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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 

Η λειτουργία του δορυφορικού συστήματος εντοπισμού ή αλλιώς του 
GPS όπως λέγεται απλουστευμένα από πολλούς, έδωσε την δυνατότητα 
στον άνθρωπο να προσδιορίζει εύκολα και γρήγορα τη θέση του είτε με 
υψηλή, είτε με χαμηλή ακρίβεια σε οποιοδήποτε σημείο πάνω στην 
επιφάνεια της γης. Σήμερα (Δεκέμβριος 2017) γνωρίζει ραγδαία εξέλιξη, 
χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο σε επιστημονικές, επαγγελματικές 
αλλά και καθημερινές εφαρμογές, ενώ συχνά αποτελεί αναπόσπαστο 
τμήμα πολλών σύγχρονων τεχνολογικών υποδομών και υπηρεσιών. 

 
Τα σήματα που εκπέμπονται από τους δορυφόρους αναγνωρίζονται 

και κωδικοποιούνται από κατάλληλα διαμορφωμένους γεωδαιτικούς 
δέκτες. Στη συνέχεια ο χρήστης μπορεί να λάβει τις πρωτογενείς 
πληροφορίες θέσης, ταχύτητας και χρόνου που συλλέχθηκαν από τους 
δέκτες. Αυτές οι πληροφορίες επεξεργάζονται από ειδικούς αλγόριθμους 
ανάλυσης δορυφορικών δεδομένων οι οποίοι αναπτύσσονται σε διάφορες 
γλώσσες προγραμματισμού. Η ευρεία διάδοση της τεχνολογίας των 
δορυφορικών συστημάτων έχει οδηγήσει στην αύξηση των απαιτήσεων 
για δημιουργία τέτοιων λογισμικών. Μέχρι πρότινος και ακόμα και 
σήμερα τέτοια λογισμικά συνηθίζεται να διατίθενται από εταιρίες 
κατασκευής δορυφορικών δεκτών σε χρήστες οι οποίοι αγοράζουν τα 
προϊόντα τους. Ωστόσο δεν υπάρχει πάντα η οικονομική δυνατότητα 
αλλά και η ανάγκη από όλους τους χρήστες να προμηθευτούν κάποιον 
δέκτη. Πολλές είναι οι περιπτώσεις των ερευνητών-επιστημόνων που 
επικεντρώνονται στην ανάλυση δορυφορικών δεδομένων και όχι στον 
τρόπο συλλογής τους.  

 
Πριν από μια δεκαετία περίπου ξεκίνησαν να κατασκευάζονται τέτοια 

λογισμικά σε πανεπιστήμια του εξωτερικού για την εξυπηρέτηση πάντα 
ερευνητικών σκοπών. Αυτό αποτέλεσε την αφορμή για τη σύνταξη 
αντίστοιχων προγραμμάτων σε υψηλότερο επίπεδο. Στην πορεία 
παρατηρήθηκε ότι ήταν προτιμότερο τα προγράμματα αυτά να είναι 
ανοιχτού κώδικα προκειμένου να μπορούν να εισάγουν τις νέες 
συνεχόμενες εξελίξεις του δορυφορικού συστήματος εντοπισμού.  

 
Το ελεύθερο λογισμικό ανοιχτού κώδικα RTKLIB εντάσσεται στην 

κατηγορία των λογισμικών που αναφέρθηκαν προηγουμένως και είναι 
ευρέως γνωστό, ιδιαίτερα στην διεθνή γεωδαιτική κοινότητα, για το 
πλήθος των εφαρμογών και των δυνατοτήτων του. Η δημιουργία του έχει 
βοηθήσει σημαντικά στην κάλυψη ορισμένων αναγκών επεξεργασίας 
δορυφορικών δεδομένων οι οποίες δεν αντιμετωπίζονταν 
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αποτελεσματικά από αντίστοιχα προγράμματα. Ωστόσο τα τελευταία 
χρόνια γίνεται μια διερεύνηση σχετικά με τις εφαρμογές που μπορούν να 
καλυφθούν από τις δυνατότητες του. Στο πλαίσιο αυτής της λογικής 
αναπτύσσεται η παρούσα εργασία η οποία στοχεύει στην εξαγωγή 
συμπερασμάτων για δύο τεχνικές επεξεργασίας δορυφορικών δεδομένων. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται την αξιολόγηση του 
ελεύθερου λογισμικού RTKLIB με τη χρήση στατικών τεχνικών 
εντοπισμού GNSS. Συγκεκριμένα εστιάζει στη διερεύνηση των 
δυνατοτήτων του απόλυτου εντοπισμού υψηλής ακρίβειας (PPP) και του 
στατικού σχετικού εντοπισμού (relative static) με μετρήσεις τόσο προς τα 
λειτουργικά (GPS, GLONASS), όσο και προς τα αναδυόμενα 
(GALILEO, BeiDou) συστήματα εντοπισμού. Για το σκοπό αυτό 
πραγματοποιήθηκαν δορυφορικές μετρήσεις σε σημεία διαφορετικού 
περιβάλλοντος από μια σειρά όμοιων δεκτών της εταιρίας JAVAD. 
Επίσης στις ίδιες θέσεις αναπτύχθηκαν και γεωδαιτικά δίκτυα 
προκειμένου να είναι δυνατός ο ενδελεχής έλεγχος των αποτελεσμάτων 
που προκύπτουν από τις επιλύσεις του λογισμικού. Τα δορυφορικά 
δεδομένα που συλλέχθηκαν επιλύθηκαν τόσο από το λογισμικό RTKLIB, 
όσο και από διαδικτυακές υπηρεσίες ανάλυσης δορυφορικών δεδομένων. 
Η τελική αξιολόγηση της κάθε μεθόδου προκύπτει από τα αποτελέσματα 
των συγκρίσεων που πραγματοποιήθηκαν. Η διάρθρωση της εργασίας 
γίνεται μέσα από 6 κεφάλαια: 

 
Στο πρώτο κεφάλαιο αναφέρονται τα βασικά χαρακτηριστικά του 

δορυφορικού συστήματος εντοπισμού, τα επιμέρους τμήματά του και οι 
κύριες πηγές σφαλμάτων του. Επίσης παρουσιάζονται οι μέθοδοι 
στατικού εντοπισμού που εφαρμόστηκαν, οι δυνατότητες τους καθώς και 
τα θετικά και αρνητικά χαρακτηριστικά τους.   

 
Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στο τρόπο λειτουργίας, στις 

δυνατότητες και στις επιμέρους εφαρμογές του λογισμικού RTKLIB. 
Επίσης παρουσιάζονται αναλυτικά οι διαδικτυακές υπηρεσίες CSRS και 
AUSPOS καθώς και ο μορφότυπος RINEX που είναι συμβατός με όλα τα 
λογισμικά επίλυσης δορυφορικών δεδομένων. Τέλος παρατίθενται 
ορισμένες πληροφορίες για κάποια επιμέρους προγράμματα που 
συμμετείχαν στην επεξεργασία όπως το TEQC και το HEPOS 
Transportation Tool.  

 
Στο τρίτο κεφάλαιο περιγράφονται τα είδη των μετρήσεων που 

πραγματοποιήθηκαν και ο τρόπος με τον οποίο έγιναν. Τεκμηριώνεται η 
θέση όλων των σημείων που συμμετείχαν στις μετρήσεις. Δηλώνεται ο 
εξοπλισμός που χρησιμοποιήθηκε στις εργασίες πεδίου καθώς και τα 
χαρακτηριστικά των οργάνων.  
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Στο τέταρτο κεφάλαιο πραγματοποιούνται όλες οι επεξεργασίες των 
επίγειων και των δορυφορικών δεδομένων. Αρχικά επεξεργάζονται οι 
δορυφορικές μετρήσεις από τις υπηρεσίες CSRS και AUSPOS, ενώ 
συγκρίνονται τα αποτελέσματα τους για να εξακριβωθεί η εγκυρότητά 
τους. Στη συνέχεια πραγματοποιείται η οριζοντιογραφική και η 
υψομετρική συνόρθωση των επίγειων μετρήσεων για τα δύο δίκτυα. Τα 
αποτελέσματα της συγκρίνονται με τις υπηρεσίες ανάλυσης. Τέλος 
επιλύονται τα δορυφορικά δεδομένα στο λογισμικό RTKLIB με την 
μέθοδο του απόλυτου εντοπισμού υψηλής ακρίβειας και την μέθοδο του 
στατικού σχετικού εντοπισμού. 

 
Στο πέμπτο κεφάλαιο συγκρίνονται τα αποτελέσματα του λογισμικού 

RTKLIB με αυτά που προέκυψαν από τις υπηρεσίες ανάλυσης και από 
την επίγεια συνόρθωση. Οι συγκρίσεις αυτές γίνονται στο προβολικό 
σύστημα αναφοράς ΕΓΣΑ ΄87 και οι τυπικές αποκλίσεις τους 
υπολογίζονται για επίπεδο εμπιστοσύνης 95%. Η επίλυση ενός σημείου 
θεωρείται συμβατή με μια αντίστοιχη από άλλη μέθοδο όταν οι διαφορές 
τους κατά Δx, Δy, ΔΗ είναι μικρότερες από τις αντίστοιχες τυπικές 
αποκλίσεις για επίπεδο εμπιστοσύνης 95%.  

 
Η τελική αξιολόγηση έδειξε ότι οι ακρίβεια του λογισμικού για την 

επίλυση δορυφορικών δεδομένων με την μέθοδο PPP είναι ±9cm 
οριζοντιογραφικά και ±10.8cm υψομετρικά. Η αντίστοιχη ακρίβεια 
επίλυσης με τη μέθοδο του στατικού σχετικού εντοπισμού είναι ±9.7cm 
οριζοντιογραφικά και ±12cm υψομετρικά. Διευκρινίζεται ότι οι ακρίβειες 
αυτές αναφέρονται στο σύστημα λογισμικό RTKLIB – δέκτης JAVAD – 
τεχνική εντοπισμού, εστιάζοντας κυρίως στην πρώτη συνιστώσα του 
συστήματος. Επίσης τα παραπάνω αποτελέσματα αφορούν πραγματικές 
συνθήκες μετρήσεων σε αστικό περιβάλλον.    

 
Στο έκτο και τελευταίο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα συμπεράσματα 

που προέκυψαν από την εκπόνηση της παρούσας διπλωματικής εργασίας, 
κάποιες προτάσεις καθώς και η χρονική διάρκεια της μελέτης.  
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ABSTRACT 
 

Investigation of the accuracy of the RTKLIB software in 
solving satellite GNSS data using static satellite tracking 

techniques 
 

This diploma thesis presents the evaluation of free software RTKLIB 
using static GNSS tracking techniques. In particular, it focuses on 
exploring the capabilities of absolute high precision detection (PPP) and 
static relative detection by measuring both the functional (GPS, 
GLONASS), and emerging (GALILEO, BeiDou) tracking systems. For 
this purpose, satellite measurements were carried out at different 
locations from a series of similar receivers of JAVAD. Geodetic networks 
have also been developed in the same locations to allow a thorough 
control of the results of software solutions. The collected satellite data 
was solved both by RTKLIB software and by GPS data analysis services. 
The final evaluation of each method is based on the results of the 
comparisons made between the individual solutions. The structure of the 
thesis is done through six chapters:  

 
Τhe first chapter lists the basic features of the satellite tracking system, 

its individual parts, and its main sources of errors. Also presented are the 
methods of static satellite tracking applied, their capabilities as well as 
their positive and negative characteristics 

 
The second chapter discusses how it works, its capabilities and the 

individual applications of the RTKLIB software. Also presented in detail 
the CSRS and AUSPOS online services as well as the RINEX format that 
is compatible with all satellite data solving software. Finally, information 
about some other programs involved in the processing, such as the TEQC 
and the HEPOS Transportation Tool, is provided. 

 
The third chapter describes the types of measurements made and the 

way they were done. The location of all the points that participated in the 
measurements is documented. Declares the equipment used in field 
operations and the characteristics of the integrated geodetic station and 
the GNSS receivers.  

 
In the fourth chapter, all terrestrial and satellite data are processed. 

Initially, the satellite measurements are processed by CSRS and 
AUSPOS, and their results are compared to verify their reliability. In 
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addition, horizontal and vertical correction of terrestrial measurements for 
the two networks is carried out. Its results are compared with analysis 
services. Finally, the satellite data is solved in the RTKLIB software with 
the application of absolute high precision detection and static relative 
detection.  

 
In the fifth chapter the results of the RTKLIB software are compared 

with those obtained from the analysis services and the ground correction. 
These comparisons are made in the projection system EGSA 87 and their 
standard deviations are calculated for a 95% confidence level. The 
solution of a point is considered to be compatible with another method 
when their differences by Δx, Δy, ΔH are smaller than the corresponding 
standard deviations for a 95% confidence level. The accuracy of the 
software for each method resulted as an average of the horizontal and 
vertical standard deviations for the compatible points.  

 
The final evaluation showed that the accuracy of the software for 

solving satellite data by the Precise Point Positioning method is ±9cm 
horizontally and ±10.8cm vertically. The corresponding resolution 
accuracy with static relative method is ±9.7cm horizontally and ±12cm 
vertically. It is clarified that these precisions refer to the RTKLIB 
software - JAVAD receiver - detection method focusing mainly on the 
first component of the system. Also, the above results relate to real urban 
measurement conditions. 

 
In the sixth and final chapter are presented the conclusions that have 

resulted from the implementation of this diploma thesis, some 
suggestions as well as the duration of the study.  

 
KEY WORDS  
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Measurements, Positioning Accuracy, Comparison of Methods, 
Evaluation of Resolutions, RTKLIB, CSRS-PPP, AUSPOS, Terrestrial 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Η επίλυση δορυφορικών δεδομένων είναι περίπλοκη, εξαρτάται από 

πολλούς παράγοντες και πρέπει να λαμβάνει υπόψη διάφορες 
παραμέτρους. Είναι επομένως απαραίτητη η ύπαρξη λογισμικών που θα 
εκτελούν αυτήν τη διαδικασία. Τέτοια προγράμματα διατίθενται κυρίως 
με την καταβολή αντιτίμου και το κόστος τους διαφέρει ανάλογα με τις 
λειτουργίες και τις δυνατότητές τους. Ωστόσο η ατέρμονη ανάπτυξη του 
δορυφορικού συστήματος δημιούργησε την ανάγκη για σύνταξη 
ελεύθερων λογισμικών τα οποία επιτρέπουν την επεξεργασία 
δορυφορικών δεδομένων τόσο σε επαγγελματίες, όσο και σε απλούς 
χρήστες. Το ελεύθερο λογισμικό ανοιχτού κώδικα RTKLIB διατίθεται 
δωρεάν, ενώ επιτρέπει στον χρήστη να διαμορφώσει τον κώδικά του με 
βάση τις ανάγκες του.  
 
Ανάγκη για την εκπόνηση της Διπλωματικής Εργασίας 

 
Το έναυσμα για την πραγματοποίηση της παρούσας μελέτης δόθηκε 

από την εκτεταμένη χρήση του λογισμικού τα τελευταία χρόνια. Όλο και 
περισσότεροι χρήστες χρησιμοποιούν το λογισμικό σε επαγγελματικό και 
ερευνητικό επίπεδο, ενώ δεν είναι λίγοι οι οργανισμοί και κυρίως τα 
εκπαιδευτικά ιδρύματα που καταφεύγουν στη χρήση του για την παροχή 
πληροφοριών. Κατά καιρούς έχουν δημοσιευθεί άρθρα από ξένους 
κυρίως επιστήμονες που αναλύουν τη λειτουργία του και σχολιάζουν τις 
δυνατότητες του. Κρίθηκε επομένως απαραίτητο να διεξαχθεί μια 
εργασία η οποία θα συμβάλλει στην προώθηση της έρευνας αυτού του 
λογισμικού.     

