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1. υξαλδ έ μ 

 
ΜεΝ τηθΝ οζοεζάλπ ηΝ τημΝ εεπσθη ημΝ τημΝ ηεταπτυξιαεάμΝ ηουΝ ελΰα έαμ,Ν θιυγπΝ τηθΝ
αθΪΰεηΝ θαΝ εεφλΪ πΝ τιμΝ ευξαλι τέεμΝ ηουΝ τουμΝ αθγλυπουμΝ εεεέθουμΝ οιΝ οποέοιΝ
υθέίαζζαθΝεαγ’Νοιοθ άποτεΝτλσπο,ΝυζιεσΝεαιΝΪυζοΝ τηθΝπλο πΪγειαΝαυτάέΝ 

Πλπτέ τπμΝευξαλι τυ γεληΪΝτοθΝεπιίζέποθτα τημΝηεταπτυξιαεάμΝελΰα έαμ,ΝΚαγ. εέΝ
ΔηηάτλιοΝ ΔεζηεαλΪοΰζου,Ν τσ οΝ ΰιαΝ τηθΝ αθΪγε ηΝ τουΝ γέηατομΝ σ οΝ εαιΝ ΰιαΝ τηθΝ
εαγο άΰη άΝτου εατΪΝτηΝ ιΪλεειαΝτημΝεεπσθη ημ,ΝεαγυμΝεαιΝΰιαΝτηθΝεζευγελέαΝπουΝ
ηουΝέ π εΝ εΝεπιζοΰέμΝΰιαΝτηθΝ τεζιεάΝ ιαησλφπ ηΝτουΝαθτιεειηέθου. πιπζέοθ,ΝγαΝ
άγεζαΝ θαΝ ευξαλι τά πΝ τουμ Καγέ εέΝ τλπθαΝ ΝΪεο εαιΝ πιεέΝ ΚαγέΝ εέΝ ΝιεσζαοΝ
ΔουζΪηη ΰιαΝτηθΝαθτιεειηεθιεάΝεαιΝαηελσζηπτη αιιοζσΰη ηΝτημΝπαλοτ αμΝελΰα έαμ. 

εσηα, γέζπΝθαΝευξαλι τά πΝτουμΝΰοθεέμΝεαιΝταΝα έζφιαΝηου,ΝΰιαΝτηθΝειζιελιθάΝεαιΝ
αηέλι τηΝ τάλιιάΝτουμ, εαγ’ΝσζηΝτηθΝηέξλιΝτυλαΝπολεέαΝηου. 

Σέζομ,ΝέθαΝηεΰΪζοΝευξαλι τυΝοφεέζπΝ τηΝ ταυΰσΝηουΝ ΰΰεζιεάΝεαιΝ τοθΝ τοΝετυθΝ
ΰιοΝ ηουΝ ΓιυλΰοΝ ΰιαΝ τηθΝ υποηοθάΝ τουμ,Ν πουΝ αθέξτηεαθ τιμΝ υλεμΝ ουζειΪμΝ πουΝ
εζειθσηουθΝ τοΝ ΰλαφεέο εαγ’Ν σζηΝ τηΝ ιΪλεειαΝ τημΝ εεπσθη ημΝ τημΝ ελΰα έαμ,Ν άταθΝ
πΪθταΝ έπζαΝηουΝεαιΝάταθΝπηΰάΝ τθαηημέΝ 
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2. Π λέζβοβ 

       Νπαλοτ αΝηεταπτυξιαεάΝελΰα έαΝαφολΪΝ τηθΝαθΪπτυιηΝεθσμΝsoftware (GEOID 

DIGITAL)ΝΰιαΝτοθΝυποζοΰι ησΝηοθτέζπθΝΰεπει οτμ απσΝ ιΪφολαΝ ετΝ ε οηέθπθ,Νηε 
ξλά ηΝ τΰξλοθπθΝ ηεγσ πθΝ απσΝ τηΝ ιεγθάΝ ίιίζιοΰλαφέαέΝ ΟΝ ευ ιεαμ ΰιαΝ τηΝ
ηηιουλΰέα τουΝGEOID DIGITAL οηάγηεεΝ εΝMATLAB,Ν εθυΝ οΝ ξε ια ησμΝ τουΝ
πλαΰηατοποιάγηεεΝ τοΝ πελιίΪζζοθΝ ξε ια ηοτΝ GUI εφαληοΰυθ, GUIDE τημΝ
MATLAB. 

ΞεειθυθταμΝ ηΝ ελΰα έα,Ν πλαΰηατοποιεέταιΝ αλξιεΪΝ ηιαΝ ΰεθιεάΝ επι εσπη ηΝ τιμΝ
ιΪφολεμΝ ηεγσ ουμΝ (ΰεπηετλιεέμ,Ν ίαλυτηηετλιεέμ,Ν υθ υα τιεέμ)Ν πουΝ έξουθΝ εατΪΝ
εαιλοτμΝ αθαπτυξγεέΝ τηΝ ιεγθάΝ ίιίζιοΰλαφέαΝ ΰιαΝ τοθΝ πλο ιολι ησΝ τοπιευθΝ εαιΝ
πελιφελειαευθΝ ηοθτέζπθΝ ΰεπει οτμ,Ν εθυΝ τηΝ υθέξειαΝ αθαζτεταιΝ ηΝ ηαγηηατιεάΝ
τεεηηλέπ ηΝ τπθΝ ηεγσ πθΝ πουΝ ξλη ιηοποιοτθταιΝ ΰιαΝ τοθΝ υποζοΰι ησΝ ηοθτέζπθΝ
ΰεπει οτμΝ τηθΝ παλοτ αΝ εφαληοΰάΝ (ποζυπθυηιεάΝ πλο αληοΰά,Ν πλο αληοΰάΝ
ιολγπτιεάμΝεπιφΪθειαμΝ εΝηοθτέζοΝΰεπει οτμ,ΝίαλυτηηετλιεσΝηοθτέζοΝηεΝτηΝηέγο οΝ

Remove-Restore εαιΝ ηέγο οιΝ ειαΰπΰάμΝ τουΝ άηατομμΝ ηηειαεάμΝ πλο αληοΰάμΝ εαιΝ
ταγηι ηέθουΝηέ ουΝσλου)έΝ εοζουγεέΝηιαΝΰεθιεάΝαθΪζυ ηΝ τοθΝτλσποΝ ηηιουλΰέαμΝ

GUI εφαληοΰυθΝεαιΝεατσπιθΝπαλου ιΪαεταιΝτοΝGEOID DIGITAL εαιΝαθαζτοθταιΝταΝ
ιΪφολαΝ τΪ ιαΝεπειελΰα έαμΝτπθΝ ε οηέθπθ,ΝπουΝζαηίΪθουθΝξυλαΝ εΝαυτσέ 

Νία ιεάΝεπιφΪθειαΝελΰα έαμΝτουΝπλοΰλΪηηατομΝεέθαιΝηΝεαλτέζαΝData Management. 

ΠατυθταμΝοΝξλά τημΝεΪγεΝφολΪΝέθαΝεουηπέΝαπσΝτοθΝπέθαεαΝελΰαζεέπθΝ(tools’Νpanel) 

τημΝεαλτέζαμ,ΝεηφαθέαεταιΝέθαΝπαλΪγυλοΝπουΝαποτεζεέΝέθαΝ τΪ ιοΝεπειελΰα έαμΝτπθΝ
ε οηέθπθ. ΣοΝ πλυτοΝ εουηπέ,Ν Data Selection, αθοέΰει τηθ εαλτέζαΝ Insert Data 

Properties τηθΝοποέαΝοΝξλά τημΝεπιζέΰειΝεαιΝολέαειΝταΝ ε οηέθαΝπουΝγαΝει ΪΰειΝαπσΝ
έθαΝ άΝ πελι στελαΝ ετΝ ε οηέθπθέΝ ΣοΝ επσηεθοΝ εουηπέ,Ν Dtm File, αθοέΰει τηθ 
εαλτέζαΝImport DTM File πουΝ έθειΝτηΝ υθατστηταΝει αΰπΰάμΝοηφιαεοτΝηοθτέζουΝ
ε ΪφουμΝ τημΝ πελιοξάμέΝ ΣοΝεουηπέΝStatistic Analysis αθοέΰει τηθ οηυθυηηΝεαλτέζα,Ν
σπου παλέξοθταιΝ ιΪφολαΝελΰαζεέαΝ τατι τιεοτΝεζέΰξουΝτπθΝ ε οηέθπθ. θοέΰοθταμ 
τηθ εαλτέζαΝTest Pts Selection, έθεταιΝηΝ υθατστηταΝεπιζοΰάμΝ ηηεέπθΝεζέΰξουΝεεΝ
τπθΝ ά ηΝ υπαλξσθτπθΝ ηηεέπθΝ τουΝ ει αξγέθτομΝ dataset άήεαιΝ ει αΰπΰάμΝ θέπθ. 

πσηεθοΝ εουηπέΝ εέθαιΝ τοΝ Surface Modelling πουΝ αθοέΰει τηθ εαλτέζαΝ Surf 

ModellingέΝεΝαυτάθ οΝξλά τημΝηπολεέΝθαΝ ηηιουλΰά ειΝεαιΝθαΝπειλαηατι τεέΝηεΝτιμΝ
επιφΪθειεμΝ ιαφσλπθΝηοθτέζπθΝ ΰεπει οτμΝ εαιΝ ταΝ τατι τιεΪΝ τουμΝ τοιξεέα,Ν απσΝ τιμΝ
ιαγέ ιηεμΝ τοΝπλσΰλαηηαΝηεγσ ουμ,ΝεπιζέΰοθταμΝτοΝίέζτι τοΝηοθτέζο. τηΝ υθέξειαΝ
εέθαιΝτοΝεουηπέΝSignal Extraction, πουΝαθοέΰει τηθ αθτέ τοιξηΝεαλτέζα, τηθ οποέα 

έθεταιΝ τοΝ ξλά τηΝ ηΝ υθατστηταΝ «ειαΰπΰάμΝ τουΝ άηατομ»Ν απσΝ ταΝ υπσζοιπαΝ τημΝ
εζαξι τοτετλαΰπθιεάμΝ υθσλγπ ημ,ΝπλοεειηέθουΝθαΝίεζτιπγοτθΝταΝ ηηιουλΰηγέθταΝ
ηοθτέζα. ΣοΝ εουηπέΝ Predict Values αθοέΰει τηθ εαλτέζαΝ Predict Values, σπου 

παλέξεταιΝηΝ υθατστηταΝει αΰπΰάμΝ ηηεέπθ,Ν ταΝοποέαΝτοΝπλσΰλαηηαΝυποζοΰέαειΝτηθΝ
τιηάΝ τημΝ αποξάμΝ τουΝ ΰεπει οτμ,Ν ίΪ ειΝ τουΝ πλο ιολι γέθτομΝ ηοθτέζουΝ ΰεπει οτμ. 
Σέζομ,ΝτοΝεουηπέΝExport Model αθοέΰει τηθ οηυθυηηΝεαλτέζα,Ν τηθΝοποέαΝοΝξλά τημΝ
ηπολεέΝθαΝειΪΰειΝτοΝ ηηιουλΰηγέθΝηοθτέζοΝ εΝ ιΪφολεμΝηολφέμΝαλξεέπθ. 
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ΜετΪΝ τηθΝ παλου έα ηΝ τουΝ παλσθτομΝ ζοΰι ηιεοτ,Ν ΰέθεταιΝ ηεζέτηΝ τοΝ πελιπτυ επθΝ
υποζοΰι ηοτΝηοθτέζπθΝΰεπει οτμΝηεΝτοΝGEOID DIGITAL,ΝσπουΝη πλυτηΝαφολΪΝέθαΝ
ετΝηετλά επθΝ τηθΝπελιοξάΝτημΝΚεθτλιεάμΝ ζζΪ αμΝεαιΝηΝ εττεληΝ τηθΝπελιοξάΝτπθΝ
ίολειο υτιευθΝ Π ,Ν εθυΝ τοΝ τέζομΝ παλου ιΪαοθταιΝ ταΝ υηπελΪ ηαταΝ πουΝ
ειάξγη αθΝεαιΝπλοτεέθοθταιΝγέηαταΝΰιαΝπελαιτέλπΝηεζέτη εαιΝίεζτέπ η. 
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3. Abstract 

       This thesis deals with the development of a software (GEOID DIGITAL) for 

calculating geoid models from different datasets, using modern methods from the 

literature. The programming code to create GEOID DIGITAL is written in MATLAB, 

while the design of the application took place in GUI design environment, GUIDE in 

MATLAB. 

The work begins with an overview of the different methods (geometric, gravimetric, 

combined) being found in the literature for determining local and regional geoid 

models. Then the mathematical justification of the methods used to calculate geoid 

models in this application (polynomial adjustment, adjustment of correction surface to 

the geoid model, gravimetric model with the Remove-Restore method and signal 

extraction methods: least squares collocation and weighted average) is analyzed. 

What follows is a general analysis of how to create GUI applications and afterwards 

the GEOID DIGITAL software is presented and the various data processing steps that 

take place in it are analyzed. 

TheΝmainΝprogram’sΝdesktopΝisΝtheΝData Management tab. When pressing a button in 

theΝtab’sΝtoolsΥΝpanel,ΝaΝwindow appears, that constitutes a data processing stage. The 

first button, Data Selection, opens the Insert Data Properties tab, in which users can 

select and define the data to import, from one or more datasets. The next button, Dtm 

File, opens the Import DTM File tab,ΝwhereΝaΝ region’sΝdigitalΝ terrainΝmodelΝcanΝbeΝ
imported. Statistic Analysis button opens the homonymous tab, which provides 

various tools of statistical data controls. Test Pts Selection button opens the Test Pts 

Selection tab, where users can select control points from the existing points of the 

imported dataset and/or introduce new ones. Next is the Surface Modelling button, 

that opens the Surf Modelling tab. In this, users can create and test various geoid 

models’Ν surfacesΝ andΝ theirΝ statistics, using the methods available in the program, 

selecting the optimum model. The Signal Extraction button that follows, opens the 

corresponding tab, in which the "signals" of the residuals resulting by the least 

squares method, can be extracted, in order to improve the created models. The Predict 

Values button opens the Predict Values tab, where users can import points on which 

the program subsequently calculates the value of geoid undulation under the 

determined geoid model. Finally, the Export Model button opens the homonymous 

tab, where users can export the generated model in various file formats. 

After the presentation of the software, comes the study of two geoid models 

calculation cases with GEOID DIGITAL, where the first is a dataset in the region of 

Central Greece and the second in the Northwest US region, while at the end the 

conclusions of this thesis are presented and issues for further study and improvement 

are proposed. 
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0. Ι ΓΩΓ  

 

τθ κηβΝ αθα λκηάΝ κυΝ πλκίζάηα κμΝ πλκ δκλδ ηκτΝ κυΝ η ΰΫγκυμΝ

εαδΝ κυΝ ξάηα κμΝ βμΝΰβμ 

       ΟΝ πλο ιολι ησμΝ τουΝ ηεΰέγουμΝ εαιΝ τουΝ ξάηατομ τημΝ ΓημΝ εέθαιΝ έθαΝ γέηαΝ πουΝ
απα ξσζη εΝτοθΝΪθγλπποΝαπσΝταΝποζτΝπαζαιΪΝξλσθιαέΝΠλυτοιΝοιΝ λξαέοιΝΈζζηθεμΝ
άταθΝ αυτοέΝ πουΝ α ξοζάγηεαθΝ ηεΝ αυτσΝ τοΝ πλσίζηηαέΝ ΔιΪφολεμΝ εθ ιαφέλου εμΝ
απσοειμΝ εαιΝ αθαφολέμΝ υθαθτυθταιΝ εΝ αλεετΪΝ αλξαέαΝ εεέηεθαΝ (Όηηλομ,Ν Θαζάμ,Ν
θαιέηαθ λομ,ΝΦιζσζαομ,ΝΠζΪτπθαμ,Ν λι τοτέζημ,ΝεέΪέ),ΝεθυΝαιιο ηηεέπτεμΝεέθαιΝοιΝ

πελιπτυ ειμΝ τουΝ ΠυγαΰσλαΝ εαιΝ τημΝ ξοζάμΝ τουΝ (ηκίΝ – ηίίΝ πέΧέ),Ν οιΝ οποέοιΝ
γεπλοτθταιΝ οι πλυτοιΝ πουΝ υιογέτη αθΝ τοΝ φαιλιεσΝ ξάηαΝ τημΝ ΰημ,Ν εαγυμΝ εαιΝ τουΝ
«πατέλαΝτημΝΓεπ αι έαμ»Ν λατο γέθηΝ(βιθΝ– 1λβΝπέΧέ),ΝοΝοποέομΝεέθαιΝοΝπλυτομΝπουΝ
υποζσΰι εΝηεΝαιιο ηηεέπτηΝαελέίειαΝτοΝηέΰεγομΝτημΝΰημΝαπσΝηετλά ειμ,ΝυιογετυθταμΝ
τοΝ φαιλιεσΝτημΝ ξάηαέ 

τηΝ υθέξεια,Ν ηετΪΝ απσΝ ηιαΝ ηαελΪΝ πελέο οΝ αλεετυθΝ αιυθπθΝ ξπλέμΝ ου ια τιεάΝ
πλσο οΝ τηθΝεπι τηηοθιεάΝ εέοηΝπζηθΝζέΰπθΝειαιλέ επθ,ΝιεειθΪειΝ τοθΝ1θο εαιΝ1ιο 
αιυθα,Ν εΝ υθ υα ησΝ εαιΝ ηεΝ τηθΝ πλσο οΝ τηθΝ τεξθοζοΰέαΝ τπθΝ ολΰΪθπθΝ (Fernel, 

Copernicus, Kepler, Galileo Galilei, Tycho Brahe, Snelling, Picard,Ν εέΪέ),Ν ηιαΝ θέαΝ
ζαηπλάΝπελέο ομΝ ΰιαΝ τηΝΓεπ αιτιεάΝ επι τάηη. ΣστεΝαλξέαειΝ θαΝαθαπττ εταιΝεαιΝ ηΝ
επέετα ηΝτουΝ φαιλιεοτΝ ξάηατομΝτημΝΰημΝ εΝεζζειπτιεσ,ΝαπσΝτιμΝπαλατηλά ειμΝτουΝ
ΓΪζζουΝ τλοθσηουΝRicher,Ν ΰιαΝ θαΝ έλγειΝ ζέΰαΝ ξλσθια αλΰστελαΝ οΝNewton πουΝ γαΝ
ηιζά ειΝ ΰιαΝ το,Ν πεπζατυ ηέθοΝ τουμΝ πσζουμ,Ν εζζειοοει έμΝ ξάηαΝ τημΝ ΰημΝ (Newton, 

Huygens).  

ΟιΝ επσηεθοιΝ αιυθεμΝ (1κομ εαιΝ 1λομ),Ν εέθαιΝ ηΝ πελέο ομΝ πουΝ πλαΰηατοποιοτθταιΝ
ηετλά ειμΝ τσιπθΝ ηε ηηίλιθυθΝ απ’Ν σπουΝ πλοετπτουθΝ εαιΝ οιΝ ια τΪ ειμ τουΝ
εζζειοοει οτμΝ ξάηατομΝτημΝΰημ,Ν ηζέΝοΝηεΰΪζομΝηηιΪιοθαμΝa, o ηιελσμΝηηιΪιοθαμΝb 

εαιΝηΝεπιπζΪτυθ ηΝf, (f = (a - b) / a )έΝΈτ ιΝέξουηεΝταΝεζζειοοει άΝτπθΝDelambre & 

Merchain, Everest, Airy, Bessel εαιΝταΝβΝεζζειοοει άΝτουΝClarkeέΝ πέ ημΝτηθΝεποξάΝ
αυτάΝιεειθοτθΝθαΝι λτοθταιΝτλιΰπθοηετλιεΪΝ έετυαΝ(Gauss). 

Σέζομ,ΝτοθΝβίο αιυθα,Ν(εαιΝά ηΝαπσΝταΝτέζηΝτουΝ1λου),ΝηεΝτηθΝειέζιιηΝτημΝτεξθοζοΰέαμΝ
εαιΝ τηθΝ εφετλε ηΝ θέπθΝ ολΰΪθπθΝ ΰιαΝ τηθΝ πλαΰηατοποέη ηΝ ΰεπ αιτιευθ,Ν
α τλοθοηιευθΝ εαιΝ ίαλυτηηετλιευθΝ παλατηλά επθ,Ν ει έλξεταιΝ πζέοθΝ υθαηιεΪΝ τοΝ
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επι τηηοθιεσΝ εθ ιαφέλοθΝ τημΝ ΰεπ αιτιεάμΝ εοιθστηταμΝ εαιΝ οΝ πλο ιολι ησμΝ τουΝ
ΰεπει οτμ,Ν ( ηζέΝ τπθΝ αποξυθΝ τουΝ απσΝ ταΝ ιΪφολαΝ εζζειοοει άΝ αθαφολΪμ),Ν εθυΝ
πλο ιολέαοθταιΝεαιΝθέαΝεζζειοοει άΝ(Helmert, Hayford, GRS 67, εέΪέ)ΝηεΝτεζευταέοΝ
τοΝ GRS 80, πουΝ υιογετάγηεεΝ απσΝ τηΝ ΔιεγθάΝ Έθπ ηΝ Γεπ αι έαμΝ εαιΝ Γεπφυ ιεάμΝ
(IUGG)Ν τοΝ 1λκίΝ εαιΝ τοΝ οποέοΝ εέθαιΝ αυτσΝ πουΝ ξλη ιηοποιεέταιΝ άηελαΝ τσ οΝ τηθΝ
ζζΪ αΝ ( Γ ,ΝHEPOS)Ν σ οΝ εαιΝ ιεγθυμέΝ ΠαλαεΪτπΝ παλατέγεταιΝ πέθαεαμΝ ηεΝ ταΝ

ευλιστελαΝεζζειοοει άΝπουΝεατΪΝεαιλοτμΝπλο ιολέ γηεαθ,ΝτηΝξλοθοζοΰέαΝτουμΝεαιΝ
τιμΝτιηέμΝτπθΝπαλαηέτλπθΝa εαιΝf: 

ζζ δοκ δ ΫμΝ( εΝπ λδ λκφάμ) Μ ΰΪζκμΝβηδΪικθαμΝ(a) πδπζΪ υθ βΝ(f) 
Everest (1830) 6377276 m 1 / 300.8 

Airy (1830) 6376542 m 1 / 299.3 

Bessel (1841) 6377397 m 1 / 299.15 

Clarke (1866) 6378206 m 1 / 294.98 

Clarke (1880) 6378245 m 1 / 293.5 

Helmert (1907) 6378200 m 1 / 298.3 

Hayford International (1924) 6378388 m 1 / 297.0 

Krassowsky (1942) 6378245 m 1 / 298.3 

GRS (1967) 6378160 m 1 / 298.247 

WGS (1972) 6378135 m 1 / 298.26 

Gaposhkin (1973) 6378140 m 1 / 298.256 

GRS (1980) 6378137 m 1 / 298.25722 

ΠέθαεαμΝ0-1μΝΣαΝευλδσ λαΝ ζζ δοκ δ άΝεαδΝκδΝπαλΪη λκέΝ κυμ 

μΝΚ φ α αΝ ΝΓ α α ,Ν ,Νβίίλ 

 

ζζ δοκ δ ΫμΝ εΝπ λδ λκφάμΝ( Π) 

       ΣοΝ εζζειοοει έμΝ εεΝ πελι τλοφάμΝ ( Π)Ν εέθαιΝ ηΝ επιφΪθειαΝ αθαφολΪμΝ πουΝ
ξλη ιηοποιεέταιΝ τηΝ Γεπ αι έαΝ άηελαέ ΠλοετπτειΝ απσΝ τηθΝ πελι τλοφάΝ ηιαμΝ
έζζειοημΝΰτλπΝαπσΝτοθΝηιελσΝτημΝΪιοθα,ΝπλομΝτοττοΝεαιΝοΝσλομΝ«εεΝπελι τλοφάμ»έΝ
έθαιΝ ιαιοθιεσ,Νεαγ’Νσ οθΝαπσΝ τοθΝ τλσποΝηεΝ τοθΝοποέοΝ ηηιουλΰεέται,Ν ηΝ τοηάΝ τουΝ

εζζειοοει οτμΝ ηεΝ τοΝ ι ηηελιθσ επέπε ο εέθαιΝ ετεζομΝ αετέθαμΝ έ ημΝ ηεΝ τοθΝ ηεΰΪζοΝ
ηηιΪιοθαΝ(a)ΝτημΝ«ΰεθε ιουλΰοτ»Νέζζειοημ,ΝσππμΝετεζοιΝ(ηιελστελημΝαετέθαμ)ΝεέθαιΝ
εαιΝ οιΝ τοηέμΝ τουΝ εζζειοοει οτμΝηεΝ σζαΝ ταΝ παλΪζζηζαΝ πλομΝ τοθΝ ι ηηελιθσΝ επέπε α,Ν
εθυΝοιΝηε ηηίλιθοέΝτου,Ν( ηζέΝοι τοηέμΝτουΝ ΠΝηεΝταΝεπέπε αΝπουΝεέθαιΝεΪγεταΝ τοΝ
ι ηηελιθσ επέπε ο εαιΝ πελιέξουθΝ τοθΝ ΪιοθαΝ πελι τλοφάμΝ του,Ν ηζέΝ τοθΝ ),Ν εέθαιΝ
εζζεέοειμΝ έ ιπθΝ ια τΪ επθΝ (a, b)Ν ηεΝ τηΝ «ΰεθε ιουλΰσ»Ν έζζειοηέΝ Πλο εΰΰέαειΝ τοΝ
ΰεπει έμΝ εΝαλεετΪΝεαζττελοΝίαγησΝαπσΝτηΝ φαέλαΝεαιΝ υΰξλσθπμΝέξειΝ ξετιεΪΝαπζάΝ
ηαγηηατιεάΝέεφλα ηέ  

ΈθαΝ ΰεπεεθτλιεσΝ εζζειοοει έμΝ έξειΝ τοΝ εέθτλοΝ τουΝ τοΝ εέθτλοΝ ηΪααμΝ τημΝ ΰημ,Ν οΝ
ΪιοθαμΝ υηηετλέαμΝτουΝ υηπέπτειΝηεΝτοθΝΪιοθαΝπελι τλοφάμΝτημΝεαιΝπλο αλησαεταιΝ
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σ οΝ τοΝ υθατσΝ εαζττελαΝ τοΝ ΰεπει έμΝ (ηέΰι τηΝ αποξά πελέΝ ταΝ 1ίίΝm, εθυΝ ΰιαΝ τηΝ
φαέλαΝηέΰι τηΝαποξάΝεέθαιΝπελέΝταΝ16 km).  

ΈθαΝ ηηεέοΝτημΝφυ ιεάμΝΰάιθημΝεπιφΪθειαμΝ(φέΰέε)Ναθτι τοιξέαεταιΝηεΝηοθα ιεσΝτλσποΝ
εΝέθαΝ ηηεέοΝτουΝεζζειοοει οτμ,ΝηεΝτηΝίοάγειαΝτπθΝΰεπ αιτιευθΝ υθτήθπθΝφ,Νζ,Νh. 

Έτ ι,ΝτοΝΰ π αδ δεσΝπζΪ κμΝ(φ) εθσμΝ ηηεέουΝεέθαιΝηΝΰπθέαΝπουΝ ξηηατέαειΝηΝευγεέαΝ
πουΝ ιέλξεταιΝ απσΝ τοΝ εθΝ ζσΰπΝ ηηεέοΝ εαιΝ εέθαιΝ εΪγετηΝ τοΝ εζζειοοει έμ,Ν ηεΝ τοΝ
ι ηηελιθσΝεπέπε οέΝΣοΝΰεπ αιτιεσΝπζΪτομΝ εθΝπλέπειΝθαΝ υΰξέεταιΝηεΝτοΝΰεπεεθτλιεσΝ
πζΪτομ,ΝτοΝοποέοΝεέθαιΝηΝΰπθέαΝπουΝ ξηηατέαειΝηΝεπιίατιεάΝαετέθαΝτουΝ ηηεέουΝηεΝτοΝ
ι ηηελιθσΝ επέπε ο,Ν (ταΝ τοΝαυτΪΝπζΪτηΝ υηπέπτουθΝσταθΝ τοΝ ηηεέοΝίλέ εεταιΝ τοθΝ
ι ηηελιθσΝάΝ τουμΝπσζουμ)έΝΣοΝΰ π αδ δεσΝηάεκμΝ(ζ) τουΝ ηηεέουΝεέθαιΝηΝΰπθέαΝπουΝ
ξηηατέαειΝ οΝ ηε ηηίλιθσμΝ τουΝ ηηεέουΝ ηεΝ τοθΝ ηε ηηίλιθσΝ τουΝGreenwich εαιΝ τοΝ
ΰ πη λδεσΝυοση λκΝ(h) τουΝ ηηεέουΝεέθαιΝηΝαπσ τα ηΝτουΝ ηηεέουΝτημΝφέΰέεΝαπσΝ
τοΝ έξθομΝ του,Ν εατΪΝ ηάεομΝ τημΝ εαγέτου,Ν πΪθπΝ τηθΝ επιφΪθειαΝ τουΝ εζζειοοει οτμέΝ
θ ειετιεσΝεέθαιΝτοΝ ξάηαΝπουΝαεοζουγεέμ 

          

δεσθαΝ0-ζμΝΓ π αδ δεΫμΝ υθ ήθ μ 

: www.geosolution.gr 
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      ηΝετλιαΝεεεεθτλστηταΝτουΝεζζειοοει οτμΝαθαφολΪμέΝΓιαΝτοΝGRS 

80, έξουηεΝτιμΝειάμΝτιηέμΝΰιαΝτιμΝπαλαηέτλουμΝτουΝεζζειοοει οτμμ 

       a = 6378137.000 m 

       b = 6356752.314 m 

     1f  = 298.257222101 

      e² = 0.006694380 

 

Γ π δ Ϋμ 

        Έθαμ ΰεθιεσμ ολι ησμ εατΪΝ τοθΝ J.C.F. Gauss (1777 – 1855), πλο ιολέαειΝ τοΝ
ΰεπει έμΝ πμΝ τηθ ι ο υθαηιεάΝ επιφΪθεια έζιημΝ εαιΝ πελι τλοφάμΝ τημΝ ΰημ ( ηζέΝ τοΝ
ΰεπηετλιεσΝ τσπο τπθΝ ηηεέπθΝ ηεΝ ταγελάΝ τιηάΝ τουΝ ΰάιθουΝ υθαηιεοτ),Ν πουΝ
πλο εΰΰέαεταιΝ εΝ αλεετΪΝ ιεαθοποιητιεσΝ ίαγησΝ (±1Ν m)Ν απσΝ τηΝ ηέ ηΝ τΪγηηΝ τημΝ
γΪζα αμΝ (ΜΘ),Ν εΪθΝ αυτάΝ ιολγπγεέΝ απσΝ τιμΝ επι λΪ ειμΝ τπθΝ παζιλλοιυθ,Ν τπθΝ
λευηΪτπθ,ΝτημΝηεταίοζάμΝτημΝπυεθστηταμΝεαιΝτουΝευηατι ηοτέΝΜεΝσλουμΝίαλττηταμ,Ν
τοΝΰεπει έμΝεέθαιΝηιαΝι ο υθαηιεάΝεπιφΪθεια,Ν εΝεΪγεΝ ηηεέοΝτημΝοποέαμΝηΝτιηάΝτουΝ
υθαηιεοτΝW τουΝΰάιθουΝπε έουΝίαλττηταμΝέξειΝτηθΝτιηάΝWo,Ν ηζέΝΰιαΝεΪγεΝ ηηεέοΝ
τημΝ επιφΪθειαμΝ τουΝ ΰεπει οτμ,Ν ι ξτειΝ Ν W = Wo. Όηπμ, αφ’Ν εθσμΝ ηΝ τΪγηηΝ τημΝ
γΪζα αμΝ εθΝαποτεζεέΝ ι ο υθαηιεάΝεπιφΪθειαΝειαιτέαμΝτπθΝαθέηπθ,ΝτπθΝλευηΪτπθΝ
εαιΝ ζοιπυθΝ παλαΰσθτπθΝ ειΝ αφ’Ν ετέλουΝ ηΝ επιφΪθειαΝ αυτάΝ πλοεετειθσηεθηΝ ταΝ
ηπειλπτιεΪΝτηάηατα,ΝπελθΪειΝεΪτπΝαπσΝτιμΝε αφιεέμΝηΪαεμΝπουΝτημΝα εοτθΝίαλυτιεάΝ
έζιηΝεαιΝτηθΝ τλείζυθουθέ 

Ν επιφΪθειαΝ τουΝ ΰεπει οτμΝ εέθαιΝ ηΝ αφετηλέαΝ ηέτλη ημΝ τπθΝ κλγκη λδευθΝ
υοκηΫ λπθΝ( ),ΝταΝοποέαΝηετλυθταιΝεατΪΝηάεομΝτημΝεαταεολτφουέΝ ΝεαταεσλυφομΝ
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εΝ έθαΝ ηηεέοΝ τημΝ φέΰέεΝ εέθαιΝ ηιαΝ υθαηιεάΝ ΰλαηηάΝ (εαηπτζηΝ ειΝ σξιΝ ευγεέα),Ν πουΝ
ηηαέθειΝ στιΝ εέθαιΝ εΪγετηΝ τιμΝ ι ο υθαηιεέμΝ επιφΪθειεμΝ (ειΝ εποηέθπμΝ εαιΝ τοΝ
ΰεπει έμ)Ν εαιΝ τοΝ ιΪθυ ηαΝ τημΝ ίαλττηταμΝ εφΪπτεταιΝ εΝ εΪγεΝ ηηεέοΝ τημέΝ Ν
πελιΰλαφάΝ τημΝ επιφΪθειαμΝ τουΝ ΰεπει οτμΝ ΰέθεταιΝ ηεΝ τηθΝ απκξάΝ άΝ υοση λκΝ κυΝ
ΰ π δ κτμΝ (Ν) απσΝ εΪποιοΝ εζζειοοει έμΝ αθαφολΪμέΝ Ν αποξάΝ τουΝ ΰεπει οτμΝ έξειΝ
γετιεάΝ τιηάΝ σταθΝ τοΝ ΰεπει έμΝ εέθαιΝ πΪθπΝ απσΝ τοΝ εζζειοοει έμΝ εαιΝ αλθητιεάΝ τηθΝ
αθτέγετηΝπελέπτπ ηέΝ Ν γεηεζιυ ημΝ ξέ ηΝπουΝ υθ έειΝ ταΝ τλέαΝυοσηετλαΝ (h, H, N) 

εέθαιΝηΝειάμμ 

h = H + N 

ΌζαΝταΝπαλαπΪθπΝ υθοοέαοθταιΝ τοΝ ξάηαΝπουΝαεοζουγεέμ 

               

δεσθαΝ0-ημΝ πδφΪθ δ μΝαθαφκλΪμΝεαδΝυοση λα 

 

ΌππμΝφαέθεταιΝεαιΝ τοΝπαλαπΪθπΝ ξάηα,ΝτοΝΰεπηετλιεσΝυοσηετλοΝ(h)ΝηετλιέταιΝεατΪΝ
ηάεομΝτημΝεαγέτουΝ τοΝεζζειοοει έμΝ(ευγεέαΝΰλαηηά),ΝεθυΝτοΝολγοηετλιεσΝ( )ΝεατΪΝ
ηάεομΝτημΝεαταεολτφουΝ (εαηπτζηΝΰλαηηά)έΝ πέ ημ,ΝηΝπλοίοζάΝτουΝ ηηεέουΝ Ν τημΝ
φέΰέεΝ πΪθπΝ τοΝ εζζειοοει έμΝ εατΪΝ ηάεομΝ τημΝ εαγέτουΝ ( ηηεέοΝ e – πλοίοζάΝ
Helmert), ιαφέλειΝ απσΝ τηθΝ πλοίοζάΝ τουΝ πΪθπΝ τοΝ ΰεπει έμΝ εατΪΝ ηάεομΝ τημΝ
εαταεολτφου ( ηηεέοΝ g) εαιΝτηθΝαπσΝεεεέΝπλοίοζάΝ(τουΝ g)ΝπΪθπΝ τοΝεζζειοοει έμΝ
εατΪΝηάεομΝτημΝεαγέτουΝ ( ηηεέοΝ g΄Ν - πλοίοζάΝPizzetti). ΌηπμΝηΝαπσ τα ηΝ ( g΄-

e) εέθαιΝηιελάΝ (ξΝγίΝcm)ΝεαιΝ εθΝεπηλεΪαειΝπμΝπλομΝτοΝυοσηετλοΝτουΝ ηηεέουΝ έΝ
MεΝαελέίειαΝξιζιο τοτΝοιΝ τοΝαυτέμΝπλοίοζέμΝεέθαιΝι ο τθαηεμΝειΝΪλαΝ εξσηα τεΝτηΝ
γεηεζιυ ηΝ ξέ ηΝ  h = H + N. 
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Ν ειεσθαΝ πουΝ αεοζουγεέΝ εέθαιΝ εθ ειετιεάΝ ΰιαΝ τηθΝ εαζττεληΝ εαταθση ηΝ τπθΝ
επιφαθειυθΝαθαφολΪμΝπουΝπελιΰλΪφοθται παλαπΪθπ,ΝεαγυμΝεαιΝΰιαΝτηΝ ξέ ηΝτουμΝηεΝ
τηΝφέΰέεμ 

 

δεσθαΝ0-θμΝ πδφΪθ δ μΝαθαφκλΪμΝ βΝΓ π αδ έα 

μΝel.wikipedia.org 

 

εκπσμΝ– δΪλγλπ βΝ λΰα έαμ 

ΟΝ εοπσμΝ τημΝ παλοτ ημΝ ελΰα έαμΝ επιεεθτλυθεταιΝ τηΝ ηηιουλΰέαΝ εθσμΝ
ζοΰι ηιεοτ (GEOID DIGITAL), τοΝοποέοΝηέ αΝαπσΝέθαΝΰλαφιεσΝπελιίΪζζοθΝγαΝ έθειΝ
τοθΝ ξλά τηΝ τηΝ υθατστηταΝ θαΝ ζαηίΪθειΝ εαιΝ θαΝ εθ πηατυθειΝ ιαφσλπθΝ ει υθΝ
ε οηέθαΝηετλά επθ,ΝίΪ ειΝτπθΝοποέπθΝθαΝπλο ιολέαειΝτηθΝεπιφΪθειαΝτουΝΰεπει οτμΝ
τηθΝ πελιοξάΝ εθ ιαφέλοθτομ,Ν ηεΝ σ οΝ τοΝ υθατσθΝ εαζττεληΝ αελέίειαέΝ Ν οζοέθαΝ
αυιαθσηεθηΝ ξλά ηΝ τουΝ υ τάηατομΝGPS ηεΝ τοΝ οποέοΝ πλο ιολέαοθταιΝ ΰεπηετλιεΪΝ
υοσηετλα,Ν εαγι τΪΝ οζοέθαΝ εαιΝ επιταετιεστεληΝ τηθΝ αθΪΰεηΝ ξλά ημΝ «εαζυθ»Ν
ηοθτέζπθΝ ΰεπει οτμΝ απσΝ ταΝ οποέαΝ γαΝ ειΪΰοθταιΝ ταΝ ολγοηετλιεΪΝ υοσηετλαΝ ηεΝ
ιεαθοποιητιεάΝαελέίεια,ΝξπλέμΝτηθΝαθΪΰεηΝτημΝεπέποθημΝεαιΝξλοθοίσλουΝ ια ιεα έαμΝ
τημΝΰεπηετλιεάμΝξπλο τΪγηη ημέ 

Νελΰα έαΝ ιαλγλυθεταιΝ εΝ τοΝηέληέΝΣοΝ ΄ΝηέλομΝ(γεπλητιεσ)ΝαποτεζεέταιΝαπσΝταΝ
εεφΪζαιαΝ1ΝεαιΝβ,Ν εθυΝ τοΝ ΄ΝηέλομΝ (πλαετιεσ)ΝαπσΝ ταΝεεφΪζαιαΝγ,ΝζΝεαιΝηέΝτοΝ1ο 
εεφΪζαιο,ΝΰέθεταιΝηιαΝΰεθιεάΝαθαφολΪ τιμΝηεγσ ουμΝπλο ιολι ηοτΝτουΝΰεπει οτμέΝ
Παλου ιΪαοθταιΝ παλα εέΰηαταΝ ηεγσ πθΝ απσΝ τηΝ ιεγθάΝ ίιίζιοΰλαφέα,Ν εθυΝ
πλαΰηατοποιεέταιΝ εαιΝ ηΝ ηαγηηατιεάΝ αθΪζυ ηΝ εαιΝ πελιΰλαφάΝ τπθΝ ηεγσ πθΝ πουΝ
υζοποιοτθταιΝ ταΝ πζαέ ιαΝ τημΝπαλοτ ημΝ ελΰα έαμΝεατΪΝ τηθΝαθΪπτυιηΝ τουΝ software 

GEOID DIGITAL. 
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τοΝβο εεφΪζαιο,Ν έθοθταιΝεΪποιεμΝΰεθιεέμΝπζηλοφολέεμΝΰιαΝτοΝΰλαφιεσΝπελιίΪζζοθΝ
ξλά τηΝ (GUI). Παλου ιΪαοθταιΝ οιΝ τλσποιΝ ξε έα ημ εαιΝ σηη ημΝ ηιαμΝ GUI 

εφαληοΰάμΝ εαιΝ έθεταιΝ έθαΝ παλΪ ειΰηαΝ ηηιουλΰέαμΝ ηιαμΝ απζορεάμΝ τέτοιαμΝ
εφαληοΰάμ,Νηέ πΝτουΝπελιίΪζζοθτομΝGUIDE τημΝMATLAB. 

