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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

Όντας στον 21 αιώνα η ανθρωπότητα βρίσκεται σε μια συνεχή 

εξέλιξη λόγω της ταχύρρυθμης ανάπτυξης της τεχνολογίας και των 

επιστημών. Η εξέλιξη αυτή είναι φανερή και στον τομέα του τοπογράφου 

μηχανικού ως προς τα όργανα και τις μεθόδους μέτρησης που 

χρησιμοποιούνται.  

Ο καταιγισμός προϊόντων και υπηρεσιών που είναι παράγωγα της 

ανάπτυξης της τεχνολογίας  δημιουργεί την ανάγκη ελέγχου της ακρίβειας 

και της αξιοπιστίας τους.  Ειδικά στην περίπτωση που ένα προϊόν ή 

υπηρεσία προσφέρεται από πολλές πηγές με ποικιλία τιμών, ο καλύτερος 

τρόπος επιλογής είναι η αξιολόγηση τους. Στον τομέα της γεωδαισίας η 

αξιολόγηση αυτή έχει τη μορφή των μετρολογικών ελέγχων. 

Για την πραγματοποίηση μετρολογικών ελέγχων απαιτούνται 

υποδομές οι οποίες μεταφράζονται σε εγκαταστάσεις (εξωτερικές και 

εσωτερικές) και ανθρώπινο δυναμικό ειδικά εκπαιδευμένο. Επιπλέον, 

χρειάζεται να κατανοήσει ο τοπογράφος μηχανικός την ισχύ που θα 

αποκτήσει παρέχοντας τοπογραφικά προϊόντα, τα οποία έχουν προέλθει 

από πιστοποιημένα γεωδαιτικά όργανα.  

Στον ελλαδικό χώρο η εξέλιξη της μετρολογίας είναι κυρίως 

θεωρητική. Έχουν γίνει προσπάθειες ίδρυσης μετρολογικών πεδίων 

ελέγχου, αλλά έχουν υλοποιηθεί μόνο εσωτερικά πεδία ελέγχου στο 

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλονίκης, τα οποία όμως δεν έχουν αποκτήσει τεχνικά όλα εκείνα τα 

μέσα που απαιτούνται για να διαπιστευθούν ως εργαστήρια διακρίβωσης 

γεωδαιτικών οργάνων [Γ. Πανταζής, 2016].   Εκτός από τα παραπάνω η 

ΣΑΤΜ του ΕΜΠ αποφασίζει να κάνει ένα βήμα στην μετρολογία στο 

πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος 62/3120 «Εγκατάσταση και 

Βαθμονόμηση εξωτερικής βάσης διακρίβωσης συστημάτων μέτρησης 

μηκών µε ανακλαστήρα».  

Παρ’ όλα αυτά, μέχρι σήμερα το τελικό αποτέλεσμα παραμένει το 

ίδιο. Εντός του ελλαδικού χώρου δεν μπορεί να γίνει έλεγχος και 

διακρίβωση ολοκληρωμένων γεωδαιτικών σταθμών παρέχοντας 

αντίστοιχα πιστοποιητικά. Αυτό το γεγονός είναι ιδιαίτερα λυπηρό, καθώς 
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θα μπορούσε να εκκινήσει ένα αναπτυξιακό ρεύμα στην Ελλάδα στον 

τομέα της τοπογραφίας και να προσφέρει επιπλέον εξειδίκευση στον 

τοπογράφο μηχανικό παράλληλα με εργασιακές θέσεις που χρειάζονται 

στη σημερινή «Ελλάδα της κρίσης». 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως αντικείμενο τον έλεγχο και 

τη διακρίβωση ολοκληρωμένων γεωδαιτικών σταθμών ως προς τη 

μέτρηση διευθύνσεων (οριζόντιων και κατακόρυφων). Ο έλεγχος αυτός 

αφορά τόσο στην εσωτερική ακρίβεια των σταθμών όσο και στον 

εντοπισμό συστηματικών σφαλμάτων. Επιπρόσθετα, οι συγκεκριμένες 

διαδικασίες πραγματοποιούνται σε εξωτερικό πεδίο ελέγχου, το οποίο 

βαθμονομείται στο πλαίσιο αυτής της διπλωματικής. 

Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια ιστορική αναδρομή στην εξέλιξη 

των μετρολογικών ελέγχων από το 1875 μ.Χ.  μέχρι το ενιαίο σύστημα 

μονάδων (S.I.) και την ίδρυση διαφόρων μετρολογικών οργανώσεων. 

Δίνονται οι ορισμοί εννοιών αλληλένδετων με τη μετρολογία στον τομέα 

της γεωδαισίας και αναφέρονται τα γεωδαιτικά όργανα με τα οποία 

γίνονται μετρήσεις διευθύνσεων από τα παλαιότερα χρόνια μέχρι σήμερα. 

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη δημιουργία των ολοκληρωμένων 

γεωδαιτικών σταθμών, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να μετρούν μήκη 

παράλληλα με διευθύνσεις και χρησιμοποιούνται πλέον στη σημερινή 

εποχή (2016). Επιπλέον, γίνεται αναφορά στις μεθόδους (αυξητική και 

απόλυτη) με τις οποίες μπορεί να μετρήσει ένας ολοκληρωμένος 

γεωδαιτικός σταθμός. Τέλος, παρατίθεται εν συντομία το αντικείμενο της 

παρούσας διπλωματικής εργασίας. 

Το δεύτερο κεφάλαιο αφορά στο πρότυπο ISO 17123 – 3 με το 

οποίο πραγματοποιείται ο έλεγχος της εσωτερικής ακρίβειας των 

ολοκληρωμένων γεωδαιτικών σταθμών. Στο κεφάλαιο αυτό 

περιγράφονται αναλυτικά η απλή και η πλήρης διαδικασία ελέγχου των 

οριζόντιων και των κατακόρυφων διευθύνσεων. Στις διαδικασίες αυτές 

επεξηγείται ο τρόπος και ο αριθμός των μετρήσεων που πρέπει να 

πραγματοποιηθούν και περιγράφεται η μορφή των πεδίων ελέγχου. Δίνεται 

η μέθοδος επεξεργασίας των μετρήσεων και τέλος αναλύονται οι 

στατιστικοί έλεγχοι με τους οποίους διαπιστώνεται εάν ο σταθμός 

λειτουργεί σύμφωνα με την ακρίβεια του κατασκευαστή του. 

Στο τρίτο κεφάλαιο περιγράφονται τα πεδία ελέγχου οριζόντιων 

και κατακόρυφων διευθύνσεων, καθώς και η διαδικασία  βαθμονόμησης 
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τους. Επιπλέον, δίνονται αναλυτικά τα χαρακτηριστικά και η  πιστοποίηση 

του επιλεγόμενου σταθμού αναφοράς με το οποίο γίνεται η βαθμονόμηση 

των πεδίων και περιγράφεται η διαδικασία βαθμονόμησης των πεδίων 

ελέγχου. Επιπρόσθετα, διερευνώνται μέθοδοι διακρίβωσης ώστε να 

κατηγοριοποιηθούν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα κάθε μιας για 

να αποφασιστεί ποια είναι η καταλληλότερη. Για την κάθε μέθοδο δίνεται 

το θεωρητικό της υπόβαθρο και στη συνέχεια το πρακτικό της μέρος. Το 

εν λόγω κεφάλαιο θεωρείται το ερευνητικό κομμάτι της εργασίας αυτής, 

αφού δεν υπάρχει συγκεκριμένο πρότυπο ISO που να υποδεικνύει μία 

μεθοδολογία διακρίβωσης γεωδαιτικών σταθμών. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η εφαρμογή όλων των 

διαδικασιών μέτρησης που πραγματοποιούνται στα πεδία ελέγχου. Γίνεται 

περιγραφή των πεδίων, των υπό εξέταση γεωδαιτικών σταθμών και του 

απαραίτητου εξοπλισμού. Επιπλέον, δίνονται αναλυτικά σε πίνακες όλες 

οι μετρήσεις που γίνονται. Έπειτα, ακολουθεί η επεξεργασία των 

μετρήσεων και τα αποτελέσματα του ελέγχου και της διακρίβωσης. 

Στο πέμπτο κεφάλαιο περιγράφεται το λογισμικό που συντάχτηκε 

στο πλαίσιο της εργασίας. Συγκεκριμένα, δίνεται αναλυτικά ο τρόπος 

δημιουργίας του λογισμικού για τον έλεγχο οριζόντιων και κατακόρυφων 

διευθύνσεων, καθώς και της μεθοδολογίας διακρίβωσης. Γίνεται 

αναλυτική επεξήγηση του τρόπου λειτουργίας του λογισμικού, καθώς και 

των δεδομένων εισόδου και εξόδου του. Επίσης, περιγράφεται η μορφή με 

την οποία άγονται τα αποτελέσματα, ώστε να συγκεντρώνονται σε μια 

φόρμα. 

Το έκτο κεφάλαιο περιλαμβάνει τα συμπεράσματα που 

προκύπτουν από την παρούσα διπλωματική εργασία, καθώς και τις 

προτάσεις που γίνονται, ώστε να τροποποιηθούν, να βελτιστοποιηθούν και 

να ομαλοποιηθούν όσα αποτελούν εμπόδιο στην εξέλιξη των 

μετρολογικών ελέγχων. 
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ABSTRACT 

 

GRADUATION OF EXTERNAL TEST FIELD  

FOR DIRECTIONS  

INVESTIGATION OF CALIBRATION 

METHODOLOGIES AND TOTAL STATIONS CHECK 

FOR DIRECTIONS ACCORDING TO ISO 17123 - 3   

 

This diploma thesis is intend to test end accreditate integrated total 

stations on the direction’s measurement (horizontal and vertical). These 

tests concern both the internal precision of total stations and identification 

of systematic errors. In addition, specific procedures are performed at 

external control field, which is calibrated in this thesis. 

The first chapter is a historical retrospection about the development 

of metrological tests from 1875 AD until System International (S.I.) and 

the establishment of various metrological organizations. Definitions 

interrelated with metrology in Geodesy are given and development of 

geodetic instruments for measuring directions is indicated over time. 

Particular emphasis is given at the creation of total stations, which are able 

to measure lengths and directions at the same time and are used nowadays 

(2016). The methods (incremental and absolute) that a total station can 

measure are mentioned and finally the subject of this thesis is  briefly 

mentioned. 

The second chapter refers to ISO 17123-3 on which the test of the 

internal precision of total stations is based. In this chapter, the simple and 

complete test process of horizontal and vertical directions is described in 

detail.  In these procedures the way and the number of measurements to be 

carried out are explained and the format of the control field is described. 

Finally, the processing method of measurement is given and the statistical 

tests are analyzed, which detect whether the total station operates in 

accordance with the manufacturer's accuracy. 
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The third chapter describes the test fields of horizontal and vertical 

directions and their calibration process. Moreover, the characteristics and 

the certification of the selected reference total station are given. The 

calibration of the fields takes place according to this reference total station. 

Additionally, accreditation methods are investigated to categorize the 

advantages and disadvantages of each method in order to determine which 

is the most suitable. For each method, the theoretical background and then 

the practical part are given. This chapter consists of the research part of this 

thesis, as there is no specific ISO standard indicating an accreditation 

methodology of total stations. 

In the fourth chapter the implementation of all measurement 

procedures, which are performed in the test fields, is shown. The test fields, 

the total stations, which are tested and accreditated and the necessary 

equipment are described. Furthermore, tables containing the measurements 

are presented. Then follows the analysis of the measurements and the 

results of testing and accreditation. 

The fifth chapter includes the programming part of this diploma. 

Specifically, the creation of software is described which carry out testing 

and accreditation of total stations’ capability of horizontal and vertical 

direction measuring. A detailed explanation of how the software operates, 

as well as the input and output data are given. Τhe format of  both the output 

and the result form are also given. 

The sixth chapter includes the conclusions obtained through this 

diploma thesis and the suggestions to be done in order to modify, optimize 

and normalize  any burdens to the development of metrological tests.  In 

conclusion, the graduation of the test fields is a challenging and repetitive 

process. ISO 17123 - 3 proposes an understandable and simple test method. 

A total station requires one and a half hour stay in test fields. The 

calibration of total stations is made by combining two methods, identifying 

the station errors and their significance. Finally, testing and accreditation 

procedures are optimized by the use of software. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
Οι ταχύρρυθμες εξελίξεις στον τομέα της παραγωγής γεωδαιτικών 

οργάνων παράλληλα με τις υψηλές απαιτήσεις ακρίβειας που απαιτούνται 

πλέον σε ποικίλες τοπογραφικές εργασίες, απαιτούν εργαλεία ελέγχου και 

διακρίβωσης για την πιστοποίηση των γεωδαιτικών σταθμών.  

Καθότι δεν υπάρχει πιστοποιημένο εργαστήριο μετρολογικών 

ελέγχων σε εξωτερικό χώρο στην Ελλάδα, η Σχολή Αγρονόμων και 

Τοπογράφων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου έχει 

δημιουργήσει εξωτερικά πεδία ελέγχου διευθύνσεων, τα οποία όμως 

απαιτείται να πιστοποιηθούν από τον αρμόδιο φορέα.  

Η πιστοποίηση αυτή είναι απαραίτητη, ώστε να μπορέσουν να 

λειτουργήσουν τα πεδία ελέγχου ουσιαστικά. Δηλαδή, ενώ μπορούν να 

διεξαχθούν όλοι οι απαιτούμενοι έλεγχοι, δεν μπορούν τα αποτελέσματα 

των ελέγχων να θεωρηθούν έγκυρο πιστοποιητικό ελέγχου και 

διακρίβωσης για τους εξεταζόμενους σταθμούς.  

Η παρούσα διπλωματική διεξάγει λεπτομερώς τον έλεγχο κατά ISO 

17123 – 3 στα εν λόγω εξωτερικά πεδία ελέγχου οριζόντιων και 

κατακόρυφων διευθύνσεων. Επιπλέον, βαθμονομούνται τα πεδία αυτά με 

σκοπό να προκύψουν πρότυπες τιμές για τη διακρίβωση των σταθμών. 

Επίσης, γίνεται διερεύνηση μεθόδων διακρίβωσης αφού δεν υπάρχει 

πρότυπο ISO για τον έλεγχο των χονδροειδών και των συστηματικών 

σφαλμάτων. 

Παράλληλα δημιουργείται λογισμικό που έχει υποστηρικτικό ρόλο 

και μπορεί να θεωρηθεί ως ένα ακόμα βήμα προς την εκκίνηση λειτουργίας 

των πεδίων ελέγχου ως πιστοποιημένα μετρολογικά πεδία. 

Η εργασία αυτή ανατέθηκε τον Νοέμβριο του 2015 και 

ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο του 2016.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ 

ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 

 

1.1    Γενικά 

 

Μετρολογία (Metrology). Όρος που προκύπτει από τις ελληνικές 

λέξεις «μέτρον» και «λόγος». Είναι η επιστήμη αλλά και η τέχνη των 

μετρήσεων, των συστημάτων μέτρων και σταθμών. Καλύπτει τους 

πειραματικούς και τους θεωρητικούς προσδιορισμούς που σχετίζονται με 

την αβεβαιότητα σε οποιοδήποτε επίπεδο της επιστήμης και της 

τεχνολογίας.  

Η μετρολογία βρίσκεται σε συνεχή εξέλιξη από την αρχαιότητα. Η 

ιστορία της αποτελείται από σημαντικά ορόσημα, τα οποία είναι δύσκολο 

να ορισθούν και ταυτόχρονα να εκφράσουν αντιπροσωπευτικά όλους τους 

τομείς που καλύπτει η επιστήμη της μετρολογίας. Αξίζει να σημειωθούν 

μερικά από αυτά, τα οποία διαμόρφωσαν και προσδιόρισαν σε μεγάλο 

βαθμό τους μετρολογικούς ελέγχους όπως πραγματοποιούνται αυτοί 

σήμερα. 

Το 1875 μ.Χ. ιδρύεται το Διεθνές Γραφείο Βαρών και Μετρήσεων 

(International Bureau for Weights and Measures – Bureau International des 

Poid et Mesures – BIMP, εικόνα 1.1) και καθιερώνεται το Μετρικό 

σύστημα (Metric System). Ορίζονται τα πρότυπα του μέτρου και του 

γραμμαρίου με κράμα πλατίνας – ιριδίου. Οι νέες επιστημονικές 

ανακαλύψεις προκαλούν την ανάγκη για περισσότερη ακρίβεια και σαφώς 

καθορισμένες μονάδες. Αυτή η ανάγκη ικανοποιείται με τη Συνθήκη του 

Μέτρου το 1875, μια διεθνή διπλωματική συνθήκη στην οποία 

συμμετείχαν 17 χώρες, μεταξύ των οποίων και οι ΗΠΑ, ενώ μέχρι σήμερα 

συνολικά 51 έθνη έχουν αποδεχθεί επίσημα το μετρικό σύστημα. Η 

συνθήκη αυτή καθόρισε με ακρίβεια τις μονάδες καθώς επίσης και τους 

μηχανισμούς για τη σύσταση και υιοθέτηση των περαιτέρω καθορισμών 
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στο μετρικό σύστημα. Ταυτόχρονα κατασκευάστηκαν και διανεμήθηκαν, 

σε κάθε έθνος που επικύρωσε τη συνθήκη, τα μετρικά πρότυπα. 

 

 

Εικόνα 1.1 : Το έμβλημα του ΒΙΡΜ 

 

Το 1947 ιδρύεται ο Διεθνής Οργανισμός για την Τυποποίηση 

(International Organization for Standardization – ISO). Πρόκειται για μια 

παγκόσμια ομοσπονδία που σήμερα έχει φτάσει να έχει ως μέλη του 

εθνικούς οργανισμούς προτυποποίησης 148 χωρών. Υπάρχουν 

περισσότερα από 14000 διεθνή πρότυπα ISO. Βασική αποστολή του ISO 

είναι η προώθηση της τυποποίησης και των σχετικών δραστηριοτήτων 

στον κόσμο, με σκοπό τη διευκόλυνση της διεθνούς ανταλλαγής των 

αγαθών και των υπηρεσιών. Η διαβεβαίωση της συμμόρφωσης προς τα 

διεθνή αυτά πρότυπα παρέχεται από τις δηλώσεις των κατασκευαστών ή 

από τους λογιστικούς ελέγχους που πραγματοποιούνται από ανεξάρτητους 

οργανισμούς [http://portal.tee.gr/portal/page/portal/SCIEN 

TIFIC_WORK/scient_typopoiisi/organismoi#A1]. 

Το 1955 ιδρύεται μια διακυβερνητική οργάνωση που στοχεύει στην 

προώθηση της σφαιρικής εναρμόνισης των νομικών διαδικασιών 

Μετρολογίας, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Νομικής Μετρολογίας 

(International Organization of Legal Metrology – OIML). Ο OIML 

προκειμένου να επιτύχει την προώθηση αξιόπιστων πρακτικών μέτρησης, 

συνεργάζεται στενά με το BIPM αλλά και με περισσότερα από 100 διεθνή 

και άλλα περιφερειακά ιδρύματα που δραστηριοποιούνται στο χώρο της 

μετρολογίας, της τυποποίησης, αλλά και άλλους σχετικούς τομείς. Ο 

OIML έχει αναπτύξει μια παγκόσμια τεχνική δομή που παρέχει στα μέλη 

του τις μετρολογικές οδηγίες για την επεξεργασία των εθνικών και 

περιφερειακών απαιτήσεων σχετικά με την κατασκευή και τη χρήση ενός 
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οργάνου μέτρησης για τις νομικές απαιτήσεις της Μετρολογίας 

[https://en.wikipedia.org/wiki/International_Organization_of_Legal_Metr

ology]. 

Την ίδια χρονιά, με την υπογραφή ενός υπομνήματος συμφωνίας 

από τα συμμετέχοντα κράτη, ιδρύεται στη Μαδρίτη (23-9-1987) ο 

EUROMET (European Collaboration in Measurement Standards). Το 

πρωτόκολλο της σύμβασης ενεργοποιήθηκε τελεσίδικα την 1-1-1988 και 

τροποποιήθηκε το 1995 και το 1998  [http://www.promexgost.com/Inter 

nationalorganizations/euromet.php]. 

Το 1956 πραγματοποιείται από τον Σουηδό Erik Bergstrand η 

μέτρηση της ταχύτητας του φωτός με μεγάλη ακρίβεια. Η εξέλιξη αυτή 

οδηγεί στη μέτρηση μηκών με ηλεκτρομαγνητικά κύματα (όργανο AGA 

Geodimeter) και μικροκύματα (Tellurometer). 

Το 1961 υιοθετείται το Διεθνές Σύστημα Μονάδων (Système 

international d'unités – SI) με το 11ο Γενικό Συνέδριο για τα βάρη και τα 

μέτρα (General Conference on Weights and Measures – CGPM). 

Στις αρχές της δεκαετίας του 1990, ιδρύεται στις Βρυξέλλες (27-4-

1990), η EUROLAB (The European Federation of National  Associations 

of Measurement, Testing and Analytical Laboratories), με σκοπό την 

αντιπροσώπευση των ευρωπαϊκών εργαστηρίων μέσω της διατύπωσης και 

της έκφρασης άποψης σχετικά με πολιτικά και τεχνικά ζητήματα που 

ασκούν άμεση επίδραση στη δραστηριότητά τους στην ευρωπαϊκή σκηνή 

και παγκοσμίως, καθώς και ο συντονισμός όλων των ευρωπαϊκών 

οργανώσεων που αναπτύσσουν ενδιαφέρουσες για την εργαστηριακή 

κοινότητα δραστηριότητες και προσπαθούν να αποφύγουν την επανάληψη 

προσπαθειών και δραστηριοτήτων [http://www.ats.rs/sites/ 

default/files/download/EUROLABinSerbia.pdf]. 

Τον Ιούνιο του 1990 ιδρύεται στην Ελβετία η WELMEC (Western 

European Legal Metrology Cooperation) από 18 αντιπροσωπευτικά μέλη 

εθνικών αρχών αρμοδίων για τη Νομική Μετρολογία. Η WELMEC έχει 

ως κύριο στόχο την καθιέρωση μιας εναρμονισμένης και συνεπούς 

προσέγγισης στην ευρωπαϊκή Νομική Μετρολογία. Σήμερα, παρόλη την 

ονομασία της, η WELMEC επεκτείνεται και πέρα από τα όρια της δυτικής 
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Ευρώπης, έχοντας αντιπροσώπους από την Κεντρική και Ανατολική 

Ευρώπη [http://www.welmec.org/fileadmin/user_files/publications/ 

WELMEC_1_-An_Introduction_issue_6.pdf]. 

Το 1999 καθορίζονται οι απαιτήσεις που πρέπει να πληρεί ένα 

εργαστήριο Μετρολογίας με την εμφάνισή του ISO/IEC 17025:1999 

(Διεθνές πρότυπο – General Requirements for the Competence of 

Calibration and Testing Laboratories). Αυτές οι απαιτήσεις είναι ικανές να 

εξασφαλίζουν την ιχνηλασιμότητα της διακρίβωσης, οπότε το 

διαπιστευμένο εργαστήριο θα έχει την ικανότητα να διεξάγει 

συγκεκριμένες δοκιμές, μετρήσεις και διακριβώσεις σύμφωνα με 

συγκεκριμένες πρότυπες, ενδοεργαστηριακές μεθόδους 

[https://en.wikipedia.org/wiki/ISO/IEC_17025]. 

Στην 21η γενική συνέλευση του EUROMET στο Teddington της Μ. 

Βρετανίας, αποφασίστηκε η δημιουργία μιας νέας ευρωπαϊκής οργάνωσης 

μετρολογίας, που θα διαδεχόταν την παλιά και θα αναλάμβανε όλες τις 

δραστηριότητες και ευθύνες του παλιού φορέα. Έτσι, δημιουργήθηκε η 

EURAMET (European Association of National Metrology Institutes) η 

οποία άρχισε να δραστηριοποιείται από τον Ιούλιο του 2007 

[https://en.wikipedia.org/wiki/EURAMET]. 

 

 

1.2    Η μετρολογία σήμερα στη γεωδαισία 

 

Γεωδαιτική μετρολογία ονομάζεται ο κλάδος της γεωδαισίας ο 

οποίος έχει ως αντικείμενο τον έλεγχο και την πιστοποίηση της ορθής 

λειτουργίας των οργάνων μέτρησης, που χρησιμοποιούνται σε όλους τους 

κλάδους της Γεωδαισίας. 

Η Μετρολογία, έχει μεγάλη εφαρμογή στην εργασία του 

Τοπογράφου Μηχανικού. Τα όργανα που χρησιμοποιούνται για τη 

συλλογή μετρήσεων είναι υποχρεωτικό να ελέγχονται ως προς τον τρόπο 

λειτουργίας τους αλλά και ως προς την ποιότητα των αποτελεσμάτων των 

μετρήσεων που γίνονται με αυτά. Οι έλεγχοι αυτοί γίνονται με βάση 

συγκεκριμένα πρότυπα που καθορίζονται από διεθνείς οργανισμούς.  



7 
 

Η Μετρολογία, είναι η επιστήμη της ακρίβειας των μετρήσεων και 

έχει ως αντικείμενο το θεωρητικό υπόβαθρο και την εφαρμογή 

συγκεκριμένων διαδικασιών ελέγχου, ανάλογα με το ελεγχόμενο όργανο 

[Μπαλοδήμος Δ.-Δ., Σταθάς Δ., 2006]. 

Α) Διεθνώς: Σχετικά με τα γεωδαιτικά όργανα υπάρχει η ISO 

επιτροπή TC172/SC6, που είναι  υπεύθυνη παραγωγής των νεότερων 

προτύπων ISO 17123. 

Τα πρότυπα που επικρατούν για τα περισσότερα είδη γεωδαιτικών 

οργάνων πεδίου είναι τα αντίστοιχα τοπικά – εθνικά. Τα πρότυπα ISO 

17123 (μέρος 1 έως 4) [www.iso.org] έχουν ως πηγή τα γερμανικά 

πρότυπα DIN 17823 (μέρος 1 έως 8), [Δούκας Ι, 2005] και αποτελούν επί 

του παρόντος το βασικό σκελετό των γεωδαιτικών προτύπων, ενώ έχουν 

ως στόχο την πιστοποίηση της ποιότητας μέτρησης και εν γένει της καλής 

λειτουργίας των γεωδαιτικών οργάνων. 

Η δημιουργία και η οριστικοποίηση των προτύπων είναι μία αρκετά 

μακροχρόνια διαδικασία. Το γεγονός αυτό πολλές φορές δημιουργεί 

διάφορα προβλήματα, αφού οι εξελίξεις στην επιστήμη και στην 

τεχνολογία είναι ραγδαίες και τα πρότυπα δεν μπορούν να τις 

ακολουθήσουν.  

Ιδιαίτερα στον τομέα των γεωδαιτικών οργάνων η ραγδαία 

τεχνολογική ανάπτυξη έχει φέρει επανάσταση τόσο στην κατασκευή όσο 

και στον τρόπο λειτουργίας τους.  

Τα νέα πρότυπα ISO 9001:2000 λαμβάνουν υπόψη τους τις 

τεχνολογικές εξελίξεις, τις νέες απαιτήσεις περί ποιότητας και τέλος την 

αυξανόμενη πολυπλοκότητα των νεότερων μετρητικών συστημάτων. 

Σήμερα πολλά από τα γεωδαιτικά όργανα ελέγχονται από τους 

κατασκευαστές τους και οι όποιες πιθανόν ατέλειες  αποθηκεύονται στη 

μνήμη τους και διορθώνονται αυτόματα οι μετρήσεις που παράγουν,  χωρίς 

πολλές φορές ο εκάστοτε χρήστης να γνωρίζει γι’ αυτές τις διορθώσεις. 

Τα υπάρχοντα πρότυπα ISO 17123 εστιάζουν σε ελέγχους 

γεωδαιτικών σταθμών μόνο στο πεδίο και δεν άπτονται των 

ενδοεργαστηριακών ελέγχων με πλήρως ελεγχόμενες συνθήκες. 

Για τον λόγο αυτό η Διεθνής Ομοσπονδία Τοπογράφων (FIG) 

δραστηριοποιήθηκε εντονότερα στο θέμα των προτύπων και της 
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τυποποίησης, σε συνεργασία με τον ISO. Το αποτέλεσμα αυτής της 

συνεργασίας είναι η δημιουργία ομάδας εργασίας 5.1 (FIG Working Group 

5.1). Οι τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται η ομάδα εργασίας 5.1 

είναι οι ακόλουθοι: 

I. Πρότυπα σχετικά με προσδιορισμούς θέσης, όργανα και 

μεθόδους γεωδαιτικών μετρήσεων. 

II. Έλεγχοι αποδοχής, εξασφάλιση ποιότητας και πιστοποίησης, 

καθώς και η επίδρασή τους στο επάγγελμα του γεωδαίτη – τοπογράφου 

μηχανικού. 

III. Έλεγχος και διακρίβωση των οργάνων μέτρησης που 

χρησιμοποιούνται. 

IV. Άσκηση επιρροής σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για 

την ανάπτυξη των προτύπων 

V. Αποδοχή ελέγχων, διασφάλισης ποιότητας και πιστοποίησης 

και οι συνέπειές τους στο επάγγελμα του τοπογράφου μηχανικού 

[https://www.fig.net/resources/publications/figpub/pub09/FIG-Publicatio 

n_Nr9_english.pdf]. 

Β) Στην Ελλάδα: Η μετρολογία επίσημα ξεκίνησε μόλις μετά την 

ενοποίηση της Ευρωπαϊκής Αγοράς το 1993. 

Το Εθνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας (ΕΙΜ) είναι η ανώτατη αρχή 

στον τομέα της μετρολογίας, στην Ελλάδα. Το ΕΙΜ (ιδρυτικός νόμος 

Ν.2231/94 - Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου εποπτευόμενο από τη 

Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης) είναι 

σύμβουλος του ελληνικού κράτους σε όλα τα θέματα που αφορούν τη 

μετρολογία, τη διατήρηση των εθνικών προτύπων, την καθιέρωση 

διεργαστηριακών μετρήσεων (σε εθνικό και διεθνές επίπεδο), καθώς και 

τη συνεργασία με το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ. ΑΕ 

ιδιωτικού δικαίου, ιδρυτικός Ν. 3066/2002) σε ό,τι αφορά τις μεθόδους 

διακρίβωσης και τον υπολογισμό των αβεβαιοτήτων [www.eim.gr]. 

Για την τυποποίηση υπάρχει ο ΕΛ.Ο.Τ. (Ελληνικός Οργανισμός 

Τυποποίησης), στον οποίο οι Ν 372/76, Ν. 1682/1997 και το Π.Δ. 155/97 

αναθέτουν την ανάπτυξη δραστηριοτήτων πιστοποίησης. Με βάση το 

ΦΕΚ 708/Β 13-07-98, ο ΕΛ.Ο.Τ. εφαρμόζει διαδικασίες και συστήματα 
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πιστοποίησης (π.χ. του Διεθνούς Οργανισμού ISO) [Σταμπουλόγλου Ε. , 

κ.α., 2005]. 

Στην Ελλάδα υπάρχουν κανονισμοί και προδιαγραφές σχετικά με τη 

μεθοδολογία και την απαιτούμενη ακρίβεια εκτέλεσης των διαφόρων 

γεωδαιτικών, τοπογραφικών και κτηματολογικών εργασιών. Αλλά αυτές 

δεν συναρτώνται αυστηρά με θεσμικές απαιτήσεις ελέγχου και ρύθμισης 

των χρησιμοποιούμενων οργάνων. Εκτός από κάποιες προσπάθειες μικρής 

εμβέλειας και εφαρμογής (σε πανεπιστημιακούς χώρους ή σε κάποια 

εργαστήρια αντιπροσωπειών σχετικών οργάνων), δεν υπάρχουν 

συστηματικά εργαστήρια διακρίβωσης γεωδαιτικών οργάνων. 

Μία σοβαρή προσπάθεια για τη δημιουργία κέντρου μετρολογίας 

έχει γίνει στη Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών στο Εθνικό 

Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Η δημιουργία, η διαπίστευση και η λειτουργία του 

κέντρου μετρολογίας θα αποτελέσει ουσιαστικά τον μοναδικό επίσημο 

Δημόσιο φορέα διακρίβωσης των ψηφιακών και αναλογικών γεωδαιτικών 

οργάνων στην Ελλάδα. 

Από το 2001, με την ΔΙΠΑΔ/οικ/611/24–7-01 απόφαση (ΦΕΚ 1013 

Β/2–8-01), η ελληνική νομοθεσία έβαλε τα πρώτα θεμέλια (για την 

εξασφάλιση της ποιότητας των τεχνικών έργων) σχετικά με "κοινά 

αποδεκτές διαδικασίες". Το γεγονός αυτό μπορεί να οδηγήσει στη 

δημιουργία μιας θεσμοθετημένης μετρητικής και υπολογιστικής μεθόδου 

ελέγχου σύμφωνα με τα εθνικά ή διεθνή πρότυπα [Δούκας Ι, 2005]. 

Στην υπουργική απόφαση που αναφέρεται παραπάνω δίνονται 

οδηγίες υποχρεωτικής εφαρμογής για το περιεχόμενο, τον έλεγχο και την 

έγκριση Προγράμματος Ποιότητας Έργου. 

Όσον αφορά στον μετρητικό εξοπλισμό, περιλαμβανομένου και του 

μη εργαστηριακού εξοπλισμού (π.χ. τοπογραφικά όργανα) πρέπει να: 

 καταγράφεται το πρόγραμμα ποιότητας έργου, 

 τεκμηριώνεται ότι καλύπτει όλους τους ελέγχους και τις δοκιμές που 

προβλέπεται να  γίνουν στο έργο (και που δεν θα εκτελεστούν από 

εξωτερικούς φορείς, π.χ. εργαστήρια), 

 συντηρείται και να διακριβώνεται, 

 διακριβώνονται με βάση κοινά αποδεκτές διαδικασίες, 
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 διακριβώνονται είτε από τον ανάδοχο είτε από εξωτερικούς φορείς, ενώ 

η χρήση μη διακριβωμένων οργάνων δεν επιτρέπεται (ΦΕΚ 1013 Β/2–

8-01). 

 

1.3     Βασικές έννοιες και ορισμοί 

 

Ορισμένες έννοιες που σχετίζονται με την επιστήμη της 

Μετρολογίας είναι η Βαθμονόμηση, η Διακρίβωση, η Διαπίστευση και οι 

ορισμοί τους δίνονται παρακάτω [Μπαλοδήμος Δ.-Δ., Σταθάς Δ., 2006]. 