 
Ο σκοπός και οι επιμέρους στόχοι 

 
Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η αξιολόγηση του 

ελεύθερου λογισμικού RTKLIB με τη χρήση στατικών τεχνικών 
εντοπισμού GNSS. Ωστόσο η επίτευξη αυτού του σκοπού δεν θα ήταν 
εφικτή αν δεν επιτυγχάνονταν πρώτα ορισμένοι επιμέρους στόχοι. 
Παρακάτω παρατίθενται οι υποστόχοι που τέθηκαν: 

 
 Η διερεύνηση και η εξοικείωση με το ελεύθερο λογισμικό 

ανοιχτού  κώδικα, RTKLIB, που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα 
μελέτη καθώς και η ανάδειξη των δυνατοτήτων του. 

 Η κατανόηση του τρόπου λειτουργίας των διαδικτυακών  
υπηρεσιών ανάλυσης CSRS-PPP και AUSPOS καθώς και 
αξιολόγηση της ακρίβειας των παρεχόμενων αποτελεσμάτων.  
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 Η εξοικείωση με τα λογισμικό TEQC και HEPOS Transportation 
Tool. 

 Η προσπάθεια για βελτίωση του προσδιορισμού θέσης στο 
λογισμικό RTKLIB με τη χρήση προϊόντων ακριβείας πολλαπλών 
συστημάτων GNSS και άλλων κατάλληλων παραμέτρων.      

 
Η συνεισφορά 

 
Η συγγραφή ελληνικών άρθρων-εργασιών που να αφορούν το 

ελεύθερο λογισμικό RTKLIB δεν είναι συχνή. Θεωρείται επομένως ότι η 
εργασία αυτή θα συνεισφέρει αφενός στην καλύτερη γνωριμία του 
λογισμικού με το ελληνικό κοινό, αφετέρου στην διεξαγωγή νέων 
μελετών το επόμενο χρονικό διάστημα. Επίσης παρέχει στον αναγνώστη 
τη δυνατότητα να γνωρίσει αναλυτικά όλους τους τρόπους επεξεργασίας 
δορυφορικών δεδομένων που αναφέρονται σε αυτή. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
 

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ 
 
 

1.1 Γενικά 
 
Δορυφορική γεωδαισία καλείται η επιστήμη που ασχολείται με 

μετρήσεις από σημεία της φυσικής γήινης επιφάνειας (ΦΓΕ) προς τους 
τεχνητούς δορυφόρους. Ο σκοπός αυτών των μετρήσεων είναι ο 
προσδιορισμός των συντεταγμένων, σε ένα συγκεκριμένο σύστημα 
αναφοράς, ορισμένων σημείων πάνω στην ΦΓΕ. Η ιδέα της χρήσης 
παρατηρήσεων προς ένα αντικείμενο το οποίο βρίσκεται μακριά από την 
γη σε συγκεκριμένη τροχιά (δορυφόρος) είναι αρκετά παλιά. Ωστόσο η 
εποχή της δορυφορικής γεωδαισίας ξεκινά με την εκτόξευση του πρώτου 
δορυφόρου Sputnik I από την τότε Σοβιετική Ένωση.   

Σημαντική πρόοδος στην επιστήμη της δορυφορικής γεωδαισίας 
σημειώθηκε με την ανάπτυξη και χρήση του Παγκόσμιου Συστήματος 
Εντοπισμού (Global Positioning System – GPS) από τα μέσα της 
δεκαετίας του 1980. Το σύστημα αυτό αρχικά αναπτύχθηκε για 
στρατιωτικές εφαρμογές, αργότερα όμως χρησιμοποιήθηκε και για 
πολιτική χρήση, όπως πλοήγηση και γεωδαιτικές εφαρμογές. Η πλήρης 
ονομασία του συστήματος είναι NAVSTAR GPS (NAVigation Satellite 
Timing And Ranging, Global Positioning System).   

 
Σήμερα παρατηρείται σημαντική πρόοδος του δορυφορικού 

συστήματος αφενός διότι έχει αυξηθεί ο αριθμός των διαθέσιμων 
δορυφόρων, αφετέρου διότι υπάρχουν περισσότερες συχνότητες και 
κώδικες για πολιτική χρήση. Εκτός από το GPS έχουν αναπτυχθεί και 
άλλα δορυφορικά συστήματα εντοπισμού (Global Navigation Satellite 
Systems – GNSS): 

 
 Το GLONASS (GLObal Navigation Satellite System) 

δημιουργήθηκε από την πρώην Σοβιετική Ένωση και ο 
χαρακτήρας του ήταν αντίστοιχος με αυτόν του GPS, δηλαδή ήταν 
στρατιωτικός. Με την διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης η χρήση 
του συστήματος επεκτάθηκε και σε πολιτικές εφαρμογές. Τα 
τελευταία χρόνια γίνεται προσπάθεια για τη συνεργασία των 
συστημάτων GPS και GLONASS με σκοπό την καλύτερη κάλυψη 
της γήινης επιφάνειας.  

 Το δορυφορικό σύστημα GALILEO αναπτύχθηκε από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση αποκλειστικά για πολιτική χρήση, σε αντίθεση 
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με τα δύο προηγούμενα δορυφορικά συστήματα. Οι δορυφόροι του 
συστήματος (15 στο σύνολο τους) καλύπτουν ικανοποιητικά όλη 
την επιφάνεια της γης και συνεισφέρουν στην αύξηση του αριθμού 
των δορυφόρων που παρατηρούνται από κάθε σημείο. Οι χρήστες 
του μπορούν να λαμβάνουν πληροφορίες σε 24ωρη βάση μέσα σε 
λίγα δευτερόλεπτα.   

 Μερικά ακόμα δορυφορικά συστήματα είναι το COMPASS 
(Beidou) από την Κίνα, το οποίο διαθέτει 23 δορυφόρους σε 
λειτουργία, το QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) από την 
Ιαπωνία και το IRNSS (Indian Regional Navigation Satellite 
System). 

 
1.2 Η αρχή λειτουργίας του δορυφορικού εντοπισμού 

 
Ο προσδιορισμός της θέσης ενός σημείου επιτυγχάνεται με μετρήσεις 

από την κεραία του δέκτη προς τουλάχιστον 4 δορυφόρους (σχήμα 1.1). 
Απαιτούνται τουλάχιστον 4 δορυφόροι διότι οι άγνωστοι που πρέπει να 
προσδιοριστούν για να βρεθεί η θέση ενός σημείου είναι 4 (Χ, Υ, Ζ, t).  Ο 
δέκτης μετράει (με υψηλή ακρίβεια) το χρόνο που χρειάζεται το σήμα για 
να φτάσει από τον δορυφόρο στην κεραία του. Γνωρίζοντας την ακριβή 
θέση των δορυφόρων Χ, Υ, Ζ στο παγκόσμιο γεωκεντρικό σύστημα 
αναφοράς (βλ. ενότητα 1.4) μπορεί να υπολογίσει την θέση του.  Ωστόσο 
είναι απαραίτητες κάποιες διορθώσεις αφενός στο σήμα του δέκτη 
αφετέρου στα χρονόμετρα του δορυφόρου και του δέκτη (βλ. ενότητα 
1.5).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σχήμα 1.1 Ο προσδιορισμός της τρισδιάστατης θέσης του δέκτη 
[Πηγή: google images “four satellites”] 

 
Η θέση του δέκτη προσδιορίζεται ως τομή σφαιρών στο χώρο. Οι 

σφαίρες που δημιουργούνται είναι όσοι και οι δορυφόροι που 
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παρατηρούνται. Το κέντρο κάθε σφαίρας είναι ο κάθε δορυφόρος και η 
ακτίνα της είναι η απόσταση του δέκτη από τον αντίστοιχο δορυφόρο. 
Έχοντας μετρήσεις προς 3 δορυφόρους προσδιορίζεται η θέση του δέκτη, 
ως τομή σφαιρών στο χώρο, η οποία μπορεί να αντιστοιχεί σε 2 σημεία 
(σχήμα 1.2). Για το λόγο αυτό χρειάζεται και μια τέταρτη μέτρηση προς 
έναν ακόμα δορυφόρο προκειμένου να απορριφθεί το ένα από τα δύο 
σημεία.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σχήμα 1.2 Η θέση του δέκτη προκύπτει από την τομή τριών σφαιρών 
[Πηγή: Λάμπρου Ε.- Πανταζής Γ.,2010] 

 
Όσο περισσότεροι δορυφόροι παρατηρούνται τόσο περισσότερες είναι 

και οι τεμνόμενες σφαίρες με αποτέλεσμα να γίνεται με μικρότερη 
αβεβαιότητα ο προσδιορισμός της θέσης του σημείου. Η θέση της 
κεραίας του δέκτη προσδιορίζεται αρχικά σε γεωκεντρικές 
συντεταγμένες (Χ, Υ, Ζ). Στη συνέχεια αυτές μετατρέπονται, με 
κατάλληλο μετασχηματισμό, σε ελλειψοειδείς συντεταγμένες, γεωδαιτικό 
πλάτος φ, γεωδαιτικό μήκος λ και γεωμετρικό υψόμετρο h.   

 
1.3 Τα λειτουργικά τμήματα του δορυφορικού συστήματος 

 
Το σύστημα του GPS σχεδιάστηκε στις ΗΠΑ και η αρχική του 

εφαρμογή αφορούσε την κάλυψη στρατιωτικών αναγκών. Ωστόσο στη 
συνέχεια εξελίχθηκε έτσι ώστε να μπορεί να καλύψει ανάγκες 
εντοπισμού κάτω από αντίξοες καιρικές συνθήκες καθ όλη την διάρκεια 
της ημέρας. Σημαντικά χαρακτηριστικά του δορυφορικού συστήματος 
είναι ότι γίνεται προσδιορισμός της θέσης σε 3 διαστάσεις καθώς και ότι 
το σύστημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί στον αέρα, στην ΦΓΕ και στην 
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θάλασσα. Εξίσου σημαντικό χαρακτηριστικό του συστήματος είναι η 
ευκολία στον προσδιορισμό της θέσης ενός σημείου πάνω στην ΦΓΕ, σε 
αντίθεση με τις επίπονες και χρονοβόρες τοπογραφικές εργασίες 
υπαίθρου που απαιτούνταν παλαιότερα ή ακόμα και σήμερα. 

 
Το δορυφορικό σύστημα εντοπισμού αποτελείται από τρία 

λειτουργικά τμήματα: 
 
 Το τμήμα του διαστήματος αποτελείται από δορυφόρους οι οποίοι 

εκπέμπουν σήματα και κωδικοποιημένες πληροφορίες (εικόνα 1.1). 
Σήμερα βρίσκονται σε λειτουργία 32 δορυφόροι οι οποίοι είναι 
όμοια κατανεμημένοι σε 6 τροχιακά επίπεδα ως προς τον 
ισημερινό της γης. Αυτά τα τροχιακά επίπεδα έχουν κλίση 55° ως 
προς τον Ισημερινό. Το μέσο ύψος της τροχιάς τους είναι 20000 
km. Η διάταξη του δορυφορικού σχηματισμού είναι τέτοια ώστε σε 
κάθε σημείο της γήινης επιφάνειας να λαμβάνεται σήμα από 
τουλάχιστον 4 δορυφόρους. Έχοντας πολύ καλό ορίζοντα (ανοιχτό 
ουρανό) ένας δέκτης, που καταγράφει όλα τα διαθέσιμα 
συστήματα GNSS, μπορεί να λαμβάνει ταυτόχρονα σήματα από 
πολλούς δορυφόρους. Ο αριθμός αυτός ποικίλει ανάλογα με την 
εποχή, τον τόπο και τον χρόνο των μετρήσεων [Rizos C.- Higgins 
M.- Johnston G.].  

 Το τμήμα ελέγχου επιβλέπει συνεχώς τους δορυφόρους, υπολογίζει 
τις δορυφορικές τροχιές και προετοιμάζει τα μηνύματα πλοήγησης. 
Επιπλέον στις αρμοδιότητες αυτού του τμήματος είναι η ορθή 
λειτουργία των δορυφόρων καθώς και η πρόγνωση των 
δορυφορικών εφημερίδων και των παραμέτρων διόρθωσης χρόνου. 
Το τμήμα ελέγχου αποτελείται από δεκαέξι μόνιμους σταθμούς 
παρακολούθησης, τέσσερις σταθμούς τηλεπικοινωνιών και από 
έναν κεντρικό σταθμό ελέγχου (εικόνα 1.2). Οι μόνιμοι σταθμοί 
παρακολούθησης έχουν γνωστές συντεταγμένες και σε κάθε 
σταθμό υπάρχει δέκτης GPS με ατομικό χρονόμετρο ακριβείας. 
Κάθε δορυφόρος παρακολουθείται συνεχώς από τρεις μόνιμους 
σταθμούς του τμήματος ελέγχου. Οι σταθμοί τηλεπικοινωνιών 
αποστέλλουν τα δεδομένα του μηνύματος πλοήγησης στους 
δορυφόρους. Επιπλέον ανταλλάσσουν μηνύματα με τους 
δορυφόρους σχετικά με την καλή λειτουργία τους. Τέλος ο 
κεντρικός σταθμός  ελέγχου είναι υπεύθυνος για την συνολική 
κατάσταση του δορυφορικού συστήματος.  

 Το τμήμα χρηστών αποτελείται από όλους τους χρήστες του 
δορυφορικού συστήματος οι οποίοι εκμεταλλεύονται τις 
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δυνατότητες του για να καλύψουν τις ανάγκες τους σε πλοήγηση, 
γεωδαιτικές εφαρμογές ή άλλες χρήσεις.   

 
           
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Εικόνα 1.1 Το τμήμα διαστήματος  

[Πηγή: google images “gps satellite”] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 1.2 Γεωγραφική κατανομή του τμήματος ελέγχου 
[Πηγή: www.colorado.edu/geography/gcraft/notes/gps/gps_f.html ]  

 
1.4 Το σύστημα αναφοράς του δορυφορικού συστήματος 

 
Ένα σύστημα αναφοράς (datum) ορίζεται από τις συντεταγμένες (φο, 

λο, ho) που δίνονται στην αφετηρία του συστήματος (αρχικό σημείο) και 
από τις παραμέτρους του ελλειψοειδούς αναφοράς (a, f). Επιπλέον 
δίνεται το γεωδαιτικό αζιμούθιο (αο) ανάμεσα στο αρχικό σημείο και σε 
κάποιο άλλο προκειμένου να γίνει γνωστός ο προσανατολισμός του 
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συστήματος αναφοράς. Η υλοποίηση των συστημάτων αυτών γίνεται 
δίνοντας συντεταγμένες σε τριγωνομετρικά σημεία.  

 
Σε ένα συμβατικό δορυφορικό ΓΣΑ ως κέντρο του συστήματος 

λαμβάνεται το κέντρο μάζας της γης, ως άξονας των Ζ λαμβάνεται ο 
μέσος πόλος της περιόδου 1900-1905, ο άξονας των X περνάει από τον 
μεσημβρινό του Greenwich και ο άξονας των Υ είναι κάθετος στο 
επίπεδο που ορίζουν οι δύο προηγούμενοι άξονες.   

 
Σήμερα το δορυφορικό σύστημα εντοπισμού χρησιμοποιεί το 

παγκόσμιο γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς (WGS '84). Το σύστημα αυτό 
χρησιμοποιεί ως ελλειψοειδές αναφοράς το WGS '84. Η υλοποίηση του 
WGS '84 γίνεται μέσω των εκπεμπόμενων τροχιών των δορυφόρων και 
των επίγειων σταθμών που το υποστηρίζουν [Λάμπρου Ε. - Πανταζής Γ., 
2010].  