τοΝγο εεφΪζαιο,Ν πελιΰλΪφεταιΝ αθαζυτιεΪΝοΝ ξε ια ησμΝ εαιΝ ηΝ σηη ηΝ τουΝGEOID 

DIGITAL,ΝεθυΝεπέ ημΝαθαζτεταιΝηΝεπειελΰα έαΝτπθΝ ε οηέθπθΝπουΝζαηίΪθειΝξυλαΝ
εΝεΪγεΝίάηαΝτουΝπαλσθτομΝζοΰι ηιεοτέ 

τοΝζο εεφΪζαιο,ΝΰέθεταιΝηεζέτηΝ τοΝπελιπτυ επθΝ(πελιοξέμΝΚεθτλιεάμΝ ζζΪ αμΝεαιΝ
ολειο υτιευθΝ Π ),Ν σπουΝ υποζοΰέ τηεαθΝ ιΪφολαΝ ηοθτέζαΝ ΰεπει οτμΝ ηεΝ τοΝ

GEOID DIGITALέΝ Παλου ιΪαοθταιΝ ηΝ επειελΰα έαΝ τπθΝ ε οηέθπθ,Ν ταΝ
υποζοΰι γέθταΝ ηοθτέζα,Ν εαγυμΝ εαιΝ οιΝ ιΪφολοιΝ τατι τιεοέΝ έζεΰξοιΝ πουΝ
πλαΰηατοποιάγηεαθΝΰιαΝτηθΝαιιοζσΰη άΝτουμέ 

Σέζομ,Ν τοΝηο εεφΪζαιο,Νπαλου ιΪαοθταιΝταΝ υηπελΪ ηαταΝπουΝειάξγη αθΝαπσΝτηθΝ
παλοτ αΝ ελΰα έαΝ εαιΝ πλοτεέθοθταιΝ ιΪφολαΝ αιιο ηηεέπταΝ γέηαταΝ ΰιαΝ πελαιτέλπΝ
ηεζέτηέ 
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Μ ΡΟΝΝ μ                    
Π ΡΙΝΜ ΘΟ ΩΝΝ

ΠΡΟ ΙΟΡΙΜΟΤ ΣΟΤΝ
Γ Ω Ι ΟΤ Κ ΙΝ ΜΙΟΤΡΓΙ  

Φ ΡΜΟΓΩΝΝΓΡ ΦΙΚΟΤΝ
Π ΡΙ ΛΛΟΝΣΟΝΧΡ Σ Ν

(GUI) 

 

1. Κ φΪζαδκ 1
κ
: ΜΫγκ κδΝπλκ δκλδ ηκτΝ κυΝΓ π δ κτμ 

 

1.1. Γ θδεΪΝπ λέΝη γσ πθΝπλκ δκλδ ηκτΝ κυΝΰ π δ κτμ 

       ΟΝ πλο ιολι ησμΝ τουΝ ΰεπει οτμΝ ( εΝ τοπιεσΝ εαιΝ πελιφελειαεσΝ ευλέπμΝ επέπε ο,Ν
αζζΪΝ εαιΝ εΝ παΰεσ ηιο)Ν εέθαιΝ έθαΝ γέηαΝ πουΝ απα ξοζεέΝ εΝ ηεΰΪζοΝ ίαγησΝ τηθΝ
παΰεσ ηιαΝ ΰεπ αιτιεάΝ εοιθστηταέΝ υτσΝ απολλέειΝ απσΝ τηθΝ ευεοζέαΝ πουΝ παλέξειΝ τοΝ
GPS εΝ ξέ ηΝηεΝτιμΝηεγσ ουμΝτημΝεζα ιεάμΝτοποΰλαφέαμ,ΝΰεΰοθσμΝπουΝέξειΝεΪθειΝ
σζοΝεαιΝπιοΝεπιταετιεάΝτηθΝαθΪΰεηΝτπαλιημΝηοθτέζπθΝΰεπει οτμΝαελιίεέαμ ειΝαυτσΝ
ιστιΝ ΰθπλέαοθταμΝηεΝηιαΝ ιεαθοποιητιεάΝαελέίειαΝ (πέξέΝ ζέΰπθΝ cm)Ν τηθΝαποξάΝΝ τουΝ
ΰεπει οτμΝ εΝέθαΝ ηηεέοΝ(άΝτηΝ ιαφολΪΝΔΝ τημΝαποξάμΝηεταιτΝβΝ ηηεέπθ),ΝηπολοτηεΝ
ηεΝτηΝξλά ηΝτουΝGPS θαΝπλο ιολέ ουηεΝτοΝολγοηετλιεσΝυοσηετλοΝτουΝαητοτηεθουΝ
ηηεέουΝ(ηεΝαελέίειαΝηελιευθΝcm),Ν τηφπθαΝηεΝτηΝγεηεζιυ ηΝ ξέ ηΝ Ν ΝοΝh – N , 

ξπλέμΝτηθΝαθΪΰεηΝεετεζέ επμΝτημΝ ια ιεα έαμΝτημΝΰεπηετλιεάμΝξπλο τΪγηη ημ, πουΝ
ηπολεέΝ θαΝ υ ειΝ αελιίέ τελαΝ αποτεζέ ηατα,Ν αζζΪΝ εέθαιΝ αλεετΪΝ ξλοθοίσλα εαι 
υοηζοτΝεσ τουμέΝΓιαΝ τοθΝζσΰοΝαυτσΝ υθεξέαοθταιΝοιΝ πλο πΪγειεμ,ΝαιιοποιυθταμΝ τηΝ
ΰθυ ηΝ εαιΝ ταΝ ελΰαζεέαΝ απσΝ τιμΝ ά ηΝ υπΪλξου εμΝ ηεγσ ουμ,Ν ΰιαΝ τηθΝ αθΪπτυιηΝ θέπθΝ
ηεγσ πθΝπλο ιολι ηοτΝτουΝΰεπει οτμΝπουΝγαΝηπολοτθΝθαΝ υθ υΪαουθΝτηθΝπζηγυλαΝ
τπθΝ ιαφολετιεάμΝπλοέζευ ημΝ ε οηέθπθ πουΝεέθαιΝπλο ίΪ ιηαΝ άηελα . 

 θαζσΰπμΝ τπθΝ ε οηέθπθ πουΝ ξλη ιηοποιοτθταιΝ εΝ εαγεηιΪΝ ειΝ αυτυθΝ ΰιαΝ τοθ 

υποζοΰι ησΝ τουΝ ηοθτέζου,Ν οιΝ ηέγο οιΝ πλο ιολι ηοτΝ τουΝ ΰεπει οτμ,Ν ιαελέθοθταιΝ
τιμΝειάμΝεατηΰολέεμμ 
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 αλυ βη λδεΫμ (Gravimetric),Ν οιΝ οποέεμΝ ξλη ιηοποιοτθΝ ηετλά ειμΝ
ίαλττηταμ,Ν εΝ υθ υα ησΝ ηεΝ ηοθτέζαΝ φαιλιευθΝ αληοθιευθΝ εαιΝ ηοθτέζαΝ
τοποΰλαφέαμέΝΧλη ιηοποιοτθταιΝ εΝτοπιεσ,ΝπελιφελειαεσΝεαιΝπαΰεσ ηιοΝεπέπε οέ 

 λκΰ π αδ δεΫμΝ(Astrogeodetic), πουΝξλη ιηοποιοτθΝτιμΝ υθι τυ εμΝ(ι,Νη)Ν
τημΝαπσεζι ημΝ τημΝεαταεολτφουΝ (αυτοτεζυμΝάΝ υθ υα τιεΪΝηεΝηοθτέζαΝ φαιλιευθΝ
αληοθιευθΝεαιΝαθπηαζέεμΝίαλττηταμ)έ 

 Γ πη λδεΫμΝ (Geometric),Ν οιΝ οποέεμΝ ξλη ιηοποιοτθΝ ε οηέθαΝ GPS εαιΝ
ΰεπηετλιεάμΝ ξπλο τΪγηη ημΝ (h εαιΝ Ν αθτέ τοιξα)Ν εαιΝ ηεΝ εατΪζζηζεμΝ ηεγσ ουμΝ
παλεηίοζάμ,Νπλο εΰΰέαουθΝτοΝΰεπει έμΝ εΝτοπιεσΝεπέπε οέ 

 υθ υα δεΫμΝ (Combination),Ν πουΝ ξλη ιηοποιοτθΝ ετελοΰεθάΝ ε οηέθαΝ εαιΝ
αποτεζοτθΝ υθ υα ησΝτπθΝπαλαπΪθπΝηεγσ πθέ 

Ό οθΝαφολΪΝ τηΝηεγο οζοΰέα πουΝαεοζουγεέταιΝ ΰιαΝ τουμΝ επιηέλουμΝυποζοΰι ηοτμ,Ν
ξπλέαοθταιΝ εμ 

 Οζκεζβλπηα δεΫμΝ(Integral),ΝοιΝοποέεμΝξλη ιηοποιοτθΝττπουμΝοζοεζάλπ ημΝ
πουΝ ξετέαοθταιΝ ηεΝ ταΝ ΰεπ αιτιεΪΝ υθολιαεΪΝ πλοίζάηαταΝ εαιΝ ξλη ιηοποιοτθΝ
ε οηέθαΝαπσΝηετλά ειμΝ ιαφσλπθΝπαλαηέτλπθΝτουΝπε έουΝίαλττηταμΝ(πέξέΝΔg,ΝΝ,Νι,Ν
η,Ν εζπέ),Ν τηΝ φέΰέεέΝ Χλη ιηοποιοτθΝ εέτεΝ τεξθιεέμΝ αλιγηητιεάμΝ οζοεζάλπ ημΝ εέτεΝ
φα ηατιεάμ,Ν ηεΝ τηΝ εττεληΝ εατηΰολέαΝ θαΝ έξειΝ τοΝ πζεοθέετηηαΝ τουΝ ταξττελουΝ
υποζοΰι ηοτέ 

  κξα δεΫμ (Stochastic), πουΝ τηλέαοθταιΝ εΝ ια ιεα έεμΝ παλεηίοζάμΝ
ηεταιτΝ τπθΝ ηετλά επθΝ τπθΝ ιαφσλπθΝ παλαηέτλπθΝ τουΝ πε έουΝ ίαλττηταμΝ εαιΝ εΝ
υθαλτά ειμΝ υηηεταίζητστηταμ,Ν πουΝ πλοετπτουθΝ εεΝ τπθΝ ιαγέ ιηπθΝ αυτυθΝ
ηετλά επθέ 

 

1.2. Παλα έΰηα αΝη γσ πθΝαπσΝ βΝ δ γθάΝίδίζδκΰλαφέα 

       ΓιαΝ θαΝ ΰέθουθΝ αθτιζηπτέμΝ οιΝ τΰξλοθεμΝ τΪ ειμΝ πμΝ πλομΝ τοθΝ πλο ιολι ησΝ τουΝ
ΰεπει οτμ,ΝαζζΪΝεαιΝτοΝπουΝευηαέθοθταιΝταΝεπέπε αΝτημΝαελέίειαμΝπουΝεπιτυΰξΪθοθταιΝ
ηεΝ τηθΝ εεΪ τοτεΝ ξλη ιηοποιοτηεθηΝ ηέγο ο,Ν παλατέγεθταιΝ εθΝ υθτοηέα,Ν ηελιεΪΝ
παλα εέΰηαταΝηεγσ πθΝπλο ιολι ηοτΝτουΝΰεπει οτμΝαπσΝτηΝ ιεγθάΝίιίζιοΰλαφέαμ 

 Π λδφ λ δαεΪ ηκθ Ϋζα ΰ π δ κτμ: (1) Africa Geoid Project 2003 – 

Preliminary Geoid Model of Africa – AGP2003, (2) Tanzania Geoid 2007 – 

TZG07: ( .: P. E. Ulotu, L. E. Sjoberg,Ν “Geoid Model of Tanzania from Sparse 

and Varying Gravity Data Density by the KTH Method”,Ν Stockholm, 2009),              

(3) Turkish Geoid 2003 – TG03: ( .: B. Erol, S. Erol,Ν “GNSS in Practical 

Determination of Regional Heights”,ΝTurkey), (4) Canadian Geoid Model – GARR 

98: ( .: G. Fotopoulos, C. Kotsakis, M. G. Sideris, “Evaluation of Geoid models 
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and their use in combined GPS/Levelling/Geoid height Network Adjustments”,Ν
Calgary-Canada, 1999), (5) Μκθ Ϋζκ ΰ π δ κτμ ( κπδεσ) βθ υλτ λβ π λδκξά 

βμ Θ /θέεβμ: ( έμΝ έ έΝ ο ,Ν έΝΚα α ,ΝΓέΝΚ ,Ν έΝ υ -

Κο ο ,Ν ΧέΝ ,Ν έΝ που ο ,Ν Ηέ έΝ α ,Ν έΝ Φ ου,Ν
« ο ο Ν οπ ο Ν ο ουΝ Γ ο Ν υ υ ο α Ν Ν GPS, 

α α Ν α Ν ο α έΝ φα ο Ν Ν υ Νπ ο Ν ΝΘ ή »,Ν1λλλ):  

 

ταΝ παλα εέΰηαταΝ πουΝ αθαφέλοθταιΝ παλαπΪθπ,Ν εαγυμΝ εαιΝ εΝ ποζζέμΝ ΪζζεμΝ
πελιπτυ ειμ,Νξλη ιηοποιάγηεεΝηΝηέγο ομΝRemove – Restore,ΝΰιαΝτηΝ ηηιουλΰέαΝεθσμΝ
ίαλυτηηετλιεοτΝ ηοθτέζουΝ ΰεπει οτμ, τοΝ οποέοΝ τηΝ υθέξειαΝ πλο αλησ τηεε τιμΝ
τιηέμΝτουΝΝΝπουΝπλοάζγαθΝαπσΝηετλά ειμΝGPS/ξπλο τΪγηη ημ (GPS/Levelling) τηθΝ
πελιοξά,Ν ηεΝ τηΝ ίοάγειαΝ ιολγπτιεάμΝ επιφΪθειαμΝ (corrector surface)έΝ  τεξθιεά 

Remove – Restore εέθαιΝηΝπζέοθΝ υθάγημΝηέγο ομΝπλο ιολι ηοτΝτουΝΰεπει οτμΝ εΝ
τοπιεσΝεαιΝ πελιφελειαεσΝ επέπε οέΝ Ϊ ειΝ αυτάμ,Ν ηΝ αποξάΝΝΝ τουΝ ΰεπει οτμΝ ΰιαΝ εΪγεΝ
ηηεέοΝτημΝυπσΝηεζέτηΝπελιοξάμ,ΝυποζοΰέαεταιΝπμΝειάμμ 

(1.1)    ΝΝοΝΝGM + NΔg + Nind   

σπουμΝτοΝΝGM εέθαιΝηΝ υθει φολΪΝτουΝηεΰΪζουΝηάεουμΝετηατομΝ τηθΝ υθοζιεάΝτιηάΝ
τουΝ ΝΝ εαιΝ υποζοΰέαεταιΝ απσΝ έθαΝ ιαγέ ιηο ΰεπ υθαηιεσ ηοθτέζο,Ν τοΝ N g 

υποζοΰέαεταιΝ απσΝ τηθΝ ειέ π ηΝ τουΝ Stokes εαιΝ τοΝ Nind εεφλΪαειΝ τηΝ ζεΰσηεθηΝ
ευτελετου αΝ επέ λα ηΝ τημΝ τοποΰλαφέαμΝ (indirect effect). θαζυτιεστεληΝ
παλου έα ηΝτημΝ(1έ1)Νπαλου ιΪαεταιΝ τηθΝπαλΪΰλαφοΝ1έγΝτημΝπαλοτ ημΝελΰα έαμέ 

ταΝπαλα εέΰηαταΝπουΝαθαφέλγηεαθΝπαλαπΪθπ,ΝταΝαποτεζέ ηαταΝτημΝηεγσ ουΝάταθΝ
εθΝ ΰέθειΝ ιεαθοποιητιεΪΝ υθαλτά ειΝ πΪθτοτεΝ εαιΝ τουΝ αλιγηοτΝ τπθΝ ιαγέ ιηπθΝ
ηετλά επθ,Ν τημΝ εαταθοηάμΝ εαιΝ τουΝ ττπουΝ αυτυθέΝ τηθΝ πελέπτπ ηΝ τουΝTGίγΝ έΰιθεΝ
έζεΰξομΝ εΝ1λιΝ ηηεέαΝΰθπ τοτΝΝΝ(GPS/Levelling)ΝειΝαθαφέλεταιΝηιαΝηέ ηΝαελέίειαΝ
(RMS)ΝτημΝτΪιημΝτουΝ±ΝκέγΝcm,ΝπουΝγεπλεέταιΝαλεετΪΝιεαθοποιητιεάέΝΌ οθΝαφολΪΝτοΝ
AGPβίίγ,ΝεζέΰξγηεεΝηΝίεζτιπηέθηΝέε ο ηΝτουΝ(AGPβίίθ)Ν τηθΝ ζΰελέαΝεαιΝ τηΝΝέΝ
φλιεάΝεαιΝίλέγηεεΝθαΝέξειΝηέ ηΝαελέίειαΝ±βιΝcm εαιΝ±18 cm,Ναθτέ τοιξαέΝΩ τσ οΝ

οΝ έζεΰξομΝ έΰιθεΝ ηεΝ ηιελσΝ αλιγησΝ ηηεέπθ,Ν ( τηθΝ ζΰελέαΝ οΝ έζεΰξομΝ πελιεζΪηίαθεΝ
ησζιμΝ1ζΝ ηηεέα,Ν εθυΝ τηΝΝέΝ φλιεάΝθβ)ΝεαιΝ ε οηέθουΝστιΝ εθΝίλέγηεαθΝ τοιξεέαΝ
ΰιαΝ τιμΝ ζοιπέμΝ ξυλεμ,Ν εθΝ ηπολεέΝ θαΝ ειαξγεέΝ εΪποιοΝ α φαζέμΝ υηπέλα ηαέΝ ΓιαΝ τοΝ
GARRλκ,Ν οΝ έζεΰξομΝ πλαΰηατοποιάγηεεΝ εΝ 1γίίΝ πελέπουΝ ηηεέαΝ ΰθπ τοτΝΝ,Ν σπουΝ
ηετΪΝ τηΝ ξλά ηΝ ζ-παλαηετλιεάμΝ ιολγπτιεάμΝ επιφΪθειαμ,Ν ίλέγηεεΝ θαΝ έξειΝ ηέ ηΝ
αελέίειαΝτημΝτΪιημΝτπθΝ±1ζΝcm,ΝπουΝεέθαιΝαλεετΪΝιεαθοποιητιεά,Ν ε οηέθουΝεαιΝτουΝ
ηεΰέγουμΝ τημΝ πελιοξάμέΝ Σέζομ,Ν ΰιαΝ τηθΝ ευλττεληΝ πελιοξάΝ τημΝ Θε ήθέεημΝ (πελιοξάΝ
ηεζέτημμΝζίέβηºΝ≤ΝφΝ≤Νζ1ºΝεαιΝββέηίºΝ≤ΝζΝ≤Νβζέβηº),ΝοΝέζεΰξομΝπλαΰηατοποιάγηεεΝ εΝ
βλΝ ηηεέαΝ(GPS/Levelling)ΝεθτσμΝτημΝπελιοξάμΝζίέζίºΝ≤ΝφΝ≤ΝζίέιηºΝεαιΝββέλίºΝ≤ΝζΝ≤Ν
βγέζίºΝεαιΝηΝηέ ηΝαελέίειαΝίλέγηεεΝέ ηΝηεΝκέγΝcm,ΝπουΝελέθεταιΝιεαθοποιητιεά. 

 

 ΣκπδεΪΝ ηκθ ΫζαΝ ΰ π δ κτμΝ βθΝ Σκυλεέα,Ν δμΝ υλτ λ μΝ π λδκξΫμμΝ (1)Ν
βμΝΚπθ αθ δθκτπκζβμ,Ν(β)Ν κυΝαΰΰΪλδκυΝπκ αηκτ,Ν(γ)Ν βμΝ παλξέαμΝΣ αθεδλέΝ

( έμΝ B. Erol, S. Erol,Ν “GNSS in Practical Determination of Regional Heights”,Ν
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Turkey), (4)Ν βμΝ ητλθβμ ( έμΝ B. Erol, R. Nurhan,Ν “Precise Local Geoid 

Determination to Make GPS Technique More Effective in Practical Applications of 

Geodesy”,ΝTurkey): 

 

τιμΝ πελιπτυ ειμΝ τημΝ ΚπθήποζημΝ εαιΝ τουΝ αΰΰΪλιου,Ν έΰιθεΝ πλο ιολι ησμ 
ΰεπηετλιεοτΝ ηοθτέζουΝ ΰεπει οτμΝ ηεΝ τηΝ ηέγο οΝ τημΝ ποζυπθυηιεάμΝ πλο αληοΰάμέΝ
υΰεεελιηέθαΝ τηθ ΚπθήποζηΝ ξλη ιηοποιάγηεαθΝ 1ίίηΝ ηηεέα ΰθπ τοτΝ ΝΝ
(GPS/Levelling)Ν ΰιαΝ τηΝ ηηιουλΰέαΝ τουΝ ηοθτέζουΝ ( ηηεέαΝ αθαφολΪμ – ε πτελιεσμΝ
έζεΰξομ) εαιΝβίίΝ ηηεέαΝΰθπ τοτΝΝΝΰιαΝτοθΝέζεΰξοΝτουΝηοθτέζουΝ( ηηεέαΝεζέΰξου – 

ειπτελιεσμΝέζεΰξομ),ΝεθυΝ τοΝαΰΰΪλιοΝληΝ ηηεέαΝαθαφολΪμΝεαιΝ1ζΝ ηηεέαΝεζέΰξουέΝ
τηφπθαΝ ηεΝ τηΝ ηέγο οΝ αυτά,Ν ΰέθεταιΝ εζαξι τοτετλαΰπθιεάΝ πλο αληοΰάΝ ηιαμΝ
ποζυπθυηιεάμΝ επιφΪθειαμ,Ν τιμΝ ιαγέ ιηεμΝ τιηέμΝ τημΝ αποξάμΝ τουΝ ΰεπει οτμέΝ ΟιΝ
ηετλά ειμΝ (n)Ν εέθαιΝ οιΝ ιαγέ ιηεμΝ τιηέμΝ τουΝ ΝΝ εαιΝ οιΝ Ϊΰθπ τεμΝ εαγολι τιεέμΝ
παλΪηετλοιΝ (m)Ν εέθαιΝ οιΝ υθτεζε τέμΝ τουΝ ποζυπθτηουέ τηθΝΚπθήποζηΝ επιζέξγηεεΝ
εατσπιθΝ οειηυθ,ΝποζυπθυηιεάΝεπιφΪθειαΝηου ίαγηοτΝεαιΝ τοΝαΰΰΪλιοΝζου ίαγηοτέΝ
ΣαΝ αποτεζέ ηατα,Ν σππμΝ άταθΝ φυ ιεσ,Ν άταθΝ ποζτΝ εαζττελαΝ τηθΝ Κπθήποζη,Ν
ε οηέθουΝ τουΝ ηεΰΪζουΝ αλιγηοτΝ ηηεέπθΝ εαιΝ τημΝ πυεθάμΝ εαταθοηάμΝ τουμ,Ν εΝ
αθτι ια τοζάΝ ηεΝ τιμΝ ζέΰεμΝ ηετλά ειμΝ τοΝ αΰΰΪλιοέΝ τοθΝ πέθαεαΝ πουΝ αεοζουγεέ,Ν
υθοοέαοθταιΝταΝαποτεζέ ηαταΝτπθΝ τατι τιευθΝεζέΰξπθΝτπθΝβΝπελιοξυθ,ΝεαγυμΝεαιΝ
ταΝαποτεζέ ηαταΝτημΝ τΰελι ημΝηεΝτοΝTG03 τιμΝέ ιεμΝπελιοξέμΝ(αλι τελΪΝΚπθήποζη,Ν
ειιΪΝαΰΰΪλιομ,ΝταΝαποτεζέ ηαταΝεέθαιΝ εΝcm, πζηθΝτουΝR2

 πουΝεέθαιΝα ιΪ τατομ)μ 
 

 

ΠέθαεαμΝ1-1: Απκ ζΫ ηα αΝ πθΝ α δ δευθΝ ζΫΰξπθΝ δμΝπ λδκξΫμΝ βμΝΚπθήπκζβμΝ
(αλδ λΪ)ΝεαδΝ κυΝαΰΰΪλδκυΝ( ιδΪ) 

 

Ό οθΝ αφολΪΝ τηθΝ πελέπτπ ηΝ τουΝ Σ αθειλέ,Ν ηΝ ηέγο ομΝ πουΝ υιογετάγηεεΝ άταθΝ θαΝ
ξλη ιηοποιηγεέΝ ηιαΝ ιολγπτιεάΝ επιφΪθειαΝ (corrector surface)Ν ΰιαΝ τηθΝ τοπιεάΝ
ίεζτέπ ηΝτουΝτουλειεοτΝηοθτέζουΝTGίγέΝτηφπθαΝηεΝαυτάΝτηΝηέγο ο,ΝεζέΰξεταιΝέθαΝ
πελιφελειαεσΝ (άΝ παΰεσ ηιο)Ν ηοθτέζοΝ ΰεπει οτμΝ εΝ ηιαΝ πελιοξά,Ν ηεΝ τηΝ ίοάγειαΝ
ηηεέπθΝ ΰθπ τοτΝΝΝ (GPS/Levelling)έΝ ΟιΝ αποεζέ ειμΝ Ν ΔΝΝ οΝΝGPS/Lev – Νmodel  πουΝ
παλατηλοτθταιΝ ταΝ ηηεέαΝ αυτΪΝ ηοθτεζοποιοτθται,Ν ηεΝ τηθΝ εζαξι τοτετλαΰπθιεάΝ
πλο αληοΰάΝ ηιαμΝ επιφΪθειαμέΝΟιΝ υθάγπμΝ ξλη ιηοποιοτηεθεμΝ επιφΪθειεμΝ εέθαιΝ εέτεΝ
ποζυπθυηιεέμΝ εέτεΝ παλαηετλιεέμΝ (γ,Ν ζ,Ν ηΝ εαιΝ ιΝ παλαηέτλπθΝ εαιΝ ευλέπμΝ ζΝ εαιΝ ηΝ
παλαηέτλπθ)έΝ τηθΝ υΰεεελιηέθηΝ πελέπτπ η,Ν ξλη ιηοποιάγηεαθΝ ββΝ ηηεέαΝ
αθαφολΪμΝ (reference benchmarks)Ν εαιΝ λΝ ηηεέαΝ εζέΰξουΝ (test benchmarks)έΝ Ν
ιολγπτιεάΝεπιφΪθειαΝπουΝεπιζέξγηεεΝάταθΝποζυπθυηιεάΝ1ου ίαγηοτΝ(επέπε ο),ΝεθυΝ
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εζέΰξγηεεΝ ταυτσξλοθαΝ εαιΝ ηιαΝ επιφΪθειαΝ βου ίαγηοτΝ (απσΝ ταΝ έ ιαΝ ηηεέα)Ν ηΝ οποέαΝ
ηηιουλΰάγηεεΝηεΝτηΝηέγο οΝτημΝποζυπθυηιεάμΝπλο αληοΰάμΝπουΝπλοαθαφέλγηεε,Ν
ΰιαΝ τηθΝ πλο έΰΰι ηΝ τουΝ τοπιεοτΝ ΰεπει οτμΝ τημΝ πελιοξάμέΝ ΣαΝ αποτεζέ ηατα,Ν άταθΝ
ποζτΝ εαζττελαΝ ηεΝ τηΝ ξλά ηΝ τημΝ ιολγπτιεάμΝ επιφΪθειαμ,Ν σππμΝ φαέθεταιΝ εαιΝ τοθΝ
πέθαεαΝπουΝαεοζουγεέμ 

 

ΠέθαεαμΝ1-2: Απκ ζΫ ηα αΝ πθΝ α δ δευθΝ ζΫΰξπθΝ βθΝπ λδκξάΝ κυΝΣ αθεδλέ 

 

τοΝτέταλτοΝπαλΪ ειΰηαΝ(ητλθη),ΝοΝπλο ιολι ησμΝτουΝτοπιεοτΝΰεπει οτμΝέΰιθεΝηεΝ
τηΝηέγο οΝτημΝ ηηειαεάμΝπλο αληοΰάμΝ(least squares collocation – LSC)έΝ Νηέγο ομΝ
αυτάΝ τηλέαεταιΝ τηθΝ παλα οξά,Ν στιΝ ταΝ υπσζοιπαΝ τπθΝ ηετλά επθΝ πουΝ πλοετπτουθΝ
απσΝηιαΝεζαξι τοτετλαΰπθιεάΝπλο αληοΰά,ΝαποτεζοτθταιΝαπσΝέθαΝπφέζιηοΝηέλομΝ– 

τοΝ « άηα»Ν (signal)Ν ειΝ απσΝ έθαΝ τυξαέοΝ ηέλομΝ – τοΝ «γσλυίο»Ν (noise)έΝ εοπσμΝ τημΝ
ηεγσ ουΝ εέθαιΝ θαΝ πλο ιολι τεέΝ σ οΝ τοΝ υθατσΝ εαζττελαΝ ηΝ ξπλιεάΝ ηεταίοζάΝ τουΝ
« άηατομ»Ν τηθΝ υπσΝ ηεζέτηΝ πελιοξά,Ν ηεΝ τηθΝ ξλά ηΝ τημΝ εατΪζζηζημΝ υθΪλτη ημΝ
υηηεταίζητστηταμ,Ν ηΝ ετλε ηΝ τημΝ οποέαμΝ αποτεζεέΝ τοθΝ πιοΝ ελέ ιηοΝ παλΪΰοθταΝ
επιτυξέαμΝτημΝηεγσ ουέΝυθάγπμ,Ν τηΝ υθΪλτη ηΝ υηηεταίζητστηταμΝυπει έλξεταιΝηΝ
απσ τα ηΝ τπθΝ ηηεέπθΝ πμΝ ηεταίζητάΝ ( ηζέΝ σ οΝ πιοΝ εοθτιθΪΝ βΝ ηηεέαΝ τσ οΝ
ηεΰαζττεληΝ ηΝ υηηεταίζητστηταΝ τπθΝ « ηηΪτπθ»Ν τουμ),Ν εθυΝ οΝ «γσλυίομ»Ν ΰιαΝ
απζοποέη ηΝ τημΝ ηεγσ ου,Ν υθάγπμΝ γεπλεέταιΝ α υ ξέτι τομ, (αθΝ εαιΝ γεπλητιεΪ ηΝ
παλα οξάΝαυτάΝ εθΝεέθαιΝ π τά)έΝΓιαΝεΪγεΝ ηηεέοΝτοΝτεζιεσΝυοσηετλοΝτουΝΰεπει οτμΝ
πουΝ υποζοΰέαεται,Ν εέθαιΝ τοΝΪγλοι ηαΝ τουΝαποτεζέ ηατομΝ τημΝ εζαξι τοτετλαΰπθιεάμΝ
επέζυ ημΝεαιΝτουΝ« άηατομ»μ 