• Βαθμονόμηση (Graduation). Είναι η αναγραφή, στην κενή 

κλίμακα του οργάνου, των ενδείξεων με βάση ένα γνωστό και 

καθορισμένης ακρίβειας μέγεθος της φυσικής ιδιότητας την οποία μετρά 

το όργανο. 

• Διακρίβωση (Calibration). Είναι η σύγκριση της μέτρησης ή του 

αποτελέσματος (output) ενός συστήματος ή οργάνου με εκείνη ενός 

αντίστοιχου, πολύ μεγαλύτερης ακρίβειας, που καλείται σύστημα 

αναφοράς. Το σύστημα αναφοράς μπορεί να είναι εθνικό πρότυπο ή 

πρότυπο γνωστής ακρίβειας η οποία έχει μεταφερθεί σε αυτό από τα 

εθνικά πρότυπα. Με την παραπάνω σύγκριση βαθμονομείται το υπό 

έλεγχο όργανο και διαπιστώνεται, επαληθεύεται ή επαναφέρεται με 

ρύθμιση η ακρίβειά του. 

• Πρότυπο (Standard). Η οδηγία ISO / IEC 2/1996 ορίζει ότι 

πρότυπο είναι ένα κείμενο που έχει συνταχθεί και εγκαθιδρυθεί με 

ομοφωνία από ένα αναγνωρισμένο σώμα (οργανισμό) και που παρέχει για 

κοινή και επαναλαμβανόμενη χρήση κανόνες, οδηγίες ή χαρακτηριστικά 

για δραστηριότητες ή τα αποτελέσματά τους, στοχεύοντας στην επίτευξη 

σε βέλτιστο βαθμό της τυποποίησης στο πλαίσιο ενός δεδομένου 

περιεχομένου. 

• Εθνικό πρότυπο (National Standard). Είναι το εθνικά 

αναγνωρισμένο πρότυπο, προκειμένου να χρησιμοποιείται σε μία χώρα ως 

βάση για τον καθορισμό τιμών σε άλλα πρότυπα του μεγέθους που αφορά. 

Το πρότυπο είναι μία συλλογική εργασία. Το Εθνικό πρότυπο 

προγραμματίζεται και μελετάται υπό την αιγίδα του Εθνικού Οργανισμού 

προτύπων ο οποίος και το δημοσιεύει. Έτσι προστατεύεται από την αρχική 
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του μορφή με το δικαίωμα αναπαραγωγής (copyright) του Εθνικού 

Οργανισμού. 

• Διεθνή πρότυπα (International Standard). Τα διεθνή πρότυπα 

προστατεύονται με το δικαίωμα αναπαραγωγής (copyright) του Διεθνούς 

Οργανισμού Τυποποίησης (ISO, IEC). Η άδεια εκμετάλλευσης του 

δικαιώματος αναπαραγωγής μεταφέρεται αυτόματα στους εθνικούς 

οργανισμούς τυποποίησης που είναι μέλη των ISO, IEC για την περίπτωση 

της σχεδίασης εθνικών προτύπων. Οι εθνικοί οργανισμοί τυποποίησης 

είναι υπεύθυνοι για την προστασία των ISO, IEC στην αντίστοιχη χώρα. 

• Πιστοποίηση (Certification). Είναι η διαδικασία με την οποία ένα 

τρίτο πρόσωπο δίνει γραπτή εγγύηση ότι το προϊόν, η επεξεργασία ή η 

υπηρεσία συμμορφώνονται με καθορισμένες απαιτήσεις [ISO / IEC οδηγία 

2:1996]. Σε εθνικό επίπεδο είναι η πράξη του Εθνικού Ιδρύματος 

Μετρολογίας (ΕΙΜ) ή οποιουδήποτε άλλου διαπιστευμένου φορέα με την 

οποία πιστοποιείται η τεκμηρίωση της ακρίβειας σύμφωνα με 

προκαθορισμένες απαιτήσεις.  

• Τυποποίηση (Standardization). Αναγνωρίζεται σήμερα ως η 

διαδικασία με την οποία καθιερώνονται προδιαγραφές, δηλαδή 

κανονισμοί, οι οποίοι θέτουν τους απαραίτητους κανόνες για την 

παραγωγή, τη σύνθεση και τις ιδιότητες που πρέπει να έχει ένα προϊόν ή 

μία υπηρεσία. 

• Ακρίβεια μέτρησης (Precision). Δείχνει την προσοχή και την 

λεπτομέρεια με την οποία εκτελέστηκαν οι μετρήσεις, καθώς και το πόσο 

καλά συμφωνούν κάποιες ανεξάρτητες μεταξύ τους μετρήσεις του ίδιου 

συγκεκριμένου μεγέθους. Είναι ουσιαστικά ο βαθμός αμοιβαίας 

συμφωνίας των μετρήσεων αυτών (εσωτερική ακρίβεια). Έχει άμεση 

σχέση με την ποιότητα του χρησιμοποιούμενου οργάνου και την προσοχή 

– ικανότητα – εμπειρία του παρατηρητή. Η ακρίβεια μπορεί να εκτιμηθεί 

από μία σειρά μετρήσεων. Η υψηλή ακρίβεια μετρήσεων δεν εγγυάται το 

ότι η ορθότητα - ποιότητα θα είναι επίσης υψηλή, η δε ακρίβεια μέτρησης 

δεν πρέπει να συγχέεται με την ποιότητα μέτρησης. 

• Ορθότητα - Ποιότητα μέτρησης (Accuracy). Σε ανεξάρτητες 

μεταξύ τους, επαναλαμβανόμενες, μετρήσεις ενός μεγέθους (που γίνονται 

υπό τις ίδιες συνθήκες) είναι ο βαθμός "ταύτισης" μεταξύ της εκτιμημένης 
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(ή μετρημένης) τιμής και της αντίστοιχης "αληθούς τιμής" (εξωτερική 

ακρίβεια). Η ορθότητα δεν μπορεί να εκτιμηθεί από μια σειρά μετρήσεων 

με το ίδιο σύστημα "όργανο – παρατηρητής – συνθήκες". 

• Διαπίστευση (Αccreditation). Διαπίστευση είναι η διαδικασία με 

την οποία ένας αρμόδιος φορέας παρέχει επίσημη αναγνώριση ότι ένας 

φορέας ή πρόσωπο είναι ικανός να πραγματοποιεί ειδικά έργα. 

• Αξιοπιστία (Reliability). Η δυνατότητα ενός προσώπου, ενός 

οργανισμού ή ενός συστήματος να εκτελέσει τις απαραίτητες λειτουργίες 

του υπό τους δηλωμένους όρους για μια καθορισμένη χρονική περίοδο. 

Εκφράζει και το συνδυασμό ορθότητας και ακρίβειας μιας τιμής.  

• Αβεβαιότητα (Uncertainty). Πρόκειται για την ποσοτική μέτρηση 

της ποιότητας του αποτελέσματος μετρήσεων. Δίνεται με δύο τρόπους, π.χ. 

για μέτρηση μήκους, είτε ως (1.256m ± 0.001m) είτε ως 1.256m ± 0.001m, 

για επίπεδο εμπιστοσύνης π.χ. 95.0% (το επίπεδο εμπιστοσύνης 95.0% 

χρησιμοποιείται σε όλους τους στατιστικούς ελέγχους που διενεργούνται 

στους ελέγχους κατά ISO). Σε κάθε περίπτωση, μέτρηση χωρίς την 

αντίστοιχή της αβεβαιότητα, δεν έχει καμία αξία. 

• Ιχνηλασιμότητα (Traceability). Πρόκειται για μία διαδικασία 

μέσω της οποίας διασφαλίζεται η συνοχή και η συνέχεια της μετρολογικής 

πυραμίδας. Η διαδικασία αυτή στηρίζεται κυρίως σε διαδοχικές 

συσχετίσεις των ενδείξεων μιας διάταξης μέτρησης με τις ενδείξεις μιας 

άλλης διάταξης αναφοράς, υψηλότερης μετρολογικής ποιότητας, 

αποκαθιστώντας με τον τρόπο αυτό μια μετρολογική ιεραρχία. 

 

 

1.4    Όργανα μέτρησης διευθύνσεων 

 

Στις επίγειες γεωδαιτικές μετρήσεις τα μεγέθη που μετρούνται είναι 

μήκη, διευθύνσεις (οριζόντιες και κατακόρυφες ) και υψομετρικές 

διαφορές. 

Για να μετρηθούν τα μεγέθη αυτά χρησιμοποιούνται κατάλληλα 

γεωδαιτικά όργανα, τα οποία συνοδεύονται από τα παρελκόμενά τους. 

Η παρουσίαση αυτών των οργάνων μέτρησης κρίνεται απαραίτητη, 

ώστε να σημειωθούν και να γίνουν αντιληπτές οι βασικές αρχές που 
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διέπουν τη λειτουργία τους. Το πρώτο τμήμα της παρουσίασης αφορά στα 

παλαιότερα οπτικομηχανικά όργανα, τα οποία πλέον χρησιμοποιούνται 

ελάχιστα και το δεύτερο αφορά στα σύγχρονα ψηφιακά όργανα που 

χρησιμοποιούνται σήμερα. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι οι αρχές και 

η βασική λειτουργία τους παραμένουν ίδιες. 

Οι δύο παράμετροι που χαρακτηρίζουν τη μέτρηση ενός μεγέθους 

με ένα γεωδαιτικό όργανο είναι η ανάγνωση ή μέτρηση του οργάνου και 

το σφάλμα ή αβεβαιότητα της μοναδιαίας ανάγνωσης ή μέτρησης.  

Ανάγνωση ή απόδοση ή ένδειξη ενός οργάνου είναι η πληροφορία 

που σχετίζεται με τη μετρούμενη τιμή και γίνεται απευθείας αντιληπτή 

οπτικά, ακουστικά ή με άλλον τρόπο. Η ανάγνωση μπορεί να είναι 

αναλογική ή ψηφιακή. Αναλογική είναι η ένδειξη που παράγεται μέσω 

μιας γραμμικής κλίμακας και η ανάγνωσή της γίνεται από τον παρατηρητή, 

ενώ ψηφιακή είναι η ένδειξη υπό μορφή σειριακών ψηφίων (δεν 

απαιτούνται παρεμβολές ), που παρέχεται αυτόματα από το όργανο 

[Λάμπρου Ε., Πανταζής Γ. 2010]. 

Αβεβαιότητα ή σφάλμα της μοναδιαίας μέτρησης ή ανάγνωσης 

ενός οργάνου είναι ο βαθμός ταύτισης μεταξύ της ένδειξης της τιμής της 

μέτρησης και της αντίστοιχης πραγματικής. Το σφάλμα της μοναδιαίας 

μέτρησης ή ανάγνωσης που παρέχεται από κάθε όργανο προκύπτει από 

συγκεκριμένη διαδικασία μετρολογικού ελέγχου. Εξαρτάται από τη 

διαδικασία που εφαρμόζεται για την παραγωγή της ανάγνωσης, την 

ποιότητα της κατασκευής του οργάνου και δίνεται από τον κατασκευαστή 

του.  

Η αριθμητική τιμή της ανάγνωσης ενός μεγέθους από ένα όργανο 

είναι πάντοτε καλύτερης ανάλυσης από την αβεβαιότητα της ανάγνωσης 

που πραγματικά παρέχει το όργανο. Για τον λόγο αυτό δεν πρέπει να 

συγχέονται οι δύο έννοιες. Στα παλαιότερα οπτικομηχανικά όργανα η 

ανάγνωση ήταν περίπου 3 φορές μικρότερη από την αβεβαιότητα της 

μέτρησης. Στα σύγχρονα ψηφιακά όργανα (total stations) η ανάγνωση 

μπορεί αν είναι 10 έως 20 φορές μικρότερη από την αβεβαιότητα της 

μέτρησης του οργάνου. Επιπλέον, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να 

μεταβάλλει την ανάλυση της αριθμητικής τιμής της ανάγνωσης με 

κατάλληλες ρυθμίσεις.  
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Έτσι, για παράδειγμα, ένα όργανο μπορεί να παρέχει αναγνώσεις 

διευθύνσεων με ανάλυση μέχρι 1cc , ενώ το σφάλμα της μοναδιαίας 

ανάγνωσης είναι ±10cc . Το ίδιο όργανο μπορεί να παρέχει αναγνώσεις με 

προσέγγιση (στρογγυλοποίηση) στα 2cc ή τα 5cc . 

Οι οριζόντιες ή κατακόρυφες γωνίες προκύπτουν ως διαφορά δύο 

αντίστοιχων διευθύνσεων. Ουσιαστικά γίνεται ανάγνωση της τιμής σε 

κάθε διεύθυνση, που ορίζει ο σκοπευτικός άξονας του οργάνου, πάνω σε 

μια κλίμακα γραμμική ή σε ραβδοκώδικα (barcode), που βρίσκεται και 

στον οριζόντιο και στον κατακόρυφο δίσκο του. 

Έτσι η έκφραση «μέτρηση διεύθυνσης» μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

ισοδύναμα με τη «μέτρηση γωνίας», αν και αυτό δεν είναι θεωρητικά 

απόλυτα σωστό. 

Η μέτρηση των διευθύνσεων (οριζόντιων και κατακόρυφων) 

γίνονταν παλαιότερα χρησιμοποιώντας γεωδαιτικά όργανα από τις 

παρακάτω κατηγορίες: 

 

 Απλά γωνιομετρικά όργανα 

 Οπτικομηχανικά θεοδόλιχα 

 Ψηφιακά θεοδόλιχα 

 

Στην κατηγορία των απλών γωνιομετρικών οργάνων ανήκουν 

κυρίως οι γωνιομετρικές πυξίδες. Η γωνιομετρική πυξίδα είναι όργανο 

που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση μόνο οριζόντιων γωνιών, με αφετηρία 

τη διεύθυνση του μαγνητικού βορρά.  

Σήμερα χρησιμοποιούνται για τον σκοπό αυτό μηχανικές (εικόνα 

1.2) και ηλεκτρονικές πυξίδες (εικόνα 1.3). 

Χρησιμοποιούνται σε απλές τοπογραφικές εργασίες 

(προσανατολισμός της αποτύπωσης μιας ιδιοκτησίας), για τον ενδεικτικό 

(κατά προσέγγιση) προσανατολισμό του τοπικού αυθαίρετου συστήματος 

αναφοράς που ιδρύεται, σε εργασίες αναγνωριστικές μεγαλύτερων 

περιοχών, είτε ακόμη και για τουριστικούς λόγους (πεζοπορία, 

αναρρίχηση, κ.λπ.). 
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Εικόνα 1.2: Μηχανική πυξίδα Εικόνα 1.3 : Ηλεκτρονική 

πυξίδα 

 

Η γωνιομετρική πυξίδα είναι όργανο εύχρηστο, ελαφρύ και παρέχει 

αναγνώσεις διευθύνσεων με σφάλμα της τάξης ±1ο. Τέτοιες πυξίδες 

βρίσκονται ενσωματωμένες και στους φορητούς δέκτες (χειρός) του 

συστήματος δορυφορικού εντοπισμού. 

Τα οπτικομηχανικά θεοδόλιχα ήταν όργανα μέτρησης οριζόντιων 

και κατακόρυφων γωνιών με αβεβαιότητα από μερικά πρώτα λεπτά τόξου 

μέχρι μερικά κλάσματα δευτερολέπτου τόξου. 

Περιέχουν δύο μηχανικά βαθμονομημένους δίσκους (οριζόντιο και 

κατακόρυφο) οι οποίοι είναι γυάλινοι και φέρουν χαραγμένη πάνω τους 

μια κλίμακα. Επιπλέον, διαθέτουν οπτικό σύστημα ανάγνωσης των τιμών 

σε αυτούς.  

 

Εικόνα 1.4 : Οπτικομηχανικό θεοδόλιχο 
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Τα οπτικομηχανικά θεοδόλιχα (εικόνα 1.4) αποτελούν την εξέλιξη 

των μηχανικών θεοδόλιχων που πρωτοεμφανίστηκαν το 1730, των οποίων 

οι δίσκοι ήταν μεταλλικοί. 

Το 1926 ο Ελβετός γεωδαίτης Heinrich Wild κατασκεύασε το 

παγκοσμίως γνωστό οπτικομηχανικό θεοδόλιχο Wild T2 Universal 

Theodolite. 

Πρόκειται για γωνιομετρικό όργανο απόδοσης 1cc και ακρίβειας 

±2.5cc το οποίο χρησιμοποιήθηκε ευρέως παλαιότερα σε μετρήσεις γωνιών  

σε εργασίες τριγωνισμού ΙΙης τάξης, οδεύσεων ακριβείας, 

μικρομετακινήσεων σε τεχνικά έργα, αλλά και σε μετρήσεις γεωδαιτικής 

αστρονομίας [Λάμπρου Ε., Πανταζής Γ., 2010]. 

Εξέλιξη των οπτικομηχανικών θεοδόλιχων είναι τα ψηφιακά 

θεοδόλιχα (εικόνα 1.5).  

 

Εικόνα 1.5 : Ψηφιακό θεοδόλιχο 

 

Τα θεοδόλιχα αυτά χρησιμοποιήθηκαν ελάχιστα αφού η εξέλιξη της 

τεχνολογίας πολύ γρήγορα τα ενσωμάτωσε στους σύγχρονους 

ολοκληρωμένους γεωδαιτικούς σταθμούς που μετρούν ταυτόχρονα και 

μήκη. 

Οι βασικές αρχές λειτουργίας τους είναι όμοιες με τα αντίστοιχα 

οπτικομηχανικά. Τα θεοδόλιχα αυτά διαφέρουν από τα αντίστοιχα 

οπτικομηχανικά κυρίως στον τρόπο ανάγνωσης των διευθύνσεων. Οι 

δίσκοι, οριζόντιος και κατακόρυφος, είναι γυάλινοι με ενσωματωμένη 
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κλίμακα ραβδοκώδικα (barcode) και ειδικούς αισθητήρες λήψης της 

ανάγνωσης. Η ανάγνωση σε αυτά δεν λαμβάνεται οπτικά από τον 

παρατηρητή, αλλά εμφανίζεται ψηφιακά σε ειδική οθόνη. 

Σήμερα πλέον δεν χρησιμοποιούνται τέτοια όργανα σε εργασίες 

πεδίου, επειδή έχουν αντικατασταθεί από τους σύγχρονους 

ολοκληρωμένους γεωδαιτικούς σταθμούς. 

Οι ολοκληρωμένοι γεωδαιτικοί σταθμοί είναι η εξέλιξη των 

παλαιότερων ψηφιακών θεοδόλιχων στα οποία προσαρμόστηκε η άμεση 

μέτρηση μηκών με αποστασιόμετρο καθώς και έναν ηλεκτρονικό 

υπολογιστή. 

Οι ολοκληρωμένοι γεωδαιτικοί σταθμοί παρέχουν ανάγνωση των 

διευθύνσεων, που κυμαίνεται από 0.1cc έως 10cc και αβεβαιότητα από 

±1.5cc έως ±30cc. Οι αναγνώσεις αυτές έχουν ως σημείο αναφοράς το 

κέντρο του τηλεσκοπίου του ψηφιακού θεοδόλιχου. 

Τα όργανα αυτά έχουν γυάλινους δίσκους (οριζόντιος και 

κατακόρυφος) με ψηφιακά τυπωμένο στην επιφάνειά τους πρότυπο 

γραμμικό κώδικα (barcode), ο οποίος αντιστοιχεί σε τιμές διευθύνσεων. Οι 

αναγνώσεις των περιοχών των δίσκων γίνονται από ειδικούς 

ηλεκτρονικούς αισθητήρες και ακολούθως υπολογίζονται οι τιμές, με 

μαθηματική ανάλυση των σημάτων που λαμβάνονται. Η κάθε μέτρηση 

παρέχεται άμεσα και εμφανίζεται στην ψηφιακή οθόνη (display) 

[Λάμπρου Ε., Πανταζής Γ., 2010]. 

Η αυτόματη καταγραφή των μετρήσεων με το πάτημα ενός 

κουμπιού καθιστά τα όργανα αυτά εύχρηστα και ταυτόχρονα 

αποφεύγονται τα χονδροειδή σφάλματα αναγνώσης και καταγραφής. 

Επιπλέον, το σφάλμα βαθμονόμησης σε συγκεκριμένο σημείο των δίσκων 

απαλείφεται τοποθετώντας την ένδειξη μηδέν (ή οποιαδήποτε άλλη 

ένδειξη οριζόντιας διεύθυνσης) σε τυχαίο σημείο πάνω στον δίσκο τους. 

Επίσης, οι ειδικοί ηλεκτρονικοί αισθητήρες (ισοσταθμιστές) που φέρουν 

υπολογίζουν και διορθώνουν άμεσα τα σφάλματα από τη μη πλήρωση των 

βασικών συνθηκών λειτουργίας τους.   
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Εικόνα 1.6: Μηχανικοί άξονες ολοκληρωμένων γεωδαιτικών σταθμών 

 

Η ορθή λειτουργία ενός ολοκληρωμένου γεωδαιτικού σταθμού 

βασίζεται στην ορθή γεωμετρική θέση τριών αξόνων (εικόνα 1.6). Οι 

βασικές αρχές λειτουργίας του είναι: 

 Ο πρωτεύων άξονας ΠΠ΄ πρέπει να είναι κατακόρυφος. Ο άξονας ΠΠ΄ 

πρέπει να ταυτίζεται με τη διεύθυνση της κατακορύφου στο σημείο που 

τοποθετείται το θεοδόλιχο. 

 Ο δευτερεύων άξονας ΔΔ΄ πρέπει να είναι κάθετος στον πρωτεύοντα 

(ΔΔ΄ ⟘ ΠΠ΄). 

 Ο σκοπευτικός άξονας ΣΣ΄ ή σκοπευτική γραμμή πρέπει να είναι 

κάθετος στον δευτερεύοντα (ΣΣ΄ ⟘ ΔΔ΄).  

          Ένας ολοκληρωμένος γεωδαιτικός σταθμός αποτελείται από δύο 

μέρη. Το κάτω μέρος το οποίο είναι σταθερό, συνδέεται με τον τρίποδα 

μέσω κοχλία, και το πάνω μέρος είναι κινητό (περιστρεφόμενο περί τον 

πρωτεύοντα άξονα). 

Ένα ακόμα χαρακτηριστικό που αξίζει να αναφερθεί για τους 

ολοκληρωμένους γεωδαιτικούς σταθμούς είναι οι βασικές μέθοδοι 

ανάγνωσης διευθύνσεων στον οριζόντιο και κατακόρυφο δίσκο. 

Οι μέθοδοι αυτές είναι δύο: 
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 Η αυξητική μέθοδος (augmentative method) με βάση την οποία 

ανιχνεύονται φωτοηλεκτρικά οι τιμές των διευθύνσεων. 

 Η απόλυτη μέθοδος (absolute method) στην οποία δημιουργούνται 

κυματομορφές οι οποίες χρησιμοποιούνται για την ταξινόμηση και τον 

συνδυασμό συχνοτήτων. Η ανάγνωση της διεύθυνσης παρέχεται από 

τον υπολογισμό των τιμών των συχνοτήτων. 

Όλα σχεδόν τα σύγχρονα όργανα χρησιμοποιούν πλέον την απόλυτη 

μέθοδο για τη μέτρηση των διευθύνσεων διότι : 

 χρησιμοποιεί έναν μόνο δίσκο για τις αναγνώσεις, 

 έχει μικρότερο κόστος κατασκευής, 

 είναι απλούστερος ο τρόπος υπολογισμού της ανάγνωσης, 

 είναι πιο εύκολη η κατασκευή του οργάνου, 

 είναι ευκολότερη και γρηγορότερη η επισκευή και η ρύθμιση του 

οργάνου  [Λάμπρου Ε., Πανταζής Γ., 2010]. 

 

 

1.5    Αντικείμενο της διπλωματικής εργασίας 

 

Η παρούσα εργασία έχει ως αντικείμενο μελέτης μια σειρά 

μετρολογικών διαδικασιών, οι οποίες εξετάζουν ολοκληρωμένους 

γεωδαιτικούς σταθμούς ως προς την ορθή τους λειτουργία στη μέτρηση 

διευθύνσεων (οριζόντιων και κατακόρυφων). 

Αρχικά πραγματοποιείται η βαθμονόμηση των εξωτερικών πεδίων 

ελέγχου με τη χρήση σταθμού αναφοράς υψηλής ακρίβειας στη μέτρηση 

διευθύνσεων (Leica TDA 5005). Η βαθμονόμηση του πεδίου είναι 

απαραίτητη, ώστε να δοθούν πρότυπες τιμές στα μεγέθη του (στις 

διευθύνσεις) και να μπορούν να γίνουν οι απαιτούμενες συγκρίσεις για τις 

περαιτέρω διαδικασίες. 

Ο προσδιορισμός των ακριβών «αληθών» τιμών των πεδίων ελέγχου 

γίνεται καλύτερα όσες περισσότερες φορές μετρηθούν τα πεδία με το 

πρότυπο όργανο, ώστε η καλύτερη τιμή να έχει πολύ μικρό σφάλμα, το 

οποίο τείνει στο μηδέν. 

Στο πλαίσιο αυτής της διπλωματικής εργασίας γίνεται εφαρμογή 

ελέγχου ολοκληρωμένων γεωδαιτικών σταθμών, όπως προβλέπεται από το 
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ISO 17123 – 3, για να εξεταστεί εάν λειτουργούν σύμφωνα με την ακρίβεια 

του κατασκευαστή τους και διερευνώνται διάφορες μέθοδοι διακρίβωσης.  

Επίσης, ελέγχονται τέσσερις ολοκληρωμένοι γεωδαιτικοί σταθμοί. 

Ο κάθε ολοκληρωμένος γεωδαιτικός σταθμός ελέγχεται ως προς την 

ακρίβεια που παρέχει ο κατασκευαστής.  

Ακολουθεί η διακρίβωση των σταθμών, η  οποία είναι απαραίτητη 

στην εξέταση των γεωδαιτικών σταθμών διότι μέσω αυτής εντοπίζονται 

συστηματικά σφάλματα που εξαλείφονται και δεν εμφανίζονται στον 

έλεγχο κατά ISO, αλλά δίνουν εν τέλει εσφαλμένο αποτέλεσμα στις 

μετρήσεις [www.eim.gr]. 

Επιπλέον, πραγματοποιείται η σύνταξη λογισμικού υποστήριξης 

των παραπάνω διαδικασιών, ώστε να βελτιστοποιηθεί ο έλεγχος και η 

διακρίβωση των γεωδαιτικών σταθμών μειώνοντας τον χρόνο 

επεξεργασίας στο γραφείο.  

Τα αποτελέσματα του ελέγχου και της διακρίβωσης των οργάνων 

δίνουν την αναλυτική κατάσταση για τον κάθε ολοκληρωμένο γεωδαιτικό 

σταθμό ως προς την ικανότητά του να μετρά διευθύνσεις.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 17123 – 3 

 

2.1      Γενικά  

 

Το ISO 17123 καθορίζει τις διαδικασίες πεδίου που πρέπει να 

υιοθετηθούν κατά τον καθορισμό και την αξιολόγηση της εσωτερικής 

ακρίβειας (precision) των θεοδόλιχων και του βοηθητικού τους 

εξοπλισμού, όταν χρησιμοποιούνται σε μετρήσεις κατασκευών και 

τοπογραφίας. Κατά κύριο λόγο αυτοί οι έλεγχοι στοχεύουν στο να είναι 

επαληθεύσεις πεδίου ως προς την καταλληλόλητα ενός συγκεκριμένου 

οργάνου για την άμεση εργασία και να ικανοποιούν τις απαιτήσεις των 

άλλων προτύπων. Δεν προτείνονται ως έλεγχοι για την έγκριση ή την 

απόδοση των αξιολογήσεων που είναι πιο ολοκληρωμένες στη φύση. 

Αυτό το κομμάτι του ISO 17123 μπορεί να θεωρηθεί ως ένα από τα 

πρώτα βήματα στη διαδικασία της αξιολόγησης της αβεβαιότητας μιας 

μέτρησης (πιο συγκεκριμένα ενός μετρούμενου μεγέθους). Η αβεβαιότητα 

του αποτελέσματος μιας μέτρησης εξαρτάται από μία σειρά παραγόντων. 

Αυτοί περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων, επαναληψιμότητα (ακρίβεια), 

αναπαραγωγικότητα (μεταξύ επαναληψιμότητας ημέρας), ιχνηλασιμότητα 

(μια αδιάσπαστη αλυσίδα των εθνικών προτύπων) και μια ολοκληρωμένη 

αξιολόγηση όλων των πιθανών πηγών σφάλματος, όπως ορίζεται από τον 

οδηγό ISO για την έκφραση της αβεβαιότητας στις μετρήσεις (GUM) [ISO 

– 17123 – 3, 2001]. 

Αυτές οι διαδικασίες πεδίου έχουν αναπτυχθεί ειδικά για επί τόπου 

εφαρμογές χωρίς την ανάγκη ειδικού βοηθητικού εξοπλισμού και έχουν 

σχεδιαστεί σκόπιμα για να ελαχιστοποιούν τις ατμοσφαιρικές επιδράσεις. 

Παρακάτω δίνονται εν συντομία οι παραπομπές  του ISO 17123 οι 

οποίες είναι σχετικές με το εξεταζόμενο τμήμα του ISO 17123 – 3 :  

ISO 3534-1, Στατιστικά - Λεξιλόγιο και σύμβολα - Μέρος 1: 

Πιθανότητα και γενικοί στατιστικοί όροι. 
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ISO 4463-1, Μέθοδοι μετρήσεων για κατασκευές – Καθορισμός και 

μέτρηση - Μέρος 1: Σχεδιασμός και οργάνωση, διαδικασίες μετρήσεων,  

κριτήρια αποδοχής. 

ISO 7077, Μέθοδοι μετρήσεων για κατασκευές - Γενικές αρχές και 

διαδικασίες για την επαλήθευση της διαστατικής συμμόρφωσης. 

ISO 7078, Κατασκευή κτιρίων - Διαδικασίες για τον καθορισμό, τις 

μετρήσεις και την αποτύπωση - Λεξιλόγιο και σημειώσεις καθοδήγησης. 

ISO 9849, Οπτική και οπτικά όργανα - Γεωδαιτικές και 

τοπογραφικά όργανα – Λεξιλόγιο. 

ISO 17123-1, Οπτική και οπτικά όργανα - Διαδικασίες πεδίου για 

τον έλεγχο γεωδαιτικών και τοπογραφικών οργάνων - Μέρος 1: Θεωρία. 

GUM, Οδηγός για την έκφραση της αβεβαιότητας στις μετρήσεις. 

VIM, Διεθνές λεξιλόγιο των βασικών και των γενικών όρων της 

μετρολογίας. 

Για τους σκοπούς του παρόντος τμήματος του προτύπου ISO 17123, 

οι όροι και οι ορισμοί που παρέχονται στα πρότυπα ISO 3534-1, ISO 4463-

1, ISO 7077, ISO 7078, ISO 9849, ISO 17123-1, GUM και VIM ισχύουν. 

 

 

2.2     Tο ISO 17123 – 3  

 

Πριν από την έναρξη της αποτύπωσης είναι σημαντικό ο χειριστής 

να ερευνήσει ότι η ακρίβεια κατά τη χρήση του εξοπλισμού μέτρησης είναι 

κατάλληλη για την επιδιωκόμενη εργασία μέτρησης.  

Ο γεωδαιτικός σταθμός και ο παρελκόμενος εξοπλισμός πρέπει να 

είναι σε γνωστή και αποδεκτή κατάσταση μόνιμης ρύθμισης, σύμφωνα με 

τις μεθόδους που καθορίζονται στο εγχειρίδιο του κατασκευαστή, και να 

χρησιμοποιούνται με τρίποδες, όπως συνιστάται από το κατασκευαστή. 

Τα αποτελέσματα των ελέγχων αυτών επηρεάζονται από τις 

μετεωρολογικές συνθήκες, κυρίως από τη μεταβολή της θερμοκρασίας. 

Για τη διεξαγωγή των μετρήσεων απαιτείται χαμηλής ταχύτητας άνεμος (1 

έως 2 μποφόρ) και είναι επιθυμητός ένας νεφελώδης ουρανός. Οι ειδικές 

συνθήκες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ενδέχεται να διαφέρουν 

ανάλογα με το πού είναι οι εργασίες που πρέπει να πραγματοποιηθούν. Θα 
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πρέπει επίσης να σημειωθούν οι πραγματικές καιρικές συνθήκες κατά τη 

στιγμή της μέτρησης και το είδος της επιφάνειας πάνω σην οποία γίνονται 

οι μετρήσεις. Οι συνθήκες που επιλέγονται για τους ελέγχους πρέπει να 

ταιριάζουν με αυτές που αναμένονται, όταν η σκοπούμενη εργασία 

μέτρησης πραγματικά διεξάγεται [ ISO 7077 και ISO 7078]. 

Το ISO 17123 – 3 προτείνει αυτούς τους ελέγχους, γιατί 

προσφέρουν ευκολία στον χρήστη, ως προς τις μετρήσεις στο πεδίο αλλά 

και την μετέπειτα επεξεργασία, σε αντίθεση με τους εσωτερικούς 

ελέγχους. Οι έλεγχοι που διενεργούνται στα εργαστήρια παρέχουν 

αποτελέσματα που είναι σχεδόν ανεπηρέαστα από ατμοσφαιρικές 

επιρροές, αλλά τα κόστη των ελέγχων αυτών είναι πολύ υψηλά, και ως εκ 

τούτου δεν είναι εφικτοί για τους περισσότερους χρήστες. Επιπλέον, οι 

εργαστηριακοί έλεγχοι παρέχουν ακρίβειες πολύ υψηλότερες από εκείνες 

που μπορούν να επιτευχθούν σε συνθήκες πεδίου. 

Το μέτρο της ακρίβειας των θεοδόλιχων εκφράζεται σε όρους της 

πειραματικής τυπικής απόκλισης (τετραγωνική ρίζα του μέσου 

σφάλματος) μιας οριζόντιας διεύθυνσης (ΗΖ), που παρατηρείται μία φορά 

και στις δύο θέσεις του τηλεσκοπίου ή μιας κατακόρυφης γωνίας (V) που 

παρατηρήθηκε μία φορά και στις δύο θέσεις του τηλεσκοπίου. 

Αυτό το τμήμα του ISO 17123 περιγράφει δύο διαφορετικές 

διαδικασίες πεδίου, μια για τη μέτρηση οριζόντιων διευθύνσεων και μια 

για τη μέτρηση κατακόρυφων. Ο χειριστής πρέπει να επιλέξει τη 

διαδικασία που είναι πιο σχετική με τις ιδιαίτερες απαιτήσεις του έργου. 