 
Τα βασικά χαρακτηριστικά του ελλειψοειδούς WGS '84είναι:  

a=6378137.0m                1/f=298.257223563 
 
Ωστόσο είναι απαραίτητο πολλές φορές να γίνει μετάβαση από το 

παγκόσμιο γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς σε κάποιο άλλο ΓΣΑ το οποίο 
έχει μετάθεση και στροφή ως προς το πρώτο. Πολύ συχνά παρατηρείται 
η ανάγκη για μετάβαση στο κρατικό σύστημα αναφοράς (ΕΓΣΑ '87).  

 
Το Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς (ΕΓΣΑ '87) 

χρησιμοποιεί ως επιφάνεια αναφοράς το ελλειψοειδές GRS '80 με μια 
παράλληλη μετάθεση κατά ΔΧ, ΔΥ, ΔΖ ως προς αυτό.  Η αρχή του 
ΕΓΣΑ '87 είναι το κεντρικό βάθρο του Κέντρου Δορυφόρων του ΕΜΠ 
που βρίσκεται στην περιοχή του Διονύσου. Οι συντεταγμένες της 
αφετηρίας του συστήματος προέκυψαν έπειτα από πολυετείς 
δορυφορικές παρατηρήσεις.  
 
1.5 Πηγές σφαλμάτων του δορυφορικού συστήματος εντοπισμού 

 
Στον δορυφορικό εντοπισμό διακρίνεται μια σειρά σφαλμάτων, όπως 

άλλωστε και σε κάθε διαδικασία μέτρησης. Τα σφάλματα αυτά μπορεί να 
είναι είτε συστηματικά, δηλαδή μπορούν να βρεθούν ή να 
μοντελοποιηθούν και στη συνέχεια να απαλειφθούν, είτε τυχαία δηλαδή 
αναπόφευκτα. Τα σφάλματα του GPS μπορεί να σχετίζονται με τους 
δορυφόρους, με τον δέκτη καθώς και με την διάδοση του σήματος.  
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1.5.1 Σφάλματα που σχετίζονται με τους δορυφόρους 
 
Η κυριότερη πηγή των σφαλμάτων που σχετίζονται με τους 

δορυφόρους είναι η εκπεμπόμενη εφημερίδα τους (τροχιά). Η 
συστηματική παρέκκλιση της θέσης του δορυφόρου από την πραγματική 
του θέση προκαλεί σφάλμα μικρότερο των 3m. Αν η εκπεμπόμενη 
εφημερίδα αντικατασταθεί από την εφημερίδα ακριβείας μπορεί να 
περιοριστεί αυτό το σφάλμα καθώς η εφημερίδα ακριβείας περιέχει 
περισσότερο αξιόπιστες πληροφορίες για την ακριβή θέση του 
δορυφόρου.  

Μια δεύτερη πηγή σφαλμάτων είναι το σφάλμα του ρολογιού του 
δορυφόρου. Αυτό οφείλεται στο μη συγχρονισμό του ατομικού ρολογιού 
του κάθε δορυφόρου ως προς τον χρόνο GPS που αποτελεί την ενιαία 
κλίμακα χρόνου του συστήματος. Η απαλοιφή αυτών των σφαλμάτων 
γίνεται με κατάλληλα μοντέλα και συγκεκριμένες πολυωνυμικές σχέσεις. 

Ένας ακόμα σημαντικός παράγοντας είναι η γεωμετρία των 
δορυφόρων σε σχέση με τους δέκτες, ιδιαίτερα όταν είναι μικρός ο 
αριθμός των δορυφόρων που παρατηρούνται από τον δέκτη. Συνηθίζεται 
οι δέκτες να προγραμματίζονται με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να 
καταγράφουν δορυφόρους που βρίσκονται σε γωνία ύψους μεγαλύτερη 
των 10°.   

 
1.5.2 Σφάλματα που σχετίζονται με τους δέκτες 

 
Ο μη συγχρονισμός του ρολογιού του δέκτη με την κλίμακα χρόνου 

GPS έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία μιας ακόμα αιτίας σφαλμάτων. Ο 
δέκτης, στον σχετικό προσδιορισμό (βλ. ενότητα 1.6.2), μπορεί να 
υπολογίσει το σφάλμα του ρολογιού του και να διορθώσει τον χρόνο του 
ως προς τον χρόνο GPS. Στον απόλυτο προσδιορισμό ο χρόνος θεωρείται 
άγνωστος και υπολογίζεται ταυτόχρονα με τη θέση.  

Μια σημαντική κατηγορία σφαλμάτων που σχετίζονται με τους δέκτες 
είναι οι μεταβολές των κέντρων φάσης της κεραίας. Για τον 
προσδιορισμό του ύψους της κεραίας είναι απαραίτητη η ύπαρξη ενός 
σημείου αναφοράς πάνω σε αυτήν. Ωστόσο αυτό το σημείο αναφοράς 
δεν ταυτίζεται με το κέντρο φάσης της κεραίας, όπου και γίνεται η λήψη 
των δορυφορικών σημάτων. Το μέγεθος των σφαλμάτων που 
προκαλούνται από αυτήν την ασυμφωνία είναι μικρό (έως 10cm) και 
αφορά εφαρμογές υψηλής ακρίβειας. Ωστόσο στον σχετικό εντοπισμό 
και για μικρού μήκους βάσεις (έως 4km) το σφάλμα αυτό μπορεί να 
απαλειφθεί αν χρησιμοποιηθούν κεραίες της ίδιας εταιρίας με τον ίδιο 
προσανατολισμό (π.χ προς τον βορρά).  
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Τέλος το multipath είναι μια ακόμα πηγή σφαλμάτων που σχετίζεται 
με τους δέκτες (εικόνα 1.3). Τα σφάλματα αυτά οφείλονται σε πολλαπλές 
ηλεκτρονικές διαδρομές λόγω της ανάκλασης του σήματος σε μεταλλικές 
επιφάνειες. Για την αποφυγή τέτοιων σφαλμάτων συνηθίζεται να 
χρησιμοποιούνται κεραίες σπειροειδών δακτυλίων οι οποίες απορρίπτουν 
τα σήματα που προέρχονται από ανάκλαση σε γειτονικά αντικείμενα.   
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εικόνα 1.3 Σφάλματα των δεκτών που προκαλούνται από multipath 

[Πηγή: Διπλωματική Ψύχας Δημήτριος, 2015] 
 
1.5.3 Σφάλματα λόγω τροπόσφαιρας και ιονόσφαιρας 

 
Η τροπόσφαιρα είναι το κατώτερο στρώμα της γήινης ατμόσφαιρας 

και εκτείνεται από την γήινη επιφάνεια έως και 50km πάνω από αυτή. Η 
ταχύτητα και η διαδρομή του σήματος μεταβάλλονται καθώς αυτό 
διανύει το συγκεκριμένο μέσο (εικόνα 1.4). Το τροποσφαιρικό σφάλμα 
οφείλεται στην τροποσφαιρική διάθλαση, δηλαδή στην καθυστέρηση του 
σήματος κατά τη διαδρομή του και επιδρά το ίδιο στους κώδικες και στις 
φάσεις ανεξάρτητα από την συχνότητα L1 και L2.  Η τροποσφαιρική 
καθυστέρηση εξαρτάται από τον ξηρό παράγοντα (θερμοκρασία, πίεση 
και υγρασία), από τον υγρό παράγοντα, την ζενίθια γωνία του δορυφόρου 
και από το υψόμετρο του δέκτη. Αποκόπτοντας από τις μετρήσεις τους 
δορυφόρους που βρίσκονται κοντά στον ορίζοντα (γωνία ύψους<10°) και 
χρησιμοποιώντας κατάλληλα μοντέλα είναι δυνατόν να περιοριστεί η 
επίδραση του τροποσφαιρικού σφάλματος, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι 
απαλείφεται σε απόλυτο βαθμό. Τα μοντέλα αυτά βασίζονται σε 
δεδομένα και μετρήσεις της θερμοκρασίας, της πίεσης και της υγρασίας 
της ατμόσφαιρας στην θέση του δέκτη. Ευρέως χρησιμοποιούμενα είναι 
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τα μοντέλα Saastamoinen και Hopfield [Διπλωματική Ψύχας Δημήτριος, 
2015].   

 
Η ιονόσφαιρα είναι τμήμα της ατμόσφαιρας και εκτείνεται περίπου 50 

έως 1000km πάνω από την γήινη επιφάνεια. Τα ελεύθερα φορτισμένα 
σωματίδια (ηλεκτρόνια) που υπάρχουν σε αυτήν καθώς και η 
δραστηριότητα της ηλιακής ακτινοβολίας καθορίζουν την πυκνότητα της 
ιονόσφαιρας. Τα εν λόγω σωματίδια επηρεάζουν τη διάδοση των 
δορυφορικών σημάτων, και συγκεκριμένα την ταχύτητα, τη διεύθυνση 
και την πολικότητά τους. Η μεγαλύτερη επίδραση παρατηρείται στην 
ταχύτητα με αποτέλεσμα να μεγαλώνει πλασματικά η απόσταση του 
δέκτη με τον δορυφόρο.  Το πρόβλημα αυτό εντείνεται κατά τις ημέρες 
που παρατηρείται υψηλή ηλιακή δραστηριότητα. Η καθυστέρηση 
διάδοσης των σημάτων λόγω της ιονόσφαιρας είναι ανάλογη της 
πυκνότητας των φορτισμένων σωματιδίων και μπορεί να προσεγγισθεί 
από την παρακάτω σχέση: 

                                                                    
            (1.1)                          

 
όπου: 
           Ι       η ιονοσφαιρική καθυστέρηση (m) 
          TEC   η πυκνότητα των ηλεκτρονίων (TECU=1016 electrons/m2) 
           f       η φέρουσα συχνότητα (Hz) 
 
Το αρνητικό πρόσημο στην παραπάνω σχέση οφείλεται στο γεγονός 

ότι στις παρατηρήσεις φάσης η απόσταση δέκτη-δορυφόρου μειώνεται 
λόγω της επίδρασης της ιονόσφαιρας. Αντιθέτως στις παρατηρήσεις 
κώδικα η παραπάνω σχέση ισχύει με θετικό πρόσημο.   

 
Για την απαλοιφή τέτοιων σφαλμάτων συνηθίζεται να 

χρησιμοποιούνται δέκτες διπλής συχνότητας, προκειμένου να 
σχηματιστεί κατάλληλος γραμμικός συνδυασμός των πρωτογενών 
παρατηρήσεων κώδικα και φάσης των δύο συχνοτήτων. Όταν δεν είναι 
διαθέσιμοι δέκτες διπλής συχνότητας τότε η διόρθωση του 
ιονοσφαιρικού σφάλματος γίνει με την χρήση κατάλληλων μοντέλων.  

 
 
 
 
 
 
   

240.3TECI
f
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Εικόνα 1.4 Επίδραση της ατμόσφαιρας στην διαδρομή του σήματος 
[Πηγή: Διπλωματική Ψύχας Δημήτριος, 2015]  

 
1.6 Οι μέθοδοι δορυφορικού εντοπισμού  

 
Οι μέθοδοι του δορυφορικού εντοπισμού μπορούν να διακριθούν με 

διάφορα κριτήρια. Παρακάτω παρατίθενται μερικά από αυτά ξεκινώντας 
από τα πιο γενικά και πηγαίνοντας στα πιο ειδικά: 

 
Μια πρώτη διάκριση γίνεται ανάλογα με τον χρόνο υπολογισμού των 

συντεταγμένων, ο οποίος μπορεί να γίνει είτε σε πραγματικό χρόνο (real 
time kinematic) είτε εκ των υστέρων (post processing positioning) στο 
γραφείο.  

Μια δεύτερη διάκριση σχετίζεται με την κίνηση ή μη του δέκτη τη 
στιγμή των μετρήσεων. Όταν ο δέκτης παραμένει ακίνητος σε μια θέση 
πρόκειται για στατικό εντοπισμό, ενώ όταν ο δέκτης κινείται από σημείο 
σε σημείο πρόκειται για κινηματικό εντοπισμό.  

Μια τρίτη και τελευταία διάκριση αφορά στον αριθμό των δεκτών που 
χρησιμοποιούνται και τις αβεβαιότητες του προσδιορισμού. Ο απόλυτος 
εντοπισμός γίνεται με έναν δέκτη και η αβεβαιότητα του είναι της τάξης 
των 5-10m. Ωστόσο όταν γίνεται εκ των υστέρων επεξεργασία σε αυτό 
το είδος εντοπισμού η αβεβαιότητα μειώνεται σε μερικές δεκάδες 
εκατοστά. Ο σχετικός εντοπισμός απαιτεί τουλάχιστον 2 δέκτες και οι 
αβεβαιότητες που παρέχει είναι μερικά χιλιοστά (5-10mm) [Διπλωματική 
Αλεβιζάκου Ε., 2010]. 

 
Οι συντεταγμένες των σημείων που προσδιορίζονται με μεθόδους 

δορυφορικού εντοπισμού αναφέρονται στο σύστημα WGS ΄84. Εύκολα 
γίνεται η μετάβαση σε άλλο σύστημα αναφοράς, με την προϋπόθεση ότι 
είναι γνωστή η σχέση που συνδέει τα δύο συστήματα.   
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1.6.1 Απόλυτος εντοπισμός 
 
Σε αυτήν την υποενότητα θα δοθεί έμφαση στην διάκριση μεταξύ 

απόλυτου και σχετικού εντοπισμού, ενώ θα παρουσιασθεί και μια 
ανάλυση για την κάθε μέθοδο.  

Ο απόλυτος προσδιορισμός θέσης αναφέρεται στον προσδιορισμό των 
συντεταγμένων ενός δέκτη αποκλειστικά από τις δικές του παρατηρήσεις. 
Αυτός ο προσδιορισμός μπορεί να γίνει είτε σε πραγματικό χρόνο είτε με 
μετέπειτα επεξεργασία. Ο απόλυτος εντοπισμός σε πραγματικό χρόνο 
αφορά λύσεις ναυσιπλοΐας ή κάποια άλλη λύση πλοήγησης. Η 
παρεχόμενη ακρίβεια σε αυτό το είδος εντοπισμού είναι της τάξης των 
10m. Ωστόσο όταν η επεξεργασία γίνεται εκ των υστέρων (post 
processing) η ακρίβεια στον προσδιορισμό της θέσης του δέκτη 
βελτιώνεται. Αυτό συμβαίνει διότι χρησιμοποιούνται όλες οι εποχές που 
έχουν μετρηθεί, ενώ χρησιμοποιείται και η εφημερίδα ακριβείας 
(precise).  