(1.2)   ΝLSC = NLeastSquares +  signal 

τηθΝ πελέπτπ ηΝ τημΝ ητλθημΝ ξλη ιηοποιάγηεαθΝ 1κ1Ν ηηεέαΝ αθαφολΪμΝ εαιΝ 1β1Ν
ηηεέαΝεζέΰξουΝΰιαΝτηΝ ηηιουλΰέαΝεαιΝτοθΝέζεΰξοΝτημΝποζυπθυηιεάμΝεπιφΪθειαμΝ(ηου 
ίαγηοτ)Ν τοΝ πλυτοΝ ίάηαΝ τημΝ ια ιεα έαμέΝ τοΝ εττελοΝ ίάηα,Ν επιζέξγηεεΝ ηΝ
εατΪζζηζηΝ υθΪλτη ηΝ υηηεταίζητστηταμΝ εαιΝ εατσπιθΝ έΰιθεΝ οΝ πλο ιολι ησμΝ τπθΝ
« ηηΪτπθ»έΝ ΣαΝ αποτεζέ ηαταΝ εζέΰξγηεαθΝ ταΝ 1β1Ν ηηεέαΝ εζέΰξουΝ ειΝ εέξαθΝRMS 

±3.9 cm εαιΝηέΰι τηΝαπσεζι ηΝ1ίέζΝcm,ΝταΝοποέαΝελέθοθταιΝαλεετΪΝιεαθοποιητιεΪέ 

 

 ΣκπδεΪΝηκθ ΫζαΝΰ π δ κτμ,Ν δμΝ υλτ λ μΝπ λδκξΫμμΝ(1)Ν κυΝHong Kong, 

(2) βμΝShenzhen, ( έμΝY. Q. Chen, Z. Luo,Ν“A hybrid method to determine a local 

geoid model – Case study”,ΝHong Kong, 2004): 
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ΚαιΝ ταΝ παλα εέΰηαταΝ τουΝ Hong Kong εαιΝ τημΝ Shenzen, ηΝ ηέγο ομΝ πουΝ
αεοζουγάγηεεΝ έξειΝ αλεετέμΝ οηοιστητεμΝ ηεΝ τιμΝ πλοηΰοτηεθεμέΝ τηθΝ αλξάΝ
ηηιουλΰάγηεε έθαΝ ίαλυτηηετλιεσΝ ΰεπει έμΝ ηεΝ τηΝ Remove - Restore, 

ξλη ιηοποιυθταμΝ ηηειαεέμΝ ηετλά ειμΝ ίαλττηταμΝ τιμΝ εθΝ ζσΰπΝ πελιοξέμέΝ τηΝ
υθέξεια,Ν ταΝ αλξιεΪΝ ηοθτέζαΝ πλο αλησ τηεαθΝ εζαξι τοτετλαΰπθιεΪΝ εΝ ηηεέαΝ
ΰθπ τοτΝ ΝΝ ( ηηεέαΝ αθαφολΪμ),Ν ηεΝ τηΝ ξλά ηΝ γ-παλαηετλιευθΝ επιφαθειυθΝ
(ίεζτιπηέθαΝηοθτέζα)έΝΣέζομ,ΝοιΝπαλατηλοτηεθεμΝ ιαφολέμΝΔΝΝηεταιτΝίεζτιπηέθπθΝ
ηοθτέζπθΝεαιΝ ηηεέπθΝαθαφολΪμ,ΝηοθτεζοποιάγηεαθΝηεΝτηΝηέγο οΝτουΝ ταγηι ηέθουΝ
ηέ ουΝ σλου,Ν τηθΝ οποέαΝ ηΝ πλο τιγέηεθηΝ πο στηταΝ εΝ εΪγεΝ ηηεέοΝ εαθθΪίουΝ τουΝ
ίεζτιπηέθουΝηοθτέζουΝπλοετπτειΝπμΝ υθΪλτη ηΝτπθΝεοθτιθστελπθΝπαλατηλοτηεθπθΝ
ΔΝΝ ταΝ ηηεέαΝαθαφολΪμέΝτοΝHong Kong ξλη ιηοποιάγηεαθΝηηΝ ηηεέαΝαθαφολΪμΝ
εαιΝ ββΝ ηηεέαΝ εζέΰξου,Ν εθυΝ τηΝ Shenzhen 65 ηηεέαΝ αθαφολΪμΝ εαιΝ βλΝ ηηεέαΝ
εζέΰξουέΝ ΣαΝ αποτεζέ ηαταΝ τημΝ τΰελι ημΝ τουΝ τεζιεοτΝ ηοθτέζουΝ εαιΝ τουΝ
παλατηλοτηεθουΝΝΝ ταΝ ηηεέαΝεζέΰξου,Ν έθουθΝέθαΝRMS ±1.7 cm ΰιαΝτοΝHong Kong 

εαιΝ±1.4 cm ΰιαΝτηΝShenzen εαιΝεέθαιΝιεαθοποιητιεΪέ 

 

1.3. θΪζυ βΝ – ηαγβηα δεάΝ εηβλέπ βΝ πθΝ η γσ πθΝ πκυΝ

φαλησ βεαθΝ κΝGEOID DIGITAL 

       εΝ αυτάθΝ τηθΝ εθστητα, πλαΰηατοποιεέταιΝ ηΝ ηαγηηατιεάΝ αθΪζυ ηΝ τπθΝ
πλοαθαφελσηεθπθΝηεγο οζοΰιυθΝ πλο ιολι ηοτΝ τουΝ ΰεπει οτμ,Ν πουΝ υζοποιάγηεαθΝ
ταΝ πζαέ ιαΝ τημΝ παλοτ ημΝ ελΰα έαμΝ ΰιαΝ τηθΝ αθΪπτυιηΝ τουΝ ζοΰι ηιεοτ GEOID 

DIGITAL. ΟιΝ ηέγο οιΝ αυτέμ,Ν πουΝ εέθαιΝ ευλέπμΝ ξλη ιηοποιοτηεθεμΝ σππμ 
ιαπι τυθεταιΝαπσΝτηΝ ιεγθάΝίιίζιοΰλαφέα,ΝεέθαιΝοιΝειάμμ 

 ΠοζυπθυηιεάΝπλο αληοΰάέ 

 Πλο αληοΰάΝ ιολγπτιεάμΝ επιφΪθειαμΝ εΝ ηοθτέζοΝ ΰεπει οτμΝ (ίαλυτηηετλιεσΝ
ηοθτέζοΝάΝαπσΝηοθτέζοΝ φαιλιευθΝαληοθιευθ)έ 

 ΔηηιουλΰέαΝ ίαλυτηηετλιεοτΝ ηοθτέζουΝ (ηεΝ τηΝ ηέγο οΝ Remove-Restore)Ν εαιΝ
πλο αληοΰάΝεατΪζζηζημΝ ιολγπτιεάμΝεπιφΪθειαμέ 

πέ ημ,Ν υζοποιάγηεαθΝ εαιΝ τοΝ ηέγο οιΝ «ειαΰπΰάμΝ τουΝ άηατομ»Ν απσΝ ταΝ υπσζοιπαΝ
τημΝ υθσλγπ ημ,Ν ΰιαΝ τηθΝ ίεζτέπ ηΝ τπθΝ αποτεζε ηΪτπθΝ τημΝ εζαξι τοτετλαΰπθιεάμΝ
πλο αληοΰάμΝτπθΝεπιφαθειυθ,ΝπουΝεέθαιΝοιΝειάμμ 

 Μέγο ομΝ ηηειαεάμΝπλο αληοΰάμέ 

 Μέγο ομΝ ταγηι ηέθουΝηέ ουΝσλουέ 
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1.3.1. ΠκζυπθυηδεάΝπλκ αληκΰά 

       τηθΝποζυπθυηιεάΝπλο αληοΰά,Ν εΝέθαΝ ετΝ ηηεέπθΝ(φi,Νζi,ΝΝi)Νπλο αλησαεταιΝ
ηεΝ τηΝ ξλά ηΝ τημΝ ηεγσ ουΝ εζαξέ τπθΝ τετλαΰυθπθΝ (Μ Σ)Ν ηΝ ίέζτι τηΝ ποζυπθυηιεάΝ
επιφΪθειαΝεΪποιουΝίαγηοτΝ(n) πμΝειάμμΝ 

ΰιαΝ εΪγεΝ ηηεέοΝ i,Ν ηΝ αποξάΝ τουΝ ΰεπει οτμΝ Νi εεφλΪαεταιΝ πμΝ υθΪλτη ηΝ τπθΝ
υθτεταΰηέθπθΝτουΝ(φi,Νζi): 

(1.3)  
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σπου  ui οΝ φi – φ0  εαι  vi οΝ (ζi – ζ0)Ν ∙Ν cosφi , ηε (φ0,Ν ζ0) τοΝ εέθτλοΝ τημΝ υπσοηΝ
πελιοξάμμ 

 

1 1
0 0,

n n

i i

i i

n n

 
   

 
 , 

n  οΝαλιγησμΝτπθΝξλη ιηοποιοτηεθπθΝ ηηεέπθΝεαιΝ  k  οΝίαγησμΝτημΝποζυπθυηιεάμΝ
επιφΪθειαμέΝ εοπσμΝ τημΝ ηεγσ ουΝ εέθαιΝ οΝ πλο ιολι ησμΝ τπθΝ υθτεζε τυθΝ αi,j τουΝ
ποζυπθτηουΝ τηθΝειέ π ηΝ(1έγ)έΝΚΪγεΝειέ π ηΝπαλατάλη ημΝγαΝέξειΝτηΝηολφάμ 

(1.4) ( / )( , )i i i i GPS Lev iu v    
         i(GPS/Lev)(Ν μ οι ηετληηέθεμ τιηέμ)  

ειΝεποηέθπμΝπλοετπτειΝτοΝπαλαεΪτπΝ τ τηηαΝειι υ επθΝ εΝηολφάΝπιθΪεπθμ 

(1.5)  1 1 1n m m n nl         

σπουμ 

(1.6)   

1 2 2 2 2

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

1 2 2 2 2

... 1

... 1

. . . . . . . . . .

... 1

k k k

k k k

n m

k k k

n n n n n n n n n n n

u u v u v u u v v u v

u u v u v u u v v u v

u u v u v u u v v u v

 

 



 

 
 
  
 
 
  

 

 

(1.7)   1 ,0 1,1 2,2 2,0 1,1 0,2 1,0 0,1 0,0[ ... ] T

m k k kX a a a a a a a a a    
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ηεΝΝ ( 4)( 1)
3

2

k k
m

 
   

(1.8)    1 1( / ) 2( / ) ( / )[ ... ] T

n GPS Lev GPS Lev n GPS Levl N N N   

(1.9)    1 1 2[ ... ] T

n n      

Νεπέζυ ηΝτημΝ(1.5) ηεΝτηΝίοάγειαΝτημΝΜ Σ,ΝπλοετπτειΝπμΝειάμμ 

(1.10)    
1( )P l             ,     l    

(1.11)    0
ˆ P

n m

 
  




    ,    
2 1

ˆ 0
ˆ ˆ ( )T

xV A PA    

σπουΝ ΝP  οΝπέθαεαμΝίΪλουμΝ τπθΝηετλά επθ, 0̂  τοΝa posteriori τυπιεσΝ φΪζηαΝ τημΝ

ηοθΪ αμΝ ίΪλουμΝ εαιΝ ˆx̂V  οΝ πέθαεαμΝ ηεταίζητστηταμΝ – υηηεταίζητστηταμ,Ν απσΝ τηΝ
ιαΰυθιοΝ τουΝ οποέουΝ ζαηίΪθοθταιΝ ταΝ τετλΪΰπθαΝ τπθΝ τυπιευθΝ φαζηΪτπθΝ τπθΝ
εαζττελπθΝτιηυθΝτπθΝαΰθυ τπθέ 

ΩμΝ παλΪ ειΰηαΝ τπθΝ πλοαθαφελγέθτπθΝ έ τπΝ στιΝ αητεέταιΝ θαΝ πλο ιολι τοτθΝ οιΝ
υθτεζε τέμΝτημΝίέζτι τημΝποζυπθυηιεάμΝεπιφΪθειαμΝβου ίαγηοτΝπουΝπλο αλησαεταιΝ
εΝέθαΝ τθοζοΝ ηηεέπθέΝΚΪγεΝειέ π ηΝπαλατάλη ημ,ΝγαΝεέθαιμ 

(1.12) 
2 2

2,0 1,1 0,2 1,0 0,1 0,0 ( / )i i i i i i i GPS Lev ia u a u v a v a u a v a        
 
,   iΝοΝ1,…,n 

εαι οιΝπέθαεεμΝγαΝέξουθΝπμΝειάμμ 

(1.13)     

2 2

1 1 1 1 1 1

2 2

2 2 2 2 2 2

6

2 2

1

1

. . . . . .

1

n

n n n n n n

u u v v u v

u u v v u v

u u v v u v



 
 
  
 
 
  

    εαιΝΝΝΝΝ

2,0

1,1

0,2

6 1

1,0

0,1

0,0

a

a

a
X

a

a

a



 
 
 
 

  
 
 
 
  

 

εθυΝ τηΝ υθέξειαΝηΝειέ π ηΝζτθεταιΝεατΪΝταΝπλοαθαφελγέθταέ 

 

1.3.2. Πλκ αληκΰάΝ δκλγπ δεάμΝ πδφΪθ δαμΝ Νηκθ ΫζκΝΰ π δ κτμ 

       εοπσμΝαυτάμΝτημΝηεγσ ουΝεέθαιΝηΝίέζτι τηΝπλο αληοΰάΝηιαμΝαλξιεάμΝεπιφΪθειαμΝ
ΰεπει οτμΝ(πουΝηπολεέΝθαΝπλοέλξεταιΝεέτεΝαπσΝέθαΝπελιφελειαεσΝηοθτέζοΝΰεπει οτμΝ
εέτεΝαπσΝέθαΝΰεπ υθαηιεσΝηοθτέζο,ΝσππμΝπέξέΝτοΝEGM 2008) τιμΝηετληηέθεμΝτιηέμΝ
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τημΝ αποξάμΝ τουΝ ΰεπει οτμΝ εθσμΝ ετΝ ηηεέπθΝ (φi,Ν ζi,ΝΝi)έΝ υτσΝ επιτυΰξΪθεταιΝ ηεΝ τηΝ
ξλά ηΝ ηιαμΝ ιολγπτιεάμΝ επιφΪθειαμΝ (corrector surface)έΝ Ου ια τιεΪΝ ηζέΝ ηεΝ τηΝ
ίοάγειαΝ τημΝΜ Σ,Ν πλο ιολέαεταιΝη ίέζτι τηΝ επιφΪθειαΝF(φ,ζ) πουΝπλο αλησαεταιΝ
τιμΝ ιαφολέμΝΔΝΝηεταιτΝτπθΝηετλά επθΝεαιΝτπθΝτιηυθΝτουΝαλξιεοτΝηοθτέζου ( ΝΝοΝ
ΝGPS/Lev – Nmodel). ΩμΝ ιολγπτιεέμΝ επιφΪθειεμΝ υθάγπμΝ ξλη ιηοποιοτθταιΝ εέτεΝ
ποζυπθυηιεέμΝ(ξαηηζοτΝίαγηοτ)ΝεέτεΝεπιφΪθειεμΝζ,ΝηΝάΝιΝπαλαηέτλπθΝτουΝττπουμ 

(1.14)   F4(φ, ζ) = α0 + α1 cosφ cosζ + α2 cosφ sinζ + α3 sinφ      

(1.15)   F5(φ, ζ) = α0 + α1 cosφ cosζ + α2 cosφΝsinζΝ+ α3 sinφΝ+ α4 sin
2φ 

(1.16) 

  

 7 0 1 2 3 4
2 2

2

5 6
2 2 2 2

cosφcos sin
F ,  cos cos cos sin sin

1 sin

cosφsin sin sin
1 sin 1 sin

e

e e

            


   
 

     



 

 

ΟιΝειι υ ειμΝπαλατάλη ημΝέξουθΝτηΝηολφάμ 

(1.17)   F (φi, ζi) = ΔΝi
GPS/Lev, model

 + υi  ,ΝΝΝiΝοΝ1,…,nΝ 

εαιΝτεζιεΪΝηΝαποξάΝΝΝτουΝηοθτέζου,Ν εΝέθαΝοποιο άποτεΝ ηηεέοΝτημΝπελιοξάμΝ έθεταιΝ
πμΝειάμμ 

(1.18)   Νp
final

 = Νp
model

 + F(φp, ζp) 

 

1.3.3. βηδκυλΰέαΝ ίαλυ βη λδεκτΝ ηκθ ΫζκυΝ (η Ν βΝ ηΫγκ κΝ Remove-Restore) 

εαδΝπλκ αληκΰάΝεα ΪζζβζβμΝ δκλγπ δεάμΝ πδφΪθ δαμ 

       φσ οθΝ ταΝ ε οηέθαΝτπθΝηετλά επθΝυπΪλξουθΝεαιΝτιηέμΝίαλττηταμΝΰιαΝέθαΝυπσΝ
ηεζέτηΝ τθοζοΝ ηηεέπθ,ΝΰεΰοθσμΝπουΝ ηηαέθειΝστιΝ εΝεαγέθαΝει’ΝαυτυθΝτπθΝ ηηεέπθΝ
εέθαιΝ ΰθπ τάΝ ηΝ απσζυτηΝ τιηάΝ τημΝ ίαλττηταμΝ πΪθπΝ τηΝ φυ ιεάΝ ΰάιθηΝ επιφΪθειαΝ
(φέΰέε),ΝυπΪλξειΝηΝ υθατστηταΝ ηηιουλΰέαμΝεθσμΝίαλυτηηετλιεοτΝηοθτέζουΝΰεπει οτμ,Ν
ηεΝ τηΝ ίοάγειαΝ τημΝ ηεγσ ουΝ Remove-Restore τηφπθαΝ ηεΝ τηΝ ια ιεα έα πουΝ
υθοοέαεταιΝπαλαεΪτπμΝ 

Ν αποξάΝ τουΝ ΰεπει οτμΝ ΝΝ εΝ εΪγεΝ ηηεέοΝ τουΝ ηοθτέζου,Ν σππμΝ πλοαθαφέλγηεε,Ν
έ εταιΝπμΝειάμμ 

(1.19)   ΝΝοΝΝGM + NΔg + Nind   

ΟΝ 1ομ σλομΝ τημΝ (1έ1λ)Ν εέθαιΝ ηΝ υθει φολΪΝ τουΝ ηεΰΪζουΝ ηάεουμΝ ετηατομΝ τηθΝ
υθοζιεάΝτιηάΝτουΝΝΝεαιΝυποζοΰέαεταιΝαπσ έθαΝ ιαγέ ιηοΝΰεπ υθαηιεσΝηοθτέζομ 
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(1.20)  
2 0

( , )
( , ) cos sin (cos )



 


        

n

GM nm nm nm

n m

N N R C m S m P
       


 

σπουΝΣΝ– τοΝ ιαταλαετιεσΝ υθαηιεσ,Νΰ – ηΝεαθοθιεάΝίαλττητα,ΝR – ηΝΰάιθηΝαετέθαΝ
τοθΝ ι ηηελιθσ, nmC , nmS  – οι εαθοθιεοποιηηέθοιΝ υθτεζε τέμΝ τουΝ Stokes (ξπλέμΝ
ηοθΪ εμ) εαιΝ

nmP  οιΝεαθοθιεοποιηηέθεμΝ υθαλτά ειμΝLegendre.  

ΓεθιεΪ, οιΝτιηέμΝτουΝΝGM ηπολοτθΝθαΝζηφγοτθΝ εΝηολφάΝεαθθΪίουΝαπσΝ ια ιετυαεέμΝ
υποζοΰι τιεέμΝηηξαθέμ,ΝοπστεΝ εθΝαπαιτεέταιΝοΝει’ΝαλξάμΝυποζοΰι ησμΝτουμέ 

ΟΝβομ σλομΝτημΝ(1έ1λ)ΝεέθαιΝηΝηΝζεΰσηεθηΝειέ π ηΝτουΝStokes εαιΝι ξτειμ 

(1.21) ( )
4

    g res

R
N g S d



 


 

σπουμ 

(1.22)  21
( ) 6sin( / 2) 1 5cos 3cos ln sin( / 2) sin ( / 2)

sin( / 2)
S      


        

εέθαιΝηΝ υθΪλτη ηΝτουΝStokes, τηθΝοποέαΝΝο  εέθαι ηΝ φαιλιεάΝαπσ τα ηΝηεταιτΝτουΝ
ηηεέουΝπουΝγέζουηεΝθαΝυποζοΰέ ουηεΝτοΝΝΝεαιΝτουΝεεΪ τοτεΝ ηηεέουΝηεΝηετληηέθηΝ
τιηάΝίαλττηταμΝεαιΝι ξτειμ 

(1.23)   οΝοΝarcos ( sinφ ∙Νsinφ΄Ν+Νcosφ ∙Νcosφ΄∙Νcos(ζ΄Ν– ζ) ) 

ειΝεπέ ημΝ τηθΝ(1έβ1): 

(1.24)   Δgres = ΔgFA – ΔgGM – ΔgT 

εέθαιΝηΝτεζιεά τιηάΝτημΝυποζειπσηεθημΝαθπηαζέαμΝίαλττηταμ,ΝηΝοποέαΝυποζοΰέαεταιΝ
πμΝειάμμ 

τιμΝ αλξιεέμΝ ηετληηέθεμΝ τιηέμΝ ίαλττηταμΝ εφαλησαεταιΝ ηΝ αθαΰπΰάΝ εζετγελουΝ αέλα 

gFA (ατιη ηήηεέπ ηΝ τημΝ τιηάμΝ τημΝ ίαλττηταμΝ εατΪΝ ηέαΝ πο στηταΝ πουΝ αθτι τοιξεέΝ
τηθΝ υοοηετλιεάΝ ιαφολΪΝ τουΝ ηηεέουΝ εαιΝ τημΝ ηέ ημΝ τΪγηημΝ τημΝ γΪζα αμ)Ν εαιΝ
αφαιλεέταιΝ ηΝ τιηάΝ τημΝ εαθοθιεάμΝ ίαλττηταμΝ ΰ (τιηάΝ τημΝ ίαλττηταμΝ πΪθπΝ τηθΝ
επιφΪθειαΝ τουΝ εζζειοοει οτμΝ αθαφολΪμΝ τοΝ αθτέ τοιξοΝ ηηεέο),Ν εαιΝ εατ’Ν αυτσΝ τοθΝ
τλσποΝ ζαηίΪθεταιΝ ηΝ αθπηαζέα εζετγελουΝ αέλα gFA,Ν πουΝ αθτι τοιξεέΝ εΝ εΪγεΝ
ηηεέομ 

(1.25)   ΔgFA = gηετληηέθο +Ν gFA – ΰΝ≈Νgηετληηέθο +Ν(ίέγίκθΝ∙Ν )Ν– ΰ 

πσΝτηθΝπαλαπΪθπΝτιηάΝτημΝαθπηαζέαμΝεζετγελουΝαέλα, αφαιλεέταιΝηΝεπέ λα ηΝεθσμΝ
ΰεπ υθαηιεοτΝ ηοθτέζου,Ν ηΝ οποέαΝ ου ια τιεΪΝ αθτιπλο ππετειΝ τηθΝ επέ λα ηΝ τουΝ
ηεΰΪζουΝηάεουμΝετηατομΝ τηθΝτιηάΝτημΝαθπηαζέαμΝίαλττηταμΝεαιΝηΝοποέαΝ έ εταιΝπμΝ
ειάμμ 
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(1.26)         
n(max) n

GM nm nm nm2
n 2 m 0

GMΔg (n 1) ω cosmζ S sinmζ P sinφ
R  

      

σπουΝGM – τοΝ ΰιθσηεθοΝ τημΝ παΰεσ ηιαμΝ ίαλυτιεάμΝ ταγελΪμΝ επέΝ τηΝ ηΪααΝ τημΝ ΰημΝ
( υηπελιζαηίαθοηέθημΝεαιΝτημΝατησ φαιλαμ)έ 

ΓεθιεΪ, οιΝ τιηέμΝ τημΝ ΔgGM ηπολοτθΝ θαΝ ζηφγοτθΝ εΝ ηολφάΝ εαθθΪίουΝ απσΝ
ια ιετυαεέμΝυποζοΰι τιεέμΝηηξαθέμ,Ναπ’ΝσπουΝηεΝπαλεηίοζάΝ ζαηίΪθοθταιΝοιΝ τιηέμΝ
ταΝ ηηεέαΝ τπθΝ ηετλά επθ,Ν οπστεΝ εθΝ απαιτεέταιΝ εαιΝ ΰιαΝ αυτέμΝ οΝ ει’Ν αλξάμΝ
υποζοΰι ησμΝτουμέ 

Κατσπιθ,Ν πλαΰηατοποιεέταιΝ ηΝ αφαέλε ηΝ τημΝ επέ λα ημΝ τημΝ τοποΰλαφέαμΝ gT τηθΝ
τιηάΝ τημΝ αθπηαζέαμΝ ίαλττηταμέ ΓιαΝ θαΝ πλαΰηατοποιηγεέΝ αυτσΝ ξλη ιηοποιεέταιΝ έθαΝ
οηφιαεσΝηοθτέζοΝε ΪφουμΝ(Digital Elevation Model - DEM), τοΝοποέοΝηοθτεζοποιεέΝ
ου ια τιεΪΝτηθΝπελιοξάΝ εΝολγοΰυθιαΝπλέ ηαταΝπουΝαθαπαλι τοτθΝτηθΝτοποΰλαφέα, 

σππμΝφαέθεταιΝπαλαεΪτπμ 

 

δεσθαΝ1-1μΝΑθαπαλΪ α βΝ κπκΰλαφέαμΝη ΝκλγκΰυθδαΝπλέ ηα αΝ– οβφδαεσΝηκθ ΫζκΝ
Ϊφκυμ 

 

ΘεπλυθταμΝ τοΝ εεΪ τοτεΝ ηηεέοΝ υποζοΰι ηοτΝπμΝ αλξάΝ τπθΝ αισθπθΝ (ί,ί,ί),Ν ηΝ έζιηΝ
πουΝα εεέΝτοΝεΪγεΝπλέ ηαΝ εΝαυτσΝ έ εταιΝαπσΝτοθΝττποΝτουΝD. Plouff: 

(1.27) 

  

2 2 2

1 1 1

arctan ln( ) ln( )
i j

ijk k i ijk j j ijk i

i j k k ijk

x y
g G z x R y y R x

z R
 

  

 
      

 
  

σπου  ηijk = (-1)
i
 (-1)

j
 (-1)

k
  εαι  Rijk = (xi

2
 + yj

2
 + zk

2
)
 1/2

. 
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ΓιαΝτηθΝαφαέλε ηΝτημΝεπέ λα ημΝτπθΝτοποΰλαφιευθΝηααυθΝεαγολέαεταιΝηιαΝεπιφΪθειαΝ
αθαφολΪμ (εέτεΝ απσΝ τοΝ ηέ οΝ σλοΝ τπθΝ υοοηέτλπθΝ τημΝ εΰΰτμΝ πελιοξάμ,Ν πέξέΝ ηιαΝ
επιφΪθειαΝ100 km x 100 km,ΝεέτεΝαπσΝτοΝαθΪπτυΰηα τημΝτοποΰλαφέαμΝ εΝ φαιλιεέμΝ
αληοθιεέμΝηέξλιΝτοΝίαγησΝτουΝξλη ιηοποιοτηεθουΝΰεπ υθαηιεοτΝηοθτέζου), ηΝοποέαΝ
αθτιπλο ππετειΝ τηΝ ηεΰΪζουΝ (εαιΝ ηε αέου)Ν ηάεουμΝ ετηατομΝ πζηλοφολέαΝ τημΝ
τοποΰλαφέαμΝ τημΝ πελιοξάμ,Ν (πουΝ πελιέξεταιΝ ου ια τιεΪΝ τοΝ ξλη ιηοποιοτηεθοΝ
ΰεπ υθαηιεσΝηοθτέζοΝειΝέξειΝζηφγεέΝυπσοηΝεατΪΝτηθΝαφαέλε ηΝτημΝΔgGM)έΝ υτσΝπουΝ
ηετλΪται,ΝΰιαΝτοθΝυποζοΰι ησΝτημΝεπέ λα ημΝτημΝτοποΰλαφέαμ,ΝεέθαιΝη απσεζι ηΝτημΝ
πλαΰηατιεάμΝτοποΰλαφέαμΝαπσΝαυτάΝτηθΝεπιφΪθειαΝαθαφολΪμ (ηεΝυοσηετλοΝHref)έΝ Ν
απσεζι ηΝαυτάΝαθτιπλο ππετειΝτηθΝηιελοτΝηάεουμΝετηατομΝπζηλοφολέα πουΝ εθΝέξειΝ
ζηφγεέΝ υπσοηέΝ Κατ’Ν αυτσΝ τοθΝ τλσπο,Ν ΰιαΝ θαΝ ίλεγεέΝ ηΝ υθοζιεάΝ επέ λα ηΝ τημΝ
τοποΰλαφέαμΝπουΝα εεέταιΝ εΝέθαΝ ηηεέοΝεαιΝηΝοποέαΝπλέπειΝτεζιεΪΝθαΝαφαιλεγεέΝΰιαΝ
τοθΝπλο ιολι ησΝτπθΝτεζιευθΝυποζειπσηεθπθΝαθπηαζιυθΝίαλττηταμ,ΝαγλοέαεταιΝηΝ
επέ λα ηΝ τπθΝ τοποΰλαφιευθΝηααυθΝυπελΪθπΝαυτάμΝ τημΝ επιφΪθειαμΝ ειΝ αφαιλεέταιΝ ηΝ
επέ λα ηΝτπθΝηααυθΝεΪτπγεθΝαυτάμ, ηζέΝαγλοέαεταιΝηΝέζιηΝπουΝα εοτθΝταΝτηάηαταΝ
τπθΝπλι ηΪτπθΝυπελΪθπΝτημΝεπιφΪθειαμΝαθαφολΪμΝ(z1 = Href, z2 = H, ηεΝ ΝρΝHref, ΰιαΝ
τοθΝ ττποΝ τουΝ Plouff)Ν εαιΝ αφαιλοτθταιΝ ταΝ «εεθΪ»Ν πουΝ ηηιουλΰοτθταιΝ απσΝ ταΝ
πλέ ηαταΝπουΝεέθαιΝεΪτπΝαπσΝτηθΝεπιφΪθειαΝαθαφολΪμΝ(z1 = Href, z2 = H, ηεΝ ΝξΝHref). 

ΜεΝαυτσΝ τοθΝ τλσπο,ΝυποζοΰέαοθταιΝοιΝ τεζιεέμΝ τιηέμΝ τπθΝυποζειπσηεθπθΝαθπηαζιυθΝ
ίαλττηταμ (Δgres)Ν ΰιαΝ ταΝ ηηεέαΝ τπθΝ ηετλά επθ,Ν τηφπθαΝ ηεΝ τηθΝ (1έβζ)έΝ πσΝ τιμΝ
παλαπΪθπΝ τιηέμΝ Δgres,Ν ηηιουλΰεέταιΝ έθαμΝ οηαζσμΝ εΪθθαίομ, ηεΝ τηΝ ίοάγειαΝ τουΝ
οποέουΝ υποζοΰέαεται τοΝ ΝΔg,Ν ηζέΝ οΝ βομ σλομΝ τημΝ (1έ1λ),Ν εΝ εΪγεΝ εολυφάΝ (p)Ν τουΝ
εαθθΪίουΝτημΝ υθοζιεάμΝπελιοξάμ,ΝπμΝειάμμ 

(1.28)  
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Ό οθΝαφολΪΝ τοθΝγο σλοΝτημΝ(1έ1λ),ΝαυτσμΝεεφλΪαειΝτηΝ ευτελετου αΝεπέ λα ηΝτημΝ
τοποΰλαφέαμΝ (indirect effect)έΝ ΚατΪΝ τηθΝ αθαΰπΰάΝ τπθΝ τοποΰλαφιευθΝ ηααυθΝ πουΝ
πελιΰλΪφηεε,Ν πλοεαζεέταιΝ ηιαΝ ηεταίοζάΝ τοΝ υθαηιεσΝ ειαιτέαμΝ αυτάμΝ τημΝ
« τηπτυιημ»,ΝηεΝαποτέζε ηαΝεΪθΝ εθΝζΪίουηεΝυπ’ΝσοιθΝτηΝ ευτελετου αΝεπέ λα ηΝ
τημΝ τοποΰλαφέαμ,Ν θαΝ υποζοΰέαουηεΝ ηιαΝ ΪζζηΝ επιφΪθειαΝ ειΝ σξιΝ τοΝ ΰεπει έμ,Ν ηΝ οποέαΝ
ζέΰεταιΝ αθτι ταγηι ηέθοΝ ΰεπει έμΝ (compensated geoid or co-geoid)έΝΟΝ τλέτομΝ σλομΝ
τημΝ(1έ1λ)Νου ια τιεΪΝηαμΝηετατοπέαειΝαπσΝτοΝαθτι ταγηι ηέθοΝΰεπει έμΝ τοΝΰεπει έμΝ
εαιΝεέθαιμ 

(1.29)    Nind = - πΝG λΝh2
 / ΰ 

σπουΝG – ηΝ παΰεσ ηιαΝ ίαλυτιεάΝ ταγελΪ,Ν Ν λ – ηΝ πυεθστηταΝ τημΝ ΰημΝ εαιΝ h – τοΝ
υοσηετλοΝ τοΝεεΪ τοτεΝ ηηεέοΝεθ ιαφέλοθτομέ 

ΓιαΝ τηθΝ πζηλέ τεληΝ εαταθση ηΝ τημΝ παλαπΪθπΝ πελιΰλαφεέ αμΝ ηεγσ ουΝ εαιΝ τπθΝ
ξλη ιηοποιηγέθτπθΝ φυ ιευθΝ ηεΰεγυθΝ αζζΪΝ εαιΝ ΰεθιεστελαΝ αθτιεειηέθπθΝ πουΝ
αφολοτθΝ εΝγέηαταΝσππμΝτοΝΰεπει έμ,ΝτοΝπε έοΝίαλττηταμΝτημΝΰημ,ΝεέΪέ,ΝεαιΝταΝοποέαΝ
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εεφετΰουθΝ τουμΝ εοποτμΝ τημΝ παλοτ ημΝ ελΰα έαμΝ (πέξέΝ ηοθτέζαΝ φαιλιευθΝ
αληοθιευθ,Ν αθπηαζέεμΝ – αθαΰπΰέμΝ ίαλττηταμ,Ν υθΪλτη ηΝ Stokes, εζπέ),Ν οΝ
αθαΰθυ τημΝ έξειΝ τηΝ υθατστηταΝ εΪθΝ τοΝ επιγυηεέΝ θαΝ εθηηελπγεέΝ απσΝ πζηγυλαΝ
ΰεπ αιτιευθΝ υΰΰλαηηΪτπθ πουΝ εέθαιΝ ιαγέ ιηαΝ τηΝ ιεγθάΝ ίιίζιοΰλαφέαέΝ
θ ειετιεΪΝ αθαφέλοθταιΝ ταΝ εΪτπγι,Ν ταΝ οποέαΝ ηπολεέΝ εΪποιομΝ θαΝ ταΝ ίλειΝ εαιΝ τηθΝ

εζζηθιεάΝΰζυ αμ 

 Torge, W., 2000, Γ α αέΝΠαθεπι τηηιαεέμΝ ε σ ειμΝ ΜΠ,Ν γάθαέ 
 ΔεζηεαλΪοΰζου,ΝΔέ,Νβί1ί,ΝΦυ ΝΓ α αΝ– Θ Ν α Ν ο ο Ν

. ε έΝ ΜΠ,Ν γάθαέ 
 Μαθου Ϊεημ,ΝΠέ,Νβί1ζ,Ν ο ο Νπ ο ο ο Ν ο Ν ο Ν- Ν

π π Ν Νπ ο Ν ΝΚ Ν α έΝΔιπζπηατιεάΝ λΰα έα,ΝξέΝ
ΰλέΝεαιΝΣοποΰλΪφπθΝΜηξαθιευθ,Ν ΜΠέ 

φοτΝ ηηιουλΰηγεέΝτοΝίαλυτηηετλιεσΝηοθτέζοΝηεΝτηΝ ια ιεα έαΝπουΝπελιΰλΪφηεε,ΝτοΝ
πλσΰλαηηαΝ έθειΝτηΝ υθατστηταΝπλο αληοΰάμΝτουΝηοθτέζουΝ εΝ ε οηέθαΝηετλά επθΝ
GPS/Leveling ηεΝ τηΝξλά ηΝ ιολγπτιεάμΝ επιφΪθειαμ,Ν τηφπθαΝηεΝ τηΝ ια ιεα έαΝ τημΝ
παλαΰλΪφουΝ1έγέβέ 

 

1.3.4. ΜΫγκ κμΝ (« ιαΰπΰάμΝ κυΝ άηα κμ»)Ν βη δαεάμΝ πλκ αληκΰάμΝ (Least 

Squares Collocation - LSC) 

       ΌππμΝ αθαφέλγηεεΝ τηθΝ παλΪΰλαφοΝ 1έβ,Ν οιΝ ηέγο οιΝ «ειαΰπΰάμΝ τουΝ άηατομ»Ν
τηλέαοθταιΝ τηθΝπαλα οξάΝστιΝ ταΝ υπσζοιπαΝ τπθΝηετλά επθΝπουΝπλοετπτουθΝ εατΪΝ
τηθΝεπέζυ ηΝηεΝτηΝΜ Σ,ΝαποτεζοτθταιΝαπσΝέθαΝπφέζιηοΝηέλομΝ– τοΝ« άηα»Ν(signal) 

ειΝ απσΝ έθαΝ τυξαέοΝ ηέλομΝ – τοΝ «γσλυίο»Ν (noise)έΝ εοπσμΝ τπθΝ ηεγσ πθΝ εέθαιΝ θαΝ
πλο ιολι τεέΝαυτσΝτοΝ άηαΝ(s),ΝεαγυμΝεαιΝηΝξπλιεάΝεαταθοηάΝτουΝυ τεΝθαΝηπολεέΝ
θαΝ πλοίζεφγεέΝ ΰιαΝ οποιο άποτεΝ ηηεέοΝ τημΝ πελιοξάμΝ ηεζέτημέΝ ΜεΝ ΪζζαΝ ζσΰια,Ν ηΝ
πλο πΪγειαΝέΰεειταιΝ τοθΝπλο ιολι ησΝτουΝ«πφέζιηουΝηέλουμ»ΝτπθΝ ιαφολυθΝΔΝΝ
τουΝ ηοθτέζουΝ απσΝ τιμΝ ηετλά ειμΝGPS/Leveling,Ν τοΝ οποέοΝ πλο τιγέηεθοΝ εθΝ υθεξεέαΝ
τοΝηοθτέζο,ΝγαΝπλο εΰΰέαειΝεαζττελαΝτηΝαητοτηεθηΝεπιφΪθειαΝτουΝΰεπει οτμ: 

(1.30)   NLSC = NLeastSquares + s 

τηφπθαΝηεΝτηθΝLSC,ΝτοΝ ιΪθυ ηαΝτπθΝ ηηΪτπθΝ(st)ΝεθσμΝαλιγηοτΝ ηηεέπθ (τοΝοποέοΝ
πλέπειΝθαΝπλο τεγεέΝ ταΝαθτέ τοιξαΝΝΝτουΝηοθτέζουΝπουΝπλοέευοεΝεατΪΝτηθΝεπέζυ ηΝ
ηεΝτηΝΜ Σ ΰιαΝθαΝηαμΝ υ ειΝτοΝτεζιεσΝΝΝτουΝίεζτιπηέθουΝηοθτέζου),Νι οτταιΝηεμ 

(1.31)   st = Ct (C + D)
-1

 ΔΝ 

σπουμ 
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 Ct εέθαιΝ οΝ πέθαεαμΝ υηηεταίζητστηταμΝ ηεταιτΝ τπθΝ ηηεέπθΝ ti τπθΝ οποέπθΝ
γέζουηεΝθαΝπλο ιολέ ουηεΝτοΝ άηαΝεαιΝτπθΝ ηηεέπθΝ rj τπθΝηετλά επθμ 

(1.32)      
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 C  εέθαιΝοΝπέθαεαμΝ υηηεταίζητστηταμΝηεταιτΝτπθΝ ηηεέπθΝτπθΝηετλά επθμ 

(1.33) 
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οΝοποέομΝεέθαιΝ υηηετλιεσμ. 

