεζία ηνπ ΔΜΠ θαη βξίζθεηαη πιεζίνλ ηεο ΔΜΦΔ. Έγηλαλ επαλεηιεκκέλεο 

κεηξήζεηο θαη ζαξψζεηο απφ δηαθνξεηηθέο απνζηάζεηο θαη κε δηαθνξεηηθέο ξπζκίζεηο, 

ψζηε λα επηιεγνχλ νη ηειηθέο παξάκεηξνη γηα ηε ζάξσζε ησλ φςεσλ ηνπ κνλαζηεξίνπ 

(ζα αλαθεξζνχλ εθηελψο ζην αληίζηνηρν θεθάιαην). 

 

Πξηλ ηελ αλαρψξεζε, έγηλε ε επηινγή ησλ νξγάλσλ θαη ησλ παξειθφκελσλ, κε ζηφρν 

ηελ επίηεπμε ηεο θαιχηεξεο δπλαηήο αθξίβεηαο ζηηο κεηξήζεηο. Αλαιπηηθά, ηα φξγαλα 

θαη ηα παξειθφκελα πνπ επηιέρζεθαλ γηα ηηο εξγαζίεο πεδίνπ είλαη ηα εμήο: 

 2 νινθιεξσκέλνη γεσδαηηηθνί ζηαζκνί Topcon GPT-3107N κε δπλαηφηεηα 

κέηξεζεο ρσξίο ηε ρξήζε αλαθιαζηήξα (reflectorless mode) 

 Ρνκπνηηθφο εηθνλνγεσδαηηηθφο ζηαζκφο Topcon Imaging Station 203 

 Φεθηαθφο ρσξνβάηεο Leica Sprinter 

 2 ηξίπνδεο νξγάλνπ κεηαιιηθνχο 

 1 ηξίπνδαο ζηφρνπ 

 1 ζηαδία ςεθηαθνχ ρσξνβάηε 

 2 αλαθιαζηήξεο 

 2 ζηπιενί ζηφρσλ θαη εηδηθέο βάζεηο (ηξηθφριηα) 

 Μεηξνηαηλία 

 Δξγαιεία ζήκαλζεο ζηάζεσλ: ρξψκαηα, παζαιιάθηα, πξφθεο κεγάινπ κήθνπο 

 2 θνξεηνί ππνινγηζηέο (laptops) γηα έιεγρν ησλ δεδνκέλσλ θαη ησλ 

κεηξήζεσλ 
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3.2.2 Γεσδαηηηθόο ζηαζκόο Topcon GPT-3107N 

 

Ο γεσδαηηηθφο ζηαζκφο απηφο (Πίλαθαο 3.1) δίλεη ζηνλ ρξήζηε αξθεηέο θαη 

αμηνζεκείσηεο δπλαηφηεηεο. Πέξα απφ ηε δπλαηφηεηα κέηξεζεο ρσξίο ηε ρξήζε 

αλαθιαζηήξα κε εθπνκπή αθηίλαο laser, δηαζέηεη εηδηθφ ινγηζκηθφ γηα ηελ εθηέιεζε 

βαζηθψλ ηνπνγξαθηθψλ εξγαζηψλ, φπσο ηνκψλ, ράξαμεο, νδνπνηίαο θιπ. Δπίζεο, 

πεξηιακβάλεη κλήκε θαηαγξαθήο γσληψλ θαη κεθψλ, ελψ παξάιιεια ζπλδέεηαη κε 

Ζ/Τ κέζσ ζεηξηαθήο εμφδνπ θαη θαηάιιεινπ ινγηζκηθνχ γηα κεηαθνξά ησλ 

δεδνκέλσλ. 

Χο πξνο ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, νη θνριίεο ηνπ νξγάλνπ πξνζθέξνπλ 

πάθησζε ηνπ νξηδφληηνπ θαη ηνπ θαηαθφξπθνπ άμνλα θαη δηαζέηεη κηα νζφλε 

πξνβνιήο. Οη βαζηθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ παξνπζηάδνληαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα: 

 

 

 

 

 

Topcon GPT-3107N 

Γσληνκεηξηθή αθξίβεηα 7" (20cc) 

Διάρηζηε αλάγλσζε 5" (10cc) 

Δκβέιεηα κε πξίζκα 3 km 

Δκβέιεηα ρσξίο πξίζκα 350m 

Υξόλνο κέηξεζεο 1,2 sec 

Αθξίβεηα απόζηαζεο 2mm±2ppm 

Αθξίβεηα απόζηαζεο ρσξίο πξίζκα 3mm±2ppm 

Μλήκε 24000 ζεκεία 

Βάξνο 5.3 kg 

Μπαηαξία Δπαλαθνξηηδφκελε ιηζίνπ 
 

Πίλαθαο 3.1: Πξνδηαγξαθέο Topcon GPT-3107N 

 



Κεθάιαην 3: Γηαδηθαζία εξγαζηψλ πεδίνπ 

 

21 

 

3.2.3 Δηθνλνγεσδαηηηθόο ζηαζκόο Topcon Imaging Station 203 

 

Ο ξνκπνηηθφο απηφο εηθνλνγεσδαηηηθφο ζηαζκφο (Πίλαθαο 3.2) πεξηιακβάλεη πιήξεο 

πιεθηξνιφγην, νζφλε αθήο 3.5" θαη ζηηο δχν ζέζεηο ηειεζθνπίνπ θαη ηε δπλαηφηεηα 

κέηξεζεο ζηα 4km κε πξίζκα θαη ζηα 2km ρσξίο πξίζκα. Πξαγκαηνπνηεί κεηξήζεηο 

γσληψλ θαη απνζηάζεσλ κε κεγάιε αθξίβεηα. Γηαζέηεη επεμεξγαζηή Intel PXA255 

ζηα 400ΜΖz, ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα Windows CE NET 4.2 θαη έρεη εγθαηεζηεκέλν ην 

ινγηζκηθφ TopSurv. Δπίζεο έρεη εζσηεξηθή κλήκε 128 Mb, ελζσκαησκέλε 

θσηνγξαθηθή κεραλή αλάιπζεο 1.3 Μpixel θαη ππνζηεξίδεη αζχξκαηε ιεηηνπξγία 

έσο 1000m. Ζ ηερλνινγία iSCAN πνπ δηαζέηεη παξέρεη απνδνηηθφηεξε, 

ιεπηνκεξέζηεξε θαη ηαρχηεξε απνηχπσζε, ζπλδπαζκφ ζπιινγήο κεηξήζεσλ ζην 

πεδίν θαζψο θαη ζάξσζε κέρξη θαη 20 ζεκείσλ/sec. Σν φξγαλν επίζεο έρεη ηε 

δπλαηφηεηα αζχξκαηνπ ηειερεηξηζκνχ, θάηη πνπ δηεπθνιχλεη ηηο εξγαζίεο ζε 

δχζβαηεο πεξηνρέο, κέζσ WiFi ή Bluetooth. 

Ο ζηαζκφο ζπλνδεχεηαη απφ ην ινγηζκηθφ ImageMaster ηεο Topcon γηα ηελ 

επεμεξγαζία ησλ κεηξήζεσλ, ηε δεκηνπξγία νξζνθσηνγξαθηψλ, ζηεξενκνληέισλ θαη 

άιισλ δηαγξακκάησλ. 

Σα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζηαζκνχ είλαη ηα παξαθάησ: 

 

 

 

 

 

Topcon Imaging Station 203 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γσληνκεηξηθή αθξίβεηα 3" (10cc) 

Δκβέιεηα κε πξίζκα 4 km 

Δκβέιεηα ρσξίο πξίζκα 2 km 

Αθξίβεηα απόζηαζεο 2mm±2ppm 



Κεθάιαην 3: Γηαδηθαζία εξγαζηψλ πεδίνπ 

 

22 

 

Αθξίβεηα απόζηαζεο ρσξίο πξίζκα 5mm 

Μλήκε 
Λεηηνπξγηθφ ζχζηεκα MS Windows CE.Net 

4.2 

Βάξνο 6.2 kg 

Δκβέιεηα ζάξσζεο 150 m 

Σαρύηεηα ζάξσζεο Max 20 ζεκεία/sec 

Σαρύηεηα εληνπηζκνύ ζηόρνπ 15o/sec 

Δκβέιεηα απηόκαηνπ εληνπηζκνύ 1km κε θαλνληθφ πξίζκα 

Σαρύηεηα πεξηζηξνθήο 85ν/sec 

 

Πίλαθαο 3.2: Πξνδηαγξαθέο Topcon Imaging Station 203 

 

 

3.3 Αλαγλώξηζε πεξηνρήο 

 

Ζ πξφζβαζε ζην ρψξν ηνπ κνλαζηεξίνπ γίλεηαη νδηθά κέζσ βαηνχ ρσκαηφδξνκνπ, 

αιιά θαη κε ηα πφδηα κέζσ ηεο ζθάιαο πνπ μεθηλά απφ ηε Υψξα θαη νδεγεί ζην ιφθν. 

Ζ κείδσλ πεξηνρή βξίζθεηαη ζε πςφκεηξν πεξίπνπ 360m απφ ηελ επηθάλεηα ηεο 

ζάιαζζαο θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ ηα απφηνκα πξαλή ηεο πξνο βνξξά πιεπξάο. 

 

 

Δηθφλα 3.1: Τα ζθαιηά πνπ νδεγνχλ ζην κνλαζηήξη          Δηθφλα 3.2: Οδηθφ δίθηπν πξνο ην κνλαζηήξη 

 

Σν κνλαζηήξη ρξνλνινγείηαη απφ ηηο αξρέο ηνπ 18νπ αηψλα θαη ν ρψξνο ηνπ 

απνηειείηαη απφ ην λαφ, ην θεληξηθφ πξναχιην, ηα θειηά, ην ρψξν ηεο ηξαπεδαξίαο θαη 

ην εξεηπσκέλν θνκκάηη ηνπ, ελψ πεξηιακβάλεη πξφζθαηα αλαθαηληζκέλν ρψξν 

ηνπαιέηαο θαη ηξαπεδαξίαο. Δίλαη πεξηζηνηρηζκέλν κε πςειά ηείρε θαη είλαη παληνχ 

εκθαλέο ην θπθιαδίηηθν χθνο ζηε κνξθή θαη ηα ρξψκαηά ηνπ. Σα πιηθά απφ ηα νπνία 
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είλαη ρηηζκέλν είλαη θαηά θχξην ιφγν πέηξα θαη μχιηλα δνθάξηα, ελψ ζηα 

ζπληεξεκέλα ηκήκαηα ησλ ηαξαηζψλ ζηελ ηξαπεδαξία θαη ζηα θειηά έρνπλ 

ηνπνζεηεζεί πιάθεο απφ beton. 

Ηδηαίηεξν ζηνηρείν, θαζνξηζηηθφ γηα ηελ απνηχπσζε, είλαη ε έιιεηςε ζπκκεηξίαο θαη 

νκνηνκνξθίαο ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ, πνπ είλαη γεληθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ιατθήο 

θπθιαδίηηθεο αξρηηεθηνληθήο. Έηζη εληνπίδνληαη δηαθνξεηηθά πάρε ζε νκφινγνπο 

ηνίρνπο, δηαξθείο ελαιιαγέο ζηελ θιίζε ηνπ εδάθνπο αθφκα θαη ζε θαηλνκεληθά 

επίπεδνπο ρψξνπο, φπσο π.ρ. ην πξναχιην, κε επζείεο αθκέο ζε ηνίρνπο θαη 

ππνζηπιψκαηα, αθφκα θαη ζε αξθεηέο εηζφδνπο. Μεγάιν ηκήκα, θπξίσο ζηελ 

αλαηνιηθή πιεπξά, είλαη εμ' νινθιήξνπ εξεηπσκέλν, θάηη πνπ δπζθφιεςε 

πεξηζζφηεξν ηελ απνηχπσζε ιφγσ αθαλφληζησλ ζρεκάησλ θαη φςεσλ, αιιά θαη 

ιφγσ χπαξμεο ζσξψλ εξεηπίσλ θαη νγθφιηζσλ ζηνηβαγκέλσλ ζε κέξε φπνπ 

απέθξππηαλ αθφκα θαη θνκκάηηα ηνπ λανχ. ηηο παξαθάησ εηθφλεο 3.3-3.6 θαίλνληαη 

παξαδείγκαηα ηεο θαθήο θαηάζηαζεο ηφζν κεξηθψλ ρηηζκάησλ, φζν θαη ησλ 

εξεηπίσλ. 