 
Μια νέα μέθοδος απόλυτου εντοπισμού η οποία εφαρμόζεται στην 

παρούσα εργασία είναι η τεχνική Precise Point Positioning (PPP). Η 
τεχνική αυτή αναπτύχθηκε το 1997 και έχει επιφέρει σημαντική πρόοδο 
σε πολλές εφαρμογές οι οποίες απαιτούν υψηλή ακρίβεια θέσης σε 
αντίξοα περιβάλλοντα. Η υψηλή ακρίβεια που παρέχει οφείλεται στην 
χρήση τόσο των μετρήσεων ψευδοαπόστασης όσο και των μετρήσεων 
φάσης και στις δύο συχνότητες, L1 και L2. Η κυριότερη διαφορά που 
ξεχωρίζει την τεχνική PPP από τον σημειακό απόλυτο εντοπισμό είναι 
ότι η δεύτερη μέθοδος δεν χρησιμοποιεί μετρήσεις φάσης στις 
συχνότητες L1 και L2. Η επεξεργασία των δεδομένων αυτής της τεχνικής 
μπορεί να γίνει είτε σε πραγματικό χρόνο, είτε εκ των υστέρων. Κατά την 
επεξεργασία συνηθίζεται να χρησιμοποιούνται και επιπλέον προϊόντα, τα 
οποία παρέχονται δωρεάν από την διεθνή Υπηρεσία GNSS ή από άλλους 
οργανισμούς. Μερικά από αυτά παρουσιάζονται παρακάτω: 

 
 Δορυφορικές εφημερίδες ακριβείας GNSS 
 Παραμέτρους περιστροφής της γης 
 Πληροφορίες για τα ρολόγια των δορυφόρων και ορισμένων 

μόνιμων δεκτών 
 Τροποσφαιρικά μοντέλα 
 Παγκόσμιοι ιονοσφαιρικοί χάρτες 
 Μοντέλο των γήινων παλιρροιών  
 
Στο σημείο αυτό αξίζει να καταγραφούν ορισμένα από τα 

σημαντικότερα πλεονεκτήματα της νέας τεχνικής PPP: 
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 Η επεξεργασία των διαθέσιμων παρατηρήσεων φάσης και κώδικα, 

και στις δύο συχνότητες, οδηγεί στον υπολογισμό της επίδρασης 
της ιονόσφαιρας και εν τέλει στην απαλοιφή αυτής της επίδρασης. 

 Με την επεξεργασία και την συνόρθωση όλων των μετρήσεων 
υπολογίζονται, εκτός από τις συντεταγμένες του δέκτη, η επίδραση 
της τροπόσφαιρας, το σφάλμα χρονομέτρου του δέκτη, και οι 
πραγματικές ασάφειες φάσης. 

 Η ακρίβεια αυτής της τεχνικής εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον 
αριθμό των διαθέσιμων δορυφόρων και από την καλή γεωμετρία 
τους. Η δυνατότητά της να παρακολουθεί όλα τα διαθέσιμα 
δορυφορικά συστήματα εντοπισμού και πλοήγησης GNSS αυξάνει 
την ακρίβεια της. Επιπλέον καθιστά ικανή την χρησιμοποίησή της 
σε περιβάλλοντα με περιορισμένο ουρανό.  

 Σε αντίθεση με άλλες μεθόδους εντοπισμού (π.χ. σχετικός) η 
μέθοδος αυτή απαιτεί μόνο έναν δέκτη ο οποίος μπορεί να 
χειριστεί από ένα μόνο άτομο. Αυτό σημαίνει μείωση του 
υλικοτεχνικού εξοπλισμού και του ανθρώπινου δυναμικού γεγονός 
που συνεπάγεται με μείωση του κόστους εργασίας. Επιπλέον 
μειώνεται ο χρόνος παραμονής στο πεδίο καθώς και ο χρόνος 
επεξεργασίας των δεδομένων. 

 Δεν χρειάζεται συγκεκριμένο λογισμικό επεξεργασίας των 
δεδομένων. Είναι δυνατή η αποστολή των δεδομένων σε 
διαδικτυακές υπηρεσίες ανάλυσης (βλ. ενότητα 2.6 & 2.7) οι 
οποίες επιλύουν τα δεδομένα δωρεάν και στη συνέχεια 
αποστέλλουν τα αποτελέσματα στον χρήστη.    

 
Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθεί ότι αυτή η τεχνική μπορεί να 

εφαρμοστεί και σε δέκτες μονής συχνότητας. Αυτό αφενός μειώνει το 
κόστος και τον χρόνο σύγκλισης της λύσης, αφετέρου δυσκολεύει την 
απαλοιφή ορισμένων σφαλμάτων, όπως αυτά που προκαλούνται από την 
ιονόσφαιρα. Σε τέτοιες περιπτώσεις αυτά τα σφάλματα μπορούν να 
αντιμετωπισθούν με τη χρήση προϊόντων για την μοντελοποίηση της 
ιονοσφαιρικής επίδρασης. Τα προϊόντα αυτά αποτελούν τους 
παγκόσμιους χάρτες ιονόσφαιρας GIM (Global Ionosphere Maps) και 
διατίθενται σε μορφή IONEX (Ionosphere Map Exchange). Οι 
συγκεκριμένοι χάρτες παρέχουν πληροφορίες για την συνολική 
πυκνότητα των ηλεκτρονίων στην ατμόσφαιρα, σε παγκόσμια κλίμακα. 
Ένας δεύτερος τρόπος αντιμετώπισης της ιονοσφαιρικής επίδρασης είναι 
ο γραμμικός συνδυασμός των διαθέσιμων παρατηρήσεων 
ψευδοαπόστασης (Ρ1) και φάσης (Φ1) στην συχνότητα L1 με την 
παρακάτω σχέση:   
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    '
'

1 1 1 1
10.5* 0.5* * * *
2 IF

IF tropP c dt d  


                   (1.2) 

 
όπου:  
             Φ΄IF   η μέτρηση φάσης απαλλαγμένη από την επίδραση της                  
                       ιονόσφαιρας 
              P1     η πρωτογενής μέτρηση ψευδοαπόστασης στην   
                      συχνότητα L1 
              Φ1       η πρωτογενής μέτρηση φάσης στην συχνότητα L1 
              ρ       η πραγματική απόσταση δορυφόρου-δέκτη (m) 
              c       η ταχύτητα του φωτός (m/s) 
              dt      το σφάλμα χρονομέτρου του δέκτη 
              dtrop      το σφάλμα λόγω της τροπόσφαιρας (m) 
              λ1      το μήκος κύματος της συχνότητας L1 
               Ν1     οι ακέραιες τιμές της ασάφειας φάσης στην συχνότητα   
                       L1  
              εΦ΄IF     τα τυχαία σφάλματα των διορθωμένων μετρήσεων   
                       φάσης 
 
Χρησιμοποιώντας την παραπάνω σχέση μπορεί να υπολογιστεί και να 

αφαιρεθεί ένα μέρος της ιονοσφαιρικής διάθλασης, μειώνοντας κατά 
αυτόν τον τρόπο τον θόρυβο των μετρήσεων.  

 
1.6.2 Σχετικός εντοπισμός 

 
Η μέθοδος του σχετικού εντοπισμού χρησιμοποιείται σε πλήθος 

γεωδαιτικών εφαρμογών. Σκοπός της εφαρμογής της είναι ο 
προσδιορισμός των συντεταγμένων ενός σημείου ως προς ένα άλλο 
σημείο το οποίο θεωρείται γνωστό, δηλαδή με γνωστές συντεταγμένες 
(εικόνα 1.5). Για την εφαρμογή αυτής της μεθόδου απαιτούνται 
τουλάχιστον δύο δέκτες. Ο ένας δέκτης τοποθετείται στο σημείο 
γνωστών συντεταγμένων, χωρίς να μετακινείται, και ονομάζεται δέκτης 
αναφοράς (base receiver). Ο άλλος δέκτης τοποθετείται διαδοχικά στα 
σημεία των οποίων ζητείται να προσδιοριστεί η θέση τους και 
ονομάζονται κινούμενος δέκτης (rover receiver).   

 
Μετά το πέρας των μετρήσεων και της συλλογής των δεδομένων 

ακολουθεί η επεξεργασία τους. Κατά την επεξεργασία προκύπτουν οι 
συνιστώσες (ΔΧ, ΔΥ, ΔΖ) του διανύσματος της βάσης ανάμεσα στα δύο 
σημεία [Λάμπρου Ε.- Πανταζής Γ., 2010]. Με την παρακάτω απλή σχέση 
προσδιορίζονται οι συντεταγμένες άγνωστου σημείου: 
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   (1.3) 

 
    
 όπου:   
                 Α είναι το σημείο με γνωστές συντεταγμένες 
                 Β είναι το άγνωστο σημείο 
 
Τα σημεία Α και Β, όπου και τοποθετήθηκαν οι δέκτες, είναι σημεία 

της ΦΓΕ και αποτελούν τα άκρα της βάσης. Ως βάση ορίζεται ένα 
διάνυσμα το οποίο έχει συγκεκριμένο μέτρο και προσανατολισμό στο 
χώρο.  

 
Όταν η μέθοδος του σχετικού εντοπισμού εφαρμόζεται σε βάσεις 

μικρού μήκους (έως 5km) και η διάρκεια των μετρήσεων είναι 
ικανοποιητική (2-3h) τότε επιτυγχάνονται πολύ ικανοποιητικές ακρίβειες 
της τάξης 0.010-0.005m. Ο κύριος λόγος που εξηγεί την προηγούμενη 
υψηλή ακρίβεια είναι το γεγονός ότι η τελική βάση είναι απαλλαγμένη 
από μεγάλο ποσοστό σφαλμάτων, καθώς η επίδραση των περισσότερων 
σφαλμάτων (δορυφόρων, δεκτών, ατμοσφαιρικών επιδράσεων) είναι 
κοινή.  

Εκτός από τον κλασσικό σχετικό στατικό εντοπισμό, όπου ο 
κινούμενος δέκτης παραμένει στο άγνωστο σημείο για μεγάλο χρονικό 
διάστημα (1-2h), υπάρχουν και άλλες μέθοδοι σχετικού εντοπισμού. Η 
διάκριση αυτών των μεθόδων γίνεται με βάση τον χρόνο παραμονής του 
κινούμενου δέκτη στα άγνωστα σημεία. 

 
 Η μέθοδος του γρήγορου σχετικού στατικού εντοπισμού. Στην 

μέθοδο αυτή ο δέκτης παραμένει σε κάθε σημείο λίγα λεπτά (5-
20min) επιτυγχάνοντας ακρίβειες μερικών εκατοστών. 

 Η μέθοδος του σχετικού ημικινηματικού εντοπισμού (Stop and Go 
Kinematic). Στην μέθοδο αυτή ο δέκτης παραμένει στα άγνωστα 
σημεία λίγα δευτερόλεπτα (20-30sec). Στη συνέχεια ο δέκτης 
επιστρέφει προκειμένου να συλλέξει μετρήσεις μια ακόμα φορά 
από τα ίδια σημεία για το ίδιο χρονικό διάστημα. Η αλλαγή της 
γεωμετρίας των δορυφόρων στην νέα σειρά μετρήσεων βελτιώνει 
την ακρίβεια αυτής της τεχνικής σε μερικά δεκάδες εκατοστά.  

 Η μέθοδος του σχετικού κινηματικού εντοπισμού. Στη μέθοδο 
αυτή ο κινούμενος δέκτης είναι εγκατεστημένος σε κάποιο μέσο 
μεταφοράς με αποτέλεσμα να αλλάζει αρκετά γρήγορα η θέση του. 
Στόχος αυτής της μεθόδου είναι περισσότερο η καταγραφή της 
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κινηματικής πορείας του κινούμενου δέκτη παρά ο προσδιορισμός 
ενός συγκεκριμένου σημείου.  

   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Εικόνα 1.5 Στατικός σχετικός εντοπισμός   

[Πηγή: google images “relative positioning”]  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ GNSS 
 
 

2.1 Γενικά 
 
Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται όλα τα λογισμικά που 

χρησιμοποιήθηκαν για την επεξεργασία των δεδομένων που 
συλλέχθηκαν στο πεδίο. Τα λογισμικά αυτά καθώς και οι διάφορες 
υπηρεσίες που χρησιμοποιήθηκαν παρέχονται δωρεάν από 
επιστημονικούς οργανισμούς. Οι λόγοι που οδήγησαν στην επιλογή 
τέτοιων λογισμικών είναι η εύκολη πρόσβαση όλων των χρηστών σε 
αυτά καθώς και η συμβατότητα τους με αρχεία δεκτών από διαφορετικές 
εταιρίες. Στην πλειονότητα τους τα ελεύθερα λογισμικά διαθέτουν 
περισσότερες λειτουργίες από ότι τα λογισμικά ιδιωτικών εταιριών τα 
οποία αποσκοπούν αποκλειστικά στην επίλυση των δορυφορικών 
δεδομένων.        

 
2.2 Λογισμικό συμπίεσης-αποσυμπίεσης αρχείων RINEX 

 
Η εύκολη μεταφορά και αποθήκευση των αρχείων RINEX καθίσταται 

δυνατή μέσω του προγράμματος συμπίεσης RNX2CRX. Το πρόγραμμα 
αυτό ονομάζεται διαφορετικά Hatanaka, από το όνομα του δημιουργού 
του, και χρησιμοποιείται ευρέως από τη γεωδαιτική κοινότητα. Το 
συμπιεσμένο αρχείο που δημιουργείται έχει κατάληξη .YYD, όπου YY 
είναι τα τελευταία ψηφία του έτους καταγραφής των παρατηρήσεων. 
Σημειώνεται ότι η συμπίεση αφορά μόνο τα αρχεία παρατηρήσεων, και 
όχι τα αρχεία μηνυμάτων ναυσιπλοΐας (.YYN).   

 
Μετά από την συμπίεση ενός αρχείου RINEX το μέγεθος τους ισούται 

περίπου με το 30% του ασυμπίεστου αρχείου. Στη συνέχεια μπορεί να 
πραγματοποιηθεί περαιτέρω μείωση του μεγέθους των αρχείων Hatanaka 
εάν χρησιμοποιηθούν τα κοινά λογισμικά συμπίεσης, όπως το Winzip. 
Με αυτόν τον τρόπο τα τελικά αρχεία καταλήγουν να έχουν μέγεθος ίσο 
με το 1/10 του αρχικού.  

 
Το αντίστοιχο πρόγραμμα αποσυμπίεσης αρχείων RINEX είναι το 

CRX2RNX. Η λειτουργία και των δύο προγραμμάτων γίνεται μέσω 
κάποιου κελύφους (shell), όπως η γραμμή εντολών (command line) των 
windows. Η εκτέλεση των προγραμμάτων αυτών μπορεί να γίνει με δύο 
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τρόπους. Παρακάτω παρουσιάζονται οι τρόποι για την συμπίεση ενός 
αρχείου. Αντίστοιχα χρησιμοποιείται και το λογισμικό της 
αποσυμπίεσης.  

 
Αρχικά γίνεται η αλλαγή του φακέλου που χρησιμοποιείται από το 

Command line σε αυτόν που βρίσκεται το πρόγραμμα Hatanaka 
πληκτρολογώντας cd (change directory) και το path του τελικού 
προορισμού. Στη συνέχεια τοποθετείται μέσα σε αυτόν τον φάκελο το 
αρχείο που πρόκειται να μετατραπεί. Τέλος πληκτρολογείται η εντολή 
<<rnx2crx inputfile.YYO>> όπου inputfile.YYO είναι το όνομα του 
αρχείου που μετατρέπεται. 

 
Εναλλακτικά χρησιμοποιείται απευθείας η διαδρομή στην οποία 

βρίσκεται το αρχείο προς μετατροπή, μέσω της εντολής <<rnx2crx 
C:\...path...\ inputfile.YYO>>. Το παραγόμενο αρχείο τοποθετείται στο 
φάκελο που βρισκόταν το αρχικό.     

 
2.3 Το TEQC 

 
Το TEQC (Translation Editing and Quality Checking) είναι ένα 

ελεύθερο λογισμικό προεπεξεργασίας δορυφορικών δεδομένων GNSS 
και παρέχεται δωρεάν από την UNAVCO. Η UNAVCO είναι μια μη 
κερδοσκοπική κοινοπραξία Πανεπιστημίων η οποία προωθεί της 
επιστήμες της γης. Στόχος της είναι η ανάπτυξη και η προώθηση 
τεχνικών υψηλής ακρίβειας για τη μέτρηση και την κατανόηση των 
παραμορφώσεων. Επιπλέον η UNAVCO στοχεύει στην προώθηση της 
δημόσιας εκπαίδευσης. Η χρηματοδότησή της γίνεται από το Εθνικό 
Ίδρυμα Επιστημών (National Science Foundation- NSF) και από την 
NASA (National Aeronautics Space Administration).  