 

2.3     Οριζόντιες διευθύνσεις 

 

2.3.1  Πεδίο ελέγχου  

 

Οι καθορισμένοι στόχοι (4 στόχοι για την απλουστευμένη 

διαδικασία ελέγχου και 5 στόχοι για την πλήρη διαδικασία ελέγχου) θα 

πρέπει να τοποθετηθούν περίπου στο ίδιο οριζόντιο επίπεδο με τον 

ολοκληρωμένο γεωδαιτικό σταθμό (σχήμα 2.1), σε απόσταση από 100 έως 

250m από αυτό. Πρέπει να χρησιμοποιηθούν στόχοι των οποίων το κέντρο 

καθορίζεται καθαρά. 



24 
 

 

Σχήμα 2.1:  Διαμόρφωση πεδίου ελέγχου για τη μέτρηση των οριζόντιων 

διευθύνσεων 

 

2.3.2 Απλοποιημένη διαδικασία ελέγχου 

 

Η απλοποιημένη διαδικασία ελέγχου παρέχει μία εκτίμηση ως προς 

το αν η ακρίβεια της μέτρησης είναι εντός της καθορισμένης 

επιτρεπόμενης απόκλισης [ISO 4463-1]. 

Αυτή η διαδικασία ελέγχου κανονικά προορίζεται για έλεγχο του 

κατά πόσον το μέτρο της ακρίβειας κατά τη χρήση του εξοπλισμού 

μέτρησης σε συνδυασμό με τον χειριστή του, είναι κατάλληλο για τη 

διενέργεια των μετρήσεων καθορισμένης απαιτούμενης ακρίβειας. 

Αυτή η απλοποιημένη διαδικασία ελέγχου βασίζεται σε ένα 

περιορισμένο αριθμό μετρήσεων και ως εκ τούτου η πειραματική τυπική 

απόκλιση που υπολογίζεται μπορεί να είναι μόνο ενδεικτική της τάξης του 

μέτρου της ακρίβειας, που μπορεί να επιτευχθεί σε κοινή χρήση. Αν μια 

ακριβέστερη αξιολόγηση του οργάνου μέτρησης και του βοηθητικού του 

εξοπλισμού απαιτείται σε συνθήκες πεδίου, συνιστάται η υιοθέτηση πιο 

αυστηρής διαδικασίας πλήρους ελέγχου. Στατιστικοί έλεγχοι βασιζόμενοι 

σε απλοποιημένες διαδικασίες ελέγχου δεν προτείνονται. 

Για την απλοποιημένη διαδικασία δοκιμής πρέπει να λαμβάνεται 

μια σειρά μετρήσεων (m=1). 



25 
 

Κάθε σειρά (i) των μετρήσεων αποτελείται από n=3 σετ (j)  

κατευθύνσεων για k=4 στόχους. 

Η αξιολόγηση των μετρούμενων τιμών είναι μια προσαρμογή των 

ελαχίστων τετραγώνων των εξισώσεων παρατήρησης. 

Μία διεύθυνση χαρακτηρίζεται από το χj,k,Ι ή χj,k,ΙΙ όπου ο δείκτης j 

είναι ο αριθμός του σετ και ο δείκτης k είναι ο αριθμός του στόχου. Τα Ι 

και ΙΙ δείχνουν τη θέση του τηλεσκοπίου. 

Αρχικά υπολογίζονται οι μέσες τιμές των αναγνώσεων και στις δύο 

θέσεις I και II του τηλεσκοπίου: 

 

xj,k =  
xj,k,I + xj,k,II  ± 180°

2
( =  

xj,k,I +  xj,k,II  ± 200 gon

2
)    (2.1) 

όπου :  j = 1,2,3 ;  k = 1,...,4 

Εν συνεχεία υπολογίζονται οι μέσες ανοιγμένες τιμές: 

x΄j,k =  xj,k − xj,1       όπου: j = 1,2,3 ; k = 1, … ,4              (2.2) 

Οι μέσες τιμές των διευθύνσεων οι οποίες προκύπτουν από n=3  σετ 

προς k στόχους είναι: 

�̅�𝑘 =  
𝑥΄1,𝑘 + 𝑥΄2,𝑘 + 𝑥΄3,𝑘

3
όπου:  k = 1, … . ,4                 (2.3) 

Από τις διαφορές: 

𝑑j,k =  �̅�k − x΄j,1                όπου: j = 1,2,3 ; k = 1, … ,4           (2.4) 

για κάθε σύνολο μετρήσεων οι αριθμητικές μέσες τιμές προκύπτουν ως: 

d̅j =  
dj,1 + dj,2 + dj,3 + dj,4

4
      όπου:  j = 1,2,3                (2.5) 

Από τα οποία τα αποτελέσματα των υπολοίπων είναι: 

𝑟j,k =  𝑑j,k − �̅�j                όπου: j = 1,2,3 ; k = 1, … ,4         (2.6) 

Εκτός από τα σφάλματα στρογγυλοποίησης, κάθε σετ πρέπει να 

πληρεί τον όρο: 
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∑ 𝑟𝑗,𝑘
4
𝑘=1 = 0                            όπου: j = 1,2,3              (2.7)               

Το άθροισμα των τετραγώνων των υπολοίπων είναι: 

∑ 𝑟2 =  ∑ ∑ 𝑟𝑗,𝑘  
2

4

𝑘=1

3

𝑗=1

                                    (2.8) 

Για n=3 σετ διευθύνσεων για k=4 στόχους, ο αριθμός των βαθμών 

ελευθερίας είναι: 

ν = (3 – 1) ∙ (4 – 1) = 6                                (2.9) 

 

Και η πειραματική τυπική απόκλιση s της διεύθυνσης xj,k που 

λαμβάνεται σε μία σειρά μετρήσεων, που έχει παρατηρηθεί σε δύο θέσεις 

όψης  τηλεσκοπίου, υπολογίζεται από την σχέση 2.10: 

s =  √
∑ r2

v
=  √

∑ r2

6
                                   (2.10) 

 

2.3.3  Πλήρης διαδικασία ελέγχου 

 

Η πλήρης διαδικασία ελέγχου χρησιμοποιείται για να προσδιοριστεί 

το καλύτερο δυνατό μέτρο της ακρίβειας ενός συγκεκριμένου σταθμού και 

του παρελκόμενου εξοπλισμού του σε συνθήκες πεδίου. 

Η πλήρης διαδικασία ελέγχου προορίζεται για τον προσδιορισμό της 

πειραματικής τυπικής απόκλισης μιας οριζόντιας διεύθυνσης που  

παρατηρείται μία φορά και στις δύο θέσεις τηλεσκοπίου: 

 

SISO-THEO-HZ 

 

Περαιτέρω αυτή η διαδικασία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να 

προσδιοριστεί: 

- το μέτρο της ακρίβειας ενός ολοκληρωμένου γεωδαιτικού 

σταθμού, καθώς και τον παρελκόμενο εξοπλισμό του, ο οποίος 

χρησιμοποιείται από μια τοπογραφική ομάδα σε μια δεδομένη στιγμή 
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- το μέτρο της ακρίβειας στη χρήση ενός σταθμού με την πάροδο 

του χρόνου 

- το μέτρο της ακρίβειας στη χρήση κάθε γεωδαιτικού σταθμού, 

προκειμένου να καταστεί δυνατή η σύγκριση των αντίστοιχων επιτεύξιμων 

ακριβειών, που έχουν ληφθεί υπό παρόμοιες συνθήκες πεδίου. 

Οι στατιστικοί έλεγχοι πρέπει να εφαρμοστούν, για να 

προσδιοριστεί το κατά πόσο η πειραματική τυπική απόκλιση, s, που 

λαμβάνεται, ανήκει στον πληθυσμό της θεωρητικής τυπικής απόκλισης 

των οργάνων, σ, αν δύο δείγματα που εξετάστηκαν ανήκουν στον ίδιο 

πληθυσμό και αν ο δείκτης σφάλματος, δ, είναι ίσος με το μηδέν ή δεν έχει 

αλλάξει. 

Για την πλήρη διαδικασία ελέγχου πρέπει να ληφθούν m=4 σειρές 

μετρήσεων κάτω από διάφορες, αλλά όχι ακραίες, καιρικές συνθήκες. 

Κάθε σειρά (i) των μετρήσεων αποτελείται από n=3 σετ (j)  

διευθύνσεων για k=5 στόχους. 

Σύμφωνα με το ISO, για την πλήρη διαδικασία ελέγχου, κατά την 

τοποθέτηση του σταθμού για διαφορετικές σειρές μετρήσεων, θα πρέπει 

να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή, κατά την κέντρωση πάνω από το σημείο στο 

έδαφος.  

Οι επιτεύξιμες ακρίβειες κέντρωσης που εκφράζονται σε όρους των 

πειραματικών τυπικών αποκλίσεων είναι οι ακόλουθες: 

- Βαρίδι κέντρωσης (λιναίη): σε 1mm ή 2mm (χειρότερα σε 

θυελλώδεις καιρικές συνθήκες), 

- Οπτικά ή laser κέντρωσης: 0.5mm (η προσαρμογή πρέπει να 

ελέγχεται σύμφωνα με το εγχειρίδιο του κατασκευαστή), 

- Ράβδος κεντρωσης: 1mm. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Με στόχους σε 100m απόσταση, ένα σφάλμα 

κέντρωσης 2mm θα μπορούσε να επηρεάσει την παρατηρούμενη 

διεύθυνση έως και 4΄΄(13cc). Όσο μικρότερη είναι η απόσταση, τόσο 

μεγαλύτερη είναι η επίδραση. 

Οι στόχοι πρέπει να παρατηρούνται σε κάθε σετ σε πρώτη θέση 

τηλεσκοπίου σύμφωνα με τη φορά των δεικτών του ρολογιού, και σε 

δεύτερη θέση τηλεσκοπίου αντίθετα από τη φορά κίνησης των δεικτών του 

ρολογιού. Ο βαθμονομημένος κύκλος πρέπει να αλλάξει κατά 60 μοίρες 
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(67gon) μετά από κάθε σετ. Εάν η φυσική στροφή του βαθμονομημένου 

κύκλου δεν είναι δυνατή, όπως π.χ. για τα ηλεκτρονικά θεοδόλιχα, το κάτω 

μέρος του θεοδόλιχου μπορεί να στραφεί περίπου 120 μοίρες (133 gon) σε 

σχέση με τον τρίποδα. 

Η αξιολόγηση των μετρούμενων τιμών γίνεται με τη χρήση των 

εξισώσεων παρατήρησης. Εντός i=4 σειρών μετρήσεων, μία διεύθυνση 

χαρακτηρίζεται από το χj,k,Ι ή χj,k,ΙΙ, όπου ο δείκτης j=3 είναι ο αριθμός του 

σετ και ο δείκτης k=5 είναι ο στόχος. Τα Ι και ΙΙ δείχνουν τη θέση του 

τηλεσκοπίου. Κάθε μια από τις m=4 σειρές των μετρήσεων πρέπει να 

αξιολογηθούν ξεχωριστά. 

Πρώτα από όλα, υπολογίζονται οι μέσες τιμές 

 

xj,k =  
xj,k,I + xj,k,II  ± 180°

2
( =  

xj,k,I + xj,k,II  ± 200 gon

2
)    (2.11) 

όπου :  j = 1,2,3 ;  k = 1,...,5 

των αναγνώσεων σε πρώτη και δεύτερη θέση τηλεσκοπίου. Εν συνεχεία 

υπολογίζονται οι μέσες ανοιγμένες τιμές: 

x΄j,k =  xj,k − xj,1        όπου:  j = 1,2,3 ; k = 1, … . ,5          (2.12) 

Οι μέσες τιμές των διευθύνσεων που προκύπτουν από n=3 σετ 

διευθύνσεων προς k στόχους είναι: 

�̅�𝑘 =  
𝑥΄1,𝑘 + 𝑥΄2,𝑘 + 𝑥΄3,𝑘

3
  όπου:  k = 1, … . ,5              (2.13) 

 

Από τις διαφορές 

𝑑j,k =  �̅�k − x΄j,𝑘              όπου:  j = 1,2,3 ; k = 1, … . ,5       (2.14) 

για κάθε σύνολο μετρήσεων, οι αριθμητικές μέσες τιμές προκύπτουν από: 

d̅j =  
dj,1 +  dj,2 + dj,3 + dj,4 + dj,5

5
     όπου:  j = 1,2,3     (2.15) 

από τις οποίες τα υπόλοιπα προκύπτουν ως: 
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𝑟j,k =  𝑑j,k − �̅�j                όπου:  j = 1,2,3 ; k = 1, … . ,5     (2.16) 

Εκτός από το κυκλικό σφάλμα, κάθε σύνολο μετρήσεων πρέπει να 

πληρεί την προϋπόθεση: 

∑ 𝑟𝑗,𝑘

5

𝑘=1

= 0                  όπου:  j = 1,2,3                     (2.17) 

Το άθροισμα των τετραγώνων των υπολοίπων από i σειρές 

μετρήσεων είναι: 

∑ 𝑟2 =  ∑ ∑ 𝑟𝑗,𝑘  
2

5

𝑘=1

3

𝑗=1

                                (2.18) 

          Για n=3 σετ για t=5 στόχους ο αριθμός των βαθμών ελευθερίας 

είναι: 

vi = (3 – 1) ∙ (5 – 1) = 8                             (2.19) 

και η πειραματική τυπική απόκλιση s μια διεύθυνσης xj,k που προκύπτει 

από ένα σετ παρατηρήσεων σε δύο θέσεις τηλεσκοπίου υπολογίζεται από 

τη σχέση 2.20: 

si =  √
∑ r2

v
=  √

∑ r2

8
                                (2.20) 

Η πειραματική τυπική απόκλιση μιας οριζόντιας διεύθυνση, που 

παρατηρείται σε ένα σετ (αριθμητικός μέσος όρος των αναγνώσεων και 

στις δύο θέσεις του τηλεσκοπίου), σύμφωνα με αυτό το μέρος του ISO 

17123, υπολογίζεται από όλες τις m=4 σειρές μετρήσεων για βαθμό 

ελευθερίας: 

v = 4 ∙ vi = 32                                      (2.21) 
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και ανέρχεται σε: 

sISO−THEO−HZ = 𝑠 = √
∑ ∑ ri

24
i=1

v
=  √

∑ ∑ ri
24

i=1

32
= √

∑ si
24

i=1

4
    (2.22) 

Οι στατιστικοί έλεγχοι που ακολουθούν συνιστώνται μόνο για την 

πλήρη διαδικασία ελέγχου. 

Για την ερμηνεία των αποτελεσμάτων οι στατιστικοί έλεγχοι πρέπει 

να διεξάγονται χρησιμοποιώντας την πειραματική τυπική απόκλιση, s, 

μιας οριζόντιας διεύθυνσης που παρατηρήθηκε σε ένα σετ και στις δύο 

θέσεις τηλεσκοπίου, προκειμένου να απαντηθούν τα ακόλουθα ερωτήματα 

(πίνακας 2.1): 

α)  είναι η υπολογισμένη πειραματική τυπική απόκλιση, s, 

μικρότερη από την τιμή, σ, που δηλώνεται από τον κατασκευαστή ή 

μικρότερη από μια άλλη προκαθορισμένη τιμή, σ; 

β)    μπορούν δύο πειραματικές τυπικές αποκλίσεις,  s και s̃, όπως 

προσδιορίζεται από δύο διαφορετικά δείγματα μετρήσεων, να ανήκουν 

στον ίδιο πληθυσμό, υποθέτοντας ότι τα δύο δείγματα έχουν τον ίδιο 

βαθμό ελευθερίας, v; 

Οι πειραματικές τυπικές αποκλίσεις,  s και s̃,  μπορούν να ληφθούν 

από: 

- Δύο δείγματα μετρήσεων από το ίδιο όργανο, αλλά με 

διαφορετικούς παρατηρητές. 

- Δύο δείγματα μετρήσεων από το ίδιο όργανο σε διαφορετικές 

χρονικές στιγμές. 

- Δύο δείγματα μετρήσεων από διαφορετικά όργανα. 

Για επίπεδο εμπιστοσύνης 1-α=0.95, και σύμφωνα με το σχεδιασμό 

των μετρήσεων, για τους παρακάτω ελέγχους ο βαθμός ελευθερίας  είναι 

ν=32. 

 

Ερώτημα Μηδενική υπόθεση Εναλλακτική υπόθεση 

α) 

β) 

s≤ σ 

s = s̃ 

s> σ 

s ≠ s̃ 

Πίνακας 2.1:  Στατιστικοί έλεγχοι για οριζόντιες διευθύνσεις 
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Ερώτημα α) 

Η μηδενική υπόθεση, δηλώνοντας ότι η πειραματική τυπική 

απόκλιση, s, μιας οριζόντιας διεύθυνσης που παρατηρήθηκε σε δυο θέσεις 

είναι μικρότερη ή ίση με μια θεωρητική ή μία προκαθορισμένη τιμή, σ, δεν 

απορρίπτεται, εάν πληρείται η ακόλουθη συνθήκη: 

s ≤ σ ∙  √
x1−a

2 (v)

v
        ⟺        s ≤ σ ∙  √

x0.95
2 (32)

32
          (2.23) 

x2
0.95 (32) = 46.19                                    (2.24) 

s ≤ σ ∙  √
46.19

32
              ⟺            s ≤ σ ∙  1.20                  (2.25) 

διαφορετικά η μηδενική υπόθεση απορρίπτεται. 

Ερώτημα β) 

Στην περίπτωση δύο διαφορετικών δειγμάτων, ένας έλεγχος δείχνει, 

αν οι πειραματικές τυπικές αποκλίσεις, s και s̃, ανήκουν στον ίδιο 

πληθυσμό. Η αντίστοιχη μηδενική υπόθεση, s = s̃, δεν απορρίπτεται αν η 

ακόλουθη προϋπόθεση πληρείται: 

1

F1−a/2(v,v)
 ≤  

s2

s̃2
 ≤  F1−

a

2
(v,v)                             (2.26) 

1

F1−a/2(32,32)
 ≤  

s2

s̃2
 ≤  F1−

a

2
(32,32)                          (2.27) 

F0,975 (32,32) = 2.02                                   (2.28) 

0.49 ≤  
s2

s̃2
 ≤  2.02                                    (2.29) 

αλλιώς η μηδενική υπόθεση απορρίπτεται. 
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Ο βαθμός ελευθερίας και οι αντίστοιχες τιμές ελέγχου χ2
1-α(ν) και 

F1-α/2(ν,ν) (που έχουν προκύψει από στατιστικά βιβλία αναφοράς) 

αλλάζουν, αν αναλυθεί ένας διαφορετικός αριθμός των μετρήσεων. 

 

 

2.4     Κατακόρυφες διευθύνσεις 

 

2.4.1  Πεδίο ελέγχου 

 

 

Σχήμα 2.2: Διαμόρφωση πεδίου ελέγχου για τη μέτρηση των κατακόρυφων 

διευθύνσεων 

Το πεδίο ελέγχου των κατακόρυφων διευθύνσεων πρέπει να είναι 

ειδικά διαμορφωμένο, έτσι ώστε να καλύπτεται όσο το δυνατόν καλύτερα 

ο κατακόρυφος δίσκος του γεωδαιτικού σταθμού. Τα ψηλά κτίρια 

προσφέρουν ένα ιδανικό υπόβαθρό για την τοποθέτηση στόχων σε αυτά 

αλλά και την ικανοποίηση της προϋπόθεσης που αναφέρθηκε.  

Ο γεωδαιτικός σταθμός πρέπει να τοποθετηθεί σε απόσταση 

περίπου 50m από ένα ψηλό κτίριο. Σε αυτό το κτίριο θα πρέπει να 

επιλέγονται καλά καθορισμένα σημεία (τμήματα των παραθύρων, γωνίες 

τούβλων, τμήματα κεραιών, κλπ) ή στόχοι σε έναν τοίχο ή να 

τοποθετηθούν έτσι ώστε να καλύπτεται ένα φάσμα της κατακόρυφης 

γωνίας περίπου 30 μοίρες (σχήμα 2.2) . 

Πριν από την έναρξη των μετρήσεων πρέπει το όργανο να 

εγκλιματιστεί στη θερμοκρασία περιβάλλοντος. Ο χρόνος που απαιτείται 
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είναι περίπου δύο λεπτά ανά βαθμό διαφοράς θερμοκρασίας Κελσίου 

(2sec/ΔC). 

 

2.4.2  Απλοποιημένη διαδικασία ελέγχου 

 

Για την απλοποιημένη διαδικασία ελέγχου πρέπει να λαμβάνεται 

μια σειρά (m=1) μετρήσεων (χj,k). Αυτή η σειρά των μετρήσεων πρέπει να 

αποτελείται από n=3 σετ (j) διευθύνσεων προς k=4 στόχους. 

Αρχικά υπολογίζονται οι μέσες τιμές των αναγνώσεων και στις δύο 

θέσεις Ι και ΙΙ του τηλεσκοπίου. 

 

x΄j,k =  
xj,k,I − xj,k,II + 360°

2
( =  

xj,k,I − xj,k,II + 400 gon

2
)    (2.30)  

όπου:  j = 1,2,3 ;  k = 1,...,4 

Αυτές οι τιμές δεν επηρεάζονται από τoν δείκτη σφάλματος, δi, οπότε δεν 

χρειάζεται να υπολογιστεί. 

Οι μέσες τιμές των κατακόρυφων γωνιών που προκύπτουν από n=3 

σετ μετρήσεων προς k στόχους είναι: 

 

�̅�𝑘 =  
𝑥΄1,𝑘 + 𝑥΄2,𝑘 +  𝑥΄3,𝑘

3
     όπου:  k = 1, … ,4         (2.31) 

 

Το αποτέλεσμα των υπολοίπων: 

 

𝑟j,k =  𝑥΄j,k −  �̅�j     όπου:   j = 1,2,3 ;  k = 1, … ,4        (2.32) 

Τα υπόλοιπα όλων των σετ πρέπει να ικανοποιούν την συνθήκη: 

∑ ∑ 𝑟𝑗,𝑘

4

𝑘=1

3

𝑗=1

= 0                                         (2.33) 

Για n=3 σετ μετρήσεων κατακόρυφων γωνιών προς k=4 στόχους, σε 

κάθε περίπτωση ο αριθμός των βαθμών ελευθερίας είναι: 

vi= (3 – 1) ∙ 4 = 8                                 (2.34)  
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και η πειραματική τυπική απόκλιση, si, μιας κατακόρυφης γωνίας χ΄j,k που 

παρατηρήθηκε σε μια σειρά μετρήσεων, σε δυο θέσεις τηλεσκοπίου, 

ανέρχεται σε:  

si =  √
∑ ri

2

vi
=  √

∑ ri
2

8
                               (2.35) 

Οι ακόλουθες εξισώσεις (2.36) και (2.37) ισχύουν μόνο για την 

απλουστευμένη διαδικασία ελέγχου, αφού πραγματοποιείται μόνο μια 

σειρά μετρήσεων. 

v = vi                                                                (2.36) 

s = si                                         (2.37) 

 

2.4.3  Πλήρης διαδικασία ελέγχου 

 

Για την πλήρη διαδικασία ελέγχου πρέπει να λαμβάνονται m=4 

σειρές μετρήσεων (i) κάτω από ποικίλες, αλλά όχι ακραίες καιρικές 

συνθήκες. Κάθε σειρά μετρήσεων πρέπει να αποτελείται από n=3 σετ (j) 

διευθύνσεων προς k=4 στόχους. 

Οι k=4 στόχοι πρέπει να παρατηρούνται σε κάθε ένα από τα n=3 σετ 

σε θέση Ι του τηλεσκοπίου στην ακολουθία από το στόχο Νο.1 προς τον 

στόχο Νο.4, και στο ίδιο σετ στη θέση ΙΙ του τηλεσκοπίου στην ακολουθία 

από το στόχο No.4 προς τον στόχο Νο.1. 

Η πλήρης διαδικασία ελέγχου προορίζεται για τον προσδιορισμό της 

πειραματικής τυπικής απόκλισης μιας κατακόρυφης γωνίας που  

παρατηρείται μία φορά και στις δύο θέσεις του τηλεσκοπίου: 

 

SISO-THEO-V 

 

Η αξιολόγηση των μετρούμενων τιμών είναι μια προσαρμογή των 

ελαχίστων τετραγώνων των εξισώσεων παρατήρησης.  

Εντός i=4 σειρών μετρήσεων, μία κατακόρυφη γωνία (συνήθως 

ζενίθια γωνία) χαρακτηρίζεται από χj,k,I ή χj,k,II, όπου ο δείκτης k είναι ο 

αριθμός του στόχου. Τα I και II υποδεικνύουν τις θέσεις του τηλεσκοπίου. 
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Στην πλήρη διαδικασία ελέγχου κάθε μια από τις m=4 σειρές των 

μετρήσεων αξιολογείται ξεχωριστά. 

Πρώτα από όλα υπολογίζονται οι μέσες τιμές των αναγνώσεων και 

στις δύο θέσεις όψης Ι και ΙΙ του τηλεσκοπίου. 

 

x΄j,k =  
xj,k,I −  xj,k,II + 360°

2
( =  

xj,k,I − xj,k,II + 400 gon

2
)  (2.38)  

όπου :  j = 1,2,3 ;  k = 1,...,4 

Αυτές οι τιμές δεν επηρεάζονται από τoν δείκτη σφάλματος, δi. Ο δείκτης 

σφάλματος, δi, πρέπει να υπολογίζεται για κάθε σειρά μετρήσεων 

ξεχωριστά (συνιστάται μόνο για την πλήρη διαδικασία ελέγχου): 

          (δi =  
1

n × t
∑ ∑

xj,k,I + xj,k,II − 400gon

2

4

k=1

3

j=1

)   ⟺  

δ =  
∑ δi

4
i=1

4
                                          (2.39) 

Οι μέσες τιμές των κατακόρυφων γωνιών που προκύπτουν από n=3 σετ 

μετρήσεων προς k στόχους είναι: 

�̅�𝑘 =  
𝑥΄1,𝑘 + 𝑥΄2,𝑘 + 𝑥΄3,𝑘

3
    όπου:  k = 1, … ,4      (2.40) 

Το αποτέλεσμα των υπολοίπων: 

𝑟j,k =  𝑥΄j,k − �̅�j       όπου:   j = 1,2,3 ;  k = 1, … ,4    (2.41) 

Τα υπόλοιπα όλων των σετ πρέπει να ικανοποιούν την συνθήκη: 

∑ ∑ 𝑟𝑗,𝑘

4

𝑘=1

3

𝑗=1

= 0                                           (2.42) 

Το άθροισμα των τετραγώνων των υπολοίπων από i=4 σειρές 

μετρήσεων είναι: 
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∑ 𝑟𝑖
2 =  ∑ ∑ 𝑟𝑗,𝑘

2

4

𝑘=1

3

𝑗=1

                                (2.43) 

Για n=3 σετ μετρήσεων κατακόρυφων γωνιών προς k=4 στόχους, σε 

κάθε περίπτωση ο αριθμός των βαθμών ελευθερίας είναι: 

vi= (3 – 1) ∙ 4 = 8                               (2.44)  

και η πειραματική τυπική απόκλιση, si, μιας κατακόρυφης γωνίας χ΄j,k που 

παρατηρήθηκε σε μια σειρά μετρήσεων ,σε δυο θέσεις τηλεσκοπίου, 

ανέρχεται σε: 

si =  √
∑ ri

2

vi
=  √

∑ ri
2

8
                             (2.45) 

Οι ακόλουθες εξισώσεις (2.46) και (2.47) ισχύουν μόνο για την 

πλήρη διαδικασία ελέγχου. 

Για την πειραματική τυπική απόκλιση, s, που υπολογίζεται από όλες 

τις σειρές μετρήσεων (m=4), ο αριθμός των βαθμών ελευθερίας είναι: 

 

v = 4 ∙ vi = 32                                (2.46) 

 

και η πειραματική τυπική απόκλιση μιας κατακόρυφης γωνίας 

παρατηρούμενης σε δύο θέσεις τηλεσκοπίου, που υπολογίζεται από m=4 

σειρές μετρήσεων, είναι: 

 

𝑠ISO−THEO−V = s =  √
∑ ∑ ri

24
i=1

v
=  √

∑ ∑ ri
24

i=1

32
=  √

∑ si
24

i=1

4
 (2.47) 

Για την ερμηνεία των αποτελεσμάτων πραγματοποιούνται 

στατιστικοί έλεγχοι. Αυτοί οι στατιστικοί έλεγχοι πρέπει να διεξάγονται 

χρησιμοποιώντας: 

- την πειραματική τυπική απόκλιση, s, μιας κατακόρυφης γωνίας 

που παρατηρήθηκε σε δύο θέσεις και 
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- τον κατακόρυφο δείκτη σφάλματος, δi, (προσανατολισμός του 

κατακόρυφου   κύκλου)  και  την  πειραματική τυπική απόκλιση του,    sδ, 

προκειμένου να απαντηθούν τα ακόλουθα ερωτήματα (πίνακας 2.2): 

α) Είναι η υπολογισμένη πειραματική τυπική απόκλιση, s, 

μικρότερη από την αντίστοιχη τιμή, σ, που δηλώνεται από τον 

κατασκευαστή ή μικρότερη από μια άλλη προκαθορισμένη τιμή, σ; 

β) Μπορούν δύο πειραματικές τυπικές αποκλίσεις, s και s̃, που 

έχουν προσδιοριστεί από δύο διαφορετικά δείγματα μετρήσεων, να 

ανήκουν στον ίδιο πληθυσμό, υποθέτοντας ότι τα δύο δείγματα έχουν τον 

ίδιο αριθμό βαθμών ελευθερίας, ν; 

Οι πειραματικές τυπικές αποκλίσεις, s και s̃, μπορούν να ληφθούν 

από: 

- Δύο δείγματα μετρήσεων από το ίδιο όργανο, αλλά με 

διαφορετικούς παρατηρητές. 

- Δύο δείγματα μετρήσεων από το ίδιο όργανο σε διαφορετικές 

χρονικές στιγμές. 

- Δύο δείγματα μετρήσεων από διαφορετικά όργανα. 

γ) είναι το σφάλμα δείκτη ίσο με μηδέν; 

Για επίπεδο εμπιστοσύνης 1-α=0.95 και σύμφωνα με τον σχεδιασμό 

των μετρήσεων, για τους παρακάτω ελέγχους, ο αριθμός των βαθμών 

ελευθερίας θεωρείται ν=32. 

 

Ερώτημα Μηδενική υπόθεση Εναλλακτική υπόθεση 

a) 

b) 

c) 

s ≤ σ 

s = s̃ 

δ = 0 

s >σ 

s ≠ s̃ 

δ ≠ 0 

Πίνακας 2.2: Στατιστικοί έλεγχοι για κατακόρυφες διευθύνσεις 

 

 

Ερώτημα α) 

Η μηδενική υπόθεση, δηλώνοντας ότι η πειραματική τυπική 

απόκλιση, s, μιας κατακόρυφης γωνίας παρατηρούμενης σε δύο θέσεις 

τηλεσκοπίου, είναι μικρότερη από ή ίση με μια θεωρητική ή μία 
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προκαθορισμένη τιμή σ, δεν απορρίπτεται εάν η ακόλουθη συνθήκη 

πληρείται: 

s ≤ σ ∙  √
x1−a

2 (v)

ν
  ⟺   s ≤ σ ∙ √

x0.95
2 (32)

32
                (2.48) 

x2
0.95 (32) = 46.19                                    (2.49) 

s ≤ σ ∙  √
46.19

32
    ⟺   s ≤ σ ∙  1.20                       (2.50) 

Διαφορετικά, η μηδενική υπόθεση απορρίπτεται. 

 

Ερώτηση β) 

 

Στην περίπτωση δύο διαφορετικών δειγμάτων, ένας έλεγχος δείχνει 

αν οι πειραματικές τυπικές αποκλίσεις, s και s̃, ανήκουν στον ίδιο 

πληθυσμό. Η αντίστοιχη μηδενική υπόθεση, s =  s̃, δεν απορρίπτεται, εάν 

πληρείται η εξής προϋπόθεση: 

1

F1−
a

2
(ν,ν)

 ≤  
s2

s̃2
 ≤ F1−

a

2
(ν,ν)                                  (2.51) 

1

F0.975 (32,32)
 ≤  

s2

s̃2
 ≤ F0.975 (32,32)                          (2.52) 

F0.975 (32,32) = 2.02                                     (2.53) 

0.5 ≤  
s2

s̃2
 ≤ 2.02                                       (2.54) 

Αλλιώς, η μηδενική υπόθεση απορρίπτεται. 

 

Ερώτημα γ) 

 

Η υπόθεση σύμφωνα με την οποία ο δείκτης σφάλματος, δ, είναι 

ίσος με το μηδέν δεν απορρίπτεται, εάν πληρείται η ακόλουθη συνθήκη: 
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|δ| ≤  sδ ∙  t1−
a

2

(v)    ⟺    |δ| ≤  sδ ∙  t0.975(32)             (2.55) 

sδ =  
s

√12 ∙  √4
                                          (2.56) 

t0.975(32) = 2.04                                      (2.57) 

|δ| ≤  
s

√48
∙ 2.04 ≤ s ∙ 0.3                              (2.58) 

 

Διαφορετικά, η μηδενική υπόθεση απορρίπτεται. 

Ο αριθμός των βαθμών ελευθερίας και ως εκ τούτου οι αντίστοιχες 

τιμές ελέγχου χ2
1-α(ν), F1-α/2(ν,ν) και t1-α/2(ν) αλλάζουν, αν αναλυθεί ένας 

διαφορετικός αριθμός των μετρήσεων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

 

ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ 

 

3.1     Γενικά 

 

Οι σύγχρονοι ολοκληρωμένοι γεωδαιτικοί σταθμοί αποτελούνται 

από ένα εξαιρετικά πολύπλοκο σύστημα ηλεκτρονικών και μηχανικών 

τμημάτων (hardware), το οποίο συνδυάζεται με ένα επίσης αξιόλογο 

προγραμματιστικό υλικό (software). Το προϊόν πλέον αυτό δεν αποτελεί 

μία απλή συγκριτική μηχανή μέτρησης, αλλά ένα εξελιγμένο παράγωγο 

προηγμένου επιπέδου, του οποίου η χρήση – αν και απλούστερη από 

παλαιότερα σε ότι αφορά στον χρήστη – δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται 

απλοϊκά σε ότι αφορά στο τελικό παράγωγο της μέτρησης. 