                           

                          Δηθφλα 3.3                                                                     Δηθφλα 3.4 
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                                     Δηθφλα 3.5                                                                     Δηθφλα 3.6 

 

Ζ πξφζβαζε ζε φινπο ηνπο εζσηεξηθνχο ρψξνπο γίλεηαη εχθνια, κε εμαίξεζε ην 

ππφγεην ηκήκα κεηαμχ ηξαπεδαξίαο θαη εξεηπίσλ, ην νπνίν είλαη πξνζβάζηκν κφλν κε 

ηνπνζέηεζε ζθάιαο θαη ζε βάζνο 4-5m. Ζ βφξεηα πιεπξά είλαη απνιχησο κε 

πξνζβάζηκε, ιφγσ ηεο θαηαζθεπήο ηεο βφξεηαο πεξηηνίρηζεο, αθξηβψο ζην θξχδη 

θαηαθφξπθνπ βξαρψδνπο πξαλνχο. 

ε κηθξή απφζηαζε απφ ηελ αλαηνιηθή πιεπξά, πξνο ην πιεζηέζηεξν χςσκα, 

βξίζθεηαη ην ηξηγσλνκεηξηθφ ζεκείν ηεο Γεσγξαθηθήο Τπεξεζίαο ηξαηνχ 

"ΜΟΝΑΣΖΡΗ", ζηνηρείν πνπ πξνθαλψο δηεπθνιχλεη ηε δπλαηφηεηα εμάξηεζεο 

νπνηνπδήπνηε δηθηχνπ ζην ρψξν ηεο απνηχπσζεο. 

πκπεξαζκαηηθά, πξφθεηηαη γηα έλα ζχλνιν θηηζκάησλ ρακειψλ ζρεηηθά ζε χςνο θαη 

ρηηζκέλσλ κε πνιιέο αηέιεηεο αιιά θαη θαηά ηφπνπο θζνξέο ή αζπλέρεηεο. 

Οπνηαδήπνηε απφπεηξα απφδνζεο φςεο ινηπφλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ 

γξαθείνπ, ζα πξνθαινχζε ελδερφκελε ζχγρπζε ρσξίο λα ππάξρεη ε πξαγκαηηθή 

εηθφλα ησλ αληηθεηκέλσλ απνηππσκέλε. Γη' απηφ, άκεζα πξηλ ηελ έλαξμε ησλ 

εξγαζηψλ έγηλε θσηνγξαθηθή ηεθκεξίσζε φισλ ησλ φςεσλ, ησλ ρψξσλ θαζψο θαη ζε 

ραξαθηεξηζηηθά κέξε κε ηδηαηηεξφηεηεο ζην ρηίζηκν ή ζηηο θζνξέο ηνπο. 
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3.4 ύληαμε απηνζρεδίσλ (θξνθί) 

 

 

Αθνινχζεζε ε ζχληαμε ησλ απηνζρεδίσλ γηα φιεο ηηο φςεηο θαη ηνπο ρψξνπο ζε 

πξψηε θάζε εμσηεξηθά. Σα απηνζρέδηα ησλ ηνκψλ ηνπ εζσηεξηθνχ ηνπ λανχ θαζψο 

θαη ησλ θαηφςεσλ έγηλαλ ζε δεχηεξε θάζε θαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ κεηξήζεσλ. 

Δπεηδή, φπσο αλαθέξζεθε, νη θζνξέο θαη ηα "ζπαζίκαηα" ζηηο αθκέο ησλ ηνίρσλ αιιά 

θαη πάλσ ζε απηνχο ήηαλ δηαξθή θαη αθαλφληζηα, απνηππψζεθαλ ζηα θξνθί ηα 

ζεκαληηθφηεξα θαη ηα ρνλδξνεηδέζηεξα απφ απηά, ψζηε λα γίλεη φζν ην δπλαηφλ πην 

ξεαιηζηηθή ε απφδνζε. Έγηλε θσδηθνπνίεζε ησλ πεξηνρψλ θαη αθνινπζήζεθε ζηα 

θξνθί νλνκαηνινγία αλάινγα κε ην ηκήκα ζην νπνίν αλήθε θάζε φςε, ψζηε λα 

αληηζηνηρνχλ θαη ζηα αξρεία ησλ ζεκείσλ ζηα φξγαλα θαη λα γίλεη επθνιφηεξε ε 

νλνκαηνινγία θαη ε ηαμηλφκεζε ησλ κεηξήζεσλ. ηηο παξαθάησ εηθφλεο θαίλνληαη 

παξαδείγκαηα απηνζρεδίσλ ησλ ζεκαληηθφηεξσλ φςεσλ, ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ 

κεηξήζεηο ηαρπκεηξηθψλ ζεκείσλ, φζν θαη άκεζεο κεηξήζεηο. 
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Δηθφλα 3.7: Παξάδεηγκα απηνζρέδηνπ 1 - Αθνξά ηελ θχξηα φςε ηνπ λανχ. 
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Δηθφλα 3.8: Παξάδεηγκα απηνζρεδίνπ 2 - Αθνξά ηελ θάηνςε ησλ εξεηπίσλ θαη ηνπ WC. 
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Δηθφλα 3.9: Παξάδεηγκα απηνζρεδίνπ 3 - Αθνξά ηελ φςε εζσηεξηθψλ ηεηρψλ πνπ δηαρσξίδνπλ ην 

πξναχιην κε ηνπο πίζσ ρψξνπο. 
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Δηθφλα 3.10: Παξάδεηγκα απηνζρεδίνπ 4 - Αθνξά ηελ φςε ησλ θειηψλ 
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3.5 Ίδξπζε δηθηύνπ νξηδνληίνπ - θαηαθόξπθνπ ειέγρνπ 

 

3.5.1 Όδεπζε ζην εμσηεξηθό ηνπ λανύ θαη ηνπ κνλαζηεξίνπ 

 

Δληφο ηνπ ρψξνπ ηνπ κνλαζηεξίνπ, αιιά θαη εμσηεξηθά πεξηκεηξηθά απφ απηφ, 

ππήξρε ήδε φδεπζε πινπνηεκέλε θαη εληαγκέλε απφ ηελ νκάδα ησλ Μεγάισλ 

Γεσδαηηηθψλ Αζθήζεσλ ΗΗ πνπ έγηλαλ ζην λεζί ην έηνο 2014, ζην πιαίζην ζχληαμεο 

γεληθνχ ηνπνγξαθηθνχ δηαγξάκκαηνο. Απηή θάιππηε ηηο αλάγθεο ηεο δνπιεηάο ζην 

κεγαιχηεξν θνκκάηη, φρη φκσο ζε νιφθιεξν. Γηα λα εμαζθαιηζηεί ε πιήξεο 

νξαηφηεηα πξνο φιεο ηηο θαηεπζχλζεηο, ηδξχζεθαλ 3 λέεο ζηάζεηο ζηελ ππάξρνπζα 

φδεπζε, ζην εζσηεξηθφ ηνπ ζπγθξνηήκαηνο. Απηφ έγηλε δηφηη ππήξραλ φςεηο πνπ είηε 

δελ θαιχπηνληαλ απφ θάπνηα ζηάζε, είηε βξίζθνληαλ ζε κεγαιχηεξν πςφκεηξν, 

νπφηε ε ζηξνθή ηνπ νξγάλνπ γηα κέηξεζε ζα ήηαλ αδχλαηε. 

Έηζη, ηδξχζεθε ε ζηάζε Π1, ζην πξναχιην, πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνχλ νη 

βνξεηφηεξεο πιεπξέο ηνπ εζσηεξηθνχ ηκήκαηνο ησλ ηεηρψλ. Δπίζεο ε Π2 ηδξχζεθε 

ζην ππεξπςσκέλν ηκήκα ηνπ εζσηεξηθνχ ησλ ηεηρψλ αθξηβψο πάλσ απφ ηελ θχξηα 

είζνδνκε ζηφρν λα δηεπθνιχλεη ηελ απνηχπσζε ησλ πςειφηεξσλ θαη δχζθνια 

νξαηψλ ζεκείσλ ηνπ λανχ (ηξνχιινο, ιεπηνκέξεηεο θακπαλαξηνχ θιπ), θαζψο θαη 

ησλ αθκψλ ησλ ηεηρψλ θαη ησλ πνιεκηζηξψλ. Ζ πξφζβαζε εθεί γηλφηαλ κε ηα ζθαιηά 

πνπ ππήξραλ θαη μεθηλνχζαλ απφ ην πξναχιην. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Δηθφλα 3.11: Τνπνζεηεκέλνο ζηφρνο ζηε ζηάζε Π1, κε ηξίπνδα γηα ηελ ηνπνζέηεζε νξγάλνπ ζηελ 4.1 ηεο 

πξνυπάξρνπζαο φδεπζεο. 
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Δηθφλα 3.12: Τνπνζεηεκέλνο ζηφρνο ζηε ζηάζε Π2. 

 

Αθφκα, ηδξχζεθε ε ζηάζε Π3 ζην δηάδξνκν κεηαμχ ηεο ηξαπεδαξίαο θαη ηεο λφηηαο 

εμσηεξηθήο φςεο ηνπ λανχ. 

Ζ ζήκαλζε ησλ λέσλ ζηάζεσλ έγηλε κε έκπεμε αηζαιφθαξθσλ ζε θαηάιιειεο ζέζεηο 

ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ, ψζηε λα αιινησζεί ην πιαθφζηξσην δάπεδν ζην ειάρηζην, 

Βνήζεζε ηδηαίηεξα ε χπαξμε αξκψλ κεγάινπ ζρεηηθά πάρνπο, θαζψο θαη ηα 

"ζπαζίκαηα" ησλ πιαθψλ ζην δάπεδν.  

 

3.5.2 Γίθηπν ζην εζσηεξηθό ηνπ λανύ 

 

Γηα ηελ απνηχπσζε ηνπ εζσηεξηθνχ ηνπ λανχ θαη ηελ απφδνζε ησλ θαηαθφξπθσλ 

ηνκψλ θαη ησλ φςεσλ, ππήξμε ε αλάγθε ίδξπζεο δεπηεξεχνληνο δηθηχνπ εληφο ηνπ 

λανχ κε ζηάζεηο θαηάιιεια ηνπνζεηεκέλεο ζε ζέζεηο φπνπ ζα εμαζθάιηδαλ ηελ 

πιεξφηεηα ηεο απνηχπσζεο. Ζ δηαδηθαζία γηα ηελ ίδξπζε ηνπ δηθηχνπ ήηαλ ε 

αθφινπζε: ηνπνζεηήζεθαλ 2 ζεκεία Ε1 θαη Ε2 ζηα άθξα ηνπ καξκάξηλνπ θαησθιίνπ 

ηεο εηζφδνπ ηνπ λανχ. Απηή, θαζψο βξίζθεηαη αθξηβψο απέλαληη απφ ηε ζηάζε Π2, 
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εμππεξεηνχζε ηελ εχθνιε θαη αθξηβή έληαμε ηνπ εζσηεξηθνχ δηθηχνπ κέζσ ησλ 2 

ζεκείσλ απηψλ. ηε ζπλέρεηα, ζηνλ εζσηεξηθφ ρψξν ηδξχζεθαλ νη ζηάζεηο Ν1-Ν2-

Ν3-Ν4. Αλαξηήζεθαλ ιηλαίεο ζηνπο 2 πνιπειαίνπο πνπ είλαη αλαξηεκέλνη ζηα 

θέληξα ησλ πιατλψλ εκηζνιίσλ θαη ζηελ πξνβνιή ηνπο ζην δάπεδν ηνπνζεηήζεθαλ νη 

Ν2 θαη Ν3. Όζηεξα, κε ηνλ ίδην ηξφπν πινπνηήζεθε ε Ν1, απφ ηνλ πνιπέιαην πνπ 

ήηαλ αλαξηεκέλνο ζηνλ ηξνχιιν. Σέινο, ζην κέζνλ ηεο απφζηαζεο Ν2-Ν3 ραξάρζεθε 

ε Ν4. Έηζη, νη Ν1 θαη Ν4 πινπνηνχλ ην λνεηφ άμνλα ζπκκεηξίαο ηνπ λανχ θαη νη Ν2 

θαη Ν3 επζπγξακκία θάζεηε ζ' απηφλ. Απφ απηέο ηηο 2 επζείεο νξίζηεθαλ ηα 

θαηαθφξπθα επίπεδα ησλ ηνκψλ, ψζηε λα απνηππσζνχλ ηα αλαγθαία ζεκεία κε 

ηνπνζέηεζε ηνπ νξγάλνπ ζηα πινπνηεκέλα ζεκεία. Απφ εθεί, φπσο ζα δνχκε θαη ζε 

επφκελε παξάγξαθν, έγηλαλ νη κεηξήζεηο γηα ηελ θαηά κήθνο ηνκή θαη ηελ εγθάξζηα 

ηνκή αληίζηνηρα. 