 
Βασικός στόχος της λειτουργίας του TEQC είναι η επίλυση 

προβλημάτων σχετικά με τα δεδομένα πριν την επεξεργασία και την 
τελική τους επίλυση. Η εκτέλεσή του γίνεται μέσα από την γραμμή 
εντολών (command line) των Windows γεγονός που αφενός καθιστά 
εύκολη την χρησιμοποίηση του σε υπορουτίνες προγραμματισμού, 
αφετέρου αυξάνει την ταχύτητα επεξεργασίας των αρχείων. Όλες οι 
λειτουργίες πραγματοποιούνται με την σύνταξη απλών εντολών, χωρίς να 
απαιτείται πρόσθετη επέμβαση του χρήστη. Η πιο κοινή μορφή αρχείων 
που χρησιμοποιούνται στο TEQC είναι τα RINEX (Receiver 
INdependent Exchange Format) αρχεία (βλ. ενότητα 2.4). Η πιο 
σύγχρονη έκδοση αυτών των αρχείων που μπορεί να δεχθεί αυτό το 
λογισμικό είναι η 2.11.  
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Απαραίτητη προϋπόθεση για την χρησιμοποίηση του  λογισμικού 

είναι η γνώση ορισμένων συμβόλων καθώς και κάποιων βασικών 
εντολών. Η απουσία γραφικής απεικόνισης των αποτελεσμάτων του 
συχνά αποθαρρύνει πολλούς νέους χρήστες.  
 
2.3.1 Βασικές εντολές και λειτουργίες 

 
Μερικές από τις πιο βασικές λειτουργίες αυτού του λογισμικού είναι 

οι παρακάτω: 
 
 Μετάφραση και μετατροπή των πρωτογενών αρχείων των δεκτών 

στον ευρέως διαδεδομένο μορφότυπο RINEX. 
 Τροποποίηση της κεφαλίδας των RINEX αρχείων. Ο χρήστης έχει 

τη δυνατότητα να επέμβει στην κεφαλίδα του αρχείου και να 
διορθώσει ή να συμπληρώσει τα πεδία που περιέχονται σε αυτήν. 

 Μείωση της διάρκειας του αρχείου και η δημιουργία ενός νέου 
αρχείου με την επιθυμητή διάρκεια. 

 Μεταβολή του χρόνου καταγραφής του δέκτη και δημιουργία ενός 
νέου αρχείου με περίοδο καταγραφής δεδομένων, όσο έχει οριστεί 
από τον χρήστη.  

 Ποιοτικός έλεγχος των δεδομένων που προέρχονται από τα 
συστήματα GPS και GLONASS με ή χωρίς τη χρήση του 
μηνύματος ναυσιπλοΐας. 

 
Παρακάτω δίνονται μερικές από τις βασικές εντολές του TEQC. Το 

όνομα του θεωρητικού αρχείου RINEX που θα χρησιμοποιείται 
παρακάτω είναι “inputfile.YYO”. Οι συμβολισμοί YY αντιστοιχούν στο 
έτος κατά το οποίο συλλέχθηκαν τα δεδομένα και ο συμβολισμός Ο 
δείχνει ότι πρόκειται για αρχείο παρατηρήσεων (Observation File).    

 
1. teqc +meta inputfile.YYO  

Επιστρέφει ένα σύνολο πληροφοριών για το συγκεκριμένο αρχείο 
RINEX. Τέτοιες μπορεί να είναι ο κωδικός του σημείου, ο τύπος 
της κεραίας και του δέκτη, ο χρόνος που ξεκίνησε και τελείωσε η 
καταγραφή των δεδομένων και η περίοδος καταγραφής.  

2. teqc -O.sum . inputfile.YYO 
Η εντολή αυτή δείχνει τους δορυφόρους του κάθε συστήματος από 
τους οποίους καταγράφηκαν παρατηρήσεις. Επιπλέον καταγράφει 
τις συχνότητες που έγιναν οι παρατηρήσεις για κάθε δορυφόρο 
καθώς και τον αριθμό των παρατηρήσεων σε κάθε συχνότητα για 
κάθε έναν δορυφόρο.   
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3. teqc -R inputfile.YYO >  inputfile_noGLO.YYO 
Αυτή η εντολή αφαιρεί όλους τους δορυφόρους GLONASS από το 
πρωτογενές αρχείο και δημιουργεί ένα νέο αρχείο “ 
inputfile_noGLO.YYO” το οποίο δεν λαμβάνει υπόψη τους 
δορυφόρους αυτούς. Αντίστοιχα θα μπορούσαν να είχαν αφαιρεθεί 
και οι δορυφόροι των συστημάτων GPS, GALILEO, SBAS, 
BeiDou, QZSS αν αντί για -R είχαν χρησιμοποιηθεί οι 
συμβολισμοί -G, -E, -S, -C, -J. 

4. teqc -G15,17,22 inputfile. YYO 
Αυτή η εντολή αφαιρεί τους δορυφόρους 15, 17 και 22 του 
συστήματος GPS. Αντίστοιχα μπορούν να αφαιρεθούν 
συγκεκριμένοι δορυφόροι και από άλλα συστήματα GNSS.  

5. teqc -O.dec 10 inputfile.YYO >  inputfile_10sec.YYO 
Με αυτήν την εντολή μεταβάλλεται το βήμα καταγραφής των 
δεδομένων και δημιουργείται ένα νέο αρχείο παρατηρήσεων όπου 
καταγράφονται δεδομένα κάθε 10 sec.  

6. teqc ++config inputfile.YYO 
Με αυτήν την εντολή εμφανίζονται όλες οι εντολές που 
μεταβάλλουν κάθε στοιχείο της κεφαλίδας του αρχείου. 

7. teqc -st YY-MM-DD+HH:MM:SS inputfile.YYO > 
inputfile_neo.YYO 

8. teqc -e YY-MM-DD+HH:MM:SS inputfile.YYO > 
inputfile_neo.YYO 

9. teqc -st YY-MM-DD+HH:MM:SS -e YY-MM-DD+HH:MM:SS 
inputfile.YYO > inputfile_neo.YYO  

 
Οι εντολές 7 και 8 μεταβάλλουν την ώρα έναρξης και λήξης 

αντίστοιχα ενός αρχείου και δημιουργούν νέα αρχεία με την επιθυμητή 
ώρα έναρξης ή λήξης. Οι εντολές 7 και 8 μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
και συνδυαστικά δημιουργώντας την εντολή 9.  
 
2.3.2 Ποιοτικός έλεγχος αρχείων 

 
Συνηθίζεται πριν την υποβολή ενός αρχείου δεδομένων σε 

οποιοδήποτε είδος επεξεργασίας να πραγματοποιείται ένας ποιοτικός 
έλεγχος μέσω του λογισμικού teqc. Ο έλεγχος αυτός αποσκοπεί στην 
εξακρίβωση της ποιότητας των μετρήσεων που πραγματοποιήθηκαν προς 
όλους τους δορυφόρους και στον εντοπισμό πιθανών σφαλμάτων που 
επηρεάζουν τα αποτελέσματα των μετρήσεων. Με άλλα λόγια τα 
αποτελέσματα του ποιοτικού ελέγχου αντικατοπτρίζουν και την τελική 
ακρίβεια που θα προκύψει από την επεξεργασία των δεδομένων του 
δέκτη.  
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Ο ποιοτικός έλεγχος ορισμένες φορές επιβάλλεται από την 
συμπεριφορά του ίδιου του δέκτη στο πεδίο των μετρήσεων. Για 
παράδειγμα υπάρχουν περιπτώσεις όπου οι δέκτες παρουσιάζουν 
προβλήματα σχετικά με τη λειτουργία τους (π.χ περιορισμένος αριθμός 
δορυφόρων, float επίλυση θέσης κτλ). Ο χρήστης αυτόματα καλείται να 
επιβεβαιώσει ή να απορρίψει την ύπαρξη αυτών των προβλημάτων με τη 
διενέργεια ποιοτικού ελέγχου στον προβληματικό δέκτη. Στην παρούσα 
διπλωματική εργασία ο ποιοτικός έλεγχος πραγματοποιήθηκε για το 
σύνολο των δεκτών προκειμένου να σχηματιστεί μια γενική εικόνα της 
ποιότητας των δορυφορικών δεδομένων που καταγράφηκαν. 

 
Παρακάτω δίνονται οι εντολές με τις οποίες πραγματοποιείται ο 

ποιοτικός έλεγχος στο teqc. Η διαφορά της δεύτερης από την πρώτη είναι 
ότι δημιουργεί ένα αρχείο με την αναφορά ποιότητας (.YYS). 
Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή λειτουργία των εντολών είναι η 
ύπαρξη των αρχείων ναυσιπλοΐας (navigation files) και του αρχείου 
παρατηρήσεων (observation file) στον ίδιο φάκελο. Επιπλέον υπάρχει η 
δυνατότητα να εξαιρεθούν ορισμένοι δορυφόροι από τον έλεγχο 
ποιότητας ή ακόμα και ολόκληρα δορυφορικά συστήματα GNSS. Για 
παράδειγμα με την τρίτη εντολή εξαιρούνται οι δορυφόροι 1, 15 και 22 
του δορυφορικού συστήματος GPS από τον ποιοτικό έλεγχο. Τέλος ο 
χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει αρχεία μηνυμάτων ναυσιπλοΐας 
άλλων δεκτών (π.χ από σταθμούς ανάλυσης της IGS) εφαρμόζοντας την 
τέταρτη εντολή που φαίνεται παρακάτω.       

 
1. teqc +qcq inputfile.YYO  
2. teqc +qc inputfile.YYO 
3. teqc +qc -G1,15,22 inputfile.YYO  
4. teqc +qc -nav NewFile.YYN inputfile.YYO  
 
Για την κατανόηση του ποιοτικού ελέγχου απαραίτητη προϋπόθεση 

είναι η ερμηνεία των συμβολισμών του. Παρακάτω δίνεται το 
απόσπασμα του λογισμικού από την πραγματοποίηση ποιοτικού ελέγχου 
για το σημείο D2 (βλ. κεφάλαιο 3). Ακολουθεί εξήγηση του μεγαλύτερου 
μέρους των συμβολισμών και των πληροφοριών που απαντώνται στον 
ποιοτικό έλεγχο του δέκτη 04592 (σημείο D2).  
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Εικόνα 2.1 Πρώτο απόσπασμα από τον ποιοτικό έλεγχο του σημείου D2 
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Εικόνα 2.2 Δεύτερο απόσπασμα από τον ποιοτικό έλεγχο του σημείου D2 
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Στην εικόνα 2.1 φαίνεται ο κωδικός των δορυφόρων (γράμμα και 
αριθμός) για τους οποίους έχουν καταγραφεί παρατηρήσεις. Στο τέλος 
της εικόνας υπάρχουν οι γραμμές -dn, +dn, +10, Pos και Clk οι οποίες 
αναφέρονται σε όλους τους δορυφόρους. Στην πρώτη από αυτές τις 
γραμμές φαίνεται ο αριθμός των δορυφόρων που λείπουν σε κάθε εποχή. 
Η ύπαρξη κενών στην γραμμή υποδηλώνει ότι λείπουν μηδέν δορυφόροι, 
ενώ η ύπαρξη γραμμάτων σημαίνει ότι λείπουν περισσότεροι από 10 
δορυφόροι (a=10, b=11, κοκ). Στην γραμμή +dn φαίνεται ο αριθμός των 
δορυφόρων που λείπουν σε μία ή περισσότερες εποχές. Είναι επιθυμητό 
στις δύο αυτές γραμμές να συναντώνται κενά ή οι αριθμοί 1 και 2. Η 
γραμμή +10 αντιπροσωπεύει τη μάσκα αποκοπής που έχει 
χρησιμοποιηθεί (στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι 10 μοίρες). Τα 
γράμματα που υπάρχουν συμβολίζουν το πλήθος των δορυφόρων που 
βρίσκονται ταυτόχρονα πάνω από την μάσκα αποκοπής σε κάθε χρονική 
στιγμή. Ο συμβολισμός o στη γραμμή Pos υποδηλώνει τον επιτυχή 
προσδιορισμό της θέσης της κεραίας του δέκτη για τις διαφορετικές 
εποχές. Τέλος στην γραμμή Clk φαίνονται οι επαναφορές που έγιναν στο 
χρονόμετρο του δέκτη. Όταν πρόκειται για θετική ή αρνητική επαναφορά 
του χρονομέτρου τότε συναντάται το σύμβολο + ή – αντίστοιχα, ενώ 
όταν δεν υπάρχουν επαναφορές η γραμμή αυτή είναι κενή [Θέμα 
εξαμήνου Λιώλης Δ., 2017].  

 
Στο πάνω μέρος της εικόνας 2.2 φαίνονται τα αρχεία που 

χρησιμοποιήθηκαν στον ποιοτικό έλεγχο, ενώ δίνονται το όνομα του 
σημείου και ο τύπος της κεραίας και του δέκτη. Οι γενικές πληροφορίες 
που βρίσκονται μέσα στην κόκκινη έλλειψη αφορούν την ώρα έναρξης 
και λήξης των μετρήσεων, την συνολική διάρκειά τους, την 
προσεγγιστική θέση και το γεωμετρικό υψόμετρο του δέκτη, την 
απόσταση ανάμεσα στο σημείο που προσδιορίζεται από το TEQC και στο 
σημείο που αναγράφεται στην κεφαλίδα του αρχείου RINEX, τον χρόνο 
καταγραφής (interval time) και τον συνολικό αριθμό των δορυφόρων που 
καταγράφηκαν. Στη συνέχεια φαίνεται με μπλε χρώμα ο αριθμός των 
εποχών που έχουν καταγραφεί συνολικά καθώς και ο αριθμός 
παρατηρήσεων σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Πιο αναλυτικά μέσα στην 
μπλε έλλειψη δίνονται ο αριθμός των δυνατών, των ολοκληρωμένων και 
των διαγραμμένων παρατηρήσεων πάνω από την μάσκα αποκοπής (10°). 
Ως ολοκληρωμένες παρατηρήσεις θεωρούνται αυτές που έχουν 
καταγράψει μετρήσεις κώδικα και φάσης σε 2 συχνότητες. Στην πρώτη 
πράσινη έλλειψη δίνονται οι μέσες τιμές ανάκλασης του σήματος μεταξύ 
των συχνοτήτων L1-L2, L2-L1, L1-L5, L5-L1. Στην δεύτερη πράσινη 
έλλειψη δίνονται οι μέσες τιμές και οι τυπικές αποκλίσεις του λόγου 
σήματος/θόρυβο για τις συχνότητες L1, L2 και L5. Στο τέλος της εικόνας 
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δίνονται οι αριθμοί των κύκλων ολίσθησης πάνω και κάτω από την 
μάσκα αποκοπής. Ο αριθμός των κύκλων ολίσθησης κάτω από την 
μάσκα αποκοπής είναι πάντα μεγαλύτερος.    
 
Συμβολισμός Επεξήγηση 

|----| Ο συμβολισμός αυτός συναντάται στην πρώτη γραμμή 
της εικόνας 2.1 και κάθε ένα τέτοιο διάστημα αντιστοιχεί 
σε 3 ώρες. 

* Στους δορυφόρους του συστήματος GPS ο συμβολισμός 
αυτός δηλώνει την ύπαρξη παρατηρήσεων στις 
συχνότητες L1, L2, P1 και P2  ή C/A χωρίς να υπάρχει 
παρεμβολή στα πρωτογενή σήματα των δορυφόρων (Anti-
Spoofing). Ο ίδιος συμβολισμός  στους δορυφόρους 
GLONASS σημαίνει ότι όλες οι παρατηρήσεις ήταν καλές 
στις συχνότητες L1, L2, P1, P2, χωρίς εφαρμογή Anti-
Spoofing. 