Τα εξελιγμένα ηλεκτρονικά συστήματα που αποτελούν έναν 

σύγχρονο γεωδαιτικό σταθμό αυξάνουν την ευαισθησία του, ενώ 

ταυτόχρονα εξασφαλίζουν και το ζητούμενο, που είναι η ελάχιστη δυνατή 

αβεβαιότητα σε κάθε μέτρηση. 

Σήμερα η υπόσταση ενός γεωδαιτικού σταθμού είναι τουλάχιστον 

τριπλή. Ένα τμήμα του είναι επιφορτισμένο με τον έλεγχο και την 

αποκατάσταση των συνθηκών ορθής θέσης και λειτουργίας για να 

εκτελεστούν οι μετρήσεις. Ένα δεύτερο ασχολείται με τη μέτρηση του 

μήκους (με όλους τους δυνατούς τρόπους), ενώ το τρίτο ασχολείται με την 

ανάγνωση των διευθύνσεων (οριζόντιας και κατακόρυφης). 

Η μέτρηση (ανάγνωση) της διεύθυνσης παραμένει μέχρι σήμερα το 

δύσκολο σημείο για κάθε χρήστη,  ακόμα και όταν η σκόπευση γίνεται με 

αυτόματη αναγνώριση του ανακλαστήρα  χωρίς τη μεσολάβηση του 

παρατηρητή.  

Επειδή η αυτόματη διαδικασία της σκόπευσης δεν έλυσε το 

πρόβλημα και φυσικά δεν είναι δυνατόν να εφαρμόζεται σε όλες τις 

περιπτώσεις, το θέμα του προσδιορισμού της αβεβαιότητας ανάγνωσης της 

διεύθυνσης παραμένει σημαντικό και είναι χρήσιμο να διερευνηθεί. Ειδικά 
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σήμερα που η ονομαστική αβεβαιότητα ανάγνωσης της μοναδιαίας 

διεύθυνσης από τους κατασκευαστές έχει σταθερά φθίνουσα πορεία σε 

μονοψήφια δευτερόλεπτα τόξου (±0.5΄΄ -  ±9΄΄). 

Η διαδικασία εντοπισμού των συστηματικών σφαλμάτων των 

ολοκληρωμένων γεωδαιτικών σταθμών ονομάζεται διακρίβωση και είναι 

απαραίτητο να γίνεται ταυτόχρονα με τον έλεγχο της εσωτερικής 

ακρίβειας των σταθμών.  

Μέσω της διακρίβωσης συγκρίνονται οι μετρήσεις ενός μεγέθους ή 

μεγεθών πεδίου ελέγχου ενός σταθμού αναφοράς με τις μετρήσεις ενός 

εξεταζόμενου γεωδαιτικού σταθμού, ώστε να αποφανθεί αν ο ελεγχόμενος 

σταθμός έχει κάποιο συστηματικό σφάλμα.  

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι παρόλο που η διακρίβωση των 

σταθμών παίζει σημαντικό ρόλο στην εξέτασή τους, δεν υπάρχει κάποιο 

πρότυπο ISO στο οποίο να προτείνεται κάποια μεθοδολογία για τον τρόπο 

διεξαγωγής της διακρίβωσης. Το μόνο που είναι κατανοητό είναι ότι 

πρέπει να συγκρίνονται οι ακριβείς τιμές μεγεθών με τις μετρήσεις των 

ολοκληρωμένων γεωδαιτικών σταθμών. Στο πλαίσιο αυτής της 

διπλωματικής εργασίας διερευνώνται μέθοδοι διακρίβωσης που 

χρησιμοποιούνται σε εργαστήρια ελέγχων ολοκληρωμένων γεωδαιτικών 

σταθμών, ώστε να εκτιμηθούν τα προτερήματα και τα μειονεκτήματα της 

κάθε μιας και να αξιολογηθούν με βάση αυτά.  

Η βασική ιδέα της σύγκρισης της τιμής που παρέχει ένα όργανο με 

αυτή που παρέχεται από ένα πρότυπο όργανο και θεωρείται αληθής– 

πραγματική τιμή, διέπει αρκετούς μετρολογικούς ελέγχους και συναντάται 

σε διάφορα μετρητικά συστήματα [Woschitz H, et al., 2002]. 

Είναι γνωστό ότι η αληθής–πραγματική τιμή δεν μπορεί να είναι 

ποτέ γνωστή. Έτσι οι τιμές που προέρχονται από διατάξεις ή όργανα 

αναφοράς συμπεριλαμβάνουν και αυτές νομοτελειακά μία αβεβαιότητα. 

Τέτοια όργανα λοιπόν είναι θεμελιωδώς μη ικανά να μας παρέχουν τις 

αληθείς–πραγματικές τιμές. [Doeblin E.O., 1995] 

Οι πρότυπες τιμές–μετρήσεις αναφοράς ενός πεδίου ελέγχου είναι 

τιμές που θεωρούνται αληθείς ή απόλυτα ακριβείς (χωρίς αβεβαιότητα). 

Αυτές προκύπτουν από πάρα πολλές (θεωρητικά άπειρες) μετρήσεις με 

σύστημα ανώτερης τάξης ή από κάποιο άλλο σύστημα χωρίς παρατηρητή 
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και σκόπευση με αβεβαιότητα εκατό ή χίλιες φορές μικρότερη από τα προς 

έλεγχο συστήματα ( Laser tracker). 

Πρακτικά όμως, όταν επαναληφθούν πολλές φορές οι μετρήσεις με 

τα πρότυπα όργανα ώστε ο αριθμός τους να θεωρείται πρακτικά άπειρος, 

τότε η μέση τιμή θεωρείται ακριβής ή αληθής τιμή, ενώ η τυπική απόκλισή 

της τείνει στο μηδέν [Leica Geosystems, 2010]. 

Για να είναι αξιόπιστος ο έλεγχος, πρέπει να δημιουργηθεί ένα 

πρότυπο του οποίου η αβεβαιότητα να είναι αρκετά πιο μικρή από το 

όργανο ή το σύστημα που πρόκειται να ελεγχθεί.  Ένας κανόνας που ισχύει 

είναι ότι το πρότυπο θα πρέπει να είναι 10 φορές πιο ακριβές από το 

όργανο ή το σύστημα που θα ελεγχθεί [Doeblin E.O., 1995]. 

Προκειμένου να ανιχνευθεί η αβεβαιότητα ενός συστήματος 

συγκρίνονται οι πρότυπες τιμές μέτρησης ενός πεδίου ελέγχου με τις 

μετρήσεις του συστήματος στο ίδιο πεδίο ελέγχου. Το πρότυπο στη 

συγκεκριμένη περίπτωση ορίζεται από τις τιμές διευθύνσεων προς 

συγκεκριμένους στόχους  ενός πεδίου ελέγχου. Ο αριθμός των στόχων του 

πεδίου ελέγχου ορίζεται έτσι ώστε: 

 

 να καλύπτεται ικανοποιητικά ο δίσκος του οργάνου, 

 το χρονικό διάστημα που απαιτείται για τον υπολογισμό των πρότυπων 

διευθύνσεων όσο και για τις μετρήσεις με τον υπό έλεγχο γεωδαιτικό 

σταθμό να είναι ικανοποιητικό, 

 οι βαθμοί ελευθερίας του συστήματος της προσαρμογής των σημείων 

να κρίνονται ικανοποιητικοί. 

 

 

3.2     Παράγοντες που συμμετέχουν στην ανάγνωση μιας διεύθυνσης 

 

Τέσσερεις είναι οι παράγοντες που συμμετέχουν στην ανάγνωση 

μιας διεύθυνσης και αποτελούν κάθε φορά ένα αδιαίρετο σύστημα: 

• ο γεωδαιτικός σταθμός  

• ο παρατηρητής 

• ο στόχος 

• οι συνθήκες 
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Τα σφάλματα που υπεισέρχονται σε κάθε ανάγνωση διεύθυνσης και 

οφείλονται στο σύστημα γεωδαιτικός σταθμός – παρατηρητής – στόχος – 

συνθήκες αναλύονται παρακάτω. 

Ο γεωδαιτικός σταθμός είναι η πρώτη παράμετρος που συμμετέχει 

στο σφάλμα ανάγνωσης της διεύθυνσης ως εξής: 

• Με ένα συστηματικό σφάλμα που οφείλεται στις 

κατασκευαστικές ατέλειες κάθε σταθμού, δηλαδή στη μη τέλεια 

καθετότητα των αξόνων (ΠΠ΄, ΔΔ΄, ΣΣ΄) του γεωδαιτικού σταθμού. Το 

σφάλμα της απόκλισης των αξόνων από την ορθή τους θέση υπολογίζεται 

με ειδική ενσωματωμένη διαδικασία (λογισμικό) για κάθε σταθμό, 

αποθηκεύεται στη μνήμη του γεωδαιτικού σταθμού και διορθώνονται 

αυτόματα οι αναγνώσεις. 

 Το σφάλμα αυτό δεν παραμένει σταθερό για όλη τη "ζωή" του 

γεωδαιτικού σταθμού, αλλά μεταβάλλεται με τη χρήση. Για τον λόγο αυτό 

πρέπει να επαναπροσδιορίζεται σε τακτά χρονικά διαστήματα. 

• Με ένα συστηματικό σφάλμα που οφείλεται στην ποιότητα 

των φακών του τηλεσκοπίου, στο πάχος του σταυρονήματος και τη 

μεγέθυνση που παρέχει. Το σφάλμα αυτό γενικά μπορεί να προσεγγιστεί 

για τη μοναδιαία σκόπευση από τη σχέση: 

 

σm  ≈  
45′′

M
                                                (3.1) 

 

όπου Μ είναι η μεγέθυνση που παρέχεται από το τηλεσκόπιο.  

Σήμερα οι περισσότεροι γεωδαιτικοί σταθμοί  παρέχουν μεγέθυνση 

30x, ενώ ορισμένοι ειδικών χρήσεων έως 45x. Έτσι το σφάλμα αυτό 

κυμαίνεται από  ±1΄΄ έως  ±1.5΄΄ [Λάμπρου E. , Νικολίτσας K. , 2012].  

Η ελαχιστοποίηση του σφάλματος αυτού (σd) μπορεί να γίνει με 

επαναλαμβανόμενες σειρές σκοπεύσεων σύμφωνα με τη σχέση: 

σd =  
σm

√n
                                                (3.2) 

όπου n είναι ο αριθμός των επαναλαμβανόμενων σειρών [US Army, 2002]. 
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Σχήμα 3.1: Το σφάλμα σκόπευσης ενός γεωδαιτικού σταθμού με M=30x 

 

Στο παραπάνω σχήμα 3.1 παρουσιάζεται η μεταβολή του 

σφάλματος σd ανάλογα με τον αριθμό των σκοπεύσεων για ένα σταθμό με 

μεγέθυνση Μ=30x.  

Παρατηρείται ότι για να επιτευχθεί η ονομαστική αβεβαιότητα για 

έναν σταθμό  ±0.5΄΄(±1.5cc), απαιτούνται 9 σειρές μετρήσεων [Λάμπρου 

E. , Νικολίτσας K. , 2012]. 

         •        Με ένα συστηματικό σφάλμα που οφείλεται στην ποιότητα και 

το είδος του συστήματος ανάγνωσης του γεωδαιτικού σταθμού. Το 

ηλεκτρονικό σύστημα ανάγνωσης αποτελείται από τους αναγνώστες και 

το λογισμικό ανάλυσης και υπολογισμού της ανάγνωσης.  

Η ποιότητα και ο αριθμός των αναγνωστών είναι καθοριστικός. Οι 

γεωδαιτικοί σταθμοί διαθέτουν από 1 έως και 4 αναγνώστες σε 

αντιδιαμετρικές θέσεις του δίσκου. Ουσιαστικά είναι σαν να 

πραγματοποιούνται ταυτόχρονα σε κάθε σκόπευση έως και 4 αναγνώσεις 

– επαναλήψεις (ή δύο σειρές  μετρήσεων) γεγονός που, όπως αναφέρθηκε, 

ελαχιστοποιεί το συγκεκριμένο σφάλμα [Leica TM30, 2009]. 

• Με ένα τυχαίο σφάλμα που οφείλεται στο σφάλμα της 

οριζοντίωσης του σταθμού κάθε φορά που τοποθετείται στη θέση 

μέτρησης. Η ατελής οριζοντίωση του γεωδαιτικού σταθμού επιφέρει ένα 

τυχαίο σφάλμα που διορθώνεται κατά ένα μεγάλο μέρος, αλλά όχι 

εντελώς, από τον ή τους ισοσταθμητές του γεωδαιτικού σταθμού [Leica 

2010, Topcon 2010, SpecificationData]. 
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 Το σφάλμα  που απομένει εξαρτάται από την ευαισθησία (S) της 

αεροστάθμης, ηλεκτρονικής ή μηχανικής και είναι ίσο με: 

σΙ = 0.2 ∙ S                                        (3.3) 

Η ευαισθησία της αεροστάθμης στους γεωδαιτικούς σταθμούς 

κυμαίνεται από 0.3΄΄ (1cc) έως 1΄΄ (3cc). Το σφάλμα σL που επιβαρύνει τη 

μέτρηση κάθε οριζόντιας διεύθυνσης είναι: 

σL = σI/tanz                                       (3.4) 

όπου z η ζενίθια γωνία σκόπευσης [US Army, 2002]. 

Ο παρατηρητής ίσως είναι ο πιο σημαντικά μεταβαλλόμενος 

παράγοντας. Το σφάλμα που οφείλεται στον παρατηρητή αποτελείται από 

δύο μέρη: 

• Το συστηματικό σφάλμα που ορίζεται ως η προσωπική 

εξίσωση του παρατηρητή και αποτελεί ίσως το μεγαλύτερο τμήμα του 

συνολικού σφάλματος. 

  Εξαρτάται από τα φυσικά χαρακτηριστικά του, όπως: 

 η αντίληψη  του χώρου  

 η αναγνώριση του στόχου  

 η διακριτική ικανότητα του ματιού του παρατηρητή και ο 

συστηματικός και μοναδικός τρόπος που πραγματοποιείται η  ταύτιση 

του σταυρονήματος με τον στόχο 

• Το τυχαίο σφάλμα που δεν προσδιορίζεται και εξαρτάται από 

αστάθμητους παράγοντες όπως:          

 η ικανότητα συγκέντρωσης του παρατηρητή τη στιγμή της 

παρατήρησης 

 η τυχαία κατάσταση που βρίσκεται (κόπωση) 

 η εμπειρία του  

Οι συνθήκες  τέλος που επικρατούν τη στιγμή της σκόπευσης είναι 

σημαντικός παράγοντας, αλλά δύσκολα μπορεί να  προβλεφθεί  και  να 

μοντελοποιηθεί. Όσον  αφορά στο περιβάλλον, η θερμοκρασία, η υγρασία 

και η ομίχλη είναι παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την οπτική ακτίνα του 

παρατηρητή αλλά και τον ίδιο [Ε. Λάμπρου, Κ. Νικολίτσας, 2012]. 
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Από όλα όσα αναφέρονται παραπάνω συμπεραίνεται ότι τα 

σφάλματα που υπεισέρχονται στις μετρήσεις (χονδροειδή, συστηματικά 

και τυχαία) πρέπει να εντοπίζονται, ώστε να είναι γνωστό σε τι βαθμό 

αλλοιώνεται η ακρίβεια της τιμής των μετρούμενων μεγεθών 

(διευθύνσεων).    

 

 

3.3     Βαθμονόμηση εξωτερικών πεδίων ελέγχου 

 

Για τη διακρίβωση ολοκληρωμένων γεωδαιτικών σταθμών πρέπει 

να συγκριθούν οι μετρήσεις που πραγματοποιούνται με τις μετρήσεις που 

προέρχονται από έναν σταθμό αρκετά καλύτερης ακρίβειας. Συνεπώς, για 

τον σκοπό αυτό τίθενται ορισμένοι προβληματισμοί που πρέπει να 

διερευνηθούν. 

Αρχικά, πρέπει να επιλεχθούν τα μεγέθη που θα μετρηθούν και με 

τους δύο σταθμούς, ώστε να συγκριθούν τα αποτελέσματά τους. Επειδή, 

το πρότυπο ISO 17123 – 3 προτείνει μια μεθοδολογία μετρήσεων για τον 

έλεγχο της εσωτερικής ακρίβειας των σταθμών αποφασίζεται να 

χρησιμοποιηθούν και για τη διακρίβωση των σταθμών τα ίδια μετρούμενα 

μεγέθη, δηλαδή πέντε οριζόντιες διευθύνσεις και τέσσερις κατακόρυφες. 

Όπως έχει αναφερθεί προηγουμένως, ο έλεγχος της εσωτερικής 

ακρίβειας των γεωδαιτικών σταθμών πραγματοποιείται σε εξωτερικά 

πεδία ελέγχου. Στο σημείο αυτό εισάγεται η έννοια «βαθμονόμηση πεδίου 

ελέγχου». Για να επιτευχθεί η διακρίβωση των σταθμών πρέπει να δοθούν 

πρότυπες τιμές στα μεγέθη των πεδίων ελέγχου. Η διαδικασία αυτή 

αποτελεί τη βαθμονόμησή τους. 

Η βαθμονόμηση των πεδίων ελέγχου γίνεται με σταθμό αναφοράς, 

ο οποίος έχει πιστοποιηθεί ως προς την ορθή του λειτουργία σε 

διαπιστευμένο εργαστήριο και χαρακτηρίζεται από υψηλή ακρίβεια στη 

μέτρηση διευθύνσεων. Από την επεξεργασία των μετρήσεων του σταθμού 

αναφοράς προκύπτουν οι ακριβείς τιμές για τα μεγέθη των πεδίων ελέγχου.  
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3.3.1  Γεωδαιτικός σταθμός αναφοράς 

 

Για τη βαθμονόμηση των πεδίων ελέγχου οριζόντιων και 

κατακόρυφων διευθύνσεων αποφασίστηκε να χρησιμοποιηθεί ως σταθμός 

αναφοράς ο ολοκληρωμένος γεωδαιτικός σταθμός Leica TDΑ 5005.  

Ο συγκεκριμένος γεωδαιτικός σταθμός της εταιρίας Leica διαθέτει 

πληκτρολόγιο και οθόνη και από τις δύο όψεις του, γεγονός που 

διευκολύνει τον χρήστη ως προς τον χειρισμό του οργάνου και επιταχύνει 

τις μετρήσεις στο πεδίο, αφού ο χειρισμός του οργάνου μπορεί να γίνει 

ανεξάρτητα από τη θέση του τηλεσκοπίου.  

Στην εικόνα 3.1 παρουσιάζονται τα μέρη του σταθμού και για τις 

δύο όψεις. 

                          

                

 

    

 

 

Εικόνα 3.1 : Leica TDA 5005 

 

Στον πίνακα 3.1 παρουσιάζονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά του 

Leica TDΑ 5005. 

Ο συγκεκριμένος γεωδαιτικός σταθμός διακριβώθηκε στις 17 

Οκτωβρίου του 2013 από την Leica στο Heerbrugg της Ελβετίας, σύμφωνα 

με το DIN 55350 – 18 – 4.2.2.  Η αναφερόμενη πιστοποίηση δίνεται 

αναλυτικά στις εικόνες 3.2, 3.3, 3.4. 
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ΜΕΤΡΗΣΗ ΓΩΝΙΩΝ  

Ακρίβεια Οριζοντίων και Κατακορύφων Γωνιών (DIN 

18723) 
+1.5cc (0.5") 

ΜΕΤΡΗΣΗ ΜΗΚΩΝ  

Εύρος: 1 - 3 πρίσματα  

Άσχημες Συνθήκες 1200/1500m 

Μέτριες Συνθήκες 2500/3500m 

Άριστες Συνθήκες 3500/5000m 

ΤΡΟΠΟΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΗΚΩΝ  

StandarMode  

Τυπικό Σφάλμα + 1mm + 2ppm 

Χρόνος Μέτρησης 2 sec 

TrackingMode  

Τυπικό Σφάλμα + 1mm + 2ppm 

Χρόνος Μέτρησης 0.3sec 

RepeatMeasurement  

Χρόνος Μέτρησης 0.3sec 

RabitTracking  

Τυπικό Σφάλμα + 10mm + 2ppm 

Χρόνος Μέτρησης 0.15sec 

PrecisionMesurement  

Τυπικό Σφάλμα + 1mm + 2ppm 

Χρόνος Μέτρησης 3sec 

ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΟ  

Μεγέθυνση / Εικόνα 32X / ορθή 

Διάμετρος αντικειμενικού φακού 42mm 

Ελάχιστη απόσταση εστίασης 1.7m 

Εστίαση γρήγορη / ακριβείας 

Οπτικό πεδίο 1ο 33" 

Μεταφορά πλήρης 

ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΗΣ  

Τύπος υγρού 

Αριθμός Αξόνων / Εναλλαγή on/off δύο / ναι 

Εύρος (+/-) 0,07 grad (5' 47") 

Ακρίβεια 0,1cc ( <0,3") 

ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΤΗΣ ΑΕΡΟΣΤΑΘΜΗΣ  

Σφαιρική αεροστάθμη 4' / 2mm 

Σωληνωτή αεροστάθμη 

καμία, ανάλυση ηλεκτρονικής αεροστάθμης 2" 

 

ΟΠΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΩΣΗ  

Θέση τρικόχλιο 

Μεγένθυνση (Χ) 2 

ΜΠΑΤΑΡΙΑ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ)  

Τύπος / Βόλτ NiCd / 12V 

Χωρητικότητα 1,1 Ah 

Μετρήσεις 600 γωνίες & αποστάσεις 

Χρόνος φόρτισης 14 hr 

Άλλες μπαταρίες εξωτερική (προαιρετική), μπαταρία αυτοκινήτου 

ΒΑΡΟΣ  

Όργανο 7.5 kg 

Τρικόχλιο 0.9 kg 

Μπαταρία εσωτερική 0.3 kg 

Πίνακας 3.1 : Τεχνικά χαρακτηριστικά γεωδαιτικού σταθμού Leica TDA 

5005  
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Εικόνα 3.2 : Έλεγχος και διακρίβωση του Leica TDA 5005 – Μέρος 1 
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Εικόνα 3.3 : Έλεγχος και διακρίβωση του Leica TDA 5005 – Μέρος 2 
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Εικόνα 3.4 : Έλεγχος και διακρίβωση του Leica TDA 5005 – Μέρος 3 

 



53 
 

3.3.2  Βαθμονόμηση πεδίου ελέγχου οριζόντιων διευθύνσεων 

 

Για τη βαθμονόμηση του εξωτερικού πεδίου οριζόντιων 

διευθύνσεων απαιτείται η ύπαρξη μόνιμου βάθρου, όπου τοποθετείται ο 

γεωδαιτικός σταθμός. Έτσι, μετρούνται οι ίδιες διευθύνσεις με τον σταθμό 

αναφοράς και τους σταθμούς που επιθυμείται η διακρίβωσή τους. Στη 

συγκεκριμένη περίπτωση, ο γεωδαιτικός σταθμός τοποθετείται σε ειδικά 

κατασκευασμένο φορητό βάθρο, στο πεδίου ελέγχου.  

Για τη βαθμονόμηση του πεδίου οριζόντιων διευθύνσεων 

μετρούνται πέντε οριζόντιες διευθύνσεις με τον σταθμό αναφοράς. Οι 

μετρήσεις πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διαδικασίες που 

περιγράφονται στο ISO 17123 – 3 για τον έλεγχο τον οριζόντων 

διευθύνσεων.  

Παρόλου που οι γεωδαιτικοί σταθμοί μετρούν διευθύνσεις, κατά τη 

βαθμονόμηση υπολογίζονται οι καλύτερες τιμές των 4 γωνιών που 

σχηματίζουν οι 5 μετρούμενες διευθύνσεις. Αυτό έχει μεγάλη σημασία, 

διότι πρέπει τα μετρούμενα μεγέθη του σταθμού αναφοράς να είναι 

συγκρίσιμα με αυτά του υπό διακρίβωση σταθμού. Πραγματοποιούνται 

από τον σταθμό αναφοράς 4 σειρές μετρήσεων, των 3 σετ, σε Ι και ΙΙ θέση 

τηλεσκοπίου.    

Κατά την  επεξεργασία των μετρήσεων, για κάθε μετρημένη 

διεύθυνση προκύπτει η μέση τιμή από την Ι και ΙΙ θέση τηλεσκοπίου και 

στη συνέχεια η μέση ανηγμένη τιμή, για να προκύψουν οι ζητούμενες 4 

γωνίες. Έπειτα υπολογίζονται οι καλύτερες τιμές των τεσσάρων γωνιών 

για κάθε σειρά μετρήσεων, διότι οι σειρές θεωρούνται ανεξάρτητες. Στη 

συνέχεια, για κάθε μια από τις τέσσερεις γωνίες υπολογίζεται η καλύτερη 

τιμή. 

Επιπλέον, υπολογίζονται τα τυπικά σφάλματα των καλύτερων 

τιμών. Τα σφάλματα αυτά  βρίσκονται από τα υπόλοιπα που προκύπτουν 

από τις μετρήσεις της κάθε σειράς (4 σειρές) αφαιρώντας την καλύτερη 

τιμή  κάθε μιας από της τέσσερις γωνίες. Οι σειρές καθώς και οι καλύτερες 

τιμές των οριζόντιων γωνιών είναι τέσσερις επομένως τα υπόλοιπα είναι 

16 (σχήμα 3.2). 
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Οι καλύτερες τιμές των τεσσάρων γωνιών αποτελούν τις αληθείς 

τιμές του πεδίου ελέγχου οριζόντιων διευθύνσεων και χρησιμοποιούνται 

για τη διακρίβωση λοιπών γεωδαιτικών σταθμών (πίνακας 3.2). 

 

Γωνία Καλύτερη τιμή Hz (grad) Τυπικό σφάλμα (cc) 

1 – Β9 – 2 331.69267 ± 0.8 

1 – Β9 – 3 274.69394 ± 1.3 

1 – Β9 – 4 214.07189 ± 1.0 

1 – Β9 – 5 53.51493 ± 1.1 

Πίνακας 3.2: Οι καλύτερες τιμές με τα τυπικά τους σφάλματα του 

πεδίου ελέγχου οριζόντιων διευθύνσεων 

 

Στα σχήματα 3.2, 3.3, 3.4 και 3.5 παρουσιάζονται διαγραμματικά τα 

υπόλοιπα της βαθμονόμησης του πεδίου ελέγχου οριζόντιων διευθύνσεων. 

Ανά τέσσερα είναι τα υπόλοιπα που προκύπτουν από την καλύτερη τιμή 

της κάθε γωνίας. 

 

  
Σχήμα 3.2: Υπόλοιπα οριζόντιας 

γωνίας 1-Β9-2 

Σχήμα 3.3: Υπόλοιπα οριζόντιας 

γωνίας 1-Β9-3 

  
Σχήμα 3.4: Υπόλοιπα οριζόντιας 

γωνίας 1-Β9-4 

Σχήμα 3.5: Υπόλοιπα οριζόντιας 

γωνίας 1-Β9-5 
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3.3.3  Βαθμονόμηση πεδίου ελέγχου κατακόρυφων διευθύνσεων 

 

Για τη βαθμονόμηση  του πεδίου κατακόρυφων διευθύνσεων είναι 

απαραίτητο εκτός από τη διατήρηση της θέσης τοποθέτησης του σταθμού, 

ο σταθμός αναφοράς να έχει το ίδιο κατασκευαστικό ύψος με τον υπό 

έλεγχο σταθμό. Αν δεν ισχύει αυτό, τότε οι διευθύνσεις που θα μετρά κάθε 

γεωδαιτικός σταθμός δεν θα αντιστοιχούν στο ίδιο μέγεθος, με 

αποτέλεσμα να μην είναι εφικτή η διακρίβωση του σταθμού. Η 

βαθμονόμηση αυτή καλείται «βαθμονόμηση της ίδιας μέρας». 

Για τη βαθμονόμηση του πεδίου κατακόρυφων διευθύνσεων, 

μετρούνται τέσσερεις κατακόρυφες διευθύνσεις με τον σταθμό αναφοράς. 

Οι μετρήσεις πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διαδικασίες που 

περιγράφονται στο ISO 17123 – 3 για τον έλεγχο τον κατακόρυφων 

διευθύνσεων. 

Ο σταθμός αναφοράς τοποθετείται σε τρίποδα, σε τυχαία θέση για 

την πραγματοποίηση της βαθμονόμησης του πεδίου και μετέπειτα, 

διατηρώντας τη θέση του τρίποδα και την οριζοντίωση του τρικόχλιου 

τοποθετούνται οι υπό διακρίβωση σταθμοί. Πραγματοποιούνται από τον 

σταθμό αναφοράς 4 σειρές μετρήσεων, των 3 σετ, σε Ι και ΙΙ θέση 

τηλεσκοπίου.    

Κατά την  επεξεργασία των μετρήσεων, για κάθε μετρημένη 

διεύθυνση προκύπτει η μέση τιμή από την Ι και ΙΙ θέση τηλεσκοπίου. 

Έπειτα υπολογίζονται οι καλύτερες τιμές των τεσσάρων διευθύνσεων για 

κάθε σειρά μετρήσεων, διότι οι σειρές θεωρούνται ανεξάρτητες. Στη 

συνέχεια, για κάθε μια από τις τέσσερεις διευθύνσεις  υπολογίζεται η 

καλύτερη τιμή. 

Επιπλέον, υπολογίζονται τα τυπικά σφάλματα των καλύτερων 

τιμών. Τα σφάλματα αυτά  βρίσκονται από τα υπόλοιπα που προκύπτουν 

από τις μετρήσεις της κάθε σειράς (4 σειρές) αφαιρώντας την καλύτερη 

τιμή  κάθε μιας από της τέσσερις κατακόρυφες διευθύνσεις. Οι σειρές 

καθώς και οι καλύτερες τιμές των κατακόρυφων διευθύνσεων είναι 

τέσσερις επομένως τα υπόλοιπα είναι 16 (σχήμα 3.3). 
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Οι καλύτερες τιμές των τεσσάρων διευθύνσεων αποτελούν τις 

αληθείς τιμές του πεδίου ελέγχου κατακόρυφων διευθύνσεων και 

χρησιμοποιούνται για τη διακρίβωση λοιπών γεωδαιτικών σταθμών. 

Οι τιμές αυτές μεταβάλλονται κάθε φορά, διότι δεν υπάρχει σταθερό 

βάθρο. Δίνονται αυτές (πίνακας 3.3) που προέκυψαν στην παρούσα 

βαθμονόμηση του πεδίου κατακόρυφων διευθύνσεων μαζί με τα τυπικά 

τους σφάλματα και το διάγραμμα υπολοίπων (σχήμα 3.3). 

 

Από Προς Καλύτερη τιμή V (grad) Τυπικό σφάλμα (cc) 

Στάση Σ1 102.23710 ± 4.1 

Στάση Σ2 92.09589 ± 1.4 

Στάση Σ3 84.28575 ± 1.7 

Στάση Σ4 74.33412 ± 2.7 

Πίνακας 3.3: Οι καλύτερες τιμές με τα τυπικά τους σφάλματα του 

πεδίου ελέγχου κατακόρυφων διευθύνσεων 

 

  
Σχήμα 3.6: Υπόλοιπα  

κατακόρυφης διεύθυνσης  

Στάση-Σ1 

Σχήμα 3.7: Υπόλοιπα 

κατακόρυφης διεύθυνσης  

Στάση-Σ2 

  
Σχήμα 3.8: Υπόλοιπα 

 κατακόρυφης διεύθυνσης  

Στάση-Σ3 

Σχήμα 3.9: Υπόλοιπα 

κατακόρυφης διεύθυνσης  

Στάση-Σ4 
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Στα σχήματα 3.6. 3.7, 3.8 και 3.9 παρουσιάζονται διαγραμματικά τα 

υπόλοιπα της βαθμονόμησης του πεδίου ελέγχου κατακόρυφων 

διευθύνσεων. Ανά τέσσερα είναι τα υπόλοιπα που προκύπτουν από την 

καλύτερη τιμή της κάθε διεύθυνσης. 

 

3.4   Μεθοδολογίες διακρίβωσης  

 

3.4.1  Η εξίσωση αβεβαιότητας  

 

Ως εξίσωση αβεβαιότητας ενός συστήματος "γεωδαιτικός σταθμός 

– παρατηρητής – στόχος – συνθήκες" μπορεί να οριστεί μια εξίσωση που 

εκφράζει και περιγράφει το τυχαίο και το συστηματικό σφάλμα του 

μεγέθους που μετράται με το σύστημα αυτό στις συγκεκριμένες συνθήκες. 

Η εξίσωση θεωρείται ότι έχει τη μορφή: 

 

y = αx + β                                          (3.5) 

όπου: 

y : είναι οι μετρήσεις με κάθε υπό διακρίβωση σύστημα σε ένα πεδίο 

ελέγχου 

x : είναι οι αντίστοιχες πρότυπες μετρήσεις ή μετρήσεις αναφοράς 

β : είναι το συστηματικό σφάλμα του συστήματος 

α : είναι η κλίμακα του συστήματος (μαθηματικά εκφράζει την κλίση της 

ευθείας προσαρμογής) 

 

Χρησιμοποιώντας τη μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων 

[Δερμάνης Α., 1992, Αγατζά - Μπαλοδήμου, 2004] προσδιορίζονται οι 

άγνωστοι α, β της εξίσωσης, η αβεβαιότητα προσδιορισμού τους, καθώς 

και η αβεβαιότητα σο της προσαρμογής. 

Για να οριστεί μια  αξιόπιστη εκτίμηση των τυχαίων σφαλμάτων, 

υποθέτουμε ότι η φύση τους και η αριθμητική τους τιμή είναι ίδια για όλο 

το εύρος της διαδικασίας ελέγχου. Έτσι, η τυπική απόκλιση των 

"πραγματικών" τιμών εκφράζεται από την αβεβαιότητα σο της 
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προσαρμογής των σημείων στη σχέση (3.5). Το σο πρέπει να είναι πάντοτε 

μικρότερο της ονομαστικής αβεβαιότητας του γεωδαιτικού σταθμού για τη 

μοναδιαία σκόπευση. 

Η κλίμακα α ενός συστήματος εκφράζει την ομοιομορφία της 

κατανομής του σφάλματος σε όλο το εύρος των μετρήσεων.  

Η κλίμακα στην περίπτωση αυτή έχει τιμή 1 με προσέγγιση στο 6ο 

δεκαδικό ψηφίο, δηλαδή της τάξης του 1cc. Η κατανομή των υπολοίπων 

είναι ομοιόμορφη, ενώ η αβεβαιότητα σα είναι της τάξης του ±2 * 10-6. 

