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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Ένα από τα βασικότερα ζητήματα, που απασχολεί την γεωδαιτική
κοινότητα είναι ο εύκολος προσδιορισμός του ορθομετρικού υψομέτρου
ενός σημείου. Αυτό αποτελεί απαραίτητο στοιχείο για την εκτέλεση
τοπογραφικών εργασιών και μελετών έργων υποδομής.
Το κύριο πρόβλημα εμφανίζεται στην δυσκολία των μεθόδων με τις
οποίες μπορούν να προσδιορίσουν κατευθείαν, με άμεσο τρόπο, το
ορθομετρικό υψόμετρο ενός σημείου πάνω στην φυσική γήινη επιφάνεια
(φ.γ.ε.).
Οι μέθοδοι οι οποίες έχουν δημιουργηθεί για μια τέτοια διαδικασία
είναι αρκετές αλλά όλες απαιτούν χρόνο και κόπο για την εφαρμογή
τους.
Η διαδικασία με την οποία μπορεί εύκολα να προσδιοριστεί το
ορθομετρικό υψόμετρο ενός σημείου είναι από την μετατροπή του
γεωμετρικού υψομέτρου σε ορθομετρικό, μέσω της γνώσης της αποχής
του γεωειδούς (Ν).
Για τον λόγο αυτό, δηλαδή την ανάγκη προσδιορισμού ενός
ορθομετρικού υψομέτρου με εύχρηστη διαδικασία, δημιουργήθηκαν
κάποια παγκόσμια μοντέλα γεωειδούς, με τη βοήθεια των οποίων μπορεί
να γίνει η απαραίτητη μετατροπή των υψομέτρων. Όμως, τα μοντέλα
αυτά αναφέρονται σε παγκόσμια κλίμακα, κάτι το οποίο δεν εξυπηρετεί
όλες τις περιοχές της γης, ιδιαίτερα περιοχές με έντονο ανάγλυφο
(απότομες και συχνές υψομετρικές διαφορές).
Έτσι, ένας πιο ακριβής τρόπος προσδιορισμού ενός ορθομετρικού
υψομέτρου, είναι η δημιουργία ενός τοπικού μοντέλου γεωειδούς, που θα
προσεγγίζει το γεωειδές της περιοχής με ακρίβεια μερικών χιλιοστών.
Είναι χρήσιμο, για διάφορες περιοχές της Ελλάδας με έντονο
ανάγλυφο, να δημιουργηθεί ένα τοπικό μοντέλο γεωειδούς.
Η συγκεκριμένη διπλωματική εργασία ασχολείται με τον υπολογισμό
ενός τοπικού μοντέλου, για το νησί της Νισύρου. Το υψομετρικό δίκτυο
που χρησιμοποιήθηκε καλύπτει ολόκληρο το νησί και αποτελείται από
13 κορυφές.
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Οι μετρήσεις έγιναν στο πλαίσιο του μαθήματος ''Μεγάλες
Γεωδαιτικές Ασκήσεις ΙΙ'', κατά την διάρκεια του Ιουλίου τα έτη 2011,
2012, 2013.
Οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν με δύο μεθόδους, με την μέθοδο
του δορυφορικού εντοπισμού θέσης GPS και με την μέθοδο της
Τριγωνομετρικής Υψομετρίας Ακριβείας (ΤΡ.Υ.Α.), ώστε να
προσδιοριστούν τα γεωμετρικά και ορθομετρικά υψόμετρα αντίστοιχα.
Η γνώση των δύο υψομέτρων (ορθομετρικό και γεωμετρικό)
οδήγησε, στην συνέχεια, στον υπολογισμό της αποχής Ν του γεωειδούς
στις 13 κορυφές του δικτύου.
Ο υπολογισμός της αποχής του γεωειδούς σε όλες τις κορυφές του
υψομετρικού δικτύου, οδήγησε στην δημιουργία του τοπικού μοντέλου
της αποχής του γεωειδούς, δηλαδή της εξίσωσης που ορίζει την μορφή
του γεωειδούς στην Νίσυρο.
Αυτός ο τρόπος υπολογισμού της αποχής του γεωειδούς αποτελεί
μια άμεση διαδικασία υπολογισμού ενός τοπικού γεωειδούς.
Άλλες μέθοδοι που μπορούν να χρησιμοποιηθούν συμπληρωματικά
είναι η αστρογεωδαιτική χωροστάθμηση και η αστροβαρυτομετρική
χωροστάθμηση.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι ο
υπολογισμός της εξίσωσης της αποχής του γεωειδούς στο νησί της
Νισύρου, ώστε να γίνεται εύκολα και με ικανοποιητική ακρίβεια η
μετατροπή των γεωμετρικών υψομέτρων σε ορθομετρικά, για κάθε
εργασία στο νησί.
Για την δημιουργία αυτού του τοπικού γεωειδούς ιδρύθηκε ένα
υψομετρικό δίκτυο και πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις ορθομετρικών
υψομετρικών διαφορών, με την μέθοδο της Τριγωνομετρικής
Υψομετρίας Ακριβείας, καθώς και μετρήσεις γεωμετρικών υψομετρικών
διαφορών με GPS.
Η παρούσα διπλωματική εργασία αποτελείται από πέντε κεφάλαια τα
οποία παρουσιάζονται περιληπτικά:
 Στο πρώτο κεφάλαιο αναφέρονται κάποιες βασικές έννοιες με
επίκεντρο το γεωειδές και την απόκλιση της κατακορύφου. Επίσης,
παρουσιάζονται συνοπτικά έννοιες όπως είναι το γεωμετρικό και
ορθομετρικό υψόμετρο, καθώς και τα παγκόσμια μοντέλα γεωειδούς
EGM96 και EGM08.
 Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται αναφορά των συστημάτων
δορυφορικού εντοπισμού με έμφαση στο σύστημα GPS, αναλύοντας
τον τρόπο λειτουργίας του, την αβεβαιότητα και τις κύριες πηγές
σφαλμάτων του.
Γίνεται επίσης, μια συνοπτική παρουσίαση των παγκόσμιων δικτύων
μόνιμων σταθμών αναφοράς και του ελληνικού δίκτυο HEPOS.
Ακόμη, αναλύονται οι βασικές μέθοδοι με τις οποίες προσδιορίζονται
ορθομετρικές υψομετρικές διαφορές.
 Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται αρχικά μια συνοπτική παρουσίαση
κάποιων ιστορικών και γεωμορφολογικών στοιχείων του νησιού και
στη συνέχεια παρουσιάζεται αναλυτικά ο τρόπος εγκατάστασης και η
διαδικασία των μετρήσεων που πραγματοποιήθηκαν. Το κεφάλαιο
αυτό κλείνει με τη επίλυση των δικτύων (ορθομετρικό και
γεωμετρικό) και τον υπολογισμό της αποχής του γεωειδούς στις 13
κορυφές του δικτύου.
 Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζονται αρχικά κάποια γενικά
στοιχεία για τον τρόπο προσδιορισμού ενός τοπικού μοντέλου
γεωειδούς και στη συνέχεια ακολουθεί η διαδικασία της προσαρμογή
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επιφανειών, 1𝜊𝜊𝜊𝜊 βαθμού, δι-γραμμική, 2𝜊𝜊𝜊𝜊 βαθμού, που
χρησιμοποιήθηκαν στην συγκεκριμένη περίπτωση. Στο κεφάλαιο αυτό
συμπεριλαμβάνεται επίσης και οι στατιστικοί έλεγχοι των σφαλμάτων
των συντελεστών κάθε επιφάνειας.
 Στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα συμπεράσματα που
προέκυψαν από την υλοποίηση της παρούσας διπλωματικής εργασίας,
όπως και κάποιες προτάσεις για συνέχιση της έρευνας.
Η τιμή της αποχής του γεωειδούς στην Νίσυρο κυμαίνεται από 30.01
m έως 30.51 m ως προς το σύστημα αναφοράς WGS' 84 (γεωκεντρικό
ελλειψοειδές GRS'80) και η κλίση της επιφάνειας είναι από βορειοδυτικά
προς νοτιοανατολικά 0.07‰.
Η επιφάνεια που προσαρμόζεται καλύτερα στην περιοχή, με ακρίβεια
της τάξης του εκατοστού και αποδίδει καλύτερα τη μορφή του γεωειδούς
στο νησί είναι η επιφάνεια 2𝜊𝜊𝜊𝜊 βαθμού, με εξίσωση:

Ν(φ,λ)=30.35429+5.421964(φ-φ0 )-4.07636(λ-λ0 )-68.6929(φ − φ0 )2 26.2082(λ − λ0 )2 +33.31735∙(φ-φ0 )-(λ-λ0 )
όπου:

φ0 = 36𝜊𝜊 .594062
λ0 = 27𝜊𝜊 .163654
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DETERMINATION OF LOCAL
GEOID UNDULATION MODEL
APPLICATION ON NISYROS ISLAND, GREECE

ABSTRACT
The aim of the current dissertation project is the computation of the
geoid undulation equation on the island of Nisyros. So the conversion of
geometric heights to orthometric can be performed with ease and
sufficient accuracy, in order to serve every infrastructure work
undertaken on the island. For the creation of the local geoid undulation
model, a vertical network was implemented and measurements were
carried out by using the Accurate Trigonometric Heighting method as
well as by using GPS measurements.
The present dissertation is constituted of five chapters that are
presented in brief:
 In the first chapter certain fundamentals are set in regard to the geoid
and the deviation of the vertical. In addition, some concepts like
geometric and orthometric heights are presented in brief, as well as the
global geoid models EGM96 and EGM08.
 In the second chapter the dissertation refers to the satellite
positioning systems, focusing on the GPS system, analysing the way it
works, the accuracy achieved and the main sources of errors.
Furthermore, the dissertation presents in brief the global networks of
permanent reference GNSS stations and of the Greek permanent
network HEPOS. Finally, the methods which are used for the
orthometric heights differences determination, are analysed.
 In the third chapter the dissertation briefly reports certain historical
and geomorphological elements of the Nisyros island and then the
installation proccess of the vertical network and the measurement
process are thoroughly presented.
This chapter ends with the adjustment of the network (orthometric and
geometric) and the computation of the geoid undulation at the 13
points of the network.
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 In the fourth chapter certain elements about the process of the
determination of a local geoid model are initially presented.
Following, the process of adjusting surfaces, 1st degree, bilinear, 2nd
degree that were used in this particular case are presented. Also some
checks for the statistical errors of every surface are carried out.
 In the fifth chapter the conclusions that come out by this work are
presented as well as some suggestions for further research.
The undulation of the geoid ranges from 30.01m to 30.51m regarding
the WGS’ 84, (geocentric ellipsoid GRS’80).
The inclination of the surface expands from Northwest to Southeast
0.07‰.
The surface that better adapts to the area, with centimetre precision
and accurately depicts the morphological profile of the geoid on the
island
is
the
2nd
degree
surface,
equating
to:
Ν(φ,λ)=30.35429+5.421964(φ-φ0 )-4.07636(λ-λ0 )-68.6929(φ − φ0 )2 26.2082(λ − λ0 ) −2 +33.31735∙(φ-φ0 )-(λ-λ0 )
φ0 = 36𝜊𝜊 .594062

λ0 = 27𝜊𝜊 .163654
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Για πολλά χρόνια ένα θέμα που απασχόλησε την επιστημονική
κοινότητα της Γεωδαισίας ήταν ο προσδιορισμός του γεωειδούς. Όμως, ο
ακριβής προσδιορισμός του εξακολουθεί να παραμένει δύσκολο
πρόβλημα της επιστήμης της Γεωδαισίας.
Οι μετρήσεις με τη μέθοδο του δορυφορικού συστήματος GPS και
των επίγειων μεθόδων διαφέρουν κυρίως στην επιφάνεια στην οποία
αναφέρονται. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων με τη μέθοδο GPS
αναφέρονται σε ένα ελλειψοειδές (μαθηματική επιφάνεια) που έχει
οριστεί ώστε να προσεγγίζει καλύτερα το γεωειδές (φυσική γήινη
επιφάνεια).
Ως γεωειδές, ορίζεται η επιφάνεια αναφοράς της τρίτης διάστασης
για κάθε σημείο και προσεγγίζεται από τη μέση στάθμη της θάλασσας
(μ.σ.θ.), που είναι η αφετηρία των ορθομετρικών υψομέτρων (Η) που
μετρούνται κατά τη διεύθυνση της κατακορύφου [Ε. Λάμπρου, 2003].
Έχοντας δύο επιφάνειες αναφοράς (ελλειψοειδές και γεωειδές)
δημιουργείται ένα πρόβλημα ουσιαστικής σημασίας σε δίκτυα
κατακορύφου ελέγχου. Το πρόβλημα είναι ότι τα αποτελέσματα των
μετρήσεων από μεθόδους δορυφορικού εντοπισμού είναι τα γεωμετρικά
υψόμετρα, δηλαδή αποτελέσματα που έχουν ως επιφάνεια αναφοράς
κάποιο ελλειψοειδές, ενώ τα αποτελέσματα από τις επίγειες μεθόδους
είναι τα ορθομετρικά υψόμετρα, τα οποία ως επιφάνεια αναφοράς έχουν
το γεωειδές, δηλαδή τη μέση στάθμη της θάλασσας (μ.σ.θ.). Έτσι,
χρειάζεται η ακριβής γνώση του υψομέτρου του γεωειδούς, ώστε να
μπορέσει να υγίνει ο απαραίτητος μετασχηματισμός, δηλαδή ο
υψομετρικός συσχετισμός των δύο επιφανειών. Η σχέση που τα συνδέει
είναι ℎ = 𝛨𝛨 + 𝛮𝛮.

Για να γίνει εφικτός ο προσδιορισμός της αποχής του γεωειδούς (Ν)
έχουν αναπτυχθεί μέθοδοι που βασίζονται στον υπολογισμό των
συνιστωσών (ξ) και (η) της απόκλισης της κατακορύφου σε κάποιο
σημείο πάνω στην φυσική γήινη επιφάνεια (φ.γ.ε.), ή ακόμη και στον
προσδιορισμό των μεταβολών της βαρύτητας (Δg). Η γνώση των
ορθομετρικών και γεωμετρικών υψομέτρων κάποιων σημείων σε μία
περιοχή, δίνει τη δυνατότητα άμεσου υπολογισμού του υψομέτρου του
γεωειδούς (Ν) σε τοπικό επίπεδο, με αποτέλεσμα την δημιουργία ενός
ακριβούς τοπικού μοντέλου γεωειδούς.

Η συγκεκριμένη διπλωματική εργασία έχει ως αντικείμενο τον
προσδιορισμό του υψομέτρου Ν του γεωειδούς σε 13 σημεία, που
αποτελούν κορυφές ενός υψομετρικού δικτύου που έχει ιδρυθεί στην
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Νίσυρο, γνωρίζοντας τα ορθομετρικά και γεωμετρικά υψόμετρα των
σημείων αυτών που έχουν προέλθει από μετρήσεις με επίγειες μεθόδους
και από μετρήσεις με GPS. Το αποτέλεσμα του προσδιορισμού του Ν,
στα σημεία αυτά, δίνει την δυνατότητα της ε δημιουργίας ενός τοπικού
μοντέλου αποχής γεωειδούς του νησιού, για τον σωστό προσδιορισμό
των ορθομετρικών υψομέτρων στην συγκεκριμένη περιοχή από
μετρήσεις GPS.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΤΟ ΓΕΩΕΙΔΕΣ ΚΑΙ
Η ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΥ
1.1 Γενικά
Ένα από τα βασικότερα ζητούμενα για την επιστήμη της
γεωδαισίας, είναι ο προσδιορισμός ενός μοντέλου που θα προσεγγίζει
το σχήμα και το μέγεθος της Γης με όσο το δυνατόν καλύτερο τρόπο.
Αναζητείται ένα μοντέλο επιφάνειας που να ταιριάζει καλύτερα
στην πραγματική Γη δηλαδή, μια ισοδυναμική (χωροσταθμική)
επιφάνεια του πεδίου βαρύτητας της γης.
Για πρακτικούς λόγους η επιφάνεια της θάλασσας αποτέλεσε την
επιφάνεια αναφοράς για τη μέτρηση των υψομέτρων της στεριάς και
κάτω από αυτή του βάθους των θαλασσών. Επειδή όμως η στιγμιαία
επιφάνεια της θάλασσας μεταβάλλεται συνεχώς ως επιφάνεια
αναφοράς για τη μέτρηση των υψομέτρων της φυσικής γήινης
επιφάνειας, χρησιμοποιείται η μέση στάθμη της θάλασσας.
[Μπιλλήρης Χ., 2003]
Ο προσδιορισμός της μέσης στάθμης της θάλασσας απαιτεί
μακροχρόνιες και συνεχείς παρατηρήσεις της μεταβολής της. Είναι
απαραίτητος προκειμένου να οριστεί η αφετηρία των ορθομετρικών
υψομέτρων και μπορεί να γίνει σε τοπική κλίμακα με το
παλιρροιόμετρο, τον παλιρροιογράφο και σε παγκόσμια κλίμακα με
τη μέθοδο της δορυφορικής αλτιμετρίας. [Λάμπρου Ε., Πανταζής Γ.,
2010]
Η ισοδυναμική επιφάνεια που πλησιάζει καλύτερα από κάθε άλλη
επιφάνεια το βαρυτικό πεδίο της γης ονομάζεται γεωειδές. Στην
εικόνα 1.1 που ακολουθεί παρουσιάζεται μία σύγχρονη μορφή του
παγκόσμιου μοντέλου γεωειδούς.
Ως γεωειδές ορίζεται η ισοδυναμική επιφάνεια του γήινου πεδίου
βαρύτητας που ταυτίζεται (σε παγκόσμιο επίπεδο και με αρκετά
μεγάλη ακρίβεια, περίπου ±1𝑚𝑚 ) με την μέση στάθμη της θάλασσας
(ΜΣΘ). Θεωρείται, ότι η μέση στάθμη της θάλασσας είναι
διορθωμένη από τις παλίρροιες, τα ρεύματα και τις μεταβολές της
πυκνότητας του νερού. Η επιφάνεια του γεωειδούς είναι εξ ορισμού
κάθετη προς τη διεύθυνση της βαρύτητας και κατά συνέπεια παντού
κάθετη στην κατακόρυφο [Βέης Γ., κ.α., 2007].
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Εικόνα 1.1: Η μορφή του γεωειδούς
Το γεωειδές, είναι μια βολική επιφάνεια αναφοράς για την επίλυση
υψομετρικών δικτύων και τον υψομετρικό προσδιορισμό της θέσης ενός
σημείου, αφού δεν απαιτείται η επίλυση πολύπλοκων μαθηματικών
σχέσεων για τον προσδιορισμό αυτό.
Το υψόμετρο αποτελεί την τρίτη διάσταση σύμφωνα με την οποία
προσδιορίζεται η θέση ενός σημείου στον χώρο, και ορίζεται ως η
απόσταση ενός σημείου που βρίσκεται πάνω στην φυσική γήινη
επιφάνεια (Φ.Γ.Ε.) σε σχέση με μια ισοδυναμική επιφάνεια αναφοράς.
Υπάρχουν δύο βασικά υψόμετρα ενός σημείου πάνω στην Φ.Γ.Ε., το
γεωμετρικό υψόμετρο (h), και το ορθομετρικό (H).
Ως γεωμετρικό υψόμετρο (h) ορίζεται η απόσταση που μετράται
κατά μήκος της διεύθυνσης του διανύσματος της κανονικής βαρύτητας
(δηλαδή, της καθέτου στο ελλειψοειδές) από την επιφάνεια του
ελλειψοειδούς αναφοράς (του GRS'80 που χρησιμοποιείται συνήθως και
στο οποίο αναφέρονται τα υψόμετρα από τις μετρήσεις του συστήματος
GPS), μέχρι το συγκεκριμένο σημείο.
Τα γεωμετρικά υψόμετρα περιορίζονται σε χρήση επιστημονικών
εφαρμογών κυρίως επειδή δεν είναι άμεσα αντιληπτά από τον άνθρωπο
και δεν ορίζουν τις σωστές κλίσεις στο έδαφος, άρα είναι ακατάλληλα
για μελέτες έργων υποδομής (ύδρευση, άρδευση, αποχέτευση,
οδοποιία,κ.λ.π.).
Ως ορθομετρικό υψόμετρο (Η) ορίζεται η απόσταση από την
επιφάνεια αναφοράς του γεωειδούς μέχρι το σημείο ενδιαφέροντος στην
Φ.Γ.Ε., η οποία μετράται κατά μήκος της διεύθυνσης της κατακορύφου
του σημείου, σε κάθε σημείο της οποίας είναι κάθετες οι ισοδυναμικές
-4-

επιφάνειες του γήινου πεδίου βαρύτητας μεταξύ του γεωειδούς και του
σημείου ενδιαφέροντος.
Τα ορθομετρικά υψόμετρα έχουν ως επιφάνεια αναφοράς το γεωειδές,
δηλαδή την Μ.Σ.Θ., και συνεπώς είναι πιο κατανοητά από όλους αφού
μπορούν να θεωρηθούν ως οι ''πραγματικές'' κατακόρυφες αποκλίσεις της
γήινης επιφάνειας από το γεωειδές.
Επίσης, η χρήση των ορθομετρικών υψομέτρων απαιτείται σε πολύ
περισσότερες εφαρμογές σε παγκόσμια κλίμακα λόγω του
προσδιορισμού τους σύμφωνα με την Μ.Σ.Θ.[Δεληκαράογλου Δ. 2010]
1.2 Ο προσδιορισμός του γεωειδούς
Για να είναι δυνατή η μετατροπή των γεωμετρικών υψομέτρων (τα
οποία έχουν προέλθει από μετρήσεις με τη μέθοδο GPS) σε ορθομετρικά
(τα οποία έχουν φυσική σημασία), θα πρέπει να είναι γνωστή η
βασικότερη πληροφορία, που είναι η αποχή του γεωειδούς Ν ή αλλιώς
το υψόμετρο του γεωειδούς Ν σε κάθε σημείο.
Υψόμετρο του γεωειδούς Ν είναι η απόσταση που δίνει τη διαφορά
της θέσης γεωειδούς-ελλειψοειδούς σε κάθε σημείο της Φ.Γ.Ε. (Σχήμα
1.1). Οι τιμές που μπορεί να πάρει σε όλη τη γη είναι από -100m στον
Ινδικό ωκεανό έως +80m στον βόρειο Ατλαντικό ωκεανό.
Τα γεωμετρικά υψόμετρα των σημείων μπορούν να προκύψουν με
μετρήσεις του συστήματος GPS, ενώ τα ορθομετρικά υψόμετρα,
προκύπτουν με επίγειες μεθόδους.
Η σχέση που συνδέει τα τρία αυτά υψόμετρα είναι:
ℎ = 𝐻𝐻 + 𝑁𝑁

ή

Ν=h-H

Σχήμα 1.1: Σχετική θέση επιφανειών αναφοράς και υψομέτρων
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(1.1)
(1.2)

Οι παραπάνω σχέσεις είναι πολύ σημαντικές καθώς συνδέουν τρείς
επιφάνειες αναφοράς την Φ.Γ.Ε., το ελλειψοειδές και το γεωειδές [Βέης
Γ., κ.α. 2007].
Με τον προσδιορισμό των υψομέτρων του γεωειδούς, είναι δυνατή η
δημιουργία χαρτών ή μοντέλων του γεωειδούς για όλη τη γη – παγκόσμια
μοντέλα γεωειδούς.
Τα μοντέλα αυτά αποτελούν μια σημαντική πηγή πληροφορίας για τη
μεταβολή του υψομέτρου του γεωειδούς αλλά δεν αποδίδουν με ακρίβεια
τη μορφή του σε όλες τις περιοχές της γης. Οι διαφορές που
παρουσιάζονται από τις πραγματικές τιμές του Ν ή του ΔΝ, κυμαίνονται
από λίγα cm ως λίγα m και εξαρτώνται από τη γεωμορφολογία, την τιμή
της βαρύτητας και τις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζει κάθε περιοχή.
[Λάμπρου Ε., Πανταζής Γ., 2010]
Για τα υψόμετρα του γεωειδούς (Ν) ισχύουν τα εξής:
• Ο υπολογισμός του υψομέτρου του γεωειδούς Ν σε μια περιοχή της
γης αναφέρεται πάντοτε σε συγκεκριμένο ελλειψοειδές.
• Ο χάρτης των υψομέτρων του γεωειδούς είναι διαφορετικός και ως
προς τη μορφή των ισουψών καμπυλών και ως προς τις τιμές τους,
ανάλογα με το ελλειψοειδές και το σύστημα αναφοράς στο οποίο
αναφέρεται. Είναι δηλαδή διαφορετική η τιμή της αποχης του
γεωειδούς Ν σε ένα σημείο ως προς το WGS’84 το οποίο
χρησιμοποιεί το ελλειψοειδές GRS’80 και διαφορετική ως προς το
ΕΓΣΑ’87 όπου το ελειψοειδές GRS’80 είναι μετατοπισμένο ως προς
το γεώκεντρο
• Οι τιμές του Ν σε ένα χάρτη του γεωειδούς, εξαρτώνται από τον
ορισμό της αφετηρίας μέτρησης των ορθομετρικών υψομέτρων Η, σε
μια περιοχή, δηλαδή τον τοπικό προσδιορισμό της επιφάνειας της
μ.σ.θ. Η μορφή όμως των ισουψών καμπυλών σε αυτή την περίπτωση
παραμένει ίδια, αφού η μεταβολή ΔΝ του υψομέτρου του γεωειδούς
μεταξύ των σημείων είναι ίδια. [Λάμπρου Ε., Πανταζής Γ., 2010]
Η τιμή της απόκλισης του γεωειδούς μπορεί να προσδιοριστεί άμεσα
αν σε ένα σημείο είναι γνωστό το ορθομετρικό και το γεωμετρικό
υψόμετρο.
Οι βασικότερες μέθοδοι έμμεσου προσδιορισμού της απόκλισης του
γεωειδούς είναι δύο, η αστρογεωδαιτική χωροστάθμιση και η
αστροβαρυμετρικη χωροστάθμιση.
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Η πρώτη μέθοδος μπορεί να εφαρμοστεί εάν είναι γνωστές οι
συνιστώσες (ξ) και (η) της απόκλισης της κατακορύφου σημείων της
φυσικής γήινης επιφάνειας , με τη βοήθεια αστρογεωδαιτικών
παρατηρήσεων.
Η δεύτερη μέθοδος εφαρμόζεται στην περίπτωση που υπάρχουν
στοιχεία αστρογεωδαιτικών παρατηρήσεων για μεγάλες αποστάσεις και
επιπλέον μετρήσεις ανωμαλιών βαρύτητας Δg [Λάμπρου Ε., 2003].
1.3 Η απόκλιση της κατακορύφου
Στην γεωδαισία όλα τα μεγέθη που μετρώνται αναφέρονται στο
γεωειδές. Κατά συνέπεια όλες αυτές οι μετρήσεις θα πρέπει να αναχθούν
στο ελλειψοειδές αναφοράς για να μπορέσουν να γίνουν οι απαραίτητοι
υπολογισμοί.
Απόκλιση της κατακορύφου είναι η γωνία που σχηματίζει η
διεύθυνση της καθέτου και της κατακορύφου , που περνούν από το ίδιο
σημείο της φυσικής γήινης επιφάνειας, πάνω στο ελλειψοειδές αναφοράς.
Είναι ένα διανυσματικό μέγεθος που προσδιορίζεται εφόσον είναι
γνωστές οι αστρονομικές συντεταγμένες (Φ) και (Λ), και οι γεωδαιτικές
(φ) και (λ) ενός σημείου.
Ο προσδιορισμός της απόκλισης της κατακορύφου , βοηθάει να
γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις στις μετρήσεις των γωνιών, καθώς και
στον καλύτερο προσδιορισμό της αποχής του γεωειδούς στην περιοχή
ενδιαφέροντος
Οι διαστάσεις του ελλειψοειδούς αναφοράς καθώς και η θέση του
συγκριτικά με το κέντρο μάζας της γης, επηρεάζουν την απόκλιση της
κατακορύφου.
Επειδή είναι διανυσματικό μέγεθος αναλύεται σε δύο συνιστώσες
(Σχήμα 1.2), κάθετα (ξ) κατά μήκος του γεωδαιτικού μεσημβρινού και
οριζόντια (η) κατά την διεύθυνση Ανατολή-Δύση. Οι σχέσεις από τις
οποίες υπολογίζονται οι συνιστώσες (ξ) και (η) είναι οι εξής:
ξ= Φ-φ