 D  εέθαιΝοΝπέθαεαμΝ υηηεταίζητστηταμΝτουΝγολτίουΝτπθΝηετλά επθ,ΝσπουΝΰιαΝ

απζοποέη ηΝτημΝ ια ιεα έαμΝγαΝγεπληγεέΝα υ ξέτι τομΝσππμΝ υθηγέαεταιΝειΝΪλαΝοΝD 

γαΝεέθαιΝοΝηοθα ιαέομΝIn. 

 ΝΝ οΝ ΝGPS/Lev – NLeastSquares τοΝ ιΪθυ ηαΝ τπθΝ υποζοέππθΝ τημΝ

εζαξι τοτετλαΰπθιεάμΝ υθσλγπ ημ ΰιαΝταΝ ηηεέαΝτπθΝηετλά επθ,Ν ηζέμ 

 

(1.34)   
 ( 1) 1 2 ...


    n n  

 

ΣοΝελέ ιηοΝεοηηΪτιΝτημΝηεγσ ουΝέΰεειταιΝ τηθΝεπιζοΰάΝτημΝεατΪζζηζημΝ υθΪλτη ημ,Ν
πλοεειηέθουΝ θαΝ εεφλα τεέΝ σ οΝ τοΝ υθατσθΝ εαζττελαΝ ηΝ υηηεταίζητστηταΝ (Cij) 

ηεταιτΝ τπθΝ εεΪ τοτεΝ τοΝ ηηεέπθέΝ ΓιαΝ τοΝ εοπσΝ αυτσ, ηηιουλΰοτθταιΝ εηπειλιεέμΝ
υθαλτά ειμΝ ία ι ηέθεμΝ ταΝ ιαγέ ιηαΝ ε οηέθα,Ν π τσ οΝ τηθΝ παλοτ αΝ ελΰα έαΝ
ξλη ιηοποιάγηεαθΝ ιΪφολεμΝ «πλοςπΪλξου εμ»Ν υθαλτά ειμΝ υηηεταίζητστηταμ,Ν
σππμμ 

(1.35)      
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     (Hirvonen Function) 
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(1.36)      
2 2( /2 )ijr k
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      (Squared Exponential Function) 

(1.37)      
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         (Matern Class Function, Ν=Νγήβ) 

(1.38)      
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     (Rational Quadratic Function) 

σπουΝ ταΝ  k, k1, k2  εεφλΪαουθΝ εΪποιεμΝ ταγελέμΝ τπθΝ υθαλτά επθ,Ν εθυΝ τοΝ Ν rij  

εεφλΪαειΝτοΝφυ ιεσΝηέΰεγομΝπουΝγαΝξλη ιηοποιηγεέΝπμΝηεταίζητάΝτημΝ υθΪλτη ημ,Ν
τοΝοποέοΝ υθάγπμΝεέθαιΝηΝαπσ τα ηΝηεταιτΝτπθΝεεΪ τοτεΝβΝ ηηεέπθέ 

 

1.3.5. ΜΫγκ κμΝ(« ιαΰπΰάμΝ κυΝ άηα κμ»)Ν αγηδ ηΫθκυΝηΫ κυΝσλκυΝ(Weighted 

Average) 

       MιαΝ ΪζζαΝ ηέγο ομ «ειαΰπΰάμΝ τουΝ άηατομ»Ν απσΝ ταΝ υπσζοιπαΝ τπθΝ ηετλά επθΝ
πουΝπλοέευοαθΝηετΪΝ τηΝ υθσλγπ η,Ν εέθαιΝ εαιΝ ηΝηέγο ομΝ τουΝ ταγηι ηέθουΝηέ ουΝ
σλου (weighted average). τηφπθαΝηεΝ τηΝηέγο οΝαυτά,Ν τοΝ « άηα»Ν (signal)Ν εΝ έθαΝ
οποιο άποτεΝ ηηεέοΝ πλο ιολέαεταιΝ ηεΝ τηΝ ίοάγειαΝ τπθΝ υποζοέππθΝ ταΝ ηηεέαΝ τπθΝ
ηετλά επθ,ΝτπθΝοποέπθΝηΝ υθει φολΪΝ(ίΪλομ)ΝαυιΪθειΝηεΝτηΝηεέπ ηΝτημΝαπσ τα ημΝ
απσΝτοΝεθΝζσΰπΝ ηηεέοέ 

ΪθΝ έξουηεΝ Ν n  ηετλά ειμ,Ν τοΝ άηαΝ  st  εΝ έθαΝ οποιο άποτεΝ ηηεέοΝ τημΝ πελιοξάμΝ
ηεζέτημ ηεΝτηΝηέγο οΝτουΝ ταγηι ηέθουΝηέ ουΝσλου,ΝγαΝεέθαιμ 

(1.39) 
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σπου  Νi = NGPS/Lev – NLeast Squares  τα n ηηεέαΝτπθΝηετλά επθ εαι  Ρi  εέθαιΝτοΝ
ίΪλομΝεΪγεΝ ηηεέου,ΝτοΝοποέοΝπλο ιολέαεταιΝαπσΝηιαΝ υθΪλτη ηΝτουΝττπουμ 

(1.40)   1/ m

i iP r  

σπουΝ ri  εέθαιΝηΝαπσ τα ηΝτουΝεεΪ τοτεΝ ηηεέουΝτπθΝηετλά επθΝαπσΝτοΝ ηηεέοΝτουΝ
οποέουΝ γέζουηεΝ θαΝ υποζοΰέ ουηεΝ τοΝ άηα,Ν εθυΝ υπΪλξειΝ εαιΝ ηΝ πλοαιλετιεάΝ
υθατστηταΝ εαγολι ηοτΝ ηιαμΝ ηέΰι τημΝ αετέθαμΝ D πέλαθΝ τημΝ οποέαμΝ ηπολεέΝ θαΝ
γεπληγεέΝστιΝτοΝίΪλομΝπλαετιεΪΝηη εθέαεταιέ 
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2. Κ φΪζαδκ 2
κ
 μΝΓλαφδεσΝπ λδίΪζζκθΝξλά βΝ(Graphical User 

Interface - GUI) 

 

       ΜετΪΝ τηθΝ επι εσπη ηΝ τημΝ ΰεπ αιτιεάμΝ πζευλΪμΝ τημΝ ελΰα έαμΝ ηεΝ τηθΝ αθΪζυ ηΝ
τπθΝηεγσ πθΝπλο ιολι ηοτΝ τουΝΰεπει οτμ,Ν ειλΪΝ έξειΝηιαΝ τθτοηηΝαθαφολΪΝ τηθΝ
τεξθοζοΰέαΝ εαιΝ τιμΝ πλοΰλαηηατι τιεέμΝ τεξθιεέμΝ πουΝ εφαλησ τηεαθΝ ταΝ πζαέ ιαΝ τημΝ
παλοτ ημΝ ΰιαΝ τηθΝ αθΪπτυιηΝ τουΝ software πλο ιολι ηοτΝ τουΝ ΰεπει οτμΝ “GEOID 

DIGITAL”. 

 

2.1. ΓλαφδεσΝ Π λδίΪζζκθΝ Χλά βΝ (GUI) – GUI εαδΝ ζ δ κυλΰδεΪΝ

υ άηα αΝ– Γ θδεΪΝ κδξ έα 

       ΣοΝ ΓλαφιεσΝ ΠελιίΪζζοθΝ Χλά τη (Graphical User Interface – GUI) εέθαι έθα 

τθοζο ΰλαφιευθ τοιξεέπθΝ τηθ ογσθη εΪποιου ήΤ που ξλη ιηοποιοτθταιΝΰιαΝτηθΝ
αζζηζεπέ λα ηΝ τουΝ ήΤΝηεΝτοθΝξλά τη εαιΝπαλέξουθΝτιμΝαπαλαέτητεμ εθ εέιειμΝεαιΝ
ελΰαζεέαΝ πλοεειηέθουΝ αυτσμΝ θαΝ φέλειΝ ειμΝ πέλαμΝ εΪποιεμΝ επιγυηητέμΝ ζειτουλΰέεμ 
(wikipedia)έΝΓιαΝτοθΝζσΰοΝαυτσΝ έξεταιΝεέ ο οΝαπσΝτοθΝξλά τηΝεαιΝαθτι λΪ αθΪζοΰαΝ
ταΝ υηίΪθταΝ πουΝ αυτσμΝ πλοεαζεέΝ ηεΝ τηΝ ίοάγειαΝ εΪποιαμΝ υ εευάμΝ ει σ ουΝ
(πέξέ πζηετλοζσΰιο, ποθτέει). 

ΣαΝ πελι στελαΝ τΰξλοθα πλοΰλΪηηατα εαι ζειτουλΰιεΪΝ υ τάηατα υποζοΰι τυθ,Ν
πλο φέλουθΝ τοθ ξλά τη εΪποιοΝύUI, εαγυμ αυτσμΝοΝτλσπομΝαζζηζεπέ λα ημΝηεΝτοθΝ
υποζοΰι τάΝταιλιΪαειΝ τηθΝαθγλυπιθηΝεηπειλέαέΝΠλιθΝαπσΝτηθΝέζευ ηΝεαιΝεαγιέλπ ηΝ
τπθΝύUIΝ οΝ εαθσθαμΝ τουμ ηιελοςποζοΰι τέμ άταθΝ ηΝ αζζηζεπέ λα ηΝ ηεΝ τοθΝ ξλά τηΝ
ηέ πΝεΪποιου εεζτφουμ ΰλαηηάμΝεθτοζυθ (πέξέΝπελιίΪζζοθΝDOS). 

Σο πελιίΪζζοθΝ ΰλαηηάμΝ εθτοζυθ απαιτεέΝ απσΝ τοθΝ ξλά τηΝ τηΝ ΰθυ ηΝ εθσμΝ πζάγουμ 
εθτοζυθ ( υθ υα ησμΝζέιεπθΝεαιΝ υηίσζπθ), πλΪΰηαΝπουΝεέθαιΝαλεετΪΝ τ εοζοέΝΜεΝ
αυτσΝ τοθΝ τλσπο,Ν ηΝ αποτεζε ηατιεστηταΝ εαιΝ ηΝ παλαΰπΰιεστηταΝ ειαλτυθταιΝ εαγαλΪΝ
απσΝ τοΝπσ εμΝ τέτοιεμΝ εθτοζέμΝ ΰθπλέαειΝοΝ ξλά τημ,ΝοιΝ οποέεμΝσηπμΝαπαιτοτθΝ αλεετσΝ
ξλσθοΝΰιαΝθαΝτιμΝηΪγειΝεΪποιομΝεαιΝ εθΝεέθαιΝευεοζοηθηησθευτεμέ 

ΜεΝ τηθΝ εηφΪθι η του GUI, η ξλά ηΝ τουΝ υποζοΰι τάΝ έΰιθεΝ ευεοζστεληΝ ηέ πΝ τημΝ
ξλά ημΝ τπθ WIMP (Windows, Images, Menus, Pointing Device)έΝ ΣαΝ WIεPΝ
υπελτελοτθΝ έθαθτιΝ τημΝ ΰλαηηάμΝ εθτοζυθΝ αφεθσμΝ ζσΰπΝ τουΝ «φιζιεστελου»Ν

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%8E%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B8%CF%8C%CE%BD%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BB%CE%B7%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BA%CE%B9_(%CF%83%CF%85%CF%83%CE%BA%CE%B5%CF%85%CE%AE)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1_%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B5%CE%B9%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%BF%CF%8B%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%AD%CE%BB%CF%85%CF%86%CE%BF%CF%82_(%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AD%CF%82)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%AE_%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%BF%CE%BB%CF%8E%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%AE_%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%BF%CE%BB%CF%8E%CE%BD
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πελιίΪζζοθτομ,Ν τοΝ οποέοΝ εέθαιΝ πιοΝ οιεεέοΝ τιμΝ αθγλυπιθεμΝ αι γά ειμΝ εαιΝ ηπολεέΝ θαΝ
υ ειΝ εθ εέιειμΝ τοθΝξλά τηΝΰιαΝ τιμΝ ιΪφολεμΝζειτουλΰέεμΝ τουΝειΝαφετέλουΝ ΰιατέΝηεΝ
τοθΝ υθ υα ησΝ τπθΝ πζάετλπθΝ εαιΝ τουΝ εέετηΝ οΝ ξλά τημΝ έξειΝ τηΝ υθατστηταΝ θαΝ
ουζετειΝ εΝποζζέμΝγέ ειμΝτουΝυποζοΰι τά,Ν εΝαθτι ια τοζάΝηεΝτηΝΰλαηηάΝεθτοζυθ, 

σπου ουζετειΝ ησθοΝ τοθ τλέξοθταΝ εατΪζοΰοέΝ ταΝ τΰξλοθαΝ πζέοθΝ ζειτουλΰιεΪΝ
υ τάηαταΝυπΪλξουθ εαιΝταΝ τοΝπελιίΪζζοθτα,ΝηεΝτοΝύUIΝθαΝυπελτελεέΝεατΪΝελΪτομ, 
υπΪλξουθ σηπμ εαιΝ εφαληοΰέμΝ πουΝ απαιτοτθ τοθΝ υθ υα ησΝ εαιΝ τπθΝ τοΝ
πελιίαζζσθτπθ ΰιαΝ θαΝ ζειτουλΰά ουθέΝ τιμΝ ειεσθεμΝ πουΝ αεοζουγοτθ,Ν φαέθεταιΝ ηΝ
ηεΰΪζηΝ ευξέλειαΝ πουΝπαλέξειΝ τοΝGUI πελιίΪζζοθΝ τπθΝWINDOWS εΝ ξέ ηΝηεΝ τοΝ
πελιίΪζζοθΝτημΝΰλαηηάμΝεθτοζυθΝΰιαΝηιαΝαπζορεάΝελΰα έα,ΝσππμΝηΝεπι εσπη ηΝτπθΝ
αλξεέπθΝπουΝίλέ εοθταιΝηέ αΝ εΝέθαθΝφΪεεζομ 

 

 

δεσθαΝ2-1μΝΠ λδίΪζζκθΝGUI πθΝWINDOWS. Μ Ν« δπζσΝεζδε»Ν κυΝ«πκθ δεδκτ»Ν κθΝφΪε ζκΝfolder 1, 

κΝξλά βμΝηπκλ έΝ τεκζαΝθαΝΫξ δΝηδαΝΰ θδεάΝ πδ εσπβ βΝ πθΝαλξ έπθΝπκυΝυπΪλξκυθΝηΫ αΝ κθΝφΪε ζκέ 
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δεσθαΝ 2-2μΝ Π λδίΪζζκθΝ DOS (εΫζυφκμΝ ΰλαηηάμΝ θ κζυθ)έΝ Απαδ έ αδΝ ηδαΝ ξ δευμΝ τθγ βΝ
δα δεα έα,ΝαεσηαΝεαδΝΰδαΝηδαΝ πδ εσπβ βΝ πθΝαλξ έπθΝ θσμΝφαεΫζκυέ 

 

2.2. βηδκυλΰέαΝηδαμΝGUI φαληκΰάμ 

2.2.1. Γ θδεΪ 

       ΟΝ πλοΰλαηηατι ησμΝ ηιαμΝ GUI εφαληοΰάμΝ εέθαιΝ ποζτΝ ιαφολετιεσμΝ εαι 
ηηαθτιεΪΝ υ εοζστελομΝ απσΝ τοθΝ απζσΝ ΰλαηηιεσΝ πλοΰλαηηατι ησ,Ν τοθΝ οποέοΝ οΝ
πλοΰλαηηατι τάμΝζαηίΪθειΝταΝ ε οηέθαΝεαιΝ οηεέΝτοθΝευ ιεαΝτουΝ εΝεΪποιαΝΰζυ αΝ
πλοΰλαηηατι ηοτ,Ν πλοεειηέθουΝ θαΝ ο ηΰηγεέΝ τοΝ επιγυηητσΝ αποτέζε ηαΝ ξπλέμΝ τιμΝ
πελι στελεμΝ φολέμΝ θαΝ απευγτθεταιΝ εΝ εΪποιοθΝ ηηΝ πλοΰλαηηατι τάΝ άΝ θαΝ
εθ ιαφέλεταιΝ εΪθΝ οΝ ευ ιεΪμΝ τουΝ ηπολεέΝ θαΝ ΰέθειΝ ετεοζαΝ αθτιζηπτσμΝ απσΝ ΪζζουμΝ
πλοΰλαηηατι τέμέ 

τηθΝαθΪπτυιηΝηιαμΝGUI εφαληοΰάμ,ΝοΝ ηηιουλΰσμΝεέθαιΝαθαΰεα ηέθομΝ θαΝ εεφτεέΝ
ποζτΝ ιαφολετιεΪέΝΠλέπειΝεαταλξάθΝθαΝυζοποιά ειΝ έθαΝΰλαφιεσΝπελιίΪζζοθΝφιζιεσΝ
πλομΝτοθΝοιοθ άποτεΝξλά τηΝεθ έξεταιΝθαΝεζηγεέΝθαΝξλη ιηοποιά ειΝτηθΝεφαληοΰά,Ν
ηεΝ ε οηέθοΝστιΝοΝξλά τημΝαυτσμΝ εθΝεέθαιΝπλοΰλαηηατι τάμΝεαιΝ εθΝεθ ιαφέλεταιΝΰιαΝ
τοΝ πυμΝ εέθαιΝ οηηηέθοΝ τοΝ σζοΝ πλσΰλαηηα,Ν απζΪΝ επιγυηεέΝ θαΝ φέλειΝ εΝ πέλαμΝ ηιαΝ
ελΰα έα,Ναζζηζεπι λυθταμΝηεΝτοΝΰλαφιεσΝπελιίΪζζοθΝτημΝεφαληοΰάμέ 

φοτΝυζοποιηγεέΝ τοΝ ΰλαφιεσΝπελιίΪζζοθ,ΝπλέπειΝ τηΝ υθέξειαΝθαΝπλοΰλαηηατι τεέΝ
εΪγεΝαθτιεεέηεθοΝ(εουηπέ,Νηεθοτ,ΝΪιοθεμΝΰλαφάηατομ,Νεζπέ)ΝπουΝυπΪλξειΝ εΝαυτσΝΰιαΝ
τοΝ πυμΝ γαΝ ζειτουλΰεέΝ εαιΝ τιΝ ελΰα έαΝ γαΝ εετεζεέέΝ «Πέ π»Ν απσΝ εΪγεΝ αθτιεεέηεθοΝ
υπΪλξειΝ ηιαΝ υθΪλτη ηΝ (callback function) πουΝ εαγολέαειΝ τιΝ αελιίυμΝ εΪθειΝ αυτσέΝ
ΌταθΝ οΝ ξλά τημΝ επιζέιειΝ ηεΝ τοΝ ποθτέειΝ τοΝ αθτιεεέηεθο,Ν αυτσΝ εαζεέΝ τηθΝ callback 
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function,Ν ηΝ οποέαΝ έθειΝ τηθΝ εθτοζάΝ θαΝ εετεζε τεέΝ ηΝ υΰεεελιηέθηΝ ελΰα έαέΝ ΩμΝ εεΝ
τοττου,ΝοΝευ ιεαμΝεέθαιΝ οηηηέθομΝεατΪΝαθτιεεέηεθαΝεαιΝοιΝελΰα έεμΝπουΝεετεζοτθταιΝ
εθΝ έξουθΝ εΪποιαΝ εαγολι ηέθηΝ ειλΪ,Ν σππμΝ υηίαέθειΝ τοθΝ ΰλαηηιεσΝ
πλοΰλαηηατι ησ,Ν αζζΪΝ ειαλτυθταιΝ απσΝ τιμΝ επιζοΰέμΝ τουΝ ξλά τηέΝ Ν σηη ηΝ ηιαμΝ
τέτοιουΝ ττπουΝ εφαληοΰάμΝ εέθαιΝ ΰθπ τάΝηεΝ τοθΝσλοΝ event-driven programming,Ν πουΝ
ηηαέθειΝπλοΰλαηηατι ησμΝπουΝεαγο ηΰεέταιΝαπσΝταΝΰεΰοθστα,ΝσππμΝπέξέΝτιμΝεπιζοΰέμΝ
τουΝ ξλά τηΝ εαιΝ πλο οηοιΪαειΝ τηΝ ζοΰιεάΝ τουΝ αθτιεειηεθο τλαφοτμΝ
πλοΰλαηηατι ηοτΝ(object oriented  programming). 

 

2.2.2. ξ δα ησμΝΰλαφδεκτΝπ λδίΪζζκθ κμΝGUI φαληκΰάμ 

       ΓιαΝ τηθΝ ηηιουλΰέαΝ τουΝ ΰλαφιεοτΝ πελιίΪζζοθτομΝ τημΝ εφαληοΰάμ,Ν οΝ
πλοΰλαηηατι τάμΝ έξειΝ ΰεθιεΪΝ τοΝ επιζοΰέμέΝ Ν πλυτηΝ εέθαιΝ θαΝ ειθηγεέΝ εθτεζυμΝ
«πλοΰλαηηατι τιεΪ»έΝ τηθΝ πλο έΰΰι ηΝ αυτά,Ν τοΝ ΰλαφιεσΝ πελιίΪζζοθΝ εαγολέαεταιΝ
ηέ πΝεθτοζυθΝτημΝΰζυ αμ,Ν ηζέΝσζεμΝοιΝι ιστητεμΝεθσμΝαθτιεειηέθουΝ(πέξέΝγέ η εθσμΝ
εουηπιοτ,Ν ηέΰεγομ,Ν εζπέ)Ν ολέαοθταιΝ απσΝ εθτοζέμέΝ Κατ’Ν αυτσΝ τοθΝ τλσποΝ οΝ
πλοΰλαηηατι τάμΝ πλέπειΝ θαΝ οηά ειΝ ου ια τιεΪΝ τοΝ «ει υθ»Ν ευ ιεαΝ ΰιαΝ εΪγεΝ
αθτιεεέηεθο,ΝπλυταΝΰιαΝ θαΝτοΝ ξε ιΪ ειΝ εαιΝθαΝολέ ειΝ τιμΝοπτιεέμΝ ι ιστητεμΝ τουΝ τοΝ
GUI πελιίΪζζοθΝεαιΝεατσπιθΝ ΰιαΝ θαΝολέ ειΝ τηΝζειτουλΰέαΝ του,Ν ηζέΝ θαΝ οηά ειΝ τηθΝ
callback functionέΝ υτσμΝ σηπμ,Ν οΝ τλσπομΝ εέθαιΝ εθΝ ΰέθειΝ ξλοθοίσλομΝ εαιΝ ΰιαΝ ευλεέεμΝ
εφαληοΰέμΝ πουΝ πελιζαηίΪθουθΝ ποζζέμΝ ζειτουλΰέεμΝ πουΝ ζαηίΪθουθΝ ξυλαΝ αζζΪΝ εαιΝ
τθ ε ηΝποζζυθΝGUI ηεταιτΝτουμΝ εθΝεθ εέεθυται,Νεαγσ οθΝαπαιτεέΝαλεετσΝεπιπζέοθΝ
ξλσθοΝΰιαΝτηθΝ ξε έα ηΝτουΝΰλαφιεοτ πελιίΪζζοθτομέ 

Ν εττεληΝπλο έΰΰι η,ΝπουΝεέθαιΝειΝαυτάΝηΝοποέαΝεπιζέξτηεεΝΰιαΝτηθΝ ηηιουλΰέαΝτουΝ
GEOID DIGITAL,Ν παλέξειΝ τοθΝ πλοΰλαηηατι τάΝ τηΝ υθατστηταΝ θαΝ ξε ιΪ ειΝ τοΝ
ΰλαφιεσΝπελιίΪζζοθΝτημΝεφαληοΰάμ,Νηέ πΝεθσμΝGUI πελιίΪζζοθτομΝπουΝαπζοποιεέΝ εΝ
ηηαθτιεσΝίαγησΝ τηΝ ια ιεα έαΝ τουΝ ξε ια ηοτέΝΜεΝΪζζαΝζσΰια,Ν ΰιαΝ τηθΝαποφυΰά 

τημΝλτγηι ημΝσζπθΝτπθΝΰλαφιευθΝπαλαηέτλπθΝηεΝτηΝξλά ηΝεθτοζυθ,ΝπαλέξεταιΝέθαΝ
ΰλαφιεσΝ πελιίΪζζοθΝ ηέ πΝ τουΝ οποέουΝ οΝ πλοΰλαηηατι τάμΝ έξειΝ τηΝ υθατστηταΝ θαΝ
ξε ιΪ ειΝτοΝΰλαφιεσΝπελιίΪζζοθΝτημΝεφαληοΰάμΝπουΝγέζειΝθαΝ ηηιουλΰά ειέΝΓιαΝθαΝ
ΰέθειΝαυτσΝεαζττελαΝαθτιζηπτσ,ΝπαλατέγεταιΝτοΝπαλΪ ειΰηαΝτημΝMATLAB. 

ΝMATLAB παλέξειΝ τηΝ υθατστηταΝ αθΪπτυιημΝGUI εφαληοΰυθΝ ηέ πΝ τουΝGUIDE 

(Graphical User Interface Development Environment). ΣοΝGUIDE εέθαιΝέθαΝΰλαφιεσΝ
πελιίΪζζοθΝηεΝτηΝίοάγειαΝτουΝοποέουΝηπολεέΝοΝπλοΰλαηηατι τάμΝθαΝ οηά ειΝηιαΝGUI 

εφαληοΰάΝεπιζέΰοθταμΝταΝ ιΪφολαΝαθτιεεέηεθαΝπουΝγέζειΝθαΝπελιέξειΝεαιΝλυγηέαοθταμΝ
ιΪφολεμΝ παλαηέτλουμΝ τημΝ εφαληοΰάμΝ πουΝ έξουθΝ θαΝ εΪθουθΝ ηεΝ τοΝ ΰλαφιεσΝ
πελιίΪζζοθέΝΜέ πΝτουΝGUIDE ξε ιΪ τηεεΝεαιΝτοΝΰλαφιεσΝπελιίΪζζοθΝτουΝGEOID 

DIGITAL,Ν ταΝπζαέ ιαΝτημΝπαλοτ ημΝελΰα έαμ 
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δεσθαΝ2-3μΝ βηδκυλΰέαΝGUI φαληκΰάμΝηΫ πΝ κυΝGUIDE βθΝMATLABέΝΑλξδεσ (ε θσ)Ν
παλΪγυλκΝ βηδκυλΰέαμΝ(Blank GUI). 

 

ΌππμΝ φαέθεταιΝ τηθΝ παλαπΪθπΝ ειεσθα,Ν υπΪλξειΝ ηΝ υθατστηταΝ επιζοΰάμΝ ποζζυθΝ
αθτιεειηέθπθΝαπσΝτηθΝελΰαζειογάεηΝ ταΝαλι τελΪΝ(εουηπιΪΝ ιαφσλπθΝει υθ,Νpop-up 

ηεθοτ,ΝΪιοθεμΝ ΰλαφηηΪτπθ,Νζέ τεμ,Ν υλσηεθεμΝηπΪλεμ,Νπέθαεεμ,ΝεεέηεθαΝ τατιεΪΝειΝ
επειελΰαασηεθα,Νεζπ),ΝταΝοποέαΝηπολεέΝεΪποιομΝθαΝξλη ιηοποιά ειΝΰιαΝθαΝαθαπττιειΝ
τοΝΰλαφιεσΝπελιίΪζζοθΝτημΝGUI εφαληοΰάμΝπουΝεπιγυηεέ,ΝξπλέμΝτηΝξλά ηΝεθτοζυθΝ εΝ
εΪποιοΝ script αλξεέοΝ τημΝ MATLAB,Ν παλΪΝ ησθοΝ επιζέΰοθταμΝ τοΝ εατΪζζηζοΝ
αθτιεεέηεθοΝαπσΝταΝ ιαγέ ιηα,ΝτοπογετυθταμΝτοΝηεΝτοΝποθτέειΝ τηθΝεπιγυηητάΝγέ ηΝ
εαιΝολέαοθταμΝτουΝτοΝεπιγυηητσΝηέΰεγομΝ( τλοθταμΝτοΝποθτέει)έ 
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δεσθαΝ2-4μΝ βηδκυλΰέαΝ θσμΝpush button πδζΫΰκθ αμΝη Ν κΝπκθ έεδΝαπσΝ βθΝ λΰαζ δκγάεβΝ
αΝαλδ λΪέΝΜ Ν δπζσΝεζδεΝπΪθπΝ κΝαθ δε έη θκΝ ηφαθέα αδΝκΝproperty inspector. 

 

φοτΝ ηηιουλΰηγεέΝ τοΝ αθτιεεέηεθο,Ν σππμΝ φαέθεταιΝ εαιΝ ηθΝ ειεσθαΝ βέζΝ απσΝ τοθΝ
property inspector ηπολοτθΝθαΝλυγηι τοτθΝοιΝ ιΪφολεμΝπαλΪηετλοιΝτουΝαθτιεειηέθου,Ν
σππμΝ τοΝ ξλυηα,Ν ηΝ γέ η,Ν τοΝ ηέΰεγομ,Ν τοΝ εηφαθιασηεθοΝ εεέηεθο,Ν λυγηέ ειμΝ τημΝ
ΰλαηηατο ειλΪμΝ τουΝ εειηέθου,Ν ηΝ «ταυτστητα»Ν τουΝ αθτιεειηέθουΝ (tag) εαιΝ ποζζέμΝ
ΪζζεμέΝ 

 

2.2.3. Πλκΰλαηηα δ ησμΝαθ δε δηΫθπθ 

ΜετΪΝτηΝ ξε έα ηΝτουΝΰλαφιεοτΝπελιίΪζζοθτομ,ΝπλέπειΝθαΝεαγολι τεέΝηΝζειτουλΰέαΝ
πουΝ γαΝ εετεζεέταιΝ απσΝ τοΝ εΪγεΝ αθτιεεέηεθοέΝ ΠλέπειΝ ηζέΝ θαΝ οηηγεέΝ ηΝ callback 

function εαγεθσμΝει’Ναυτυθ. 
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δεσθαΝ 2-5μΝ Μ Ν ιέΝ εζδεΝ κΝ αθ δε έη θκΝ -> View Callbacks -> Callback κΝ ξλά βμΝ
απκε ΪΝπλσ ία βΝ βθΝcallback function. 