Στην περίπτωση που υπάρχει χονδροειδές τοπικό σφάλμα ή βλάβη 

σε ένα ή περισσότερα σημεία κατά τη μέτρηση της διεύθυνσης, τότε η τιμή 

της κλίμακας αποκλίνει της μονάδας μετά το έκτο δεκαδικό ψηφίο 

(0.000001≤ |α – 1| ≤0.999999), ενώ η τυπική της απόκλιση σα έχει τιμές 

της τάξης του ±10-5 έως ±10-4. Αντίστοιχα η τιμή του σο της προσαρμογής, 

είναι μεγαλύτερη της ονομαστικής αβεβαιότητας του σταθμού. Ο έλεγχος 

της στατιστικής σημαντικότητας της κλίμακας α πραγματοποιείται με την 

κανονική κατανομή και θα πρέπει να ισχύει η παρακάτω ανισότητα: 

 

α   ≥  σα ∙  z68.3%                                          (3.6) 

 

Ως επίπεδο εμπιστοσύνης επιλέγεται το 68.3%, διότι επιθυμείται 

αυστηρότητα στον συγκεκριμένο έλεγχο, για να αποφευχθούν λάθη τύπου 

ΙΙ ( να θεωρηθεί σωστή μια εσφαλμένη παρατήρηση). Εάν η διαφορά α – 

1 βρίσκεται εντός του διαστήματος που ορίζει η ανισότητα, τότε είναι 

σωστό το μαθηματικό μοντέλο και η τιμή του α πολλαπλασιασμένη με 

636620 εκφράζει το χονδροειδές σφάλμα του σταθμού σε cc. 

Για τον έλεγχο της στατιστικής σημαντικότητας του β,  ελέγχεται η 

τιμή του β με το αντίστοιχο σφάλμα της σβ. Εάν ισχύει η παρακάτω 

ανίσωση: 

 

|β| ≥ σβ                                               (3.7) 

 

τότε το μαθηματικό μοντέλο είναι ορθό. Η τιμή β εκφράζει το 

συστηματικό σφάλμα του ολοκληρωμένου γεωδαιτικού σταθμού.  
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Τέλος, ελέγχεται το σο, που εκφράζει το τυχαίο σφάλμα του 

ολοκληρωμένου γεωδαιτικού σταθμού και το οποίο προκύπτει από τη 

μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων, με την ακρίβεια που δίνει ο 

κατασκευαστής του γεωδαιτικού σταθμού. Εάν ισχύει η παρακάτω 

ανισότητα: 

 

|σο|≤σ                                              (3.8) 

 

τότε ο σταθμός θεωρείται ότι λειτουργεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές του 

κατασκευαστή. 

Όταν το συστηματικό ή τυχαίο σφάλμα του συστήματος είναι 

μεγαλύτερο της ονομαστικής αβεβαιότητας του σταθμού, είναι προφανές 

πως δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν μετρήσεις με το σύστημα αυτό. Σ’ 

αυτή την  περίπτωση ένας τουλάχιστον από τους παράγοντες του 

συστήματος επηρεάζει δυσμενώς την επιτυγχανόμενη αβεβαιότητα του 

συστήματος. 

 

3.4.2 Έλεγχος υπολοίπων  

 

Με τη συγκεκριμένη διαδικασία είναι εύκολο να εντοπιστεί, μέσω 

των υπολοίπων, σε ποια μέτρηση ή σε ποιες μετρήσεις υπάρχει πρόβλημα. 

Επιπλέον, δεν εξετάζονται οι μετρήσεις αναμεμειγμένες, όπως στη μέθοδο 

της εξίσωσης αβεβαιότητας, όπου το σφάλμα προκύπτει για το σύστημα 

"γεωδαιτικός σταθμός – παρατηρητής– στόχος –συνθήκες". 

Η διαδικασία αυτή είναι ένας απλός έλεγχος της διαφοράς μεταξύ 

της μέτρησης του υπό διακρίβωση σταθμού με την ακριβή τιμή (μέτρηση 

του σταθμού αναφοράς) του ίδιου μεγέθους. 

Οι διαφορές αυτές αποτελούν τα υπόλοιπα με βάση τα οποία 

υπολογίζονται το τυπικό σφάλμα της μιας μέτρησης σ και η μέγιστη 

διαφορά μεταξύ μετρούμενης και ακριβής τιμής. Οι σχέσεις με βάση τις 

οποίες υπολογίζονται τα σφάλματα αυτά καθώς και οι απαραίτητοι έλεγχοι 

που γίνονται είναι : 
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σi =   √
uT ∙ u

(n − 1)
                                          (3.9) 

𝑢𝑚𝑎𝑥  = max( |𝑥𝑖 − 𝑥𝑖|)                             (3.10) 

 

όπου 

σ: η ακρίβεια του κατασκευαστή 

σi: η τυπική απόκλιση της μιας μέτρησης 

n : ο αριθμός των μετρήσεων 

u: ο πίνακας των υπολοίπων με διαστάσεις (n,1) 

uT: ο ανάστροφος πίνακας των υπολοίπων με διαστάσεις (1,n) 

𝑢𝑚𝑎𝑥: η γραμμικότητα (linearity), συγκεκριμένα το μέγιστο υπόλοιπο 

𝑥𝑖: οι μετρήσεις με τον υπό διακρίβωση σταθμό 

𝑥𝑖: οι ακριβείς τιμές που προέκυψαν από τον σταθμό αναφοράς, δηλαδή 

από την βαθμονόμηση 

 

Εάν ισχύουν οι παρακάτω ανισότητες, τότε ο εξεταζόμενος σταθμός 

«περνάει» τη διακρίβωση. 

 σi ≤ σ                                            (3.11)  

𝑢𝑚𝑎𝑥  ≤ σ                                        (3.12)  

 

Αυτή η μέθοδος διακρίβωσης, χρησιμοποιώντας τα υπόλοιπα, 

εφαρμόζεται  στα εργαστήρια της Leica, τα  οποία πραγματοποιούν 

ελέγχους και διακριβώσεις ολοκληρωμένων γεωδαιτικών σταθμών. 

Η μεθοδολογία αυτή είναι πολύ απλή και γρήγορη, δίνοντας ως 

αποτέλεσμα την ακρίβεια του σταθμού. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί 

πέρα από το αν ένας σταθμός λειτουργεί σύμφωνα με την ακρίβεια του 

κατασκευαστή του, ο κάθε χρήστης θέλει να γνωρίζει την αβεβαιότητα του 

σταθμού του μετά από τον έλεγχο και τη διακρίβωσή του, ώστε να μπορεί 

να αποφανθεί σε τι είδους τοπογραφικές εργασίες μπορεί πλέον να τον 

χρησιμοποιήσει. 
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3.5  Αξιολόγηση μεθοδολογιών 

 

Πινακοποιώντας τα χαρακτηριστικά των δύο μεθοδολογιών 

διακρίβωσης, εντοπίζονται οι ομοιότητες και οι διαφορές τους. 

Η σύγκριση των δύο μεθοδολογιών γίνεται με βάση τα κριτήρια 

αξιολόγησης, τα οποία είναι το σύνολο των χαρακτηριστικών των 

μεθοδολογιών αυτών. Με τον όρο χαρακτηριστικά εννοούνται τα 

αποτελέσματα και τα συμπεράσματα που προσφέρει η κάθε μεθοδολογία.    

 

Κριτήρια Αξιολόγησης Εξίσωση Υπόλοιπα 

Ερευνά την ύπαρξη χονδροειδούς σφάλματος + - 

Ερευνά την ύπαρξη συστηματικού 

σφάλματος 
+ - 

Ερευνά την ύπαρξη τυχαίου σφάλματος + + 

Δίνει το σφάλμα της μιας μέτρησης - + 

Δίνει το σφάλμα της καλύτερης τιμής - + 

Ευκολία στους υπολογισμούς - + 

Γρήγορα αποτελέσματα (μέσω λογισμικού) + + 

Δεν απαιτείται περαιτέρω έλεγχος των 

αποτελεσμάτων 
- + 

Πίνακας 3.4: Αξιολόγηση μεθοδολογιών διακρίβωσης 

 

Από την αξιολόγηση (πίνακα 3.4) παρατηρείται ότι η κάθε 

μεθοδολογία δίνει τα αποτελέσματα και συμπεράσματα της διακρίβωσης 

με διαφορετικές παραμέτρους. 

Με βάση τα παραπάνω, προτείνεται, στο πλαίσιο αυτής της 

διπλωματικής εργασίας, η διακρίβωση των ολοκληρωμένων γεωδαιτικών 

σταθμών να πραγματοποιείται συνδυάζοντας τις δύο προαναφερόμενες 

μεθοδολογίες, έτσι ώστε να παρέχονται στον χρήστη όλες αυτές οι 

πληροφορίες οι οποίες είναι σημαντικές για τον γεωδαιτικό του σταθμό.  

Αρχικά, γίνεται ο έλεγχος των υπολοίπων, μέσω του οποίου 

φαίνεται ξεκάθαρα αν ο σταθμός έχει κάποιο πρόβλημα. Σε περίπτωση που 

εντοπιστεί σφάλμα, τότε μέσω της εξίσωσης αβεβαιότητας υπολογίζεται 

το χονδροειδές και το συστηματικό σφάλμα του σταθμού.  
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Ο συνδυασμός αυτός μπορεί να γίνει πολύ εύκολα με την ανάπτυξη 

κατάλληλου λογισμικού, ώστε να πραγματοποιείται μια φορά μόνο η 

διαδικασία της διακρίβωσης και να μην χρειάζεται διπλός κόπος 

επεξεργασίας των δεδομένων μέτρησης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ  

ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ 

 

 

4.1    Τα εξωτερικά πεδία ελέγχου μετρήσεων 

 

Τα εξωτερικά πεδία ελέγχου έχουν ιδρυθεί στο κωπηλατοδρόμιο του 

Σχινιά. 

 Το Κωπηλατοδρόμιο του Σχοινιά (εικόνα 4.1) ξεκίνησε τη 

λειτουργία του το 2004, καθώς φιλοξένησε τα αγωνίσματα κωπηλασίας 

των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας. Πριν λάβουν χώρα οι Ολυμπιακοί 

αγώνες του 2004 στην Ελλάδα, η περιοχή αυτή ήταν το παλιό αεροδρόμιο 

του Σχινιά, γεγονός που εξυπηρετεί τόσο τη μετεξέλιξή του σε 

κωπηλατοδρόμιο όσο και την ίδρυση ενός εξωτερικού μετρολογικού 

πεδίου ελέγχου. 

 

 

Εικόνα 4.1 : Ολυμπιακό κωπηλατοδρόμιο Σχοινιά 

 

Στο πλαίσιο του Ερευνητικού προγράμματος 62/3120 

«Εγκατάσταση και Βαθμονόμηση εξωτερικής βάσης διακρίβωσης 

συστημάτων μέτρησης μηκών µε ανακλαστήρα» της ΣΑΤΜ του ΕΜΠ το 

οποίο χρηματοδοτήθηκε από την εταιρεία «Geotech ΕΠΕ -  Λύσεις 
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Γεωπληροφορικής» δημιουργήθηκαν τρία διαφορετικά πεδία για τον 

έλεγχο και τη διακρίβωση ολοκληρωμένων γεωδαιτικών σταθμών. Ενός 

πεδίου διακρίβωσης μηκών, ενός πεδίου διακρίβωσης οριζόντιων 

διευθύνσεων και ενός πεδίου διακρίβωσης κατακόρυφων διευθύνσεων. 

Και τα τρία πεδία, οργανώθηκαν (σχεδιάστηκαν) και υλοποιήθηκαν 

σύμφωνα µε τη διαδικασία που ορίζεται από τα αντίστοιχα ISO.  Επίσης 

στο πεδίο αυτό μπορεί να εφαρμοστεί και το ISO 17123-8 [ISO 17123-8, 

2007] για τον έλεγχο δεκτών GNSS με τη μέθοδο RTK εντοπισμού ενώ θα 

διερευνηθεί η δυνατότητα ελέγχου δεκτών GNSS για τη μέθοδο του 

στατικού εντοπισμού [Ε. Λάμπρου,  Γ. Πανταζής, Β. Μπαλλής, 2016]. 

Στην παρούσα διπλωματική εργασία γίνεται λόγος για τα δύο εκ των 

τριών. Συγκεκριμένα για το πεδίο ελέγχου οριζόντιων διευθύνσεων και το 

πεδίο ελέγχου κατακόρυφων διευθύνσεων.  

Η περιοχή στο σύνολό της είναι επίπεδη με υψόμετρο σχεδόν στη 

μέση στάθμη της θάλασσας,  γεγονός που την καθιστά ιδανική για 

μετρολογικούς ελέγχους. Το μοναδικό μειονέκτημα της γεωγραφικής 

αυτής θέσης είναι η ταχύτητα του αέρα, ο οποίος πνέει ορισμένες φορές, 

αφού το μικροκλίμα της περιοχής επηρεάζεται από τη θάλασσα.  

Οι συνθήκες των μετρήσεων ακριβείας για να διεξαχθούν απαιτούν 

1 έως 2 μποφόρ. Μετρήσεις ακριβείας πραγματοποιούνται κατά τη 

βαθμονόμηση των πεδίων ελέγχου και όχι για τον έλεγχο κάθε γεωδαιτικού 

σταθμού στην περίπτωση των οριζόντιων διευθύνσεων.  

Επομένως, για τη βαθμονόμηση του πεδίου οριζόντιων διευθύνσεων 

πρέπει να επιλέγονται μέρες και ώρες που να πληρούν αυτές τις 

προϋποθέσεις.  

Αντίθετα, οι μετρήσεις ακριβείας για τη βαθμονόμηση του πεδίου 

κατακόρυφων διευθύνσεων γίνονται την ίδια μέρα με τις μετρήσεις του 

εξεταζόμενου σταθμού. Επομένως, πρέπει η επιλεγόμενη ημέρα της 

διακρίβωσης ενός σταθμού ως προς τις κατακόρυφες διευθύνσεις, να 

πληρεί της προϋποθέσεις για τη βαθμονόμηση του αντίστοιχου πεδίου.      

Παρακάτω αναλύονται διεξοδικά τα εξωτερικά πεδία ελέγχου για 

τις οριζόντιες και κατακόρυφες διευθύνσεις. 
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4.1.1  Πεδίο ελέγχου οριζόντιων διευθύνσεων 

 

Για τον έλεγχο του οριζόντιου δίσκου πρέπει ο ολοκληρωμένος 

γεωδαιτικός σταθμός να οριζοντιωθεί και να κεντρωθεί σωστά σε σταθερό 

σημείο. Το σημείο αυτό βρίσκεται προστατευμένο κάτω από ειδικό 

φρεάτιο (εικόνα 4.2). Η οριζοντίωση είναι απαραίτητη για να μετρά σωστά 

ο ολοκληρωμένος γεωδαιτικός σταθμός, ενώ η κέντρωση επιβάλλεται για 

να μπορεί να διακριβωθεί ο σταθμός μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου 

της εσωτερικής του ακρίβειας. 

Ο γεωδαιτικός σταθμός τοποθετείται στο φορητό βάθρο 9 της βάσης 

ελέγχου μηκών (εικόνα 4.3). 

 

 

Εικόνα 4.2 : Φρεάτιο στο οποίο τοποθετείται το φορητό βάθρο 

 

 

Εικόνα 4.3 :Σταθμός αναφοράς τοποθετούμενος στο βάθρο 
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Το πεδίο ελέγχου αποτελείται από πέντε, περιμετρικά, σταθερούς 

στόχους ομοιόμορφα κατανεμημένους σε αποστάσεις 72m έως 260m από 

το σημείο τοποθέτησης του σταθμού, ώστε να καλύπτουν εξ ολοκλήρου 

τον οριζόντιο δίσκο του. Οι ειδικά κατασκευασμένοι στόχοι (εικόνα 4.4) 

αφού τοποθετήθηκαν πάνω σε ειδική επιφάνεια Plexiglas διαστάσεων 6cm 

x 6cm, πακτώθηκαν µε ειδικούς κοχλίες στις επιλεγμένες θέσεις. 

 

 

Εικόνα 4.4 : Στόχος οριζόντιων διευθύνσεων 

 

Για την επιλογή των θέσεων εγκατάστασης των διατάξεων αυτών 

λήφθηκαν υπόψη:  

- Οι οδηγίες που ̟περιγράφονται στο ISO 17123-3  

- Η μορφολογία της περιοχής, αφού επελέγη η εγκατάσταση να γίνει 

σε σταθερά σημεία (όψεις κτηρίων ή κατασκευές από οπλισμένο 

σκυρόδεμά) ώστε να εξασφαλιστεί η ̟παραμονή τους για μεγάλο διάστημα.  

Η τελική μορφή του ̟πεδίου ελέγχου µε τις ενδεικτικές γωνιακές 

θέσεις και τις αντίστοιχες αποστάσεις απεικονίζεται στο σχήμα 4.1 και 

στην εικόνα 4.5.  
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Σχήμα 4.1 : Διάταξη στόχων για τον έλεγχο κατά ISO 17123-3 στις 

μετρήσεις οριζόντιων διευθύνσεων 

 

 

Εικόνα 4.5 : Διάταξη πεδίου ελέγχου οριζόντιων διευθύνσεων 
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Παρακάτω δίνονται εικονικά οι θέσεις των στόχων του εξωτερικού 

πεδίου ελέγχου οριζόντιων διευθύνσεων, στις εικόνες 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 και 

4.10.  

 

 

Εικόνα 4.6 : Πεδίο οριζόντιων διευθύνσεων – στόχος 1  

 

 

 

Εικόνα 4.7 : Πεδίο οριζόντιων διευθύνσεων – στόχος 2 
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Εικόνα 4.8 : Πεδίο οριζόντιων διευθύνσεων – στόχος 3 

 

 

 

 

Εικόνα 4.9 : Πεδίο οριζόντιων διευθύνσεων – στόχος 4 
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Εικόνα 4.10 : Πεδίο οριζόντιων διευθύνσεων – στόχος 5 

 

Πρέπει να τονιστεί η αναγκαιότητα της συνεχούς περιποίησης του 

πεδίου ελέγχου οριζόντιων διευθύνσεων, καθότι κατά τους εαρινούς μήνες 

η βλάστηση είναι έντονη και πρέπει να καθαρίζονται τα σημεία των 

στόχων για να είναι εμφανή από τη θέση του γεωδαιτικού σταθμού.  

 

4.1.2  Πεδίο ελέγχου κατακόρυφων διευθύνσεων 

 

Για τον έλεγχο κατακόρυφων γωνιών σύμφωνα µε τις οδηγίες που 

περιγράφονται στο ISO 17123-3 τοποθετούνται στον ίδιο χώρο 4 σημεία 

στην όψη κτιρίου, ώστε να σκοπεύονται από σημείο που βρίσκεται σε 

απόσταση περίπου 50m. Η απόσταση μέτρησης εξαρτάται από τον στόχο 

που θα χρησιμοποιηθεί.  

Στο παρόν πεδίο ελέγχου επιλέχθηκε να εγκατασταθούν στόχοι 

πάνω στην όψη ενός κτηρίου.  Το κτήριο αυτό έχει περίπου 12 μέτρα ύψος, 

ώστε να μπορούν να σκοπευτούν οι εγκατεστημένοι στόχοι από απόσταση 

περίπου 25 μέτρων, επειδή είναι σημειακοί και όχι τούβλα.  

Το πεδίο ελέγχου κατακόρυφων διευθύνσεων, σύμφωνα με το ISO 

17123 – 3, διαθέτει τέσσερις στόχους ως προς τους οποίους γίνονται οι 

σκοπεύσεις. Τα σημεία όπου τοποθετήθηκαν οι τέσσερις στόχοι έχουν 
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σημανθεί με τον ίδιο τρόπο όπως και στο πεδίο ελέγχου οριζόντιων 

διευθύνσεων (εικόνα 4.11).  Επιπλέον, έχουν τοποθετηθεί έτσι  ώστε οι 

μεταξύ τους κατακόρυφες γωνίες να διαφέρουν περίπου κατά 10grad (σχήμα 

4.2). 

 

 

Εικόνα 4.11 : Στόχος πεδίου ελέγχου κατακόρυφων διευθύνσεων 

        

 

Σχήμα 4.2 : Σχηματική αναπαράσταση πεδίου ελέγχου κατακόρυφων 

διευθύνσεων κατά ISO 17123-3 
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Η συγκεκριμένη τοποθέτηση των στόχων είναι απαραίτητη, ώστε να 

ελέγχεται πλήρως ο κατακόρυφος δίσκος των ολοκληρωμένων 

γεωδαιτικών σταθμών. Στην εικόνα 4.12 παρουσιάζονται οι τέσσερις 

στόχοι εγκατεστημένοι στην όψη του κτηρίου από τη θέση των μετρήσεων. 

 

 

Εικόνα 4.12 : Πεδίο ελέγχου κατακόρυφων διευθύνσεων 

 

Το πεδίο ελέγχου των κατακόρυφων διευθύνσεων, σε σχέση με το 

πρώτο πεδίο ελέγχου, έχει ένα μειονέκτημα. Δεν υπάρχει σταθερό σημείο 

υποδοχής των γεωδαιτικών σταθμών. Αυτό έχει ως επακόλουθο να μην 

είναι εφικτή η διακρίβωση των σταθμών παρά μόνο ο έλεγχός τους. 

Προκειμένου να πραγματοποιηθεί η διακρίβωση του σταθμού, πρέπει κάθε 

φορά να γίνονται μετρήσεις με τον σταθμό αναφοράς και τον υπό έλεγχο 

σταθμό, χωρίς να μετακινηθεί ο τρίποδας και με το ίδιο ύψος, ώστε να 

μπορούν να διακριβώνονται οι σταθμοί, αρκεί ο σταθμός αναφοράς και ο 

εξεταζόμενος να έχουν ίδιο κατασκευαστικό ύψος. 
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4.2    Μετρήσεις κατά ISO 17123 – 3  

 

Οι μετρήσεις αυτές αποσκοπούν στη βαθμονόμηση των πεδίων 

ελέγχου, στον έλεγχο και τη διακρίβωση ολοκληρωμένων γεωδαιτικών 

σταθμών. 

Οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο 23 και την Κυριακή 

24 Απριλίου. Σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία, στην περιοχή 

έπνεαν άνεμοι 1 έως 2 μποφόρ και υπήρχε ήπια συννεφιά, συνθήκες 

ιδανικές για τις παραπάνω εργασίες .  

Οι γεωδαιτικοί σταθμοί που επιλέχθηκαν για να ελεγχθούν και να 

διακριβωθούν είναι δύο «TOPCON GTS – 226», ο «Leica TCR 405» και 

ο «Leica TCR 303» (εικόνα 4.13).  Για τον έλεγχο των σταθμών 

χρειάστηκε ο αντίστοιχος εξοπλισμός: 

 ξύλινος βαρύς τρίποδας 

 δύο τρικόχλια 

 δύο ασύρματοι επικοινωνίας 

Στον πίνακα 4.1 δίνονται τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά αυτών 

των γεωδαιτικών σταθμών. 
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SN:UN5638 

Topcon 

(Ιαπωνία) 
±18 

±2mm 

±2ppm 
3.5 1.2 4.9 

TCR 405 

SN:754169 

Leica 

(Ελβετία) 
±15 

±2mm 

±2ppm 
3.5 2.4 5.2 

TCR 303 

SN:667189 

Leica 

(Ελβετία) 
±9 

±2mm 

±2ppm 
3.5 < 1 4.7 

 

Πίνακας 4.1 : Εξεταζόμενοι ολοκληρωμένοι γεωδαιτικοί σταθμοί 



74 
 

 
  

Topcon 

GTS 226 UN4768 

GTS 226 UN5638 

TCR 405 – 754169 TCR 303 – 667189 

 

Εικόνα 4.13: Οι υπό έλεγχο ολοκληρωμένοι γεωδαιτικοί σταθμοί 

 

Κατά την προετοιμασία δημιουργούνται ειδικά έντυπα μετρήσεων, 

τα οποία θα έχουν βοηθητικό ρόλο και όχι καταγραφικό, αφού οι 

μετρήσεις αποθηκεύονται στη μνήμη των σταθμών. Τα έντυπα 

συμβαδίζουν με τον τρόπο ανάγνωσης των λογισμικών που έχουν 

συνταχθεί για την επεξεργασία των μετρήσεων και την πραγματοποίηση 

τόσο των ελέγχων όσο και της διακρίβωσης. 

Επειδή, ο σταθμός αναφοράς έχει ίδιο κατασκευαστικό ύψος με  δύο 

εκ των τεσσάρων εξεταζόμενων σταθμών, αυτό συνεπάγεται ότι μπορούν 

να διακριβωθούν, για κατακόρυφες μετρήσεις, μόνο αυτοί οι δύο σταθμοί, 

στην παρούσα φάση. Επομένως, διατηρώντας σταθερό τον γεωδαιτικό 

τρίποδα στο πεδίο ελέγχου κατακόρυφων διευθύνσεων και εναλλάσσοντας 

τον σταθμό αναφοράς με τους άλλους δύο γεωδαιτικούς σταθμούς πάνω 

στο τρικόχλιο, τα μεγέθη που θα μετρηθούν και από τους τρείς θα πρέπει 

να είναι τα ίδια.  

Με τον τρόπο αυτό μπορούν να δοθούν ακριβείς τιμές στο πεδίο 

ελέγχου κατακόρυφων διευθύνσεων για τους δύο σταθμούς της «Leica», 

ώστε να είναι εφικτή η διακρίβωσή τους.  
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 Πραγματοποιούνται μετρήσεις με όλους τους γεωδαιτικούς 

σταθμούς, σύμφωνα με το ISO 17123 – 3, καταγράφοντας κατακόρυφες 

και οριζόντιες. 

 

Μετρήσεις στο πεδίο ελέγχου των οριζόντιων διευθύνσεων:  

Για κάθε σταθμό πραγματοποιούνται 120 μετρήσεις. Συγκεκριμένα, 

τέσσερις σειρές μετρήσεων, όπου κάθε σειρά περιλαμβάνει τρία σετ και το 

κάθε σετ από δέκα μετρήσεις. Οι δέκα αυτές μετρήσεις αποτελούν την 

σκόπευση πέντε οριζόντιων διευθύνσεων σε πρώτη Ι και δεύτερη ΙΙ θέση 

τηλεσκοπίου, προς τους 5 στόχους.  

Ο μέσος χρόνος παρατήρησης του κάθε σετ ανέρχεται στα πέντε 

λεπτά. Ο συνολικός χρόνος μετρήσεων στο πεδίο για τον κάθε σταθμό 

είναι: 

Leica TCR 303    15:50 – 16:47                       (57 λεπτά) 

Leica TCR 405    9:25 – 10:07                         (42 λεπτά) 

Topcon GTS 226 – UN5638  11:35 – 12:35    (1 ώρα) 

Topcon GTS 226 – UN4768  10:35 – 11:30    (55 λεπτά) 

 

Στον πίνακα 4.2 παρουσιάζονται οι μετρήσεις των οριζόντιων 

διευθύνσεων για τους τέσσερις γεωδαιτικούς σταθμούς που έγιναν στο 

πεδίο και αφορούν στον έλεγχο των σταθμών. 

 

  
α/α 

GTS226 

UN4768 

GTS226 

UN5638 
TCR 303 TCR 405 

σ
ει

ρ
ά

 1
 σ
ετ

 1
 

1 399.9998 0.0000 0.0000 399.9991 

2 331.6938 331.6916 331.6961 331.6909 

3 274.6936 274.6930 274.6946 274.6907 

4 214.0722 214.0720 214.0716 214.0688 

5 53.5148 53.5108 53.5162 53.5127 

6 253.5140 253.5124 253.5163 253.5152 

7 14.0700 14.0694 14.0699 14.0672 

8 74.6950 74.6908 74.6973 74.6892 

9 131.6946 131.6898 131.6956 131.6865 

10 199.9996 199.9980 200.0031 199.9945 

σ
ετ

 2
 11 0.0012 399.9978 399.9993 399.9981 

12 331.6934 331.6930 331.6956 331.6895 

13 274.6946 274.6928 274.6959 274.6890 
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14 214.0686 214.0704 214.0761 214.0663 

15 53.5178 53.5162 53.5180 53.5138 

16 253.5140 253.5118 253.5169 253.5122 

17 14.0722 14.0682 14.0733 14.0691 

18 74.6948 74.6900 74.6956 74.6915 

19 131.6940 131.6904 131.6952 131.6895 

20 200.0004 199.9978 199.9991 199.9971 

σ
ετ

 3
 

21 0.0006 399.9986 0.0005 399.9980 

22 331.6932 331.6936 331.6961 331.6896 

23 274.6956 274.6936 274.6971 274.6930 

24 214.0718 214.0702 214.0718 214.0690 

25 53.5140 53.5138 53.5172 53.5136 

26 253.5152 253.5312 253.4707 253.5120 

27 14.0730 14.0842 14.0759 14.0679 

28 74.6966 74.7056 74.7002 74.6909 

29 131.6954 131.7066 131.6990 131.6894 

30 200.0018 200.0136 200.0044 199.9967 

σ
ει

ρ
ά

 2
 

σ
ετ

 1
 

31 0.0016 0.0154 0.0025 399.9971 

32 331.6944 331.7088 331.6987 331.6902 

33 274.6946 274.7090 274.7004 274.6914 

34 214.0718 214.0862 214.0765 214.0687 

35 53.5160 53.5352 53.5178 53.5146 

36 253.5132 253.5286 253.5145 253.5114 

37 14.0730 14.0828 14.0742 14.0683 

38 74.6932 74.7042 74.6988 74.6916 

39 131.6946 131.7062 131.6969 131.6895 

40 200.0006 200.0138 200.0036 199.9971 

σ
ετ

 2
 

41 0.0016 0.0162 0.0043 399.9989 

42 331.6936 331.7074 331.6983 331.6905 

43 274.6962 274.7110 274.6991 274.6913 

44 214.0718 214.0864 214.0763 214.0699 

45 53.5174 53.5258 53.5183 53.5133 

46 253.5172 253.5278 253.5160 253.5107 

47 14.0734 14.0830 14.0737 14.0679 

48 74.6970 74.7052 74.6987 74.6914 

49 131.6934 131.7058 131.6969 131.6889 

50 200.0042 200.0164 200.0034 199.9964 

σ
ετ

 3
 

51 0.0014 0.0140 0.0044 399.9961 

52 331.6952 331.7092 331.6982 331.6904 

53 274.6948 274.7112 274.7005 274.6915 

54 214.0730 214.0886 214.0762 214.0694 

55 53.5152 53.5278 53.5197 53.5132 

56 253.5112 253.5286 253.5163 253.5111 

57 14.0726 14.0798 14.0736 14.0682 

58 74.6962 74.7070 74.6986 74.6902 
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59 131.6946 131.7044 131.6996 131.6887 

60 199.9996 200.0126 200.0028 199.9973 
σ

ει
ρ
ά

 3
 

σ
ετ

 1
 

61 0.0022 0.0130 0.0045 399.9976 

62 331.6950 331.7082 331.6990 331.6907 

63 274.6954 274.7106 274.6999 274.6936 

64 214.0720 214.0848 214.0770 214.0702 

65 53.5198 53.5332 53.4763 53.5124 

66 253.5166 253.5292 253.4764 253.5123 

67 14.0730 14.0806 14.0763 14.0688 

68 74.6942 74.7078 74.6987 74.6912 

69 131.6938 131.7070 131.6958 131.6880 

70 200.0006 200.0134 200.0040 199.9984 

σ
ετ

 2
 

71 0.0034 0.0140 0.0045 399.9964 

72 331.6942 331.7090 331.7001 331.6908 

73 274.6968 274.7104 274.6998 274.6929 

74 214.0724 214.0896 214.0752 214.0695 

75 53.5176 53.5298 53.5205 53.5123 

76 253.5148 253.5288 253.5185 253.5136 

77 14.0726 14.0808 14.0770 14.0683 

78 74.6972 74.7076 74.6967 74.6903 

79 131.6946 131.7034 131.6988 131.6915 

80 200.0014 200.0150 200.0039 199.9983 

σ
ετ

 3
 

81 0.0008 0.0116 0.0055 399.9983 

82 331.6944 331.7094 331.6995 331.6911 

83 274.6944 274.7104 274.7014 274.6908 

84 214.0718 214.0874 214.0768 214.0684 

85 53.5212 53.5282 53.4753 53.5144 

86 253.5136 253.5294 253.5192 253.5115 

87 14.0726 14.0858 14.0743 14.0695 

88 74.6960 74.7066 74.6990 74.6900 

89 131.6938 131.7058 131.6968 131.6889 

90 200.0004 200.0148 200.0024 199.9985 

σ
ει

ρ
ά

 4
 σ
ετ

 1
 

91 0.0002 0.0126 0.0036 399.9984 

92 331.6938 331.7084 331.6979 331.6914 

93 274.6938 274.7110 274.7000 274.6929 

94 214.0720 214.0872 214.0762 214.0699 

95 53.5170 53.4646 53.5219 53.5123 

96 253.5148 253.5266 253.5173 253.5121 

97 14.0744 14.0826 14.0750 14.0692 

98 74.6966 74.7058 74.6975 74.6918 

99 131.6936 131.7062 131.6960 131.6892 

100 200.0012 200.0114 200.0032 199.9969 

σ
ετ

 2
 101 0.0020 0.0124 0.0042 399.9988 

102 331.6938 331.7076 331.6980 331.6913 

103 274.6952 274.7086 274.7007 274.6921 
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104 214.0688 214.0870 214.0772 214.0691 

105 53.5140 53.5280 53.5210 53.5128 

106 253.5132 253.5294 253.5173 253.5110 

107 14.0720 14.0824 14.0738 14.0686 

108 74.6944 74.7072 74.6991 74.6902 

109 131.6946 131.7040 131.6970 131.6888 

110 200.0012 200.0120 200.0038 199.9959 

σ
ετ

 3
 

111 0.0020 0.0136 0.0038 399.9988 

112 331.6948 331.7082 331.6989 331.6912 

113 274.6956 274.7090 274.6993 274.6909 

114 214.0710 214.0858 214.0794 214.0702 

115 53.5170 53.5314 53.5257 53.5129 

116 253.5166 253.5316 253.5190 253.5112 

117 14.0742 14.0792 14.0761 14.0694 

118 74.6946 74.7044 74.6991 74.6908 

119 131.6946 131.7058 131.6974 131.6901 

120 200.0016 200.0128 200.0038 199.9975 

 

Πίνακας 4.2 : Μετρήσεις στο πεδίο ελέγχου  οριζόντιων διευθύνσεων με 

τους ολοκληρωμένους γεωδαιτικούς σταθμούς κατά ISO 17123 – 3  

 

Μετρήσεις στο πεδίο ελέγχου των κατακόρυφων διευθύνσεων:  

Εν συνεχεία, για τον έλεγχο των κατακόρυφων διευθύνσεων για 

κάθε σταθμό απαιτούνται 96 παρατηρήσεις. Συγκεκριμένα, γίνονται 

τέσσερις σειρές μετρήσεων, όπου κάθε σειρά αποτελείται από τρία σετ και 

το κάθε σετ από οκτώ μετρήσεις. Οι οκτώ αυτές μετρήσεις είναι οι 

παρατηρήσεις τεσσάρων κατακόρυφων διευθύνσεων σε πρώτη και 

δεύτερη θέση τηλεσκοπίου.  