και

η= (Λ-λ) ∙ 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐

(1.3)

Αν θεωρηθεί μια μοναδιαία σφαίρα (Σχήμα 1.2), όπου Γ, Α τα σημεία
τομής της με την κάθετο και την κατακόρυφο και Β το σημείο τομής της
με την διεύθυνση του άξονα περιστροφής της γης, τότε το διάνυσμα ΑΓ
είναι η απόκλιση της κατακορύφου. [Βέης 1995, Αγατζά - Μπαλοδήμου
1980].
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Αναλύοντας την γωνία θ σε (ξ) και (η) από το σφαιρικό τρίγωνο ΑΒΔ
(Σχήμα 1.2), προκύπτει:
sin 𝜂𝜂 = cos 𝜑𝜑 ∙ sin(𝛬𝛬 − 𝜆𝜆)

sin 𝜉𝜉 = cos 𝜂𝜂 ∙ sin(𝛷𝛷 − 𝜑𝜑)

Επειδή sin 𝜂𝜂 ≈ 𝜂𝜂, cos 𝜂𝜂 ≈ 1,sin(𝛬𝛬 − 𝜆𝜆) ≈ 𝛬𝛬 − 𝜆𝜆 προκύπτει ότι:
𝜉𝜉 = 𝛷𝛷 − 𝜑𝜑

𝜂𝜂 = (𝛬𝛬 − 𝜆𝜆) ∙ cos 𝜑𝜑

(1.4)
(1.5)

(1.6)
(1.7)

Τα (ξ), (η), είναι ανάλογα των διαφορών Φ-φ και Λ-λ, αφού το
μέγεθος της απόκλισης εξαρτάται από την προσαρμογή του
ελλειψοειδούς στο γεωειδές ή στην κλίση που παρουσιάζει το γεωειδές
ως προς το ελλειψοειδές αναφοράς στο συγκεκριμένο σημείο. [Λάμπρου
Ε., 2003].

Σχήμα 1.2:.Οι συνιστώσες ξ και η, της απόκλισης της κατακόρυφου
Η σχηματική απεικόνιση της απόκλισης της κατακορύφου σε σχέση
με την ισοδυναμική επιφάνεια του γεωειδούς, την μέση στάθμη της
θάλασσας (μ.σ.θ.), την φυσική γήινη επιφάνεια (φ.γ.ε.) και το
μαθηματικό μοντέλο του ελλειψοειδούς αναφοράς παρουσιάζεται στο
σχήμα.

1.4 Παγκόσμια μοντέλα γεωειδούς
Ένα παγκόσμιο μοντέλο γεωειδούς μπορεί να υπολογιστεί σαν σειρά
σφαιρικών συντελεστών πλήρως ανεπτυγμένων σε μέγιστο βαθμό και
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τάξη όπως για παράδειγμα 360. Αυτό το μοντέλο έχει τη μορφή κανάβου,
οι κορυφές του οποίου αντιστοιχούν σε υψόμετρα γεωειδούς που έχουν
υπολογιστεί με τη μέθοδο της παρεμβολής.

Σχήμα 1.3.: Η απόκλιση της κατακορύφου
Η ανάλυση που παρέχεται από τα μοντέλα γεωειδούς, κυμαίνεται από
ένα μέτρο έως και αρκετά εκατοστά του μέτρου. Σε πολλές περιοχές της
γης, χρησιμοποιείται ένα παγκόσμιο μοντέλο γεωειδούς, εφόσον
προσαρμόζεται ικανοποιητικά. Αν αυτό δεν συμβαίνει, τότε
παρουσιάζεται η ανάγκη για δημιουργία τοπικών μοντέλων γεωειδούς με
καλύτερη ακρίβεια.
Το παγκόσμιο γεωδυναμικό μοντέλο της γης EGM96, με κάναβο
15΄x15΄, χρησιμοποιήθηκε ευρέως από την γεωδαιτική κοινότητα. Το
μοντέλο αυτό είναι πλήρες μέχρι βαθμό και τάξη 360, που σημαίνει ότι
για το ανάπτυγμα του γήινου δυναμικού σε σφαιρικές αρμονικές
απαιτούνται περίπου 130.000 παράμετροι. Ο υπολογισμός του μοντέλου
είναι αποτέλεσμα κοινής προσπάθειας από το Διαστημικό Κέντρο
Goddard της NASA, της τότε υπηρεσίας Τοπογραφίας και Χαρτογραφίας
των Η.Π.Α και της σχολής γεωδαιτικής επιστήμης του πανεπιστημίου του
Ohio. Βασίστηκε στην επεξεργασία δεδομένων δορυφορικών τροχιακών
διαταραχών που αποκτήθηκαν από την παρακολούθηση από σημαντικό
αριθμό τεχνητών δορυφόρων και το συνδυασμό επίγειων και
αλτιμετρικών δεδομένων βαρύτητας από διαφορετικές περιοχές του
πλανήτη, συμπεριλαμβανομένων και νέων εναέριων μετρήσεων
βαρύτητας στη Γροιλανδία και τμήματα της Αρκτικής και της
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Ανταρκτικής, καθώς και δεδομένων από δορυφορικές μετρήσεις από την
παρακολούθηση της τροχιάς πλήθους γεωδαιτικών δορυφόρων.
[Δεληκαράογλου Δ., 2010]
Η εκτίμηση της ακρίβειας των υψομέτρων του γεωειδούς από το
μοντέλο EGM96, σε παγκόσμια κλίμακα, είναι της τάξης από 1 έως 2
μέτρα στη μέγιστη ανάλυση των 30 λεπτών του τόξου, το οποίο
αντιστοιχεί σε περίπου 55 Km στον ισημερινό. Πρακτικά αυτό σημαίνει
ότι παραλλαγές του γήινου πεδίου βαρύτητας για μήκη κύματος
μικρότερα από 56 Km, δεν απεικονίζονται από το συγκεκριμένο
γεωδυναμικό μοντέλο. [Δεληκαράογλου Δ., 2010]
Στην εικόνα 1.2 που ακολουθεί φαίνεται η μορφή του παγκόσμιου
μοντέλου EGM96.

Εικόνα 1.2: Μορφή του γεωειδούς EGM96
Τον Ιανουάριο του 2008 ανακοινώθηκε η δημιουργία της
τελευταίας μορφής του παγκόσμιου μοντέλου γεωειδούς της γης το
EGM08. Πραγματοποιήθηκε από την Εθνική Υπηρεσία
Γεωστατιστικών Πληροφοριών της Αμερικής (National GeospatialIntelligence Agency) με επικεφαλής τον Ν. Παυλή.
Το μοντέλο αυτό προέρχεται από το συνδυασμό δορυφορικών και
επίγειων μετρήσεων, δηλαδή συνδυασμό των δορυφορικών
δεδομένων, των μετρήσεων βαρύτητας στην επιφάνεια της Γης και
στις θαλάσσιες περιοχές με συμβατικά βαρυτήμετρα, θαλάσσιες
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ανωμαλίες βαρύτητας από τους δορυφόρους αλτιμετρίας και πιο
πρόσφατα δεδομένα μετρήσεων βαρύτητας από αερομεταφερόμενα
βαρυτήμετρα.
Το νέο γεωδυναμικό μοντέλο συνίσταται από ένα σύνολο
ομαλοποιημένων συντελεστών σφαιρικών αρμονικών συναρτήσεων
του πεδίου βαρύτητας της Γης (γεωδυναμικό), φτάνει να είναι πλήρεις
στο βαθμό (n) και στην τάξη (m) 2159 (με πρόσθετους σφαιρικούς
αρμονικούς συντελεστές να φτάνουν 2190 σε βαθμό και 2159 σε
τάξη).
Ο κάναβος του μοντέλου για ολόκληρη τη γη είναι 2.5΄x 2.5΄ δηλαδή
περίπου 5Km x 5Km και η αβεβαιότητα, όπως υπολογίστηκε κατά τη
δημιουργία του μοντέλου είναι της τάξης των ±10 cm. Η μέση ακρίβεια
με την οποία μπορεί το συγκεκριμένο μοντέλο να υποστηρίξει τον
υπολογισμό υψομέτρων του γεωειδούς είναι ±15cm.
Στην εικόνα 1.3 που ακολουθεί φαίνεται η μορφή του παγκόσμιου
μοντέλου γεωειδούς EGM08.

Εικόνα 1.3: Μορφή του γεωειδούς EGM08
Η δημιουργία αυτού του γεωδαιτικού μοντέλου έχει ως αποτέλεσμα
τον ακριβέστερο προσδιορισμό του γήινου πεδίου βαρύτητας και των
ανωμαλιών του γεωειδούς σε όλη την επιφάνεια της γης. Αυτό οφείλεται
στην πρωτοποριακή δημιουργία ενός μοντέλου με αυτά τα
χαρακτηριστικά, προσφέροντας σε παγκόσμια κάλυψη ανάλυση κατά
πολύ υψηλότερη από εκείνη του EGM96 (περίπου 9Km αντί 55 Km).
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1.5 Αντικείμενο της εργασίας
Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας, είναι η δημιουργία
ενός τοπικού μοντέλου αποχής γεωειδούς, που θα καλύπτει το νησί της
Νισύρου. Σύμφωνα με αποτελέσματα που προέκυψαν από μετρήσεις
γεωμετρικών υψομετρικών διαφορών με την μέθοδο του σχετικού
στατικού δορυφορικού εντοπισμού θέσης GPS, καθώς και μετρήσεις
ορθομετρικών υψομετρικών διαφορών με χρήση της μεθόδου της
Τριγωνομετρικής Υψομετρίας Ακριβείας (ΤΡ.Υ.Α.), προσδιορίζεται ένα
τοπικό μοντέλο της αποχής του γεωειδούς.
Επίσης, πραγματοποιείται προσαρμογή διαφόρων επιφανειών (στην
συγκεκριμένη περίπτωση γίνεται προσαρμογή της απλής επίπεδης
επιφάνειας, της δι-γραμμικής επιφάνειας και της επιφάνειας 2𝜊𝜊𝜊𝜊 βαθμού),
και προκύπτει η εξίσωση που προσαρμόζεται καλύτερα ή εκφράζει
καλύτερα τη μορφή του γεωειδούς στο νησί.
Η δημιουργία αυτού του μοντέλου θα πραγματοποιηθεί με χρήση
άμεσων μετρήσεων προσδιορισμού των υψομέτρων των σημείων της
Φ.Γ.Ε., με ακρίβεια, και την προσαρμογή της βέλτιστης επιφάνειας που
ταιριάζει στα αποτελέσματα των μετρήσεων.
Τα αποτελέσματα της διπλωματικής εργασίας έχουν πρακτική αξία
αφού μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε τοπογραφικές εργασίες στην
Νίσυρο για την ακριβή, άμεση και εύκολη μετατροπή των γεωμετρικών
υψομέτρων σε ορθομετρικά.
Το σημείο Τ1, με την ονομασία Ακρωτήρι, που ορίστηκε ως η
σταθερή κορυφή των υψομετρικών δικτύων (ορθομετρικό και
γεωμετρικό) και είναι βάθρο της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΘΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
2.1. Γενικά
Η τρίτη συνιστώσα που συμπληρώνει τις συντεταγμένες για τον
προσδιορισμό ενός σημείου στον τρισδιάστατο χώρο είναι το υψόμετρο.
Ορίζεται ως η απόσταση του σημείου από κάποια επιφάνεια αναφοράς.
Για την μέτρηση των υψομετρικών διαφορών και τον προσδιορισμό
της τιμής του υψομέτρου ενός σημείου πάνω στην Φ.Γ.Ε., είναι
απαραίτητη προϋπόθεση να οριστεί μια επιφάνεια αναφοράς, η οποία θα
αποτελεί την αφετηρία όλων των μετρήσεων.
Ο προσδιορισμός υψομέτρων είναι απαραίτητος σε πολλά σημεία της
φ.γ.ε. Γι αυτό, σε κάθε περίπτωση χρησιμοποιούνται σημεία με γνωστό
υψόμετρο, διευκολύνοντας έτσι τον προσδιορισμό των υψομέτρων άλλων
σημείων. Τα σημεία αυτά είναι γνωστά ως υψομετρικές αφετηρίες ή
repers και βρίσκονται τοποθετημένα σε όλη την χώρα υλοποιώντας έτσι
υψομετρικά δίκτυα ή δίκτυα κατακορύφου ελέγχου.
Η μέτρηση των ορθομετρικών υψομετρικών διαφορών είναι αρκετά
επίπονη εργασία. Απαιτεί χρήση επίγειων μεθόδων όπως είναι η
Γεωμετρική Χωροστάθμιση, η Τριγωνομετρική Υψομετρία και η
Τριγωνομετρική Υψομετρία Ακριβείας.
Ενώ με την χρήση δορυφορικών μεθόδων προσδιορίζονται πιο εύκολα
οι γεωμετρικές υψομετρικές διαφορές και υπολογίζονται τα γεωμετρικά
υψόμετρα.
Η επιφάνεια αναφοράς που χρησιμοποιείται σε αυτήν την περίπτωση
είναι το ελλειψοειδές αναφοράς και στη συνέχεια με κατάλληλη
επεξεργασία μετατρέπονται τα γεωμετρικά υψόμετρα σε ορθομετρικά.
Για να γίνει αυτό εφικτό υπάρχουν δύο περιπτώσεις οι οποίες
χρησιμοποιούνται ανάλογα με την απαιτούμενη ακρίβεια των
ορθομετρικών υψομέτρων.
Έτσι το ορθομετρικό υψόμετρο Η
υπολογίζεται από την διαφορά Η=h-N με ακρίβεια που εξαρτάται και από
την ακρίβεια του μοντέλου της περιοχής.
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Στην πρώτη περίπτωση τα υψόμετρα του γεωειδούς Ν, προέρχονται
από κάποιο παγκόσμιο μοντέλο γεωειδούς
Στην δεύτερη περίπτωση, τα υψόμετρα του γεωειδούς προέρχονται
από ένα τοπικό μοντέλο της αποχής του γεωειδούς, άρα είναι καλύτερης
ακρίβειας σε σχέση με ένα παγκόσμιο μοντέλο γεωειδούς.
2.2. Συστήματα δορυφορικού εντοπισμού GNSS
Τα συστήματα GNSS (Global Navigation Satellite System) είναι
δορυφορικά συστήματα που χρησιμοποιούνται για να εντοπίσουν τη
θέση ενός χρήστη οπουδήποτε πάνω στην γη σε πραγματικό χρόνο.
Αποτελούνται από δορυφόρους σε τροχιά γύρω από τη Γή, σταθμούς
στην επιφάνεια της Γης που λαμβάνουν το σήμα που εκπέμπουν οι
δορυφόροι και τους χρήστες οι οποίοι χρησιμοποιούν την χωρική
πληροφορία. Ένα από τα πιο γνωστά συστήματα GNSS είναι το
Παγκόσμιο Σύστημα Προσδιορισμού Θέσης (GPS), που ιδρύθηκε στις
Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Υπάρχουν κι άλλα δορυφορικά
συστήματα GNSS όπως είναι το Ρωσικό GLONASS, καθώς και το
Ευρωπαϊκό σύστημα GALILEO.
Το πιο διαδεδομένο σύστημα που χρησιμοποιείται ιδίως για τον
προσδιορισμό θέσης είναι το GPS (εκόνα 2.1). Το σύστημα αυτό
σχεδιάστηκε και ελέγχεται καθημερινά από το Υπουργείο Άμυνας των
Η.Π.Α. με την πρώτη του ονομασία να είναι "NAVSTAR GPS"
(Navigation Signal Timing and Ranging Global Positioning System).
Είναι ένα σύστημα το οποίο ξεκίνησε για να καλύψει στρατιωτικές
ανάγκες ναυσιπλοΐας και εξελίχθηκε σε ένα σύστημα με δυνατότητα να
καλύψει τις ανάγκες εντοπισμού, με οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες,
οποιαδήποτε ώρα της ημέρας για απεριόριστο αριθμό χρηστών [Λάμπρου
Ε.- Πανταζής Γ. 2010].
Με την εμφάνιση του συστήματος GPS, οι τοπογραφικές εργασίες
αλλά και ολόκληρη η επιστήμη της Γεωδαισίας άλλαξε θεαματικά λόγω
των ευκολιών και ιδιαιτεροτήτων του. Τα χαρακτηριστικά που το
καθιστούν πρωτοποριακό είναι τα εξής:
 Παρέχει αρκετά καλή ακρίβεια προσδιορισμού θέσης, με τιμές που

κυμαίνονται από μερικά δεκάμετρα ως λίγα χιλιοστά
 Ο προσδιορισμός θέσης γίνεται ταυτόχρονα σε τρείς διαστάσεις,
δηλαδή οριζοντιογραφικός και υψομετρικός εντοπισμός.
 Γίνεται προσδιορισμός της ταχύτητας και του χρόνου σε επίπεδα
ακριβείας που αντιστοιχούν σε αυτά του προσδιορισμού θέσης.
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 Είναι διαθέσιμο στους χρήστες οπουδήποτε και αν βρίσκονται- στον
αέρα στη Φ.Γ.Ε. ή στην θάλασσα
 Έχει σχετικά μικρό κόστος για το σύστημα δέκτη/κεραία, ενώ δεν
απαιτείται συνδρομή χρήσης του
 Είναι σύστημα παντός καιρού, διαθέσιμο 24 ώρες καθημερινά
[Τσακίρη Μ., 2005].

Εικόνα 2.1: Ενδεικτική εικόνα των θέσεων των δορυφόρων GPS
Η βασικότερη λειτουργία του δορυφορικού εντοπισμού, είναι ο
''τριπλευρισμός'', η διαδικασία της ταυτόχρονης μέτρησης του μήκους
από τον δορυφόρο στην κεραία του δέκτη από τρεις τουλάχιστον
δορυφόρους.
Κατά την λειτουργία του συστήματος, ο επίγειος δέκτης
πραγματοποιεί μια ακριβή χρονομέτρηση του χρόνου που χρειάζεται για
να φτάσει το σήμα από τον δορυφόρο στον δέκτη. Απαραίτητη
προϋπόθεση για την σωστή λειτουργία του συστήματος, είναι η γνώση
της ακριβούς θέσης (Χ,Υ,Ζ) των δορυφόρων στην τροχιά που εκτελούν,
στο παγκόσμιο γεωκεντρικό σύστημα αναφοράς (WGS’84), για κάθε
χρονική στιγμή, όπως επίσης και τις διορθώσεις που πρέπει να γίνουνσε
σφάλματα που οφείλονται σε ατμοσφαιρικές διαθλάσεις, κατά την πορεία
του σήματος από τον δορυφόρο προς τον δέκτη.
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Με τη μέτρηση των μηκών (ή ψευδοαποστάσεων) προς τους
δορυφόρους υπολογίζεται η θέση του παρατηρητή (κέντρο φάσης της
κεραίας), ως το σημείο τομής των σφαιρών , που έχουν κέντρο τους
δορυφόρους και ακτίνες τα αντίστοιχα μήκη που μετρήθηκαν προς τον
κάθε έναν. [Λάμπρου Ε.-Πανταζής Γ. 2010]
Στην περίπτωση που οι δορυφόροι που παρατηρούνται είναι τρεις,
μπορεί να προσδιοριστεί η θέση του παρατηρητή ως η τομή των τριών
σφαιρών (σχήμα 2.1), που αντιστοιχεί σε δύο σημεία. Συνήθως,
χρειάζεται και μία τέταρτη μέτρηση, έτσι ώστε να μπορεί να
προσδιοριστεί ποια από τις δύο αυτές θέσεις αντιστοιχεί στη θέση του
παρατηρητή, Όμως, το ένα από τα δύο σημεία εύκολα αποκλείεται διότι,
είτε βρίσκεται σε άλλο ημισφαίριο, είτε βρίσκεται πολύ μακριά από τη
γη. Κατά συνέπεια, αυτό το σημείο απορρίπτεται χωρίς επιπλέον
μετρήσεις.