_   Υποδηλώνει ότι ο δορυφόρος βρίσκεται κάτω από τη 
ζώνη αποκοπής και δεν υπάρχουν παρατηρήσεις για 
αυτόν. 

+ Παρόλο που ο δορυφόρος βρίσκεται κάτω από τη μάσκα 
αποκοπής υπάρχουν παρατηρήσεις για αυτόν. 

 
- Δεν υπάρχουν παρατηρήσεις, ενώ ο δορυφόρος βρίσκεται 

πάνω από τη μάσκα αποκοπής. 
a Δείχνει ότι υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα μόνο στην 

συχνότητα L1.  
 

I Υποδηλώνει την ύπαρξη ιονοσφαιρικών ολισθήσεων 
φάσης. 

 
^ Ορισμένα δορυφορικά δεδομένα βρίσκονται κάτω από 

την μάσκα αποκοπής. 
 

M Ύπαρξη σφαλμάτων πολλαπλής ανάκλασης τύπου MP1, 
MP2, MP15 ή MP51. 

1 Σφάλμα ανάκλασης μόνο στην συχνότητα L1 (τύπου 
MP1). 

2 Σφάλμα ανάκλασης μόνο στην συχνότητα L2 (τύπου 
MP2). 

c Σημαίνει ότι δεν έχει εφαρμοστεί η μη παρεμβολή (no 
A/S). 

C Ολίσθηση στο χρονόμετρο του δέκτη. 
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? Υπάρχουν λίγες εφημερίδες τροχιάς και δεν μπορεί να 

υπολογιστεί σωστά η θέση του συγκεκριμένου 
δορυφόρου. Ο συμβολισμός αυτός συναντάται στην αρχή 
ή στο τέλος της μέρας. 

Πίνακας 2.1 Συμβολισμοί του ποιοτικού ελέγχου στο λογισμικό TEQC 
 

Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθεί ο τρόπος με τον οποίο 
αξιολογούνται παρακάτω (βλ. κεφάλαιο 4) οι τιμές ορισμένων μεγεθών 
που προκύπτουν από τους ποιοτικούς ελέγχους των δεκτών. Πριν την 
πραγματοποίηση αυτών των ελέγχων είχαν διενεργηθεί ποιοτικοί έλεγχοι 
σε αρχεία μόνιμων σταθμών αναφοράς του ευρωπαϊκού δικτύου 
(EUREF). Τα αρχεία αυτά είναι 24ωρης καταγραφής με βήμα 30sec. Οι 
μόνιμοι σταθμοί στους οποίους έγινε αυτός ο έλεγχος ήταν ο σταθμός του 
Διονύσου (DYNG) και ο σταθμός της Πάτρας (PAT). Τα δεδομένα τους 
είναι δυνατόν να παρέχονται και σε πραγματικό χρόνο ενώ η θέση τους 
είναι γνωστή στο παγκόσμιο σύστημα αναφοράς (ITRF2014). Τα 
αποτελέσματα που προέκυψαν από αυτούς τους ελέγχους θεωρούνται 
πρότυπα αφενός διότι η θέση των δεκτών επιτρέπει την λήψη καλής 
ποιότητας δορυφορικών δεδομένων, αφετέρου διότι η εγκατάστασή τους 
είναι μόνιμη και η λειτουργία τους συνεχής.  
 
2.4 RINEX format 

 
Η πρόταση για την δημιουργία του μορφότυπου RINEX (Receiver 

Independent Exchange format) αναπτύχθηκε από το Ινστιτούτο 
Αστρονομίας του πανεπιστημίου της Βέρνης προκειμένου να καθίσταται 
εύκολη η ανταλλαγή δεδομένων GPS. Με άλλα λόγια ο μορφότυπος 
RINEX έχει γίνει διεθνώς αποδεκτός προκειμένου να είναι δυνατή η 
επεξεργασία παρατηρήσεων δεκτών διαφορετικών εταιριών από 
οποιοδήποτε λογισμικό GNSS παρατηρήσεων. Τα αρχεία αυτής της 
μορφής μπορούν να ερμηνευθούν από όλους τους δέκτες καθώς και να 
επεξεργαστούν από όλα τα λογισμικά επεξεργασίας δεδομένων GNSS 
[Φωτίου Α. – Πικριδάς Χ., 2006].   

 
Μετατρέποντας τα πρωτογενή δεδομένα ενός δέκτη σε μορφότυπο 

RINEX δημιουργείται μια ομάδα αρχείων. Αυτή η ομάδα αποτελείται 
από το αρχείο των παρατηρήσεων, από τα αρχεία πλοήγησης των 
διαφορετικών GNSS συστημάτων που έχουν καταγραφεί καθώς και από 
ένα αρχείο με μετεωρολογικά δεδομένα. Τα αρχεία αυτά διαχωρίζονται 
από την τελική τους κατάληξη.  

 Αρχείο παρατηρήσεων .YYO 
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 Αρχείο ναυσιπλοΐας GPS .ΥΥΝ 
 Αρχείο ναυσιπλοΐας GLONASS .ΥΥG 
 Αρχείο ναυσιπλοΐας GALILEO .ΥΥL 
 Αρχείο μετεωρολογικών δεδομένων .YYM 
 
Ο συμβολισμός YY αναφέρεται στο έτος κατά το οποίο έγιναν οι 

παρατηρήσεις.  
 
Από τα παραπάνω επιμέρους αρχεία το πιο σημαντικό είναι το αρχείο 

των παρατηρήσεων (.YYO) καθώς χωρίς αυτό δεν μπορεί να γίνει η 
επεξεργασία των δεδομένων. Αποτελείται από δύο μέρη στα οποία 
καταγράφονται μόνο οι απαραίτητες πληροφορίες. Το πρώτο μέρος είναι 
η κεφαλίδα του αρχείου (header) στην οποία καταγράφονται κυρίως 
αναγνωριστικές πληροφορίες (εικόνα 2.3), ενώ το δεύτερο μέρος είναι το 
κυρίως σώμα του αρχείου στο οποίο καταγράφονται μετρήσεις φάσης σε 
μία ή δύο συχνότητες, ψευδοαπόστασης και χρόνου. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Εικόνα 2.3 Η κεφαλίδα ενός αρχείου RINEX 

Ο σχεδιασμός του μορφότυπου RINEX του επιτρέπει να 
προσαρμόζεται και να εξελίσσεται στις διαχρονικές αλλαγές των 
δορυφορικών συστημάτων GNSS. Οι νέες εκδόσεις RINEX επιτρέπουν 
την καταγραφή πολλαπλών συστημάτων GNSS, σε αντίθεση με τις 
πρώτες εκδόσεις που κατέγραφαν μόνο δεδομένα του συστήματος GPS. 
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Κάθε νέα έκδοση RINEX συνοδεύεται από πιο προηγμένες λειτουργίες 
επεξεργασίας δεδομένων. Η διαχρονική εξέλιξη αυτού του μορφότυπου 
φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί: 
 

Μορφή 
αρχείων Έκδοση Περιγραφή 

RINEX 

v.2.10 
Παρατηρήσεις GPS και GLONASS, 

δεδομένα πλοήγησης, μετεωρολογικά 
δεδομένα. 

v.2.11 
Παρατηρήσεις GPS, GLONASS, 
GALILEO, δεδομένα πλοήγησης, 

μετεωρολογικά δεδομένα. 

v.3.01 Παρατηρήσεις GPS, GLONASS, 
GALILEO, BeiDou, QZSS, SBAS. 

v.3.02 Βελτιωμένη μορφή της έκδοσης v.3.01. 
v.3.03 Βελτιωμένη μορφή της έκδοσης v.3.02. 

Πίνακας 2.2 Η διαχρονική εξέλιξη του μορφότυπου RINEX 
[Πηγή: Διπλωματική Ψύχας Δημήτριος, 2015] 

 
Ωστόσο αξίζει να σημειωθεί ότι ένα σημαντικό μειονέκτημα του 

μορφότυπου RINEX είναι το μεγάλο μέγεθος των αρχείων 
παρατηρήσεων (observation files). Το πρόβλημα αυτό γίνεται πιο έντονο 
όταν ο δέκτης καταγράφει συνεχόμενα για αρκετές ώρες με μικρό 
διάστημα καταγραφής (interval time). Τα αρχεία αυτά μπορεί να 
ξεπερνούν τα 200Mb με αποτέλεσμα να καθίσταται δύσκολη η μεταφορά 
τους σε άλλους χρήστες και αργή η επεξεργασία τους. Η δυσκολία αυτή 
αντιμετωπίζεται με τα προγράμματα συμπίεσης που αναφέρθηκαν στην 
αρχή του κεφαλαίου. 

 
2.5 Το RTKLIB 

 
Στην ενότητα αυτή περιγράφονται και αναλύονται τα χαρακτηριστικά 

και οι λειτουργίες του λογισμικού RTKLIB. Το RTKLIB αποτέλεσε το 
βασικό λογισμικό επεξεργασίας όλων των δεδομένων που συλλέχθηκαν 
και η κατανόηση της περιγραφής του θα βοηθήσει τον αναγνώστη να 
ερμηνεύσει καλύτερα την αξιολόγηση του.  
 
2.5.1 Γενικά 

 
Το RTKLIB αποτελεί ένα ελεύθερο λογισμικό ανοικτού κώδικα και ο 

λόγος της δημιουργίας του είναι ο ακριβής προσδιορισμός της θέσης ενός 
σημείου με τη χρήση όλων των διαθέσιμων δορυφορικών συστημάτων 
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GNSS. Το λογισμικό αναπτύχθηκε σε γλώσσα προγραμματισμού  ANSI 
C από τον ερευνητή T.Takasu και διατίθεται δωρεάν από το 2006. Το 
πρόγραμμα εξελίσσεται συνεχώς (τελευταία έκδοση v.2.4.2) εξαιτίας των 
διορθώσεων και των βελτιώσεων που γίνονται τόσο από τον δημιουργό 
του, όσο και από άλλους έμπειρους χρήστες.  

 
Το λογισμικό RTKLIB αποτελείται από μια φορητή βιβλιοθήκη 

προγραμμάτων και από ορισμένες εφαρμογές οι οποίες χρησιμοποιούν 
την πρώτη για να αντλούν τα απαραίτητα δεδομένα κατά την 
επεξεργασία δορυφορικών δεδομένων. Παρακάτω παρουσιάζονται τα 
σημαντικότερα χαρακτηριστικά του προγράμματος: 

 
 Είναι το μοναδικό λογισμικό που έχει τη δυνατότητα να δέχεται 

και να επεξεργάζεται δεδομένα από όλα τα δορυφορικά συστήματα 
GNSS. 

 Υποστηρίζει πολλά είδη εντοπισμού με επεξεργασία είτε σε 
πραγματικό χρόνο, είτε εκ των υστέρων (post processing).Μερικά 
από αυτά τα είδη είναι ο απόλυτος εντοπισμός θέσης (single point 
positioning), ο σχετικός εντοπισμός (DGPS) και ο απόλυτος 
προσδιορισμός θέσης υψηλής ακριβείας (Precise Point 
Positioning). 

 Υποστηρίζει αρκετούς και διαφορετικούς μορφότυπους (formats) 
αρχείων όπως RINEX, IONEX, ANTEX, BINEX, NTRIP, CLK, 
RTCM, NGS PCV. Επίσης υποστηρίζει και τις μεταγενέστερες 
εκδόσεις αυτών των αρχείων.  

 Υποστηρίζει την εξωτερική επικοινωνία είτε σειριακά, είτε 
διαδικτυακά TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet 
Protocol). 

 Υποστηρίζει την ανάπτυξη αρκετών εφαρμογών (βλ. ενότητα 
2.5.3). 

 Οι εφαρμογές του αναπτύσσονται τόσο σε γραφικό περιβάλλον 
χρήστη GUI (Graphical User Interface) όσο και σε περιβάλλον 
γραμμών εντολών CUI (Command-line User Interface).  

 Το λογισμικό μπορεί να λειτουργήσει και σε άλλα λειτουργικά 
συστήματα, εκτός από το σύστημα Microsoft Windows, όπως 
LINUX και MAC με τη διαφορά ότι ο χρήστης πρέπει να κάνει τη 
μεταγλώττιση (compile) των εφαρμογών.  

 Ο χρήστης μπορεί να παρέμβει στο λογισμικό και να τροποποιήσει 
κάποιες εφαρμογές με βάση τις ανάγκες του.  
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2.5.2 Δομή RTKLIB  
 
Όλες οι διεργασίες του λογισμικού πραγματοποιούνται μέσω της 

δομής του η οποία χωρίζεται σε τρία τμήματα. Αυτά είναι η βιβλιοθήκη 
του λογισμικού, οι εφαρμογές σε περιβάλλον GUI και οι εφαρμογές σε 
περιβάλλον CUI. Στη βιβλιοθήκη του προγράμματος υπάρχουν 
συναρτήσεις (library functions) και εκτελούν διάφορες διεργασίες. 
Μερικές από αυτές είναι η ανάγνωση αρχείων, η μετατροπή 
συντεταγμένων μεταξύ συστημάτων αναφοράς, η λήψη δεδομένων από 
το διαδίκτυο και η αναγνώριση του είδους της επεξεργασίας που επιθυμεί 
ο χρήστης. Στον πίνακα 2.3 παρουσιάζονται οι εφαρμογές που διαθέτει 
το RTKLIB καθώς και το περιβάλλον στο οποίο λειτουργούν: 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Πίνακας 2.3 Εφαρμογές του λογισμικού RTKLIB σε περιβάλλον GUI και 
CUI 

[Πηγή: www.rtklib.com] 
 

Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθεί ότι το RTKLIB μπορεί να 
δεχθεί, εκτός από το αρχείο παρατηρήσεων, και επιπρόσθετα αρχεία 
εισόδου με στόχο τη βελτίωση της ακρίβειας του εντοπισμού. Τέτοια 
δεδομένα παρέχονται από το παγκόσμιο δίκτυο IGS (International GNSS 
Service) το οποίο αποτελείται από 350 σταθμούς GPS διπλής 
συχνότητας, 12 περιφερειακά και λειτουργικά κέντρα δεδομένων, 7 
κέντρα ανάλυσης δεδομένων και από 3 παγκόσμια κέντρα δεδομένων. 
Παρακάτω δίνονται μερικά είδη αρχείων που χρησιμοποιούνται στο 
στάδιο της μετέπειτα επεξεργασίας:  

 
 Πληροφορίες για τα χρονόμετρα των δορυφόρων (.clk) 
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 Αρχείο με τις ακριβείς τροχιές των δορυφόρων (.sp3) 
 Αρχείο παραμέτρων περιστροφής της γης (.erp) 
 Παγκόσμιοι χάρτες ιονόσφαιρας (.YYi) 
 Μοντέλα παλιρροιών της γήινης επιφάνειας (.blq) 
 Πληροφορίες για τις παραμέτρους κάθε κεραίας (.atx) 
 Αρχείο σφαλμάτων μεταξύ των κωδίκων (.dcb)  
 
Ορισμένα από τα παραπάνω αρχεία μπορούν να ληφθούν από κέντρα 

ανάλυσης δορυφορικών δεδομένων μέσω του RTKLIB και πιο 
συγκεκριμένα μέσω της εφαρμογής RTKGET.   

 
Η εφαρμογή RTKLAUNCH δημιουργήθηκε για τη διευκόλυνση του 

χρήστη, καθώς με την ενεργοποίηση της ανοίγει ένα μενού το οποίο 
επιτρέπει στον χρήστη να μεταβεί σε οποιαδήποτε άλλη εφαρμογή του 
προγράμματος.  