 

3.6 Μέηξεζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο όδεπζεο 

 

ζν αθνξά ηελ φδεπζε ζην εζσηεξηθφ ηνπ ζπγθξνηήκαηνο, νη κεηξήζεηο ζηηο λέεο 

ζηάζεηο πνπ ηνπνζεηήζεθαλ έγηλαλ κε ηε δηαδηθαζία ηεο πνιπγσλνκεηξίαο. ε 

θάπνηεο πεξηπηψζεηο φκσο εμππεξέηεζε πεξηζζφηεξν ε κέζνδνο ηεο πχθλσζεο 

δηθηχνπ κε ηε κέζνδν ηεο εκπξνζζνηνκίαο κε απνζηάζεηο δηφηη πξνζθέξεη αθελφο 

νηθνλνκία ρξφλνπ, αθεηέξνπ θαιχηεξν έιεγρν ιφγσ πιενλαδνπζψλ παξαηεξήζεσλ. 

Υξεζηκνπνηήζεθαλ γη' απηφ ην ζθνπφ έλαο γεσδαηηηθφο ζηαζκφο Topcon GPT-3107N 

καδί κε δχν ζηφρνπο ζε δχν ηξίπνδεο. 

πγθεθξηκέλα, γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ζπληεηαγκέλσλ ηεο Π1: Με ζηάζε νξγάλνπ 

ηελ 4.1, έγηλε κεδεληζκφο ζηελ 4.2 θαη κεηξήζεθε ε νξηδφληηα γσλία β4.2-4.1-Π1, 

θαζψο θαη νη κεηαμχ ηνπο θεθιηκέλεο απνζηάζεηο θαη νη δελίζηεο γσλίεο. Απηφ έγηλε 

ζε ζέζε Η θαη ΗΗ, ζε 2 πεξηφδνπο. Έπεηηα, ππνινγίζηεθε ε γσλία δηεχζπλζεο α4.1-Π1 

κέζσ ηνπ 3νπ ζεκειηψδνπο θαη ηέινο κε ηε ρξήζε ηνπ 1νπ ζεκειηψδνπο πξνέθπςαλ 

νη ζπληεηαγκέλεο ΥΠ1,ΤΠ1. Γηα ηελ Π2, κε ζηάζε νξγάλνπ ζε απηή έγηλε 

κεδεληζκφο ζηελ Π1 θαη κέηξεζε ζηελ 4.1 νξηδφληηαο γσλίαο, δελίζηαο γσλίαο θαη 

θεθιηκέλεο απφζηαζεο. Οη ζπληεηαγκέλεο ππνινγίζηεθαλ κε ηε κέζνδν ηεο 

εκπξνζζνηνκίαο κε απνζηάζεηο (ρήκα 3.1). Οκνίσο θαη γηα ηε ζηάζε Π3 πνπ 

ηδξχζεθε αξγφηεξα, φπνπ νη κεηξήζεηο έγηλαλ απφ ηηο ζηάζεηο 4.2 θαη 4.3. Σα 
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πςφκεηξα ζε φιεο ηηο ζηάζεηο δφζεθαλ κε ηε κέζνδν ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο 

πςνκεηξίαο. Ζ λέα φδεπζε παξνπζηάδεηαη ζην ζρήκα 3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σρήκα 3.1: Όδεπζε 

 

ζν αθνξά ηηο ζηάζεηο ηνπ δηθηχνπ εληφο ηνπ λανχ (ρήκα 3.2), έγηλε ζπλδπαζκφο 

γεσδαηηηθψλ θαη άκεζσλ κεηξήζεσλ, ιφγσ ηεο ηδηαηηεξφηεηαο ηεο πινπνίεζεο αιιά 

θαη ηνπ πεξηνξηζκέλνπ ρξφλνπ. πγθεθξηκέλα, απφ ηε ζηάζε Π2 έγηλε κεδεληζκφο 

ζηελ 4.1 θαη κεηξήζεθαλ νξηδφληηεο γσλίεο, δελίζηεο γσλίεο θαη θεθιηκέλεο 

απνζηάζεηο πξνο ηα ζεκεία Ε1 θαη Ε2 ζε ζέζε Η θαη ΗΗ ζε δχν πεξηφδνπο. Οη 

κεηξήζεηο απηέο έγηλαλ κε απμεκέλε πξνζνρή θαη κεγάιε αθξίβεηα θαη νη 

ζπληεηαγκέλεο ηνπο δφζεθαλ κε ηε ρξήζε ηνπ 3νπ ζεκειηψδνπο γηα ηνλ ππνινγηζκφ 

ησλ γσληψλ δηεχζπλζεο αΠ2-Ε2 θαη αΠ2-Ε1 θαη ηνπ 1νπ ζεκειηψδνπο γηα ηνλ 

ππνινγηζκφ ησλ ζπληεηαγκέλσλ Υ,Τ. Αθνινχζεζαλ γεσδαηηηθέο κεηξήζεηο απφ ηε 

ζηάζε Ν1 θαη κεδεληζκφ ζηε Ε2 πξνο ηηο Ε1 θαη Ν2, ε νπνία καδί κε ηε Ν3 

πινπνηήζεθαλ φπσο πξναλαθέξζεθε κε ηηο ιηλαίεο. Σέινο, κε ηε ρξήζε κεηξνηαηλίαο 

βξέζεθε ην κέζν ηεο πιεπξάο Ν2-Ν3, φπνπ θαη ηνπνζεηήζεθε ε Ν4. Οη 

ζπληεηαγκέλεο ησλ ζηάζεσλ δφζεθαλ μαλά κε εκπξνζζνηνκία λε πιεπξέο ζην 

ηξίγσλν Ε1-Ε2-Ν1 γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ΥΝ1,ΤΝ1, κε 1ν ζεκειηψδεο γηα ηε 

ζηάζε Ν2 θαη κε εκπξνζζνηνκία ζην ηξίγσλν Ν1-Ν2-Ν3 γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ 

ΥΝ3,ΤΝ3. Σέινο, νη ΥΝ4,ΤΝ4 ππνινγίζηεθαλ σο ν κέζνο φξνο ησλ ζπληεηαγκέλσλ 
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ησλ Ν2 θαη Ν3. ε φιεο ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο ηα πςφκεηξα δφζεθαλ κε 

ηξηγσλνκεηξηθή πςνκεηξία. Σν πςφκεηξν HN4 πξνέθπςε σο ν κέζνο φξνο ησλ 

πςνκέηξσλ ησλ Ν2 θαη Ν3, κε ηθαλνπνηεηηθή αθξίβεηα θαζψο επξφθεηην γηα επίπεδε 

επηθάλεηα θαη απφζηαζε ηεο ηάμεο ησλ 4 κέηξσλ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σρήκα 3.2: Τν δίθηπν ζην εζσηεξηθφ ηνπ λανχ 

 

 

3.7 Μεηξήζεηο ησλ ζηνηρείσλ ησλ εμσηεξηθώλ όςεσλ 

 

3.7.1 Γεσδαηηηθή - ηνπνκεηξηθή κέζνδνο - Topcon GPT-3107N 

 

Οη εμσηεξηθέο φςεηο πνπ απνηππψζεθαλ ήηαλ νη ηέζζεξηο φςεηο ηνπ λανχ, ε 

ηξαπεδαξία, ηα θειηά, ην εξεηπσκέλν θνκκάηη θαη νη φςεηο ησλ ηεηρψλ εζσηεξηθά θαη 

εμσηεξηθά. Γη' απηή ηελ εξγαζία αμηνπνηήζεθε ην ζχλνιν ηνπ εμνπιηζκνχ, θαζψο 

έγηλε ν απαξαίηεηνο ζπλδπαζκφο ηαρπκεηξηθψλ θαη άκεζσλ κεηξήζεσλ. ηε ζπλέρεηα 

ζα γίλεη αλάιπζε ηεο κεζφδνπ πνπ αθνινπζήζεθε θαηά ην γεσδαηηηθφ ζθέινο ησλ 

κεηξήζεσλ, απηήο ησλ πνιηθψλ ζπληεηαγκέλσλ. 
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Δίλαη κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη φηαλ ππάξρεη δπλαηφηεηα άκεζεο κέηξεζεο ηνπ 

παξαηεξνχκελνπ αληηθεηκέλνπ απφ ην γεσδαηηηθφ ζηαζκφ θαη ρξεζηκνπνηνχληαη total 

stations θαηά πξνηίκεζε κε δπλαηφηεηα κέηξεζεο ρσξίο αλαθιαζηήξα. Δίλαη ε πην 

δηαδεδνκέλε ηα ηειεπηαία ρξφληα ιφγσ ηνπ φηη πξνζθέξεη εμνηθνλφκεζε ρξφλνπ θαη 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, πνιχ θαιή αθξίβεηα κεηξήζεσλ θαη δπλαηφηεηα κέηξεζεο ζε 

πνιιέο πεξηπηψζεηο απξφζηησλ ζεκείσλ, αλάινγα κε ηελ εκβέιεηα κέηξεζεο πνπ 

πξνζθέξεη ν εθάζηνηε εμνπιηζκφο  

Ζ δηαδηθαζία ησλ κεηξήζεσλ μεθηλά κε ην ζηήζηκν ηνπ νξγάλνπ ζε ζεκείν κε 

γλσζηέο ζπληεηαγκέλεο (ΥΒ,ΤΒ,ΖΒ) θαη κε ην κεδεληζκφ ζε έλα δεχηεξν 

(ΥΑ,ΤΑ,ΖΑ). Σα κεγέζε πνπ κεηξψληαη γηα θάζε ζεκείν ιεπηνκέξεηαο είλαη: 

 ην νξηδφληην κήθνο D ή ην θεθιηκέλν S 

 ε δελίζηα γσλία z 

 ε νξηδφληηα γσλία Hz 

 ην χςνο νξγάλνπ ΤΟ 

 ην χςνο ζηφρνπ Τ, πνπ εθθξάδεηαη απφ ην χςνο ηνπ αλαθιαζηήξα ή παίξλεη 

ηηκή κεδέλ φηαλ απηφο δε ρξεζηκνπνηείηαη. 

Δηθφλα 3.13: Η κέζνδνο ησλ πνιηθψλ ζπληεηαγκέλσλ (Σεκεηψζεηο Τερληθήο Γεσδαηζίαο 2005) 

 

Απηή είλαη ε κέζνδνο πνπ αμηνπνηήζεθε γηα φιεο ηηο φςεηο, κε ηηο ζηάζεηο θαη ηνπο 

κεδεληζκνχο λα ελαιιάζζνληαη πνιχ ζπρλά θαη παξαπάλσ απφ δχν θνξέο γηα 

θάπνηεο φςεηο αλάινγα κε ηηο αλάγθεο. Τπήξμαλ πεξηπηψζεηο φπνπ νξηζκέλα ζεκεία 

κηαο φςεο κεηξήζεθαλ απφ δηαθνξεηηθή ζηάζε θαη θαηά ηε δηάξθεηα κέηξεζεο 
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δηαθνξεηηθήο φςεο. Απηά έγηλαλ γηα ιφγνπο κε νξαηφηεηαο θαη αδπλακίαο έληαμεο 

πνιιψλ λέσλ ζηάζεσλ, θαζψο νη εμσηεξηθνί ρψξνη ηνπ ζπγθξνηήκαηνο απνηεινχληαλ 

θπξίσο απφ ζηελνχο θαη αλψκαινπο πνιιέο θνξέο δηαδξφκνπο θαη ηα θηίξηα ήηαλ 

ππθλά δηαηεηαγκέλα.  