Σχήμα 2.1 Η θέση του δέκτη βρίσκεται στην τομή των τριών σφαιρών
Όσο αυξάνεται ο αριθμός των παρατηρούμενων δορυφόρων, τόσο
περισσότερο μειώνεται η αβεβαιότητα προσδιορισμού της θέσης του
σημείου πάνω στη Φ.Γ.Ε. Για να προσδιοριστεί με μια πολύ καλή
ακρίβεια η τρισδιάστατη θέση ενός σημείου, πρέπει να παρατηρούνται
τουλάχιστον τέσσερις δορυφόροι. (Σχήμα 2.2
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Σχήμα 2.2: Ο προσδιορισμός της τρισδιάστατης θέσης του δέκτη απαιτεί
μετρήσεις από τουλάχιστον τέσσερις δορυφόρους
2.2.1. Αβεβαιότητα προσδιορισμού
Με την φράση ''αβεβαιότητα προσδιορισμού '' εννοείται το συνολικό
σφάλμα (σp) προσδιορισμού θέσης που προκύπτει χρησιμοποιώντας το
σύστημα δορυφορικού εντοπισμού.
Το σφάλμα αυτό εξαρτάται από δύο βασικές παραμέτρους :
 Τη γεωμετρία της θέσης των δορυφόρων τη χρονική στιγμή
που γίνονται οι μετρήσεις.
 Το σφάλμα των μετρήσεων (σm), το οποίο είναι
συνδυασμός:
• της επίδρασης της αβεβαιότητας των εκπεμπόμενων
εφημερίδων
• των σφαλμάτων των χρονομέτρων των δορυφόρων
και του δέκτη
• του σφάλματος του χρόνου
• του σφάλματος διάδοσης των σημάτων του ''θορύβου''
των δεκτών
Ο λόγος του συνολικού σφάλματος προσδιορισμού της θέσης (σp),
προς το σφάλμα των μετρήσεων (σm) ονομάζεται DOP. Είναι ένας
αριθμός που εκφράζει κατά πόσο συμμετέχει η γεωμετρία των
δορυφόρων στο σφάλμα προσδιορισμού της θέσης ενός σημείου, και
είναι καθαρός αριθμός.
𝜎𝜎𝑝𝑝 = 𝜎𝜎𝑚𝑚

∙𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷
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(2.1)

Γενικά, όσο μικρότερη είναι η τιμή του DOP τόσο καλύτερη είναι η
γεωμετρία των δορυφόρων που παρακολουθούνται και επομένως τόσο
μικρότερη είναι η αβεβαιότητα προσδιορισμού των συντεταγμένων θέσης
του δέκτη [Λάμπρου Ε.-Πανταζής Γ., 2010].
2.2.2. Μόνιμοι σταθμοί αναφοράς GNSS
Για τον ακριβή προσδιορισμό σημείων (θέσεων) στην γη
αναπτύχθηκαν συστήματα δορυφορικού εντοπισμού, καθώς και δίκτυα
μόνιμων σταθμών, σε παγκόσμιο επίπεδο. Τα δίκτυα αυτά που
βρίσκονται σε λειτουργία σήμερα είναι πάνω από 50 και αποτελούνται,
σε παγκόσμια κλίμακα, από μερικές χιλιάδες μόνιμους σταθμούς
GPS/GNSS. Η εγκατάσταση αυτών των δικτύων εξυπηρετεί εφαρμογές
εντοπισμού και πλοήγησης όχι μόνο παγκοσμίως, αλλά και σε εθνικό ή
τοπικό επίπεδο.
Επιπλέον, σε περισσότερες από 30 χώρες, λειτουργούν περισσότεροι
από 2500 μόνιμοι σταθμοί VRS-RTK για την εξυπηρέτηση εφαρμογών
εντοπισμού και πλοήγησης σε περιφερειακή, εθνική ή τοπική κλίμακα
[Δεληκαράογλου, 2008].
Τα δίκτυα μόνιμων σταθμών GNSS καλύπτουν ένα μεγάλο εύρος
εφαρμογών που μπορεί να αφορούν από απλές τοπογραφικές
αποτυπώσεις μέχρι και ερευνητικές δραστηριότητες.
Υπάρχουν συγκεκριμένα κέντρα συλλογής και επεξεργασίας των
παρατηρήσεων (Data Centers), τα οποία έχουν την ευθύνη της διάθεσης
των πρωτογενών αλλά και των παράγωγων στοιχείων, μέσω του
διαδικτύου.
Η επιλογή για την εγκατάσταση των μόνιμων σταθμών του δικτύου
GNSS δεν είναι τυχαία. Θα πρέπει να πληρούνται κάποιες προδιαγραφές
για να μπορεί να τοποθετηθεί ένας σταθμός του συστήματος. Τα κριτήρια
επιλογής των σημείων που θα τοποθετηθούν οι δέκτες ενός τέτοιου
συστήματος είναι τα εξής:
1. η γεωγραφική θέση (ομοιόμορφη κατανομή στον χώρο)
2. ο ανοιχτός ορίζοντας
3. η αποφυγή περιοχών με πιθανές παρεμβολές από
ηλεκτρομαγνητικά κύματα και υψηλές τιμές ''θορύβου''
4. η ασφάλεια από ζημιές οφειλόμενες σε εξωτερικούς παράγοντες
για τον δέκτη
5. προσβασιμότητα του σημείου
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6. εξασφάλιση της συνεχούς λειτουργίας του δέκτη σε σχέση με τις
παροχές (παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, σύνδεση στο διαδίκτυο
[ Κατσουγιαννόπουλος Σ. 2010].
Από την δεκαετία του 1990 έχουν εγκατασταθεί στην Ελλάδα αρκετοί
μόνιμοι σταθμοί, με κύριο στόχο την μελέτη των τεκτονικών
μετακινήσεων στον Ελληνικό χώρο. Από τους πρώτους και βασικότερους
σταθμούς που εγκαταστάθηκαν είναι ο σταθμός του Διονύσου (DION)
στο Διόνυσο Πεντέλης από το Κέντρο Δορυφόρων Διονύσου του Ε.Μ.Π.
Στην Ελλάδα το κυριότερο δίκτυο μόνιμων σταθμών GNSS είναι το
HEPOS (Hellenic POsitioning System). Χρησιμοποιώντας το παγκόσμιο
σύστημα δορυφορικού εντοπισμού GPS, δίνει την δυνατότητα να
γίνονται οι τοπογραφικές, χαρτογραφικές και γενικότερα εργασίες έργων
υποδομής, γρηγορότερα αλλά και οικονομικότερα.
Ιδρύθηκε από την ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. για την κάλυψη των
αναγκών του Εθνικού Κτηματολογίου, με αποτέλεσμα να μπορεί να
χρησιμοποιηθεί και σε περεταίρω κατασκευαστικές εργασίες πέραν του
κτηματολογίου.
Αποτελείται από 98 σταθμούς αναφοράς (Εικόνα 2.2) που βρίσκονται
εγκατεστημένοι και κατανεμημένοι σε ολόκληρη την ηπειρωτική και
νησιωτική Ελλάδα (Χάρτης 2.1), με το κέντρο ελέγχου του να βρίσκεται
εγκατεστημένο στις εγκαταστάσεις της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. μαζί με
ένα τηλεπικοινωνιακό δίκτυο που συνδέει το κέντρο ελέγχου με τους
μόνιμους σταθμούς. Για την συνεχή αποστολή δεδομένων των σταθμών
αναφοράς, οι δέκτες του συστήματος είναι τοποθετημένοι μόνο σε κτήρια
του Ο.Τ.Ε., με σκοπό την συνεχή παροχή ενσύρματης επικοινωνίας με το
κέντρο ελέγχου.
Το σύστημα εντοπισμού HEPOS μπορεί να διακριθεί σε δύο
κατηγορίες, ανάλογα με τις απαιτήσεις αλλά και την ακρίβεια που θέλει
να πετύχει ο χρήστης στις μετρήσεις του στο πεδίο. Οι δύο αυτές
κατηγορίες είναι η ''μετεπεξεργασία δεδομένων'' και οι μετρήσεις
''πραγματικού χρόνου''. Αυτές οι κατηγορίες είναι συνδεδεμένες και με
τον εξοπλισμό που διαθέτει ο χρήστης, ή που θέλει να χρησιμοποιήσει.
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Εικόνα 2.2: Μόνιμοι σταθμοί HEPOS
Το σύστημα αυτό ορίζεται σύμφωνα με το ETRS ' 05, στο πλαίσιο
ETRF ' 05 epoch 2007.5 ( το ETRS ' 89 ταυτίζεται ITRS ' 89) με
σταθερό σταθμό AUT1, που ανήκει στο δίκτυο μόνιμων σταθμών EPN
(Euref Permanent Network) της Ευρώπης και είναι εγκατεστημένο στο
κτήριο του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών της
Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
[Λάμπρου Ε.-Πανταζής Γ., 2010].

Χάρτης 2.1: Οι μόνιμοι σταθμοί και το δίκτυο του συστήματος εντοπισμού
HEPOS
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2.3. Προσδιορισμός γεωμετρικών υψομετρικών διαφορών
Η χρήση των συστημάτων εντοπισμού θέσης μέσω των δορυφορικών
μετρήσεων, οδηγεί στον υπολογισμό των γεωμετρικών υψομετρικών
διαφορών και κατ επέκταση στον προσδιορισμό των γεωμετρικών
υψομέτρων.
Παρ όλο που τα γεωμετρικά υψόμετρα δεν έχουν άμεση εφαρμογή
στις τοπογραφικές εργασίες είναι χρήσιμα ώστε να υπολογιστεί η αποχή
του γεωειδούς, και να μπορέσουν να μετατραπούν εύκολα και σωστά σε
ορθομετρικά υψόμετρα για να γίνουν οι απαιτούμενες εργασίες
Σήμερα το GPS χρησιμοποιείται για πολλά είδη γεωδαιτικών
εφαρμογών και για πολλούς σκοπούς ανάλογα με τον χρήστη.
Συγκεκριμένα τα γεωμετρικά υψόμετρα (υψόμετρα που προσδιορίζονται
με GPS και αναφέρονται στο ελλειψοειδές του WGS’84), ως απόλυτες
τιμές έχουν μια ακρίβεια της τάξης των μερικών μέτρων, ενώ ως σχετικές
τιμές – υψομετρικές διαφορές μεταξύ σημείων η ακρίβεια αυτή
κυμαίνεται από περίπου 0.5m από μετρήσεις κωδίκων, έως και 1-2cm
από μετρήσεις φάσεων. Πρέπει να αναφερθεί πως στην τρίτη διάσταση
επιτυγχάνει ακρίβεια μίας τάξης μεγέθους χαμηλότερη από ότι στην
οριζοντιογραφία.
Τα γεωμετρικά υψόμετρα δεν ορίζουν σωστά την κλίση του εδάφους
και κυρίως για τον λόγο αυτό δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε
μελέτες έργων υποδομής (υδραυλικά έργα, οδοποιία κ.α.) και δεν είναι
άμεσα αντιληπτά από τον άνθρωπο.
Παρόλα αυτά η υψομετρία με χρήση του GPS θεωρείται μια καλή
εναλλακτική μέθοδος έναντι των κλασικών επίγειων καθώς είναι αρκετά
πιο οικονομική, λιγότερο χρονοβόρα και κουραστική.
Έτσι, απαραίτητος είναι ο προσδιορισμός ενός ακριβούς χάρτη
αποχής του γεωειδούς ώστε να είναι δυνατός ο μετασχηματισμός των
γεωμετρικών υψομέτρων του GPS σε ορθομετρικά H.
Με τη μέτρηση μιας βάσης GPS προσδιορίζονται οι συνιστώσες ΔΧ,
ΔΥ, ΔΖ του διανύσματος της βάσης στον χώρο και με τη στροφή τους
προσδιορίζονται τα ΔΕ, ΔΝ, ΔUp σε ένα τοπικό επίπεδο σύστημα
αναφοράς, ή φ, λ, h στο γεωδαιτικό σύστημα.
2.4. Προσδιορισμός ορθομετρικών υψομετρικών διαφορών
Ο προσδιορισμός των ορθομετρικών υψομετρικών διαφορών μπορεί
να γίνει και με διάφορες επίγειες μεθόδους, όπως είναι η Τριγωνομετρική
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Υψομετρία (Τ.Υ.), η γεωμετρική χωροστάθμιση και η Τριγωνομετρική
Υψομετρία Ακριβείας (ΤΡ.Υ.Α.).
Εφόσον μπορούν να υπολογιστούν οι ορθομετρικές υψομετρικές
διαφορές μεταξύ των σημείων, τότε μπορούν να βρεθούν και τα
ορθομετρικά υψόμετρα των ίδιων των σημείων. Ο προσδιορισμός των
ορθομετρικών υψομετρικών διαφορών αλλά και ο υπολογισμός των
ορθομετρικών υψομέτρων με κάποια από τις παραπάνω μεθόδους
αποτελεί άμεσο τρόπο υπολογισμού και η ακρίβεια προσδιορισμού τους
εξαρτάται κάθε φορά από την μέθοδο η οποία επιλέγεται να
χρησιμοποιηθεί.
Οι παραπάνω μέθοδοι απαιτούν πολύ χρόνο για την εκτέλεσή τους.
Επιπλέον, η χρήση μιας τέτοιας μεθόδου απαιτεί τουλάχιστον δύο με τρία
άτομα συνεχούς και ταυτόχρονης εργασίας για την εκτέλεση των
μετρήσεων. Συνεπώς η δυσκολία αυτών των μεθόδων βρίσκεται στην
απαίτηση τους για απασχόληση περισσότερων ατόμων και κατά συνέπεια
αύξηση του κόστους, καθώς και στην αύξηση του χρόνου εργασίας στο
πεδίο.
Ο τρόπος για να μειωθεί το κόστος αλλά και ο αριθμός των ατόμων
που θα εργάζονται είναι ο προσδιορισμός των ορθομετρικών
υψομετρικών διαφορών, έμμεσα από τις γεωμετρικές υψομετρικές
διαφορές.
2.4.1. Γεωμετρική χωροστάθμηση
Η γεωμετρική χωροστάθμηση αποτελεί την κύρια επίγεια μέθοδο
άμεσου προσδιορισμού γεωμετρικών υψομετρικών διαφορών. Είναι η πιο
ακριβής αλλά ταυτόχρονα και η πιο επίπονη από τις μεθόδους. Η αρχή
της μεθόδου βασίζεται στην υλοποίηση στον χώρο ενός οριζόντιου
επιπέδου. Για την εφαρμογή της μεθόδου είναι απαραίτητος ένας
χωροβάτης καθώς επίσης και δύο αριθμημένοι πήχεις (σταδίες ή
χωροσταθμικοί πήχεις). Ουσιαστικά ο χωροβάτης είναι ένα τηλεσκόπιο
το οποίο αφού οριζοντιωθεί, με τη βοήθεια, μιας σωληνωτής
αεροστάθμης που διαθέτει, μπορεί να περιστραφεί γύρω από τον
κατακόρυφο άξονά του, δίνοντας έτσι τις αναγνώσεις πάνω στις δύο
σταδίες. Οι σταδίες τοποθετούνται κατακόρυφα πάνω στα σημεία, των
οποίων η υψομετρική διαφορά είναι απαραίτητο να προσδιοριστεί, με την
βοήθεια των σφαιρικών αεροσταθμών που φέρουν.
Για να γίνουν οι αναγνώσεις στις σταδίες, ο χωροβάτης τοποθετήται
στο μέσο της απόστασης μεταξύ των δύο σταδίων ή σε κάποιο σημείο
της μεσοκαθέτου. Η διαφορά των αναγνώσεων δίνει ως αποτέλεσμα την
ορθομετρική υψομετρική διαφορά των δύο σημείων.
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Η μοναδιαία μορφή της απλής γεωμετρικής χωροστάθμισης
παρουσιάζεται στο σχήμα 2.3.

Σχήμα 2.3: Σχηματική παράσταση μοναδιαίας γεωμετρικής
χωροστάθμησης.
Η ορθομετρική υψομετρική διαφορά μεταξύ των σημείων Α και Β του
σχήματος 2.3 δίνεται από την σχέση 2.2:
𝛥𝛥𝛥𝛥𝛢𝛢𝛢𝛢 =𝛨𝛨𝛣𝛣 -𝛨𝛨𝛢𝛢 =Όπισθεν - Έμπροσθεν

(2.2)

όπου: 𝛨𝛨𝛢𝛢 ,𝛨𝛨𝛣𝛣 είναι τα υψόμετρα των σημείων

Για τον προσδιορισμό μιας υψομετρικής διαφοράς μεταξύ δύο
σημείων Α και Β που απέχουν μεταξύ τους αρκετά, υψομετρικά και
οριζοντιογραφικά, εφαρμόζεται διαδοχικά και επαναλαμβανόμενα η
διαδικασία της μοναδιαίας γεωμετρικής χωροστάθμησης (χωροσταθμική
όδευση) ως εξής:
Για την μοναδικότητα των ενδιάμεσων σημείών, χρησιμοποιούνται
χωροσταθμικές βάσεις (χελώνες). Οι αποστάσεις μεταξύ σταδίας και
χωροβάτη εξαρτώνται από την εμβέλεια μέτρησης του χωροβάτη, η
οποία κυμαίνεται από 20-30 μέτρα για τους οπτικομηχανικούς χωροβάτες
ενώ για τους ψηφιακούς φτάνει και τα 100 μέτρα.

Σχήμα 2.4: Σχηματική παρουσίαση εφαρμογής της χωροσταθμικής
όδευσης
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Η τελική υψομετρική διαφορά των Α και Β δίνεται από την σχέση 2.3:
𝛥𝛥𝛥𝛥𝛢𝛢𝛢𝛢 =𝛨𝛨𝛣𝛣 -𝛨𝛨𝛢𝛢 = ∑𝑛𝑛𝑖𝑖=1 𝛰𝛰𝑖𝑖 -∑𝑛𝑛𝑖𝑖=1 𝐸𝐸𝑖𝑖

(2.3)

όπου n ο αριθμός των στάσεων του χωροβάτη.

Ο προσδιορισμός μιας υψομετρικής διαφοράς με την μέθοδο της
γεωμετρικής χωροστάθμησης πραγματοποιείται πάντα δύο φορές, σε
μετάβαση και επιστροφή (aller-retour), προκειμένου οι μετρήσεις να
είναι ανεξάρτητες. Δεν ακολουθείται η ίδια διαδρομή, δηλαδή δεν
χρησιμοποιούνται οι ίδιες στάσεις του χωροβάτη (σε αριθμό και θέση)
και τα ίδια ενδιάμεσα σημεία τοποθέτησης των σταδίων. Αυτό έτσι κι
αλλιώς είναι αδύνατο να συμβεί αφού τα σημεία είναι τυχαία και δεν
χρειάζεται να είναι προσδιορισμένα.
Οι δύο τιμές της υψομετρικής διαφοράς (μετάβαση και επιστροφή)
πρέπει να είναι αντίθετες, δηλαδή να έχουν το ίδιο μέτρο αλλά αντίθετο
πρόσημο. Επειδή συνήθως υπάρχουν σφάλματα στις μετρήσεις, οι τιμές
αυτές δεν έχουν το ίδιο μέτρο αλλά διαφέρουν μεταξύ τους.
Η τελική τιμή της υψομετρικής διαφοράς υπολογίζεται ως ο μέσος
όρος των απόλυτων τιμών των δύο μετρήσεων (μετάβαση και
επιστροφή), οι οποίες έχουν πάντα αντίθετο πρόσημο. Το πρόσημο
ορίζεται ανάλογα με την υψομετρική διαφορά που υπολογίζεται (𝛥𝛥𝛥𝛥𝛢𝛢𝛢𝛢 ή
𝛥𝛥𝛥𝛥𝛣𝛣𝛣𝛣 ) [Λάμπρου Ε.-Πανταζής Γ.2010].
Κατά την εφαρμογή της μεθόδου της γεωμετρικής χωροστάθμησης
εμφανίζονται σφάλματα τα οποία είτε μπορούν να αποφευχθούν, είτε να
περιοριστούν στο ελάχιστο.
Τα σφάλματα οφείλονται:
•
•
•
•

στον χωροβάτη
στις σταδίες
στις συνθήκες της ατμόσφαιρας
στον παρατηρητή

Όλα τα παραπάνω σφάλματα υπολογίζονται, διορθώνονται ή
ελαχιστοποιούνται με κατάλληλους ελέγχους στο εργαστήριο ή στο
πεδίο, ή εξαλείφονται με κατάλληλη μεθοδολογία μέτρησης. [Λάμπρου
Ε.-Πανταζής Γ.2010].
Όμως, η αβεβαιότητα προσδιορισμού μιας υψομετρικής διαφοράς με
την εφαρμογή της γεωμετρικής χωροστάθμησης υπολογίζεται σύμφωνα
με την εφαρμογή του νόμου μετάδοσης σφαλμάτων στη σχέση 2.3 ως
εξής:
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Το σφάλμα στον προσδιορισμό της υψομετρικής διαφοράς με μία
στάση χωροβάτη είναι ίσο με:
𝜎𝜎𝛥𝛥𝛥𝛥 = ± �𝜎𝜎𝛰𝛰2 + 𝜎𝜎𝛦𝛦2

(2.4)

𝜎𝜎𝛥𝛥𝛥𝛥 = ±√2 ∙ 𝜎𝜎𝛼𝛼

(2.5)

Αν θεωρηθεί 𝜎𝜎𝛰𝛰 = 𝜎𝜎𝛦𝛦 = 𝜎𝜎𝛼𝛼 , όπου 𝜎𝜎𝛼𝛼 το σφάλμα στη μοναδιαία
ανάγνωση του χωροβάτη πάνω στην σταδία, τότε:

Αν πραγματοποιηθούν n στάσεις χωροβάτη τότε:
𝜎𝜎𝛥𝛥𝛥𝛥 = ±√2 ∙ 𝑛𝑛 ∙ 𝜎𝜎𝛼𝛼

(2.6)

Αν κατά τη μετάβαση (aller) έχουν πραγματοποιηθεί 𝑛𝑛1 στάσεις
χωροβάτη και κατά την επιστροφή (retour) 𝑛𝑛2 στάσεις, τότε οι
αντίστοιχες αβεβαιότητες θα είναι:
και

𝜎𝜎𝛥𝛥𝛥𝛥 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 = ±�2 ∙ 𝑛𝑛1 ∙ 𝜎𝜎𝛼𝛼

𝜎𝜎𝛥𝛥𝛥𝛥 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 = ±�2 ∙ 𝑛𝑛2 ∙ 𝜎𝜎𝛼𝛼

(2.7)

Η σχέση που υπολογίζει την τελική υψομετρική διαφορά 𝛥𝛥𝛥𝛥𝛵𝛵 σε
μετάβαση και επιστροφή είναι:
𝛥𝛥𝛥𝛥𝛵𝛵 =

|𝛥𝛥𝛥𝛥 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 |+|𝛥𝛥𝛥𝛥 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 |

επομένως η αβεβαιότητα θα είναι:
1

𝜎𝜎𝛥𝛥𝛥𝛥 𝛵𝛵 = ± ∙ �𝜎𝜎𝛥𝛥𝛥𝛥 2𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 + 𝜎𝜎𝛥𝛥𝛥𝛥 2𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟
2
𝜎𝜎𝛥𝛥𝛥𝛥 𝛵𝛵 = ±

𝜎𝜎𝛼𝛼
2

(2.8)

2

∙ �2(𝑛𝑛1 + 𝑛𝑛2 )

⟹

(2.9)

Στην περίπτωση που ο αριθμός των στάσεων του χωροβάτη σε μετάβαση
και επιστροφή είναι ίδιος, δηλαδή 𝑛𝑛1 = 𝑛𝑛2 = n τότε ισχύει:
𝜎𝜎𝛥𝛥𝛥𝛥 𝛵𝛵 = ±𝜎𝜎𝛼𝛼 ∙ √𝑛𝑛

(2.10)

2.4.2. Τριγωνομετρική Υψομετρία (Τ.Υ)
Μία ακόμη μέθοδος που χρησιμοποιείται ευρέως στον υπολογισμό
ορθομετρικών υψομετρικών διαφορών, που όμως δεν παρέχει υψηλή
ακρίβεια είναι η Τριγωνομετρική Υψομετρία. Η μέθοδος αυτή αποτελεί
έναν έμμεσο προσδιορισμό υψομετρικών διαφορών, αφού χρησιμοποιεί
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μετρήσεις μήκους, κατακόρυφης γωνίας, ύψος οργάνου και ύψος στόχου
για τον προσδιορισμό των υψομετρικών διαφορών, με την ακρίβεια που
μπορεί να επιτευχθεί με την εφαρμογή της, να είναι της τάξης των
±10𝑐𝑐𝑐𝑐. Ο εξοπλισμός που πρέπει να χρησιμοποιηθεί είναι ένας
ολοκληρωμένος γεωδαιτικός σταθμός (total station), ένα κατάφωτο, μία
μετροταινία και ένας τρίποδας.
Η βασική σχέση που δίνει την υψομετρική διαφορά μεταξύ δύο
σημείων Α και Β (σχήμα 2.5) είναι η σχέση 2.11 και αναφέρεται σε
αποστάσεις μέχρι 100m.
όπου:

𝛥𝛥𝛥𝛥𝛢𝛢𝛢𝛢 =𝐷𝐷𝐴𝐴𝐴𝐴 ∙ 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝐴𝐴𝐴𝐴 +YO−YΣ

(2.11)

𝛥𝛥𝛥𝛥𝛢𝛢𝛢𝛢 : η ζητούμενη υψομετρική διαφορά
𝐷𝐷𝐴𝐴𝐴𝐴 : το μήκος μεταξύ των σημείων Α και Β
𝑧𝑧𝐴𝐴𝐴𝐴 : η κατακόρυφη γωνία
ΥΟ: το ύψος του οργάνου
ΥΣ: το ύψος του στόχου
Παρατηρώντας την σχέση 2.11 γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι η
ακρίβεια της ζητούμενης υψομετρικής διαφοράς εξαρτάται από την
ακρίβεια με την οποία θα μετρηθούν τα στοιχεία που
συμπεριλαμβάνονται στην σχέση αυτή, δηλαδή το μήκος, η κατακόρυφη
γωνία, το ύψος οργάνου και το ύψος στόχου.
Σε περίπτωση που η υψομετρική διαφορά που πρέπει να μετρηθεί
αναφέρεται σε σημεία που απέχουν μεγάλη απόσταση (πάνω από 100 m)
μεταξύ τους, αρχίζει η επίδραση εξωτερικών παραγόντων, που
σχετίζονται με την καμπυλότητα της γης και την γεωδαιτική διάθλαση.
Συνεπώς, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συμπεριληφθούν στην σχέση
υπολογισμού των υψομετρικών διαφορών και η νέα σχέση υπολογισμού
τους γίνεται ως εξής:
𝛥𝛥𝛥𝛥𝛢𝛢𝛢𝛢 =𝐷𝐷𝐴𝐴𝐴𝐴 ∙ 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝐴𝐴𝐴𝐴 +(1-k)∙

όπου επιπλέον, από τη σχέση 2.12:

𝐷𝐷 2

2∙𝑅𝑅

2
∙ 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝐴𝐴𝐴𝐴
+ΥΟ−ΥΣ

k: συντελεστής γεωδαιτικής διάθλασης
R: ακτίνα της Γης= 6371km
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(2.12)