 

φοτΝ επιζεΰεέΝ ηΝ callback function, ηεΝ τοθΝ τλσποΝ πουΝ εέξθειΝ ηΝ ειεσθαΝ βέη,Ν οΝ
πλοΰλαηηατι τάμΝηεταφέλεταιΝ εΝέθαΝ«ττπουΝscript» αλξεέο,Ναπ’ΝσπουΝηπολεέΝπζέοθΝ
θαΝπλοΰλαηηατέ ειΝτιμΝ ιΪφολεμΝζειτουλΰέεμΝτπθΝαθτιεειηέθπθΝπουΝέξειΝτοπογετά ειΝ
τηθΝεφαληοΰάΝτουέΝΣοΝαλξεέοΝαυτσΝσηπμΝ τηθΝπλαΰηατιεστηταΝ εθΝεέθαιΝέθαΝscript 

αλξεέο,Ν σπουΝηπολεέΝ οΝ ξλά τημΝ θαΝ πλοΰλαηηατέαειΝ ΰλαηηιεΪ,Ν αζζΪΝ έθαΝ αλξεέοΝ πουΝ
πελιέξειΝ αποεζει τιεΪΝ υθαλτά ειμΝ εθτσμΝ τπθΝ οποέπθΝ ησθο, τθαταιΝ θαΝ οηηγεέΝ οΝ
ευ ιεαμέΝΓιαΝθαΝηπολοτθΝαυτέμΝοιΝ υθαλτά ειμΝθαΝεπιεοιθπθοτθΝηεταιτΝτουμ,ΝπλέπειΝ
οΝπλοΰλαηηατι τάμΝ θαΝολέ ειΝηιαΝ οηάΝ (structure) ταΝπε έαΝ (fields)Ν τημΝοποέαμΝ θαΝ
απογηεετειΝταΝ ιΪφολαΝ ε οηέθαΝπουΝεπιγυηεέΝθαΝηεταφέλειΝαπσΝτηΝηιαΝ υθΪλτη ηΝ
εΝ ΪζζηέΝ ΟΝ ολι ησμΝ απζυθΝ ηεταίζητυθΝ εθΝ επαλεεέΝ εαγσ οθΝ αυτέμΝ εέθαιΝ εαγαλΪΝ
τοπιεέμΝεαιΝ εθΝηπολοτθΝθαΝηεταφελγοτθΝέιπΝαπσ τηΝ υθΪλτη ηέ 
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δεσθαΝ2-6μΝ σηβ βΝ βμΝcallback function 

 

τηθΝπαλαπΪθπΝειεσθα,ΝφαέθεταιΝηΝ σηη ηΝτημΝcallback function τουΝαθτιεειηέθουΝηεΝ
tag pushbutton1. Ν ελΰα έαΝ πουΝ εετεζεέταιΝ πατυθταμΝ τοΝ υπσοηΝ εουηπέ, εέθαιΝ θαΝ
εηφαθέαεταιΝέθαΝπαλΪγυλοΝ ιαζσΰουΝπουΝΰλΪφειΝ«ΝΔΠΜΝ“Γ ΩΠΛ ΡΟΦΟΡΙΚ ”Ν»: 
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δεσθαΝ 2-7μΝ Λ δ κυλΰέαΝ κυΝ GUIέΝ Πα υθ αμΝ κΝ εκυηπέΝ 1,Ν ηφαθέα αδΝ κΝ παλΪγυλκΝ
δαζσΰκυέ 

 

Κατ’ΝαυτσΝτοθΝτλσποΝ οηάγηεεΝέθαΝαπζορεσΝGUI πλσΰλαηηα,ΝΰιαΝθαΝΰέθειΝεαταθοητάΝ
εθΝ ΰέθειΝ ηΝ ξε έα ηΝ εαιΝ σηη ηΝ εφαληοΰυθΝ ΰλαφιεοτΝ πελιίΪζζοθτομΝ ξλά τηέ ΣοΝ
επσηεθοΝ εεφΪζαιοΝ αθαφέλεταιΝ τηθΝ σηη ηΝ εαιΝ ζειτουλΰέαΝ τουΝGEOID DIGITAL, 

πουΝπελιέξειΝποζτΝπιοΝ τθγετεμΝελΰα έεμΝαπσΝτηθΝπαλαπΪθπΝπελιΰλαφεέ α,ΝεαγυμΝεαιΝ
τιμΝελΰα έεμΝπουΝεετεζοτθταιΝ εΝεΪγεΝ τΪ ιοΝεπειελΰα έαμΝτουΝζοΰι ηιεοτέ 
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Μ ΡΟΝΝ :                    

Ν ΠΣΤΞ ΝΚ ΙΝΛ ΙΣΟΤΡΓΙ  

ΣΟΤΝΛΟΓΙΜΙΚΟΤΝΓΙ ΝΣΟΝ 

ΠΡΟ ΙΟΡΙΜΟ ΣΟΤΝ
Γ Ω Ι ΟΤΝ“GEOID DIGITAL” 

 

3. Κ φΪζαδκ 3
κ
 μΝ ξ δα ησμΝ εαδΝ σηβ βΝ κυΝ GEOID  

ιιιDIGITAL 

 

       τοΝ παλσθΝ εεφΪζαιοΝ πλαΰηατοποιεέταιΝ ηΝ παλου έα ηΝ τουΝ ζοΰι ηιεοτΝ
υποζοΰι ηοτΝ ηοθτέζπθΝ ΰεπει οτμΝ GEOID DIGITAL,Ν τοΝ πυμΝ ξε ιΪ τηεεΝ εαιΝ
οηάγηεε,ΝεαγυμΝεαιΝτοΝτι ζειτουλΰέεμΝεετεζεέΝηεΝτηΝξλά ηΝτπθΝ ιαφσλπθΝελΰαζεέπθΝ
πουΝπαλέξειΝ τοΝξλά τηέΝΟΝευ ιεαμΝ οηάγηεεΝ εΝMATLAB,ΝεθυΝοΝ ξε ια ησμΝτουΝ
ΰλαφιεοτΝ πελιίΪζζοθτομΝ πλαΰηατοποιάγηεεΝ ηεΝ τηΝ ίοάγειαΝ τουΝ πελιίΪζζοθτομΝ
GUIDE τημΝMATLABέΝΣοΝζοΰι ηιεσΝαποτεζεέταιΝαπσΝηέαΝαλξιεάΝεπιφΪθειαΝελΰα έαμΝ
(εαλτέζαΝ Data Management)Ν ηΝ οποέαΝ εετσμΝ απσΝ τιμΝ ιΪφολεμΝ επιζοΰέμΝ ΰιαΝ τηθΝ
οπτιεοποέη ηΝτπθΝ ε οηέθπθΝπαλέξειΝ ιΪφολαΝελΰαζεέαΝ(κΝεουηπιΪ)ΝεαγέθαΝεεΝτπθΝ
οποέπθΝεέθαιΝέθαΝ τΪ ιοΝεπειελΰα έαμΝτπθΝ ε οηέθπθΝεαιΝαθοέΰειΝηιαΝθέαΝεαλτέζαΝηεΝ
ιΪφολεμΝεπιζοΰέμέΝΚαγεηιΪΝεαλτέζαΝαποτεζεέΝηιαΝιεξπλι τάΝGUI εφαληοΰάΝηΝοποέαΝ
υθ έεταιΝ ηεΝ τηθΝ αλξιεάΝ (Data Management)Ν εαιΝ ηεΝ σζεμΝ τιμΝ υπσζοιπεμέΝ εΝ εΪγεΝ
εαλτέζαΝαθτι τοιξεέΝέθαΝαλξεέοΝ .fig πουΝπελιέξειΝτοΝΰλαφιεσΝπελιίΪζζοθΝτημΝεαιΝέθαΝ
αλξεέοΝ .m πουΝπελιέξειΝ τοθΝ ευ ιεαΝ πουΝ οηάγηεεΝεαιΝ εαγολέαειΝ τηΝ ζειτουλΰέαΝ τημ,Ν
εθυΝ ταΝ βΝ αυτΪΝ αλξεέαΝ υθ έοθταιΝ ηεταιτΝ τουμΝ έτ ιΝ υ τεΝ εΪγεΝ αζζαΰάΝ τοΝ έθαΝ
επιφέλειΝτιμΝαθτέ τοιξεμΝαζζαΰέμΝ τοΝΪζζο,Ν(πέξέΝηΝαζζαΰά τοΝαλξεέοΝ.m τοθΝευ ιεαΝ
εθσμΝ αθτιεειηέθουΝ αζζΪαειΝ τηΝ ζειτουλΰέαΝ τουΝ αθτέ τοιξουΝ αθτιεειηέθουΝ τοΝ .fig 

αλξεέοΝεαιΝαθτέ τλοφαΝηΝπλο γάεηΝεθσμΝαθτιεειηέθουΝ τοΝ.fig, πλο γέτειΝτοθΝαλξιεσΝ
ευ ιεαΝ τοΝ.m πουΝαθτι τοιξεέΝ τηΝ ηηιουλΰέαΝτουΝθέουΝαθτιεειηέθου)έ 

ΣοΝ GEOID DIGITAL εέθαιΝ έθαΝ ζοΰι ηιεσΝ πουΝ ηηιουλΰάγηεεΝ ΰιαΝ θαΝ παλέξειΝ τηΝ
υθατστηταΝ υποζοΰι ηοτΝ ηοθτέζπθΝ ΰεπει οτμΝ ΰιαΝ ηιαΝ πελιοξάΝ εθ ιαφέλοθτομέΝ ΟΝ
ξλά τημΝαφοτΝ ει ΪΰειΝ ταΝ ε οηέθαΝ του,Ν πουΝηπολοτθΝ θαΝπελιζαηίΪθουθΝηετλά ειμΝ
GPS – ξπλο τΪγηη ημΝεαιΝηετλά ειμΝίαλττηταμ,Ν έξειΝ τηΝ υθατστηταΝθαΝταΝεζέΰιειΝ
ηέ πΝ ιαφσλπθ τατι τιευθΝεζέΰξπθΝπουΝπαλέξειΝτοΝπλσΰλαηηα,ΝθαΝει ΪΰειΝοηφιαεσΝ
ηοθτέζοΝ ε ΪφουμΝ (Digital Elevation Model - DEM),Ν θαΝ επιζέιειΝ άήεαιΝ θαΝ ει ΪΰειΝ
ηηεέαΝ εζέΰξουΝ (test points) εαιΝ εατσπιθΝ θαΝ ηηιουλΰά ειΝ ηοθτέζαΝ επιφαθειυθΝ τουΝ
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ΰεπει οτμ,Ν πειλαηατιασηεθομΝ ηεΝ τιμΝ ιΪφολεμΝ ηεγσ ουμΝ πουΝ παλέξουθΝ ταΝ ελΰαζεέαΝ
τουΝ πλοΰλΪηηατομ,Ν ΰιαΝ θαΝ εαταζάιειΝ τοΝ ίέζτι τοΝ ηοθτέζοΝ τημΝ υπσοηΝ πελιοξάμέΝ
πέ ημ,Ν έξειΝ τηΝ υθατστηταΝ οπτιεοποέη ημΝ τπθΝ αποτεζε ηΪτπθΝ εαιΝ τπθΝ
ηηιουλΰοτηεθπθΝ επιφαθειυθΝ ταΝ ιΪφολαΝ τΪ ιαΝ τημΝ επειελΰα έαμ,Ν εαγυμΝ εαιΝ τηΝ
υθατστηταΝ ειαΰπΰάμΝ τπθΝ τατι τιευθΝ αποτεζε ηΪτπθΝ τπθΝ επιφαθειυθΝ εαιΝ τπθΝ
ηηιουλΰοτηεθπθΝ ηοθτέζπθΝ εΝ ιΪφολεμΝ ηολφέμΝ (GeoTIFF, txt, xls, ξΪλτη, εζπ),Ν
αζζΪΝεαιΝπλσίζεοημΝτπθΝτιηυθΝτημΝαποξάμΝτουΝΰεπει οτμΝ εΝ ιΪφολαΝ υΰεεελιηέθαΝ
ηηεέαΝτημΝεπιζοΰάμΝτουέΝ 

 

3.1. Καλ Ϋζα αλξάμΝ“ύeoidΝDigital” 

       Ν εαλτέζαΝ αλξάμ,Ν πουΝ απειεοθέαειΝ έθαθΝ παΰεσ ηιοΝ ξΪλτηΝ τουΝ ΰεπει οτμΝ τουΝ
ΰεπ υθαηιεοτΝηοθτέζουΝEGM 2008 (αθΪζυ ηΝ1° x 1°), εθΝέξειΝεΪποιαΝζειτουλΰιεάΝ
ηηα έα,ΝαπζΪΝζειτουλΰεέΝπμΝέθαΝ«εαζπ σλι ηα»ΝΰιαΝτηθΝει αΰπΰάΝτουΝξλά τηΝ τοΝ
πλσΰλαηηαέΝ ΠατυθταμΝ τοΝ εουηπέΝ Go to main menu τοΝ εΪτπΝ ηέλομ,Ν οΝ ξλά τημΝ
ει έλξεταιΝ τηθΝία ιεάΝεαλτέζαΝ ιαξεέλι ημΝτπθΝ ε οηέθπθΝData Management. 

 

δεσθαΝ3-1μΝΚαλ ΫζαΝαλξάμΝ“GEOID DIGITAL” 
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3.2. Καλ ΫζαΝ“DataΝεanagement” 

       Ν υΰεεελιηέθηΝ εαλτέζαΝ που,Ν σππμΝ πλοαθαφέλγηεε,Ν αποτεζεέΝ τηθΝ ία ιεάΝ
επιφΪθειαΝελΰα έαμΝτουΝζοΰι ηιεοτ,ΝφαέθεταιΝ τηθΝειεσθαΝπουΝαεοζουγεέμ 

 

δεσθαΝ3-2: Καλ ΫζαΝ“Data Management” 

 

ΝεαλτέζαΝαποτεζεέταιΝαπσΝτοθΝπέθαεαΝελΰαζεέπθΝ(Tools’ΝPanel) τοΝπΪθπΝαλι τελσΝ
ηέλομ,ΝτοθΝπέθαεαΝηεΝτιμΝεπιζοΰέμΝτημΝγέα ημΝτπθΝ ε οηέθπθΝ(Data View) τοΝεΪτπΝ
αλι τελσΝεαιΝτηθΝ(αλξιεΪΝεεθά)ΝπελιοξάΝτημΝοπτιεοποέη ημΝτπθΝ ε οηέθπθΝ εΝσζοΝτοΝ
υπσζοιπο ηέλομΝτημΝεαλτέζαμέ 

ΟΝ πέθαεαμΝ ελΰαζεέπθΝ πελιέξειΝ ταΝ κΝ εουηπιΪΝ πουΝ αθοέΰουθΝ τοΝ εαγέθαΝ έθαΝ θέοΝ
παλΪγυλο,ΝτοΝοποέοΝπελιζαηίΪθειΝεΪποιοΝ τΪ ιοΝεπειελΰα έαμΝτπθΝ ε οηέθπθέ 
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δεσθαΝ3-3μΝΠέθαεαμΝ λΰαζ έπθ 

 

ΣαΝεουηπιΪΝαυτΪΝέξουθΝπμΝειάμμ 

 ΚουηπέΝ Data Selection: θοέΰει τηθ εαλτέζαΝ Insert Data Properties τηθΝ
οποέαΝοΝξλά τημΝεπιζέΰειΝεαιΝολέαειΝταΝ ε οηέθαΝπουΝγαΝει Ϊΰειέ 

 ΚουηπέΝ Dtm File: θοέΰει τηθ εαλτέζαΝ Import DTM File πουΝ έθειΝ τηΝ
υθατστηταΝ τοΝξλά τηΝθαΝει ΪΰειΝοηφιαεσΝηοθτέζοΝε ΪφουμΝτημΝπελιοξάμέ 

 ΚουηπέΝ Statistic Analysis: θοέΰει τηθ εαλτέζαΝ Statistic Analysis σπου 

παλέξοθταιΝ ιΪφολαΝ ελΰαζεέαΝ τατι τιεοτΝ εζέΰξουΝ ΰιαΝ «φιζτλΪλι ηα»Ν τπθΝ
ε οηέθπθ. 

 ΚουηπέΝ Test Pts Selection: θοέΰει τηθ εαλτέζαΝ Test Pts Selection, σπου 

έθεταιΝ ηΝ υθατστηταΝ επιζοΰάμΝ ηηεέπθΝ εζέΰξουΝ εεΝ τπθΝ ά ηΝ υπαλξσθτπθΝ
ηηεέπθΝτουΝει αξγέθτομΝdataset άήεαιΝει αΰπΰάμΝθέπθ. 

 ΚουηπέΝ Surface Modelling: θοέΰει τηθ εαλτέζαΝ Surf Modelling, σπου οΝ
ξλά τημΝηπολεέΝθαΝ ηηιουλΰά ειΝεαιΝθαΝτε τΪλειΝ ιΪφολαΝηοθτέζαΝΰεπει οτμΝ
εαιΝταΝ τατι τιεΪΝτουμΝ τοιξεέα,ΝαπσΝτιμΝ ιαγέ ιηεμΝ τοΝπλσΰλαηηαΝηεγσ ουμ,Ν
επιζέΰοθταμΝτοΝίέζτι το. 

 ΚουηπέΝ Signal Extraction: θοέΰει τηθ οηυθυηηΝ εαλτέζα, τηθ οποέα 

ιατέγεθταιΝ ταΝ απαλαέτηταΝ ελΰαζεέαΝ ΰιαΝ τηθΝ ειαΰπΰάΝ τουΝ άηατομΝ απσΝ ταΝ
υπσζοιπαΝ τημΝ εζαξι τοτετλαΰπθιεάμΝ υθσλγπ ημ,Ν πλοεειηέθουΝ θαΝ
ίεζτιπγοτθΝταΝ ηηιουλΰηγέθταΝηοθτέζα,ΝσπουΝελέθεταιΝαπαλαέτητο. 

 ΚουηπέΝPredict Values: θοέΰει τηθ εαλτέζαΝPredict Values, σπου παλέξεταιΝ
ηΝ υθατστηταΝ τοΝ ξλά τηΝ θαΝ ει ΪΰειΝ ηηεέαΝ ταΝ οποέαΝ τοΝ πλσΰλαηηαΝ
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υποζοΰέαειΝ τηθΝ τιηάΝ τημΝαποξάμΝ τουΝ ΰεπει οτμ,ΝίΪ ειΝ τουΝ πλο ιολι γέθτομΝ
ηοθτέζουΝΰεπει οτμ. 

 ΚουηπέΝ Export Model: θοέΰει τηθ αθτέ τοιξηΝ εαλτέζα,Ν τηθΝ οποέαΝ οΝ
ξλά τημΝ ηπολεέΝ θαΝ ειΪΰειΝ τοΝ ηηιουλΰηγέθΝ ηοθτέζοΝ εΝ ιΪφολεμΝ ηολφέμΝ
αλξεέπθ. 

ΚΪτπΝ απσΝ τοΝTools’ΝPanel ίλέ εεταιΝ οΝ πέθαεαμΝData View, πουΝ παλέξειΝ ιΪφολεμΝ
επιζοΰέμΝ τοΝξλά τηΝΰιαΝτηθΝγέα ηΝτπθΝ ε οηέθπθ, ηΝοποέαΝπλαΰηατοποιεέταιΝ τηθΝ
πελιοξάΝτπθΝαισθπθΝπουΝίλέ εεταιΝ ειιΪΝτπθΝTools’ΝPanel εαιΝData View. 

 

δεσθαΝ3-4μΝΠέθαεαμΝ πδζκΰυθΝγΫα βμΝ κηΫθπθ 

 

τηθΝ πελιοξάΝ Points View, οΝ ξλά τημΝ ηπολεέΝ θαΝ επιζέιειΝ θαΝ φαέθοθταιΝ ηέαΝ άΝ
πελι στελεμΝαπσΝτιμΝεατηΰολέεμΝ ηηεέπθΝπουΝυπΪλξουθ,Ν ηζέΝεέτεΝθαΝίζέπειΝσζαΝταΝ
ηηεέαΝ ηετλά επθΝ πουΝ έξειΝ ει ΪΰειΝ τοΝ πλσΰλαηηα, εέτεΝ ταΝ ηηεέαΝ αθαφολΪμΝ

(reference pts – ηηεέαΝ πουΝ γαΝ ξλη ιηοποιηγοτθΝ ΰιαΝ τοθΝ πλο ιολι ησΝ τημΝ
επιφΪθειαμΝ τουΝ ηοθτέζου)Ν άήεαιΝ ταΝ ηηεέαΝ εζέΰξουΝ (test pts – ηηεέαΝ πουΝ εθΝ γαΝ
υθυποζοΰι τοτθΝΰιαΝτοθΝπλο ιολι ησΝτημΝεπιφΪθειαμΝτουΝηοθτέζουΝπαλΪΝησθοΝΰιαΝ
τοθΝειπτελιεσΝέζεΰξοΝαυτάμ)ΝάήεαιΝ ταΝ ηηεέαΝπλσίζεοημΝ (predict pts – ηηεέαΝ ταΝ
οποέα,Ν αφοτΝ έξειΝ ηηιουλΰηγεέΝ ηΝ επιφΪθειαΝ τουΝ ηοθτέζου,Ν ηπολεέΝ οΝ ξλά τημΝ θαΝ
αητά ειΝαπσΝτοΝπλσΰλαηηαΝθαΝτουΝπλο ιολέ ειΝτηθΝτιηάΝτημΝαποξάμΝτουΝΰεπει οτμΝ
(Ν)ΝπΪθπΝ εΝαυτΪ)έ 

τηθΝπελιοξάΝLines View, τοΝπλσΰλαηηαΝ έθειΝτηΝ υθατστηταΝεηφΪθι ημΝτημΝπελιοξάμΝ
τηθΝ οποέαΝ έξειΝ ι ξτΝ τοΝ ηηιουλΰοτηεθοΝ ηοθτέζοΝ (Model Boundary), ηΝ οποέαΝ
ου ια τιεΪΝεέθαιΝηΝπελιοξάΝε πτελιεΪΝτπθΝαελαέπθΝ ηηεέπθΝτπθΝηετλά επθ,ΝεαγυμΝ
εαιΝ τημΝ αετοΰλαηηάμΝ (εΪθΝ υπΪλξειΝ τηθΝ υπσοηΝ πελιοξά)Ν εφσ οθΝ έξειΝ ει αξγεέΝ απσΝ
τοθΝξλά τηΝεΪποιοΝοηφιαεσΝηοθτέζοΝε ΪφουμΝτημΝπελιοξάμέ 
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τηθΝπελιοξάΝSurfaceView, παλέξοθταιΝοιΝεπιζοΰέμΝγέα ημΝεέτεΝτημΝτοποΰλαφέαμΝτημΝ
πελιοξάμΝ (επιζοΰάΝDTM)Ν εφσ οθΝ έξειΝ ει αξγεέΝοηφιαεσΝ ηοθτέζοΝ ε Ϊφουμ, εέτεΝ τημΝ
επιφΪθειαμΝτουΝηοθτέζουΝπουΝέξειΝυποζοΰι τεέΝ(επιζοΰάΝModel Surface), εέτεΝτημΝηηΝ
ιαφολέ ιηημΝ επιφΪθειαμΝ πουΝ ηηιουλΰεέταιΝ ηεΝ ΰλαηηιεάΝ παλεηίοζάΝ απσΝ τιμΝ
παλατηληγεέ εμΝ ιαφολέμΝ ΔΝΝ ηεταιτΝ τπθΝ ηετληηέθπθΝ τιηυθΝ τημΝ αποξάμΝ τουΝ
ΰεπει οτμΝ (απσΝGPS εαι ξπλο τΪγηη η)ΝεαιΝ τπθΝ τιηυθΝπουΝ έθειΝ τοΝ ηηιουλΰηγέθΝ
ηοθτέζοΝ ταΝ ηηεέαΝτπθΝηετλά επθΝ(επιζοΰάΝDN = GPS/Lev - Model). πέ ημΝαπσΝ
τοΝ pop-up ηεθοτΝ πουΝ υπΪλξει,Ν τοΝ πλσΰλαηηαΝ έθειΝ τηΝ υθατστηταΝ εηφΪθι ημΝ τπθΝ
παλαπΪθπΝ επιφαθειυθΝ εέτεΝ ηεΝ ι οςοεέμΝ εαηπτζεμΝ εέτεΝ ηεΝ εατΪζζηζηΝ ξλπηατιεάΝ
παζέταΝ(ουξλΪΝξλυηαταΝ– ξαηηζέμΝτιηέμ,ΝγεληΪΝξλυηαταΝ– υοηζέμΝτιηέμ)έ 

πέ ημ,Ν τηθΝυπσοηΝπελιοξά,ΝοΝξλά τημΝεπιζέΰοθταμΝProfile View ηπολεέΝθαΝ ειΝέθαΝ
πλοφέζΝτημΝεπιφΪθειαμΝπουΝέξειΝεπιζέιειΝ(Model Surface, DN, DTM) εέτεΝεατΪΝηάεομ 
εθσμΝπαλΪζζηζουΝεέτεΝεατΪΝηάεομΝεθσμΝηε ηηίλιθοτ,ΝεπιζέΰοθταμΝφΝάΝζΝαθτέ τοιξαΝειΝ
ολέαοθταμΝτηθΝτιηάΝτουΝεπιγυηητοτΝπαλΪζζηζουήηε ηηίλιθοτΝ εΝ εεα ιεέμΝηοέλεμέ 

Σέζομ,Ν τοΝ εουηπέΝ Data View Update εθηηελυθειΝ ηεΝ τιμΝ αζζαΰέμΝ πουΝ έξουθΝ
πλαΰηατοποιηγεέΝ ταΝ ιΪφολαΝ παλΪγυλαΝ επειελΰα έαμΝ τπθΝ ε οηέθπθ,Ν ηζέΝ ηετΪΝ
απσΝεΪγεΝεπειελΰα έαΝτπθΝ ε οηέθπθΝΰιαΝθαΝεθ πηατπγοτθΝοιΝαζζαΰέμΝπουΝπιγαθσθΝ
επιτεζέ τηεαθΝεαιΝ θαΝηπολεέΝ οΝ ξλά τημΝθαΝ ειΝ τοΝπζέοθΝ εθηηελπηέθοΝαποτέζε ηα,Ν
πλέπειΝπλιθΝτηθΝοπτιεοποέη ηΝθαΝπατά ειΝτοΝυπσοηΝεουηπέέ 

 

3.3. Καλ ΫζαΝ“InsertΝDataΝProperties” 

       ΌππμΝπλοαθαφέλγηεε,ΝπατυθταμΝτοΝεουηπέΝData Selection αθοέΰειΝτοΝπαλΪγυλοΝ
Insert Data Properties, πουΝ εέθαιΝ τοΝ πλυτοΝ παλΪγυλοΝ πουΝ πλέπειΝ θαΝ αθοέιειΝ οΝ
ξλά τημΝ ειΝ απσΝ τοΝ οποέοΝ επιζέΰειΝ εαιΝ ολέαειΝ ταΝ ε οηέθαΝ πουΝ γαΝ ει ΪΰειΝ τοΝ
πλσΰλαηηαέ 
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δεσθα 3-5: Καλ Ϋζα Insert Data Properties 

 

πιζέΰοθταμΝ Insert Data αθοέΰει το παλΪγυλοΝ Select Input Data απσΝ τοΝ οποέοΝ οΝ
ξλά τημΝεπιζέΰειΝταΝ ε οηέθαΝπουΝγαΝει ΪΰειΝαπσΝτουμΝ ιΪφολουμΝφαεέζουμΝτουΝ ήΤΝ
τουέΝΣαΝει αξγέθταΝ ε οηέθαΝπλέπειΝθαΝέξουθΝ εΝ τάζεμΝολι ηέθαΝαπσΝταΝηεΰέγηΝπουΝ
φαέθοθταιΝ τοΝColumns’ΝProperties τηθΝπαλαπΪθπΝειεσθαΝ(ΰεπ αιτιεέμΝ υθτήθεμΝφ, 

ζ, h εΝηολφάΝdec min sec άΝdecimal degrees, τλι ολγοΰυθιεμΝεαλτε ιαθέμΝ υθτήθεμΝ
Χ, Τ,   εΝ m,Ν ολγοηετλιεσΝ υοσηετλοΝ H εΝm, αποξάΝ ΰεπει οτμΝΝ εΝ m,Ν τιηάΝ
ίαλττηταμΝg εΝmgal, ταΝ τυπιεΪΝ φΪζηαταΝ τπθΝηεΰεγυθ Χ, Τ, , h, , Ν ηεΝ
υθατστηταΝεπιζοΰάμΝm, cm άΝmm, g εΝmgal εαιΝτοομΝεελαέαμΝτουΝGPS ha εΝm). 

φοτΝεπιζέιειΝταΝ ε οηέθαΝτου,ΝηεταιτΝ ιΪφολπθΝηολφυθΝαλξεέπθΝ(πέξέΝxls, xlsx, txt, 

csv, dat, gdf, εέΪέ),ΝαθοέΰειΝοΝImport Wizard πουΝ έθειΝ τοθΝξλά τηΝ ιΪφολεμΝεπιζοΰέμΝ
ΰιαΝτηθΝει αΰπΰάΝτπθΝ ε οηέθπθ,Ν(πέξέΝεΪθΝυπΪλξειΝ τοΝαλξεέοΝεΪποιοΝεεέηεθοΝπλιθΝ
τιμΝ τάζεμΝτπθΝ ε οηέθπθΝάΝεπιεεφαζέ εμ,Νεζπ,Νηέ πΝτουΝ Import Wizard οΝξλά τημΝ
ηπολεέΝθαΝτοΝολέ ειΝπμΝtext header ειΝέτ ιΝαυτσΝτοΝεοηηΪτιΝτουΝαλξεέουΝθαΝαΰθοηγεέ,Ν
ει ΪΰοθταμΝησθοΝταΝαλιγηητιεΪΝ ε οηέθαΝπουΝξλειΪαεταιΝτοΝπλσΰλαηηα)έ 
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δεσθαΝ3-6: Import Wizard 

 

ΌππμΝφαέθεταιΝ τηθΝπαλαπΪθπΝειεσθα,Ν τοΝΪθπΝ ειιΪΝτηάηα,ΝέξειΝολι τεέΝστιΝοιΝβλΝ
πλυτεμΝΰλαηηέμΝτουΝαλξεέουΝεέθαιΝtext header ειΝέτ ιΝει ΪΰοθταιΝησθοΝταΝαλιγηητιεΪΝ
ε οηέθαΝαπσΝτηθΝεπσηεθηΝΰλαηηάέΝ φοτΝοζοεζηλπγεέΝηΝει αΰπΰάΝτπθΝ ε οηέθπθ,Ν
έθαΝ παλΪγυλοΝ ιαζσΰουΝ εθηηελυθειΝ τοΝ ξλά τηΝ ΰιαΝ τοΝ πσ αΝ ηηεέαΝ ει άΰαΰε,Ν ηζέΝ
πσ εμΝεΰΰλαφέμΝ(ΰλαηηέμ)ΝέξουθΝταΝαλιγηητιεΪΝ ε οηέθαΝτουΝαλξεέουΝπουΝει άξγηέΝ
Κατσπιθ,ΝυπΪλξειΝηΝ υθατστηταΝΰιαΝπλοεπι εσπη ηΝτπθΝ ε οηέθπθΝ (Data Preview) 

απσΝ τοΝ αθτέ τοιξοΝ εουηπέΝ πουΝ υπΪλξειΝ τηθΝ εαλτέζα,Ν εΪτπΝ απσΝ τοΝ οποέοΝ
εηφαθέαοθταιΝ ταΝ ε οηέθαΝ εΝ ηολφάΝ πέθαεαΝ ηεΝ αλιγηηηέθεμΝ τάζεμ,Ν εθυΝ τηθΝ
πελιοξάΝ Columns’Ν Properties οΝ ξλά τημΝ εαγολέαειΝ ποιοΝ ηέΰεγομΝ αθτιπλο ππετειΝ
εΪγεΝ τάζηΝτουΝαλξεέουΝ(πέξέΝεΪθΝοιΝτιηέμΝτουΝΰεπηετλιεοτΝυοοηέτλουΝ– h εέθαιΝ τηθΝ
3
η
 τάζη,Ν έθειΝ τηθΝ τιηάΝ γΝ τοΝ h εαιΝ αθΝ εθΝ υπΪλξουθΝ ε οηέθαΝ τλι ολγοΰυθιπθΝ

εαλτε ιαθυθΝ υθτήθπθΝΧ,ΝΤ,Ν ΝαφάθειΝ ταΝαθτέ τοιξαΝπε έαΝτηθΝτιηάΝ0). εσηα,ΝτοΝ
πλσΰλαηηαΝ πλο τατετειΝ τοθΝ ξλά τηΝ ηεΝ παλΪγυλαΝ ιαζσΰουΝ ΰιαΝ τηΝ ισλγπ ηΝ
ιαφσλπθΝ ζαγυθΝ (πέξέΝ εΪθΝ εεΝ παλα λοηάμΝ ογεέΝ ηΝ έ ιαΝ τιηάΝ εΝ βΝ πε έαΝ ηζέΝ θαΝ
ει αξγεέΝ ηΝ τιηάΝ 1Ν τοΝ φΝ εαιΝ τοΝ ζΝ πουΝ ηηαέθειΝ στιΝ ηΝ 1η τάζηΝ τουΝ αλξεέουΝ
αθτι τοιξεέΝεαιΝ τιμΝτιηέμΝτουΝφΝεαιΝ τιμΝτιηέμΝτουΝζ,ΝεηφαθέαεταιΝέθαΝπαλΪγυλοΝπουΝ
ει οποιεέΝτοθΝξλά τηΝθαΝαζζΪιειΝτηθΝτιηάΝ τοΝέθαΝαπσΝταΝ τοΝπε έα,ΝεθυΝπαλΪζζηζαΝ
ηΝηέαΝτιηάΝηη εθέαεται)έ 
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δεσθαΝ3-7μΝ δ κπκέβ βΝσ δΝΫξ δΝ δ αξγ έΝβΝέ δαΝ δηάΝ άζβμΝ Ν τκΝη αίζβ ΫμΝ(φ,ΝζΝοΝ1)έ 

 

ΓιαΝθαΝαπογηεευγεέΝηΝεπειελΰα έαΝπουΝέξουθΝυπο τεέΝταΝ ε οηέθαΝ εΝεΪγεΝεαλτέζα,Ν
οΝξλά τημΝπλέπειΝθαΝεπιζέιειΝApply Settings OK, εθυΝηεΝτοΝCancel αευλυθοθταιΝσζαΝ
εαιΝ εέθαιΝ πμΝ ηηΝ ΰεθσηεθαέΝ φοτΝ επιζεΰεέΝApply Settings OK,Ν τοΝ υπσοηΝ παλΪγυλοΝ
ξΪθεταιΝ εαιΝ τηθΝ αλξιεάΝ εαλτέζαΝData Management οΝ ξλά τημΝ πατυθταμΝ τοΝData 

View update εαιΝεπιζέΰοθταμΝAll Pts,ΝηπολεέΝθαΝ ειΝ τηθΝΰεπΰλαφιεάΝεαταθοηάΝτπθΝ
ει αξγέθτπθΝ ηηεέπθΝηετλά επθέ 
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δεσθαΝ3-8μΝΓ πΰλαφδεάΝεα αθκηάΝ πθΝ βη έπθΝη λά πθΝπκυΝ δ άξγβ αθΝ κΝπλσΰλαηηα 

 

τηΝ υΰεεελιηέθηΝεαλτέζαΝ(Insert Data Properties),ΝσππμΝφαέθεταιΝαπσΝτιμΝειεσθεμΝ
πουΝπλοηΰάγηεαθ,ΝυπΪλξουθΝεαιΝεΪποιαΝεουηπιΪΝηεΝηπζεΝΰλΪηηαταέΝ υτΪΝαφολοτθΝ
τηθΝ ει αΰπΰάΝ εθσμΝ θέουΝ επιπλσ γετουΝ ετΝ ηηεέπθέΝ φοτΝ έξειΝ πλοηΰουηέθπμΝ
ει αξγεέΝ εαιΝ ολι τεέΝ τοΝ αλξιεσΝ ετΝ ηηεέπθ,Ν οΝ ξλά τημΝ ηπολεέ,Ν πατυθταμΝ Data 

Selection απσΝ τηθΝ επιφΪθειαΝ ελΰα έαμΝ τουΝ Data Management,Ν θαΝ ιαθαθοέιειΝ τηθΝ
υπσοηΝεαλτέζαΝεαιΝηεΝτοΝεουηπέΝInsert Data (Different Dataset), θαΝει ΪΰειΝέθαΝθέοΝ
ετΝ ε οηέθπθέΝΚατσπιθ,ΝαφοτΝολι τοτθΝοιΝ τάζεμΝτπθΝφ,Νζ,ΝεζπέΝσππμΝεαιΝεατΪΝτηθΝ
ει αΰπΰάΝ τουΝ αλξιεοτΝ ετΝ ε οηέθπθ,Ν πατυθταμΝ Compare Datasets (graphs) εαιΝ
Compare Datasets (stats) τοΝπλσΰλαηηαΝεηφαθέαειΝιΝΰλαφάηαταΝεαγυμΝεαιΝπαλΪγυλαΝ
ηεΝ ταΝ τατι τιεΪΝ αποτεζέ ηαταΝ απσΝ τοθΝ έζεΰξοΝ τπθ τοΝ dataset,Ν έθοθταμΝ τηΝ
υθατστηταΝ τοΝξλά τηΝθαΝ ιελευθά ειΝτηθΝ υηίατστηταΝτουμέ 
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δεσθαΝ 3-9: ΣαΝ βΝ πλυ αΝ ΰλαφάηα αΝ πκυΝ παλΪΰκθ αδΝ ΰδαΝ βΝ τΰελδ βΝ πθΝ βΝ dataset εδΝ
αφκλκτθΝ κΝπλκφέζΝεα ΪΝηάεκμΝ κυΝηΫ κυΝπαλΪζζβζκυΝ βμΝεκδθάμΝ κυμΝπ λδκξάμ,ΝηααέΝη Ν
κΝαθ έ κδξκΝηάθυηαΝΰδαΝ βθΝηΫ βΝ δαφκλΪΝ Νέ 
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δεσθαΝ3-10: ΣαΝβΝ πση θαΝΰλαφάηα αΝπκυΝπαλΪΰκθ αδΝΰδαΝ βΝ τΰελδ βΝ πθΝβΝdataset εδΝ
αφκλκτθΝ κΝπλκφέζΝεα ΪΝηάεκμΝ κυΝηΫ κυΝη βηίλδθκτΝ βμΝεκδθάμΝ κυμΝπ λδκξάμ,ΝηααέΝη Ν
κΝαθ έ κδξκΝηάθυηαΝΰδαΝ βθΝηΫ βΝ δαφκλΪΝ Νέ 
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δεσθαΝ3-11: ΣαΝγΝ ζ υ αέαΝΰλαφάηα αΝπκυΝπαλΪΰκθ αδΝΰδαΝ βΝ τΰελδ βΝ πθΝβΝdataset εδΝ
αφκλκτθΝ βθΝεα αθκηά πθΝ βη έπθΝ κυμ,Ν βΝ ξΫ βΝ πθΝπλπ κΰ θυθΝ πδφαθ δυθΝ κυμΝεαδΝ
βθΝ πδφΪθ δαΝπκυΝπαλΪΰ αδΝαπσΝ δμΝ δαφκλΫμΝ ΝΝ βθΝεκδθάΝπ λδκξάΝ κυμέ 
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δεσθαΝ3-12: ΣαΝγΝπαλΪγυλαΝπκυΝπαλΪΰκθ αδΝΰδαΝ βΝ τΰελδ βΝ πθΝβΝdataset εδΝαφκλκτθΝ
αΝ α δ δεΪΝαπκ ζΫ ηα αΝ βμΝη αιτΝ κυμΝ τΰελδ βμ, εαγυμΝεαδΝ βμΝ τΰελδ βμΝ κυΝ

εαγ θσμΝη Ν δμΝdefault δηΫμΝπκυΝ έθ δΝ κΝπλσΰλαηηαΝΰδαΝ βθΝαπκξάΝΰ π δ κτμΝ κυΝEGM 

2008. 