Παξάιιεια, έγηλε πξνζπάζεηα γηα απνηχπσζε φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξσλ 

ιεπηνκεξεηψλ ψζηε λα απνδνζνχλ ηα ζρήκαηα κε ηε κεγαιχηεξε δπλαηή πηζηφηεηα. 

Σα ζπρλά θαη αιιεπάιιεια ζεκάδηα θζνξψλ θαη αθαλφληζησλ ζρεκάησλ νδήγεζαλ 

ζηελ απφθαζε λα απνηππσζνχλ ηα εληνλφηεξα εμ' απηψλ, ψζηε λα απνδνζεί ην ζρήκα 

ζε γεληθφηεξε κνξθή, αιιά ην ίδην πηζηά. Μαδί γίλνληαλ θαη νη απαξαίηεηεο 

δηνξζψζεηο θαη ζπκπιεξψζεηο ησλ απηνζρεδίσλ, ηα νπνία είραλ ζπληαρζεί πξηλ ηελ 

έλαξμε ησλ κεηξήζεσλ. Φπζηθά εκπφδηα δελ ππήξμαλ ζε κεγάιν βαζκφ, πέξα απφ 

θάπνηνπο ρακεινχο ζάκλνπο θαη βιάζηεζε πνπ θαζηζηνχζαλ αδχλαηε ηελ 

απνηχπσζε ζεκείσλ εδάθνπο ρσξίο αλαθιαζηήξα, νπφηε εθεί έγηλε ρξήζε ηνπ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθφλα 3.14: Γεσδαηηηθφο ζηαζκφο ζηε ζηάζε Σ4.2 

 

Πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ εξγαζία θαη αξγφηεξα ζηελ απφδνζε ησλ δηαγξακκάησλ 

έπαημε ε κέηξεζε θνηλψλ ζεκείσλ ζε φια ηα κέξε ζηα νπνία γηλφηαλ αιιαγή ζηάζεο 

ή απιά ελψλνληαλ δηαθνξεηηθέο φςεηο. Έηζη, δηαζθαιηδφηαλ ε ζπλέρεηα ηεο δνπιεηάο 

θαη ε δπλαηφηεηα πσο ηπρφλ ιάζε ζα κπνξνχζαλ λα εληνπηζηνχλ κε ηελ χπαξμε ησλ 

θνηλψλ απηψλ κεηξήζεσλ. 
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Σέινο, ππήξμαλ θαη πνιιέο άκεζεο κεηξήζεηο, θπξίσο ζε κέξε φπνπ ε νξαηφηεηα 

ήηαλ ηειείσο αδχλαηε. Υξεζηκνπνηήζεθαλ φκσο θαη γηα ηελ αθφκα πην πηζηή θαη 

αθξηβή απφδνζε ζπγθεθξηκέλσλ αληηθεηκέλσλ, φπσο π.ρ. ηα γιππηά πνπ θνζκνχλ ηελ 

είζνδν ηνπ λανχ. Παξάιιεια δειαδή κε ηε κέηξεζε ηαρπκεηξηθψλ ζεκείσλ 

πάξζεθαλ θαη δηαζηάζεηο κε κεηξνηαηλία, ψζηε ε απφδνζε λα γίλεη κε ηηο αθξηβείο 

δηαζηάζεηο αθφκα θαη αλ θάπνην ζεκείν απνθιίλεη αιινηψλνληαο ηελ εηθφλα ηνπ 

έξγνπ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθφλα 3.15: Τν γείζν θαη νη πιατλνί θίνλεο ηνπ γιππηνχ ηεο εηζφδνπ ηνπ λανχ. 

 

 

3.7.2 άξσζε κε ηνλ Topcon Imaging Station 203 

 

Οη ζαξψζεηο κε ηνλ εηθνλνγεσδαηηηθφ ζηαζκφ έγηλαλ παξάιιεια κε ηηο ππφινηπεο 

κεηξήζεηο. Οη φςεηο πνπ επηιέρζεθαλ λα απνηππσζνχλ ήηαλ ε δπηηθή (εκπξφζζηα) 

φςε ηνπ λανχ θαη ε λφηηα θαη ε αλαηνιηθή εμσηεξηθή φςε ησλ ηεηρψλ. Ζ ζάξσζε γηα 

ηηο ηξεηο απηέο φςεηο έγηλε απφ ηηο ζηάζεηο 4.1, 3 θαη 2 αληίζηνηρα. Ζ δηαδηθαζία 

γηα θάζε φςε ήηαλ ε εμήο: 

Αξρηθά, ην φξγαλν ηνπνζεηήζεθε ζηε ζηάζε θαη γηλφηαλ ε θέληξσζε θαη ε 

νξηδνληίσζή ηνπ, κε ηε βνήζεηα θαη ηεο νζφλεο πξνβνιήο ηεο αεξνζηάζκεο, φληαο 

εμνπιηζκέλν κε ην ινγηζκηθφ TopSurv. ηε ζπλέρεηα, έγηλε εηζαγσγή ηεο ζηάζεο 

(occupy) θαη ηνπ κεδεληζκνχ (backsight point), ην χςνο νξγάλνπ θαη ην χςνο ζηφρνπ. 

Δπφκελν βήκα ήηαλ ε επηινγή ηνπ πιαηζίνπ, δειαδή ηνπ θνκκαηηνχ ην νπνίν ζα 

ζαξσλφηαλ. Καζψο νη φςεηο εκθάληδαλ πνιππινθφηεηα ζρήκαηνο επηιεγφηαλ πεξηνρή 
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θιεηζηνχ πνιπγψλνπ πάλσ ζηελ νζφλε αθήο ηνπ νξγάλνπ. Σέινο, πξηλ ηελ έλαξμε 

ησλ κεηξήζεσλ, επηιεγφηαλ ην βήκα θαλλάβνπ κε ην νπνίν ζα γηλφηαλ ε ζάξσζε. 

Δπηιέρζεθε βήκα 0,01 grad ψζηε λα ππάξρεη πιήζνο ζεκείσλ θαη αθξίβεηα ζηελ 

απφδνζε ηνπ κνληέινπ. 

 

3.8 Μέηξεζε θαηόςεσλ θαη ηνκώλ 

 

ζν αθνξά ηηο ηνκέο, απηέο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην εζσηεξηθφ ηνπ λανχ θαη ήηαλ ε 

εγθάξζηα θαη ε θαηά κήθνο ηνκή, αμηνπνηψληαο ην δίθηπν πνπ ηδξχζεθε κέζα ζην λαφ 

ην νπνίν ήηαλ ζπκκεηξηθφ θαη κε θαλνληθφ ζρήκα. πγθεθξηκέλα, γηα ηελ εγθάξζηα 

ηνκή, έγηλε ζηάζε νξγάλνπ ζηε Ν2 θαη κεδεληζκφο ζηε Ν3. Με ηε ρξήζε ηεο αθηίλαο 

ιέηδεξ πνπ πξνζέθεξε ην φξγαλν (ζε reflectorless mode) έγηλαλ νη κεηξήζεηο ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ζεκείσλ. Ζ δηαδηθαζία, κε ηε ρξήζε ηνπ ιέηδεξ έγηλε επθνιφηεξε 

θαη γξεγνξφηεξε. Με ηνλ ίδην πεξίπνπ ηξφπν έγηλε θαη ε εξγαζία γηα ηελ θαηά κήθνο 

ηνκή. Έγηλε ζηάζε ζηε Ν1, κεδεληζκφο ζηε Ν4 θαη θξαηψληαο παθησκέλε ηελ 

θίλεζε ζηνλ νξηδφληην δίζθν έγηλαλ νη κεηξήζεηο κε ηελ πεξηζηξνθή ηνπ 

ηειεζθνπίνπ. Οη παξαπάλσ εξγαζίεο θπζηθά ζπλνδεχηεθαλ θαη απφ άκεζεο 

κεηξήζεηο ζε δηάθνξεο αθκέο, πιεπξέο θαη ζεκεία φπνπ δε κπνξνχζαλ λα κεηξεζνχλ 

ιφγσ ηεο χπαξμεο αληηθεηκέλσλ (εηθφλσλ, ζηαζηδηψλ θιπ). 

Γηα ηηο θαηφςεηο, ιφγσ ηνπ κεησκέλνπ ρξφλνπ παξακνλήο, ηεο πνιππινθφηεηαο ησλ 

ρψξσλ θαη ηεο αδπλακίαο πξφζβαζεο ζην εζσηεξηθφ πνιιψλ απ' απηψλ, έγηλαλ 

ζπκπιεξσκαηηθά άκεζεο κεηξήζεηο ζε πάρε εηζφδσλ, παξαζχξσλ, ηνίρσλ θαη 

ππνζηπισκάησλ θαη ζηηο απνζηάζεηο κεηαμχ απηψλ, θαζψο θαη άιισλ ζηνηρείσλ 

φπσο εζνρψλ ή πςψλ νξνθήο. Δμαίξεζε απνηέιεζε ε θάηνςε ηνπ λανχ, θαζψο 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαλνληθά κεηξήζεηο νξηδνληηνγξαθίαο ζην εζσηεξηθφ ηνπ απφ 

ηηο ζηάζεηο Ν1-Ν4.  

 

3.9 Σνπνκεηξηθόο έιεγρνο 

 

Με ηελ νινθιήξσζε ησλ κεηξήζεσλ ηνπ πεδίνπ, έγηλε πεξηνδεία ζε φινπο ηνπο 

ρψξνπο εληφο θαη εθηφο ηνπ κνλαζηεξίνπ, ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ε πιεξφηεηα ησλ 

εξγαζηψλ θαη λα γίλνπλ κεηξήζεηο εθ λένπ ζε κέξε κε ειιείςεηο. Δπίζεο, 
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ζπκπιεξψζεθε ην θσηνγξαθηθφ πιηθφ κε λέα ζεκεία ιεπηνκεξεηψλ θαη 

δηαζηαπξψζεθε ε θσδηθνπνίεζε ησλ απηνζρεδίσλ θάλνληαο δηακνξθψζεηο φπνπ 

ρξεηάζηεθε.
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4.ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΜΔΣΡΖΔΧΝ - ΤΝΣΑΞΖ ΓΗΑΓΡΑΜΜΑΣΧΝ 

 

Οη εξγαζίεο γξαθείνπ πεξηιακβάλνπλ επηιχζεηο δηθηχσλ θαη ηνλ ππνινγηζκφ ησλ 

ηνπνζηαζεξψλ, ηηο αλαγσγέο θαη ηηο θαηάιιειεο ζηξνθέο ηνπ ζπζηήκαηνο αλαθνξάο 

απφ ην ΔΓΑ, ζην εθάζηνηε ηνπηθφ ζχζηεκα αλάινγα κε ηελ απεηθνληδφκελε φςε θαη 

θπζηθά ηε ζχληαμε ησλ αλαγαίσλ ζρεδίσλ. Αθφκα, έγηλε ε επεμεξγαζία ησλ 

κεηξήζεσλ ηνπ εηθνλνγεσδαηηηθνχ ζηαζκνχ γηα ηελ εμαγσγή ηνπ κνληέινπ ησλ 

φςεσλ απφ ηα λέθε ησλ ζεκείσλ. 

4.1 Δπίιπζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο όδεπζεο 

 

Ζ επίιπζε ησλ κεηξήζεσλ ηεο πνιπγσλνκεηξίαο (Παξάξηεκα Α.1) γηα ηελ Π1, ηεο 

εκπξνζζνηνκίαο γηα ηηο Π2,Π3 (Παξάξηεκα Α.2) θαζψο θαη ε επίιπζε ηνπ δηθηχνπ 

ηνπ λανχ, κε δηαδηθαζίεο πνιπγσλνκεηξίαο αιιά θαη εκπξνζζνηνκηψλ, έδσζαλ ηα 

απνηειέζκαηα πνπ θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα 4.1. Με κπιε έληνλα γξάκκαηα 

ζεκεηψλνληαη νη λέεο ζηάζεηο ηεο φδεπζεο, ελψ κε θφθθηλα έληνλα γξάκκαηα νη 

ζηάζεηο ηνπ δηθηχνπ ηνπ λανχ. 