Με τον σταθμό TCR 405 γίνονται δύο φορές οι μετρήσεις. Την 

πρώτη φορά οριζοντιώνεται ο τρίποδας με τον σταθμό αυτό και οι 

μετρήσεις αξιοποιούνται μόνο για τον έλεγχο της εσωτερικής του 

ακρίβειας. Τη δεύτερη φορά, πραγματοποιούνται οι μετρήσεις με τον 

σταθμό αναφοράς και έπειτα τοποθετείται ο TCR 405 και 

επαναλαμβάνονται οι μετρήσεις, διατηρώντας την οριζοντίωση του 

σταθμού αναφοράς και το ύψος του τρίποδα, για να μπορεί να διακριβωθεί 

ο υπό έλεγχο σταθμός.  

Έπειτα τοποθετείται ο σταθμός TCR 303, αλλά παρατηρείται έντονο 

σφάλμα οριζοντίωσης με αποτέλεσμα να μην πραγματοποιεί ο σταθμός 
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μετρήσεις. Επομένως, ο σταθμός αυτός δεν μπορεί να διακριβωθεί. 

Οριζοντιώνεται ο τρίποδας με τον TCR 303 και οι μετρήσεις που 

πραγματοποιούνται αξιοποιούνται μόνο για τον έλεγχο της εσωτερικής του 

ακρίβειας κατά ISO 17123 – 3.  

Οι άλλοι δύο σταθμοί οριζοντιώνονται ορθά πάνω στον τρίποδα και 

όχι σύμφωνα με τον σταθμό αναφοράς και οι παρατηρήσεις τους 

χρησιμοποιούνται μόνο για τον έλεγχο της εσωτερικής τους ακρίβειας, 

διότι έχουν διαφορετικό κατασκευαστικό ύψος με τον σταθμό αναφοράς.  

Στην περίπτωση των κατακόρυφων διευθύνσεων η εργασία στο 

πεδίο είναι ευκολότερη σε σχέση με τη μέτρηση των οριζόντιων 

διευθύνσεων, διότι όλες οι παρατηρήσεις πραγματοποιούνται στην ίδια 

περίπου οριζόντια διεύθυνση, το ύψος του σταθμού προσαρμόζεται εξ 

αρχής στο ύψος του παρατηρητή και τέλος ο αριθμός των σκοπεύσεων ανά 

σταθμό είναι μικρότερος.  

Συμπερασματικά ο χρόνος παραμονής στο πεδίο ελέγχου είναι 

λιγότερος, αφού για κάθε σετ απαιτούνται 3 λεπτά μετρήσεων. Ο χρόνος 

μετρήσεων στο πεδίο ελέγχου κατακόρυφων διευθύνσεων για τον κάθε 

σταθμό είναι: 

 

Leica TCR 303  16:25 – 16:55                          (30 λεπτά) 

Leica TCR 405  15:00 – 15:30                          (30 λεπτά) 

Topcon GTS 226 – UN5638 10:25 – 11:00      (35 λεπτά) 

Topcon GTS 226 – UN4768 9:25 – 10:10        (45 λεπτά) 

 

Στους δύο παρακάτω πίνακες δίνονται οι μετρήσεις των 

κατακόρυφων διευθύνσεων που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο των 

σταθμών καθώς και οι μετρήσεις του TCR 405 και του σταθμού αναφοράς 

TDA 5005 που χρησιμοποιούνται για τη διακρίβωση του. 

 

  α/α 
GTS226 

UN4768 

GTS226 

UN5638 
TCR 303 TCR 405 

σ
ει

ρ
ά

 1
 

σ
ετ

 1
 

1 102.3288 102.3350 102.2320 102.2392 

2 91.8264 91.8292 92.0942 92.0964 

3 83.7318 83.7384 84.2843 84.2874 

4 73.5466 73.5444 74.3282 74.3367 
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5 326.4536 326.4606 325.6608 325.6623 

6 316.2684 316.2704 315.7128 315.7104 

7 308.1776 308.1800 307.9020 307.9010 

8 297.6756 297.6758 297.7641 297.7610 
σ

ετ
 2

 

9 102.3302 102.3334 102.2332 102.2384 

10 91.8254 91.8292 92.0939 92.0958 

11 83.7342 83.7366 84.2804 84.2842 

12 73.5490 73.5456 74.3274 74.3360 

13 326.4526 326.4634 325.6628 325.6637 

14 316.2672 316.2720 315.7111 315.7079 

15 308.1754 308.1826 307.9058 307.9018 

16 297.6754 297.6756 297.7640 297.7601 

σ
ετ

 3
 

17 102.3284 102.3314 102.2310 102.2409 

18 91.8244 91.8274 92.0943 92.0970 

19 83.7302 83.7338 84.2811 84.2916 

20 73.5476 73.5486 74.3319 74.3421 

21 326.4554 326.4610 325.6690 325.6634 

22 316.2670 316.2708 315.7144 315.7110 

23 308.1756 308.1798 307.9021 307.9018 

24 297.6744 297.6790 297.7629 297.7608 

σ
ει

ρ
ά

 2
 

σ
ετ

 1
 

25 102.3266 102.3328 102.2334 102.2366 

26 91.8268 91.8280 92.0933 92.1006 

27 83.7340 83.7368 84.2857 84.2843 

28 73.5466 73.5450 74.3319 74.3358 

29 326.4538 326.4554 325.6631 325.6613 

30 316.2678 316.2728 315.7155 315.7127 

31 308.1746 308.1818 307.9029 307.9017 

32 297.6754 297.6790 297.7606 297.7566 

σ
ετ

 2
 

33 102.3288 102.3328 102.2348 102.2332 

34 91.8244 91.8284 92.0972 92.0977 

35 83.7344 83.7374 84.2834 84.2864 

36 73.5440 73.5468 74.3296 74.3371 

37 326.4538 326.4610 325.6643 325.6615 

38 316.2674 316.2712 315.7135 315.7115 

39 308.1778 308.1808 307.9039 307.9037 

40 297.6730 297.6760 297.7658 297.7592 

σ
ετ

 3
 

41 102.3298 102.3344 102.2356 102.2378 

42 91.8222 91.8280 92.0937 92.0982 

43 83.7342 83.7362 84.2850 84.2900 

44 73.5454 73.5462 74.3294 74.3386 

45 326.4528 326.4610 325.6659 325.6643 
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46 316.2672 316.2706 315.7145 315.7122 

47 308.1758 308.1824 307.9056 307.9002 

48 297.6744 297.6784 297.7649 297.7602 
σ

ει
ρ
ά

 3
 

σ
ετ

 1
 

49 102.3282 102.3346 102.2334 102.2392 

50 91.8214 91.8312 92.0929 92.0993 

51 83.7318 83.7362 84.2859 84.2914 

52 73.5448 73.5480 74.3300 74.3381 

53 326.4520 326.4624 325.6661 325.6619 

54 316.2684 316.2718 315.7131 315.7119 

55 308.1760 308.1814 307.9030 307.9022 

56 297.6734 297.6786 297.7661 297.7598 

σ
ετ

 2
 

57 102.3274 102.3350 102.2380 102.2363 

58 91.8240 91.8296 92.0975 92.1012 

59 83.7324 83.7372 84.2858 84.2890 

60 73.5446 73.5438 74.3330 74.3359 

61 326.4532 326.4614 325.6644 325.6612 

62 316.2682 316.2730 315.7130 315.7070 

63 308.1760 308.1828 307.9039 307.8953 

64 297.6746 297.6766 297.7659 297.7598 

σ
ετ

 3
 

65 102.3252 102.3312 102.2347 102.2376 

66 91.8212 91.8270 92.0944 92.0963 

67 83.7332 83.7376 84.2844 84.2892 

68 73.5456 73.5456 74.3316 74.3389 

69 326.4548 326.4638 325.6633 325.6612 

70 316.2682 316.2712 315.7148 315.7071 

71 308.1760 308.1824 307.9041 307.8992 

72 297.6770 297.6752 297.7663 297.7583 

σ
ει

ρ
ά

 4
 

σ
ετ

 1
 

73 102.3244 102.3324 102.2362 102.2383 

74 91.8224 91.8294 92.0923 92.0980 

75 83.7318 83.7376 84.2835 84.2888 

76 73.5422 73.5476 74.3319 74.3346 

77 326.4532 326.4622 325.6653 325.6599 

78 316.2662 316.2744 315.7129 315.7063 

79 308.1750 308.1798 307.9040 307.8988 

80 297.6726 297.6780 297.7627 297.7562 

σ
ετ

 2
 

81 102.3270 102.3342 102.2364 102.2388 

82 91.8258 91.8282 92.0936 92.0984 

83 83.7348 83.7364 84.2845 84.2862 

84 73.5436 73.5480 74.3324 74.3364 

85 326.4522 326.4626 325.6665 325.6612 

86 316.2660 316.2728 315.7119 315.7056 
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87 308.1726 308.1826 307.9040 307.8948 

88 297.6710 297.6768 297.7627 297.7592 

σ
ετ

 3
 

89 102.3264 102.3298 102.2359 102.2373 

90 91.8256 91.8288 92.0926 92.0983 

91 83.7326 83.7354 84.2864 84.2885 

92 73.5444 73.5510 74.3337 74.3361 

93 326.4532 326.4626 325.6637 325.6616 

94 316.2676 316.2738 315.7123 315.7077 

95 308.1770 308.1830 307.9024 307.8999 

96 297.6754 297.6764 297.7627 297.7550 

 

Πίνακας 4.3 : Μετρήσεις στο πεδίο ελέγχου  κατακόρυφων 

διευθύνσεων με τους ολοκληρωμένους γεωδαιτικούς σταθμούς κατά ISO 

17123 – 3  

 

α/α TCR 405 TDA 5005 α/α TCR 405 TDA 5005 

1 102.2409 102.23886 49 102.2388 102.24080 

2 92.0992 92.09646 50 92.0983 92.09521 

3 84.2877 84.28714 51 84.2858 84.28773 

4 74.3374 74.33671 52 74.3327 74.33335 

5 325.6668 325.66583 53 325.6626 325.66822 

6 315.7178 315.71601 54 315.7095 315.71597 

7 307.9041 307.90521 55 307.9011 307.90546 

8 297.7649 297.76338 56 297.76 297.76560 

9 102.2385 102.24012 57 102.2363 102.23913 

10 92.0986 92.09766 58 92.0954 92.09569 

11 84.2904 84.28745 59 84.2837 84.28712 

12 74.3359 74.33695 60 74.3334 74.33667 

13 325.6672 325.66542 61 325.665 325.66443 

14 315.7155 315.71370 62 315.7126 315.71538 

15 307.9048 307.90599 63 307.8988 307.90524 

16 297.7643 297.76257 64 297.7575 297.76214 

17 102.2364 102.24048 65 102.2376 102.23643 

18 92.0972 92.09777 66 92.094 92.09800 

19 84.2902 84.28747 67 84.2892 84.28785 

20 74.3372 74.33608 68 74.3353 74.33402 

21 325.6669 325.66894 69 325.6632 325.66870 

22 315.7143 315.71650 70 315.7123 315.71483 

23 307.904 307.90669 71 307.9027 307.90441 

24 297.763 297.76814 72 297.7588 297.76305 

25 102.237 102.23860 73 102.2387 102.23825 
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26 92.0929 92.09711 74 92.0956 92.09554 

27 84.2885 84.28648 75 84.2847 84.28621 

28 74.3339 74.33173 76 74.3333 74.33475 

29 325.6649 325.66586 77 325.6629 325.66460 

30 315.7145 315.71619 78 315.7114 315.71451 

31 307.9005 307.90627 79 307.8999 307.90447 

32 297.7616 297.76685 80 297.7599 297.76427 

33 102.2384 102.23835 81 102.2362 102.24067 

34 92.0958 92.09714 82 92.0972 92.09708 

35 84.2862 84.28815 83 84.2866 84.28677 

36 74.3332 74.33692 84 74.3373 74.33333 

37 325.6647 325.66853 85 325.6661 325.67055 

38 315.7109 315.71706 86 315.7122 315.71629 

39 307.9013 307.90371 87 307.9003 307.90525 

40 297.7594 297.76503 88 297.7611 297.76179 

41 102.2353 102.23510 89 102.2392 102.23544 

42 92.0958 92.09712 90 92.0951 92.09878 

43 84.2849 84.28655 91 84.2858 84.28647 

44 74.3322 74.33495 92 74.3342 74.33788 

45 325.6638 325.66540 93 325.6647 325.66791 

46 315.7129 315.71480 94 315.7083 315.71626 

47 307.9009 307.90432 95 307.9047 307.90527 

48 297.7626 297.76488 96 297.7603 297.76424 

 

Πίνακας 4.4 : Μετρήσεις στο πεδίο ελέγχου  κατακόρυφων διευθύνσεων 

για τη διακρίβωση του TCR 405 

 

Για την καλύτερη κατανόηση της χρονικής διαφοράς ως προς τη 

μέτρηση οριζόντιων διευθύνσεων, συγκριτικά με τη μέτρηση 

κατακόρυφων, δίνεται το παρακάτω διάγραμμα (σχήμα 4.3). Στο 

διάγραμμα αυτό απεικονίζεται με μορφή ράβδων ο χρόνος που χρειάστηκε 

για να ολοκληρωθούν οι μετρήσεις στα εξωτερικά πεδία ελέγχου 

διευθύνσεων με κάθε έναν ολοκληρωμένο γεωδαιτικό σταθμό.  
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Σχήμα 4.3: Γραμμική απεικόνιση των χρόνων μέτρησης στα πεδία ελέγχου 

οριζόντιων και κατακόρυφων γωνιών 

 

 

4.3     Επεξεργασία και αποτελέσματα  

 

Το πρώτο στάδιο της επεξεργασίας είναι η μεταφορά των αρχείων 

με τα δεδομένα των μετρήσεων από τη μνήμη των ολοκληρωμένων 

γεωδαιτικών σταθμών στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Με τη βοήθεια 

λογισμικών γίνεται η επιλογή του κατάλληλου «format» για τη μετατροπή 

των δεδομένων από τη μορφή καταγραφής του σταθμού σε αναγνώσιμη 

μορφή. Με το πέρας αυτής της διαδικασίας τα δεδομένα μπορούν να 

καταχωρηθούν σε ένα αρχείο «excel» και να αρχίσει η επεξεργασία τους.  

Μέσα στο «excel» διαμορφώνονται οι μετρήσεις προκειμένου να 

μεταφερθούν έπειτα σωστά σε αρχεία «txt» για την εισαγωγή τους στο 

λογισμικό (βλέπε κεφάλαιο 5).  

 

Έλεγχος ολοκληρωμένων γεωδαιτικών σταθμών 

Ακολουθεί ο έλεγχος, σύμφωνα με το ISO 17123 – 3, της 

εσωτερικής ακρίβειας των ολοκληρωμένων γεωδαιτικών σταθμών, καθώς 

και ο υπολογισμός των καλύτερων τιμών των μεγεθών κάθε πεδίου 

ελέγχου από κάθε σταθμό. Στον πίνακα 4.5 δίνονται συνοπτικά τα βασικά 

αποτελέσματα των οριζόντιων διευθύνσεων του λογισμικού ελέγχου. 
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ΑΝΗΓΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ S_ISO_HZ 

(cc) 

σ 95% 

(cc) 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

α/α 
ΚΑΛΥΤΕΡΗ 

ΤΙΜΗ 

T
C

R
 3

0
3
 

1 0.0000 

±59 ±11 ±59 > ±11 

ο σταθμός ΔΕΝ 

λειτουργεί σύμφωνα 

με την ακρίβεια του 

κατασκευαστή 

2 331.6944 

3 274.6956 

4 214.0720 

5 53.5080 

  

T
C

R
 4

0
5

 

1 0.0000 

±6 ±18 ±6 < ±18 

ο σταθμός λειτουργεί 

σύμφωνα με την 

ακρίβεια του 

κατασκευαστή 

2 331.6924 

3 274.6937 

4 214.0713 

5 53.5151 

  

G
T

S
 2

2
6
 U

N
4
7
6
8
 

1 0.0000 

±9 ±22 ±9 < ±22 

ο σταθμός λειτουργεί 

σύμφωνα με την 

ακρίβεια του 

κατασκευαστή 

2 331.6930 

3 274.6940 

4 214.0709 

5 53.5145 

  

G
T

S
 2

2
6
 U

N
5
6
3
8
 

1 0.0000 

±47 ±22 ±47 > ±22 

ο σταθμός ΔΕΝ 

λειτουργεί σύμφωνα 

με την ακρίβεια του 

κατασκευαστή 

2 331.6933 

3 274.6943 

4 214.0710 

5 53.5129 

 

Πίνακας 4.5 : Αποτελέσματα ελέγχου κατά ISO 17123 – 3  για την 

εσωτερική ακρίβεια των σταθμών ως προς τη μέτρηση οριζόντιων 

διευθύνσεων 

 

Στον πίνακα 4.6 δίνονται συνοπτικά τα βασικά αποτελέσματα των 

κατακόρυφων διευθύνσεων του λογισμικού ελέγχου. 
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ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ S_ISO_V 

(cc) 

σ 95% 

(cc) 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

α/α 
ΚΑΛΥΤΕΡΗ 

ΤΙΜΗ 
T

C
R

 3
0

3
 

1 102.2352 

±10 ±11 ±10 < ±11 

ο σταθμός  

λειτουργεί 

σύμφωνα με την 

ακρίβεια του 

κατασκευαστή 

2 92.0953 

3 84.2854 

4 74.3332 

σφάλμα δέκτη 0.0013 

 

T
C

R
 4

0
5
 

1 102.2395 

±12 ±18 ±12 < ±18 

ο σταθμός  

λειτουργεί 

σύμφωνα με την 

ακρίβεια του 

κατασκευαστή 

2 92.0990 

3 84.2894 

4 74.3376 

σφάλμα δέκτη 0.0011 

 

G
T

S
 2

2
6
 

U
N

4
7
6
8

 

1 102.3266 

±10 ±22 ±10 < ±22 

ο σταθμός  

λειτουργεί 

σύμφωνα με την 

ακρίβεια του 

κατασκευαστή 

2 91.8242 

3 83.7327 

4 73.5460 

σφάλμα δέκτη -0.0001 

 

G
T

S
 2

2
6
 

U
N

5
6
3
8

 

1 102.3280 

±10 ±22 ±10 < ±22 

ο σταθμός  

λειτουργεί 

σύμφωνα με την 

ακρίβεια του 

κατασκευαστή 

2 91.8235 

3 83.7323 

4 73.5426 

σφάλμα δέκτη -0.0047 

 

Πίνακας 4.6 : Αποτελέσματα ελέγχου, κατά ISO 17123 – 3 για την 

εσωτερική ακρίβεια των σταθμών ως προς τη μέτρηση κατακόρυφων 

διευθύνσεων 

 

Από την επεξεργασία γίνεται αντιληπτό ότι οι ολοκληρωμένοι 

γεωδαιτικοί σταθμοί λειτουργούν σύμφωνα με την ακρίβεια του 

κατασκευαστή ως προς τη μέτρηση κατακόρυφων διευθύνσεων. Το 

πρόβλημα εντοπίζεται στη μέτρηση οριζόντιων διευθύνσεων, όπου οι δύο 

εκ των τεσσάρων, συγκεκριμένα ο TCR 303 και ο GTS 226 UN5638, δεν 

λειτουργούν σύμφωνα με την ακρίβεια του κατασκευαστή 
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Διακρίβωση ολοκληρωμένων γεωδαιτικών σταθμών 

Αφού ολοκληρωθεί ο έλεγχος των σταθμών ακολουθεί η 

διακρίβωσή τους.  

Για τη διακρίβωση των ολοκληρωμένων γεωδαιτικών σταθμών 

πρέπει να συγκριθούν οι καλύτερες τιμές που προέκυψαν από κάθε 

εξεταζόμενο σταθμό με αυτές που βρέθηκαν από τις μετρήσεις του 

σταθμού αναφοράς.  

Όμως, οι τιμές αυτές είναι τέσσερις για τις οριζόντιες και τέσσερις 

για τις κατακόρυφες διευθύνσεις, με αποτέλεσμα ο βαθμός ελευθερίας για 

την εφαρμογή της εξίσωσης (3.5) να είναι μικρός. Επειδή για τον έλεγχο 

των σταθμών το ISO 17123 – 3 υποδεικνύει να πραγματοποιηθούν 

τέσσερις περίοδοι μετρήσεων για κάθε σταθμό, για τη διακρίβωση 

αποφασίζεται να χρησιμοποιηθούν οι καλύτερες τιμές κάθε σειράς.  Άρα 

ο αριθμός των μετρήσεων ανέρχεται πλέον σε 16 (4 γωνίες * 4 σειρές). 

Αυτό επιτρέπεται να γίνει, γιατί κάθε σειρά μετρήσεων είναι ανεξάρτητη 

από τις υπόλοιπες. Οι πρότυπες τιμές των πεδίων ελέγχου είναι 4 για τις 

οριζόντιες και 4 για τις κατακόρυφες. Επομένως, για τη διακρίβωση των 

οριζόντιων διευθύνσεων η κάθε σειρά συγκρίνεται με τις 4 πρότυπες τιμές 

των γωνιών του πεδίου οριζοντίων διευθύνσεων και αντίστοιχα για τη 

διακρίβωση των κατακόρυφων διευθύνσεων η κάθε σειρά συγκρίνεται με 

τις 4 πρότυπες τιμές του πεδίου κατακόρυφων διευθύνσεων. 

Παρακάτω δίνονται σε πίνακες και διαγράμματα τα αποτελέσματα 

της διακρίβωσης των ολοκληρωμένων γεωδαιτικών σταθμών. Στους 

πίνακες 4.7 και 4.8 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του λογισμικού και 

στα σχήματα 4.5 και 4.6 δίνεται η απόκλιση των υπολοίπων από το μηδέν 

για τις οριζόντιες και τις κατακόρυφες διευθύνσεις αντίστοιχα. 

Σημειώνεται ότι ως προς τη μέτρηση κατακόρυφων διευθύνσεων 

διακριβώνεται μόνο ο σταθμός TCR 405. 
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Νο 

TDA 5005 TCR 303 TCR 405 GTS - 226 UN4768 GTS - 226 UN5638 

Αληθής 

Διεύθυνση  

(grad) 

Μετρημένη 

Διεύθυνση 

(grad) 

Υπόλοιπα 

(grad) 

Μετρημένη 

Διεύθυνση 

(grad) 

Υπόλοιπα 

(grad) 

Μετρημένη 

Διεύθυνση 

(grad) 

Υπόλοιπα 

(grad) 

Μετρημένη 

Διεύθυνση 

(grad) 

Υπόλοιπα 

(grad) 

1 331.69267 331.6952 0.00253 331.6920 -0.00069 331.6935 0.00083 331.6932 0.00053 

2 274.69394 274.6957 0.00178 274.6935 -0.00047 274.6945 0.00053 274.6933 -0.00061 

3 214.07189 214.0720 0.00014 214.0708 -0.00109 214.0707 -0.00116 214.0714 -0.00046 

4 53.51493 53.5082 -0.00678 53.5160 0.00107 53.5144 -0.00053 53.5151 0.00014 

5  331.6946 0.00193 331.6926 -0.00012 331.6928 0.00013 331.6922 -0.00044 

6  274.6959 0.00191 274.6941 0.00014 274.6938 -0.00011 274.6932 -0.00074 

7  214.0716 -0.00031 214.0716 -0.00031 214.0711 -0.00079 214.0697 -0.00216 

8  53.5136 -0.00133 53.5152 0.00030 53.5135 -0.00140 53.5142 -0.00070 

9  331.6942 0.00153 331.6923 -0.00042 331.6928 0.00016 331.6935 0.00083 

10  274.6951 0.00118 274.6936 -0.00039 274.6942 0.00026 274.6953 0.00133 

11  214.0720 0.00008 214.0712 -0.00069 214.0709 -0.00096 214.0712 -0.00069 

12  53.4936 -0.02136 53.5148 -0.00010 53.5158 0.00087 53.5161 0.00120 

13  331.6938 0.00113 331.6926 -0.00005 331.6928 0.00016 331.6942 0.00156 

14  274.6956 0.00161 274.6937 -0.00021 274.6937 -0.00027 274.6952 0.00126 

15  214.0726 0.00066 214.0717 -0.00021 214.0707 -0.00119 214.0716 -0.00032 

16  53.5166 0.00170 53.5143 -0.00060 53.5141 -0.00086 53.5061 -0.00880 

umax (cc)= 213.6 > 9 FAIL 10.9 < 15 PASS 14.0 < 18 PASS 88.0 > 18 FAIL 

σxi(cc)= ±59.6 >±9 FAIL ±5.5<±15 PASS ±7.8<±18 PASS ±24.9>±18 FAIL 

α= 1.000033 0.999998 1.000003 1.000010 

σα = ±0.000012 ±0.000001 ±0.000002 ±0.000005 

χονδροειδές  

σφάλμα (cc) 
±21.2 ±1.1 ±1.9 ±6.3 

β (cc)= 81.2 1.4 9.1 26.7 

σβ(cc)= ±28.2 ±2.7 ±4.0 ±13.2 

συστηματικό 

σφαλμα (cc) 
±81.2 ±1.4 ±9.1 ±26.7 

σο (cc)= ±48.5 ±4.7 ±6.9 ±22.6 

 

Πίνακας 4.7 : Αποτελέσματα της διακρίβωσης των ολοκληρωμένων 

γεωδαιτικών σταθμών ως προς τη μέτρηση οριζόντιων διευθύνσεων 
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Σχήμα 4.4 : Διάγραμμα απόκλισης υπολοίπων από το μηδέν της 

διακρίβωσης των σταθμών ως προς τις οριζόντιες διευθύνσεις 

 

 

Νο 

TDA 5005 TCR 405     
Αληθής 

Διεύθυνση  

(grad) 

Μετρημένη 

Διεύθυνση 

(grad) 

Υπόλοιπα 

(grad) 
    

1 102.23710 102.2373 0.00017     
2 92.09589 92.0970 0.00113     
3 84.28575 84.2868 0.00103     
4 74.33412 74.3349 0.00081     
5   102.2379 0.00075     
6   92.0970 0.00108 umax (cc)= 23.0 > 15 FAIL 

7   84.2869 0.00113 σxi (cc)= ±13.3 < ±15 PASS 

8   74.3343 0.00020 α=  1.000014 

9   102.2394 0.00230 σα =  ±0.000014 

10   92.0975 0.00163 χονδροειδές  

σφάλμα (cc) 
±9.1 

11   84.2874 0.00163 

12   74.3351 0.00098 β (cc)= 1.0 

13   102.2388 0.00170 σβ (cc)= ±12.1 

14   92.0972 0.00128 συστηματικό 

σφάλμα (cc) 
±1.0 

15   84.2875 0.00178 

16   74.3352 0.00106 σο (cc)= ±5.6 

 

Πίνακας 4.8 : Αποτελέσματα της διακρίβωσης του ολοκληρωμένου 

γεωδαιτικού σταθμού TCR 405 ως προς τη μέτρηση κατακόρυφων 

διευθύνσεων 
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Σχήμα 4.5 : Διάγραμμα απόκλισης υπολοίπων από το μηδέν της 

διακρίβωσης του ολοκληρωμένου γεωδαιτικού σταθμού TCR 405 ως προς 

τις κατακόρυφες διευθύνσεις 

 

Από τη διακρίβωση των ολοκληρωμένων γεωδαιτικών σταθμών, 

παρατηρείται ότι δύο εκ των τεσσάρων σταθμών έχουν σφάλματα και 

απαιτείται η βαθμονόμησή τους από ειδικά εργαστήρια. 

Οι σταθμοί αυτοί είναι ο TCR 303 και ο GTS 226 UN5638, οι οποίοι 

εκτός από τη διακρίβωση δεν «περνούν» ούτε τον έλεγχο κατά ISO 17123 

– 3. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ  

GeoCAL 

 

5.1     Γενικά 

 

Ο προγραμματισμός στη σημερινή εποχή είναι ένα βοηθητικό 

εργαλείο σε όλους τους τομείς και κατ’ επέκταση και σε αυτόν του 

τοπογράφου μηχανικού.  

Η δημιουργία ρουτίνων επανάληψης σε κάποιο προγραμματιστικό 

χώρο (π.χ. matbal)  διευκολύνουν και συντομεύουν την επεξεργασία των 

μετρήσεων που γίνονται στο πεδίο. Οι γεωδαιτικοί σταθμοί δίνουν τη 

δυνατότητα καταγραφής των μετρήσεων στη μνήμη τους και μετέπειτα την 

εξαγωγή των μετρήσεων αυτών σε ειδικά διαμορφωμένα αρχεία, τα οποία 

μπορούν να διαβαστούν από κάποιο λογισμικό.  

Στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας κρίνεται σκόπιμο και αναγκαίο 

να δημιουργηθεί ένα λογισμικό, το οποίο θα πραγματοποιεί τον έλεγχο 

κατά ISO 17123 – 3 των ολοκληρωμένων γεωδαιτικών σταθμών και τη 

διακρίβωση τους.  

Το λογισμικό αυτό δεν δρα μόνο ως βοηθητικό εργαλείο. Μια πολύ 

σημαντική λειτουργία του είναι η εξαγωγή των τελικών αποτελεσμάτων 

που παράγει, δηλαδή τα αποτελέσματα του ελέγχου και της διακρίβωσης. 

Είναι επιθυμητό τα αποτελέσματα αυτά να εξάγονται σε μια τυποποιημένη 

φόρμα αποτελεσμάτων, η οποία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως 

πιστοποίηση μελλοντικά. 

Παρακάτω αναλύονται λεπτομερώς τα λογισμικά ελέγχου και 

διακρίβωσης. 

 

 

5.2      Λογισμικό ελέγχου κατά ISO_17123-3_2001 και διακρίβωσης  

 

Το λογισμικό που αφορά τον έλεγχο κατά ISO_17123-3 ακολουθεί 

ακριβώς τη διαδικασία που αναφέρθηκε στο κεφάλαιο 3.  
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Για τη δημιουργία του λογισμικού χρησιμοποιείται το 

προγραμματιστικό περιβάλλον του matlab, λόγω της ευκολίας που 

διαθέτει στις μαθηματικές πράξεις. Παρόλο που άλλοι προγραμματιστικοί 

χώροι προσφέρουν καλύτερη ταχύτητα στην εκτέλεση πράξεων και 

ρουτίνων, ο χρόνος που προσφέρει το matlab για την παρούσα εργασία 

κρίνεται ικανοποιητικός.  

Το συγκεκριμένο λογισμικό αποτελείται από: 

 επιμέρους matlab function αρχεία, τα οποία υλοποιούν τις απαραίτητες 

διαδικασίες του ελέγχου κατά ISO 17123-3 και της διακρίβωσης,  

 υποφακέλους, οι οποίοι περιέχουν αρχεία μετρήσεων και αρχεία με 

δεδομένα για τους σταθμούς, καθώς και αρχεία με δεδομένα για τον 

σταθμό αναφοράς, 

 ένα αρχείο .xls το οποίο αντιγράφεται από το πρόγραμμα και 

συμπληρώνεται με τα αποτελέσματα για κάθε σταθμό, 

 από δύο αρχεία .txt στα οποία καταγράφει το λογισμικό τις καλύτερες 

τιμές των διευθύνσεων με τα σφάλματά τους και μπορεί να τα καλέσει, 

εάν και εφόσον χρειαστεί, 

 ένα αρχείο «help» το οποίο καθοδηγεί τον χρήστη, 

 ένα κεντρικό matlab script αρχείο, το οποίο αναλαμβάνει να ζητήσει 

διαδραστικά από τον χρήστη το όνομα του εξεταζόμενου σταθμού με 

τον κωδικό του, να παραθέσει ερωτήματα σχετικά με την επιλογή των 

διδικασιών που επιθυμεί ο χρήστης, να καλέσει τις παραπάνω 

συναρτήσεις ελέγχου και διακρίβωσης και να καταγράψει τα 

αποτελέσματα της επεξεργασίας σε ένα αρχείο excel. 

Πιο συγκεκριμένα, το κεντρικό matlab script file ("main.m"): 

1. Ζητά από τον χρήστη το όνομα του εξεταζόμενου σταθμού με τον 

κωδικό του, έτσι ώστε να μπορούν να συνδεθούν όλα τα απαιτούμενα 

αρχεία του σταθμού με το λογισμικό. 

2. Ζητά από τον χρήστη το όνομα του αρχείου, όπου θα καταγραφούν τα 

αποτελέσματα του ελέγχου και της διακρίβωσης.  

3. Παραθέτει ερωτήματα, ώστε να του υποδείξει ο χρήστης εάν επιθυμεί 

τον έλεγχο και τη διακρίβωση του σταθμού και στη συνέχεια ως προς 

τι θα γίνει ο έλεγχος και η διακρίβωση (οριζόντιες ή κατακόρυφες 

διευθύνσεις). 
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4. Στην περίπτωση διακρίβωσης και ελέγχου οριζόντιων διευθύνσεων 

ρωτάει εάν υπάρχουν πρότυπες τιμές για επεξεργασία ή να 

χρησιμοποιήσει τις προϋπάρχουσες (εάν υπάρχουν). Έπειτα, καλεί την 

συνάρτηση "oriz_iso" ("oriz_iso.m")  για να υπολογίσει τα δεδομένα 

του σταθμού αναφοράς που θα χρησιμοποιηθούν στη διακρίβωση.  

Έπειτα, την καλεί ξανά με σκοπό να πραγματοποιηθεί ο έλεγχος κατά 

ISO 17123 – 3 του εξεταζόμενου σταθμού, ως προς τις οριζόντιες 

διευθύνσεις, αλλά και να υπολογιστούν τα δεδομένα του  σταθμού για 

τη διακρίβωση. 