Σχήμα 2.5: Σχηματική παρουσίαση Τριγωνομετρικής Υψομετρίας
Η μέτρηση του ύψους οργάνου και του ύψους στόχου είναι
απαραίτητες μετρήσεις που πρέπει να γίνουν στην Τριγωνομετρική
Υψομετρία. Αυτό αποτελεί μειονέκτημα της συγκεκριμένης μεθόδου
αφού οι μετρήσεις αυτές γίνονται από το σημείο που βρίσκεται στο
έδαφος (σημείο κέντρωσης του οργάνου ή τοποθέτησης του στόχου)
μέχρι το κέντρο του γεωδαιτικού σταθμού ή του αντίστοιχου σημείου
πάνω στο κατάφωτο, με αποτέλεσμα η αβεβαιότητα αυτών των
μετρήσεων να είναι της τάξης των μερικών mm, κάτι το οποίο επηρεάζει
σημαντικά την τελική ακρίβεια της υψομετρικής διαφοράς.
Ακόμη ένα μειονέκτημα της μεθόδου είναι η αδυναμία προσδιορισμού
του συντελεστή γεωδαιτικής διάθλασης (k) την στιγμή της μέτρησης.
Αυτό είναι ένας ακόμη παράγοντας που επηρεάζει σημαντικά την τελική
ακρίβεια της υψομετρικής διαφοράς, ιδιαίτερα για αποστάσεις
μεγαλύτερες των 100 m.
2.3.1. Τριγωνομετρική υψομετρία ακριβείας (ΤΡ.Υ.Α.)
Η μέθοδος η οποία μπορεί να αντιμετωπίσει τον προσδιορισμό της
υψομετρικής διαφοράς ΔΗ μεταξύ δύο ή περισσότερων σημείων σε
δύσκολες περιπτώσεις είναι η Τριγωνομετρική Υψομετρία Ακριβείας
(ΤΡ.Υ.Α.). Στην μέθοδο αυτή, οι υψομετρικές διαφορές προσδιορίζονται
από άμεσες μετρήσεις μηκών και ζενίθιων γωνιών, με την χρήση ενός
ολοκληρωμένου γεωδαιτικού σταθμού που μπορεί να μετρά μήκη και
χωρίς την χρήση ανακλαστήρων.
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Η μέτρηση των μηκών στο αρχικό και το τελικό σημείο γίνονται
απευθείας στο σημείο αξιοποιώντας έτσι την δυνατότητα μέτρησης του
μήκους χωρίς την χρήση ανακλαστήρα, ενώ αν τα σημεία δεν είναι ορατά
μεταξύ τους χρησιμοποιούνται ενδιάμεσες στάσεις όπου σε αυτήν την
περίπτωση οι μετρήσεις των αποστάσεων πραγματοποιούνται με την
χρήση ανακλαστήρα. Στις ενδιάμεσες στάσεις, οι μετρήσεις γίνονται
αμοιβαία και ταυτόχρονα σε μετάβαση και επιστροφή και η τιμή κάθε
επιμέρους υψομετρικής διαφοράς προκύπτει ως μέσος όρος των δύο
τιμών.
Συνεπώς, η ακρίβεια αυτής της μεθόδου δεν εξαρτάται από:
1. την τιμή του συντελεστή γεωδαιτικής διάθλασης
2. την καμπυλότητα της γης
3. την αβεβαιότητα μέτρησης του ύψους οργάνου και ύψους στόχου,
τα οποία δεν χρειάζεται να μετρηθούν
[Λάμπρου Ε.-Πανταζής Γ., 2010].
Η θέση τοποθέτησης του γεωδαιτικού σταθμού είναι τυχαία αλλά
κατάλληλη για να μπορεί να υπάρχει ορατότητα από και προς τα
σημεία στόχευσης. Δεν απαιτείται κέντρωση του οργάνου αλλά μόνο
οριζοντίωση.
Η ΤΡ.Υ.Α. μπορεί να εφαρμοστεί μεταξύ δύο σημείων, προσιτών
ή απρόσιτων, χρησιμοποιώντας μόνο ένα γεωδαιτικό σταθμό και ένα
τρίποδα και τοποθετημένο έτσι ώστε να είναι ορατά και τα δύο σημεία
από την θέση εγκατάστασης με απαραίτητη προϋπόθεση να μην
απέχουν μεγάλη απόσταση από αυτόν. Συνεπώς η ΤΡ.Υ.Α.
εφαρμόζεται και με μία στάση οργάνου (Σχήμα 2.6).
Κατά την διαδικασία αυτή μετρούνται οι ζενίθιες γωνίες 𝑍𝑍𝐴𝐴 και 𝑍𝑍𝐵𝐵
καθώς και τα μήκη 𝐷𝐷𝐴𝐴 και 𝐷𝐷𝐵𝐵 και κατόπιν υπολογίζονται οι
υψομετρικές διαφορές 𝛥𝛥𝛥𝛥𝛢𝛢 και 𝛥𝛥𝛥𝛥𝛣𝛣 μεταξύ κάθε σημείου και του
σημείου τομής των αξόνων του γεωδαιτικού σταθμού, όπως φαίνεται
στο παρακάτω σχήμα. Η υψομετρική διαφορά 𝛥𝛥𝛥𝛥𝛢𝛢𝛢𝛢 μεταξύ των
σημείων Α και Β του σχήματος δίνεται από την σχέση:
όπου:

𝛥𝛥𝛥𝛥𝛢𝛢𝛢𝛢 = 𝛨𝛨𝛣𝛣 - 𝛨𝛨𝛢𝛢 = 𝛥𝛥𝛥𝛥𝛣𝛣 - 𝛥𝛥𝛥𝛥𝛢𝛢

𝛥𝛥𝛥𝛥𝛢𝛢 =𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝐴𝐴 ∙ 𝐷𝐷𝐴𝐴 + (1 + 𝑘𝑘) ∙

𝛥𝛥𝛥𝛥𝛣𝛣 =𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝐵𝐵 ∙ 𝐷𝐷𝐵𝐵 + (1 + 𝑘𝑘) ∙
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𝐷𝐷𝐴𝐴2

2∙𝑅𝑅
𝐷𝐷𝐵𝐵2

2∙𝑅𝑅

∙ 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝐴𝐴2

∙ 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝐵𝐵2

(2.13)
(2.14)
(2.15)

Επειδή οι αποστάσεις των σημείων είναι μικρές και το όργανο
τοποθετείται περίπου στο μέσον της απόστασης μεταξύ τους, μπορούν
να θεωρηθούν ίσες. Έτσι, οι όροι (1 + 𝑘𝑘) ∙
𝐷𝐷𝐵𝐵2

𝐷𝐷𝐴𝐴2

2∙𝑅𝑅

∙ 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝐴𝐴2 και (1 + 𝑘𝑘) ∙

∙ 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝐵𝐵2 θα είναι ίσοι αλλά με αντίθετο πρόσημο επομένως
απαλείφονται.

2∙𝑅𝑅

Σχήμα 2.6: Σχηματική απεικόνιση της μοναδιαίας διαδικασίας της
ΤΡ.Υ.Α. με μία στάση οργάνου
Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις που ο προσδιορισμός της
υψομετρικής διαφοράς μεταξύ δύο σημείων Α και Β δεν μπορεί να γίνει
με μόνο μία ενδιάμεση στάση και χρειάζονται περισσότερες (Σχήμα 2.7).
Στην περίπτωση αυτή, η τελική υψομετρική τους διαφορά δίνεται από
την ακόλουθη σχέση:
𝛥𝛥𝛥𝛥𝛢𝛢𝛢𝛢 =𝛥𝛥𝛥𝛥𝑛𝑛𝑛𝑛 − 𝛥𝛥𝛥𝛥𝛪𝛪𝛪𝛪 + ∑𝑛𝑛−1
𝑖𝑖=1

𝛥𝛥𝛥𝛥 𝑖𝑖,𝑖𝑖+1 −𝛥𝛥𝛥𝛥 𝑖𝑖+1,𝑖𝑖
2

(2.16)

Για την εφαρμογή της ΤΡ.Υ.Α. με δύο ή περισσότερες στάσεις
είναι απαραίτητος ο ακόλουθος εξοπλισμός:
 Ένας γεωδαιτικός σταθμός που έχει δυνατότητα μέτρησης μήκους
και χωρίς τη χρήση ανακλαστήρα (Reflectorless)
 Ένα ή δύο συστήματα γωνιομετρικού στόχου (στόχος, βάση
στήριξης, τρικόχλιο), ανακλαστήρα (ανακλαστήρας, βάση
στήριξης, τρικόχλιο))
 Δύο ή τρεις τρίποδες
[Λάμπρου Ε.-Πανταζής Γ., 2010].
Η διαδικασία των μετρήσεων ξεκινάει σκοπεύοντας στο αρχικό
σημείο μετρώντας το μήκος και την ζενίθια γωνία, χωρίς την χρήση
ανακλαστήρα και έπειτα στον δεύτερο τρίποδα τοποθετείται στόχος
μετρώντας την ζενίθια γωνία και το μήκος. Στην συνέχεια στον δεύτερο
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τρίποδα τοποθετείται το δεύτερο όργανο και στον πρώτο τρίποδα
τοποθετείται στόχος. Με αυτόν τον τρόπο γίνεται σχεδόν ταυτόχρονη
μέτρηση γωνιών και μηκών και από τα δύο όργανα για τα δύο ενδιάμεσα
σημεία. Για παραπάνω από δύο ενδιάμεσες στάσεις εκτελείται η
παραπάνω διαδικασία με αμφίπλευρη μέτρηση μεταξύ των θέσεων των
οργάνων. Η διαδικασία εφαρμογής της ΤΡ.Υ.Α. με ενδιάμεσες στάσεις
παρουσιάζεται στο σχήμα 2.7. Τέλος, η μέτρηση στο τελικό σημείο
πραγματοποιείται χωρίς τη χρήση στόχου ,στοχεύοντας στο επάνω μέρος
της υψομετρικής αφετηρίας (Σχήμα 2.8).

Σχήμα 2.7: Σχηματική παράσταση της ΤΡ.Υ.Α. με περισσότερες από δύο
στάσεις
Πλεονέκτημα αυτής της μεθόδου αποτελεί η εκτέλεση αμοιβαίων και
ταυτόχρονων μετρήσεων των σημείων, καθώς και η ταυτόχρονη
εκτέλεσή τους σε μετάβαση και επιστροφή. Με τον τρόπο αυτόν οι
παράγοντες της καμπυλότητας της γης και της γεωδαιτικής διάθλασης
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αλληλοαναιρούνται και δεν επηρεάζουν το τελικό αποτέλεσμα. Μπορεί
επίσης να υπολογιστεί και υψομετρική διαφορά μεταξύ σημείων ακόμα
και αν το αρχικό ή το τελικό σημείο είναι υψομετρική αφετηρία (Repere).

Σχήμα 2.8: Στόχευση στην υψομετρική αφετηρία
Μπορεί να εφαρμοστεί όχι μόνο μεταξύ υψομετρικών αφετηριών
αλλά και μεταξύ οποιονδήποτε άλλων σημείων προσιτών ή απρόσιτων.
Οι ορθομετρικές υψομετρικές διαφορές στην Τριγωνομετρική
Υψομετρία Ακριβείας προσδιορίζονται με ακρίβεια λίγων χιλιοστών, η
οποία εξαρτάται από τους εξής παράγοντες:
1. την αβεβαιότητα μέτρησης του μήκους
2. την αβεβαιότητα μέτρησης της ζενίθιας γωνίας
3. την μεταβολή της τιμής του συντελεστή γεωδαιτικής διάθλασης
(k), κατά την διάρκεια των μετρήσεων
Η σχέση που δίνει την τελική ακρίβεια της μέτρησης της υψομετρικής
διαφοράς μεταξύ δύο σημείων Α και Β, με μόνο μία ενδιάμεση στάση
οργάνου προκύπτει εφαρμόζοντας τον νόμο μετάδοσης σφαλμάτων στην
σχέση 2.6 και η σχέση αυτή γίνεται :
2
2
+
𝜎𝜎
𝜎𝜎𝛥𝛥𝛥𝛥 𝛢𝛢𝛢𝛢 = ±�𝜎𝜎𝛥𝛥𝛥𝛥
𝛥𝛥𝛥𝛥
𝛢𝛢
𝛣𝛣

(2.17)

Θεωρώντας ότι 𝜎𝜎𝛥𝛥𝛥𝛥 𝛢𝛢 = 𝜎𝜎𝛥𝛥𝛥𝛥 𝛣𝛣 =𝜎𝜎𝛥𝛥𝛥𝛥 ↔ 𝜎𝜎𝛥𝛥𝛥𝛥 𝛢𝛢𝛢𝛢 ==±√2 ∙ 𝜎𝜎𝛥𝛥𝛥𝛥
(2.18)
𝑐𝑐𝑐𝑐
αν 𝜎𝜎𝐷𝐷 =±3𝑚𝑚𝑚𝑚, 𝜎𝜎𝑧𝑧 =±3 και για μήκη D=100m και κατακόρυφες γωνίες
90𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 , τότε 𝜎𝜎𝛥𝛥𝛥𝛥 =±0.7𝑚𝑚𝑚𝑚 και επομένως 𝜎𝜎𝛥𝛥𝛥𝛥 𝛢𝛢𝛢𝛢 ==±1𝑚𝑚𝑚𝑚.
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Εάν απαιτούνται n στάσεις οργάνου και 𝜎𝜎𝛥𝛥𝛥𝛥 𝛢𝛢 = 𝜎𝜎𝛥𝛥𝛥𝛥 𝛣𝛣 =𝜎𝜎𝛥𝛥𝛥𝛥 (στο
αρχικό σημείο Α και στο τελικό Β αντίστοιχα), τότε η συνολική
αβεβαιότητα δίνεται από την ακόλουθη σχέση:
2
𝜎𝜎𝛥𝛥𝛥𝛥 𝛢𝛢𝛢𝛢 = ±�2 ∙ 𝜎𝜎𝛥𝛥𝛥𝛥
+

𝑛𝑛−1
2

2
∙ 𝜎𝜎𝛥𝛥𝛥𝛥
𝑖𝑖,𝑗𝑗

(2.19)

όπου το σφάλμα 𝜎𝜎𝛥𝛥𝛥𝛥 𝑖𝑖,𝑗𝑗+1 υπολογίζεται με εφαρμογή του νόμου
μετάδοσης σφαλμάτων στην απλή σχέση της τριγωνομετρικής
υψομετρίας, για τις ενδιάμεσες στάσεις:

και γίνεται :

𝛥𝛥𝛥𝛥𝑖𝑖,𝑗𝑗 =𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑖𝑖,𝑗𝑗 ∙ 𝐷𝐷𝑖𝑖,𝑗𝑗
2

(2.20)

2

𝜎𝜎𝑧𝑧

𝜎𝜎𝛥𝛥𝛥𝛥 𝑖𝑖,𝑗𝑗 =��𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑖𝑖,𝑗𝑗 ∙ 𝜎𝜎𝐷𝐷 𝑖𝑖,𝑗𝑗 � + �𝐷𝐷𝑖𝑖,𝑗𝑗 ∙ 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑖𝑖,𝑗𝑗 � ∙ ( 𝜌𝜌 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑖𝑖,𝑗𝑗 )2

(2.21)

Γενικά, η αβεβαιότητα προσδιορισμού μιας υψομετρικής διαφοράς
είναι της τάξης των ± 5mm ή και καλύτερη. [Λάμπρου Ε.-Πανταζής Γ.,
2010].
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΗΜΕΙΩΝ ΣΤΗ ΝΙΣΥΡΟ
3.1. Γενικά
Η Νίσυρος είναι το νεότερο και ένα από τα μεγαλύτερα ηφαιστειακά
κέντρα της Ελλάδας, συμπεριλαμβανομένων των Μεθάνων, της Μήλου
και της Σαντορίνης στα ενεργά ηφαίστεια της χώρας.
Βρίσκεται στο ανατολικό τμήμα του νοτίου Αιγαίου, στα
Δωδεκάνησα, στα βορειοδυτικά της Τήλου, βόρεια από την Κω και
ανατολικά από το ακρωτήρι Νάτσα της Τουρκίας (εικόνα 3.1). Είναι ένα
γλυπτό από λάβα νησί που δημιούργησε ένα από τα ενεργά ηφαίστεια της
Ελλάδας. Αποτελείται από μαύρη λάβα, άσπρη ελαφρόπετρα και κόκκινη
σκουριά, που είναι τα υλικά με τα οποία κτίστηκαν τα σπίτια της, τα ιερά
και τα κάστρα της. Έχει έκταση περίπου 41 τετραγωνικά χιλιόμετρα με
συνολικό μήκος ακτών περίπου 24 χιλιόμετρα (εικόνα 3.2).
[http://www.visitgreece.gr/el/nature/volcanoes/volcano_on_nisyros]

Εικόνα 3.1: Η θέση της Νισύρου στον Ελλαδικό χώρο
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Η Νίσυρος άρχισε να οικοδομείται σε ένα θαλάσσιο πυθμένα βάθους
περίπου 300 μέτρων ο οποίος αποτελείται από ασβεστόλιθους. Τα
πετρώματα αυτά έχουν δημιουργηθεί πριν 150 εκατομμύρια χρόνια από
δράση και συσσώρευση θαλάσσιων οργανισμών (κοράλλια και κοχύλια).
Τα ανώτερα στρώματα των υποθαλάσσιων λαβών που αποτελούν τα
θεμέλια της Νισύρου, τα παλαιότερα δηλαδή πετρώματα που
εμφανίζονται στο νησί, παρατηρούνται σήμερα στις βορειοδυτικές ακτές
του νησιού, καθώς ανοδικές κινήσεις και ρήγματα τα έφεραν πάνω από
τη στάθμη της θάλασσας.

Εικόνα 3.2; Η νήσος Νίσυρος
Το μεγαλύτερο μέρος του νησιού της Νισύρου είναι ορεινό,
ηφαιστειογενές και πολύ εύφορο. Το φυσικό της περιβάλλον
χαρακτηρίζεται από πλούσια χλωρίδα, και πανίδα εκπληκτικής
ποικιλότητας για ένα τόσο μικρό χώρο.
Καλύπτεται από πετρώματα, εκ των οποίων τα παλαιότερα έχουν
ηλικία 160.000 χρόνων, ενώ τα νεότερα (προϊστορικά) είναι 15.000 ετών.
Από παλαιές δράσεις του ηφαιστείου με εξάρσεις όγκων έχουν
δημιουργηθεί ηφαιστειακά πετρώματα (όπως βασάλτες, ανδεσίτες,
δακίτες, ρυόλιθοι κλπ.), τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί για την
κατασκευή διαφόρων κτισμάτων όπως το Παλαιόκαστρο και το
Καμπαναριό του Αγ. Ιωάννου του Θεολόγου έξω από τα
Νικιά.[http://www.rhodes.aegean.gr/sxedia/selides%20sxoleion/mandraki
ou/volcano.htm]
Λόγω των πολλαπλών εκρήξεων του ηφαιστείου και της εκροής
λάβας, η βάση του νησιού έχει σχηματισθεί από υαλοκλαστική ροή
λάβας και λατυποπαγές πέτρωμα. Τα βράχια είναι καλυμμένα από
πυροκλαστικές εναποθέσεις και ηφαιστειακούς θόλους. Δύο πιθανές
εκρήξεις έγιναν πριν από αρκετές χιλιετίες, περίπου 25.000 χρόνια πριν.
Είναι πιθανόν ότι το ηφαίστειο εξερράγη το 1422. Το 1872, έγινε μια
έκρηξη συνοδευόμενη από σεισμούς, εκπυρσοκροτήσεις και κόκκινες και
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κίτρινες φλόγες. Τέφρα και άλλα υλικά εξερράγησαν και κάλυψαν το
έδαφος του Ράμμου. Κατά την έκρηξη, δημιουργήθηκε ένας κρατήρας
περίπου 6 – 7 μέτρων και τέφρα και λάσπη αναδύθηκε στην επιφάνεια.
Το έδαφος των περιοχών Λακκοί και Ράμμος είχε μεταμορφωθεί σε μια
λίμνη με ζεστό αλμυρό νερό, αυτό που ξεχείλισε από τον κρατήρα.
Η πιο πρόσφατη ισχυρή έκρηξη ήταν το 1888 που σχημάτισε έναν
κυλινδρικό αγωγό από ηφαιστειακά στοιχεία με διάμετρο τουλάχιστον 25
μέτρων.
Ο μεγαλύτερος κρατήρας του ηφαιστείου, με το όνομα «Στεφανος»
(εικόνα 3.3) ,έχει διάμετρο 260μ και βάθος 30μ. Στην περιοχή βρίσκονται
άλλοι πέντε νεότεροι κρατήρες, ο μεγαλύτερος των οποίων έχει διάμετρο
30μ και βάθος 30μ. Επίσης, το ηφαίστειο περιβάλλει κοιλάδα
(καλντέρα), με μήκος 2.400 m και πλάτος 950 m. Το μεγαλύτερο
υψόμετρο στο νησί δίνεται από έναν ηφαιστειακό θόλο που υψώνεται
στα 700 περίπου μέτρα.
[http://www.visitgreece.gr/el/nature/volcanoes/volcano_on_nisyros]

Εικόνα 3.3: Ο κρατήρας Στέφανος
Το νησί αποτελείται από τέσσερις οικισμούς το Μανδράκι, τους
Πάλλους, τον Εμπόρειο και τα Νικιά.
Στο Μανδράκι, που είναι και η πρωτεύουσα του νησιού, βρίσκεται το
κεντρικό λιμάνι που εξυπηρετεί την ακτοπλοΐα και την πρόσβαση στο
νησί. Είναι χτισμένο αμφιθεατρικά στο λόφο στον οποίο βρίσκεται και το
κάστρο της Νισύρου. Κοντά στο Μανδράκι, σε απόσταση περίπου 1.5
χιλιομέτρων βρίσκεται η πηγή των Λουτρών γνωστή για τα
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νατροχλωριο-θειούχα νερά της με μέγιστη θερμοκρασία 46ºC. Εξ αιτίας
της ηφαιστειακής δραστηριότητας στη Νίσυρο υπάρχουν θερμές πηγές με
θερμοκρασία από 30 μέχρι 60 °C. Τέτοιες πηγές συναντώνται και στους
Πάλλους, έναν ορεινό οικισμό του νησιού ο οποίος διαθέτει μαρίνα για
ιδιωτικά σκάφη. Ο Εμπόρειος είναι και αυτός ορεινός οικισμός,
χτισμένος σε υψόμετρο 500 μέτρων περίπου πάνω από την κοιλάδα του
ηφαιστείου και την καλδέρα.
Σε αυτόν τον οικισμό βρίσκεται η λεγόμενη ''φυσική σάουνα'', μία
σπηλιά που λόγω της έντονης ηφαιστειακής δραστηριότητας αγγίζει
αρκετά υψηλές θερμοκρασίες. Ο οικισμός Νικιά ή Νικειά είναι χτισμένος
στην πλαγιά ενός λόφου πάνω από την καλδέρα, σε υψόμετρο περίπου
400 μέτρα.
[ http://www.visitgreece.gr/en/greek_islands/dodecanese/nisyros]

3.2 Εγκατάσταση δικτύου
Στο πλαίσιο του μαθήματος ''Μεγάλες Γεωδαιτικές Ασκήσεις ΙΙ'' της
Σ.Α.Τ.Μ, αποφασίστηκε να ιδρυθεί ένα δίκτυο σημείων που καλύπτει
ολόκληρο το νησί της Νισύρου, με σκοπό την δημιουργία ενός τοπικού
μοντέλου γεωειδούς του νησιού. Οι μετρήσεις έγιναν κατά τη διάρκεια
του μαθήματος τον Ιούλιο των ετών 2011, 2012, 2013.
Η διαδικασία εγκατάστασης των κορυφών του δικτύου δεν ήταν
εύκολη και αυτό οφείλεται στην ανωμαλία του εδάφους της περιοχής,
λόγο του ηφαιστείου, αλλά και της μη εύκολης πρόσβασης σε κάποια
σημεία.
Τα σημεία που έχουν επιλεγεί ως κορυφές του δικτύου είναι βάθρα
της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού (βάθρα της Γ.Υ.Σ.), ή ορειχάλκινα
μπουλόνια, που εγκαταστάθηκαν σε κατάλληλες θέσεις.
Παρά τις μορφολογικές δυσκολίες, το δίκτυο εγκαταστάθηκε
καλύπτοντας ολόκληρη την επιφάνεια του νησιού.
Το δίκτυο αποτελείται από 13 κορυφές. Από αυτές, τα σημεία Τ1,
KASTRO και 3010 είναι βάθρα της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού
(Γ.Υ.Σ.), ενώ τα υπόλοιπα είναι μεταλλικά ορειχάλκινα μπουλόνια
πακτωμένα με εποξειδική ρητίνη που εγκαταστάθηκαν στο έδαφος ώστε
να μην υπάρχει κίνδυνος αφαίρεσης ή διάβρωσης με τον χρόνο. Η
κορυφή Τ2 είναι ταυτόχρονα σημείο του τριγωνομετρικού δικτύου που
δημιουργήθηκε στο νησί για τις ανάγκες της αποτύπωσης.
Στην παρακάτω εικόνα (εικόνα 3.4) απεικονίζονται οι θέσεις των
κορυφών του υψομετρικού δικτύου.
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Εικόνα 3.4: Κορυφές υψομετρικού δικτύου
Τα βάθρα της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού (εικόνα 3.5) είναι
τσιμεντένιοι κύλινδροι ύψους συνήθως 1.10 μέτρων που είναι
εγκατεστημένοι σε συγκεκριμένα σημεία σε όλη την Ελλάδα. Έχουν
υπολογιστεί οι συντεταγμένες τους από την Γεωγραφική Υπηρεσία
Στρατού καθώς και το ορθομετρικό τους υψόμετρο.

Εικόνα 3.5: Βάθρο της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού (Γ.Υ.Σ.)
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Για να προκύψει ένα ακριβές τοπικό μοντέλο γεωειδούς απαιτείται
καλή γνώση του υψομέτρου του γεωειδούς Ν, με ακρίβεια αντίστοιχη
των γεωδαιτικών εργασιών, κυρίως για περιοχές με έντονες μεταβολές
στη μορφή του γεωειδούς.
Τα γεωδυναμικά μοντέλα που χρησιμοποιούνται σήμερα δεν μπορούν
σε πολλές περιπτώσεις να δώσουν ακριβείς και αξιόπιστες προσεγγίσεις
των τιμών Ν, ξ, η, σε τμήματα της γης που παρουσιάζουν έντονο και
ανομοιόμορφο τοπογραφικό ανάγλυφο, όπως η Νίσυρος [Λάμπρου Ε.
2003].
Για τον άμεσο υπολογισμό του τοπικού μοντέλου πρέπει τα υψόμετρα
των κορυφών του δικτύου να μετρηθούν με δύο τρόπους. Δηλαδή σε
κάθε σημείο να υπολογιστεί το γεωμετρικό αλλά και το ορθομετρικό
υψόμετρο, αφού μετρηθούν οι ορθομετρικές και γεωμετρικές
υψομετρικές διαφορές μεταξύ τους.
Στην εικόνα 3.6 παρουσιάζονται οι συνδέσεις, δηλαδή οι 28
υψομετρικές διαφορές μεταξύ των κορυφών του δικτύου. Οι συνδέσεις
αυτές έγιναν με σκοπό κάθε σημείο-κορυφή να συνδέεται με τουλάχιστον
τρία άλλα, ώστε να υπάρχει ικανός βαθμός ελευθερίας για την επίλυσή
του.
Στις σελίδες που ακολουθούν παρουσιάζονται οι ''ταυτότητες'' των
κορυφών του δικτύου, που περιλαμβάνουν σημαντικές πληροφορίες κάθε
σημείου.
Τα υψόμετρα που αναφέρονται στα σημεία έχουν υπολογιστεί με
μεθόδους που αναλύονται παρακάτω. Αυτές οι πληροφορίες είναι οι
εξής:
I.
II.
III.