 

  X(m) Y(m) H(m) 

2 600306,898 4061739,969 357,354 

3 600270,275 4061688,255 350,110 

4 600237,670 4061691,677 353,459 

4.1 600247,537 4061713,225 357,432 

4.2 600257,317 4061705,280 359,982 

4.3 600265,171 4061705,309 359,970 

4.4 600263,646 4061722,742 357,883 

Σ4.5 600258,333 4061733,414 358,456 

Π1 600244,243 4061722,399 357,603 

Π2 600246,117 4061707,398 360,427 

Π3 600264,831 4061710,945 356,921 

Ε1 600253,221 4061711,556 357,359 

Ε2 600253,565 4061710,730 357,365 

Ν1 600257,493 4061712,743 357,184 

Ν2 600258,172 4061715,085 357,165 

Ν3 600259,612 4061711,657 357,169 

Ν4 600258,892 4061713,371 357,167 
 

Πίλαθαο 4.1: Σπληεηαγκέλεο φδεπζεο θαη εζσηεξηθνχ δηθηχνπ ηνπ λανχ 
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4.2 Δπεμεξγαζία Γεδνκέλσλ Σαρπκεηξίαο 

 

Απφ ηηο κεηξήζεηο πνπ έγηλαλ κε ηνλ γεσδαηηηθφ ζηαζκφ πξνέθπςαλ νη ζπληεηαγκέλεο 

ησλ ζεκείσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαλ γηα ηε ζχληαμε ησλ δηαγξακκάησλ. 

Τπνινγίζζεθαλ νη νξηδνληηνγξαθηθέο ζπληεηαγκέλεο (Υi, Yi, Zi) φισλ ησλ ζεκείσλ 

κε ηηο γλσζηέο ζρέζεηο πνπ ρξεζηκνπνηεί ε κέζνδνο ησλ ηνπνζηαζεξψλ. 

 

𝛸𝑖 = 𝛸𝛣 + 𝐷𝐵𝑖 ∗ 𝑠𝑖𝑛𝑎𝐵𝑖  

𝛶𝑖 = 𝛶𝐵 + 𝐷𝐵𝑖 ∗ 𝑐𝑜𝑠𝑎𝐵𝑖  

𝐻𝑖 = 𝛨𝐵 + 𝑆𝐵𝑖 ∗ 𝑐𝑜𝑠𝑧𝐵𝑖 + 𝛶𝛰 − 𝛶𝛴 

 

φπνπ D ην νξηδφληην θαη S ην θεθιηκέλν κήθνο, ΥΒ,ΤΒ,ΕΒ νη ζπληεηαγκέλεο ηεο 

ζηάζεο νξγάλνπ ζχκθσλα κε ηελ εηθφλα 3.13 θαη 𝑎𝐵𝑖  ε γσλία δηεχζπλζεο ζηάζεο 

νξγάλνπ - ζεκείνπ πνπ ππνινγίδεηαη απφ ην 3ν ζεκειηψδεο. Οη ζπληεηαγκέλεο απηέο 

αξγφηεξα ζα επεμεξγαζηνχλ θαηάιιεια γηα ηε ζχληαμε ησλ φςεσλ, ελψ έλα θνκκάηη 

ηνπο ζα ρξεζηκεχζεη γηα ηε ζχληαμε ησλ θαηφςεσλ. Ζ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ έγηλε 

ζε ππνινγηζηηθφ πεξηβάιινλ MS Office Excel, ην νπνίν εμαζθαιίδεη ηαρχηεηα θαη 

επθνιία ηφζν ζηελ εηζαγσγή ησλ πξσηνγελψλ δεδνκέλσλ φζν θαη ζηε καδηθή 

επίιπζε ησλ κεηξήζεσλ. 

 

4.3 ύληαμε δηαγξακκάησλ 

 

Ζ ζχληαμε ησλ δηαγξακκάησλ έγηλε ζε ζρεδηαζηηθφ πεξηβάιινλ Autocad θαη ην 

ξαπνξηάξηζκα ησλ ζεκείσλ κε ην πξφγξακκα Raport-Points, ζρεδηαζκέλν ζε 

πεξηβάιινλ Excel κε δπλαηφηεηα ρξήζεο καθξνεληνιψλ θαη ζχλδεζήο ηνπ κε ην 

Autocad. εκεηψλεηαη πσο ε εθ λένπ ζχληαμε ηνπνγξαθηθνχ δηαγξάκκαηνο δελ ήηαλ 

αλαγθαία, θαζψο είρε ήδε ζπληαρζεί απφ ηηο νκάδεο ησλ ΜΓΑ ΗΗ ην θαινθαίξη ηνπ 

2013. 

 

4.3.1 ύληαμε θαηόςεσλ 

 

Ζ ζχληαμε ησλ θαηφςεσλ έγηλε ρξεζηκνπνηψληαο θαη ηηο ηνπνκεηξηθέο κεηξήζεηο πνπ 

έγηλαλ γη' απηφ ην ζθνπφ ζε φινπο ηνπο ρψξνπο. φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί. 
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Υξεζηκνπνηήζεθαλ παξάιιεια θαηάιιεια ζεκεία απφ ηελ νξηδνληηνγξαθηθή 

επίιπζε, αιιά θαη απφ ηελ νξηδνληηνγξαθία ηνπ 2013, ψζηε λα ζπκπιεξσζνχλ ηα 

απαξαίηεηα ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα απνηππψλνληαη ζε θάζε θάηνςε (εζνρέο, 

παξάζπξα, είζνδνη). Ζ ζρεδίαζε έγηλε γηα θάζε ρψξν μερσξηζηά, ζε θιίκαθα 1:50. 

πλνιηθά ζπληάρζεθαλ 5 θαηφςεηο: θειηψλ, εξεηπίσλ-WC, ππνγείνπ ηξαπεδαξίαο, 

ηξαπεδαξίαο θαη ηνπ λανχ, ζηνλ νπνίνλ έγηλαλ θαη κεηξήζεηο νξηδνληηνγξαθίαο 

εζσηεξηθά. ηηο 2 ηειεπηαίεο ζεκεηψζεθαλ θαη νη ζέζεηο ζηηο νπνίεο ζπληάρζεθαλ νη 

3 ηνκέο. 

 

4.3.2 ύληαμε εμσηεξηθώλ όςεσλ 

 

πληάρζεθαλ ζπλνιηθά 13 φςεηο πνπ αθνξνχλ φινπο ηνπο εμσηεξηθνχο ρψξνπο ηνπ 

κνλαζηεξίνπ. Ζ απφδνζε έγηλε θαη εδψ ζε θιίκαθα 1:50. Πξηλ φκσο μεθηλήζεη ην 

ζηάδην απηφ, έπξεπε λα γίλεη κεηαηξνπή ησλ νξηδνληηνγξαθηθψλ ζπληεηαγκέλσλ ζε 

λέν ηνπηθφ ζχζηεκα ζηξακκέλν θαη κεηαηεζεηκέλν θαηάιιεια. Ζ δηαδηθαζία γίλεηαη 

κε κηα ζηξνθή θαη κηα κεηάζεζε, ψζηε ε πξνβνιή ησλ ζεκείσλ ησλ φςεσλ, αιιά θαη 

ησλ ηνκψλ, λα γίλεη ζε θαηαθφξπθν επίπεδν παξάιιειν ζε απηέο. Έηζη επηηπγράλεηαη 

ε νξζή πξνβνιή ρσξίο παξακνξθψζεηο. 

Οη ζπληεηαγκέλεο 𝑥𝑖΄ , 𝑦𝑖΄ ζην λέν ζχζηεκα ζα πξνθχςνπλ απφ ηηο εμήο ζρέζεηο 

ζηξνθήο: 

 

 

𝒙𝒊′ = 𝐜𝐨𝐬𝝋 ∗  𝒙𝒊 − 𝒙𝑨 − 𝒔𝒊𝒏𝝋 ∗ (𝒚𝒊 − 𝒚𝑨) 

𝒚𝒊′ = 𝐬𝐢𝐧𝝋 ∗  𝒙𝒊 − 𝒙𝑨 + 𝒄𝒐𝒔𝝋 ∗ (𝒚𝒊 − 𝒚𝑨) 

 
 

φπνπ θ είλαη ε γσλία ζηξνθήο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη xA, yA νη ζπληεηαγκέλεο ηεο 

αξρήο ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο, ζην παιαηφ ζχζηεκα ζπληεηαγκέλσλ.  Δπίζεο, αθνχ 

έγηλε ζηξνθή ζηνλ άμνλα x, απφ ηελ ελαιιαγή ησλ αμφλσλ έρνπκε: 

 

𝒙𝑺𝒊 =  𝒚𝒊΄ , 𝒚𝑺𝒊 =  𝒛𝒊 =  𝒛𝒊΄, 𝒛𝑺𝒊 =  𝒙𝒊΄ 
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κε απεηθφληζε παξάιιειε ζηνλ άμνλα y'. Ζ γσλία 𝜑 = 𝛼𝜏𝜊𝜇ή𝜍 = 𝛼𝛢𝛣 πξνθχπηεη 

απφ ηηο ζπληεηαγκέλεο δχν ραξαθηεξηζηηθψλ ζεκείσλ Α,Β πνπ αλήθνπλ ζηελ ηνκή 

θαη ζπλήζσο είλαη απηά πνπ βξίζθνληαη ζηα άθξα ηεο. 

εκεηψλεηαη πσο ζε φια ηα ζρέδηα έρεη γίλεη εηζαγσγή ζπκβφισλ ζηαζκψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ζεκείσλ γηα λα γίλεηαη εκθαλήο ε πςνκεηξηθή πιεξνθνξία. Χο 

ζεκείν πςνκεηξηθήο αθεηεξίαο νξίζηεθε ην θαηψθιη ηεο θχξηαο εηζφδνπ ηνπ 

κνλαζηεξηνχ, κε πςφκεηξν Ζ=357,560 m. Ζ ζηάζκε φισλ ησλ ζεκείσλ ζηα νπνία 

δίλεηαη είλαη ε δηαθνξά απφ ην πςφκεηξν απηφ. 

 

4.3.3 ύληαμε εγθάξζηαο θαη θαηά κήθνπο ηνκήο ηνπ λανύ 

 

Ζ εγθάξζηα ηνκή Β-Β' θαη ε θαηά κήθνο ηνκή Α-Α' ζρεδηάζηεθαλ ζην επίπεδν 

αλαθνξάο πνπ νξίζηεθε απφ ηηο ζηάζεηο Ν2 - Ν3 θαη Ν1 - Ν4 αληίζηνηρα, πνπ 

βξίζθνληαη εληφο ηνπ λανχ, κε ηνλ ηξφπν πνπ έγηλε θαη ζηηο εμσηεξηθέο φςεηο. Έγηλε ν 

θαηάιιεινο ζπλδπαζκφο ησλ εζσηεξηθψλ ζεκείσλ κε εμσηεξηθά ζεκεία απφ 

πεξηζζφηεξεο απφ κηα ηνκέο. Έηζη απνδφζεθε κε ζαθήλεηα ην ζρήκα ησλ φςεσλ. 

 

4.4 Δπεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ ηνπ Topcon IS  

 

 

Ζ εηζαγσγή θαη επεμεξγαζία ησλ κεηξήζεσλ ηνπ εηθνλνζηαζκνχ έγηλε ζην ινγηζκηθφ 

Image Master. Σν πξφγξακκα απηφ παξέρεη ηε δπλαηφηεηα παξαγσγήο θαη 

επεμεξγαζίαο ηξηζδηάζηαησλ κνληέισλ. Απηφ γίλεηαη κε ηε δεκηνπξγία ςεθηαθνχ 

κνληέινπ κε απηφκαηεο δηαδηθαζίεο, φπνπ παξάγεηαη δίθηπν αθαλφληζησλ ηξηγψλσλ 

(TIN -Triangulated Irregular Network). Μπνξνχλ επίζεο λα δεκηνπξγεζνχλ 

ηξηζδηάζηαηεο ςεθηαθέο απνδφζεηο θαη ζηα ζηνηρεία ηνπο λα αληηζηνηρεζνχλ 

θσηνξεαιηζηηθά πξφηππα επηθαλεηψλ. 