 
 

  
 
 
 
 

Εικόνα 2.4 RTKLIB- Μενού της εφαρμογής RTKLAUNCH 
[Πηγή: http://www.rtklib.com/prog/manual_2.4.2.pdf] 

 
Η εφαρμογή RTKNAVI αποτελεί μια από τις κυριότερες εφαρμογές 

του λογισμικού καθώς επιτρέπει τον προσδιορισμό της θέσης του δέκτη 
σε πραγματικό χρόνο, χρησιμοποιώντας τις δικές του πρωτογενείς 
παρατηρήσεις (εικόνα 2.5). Αν πρόκειται για σχετικό κινηματικό 
εντοπισμό ο χρήστης καλείται να δηλώσει τον σταθμό αναφοράς (base 
station) καθώς και το αρχείο πλοήγησης (navigation file) του σταθμού 
αναφοράς. Αντίθετα όταν πρόκειται για απόλυτο εντοπισμό οι παραπάνω 
πληροφορίες παρέχονται στο πρόγραμμα είτε σειριακά (serial), είτε 
διαδικτυακά (TCP client ή TCP server). Στην περίπτωση διαδικτυακής 
λήψης δεδομένων μέσω της μεθόδου TCP client ο χρήστης καλείται να 
δηλώσει ορισμένα στοιχεία του διακομιστή, έτσι ώστε να καταστεί 
δυνατή η αναγνώριση του από το RTKLIB και η σύνδεση του σε αυτόν.  

 
Ο χρήστης πριν ξεκινήσει τη διαδικασία του εντοπισμού καλείται να 

δηλώσει τον τρόπο εξαγωγής των αποτελεσμάτων της θέσης του. Το 
γραφικό περιβάλλον της εφαρμογής βοηθάει τον χρήστη να 
παρακολουθήσει και να κατανοήσει την προκύπτουσα λύση. Παρέχει στο 
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χρήστη πληροφορίες σχετικά με το είδος της λύσης (fix or float), τον 
αριθμό των ορατών δορυφόρων την συγκεκριμένη χρονική στιγμή και 
την τρέχουσα θέση του κινούμενου δέκτη.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 

 
Εικόνα 2.5 RTKLIB- Κεντρικό μενού της εφαρμογής RTKNAVI 

[Πηγή: http://www.rtklib.com/prog/manual_2.4.2.pdf] 
 

Η εφαρμογή STRSVR αποτελεί έναν διακομιστή επικοινωνίας που 
επιτρέπει την αποστολή των αποτελεσμάτων της θέσης του δέκτη από 
τον χώρο των μετρήσεων στο χώρο της επεξεργασίας. Ο χρήστης, εκτός 
από την παραλαβή των δεδομένων μέσω αυτής της εφαρμογής, έχει και 
την δυνατότητα να αποστέλλει στον δέκτη δεδομένα, μέσω ενός 
ηλεκτρονικού υπολογιστή, από άλλους σταθμούς αναφοράς. Ο χρήστης 
πληροφορείται για την κατάσταση λειτουργίας του δέκτη μέσω 
μηνυμάτων που λαμβάνει από αυτόν. Απαραίτητη προϋπόθεση για την 
χρησιμοποίηση αυτής της εφαρμογής είναι η ασφαλή παραμονή του 
δέκτη στο χώρο των μετρήσεων.  

 
Η εφαρμογή RTKPOST είναι η κυριότερη εφαρμογή για τον 

εντοπισμό θέσης με μετέπειτα επεξεργασία (εικόνα 2.6). Στην εφαρμογή 
αυτή υποστηρίζονται τόσο στατικές, όσο και κινηματικές τεχνικές 
εντοπισμού. Στην παρούσα εργασία δόθηκε έμφαση στις στατικές 
τεχνικές και πιο συγκεκριμένα στην τεχνική του σχετικού εντοπισμού 
(DGNSS) και στην τεχνική του απόλυτου εντοπισμού υψηλής ακρίβειας 
(PPP). Η διαφορά των δύο μεθόδων έγκειται στο γεγονός ότι στην 
περίπτωση του σχετικού εντοπισμού απαιτείται το αρχείο παρατηρήσεων 
του σταθμού αναφοράς και η θέση (φ, λ, h) του σταθμού.  
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Εικόνα 2.6 RTKLIB- Κεντρικό μενού της εφαρμογής RTKPOST 

 
Στις δύο πρώτες επιλογές εισάγονται τα αρχεία των παρατηρήσεων 

του κινούμενου δέκτη (rover receiver) και του σταθμού αναφοράς (base 
receiver) αντίστοιχα. Στην επόμενη επιλογή εισάγεται το  αρχείο 
μηνύματος ναυσιπλοΐας το οποίο είτε προέρχεται από τις παρατηρήσεις 
που συλλέχθηκαν, είτε από κάποια διαδικτυακή υπηρεσία παροχής 
δορυφορικών δεδομένων. Για τη βελτίωση του προσδιορισμού της θέσης 
συνηθίζεται στο τέταρτο και στο πέμπτο πεδίο να εισάγονται αρχεία 
τροχιών ακριβείας GPS και GLONASS (.sp3) και ρολογιών των 
δορυφόρων (.clk) αντίστοιχα. Στο τελευταίο πεδίο καθορίζεται ο φάκελος 
που θα αποθηκευτεί το αρχείο της επίλυσης.  

 
Στη συνέχεια ο χρήστης μπορεί να πραγματοποιήσει την επίλυση με 

την εντολή “Execute” και να ανοίξει το αρχείο της επίλυσης είτε με την 
εντολή “View”, είτε με την εντολή “plot” όπου η επίλυση δίνεται σε 
γραφικό περιβάλλον. Με την επιλογή “Options” ο χρήστης μπορεί να 
επέμβει στις ρυθμίσεις του προγράμματος και να μεταβάλλει κάποιες από 
αυτές με βάση τον σκοπό της επίλυσης. Η επιλογή “To KML” μετατρέπει 
το αποτέλεσμα της επίλυσης σε αρχείο .kml συμβατό με το google earth. 

 
Ο χρήστης καλείται πριν την επίλυση του αρχείου να καθορίσει τις 

παραμέτρους του προγράμματος μέσα από το μενού “Options” (εικόνα 
2.7). Εάν κάτι τέτοιο δεν συμβεί οι παράμετροι του προγράμματος 
παραμένουν ίδιες με αυτές της τελευταίας επίλυσης. Επιλέγοντας το 
μενού “Options” ο χρήστης οδηγείται στο παρακάτω παράθυρο: 
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Εικόνα 2.7 RTKLIB- Μενού Options- Καρτέλα Setting1 
 
Το μενού “Options” αποτελείται από εφτά επιμέρους καρτέλες. Η 

καρτέλα Setting1 διαθέτει 7 πεδία. Το πρώτο πεδίο αναφέρεται στο είδος 
της επίλυσης που πρόκειται να πραγματοποιηθεί. Οι επιλογές που 
δίνονται από το λογισμικό είναι: 

 
 Single: Απόλυτος εντοπισμός με έναν δέκτη 
 DGPS/DGNSS: Διαφορικό GPS/GNSS με μετρήσεις κώδικα 
 Kinematic: Κινηματικός εντοπισμός με μετρήσεις φάσης 
 Static: Στατικός εντοπισμός με μετρήσεις φάσης 
 Moving-Base: Εντοπισμός με σταθερή κινούμενη βάση 
 Fixed: Σχετικός εντοπισμός με τον κινούμενο δέκτη (rover 

receiver) να βρίσκεται σε σημείο γνωστών συντεταγμένων 
 PPP Kinematic: Κινηματικός εντοπισμός με μέθοδο PPP 
 PPP Static: Στατικός εντοπισμός με μέθοδο PPP 
 PPP Fixed: Στατικός εντοπισμός με μέθοδο PPP σε σημείο 

γνωστών συντεταγμένων 
 
Στο δεύτερο πεδίο επιλέγεται ο συνδυασμός των φερουσών 

συχνοτήτων, καθώς και ο τρόπος λύσης (forward, backward, combined).  
 
Στο τρίτο πεδίο επιλέγονται οι τιμές της μάσκας αποκοπής 

προκειμένου να μην μετρηθούν δορυφόροι που βρίσκονται κοντά στον 
ορίζοντα. Επιπλέον με το πλήκτρο (...) υπάρχει η δυνατότητα να επιλεγεί 
είτε για τον σταθερό είτε για τον κινούμενο δέκτη ένα όριο σήματος προς 
θόρυβο SNR (Signal to Noise Ratio) για τιμές γωνιών σήματος σε μοίρες.  

 
Στο τέταρτο πεδίο το αριστερό πλήκτρο αφορά κινούμενους δέκτες 

και η ενεργοποίηση του προβλέπει την θέση του δέκτη με βάση την 
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ταχύτητα και την επιτάχυνση του. Το δεξί πλήκτρο αφορά στη διόρθωση 
των γήινων παλιρροιών. Το πρόγραμμα παρέχει στον χρήστη τη 
δυνατότητα είτε να μην λάβει υπόψη του τις παλίρροιες, είτε να 
χρησιμοποιήσει ένα σταθερό μοντέλο, είτε να παρέχει ο ίδιος στο 
λογισμικό ένα διορθωτικό αρχείο για τις γήινες παλίρροιες.  

 
Το πέμπτο πεδίο αφορά στην ιονοσφαιρική διόρθωση και η επιλογή 

που προτιμάται είναι η Iono-Free LC. Με αυτήν την επιλογή το 
λογισμικό πραγματοποιεί γραμμικό συνδυασμό μετρήσεων στις δύο 
συχνότητες κάποιου συστήματος GNSS για να εξαλείψει την επίδραση 
της ιονόσφαιρας.  

 
Το έκτο πεδίο σχετίζεται με την τροποσφαιρική διόρθωση. Το 

λογισμικό παρέχει στο χρήστη κάποια μοντέλα τροποσφαιρικής 
διόρθωσης, καθώς και τη δυνατότητα να μην πραγματοποιηθεί καμία 
διόρθωση. Το μοντέλο που συνήθως εφαρμόζεται είναι το “Estimate 
ZTD”.  

 
Στο έβδομο πεδίο δίνεται η δυνατότητα στο χρήστη να εισάγει 

εφημερίδες ακριβείας (precise) ή να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα του 
μηνύματος ναυσιπλοΐας (broadcast). Η επιλογή precise απαιτεί και την 
χρησιμοποίηση του κατάλληλου αρχείου (.sp3) στο κεντρικό μενού του 
λογισμικού.  

 
Μέσα στο πράσινο πλαίσιο (εικόνα 2.7) περιλαμβάνονται ορισμένα 

είδη διορθώσεων. 
 

o Sat PCV και Rec PCV αφορούν στις διορθώσεις για τα κέντρα 
φάσης των κεραιών δορυφόρων και δέκτη. Οι διορθώσεις αυτές 
δίνονται στο λογισμικό μέσω του αρχείου ANTEX (.atx). 

o PhWindup είναι το λεγόμενο τύλιγμα φάσης το οποίο δημιουργεί 
σφάλματα λόγω της περιστροφής των δορυφόρων σε σχέση με τον 
δέκτη. 

o Reject Ed αφορά τη απόρριψη δορυφόρων GPS που βρίσκονται σε 
έκλειψη.  

o RAIM FDE (Receiver Autonomous Integrity Monitoring – Fault 
Detection and Exclusion) με αυτήν την επιλογή το λογισμικό 
αποκλείει από την επίλυση τους δορυφόρους που ξεπερνούν ένα 
όριο συνολικών τετραγωνικών σφαλμάτων.  
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Στο τελευταίο πεδίο δίνεται η δυνατότητα στον χρήστη να επιλέξει 
ποια δορυφορικά συστήματα GNSS θα συμμετέχουν στην λύση, καθώς 
και να αποκλείσει συγκεκριμένους δορυφόρους από την επίλυση.  
 

Στην καρτέλα “Setting2” (εικόνα 2.8) ιδιαίτερη σημασία έχει το 
πρώτο πεδίο καθώς σε αυτό καθορίζεται το είδος της επίλυσης των 
ακέραιων ασαφειών φάσης. Η αριστερή επιλογή αφορά το σύστημα GPS 
και τα είδη επίλυσης που διαθέτει το λογισμικό είναι τα ακόλουθα: 

 
 OFF: χωρίς επίλυση των ασαφειών 
 Continuous: συνεχείς επίλυση των ασαφειών. Εφαρμόζεται 

συνήθως όταν επιλύονται κινηματικά δεδομένα 
 Instantaneous: οι ακέραιες ασάφειες επιλύονται ανά εποχή. 

Χρησιμοποιείται σε μεθόδους επίλυσης Kinematic και Moving-
Base 

 Fix and Hold: συνεχείς επιλύσεις των ασαφειών και αξιολόγησή 
τους. Όταν η αξιολόγηση κριθεί ικανοποιητική οι ασάφειες 
περιορίζονται στα προκύπτοντα αποτελέσματα. Χρησιμοποιείται 
συνήθως στον σχετικό εντοπισμό (DGPS/DGNSS)  

 PPP-AR: η λειτουργία αυτού του είδους επίλυσης αφορά στην 
μέθοδο PPP και βρίσκεται ακόμα σε πειραματικό στάδιο 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 2.8 RTKLIB- Μενού Options- Καρτέλα Setting2 
 

Η δεξιά επιλογή στο πρώτο πεδίο καθορίζει το είδος της επίλυσης των 
ακέραιων ασαφειών φάσης του συστήματος GLONASS. Οι επιλογές που 
διατίθενται από το λογισμικό παρατίθενται παρακάτω: 

 
 OFF: χωρίς επίλυση των ασαφειών  
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 ON: σταθερές ασάφειες φάσης. Η επιλογή αυτή αφορά κυρίως 
ζεύγη δεκτών της ίδιας εταιρίας 

 Auto Calibration: χρησιμοποιείται για δέκτες διαφορετικών 
εταιριών. Τα σφάλματα τους υπολογίζονται με γραμμική 
παρεμβολή και έπειτα εισάγονται στη διαδικασία της επίλυσης  

 
Τα υπόλοιπα πεδία της συγκεκριμένης καρτέλας αφορούν 

περισσότερο εξειδικευμένες ρυθμίσεις του λογισμικού. Ωστόσο αξίζει να 
σημειωθεί ότι το πεδίο 2 αναφέρεται στην επιλογή επιπέδου 
εμπιστοσύνης για την μέθοδο PPP, το πεδίο 3 αναφέρεται στην ελάχιστη 
γωνία για την οποία επιλύεται η ακέραια ασάφεια φάσης και το πεδίο 4 
δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να ορίσει το μέγιστο μήκος της βάσης 
στην περίπτωση που επιλεχθεί η μέθοδος επίλυσης Moving-Base.  

 
Η καρτέλα “Output” επιτρέπει στο χρήστη να καθορίσει τη μορφή με 

την οποία θα εξαχθούν τα αποτελέσματα. Ο χρήστης μπορεί να καθορίσει 
το είδος (φ, λ, h ή Χ, Υ, Ζ) των συντεταγμένων και τον τύπο τους, το 
είδος του υψομέτρου (ορθομετρικό ή γεωμετρικό) καθώς και την 
αναγραφή ή μη των πληροφοριών της επίλυσης (header of solution). Στη 
καρτέλα “Stats” περιγράφονται τα όρια των αποδεκτών σφαλμάτων και 
ορισμένα στατιστικά στοιχεία του λογισμικού.   