IV.
V.
VI.

η ονομασία
φωτογραφίες του σημείου από το πεδίο
ένα απόσπασμα της τοποθεσίας του σημείου από το google
earth που αναφέρεται στην ευρύτερη περιοχή της κάθε
κορυφής
μία περιγραφή του σημείου που αφορά την ακριβή τοποθεσία
του
οι καρτεσιανές και οι γεωδαιτικές του συντεταγμένες (στο
ΕΓΣΑ 87 και αντίστοιχα στο WGS 84)
καθώς και τα υψόμετρά τους (ορθομετρικά και γεωμετρικά)
όπως προέκυψαν από την επίλυση των δικτύων, η οποία
αναλύεται παρακάτω.
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Σκοπός της δημιουργίας των ''ταυτοτήτων'' των κορυφών, είναι η
εύκολη εύρεση των κορυφών σε περίπτωση που χρειαστεί να
αναζητηθούν. Η συγκέντρωση όλων των απαραίτητων πληροφοριών
δίνει την δυνατότητα στον εκάστοτε χρήστη να βρει το ακριβές
σημείο εγκατάστασης της κάθε κορυφής, ή να χρησιμοποιήσει τις
πληροφορίες που χρειάζεται, με μεγάλη ευκολία.

Εικόνα 3.6: Συνδέσεις κορυφών δικτύου
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ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΗΜΕΙΟΥ Τ1

Εικόνα της περιοχής του σημείου
ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ
ΚΑΡΤΕΣΙΑΝΕΣ (ΕΓΣΑ87)
x= 783214.857 m
y= 4057180.871 m
Ορθομετρικό υψόμετρο:
H= 27.987 m
ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΕΣ (WGS84)
φ= 36° 37' 14.42142"
λ= 27° 10' 06.88160''
h= 58.443 m

Εικόνα σημείου στο πεδίο
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Η κορυφή Τ1, με την ονομασία Ακρωτήρι και κωδικό 253012, είναι
βάθρο της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού που βρίσκεται στην είσοδο
του οικισμού των Πάλων στην αριστερή πλευρά του δρόμου, στην
μεγάλη δεξιά στροφή από το Μανδράκι προς τους Πάλους.
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ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΗΜΕΙΟΥ Τ2

Εικόνα της περιοχής του σημείου
ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ
ΚΑΡΤΕΣΙΑΝΕΣ (ΕΓΣΑ87)
x= 780662.148 m
y= 4056432.891 m
Ορθομετρικό υψόμετρο:
H= 2.123 m
ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΕΣ (WGS84)
φ= 36° 36' 52.92398"
λ= 27° 08' 23.29247"
h= 32.623 m

Εικόνα σημείου στο πεδίο
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Η κορυφή Τ2 είναι ορειχάλκινο μπουλόνι πακτωμένο με εποξειδική
ρητίνη στην προβλήτα του λιμανιού της Νισύρου.
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ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΗΜΕΙΟΥ KASTRO

Εικόνα της περιοχής του σημείου
ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ
ΚΑΡΤΕΣΙΑΝΕΣ (ΕΓΣΑ87)
x= 779844.201 m
y= 4055457.535 m
Ορθομετρικό υψόμετρο:
H= 112.374 m
ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΕΣ (WGS84)
φ= 36° 36' 22.16984"
λ= 27° 07' 49.10874"
h = 142.887 m

Εικόνα σημείου στο πεδίο
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Η κορυφή KASTRO είναι βάθρο της γεωγραφικής υπηρεσίας
Στρατού, με κωδικό 253011 και ονομασία Παλαιόκαστρο, που βρίσκεται
μέσα στο κάστρο του νησιού στην περιοχή Μανδράκι. Το βάθρο είναι
κατεστραμμένο στην πάνω του μεριά από κεραυνό. Τα υψόμετρα
αναφέρονται στο Reper που βρίσκεται στη βάση του βάθρου
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ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΗΜΕΙΟΥ 3010

Εικόνα της περιοχής του σημείου
ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ
ΚΑΡΤΕΣΙΑΝΕΣ (ΕΓΣΑ87)
x= 783374.461 m
y= 4055465.157 m
Ορθομετρικό υψόμετρο:
H= 453.807 m
ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΕΣ (WGS84)
φ= 36° 36' 18.62430"
λ= 27° 10' 10.96424"
h = 484.182 m

Εικόνα σημείου στο πεδίο
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Η κορυφή 253010, με την ονομασία Αγ. Αθανάσιος, είναι βάθρο της
Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού. που βρίσκεται τοποθετημένο σε λόφο
πάνω από τον οικισμό Εμποριό, πάνω από το εκκλησάκι της Αγίας
Δύναμης.
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ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΗΜΕΙΟΥ G1

Εικόνα της περιοχής του σημείου
ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ
ΚΑΡΤΕΣΙΑΝΕΣ (ΕΓΣΑ87)
x= 781869.637m
y= 4056308.179 m
Ορθομετρικό υψόμετρο:
H= 3.239 m
ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΕΣ (WGS84)
φ= 36° 36' 47.51987"
λ= 27° 09' 11.59948"

Εικόνα σημείου στο πεδίο

h = 33.704 m

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Η κορυφή G1 είναι ορειχάλκινο μπουλόνι που βρίσκεται στο μώλο
στην περιοχή Λουτρά του νησιού.
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ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΗΜΕΙΟΥ G2

Εικόνα της περιοχής του σημείου
ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ
ΚΑΡΤΕΣΙΑΝΕΣ (ΕΓΣΑ87)
x= 781785.959 m
y= 4055053.386 m
Ορθομετρικό υψόμετρο:
H= 259.919 m
ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΕΣ (WGS84)
φ= 36° 36' 06.97595"
λ= 27° 09' 06.57625"

Εικόνα σημείου στο πεδίο

h = 290.342 m

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Η κορυφή G2 είναι ορειχάλκινο μπουλόνι που βρίσκεται πακτωμένη
στην οροφή του ιερού ναού στο μοναστήρι της Ευαγγελίστριας.
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ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΗΜΕΙΟΥ G3

Εικόνα της περιοχής του σημείου
ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ
ΚΑΡΤΕΣΙΑΝΕΣ (ΕΓΣΑ87)
x= 786490.282 m
y= 4054692.983 m
Ορθομετρικό υψόμετρο:
H= 3.173 m
ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΕΣ (WGS84)
φ= 36° 35' 50.25135"
λ= 27° 12' 15.15432
h = 33.349 m

Εικόνα σημείου στο πεδίο
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Η κορυφή G3 είναι ορειχάλκινο μπουλόνι τοποθετημένο στο τέλος
της ασφαλτοστρωμένης οδού που οδηγεί από τους Πάλλους στην
παραλία της Παχιάς Άμμου.
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ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΗΜΕΙΟΥ G4

Εικόνα της περιοχής του σημείου
ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ
ΚΑΡΤΕΣΙΑΝΕΣ (ΕΓΣΑ87)
x= 783218.564 m
y= 4052526.453 m
Ορθομετρικό υψόμετρο:
H= 112.615 m
ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΕΣ (WGS84)
φ= 36° 34' 43.56431"
λ= 27° 10' 00.80318
h = 142.835 m

Εικόνα σημείου στο πεδίο
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Η κορυφή G4 είναι ορειχάλκινο μπουλόνι και είναι εγκατεστημένη
στον πεζόδρομο στον περιβάλλοντα χώρο του κρατήρα Στέφανου λίγο
μετά το περίπτερο.
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ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΗΜΕΙΟΥ G5

Εικόνα της περιοχής του σημείου
ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ
ΚΑΡΤΕΣΙΑΝΕΣ (ΕΓΣΑ87)
x= 785616.911 m
y= 4053757.004 m
Ορθομετρικό υψόμετρο:
H= 277.099 m
ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΕΣ (WGS84)
φ= 36° 35' 20.86543"
λ= 27° 11' 38.80571"
h = 307.265 m

Εικόνα σημείου στο πεδίο
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Η κορυφή G5 είναι ορειχάλκινο μπουλόνι τοποθετημένο στον
εξωτερικό χώρο του μοναστηριού Παναγία Κυρά, έξω από τον
μαντρότοιχο στο τέλος του τσιμέντου.
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ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΗΜΕΙΟΥ G6

Εικόνα της περιοχής του σημείου
ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ
ΚΑΡΤΕΣΙΑΝΕΣ (ΕΓΣΑ87)
x= 784999.526 m
y= 4051408.989 m
Ορθομετρικό υψόμετρο:
H= 273.709 m
ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΕΣ (WGS84)
φ= 36° 34' 05.44554"
λ= 27° 11' 10.86801"

Εικόνα σημείου στο πεδίο

h = 303.750 m

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Η κορυφή G6 είναι ορειχάλκινο μπουλόνι τοποθετημένο στην
αριστερή οριογραμμή του δρόμου που οδηγεί από τα Νικιά στο Αυλάκι.

- 49 -

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΗΜΕΙΟΥ G7

Εικόνα της περιοχής του σημείου
ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ
ΚΑΡΤΕΣΙΑΝΕΣ (ΕΓΣΑ87)
x= 784098.216 m
y= 4050366.326 m
Ορθομετρικό υψόμετρο:
H= 33.808 m
ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΕΣ (WGS84)
φ= 36° 33' 32.62594"
λ= 27° 10' 33.27643"

Εικόνα σημείου στο πεδίο

h = 63.822 m

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Η κορυφή G7 είναι ορειχάλκινο μπουλόνι τοποθετημένο στον
προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού του Αγίου Παντελεήμονα στον οικισμό
Αυλάκι του νησιού.
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ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΗΜΕΙΟΥ G8

Εικόνα της περιοχής του σημείου
ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ
ΚΑΡΤΕΣΙΑΝΕΣ (ΕΓΣΑ87)
x= 781581.945 m
y= 4052288.098 m
Ορθομετρικό υψόμετρο:
H= 280.835 m
ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΕΣ (WGS84)
φ= 36° 34' 37.58397"
λ= 27° 08' 54.73299"
h = 311.141 m

Εικόνα σημείου στο πεδίο
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Η κορυφή G8 είναι ορειχάλκινο μπουλόνι τοποθετημένο στην δεξιά
οριογραμμή του δρόμου που οδηγεί από το Κάστρο προς τον Σταυρό, σε
απόσταση 500 μέτρων από το μοναστήρι του Σταυρού.
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ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΗΜΕΙΟΥ G9

Εικόνα της περιοχής του σημείου
ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ
ΚΑΡΤΕΣΙΑΝΕΣ (ΕΓΣΑ87)
x= 780589.830m
y= 4053855.413 m
Ορθομετρικό υψόμετρο:
H= 252.468 m
ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΕΣ (WGS84)
φ= 36° 35' 29.42523"
λ= 27° 08' 16.92948"

Εικόνα σημείου στο πεδίο

h = 282.886 m

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Η κορυφή G9 είναι ορειχάλκινο μπουλόνι στο έδαφος και βρίσκεται
στο δρόμο που οδηγεί από το Kάστρο προς το μοναστήρι του Σταυρού
στην δεξιά οριογραμμή του δρόμου.
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3.3. Μετρήσεις γεωμετρικών υψομετρικών διαφορών
Για τον προσδιορισμό των γεωμετρικών υψομετρικών διαφορών
μετρήθηκαν οι βάσεις οι οποίες επιλύθηκαν ανεξάρτητα η κάθε μία και
υπολογίστηκε το Δh μεταξύ των δύο σημείων που ήταν τοποθετημένοι οι
δέκτες.
Ως σταθερό σημείο θεωρήθηκε η κορυφή Τ1 με γεωμετρικό υψόμετρο
ℎ 𝑇𝑇1 =58.443m.

H τιμή του υψομέτρου, προσδιορίστηκε στο πλαίσιο των εργασιών
του HEPOS (HEllenic POsitioning System) με μετρήσεις από τους
μόνιμους σταθμούς της Ρόδου (087Α) και της Κω (086Α) [Γιαννίου,
2010].

Για την επίλυση του δικτύου χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος του
σχετικού στατικού εντοπισμού, με χρήση δεκτών δύο συχνοτήτων (L1
και L2) του συστήματος GPS, πραγματοποιώντας μετρήσεις φάσης του
φέροντος κύματος.
Οι δέκτες τοποθετήθηκαν στα απαραίτητα σημεία και έμειναν σε
κάθε στάση από 30 λεπτά έως και μιάμιση ώρα, ανάλογα με το μέγεθος
της βάσης.
Το αποτέλεσμα αυτών των μετρήσεων ήταν να προκύψουν οι
γεωμετρικές υψομετρικές διαφορές μεταξύ των κορυφών του δικτύου. Η
επιλογή της συγκεκριμένης μεθόδου του σχετικού στατικού εντοπισμού
έγινε κυρίως διότι τα αποτελέσματα του παρέχουν αβεβαιότητα λίγων
εκατοστών.
Στόχος της επιλογής με δέκτες δύο συχνοτήτων ήταν η αντιμετώπιση
της ιονοσφαιρικής διάθλασης, η οποία επηρεάζει άμεσα την συχνότητα.
Επιπλέον, ένας τέτοιος δέκτης, σύμφωνα με τον κατασκευαστή δίνει την
δυνατότητα επίλυσης της βάσης με μικρό χρονικό διάστημα παραμονής
στο σημείο που ζητούνται οι συντεταγμένες, περίπου 10min, παρέχοντας
ταυτόχρονα ικανοποιητική ακρίβεια.
Στο σχήμα 3.1 φαίνονται όλες οι γεωμετρικές υψομετρικές διαφορές
του δικτύου.
Τα μήκη των βάσεων και το μέσο τετραγωνικό σφάλμα για κάθε μία
υψομετρική διαφορά παρουσιάζονται στον πίνακα 3.1
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Χάρτης 3.1: Οι γεωμετρικές υψομετρικές διαφορές
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ΒΑΣΗ
T1-G1
T2-T1
G1-KASTRO
T2-KASTRO
T1-KASTRO
T2-G3
G3-T1
T2-G1
G3-G1
T2-G2
KASTRO-G2
T1-G2
G2-G3
G8-G6
G8-G7
G8-G4
G2-G1
G9-T2
G9-KASTRO
G7-G6
G4-G6
G6-G5
G5-G3
G4-3010
3010-T1
G4-G7
3010-G6
3010-G3

ΜΗΚΟΣ RMS (Δh)
ΒΑΣΗΣ(m)
(mm)
1602.712
2658.594
2198.495
1276.979
3784.578
6077.090
4110.042
1213.247
4890.351
1788.408
1985.567
2563.167
4721.612
3526.743
3164.332
1652.913
1246.139
2578.708
1767.312
1377.398
2101.225
2422.594
1279.384
2939.415
1722.147
2330.954
4365.533
3241.550

±6
±5
±7
±6
±5
±9
±6
±6
±8
±6
±5
±5
±7
±11
±15
±6
±5
±22
±5
±6
±13
±21
±5
±19
±8
±18
±12
±10

Πίνακας 3.1: Στοιχεία της επίλυσης των βάσεων με το GPS
Για τις μετρήσεις χρησιμοποιήθηκαν οι δέκτες Trimble 5800. Το
σύστημα Trimble 5800 έχει το χαρακτηριστικό ότι ενσωματώνει σε μία
και μόνη συμπαγή και ελαφριά συσκευή τον δέκτη GPS, το σύστημα
ασύρματης επικοινωνίας καθώς και τις κεραίες αυτών. Το βάρος του
δέκτη είναι μόλις 1.21 Kg (Εικόνα 3.5).
Το σύστημα Trimble 5800 έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
 Λειτουργεί με τα χειριστήρια ACU, TCU και TSC2 της Trimbe και
υποστηρίζει επικοινωνία Bluetooth με αυτά. Η δυνατότητα αυτή κάνει
δυνατή τη λειτουργία του συστήματος χωρίς κανένα καλώδιο.
 Το συνολικό βάρος του κινητού δέκτη μαζί με τον στυλεό, το
χειριστήριο και την μπαταρία είναι μόλις 3.67 Kg .
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 Υποστηρίζει δυνατότητα επικοινωνίας μέσω UHF, GSM και GPRS
για την λήψη διορθώσεων RTK.
 Παρέχει στον χρήστη την δυνατότητα των παρακάτω μεθόδων
εντοπισμού με τις αντίστοιχες ακρίβειες που δίνει ο
κατασκευαστής.( Στην παρένθεση παρατίθενται οι αβεβαιότητες
RMS, που έχουν παρατηρηθεί σε πραγματικές συνθήκες
μετρήσεων πεδίου, εξαρτώμενες πάντα από το μήκος της βάσης).
 Γρήγορου στατικού (Fast Static)
 Οριζοντιογραφική ακρίβεια (Horizontal Accuracy):
± 5mm ± 0.5ppm RMS (x baseline length) (μερικά mm)
 Κατακόρυφη ακρίβεια (Vertical Accuracy):
± 5mm ± 1 ppm RMS (x baseline length) (τάξη εκατοστού)
 Κινηματικού (PPK)
 Οριζοντιογραφική ακρίβεια (Horizontal Accuracy):
± 10mm ± 1ppm RMS (x baseline length) (1 έ𝜔𝜔𝜔𝜔 2𝑐𝑐𝑐𝑐)
 Κατακόρυφη ακρίβεια (Vertical Accuracy):
± 20mm ± 1ppm RMS (x baseline length) (3 έως 5 cm ±1𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝)
 Κινηματικού σε πραγματικό χρόνο (RTK)
 Οριζοντιογραφική ακρίβεια (Horizontal Accuracy):
± 10mm ± 1ppm RMS (x baseline length) (1 έ𝜔𝜔𝜔𝜔2 𝑐𝑐𝑐𝑐 ±
1𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝)
 Κατακόρυφη ακρίβεια (Vertical Accuracy):
±20mm ±1ppm RMS (x baseline length) (3 έ𝜔𝜔𝜔𝜔 5 𝑐𝑐𝑐𝑐 ±
1𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝)

Εικόνα 3.7: Δέκτης GPS Trimble 5800

- 56 -

3.4. Μετρήσεις ορθομετρικών υψομετρικών διαφορών
Όπως και στο γεωμετρικό υψομετρικό δίκτυο έτσι και στο
ορθομετρικό, ως σταθερό σημείο θεωρήθηκε η κορυφή Τ1, της οποίας η
τιμή είναι 𝐻𝐻𝑇𝑇1 = 27.987 m υπολογισμένη από την Γεωγραφική Υπηρεσία
Στρατού.
Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε ώστε να υπολογιστούν οι
ορθομετρικές υψομετρικές διαφορές μεταξύ των κορυφών του δικτύου
ήταν η Τριγωνομετρική Υψομετρία Ακριβείας (ΤΡ.Υ.Α). Η
συγκεκριμένη μέθοδος εφαρμόστηκε γιατί η ακρίβεια που παρέχει είναι
ικανοποιητική, της τάξης των μερικών χιλιοστών.

Για να επιτευχθεί όσο τον δυνατόν καλύτερη ακρίβεια στις μετρήσεις,
ο αριθμός των στάσεων μεταξύ των σημείων που εφαρμόστηκε η
μέθοδος, έπρεπε να είναι όσο τον δυνατόν μικρότερος. Κατά την
εφαρμογή της μεθόδου διαπιστώθηκε ότι υπήρχαν αρκετά εμπόδια
μεταξύ των κορυφών του δικτύου (κτίρια, λόφοι, βουνά, χαράδρες και
θάλασσες). Αυτό αποτέλεσε σημαντικό πρόβλημα, αφού πολλά από τα
σημεία δεν ήταν ορατά και σε πολλές περιπτώσεις δεν ήταν προσβάσιμα.
Έτσι, έγινε αναγκαστική η αύξηση του αριθμού των στάσεων σε
ορισμένες διαδρομές. Παρ όλα τα εμπόδια, οι στάσεις που έγιναν δεν
ξεπέρασαν τις εννέα (μόνο μεταξύ των σημείων G3-G1) και οι
αποστάσεις τους κυμαίνονται από 150 έως 1300 μέτρα..
Για κάθε ΤΡ.Υ.Α. που εφαρμόστηκε υπολογίστηκε το σφάλμα μεταξύ
των στάσεων που έγιναν. Ο υπολογισμός αυτός έγινε μέσω της σχέσης
2.21.
Εφαρμόζοντας την σχέση 2.21 με δεδομένα :
𝑧𝑧 = 95𝑔𝑔 ,𝜎𝜎𝐷𝐷 = ±3𝑚𝑚𝑚𝑚,𝜎𝜎𝑧𝑧 = ±3𝑐𝑐𝑐𝑐

προέκυψε ότι το σφάλμα για απόσταση 500 μέτρων και για απόσταση
1000 μέτρων είναι 𝜎𝜎𝛥𝛥𝛥𝛥 = ±2.5𝑚𝑚𝑚𝑚 και 𝜎𝜎𝛥𝛥𝛥𝛥 = ±5𝑚𝑚𝑚𝑚 αντίστοιχα.

Με εφαρμογή της σχέσης 2.19 υπολογίστηκε το σφάλμα της κάθε
ΤΡ.Υ.Α. ανάλογα με τον αριθμό των στάσεων τους.
Έτσι, τα αποτελέσματα που προέκυψαν είναι τα εξής:
•
•
•
•
•

Για 2 στάσεις το σφάλμα είναι: 𝜎𝜎𝛥𝛥𝛥𝛥
Για 3 στάσεις το σφάλμα είναι: 𝜎𝜎𝛥𝛥𝛥𝛥
Για 4 στάσεις το σφάλμα είναι: 𝜎𝜎𝛥𝛥𝛥𝛥
Για 5 στάσεις το σφάλμα είναι: 𝜎𝜎𝛥𝛥𝛥𝛥
Για 7 στάσεις το σφάλμα είναι: 𝜎𝜎𝛥𝛥𝛥𝛥
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= ±3.6 𝑚𝑚𝑚𝑚
= ±3 𝑚𝑚𝑚𝑚
= ±4 𝑚𝑚𝑚𝑚
= ±4.3 𝑚𝑚𝑚𝑚
= ±5.2 𝑚𝑚𝑚𝑚

• Για 9 στάσεις το σφάλμα είναι: 𝜎𝜎𝛥𝛥𝛥𝛥 = ±5.5 𝑚𝑚𝑚𝑚

Στον πίνακα που ακολουθεί (πίνακας 3.2) παρουσιάζονται οι
συνδέσεις μεταξύ των κορυφών, καθώς και το σφάλμα που υπολογίστηκε
για κάθε μία.
Για τις υψομετρικές διαφορές Τ1-Τ2, Τ1- KASTRO καιT1-3010 δεν
εφαρμόστηκε ΤΡ.Υ.Α. αφού τα σημεία Τ1, KASTRO και 3010 είναι
βάθρα της Γ.Υ.Σ και άρα είναι γνωστά τα ορθομετρικά τους υψόμετρα.
Η κορυφή Τ2 είναι σημείο του τριγωνομετρικού δικτύου του
μαθήματος ''Μεγάλες Γεωδαιτικές Ασκήσεις ΙΙ'' και η υψομετρική
διαφορά Τ1-Τ2 έχει υπολογιστεί από τις μετρήσεις του δικτύου.
Στον χάρτη 3.2 παρουσιάζονται όλες οι ορθομετρικές υψομετρικές
διαφορές του δικτύου, καθώς και η φορά με την οποίο
πραγματοποιήθηκαν οι μετρήσεις, δηλαδή από ποιό προς ποιό σημείο
αναφέρεται η υψομετρική διαφορά.
Για την εκτέλεση των μετρήσεων της Τριγωνομετρικής Υψομετρίας
Ακριβείας χρησιμοποιήθηκαν οι γεωδαιτικοί σταθμοί (total station),
ΤΜ30 και TCRΜ1201 της εταιρείας Leica. Η επιλογή των
συγκεκριμένων οργάνων δεν ήταν τυχαία.
Από την εφαρμογή του νόμου μετάδοσης σφαλμάτων προκύπτει ότι ο
παράγοντας που επηρεάζει περισσότερο το σφάλμα των μετρήσεων είναι
η κατακόρυφη γωνία. Επομένως, τα όργανα που πρέπει να
χρησιμοποιηθούν σε μια τέτοια διαδικασία θα πρέπει να έχουν καλή
γωνιομετρική ακρίβεια, κάτι το οποίο έχουν οι παραπάνω γεωδαιτικοί
σταθμοί.
ΤΜ30:
 γωνιομετρική ακρίβεια ±1.5𝑐𝑐𝑐𝑐 ή 0.5''
 ±0.6 mm ± 1 ppm σε πρίσμα,± 2 mm ± 2 ppm σε οποιαδήποτε
άλλη επιφάνεια
 λειτουργεί σε οποιεσδήποτε περιβαλλοντολογικές συνθήκες,
παρέχοντας στον χρήστη εξίσου αξιόπιστη πληροφορία
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Εικόνα 3.8: Γεωδαιτικός Σταθμός Leica ΤΜ30

TCRΜ 1201:
 υψηλή γωνιομετρική ακρίβεια ±3𝑐𝑐𝑐𝑐 ή ±1''

 ±1𝑚𝑚𝑚𝑚 ±1𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 σε πρίσμα,±2𝑚𝑚𝑚𝑚 ± 10𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 σε οποιαδήποτε
άλλη επιφάνεια, για αποστάσεις από 5 έως 2000 μέτρα
 λειτουργεί σε οποιεσδήποτε περιβαλλοντολογικές συνθήκες,
παρέχοντας στον χρήστη εξίσου αξιόπιστη πληροφορία

Και οι δύο γεωδαιτικοί σταθμοί έχουν την δυνατότητα να
πραγματοποιούν μετρήσεις και με την τεχνολογία reflectorless.
Στον πίνακα 3.3 παρουσιάζονται οι ορθομετρικές και γεωμετρικές
υψομετρικές διαφορές μεταξύ των κορυφών, καθώς και οι διαφορές ΔΝ
της αποχής του γεωειδούς όπως προέκυψε από την αφαίρεση των
μετρημένων υψομετρικών διαφορών.
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Χάρτης 3.2: Οι ορθομετρικές υψομετρικές διαφορές του δικτύου
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ΚΟΡΥΦΕΣ