 

τηΝ υθέξεια,Ν αφοτΝ εζέΰιειΝ ταΝ ε οηέθαΝ οΝ ξλά τημΝ έξειΝ τηΝ υθατστηταΝ εέτεΝ θαΝ
υθεθυ ειΝταΝβΝ ετΝ ε οηέθπθΝεπιζέΰοθταμΝτοΝεουηπέΝMerge εαιΝηεΝτηθΝπλοαιλετιεάΝ
υθατστηταΝ θαΝ πλο τεγεέΝ εατΪΝ τηΝ υθέθπ ηΝ ηιαΝ πο στηταΝ (shift)Ν τιμΝ τιηέμΝ τημΝ
αποξάμΝτουΝΰεπει οτμΝτουΝπλυτουΝάήεαιΝ τουΝ εττελουΝ ετΝεέτεΝθαΝ ιατηλά ειΝησθοΝ
έθαΝ εεΝ τπθΝ τοΝ ετΝ ε οηέθπθΝ ηεΝ τοΝ εουηπέΝ Retain ONLY dataset αφοτΝ
πλοηΰουηέθπμΝει ΪΰειΝ τηθΝαθτέ τοιξηΝπελιοξάΝ τηθΝτιηάΝ1ΝάΝβΝαθΪζοΰαΝηεΝτοΝποιοΝ
dataset επιγυηεέΝθαΝ ιατηλά ειέΝΣηθΝ ια ιεα έαΝαυτάΝΰιαΝτηθΝει αΰπΰάΝθέουΝdataset 

ηπολεέΝ θαΝ τηθΝ επαθαζΪίειΝ οΝ ξλά τημΝ ειΝ ΪζζεμΝ φολέμέΝ ΜεΝ αυτσΝ τοθΝ τλσποΝ τοΝ
πλσΰλαηηαΝτουΝ έθειΝτηΝ υθατστηταΝθαΝεθ πηατυ ειΝσ αΝ ετΝ ε οηέθπθΝεπιγυηεέέ 
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3.4. Καλ ΫζαΝ“ImportΝDTεΝfile” 

       εΝ αυτσΝ τοΝ παλΪγυλοΝ ελΰα έαμ,Ν οΝ ξλά τημΝ ηπολεέΝ θαΝ ει ΪΰειΝ τοΝ πλσΰλαηηαΝ
εΪποιοΝοηφιαεσΝηοθτέζοΝε ΪφουμΝ(DEM)ΝτημΝαλε εεέαμΝτουΝαπσΝτοθΝ ήΤΝτουΝάΝθαΝ
υθ εγεέΝ ηεΝ ι τστοπουμΝ πουΝ τουΝ παλέξουθΝ τηΝ υθατστηταΝ θαΝ «εατείΪ ει»Ν εΪποιοΝ

DEM εαιΝεατσπιθΝθαΝτοΝει ΪΰειΝ τοΝπλσΰλαηηαέΝ ΝτπαλιηΝDEM τηθΝπελιοξάΝτπθΝ
ηετλά επθΝ εέθαιΝ ι ιαέτελαΝ ξλά ιηη,Ν σξιΝ ησθοΝ ΰιαΝ τηΝ ηηιουλΰέαΝ ίαλυτηηετλιεοτΝ
ηοθτέζουΝ ΰεπει οτμΝ σπουΝ ξλειΪαεταιΝ ΰιαΝ τοθΝ υποζοΰι ησΝ τπθΝ τοποΰλαφιευθΝ
ιολγυ επθ,Ν αζζΪΝ εαιΝ ΰεθιεΪΝ ιστιΝ έθειΝ αλεετέμΝ πζηλοφολέεμΝ ΰιαΝ τηθΝ υπσοηΝ
πελιοξά,ΝσππμΝπέξέΝπιγαθέμΝ υ ξετέ ειμΝτπθΝ ιαευηΪθ επθΝτημΝαποξάμΝτουΝΰεπει οτμΝ
ηεΝτηθΝτοποΰλαφέαέ 

 

δεσθαΝ3-13μΝΚαλ ΫζαΝImport DTM file 

 

Πατυθταμ Connect to ICGEM (etopo1), ο ξλά τημΝηεταφέλεταιΝ τηθΝυποζοΰι τιεάΝ
ηηξαθάΝ (Calculation Service)Ν τημΝ ι το εζέ αμΝ τουΝ International Center of Global 

Earth Models (ICGEM). ΣαυτσξλοθαΝ αθοέΰειΝ ειΝ έθαΝ παλΪγυλοΝ ιαζσΰουΝ τουΝ
πλοΰλΪηηατομ,ΝπουΝ έθειΝ τοθΝξλά τηΝτιμΝαπαλαέτητεμΝο ηΰέεμΝεαιΝτιμΝτιηέμΝτιμΝοποέεμΝ
πλέπειΝ θαΝ υηπζηλυ ειΝ ταΝ πε έαΝ τημΝ ι το εζέ αμΝ υ τεΝ θαΝ πΪλειΝ τοΝ DEM τημΝ
πελιοξάμΝτπθΝηετλά επθέ 
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δεσθαΝ3-14μΝΠαλΪγυλκΝ δαζσΰκυΝΰδαΝ βΝ υηπζάλπ βΝ πθΝπ έπθΝ βθΝCalculation 

Service κυ ICGEM  

 

 

δεσθα 3-15: Calculation Service κυ ICGEM 

 

εοζουγυθταμΝεατ’ΝαυτσΝτοθΝτλσποΝτιμ ο ηΰέεμ,ΝοΝξλά τημΝζαηίΪθειΝέθαΝαλξεέοΝ.gdf 

(notepad),ΝπουΝπελιέξειΝ εΝγΝ τάζεμΝτοΝοηφιαεσΝηοθτέζοΝε ΪφουμΝτημΝπελιοξάμΝτουΝ
(ζ,Νφ,Ν )ΝηεΝτοΝίάηαΝεαθθΪίουΝπουΝ σγηεε, (τοΝDEM πουΝ έθειΝτοΝICGEM εέθαιΝτουΝ
etopo1). 

θτέ τοιξα,Νπατυθταμ Connect to USGS (aster, srtm), ο ξλά τημΝηεταφέλεταιΝ τηθ 

ι το εζέ αΝτημΝUnited States Geological Service (USGS), απ’Νσπου,ΝηεΝτηΝίοάγειαΝειΝ
ε υΝεθσμΝπαλαγτλουΝ ιαζσΰου,ΝηπολεέΝθαΝζΪίειΝ εΝηολφάΝGeoTIFF εέτεΝτοΝDEM τουΝ
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aster (1΄΄)ΝεέτεΝτουΝsrtm (1΄΄ΝάΝγ΄΄)ΝΰιαΝτηθΝπελιοξάΝτουέΝΓιαΝθαΝζηφγοτθΝταΝ τοΝαυτΪΝ
DEM, απαιτεέταιΝ οΝ ξλά τημΝ θαΝ εΪθειΝ εΰΰλαφάΝ τηθΝ ι το εζέ αΝ εαιΝ εατσπιθΝ θαΝ
ει έλξεταιΝεΪθοθταμΝ log in, π τσ οΝηΝ ια ιεα έαΝεέθαιΝποζτΝαπζάΝεαιΝπελιΰλΪφεταιΝ
εαιΝ τιμΝο ηΰέεμΝπουΝ έθειΝτοΝπλσΰλαηηαέ 

 

 

δεσθαΝ3-16μΝΠαλΪγυλκΝ δαζσΰκυΝΰδαΝζάοβΝDEM απσΝ βθΝδ κ ζέ αΝ βμΝUSGS 

 

 

δεσθα 3-17: Global Data Explorer βμ USGS 

 

πει άΝ τοΝ οηφιαεσΝ ηοθτέζοΝ ε ΪφουμΝ τουΝ aster εαιΝ τουΝ srtm εθΝ αφολΪΝ τιμ 
γαζΪ ιεμΝπελιοξέμΝ(εθυΝαθτέγεταΝτοΝetopo1 αφολΪΝεαιΝ τιμΝγαζΪ ιεμΝπελιοξέμ)ΝεαιΝ
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ζσΰπΝτουΝστιΝΰιαΝτοθΝυποζοΰι ησΝίαλυτηηετλιεοτΝηοθτέζουΝ εΝηιαΝπαλΪετιαΝπελιοξάΝ
άΝ εΝ ηιαΝ πελιοξάΝ πουΝ ίλέ εεταιΝ εθΝ ΰέθειΝ εοθτΪΝ τηθΝ αετάΝ ξλειΪαεταιΝ εαιΝ ηΝ
υπογαζΪ ιαΝτοποΰλαφέα,ΝτοΝπλσΰλαηηαΝ έθειΝτηΝ υθατστηταΝ τθ ε ημΝηεΝ οΝportal 

for bathymetry τουΝEMODnet (European Marine Observation and Data Network), 

απ’ΝσπουΝοΝξλά τημΝηπολεέΝθαΝ«εατείΪ ει»Ν εΝηολφάΝGeoTIFF τοΝοηφιαεσΝηοθτέζοΝ
τουΝίυγοτΝΰιαΝτηθΝεπιγυηητάΝπελιοξάέ υΝ εθ απαιτεέταιΝοΝξλά τημΝθαΝεΪθειΝεΪποιαΝ
εΰΰλαφάΝ τηθΝ ι το εζέ αΝ εαιΝ ηΝ απαιτοτηεθηΝ ια ιεα έαΝ εέθαιΝ ποζτΝ απζάΝ σππμΝ
πελιΰλΪφεταιΝεαιΝ τιμΝο ηΰέεμΝπουΝ έθειΝτοΝπλσΰλαηηαέ 

 

δεσθαΝ3-18: ΠαλΪγυλκΝ δαζσΰκυΝΰδαΝζάοβΝDEM κυΝίυγκτΝαπσΝ βθΝδ κ ζέ αΝ κυΝ
EMODnet 

 

 

δεσθα 3-19: Portal for Bathymetry κυ EMODnet 

 

ΣοΝεπσηεθοΝίάηαΝεέθαιΝηΝει αΰπΰάΝτουΝοηφιαεοτΝηοθτέζουΝε ΪφουμΝ τοΝπλσΰλαηηαέΝ
Πατυθταμ Import DEM file εαιΝολέαοθταμΝτιμΝ τάζεμΝΰιαΝταΝφ,Νζ,Ν ,ΝοΝξλά τημΝηπολεέΝ
θαΝει ΪΰειΝεέτεΝτοΝοηφιαεσΝηοθτέζοΝπουΝέζαίεΝαπσΝτοΝICGEM εέτεΝεΪποιοΝΪζζοΝπουΝ
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έξειΝαπσΝπλιθΝαπογηεευηέθοΝ τοθΝ ήΤΝτουΝ εΝ ιΪφολεμΝηολφέμΝαλξεέπθΝ(xls, xlsx, txt, 

csv, dat, gdf, εέΪέ)έΝ θτέ τοιξα,Ν επιζέΰοθταμ Import GeoTIFF DEM file ηπολεέΝ θαΝ
ει ΪΰειΝεέτεΝτοΝοηφιαεσΝηοθτέζοΝτουΝAster άΝτουΝSRTM,ΝπουΝέζαίεΝαπσΝτοΝsite τημΝ
USGS εέτεΝεΪποιοΝΪζζοΝDEM εΝηολφάΝGeoTIFF απσΝτοθΝ ήΤ ειΝαθτέ τοιξαΝηεΝτοΝ
εουηπέΝImport GeoTIFF Bathymetry file ει ΪΰειΝτοΝοηφιαεσΝηοθτέζοΝτουΝίυγοτΝαπσΝ
τοΝEMODnet άΝεΪποιοΝΪζζοΝ εΝηολφάΝGeoTIFF απσΝτοθΝ ήΤΝτουέΝΣέζομ,ΝηεΝτοΝApply 

Settings →ΝOK επι τλέφειΝ τηθ εαλτέζαΝData Management,ΝσπουΝπατυθταμΝτοΝData 

View update εαιΝεπιζέΰοθταμΝDTM οΝSurface View εαιΝCoastline τοΝLines View, 

ηπολεέΝ θα ειΝ τηθΝ τοποΰλαφέαΝ εαιΝ τηθΝ αετοΰλαηηάΝ (εΪθΝ υπΪλξει)Ν τημΝ πελιοξάμΝ
ηεζέτημέ 

 

δεσθαΝ 3-20: DTM απσΝ SRTM εαδΝ ίαγυη λέαΝ απσΝ EMODnet ( πΪθπ) εαδΝ DTM εαδΝ
ίαγυη λέαΝαπσΝetopo1 (εΪ π). έθαδΝ ηφαθάμΝβΝη ΰΪζβΝ δαφκλΪΝπμΝπλκμΝ βΝ δαελδ δεάΝ
δεαθσ β αΝ πθΝ τκΝDTM (γ΄΄ΝεαδΝ1΄Ναθ έ κδξα)έ 
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3.5. Καλ ΫζαΝ“StatisticΝχnalysis” 

       ΝεπσηεθηΝεαλτέζαΝ έθειΝτηΝ υθατστηταΝπλαΰηατοποέη ημΝ«φιζτλαλέ ηατομ», ηεΝ
ιαφσλουμΝτλσπουμ,Ν ταΝ ηηεέαΝτπθΝηετλά επθΝπουΝέξουθΝει αξγεέΝ τοΝπλσΰλαηηαΝ
υ τεΝθαΝαποεζει τοτθΝ ηηεέαΝπουΝεθ έξεταιΝθαΝει ΪΰουθΝ φΪζηαΝ ταΝαποτεζέ ηαταέ 

 

δεσθαΝ3-21μΝΚαλ ΫζαΝStatistic Analysis 

 

ΌππμΝφαέθεταιΝ τηθΝπαλαπΪθπΝειεσθα,ΝτοΝπαλΪγυλοΝαυτσΝξπλέαεταιΝ εΝζΝπΪθεζ,Ν εΝ
εαγέθαΝεεΝτπθΝοποέπθΝπλαΰηατοποιεέταιΝεαιΝηιαΝ ιαφολετιεάΝζειτουλΰέαέΝτοΝπΪθεζΝ
Duplicates,ΝεπιζέΰοθταμΝcheck for duplicates,ΝτοΝπλσΰλαηηαΝεθτοπέαειΝ ταΝ ε οηέθαΝ
πουΝ έξουθΝ ει αξγεέ,Ν τυξσθΝ ιπζοεΰΰλαφέμ,Ν πουΝ εέθαιΝ έθαΝ αλεετΪΝ υξθσΝ φαιθσηεθοΝ
ι έπμΝ ΰιαΝ ετΝ ε οηέθπθΝ πουΝ έξουθΝ πλοέζγειΝ απσΝ υΰξπθετ ειμΝ ηιελστελπθΝ ετΝ
ε οηέθπθ εαιΝηπολεέΝεέτεΝθαΝ ιατηλά ειΝσζεμΝτιμΝεΰΰλαφέμΝεέτεΝησθοΝτηθΝπλυτηΝάΝτηΝ
εττεληΝεέτεΝθαΝπΪλειΝτοθΝηέ οΝσλοΝτπθΝτιηυθΝεέτεΝτέζομΝθαΝ ιαΰλΪοειΝεαιΝτιμΝ τοέ 

το πΪθεζ Outliers (Coarse Errors), πατυθταμ Generate plot for outliers check, το 

πλσΰλαηηα εηφαθέαειΝ τοΝ ΰλΪφηηαΝ τημΝ επιφΪθειαμΝ πουΝ πλοετπτειΝ απσΝ ΰλαηηιεάΝ
παλεηίοζάΝηεταιτΝτπθΝ ηηεέπθΝτπθΝηετλά επθ,ΝεθυΝπαλΪζζηζαΝαθοέΰειΝεαιΝέθαΝ.txt 

αλξεέο (outliers.txt)έΝΠελι τλέφοθταμΝτοΝΰλΪφηηα,ΝοΝξλά τημΝηπολεέΝθαΝίλειΝ ηηεέαΝ
πουΝ αποεζέθουθΝ τημΝ ΰεθιεάμΝ τΪ ημΝ τπθΝ ηηεέπθΝ (outliers)Ν εαιΝ παλου ιΪαουθΝ
εθ εξσηεθοΝ φΪζηαέΝ ΣαΝ ηηεέαΝ αυτΪ,Ν ηπολεέΝ θαΝ ταΝ επιζέιειΝ ηεΝ τοΝ ελΰαζεέοΝ
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Brush/Select data απσΝτηθΝελΰαζειογάεηΝτουΝΰλαφάηατομ,ΝεαιΝηεΝ ειέΝεζιεΝπΪθπΝ εΝ
εΪποιο απσΝαυτΪΝ→Νcopy data to clipboard,Ν θαΝ ταΝεπιεοζζά ειΝ τοΝ .txt αλξεέοΝπουΝ
Ϊθοιιεέ 

 

δεσθαΝ3-22μΝ πδζκΰάΝ πθΝoutliers απσΝ κΝΰλΪφβηα 

 

τηΝ υθέξεια,Ν αφοτΝ απογηεετ ειΝ τοΝ outliers.txt αλξεέο, επιζέΰειΝdelete outliers εαιΝ
ιαΰλΪφοθταιΝ ταΝ επιζεξγέθταΝ ηηεέα απσΝ τοΝ ετΝ ε οηέθπθΝ πουΝ έξειΝ ει αξγεέΝ τοΝ
πλσΰλαηηαέ 

Ό οθ αφολΪ το πΪθεζ Standard Errors’Ν Tolerance, ε υΝ οΝ ξλά τημΝ έξειΝ τηΝ
υθατστηταΝθαΝ ιαΰλΪοειΝ ηηεέαΝηετλά επθΝταΝοποέαΝέξουθΝτυπιεσΝ φΪζηαΝ(εέτεΝΰιαΝ
τηΝ ηετληηέθηΝ αποξάΝ τουΝ ΰεπει οτμΝ – Ν εέτεΝ ΰιαΝ τηΝ ηετληηέθηΝ απσζυτηΝ τιηάΝ
ίαλττηταμΝ– g εφσ οθΝει άξγη αθΝηετλά ειμΝίαλττηταμ)ΝηεΰαζττελοΝαπσΝηιαΝτιηάΝ
πουΝηπολεέΝ θαΝ γέ ειΝ οΝ έ ιομέΝ θθοεέταιΝ στιΝ εφσ οθΝ εθΝ ει άξγη αθΝ τοΝ πλσΰλαηηαΝ
τιηέμΝτυπιευθΝ φαζηΪτπθΝτπθΝηετλά επθΝ εθΝεέθαιΝ ιαγέ ιηηΝαυτάΝηΝ υθατστηταέ 
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δεσθαΝ3-23μΝ δ κπκέβ βΝ κυΝπλκΰλΪηηα κμΝσ δΝ θΝΫξκυθΝ δ αξγ έΝ δηΫμΝ υπδευθΝ
φαζηΪ πθ 

 

Σέζομ, το πΪθεζ Spherical Harmonics Models, ο ξλά τημ,Ν ΰιαΝ τοθΝ έζεΰξοΝ τπθΝ
ε οηέθπθΝτου,ΝέξειΝ τηΝ υθατστηταΝθαΝει ΪΰειΝ (Import SHM file)ΝέθαΝαλξεέοΝηεΝτοΝ
ηοθτέζοΝ ΰεπει οτμΝ (φ,Ν ζ,Ν Ν)Ν εΪποιουΝ ΰεπ υθαηιεοτΝ ηοθτέζουΝ εέτεΝ υθ εσηεθομΝ
πλυταΝηεΝτοΝsite τουΝICGEM (Connect to ICGEM)ΝεαιΝζαηίΪθοθταμΝτοΝαπσΝεεεέΝηεΝ
τηΝίοάγειαΝεθσμΝπαλαγτλουΝ ιαζσΰουΝτουΝπλοΰλΪηηατομΝεέτεΝηεΝαπευγεέαμΝει αΰπΰάΝ
εΪθΝέξειΝεΪποιοΝηοθτέζοΝαπογηεευηέθοΝαπσΝπλιθΝ τοθΝ ήΤΝτουέΝ θτ’Ναυτοτ,ΝέξειΝτηΝ
υθατστητα,Ν ηε τηθΝ επιζοΰάΝ OR use program’s default εαιΝ επιζέΰοθταμΝ EGM08 

values άΝEGM96 values, θαΝξλη ιηοποιά ειΝτιμ τιηέμΝπουΝ έθειΝτοΝπλσΰλαηηαΝΰιαΝτηθΝ
αποξάΝ τουΝ ΰεπει οτμΝ εθσμΝ εεΝ τπθΝ τοΝ ΰεπ υθαηιευθΝ ηοθτέζπθέ τηΝ υθέξεια,Ν
επιζέΰοθταμΝCompare Models, παλΪΰεταιΝτοΝι τσΰλαηηαΝ υξθοτάτπθ τπθΝ ιαφολυθΝ
ΔΝΝηεταιτΝτημΝηετληηέθημΝαποξάμΝτουΝΰεπει οτμΝ ταΝ ηηεέαΝτπθΝηετλά επθΝεαιΝτημΝ
τιηάμΝτημΝαποξάμΝπουΝ έθειΝτοΝΰεπ υθαηιεσΝηοθτέζοΝ ταΝ υΰεεελιηέθαΝ ηηεέαΝ(ΔΝΝοΝ
ΝGPS/Lev – Nmodel),Ν εθυΝ παλΪζζηζαΝ αθοέΰειΝ ειΝ έθαΝ παλΪγυλοΝ ηηθτηατομΝ ηεΝ ταΝ
τατι τιεΪΝαυτυθΝτπθΝ ιαφολυθΝΔΝέ 

 

δεσθαΝ3-24μΝΙ σΰλαηηαΝ υξθκ ά πθΝεαδΝ α δ δεΪΝ πθΝ δαφκλυθ ΝΝοΝΝGPS/Lev – Nmodel  
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φοτΝ ηεζετά ειΝ τοΝ ι τσΰλαηηαΝ εαιΝ ταΝ τατι τιεΪΝ τπθΝ ιαφολυθΝ ΔΝ,Ν έξειΝ τηΝ
υθέξειαΝτηΝ υθατστηταΝθαΝ ιαΰλΪοειΝ(Execute Deletion) ταΝ ηηεέαΝεεεέθαΝ ταΝοποέαΝ
ηΝ ιαφολΪΝΔΝΝίλέ εεταιΝεετσμΝτουΝ ια τάηατομΝ[ηΝ– n ∙Νs , ηΝ+Ν Νn ∙Νs], σπουΝ Νη  οΝ
ηέ ομΝ σλομΝ τπθΝ ΔΝ,  s  ηΝ τυπιεάΝ απσεζι ηΝ εαιΝ Ν n  γετιεσμΝ αλιγησμΝ πουΝ ολέαειΝ οΝ
ξλά τημέΝ έθαιΝετεοζοΝθαΝ ιαπι τπγεέΝστιΝσ οΝπιοΝηιελσΝτοΝn τσ οΝαυ τηλστελαΝταΝ
σλιαΝειΝεποηέθπμΝπελι στελαΝταΝ ηηεέαΝπουΝ ιαΰλΪφοθταιέ 

 

3.6. Καλ ΫζαΝ“TestΝPtsΝSelection” 

       εΝαυτσΝτοΝπαλΪγυλοΝελΰα έαμΝ έθεταιΝηΝ υθατστηταΝεπιζοΰάμΝ βη έπθΝ ζΫΰξκυ 

(test points) απσΝ ταΝ ά ηΝ υπΪλξοθταΝ ηηεέαΝ ηετλά επθΝ άήεαιΝ ει αΰπΰάμΝ ΪζζουΝ ετΝ
ε οηέθπθΝταΝοποέαΝγαΝξλη ιηοποιηγοτθΝπμΝ ηηεέαΝεζέΰξουέΝΣαΝ ηηεέαΝεζέΰξουΝ εθΝ
ζαηίΪθοθταιΝ υπσοηΝ ΰιαΝ τηΝ ηηιουλΰέαΝ τημΝ επιφΪθειαμΝ τουΝ ηοθτέζου,Ν αζζΪΝ
ξλη ιηοποιοτθταιΝησθοΝΰιαΝτοθΝ(ειπτελιεσ)ΝέζεΰξοΝαυτάμέ 

 

δεσθα 3-25: Καλ Ϋζα Test Pts Selection 

 

το πΪθεζ New point file for Test Data, ο ξλά τημ έξειΝ τηΝ υθατστηταΝ θαΝ ει ΪΰειΝ
(Insert Data)Ν έθαΝ θέοΝ αλξεέοΝ ηετλά επθ,Ν τοΝ οποέοΝ γαΝ ξλη ιηοποιηγεέΝ πμΝ ηηεέαΝ
εζέΰξουΝ εαιΝ εατσπιθΝ θαΝ ολέ ειΝ τιμΝ τάζεμΝ πουΝ αθτιπλο ππετουθΝ τοΝ εΪγεΝ ηέΰεγομΝ
(σππμΝ τηθΝεαλτέζαΝInsert Data Properties). 
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το πΪθεζ Test Data from the existing points, το πλσΰλαηηα έθειΝ τηΝ υθατστηταΝ
επιζοΰάμΝ ηηεέπθΝεζέΰξουΝαπσΝ ταΝά ηΝυπΪλξοθταΝ εέτεΝ ξειλοεέθηταΝαπσΝ τοθΝ ξλά τηΝ
εέτεΝαυτσηαταέΝ πιζέΰοθταμΝmanual select ηηιουλΰεέταιΝέθαΝΰλΪφηηαΝηεΝτηθΝξπλιεάΝ
εαταθοηάΝ τπθΝ ηηεέπθΝ (point distribution for test points selection) ειΝ αθοέΰειΝ
παλΪζζηζαΝ τοΝ αλξεέοΝ TestPts.txtέΝ πσΝ τοΝ ΰλΪφηηαΝ οΝ ξλά τημΝ ηπολεέΝ θαΝ επιζέιειΝ
ιΪφολαΝ ηηεέαΝ ηεΝ τοΝ ελΰαζεέοΝ brush/select data εαιΝ αθτέ τοιξαΝ ηεΝ τηΝ ια ιεα έαΝ
πουΝπελιΰλΪφηεεΝ τηθΝπλοηΰοτηεθηΝπαλΪΰλαφοΝ ΰιαΝ ταΝoutliers, θαΝ ταΝ επιεοζζά ειΝ
τοΝαλξεέοΝTestPts.txtέΝΣαΝ ηηεέαΝαυτΪΝγαΝαποτεζοτθΝπζέοθΝ ηηεέαΝεζέΰξουΝεαιΝσξιΝ
ηηεέαΝαθαφολΪμΝ(reference points - ηηεέαΝπουΝξλη ιηοποιοτθταιΝΰιαΝτηΝ ηηιουλΰέαΝ
τημΝεπιφΪθειαμ)έ 

 

δεσθαΝ3-26μΝΧ δλκεέθβ βΝ πδζκΰάΝ βη έπθΝ ζΫΰξκυ 

 

ΜεΝ τηθΝ επιζοΰάΝ auto select,Ν τοΝ πλσΰλαηηαΝ εαγολέαειΝ αυτσηατα,Ν ηέ πΝ ηιαμΝ
ΰεθθάτλιαμΝοευ οτυξαέπθΝαλιγηυθ,Ν ταΝ ηηεέαΝ τπθΝηετλά επθΝπουΝ γαΝαποτεζέ ουθΝ
ταΝ ηηεέαΝ εζέΰξουέΝΟΝ ξλά τημΝαπζΪΝολέαειΝ τοθΝ επιγυηητσΝαλιγησΝ ηηεέπθΝεζέΰξουΝ
εαιΝ πατΪειΝΟΚέΝ ΪθΝ οΝ αλιγησμΝ τπθΝ ηηεέπθΝ εέθαιΝ ποζτΝ ηιελσμΝ άΝ ποζτΝ ηεΰΪζομΝ εΝ
ξέ ηΝηεΝτοθΝαλιγησΝτπθΝ ηηεέπθΝαθαφολΪμ,ΝτοΝπλσΰλαηηαΝει οποιεέΝτοθΝξλά τηΝΰιαΝ
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τοΝΰεΰοθσμΝαυτσΝειΝεεεέθομΝαποφα έαειΝεΪθΝγέζειΝθα υθεξέ ειΝπμΝέξειΝάΝθαΝολέ ειΝθέοΝ
αλιγησΝ ηηεέπθΝεζέΰξουΝηεΰαζττελοΝάΝηιελστελοΝαθτέ τοιξαέ 

 

δεσθαΝ3-27μΝΠλκ δ κπκέβ βΝΰδαΝπκζτΝηδελσΝαλδγησΝ βη έπθΝ ζΫΰξκυΝ Ν ξΫ βΝη Ν κθΝ
αλδγησΝ πθΝ βη έπθΝαθαφκλΪμ 

 

έθαιΝπλοφαθέμΝστιΝ εΪθΝηΝεαταθοηάΝτπθΝ ηηεέπθΝεζέΰξουΝ εθΝεέθαιΝηΝεθ ε ειΰηέθηΝ
ΰιαΝ τοθΝ ξλά τη,Ν ηπολεέΝ θαΝ πλοίεέΝ ιαθΪΝ τιμΝ αθτέ τοιξεμΝ ια ιεα έεμΝ (εέτεΝ τημΝ
ξειλοεέθητημΝ εέτεΝ τημΝ αυτσηατημΝ επιζοΰάμ)Ν εαιΝ θαΝ ολι τοτθΝ θέαΝ ηηεέαΝ εζέΰξουέΝ
πέ ημ,ΝτοΝπλσΰλαηηαΝ έθειΝτηΝ υθατστηταΝ υθ υα ηοτΝτημΝει αΰπΰάμΝθέουΝαλξεέουΝ

εαιΝ τημΝ επιζοΰάμΝ εεΝ τπθΝ υπαλξσθτπθΝ ηηεέπθ,Ν υ τεΝ θαΝ υπΪλξουθΝ πελι στελαΝ
ηηεέαΝ εζέΰξουΝ εαιΝ ευλέπμΝ απσΝ ιαφολετιεΪΝ ετΝ ε οηέθπθ,Ν ΰεΰοθσμΝ πουΝ εέθαιΝ
ι ιαιτέλπμΝου ιυ εμΝΰιαΝτηθΝολγάΝαιιοζσΰη ηΝτπθΝαποτεζε ηΪτπθΝτουΝηοθτέζουέ 

Σέζομ,Ν εατΪΝ ταΝ ΰθπ τΪ,Ν αφοτΝ επιζεΰεέΝApply Settings →ΝOK, τηθΝ εαλτέζαΝData 

Management → Data View update εαιΝ τηΝ υθέξειαΝεπιζέΰοθταιΝReference Pts εαιΝ
Test Pts τοΝData View πΪθεζ, οπστεΝ οΝ ξλά τημΝ ηπολεέΝ θαΝ ειΝ τηθΝ εαταθοηάΝ τπθΝ
ηηεέπθΝαθαφολΪμΝεαιΝτπθΝ ηηεέπθΝεζέΰξουέ 

 

δεσθαΝ3-28μΝβη έαΝαθαφκλΪμΝ(ηπζ )ΝεαδΝ βη έαΝ ζΫΰξκυΝ(εσεεδθα) 
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3.7. Καλ ΫζαΝ“SurfΝεodelling” 

       ΣοΝ υΰεεελιηέθοΝπαλΪγυλοΝελΰα έαμ,ΝγαΝηπολοτ εΝθαΝειππγεέΝστιΝεέθαιΝαπσΝταΝ
πζέοθΝ ία ιεΪΝ τουΝ GEOID DIGITAL, εαγσ οθΝ εΝ αυτσΝ πλαΰηατοποιεέταιΝ οΝ
υποζοΰι ησμΝ τημΝ επιφΪθειαμΝ τουΝ ηοθτέζουΝ ειΝ πμΝ εεΝ τοττουΝ σ οθΝ αφολΪΝ τηΝ
ηηιουλΰέαΝ ηοθτέζουΝ ΰεπει οτμΝ εθΝ τθαταιΝ θαΝ παλαεαηφγεέΝ ηΝ ξλά ηΝ του,Ν σππμΝ
ηπολεέΝ θαΝ υηίεέΝ πέξέΝ ΰιαΝ τηθΝ εαλτέζαΝ Statistic Analysis τηθΝ οποέαΝ οΝ ξλά τημΝ εΪθΝ
γέζειΝξλη ιηοποιεέΝΰιαΝθαΝίεζτιυ ειΝτηθΝποιστηταΝτπθΝηετλά ευθΝτου,ΝαζζΪΝηπολεέΝ
γεπλητιεΪΝεαιΝθαΝπλοξπλά ειΝτηΝ ια ιεα έαΝυποζοΰι ηοτΝτουΝηοθτέζουΝξπλέμΝαυτάθέ 

 

δεσθαΝ3-29μΝΚαλ ΫζαΝSurf Modelling 

 

ΌππμΝφαέθεταιΝεαιΝπαλαπΪθπ,Ν τηθΝεαλτέζαΝαυτάΝπαλέξεταιΝηΝ υθατστηταΝεπιζοΰάμΝ
εθσμΝεεΝτπθΝτλιυθΝττππθΝεπιφΪθειαμΝ(ΰεπηετλιεά,Νυίλι ιεά,Νίαλυτηηετλιεά)ΝΰιαΝτοθΝ
υποζοΰι ησΝ τουΝ ηοθτέζουέΝ πιζέΰοθταμΝ Geometric Surface,Ν τοΝ πλσΰλαηηαΝ
υποζοΰέαειΝ ηεΝ ξλά ηΝ τημΝ Μ ΣΝ τηΝ ίέζτι τηΝ ποζυπθυηιεάΝ επιφΪθειαΝ πουΝ
πλο αλησαεταιΝ ταΝ ηηεέαΝ(αθαφολΪμΝ– reference points)ΝτπθΝηετλά επθ,ΝσππμΝέξειΝ
πελιΰλαφεέΝ τηθΝ παλΪΰλαφοΝ 1έγέ1Ν τημΝ παλοτ ημ. ΟΝ ίαγησμΝ τημΝ ποζυπθυηιεάμΝ
επιφΪθειαμΝ εαγολέαεταιΝ απσΝ τοΝ pop-up ηεθοτΝ Degree εαιΝ παέλθειΝ τιηέμΝ απσΝ 1Ν
(επέπε ο)ΝέπμΝ1ίΝ(ποζυπθυηιεάΝεπιφΪθειαΝ1ίου ίαγηοτ)έ 