5. Στην περίπτωση που επιθυμείται μόνο ο ελέγχος οριζόντιων 

διευθύνσεων καλεί μια φορά τη συνάρτηση "oriz_iso" ("oriz_iso.m") 

με σκοπό να πραγματοποιηθεί ο έλεγχος κατά ISO 17123 – 3 του 

εξεταζόμενου σταθμού ως προς τις οριζόντιες διευθύνσεις. 

6. Στην περίπτωση διακρίβωσης και ελέγχου κατακόρυφων διευθύνσεων 

ρωτάει εάν υπάρχουν πρότυπες τιμές για επεξεργασία ή να 

χρησιμοποιήσει τις προϋπάρχουσες (εάν υπάρχουν). Καλεί τη 

συνάρτηση "katak_iso" ("katak_iso.m"), μία φορά για κάθε ένα από 

τους δύο σταθμούς (αναφοράς και υπό έλεγχο), με σκοπό να 

υπολογιστούν οι καλύτερες τιμές των μετρήσεων του σταθμού 

αναφοράς και να πραγματοποιηθεί ο έλεγχος κατά ISO 17123 – 3 του 

εξεταζόμενου σταθμού ως προς τις κατακόρυφες διευθύνσεις. 

7. Καλεί τη συνάρτηση "diakribwsh" ("diakribwsh.m"), μία φορά 

αμέσως μετά τη συνάρτηση "oriz_iso" ("oriz_iso.m") για κάθε ένα από 

τα αποτελέσματα της επεξεργασίας των οριζόντιων μετρήσεων ή την 

συνάρτηση "katak_iso" ("katak_iso.m") για κάθε ένα από τα 

αποτελέσματα της επεξεργασίας των κατακόρυφων μετρήσεων, με 

σκοπό να διακριβωθεί ο εξεταζόμενος σταθμός ως προς τη μέτρηση 

οριζόντιων και κατακόρυφων διευθύνσεων και να διερευνηθεί η 

ύπαρξη χονδροειδών ή συστηματικών σφαλμάτων. 

8. Αποθηκεύει τα αποτελέσματα της παραπάνω επεξεργασίας σε ένα 

αρχείο Excel, το οποίο έχει ως βάση ένα πρότυπο αρχείο "import.xlsx". 

Το όνομα του αρχείου αποτελεσμάτων προσδιορίζεται από  το χρήστης. 
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5.2.1 Συνάρτηση oriz_iso (“oriz_iso.m”) 

 

Η συγκεκριμένη συνάρτηση διαμορφώνεται έτσι ώστε κατά την 

εκτέλεσή της να δέχεται ως δεδομένα εισόδου (ορίσματα) το όνομα του 

αρχείου που περιέχει τις μετρήσεις πεδίου, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν 

από έναν υπό έλεγχο γεωδαιτικό σταθμό, και την ακρίβεια του σταθμού 

που δίνει ο κατασκευαστής του. Η ακρίβεια αυτή πρέπει να δίνεται σε 

«cc». 

Το αρχείο αυτό θα πρέπει να είναι «.txt» και να περιέχει όλες τις 

μετρήσεις σε μια στήλη 120 γραμμών. Είναι βασικό η υποδιαστολή στις 

μετρήσεις να επισημαίνεται με τελεία και όχι κόμμα.  

Ανά 30 γραμμές είναι οι μετρήσεις κάθε σειράς μετρήσεων (4 

σειρές). Από τις 30 γραμμές ανά 10 γραμμές είναι οι μετρήσεις κάθε σετ 

(3 σετ).  

Στο κάθε σετ οι μετρήσεις έχουν πραγματοποιηθεί υποχρεωτικά 

σκοπεύοντας πρώτα προς πέντε στόχους σε πρώτη θέση τηλεσκοπίου και 

στη συνέχεια σε δεύτερη θέση τηλεσκοπίου με αντίθετη φορά. Δηλαδή για 

τους πέντε στόχους οι μετρήσεις γίνονται ως εξής: σκόπευση σε πρώτη 

θέση τηλεσκοπίου προς 1-2-3-4-5 και σε δεύτερη θέση τηλεσκοπίου 

προς 5-4-3-2-1 . Το τμήμα αυτό είναι πολύ σημαντικό να κατανοηθεί διότι 

διαφορετικά τα δεδομένα που θα δοθούν στο λογισμικό δεν θα είναι σωστά 

επεξεργάσιμα. 

Μετά την εισαγωγή των δεδομένων, που είναι απαραίτητα για τη 

διεξαγωγή του ελέγχου, η συνάρτηση είναι έτοιμη να κάνει την 

επεξεργασία των μετρήσεων. Η επεξεργασία αυτή ξεκινάει με την 

τοποθέτηση των μετρήσεων σε πίνακες. Οι πίνακες αυτοί δηλώνουν στην 

ουσία σε ποια σειρά, σετ και προς ποιο στόχο ανήκει η κάθε μέτρηση. 

Αφού έχουν πινακοποιηθεί οι μετρήσεις μπορούν να μπουν σε 

μαθηματικές πράξεις. Για κάθε ένα σετ μετρήσεων υπολογίζεται η μέση 

τιμή, η μέση ανηγμένη τιμή και ο γενικός μέσος όρος των διευθύνσεων. 

Έπειτα προκύπτουν τα υπόλοιπα των 3 πρώτων σετ και η πειραματική 

τυπική απόκλιση της πρώτης σειράς.  

Αυτή η ρουτίνα επαναλαμβάνεται και για τις υπόλοιπες 3 σειρές 

μετρήσεων. Αφού υπολογιστούν οι πειραματικές τυπικές αποκλίσεις από 



95 
 

τις 4 σειρές μετρήσεων βρίσκεται η πειραματική τυπική απόκλιση που 

προκύπτει και από τις 4 σειρές (S_iso).  

Στη συνέχεια αυτή η πειραματική τυπική απόκλιση συγκρίνεται με 

την ακρίβεια του κατασκευαστή, που έχει δοθεί στο πρόγραμμα από τον 

χρήστη.  

Ο έλεγχος γίνεται με βάση το ερώτημα α (σχέση 2.25) 

χρησιμοποιώντας την κατανομή «test x2» για επίπεδο εμπιστοσύνης 95% 

(όλοι οι μετρολογικοί έλεγχοι γίνονται για επίπεδο εμπιστοσύνης 95%, 

ώστε να αποφευχθούν λάθη τύπου Ι και ΙΙ).  

Ο βαθμός ελευθερίας είναι 32 και από τους κατάλληλους πίνακες 

για αυτό το επίπεδο εμπιστοσύνης και τον βαθμό ελευθερίας δίνεται η 

τιμή: 

 

x0.95
2 (32)=46.19                                      (5.1) 

s ≤ 𝑐𝑜 ∙ √x0.95
2 (32)

32
                                   (5.2) 

 

Η σύγκριση που πραγματοποιείται είναι ανάμεσα στα μεγέθη S_iso και 

σ95%. 

         Εάν  S_iso < σ95% τότε ο γεωδαιτικός σταθμός λειτουργεί σύμφωνα 

με την ακρίβεια του κατασκευαστή. Εάν δεν ισχύει αυτή η ανίσωση, τότε 

ο σταθμός δεν λειτουργεί σύμφωνα με την ακρίβεια του κατασκευαστή.  

Η συνάρτηση επιστρέφει στο βασικό μέρος «main» έναν πίνακα 

(4*1), ο οποίος περιέχει τις καλύτερες τιμές των οριζόντιων διευθύνσεων, 

έναν πίνακα (16*1), ο οποίος  περιέχει τις καλύτερες τιμές των οριζόντιων 

διευθύνσεων τέσσερις φορές (χρησιμοποιείται στην διακρίβωση για τον 

σταθμό αναφοράς), έναν πίνακα (16*1), με τις καλύτερες τιμές των 4 

γωνιών για κάθε μια από τις τέσσερις σειρές (χρησιμοποιείται στην 

διακρίβωση για το υπό έλεγχο σταθμό), έναν πίνακα (4*1), που περιέχει 

τα σφάλματα των 4 καλύτερων τιμών και ένα πίνακα (16*1), που περιέχει 

τα υπόλοιπα. Επιπλέον, επιστρέφει το αποτέλεσμα του ελέγχου, καθώς και 

τις τιμές των S_iso  και  σ95%.  
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5.2.2 Συνάρτηση katak_iso (“katak_iso.m”) 

 

Η λογική με την οποία έχει δημιουργηθεί η συνάρτηση που αφορά 

τον έλεγχο των κατακόρυφων διευθύνσεων είναι ίδια με αυτή που έγινε 

στις οριζόντιες διευθύνσεις.  

Δέχεται ως δεδομένα εισόδου (ορίσματα) το όνομα του αρχείο των 

μετρήσεων, το οποίο πρέπει να είναι «.txt», και η ακρίβεια του σταθμού 

που δίνει ο κατασκευαστής σε «cc».    

Το αρχείο «.txt» αποτελείται από μια στήλη των 96 γραμμών, όπου 

η υποδιαστολή επισημαίνεται με τελεία και όχι με κόμμα. Ανά 24 γραμμές 

είναι οι μετρήσεις κάθε σειράς μετρήσεων (4 σειρές). Από τις 24 γραμμές 

ανά 8 γραμμές είναι οι μετρήσεις κάθε σετ (3 σετ).  

Στο κάθε σετ οι μετρήσεις έχουν πραγματοποιηθεί υποχρεωτικά 

σκοπεύοντας πρώτα προς τέσσερις στόχους σε πρώτη θέση τηλεσκοπίου 

και στη συνέχεια σε δεύτερη θέση τηλεσκοπίου με αντίθετη φορά. Δηλαδή 

για τους τέσσερις στόχους οι μετρήσεις γίνονται ως εξής: σκόπευση σε 

πρώτη θέση τηλεσκοπίου προς 1-2-3-4 και σε δεύτερη θέση 

τηλεσκοπίου προς 4-3-2-1 . 

Αφού έχουν εισαχθεί τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για την 

διεξαγωγή του ελέγχου, η συνάρτηση εκκινεί την επεξεργασία των 

μετρήσεων. Τα δεδομένα του αρχείου πινακοποιούνται και εδώ, ώστε να 

είναι επεξεργάσιμα, δηλώνοντας  σε ποια σειρά, σετ και προς ποιο στόχο 

ανήκει η κάθε μέτρηση. Αφού έχουν πινακοποιηθεί οι μετρήσεις μπορούν 

να μπουν σε μαθηματικές πράξεις. Για κάθε ένα σετ μετρήσεων 

υπολογίζεται η μέση τιμή των διευθύνσεων και το σφάλμα δείκτη. Έπειτα 

προκύπτουν τα υπόλοιπα των 3 πρώτων σετ και η πειραματική τυπική 

απόκλιση της πρώτης σειράς. Αυτή η ρουτίνα επαναλαμβάνεται και για τις 

υπόλοιπες 3 σειρές μετρήσεων. Αφού υπολογιστούν οι πειραματικές 

τυπικές αποκλίσεις και τα σφάλματα δείκτη από τις 4 σειρές μετρήσεων, 

το λογισμικό βρίσκει την πειραματική τυπική απόκλιση και το σφάλμα 

δείκτη που προκύπτει και από τις 4 σειρές μετρήσεων (S_isov).  

Έπειτα αυτή η πειραματική τυπική απόκλιση θα συγκριθεί με την  

ακρίβεια του κατασκευαστή που έχει δοθεί στο πρόγραμμα από τον 
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χρήστη. Ο έλεγχος γίνεται και εδώ με βάση το ερώτημα α (σχέση 2.50) 

χρησιμοποιώντας την κατανομή «test x2» για επίπεδο εμπιστοσύνης 95%.  

Ο βαθμός ελευθερίας είναι 32 και από τους κατάλληλους πίνακες 

για αυτό το επίπεδο εμπιστοσύνης και τον βαθμό ελευθερίας δίνεται η 

τιμή: 

 

x0.95
2 (32)=46.19                                      (5.3) 

 

𝜎𝑣  ≤ 𝑐𝑜 ∙  √
x0.95

2 (32)

32
                                  (5.4) 

 

Συγκρίνονται τα μεγέθη S_isov και σv95%. Εάν  S_isov < σv95% τότε ο 

γεωδαιτικός σταθμός λειτουργεί σύμφωνα με την ακρίβεια του 

κατασκευαστή Εάν δεν ισχύει αυτή η ανίσωση, τότε ο σταθμός δεν 

λειτουργεί σύμφωνα με την ακρίβεια του κατασκευαστή.  

          Στη συνέχεια, υπολογίζονται οι καλύτερες τιμές για κάθε σειρά 

μετρήσεων και έπειτα οι καλύτερες τιμές των τεσσάρων διευθύνσεων. Από 

τη διαφορά τους προκύπτουν τα υπόλοιπα και με βάση αυτά τα τυπικά 

σφάλματα των 4 κατακόρυφων διευθύνσεων. 

          Η συνάρτηση επιστρέφει στο βασικό μέρος «main»  έναν 

πίνακα (4*1), ο οποίος περιέχει τις καλύτερες τιμές των κατακόρυφων 

διευθύνσεων, έναν πίνακα (16*1), ο οποίος  περιέχει τις καλύτερες τιμές 

των κατακόρυφων διευθύνσεων τέσσερις φορές (χρησιμοποιείται στην 

διακρίβωση για τον σταθμό αναφοράς), έναν πίνακα (16*1), με τις 

καλύτερες τιμές των 4 διευθύνσεων για κάθε μια από τις τέσσερις σειρές 

(χρησιμοποιείται στη διακρίβωση για το υπό έλεγχο σταθμό), έναν πίνακα 

(4*1), που περιέχει τα σφάλματα των 4 καλύτερων τιμών και έναν πίνακα 

(16*1), που περιέχει τα υπόλοιπα. Επιπλέον, επιστρέφει το αποτέλεσμα 

του ελέγχου ως προς τις κατακόρυφες διευθύνσεις, καθώς και τις τιμές των 

S_isov  και  σv95%  . 
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5.2.3      Συνάρτηση diakribwsh (“diakribwsh.m”) 

 

Η συνάρτηση που αφορά στη διακρίβωση των γεωδαιτικών 

σταθμών δεν διαφοροποιείται για τις οριζόντιες και τις κατακόρυφες 

διευθύνσεις. 

Και εδώ η λογική που ακολουθείται είναι η εισαγωγή των 

δεδομένων (ορίσματα) που χρειάζεται η συνάρτηση για τη διακρίβωση, η 

διαδικασία της διακρίβωσης και τα αποτελέσματα που εξάγονται από το 

λογισμικό. 

Η συνάρτηση προγραμματίζεται για να ελέγξει τις τιμές των 

μεγεθών ενός πεδίου ελέγχου, οι οποίες  μετρήθηκαν από τον εξεταζόμενο 

γεωδαιτικό σταθμό με τις αντίστοιχες τιμές που μετρήθηκαν με έναν 

σταθμό αναφοράς.  

Τα δεδομένα εισόδου της συνάρτησης δεν έχουν δοθεί αρχικά από 

τον χρήστη, αλλά προκύπτουν από τις συναρτήσεις “oriz_iso.m”  και 

“katak_iso.m” που έχουν εκτελεστεί δύο φορές (για τον σταθμό αναφοράς 

και για τον εξεταζόμενο σταθμό). Τα δεδομένα αυτά είναι 

πινακοποιημένα. Oι πίνακες έχουν 16 γραμμές και 1 στήλη (αυτό δεν είναι 

δεσμευτικό στο συγκεκριμένο λογισμικό, αρκεί και τα δύο αρχεία να έχουν 

ίδιο αριθμό γραμμών).  

Στη συνέχεια δημιουργείται ένας πίνακας, όπου καταχωρούνται τα 

δεδομένα αυτά, ώστε να είναι επεξεργάσιμα. Ο πίνακας αυτός έχει 

διαστάσεις (z,2), όπου z οι γραμμές και 2 οι στήλες. Ο αριθμός των 

γραμμών εξαρτάται από τον αριθμό των γραμμών των αρχείων με τα 

εισαγωγικά δεδομένα και ενημερώνεται αυτόματα.  

Ακολούθως, δημιουργείται η εξίσωση (3.5), όπου στο y 

καταχωρούνται οι καλύτερες τιμές του σταθμού αναφοράς και στο x οι 

καλύτερες τιμές του γεωδαιτικού σταθμού. Με τη χρήση μιας συνάρτησης 

του matlab βρίσκονται προσεγγιστικές τιμές για τις παραμέτρους α και β 

της εξίσωσης. 

Το επόμενο βήμα είναι η συνόρθωση των παρατηρήσεων, ώστε να 

βρεθούν οι καλύτερες τιμές των παραμέτρων α και β, καθώς και τα τυπικά 

τους σφάλματα.  
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Οι παρατηρήσεις θεωρούνται ισοβαρείς και για τον λόγο αυτό δεν 

απαιτείται πίνακας βαρών. Από τη συνόρθωση προκύπτουν οι διορθώσεις 

των παραμέτρων α και β και κατ’ επέκταση και οι καλύτερες τιμές τους. 

Μετά υπολογίζονται τα υπόλοιπα και με βάση αυτά το so. Βρίσκεται ο 

πίνακας μεταβλητότητας – συμμεταβλητότητας V(2,2) και από αυτόν 

προκύπτουν τα τυπικά σφάλματα των παραμέτρων α και β (βλέπε 

κεφάλαιο 3.5.1). 

Έπειτα γίνονται οι τρεις έλεγχοι, ώστε να διαπιστωθεί η στατιστική 

σημαντικότητα των μεγεθών α, β καθώς και το σο της προσομοίωσης των 

μετρήσεων στην εξίσωση (3.5), που αντιστοιχεί στο τυχαίο σφάλμα των 

μετρήσεων. Έτσι ελέγχεται η ορθότητα  του μαθηματικού μοντέλου της 

διακρίβωσης. Οι έλεγχοι αυτοί δίνονται στον πίνακα 5.1. 

 

Έλεγχοι Μηδενική Υπόθεση Εναλλακτική υπόθεση 

1 α=1 α≠1 

2 β=0, β≤σβ β≠0, β>σβ 

3 σο≤σοργάνου  σο>σοργάνου 

Πίνακας 5.1 : Έλεγχοι στατιστικής σημαντικότητας του μοντέλου της 

              Εξίσωσης 

 

Η τιμή (α-1)*636620 αποτελεί το χονδροειδές σφάλμα του σταθμού 

σε cc και η τιμή β το συστηματικό. 

Στη συνέχεια, πραγματοποιείται η διακρίβωση του σταθμού με τη 

διαδικασία των υπολοίπων.  Η συνάρτηση υπολογίζει τα υπόλοιπα από τη 

σχέση: 

Umax = Μετρήσεις – Πρότυπες τιμές                        (5.5)  

 

 Τονίζεται ιδιαίτερα το γεγονός, ότι δεν ελέγχονται τα υπόλοιπα που 

προκύπτουν από την εξίσωση, αλλά τα υπόλοιπα που προκύπτουν από τη 

διαφορά των καλύτερων τιμών των μετρήσεων με τις πρότυπες τιμές. Οι 

καλύτερες τιμές των μετρήσεων και οι πρότυπες τιμές λαμβάνονται 

απευθείας από τις συναρτήσεις του ελέγχου.  

Στη διακρίβωση του σταθμού ως προς τις οριζόντιες διευθύνσεις τα 

υπόλοιπα είναι 16 (4 σειρές * 4 γωνίες), ομοίως και στις κατακόρυφες (4 

σειρές * 4 διευθύνσεις). 
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Με βάση τα υπόλοιπα υπολογίζεται το τυπικό σφάλμα της μιας 

μέτρησης, καθώς και το μέγιστο υπόλοιπο (βλέπε κεφάλαιο 3.5.2). 

Επιπρόσθετα, συγκρίνονται τα δύο αυτά μεγέθη με την ακρίβεια του 

κατασκευαστή. Εάν έστω ένα από αυτά είναι μεγαλύτερο της ακρίβεια s, 

τότε ο σταθμός δεν «περνάει» τη διακρίβωση και πρέπει να σταλεί σε 

ειδικό εργαστήριο για την αποκατάστασή του. 

Η συνάρτηση επιστρέφει στο βασικό μέρος «main» το σο, το α, το 

|1-α|*636620, το σα, το β, το σβ, τον πίνακα των υπολοίπων, το τυπικό 

σφάλμα της μιας μέτρησης, το μέγιστο υπόλοιπο umax και τα αποτελέσματα 

της σύγκρισης του umax και του σxi με την ακρίβεια του κατασκευαστή. 

Στο σχήμα 5.1 αναπαρίσταται με μορφή διαγράμματος ροής, του 

λογισμικού που συντάχθηκε για την υλοποίηση των υπολογισμών του 

ελέγχου και της διακρίβωσης ολοκληρωμένων γεωδαιτικών σταθμών. 

Ενώ, στα επόμενα δύο σχήματα απεικονίζονται η μορφή του 

αλγορίθμου των δύο συναρτήσεων ελέγχου (σχήμα 5.2) και η μορφή του 

αλγορίθμου της διακρίβωσης (σχήμα 5.3). 
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  Εισαγωγή ονόματος και κωδικού σταθμού  

        

 Εισαγωγή ονόματος αρχείου αποτελεσμάτων 

        

           

 Έλεγχος και  

Διακρίβωση 
  Έλεγχος 

         

 Οριζόντιες 

 διευθύνσεις 
  Οριζόντιες 

 διευθύνσεις 

         

          

Υπολογισμός δεδομένων 

διακρίβωσης 

Έλεγχος κατά ISO 

17123 - 3 
 Έλεγχος κατά ISO 

17123 - 3 

         

 Διακρίβωση   Καταγραφή 

 αποτελεσμάτων 

         

 Καταγραφή 

 αποτελεσμάτων 
  Κατακόρυφες 

διευθύνσεις 

         

 Κατακόρυφες 

διευθύνσεις 
  Έλεγχος κατά ISO 

17123 - 3 

         

          

Υπολογισμός δεδομένων 

διακρίβωσης 

Έλεγχος κατά ISO 

17123 - 3 
 Καταγραφή 

 αποτελεσμάτων 

        

 Διακρίβωση     

        

 Καταγραφή 

 αποτελεσμάτων 
    

 

 

Σχήμα 5.1 :Διάγραμμα ροής του λογισμικού 

 

 

 

 



102 
 

                                                               

 

 

 

       Δεδομένα εισόδου       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Εκτέλεση Λογισμικού 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Δεδομένα εξόδου              

 

 

Σχήμα 5.2 : Μορφή αλγορίθμου των δύο συναρτήσεων ελέγχου 

Αρχείο 

μετρήσεων 

Ακρίβεια 

κατασκευαστή 

Πινακοποίηση 

δεδομένων 

εισόδου 

Επεξεργασία 

μετρήσεων με 

βάση το  

ISO 17123 - 3 

Υπολογισμός του 

S_iso 

Έλεγχος του S_iso 

με την κατανομή 

test x2 

Αποτέλεσμα 

ελέγχου 

Υπολογισμός 

δεδομένων 

διακρίβωσης 
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       Δεδομένα εισόδου       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Εκτέλεση Λογισμικού 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Δεδομένα εξόδου 

 

 

Σχήμα 5.3 : Μορφή αλγορίθμου της συνάρτησης της διακρίβωσης 

πρότυπες τιμές 

μετρήσεις 

Πινακοποίηση 

δεδομένων 

εισόδου 

Εφαρμογή μεθόδου 

Ελαχίστων 

τετραγώνων 

Έλεγχος 

στατιστικής 

σημαντικότητας 

μοντέλου 

Εφαρμογή μεθόδου 

υπολοίπων 

Αποτελέσματα 

διακρίβωσης 

Ακρίβεια 

κατασκευαστή 
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5.3    Φόρμα αποτελεσμάτων            

           Για την καλύτερη και πιο ολοκληρωμένη παρουσίαση των 

αποτελεσμάτων δημιουργείται μια φόρμα η οποία εμπεριέχει όλα τα 

βασικά στοιχεία του ελέγχου και της διακρίβωσης των ολοκληρωμένων 

γεωδαιτικών σταθμών. 

           Η φόρμα αυτή δίνεται παρακάτω στις εικόνες 5.1, 5.2, 5.3, 54, 5.5, 

και 5.6: 
 

  

  

NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS  

SCHOOL OF RURAL AND SURVEYING ENGINEERING  

SECTION OF TOPOGRAPHY 

METROLOGY CENTER 

 

 

 

                
  

 

 

    

 Product: 
   

   

 Serial Number:  
  

   

 Manufacturer :  

  

   

 Inspection date : 
  

   

 Ordered by :  
  

   

 Specifications Directions:  ±   
cc      

 
 Distances:  ±   mm  ±   ppm   

 
 

        

            

            

 
    

       
TEST ACCORDING TO ISO 17123 - 3 FOR HORIZONTAL DIRECTIONS 

      
 

     

 Typical error according to ISO :  S_iso = ±   
cc 

            

 Manufacturer΄s precision for  confidence level 95% :  σ95% = ±   
cc 

            

 S_iso  σ95%       

            

 
   

 
 

 
 

                        

      

 

     

      
 

     

 Certificate : We hereby certify that the product described has been tested and 

complies with the specifications and test results as stated above. 

The test has been established according to ISO 17123 - 3, 2001.  
 

 

 
 

 
 

  

      

                

  

      

    
   STAMP                                                 SIGNATURE 

 
 

Εικόνα 5.1: Φύλλο φόρμας αποτελεσμάτων του ελέγχου κατά ISO 17123 – 

3 για τις οριζόντιες διευθύνσεις 
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NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS  

SCHOOL OF RURAL AND SURVEYING ENGINEERING  

SECTION OF TOPOGRAPHY 

METROLOGY CENTER 

 

 

 

   

 

          

 Product: 
 

 

 

    

 Serial Number:  

 

    

 Manufacturer :  

 

    

 Inspection date : 
 

    

 Ordered by:  

 

    

 
Specifications Directions: 

 

±  

 
cc 

 

 

    

 

   Distances:  

±  

 

mm 
 ±  

 

ppm 
   

              

CALIBRATION FOR HORIZONTAL DIRECTIONS 

              

  

No 
True horizontal 

direction (grad) 

Measured  horizontal 

direction (grad) 

Difference 

 (grad) 
  

  1         

  2        
 

  3         

  4         

  5         

  6         

  7         

  8         

  9         

  10         

  11         

  12         

  13         

  14         

  15         

  16         

            

   
 

 
 

  

   
 

 
 

  

   
 

 
 

  

   
 

 
 

  

            

 Maximum deviation Umax =   ±  
cc  

 
Standard deviation of a single measurement σxi =   ± 

 
cc  

              

       STAMP                                         SIGNATURE 
 

 

Εικόνα 5.2: Φύλλο φόρμας αποτελεσμάτων της διακρίβωσης  για τις 

οριζόντιες διευθύνσεις 
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NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS  

SCHOOL OF RURAL AND SURVEYING ENGINEERING  

SECTION OF TOPOGRAPHY 

METROLOGY CENTER 
 

 

 

   
             

  

 

 

     

 Product: 
    

    

 Serial Number: 
   

    

 Manufacturer : 
   

    

 Inspection date:    
    

 Ordered by :        

 Specifications Directions:  ±  
 

cc  

 

  

 
 Distances:  ±  

 
mm  ±  

 
ppm  

 
 

         

             

             

             

 
      

      

             

             

             

CALIBRATION FOR HORIZONTAL DIRECTIONS 

             

 SUPPLEMENT:            y = αx + β  

 
      

      

 α=   ±  gross error:  
cc 

 β=  ±  
cc  ±  

cc systimatic error:  
cc 

  σο=  ±  
cc    random error:  

cc 

      

 

      

      
 

      

 
           

 

 
      

      

      
  

     

             

             

             

  

      

     

   STAMP                                                             SIGNATURE 
 

 

Εικόνα 5.3: Φύλλο φόρμας αποτελεσμάτων με τα σφάλματα του 

ολοκληρωμένου γεωδαιτικού σταθμού  για τις οριζόντιες διευθύνσεις 
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NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS  

SCHOOL OF RURAL AND SURVEYING ENGINEERING  

SECTION OF TOPOGRAPHY 

METROLOGY CENTER 
 

 

 

  

 

             
  

 

 

    

 Product:  
  

   

 Serial Number:  
  

   

 Manufacturer :  

  

   

 Inspection date : 
  

   

 Ordered by :  
  

   

 Specifications Directions:  ±   
cc      

 
 Distances:  ±   mm  ±   ppm   

 
 

        

            

            

 
    

       

TEST ACCORDING TO ISO 17123 - 3 FOR VERTICAL DIRECTIONS 

      
 

     

 Typical error according to ISO : S_iso = ±   
cc 

            

 
Manufacturer΄s precision for  confidence level 95% :  σ95% = ±   

cc 

            

 S_iso  σ95%       

            

 
 Vertical index error : dv=   

cc 

  
  

  
 

     

 
 

          

      

 

     

      
 

     

 Certificate : We hereby certify that the product described has been tested and 

complies with the specifications and test results as stated above. 

The test has been established according to ISO 17123 - 3, 2001.  
 

 

 
 

 
 

  

      

    

            

  

      

    

   STAMP                                                 SIGNATURE 

 

Εικόνα 5.4: Φύλλο φόρμας αποτελεσμάτων του ελέγχου κατά ISO 17123 – 

3 για τις κατακόρυφες διευθύνσεις 
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NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS  

SCHOOL OF RURAL AND SURVEYING ENGINEERING  

SECTION OF TOPOGRAPHY 

METROLOGY CENTER 
 

 

 

   

 

          

 Product: 
 

 

 

    

 

Serial 

Number:  

 

    

 Manufacturer :  

 

    

 Inspection date : 
 

    

 Ordered by:  

 

    

 Specifications Directions:  ±  cc  

 

    

 
   Distances:  ±  mm ± 

 
ppm    

              

CALIBRATION FOR VERTICAL DIRECTIONS 

              

  

No 
True vertical direction 

(grad) 

Measured vertical 

direction (grad) 

Difference 

 (grad) 
  

  1         

  2        
 

  3         

  4         

  5         

  6         

  7         

  8         

  9         

  10         

  11         

  12         

  13         

  14         

  15         

  16         

   
 

 
 

  

   
 

 
 

  

   
 

 
 

  

   
 

 
 

  

   
 

 
 

  

            

 Maximum deviation Umax =   ±  
cc  

 
Standard deviation of a single measurement σxi =   ±  

cc  

              

       STAMP                                         SIGNATURE 

 

Εικόνα 5.5: Φύλλο φόρμας αποτελεσμάτων της διακρίβωσης  για τις 

κατακόρυφες διευθύνσεις 
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NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS  

SCHOOL OF RURAL AND SURVEYING ENGINEERING  

SECTION OF TOPOGRAPHY 

METROLOGY CENTER 

 

 

 

                
  

 

 

     

 Product: 
    

    

 Serial Number: 
   

    

 Manufacturer : 
   

    

 Inspection date:    
    

 Ordered by :   

 

    

 Specifications Directions:  ±  
 

cc  

 

  

 
 Distances:  ±  

 
mm  ±  

 
ppm  

 
 

         

             

             

             

 
      

      

             

             

             
CALIBRATION FOR VERTICAL DIRECTIONS 

             

 SUPPLEMENT:            y = αx + β  
 

      
      

 α=   ±  gross error:  
cc 

 β=  ±  
cc  ±  

cc systimatic error:  
cc 

  σο=  ±  
cc    random error:  

cc 

      

 

      

      
 

      

 
           

 

 
      

      

      
  

     

             

             

             

  

      

     
            STAMP                                                                     SIGNATURE 

 

 

Εικόνα 5.6: Φύλλο φόρμας αποτελεσμάτων με τα σφάλματα του 

ολοκληρωμένου γεωδαιτικού σταθμού  για τις κατακόρυφες διευθύνσεις 
 

Στο παράρτημα δίνονται αναλυτικά συμπληρωμένες οι τέσσερεις φόρμες 

των ελεγχόμενων σταθμών.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  

 

6.1     Συμπεράσματα 

 

Το αντικείμενο την συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας είναι: 

 η βαθμονόμηση εξωτερικών πεδίων ελέγχου οριζόντιων και 

κατακόρυφων διευθύνσεων 

 ο έλεγχος ολοκληρωμένων γεωδαιτικών σταθμών ως προς την μέτρηση 

διευθύνσεων (οριζόντιων και κατακόρυφων) 

 η διερεύνηση μεθοδολογιών διακρίβωσης ως προς την μέτρηση 

διευθύνσεων (οριζόντιων και κατακόρυφων) 

 η διακρίβωση ολοκληρωμένων γεωδαιτικών σταθμών ως προς την 

μέτρηση διευθύνσεων (οριζόντιων και κατακόρυφων) 

 η σύνταξη λογισμικού, που πραγματοποιεί τον έλεγχο και την 

διακρίβωση ολοκληρωμένων γεωδαιτικών σταθμών ως προς την 

μέτρηση διευθύνσεων (οριζόντιων και κατακόρυφων) 

Πιο συγκεκριμένα: 

Η βαθμονόμηση εξωτερικών πεδίων ελέγχου οριζόντιων και 

κατακόρυφων διευθύνσεων είναι μια αρκετά λεπτή διαδικασία. Απαιτεί  

ήπιες καιρικές συνθήκες (ένταση αέρα το πολύ 1 έως 2 μποφόρ), ώστε ο 

σταθμός αναφοράς, που είναι ιδιαίτερα ευαίσθητος, να μπορεί 

πραγματοποιήσει μετρήσεις ακριβείας.  

Για την πραγματοποίηση της βαθμονόμησης: 

 επιλέγεται ο ολοκληρωμένος γεωδαιτικός σταθμός αναφοράς 

 πραγματοποιούνται μετρήσεις στο πεδίο ελέγχου οριζόντιων 

διευθύνσεων  

 και στο πεδίο ελέγχου κατακόρυφων διευθύνσεων.  

 Γίνεται επεξεργασία των μετρήσεων και προκύπτουν οι 

αληθείς/ακριβείς τιμές των πεδίων ελέγχου διευθύνσεων με τα τυπικά 

τους σφάλματα. Οι αληθείς/ακριβείς τιμές του πεδίου οριζόντιων 

διευθύνσεων (σχήμα 6.1) μπορούν να χρησιμοποιηθούν κάθε φορά για 
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την διακρίβωση ολοκληρωμένων γεωδαιτικών σταθμών. Οι 

αληθείς/ακριβείς τιμές του πεδίου κατακόρυφων διευθύνσεων (σχήμα 

6.2) χρησιμοποιούνται μόνο στην παρούσα διπλωματική.  