ΣΤΑΣΕΙΣ
ΣΦΑΛΜΑ
ΤΡ.Υ.Α.
(mm)
T1-T2
G5-G6
5
±4.3
3010-G4
3
±3
G3-G5
2
±3.6
G6-G4
3
±3
T2-G9
3
±3
G7-G4
3
±3
G1-T2
2
±2
G6-G7
2
±2
T1-KASTRO
G2-T1
3
±3
T1-3010
G2-G1
4
±4
G2-G3
5
±4.3
T1-G3
7
±5.2
T2-G3
7
±5.2
T2-G2
3
±3
G8-G7
4
±4
G1-T1
2
±3.6
G4-G8
3
±3
3010-G3
3
±3
G8-G6
4
±4
G6-3010
3
±3
G1-KASTRO
4
±4
G9-KASTRO
2
±3.6
KASTRO-G2
5
±4.3
KASTRO-T2
5
±5
G3-G1
9
±7
Πίνακας 3.2:Στοιχεία μετρήσεων ορθομετρικών υψομετρικών
διαφορών ΤΡ.Υ.Α.
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ΜΕΤΡΗΣΗ

ΔΗ (m)

Δh (m)

ΔΝ =Δh-ΔΗ
(m)

KASTRO G9
KASTROG2
KASTROT1
KASTROT2
T2 T1
T2 G1
T2 G3
G9 T2
G2 T2
G2 G1
G2 T1
G2G3
T1 G1
T1 3010
T1G3
G1 KASTRO
G3G1
3010G3
G5G3
G6G5
G63010
G7G6
G7G4
G7G8
G8G6
G4G8
G43010
G4G6

140.100
147.551
-84.382
-110.251
25.870
1.117
1.051
-250.339
-257.794
-256.677
-231.923
-256.754
-24.739
425.827
-24.809
109.151
0.071
-450.630
-273.923
3.393
180.094
239.904
78.809
247.022
-7.131
168.220
341.194
161.094

139.978
147.467
-84.436
-110.260
25.815
1.078
0.730
-250.285
-257.705
-256.627
-231.897
-257.010
-24.736
425.736
-25.089
109.183
0.346
-450.840
-273.914
3.518
180.432
239.922
79.006
247.331
-7.390
168.295
341.344
160.923

-0.122
-0.084
-0.054
-0.009
-0.055
-0.039
-0.321
0.054
0.089
0.05
0.026
-0.256
0.003
-0.091
-0.28
0.032
0.275
-0.21
0.009
0.125
0.338
0.018
0.197
0.309
-0.259
0.075
0.15
-0.171

Πίνακας 3.3: Ορθομετρικές και Γεωμετρικές υψομετρικές διαφορές
των κορυφών του δικτύου και μεταβολή της αποχής του γεωειδούς ΔΝ

3.5. Επίλυση δικτύων
Σκοπός της επίλυσης είναι η εύρεση των τιμών των ορθομετρικών και
γεωμετρικών υψομέτρων του δικτύου, ώστε με την αφαίρεση τους να
προκύψει η αποχή του γεωειδούς σε κάθε σημείο και να υπολογιστεί το
τοπικό μοντέλο της αποχής του γεωειδούς.
Επειδή πρόκειται για ελεύθερο δίκτυο οι ανεξάρτητες παράμετροι που
μπορούν να υπολογιστούν είναι m=13-1=12. Αφού οι μετρήσεις που
πραγματοποιήθηκαν είναι n=28 και οι άγνωστοι είναι m=12 μπορεί να
υπολογιστεί ο βαθμός ελευθερίας ο οποίος είναι r=n-m=28-12=16.
Υπολογίζονται τα κλεισίματα των τριγώνων που σχηματίζονται από
τις κορυφές του δικτύου.
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Τα τρίγωνα αυτά, ως κλειστό γεωμετρικό σχήμα, έχουν την ιδιότητα
ότι αν προστεθούν οι υψομετρικές διαφορές, που αποτελούν τις πλευρές
τους, το αποτέλεσμα που θα προκύψει θα πρέπει να είναι μηδέν, αν δεν
υπήρχε σφάλμα στις μετρήσεις, κάτι το οποίο δεν συμβαίνει.
Στον πίνακα 3.4 παρουσιάζεται το μέσο κλείσιμο των τριγώνων των
δύο δικτύων.
ΤΡΙΓΩΝΟ

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΔΗ
(mm)

ΚΛΕΙΣΙΜΟ Δh
(mm)

KASTRO-Τ2-G2
KASTRO-Τ2-G9
KASTRO-Τ1-G1
KASTRO-Τ1-Τ2
Τ2-Τ1-G1
T2-G1-G2
G1-T1-G2
T1-G1-G3
G2-G1-G3
3010-T1-G3
3010-G6-G4
G4-G6-G7
G6-G7-G8
G8-G4-G7
G8-G4-G6
Μέσο κλείσιμο

8
12
30
1
14
0
15
1
6
6
6
1
13
7
5
8

22
47
11
9
1
0
6
2
37
15
12
7
19
30
18
15

Πίνακας 3.4: Κλείσιμο τριγώνων μεταξύ των κορυφών
Το πρώτο στάδιο υπολογισμού είναι η δημιουργία των εξισώσεων
παρατήρησης. Οι εξισώσεις αυτές είναι όσες και οι υψομετρικές
διαφορές μεταξύ των κορυφών.
Στους πίνακες 3.5 και 3.6 που ακολουθούν, φαίνονται οι εξισώσεις
παρατήρησης των ορθομετρικών και γεωμετρικών υψομετρικών
διαφορών του δικτύου.
Με βάση την μέθοδο των εμμέσων παρατηρήσεων από την Μέθοδο
Ελαχίστων Τετραγώνων (Μ.Ε.Τ.) δημιουργήθηκε ο πίνακας Α. Είναι
ένας πίνακας που έχει γραμμές όσες και οι εξισώσεις παρατήρησης
(δηλαδή 28) και στήλες όσες και οι άγνωστες κορυφές του δικτύου
(Α=28 × 12).
Όσες εξισώσεις παρατήρησης περιέχουν το σταθερό σημείο του
δικτύου, στο δεύτερο μέλος τους προστίθεται το γνωστό υψόμετρο. Έτσι,
οι αντίστοιχες εξισώσεις παρατήρησης, οι οποίες επισημαίνονται στους
παραπάνω πίνακες με γκρι χρώμα, διαμορφώνονται ως εξής:
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• Για ορθομετρικές υψομετρικές διαφορές
𝛥𝛥𝛥𝛥𝑇𝑇1−𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾 = 𝐻𝐻𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾 − 𝐻𝐻𝑇𝑇1 = 84.382 ↔ 𝑯𝑯𝑲𝑲𝑲𝑲𝑲𝑲𝑲𝑲𝑲𝑲𝑲𝑲 = 112.423m
𝛥𝛥𝛥𝛥𝑇𝑇2−𝑇𝑇1 = 𝐻𝐻𝑇𝑇1 − 𝐻𝐻𝑇𝑇2 = 25.870 ↔ 𝑯𝑯𝑻𝑻𝑻𝑻 = 𝟐𝟐. 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 𝒎𝒎
𝛥𝛥𝛥𝛥𝐺𝐺1−𝑇𝑇1 = 𝐻𝐻𝑇𝑇1 − 𝐻𝐻𝐺𝐺1 = −24.739 ↔ 𝑯𝑯𝑮𝑮𝑮𝑮 = 𝟓𝟓𝟓𝟓. 𝟕𝟕𝟕𝟕𝟕𝟕 𝒎𝒎
𝛥𝛥𝛥𝛥𝑇𝑇1−𝐺𝐺2 = 𝐻𝐻𝐺𝐺2 − 𝐻𝐻𝑇𝑇1 = 231.923 ↔ 𝑯𝑯𝑮𝑮𝑮𝑮 = 𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐. 𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗 𝒎𝒎
𝛥𝛥𝛥𝛥𝑇𝑇1−3010 = 𝐻𝐻3010 − 𝐻𝐻𝑇𝑇1 = 425.827 ↔ 𝑯𝑯𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑 = 𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒. 𝟖𝟖𝟖𝟖𝟖𝟖 𝒎𝒎
𝛥𝛥𝛥𝛥𝐺𝐺3−𝑇𝑇1 = 𝐻𝐻𝑇𝑇1 − 𝐻𝐻𝐺𝐺3 = −25.089 ↔ 𝑯𝑯𝑮𝑮𝑮𝑮 = 𝟑𝟑. 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏

• Για γεωμετρικές υψομετρικές διαφορές
𝛥𝛥ℎ 𝑇𝑇1−𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾 = ℎ𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾 − ℎ 𝑇𝑇1 = 84.463 ↔ 𝒉𝒉𝑲𝑲𝑲𝑲𝑲𝑲𝑲𝑲𝑲𝑲𝑲𝑲 =142.879m
𝛥𝛥ℎ 𝑇𝑇2−𝑇𝑇1 = ℎ 𝑇𝑇1 − ℎ 𝑇𝑇2 = 25.815 ↔ 𝒉𝒉𝑻𝑻𝑻𝑻 = 𝟑𝟑𝟑𝟑. 𝟔𝟔𝟔𝟔𝟔𝟔 𝒎𝒎
𝛥𝛥ℎ𝐺𝐺1−𝑇𝑇1 = ℎ 𝑇𝑇1 − ℎ𝐺𝐺1 = −24.736 ↔ 𝒉𝒉𝑮𝑮𝑮𝑮 = 𝟖𝟖𝟖𝟖. 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 𝒎𝒎
𝛥𝛥ℎ 𝑇𝑇1−𝐺𝐺2 = ℎ𝐺𝐺2 − ℎ 𝑇𝑇1 = 231.897 ↔ 𝒉𝒉𝑮𝑮𝑮𝑮 = 𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐. 𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑 𝒎𝒎
𝛥𝛥ℎ 𝑇𝑇1−3010 = ℎ3010 − ℎ 𝑇𝑇1 = 425.736 ↔ 𝒉𝒉𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑 = 𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒. 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 𝒎𝒎
𝛥𝛥ℎ𝐺𝐺3−𝑇𝑇1 = ℎ 𝑇𝑇1 − ℎ𝐺𝐺3 = −25.089 ↔ 𝒉𝒉𝑮𝑮𝑮𝑮 = 𝟑𝟑𝟑𝟑. 𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑 𝒎𝒎

Εφόσον οι παρατηρήσεις θεωρούνται ισοβαρείς η εξίσωση με την
οποία θα προσδιοριστούν οι συνορθωμένες τιμές των κορυφών είναι :
όπου:

x = (𝐴𝐴𝑇𝑇 ∙ 𝐴𝐴−1 )−1 ∙ 𝐴𝐴𝑇𝑇 ∙ 𝛿𝛿𝑙𝑙

𝛢𝛢𝛵𝛵 : ο ανάστροφος πίνακας του πίνακα Α
𝐴𝐴−1 : ο αντίστροφος πίνακας του πίνακα Α
δl : ο πίνακας υψομετρικών διαφορών
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(3.2)

ΕΞΊΣΩΣΗ

ΔΗ (m)

140.100
𝛥𝛥𝛥𝛥𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾 −𝐺𝐺9 = 𝐻𝐻𝐺𝐺9 − 𝐻𝐻𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾
147.551
𝛥𝛥𝛥𝛥𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾 −𝐺𝐺2 = 𝐻𝐻𝐺𝐺2 − 𝐻𝐻𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾
-109.151
𝛥𝛥𝛥𝛥𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾 −𝐺𝐺1 = 𝐻𝐻𝐺𝐺1 − 𝐻𝐻𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾
84.382
𝛥𝛥𝛥𝛥𝑇𝑇1−𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾 = 𝐻𝐻𝑇𝑇1 − 𝐻𝐻𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾
-110.251
𝛥𝛥𝛥𝛥𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾 −𝑇𝑇2 = 𝐻𝐻𝑇𝑇2 − 𝐻𝐻𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾
25.870
𝛥𝛥𝛥𝛥𝑇𝑇2−𝑇𝑇1 = 𝐻𝐻𝑇𝑇1 − 𝐻𝐻𝑇𝑇2
1.117
𝛥𝛥𝛥𝛥𝑇𝑇2−𝐺𝐺1 = 𝐻𝐻𝐺𝐺1 − 𝐻𝐻𝑇𝑇2
1.051
𝛥𝛥𝛥𝛥𝑇𝑇2−𝐺𝐺3 = 𝐻𝐻𝐺𝐺3 − 𝐻𝐻𝑇𝑇2
257.194
𝛥𝛥𝛥𝛥𝑇𝑇2−𝐺𝐺2 = 𝐻𝐻𝐺𝐺2 − 𝐻𝐻𝑇𝑇2
250.339
𝛥𝛥𝛥𝛥𝑇𝑇2−𝐺𝐺9 = 𝐻𝐻𝐺𝐺9 − 𝐻𝐻𝑇𝑇2
-24.736
𝛥𝛥𝛥𝛥𝐺𝐺1−𝑇𝑇1 = 𝐻𝐻𝑇𝑇1 − 𝐻𝐻𝐺𝐺1
231.923
𝛥𝛥𝛥𝛥𝑇𝑇1−𝐺𝐺2 = 𝐻𝐻𝐺𝐺2 − 𝐻𝐻𝑇𝑇1
425.827
𝛥𝛥𝛥𝛥𝑇𝑇1−3010 = 𝐻𝐻3010 − 𝐻𝐻𝑇𝑇1
24.809
𝛥𝛥𝛥𝛥𝑇𝑇1−𝐺𝐺3 = 𝐻𝐻𝐺𝐺3 − 𝐻𝐻𝑇𝑇1
0.071
𝛥𝛥𝛥𝛥𝐺𝐺3−𝐺𝐺1 = 𝐻𝐻𝐺𝐺1 − 𝐻𝐻𝐺𝐺3
450.630
𝛥𝛥𝛥𝛥𝐺𝐺3−3010 = 𝐻𝐻3010 − 𝐻𝐻𝐺𝐺3
256.754
𝛥𝛥𝛥𝛥𝐺𝐺3−𝐺𝐺2 = 𝐻𝐻𝐺𝐺2 − 𝐻𝐻𝐺𝐺3
273.923
𝛥𝛥𝛥𝛥𝐺𝐺3−𝐺𝐺5 = 𝐻𝐻𝐺𝐺5 − 𝐻𝐻𝐺𝐺3
-3.393
𝛥𝛥𝛥𝛥𝐺𝐺5−𝐺𝐺6 = 𝐻𝐻𝐺𝐺6 − 𝐻𝐻𝐺𝐺5
180.094
𝛥𝛥𝛥𝛥𝐺𝐺6−3010 = 𝐻𝐻3010 − 𝐻𝐻𝐺𝐺6
-161.094
𝛥𝛥𝛥𝛥𝐺𝐺6−𝐺𝐺4 = 𝐻𝐻𝐺𝐺4 − 𝐻𝐻𝐺𝐺6
7.131
𝛥𝛥𝛥𝛥𝐺𝐺6−𝐺𝐺8 = 𝐻𝐻89 − 𝐻𝐻𝐺𝐺6
-239.904
𝛥𝛥𝛥𝛥𝐺𝐺6−𝐺𝐺7 = 𝐻𝐻𝐺𝐺7 − 𝐻𝐻𝐺𝐺6
78.809
𝛥𝛥𝛥𝛥𝐺𝐺7−𝐺𝐺4 = 𝐻𝐻𝐺𝐺4 − 𝐻𝐻𝐺𝐺7
247.022
𝛥𝛥𝛥𝛥𝐺𝐺7−𝐺𝐺8 = 𝐻𝐻𝐺𝐺8 − 𝐻𝐻𝐺𝐺7
-168.220
𝛥𝛥𝛥𝛥𝐺𝐺8−𝐺𝐺4 = 𝐻𝐻𝐺𝐺4 − 𝐻𝐻𝐺𝐺8
341.194
𝛥𝛥𝛥𝛥𝐺𝐺4−3010 = 𝐻𝐻3010 − 𝐻𝐻𝐺𝐺4
-256.677
𝛥𝛥𝛥𝛥𝐺𝐺2−𝐺𝐺1 = 𝐻𝐻𝐺𝐺1 − 𝐻𝐻𝐺𝐺2
Πίνακας 3.5: Εξισώσεις παρατήρησης ορθομετρικών υψομετρικών
διαφορών
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ΕΞΊΣΩΣΗ
Δh (m)
139.978
𝛥𝛥ℎ𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾 −𝐺𝐺9 = ℎ𝐺𝐺9 − ℎ𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾
147.467
𝛥𝛥ℎ𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾 −𝐺𝐺2 = ℎ𝐺𝐺2 − ℎ𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾
-109.183
𝛥𝛥ℎ𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾 −𝐺𝐺1 = ℎ𝐺𝐺1 − ℎ𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾
84.463
𝛥𝛥ℎ𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾 −𝑇𝑇1 = ℎ 𝑇𝑇1 − ℎ𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾
-110.260
𝛥𝛥ℎ𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾 −𝑇𝑇2 = ℎ 𝑇𝑇2 − ℎ𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾
25.815
𝛥𝛥ℎ 𝑇𝑇2−𝑇𝑇1 = ℎ 𝑇𝑇1 − ℎ 𝑇𝑇2
1.078
𝛥𝛥ℎ 𝑇𝑇2−𝐺𝐺1 = ℎ𝐺𝐺1 − ℎ 𝑇𝑇2
0.730
𝛥𝛥ℎ 𝑇𝑇2−𝐺𝐺3 = ℎ𝐺𝐺3 − ℎ 𝑇𝑇2
257.705
𝛥𝛥ℎ 𝑇𝑇2−𝐺𝐺2 = ℎ𝐺𝐺2 − ℎ 𝑇𝑇2
250.285
𝛥𝛥ℎ 𝑇𝑇2−𝐺𝐺9 = ℎ𝐺𝐺9 − ℎ 𝑇𝑇2
-24.736
𝛥𝛥ℎ 𝑇𝑇1−𝐺𝐺1 = ℎ𝐺𝐺1 − ℎ 𝑇𝑇1
231.897
𝛥𝛥ℎ 𝑇𝑇1−𝐺𝐺2 = ℎ𝐺𝐺2 − ℎ 𝑇𝑇1
425.736
𝛥𝛥ℎ 𝑇𝑇1−3010 = ℎ3010 − ℎ 𝑇𝑇1
25.089
𝛥𝛥ℎ 𝑇𝑇1−𝐺𝐺3 = ℎ𝐺𝐺3 − ℎ 𝑇𝑇1
0.346
𝛥𝛥ℎ𝐺𝐺3−𝐺𝐺1 = ℎ𝐺𝐺1 − ℎ𝐺𝐺3
450.840
𝛥𝛥ℎ𝐺𝐺3−3010 = ℎ3010 − ℎ𝐺𝐺3
257.010
𝛥𝛥ℎ𝐺𝐺3−𝐺𝐺2 = ℎ𝐺𝐺2 − ℎ𝐺𝐺3
273.914
𝛥𝛥ℎ𝐺𝐺3−𝐺𝐺5 = ℎ𝐺𝐺5 − ℎ𝐺𝐺3
-3.518
𝛥𝛥ℎ𝐺𝐺5−𝐺𝐺6 = ℎ𝐺𝐺6 − ℎ𝐺𝐺5
180.433
𝛥𝛥ℎ𝐺𝐺6−3010 = ℎ3010 − ℎ𝐺𝐺6
-160.923
𝛥𝛥ℎ𝐺𝐺6−𝐺𝐺4 = ℎ𝐺𝐺4 − ℎ𝐺𝐺6
7.390
𝛥𝛥ℎ𝐺𝐺6−𝐺𝐺8 = ℎ89 − ℎ𝐺𝐺6
-239.922
𝛥𝛥ℎ𝐺𝐺6−𝐺𝐺7 = ℎ𝐺𝐺7 − ℎ𝐺𝐺6
79.006
𝛥𝛥ℎ𝐺𝐺7−𝐺𝐺4 = ℎ𝐺𝐺4 − ℎ𝐺𝐺7
247.331
𝛥𝛥ℎ𝐺𝐺7−𝐺𝐺8 = ℎ𝐺𝐺8 − ℎ𝐺𝐺7
-168.295
𝛥𝛥ℎ𝐺𝐺8−𝐺𝐺4 = ℎ𝐺𝐺4 − ℎ𝐺𝐺8
341.344
𝛥𝛥ℎ𝐺𝐺4−3010 = ℎ3010 − ℎ𝐺𝐺4
-256.627
𝛥𝛥ℎ𝐺𝐺2−𝐺𝐺1 = ℎ𝐺𝐺1 − ℎ𝐺𝐺2
Πίνακας 3.6: Εξισώσεις παρατήρησης γεωμετρικών υψομετρικών
διαφορών
Το τελικό αποτέλεσμα της εξίσωσης 3.2, δηλαδή η παράμετρος x
είναι το υψόμετρο της κάθε κορυφής.
Ακολουθώντας την διαδικασία της μεθόδου, υπολογίστηκαν οι
πίνακες 𝛢𝛢𝛵𝛵 και 𝐴𝐴−1 .

Μέσω του Microsoft Excel υπολογίστηκαν οι πίνακες 𝛢𝛢𝛵𝛵 και 𝐴𝐴−1 και
έγινε η επίλυση της εξίσωσης 3.2.
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Οι πίνακες 𝛢𝛢𝛵𝛵 και 𝐴𝐴−1 όταν πολλαπλασιάστηκαν έδωσαν έναν
τετραγωνικό πίνακα διαστάσεων 12×12, τον πίνακα Ν, ο οποίος και
αντιστράφηκε (𝛮𝛮 −1 ).

Στον πίνακα 3.7, που ακολουθεί, παρουσιάζονται οι συνορθωμένες
τιμές των υψομέτρων των κορυφών και για τα δύο δίκτυα, τα σφάλματά
τους, καθώς και το σφάλμα κάθε επίλυσης, το οποίο υπολογίστηκε από
την σχέση 3.3:
𝜎𝜎0 = ±�

όπου:

[𝑢𝑢∙𝑢𝑢]

(3.3)

𝑛𝑛−𝑚𝑚

𝑢𝑢: πίνακας υπολοίπων
𝑛𝑛: ο αριθμός των εξισώσεων παρατήρησης του δικτύου (28)
𝑚𝑚:άγνωστοι
ΚΟΡΥΦΗ

KASTRO
3010
T2
G1
G2
G3
G4
G5
G6
G7
G8
G9
Τυπική απόκλιση
(𝜎𝜎0 )

Η(m)±𝜎𝜎𝛨𝛨 (mm)
112.374 ±3
453.807 ±4
2.123
±3
3.239
±3
259.919 ±3
3.173
±3
112.615 ±5
277.099 ±5
273.709 ±5
33.808 ±6
280.835 ±6
252.468 ±4
𝜎𝜎0 =± 0.005711
≅6mm

h(m)±𝜎𝜎ℎ (mm)

142.887 ±5
484.182 ±6
32.623 ±5
33.704 ±5
290.342 ±5
33.349 ±5
142.835 ±9
307.265 ±9
303.750 ±9
63.822 ±10
311.141 ±10
282.886 ±8
𝜎𝜎0 =± 0.009456m
≅10mm

Πίνακας 3.7: Ορθομετρικά και γεωμετρικά υψόμετρα

Το σφάλμα κάθε τιμής προέκυψε από τον πίνακα 𝑉𝑉𝑥𝑥 . Ο πίνακας αυτός
είναι ένας τετραγωνικός πίνακας, ο οποίος στην κύρια διαγώνιο του δίνει
τη μεταβλητότητα του κάθε συνορθωμένου υψομέτρου.
Από την παραπάνω διαδικασία επίλυσης των δύο υψομετρικών
δικτύων μπορεί να υπολογιστεί η αποχή του γεωειδούς. Η αποχή του
γεωειδούς προκύπτει από την αφαίρεση των συνορθωμένων τιμών των
κορυφών, όπως έχει αναφερθεί στο πρώτο κεφάλαιο.
Στον πίνακα 3.8 που ακολουθεί παρουσιάζονται τα ορθομετρικά και
γεωμετρικά υψόμετρα με τα σφάλματά τους, καθώς και η υπολογισμένη
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αποχή του γεωειδούς σε κάθε κορυφή του δικτύου, όπως επίσης και το
σφάλμα της σε αυτά τα σημεία.
ΣΗΜΕΙΟ
KASTRO
3010
T1
T2

Η(m)±𝜎𝜎𝛨𝛨 (mm)

h(m)±𝜎𝜎ℎ (mm)

N=h-H (m)

453.807 ±4

484.182 ±6

30.375

±5

30.465

±9

30.220

±10

30.014

112.374 ±3
27.987

2.123

-

±3

±3

G1

3.239

G2

259.919 ±3

G3
G4
G5
G6
G7
G8
G9

3.173

±3

112.615 ±5

277.099 ±5
273.709 ±5
33.808

±6

280.835 ±6
252.468 ±4

142.887 ±5

30.513

32.623 ±5

30.500

33.349 ±5

30.176

303.750 ±9

30.041

282.886 ±8

30.418

58.443

33.704

-

30.456

290.342 ±5

30.423

307.265 ±9

30.166

311.141 ±10

30.306

142.835

63.822

𝜎𝜎𝛮𝛮 (mm)
±6
±7

-

±6
±6
±6
±6

±10
±10
±10
±12
±12
±9

Πίνακας 3.8: Συνολικά αποτελέσματα υψομέτρων, σφαλμάτων και
αποχής του γεωειδούς
Το δίκτυο επιλύθηκε επίσης με τις απ' ευθείας μετρημένες τιμές της
διαφοράς της αποχής του γεωειδούς. Έτσι, υπολογίζεται απευθείας η
αποχή του γεωειδούς σε κάθε κορυφή του δικτύου.
Η διαδικασία που ακολουθήθηκε είναι ακριβώς η ίδια με εκείνη που
επιλύθηκε το δίκτυο με υψομετρικές διαφορές (ορθομετρικές και
γεωμετρικές), με την μόνη διαφορά ότι σε αυτήν την περίπτωση ο
πίνακας δl αντικαταστάθηκε από έναν πίνακα ΔΝ διαστάσεων 28× 1
(όσο και ο προηγούμενος), που όμως αποτελείται από τα αποτελέσματα
που προέκυψαν από την αφαίρεση
μεταξύ των μετρημένων
ορθομετρικών και γεωμετρικών υψομετρικών διαφορών (πίνακας 3.3).
Η σχέση η οποία συνδέει τις υψομετρικές διαφορές με την διαφορά
της αποχής του γεωειδούς σε κάποιο σημείο θα είναι:
ΔΝ=Δh-ΔΗ
m.