 

Πξνέθπςε πξφβιεκα θαη ζε απηφ ην ζηάδην ησλ εξγαζηψλ, θαζψο θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο ζάξσζεο ζηηο 2 απφ ηηο 3 φςεηο πνπ επηιέρζεθαλ ε κπαηαξία άδεηαζε θαη 

ζηακάηεζε ε ιεηηνπξγία ηνπ νξγάλνπ. Ζ πξνζπάζεηα επαλάιεςεο ηεο εξγαζίαο έθεξε 



Κεθάιαην 4: Δπεμεξγαζία κεηξήζεσλ - ζχληαμε δηαγξακκάησλ 

 

44 

 

ην ίδην απνηέιεζκα. Απηφ έδεημε πσο ε ρσξεηηθφηεηά ηεο είλαη κεησκέλε θαη 

επνκέλσο ζα παξνπζηαζηεί κφλν ην κνληέιν ηεο αλαηνιηθήο φςεο ησλ ηεηρψλ. 

 

Αξρηθά, δεκηνπξγήζεθε ην δίθηπν ησλ αθαλφληζησλ ηξηγψλσλ (TIN) θαη ζηε 

ζπλέρεηα έγηλε αληηζηνίρεζε ησλ θσηνγξαθηψλ πνπ έθαλε ιήςε ε θάκεξα ηνπ 

εηθνλνζηαζκνχ. Σν απνηέιεζκα θαίλεηαη ζηηο παξαθάησ θσηνγξαθίεο. 

 

 

 

 

 

 

Δηθφλα 4.1: Γίθηπν αθαλφληζησλ ηξηγψλσλ (TIN) 
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Δηθφλα 4.2: Τν ςεθηαθφ κνληέιν ηεο αλαηνιηθήο φςεο ησλ ηεηρψλ 
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Σν απνηέιεζκα δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθφ θαη ζίγνπξα φρη ην αλακελφκελν. Έγηλε 

αλεπηηπρήο πξνζπάζεηα λα αθαηξεζνχλ ηα ζεκεία πνπ είραλ παξζεί πάλσ ζηνλ ζάκλν, 

ιφγσ ηεο δπζρξεζηίαο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Ο ζηαζκφο βξηζθφηαλ ζηε ζηάζε 2, ζε 

απφζηαζε ηεο ηάμεο ησλ 39-42m απφ ηελ φςε, απφζηαζε ηθαλή λα απνηξέςεη ηελ 

παξακφξθσζε ηνπ κνληέινπ ιφγσ ιήςεο ζεκείσλ ζηα άθξα ηεο φςεο απφ θνληηλή 

απφζηαζε. κσο ε χπαξμε ρακειήο ζρεηηθά βιάζηεζεο ζηνλ πξν ηνπ θηίζκαηνο 

ρψξν, δεκηνχξγεζε νπηηθά εκπφδηα θαη αιινίσζε ην ζρήκα κε ηε ζπκκεηνρή ηεο ζην 

ΣΗΝ.  

 

πλνιηθά ν ζηαζκφο έθαλε ιήςε 3 θσηνγξαθηψλ μεθηλψληαο απφ αξηζηεξά πξνο ηα 

δεμηά. Ζ ρξήζε ηεο πξψηεο θσηνγξαθίαο σο εηθφλαο αλαθνξάο γηα ηελ απφδνζε ησλ 

ρξσκάησλ πξνθάιεζε πξφβιεκα ζην ζρεκαηηζκφ ηνπ ππξγίζθνπ. Απηφ ζπλέβε δηφηη 

ην ινγηζκηθφ θαζνξίδεη ηα ρξψκαηα ηεο φςεο κε βάζε ηελ εηθφλα αλαθνξάο, νπφηε 

έγηλε αιινίσζε ηεο εηθφλαο ησλ θζνξψλ ζηελ επηθάλεηα απηή, παξνπζηάδνληάο ηηο κε 

δηαθνξεηηθά ρξψκαηα. Ζ ζχγθξηζε κπνξεί λα γίλεη κε ηελ εηθφλα 4.3 πνπ 

παξνπζηάδεηαη παξαθάησ. Έγηλαλ δνθηκέο θαη κε ηηο άιιεο δχν θσηνγξαθίεο, αιιά ην 

απνηέιεζκα ήηαλ πην μεζσξηαζκέλα ρξψκαηα ζην κνληέιν. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθφλα 4.3: Ο ππξγίζθνο ζηελ αλαηνιηθή φςε ησλ ηεηρψλ 

 

 



Κεθάιαην 4: Δπεμεξγαζία κεηξήζεσλ - ζχληαμε δηαγξακκάησλ 

 

47 

 

Γεληθά, ην κνληέιν παξνπζηάδεη ζηνηρεία κε πηζηφηεηα θαη αθξίβεηα ζε κεξηθά 

ζεκεία, ελψ ζε θάπνηα άιια νη παξακνξθψζεηο είλαη ηεξάζηηεο. Ο θσηηζκφο, ιφγσ 

ηεο πνιχ ρακειήο βιάζηεζεο, ήηαλ νκνηφκνξθνο θαη ρσξίο ζθηέο, νπφηε απηφ έπαημε 

βνεζεηηθφ ξφιν, αθνχ αλ ππήξραλ ζεκεία κε δηαθνξεηηθφ θσηηζκφ, νη θσηνγξαθίεο 

πνπ ζα έθαλε ιήςε ν εηθνλνζηαζκφο ζα ήηαλ αλνκνηφκνξθεο θαη ην κνληέιν ζα 

αιινησλφηαλ. Δάλ είραλ απνηππσζεί θαη νη ππφινηπεο φςεηο φπσο ήηαλ 

πξνγξακκαηηζκέλν, ζα κπνξνχζε λα εμαρζεί θαη έλα 3D κνληέιν ησλ ηεηρψλ θαη λα 

γίλεη πιεξέζηεξε αμηνιφγεζε ησλ αδπλακηψλ θαη ησλ πιενλεθηεκάησλ πνπ 

πξνζθέξεη ν ζηαζκφο απηφο.  
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5. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ - ΠΡΟΣΑΔΗ 

 

5.1 Μέζνδνο Γεσδαηηηθήο απνηύπσζεο 

 

Ζ γεσκεηξηθή ηεθκεξίσζε κλεκείσλ θαη αληηθεηκέλσλ γεληθφηεξα κε ηε ρξήζε 

νινθιεξσκέλνπ γεσδαηηηθνχ ζηαζκνχ κε δπλαηφηεηα κέηξεζεο ρσξίο αλαθιαζηήξα 

πξνζθέξεη ηαρχηεηα ζηηο κεηξήζεηο θαη ζηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ, αθνχ 

κπνξεί λα απαζρνιήζεη πην νιηγνκειή ζπλεξγεία, αθφκα θαη έλα κφλν άηνκν. Απηφ 

κπνξεί λα κεηψζεη ζεκαληηθά ην θφζηνο θαη ην ρξφλν ηεο κειέηεο. 

ζν αθνξά ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίζηεθαλ, ε κε πξνζβαζηκφηεηα ζε πνιινχο 

ρψξνπο ήηαλ ην θπξηφηεξν εκπφδην, θπξίσο ζην εξεηπσκέλν ηκήκα, αιιά θαη ζην 

ππφγεην ηεο ηξαπεδαξίαο. Ζ βιάζηεζε επεξέαζε κφλν ζηελ πεξίπησζε ηνπ 

αλαηνιηθνχ ηείρνπο, φπνπ θξίζεθε αλαγθαία ε ρξήζε αλαθιαζηήξα. εκαληηθά φκσο 

επεξέαζαλ ε κνλνρξσκία ησλ θηηζκάησλ (ζηηιπλφ ιεπθφ) θαη νη πάξα πνιιέο 

θζνξέο, φπνπ ππφ ην δηαξθέο θσο ηνπ ειίνπ ήηαλ δχζθνιν λα γίλεη δηάθξηζε 

ραξαθηεξηζηηθψλ φπσο νη γσλίεο, ηα ξαγίζκαηα ζηηο αθκέο, αθφκα θαη ν δηαρσξηζκφο 

ηνίρνπ θαη γείζσλ. Απηφ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε κε νξαηφηεηα ηεο αθηίλαο laser ζην 

έληνλν θσο ηνπ ειίνπ θαζπζηέξεζε ηηο εξγαζίεο ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο. 

Γηα ηελ απνηχπσζε θαζαπηή ησλ φςεσλ, απνδείρζεθε ρξήζηκε ε ηαμηλφκεζε ησλ 

απηνζρεδίσλ θαη ησλ ζεκείσλ ηεο απνηχπσζεο, αλάινγα ηελ πεξηνρή, ζέηνληαο 

θαηάιιειε νλνκαζία ζε απηά, κε ινγηθή ζπλέρεηα θαη απνθπγή ίδηαο νλνκαζίαο ζε 

πεξηπηψζεηο φπνπ θνκκάηηα φςεσλ ηαπηίδνληαη ή ελψλνληαη. Δδψ βξίζθεη εθαξκνγή 

θαη ε κέηξεζε θνηλψλ ζεκείσλ κεηαμχ ηέηνησλ φςεσλ, θαζψο πξνζθέξνπλ 

δπλαηφηεηα ζχλδεζεο ηκεκάησλ θαη επαιήζεπζεο ηεο πηζηφηεηαο θαη ηεο αθξίβεηαο 

ηεο απφδνζεο. Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ θαιχηεξνπ δπλαηνχ απνηειέζκαηνο επίζεο, δελ 

ζα πξέπεη λα απνθεχγεηαη ε πχθλσζε ηνπ δηθηχνπ θαη ε δεκηνπξγία λέσλ ζηάζεσλ, 

έζησ θαη ζε πεξηπηψζεηο κηθξήο έθηαζεο έξγνπ, κε ζπλδπαζκφ ηνπνκεηξηθψλ 

κεηξήζεσλ φπνπ είλαη αλαγθαίν. 

Γηα ηελ απφδνζε φισλ ησλ απαξαίηεησλ θαηφςεσλ, έγηλε ζπλδπαζκφο γεσδαηηηθήο 

απνηχπσζεο θαη άκεζσλ κεηξήζεσλ ζηνπο εζσηεξηθνχο ρψξνπο. Απηφ έγηλε δηφηη 

αξθεηνί εζσηεξηθνί ρψξνη δελ ήηαλ πξνζβάζηκνη, ή παξνπζίαδαλ πνιππινθφηεηα θαη 
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κηθξφ κέγεζνο γηα ηελ ίδξπζε ζηάζεσλ εληφο απηψλ. Ήηαλ κηα κέζνδνο πνπ 

παξάιιεια επηηάρπλε ηηο δηαδηθαζίεο κεηξήζεσλ πεδίνπ. Ζ εθαξκνγή ηνπο έγηλε θαη 

ζε φςεηο κε έδαθνο δχζβαην θαη αθαηάιιειν γηα ίδξπζε ζηάζεσλ νξγάλνπ, φπσο πρ 

ε βφξεηα φςε ησλ θειηψλ πνπ βξηζθφηαλ θνληά ζην πξαλέο ηνπ γθξεκνχ. 

Πνιιέο θνξέο ππήξμε ε αλάγθε κεηαθνξάο ζεκείσλ απνηχπσζεο κεηαμχ αξρείσλ 

κεηξήζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα ζπκπιεξψλνληαη νη φςεηο, ιφγσ ηεο θαθήο νξαηφηεηαο 

απφ θάπνηεο ζηάζεηο ηκεκάησλ ησλ φςεσλ. Σα απνηειέζκαηα θξίζεθαλ 

ηθαλνπνηεηηθά, παξφιε ηελ χπαξμε δηαθνξεηηθψλ γσληψλ ζηξνθήο θαη αθξηβεηψλ 

κέηξεζεο. Ζ ζέζε ησλ ζεκείσλ κηαο φςεο ζε δηαθνξεηηθά ζρέδηα παξνπζίαζε 

δηαθνξέο ηεο ηάμεο ησλ 1-2cm, θάηη πνπ ζηελ θιίκαθα 1:50 θξίλεηαη απνδεθηφ. 