ΝεπιζοΰάΝHybrid Surface έθειΝτηΝ υθατστηταΝξλά ημΝηιαμΝ ιολγπτιεάμΝεπιφΪθειαμΝ
ΰιαΝ τηθΝ πλο αληοΰάΝ εθσμΝ πελιφελειαεοτΝ άΝ παΰεσ ηιουΝ ηοθτέζουΝ ΰεπει οτμΝ ταΝ
ε οηέθαΝ τπθΝ ηετλά επθΝ τημΝ πελιοξάμΝ ηεζέτημΝ ηεΝ ξλά ηΝ τημΝ Μ Σ,Ν σππμΝ
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πελιΰλΪφηεεΝ τηθΝ παλΪΰλαφοΝ 1έγέβέΝ ΟιΝ ιαγέ ιηεμΝ ιολγπτιεέμΝ επιφΪθειεμ,Ν σππμΝ
αθαφέλγηεεΝ τηθΝ έ ιαΝ παλΪΰλαφοΝ εέθαιΝ ποζυπθυηιεέμΝ 1ου άΝ βου ίαγηοτΝ εαιΝ
παλαηετλιεέμΝ ζ,ηΝ εαιΝ ιΝ παλαηέτλπθέΝ ΠατυθταμΝ Connect to ICGEM, οΝ ξλά τημΝ
υθ έεταιΝηεΝτοθΝι τστοποΝτουΝ ICGEM απ’Νσπου,ΝηεΝτοΝαθτέ τοιξοΝηάθυηαΝο ηΰιυθΝ
τουΝπλοΰλΪηηατομ,ΝηπολεέΝθαΝζΪίειΝέθαΝηοθτέζοΝΰεπει οτμΝτημΝπελιοξάμΝηεζέτημΝαπσΝ
εΪποιοΝ παΰεσ ηιοΝ ΰεπ υθαηιεσΝ ηοθτέζοέΝ Κατσπιθ,Ν επιζέΰοθταμΝ Import Geoid File 

ει ΪΰειΝ τοΝ ηοθτέζοΝ ΰεπει οτμΝ (εέτεΝ τοΝ εατέία εΝ απσΝ τοΝ ICGEM εέτεΝ εέξεΝ εΪποιοΝ
ηοθτέζοΝΰεπει οτμΝαπσΝπλιθΝαπογηεευηέθοΝ τοθΝ ήΤΝτου)ΝεαιΝεαγολέαειΝποιεμΝ τάζεμΝ
αθτιπλο ππετουθΝταΝηεΰέγηΝφ,Νζ,ΝΝέ θτ’Ναυτοτ,ΝέξειΝτηΝ υθατστηταΝ(σππμΝεαιΝ τηθΝ
εαλτέζα Statistic Analysis), ηε τηθΝ επιζοΰάΝ OR use program’s default εαιΝ
επιζέΰοθταμΝEGM08 values άΝEGM96 values, θαΝ ξλη ιηοποιά ειΝ τοΝ ηοθτέζοΝ πουΝ
πλοετπτειΝαπσΝτιμΝτιηέμΝτουΝπλοΰλΪηηατομΝΰιαΝτηθΝαποξάΝτουΝΰεπει οτμΝεθσμΝεεΝτπθΝ
τοΝΰεπ υθαηιευθΝηοθτέζπθέΝΣέζομ,ΝαπσΝτο pop-up ηεθοτΝCorrector Surface ηπολεέΝ
θαΝεπιζέιειΝαπσΝτιμΝ ιαγέ ιηεμΝ ιολγπτιεέμΝεπιφΪθειεμέ 

ΝτλέτηΝεπιζοΰά,ΝGravimetric Surface, ηηιουλΰεέΝέθαΝίαλυτηηετλιεσΝηοθτέζοΝ(ηεΝτηΝ
ηέγο οΝRemove - Restore),ΝεατΪΝ τηΝ ια ιεα έαΝπουΝπελιΰλΪφηεεΝ τηθΝ1.3.3. ΌππμΝ
εαιΝ τηθΝπλοηΰοτηεθηΝηέγο ο,ΝηεΝ το Connect to ICGEM, οΝξλά τημΝ υθ έεταιΝηεΝ
τοθΝ ι τστοποΝ τουΝ ICGEM απ’Ν σπουΝ ηπολεέΝ θαΝ ζΪίειΝ έθαΝ ηοθτέζοΝ αθπηαζιυθΝ
ίαλττηταμΝ (Δg)Ν ειΝ έθαΝ ηοθτέζοΝ ΰεπει οτμΝ τημΝ πελιοξάμΝ ηεζέτημΝ απσΝ εΪποιοΝ
παΰεσ ηιοΝΰεπ υθαηιεσΝηοθτέζοέΝΚατσπιθ,ΝεπιζέΰοθταμΝImport SHM g File ει ΪΰειΝ
τοΝηοθτέζοΝαθπηαζιυθΝίαλττηταμ,ΝεθυΝηεΝτοΝImport SHM N File ει ΪΰειΝτοΝηοθτέζοΝ
ΰεπει οτμΝ τουΝ ΰεπ υθαηιεοτΝ ηοθτέζουΝ εαιΝ εατσπιθΝ εαγολέαειΝ ποιεμΝ τάζεμΝ
αθτιπλο ππετουθΝταΝηεΰέγηΝφ,Νζ,ΝΔg εαιΝφ,Νζ,ΝΝ,Ναθτέ τοιξαέΝ πέ ημΝεαιΝ εΝαυτάΝτηΝ
ηέγο οΝ υπΪλξειΝ ηΝ υθατστηταΝ πελαιτέλπΝ πλο αληοΰάμΝ τημΝ ηηιουλΰοτηεθημΝ
επιφΪθειαμΝηεΝξλά ηΝ ιολγπτιεάμΝεπιφΪθειαμΝαπσΝτοΝpop-up ηεθοτΝCorrector Surface 

πουΝπελιζαηίΪθειΝτιμΝ ιαγέ ιηεμΝ ιολγπτιεέμΝεπιφΪθειεμέ 

φοτΝέξειΝεπιζεΰεέΝηΝεπιγυηητάΝηέγο ομΝειΝέξουθΝολι τεέΝοιΝαθτέ τοιξεμΝπαλΪηετλοι,Ν
οΝ ξλά τημΝ πλέπειΝ θαΝ πατά ειΝ τοΝ εουηπέΝ Calculate ΰιαΝ θαΝ ιεειθά ειΝ ηΝ ια ιεα έαΝ
υποζοΰι ηοτΝ τημΝ επιφΪθειαμέΝ ΌταθΝ οζοεζηλπγοτθΝ οιΝ υποζοΰι ηοέ,Ν αθοέΰουθΝ βΝ
παλΪγυλαΝηηθτηατομΝηεΝταΝ τατι τιεΪΝαποτεζέ ηαταΝτημΝεπιφΪθειαμΝΰιαΝταΝ ηηεέαΝ
αθαφολΪμΝεαιΝταΝ ηηεέαΝεζέΰξουέ 

 

δεσθαΝ3-30μΝΜβθτηα αΝΰδαΝ αΝ α δ δεΪΝαπκ ζΫ ηα αΝ βμΝ πδφΪθ δαμΝ κυΝηκθ Ϋζκυ 
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φοτΝοζοεζηλπγεέΝηΝ ια ιεα έαΝτουΝυποζοΰι ηοτΝτημΝεπιφΪθειαμ,ΝοΝξλά τημΝ(εατΪΝ
ταΝΰθπ τΪ)ΝέξειΝτηΝ υθατστηταΝθαΝτηθΝαπειεοθέ ειΝ τοΝπελιίΪζζοθΝελΰα έαμΝτουΝData 

Management,Ν εαγυμΝ επέ ημΝ εαιΝ θαΝ απειεοθέ ειΝ τιμΝ ιαφολέμΝ ΔΝΝ ηεταιτΝ τημΝ
επιφΪθειαμΝτουΝηοθτέζουΝεαιΝτπθΝηετλά επθέ 

 

δεσθαΝ3-31μΝ πδφΪθ δαΝηκθ ΫζκυΝΰ π δ κτμ 

 

 

δεσθαΝ3-32μΝΠλκφέζΝ βμΝ πδφΪθ δαμΝ κυΝηκθ ΫζκυΝεα ΪΝηάεκμΝ κυΝπαλΪζζβζκυΝφΝοΝγ9.5° 
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δεσθαΝ3-33μΝ πδφΪθ δαΝ πθΝ δαφκλυθΝ ΝΝοΝΝGPS/Lev - Nmodel 

 

 

δεσθαΝ3-34: ΠλκφέζΝ βμΝ πδφΪθ δαμΝ πθΝ δαφκλυθΝ ΝΝοΝΝGPS/Lev - Nmodel εα ΪΝηάεκμΝ κυΝ
η βηίλδθκτΝζΝοΝβ2.5° 
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3.8. Καλ ΫζαΝ“SignalΝExtraction” 

       ΜετΪΝτηΝ ηηιουλΰέαΝτημΝ (αλξιεάμ) επιφΪθειαμΝτουΝηοθτέζουΝΰεπει οτμΝειΝαφοτΝ
έξειΝπλο αληο τεέΝηεΝξλά ηΝτημΝΜ ΣΝηιαΝποζυπθυηιεάΝεπιφΪθειαΝάΝηιαΝ ιολγπτιεάΝ
επιφΪθειαΝ εθσμΝ ηοθτέζουΝ τιμΝ ηετλά ειμ,Ν τοΝ πλσΰλαηηαΝ έθειΝ τηΝ υθατστηταΝ ΰιαΝ
πελαιτέλπΝ ίεζτέπ ηΝ τουΝ υποζοΰι ηέθουΝ ηοθτέζουΝ ηεΝ ξλά ηΝ το ηεγσ πθΝ
πλο ιολι ηοτΝ τουΝ «πφέζιηουΝ ηέλουμΝ ( άηατομ)»Ν τπθΝ υποζοέππθΝ πουΝ πλοέευοαθΝ
απσΝ τηθΝ εζαξι τοτετλαΰπθιεάΝ υθσλγπ ηέ ΌππμΝ αθαφέλγηεεΝ εαιΝ πλοΰεθέ τελαΝ
(παλέΝ 1έγέζ)Ν εοπσμΝ τπθΝ ηεγσ πθΝ «ειαΰπΰάμΝ τουΝ άηατομ»Ν εέθαιΝ θαΝ πλο ιολι τεέΝ
αυτσΝ τοΝ άηαΝ εαιΝ ηΝ ξπλιεάΝ εαταθοηάΝ τουΝ υ τεΝ θαΝ ηπολεέΝ θαΝ πλοίζεφγεέΝ ΰιαΝ
οποιο άποτεΝ ηηεέοΝτημΝπελιοξάμΝηεζέτημέ 

 

δεσθαΝ3-35μΝΚαλ ΫζαΝSignal Extraction 

 

ΜεΝεπιζοΰάΝτημΝηεγσ ουΝτημΝ ηηειαεάμΝπλο αληοΰάμΝ(Least Squares Collocation), οΝ
ξλά τημΝ έξειΝ τηΝ υθατστηταΝ θαΝ εφαλησ ειΝ τηθΝ επιφΪθειαΝ τουΝ ηοθτέζουΝ τηθΝ
αθτέ τοιξηΝηέγο ο,ΝσππμΝαυτάΝπελιΰλΪφηεεΝ τηθΝπαλέΝ1έγέζέΝΜπολεέΝ θαΝολέ ειΝ τηθΝ
επιγυηητάΝ υθΪλτη ηΝ υηηεταίζητστηταμΝ απσΝ τιμΝ ηΝ ιαγέ ιηεμΝ τοΝ pop-up ηεθοτΝ
Covariance Function εαιΝτοΝεπιγυηητσΝφυ ιεσΝηέΰεγομΝ(πέξέΝαπσ τα η)ΝαπσΝτοΝοποέοΝ
γαΝ ειαλτΪταιΝ ηΝ υηηεταίζητστηταΝ ηεταιτΝ τοΝ ηηεέπθΝ (Covariance Parameter). 

πέ ημ,Ν τοΝ πΪθεζΝ Define Function’s Constant Values ηπολεέΝ θαΝ οειηΪ ειΝ
ιΪφολεμΝτιηέμΝΰιαΝτιμΝ ταγελέμΝτπθΝ υθαλτά επθΝ υηηεταίζητστηταμέ 
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πιζέΰοθταμΝ τηΝ ηέγο οΝ τουΝ ταγηι ηέθουΝ ηέ ουΝ σλουΝ (Weighted Average), ηΝ
υηηεταίζητστηταΝ τπθΝ ηηεέπθΝ ΰιαΝ τοθΝ πλο ιολι ησΝ τουΝ άηατομΝ εαγολέαεταιΝ
αθτι τλσφπμΝ αθΪζοΰαΝ εΪποιαμΝ τθαηημΝ τημΝ απσ τα ημ,Ν ηζέΝ σ οΝ εοθτττελαΝ τοΝ
ηηεέαΝτσ οΝηεΰαζττελη ηΝ υθει φολΪΝτουΝεθσμΝ τοθΝπλο ιολι ησΝτουΝ άηατομΝ τοΝ
Ϊζζο,Ν(πελιΰλαφάΝτημΝηεγσ ουΝ τηθΝπαλέΝ1έγέηΝτημΝπαλοτ ημ)έΝ υΝοΝξλά τημΝέξειΝτηΝ
υθατστηταΝθαΝ οειηΪ ειΝ ιΪφολεμΝτιηέμΝΰιαΝθαΝολέ ειΝτοθΝεαταζζηζστελοΝεεγέτηΝτημΝ
απσ τα ημ,ΝεαγυμΝεπέ ημΝεαιΝθαΝολέ ει,ΝεΪθΝτοΝεπιγυηεέ,ΝηιαΝαετέθαΝπέλαθΝτημΝοποέαμΝ
ηΝ υθει φολΪΝεθσμΝ ηηεέουΝ τοθΝπλο ιολι ησΝτουΝ άηατομΝγαΝηη εθέαεται,Ν ηζέΝτοΝ
άηαΝ εΝέθαΝ ηηεέοΝπλο ιολέαεταιΝησθοΝαπσΝταΝ ηηεέαΝτπθΝηετλά επθΝπουΝαπέξουθΝ
απσ τα ηΝηιελστεληΝτημΝ ε οηέθημΝαετέθαμΝαπσΝτοΝυπσοηΝ ηηεέοέ 

ΌππμΝ εαιΝ τηθΝ πλοηΰοτηεθηΝ εαλτέζα,Ν αφοτΝ επιζεΰεέΝ ηΝ επιγυηητάΝ ηέγο ομΝ ειΝ
ολι τοτθΝοιΝαθτέ τοιξεμΝπαλΪηετλοι,ΝοΝξλά τημΝπλέπειΝθαΝπατά ειΝCalculate ΰιαΝθαΝ
ιεειθά ειΝηΝ ια ιεα έαΝυποζοΰι ηοτΝηΝοποέαΝσταθΝοζοεζηλπγεέ,Ναθοέΰουθ,ΝεατΪΝταΝ
ΰθπ τΪ,ΝβΝπαλΪγυλαΝηηθτηατομΝηεΝταΝ τατι τιεΪΝαποτεζέ ηαταΝτημΝεπιφΪθειαμΝΰιαΝ
ταΝ ηηεέαΝαθαφολΪμΝεαιΝταΝ ηηεέαΝεζέΰξου,ΝεθυΝ τηΝ υθέξειαΝυπΪλξειΝηΝ υθατστηταΝ
απειεσθι ημΝτημΝτεζιεάμΝεπιφΪθειαμΝεαιΝτπθΝ ιαφολυθΝΔΝΝ τοΝπελιίΪζζοθΝελΰα έαμΝ
τουΝData ManagementέΝΈθαΝποζτ ηηαθτιεσΝζειτουλΰιεσΝεοηηΪτιΝεέθαιΝστιΝοΝξλά τημΝ
έξειΝ τηΝ υθατστηταΝ θαΝ οειηΪαειΝ ιΪφολεμΝ τιηέμΝ τιμΝ τοΝ αυτέμΝ εαλτέζεμΝ (Surf 

Modelling & Signal Extraction) εαιΝ θαΝ ίζέπειΝ ταΝ τατι τιεΪΝ αποτεζέ ηαταΝ τπθΝ
επιζοΰυθΝ τουΝ εΪγεΝ φολΪΝ εαιΝ εΝ ετζοΰοΝ ξλοθιεσΝ ιΪ τηηαΝ υποζοΰι ηυθ,Ν υ τεΝ θαΝ
επιζέιειΝτηθΝεαταζζηζστεληΝεπιφΪθειαΝηοθτέζουΝΰιαΝτηθΝπελιοξάΝηεζέτημέ 

 

3.9. Καλ ΫζαΝ“PredictΝValues” 

       ΌζαΝ ταΝ παλΪγυλαΝ ελΰα έαμΝ πουΝ παλου ιΪ τηεαθΝ τιμΝ πλοηΰοτηεθεμΝ
παλαΰλΪφουμΝ έξουθΝ θαΝ εΪθουθΝ ηεΝ τηθΝ πλοεπειελΰα έαΝ τπθΝ ε οηέθπθΝ εαι τηΝ
ια ιεα έαΝ ηηιουλΰέαμΝτημΝεπιφΪθειαμΝτουΝηοθτέζουέΝ Ν υΰεεελιηέθηΝσηπμΝεαλτέζαΝ
σππμΝ εαιΝ αυτάΝ πουΝ γαΝ παλου ια τεέΝ τηθΝ επσηεθηΝ παλΪΰλαφοΝ αφολοτθΝ τηθΝ
αιιοποέη ηΝ τπθΝ αποτεζε ηΪτπθΝ τπθΝ ηηιουλΰοτηεθπθΝ ηοθτέζπθΝ ΰεπει οτμέΝ τηθΝ
υπσοηΝ εαλτέζαΝ (Predict Values) οΝ ξλά τημΝ έξειΝ τηΝ υθατστηταΝ θαΝ ει ΪΰειΝ τοΝ
πλσΰλαηηαΝ ιΪφολαΝ ηηεέαΝ(φ,Νζ)ΝεαιΝθαΝζΪίειΝτηθΝτιηάΝτημΝαποξάμΝτουΝΰεπει οτμΝΝΝ
πουΝ έθειΝτοΝ ηηιουλΰηγέθΝηοθτέζοΝΰιαΝταΝ ηηεέαΝαυτΪ,ΝαζζΪΝεαιΝθαΝπζηλοφοληγεέΝ
εΪθΝταΝ ηηεέαΝαυτΪΝίλέ εοθταιΝεθτσμΝτημΝπελιοξάμΝι ξτομΝτουΝηοθτέζου,Ν( ηζέΝεΪθΝοιΝ
τιηέμΝτουΝΝΝπουΝ έθειΝτοΝηοθτέζοΝΰιαΝταΝ ηηεέαΝαυτΪΝεέθαιΝαιισπι τεμ)έ 
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δεσθαΝ3-36μΝΚαλ ΫζαΝPredict Values 

 

τηθΝ εαλτέζαΝ αυτάΝ οΝ ξλά τημΝ ηπολεέΝ εέτεΝ θαΝ ει ΪΰειΝ εΪποιοΝ αλξεέο ηεΝ υθτήθεμΝ
ηηεέπθΝφ,ΝζΝαπσΝτοΝεουηπέΝImport φ,ΝζΝfile εαιΝθαΝολέ ειΝτιμΝαθτέ τοιξεμΝ τάζεμ ταΝ

pop-up ηεθοτΝ φΝ εαιΝ ζ,Ν εέτεΝ θαΝ ει ΪΰειΝ τιηέμΝ ξειλοεέθηταΝ τιμΝ τάζεμΝ φ εαιΝ ζ πουΝ
ίλέ εοθταιΝ αλι τελΪΝ τουΝ πζαι έουΝResults. τηΝ υθέξειαΝ ηεΝ τοΝ πζάετλοΝCalculate 

εηφαθέαοθταιΝ εθτσμΝ τουΝπζαι έουΝResults ταΝαποτεζέ ηατα,Ν ηζέΝηΝτιηάΝ τημΝαποξάμΝ
τουΝΰεπει οτμΝΝΝπουΝ έθειΝτοΝηοθτέζοΝΰιαΝεαγέθαΝαπσΝταΝει αξγέθταΝ ηηεέαΝ( τάζηΝ
ΝΝvalues) εαιΝτοΝπσ οΝοηζστελαΝ (+)ΝάΝξαηηζστελαΝ(-)ΝαπσΝτοΝηοθτέζοΝίλέ εεταιΝηΝ
υπογετιεάΝ επιφΪθειαΝ πουΝ ξηηατέαεταιΝ απσΝ ΰλαηηιεάΝ παλεηίοζάΝ ηεταιτΝ τπθΝ
ηηεέπθΝτπθΝηετλά επθΝ( τάζηΝ+/-).  

ιιο ηηεέπτεμΝεέθαιΝοιΝπελιπτυ ειμΝτουΝβου εαιΝγου ηηεέουΝτημΝπαλαπΪθπΝειεσθαμ,Ν
σπουΝ τοΝέθαΝφαέθεταιΝτοΝπλσΰλαηηαΝθαΝ έθειΝτιηάΝΰιαΝτοΝΝΝαζζΪΝσξιΝΰιαΝτοΝ+ή-,ΝεθυΝ
τοΝΪζζοΝ εθΝ έθειΝτιηέμΝΰιαΝεαηέαΝαπσΝτιμΝβΝ τάζεμΝτπθΝαποτεζε ηΪτπθέΝΚαιΝ τιμΝβΝ
σηπμΝ πελιπτυ ειμ,Ν τοΝ ΰεΰοθσμΝ εέθαιΝ στιΝ τοΝ ηοθτέζοΝ εθΝ ηπολεέΝ θαΝ υ ειΝ αιισπι ταΝ
αποτεζέ ηαταΝ ΰιαΝ ταΝ ηηεέαΝ αυτΪΝ ΰιατέΝ ίλέ εοθταιΝ εετσμΝ τπθΝ ολέπθΝ τημΝ πελιοξάμΝ
ι ξτομΝτουέΝ Ν ιαφολΪΝεέθαιΝστιΝ τηθΝπελέπτπ ηΝτουΝβου ηηεέουΝ(φ3,Νζ3)Νι ξτειμΝ 

φmin < φ3 < φmax    εαι    ζmin < ζ3 < ζmax    

εθυΝΰιαΝτοΝ3ο ηηεέομ 

φ3 > φmax    άΝΝΝΝφ3 < φmin    ά    ζ3 > ζmax    άΝΝΝΝζ3 < ζmin 



ΔΠΜΝ«Γ ΩΠΛ ΡΟΦΟΡΙΚ »ΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΜεταπτυξιαεάΝ λΰα έα 

 

ΠέτλομΝΜαθου ΪεημΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝεζέ αΝ83 

 

σπουΝφmin , φmax ,Νζmin , ζmax  οιΝηιελστελεμΝεαιΝηεΰαζττελεμΝτιηέμΝτπθΝ υθτήθπθΝφ,ΝζΝ
τπθΝ ηηεέπθΝαθαφολΪμΝαπσΝταΝοποέαΝ ηηιουλΰάγηεεΝηΝεπιφΪθειαΝτουΝηοθτέζουέ  

Σέζομ,ΝεατΪΝταΝΰθπ τΪ,ΝοΝξλά τημΝηπολεέΝθαΝ ειΝ τηθΝεαλτέζα Data Management τηθΝ
ΰεπΰλαφιεάΝεαταθοηάΝτπθΝ ηηεέπθΝπλσίζεοημΝπουΝει άΰαΰεΝ τηθΝεθΝζσΰπΝεαλτέζα,Ν
επιζέΰοθταμΝPredict Pts τοΝPoints’ΝView τουΝData View πΪθεζέ 

 

3.10. Καλ ΫζαΝ“ExportΝεodel” 

       Ν τεζευταέαΝαυτάΝεαλτέζαΝελΰα έαμΝ τουΝGEOID DIGITAL εέθαιΝαυτάΝαπσΝτηθΝ
οποέαΝοΝξλά τημΝηπολεέΝθαΝπΪλει,Ν εΝ ιΪφολεμΝηολφέμΝαλξεέπθ,ΝταΝτεζιεΪΝπλορσθταΝ
τημΝεπειελΰα έαμΝπουΝεετεζέ τηεεΝ εΝσζαΝταΝπλοηΰοτηεθαΝ τΪ ιαΝτουΝπλοΰλΪηηατομ 
εαιΝταΝοποέαΝηπολεέΝεθΝ υθεξεέα,ΝεΪθΝεπιγυηεέΝθαΝταΝαιιοποιά ει,Νει ΪΰοθτΪμΝταΝπέξέΝ
εΝ ιΪφολαΝ ζοΰι ηιεΪΝ πουΝ ευεζοφολοτθΝ (σππμΝ GIS,Ν εζπέ)Ν ΰιαΝ πελαιτέλπΝ
επειελΰα έαέ 

 

δεσθαΝ3-37μΝΚαλ ΫζαΝExport Model 

 

το pop-up ηεθοτ Select type of data to export, ο ξλά τημ ηπολεέ θα επιζέιειΝ θαΝ
ειΪΰειΝεέτεΝτηθΝεπιφΪθειαΝτουΝηοθτέζουΝΰεπει οτμΝ(επιζοΰάΝgeoid surface)ΝεέτεΝτηΝηηΝ
ιαφολέ ιηηΝεπιφΪθειαΝτπθΝ ιαφολυθΝΔΝΝοΝΝGPS/Lev - Nmodel (επιζοΰάΝDN)ΝεέτεΝτηθΝ
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επιφΪθειαΝτημΝφέΰέεΝσππμΝαυτάΝαθαπαλέ ταταιΝαπσΝτοΝοηφιαεσΝηοθτέζοΝε ΪφουμΝπουΝ
έξεΝει αξγεέΝ τοΝπλσΰλαηηαΝ(επιζοΰάΝDTM). 

τηΝ υθέξειαΝ επιζέΰειΝ εΝ ποιαΝ ηολφάΝ επιγυηεέΝ θαΝ εέθαιΝ τοΝ ειαΰσηεθοΝ πλορσθέΝ Ν
πλυτηΝεπιζοΰάΝ (Export map figure) παλΪΰειΝέθαΝ figure αλξεέοΝτημΝMATLAB (.fig) 

τοΝ οποέοΝαθαπαλέ ταταιΝ εΝ ηολφάΝ ξΪλτηΝ τοΝ ειαΰσηεθοΝπλορσθέΝτοΝ pop-up ηεθοτΝ
Surface View,Ν τοΝ πλσΰλαηηαΝ έθειΝ τηΝ υθατστηταΝ επιζοΰάμΝ ΰιαΝ τοΝ εΪθΝ ηΝ
απειεοθιασηεθηΝ επιφΪθειαΝ γαΝ παλΪΰεταιΝ απσΝ ι οςοεέμΝ ΰλαηηέμΝ (cont)Ν άΝ απσΝ
ξλπηατιεάΝπαζέτα (mesh). τηΝ υθέξεια,ΝτοΝpop-up ηεθοτΝPoints (on - off) εαγολέαει 
εΪθΝγαΝφαέθοθταιΝταΝ ηηεέαΝαθαφολΪμΝεαιΝταΝ ηηεέαΝεζέΰξουΝπΪθπΝ τοθΝξΪλτηΝάΝσξι,Ν
εθυΝ τοΝModel Boundary (on - off) εΪθΝ γαΝ φαέθεταιΝ ηΝ ΰλαηηάΝ πουΝ ολιογετεέΝ τηθΝ
πελιοξάΝι ξτομΝτουΝηοθτέζουέΝΣοΝαλξεέοΝ.fig πελιέξειΝηπΪλαΝελΰαζεέπθΝΰιαΝπελαιτέλπΝ
επειελΰα έαΝαπσΝτοθΝξλά τηΝ(πέξέΝαζζαΰάΝξλπηΪτπθΝτημΝξλπηατιεάμΝπαζέταμ),ΝπΪθπΝ
τηθΝοποέαΝεέθαιΝεαιΝτοΝειεοθέ ιοΝsave (ηεΝτηθΝΰθπ τάΝ ι εέτα)ΝαπσΝσπουΝτοΝαλξεέοΝ
απογηεετεταιΝ τοθΝ ήΤΝτουΝξλά τηέ 

Ν εττεληΝ επιζοΰάΝ Export Raster (GeoTIFF) ειΪΰειΝ τηθΝ ολι γεέ αΝ επιφΪθειαΝ εΝ
ηολφάΝraster (αλξεέοΝέtiff ηεΝΰεπαθαφολΪΝ εΝ υθτήθεμΝWGS 84). ΝηολφάΝαυτάΝεέθαιΝ
ηΝπζέοθΝεατΪζζηζηΝσταθΝοΝξλά τημΝεπιγυηεέΝθαΝξλη ιηοποιά ει τοΝειαΰσηεθοΝπλορσθΝ
εΝ εΪποιοΝ GIS πλσΰλαηηαέΝ τηθΝ επιζοΰάΝ αυτάΝ φαέθεταιΝ εαιΝ τοΝ pixel size τουΝ
ηηιουλΰοτηεθουΝGeoTIFF αλξεέουΝ εΝηοέλεμΝεαιΝ εΝ ευτελσζεπταέ 

Ν τλέτηΝ επιζοΰάΝ (Export xls/txt/csv)Ν ειΪΰειΝ εέτεΝ τηΝ αητοτηεθηΝ επιφΪθειαΝ (τουΝ
ηοθτέζουΝΰεπει οτμΝάΝτπθΝ ιαφολυθΝΔΝΝάΝτουΝDTM)Ν εΝηολφάΝεαθθΪίουΝ(επιζοΰάΝ
Surface (Grid))ΝεέτεΝταΝτεζιεΪΝ ηηεέαΝαθαφολΪμΝεαιΝεζέΰξουΝ(επιζοΰάΝPoints only). 

ΣοΝειαΰσηεθοΝαλξεέοΝπελιέξειΝγΝάΝζΝ τάζεμΝ(φΝ– πλυτηΝ τάζη,ΝζΝ– εττεληΝ τάζη,ΝΝΝ
άΝΔΝΝάΝ Ν– τλέτηΝ τάζη,Νg – τέταλτηΝ τάζηΝεΪθΝυπΪλξουθΝ ε οηέθαΝίαλττηταμΝ ταΝ
ηηεέαΝ τπθΝ ηετλά επθΝ εαιΝ ΰιαΝ τηθΝ επιζοΰάΝPoints only)Ν εαιΝ ηΝ ηολφάΝ τουΝ αλξεέουΝ
εαγολέαεταιΝαπσΝτοθΝξλά τηΝ τοΝαθτέ τοιξοΝpop-up ηεθοτέ 

Σέζομ, η τέταλτη επιζοΰά (Export Statistics Report) ηηιουλΰεέΝ έθαΝ .txt αλξεέοΝ ηεΝ
σζαΝταΝ τατι τιεΪΝτημΝεπιφΪθειαμΝτουΝηοθτέζουΝΰεπει οτμΝεαιΝτπθΝ ιαφολυθΝΔΝέ 
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4. Κ φΪζαδκΝ 4κμΝΜ ζΫ βΝ π λδπ υ πθΝ υπκζκΰδ ηκτΝ ηκθ ΫζπθΝ 
δδδδδδΰ π δ κτμΝη Ν κΝsoftware GEOID DIGITAL 

 

       ΓιαΝτοθΝέζεΰξοΝτημΝζειτουλΰιεστηταμΝτουΝ ηηιουλΰηγέθτομΝζοΰι ηιεοτ,ΝαζζΪΝεαιΝ
τπθΝ αποτεζε ηΪτπθΝ πουΝ ηπολοτθΝ πλαετιεΪΝ θαΝ επιτευξγοτθΝ απσΝ ταΝ ελΰαζεέαΝ πουΝ
αυτσΝπαλέξειΝ τοΝξλά τη,Νξλη ιηοποιάγηεαθΝ ιΪφολαΝ ετΝηετλά επθΝαπσΝταΝοποέαΝ
υποζοΰέ τηεαθΝ ταΝ αθτέ τοιξαΝ ηοθτέζαΝ ΰεπει οτμέΝ ΠαλαεΪτπΝ παλατέγεθταιΝ τοΝ
πελιπτυ ειμΝ ετΝ ε οηέθπθ,ΝτοΝέθαΝ τηθΝπελιοξάΝτημΝΚεθτλιεάμΝ ζζΪ αμΝεαιΝτοΝΪζζοΝ
τηθΝπελιοξάΝτπθΝ ολειο υτιευθΝ Π έ 

4.1. Πλκ δκλδ ησμΝ κυΝ ΰ π δ κτμΝ βθΝ π λδκξάΝ βμΝ Κ θ λδεάμΝ

ζζΪ αμ 

τηθΝ πλυτηΝ αυτάΝ πελέπτπ ηΝ ξλη ιηοποιάγηεεΝ έθαΝ ετΝ θγλΝ ηηεέπθΝ τηθΝ
ευλττεληΝ πελιοξάΝ τημΝ ΚεθτλιεάμΝ ζζΪ αμ,Ν τοΝ οποέοΝ εέξαθΝ πλαΰηατοποιηγεέΝ
ηετλά ειμΝ GPS/ξπλο τΪγηη ημΝ εαιΝ ηετλά ειμΝ ίαλττηταμΝ (ταΝ ε οηέθαΝ
αποτεζοτθταθΝαπσΝθΝ τάζεμμΝεπ έΝ ηηεέου,Νφ,Νζ,Νh, H, g),ΝεθυΝεζάφγηΝαπσΝτοΝsite τουΝ
ICGEM τοΝ DTM (etopo1)Ν τημΝ αθτέ τοιξημΝ πελιοξάμΝ ηεΝ ίάηαΝ εαθθΪίουΝ ί,ί1°. H 

τοποΰλαφέαΝτημΝπελιοξάμΝεαιΝηΝεαταθοηάΝτπθΝ ηηεέπθΝφαέθοθταιΝπαλαεΪτπέ 

 

δεσθαΝ4-1μΝΣκπκΰλαφέαΝπ λδκξάμΝεαδΝεα αθκηάΝ πθΝ βη έπθΝη λά πθ 
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ΠέτλομΝΜαθου ΪεημΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝεζέ αΝ86 

 

τηΝ υθέξεια,Ν τοΝ παλΪγυλοΝ Statistic Analysis ιεΰλΪφη αθ 16 duplicates εαιΝ 11Ν
outliers,Ν εθυΝ εθΝ υπάλξαθΝ τιηέμΝ τυπιευθΝ φαζηΪτπθΝ ταΝ ει αξγέθταΝ ε οηέθαέΝ
πέ ημ,Ν εζέΰξγηεαθΝ ταΝ ηηεέαΝ ηεΝ τιμΝ default τιηέμΝ αποξάμΝ ΰεπει οτμΝ ΝΝ τουΝ

πλοΰλΪηηατομΝ ΰιαΝ τοΝ EGM 2008, απ’Ν σπουΝ εζάφγη αθΝ ταΝ αποτεζέ ηαταΝ τημΝ
παλαεΪτπΝειεσθαμΝεαιΝ ιαΰλΪφηεαθΝεθΝτέζειΝΪζζαΝ12 ηηεέαΝπουΝίλέ εοθταθΝεετσμΝ
τουΝ ια τάηατομΝ[ ηΝ– 3 ∙ s , ηΝ+ 3 ∙ s ] 

 

δεσθαΝ4-2: Ι σΰλαηηαΝ υξθκ ά πθΝεαδΝ α δ δεΪΝ πθΝ δαφκλυθ ΝΝοΝΝGPS/Lev – Nmodel 

 

Κατσπιθ,Ν απσΝ ταΝ θίίΝ ηηεέαΝ πουΝ παλέηειθαθΝ επιζέξγηεαθΝ αυτσηαταΝ απσΝ τοΝ
πλσΰλαηηαΝηίΝΰιαΝθαΝξλη ιηοποιηγοτθΝπμΝ ηηεέαΝεζέΰξου,ΝεθυΝει άξγη αθΝεαιΝΪζζαΝ
ββΝ ηηεέαΝ εζέΰξουΝ τηθΝ πελιοξάΝ τημΝ ττιεοίοιπτέαμΝ εαιΝ τημΝ τίοιαμΝ απσΝ
ιαφολετιεσΝdataset,ΝηεΝαποτέζε ηαΝταΝτεζιεΪΝ ηηεέαΝαθαφολΪμΝθαΝφτΪθουθΝταΝηηίΝ
εαιΝταΝ ηηεέαΝεζέΰξουΝταΝιβΝ(εαλτέζαΝTest Pts Selection). 
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ΠέτλομΝΜαθου ΪεημΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝεζέ αΝ87 

 

 

δεσθαΝ4-3μΝΚα αθκηάΝ βη έπθΝαθαφκλΪμΝ(ηπζ )ΝεαδΝ βη έπθΝ ζΫΰξκυΝ(εσεεδθα) 

 

πσηεθοΝίάηαΝεέθαιΝηΝ ηηιουλΰέαΝτημΝεπιφΪθειαμΝτουΝηοθτέζου (Surface Modelling). 