(3.4)

Η τιμή της αποχής του γεωειδούς στο σημείο Τ1 είναι 𝛮𝛮𝛵𝛵1 = 30.456
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Συνεπώς, στις εξισώσεις στις οποίες εμπλέκεται το σταθερό σημείο η
τιμή αυτή θα προστεθεί στο δεύτερο μέλος και οι εξισώσεις αυτές
διαφοροποιούνται ως εξής:
𝛥𝛥𝛥𝛥𝑇𝑇1−𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾 = 𝛮𝛮𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾 − 𝛮𝛮𝑇𝑇1 = 0.054 ↔ 𝜨𝜨𝑲𝑲𝑲𝑲𝑲𝑲𝑲𝑲𝑲𝑲𝑲𝑲 = 30.510 m
𝛥𝛥𝛥𝛥𝑇𝑇2−𝑇𝑇1 = 𝛮𝛮𝑇𝑇1 − 𝛮𝛮𝑇𝑇2 = −0.055↔ 𝜨𝜨𝑻𝑻𝑻𝑻 = −𝟑𝟑𝟑𝟑. 𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓 𝒎𝒎
𝛥𝛥𝛥𝛥𝐺𝐺1−𝑇𝑇1 = 𝛮𝛮𝑇𝑇1 − 𝛮𝛮𝐺𝐺1 = −0.003 ↔ 𝜨𝜨𝑮𝑮𝑮𝑮 = −𝟑𝟑𝟑𝟑. 𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒 𝒎𝒎
𝛥𝛥𝛥𝛥𝑇𝑇1−𝐺𝐺2 = 𝛮𝛮𝐺𝐺2 − 𝛮𝛮𝑇𝑇1 = −0.026 ↔ 𝜨𝜨𝑮𝑮𝑮𝑮 = 𝟑𝟑𝟑𝟑. 𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒 𝒎𝒎
𝛥𝛥𝛥𝛥𝑇𝑇1−3010 = 𝛮𝛮3010 − 𝛮𝛮𝑇𝑇1 = −0.091 ↔ 𝜨𝜨𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑 = 𝟑𝟑𝟑𝟑. 𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑 𝒎𝒎
𝛥𝛥𝛥𝛥𝐺𝐺3−𝑇𝑇1 = 𝛮𝛮𝑇𝑇1 − 𝛮𝛮𝐺𝐺3 = 0.28 ↔ 𝜨𝜨𝑮𝑮𝑮𝑮 = −𝟑𝟑𝟑𝟑. 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 𝒎𝒎

Στον πίνακα 3.9 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των
συνορθωμένων τιμών της αποχής του γεωειδούς όλων των κορυφών,
όπως αυτά προέκυψαν μετά την επίλυση του δικτύου, καθώς και τιμή
της τυπικής απόκλισης του δικτύου.

Στον πίνακα 3.10 παρουσιάζονται οι εξισώσεις παρατήρησης του
δικτύου. Οι εξισώσεις στις οποίες εμπλέκεται το σταθερό σημείο
επισημαίνονται με γκρι χρώμα.
Παρατηρώντας τα αποτελέσματα της τελευταίας επίλυσης του
δικτύου διαπιστώνεται ότι η τιμή της αποχής του γεωειδούς, που έχει
προέλθει από την αφαίρεση των συνορθωμένων υψομετρικών
διαφορών μεταξύ των κορυφών και τις τιμές των υπολογισμένων
τιμών, που προήλθαν από την επίλυση δεν παρουσιάζουν διαφορά.
ΚΟΡΥΦΗ
KASTRO
3010
T1
T2
G1
G2
G3
G4
G5
G6
G7
G8
G9
Τυπική απόκλιση (𝜎𝜎0 )

Ν (m) ± 𝜎𝜎𝑁𝑁 (mm)
30.513 ±9
30.375 ±11
30.456 30.500 ±8
30.465 ±8
30.423 ±8
30.175 ±8
30.220 ±14
30.166 ±14
30.041 ±14
30.015 ±16
30.306 ±16
30.418 ±13
𝜎𝜎0 =± 0.011361m
≅11mm

Πίνακας 3.9: Συνορθωμένη τιμή αποχής γεωειδούς των κορυφών
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ΕΞΊΣΩΣΗ
ΔΝ (m)
-0.122
𝛥𝛥𝛥𝛥𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾 −𝐺𝐺9 = 𝛮𝛮𝐺𝐺9 − 𝛮𝛮𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾
-0.084
𝛥𝛥𝛥𝛥𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾 −𝐺𝐺2 = 𝛮𝛮𝐺𝐺2 − 𝛮𝛮𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾
-0.032
𝛥𝛥𝛥𝛥𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾 −𝐺𝐺1 = 𝛮𝛮𝐺𝐺1 − 𝛮𝛮𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾
30.510
𝛥𝛥𝛥𝛥𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾 −𝑇𝑇1 = 𝛮𝛮𝑇𝑇1 − 𝛮𝛮𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾
-0.009
𝛥𝛥𝛥𝛥𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾 −𝑇𝑇2 = 𝛮𝛮𝑇𝑇2 − 𝛮𝛮𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾
-30.511
𝛥𝛥𝛥𝛥𝑇𝑇2−𝑇𝑇1 = 𝛮𝛮𝑇𝑇1 − 𝛮𝛮𝑇𝑇2
-0.039
𝛥𝛥𝛥𝛥𝑇𝑇2−𝐺𝐺1 = 𝛮𝛮𝐺𝐺1 − 𝛮𝛮𝑇𝑇2
-0.321
𝛥𝛥𝛥𝛥𝑇𝑇2−𝐺𝐺3 = 𝛮𝛮𝐺𝐺3 − 𝛮𝛮𝑇𝑇2
-0.089
𝛥𝛥𝛥𝛥𝑇𝑇2−𝐺𝐺2 = 𝛮𝛮𝐺𝐺2 − 𝛮𝛮𝑇𝑇2
-0.054
𝛥𝛥𝛥𝛥𝑇𝑇2−𝐺𝐺9 = 𝛮𝛮𝐺𝐺9 − 𝛮𝛮𝑇𝑇2
-30.459
𝛥𝛥𝛥𝛥𝑇𝑇1−𝐺𝐺1 = 𝛮𝛮𝐺𝐺1 − 𝛮𝛮𝑇𝑇1
30.430
𝛥𝛥𝛥𝛥𝑇𝑇1−𝐺𝐺2 = 𝛮𝛮𝐺𝐺2 − 𝛮𝛮𝑇𝑇1
30.365
𝛥𝛥𝛥𝛥𝑇𝑇1−3010 = 𝛮𝛮3010 − 𝛮𝛮𝑇𝑇1
-30.176
𝛥𝛥𝛥𝛥𝑇𝑇1−𝐺𝐺3 = 𝛮𝛮𝐺𝐺3 − 𝛮𝛮𝑇𝑇1
0.275
𝛥𝛥 𝐺𝐺3−𝐺𝐺1 = 𝛮𝛮𝐺𝐺1 − 𝛮𝛮𝐺𝐺3
0.21
𝛥𝛥𝛥𝛥𝐺𝐺3−3010 = 𝛮𝛮3010 − 𝛮𝛮𝐺𝐺3
0.256
𝛥𝛥𝛥𝛥𝐺𝐺3−𝐺𝐺2 = 𝛮𝛮𝐺𝐺2 − 𝛮𝛮𝐺𝐺3
-0.009
𝛥𝛥𝛥𝛥𝐺𝐺3−𝐺𝐺5 = 𝛮𝛮𝐺𝐺5 − 𝛮𝛮𝐺𝐺3
-0.125
𝛥𝛥𝛥𝛥𝐺𝐺5−𝐺𝐺6 = 𝛮𝛮𝐺𝐺6 − 𝛮𝛮𝐺𝐺5
0.339
𝛥𝛥𝛥𝛥𝐺𝐺6−3010 = 𝛮𝛮3010 − 𝛮𝛮𝐺𝐺6
0.171
𝛥𝛥𝛥𝛥𝐺𝐺6−𝐺𝐺4 = 𝛮𝛮𝐺𝐺4 − 𝛮𝛮𝐺𝐺6
0.259
𝛥𝛥𝛥𝛥𝐺𝐺6−𝐺𝐺8 = 𝛮𝛮89 − 𝛮𝛮𝐺𝐺6
-0.018
𝛥𝛥𝛥𝛥𝐺𝐺6−𝐺𝐺7 = 𝛮𝛮𝐺𝐺7 − 𝛮𝛮𝐺𝐺6
0.197
𝛥𝛥𝛥𝛥𝐺𝐺7−𝐺𝐺4 = 𝛮𝛮𝐺𝐺4 − 𝛮𝛮𝐺𝐺7
0.309
𝛥𝛥𝛥𝛥𝐺𝐺7−𝐺𝐺8 = 𝛮𝛮𝐺𝐺8 − 𝛮𝛮𝐺𝐺7
-0.075
𝛥𝛥𝛥𝛥𝐺𝐺8−𝐺𝐺4 = 𝛮𝛮𝐺𝐺4 − 𝛮𝛮𝐺𝐺8
0.150
𝛥𝛥𝛥𝛥𝐺𝐺4−3010 = 𝛮𝛮3010 − 𝛮𝛮𝐺𝐺4
0.050
𝛥𝛥𝛥𝛥𝐺𝐺2−𝐺𝐺1 = 𝛮𝛮𝐺𝐺1 − 𝛮𝛮𝐺𝐺2
Πίνακας 3.10: Εξισώσεις παρατήρησης δικτύου διαφορών αποχής
γεωειδούς
Στον πίνακα 3.11 που ακολουθεί παρουσιάζεται μία συνολική
εικόνα των αποτελεσμάτων όλων των επιλύσεων, δηλαδή οι
συνορθωμένες τιμές των υψομέτρων, της αποχής του γεωειδούς και
των αντίστοιχων σφαλμάτων.
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ΣΗΜΕΙΟ
KASTRO
3010
T1
T2
G1
G2
G3
G4
G5
G6
G7
G8
G9

Τυπική απόκλιση
(𝜎𝜎0 )

Η(m)±𝜎𝜎𝛨𝛨 (mm)

h(m)±𝜎𝜎ℎ (mm)

Ν (m) ± 𝜎𝜎𝑁𝑁 (mm)

𝜎𝜎0 =±0.005711m
≅6mm

𝜎𝜎0 =±0.00945m
≅10mm

-

112.374
453.807
27.987
2.123
3.239
259.919
3.173
112.615
277.099
273.709
33.808
280.835
252.468

±3
±4
±3
±3
±3
±3
±5
±5
±5
±6
±6
±4

142.887 ±5
484.182 ±6
58.443 32.623 ±5
33.704 ±5
290.342 ±5
33.349 ±5
142.835 ±9
307.265 ±9
303.750 ±9
63.822 ±10
311.141 ±10
282.886 ±8

30.513 ±6
30.375 ±7
30.456 30.500 ±6
30.465 ±6
30.423 ±6
30.176 ±6
30.220 ±10
30.166 ±10
30.041 ±10
30.014 ±12
30.306 ±12
30.418 ±9

Πίνακας 3.11: Συνολικά αποτελέσματα επιλύσεων

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΝ
Ν (m) ± 𝜎𝜎𝑁𝑁 (mm)
30.513 ±9
30.375 ±11
30.456 30.500 ±8
30.465 ±8
30.423 ±8
30.175 ±8
30.220 ±14
30.166 ±14
30.041 ±14
30.015 ±16
30.306 ±16
30.418 ±13
𝜎𝜎0 =± 0.011361m
≅11mm

Εφόσον υπολογίστηκαν τα υψόμετρα του γεωειδούς σε κάθε κορυφή
του υψομετρικού δικτύου, μπορεί πλέον να προσδιοριστεί το τοπικό
μοντέλο αποχής του γεωειδούς για το νησί της Νισύρου.
Δημιουργήθηκε τέλος ένα διάγραμμα ισοϋψών καμπυλών, της αποχής
του γεωειδούς Ν (Σχήμα 3.1), ώστε να γίνει ευκολότερα αντιληπτό το
ανάγλυφο της αποχής του γεωειδούς στο νησί.
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Σχήμα 3.1: Χάρτης ισοϋψών καμπυλών της αποχής του γεωειδούς στην
Νισύρου
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΞΙΣΩΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΓΕΩΕΙΔΟΥΣ
4.1. Γενικά
Όπως έχει αναφερθεί αναλυτικά στο πρώτο κεφάλαιο, μία από τις
σημαντικότερες σχέσεις στην Γεωδαισία είναι αυτή που συνδέει τις τρεις
επιφάνειες αναφοράς (σχέση 4.1) , δηλαδή το γεωειδές, το ελλειψοειδές
εκ περιστροφής και την φυσική γήινη επιφάνεια.

h−H =
N

(4.1)

Συνεπώς, γνωρίζοντας την αποχή (Ν) του γεωειδούς σε κάποιο
σημείο μπορεί εύκολα να υπολογιστεί το ορθομετρικό του υψόμετρο, με
απαραίτητη προϋπόθεση να έχει πρώτα προσδιοριστεί το γεωμετρικό
υψόμετρο στο ίδιο σημείο.
Στις περιπτώσεις όπου χρησιμοποιείται η μέθοδος δορυφορικού
εντοπισμού θέσης GPS για προσδιορισμό υψομετρικών διαφορών και
υψομέτρων, απαιτείται εκτός από τις αναγωγές των μετρήσεων GPS και
ο προσδιορισμός των συντεταγμένων (Χ,Υ,Ζ) ή (φ,λ,h) σε ένα σημείο και
ο υπολογισμός του υψομέτρου του γεωειδούς (στο ίδιο σημείο), από το
εκάστοτε διαθέσιμο (βαρυτημετρικό ή άλλο) μοντέλο του τοπικού
γεωειδούς. Συνήθως, για την διευκόλυνση των χρηστών, αρχικά
υπολογίζεται αναλυτικά μία επιφάνεια (geoid surface model) που
εκφράζει μαθηματικά την επιφάνεια του βαρυτημετρικά υπολογισμένου
γεωειδούς, τυπικά σε ένα κατάλληλης πυκνότητας κάναβο. Οι
παράμετροι της αναλυτικής αυτής επιφάνειας υπολογίζονται με τη
μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων χρησιμοποιώντας τις τιμές του
γεωειδούς σε έναν ικανό αριθμό σημείων ελέγχου ή αναφοράς του
γεωειδούς (geoid control points) σε χαρακτηριστικές θέσεις που
επιλέγονται έτσι ώστε να αντιπροσωπεύουν τις τάσεις μεταβλητότητας
του γεωειδούς σε τοπικό επίπεδο στην περιοχή ενδιαφέροντος.
[Δεληκαραογλου Δ., 2010].
Για τον σκοπό αυτό μπορούν να χρησιμοποιηθούν πολλές τεχνικές για
τον προσδιορισμό εύχρηστων μοντέλων της αναλυτικής επιφάνειας ενός
τοπικού γεωειδούς. Μερικές από αυτές τις τεχνικές χρησιμοποιούν
άμεσες τιμές παρατήρησης του γεωειδούς και άλλες χρησιμοποιούν τις
διαθέσιμες τιμές μετά από κατάλληλη συνόρθωση και φιλτράρισμα.
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Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση, τα μοντέλα που χρησιμοποιούνται για τον
προσδιορισμό της επιφάνειας του γεωειδούς πρέπει να είναι ρεαλιστικά
και καλά ρυθμισμένα στις παραλλαγές (δομή) της επιφάνειας του
γεωειδούς, στην εκάστοτε περιοχή ενδιαφέροντος, αλλά και να
προσφέρονται για εύκολη παρεμβολή των υψομέτρων (interpolation).
Επισημαίνεται επίσης, ότι σε μία τοπική περιοχή, τα εν λόγω
καθορισμένα αναλυτικά μοντέλα του γεωειδούς είναι κατάλληλα για την
περιοχή που περιβάλλεται από τα σημεία αναφοράς του γεωειδούς και
δεν δίνουν αξιόπιστα αποτελέσματα για σημεία εκτός της περιοχής
(extrapolation).
Ένα τοπικό ,μοντέλο της αποχής του γεωειδούς μπορεί να
προσδιοριστεί είτε άμεσα είτε έμμεσα.
Ο άμεσος τρόπος είναι αν σε κάθε σημείο της επιφάνειας είναι
γνωστό το ορθομετρικό υψόμετρο (Η) και το γεωμετρικό υψόμετρο (h),
κάτι το οποίο είναι πολύ δύσκολο κυρίως για το ορθομετρικό υψόμετρο,
λόγω των μεθόδων προσδιορισμού του και συνήθως υπάρχουν σχετικά
λίγες τέτοιες μετρήσεις για σημεία της φυσικής γήινης επιφάνειας
(φ.γ.ε.).
Ο έμμεσος τρόπος προσδιορισμού είναι με τη βοήθεια της γνώσης της
βαρύτητας, ή δορυφορικών παρατηρήσεων (αλτιμετρικών λύσεων) πάνω
από τη θάλασσα, ή αστρογειωδαιτικών παρατηρήσεων πάνω από τη
στεριά, ή ακόμη και από λύσεις που συνδυάζουν δύο ή περισσότερες από
τις παραπάνω μεθόδους.
4.2. Προσαρμογή επιφανειών
Επειδή στην συγκεκριμένη εργασία είναι γνωστά τα γεωμετρικά και
ορθομετρικά υψόμετρα όλων των κορυφών του δικτύου και άρα είναι
γνωστή η αποχή του γεωειδούς στα σημεία αυτά, θα χρησιμοποιηθεί η
μέθοδος της προσαρμογής επιφάνειας. Η μέθοδος αυτή απαιτεί την
γνώση τουλάχιστον τριών σημείων με γνωστά γεωμετρικά και
ορθομετρικά υψόμετρα.
Είναι μία γεωμετρική προσέγγιση για την μοντελοποίηση ενός
τοπικού γεωειδούς. Το πλεονέκτημα αυτής της προσέγγισης είναι η
καλή αβεβαιότητα που επιτυγχάνεται.
Η ακρίβεια με την οποία μπορούν να προσδιοριστούν στην συνέχεια
τα ορθομετρικά υψόμετρα κατευθείαν από παρατηρήσεις GPS, είναι
συνάρτηση της ακρίβειας με την οποία θα προσδιοριστούν τα γεωμετρικά
υψόμετρα.
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Για τον προσδιορισμό του μοντέλου μπορούν να χρησιμοποιηθούν
είτε μετρήσεις της αποχής του γεωειδούς, που προέκυψαν από τις άμεσα
μετρημένες τιμές των γεωμετρικών και ορθομετρικών υψομετρικών
διαφορών, είτε οι τιμές που προέκυψαν από επίλυση των υπολογισμένων
ΔΝ.
Παρατηρείται από τον πίνακα 3.11, ότι όποιες τιμές της αποχής κι αν
χρησιμοποιηθούν, το αποτέλεσμα που θα προκύψει θα είναι το ίδιο, αφού
οι τιμές των υψομέτρων του γεωειδούς στις κορυφές του δικτύου είναι
ίδιες και με τους δύο τρόπους προσδιορισμού.
Παρατηρώντας τον σχήμα 3.1 των ισοϋψών καμπυλών της αποχής του
γεωειδούς, φαίνεται ότι η μεταβολή του γεωειδούς στην περιοχή είναι
ομαλή, χωρίς να υπάρχουν απότομες αλλαγές τις κλίσης και μεγάλες
υψομετρικές διαφορές.
Τα πιο απλά πολυώνυμα με τα οποία θα προσδιοριστεί το μαθηματικό
μοντέλο αποχής του τοπικού γεωειδούς είναι οι εξής:
• Απλή επίπεδη επιφάνεια: Ν(φ,λ)=𝛼𝛼0 +𝛼𝛼1 φ+𝛼𝛼2 λ
(4.2)
⟹Ν(φ,λ)=𝛼𝛼0 +𝛼𝛼1 Μ+𝛼𝛼2 Κ
• Δι-γραμμική επιφάνεια: Ν(φ,λ)=𝛼𝛼0 +𝛼𝛼1 φ+𝛼𝛼2 λ+𝛼𝛼3 φλ
(4.3)
⟹ Ν(φ,λ)=𝛼𝛼0 +𝛼𝛼1 Μ+𝛼𝛼2 Μ+𝛼𝛼3 ΜΚ
𝜊𝜊𝜊𝜊
2
2
• Επιφάνεια 2 βαθμού: Ν(φ,λ)=𝛼𝛼0 +𝛼𝛼1 φ+𝛼𝛼2 λ+𝛼𝛼3 𝜑𝜑 +𝛼𝛼4 𝜆𝜆 +𝛼𝛼5 φλ
(4.4)
⟹Ν(φ,λ)=𝛼𝛼0 +𝛼𝛼1 Μ+𝛼𝛼2 Κ+𝛼𝛼3 𝛭𝛭2 +𝛼𝛼4 𝛫𝛫 2 +𝛼𝛼5 Μ∙Κ
όπου: Μ = φ-φ0 και Κ = λ-λ0
𝛼𝛼0 , 𝛼𝛼1 ,......,𝛼𝛼5 είναι οι άγνωστοι συντελεστές

Ως 𝜑𝜑0 και 𝜆𝜆0 μπορεί να οριστεί το γεωγραφικό πλάτος και μήκος
αντίστοιχα του κέντρου ή του μέσου όρου των φ και λ της περιοχής. Σε
αυτή την περίπτωση επιλέχθηκε να οριστεί ο μέσος όρος των
γεωδαιτικών συντεταγμένων των κορυφών του δικτύου της περιοχής, με
συντεταγμένες φ0 = 36𝜊𝜊 .594062 και λ0 = 27𝜊𝜊 .163654.

Οι συντελεστές 𝛼𝛼0 , 𝛼𝛼1 ,......,𝛼𝛼5 έχουν και μία φυσική σημασία. Ο όρος
𝛼𝛼0 εκφράζει την σταθερή αποχή του γεωειδούς - ελλειψοειδούς, αφού
ισχύει 𝛼𝛼0 = 𝛮𝛮(𝜑𝜑. 𝜆𝜆), για κάποιο σημείο. Ο συντελεστής 𝛼𝛼1 εκφράζει την
κλίση του γεωειδούς ως προς την διεύθυνση βοράς-νότος, ενώ ο
συντελεστής 𝛼𝛼2 εκφράζει την κλίση του γεωειδούς ως προς την
διεύθυνση ανατολή-δύση.
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Η τελική μορφή της αναλυτικά εκφρασμένης επιφάνειας του
γεωειδούς εξαρτάται από τον αριθμό των σημείων αναφοράς που θα
χρησιμοποιηθούν. Ανάλογα με τον βαθμό της μαθηματικής εξίσωσης
της επιφάνειας, θα χρησιμοποιηθεί ο κατάλληλος αριθμός σημείων
ελέγχου, ώστε να δημιουργηθεί ο απαραίτητος αριθμός εξισώσεων για
τον υπολογισμό των συντελεστών.
Απαραίτητη προϋπόθεση για να υπολογιστεί η εξίσωση του κάθε
πολυωνύμου, που προσαρμόζεται στα δεδομένα είναι να προσδιοριστούν
οι παράμετροι 𝛼𝛼0 , 𝛼𝛼1 ,𝛼𝛼2 .....𝛼𝛼𝜈𝜈 των παραπάνω σχέσεων.
Για να επιτευχθεί ο προσδιορισμός τους χρησιμοποιήθηκαν και οι 13
τιμές του Ν σε κάθε σημείο, και προέκυψαν οι τιμές των παραμέτρων
από την επίλυση με την Μέθοδο των Ελαχίστων Τετραγώνων (Μ.Ε.Τ.).

Η επίλυση των επιφανειών έγινε και χωρίς τις τρεις από τις κορυφές
του δικτύου (Τ1,G4,G9), οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν για τον έλεγχο της
εξίσωσης.
Επειδή ο βαθμός ελευθερίας είναι μικρός έγινε και επίλυση με όλα τα
σημεία, με σκοπό να διαπιστωθεί αν θα υπάρχει κάποια μεγάλη
διαφοροποίηση στην προσαρμογή, δηλαδή στο σφάλμα 𝝈𝝈𝟎𝟎 .