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηέηνησλ πεξηπηψζεσλ ήηαλ ε πξνζαξκνγή ηεο 

αλαηνιηθήο θαη ηεο λφηηαο φςεο ηνπ λανχ ζηηο εμσηεξηθέο φςεηο ησλ ηεηρψλ, ζηε 

ζηάζκε πνπ απηέο ήηαλ νξαηέο.  

 

 

5.2 Απνηύπσζε κε ηνλ Topcon IS 203 

 

Ζ δηεξεχλεζε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ εηθνλνζηαζκνχ απηνχ θαηά ην δνθηκαζηηθφ 

ζηάδην ησλ κεηξήζεσλ, θαζψο θαη ε ρξήζε ηνπ γηα ηελ απνηχπσζε ησλ φςεσλ 

νδήγεζε ζηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ σο πξνο ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηηο αδπλακίεο 

ηνπ. ίγνπξα πξφθεηηαη γηα έλα φξγαλν πνπ πξνζθέξεη πνιιέο δπλαηφηεηεο 

πξνγξακκαηηζκνχ απνηχπσζεο, ραξάμεσλ θαη άιισλ βαζηθψλ εξγαζηψλ θαη κε 

πςειή αθξίβεηα. Χο πξνο ηελ ηθαλφηεηα ηεο ζάξσζεο, πξνζθέξεη πιεζψξα επηινγψλ 

σο πξνο ην είδνο θαη ηελ αθξίβεηα, ελψ κπνξεί κέζσ ηνπ ινγηζκηθνχ ηνπ λα εμαρζεί 

3D κνληέιν θηηζκάησλ, αλάγιπθνπ θαη άιισλ αληηθεηκέλσλ. 

κσο, απνδείρζεθε πνιιέο θνξέο δχζρξεζην ζην ρεηξηζκφ ηνπ, θαζψο ην ινγηζκηθφ 

Topsurv πνπ δηαζέηεη εγθαηεζηεκέλν εκθαλίδεηαη πνιχπινθν ζην ρεηξηζκφ αθφκα θαη 

ζε βαζηθέο ιεηηνπξγίεο, φπσο πρ εηζαγσγή δεδνκέλσλ ζηάζεο ή κεδεληζκνχ, 

πξνγξακκαηηζκφ εξγαζίαο ή αθφκα θαη ζηηο ξπζκίζεηο ζάξσζεο. πσο επίζεο 

θαίλεηαη απφ ην απνηέιεζκα ηεο απφδνζεο ηεο φςεο, ηίζεληαη πνιινί πεξηνξηζκνί ζην 

εχξνο ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ κπνξεί λα ζαξψζεη κε απνηειεζκαηηθφηεηα. Ζ χπαξμε 

εκπνδίσλ κεηαμχ νξγάλνπ θαη αληηθεηκέλνπ απνηχπσζεο, νη κεγάιεο γσλίεο ζέαζεο 

θαη ε θνληηλή απφζηαζε φπνπ ελδερνκέλσο κπνξεί λα είλαη ζηεκέλν ην φξγαλν 
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πξνθαινχλ πξνβιήκαηα φπσο παξάιεηςεο ζάξσζεο ζεκείσλ ή ζάξσζε πεξηηηψλ 

ζεκείσλ πνπ παξακνξθψλνπλ ην ηειηθφ κνληέιν. Σν πσο επηδξνχλ απηά κπνξεί λα 

γίλεη θαηαλνεηφ απφ ηελ παξαθάησ εηθφλα ε νπνία εξκελεχεη ην πσο ε γσλία ζέαζεο 

επεξεάδεη ηε ιήςε ησλ λεθψλ ησλ ζεκείσλ, αλάινγα κε ηελ απφζηαζε ιήςεο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθφλα 5.1. Η επίδξαζε ηεο γσλίαο ζέαζεο. Δπεηδή ζ3<ζ1 θαη ζ4<ζ2, ην φξγαλν ζηελ πεξίπησζε ηεο 

θνληηλφηεξεο απφζηαζεο θάλεη ιήςε ζεκείσλ αθελφο ζε κεγαιχηεξν πιάηνο, αθεηέξνπ ζπκπεξηιακβάλεη 

ζεκεία ζην εζσηεξηθφ εζνρψλ φπσο παξαζχξσλ, κε απνηέιεζκα ηε ιήςε εζσηεξηθψλ ζεκείσλ πνπ 

αιινηψλνπλ ην TIN θαη θαηά ζπλέπεηα ην ηειηθφ κνληέιν. 

 

ια απηά κπνξνχλ σο έλα βαζκφ λα δηνξζσζνχλ κέζσ ηνπ ινγηζκηθνχ Image Master, 

αιιά θαη απηφ απνδεηθλχεηαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο κε επέιηθην ζηε ρξήζε ηνπ. Με 

ην θαηάιιειν βήκα θαλλάβνπ κπνξνχλ απνηειεζκαηηθά λα απνδνζνχλ ιεπηνκέξεηεο, 

αιιά γηα λα εμαιεηθζνχλ νη κεγάιεο γσλίεο ζέαζεο ζα πξέπεη λα γίλνληαη ζαξψζεηο 

απφ δηαθνξεηηθέο ζηάζεηο, κε επηθάιπςε θαη πάληα απφ ηθαλή απφζηαζε, θάηη ην 

νπνίν δελ είλαη πάληα εθηθηφ, θπξίσο ιφγσ αλεπάξθεηαο ηξνθνδνζίαο ηνπ νξγάλνπ, 

φπσο ήδε αλαθέξζεθε. 

 

5.3 Πξνηάζεηο 

 

Ζ εθπφλεζε ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, κέζα απφ ηε δηεμαγσγή ησλ 

εξγαζηψλ θαη ηελ άληιεζε επηζηεκνληθήο εκπεηξίαο αιιά θαη ζπκπεξαζκάησλ, 

νθείιεη λα νδεγεί θαη ζε πξνηάζεηο γηα ηελ αλάδεημε πξνηεξεκάησλ, αδπλακηψλ θαη 

βειηίσζεο ησλ κεζφδσλ θαη ησλ κέζσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη. Δπίζεο, είλαη 

ηδηαίηεξα ρξήζηκεο νη πξνηάζεηο πνπ αθνξνχλ γεληθφηεξα ηε θχζε θαη ηε 

ρξεζηκφηεηα ηεο εθάζηνηε κειέηεο. Μεξηθέο απ' απηέο είλαη νη εμήο: 
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 Δίλαη ζεκαληηθφ, κλεκεία φπσο ην παξφλ ,λα παξαθνινπζνχληαη ζε ηαθηά 

ρξνληθά δηαζηήκαηα, κε κεηξήζεηο ζε πεξηφδνπο, ψζηε λα δηαπηζηψλνληαη 

κηθξνκεηαθηλήζεηο, θαζηδήζεηο θαη γεληθφηεξεο θζνξέο, ψζηε λα γίλεηαη 

απνηειεζκαηηθφηεξε ε ζπληήξεζε θαη ε αλάδεημή ηνπο. 

 Ζ παξαθνινχζεζε απηή απαηηεί ηελ χπαξμε επαξθψλ δηθηχσλ νξηδνληίνπ θαη 

θαηαθφξπθνπ ειέγρνπ. Καζψο ππάξρεη ζε κεγάιν βαζκφ πιήξεο 

νξηδνληηνγξαθηθφ δίθηπν, ζα πξέπεη λα γίλεη κέξηκλα γηα ηελ ίδξπζε θαη 

παξαθνινχζεζε δηθηχνπ θαηαθφξπθνπ ειέγρνπ. Ζ βέιηηζηε ιχζε απφ άπνςε 

αθξίβεηαο κπνξεί λα είλαη ε εγθαηάζηαζε ζεκείσλ γλσζηνχ πςνκέηξνπ θαη νη 

κεηξήζεηο κε ηε δηαδηθαζία ηεο γεσκεηξηθήο ρσξνζηάζκεζεο. 

 Απαηηνχληαη φξγαλα πνιχ θαιήο έσο πςειήο αθξίβεηαο γηα ηε δηεμαγσγή 

ηέηνησλ κειεηψλ. Δηδηθά φηαλ πξφθεηηαη γηα κεζφδνπο πνπ επεθηείλνληαη θαη 

ζε ζέκαηα θσηνγξακκεηξίαο, φπσο ε ζάξσζε κε ηνλ Topcon IS, ζα πξέπεη λα 

επηιέγνληαη κέζα κεηξήζεσλ θαη επεμεξγαζίαο πνπ ζπλδπάδνπλ ηαρχηεηα, 

απνηειεζκαηηθφηεηα θαη επρξεζηία. Σέηνηα κέζα κπνξνχλ πρ λα είλαη 

εμειηγκέλνη ξνκπνηηθνί γεσδαηηηθνί ζηαζκνί ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο, πνπ 

φπσο έρεη απνδεηρζεί, παξνπζηάδνπλ απνηειέζκαηα πνιχ θαιχηεξα απφ ηνλ 

ζπγθεθξηκέλν ζηαζκφ. Μφλν ηφηε κπνξνχλ λα γίλνπλ εξγαζίεο φπσο εμαγσγή 

απεηθνλίζεσλ 3D θαη νξζψλ πξνβνιψλ, νη νπνίεο κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ 

κεγαιχηεξν φγθν ιεπηνκεξεηψλ θαη ξεαιηζηηθφηεηαο. 

 Γηα ηελ πιήξε απνθαηάζηαζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ κλεκείνπ βέβαηα δελ 

απαηηνχληαη κφλν ηνπνγξαθηθέο εξγαζίεο. Ζ ζχκπξαμε κε έξγα φπσο 

ζηεξίμεηο πξαλψλ, ειέγρνπο ζηαηηθφηεηαο θαη ππνζηήξημεο ησλ ππφ 

θαηάξξεπζε ηκεκάησλ κπνξεί λα δψζεη ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α: ΓΔΧΓΑΗΣΗΚΟΗ ΤΠΟΛΟΓΗΜΟΗ 

 

Α.1: Πνιπγσλνκεηξία ζε αλνηρηή εμαξηεκέλε όδεπζε από ην έλα άθξν 

 

 

𝛼𝜈 ,𝜈+1 = 𝛼𝛵1,1 + 𝛽1 + ⋯ + 𝛽𝜈 + 𝜅 ∗ 200 − 𝜀 ∗ 400 

 

𝛸𝜈+1 = 𝛸𝜈 + 𝐷𝜈 ,𝜈+1 ∗ 𝑠𝑖𝑛𝑎𝜈 ,𝜈+1 

 

𝛶𝜈+1 = 𝛶𝜈 + 𝐷𝜈 ,𝜈+1 ∗ 𝑐𝑜𝑠𝑎𝜈 ,𝜈+1 

 

𝐻𝜈+1 = 𝛨𝜈 + 𝑆𝜈 ,𝜈+1 ∗ 𝑐𝑜𝑠𝑧𝜈 ,𝜈+1 + 𝛶𝛰 − 𝛶𝛴 

 

 

Α.2: Δκπξνζζνηνκία κε απνζηάζεηο 
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𝑐𝑜𝑠𝛽𝛢 =
𝐷𝐴𝑀

2 + 𝐷𝐴𝐵
2 − 𝐷𝐵𝑀

2

2 ∗ 𝐷𝐴𝐵 ∗ 𝐷𝐴𝑀
 

𝑐𝑜𝑠𝛽𝛣 =
𝐷𝐵𝑀

2 + 𝐷𝐴𝐵
2 − 𝐷𝐴𝑀

2

2 ∗ 𝐷𝐴𝐵 ∗ 𝐷𝐵𝑀
 

𝛼𝛢𝛭 = 𝛼𝛢𝛣 − 𝛽𝛢  

𝛼𝛣𝛭 = 𝛼𝛣𝛢 + 𝛽𝛣  

𝛸𝛭1 = 𝛸𝛢 + 𝐷𝛢𝛭 ∗ 𝑠𝑖𝑛𝑎𝛢𝛭  

 

𝛶𝛭1 = 𝛶𝛢 + 𝐷𝛢𝛭 ∗ 𝑐𝑜𝑠𝑎𝛢𝛭  

 

𝛸𝛭2 = 𝛸𝛣 + 𝐷𝛣𝛭 ∗ 𝑠𝑖𝑛𝑎𝛣𝛭  

 

𝛶𝛭2 = 𝛶𝛣 + 𝐷𝛣𝛭 ∗ 𝑐𝑜𝑠𝑎𝛣𝛭  

 

𝛸𝛭 =
𝛸𝛭1+𝛸𝛭2

2
 , 𝛶𝛭 =

𝛶𝛭1+𝛶𝛭2

2
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β: ΓΗΑΓΡΑΜΜΑΣΑ 

ΟΡΗΕΟΝΣΗΟΓΡΑΦΗΑ - ΟΦΔΧΝ - ΚΑΣΟΦΔΧΝ - 

ΣΟΜΧΝ. 
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1/Π Κτίσμα μονόροφο πλακοσκεπέs

Μανδρότοιχοs

Στύλοs  φωτισμού

Στύλοs  ΟΤΕ

Στύλοs  ΔΕΗ

Υψομετρική αφετηρία

Τριγωνομετρικό σημείο

Υψόμετρο  σημείου

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ 
Επικ. Καθηγήτρια Ε.Μ.Π.
Διπλ. Αγρ. Τοπογράφος Μηχ. Ε.Μ.Π.