Σχήμα 6.1 : Καλύτερες τιμές πεδίου ελέγχου οριζόντιων διευθύνσεων 

 

Ειδικότερα για το συγκεκριμένο εξωτερικό πεδίο ελέγχου κατακόρυφων 

διευθύνσεων είναι απαραίτητο να βαθμονομείται κάθε φορά με τον σταθμό 

αναφοράς πριν από τη διεξαγωγή μετρήσεων με τον υπό έλεγχο σταθμό, 

ώστε να μπορεί να γίνει η διακρίβωση του εξεταζόμενου σταθμού. 

Τονίζεται ότι για τη διακρίβωση απαιτείται ο σταθμός αναφοράς και το 

υπό έλεγχο όργανο να έχουν ίδιο κατασκευαστικό ύψος. 
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Σχήμα 6.2: Καλύτερες τιμές πεδίου ελέγχου κατακόρυφων διευθύνσεων 

 

Από τη μελέτη της εργασίας αυτής γίνεται αντιληπτό ότι το ISO 

17123 – 3, έχει οργανώσει και μεθοδεύσει μια διαδικασία ελέγχου προσιτή 

στον χρήστη, χωρίς περίπλοκες διαδικασίες μετρήσεων. Η επεξεργασία 

των μετρήσεων δίνεται αναλυτικά στο τυπολόγιο του ISO 17123 – 3. Οι 

έλεγχοι που πραγματοποιούνται είναι απλοί, με σαφή αποτελέσματα. Τα 

αποτελέσματα αυτά απαντούν αν ο ελεγχόμενος ολοκληρωμένος 

γεωδαιτικός σταθμός λειτουργεί σύμφωνα με την ακρίβεια του 

κατασκευαστή του. 

Από τις μετρήσεις στα πεδία συμπεραίνεται ότι ο άνεμος  δεν 

επηρεάζει τους ολοκληρωμένους γεωδαιτικούς σταθμούς στην 

πραγματοποίηση μετρήσεων, όπως επηρεάζει τον σταθμό αναφοράς. 

Επιπλέον, συμπεραίνεται ότι ο χρόνος παραμονής στο πεδίο για τον έλεγχο 

ενός ολοκληρωμένου γεωδαιτικού σταθμού ως προς τη μέτρηση 

οριζόντιων διευθύνσεων είναι περίπου μια ώρα, ενώ για τον έλεγχο ενός 

ολοκληρωμένου γεωδαιτικού σταθμού ως προς τη μέτρηση κατακόρυφων 

διευθύνσεων είναι περίπου μισή ώρα.  
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Στην παρούσα διπλωματική ελέγχονται 4 ολοκληρωμένοι 

γεωδαιτικοί σταθμοί κατά ISO 17123 – 3 και στον πίνακα 6.1 

παρουσιάζονται συνοπτικά τα αποτελέσματα του ελέγχου. 

Η διακρίβωση αποτελεί το ερευνητικό κομμάτι της παρούσας 

διπλωματικής. Η διαδικασία της διακρίβωσης αποτελείται από ορισμένα 

στάδια. Τα στάδια αυτά είναι : 

1. Βαθμονόμηση πεδίων ελέγχου για να προκύψουν οι πρότυπες τιμές 

των 4 γωνιών για το πεδίο οριζόντιων διευθύνσεων και των 4 

διευθύνσεων για το πεδίο των κατακόρυφων. 

2. Μετρήσεις με τον υπό διακρίβωση ολοκληρωμένο γεωδαιτικό σταθμό. 

3. Επεξεργασία μετρήσεων ώστε να προκύψουν οι καλύτερες τιμές των 

μεγεθών των πεδίων για την κάθε μια από τις τέσσερις σειρές 

μετρήσεων. 

4. Υπολογισμός παραμέτρων της εξίσωσης (3.5) και του σο. 

5. Υπολογισμός των υπολοίπων, που προκύπτουν αφαιρώντας τις 

πρότυπες τιμές από τα μετρούμενα μεγέθη. 

6. Εύρεση του μέγιστου υπολοίπου umax. 

7. Υπολογισμός του τυπικού σφάλματος της μιας μέτρησης σxi.  

8. Έλεγχος των umax και σxi με την ακρίβεια του κατασκευαστή. 

 

Από τον έλεγχο και τη διακρίβωση των ολοκληρωμένων 

γεωδαιτικών σταθμών συμπεραίνεται ότι : 

 Κατά ISO 17123 – 3, δύο εκ των τεσσάρων δεν λειτουργούν σύμφωνα 

με την προβλεπόμενη ακρίβεια του κατασκευαστή τους ως προς τη 

μέτρηση οριζόντιων διευθύνσεων και επιβάλλεται να σταλούν άμεσα 

για εργαστηριακό έλεγχο και βαθμονόμηση, πριν 

ξαναχρησιμοποιηθούν. Οι σταθμοί αυτοί είναι ο  Leica TCR 303 και ο 

Topcon GTS 226 (UN5638). Ως προς τη μέτρηση κατακόρυφων 

διευθύνσεων και οι τέσσερις σταθμοί μετρούν σύμφωνα με την 

ακρίβεια του κατασκευαστή τους. 

 Από τη διακρίβωση των σταθμών προκύπτει ότι οι σταθμοί που Leica 

TCR 303  και Topcon GTS 226 (UN5638) παρουσιάζουν σφάλματα 

στη μέτρηση των οριζόντιων διευθύνσεων και πρέπει να σταλούν για 

βαθμονόμηση. Αντίθετα, ο σταθμοί Leica TCR 405 και Topcon 
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GTS226 (UN4768) «περνούν» με επιτυχία τη διακρίβωση τόσο στις 

οριζόντιες όσο και στις κατακόρυφες διευθύνσεις (πίνακας 6.1). 

ΣΤΑΘΜΟΣ 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗ 

ΟΡΙΖΟΝΙΕΣ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΕΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΕΣ 

TCR 303 Χ √ Χ - 

TCR 405 √ √ √ Χ 

GTS 226 

UN4768 √ √ √ - 

GTS 226 

UN5638 
Χ √ Χ - 

Πίνακας 6.1: Αποτελέσματα ελέγχου και διακρίβωσης των 4 

ολοκληρωμένων γεωδαιτικών σταθμών 

 

Επιπλέον, οι διαδικασίες ελέγχου και διακρίβωσης ολοκληρωμένων 

γεωδαιτικών σταθμών βελτιστοποιούνται με τη χρήση του λογισμικού που 

σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της παρούσας διπλωματικής 

εργασίας. Ο προγραμματισμός επιταχύνει τη διαδικασία επεξεργασίας των 

μετρήσεων και πραγματοποιεί τους απαιτούμενους ελέγχους με μεγάλη 

ακρίβεια. Εκτός από αυτά, το λογισμικό παρέχει τελικές φόρμες 

αποτελεσμάτων του ελέγχου και της διακρίβωσης, ώστε να μην είναι 

αναγκασμένος ο χρήστης να αναζητά μέσα σε όλη την επεξεργασία αυτά 

που επιθυμεί.  

Συμπερασματικά,  

 η βαθμονόμηση των πεδίων ελέγχου είναι μια απαιτητική και 

επαναλαμβανόμενη διαδικασία.  

 Το ISO 17123 - 3 προτείνει μια κατανοητή και απλή μέθοδο ελέγχου.  

 Οι μετρήσεις με έναν ολοκληρωμένο γεωδαιτικός σταθμός απαιτούν 

μιάμιση ώρα παραμονής στα πεδία ελέγχου.  

 Η διακρίβωση των σταθμών γίνεται με συνδυασμό δύο μεθόδων, 

εντοπίζοντας τα σφάλματα του σταθμού και τη σημαντικότητά τους.   

 Οι διαδικασίες ελέγχου και διακρίβωσης  βελτιστοποιούνται από τη 

χρήση λογισμικού. 
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6.2     Προτάσεις 

 

Από τα συμπεράσματα που αναλύθηκαν, αλλά και όλα όσα 

μεσολάβησαν κατά τη διάρκεια εκπόνησης αυτής της διπλωματικής 

εργασίας, κρίνεται σκόπιμο να γίνουν κάποιες προτάσεις. 

 Σχετικά με τη βαθμονόμηση των πεδίων ελέγχου κρίνεται σωστό να 

πραγματοποιούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα μετρήσεις 

ακριβείας, ώστε να συνορθώνονται τα αποτελέσματα και να 

προκύπτουν οι καλύτερες τιμές των μεγεθών των πεδίων.  

Η συχνή βαθμονόμηση θα οδηγήσει στην αποκόμιση των αληθών 

τιμών των διευθύνσεων με σφάλμα που τείνει στο μηδέν. 

 Επιπρόσθετα, είναι σημαντικό να πραγματοποιείται η βαθμονόμηση 

των πεδίων ελέγχου με περισσότερους του ενός σταθμούς αναφοράς 

(εάν αυτό είναι εφικτό), ώστε να συγκρίνονται τα αποτελέσματα που 

προκύπτουν και κατόπιν να αξιολογούνται. 

 Για το πεδίο ελέγχου οριζόντιων διευθύνσεων θα ήταν επιθυμητή η 

αλλαγή του φορητού βάθρου, που ήδη χρησιμοποιείται, και η 

κατασκευή ενός νέου με δυνατότητα προσαρμογής στο ύψος του 

χρήστη.  

 Επίσης, θα μπορούσαν να διαμορφωθούν τα πεδία ελέγχου 

διευθύνσεων, έτσι ώστε να υπάρχει δυνατότητα μέτρησης 

περισσότερων διευθύνσεων. Αντί να χρησιμοποιούνται οι τέσσερις 

σειρές μετρήσεων των ίδιων μεγεθών ως ανεξάρτητες παρατηρήσεις 

στη διακρίβωση των σταθμών, να τοποθετηθούν επιπλέον στόχοι που 

να εξασφαλίζουν ικανοποιητικό αριθμό απαιτούμενων διευθύνσεων. 

Για παράδειγμα η εταιρία Leica Geosystems διακριβώνει τους 

σταθμούς μετρώντας 36 διευθύνσεις. 

 Επιπλέον, καθότι στη διακρίβωση των οριζόντιων διευθύνσεων η 

σύγκριση γίνεται χρησιμοποιώντας γωνίες και όχι διευθύνσεις, 

προτείνεται να γίνονται οι μετρήσεις σε μία σειρά και όχι σε 

περισσότερες, ώστε να αξιοποιούνται περισσότερα δεδομένα. 

 Τέλος, η σημαντικότερη ίσως από όλες πρόταση αφορά την 

πιστοποίηση αυτών των εξωτερικών πεδίων ελέγχου διευθύνσεων από 

αρμόδιο φορέα, ώστε να μπορούν να λειτουργήσουν επίσημα ως 
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εργαστήρια μετρολογικών ελέγχων και να έχουν τη δυνατότητα 

παροχής έννομου πιστοποιητικού εγγράφου για τον έλεγχο και τη 

διακρίβωση της λειτουργείας ολοκληρωμένων γεωδαιτικών σταθμών. 
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NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS  

SCHOOL OF RURAL AND SURVEYING ENGINEERING  

SECTION OF TOPOGRAPHY 

METROLOGY CENTER  
 

 

 

   
             

  

 

 

    

 Product: 
  

TCR303    

 Serial Number:  
 

667189    

 Manufacturer :  

 
Leica    

 Inspection date : 
 

04-Sep-16    

 Ordered by :  
 

BINI ARGYRO    

 Specifications Directions:  ±  15 cc      

 
 Distances:  ±  2 mm  ±  2 ppm   

 
 

        

            

            

 
    

       

TEST ACCORDING TO ISO 17123 - 3 FOR HORIZONTAL DIRECTIONS 

      
 

     

 Typical error according to ISO :  S_iso = ±  58.5 cc 

            

 
Manufacturer΄s precision for  confidence level 95% :  σ95% = ±  18.0 cc 

            

 S_iso > σ95%    FAIL   

            

 
   

 
 

 
 

  
  

  
 

     

 
      

     

      

 

     

      
 

     

 Certificate : We hereby certify that the product described has been tested and 

complies with the specifications and test results as stated above. 

The test has been established according to ISO 17123 - 3, 2001.  
 

 

 
 

 
 

  

      

    

            

  

      

    

   STAMP                                                 SIGNATURE 
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NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS  

SCHOOL OF RURAL AND SURVEYING ENGINEERING  

SECTION OF TOPOGRAPHY 

METROLOGY CENTER 
 

 

 

   

 

          

 Product: 
 

 TCR303     

 Serial Number:  667189     

 Manufacturer :  Leica     

 Inspection date : 04-Sep-16     

 Ordered by:  BINI ARGYRO     

 
Specifications Directions: 

 

±  
15 cc    

   

 

   Distances: 
 

±  
2 mm  ±  2 ppm 

   

    
       

   

CALIBRATION FOR HORIZONTAL DIRECTIONS 

              

  

No 
True horizontal 

direction (grad) 

Measured  horizontal 

direction (grad) 

Difference 

 (grad) 
  

  1 331.69267 331.6952 0.00253   

  2 274.69394 274.6957 0.00178  
 

  3 214.07189 214.0720 0.00014   

  4 53.51493 53.5082 -0.00678   

  5   331.6946 0.00193   

  6   274.6959 0.00191   

  7   214.0716 -0.00031   

  8   53.5136 -0.00133   

  9   331.6942 0.00153   

  10   274.6951 0.00118   

  11   214.0720 0.00008   

  12   53.4936 -0.02136   

  13   331.6938 0.00113   

  14   274.6956 0.00161   

  15   214.0726 0.00066   

  16   53.5166 0.00170   

            

   
 

 
 

  

   
 

 
 

  

   
 

 
 

  

   
 

 
 

  

            

 Maximum deviation Umax =   ± 213.6 cc FAIL 

 
Standard deviation of a single measurement σxi =   ± 59.6 cc FAIL 

              

       STAMP                                         SIGNATURE 
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NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS  

SCHOOL OF RURAL AND SURVEYING ENGINEERING  

SECTION OF TOPOGRAPHY 

METROLOGY CENTER  

 

 

   
             

  

 

 

     

 Product: 
   

TCR303 
    

 Serial Number: 
  

667189     

 Manufacturer : 
  

Leica     

 Inspection date:   04-Sep-16     

 Ordered by:   BINI ΑRGYRO     

 Specifications Directions:  ±  15 cc  

 

  

 
 Distances:  ±  2 mm  ±  2 ppm  

 
 

         

             

             

             

 
      

      

             

             

             

CALIBRATION  FOR HORIZONTAL DIRECTIONS 

             

 SUPPLEMENT:            y = αx + β  

 
      

      

 α= 1.000033  ± 0.000012 gross error: 21.2 cc 

 β= 

 

± 81.2 cc  ± 28.2 cc systimatic error: 81.2 cc 

  σο= 

 

± 48.5 cc    random error: 48.5 cc 

      

 

      

      
 

      

 
           

 

 
      

      

      
  

     

             

             

             

  

      

     

   STAMP                                                             SIGNATURE 
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NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS  

SCHOOL OF RURAL AND SURVEYING ENGINEERING  

SECTION OF TOPOGRAPHY 

METROLOGY CENTER 
 

 

 

  

 

             
  

 

 

    

 Product:  
 

TCR303    

 Serial Number:  
 

667189    

 Manufacturer :  

 
Leica    

 Inspection date : 
 

02-Sep-16    

 Ordered by :  
 

BINI ARGYRO    

 Specifications Directions:  ±  15 cc      

 
 Distances:  ±  2 mm  ±  2 ppm   

 
 

        

            

            

 
    

       

 TEST ACCORDING TO ISO 17123 - 3 FOR VERTICAL DIRECTIONS 

      
 

     

 Typical error according to ISO : S_iso = ±  10.0 cc 

            

 
Manufacturer΄s precision for  confidence level 95% :  σ95% = ±  18.0 cc 

            

 S_iso < σ95%   PASS    

            

 
 Vertical index error : dv=  13.2 cc 

  
  

  
 

     

 
 

          

      

 

     

      
 

     

 Certificate : We hereby certify that the product described has been tested and 

complies with the specifications and test results as stated above. 

The test has been established according to ISO 17123 - 3, 2001.  
 

 

 
 

 
 

  

      

    

            

  

      

    

    STAMP                                                 SIGNATURE 
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NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS  

SCHOOL OF RURAL AND SURVEYING ENGINEERING  

SECTION OF TOPOGRAPHY 

METROLOGY CENTER 
 

 

 

   
             

  

 

 

    

 Product: 
  

GTS226    

 Serial Number:  
 

UN4768    

 Manufacturer :  

 
Leica    

 Inspection date : 
 

04-Sep-16    

 Ordered by :  
 

BINI ARGYRO    

 Specifications Directions:  ±  15 cc      

 
 Distances:  ±  2 mm  ±  2 ppm   

 
 

        

            

            

 
    

       

TEST ACCORDING TO ISO 17123 - 3 FOR HORIZONTAL DIRECTIONS 

      
 

     

 Typical error according to ISO :  S_iso = ±  9.4 cc 

            

 
Manufacturer΄s precision for  confidence level 95% :  σ95% = ±  18.0 cc 

            

 S_iso < σ95%   PASS    

            

 
   

 
 

 
 

  
  

  
 

     

 
      

     

      

 

     

      
 

     

 Certificate : We hereby certify that the product described has been tested and 

complies with the specifications and test results as stated above. 

The test has been established according to ISO 17123 - 3, 2001.  
 

 

 
 

 
 

  

      

    

            

  

      

    

   STAMP                                                 SIGNATURE 
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NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS  

SCHOOL OF RURAL AND SURVEYING ENGINEERING  

SECTION OF TOPOGRAPHY 

METROLOGY CENTER 
 

 

 

   

 

          

 Product: 
 

 GTS226     

 Serial Number:  UN4768     

 Manufacturer :  Leica     

 Inspection date : 04-Sep-16     

 Ordered by:  BINI ARGYRO     

 Specifications Directions: ± 15 cc    
   

 
   Distances: ± 2 mm ± 2 ppm    

              

CALIBRATION FOR HORIZONTAL DIRECTIONS 

              

  

No 
True horizontal 

direction (grad) 

Measured  horizontal 

direction (grad) 

Difference 

 (grad) 
  

  1 331.69267 331.6935 0.00083   

  2 274.69394 274.6945 0.00053  
 

  3 214.07189 214.0707 -0.00116   

  4 53.51493 53.5144 -0.00053   

  5   331.6928 0.00013   

  6   274.6938 -0.00011   

  7   214.0711 -0.00079   

  8   53.5135 -0.00140   

  9   331.6928 0.00016   

  10   274.6942 0.00026   

  11   214.0709 -0.00096   

  12   53.5158 0.00087   

  13   331.6928 0.00016   

  14   274.6937 -0.00027   

  15   214.0707 -0.00119   

  16   53.5141 -0.00086   

            

   
 

 
 

  

   
 

 
 

  

   
 

 
 

  

   
 

 
 

  

            

 Maximum deviation Umax =   ± 14.0 cc PASS 

 
Standard deviation of a single measurement σxi =   ± 7.8 cc PASS 

              

       STAMP                                         SIGNATURE 
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NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS  

SCHOOL OF RURAL AND SURVEYING ENGINEERING  

SECTION OF TOPOGRAPHY 

METROLOGY CENTER 
 

 

 

   
             

  

 

 

     

 Product: 
   

GTS226 
    

 Serial Number: 
  

UN4768     

 Manufacturer : 
  

Leica     

 Inspection date:   04-Sep-16     

 Ordered by :   BINI ARGYRO     

 Specifications Directions:  ±  15 cc  

 

  

 
 Distances:  ±  2 mm  ±  2 ppm  

 
 

         

             

             

             

 
      

      

             

             

             

CALIBRATION FOR HORIZONTAL DIRECTIONS 

             

 SUPPLEMENT:            y = αx + β  

 
      

      

 α= 1.000003  ± 0.000002 gross error: 1.9 cc 

 β= 

 

± 9.1 cc  ± 4.0 cc systimatic error: 9.1 cc 

  σο= 

 

± 6.9 cc    random error: 6.9 cc 

      

 

      

      
 

      

 
           

 

 
      

      

      
  

     

             

             

             

  

      

     

   STAMP                                                             SIGNATURE 
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NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS  

SCHOOL OF RURAL AND SURVEYING ENGINEERING  

SECTION OF TOPOGRAPHY 

METROLOGY CENTER 
 

 

 

  

 

             
  

 

 

    

 Product:  
 

GTS226    

 Serial Number:  
 

UN4768    

 Manufacturer :  

 
Leica    

 Inspection date : 
 

02-Sep-16    

 Ordered by :  
 

BINI ARGYRO    

 Specifications Directions:  ±  15 cc      

 
 Distances:  ±  2 mm  ±  2 ppm   

 
 

        

            

            

 
    

       

 TEST ACCORDING TO ISO 17123 - 3 FOR VERTICAL DIRECTIONS 

      
 

     

 Typical error according to ISO : S_iso = ±  10.3 cc 

            

 
Manufacturer΄s precision for  confidence level 95% :  σ95% = ±  18.0 cc 

            

 S_iso < σ95%   PASS    

            

 
 Vertical index error : dv=  -1.3 cc 

  
  

  
 

     

 
 

          

      

 

     

      
 

     

 Certificate : We hereby certify that the product described has been tested and 

complies with the specifications and test results as stated above. 

The test has been established according to ISO 17123 - 3, 2001.  
 

 

 
 

 
 

  

      

    

            

  

      

    

    STAMP                                                 SIGNATURE 
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NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS  

SCHOOL OF RURAL AND SURVEYING ENGINEERING  

SECTION OF TOPOGRAPHY 

METROLOGY CENTER 
 

 

 

   
             

  

 

 

    

 Product: 
  

TCR405    

 Serial Number:  
 

754169    

 Manufacturer :  

 
Leica    

 Inspection date : 
 

04-Sep-16    

 Ordered by :  
 

BINI ARGYRO    

 Specifications Directions:  ±  15 cc      

 
 Distances:  ±  2 mm  ±  2 ppm   

 
 

        

            

            

 
    

       

TEST ACCORDING TO ISO 17123 - 3 FOR HORIZONTAL DIRECTIONS 

      
 

     

 Typical error according to ISO :  S_iso = ±  5.7 cc 

            

 
Manufacturer΄s precision for  confidence level 95% :  σ95% = ±  18.0 cc 

            

 S_iso < σ95%   PASS    

            

 
   

 
 

 
 

  
  

  
 

     

 
      

     

      

 

     

      
 

     

 Certificate : We hereby certify that the product described has been tested and 

complies with the specifications and test results as stated above. 

The test has been established according to ISO 17123 - 3, 2001.  
 

 

 
 

 
 

  

      

    

            

  

      

    

   STAMP                                                 SIGNATURE 

 

 

 



134 
 

  

 

 

NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS  

SCHOOL OF RURAL AND SURVEYING ENGINEERING  

SECTION OF TOPOGRAPHY 

METROLOGY CENTER 
 

 

 

   

 

          

 Product: 
 

 TCR405     

 Serial Number:  754169     

 Manufacturer :  Leica     

 Inspection date : 04-Sep-16     

 Ordered by:  BINI ARGYRO     

 Specifications Directions: ± 15 cc  

 

    

 
   Distances: ± 2 mm  ±  2 ppm    

              

CALIBRATION FOR HORIZONTAL DIRECTIONS 

              

  

No 
True horizontal 

direction (grad) 

Measured  horizontal 

direction (grad) 

Difference 

 (grad) 
  

  1 331.69267 331.6920 -0.00069   

  2 274.69394 274.6935 -0.00047  
 

  3 214.07189 214.0708 -0.00109   

  4 53.51493 53.5160 0.00107   

  5   331.6926 -0.00012   

  6   274.6941 0.00014   

  7   214.0716 -0.00031   

  8   53.5152 0.00030   

  9   331.6923 -0.00042   

  10   274.6936 -0.00039   

  11   214.0712 -0.00069   

  12   53.5148 -0.00010   

  13   331.6926 -0.00005   

  14   274.6937 -0.00021   

  15   214.0717 -0.00021   

  16   53.5143 -0.00060   

            

   
 

 
 

  

   
 

 
 

  

   
 

 
 

  

   
 

 
 

  

            

 Maximum deviation Umax =   ± 10.9 cc PASS 

 
Standard deviation of a single measurement σxi =   ± 5.5 cc PASS 

              

       STAMP                                         SIGNATURE 
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NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS  

SCHOOL OF RURAL AND SURVEYING ENGINEERING  

SECTION OF TOPOGRAPHY 

METROLOGY CENTER 
 

 

 

   
             

  

 

 

     

 Product: 
   

TCR405 
    

 Serial Number: 
  

754169     

 Manufacturer : 
  

Leica     

 Inspection date:   04-Sep-16     

 Ordered by :   BINI ARGYRO     

 Specifications Directions:  ±  15 cc  

 

  

 
 Distances:  ±  2 mm  ±  2 ppm  

 
   

       

             

             

             

 
      

      

             

             

             

CALIBRATION  FOR HORIZONTAL DIRECTIONS 

             

 SUPPLEMENT:            y = αx + β  

 
      

      

 α= 0.999998  ± 0.000001 gross error: 1.1 cc 

 β= 

 

± 1.4 cc  ± 2.7 cc systimatic error: 1.4 cc 

  σο= 

 

± 4.7 cc    random error: 4.7 cc 

      

 

      

      
 

      

 
           

 

 
      

      

      
  

     

             

             

             

  

      

     

   STAMP                                                             SIGNATURE 
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NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS  

SCHOOL OF RURAL AND SURVEYING ENGINEERING  

SECTION OF TOPOGRAPHY 

METROLOGY CENTER 
 

 

 

  

 

             
  

 

 

    

 Product:  
 

TCR405    

 Serial Number:  
 

754169    

 Manufacturer :  

 
Leica    

 Inspection date : 
 

02-Sep-16    

 Ordered by :  
 

BINI ARGYRO    

 Specifications Directions:  ±  15 cc      

 
 Distances:  ±  2 mm  ±  2 ppm   

 
 

        

            

            

 
    

       

 TEST ACCORDING TO ISO 17123 - 3 FOR VERTICAL DIRECTIONS 

      
 

     

 Typical error according to ISO : S_iso = ±  11.7 cc 

            

 
Manufacturer΄s precision for  confidence level 95% :  σ95% = ±  18.0 cc 

            

 S_iso < σ95%   PASS    

            

 
 Vertical index error : dv=  10.9 cc 

  
  

  
 

     

 
 

          

      

 

     

      
 

     

 Certificate : We hereby certify that the product described has been tested and 

complies with the specifications and test results as stated above. 

The test has been established according to ISO 17123 - 3, 2001.  
 

 

 
 

 
 

  

      

    

            

  

      

    

    STAMP                                                 SIGNATURE 
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NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS  

SCHOOL OF RURAL AND SURVEYING ENGINEERING  

SECTION OF TOPOGRAPHY 

METROLOGY CENTER 
 

 

 

   

 

          

 Product: 
 

 

TCR405     

 Serial Number:  754169     

 Manufacturer :  Leica     

 Inspection date : 02-Sep-16     

 Ordered by:  BINI ARGYRO     

 Specifications Directions: ± 15 cc    
   

 
   Distances: ± 2 mm ± 2 ppm    

    
       

   

CALIBRATION FOR VERTICAL DIRECTIONS  

              

  

No 
True vertical 

direction (grad) 

Measured vertical 

direction (grad) 

Difference 

 (grad) 
  

  1 102.23710 102.2373 0.00017   

  2 92.09589 92.0970 0.00113  
 

  3 84.28575 84.2868 0.00103   

  4 74.33412 74.3349 0.00081   

  5   102.2379 0.00075   

  6   92.0970 0.00108   

  7   84.2869 0.00113   

  8   74.3343 0.00020   

  9   102.2394 0.00230   

  10   92.0975 0.00163   

  11   84.2874 0.00163   

  12   74.3351 0.00098   

  13   102.2388 0.00170   

  14   92.0972 0.00128   

  15   84.2875 0.00178   

  16   74.3352 0.00106   

   
 

 
 

  

   
 

 
 

  

   
 

 
 

  

   
 

 
 

  

   
 

 
 

  

            

 Maximum deviation Umax =   ± 23.0 cc FAIL 

 
Standard deviation of a single measurement σxi =   ± 13.3 cc PASS 

              

        STAMP                                         SIGNATURE  
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NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS  

SCHOOL OF RURAL AND SURVEYING ENGINEERING  

SECTION OF TOPOGRAPHY 

METROLOGY CENTER 
 

 

 

   
             

  

 

 

     

 Product: 
   

TCR405 
    

 Serial Number: 
  

754169 
    

 Manufacturer : 
  

Leica     

 Inspection date:   02-Sep-16     

 Ordered by :   BINI ARGYRO     

 Specifications Directions:  ±  15 cc  

 

  

 

 Distances:  ±  2 
mm 

 

±  

2 

ppm  

 
 

         

             

             

             

 
      

      

             

             

             

 CALIBRATION FOR VERTICAL DIRECTIONS  

             

 SUPPLEMENT:            y = αx + β  

 
      

      

 α= 1.000014  ± 0.000014 gross error: 9.1 cc 

 β= 

 

± 1.0 cc  ± 12.1 cc systimatic error: 1.0 cc 

  σο= 

 

± 5.6 cc    random error: 5.6 cc 

      

 

      

      
 

      

 
           

 

 
      

      

      
  

     

             

             

             

  

      

     

             STAMP                                                                     SIGNATURE 
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NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS  

SCHOOL OF RURAL AND SURVEYING ENGINEERING  

SECTION OF TOPOGRAPHY 

METROLOGY CENTER 
 

 

 

   
             

  

 

 

    

 Product: 
  

GTS226    

 Serial Number:  
 

UN5638    

 Manufacturer :  

 
Leica    

 Inspection date : 
 

04-Sep-16    

 Ordered by :  
 

BINI ARGYRO    

 Specifications Directions:  ±  15 cc      

 
 Distances:  ±  2 mm  ±  2 ppm   

 
 

        

            

            

 
    

       

TEST ACCORDING TO ISO 17123 - 3 FOR HORIZONTAL DIRECTIONS 

      
 

     

 Typical error according to ISO :  S_iso = ±  47.1 cc 

            

 
Manufacturer΄s precision for  confidence level 95% :  σ95% = ±  18.0 cc 

            

 S_iso > σ95%    FAIL   

            

 
   

 
 

 
 

  
  

  
 

     

 
      

     

      

 

     

      
 

     

 Certificate : We hereby certify that the product described has been tested and 

complies with the specifications and test results as stated above. 

The test has been established according to ISO 17123 - 3, 2001.  
 

 

 
 

 
 

  

      

    

            

  

      

    

   STAMP                                                 SIGNATURE 
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NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS  

SCHOOL OF RURAL AND SURVEYING ENGINEERING  

SECTION OF TOPOGRAPHY 

METROLOGY CENTER 
 

 

 

   

 

          

 Product: 
 

 GTS226     

 Serial Number:  UN5638     

 Manufacturer :  Leica     

 Inspection date : 04-Sep-16     

 Ordered by:  BINI ARGYRO     

 Specifications Directions: ± 15 cc    
   

 
   Distances: ± 2 mm ± 2 ppm    

              

CALIBRATION FOR HORIZONTAL DIRECTIONS 

              

  

No 
True horizontal 

direction (grad) 

Measured  horizontal 

direction (grad) 

Difference 

 (grad) 
  

  1 331.69267 331.6932 0.00053   

  2 274.69394 274.6933 -0.00061  
 

  3 214.07189 214.0714 -0.00046   

  4 53.51493 53.5151 0.00014   

  5   331.6922 -0.00044   

  6   274.6932 -0.00074   

  7   214.0697 -0.00216   

  8   53.5142 -0.00070   

  9   331.6935 0.00083   

  10   274.6953 0.00133   

  11   214.0712 -0.00069   

  12   53.5161 0.00120   

  13   331.6942 0.00156   

  14   274.6952 0.00126   

  15   214.0716 -0.00032   

  16   53.5061 -0.00880   

            

   
 

 
 

  

   
 

 
 

  

   
 

 
 

  

   
 

 
 

  

            

 Maximum deviation Umax =   ± 88.0 cc FAIL 

 
Standard deviation of a single measurement σxi =   ± 24.9 cc FAIL 

              

       STAMP                                         SIGNATURE 
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NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS  

SCHOOL OF RURAL AND SURVEYING ENGINEERING  

SECTION OF TOPOGRAPHY 

METROLOGY CENTER 
 

 

 

   
             

  

 

 

     

 Product: 
   

GTS226 
    

 Serial Number: 
  

UN5638     

 Manufacturer : 
  

Leica     

 Inspection date:    04-Sep-16     

 Ordered by :   BINI ARGYRO     

 Specifications Directions:  ±  15 cc  

 

  

 
 Distances:  ±  2 mm  ±  2 ppm  

 
 

         

             

             

             

 
      

      

             

             

             

CALIBRATION FOR HORIZONTAL DIRECTIONS 

             

 SUPPLEMENT:            y = αx + β  

 
      

      

 α=   1.000010  ± 0.000005 gross error: 6.3 cc 

 β= 

 

± 26.7 cc  ± 13.2 cc systimatic error: 26.7 cc 

  σο= 

 

± 22.6 cc    random error: 22.6 cc 

      

 

      

      
 

      

 
           

 

 
      

      

      
  

     

             

             

             

  

      

     

   STAMP                                                             SIGNATURE 
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NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS  

SCHOOL OF RURAL AND SURVEYING ENGINEERING  

SECTION OF TOPOGRAPHY 

METROLOGY CENTER 
 

 

 

  

 

             
  

 

 

    

 Product:  
 

GTS226    

 Serial Number:  
 

UN5638    

 Manufacturer :  

 
Leica    

 Inspection date : 
 

02-Sep-16    

 Ordered by :  
 

BINI ARGYRO    

 Specifications Directions:  ±  15 cc      

 
 Distances:  ±  2 mm  ±  2 ppm   

 
 

        

            

            

 
    

       

 TEST ACCORDING TO ISO 17123 - 3 FOR VERTICAL DIRECTIONS 

      
 

     

 Typical error according to ISO : S_iso = ±  10.2 cc 

            

 
Manufacturer΄s precision for  confidence level 95% :  σ95% = ±  18.0 cc 

            

 S_iso < σ95%   PASS    

            

 

 Vertical index error : dv=  
-

46.7 cc 

  
  

  
 

     

 
 

          

      

 

     

      
 

     

 Certificate : We hereby certify that the product described has been tested and 

complies with the specifications and test results as stated above. 

The test has been established according to ISO 17123 - 3, 2001.  
 

 

 
 

 
 

  

      

    

            

  

      

    

    STAMP                                                 SIGNATURE 
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