Τα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν για την επίλυση των επιφανειών
παρουσιάζονται συγκεντρωτικά στον πίνακα 4.1.
ΣΗΜΕΙΟ
Τ1
Τ2
G1
G2
G3
G4
G5
G6
G7
G8
G9
KASTRO
3010

φ

λ

360 37′ 14.42142′′
360 36′ 52.92398′′
360 36′ 47.51987′′
360 36′ 06.97595′′
360 35′ 50.25135′′
360 34′ 43.56431′′
360 35′ 20.86543′′
360 34′ 05.44554′′
360 33′ 32.62594′′
360 34′ 37.58397′′
360 35′ 29.42523′′
360 36′ 22.16984′′
360 36′ 18.62430

φ

270 10′ 06′′ . 88160 36°.62067
36°.6147
270 08′ 23′′ . 29247
0
′
′′
27 09 11 . 59948 36°.613110
270 10′ 06′′ . 57625 36°.601938
270 12′ 15′′ . 15432 36°.597292
270 10′ 00′′ . 80318 36°.578768
270 11′ 38′′ . 80571 36°.589129
270 11′ 10′′ . 8601 36°.568179
270 10′ 33′′ . 27643 36°.559063
270 08′ 54′′ . 73299 36°.577107
270 08′ 16′′ . 92948 36°.591507
270 07′ 49′′ . 10874 36°.606158
270 10′ 10′′ . 96424 36°.605173

λ
27°.16858
27° .13980
27°.153222
27°.026826
27°.204209
27°.166889
27°.194113
27°.186352
27°.175910
27°.148537
27°.138036
27°.130308
27°.169712

Πίνακας 4.1: Στοιχεία για επίλυση επιφανειών
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ΑΠΟΧΗ
ΓΕΩΕΙΔΟΥΣ
(m)
30.456
30.500
30.465
30.423
30.176
30.220
30.166
30.041
30.014
30.306
30.418
30.513
30.375

4.2.1. Προσαρμογή απλής επίπεδης επιφάνειας
Οι άγνωστες παράμετροι που πρέπει να υπολογιστούν για την απλή
επίπεδη επιφάνεια είναι τρεις. Επομένως, με τον πρώτο τρόπο
υπολογισμού, δηλαδή με τη χρήση όλων των σημείων (13), οι εξισώσεις
παρατήρησης είναι n= 13 και οι άγνωστοι είναι m= 3 και κατά συνέπεια
προκύπτει ο βαθμός ελευθερίας r= 10.
Με τον δεύτερο τρόπο, δηλαδή με την χρήση των δέκα σημείων οι
εξισώσεις είναι n= 10 και ο βαθμός ελευθερίας σε αυτήν την περίπτωση
είναι r= 7.
Τα αποτελέσματα των επιλύσεων παρουσιάζονται στον πίνακα 4.2
που ακολουθεί,
ΑΠΛΗ ΕΠΙΠΕΔΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ
Επίλυση με 13 σημεία
Επίλυση με 10 σημεία
𝜎𝜎𝛼𝛼 𝜈𝜈 (m)
𝜎𝜎𝛼𝛼 𝜈𝜈 (m)
𝛼𝛼𝜈𝜈 (m)
𝛼𝛼𝜈𝜈 (m)

𝛼𝛼0 = 30. 304
𝛼𝛼1 =7.272
𝛼𝛼2 =-1.233
𝜎𝜎0 =±0.080m

𝜎𝜎𝛼𝛼 0 =±0.024
𝜎𝜎𝑎𝑎 1 =± 1.417
𝜎𝜎𝛼𝛼 2 =±0.561

𝛼𝛼0 = 30. 292
𝛼𝛼1 =7.528
𝛼𝛼2 =-1.153
𝜎𝜎0 =±0.100m

-

𝜎𝜎𝛼𝛼 0 =±0.030
𝜎𝜎𝑎𝑎1 =± 1.707
𝜎𝜎𝛼𝛼 2 =±0.652
-

Πίνακας 4.2: Αποτελέσματα απλής επίπεδης επιφάνειας

Στις εξισώσεις 4.5 και 4.6 παρουσιάζεται η μορφή των εξισώσεων της
απλής επίπεδης επιφάνειας μετά την επίλυσή της.
Ν(φ,λ)=30.304 +7.272Μ-1.233Κ

(4.5)

Ν(φ,λ)=30. 292+7.5281Μ-1.153Κ

(4.6)

Αντικαθιστώντας στην εξίσωση 4.6 τα τρία σημεία που δεν
χρησιμοποιήθηκαν, πραγματοποιείται ο έλεγχος για την αξιοπιστία
αυτής της επιφάνειας.
Έτσι προκύπτει: 𝜨𝜨𝜯𝜯𝜯𝜯 = 30.500 m, 𝜨𝜨𝑮𝑮𝑮𝑮 = 30.173 m, 𝜨𝜨𝑮𝑮𝑮𝑮 = 30.340 m

Παρατηρείται ότι η απόκλιση της αποχής του γεωειδούς στα τρία
αυτά σημεία είναι τις τάξης των μερικών εκατοστών, με τις ακόλουθες
τιμές: 𝜟𝜟𝜟𝜟𝜯𝜯𝜯𝜯 = 0.044 m, 𝜟𝜟𝜟𝜟𝑮𝑮𝑮𝑮 = 0.047 m, 𝜟𝜟𝜟𝜟𝑮𝑮𝑮𝑮 = 0.078 m, κατά
απόλυτη τιμή.
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Οι διαφορές αυτές είναι αναμενόμενες αφού το σφάλμα (𝜎𝜎0 ) της
προσαρμογής είναι περίπου 10 εκατοστά.
4.2.2.Προσδιορισμός δι-γραμμικής επιφάνειας
Στην περίπτωση της δι-γραμμικής επιφάνειας οι άγνωστες παράμετροι
που θα υπολογιστούν είναι τέσσερις. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα οι
άγνωστοι να είναι m= 4, ενώ οι εξισώσεις που θα χρησιμοποιηθούν στην
επίλυση παραμένουν n= 13, σύμφωνα με τον πρώτο τρόπο επίλυσης.
Κατά συνέπεια αλλάζει και ο βαθμός ελευθερίας και γίνεται r= 9.
Στην περίπτωση της επίλυσης της συγκεκριμένης επιφάνειας με τη
χρήση 10 σημείων, οι εξισώσεις είναι n= 10 και ο βαθμός ελευθερίας
είναι r= 6.
Στον πίνακα 4.3 φαίνονται τα αποτελέσματα τις δι-γραμμικής
επιφάνειας και των δύο τρόπων επίλυσης.
ΔΙ-ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ
Επίλυση με 13 σημεία
Επίλυση με 10 σημεία
𝜎𝜎𝛼𝛼 𝜈𝜈 (m)
𝜎𝜎𝛼𝛼 𝜈𝜈 (m)
𝛼𝛼𝜈𝜈 (m)
𝛼𝛼𝜈𝜈 (m)

𝛼𝛼0 = 30. 310
𝛼𝛼1 =7.7584
𝛼𝛼2 =-1.2584
𝛼𝛼3 =12.4841

𝜎𝜎0 =±0.006m

𝜎𝜎𝛼𝛼 0 =±0.0011
𝜎𝜎𝛼𝛼 1 =± 0.055
𝜎𝜎𝛼𝛼 2 =±0.028
𝜎𝜎𝛼𝛼 3 =±3.157

𝛼𝛼0 =30.282
𝛼𝛼1 =7.037
𝛼𝛼2 =-1.247
𝛼𝛼3 =17.789

𝜎𝜎0 =±0.005m

-

𝜎𝜎𝛼𝛼 0 =±0.0002
𝜎𝜎𝛼𝛼 1 =± 0.097
𝜎𝜎𝛼𝛼 2 =±0.036
𝜎𝜎𝛼𝛼 3 =±0.938
-

Πίνακας 4.3: Αποτελέσματα δι-γραμμικής επιφάνειας

Οι παρακάτω εξισώσεις παρουσιάζουν την μαθηματική μορφή της
επιφάνειας όπως προέκυψε από την επίλυση.
Ν(φ,λ)=30.310+7.75834M-1.2584K+12.4841MK
Ν(φ,λ)=30.282+7.037M-1.247K+17.789MK

(4.7)
(4.8)

Με την χρήση της εξίσωσης 4.8 μπορεί να πραγματοποιηθεί ο
απαιτούμενος έλεγχος για την σύγκριση της αποχής του γεωειδούς στα
τρία σημεία που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί. Οι τιμές του υψομέτρου του
γεωειδούς στα τρία αυτά σημεία είναι οι εξής:
𝜨𝜨𝜯𝜯𝜯𝜯 = 30.465 m, 𝜨𝜨𝑮𝑮𝑮𝑮 = 30.169 m, 𝜨𝜨𝑮𝑮𝑮𝑮 = 30.297 m
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Οι τιμές της διαφοράς των υπολογισμένων αποχών του γεωειδούς από
την επίλυση του δικτύου και των τιμών τους από την επίλυση της
επιφάνειας είναι μεγάλες στα σημεία G4 και G9.
𝜟𝜟𝜟𝜟𝜯𝜯𝜯𝜯 = 0.009 m, 𝜟𝜟𝜟𝜟𝑮𝑮𝑮𝑮 = 0.051 m, 𝜟𝜟𝜟𝜟𝑮𝑮𝑮𝑮 = 0.121 m, κατά απόλυτη
τιμή.

Ο έλεγχος δείχνει ότι τα σημεία δεν επιβεβαιώνουν την εξίσωση και
παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές, αφού το σφάλμα της προσαρμογής
είναι μόλις ±5𝑚𝑚𝑚𝑚.
4.2.3. Προσαρμογή επιφάνειας 2ου βαθμού

H επιφάνεια 2ου βαθμού έχει την δική της μαθηματική σχέση
έκφρασης του τοπικού μοντέλου, η οποία περιέχει έξι παραμέτρους που
πρέπει να υπολογιστούν. Συνεπώς, οι άγνωστοι στους οποίους θα δοθεί
τιμή μετά την επίλυση είναι m= 6, ενώ οι εξισώσεις την πρώτη φορά
είναι n= 13, αφού χρησιμοποιούνται όλες οι κορυφές του δικτύου.
Επομένως, ο βαθμός ελευθερίας για τον πρώτο τρόπο επίλυσης είναι r=
7.
Ομοίως με τις δύο προηγούμενες επιφάνειες, γίνεται λύση της
επιφάνειας και με χρήση 10 σημείων. Στην προκειμένη περίπτωση οι
εξισώσεις είναι n= 10 ενώ οι άγνωστοι παραμένουν m= 6, με βαθμό
ελευθερίας r= 4.
Ακολουθεί ο πίνακας 4.4 στον οποίο παρουσιάζονται
αποτελέσματα των επιλύσεων της δευτεροβάθμιας επιφάνειας.
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 2𝜊𝜊𝜊𝜊 ΒΑΘΜΟΥ
Επίλυση με 13 σημεία
Επίλυση με 10 σημεία
𝜎𝜎𝛼𝛼 𝜈𝜈 (m)
𝜎𝜎𝛼𝛼 𝜈𝜈 (m)
𝛼𝛼𝜈𝜈 (m)
𝛼𝛼𝜈𝜈 (m)

𝛼𝛼0 = 30.347
𝛼𝛼1 =5.6862
𝛼𝛼2 =-3.97177
𝛼𝛼3 =-55.3804

𝛼𝛼4 =-25.0725

𝛼𝛼5 =35.96235

𝜎𝜎0 =±0.008m

𝜎𝜎𝛼𝛼 0 =±0.0038
𝜎𝜎𝛼𝛼 1 =± 0.203
𝜎𝜎𝛼𝛼 2 =±0.108
𝜎𝜎𝛼𝛼 3 =±12.738

𝛼𝛼0 =30.354
𝛼𝛼1 =5.421964
𝛼𝛼2 =-4.07636
𝛼𝛼3 =-68.6929

𝜎𝜎𝛼𝛼 4 =±1.188

𝛼𝛼4 =-26.2082

𝜎𝜎𝛼𝛼 5 =±12.997

𝛼𝛼5 =33.31735

𝜎𝜎0 =±0.008m

-

𝜎𝜎𝛼𝛼 0 =±0.004
𝜎𝜎𝛼𝛼 1 =± 0.197
𝜎𝜎𝛼𝛼 2 =±0.103
𝜎𝜎𝛼𝛼 3 =±11.736
𝜎𝜎𝛼𝛼 4 =±1.091

𝜎𝜎𝛼𝛼 5 =±10.504

Πίνακας 4.4: Αποτελέσματα επιφάνειας 2𝜊𝜊𝜊𝜊 βαθμού
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-

τα

Οι εξισώσεις 4.9 και 4.10 εκφράζουν την μαθηματική σχέση της
επιφάνειας έχοντας αντικαταστήσει τις παραμέτρους που υπολογίστηκαν
από τις επιλύσεις επιφάνειας.
Ν(φ,λ)=30,3477+5,68624Μ-3.97177Κ-55.3804𝛭𝛭2 25.0725𝛫𝛫 2 +35.96235Μ∙Κ=30.456

Ν(φ,λ)=30.35429+5.421964Μ-4.07636Κ-68.6929𝛭𝛭2 26.2082𝛫𝛫 2 +33.31735Μ∙Κ

(4.9)

(4.10)

Χρησιμοποιώντας την εξίσωση 4.10 πραγματοποιείται ο απαραίτητος
έλεγχος αντικαθιστώντας στην σχέση αυτή τις γεωγραφικές
συντεταγμένες των σημείων Τ1,G4 και G9.
𝜨𝜨𝜯𝜯𝜯𝜯 = 30.434 m, 𝜨𝜨𝑮𝑮𝑮𝑮 = 30.240 m, 𝜨𝜨𝑮𝑮𝑮𝑮 = 30.429 m

Οι διαφορές των υψομέτρων του γεωειδούς στα τρία αυτά σημεία
είναι της τάξης των μερικών χιλιοστών και παρουσιάζονται παρακάτω.
𝜟𝜟𝜟𝜟𝜯𝜯𝜯𝜯 = 0.022 m, 𝜟𝜟𝜟𝜟𝑮𝑮𝑮𝑮 = 0.020 m, 𝜟𝜟𝜟𝜟𝑮𝑮𝑮𝑮 = 0.011 m, κατά απόλυτη
τιμή.
4.3. Σχολιασμός αποτελεσμάτων

Παρατηρώντας τα αποτελέσματα των συνορθώσεων για κάθε
επιφάνεια, τα οποία παρουσιάζονται συνολικά στον πίνακα 4.5, φαίνεται
πως και η δι-γραμμική επιφάνεια και η επιφάνεια 2ου βαθμού
προσαρμόζονται αρκετά καλά στις τιμές της αποχής του γεωειδούς, με 𝜎𝜎0
μερικά χιλιοστά.

Δεν διαπιστώθηκε καμία διαφορά στην ποιότητα των προσαρμογών,
όταν αυτή έγινε με 13 και 10 σημεία. Και στις δύο περιπτώσεις τα
σφάλματα των επιλύσεων ήταν της ίδιας τάξης μεγέθους και οι διαφορές
των συντελεστών τους βρίσκονται εντός των ορίων των σφαλμάτων τους.

Επίσης, εξετάστηκε αν οι συντελεστές των επιφανειών είναι
στατιστικά σημαντικοί για κάποιο επίπεδο εμπιστοσύνης. Αν δηλαδή το
σφάλμα κάθε συντελεστή πολλαπλασιαζόμενο με τον αριθμό 1.96
(επίπεδο εμπιστοσύνης 95%) είναι κατά απόλυτη τιμή μικρότερο από
την απόλυτη τιμή του συντελεστή.
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΥΣΕΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

Επίλυση με 10 σημεία
ΑΠΛΗ
ΕΠΙΠΕΔΗ

𝛼𝛼0 = 30. 2921
𝛼𝛼1 =7.528106
𝛼𝛼2 =-1.15318

𝜎𝜎0 =±100𝑚𝑚𝑚𝑚

ΕΛΕΓΧΟΣ
(cm) - ΔΝ

Τ1 = 4.4

G4 = 4.7
G9 = 7.8

ΔΙΓΡΑΜΜΙΚΗ

𝛼𝛼0 =30.2822
𝛼𝛼1 =7.03695
𝛼𝛼2 =-1.2474

ΕΛΕΓΧΟΣ
(cm) - ΔΝ

T1 = 0.9
G4 = 5.1
G9 = 12.1

𝛼𝛼3 =17.7891

2𝜊𝜊𝜊𝜊 ΒΑΘΜΟΥ

ΕΛΕΓΧΟΣ
(cm) - ΔΝ

𝛼𝛼1 =5.421964

G4 = 2.0

𝛼𝛼0 =30.35429
𝛼𝛼2 =-4.07636

T1 = 2.2

G9 = 1.1

𝛼𝛼3 =-68.6929

𝛼𝛼4 =-26.2082

𝛼𝛼5 =33.31735

𝜎𝜎0 =±5𝑚𝑚𝑚𝑚

𝜎𝜎0 =±8𝑚𝑚𝑚𝑚

Πίνακας 4.5: Συνολικά αποτελέσματα όλων των επιλύσεων όλων των
επιφανειών

Θα πρέπει να ισχύει: 𝜎𝜎𝛼𝛼 𝑖𝑖 ∙ 1.96 < |𝑎𝑎𝑖𝑖 |

Εφόσον ολοκληρώθηκε και η διαδικασία ελέγχου στατιστικής
σημαντικότητας στα σφάλματα των συντελεστών των επιφανειών,
παρατηρείται πως όλες οι ανωτέρω επιφάνειες πληρούν αυτό το κριτήριο.
Ο έλεγχος που πραγματοποιήθηκε με τα τρία σημεία που δεν
συμμετείχαν στην επίλυση δείχνει ότι η επιφάνεια 𝟐𝟐𝝄𝝄𝝄𝝄 βαθμού είναι
αυτή που αποδίδει καλύτερα την πραγματικότητα, αφού τα σημεία
ελέγχου υπολογίστηκαν με 1 έως 2 cm διαφορά.
Έτσι, η επιφάνεια 2𝜊𝜊𝜊𝜊 βαθμού (εξίσωση 4.10) είναι η πιο
αντιπροσωπευτική και παρουσιάζει την θέση του γεωειδούς ως προς το
ελλειψοειδές.

- 81 -

- 82 -

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
5.1. Συμπεράσματα
Η παρούσα διπλωματική εργασία έχε ως στόχο τον προσδιορισμό της
αποχής του γεωειδούς (Ν) για την Νίσυρο. Ως περιοχή μελέτης ορίστηκε
ολόκληρο το νησί με σκοπό να δημιουργηθεί, με άμεσο τρόπο, δηλαδή
από μετρήσεις γεωμετρικών και ορθομετρικών υψομετρικών διαφορών,
ένα τοπικό μοντέλο αποχής του γεωειδούς.
Η ίδρυση του υψομετρικού δικτύου καθώς και οι απαραίτητες
μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του μαθήματος ''Μεγάλες
Γεωδαιτικές Ασκήσεις ΙΙ'' της Σ.Α.Τ.Μ, τα έτη 2011,2012 και 2013.
Πραγματοποιήθηκαν 28 μετρήσεις ορθομετρικών και γεωμετρικών
υψομετρικών διαφορών μεταξύ των 13 κορυφών του δικτύου, με την
μέθοδο δορυφορικού εντοπισμού θέσης GPS, για τον προσδιορισμό των
γεωμετρικών υψομετρικών διαφορών και με την μέθοδο της
Τριγωνομετρικής Υψομετρίας Ακριβείας (ΤΡ.Υ.Α.), για τον
προσδιορισμό των ορθμετρικών υψομετρικών διαφορών.
Τόσο κατά τη διαδικασία όσο και κατά την επεξεργασία των
μετρήσεων προέκυψαν σημαντικά συμπεράσματα, που αφορούν τις
μεθόδους προσδιορισμού υψομετρικών διαφορών, αλλά και τον
προσδιορισμό του μοντέλου.
Τα συμπεράσματα αυτά παρουσιάζονται παρακάτω:
Η μέθοδος της Τριγωνομετρικής Υψομετρίας Ακριβείας (ΤΡ.Υ.Α.)
αποδείχτηκε ικανοποιητική στη χρήση και προσδιορίστηκαν υψομετρικές
διαφορές σε μεγάλες αποστάσεις (1-6 km), που θα ήταν ιδιαίτερα
δύσκολο, αν όχι αδύνατον να προσδιοριστούν, με την μέθοδο της
Γεωμετρικής Χωροστάθμισης. Η μέση χρονική διάρκεια μιας ΤΡ.Υ.Α
ήταν περίπου 3 ώρες.
Η μέθοδος του σχετικού στατικού εντοπισμού, η οποία και παρείχε
σφάλμα μερικών χιλιοστών στον προσδιορισμό των γεωμετρικών
υψομετρικών διαφορών είναι ικανοποιητική για τις περισσότερες
τοπογραφικές εργασίες.

83

Τα ορθομετρικά υψόμετρα των κορυφών, που προέκυψαν ύστερα από
την επίλυση του δικτύου προσδιορίστηκαν με ακρίβεια που κυμαίνεται
±3𝑚𝑚𝑚𝑚 < 𝜎𝜎𝛨𝛨 <±6𝑚𝑚𝑚𝑚. Το σφάλμα του δικτύου είναι 𝜎𝜎0 = ±6𝑚𝑚𝑚𝑚.

Τα γεωμετρικά υψόμετρα των κορυφών, προσδιορίστηκαν από την
επίλυση του δικτύου με ακρίβεια που κυμαίνεται από ±5𝑚𝑚𝑚𝑚 < 𝜎𝜎ℎ
<±13𝑚𝑚𝑚𝑚. Το σφάλμα της επίλυσης του δικτύου υπολογίστηκε ίσο με
𝜎𝜎0 = ±9𝑚𝑚𝑚𝑚.

Στην περίπτωση της επίλυσης του δικτύου χρησιμοποιώντας τις τιμές ΔΝ
της αποχής του γεωειδούς, που προέκυψαν από τις άμεσες μετρήσεις των
ορθομετρικών και γεωμετρικών υψομετρικών διαφορών, υπολογίστηκαν
οι τιμές της αποχής του γεωειδούς Ν σε κάθε κορυφή του δικτύου. Η
ακρίβεια με την οποία προσδιορίστηκαν οι τιμές του υψομέτρου του
γεωειδούς κυμαίνεται από ±8𝑚𝑚𝑚𝑚 < 𝜎𝜎𝛮𝛮 <±16𝑚𝑚𝑚𝑚. Το σφάλμα της
επίλυσης υπολογίστηκε ίσο με 𝜎𝜎0 = ±11𝑚𝑚𝑚𝑚.

Διαπιστώθηκε ότι οι τιμές της αποχής του γεωειδούς, που υπολογίστηκαν
από την αφαίρεση των γεωμετρικών και ορθομετρικών υψομέτρων, που
υπολογίστηκαν από την επίλυση των δύο δικτύων (ορθομετρικό και
γεωμετρικό), με τις αντίστοιχες τιμές που προήλθαν από την επίλυση του
δικτύου, με τις τιμές των αποχών του γεωειδούς (ΔΝ), οι οποίες
προέκυψαν από την αφαίρεση των γεωμετρικών και ορθομετρικών
υψομετρικών διαφορών (Δh-ΔΗ), είναι ίδιες.

Η τιμή της αποχής του γεωειδούς από το γεωκεντρικού ελλειψοειδούς
GRS'80 στη Νίσυρο κυμαίνεται από 30.51 m βορειοδυτικά έως 30.01 m
νοτιοανατολικά και η κλίση της επιφάνειας του γεωειδούς ως προς το
ελλειψοειδές είναι 0.07‰.
Οι προσαρμογές της απλής επίπεδης επιφάνειας, της δι-γραμμικής
επιφάνειας και της επιφάνειας 2𝜊𝜊𝜊𝜊 βαθμού που δοκιμάστηκαν, έδειξαν
ότι η εξίσωση της επιφάνειας 2𝜊𝜊𝜊𝜊 βαθμού προσαρμόζεται με ακρίβεια
της τάξης του εκατοστού και αποδίδει καλύτερα τη μορφή της απόκλισης
του γεωειδούς από το ελλειψοειδές αναφοράς.
Η εξίσωση της επιφάνειας είναι:
Ν(φ,λ)=30.35429+5.421964(φ-φ0 )-4.07636(λ-λ0 )-68.6929(φ − φ0 )2 (5.1)
26.2082(λ − λ0 ) −2 +33.31735∙(φ-φ0 )-(λ-λ0 )
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5.2. Προτάσεις
Τέλος, παρακάτω παρουσιάζονται κάποιες προτάσεις για την
βελτίωση του μοντέλου που υπολογίστηκε.
Να γίνει πύκνωση του δικτύου των υψομετρικών αφετηριών στο νησί, με
τουλάχιστον άλλα δέκα σημεία, προκειμένου να καλυφθεί καλύτερα.
Προτείνεται να έχει την κατανομή όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα,
με την οποία η απόσταση μεταξύ των σημείων θα μειωθεί. Με την
προτεινόμενη κατανομή, η μέση απόσταση των σημείων είναι περίπου 2
χιλιόμετρα. Στην εικόνα 5.1, με κόκκινο σύμβολο απεικονίζονται οι
προτεινόμενες θέσεις των σημείων.

Εικόνα 5.1: Προτεινόμενες θέσεις νέων υψομετρικών αφετηριών
Εναλλακτικά μπορούν να πραγματοποιηθούν μετρήσεις βαρύτητας σε
διάφορα σημεία ώστε να γίνει πύκνωση του δικτύου και να υπάρχουν
επιπλέον δεδομένα, όπως επίσης, σε κάποιες από τις κορυφές ου δικτύου
μπορούν να πραγματοποιηθούν και αστρογεωδαιτικές μετρήσεις για τον
προσδιορισμό του ΔΝ μεταξύ τους.
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Διερεύνηση της προσαρμογής μιας άλλης επιφάνειας (π.χ. 3ου βαθμού), η
οποία πιθανόν να προσαρμόζεται καλύτερα στην συγκεκριμένη περιοχή.
Θα μπορούσαν επίσης να χρησιμοποιηθούν οι μετρήσεις από τον
παλιρροιογράφο, που βρίσκεται τοποθετημένος στο λιμάνι των Πάλλων,
προκειμένου να γίνει ένας πιο ορθός ορισμός της επιφάνειας αναφοράς
των ορθομετρικών υψομέτρων. Αυτό πιθανόν να δώσει μια συστηματική
διαφορά στην τιμή του Ν, χωρίς να επηρεάζει την αβεβαιότητα
προσδιορισμού τους.
Να γίνει σύγκριση των τιμών της αποχής του γεωειδούς Ν, που
υπολογίστηκαν, με τις αντίστοιχες τιμές που παρέχει το παγκόσμιο
γεωδαιτικό μοντέλο EGM'08 και να πραγματοποιηθεί εμπλουτισμός και
βελτίωση του μοντέλου.
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