πρανές

ΠΡΟΒΟΛΗ : ΕΓΚΑΡΣΙΑ ΜΕΡΚΑΤΟΡΙΚΗ

ΤΟΠΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ  ΚΛΙΜΑΚΑΣ  : K = 0.999728

303.932

304.081

Διπλ. Τοπογράφος Μηχ. - Πολ. Μηχ.  Ε.Μ.Π.ΜΠΙΘΑΣ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Ε.ΔΙ.Π.   Ε.Μ.Π.

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ :

ΜΟΝΗ

ξερολιθιά

ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΔΙΑΛΙΑΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Διπλωματική εργασία

60
02

00

60
03

50

4061650

4061850



ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ  

ΚΛΙΜΑΚΑ             1:50

Ε.Μ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ   2015

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ 

Επικ. Καθηγήτρια Ε.Μ.Π.

Διπλ. Αγρ. Τοπογράφος Μηχ. Ε.Μ.Π.

Διπλ. Τοπογράφος Μηχ. - Πολ. Μηχ.

ΜΠΙΘΑΣ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Ε.ΔΙ.Π.   Ε.Μ.Π.

ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΔΙΑΛΙΑΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Διπλωματική εργασία

ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ &

ΤΟΠΟΓΡΑΦΩN ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ

ΓΕΩΔΑΙΣΙΑΣ

ΔΥΤΙΚΗ ΟΨΗ ΝΑΟΥ

+2.08

+3.53

+3.59

+5.08

+7.34

+7.36

+7.93

+2.39

+3.39

+0.50

+0.46

+3.55

+3.02

+0.85

+1.71

+0.17

-0.02



ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ  

ΚΛΙΜΑΚΑ             1:50

Ε.Μ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ   2015

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ 

Επικ. Καθηγήτρια Ε.Μ.Π.

Διπλ. Αγρ. Τοπογράφος Μηχ. Ε.Μ.Π.

Διπλ. Τοπογράφος Μηχ. - Πολ. Μηχ.

ΜΠΙΘΑΣ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Ε.ΔΙ.Π.   Ε.Μ.Π.

ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΔΙΑΛΙΑΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Διπλωματική εργασία

ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ &

ΤΟΠΟΓΡΑΦΩN ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ

ΓΕΩΔΑΙΣΙΑΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΟΨΗ ΝΑΟΥ

+4.90

+3.34

+3.62

3.10

+5.01

+0.71

+6.48

+8.00

+3.35

+4.91

+6.47



ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ  

ΚΛΙΜΑΚΑ             1:50

Ε.Μ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ   2015

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ 

Επικ. Καθηγήτρια Ε.Μ.Π.

Διπλ. Αγρ. Τοπογράφος Μηχ. Ε.Μ.Π.

Διπλ. Τοπογράφος Μηχ. - Πολ. Μηχ.

ΜΠΙΘΑΣ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Ε.ΔΙ.Π.   Ε.Μ.Π.

ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΔΙΑΛΙΑΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Διπλωματική εργασία

ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ &

ΤΟΠΟΓΡΑΦΩN ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ

ΓΕΩΔΑΙΣΙΑΣ

ΒΟΡΕΙΑ ΟΨΗ ΝΑΟΥ

+4.98

+5.01

+6.48

+4.91

-0.53

+3.70

+8.00

-0.25

-0.62



ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ  

ΚΛΙΜΑΚΑ             1:50

Ε.Μ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ   2015

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ 

Επικ. Καθηγήτρια Ε.Μ.Π.

Διπλ. Αγρ. Τοπογράφος Μηχ. Ε.Μ.Π.

Διπλ. Τοπογράφος Μηχ. - Πολ. Μηχ.

ΜΠΙΘΑΣ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Ε.ΔΙ.Π.   Ε.Μ.Π.

ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΔΙΑΛΙΑΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Διπλωματική εργασία

ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ &

ΤΟΠΟΓΡΑΦΩN ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ

ΓΕΩΔΑΙΣΙΑΣ

ΝΟΤΙΑ ΟΨΗ ΝΑΟΥ

+4.98

+4.90

+6.42

+3.34

-0.36

+8.00

+5.00

+3.71

-0.04

-0.39

+6.47



3.69

3.67

0.57

0.57

0.84

0.88

0.76

0.81

A'

A

B

B'

ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ  

ΚΛΙΜΑΚΑ             1:50

Ε.Μ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ   2015

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ 

Επικ. Καθηγήτρια Ε.Μ.Π.

Διπλ. Αγρ. Τοπογράφος Μηχ. Ε.Μ.Π.

Διπλ. Τοπογράφος Μηχ. - Πολ. Μηχ.

ΜΠΙΘΑΣ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Ε.ΔΙ.Π.   Ε.Μ.Π.

ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΔΙΑΛΙΑΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Διπλωματική εργασία

ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ &

ΤΟΠΟΓΡΑΦΩN ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ

ΓΕΩΔΑΙΣΙΑΣ

ΚΑΤΟΨΗ ΝΑΟΥ

Β

7.40

3.10

-0.38

Δ

ι

α

κ

ο

σ

μ

η

τ

ι

κ

ό

σ

τ

ο

ι

χ

ε

ί

ο



+4.93

+6.42

-0.20

+2,99

ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ  

ΚΛΙΜΑΚΑ             1:50

Ε.Μ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ   2015

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ 

Επικ. Καθηγήτρια Ε.Μ.Π.

Διπλ. Αγρ. Τοπογράφος Μηχ. Ε.Μ.Π.

Διπλ. Τοπογράφος Μηχ. - Πολ. Μηχ.

ΜΠΙΘΑΣ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Ε.ΔΙ.Π.   Ε.Μ.Π.

ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΔΙΑΛΙΑΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Διπλωματική εργασία

ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ &

ΤΟΠΟΓΡΑΦΩN ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ

ΓΕΩΔΑΙΣΙΑΣ

ΤΟΜΗ Α-Α' ΝΑΟΥ

+4.83

+2.61

+7,99

+6.47

+5.01



-0,38

+4,96

+7,99

+1,16

+3,54

+3,33

-0,15

ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ  

ΚΛΙΜΑΚΑ             1:50

Ε.Μ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ   2015

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ 

Επικ. Καθηγήτρια Ε.Μ.Π.

Διπλ. Αγρ. Τοπογράφος Μηχ. Ε.Μ.Π.

Διπλ. Τοπογράφος Μηχ. - Πολ. Μηχ.

ΜΠΙΘΑΣ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Ε.ΔΙ.Π.   Ε.Μ.Π.

ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΔΙΑΛΙΑΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Διπλωματική εργασία

ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ &

ΤΟΠΟΓΡΑΦΩN ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ

ΓΕΩΔΑΙΣΙΑΣ

TOMH B-B' NAOY



ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ  

ΚΛΙΜΑΚΑ             1:50

Ε.Μ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ   2015

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ 

Επικ. Καθηγήτρια Ε.Μ.Π.

Διπλ. Αγρ. Τοπογράφος Μηχ. Ε.Μ.Π.

Διπλ. Τοπογράφος Μηχ. - Πολ. Μηχ.

ΜΠΙΘΑΣ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Ε.ΔΙ.Π.   Ε.Μ.Π.

ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΔΙΑΛΙΑΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Διπλωματική εργασία

ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ &

ΤΟΠΟΓΡΑΦΩN ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ

ΓΕΩΔΑΙΣΙΑΣ

ΟΨΗ ΕΡΕΙΠΙΩΝ - WC

+2.00

+2.47

+6.17

+0.96

+4.21

+4.35

-0.24

+1.94

+1.04

+4.72

-0.75



2.45

4.36

2.40

4.41

2.58

4.40

1.65

1.32 1.45

4.45

0.58

0.53 0.59 0.59 0.600.60

0.590.600.59

0.98
0.90

8.02

0.5500

4.35

ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ  

ΚΛΙΜΑΚΑ             1:50

Ε.Μ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ   2015

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ 

Επικ. Καθηγήτρια Ε.Μ.Π.

Διπλ. Αγρ. Τοπογράφος Μηχ. Ε.Μ.Π.

Διπλ. Τοπογράφος Μηχ. - Πολ. Μηχ.

ΜΠΙΘΑΣ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Ε.ΔΙ.Π.   Ε.Μ.Π.

ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΔΙΑΛΙΑΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Διπλωματική εργασία

ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ &

ΤΟΠΟΓΡΑΦΩN ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ

ΓΕΩΔΑΙΣΙΑΣ

ΚΑΤΟΨΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ`

Β

WC

+0.32

23.84

6.08

20.322.00

3.27

2.39



ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ  

ΚΛΙΜΑΚΑ             1:50

Ε.Μ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ   2015

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ 

Επικ. Καθηγήτρια Ε.Μ.Π.

Διπλ. Αγρ. Τοπογράφος Μηχ. Ε.Μ.Π.

Διπλ. Τοπογράφος Μηχ. - Πολ. Μηχ.

ΜΠΙΘΑΣ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Ε.ΔΙ.Π.   Ε.Μ.Π.

ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΔΙΑΛΙΑΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Διπλωματική εργασία

ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ &

ΤΟΠΟΓΡΑΦΩN ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ

ΓΕΩΔΑΙΣΙΑΣ

ΟΨΗ ΚΕΛΙΩΝ (1)

+3.96

+4.10

+1.05

+1.50

+1.00

+0.85



ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ  

ΚΛΙΜΑΚΑ             1:50

Ε.Μ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ   2015

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ 

Επικ. Καθηγήτρια Ε.Μ.Π.

Διπλ. Αγρ. Τοπογράφος Μηχ. Ε.Μ.Π.

Διπλ. Τοπογράφος Μηχ. - Πολ. Μηχ.

ΜΠΙΘΑΣ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Ε.ΔΙ.Π.   Ε.Μ.Π.

ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΔΙΑΛΙΑΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Διπλωματική εργασία

ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ &

ΤΟΠΟΓΡΑΦΩN ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ

ΓΕΩΔΑΙΣΙΑΣ

ΟΨΗ ΚΕΛΙΩΝ (2)

+0.73

+3.91

+1.45

+1.20



ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ  

ΚΛΙΜΑΚΑ             1:50

Ε.Μ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ   2015

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ 

Επικ. Καθηγήτρια Ε.Μ.Π.

Διπλ. Αγρ. Τοπογράφος Μηχ. Ε.Μ.Π.

Διπλ. Τοπογράφος Μηχ. - Πολ. Μηχ.

ΜΠΙΘΑΣ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Ε.ΔΙ.Π.   Ε.Μ.Π.

ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΔΙΑΛΙΑΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Διπλωματική εργασία

ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ &

ΤΟΠΟΓΡΑΦΩN ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ

ΓΕΩΔΑΙΣΙΑΣ

ΟΨΗ ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑΣ

+2.69

+0.76

+2.59
+2.53

+1.77

+1.97

+3.48

+3.57



2.40

4.654.73

4.23

3.26

0.60

0.67
0.68

0.65

0.54

0.57

0.66

0.61

ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ  

ΚΛΙΜΑΚΑ             1:50

Ε.Μ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ   2015

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ 
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