ΚατσπιθΝ οειηυθ,Ν ηηιουλΰάγηεαθΝ γΝ ιαφολετιεΪΝ ηοθτέζα,Ν έθαΝ ΰεπηετλιεσΝ ηεΝ
πλο αληοΰάΝ ποζυπθυηιεάμΝ επιφΪθειαΝ ζου ίαγηοτ,Ν έθαΝ υίλι ιεσΝ ηεΝ ξλά ηΝ τουΝ
ηοθτέζουΝ ΰεπει οτμΝ τουΝEGM 08 πουΝ εζάφγηΝ απσΝ τοΝ ICGEM ηεΝ ίάηαΝ εαθθΪίουΝ
0,01° εαιΝ πλο αληοΰάΝ ιολγπτιεάμΝ ποζυπθυηιεάμΝ επιφΪθειαμΝ βου ίαγηοτΝ ειΝ έθαΝ
ίαλυτηηετλιεσΝπΪζιΝηεΝξλά ηΝτουΝEGM 08 (ICGEM,ΝίάηαΝεαθθΪίουΝί,ί1°)ΝΰιαΝτιμΝ
τιηέμΝαποξάμΝΰεπει οτμΝεαιΝαθπηαζιυθΝίαλττηταμΝτουΝΰεπ υθαηιεοτΝηοθτέζουΝεαιΝ
τουΝ etopo1 (ICGEM,Ν ίάηαΝ εαθθΪίουΝ ί,01°)Ν πμΝ DTM ΰιαΝ τοθΝ υποζοΰι ησΝ τπθΝ
τοποΰλαφιευθΝ ιολγυ επθ,Ν ηεΝ ξλά ηΝ ιολγπτιεάμΝ παλαηετλιεάμΝ επιφΪθειαμΝ ζΝ
παλαηέτλπθέΝΣαΝαποτεζέ ηαταΝφαέθοθταιΝ τηθΝειεσθαΝπουΝαεοζουγεέέΝ 
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δεσθαΝ 4-4μΝ  α δ δεΪΝ απκ ζΫ ηα αΝ ΰ πη λδεκτΝ ηκθ ΫζκυΝ ( πΪθπ),Ν υίλδ δεκτΝ
ηκθ ΫζκυΝ(ηΫ β)ΝεαδΝίαλυ βη λδεκτΝηκθ ΫζκυΝ(εΪ π). 

 

έθαιΝφαθελσΝστιΝτοΝυίλι ιεσΝεαιΝίαλυτηηετλιεσΝηοθτέζοΝ έθουθΝ ηηαθτιεΪΝεαζττελαΝ
αποτεζέ ηαταΝ απσΝ τοΝ ΰεπηετλιεσ,Ν ε οηέθημΝ εαιΝ τημΝ ηεΰΪζημΝ έετα ημΝ τημΝ υπσοηΝ
πελιοξάμέΝ τηΝ υθέξεια,Ν οειηΪ τηεεΝ ηιαΝ πελαιτέλπΝ ίεζτέπ ηΝ τπθΝ παλαπΪθπΝ
ηοθτέζπθΝ ηεΝ ξλά ηΝ τπθΝ ηεγσ πθΝ ειαΰπΰάμΝ τουΝ άηατομΝ τημΝ εαλτέζαμΝ Signal 

ExtractionέΝ ΚαιΝ τιμΝ γΝ πελιπτυ ειμ,Ν ξλη ιηοποιάγηεεΝ τεζιεΪΝ ηΝ ηέγο ομΝ τημΝ
ηηειαεάμΝ πλο αληοΰάμΝ ηεΝ ξλά ηΝ τημΝ ειέ π ημΝ τουΝ Hirvonen πμΝ ειέ π ηΝ
υηηεταίζητστηταμΝεαιΝηΝτιηάΝτημΝ ταγελΪμΝc εατσπιθΝ οειηυθ,Ν σγηεεΝέ ηΝηεΝ 0,1. 

ΣαΝ αποτεζέ ηαταΝ πουΝ φαέθοθταιΝ τηθΝ παλαεΪτπΝ ειεσθα,Ν εέξθουθΝ στιΝ εΝ εΪγεΝ
πελέπτπ ηΝ ηΝ ίεζτέπ ηΝ τπθΝ τατι τιευθΝ αποτεζε ηΪτπθΝ τουΝ αθτέ τοιξουΝ ηοθτέζουΝ
άταθΝ αλεετΪΝ ηηαθτιεά,Ν εαγι τυθταμΝ τιμΝ ηεγσ ουμΝ ειαΰπΰάμΝ τουΝ άηατομΝ έθαΝ
ι ιαιτέλπμΝ ξλά ιηοΝ ελΰαζεέοΝ τηθΝ ια ιεα έαΝ πλο ιολι ηοτΝ τουΝ ΰεπει οτμΝ ηιαμΝ
πελιοξάμέ 
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δεσθαΝ 4-5:  α δ δεΪΝ απκ ζΫ ηα αΝ ΰ πη λδεκτΝ ηκθ ΫζκυΝ ( πΪθπ),Ν υίλδ δεκτΝ
ηκθ ΫζκυΝ (ηΫ β)ΝεαδΝ ίαλυ βη λδεκτΝηκθ ΫζκυΝ (εΪ π),Νη ΪΝ βθΝ φαληκΰάΝ βμΝη γσ κυΝ
βμΝ βη δαεάμΝπλκ αληκΰάμΝ(collocation)ΝΰδαΝ κθΝπλκ δκλδ ησΝ κυΝ άηα κμέ 

 

 

δεσθαΝ4-6μΝ πδφΪθ δαΝΰ π δ κτμΝυίλδ δεκτΝηκθ ΫζκυΝη ΝηκλφάΝξλπηα δεάμΝπαζΫ αμ 
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δεσθαΝ4-7: πδφΪθ δαΝΰ π δ κτμΝίαλυ βη λδεκτΝηκθ ΫζκυΝη ΝηκλφάΝδ κςουθ 

 

 

δεσθαΝ 4-8: ΠλκφέζΝ πδφΪθ δαμΝ ΰ π δ κτμΝ ΰ πη λδεκτΝ ηκθ ΫζκυΝ εα ΪΝ ηάεκμΝ κυΝ
η βηίλδθκτΝζΝοΝββ,β°. 
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δεσθαΝ 4-9: πδφΪθ δαΝ δαφκλυθΝ ΝΝ οΝ ΝGPS/Lev - Nmodel υίλδ δεκτΝ ηκθ ΫζκυΝ η Ν ηκλφάΝ
ξλπηα δεάμΝπαζΫ αμ 

 

Σέζομ,Ν αφοτΝ ει άξγη αθΝ το πλσΰλαηηαΝ ιΪφολαΝ ηηεέα,Ν ΰιαΝ θαΝ εζεΰξγεέΝ τιΝ τιηάΝ
πλοίζέπειΝτοΝ ηηιουλΰηγέθΝηοθτέζοΝΰιαΝεαγέθαΝειΝαυτυθΝ(εαλτέζαΝPredict Values), 

έΰιθεΝειαΰπΰάΝτουΝηοθτέζουΝ(εαλτέζαΝExport Model) εΝξΪλτηΝ(ηολφάΝαλξεέουΝ.fig) 

εαιΝ εΝGeoTIFF (pixel size ίέίίθλ°ΝάΝΝβζέκηβγ΄΄). 

 

δεσθαΝ 4-10μΝ ιαΰπΰάΝ κυΝ ηκθ ΫζκυΝ ΰ π δ κτμΝ Ν ξΪλ β,Ν η Ν πδζκΰάΝ ηφΪθδ βμΝ βμΝ
πδφΪθ δαμΝ η Ν ξλπηα δεάΝ παζΫ α,Ν εαγυμΝ εαδΝ ηφΪθδ βμΝ πθΝ βη έπθΝ αθαφκλΪμΝ εαδΝ
ζΫΰξκυέ 
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δεσθαΝ4-11: δ αΰπΰάΝ κυΝ ιαξγΫθ κμΝηκθ ΫζκυΝΰ π δ κτμΝ( ΝηκλφάΝGeoTIFF) κΝ
ζκΰδ ηδεσΝArcGIS. 

 

4.2. Πλκ δκλδ ησμΝ κυΝ ΰ π δ κτμΝ Ν ηάηαΝ πθΝ κλ δκ υ δευθΝ

Π  

       τηθΝ εττεληΝ πελέπτπ ηΝ ξλη ιηοποιάγηεεΝ έθαΝ ετΝ λβκΝ ηηεέπθ τιμΝ
ολειο υτιεέμΝ Π ,ΝπουΝαποτεζεέΝ τηάηαΝεθσμΝηεΰαζττελουΝdataset 24872 ηηεέπθΝ

πουΝ εετεέθεταιΝ εΝ οζσεζηληΝ τηθΝ έετα ηΝ τπθΝ Π Ν εαιΝ τοΝ οποέοΝ εέξαθΝ
πλαΰηατοποιηγεέΝηετλά ειμΝGPS/ξπλο τΪγηη ημΝ (ταΝ ε οηέθαΝάταθΝφ,Νζ,Νh, H, φ, 

ζ,Ν h),Ν εθυΝ εζάφγηΝ απσΝ τοΝ site τουΝ ICGEM τοΝ DTM (etopo1)Ν τημΝ αθτέ τοιξημΝ
πελιοξάμΝηεΝίάηαΝεαθθΪίουΝί,ί25°. To dataset πουΝξλη ιηοποιάγηεεΝξπλέ τηεεΝ εΝ
τοΝτηάηαταΝτπθΝκβθΝεαιΝ1ίβΝ ηηεέπθΝαθτέ τοιξα,ΝΰιαΝθαΝεζεΰξγεέΝηεΝαυτσΝτοθΝτλσποΝ
εαιΝηΝ υθατστηταΝτουΝπλοΰλΪηηατομΝΰιαΝει αΰπΰάΝ τοΝεαιΝπελι οτέλπθΝdataset. Σα 

ΰλαφάηαταΝ εαιΝ ταΝ τατι τιεΪΝ απσΝ τηθΝ ει αΰπΰάΝ τπθΝ τοΝ αυτυθΝ ετΝ ηηεέπθΝ
φαέθοθταιΝ τιμΝειεσθεμΝπουΝαεοζουγοτθέ 
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δεσθαΝ4-12: ΣαΝ2 πλυ αΝΰλαφάηα αΝπκυΝπαλάξγβ αθΝΰδαΝ βΝ τΰελδ βΝ πθΝβΝdataset εδΝ
αφκλκτθΝ κΝπλκφέζΝεα ΪΝηάεκμΝ κυΝηΫ κυΝπαλΪζζβζκυΝ βμΝεκδθάμΝ κυμΝπ λδκξάμ,ΝηααέΝη Ν
κ αθ έ κδξκ ηάθυηαΝΰδαΝ βθΝηΫ βΝ δαφκλΪΝ ΝΝ(ζέθΝcm). 
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δεσθαΝ4-13: ΣαΝβΝ πση θαΝΰλαφάηα αΝπκυΝπαλάξγβ αθΝΰδαΝ βΝ τΰελδ βΝ πθΝβ dataset εδΝ
αφκλκτθΝ κΝπλκφέζΝεα ΪΝηάεκμΝ κυΝηΫ κυΝη βηίλδθκτΝ βμΝεκδθάμΝ κυμΝπ λδκξάμ,ΝηααέΝη Ν
κΝαθ έ κδξκΝηάθυηαΝΰδαΝ βθΝηΫ βΝ δαφκλΪΝ ΝΝ(1ηέ1Νcm). 

 



ΔΠΜΝ«Γ ΩΠΛ ΡΟΦΟΡΙΚ »ΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΜεταπτυξιαεάΝ λΰα έα 

 

ΠέτλομΝΜαθου ΪεημΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝεζέ αΝ95 

 

 

δεσθαΝ4-14: ΣαΝγΝ ζ υ αέαΝΰλαφάηα αΝπκυΝπαλάξγβ αθ ΰδαΝ βΝ τΰελδ βΝ πθΝβΝdataset εδΝ
αφκλκτθΝ βθΝεα αθκηάΝ πθΝ βη έπθΝ κυμ,Ν βΝ ξΫ βΝ πθΝπλπ κΰ θυθΝ πδφαθ δυθΝ κυμΝεαδΝ
βθΝ πδφΪθ δαΝπκυΝπαλΪΰ αδΝαπσΝ δμΝ δαφκλΫμΝ ΝΝ βθΝεκδθάΝπ λδκξάΝ κυμέ 
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δεσθαΝ4-15: ΣαΝγΝπαλΪγυλαΝπκυΝπαλάξγβ αθΝΰδαΝ βΝ τΰελδ βΝ πθΝβΝdataset εδΝαφκλκτθΝ
αΝ α δ δεΪΝαπκ ζΫ ηα αΝ βμΝη αιτΝ κυμΝ τΰελδ βμ, εαγυμΝεαδΝ βμΝ τΰελδ βμΝ κυΝ

εαγ θσμΝη Ν δμΝdefault δηΫμΝπκυΝ έθ δΝ κΝπλσΰλαηηαΝΰδαΝ βθΝαπκξάΝΰ π δ κτμΝ κυΝEGM 

2008. 

 

φοτΝ εζέξγη αθΝ ταΝ τοΝ αυτΪΝ εατα εευα γέθταΝ dataset ΰιαΝ τηΝ υηίατστηταΝ τουμ,Ν
πλοτιηάγηεεΝθαΝ υθεθπγοτθΝ εΝέθαΝξπλέμΝτηθΝπλο γάεηΝεΪποιουΝshift τιμΝτιηέμΝτημΝ
αποξάμΝεΪποιουΝεεΝτπθΝ τοέΝΜεΝαυτσΝτοθΝτλσποΝ ηηιουλΰάγηεεΝέθαΝεθιαέοΝ ετΝλβκΝ
ηηεέπθέΝ ΝεαταθοηάΝ τπθΝ ηηεέπθΝεαιΝ ηΝ τοποΰλαφέαΝ τημΝπελιοξάμΝφαέθοθταιΝ τηθΝ
παλαεΪτπΝειεσθαέ 
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δεσθαΝ4-16: ΣκπκΰλαφέαΝπ λδκξάμΝεαδΝεα αθκηάΝ πθΝ βη έπθΝη λά πθ 

 

τηΝ υθέξεια,Ν τοΝ παλΪγυλοΝ Statistic Analysis ιεΰλΪφη αθΝ 1Ν duplicate εαιΝ 10 

ηηεέαΝηεΝτυπιεσΝ φΪζηαΝ h > 3.5 cmέΝ πέ ημ,ΝεζέΰξγηεαθΝταΝ ηηεέαΝηεΝτιμΝdefault 

τιηέμΝαποξάμΝΰεπει οτμΝΝΝτουΝπλοΰλΪηηατομΝΰιαΝτοΝEGM 2008, απ’ΝσπουΝεζάφγη αθΝ
ταΝαποτεζέ ηαταΝτημΝπαλαεΪτπΝειεσθαμΝεαιΝ ιαΰλΪφηεαθΝεθΝτέζειΝΪζζαΝ2 ηηεέαΝπουΝ
ίλέ εοθταθΝεετσμΝτουΝ ια τάηατομΝ[ ηΝ– 3 ∙ s , ηΝ+ 3 ∙ s ] 

 

δεσθαΝ4-17: Ι σΰλαηηαΝ υξθκ ά πθΝεαδΝ α δ δεΪΝ πθΝ δαφκλυθ ΝΝοΝΝGPS/Lev – Nmodel 
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τηΝ υθέξεια,ΝαπσΝταΝ915 ηηεέαΝπουΝπαλέηειθαθ,Νολέ τηεεΝθαΝεπιζεξγοτθΝαυτσηαταΝ
απσΝτοΝπλσΰλαηηαΝλβΝΰιαΝθαΝξλη ιηοποιηγοτθΝπμΝ ηηεέαΝεζέΰξου,ΝηεΝαποτέζε ηαΝταΝ
ηηεέαΝ αθαφολΪμΝ θαΝ εέθαιΝ κβγΝ εαιΝ ταΝ ηηεέαΝ εζέΰξουΝ λβΝ (εαλτέζαΝ Test Pts 

Selection). 

 

δεσθαΝ4-18: Κα αθκηάΝ βη έπθΝαθαφκλΪμΝ(ηπζ )ΝεαδΝ βη έπθΝ ζΫΰξκυΝ(εσεεδθα) 

 

πσηεθοΝίάηαΝεέθαιΝηΝ ηηιουλΰέαΝτημΝεπιφΪθειαμΝτουΝηοθτέζου (Surface Modelling). 

ΚαιΝ εΝαυτάΝτηθΝπελέπτπ η,Ν ηηιουλΰάγηεαθΝγΝ ιαφολετιεΪΝηοθτέζαΝΰιαΝθαΝεζεΰξγεέΝ
εαγέθαΝ ειΝ αυτυθΝ εατΪΝ πσ οΝ αθταποελέθεταιΝ τιμΝ ηετλά ειμ. ΔηηιουλΰάγηεαθΝ εατ’Ν
αυτσΝτοθΝτλσποΝέθαΝΰεπηετλιεσΝηοθτέζοΝηεΝπλο αληοΰάΝποζυπθυηιεάμΝεπιφΪθειαΝηου 
ίαγηοτ,Ν έθαΝ υίλι ιεσΝηεΝ ξλά ηΝ τουΝηοθτέζουΝ ΰεπει οτμΝ τουΝEGM 08 πουΝ εζάφγηΝ
απσΝ τοΝ ICGEM ηεΝ ίάηαΝ εαθθΪίουΝ ί,ί25° εαιΝ πλο αληοΰάΝ ιολγπτιεάμΝ
ποζυπθυηιεάμΝεπιφΪθειαμΝ1ου ίαγηοτΝειΝέθαΝίαλυτηηετλιεσΝπΪζιΝηεΝξλά ηΝτουΝEGM 

08 (ICGEM,ΝίάηαΝεαθθΪίουΝί,ί25°)ΝΰιαΝτιμΝτιηέμΝαποξάμΝΰεπει οτμΝεαιΝαθπηαζιυθΝ
ίαλττηταμΝ τουΝ ΰεπ υθαηιεοτΝ ηοθτέζουΝ εαιΝ τουΝ etopo1 (ICGEM,Ν ίάηαΝ εαθθΪίουΝ
0,025°)Ν πμΝ DTM ΰιαΝ τοθΝ υποζοΰι ησΝ τπθΝ τοποΰλαφιευθΝ ιολγυ επθ,Ν ηεΝ ξλά ηΝ
ιολγπτιεάμΝ παλαηετλιεάμΝ επιφΪθειαμΝ ζΝ παλαηέτλπθέΝ ΣαΝ αποτεζέ ηαταΝ φαέθοθταιΝ
τηθΝειεσθαΝπουΝαεοζουγεέέΝ 
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δεσθαΝ 4-19:  α δ δεΪΝ απκ ζΫ ηα αΝ ΰ πη λδεκτΝ ηκθ ΫζκυΝ ( πΪθπ),Ν υίλδ δεκτΝ
ηκθ ΫζκυΝ(ηΫ β)ΝεαδΝίαλυ βη λδεκτΝηκθ ΫζκυΝ(εΪ π). 

 

ΚαιΝ εΝαυτάΝτηθΝπελέπτπ ηΝσππμΝεαιΝ τηθΝπλοηΰοτηεθηΝεέθαιΝεαγαλΪΝεηφαθέμΝστιΝτοΝ
υίλι ιεσΝεαιΝίαλυτηηετλιεσΝηοθτέζοΝ έθουθΝ ηηαθτιεΪΝεαζττελαΝαποτεζέ ηαταΝαπσΝ
τοΝΰεπηετλιεσέΝτηΝ υθέξεια,Ν έΰιθεΝξλά ηΝτπθΝηεγσ πθΝειαΰπΰάμΝτουΝ άηατομΝτημΝ
εαλτέζαμΝSignal Extraction,Ν (ειέ π ηΝHirvonen, c = 0,1)έΝΣαΝαποτεζέ ηαταΝειΝε υΝ
εέξθουθΝστιΝηΝίεζτέπ ηΝτπθΝαθτέ τοιξπθΝηοθτέζπθΝάταθΝι ιαιτέλπμΝ ηηαθτιεάέ 
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δεσθαΝ 4-20:  α δ δεΪΝ απκ ζΫ ηα αΝ ΰ πη λδεκτΝ ηκθ ΫζκυΝ (αλδ λΪ),Ν υίλδ δεκτΝ
ηκθ ΫζκυΝ (ηΫ β)ΝεαδΝ ίαλυ βη λδεκτΝηκθ ΫζκυΝ ( ιδΪ),Ν η ΪΝ βθΝ φαληκΰάΝ βμΝη γσ κυΝ
βμΝ βη δαεάμΝπλκ αληκΰάμΝ(collocation)ΝΰδαΝ κθΝπλκ δκλδ ησΝ κυΝ άηα κμέ 

 

 

δεσθαΝ4-21: πδφΪθ δαΝΰ π δ κτμΝΰ πη λδεκτΝηκθ ΫζκυΝη ΝηκλφάΝξλπηα δεάμΝπαζΫ αμ 
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δεσθαΝ4-22: πδφΪθ δαΝΰ π δ κτμΝυίλδ δεκτΝηκθ ΫζκυΝη ΝηκλφάΝξλπηα δεάμΝπαζΫ αμ 

 

 

δεσθαΝ 4-23: ΠλκφέζΝ πδφΪθ δαμΝ ΰ π δ κτμΝ ίαλυ βη λδεκτΝ ηκθ ΫζκυΝ εα ΪΝ ηάεκμΝ κυΝ
παλΪζζβζκυΝφΝοΝζη° 

 

Σέζομ,Ν εατΪΝ ταΝ ΰθπ τΪ,Ν έΰιθεΝ ειαΰπΰάΝ τουΝ ηοθτέζουΝ (εαλτέζαΝ Export Model) εΝ
GeoTIFF,ΝηεΝτοΝηέΰεγομΝτουΝpixel θαΝεέθαιΝ0.0202°ΝάΝΝ72.6640΄΄. 
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5. Κ φΪζαδκΝηκ: υηπ λΪ ηα αΝ- Πλκ Ϊ δμ 
 

       Οζοεζηλυθοθταμ τηθΝ παλοτ αΝ ελΰα έαΝ πουΝ αφολΪΝ τηΝ ηηιουλΰέαΝ τουΝ
ζοΰι ηιεοτΝ υποζοΰι ηοτΝ ηοθτέζπθΝ ΰεπει οτμΝ GEOID DIGITAL,Ν εέθαιΝ ι ιαιτέλπμΝ
ηηαθτιεσΝθαΝΰέθειΝαθαφολΪΝ ταΝ υηπελΪ ηαταΝπουΝειάξγη αθΝεατΪΝτηΝ ιΪλεειαΝτημΝ
εθα ξσζη ημΝηεΝτοΝ υΰεεελιηέθοΝαθτιεεέηεθοΝεαιΝταΝοποέαΝπλοέευοαθΝτσ οΝαπσΝτηΝ
ηηιουλΰέαΝ τπθΝ ιαφσλπθΝ τα έπθΝ επειελΰα έαμΝ τουΝ ζοΰι ηιεοτ,Ν σ οΝ εαιΝ απσΝ τηθΝ
επειελΰα έαΝ τπθΝ ε οηέθπθ,Ν εαγυμΝ επέ ημΝ ειΝ απσΝ τιμΝ υ ξέλειεμΝ πουΝ
αθτιηετππέ τηεαθΝ τοΝ ιΪ τηηαΝαυτσέΝ πέ ημ,Ν ιατυπυθοθταιΝηιαΝ ειλΪΝπλοτΪ επθΝ
πουΝαπολλέουθΝαπσΝταΝπαλαπΪθπΝεαιΝεθ εέεθυθταιΝΰιαΝηεζζοθτιεάΝέλευθαέ 

 

5.1. υηπ λΪ ηα α 

 ΩμΝ πλομΝ τοθΝ πλο ιολι ησΝ τουΝ ΰεπει οτμ,Ν οιΝ πζέοθΝ ια ε οηέθεμΝ
πλο εΰΰέ ειμΝ τηΝ τΰξλοθηΝίιίζιοΰλαφέα,ΝαποτεζοτθΝ υθ υα ησΝ ιαφσλπθΝηεγσ πθ 

(ΰεπηετλιεέμ,Νίαλυτηηετλιεέμ,Νυίλι ιεέμ,Νηέγο οιΝ«ειαΰπΰάμΝτουΝ άηατομ»),ΝεθυΝταΝ
υθάγπμΝξλη ιηοποιοτηεθαΝ ε οηέθαΝεέθαιΝηετλά ειμΝίαλττηταμ, GPS/Leveling εαιΝ
ε οηέθαΝαπσΝεΪποιοΝΰεπ υθαηιεσΝηοθτέζοέΝ 

 ΠλιθΝ απσΝ τηΝ ηηιουλΰέαΝ τημΝ επιφΪθειαμΝ τουΝ ηοθτέζου,Ν εέθαιΝ απαλαέτητομΝ οΝ
τατι τιεσμΝέζεΰξομ τπθΝηετλά επθ,ΝπλοεειηέθουΝθαΝαποφευξγεέΝηΝεέ ο ομΝτέτοιπθΝ
πουΝηπολεέΝθαΝει ΪΰουθΝ φΪζηαταΝεαιΝθαΝο ηΰά ουθΝ εΝζαθγα ηέθαΝαποτεζέ ηαταέΝ
ΚαθέθαμΝ έζεΰξομΝ εθΝ ηπολεέΝ θα γεπληγεέΝ αζΪθγα τομ,Ν π τσ οΝ ηΝ εφαληοΰάΝ
υθ υα ηοτΝεζέΰξπθΝηπολεέΝθαΝαποτλέοειΝτηθΝει αΰπΰάΝ«επιαάηιπθ»Ν ε οηέθπθέ 

 Ό οθ αφολΪΝ τηΝ ηηιουλΰέαΝGUI εφαληοΰάμ,ΝηΝ υΰΰλαφάΝτουΝευ ιεαΝεέθαιΝ
αλεετΪΝ ιαφολετιεάΝεαιΝ υ εοζστεληΝαπσΝτοθΝΰλαηηιεσΝπλοΰλαηηατι ησ,Νεαγσ οθΝοΝ
πλοΰλαηηατι τάμΝ πλέπειΝ θαΝ υζοποιά ειΝ έθαΝ ΰλαφιεσΝ πελιίΪζζοθΝ φιζιεσΝ πλομΝ τοθΝ
οιοθ άποτεΝξλά τηΝηπολεέΝθαΝξλη ιηοποιά ειΝτηθΝεφαληοΰά αζζηζεπι λυθταμΝηεΝτοΝ
ΰλαφιεσΝπελιίΪζζοθΝτημ,ΝΰιαΝθαΝφέλειΝ εΝπέλαμΝηιαΝελΰα έα,ΝεθυΝ τοθΝαπζσΝΰλαηηιεσΝ
πλοΰλαηηατι ησ οΝπλοΰλαηηατι τάμΝ οηεέΝτοθΝευ ιεαΝτουΝπλοεειηέθουΝθαΝο ηΰηγεέΝ
τοΝ επιγυηητσΝ αποτέζε ηαΝ ξπλέμΝ τιμΝ πελι στελεμΝ φολέμΝ θαΝ έξειΝ ηηα έαΝ εΪθΝ οΝ
ευ ιεΪμΝτουΝηπολεέΝθαΝΰέθειΝαθτιζηπτσμΝ εΝΪζζουμέ 

 ΓιαΝ τηΝ ηηιουλΰέαΝ τουΝGEOID DIGITAL οηάγηεεΝ ευ ιεαμΝ εΝMATLAB, 

εθυΝοΝ ξε ια ησμΝτουΝΰλαφιεοτΝπελιίΪζζοθτομΝτημΝεφαληοΰάμΝπλαΰηατοποιάγηεεΝηεΝ
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τηΝ ίοάγειαΝ τουΝGUIDE (Graphical User Interface Development Environment) τημΝ
MATLABέΝ ΩμΝ ΰζυ α, ηΝ MATLAB εέθαιΝ αλεετΪΝ ετξλη τηΝ εαιΝ παλέξειΝ ηεΰΪζηΝ
ευξέλειαΝ τηθΝπαλαΰπΰάΝεαιΝ ιαξεέλι ηΝβ-d εαιΝ3-d ΰλαφηηΪτπθ,ΝεθυΝηΝξλά ηΝτουΝ
GUIDE ιευεοζτθειΝ ποζτΝ τηΝ ια ιεα έαΝ τουΝ ξε ια ηοτΝGUIέΝΩμΝηειοθέετηηα,Ν γαΝ
ηπολοτ εΝ θαΝ ζηφγεέΝ ηΝ ξετιεάΝ υ εοζέαΝ τημΝ MATLAB τοΝ ξειλι ησΝ αλξεέπθΝ
ηεΰΪζουΝ σΰεουέΝ Ν υ εοζέαΝ αυτάΝ παλαεΪηφγηεεΝ εέτεΝ ηεΝ ι ο τθαηηΝ εθαζζαετιεάΝ
υΰΰλαφάΝ τουΝ ευ ιεαΝ εΝ εΪποιουμΝ ίλσξουμΝυ τεΝ θαΝ αποφετΰεταιΝ οΝ ποζτΝ ηεΰΪζομΝ
αλιγησμΝ επαθαζάοεπθ,Ν εέτεΝ ηειυθοθταμΝ αθαΰεα τιεΪΝ τοθΝ σΰεοΝ εΪποιπθΝ αλξεέπθΝ
ει σ ου,Ν(πέξέΝηΝ ιαξεέλι ηΝεθσμΝοηφιαεοτΝηοθτέζουΝε ΪφουμΝ ιαελιτιεάμΝιεαθστηταμΝ
1΄΄ΝάΝγ΄΄ΝΰιαΝηιαΝπελιοξάΝηεΰΪζουΝηεΰέγουμ, γαΝεέξεΝπμΝαποτέζε ηαΝηιαΝπΪλαΝποζτΝ
ηεΰΪζηΝατιη ηΝτουΝξλσθουΝεετεζέ επμΝτπθΝυποζοΰι ηυθ)έ 

 ΩμΝ έθαΝ ία ιεσΝ πζεοθέετηηαΝ τουΝGEOID DIGITAL ηπολεέΝ θαΝ εεζηφγεέΝ τοΝ
ΰεΰοθσμΝ στιΝ έθειΝ τοΝ ξλά τηΝ τηΝ υθατστηταΝ θαΝ πειλαηατι τεέ,Ν εΝ ετζοΰοΝ ξλοθιεσΝ
ιΪ τηηαΝ υποζοΰι ηυθ, ηεΝ ιΪφολαΝ ηοθτέζαΝ ΰεπει οτμΝ ηιαμΝ πελιοξάμ,Ν ταΝ οποέαΝ
ηπολεέΝΪηε αΝθαΝεζέΰιειΝαπσΝταΝ τατι τιεΪΝαποτεζέ ηαταΝπουΝπαλΪΰοθταιΝεατΪΝτοθΝ
υποζοΰι ησΝ τουΝ εεΪ τοτεΝ ηοθτέζουΝ εαιΝ ηεΝ αυτσΝ τοθΝ τλσποΝ θαΝ επιζέιειΝ τοΝ πζέοθΝ
ίέζτι τοέΝ πιπλσ γετα,Ν ιαγέτειΝηεΰΪζηΝποιειζέαΝΰλαφηηΪτπθΝΰιαΝτηθΝοπτιεοποέη ηΝ
τπθΝηοθτέζπθΝπουΝ έθουθΝ τοΝξλά τηΝηια,ΝεατΪΝτοΝ υθατσθ,Νπζηλέ τεληΝειεσθαΝτουΝ
ηοθτέζου,ΝεθυΝπαλέξειΝεαιΝτηΝ υθατστηταΝειαΰπΰάμΝτπθΝ ηηιουλΰοτηεθπθΝηοθτέζπθΝ
εΝ ιΪφολεμΝηολφέμΝαλξεέπθΝ(fig,ΝύeoTIόό,Νxls,Νtxt,Νεζπ)έ 

 θαφολιεΪΝ ηεΝ τιμΝ ηεγσ ουμΝ πλο ιολι ηοτΝ τουΝ ΰεπει οτμΝ πουΝ
ξλη ιηοποιοτθταιΝ τοΝGEOID DIGITAL, απσΝτιμΝπελιπτυ ειμΝπουΝηεζετάγηεαθΝ το 

πζαέ ιοΝτημΝπαλοτ αμΝελΰα έαμ,Ν έΰιθεΝφαθελσΝστιΝαπσΝτιμΝγ ηεγσ ουμΝηΝΰεπηετλιεάΝ
υποζεέπεταιΝ εΝ αελέίειαΝ τπθΝ ΪζζπθΝ τοΝ (υίλι ιεά,Ν ίαλυτηηετλιεά),Ν ι έπμΝ εΝ
πελιπτυ ειμΝ σπουΝ ηΝ πελιοξάΝ ηεζέτημΝ εέθαιΝ ηεΰΪζηΝ εΝ έετα ηέΝ εσηα,Ν σ οθΝ αφολΪΝ
τηθΝίαλυτηηετλιεάΝηέγο ο,ΝέθαΝ ηηαθτιεσΝγέηαΝεέθαιΝτοΝξλη ιηοποιοτηεθοΝοηφιαεσΝ
ηοθτέζοΝε Ϊφουμ,Νεαγσ οθΝσ οΝπιοΝαιισπι τοΝεαιΝυοηζστελημΝαθΪζυ ημΝεέθαι,Ντσ οΝ
εαζττελαΝ εαιΝ πελι στελοΝ ιαφολοποιηηέθαΝ απσΝ τηθΝ υίλι ιεάΝ ηέγο οΝ εέθαιΝ ταΝ
αποτεζέ ηαταΝ τημΝ ηεγσ ουέΝ Σέζομ,Ν σππμΝφΪθηεεΝ απσΝ ταΝ τατι τιεΪΝ αποτεζέ ηαταΝ
πλιθΝεαιΝηετΪΝτηθΝεφαληοΰάΝτπθΝηεγσ πθΝειαΰπΰάμΝτουΝ άηατομ,Ν αυτέμΝαποτεζοτθΝ
έθαΝποζτΝεαζσΝελΰαζεέοΝίεζτέπ ημΝτουΝ ηηιουλΰοτηεθουΝηοθτέζουΝηεΝτηθΝεεΪ τοτεΝ
ηέγο οέ 

 

5.2. Πλκ Ϊ δμ 

 εΝηιαΝ επσηεθηΝίεζτιπηέθηΝ έε ο ηΝ τουΝGEOID DIGITAL γαΝηπολοτ εΝ θαΝ
παλέξεταιΝ εΪποιαΝ ευλττεληΝ ιαγε ιηστηταΝ ηεγσ πθΝ πλο ιολι ηοτΝ τουΝ ΰεπει οτμ,Ν
ηεΝξλη ιηοποέη η πζηγυλαμΝετελοΰεθυθΝ ε οηέθπθ,ΝεαγυμΝεαιΝ τατι τιευθΝεζέΰξπθΝ
ΰιαΝτηθΝποιστητΪΝτουμέΝ 
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 Σέζομ,Ν ηΝ λοάΝ ελΰα ιυθΝ πουΝ αεοζουγεέταιΝ τοΝ GEOID DIGITAL ΰιαΝ τηθΝ
επειελΰα έαΝτπθΝ ε οηέθπθΝεαιΝτοθΝυποζοΰι ησΝτπθΝηοθτέζπθΝΰεπει οτμ,ΝηπολεέΝθαΝ
ο ηΰά ειΝ εΝ ηιαΝ τυποποέη η ηιαμΝ υθάγουμΝ ια ιεα έαμΝ πλο ιολι ηοτΝ ηοθτέζουΝ
ΰεπει οτμέ 
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