Στην καρτέλα “Positions” (εικόνα 2.9) δίνονται πληροφορίες σχετικά 
με τη θέση και τον τύπο της κεραίας των δεκτών που συμμετέχουν στον 
δορυφορικό εντοπισμό. Στο μπλε κύκλο συμπληρώνονται τα απαραίτητα 
δεδομένα για τον κινούμενο δέκτη, ενώ στον κόκκινο συμπληρώνονται 
τα αντίστοιχα δεδομένα για τον σταθμό αναφοράς. Το λογισμικό έχει τη 
δυνατότητα να εντοπίσει αυτόματα τον τύπο της κεραίας των δεκτών με 
την προϋπόθεση πάντα ότι ο τύπος της κεραίας του δέκτη υπάρχει μέσα 
στο αρχείο ANTEX (.atx) που εισάγεται στο λογισμικό. Για να γίνει 
αυτόματος εντοπισμός του τύπου της κεραίας εισάγεται στο κατάλληλο 
πεδίο το σύμβολο του αστερίσκου (*).  
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Εικόνα 2.9 RTKLIB- Μενού Options- Καρτέλα Positions 
 

Στην καρτέλα “Files” (εικόνα 2.10) εισάγονται μερικά επιπρόσθετα 
αρχεία με στόχο τη βελτίωση τους αποτελέσματος της επίλυσης. Στα δύο 
πρώτα πεδία εισάγεται το ίδιο αρχείο δύο φορές και παρέχει πληροφορίες 
για τις διαστάσεις και για τα κέντρα φάσης των κεραιών των δορυφόρων 
και των δεκτών. Στο τρίτο πεδίο υπάρχει η δυνατότητα να εισαχθεί 
μοντέλο του γεωειδούς για τον υπολογισμό ορθομετρικών υψομέτρων 
κατευθείαν από το λογισμικό. Στο τέταρτο πεδίο εισάγεται ένα αρχείο για 
την αντιμετώπιση των σφαλμάτων μεταξύ των κωδίκων (Differential 
Code Biases).  Στο πέμπτο πεδίο δίνονται στοιχεία για τις παραμέτρους 
περιστροφής της γης (Earth Rotation Parameters). Το έκτο πεδίο αφορά 
τις ωκεάνιες παλίρροιες και το έβδομο την διόρθωση της ιονοσφαιρικής 
επίδρασης. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

Εικόνα 2.10 RTKLIB- Μενού Options- Καρτέλα  Files 
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Η καρτέλα “Misc” παρέχει κάποιες επιπλέον επιλογές για το σύστημα 
SBAS. Μπορεί να συμπεριλάβει στην επίλυση όλους τους δορυφόρους 
του συστήματος βάζοντας “0” στο αντίστοιχο πεδίο. Επιπλέον έχει τη 
δυνατότητα να προσθέσει κάποιους κύκλους στο σήμα που έχει 
καταγραφεί στα αρχεία RINEX για κάθε σύστημα GNSS. Ακόμα το 
λογισμικό έχει τη δυνατότητα ταυτόχρονης επεξεργασίας πολλαπλών 
αρχείων τόσο για τον σταθμό αναφοράς, όσο και για τον κινούμενο 
δέκτη. Αυτό πραγματοποιείται εφόσον δηλωθεί το όνομα τους φακέλου 
όπου και παρευρίσκονται όλα αυτά τα αρχεία.  

 
Η εφαρμογή RTKCONV επιτρέπει στον χρήστη την μετατροπή των 

πρωτόλειον δορυφορικών δεδομένων (raw data) σε RINEX αρχεία. Το 
RTKLIB εκτός από τα πρωτόλεια δεδομένα μπορεί να μετατρέψει και τα 
μηνύματα RTCM και BINEX. Ο χρήστης καλείται να δώσει το είδος των 
εισερχόμενων αρχείων καθώς και τον προορισμό όπου θα δημιουργηθούν 
τα RINEX αρχεία. Εκτός από το αρχείο των παρατηρήσεων (Observation 
File) δημιουργούνται και τα αρχεία των μηνυμάτων ναυσιπλοΐας για κάθε 
δορυφορικό σύστημα.  

 
Το μενού “Options” της εφαρμογής επιτρέπει στον χρήστη να 

καθορίσει την έκδοση του αρχείου RINEX που θα δημιουργηθεί, να 
εισάγει πληροφορίες για το όνομα, τον τύπο και την έκδοση του δέκτη 
καθώς και για τον τύπο της κεραίας. Επιπλέον μπορεί να αφαιρέσει 
μετρήσεις κώδικα και φάσης ή ακόμα και να αποκλείσει παρατηρήσεις 
σε συγκεκριμένες συχνότητες.  

 
Η εφαρμογή RTKPLOT ενεργοποιείται με την επιλογή “Plot” που 

υπάρχει στο κεντρικό μενού της εφαρμογής RTKPOST. Ο ρόλος της 
είναι η οπτικοποίηση των αποτελεσμάτων της επίλυσης και η εξαγωγή 
κατάλληλων γραφημάτων για αυτή. Ο χρήστης μπορεί να 
παρακολουθήσει το ίχνος του δέκτη (ground track), την σύγκλιση της 
λύσης του κατά North, East, Up καθώς και την κινηματική διαδρομή που 
κατέγραψε έχοντας ως υπόβαθρο το περιβάλλον google maps. Τέλος 
εισάγοντας στην εφαρμογή το αρχείο των παρατηρήσεων και το αρχείο 
του μηνύματος ναυσιπλοΐας μπορούν να παρατηρηθούν οι τροχιές των 
δορυφόρων σε στερεογραφική προβολή (skyplot), καθώς και διάφορα 
μεγέθη όπως ο λόγος σήματος προς θόρυβο (SNR) και το μέγεθος της 
πολυκλαδικής ανάκλασης (multipath).  

 
Η εφαρμογή RTKGET εξυπηρετεί τον χρήστη παρέχοντάς του τα 

απαραίτητα δεδομένα από διάφορα κέντρα ανάλυσης δορυφορικών 
δεδομένων. Ο χρήστης καλείται να δηλώσει το είδος του αρχείου που 
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επιθυμεί, τον οργανισμό από τον οποίο θα προέρχεται καθώς και το 
χρονικό διάστημα που τον ενδιαφέρει. Τα είδη των αρχείων που 
παρέχονται από την εφαρμογή είναι αρχεία παρατηρήσεων, μηνυμάτων 
ναυσιπλοΐας, εφημερίδων ακριβείας, διορθωμένων χρονομέτρων καθώς 
και παραμέτρων των κεραιών.  

 
Η εφαρμογή NTRIP Browser είναι ένα πρωτόκολλο επικοινωνίας και 

χρησιμοποιείται για την ανταλλαγή δεδομένων GNSS. Ο ρόλος της είναι 
ιδιαίτερα σημαντικός στις περιπτώσεις δορυφορικού εντοπισμού σε 
πραγματικό χρόνο καθώς ο χρήστης λαμβάνει άμεσα τα επιπρόσθετα 
δεδομένα.  
 
2.5.3 Ανάπτυξη εφαρμογών 

 
Το ελεύθερο λογισμικό ανοιχτού κώδικα RTKLIB επιτρέπει στο 

χρήστη, εκτός από την τροποποίηση του υπάρχοντα κώδικα, και την 
ανάπτυξη αυτόνομων ή διασυνδεδεμένων με το RTKLIB εφαρμογών. Οι 
εφαρμογές αυτές αναπτύσσονται μέσω μιας σειράς συναρτήσεων, 
γραμμένες σε γλώσσα προγραμματισμού C, που υπάρχουν στη 
βιβλιοθήκη του προγράμματος. Παρακάτω παρατίθενται ορισμένες 
βασικές συναρτήσεις του λογισμικού: 

 Μετατροπές συντεταγμένων 
 Διορθωτικά μοντέλα ιονόσφαιρας, παλιρροιών, γεωειδούς, κέντρο 

φάσης κεραιών 
 Μαθηματικές συναρτήσεις πινάκων και διανυσμάτων  
 Συναρτήσεις εισαγωγής και εξαγωγής διαδικτυακών δεδομένων 
 Συναρτήσεις ανάγνωσης αρχείων RINEX, εφημερίδας και 

χρονομέτρων 
 Συναρτήσεις επίλυσης ακέραιων ασαφειών φάσης 
 Λήψη μηνυμάτων RTCM 
 Απόλυτος εντοπισμός θέσης 
 Διαδικτυακή λήψη δεδομένων σε πραγματικό χρόνο 
 Εξαγωγή αρχείων KML 
 Δορυφορικά συστήματα και λειτουργίες πλοήγησης 
 Συναρτήσεις επεξεργασίας πρωτόλειον δεδομένων  
   
Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθεί ότι ορισμένες από τις παραπάνω 

εφαρμογές μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή άλλων 
προγραμμάτων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι περιπτώσεις 2 
φοιτητών της σχολής οι οποίοι δημιούργησαν από 1 κέλυφος με στόχο 
την μείωση της πολυπλοκότητας κατά την επεξεργασία δορυφορικών 
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δεδομένων GNSS.  Το κάθε κέλυφος χρησιμοποιεί ως βασικό υπόβαθρο 
το λογισμικό RTKLIB.   

Το πρώτο κέλυφος ονομάζεται «GNSS ‘L’ GUI» και δημιουργήθηκε 
από το Λιώλη Δημήτριο στο πλαίσιο της Διπλωματικής του εργασίας. 
Αναπτύχθηκε σε γλώσσα προγραμματισμού python, γεγονός που το 
καθιστά ιδιαίτερα λειτουργικό λόγω του μεγάλου πλήθους συναρτήσεων 
και βιβλιοθηκών που υποστηρίζονται από αυτή τη γλώσσα 
προγραμματισμού. Ο σχεδιασμός του γραφικού περιβάλλοντος 
πραγματοποιήθηκε στο περιβάλλον Qt Designer. Εκτός από το λογισμικό 
RTKLIB, το κέλυφος που δημιουργήθηκε χρησιμοποιεί και δυνατότητες 
των λογισμικών TEQC και CRX2RNX. Οι αυτοματοποιημένες 
λειτουργίες που διαθέτει αποσκοπούν στην λήψη αρχείων από 
ιστοσελίδες FTP, στην εκτέλεση λειτουργιών RTKLIB και TEQC, στην 
εξαγωγή μονοσήμαντης λύσης από τα αποτελέσματα του RTKLIB και 
στην δημιουργία γραφημάτων.  

Το δεύτερο κέλυφος απαρτίζεται από 2 επιμέρους διεπαφές, το 
GNSSGET και το GNSSPLOT. Αυτά αναπτύχθηκαν στο γραφικό 
περιβάλλον MATLAB από την Κασελίμη Μαρία στο πλαίσιο της 
Μεταπτυχιακής της εργασίας. Στόχος της πρώτης διεπαφής είναι να 
καθοδηγήσει τον χρήστη ώστε να αποκτήσει γρήγορα και σωστά τα 
απαραίτητα προϊόντα ακριβείας. Η δεύτερη διεπαφή στοχεύει στην 
οπτικοποίηση των αποτελεσμάτων που παρέχονται από το RTKLIB. 
Απαραίτητη προϋπόθεση για την λειτουργία της είναι η ύπαρξη του 
αρχείου των αποτελεσμάτων (.pos) που παρέχεται από το RTKLIB.  

    
2.6 Η διαδικτυακή υπηρεσία ανάλυσης δεδομένων CSRS-PPP 

 
Η υπηρεσία CSRS-PPP (Canadian Spatial Reference System-Precise 

Point Positioning) είναι διαδικτυακή υπηρεσία ανάλυσης δορυφορικών 
δεδομένων που παρέχει εκτιμήσεις απόλυτου προσδιορισμού θέσης με 
μετέπειτα επεξεργασία των δεδομένων. Η υπηρεσία αυτή παρέχεται 
δωρεάν από το Υπουργείο της Καναδικής Κυβέρνησης NRCan (Natural 
Resources Canada). Ο χρήστης αρχικά υποβάλλει τα δεδομένα που έχει 
συλλέξει είτε με τη διαδικασία του κινηματικού, είτε με τη διαδικασία 
του στατικού εντοπισμού. Στη συνέχεια η υπηρεσία αφού επεξεργαστεί 
τα δεδομένα αποστέλλει στο χρήστη την τελική θέση του άγνωστου 
δέκτη εκφρασμένη είτε στο παγκόσμιο σύστημα αναφοράς (ITRF) είτε 
στο σύστημα συντεταγμένων NAD83. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη 
χρησιμοποίηση της υπηρεσίας είναι η εγγραφή του χρήστη σε αυτήν, 
μέσω της διεύθυνσης του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου. Ο χρήστης 
καλείται να δηλώσει το αρχείο των παρατηρήσεων, το είδος του 
εντοπισμού (στατικός ή κινηματικός), το σύστημα αναφοράς στο οποίο 
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θα αναφέρονται τα αποτελέσματα της επίλυσης, το σύστημα αναφοράς 
των υψομέτρων καθώς και την ηλεκτρονική διεύθυνση που θα 
αποσταλούν τα αποτελέσματα.  

 
Η διαδικασία υπολογισμού των συντεταγμένων γίνεται μέσω της 

επεξεργασίας ψευδοαποστάσεων και φέρουσας φάσης στις δύο 
συχνότητες, L1 και L2. Σε περίπτωση αποτυχίας, λόγω μικρής διάρκειας 
του αρχείου των παρατηρήσεων, η επεξεργασία λαμβάνει χώρα στις 
μετρήσεις ψευδοαποστάσεων μόνο στην συχνότητα L1. Σε περίπτωση 
που αποτύχει και αυτό το είδος της επεξεργασίας η διαδικασία 
τερματίζεται ανεπιτυχώς και ο χρήστης ενημερώνεται με κατάλληλο 
μήνυμα. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επεξεργασία των δεδομένων 
είναι η ύπαρξη προϊόντων τροχιών και χρονομέτρων υψηλής ακρίβειας 
για τα δορυφορικά συστήματα GPS και GLONASS.    

 
Ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει την υπηρεσία όσες φορές 

επιθυμεί με τον περιορισμό ότι κάθε φορά μπορεί να αποστέλλει μόνο 
ένα αρχείο παρατηρήσεων. Αυτό το αρχείο μπορεί να περιλαμβάνει 
παρατηρήσεις από οποιοδήποτε σημείο της γης και για οποιοδήποτε 
χρονικό διάστημα μιας και η υπηρεσία χρησιμοποιεί παγκόσμια προϊόντα 
τροχιών και χρονομέτρων. Ως προς την ελάχιστη διάρκεια του αρχείου 
δεν υπάρχει περιορισμός, ωστόσο για να επιτευχθεί η βέλτιστη ποιότητα 
της μεθόδου PPP πρέπει η διάρκεια του αρχείου να επιτρέπει την επίλυση 
των ασαφειών φέρουσας φάσης. Η μέγιστη διάρκεια των παρατηρήσεων 
καθορίζεται από το μέγεθος του αρχείου που υποβάλλεται. Το μέγιστο 
μέγεθος αρχείου που μπορεί να υποβληθεί είναι 100Mb και αντιστοιχεί 
σε παρατηρήσεις διάρκειας περίπου 6 ημερών.  

 
Τα αρχεία που υποβάλλονται στην υπηρεσία οφείλουν να βρίσκονται 

σε μορφή RINEX ή Compact  RINEX (αρχείο Hatanaka, πίνακας 2.4). Η 
συμπίεση ενός αρχείου RINEX σε αρχείο Hatanaka μειώνει σημαντικά 
τον χρόνο υποβολής του αρχείου στην υπηρεσία.  

 
 
 
 
 
 

 
 

Πίνακας 2.4 Συμβατά αρχεία για την υπηρεσία CSRS-PPP 
[Πηγή: https://www.nrcan.gc.ca] 
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Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία της επεξεργασίας τα αποτελέσματα 
αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση του χρήστη και 
περιλαμβάνουν τα παρακάτω στοιχεία: 

 
 Τρεις συνδέσμους από τους οποίους ο χρήστης μπορεί να λάβει, 

εντός 24 ωρών, τα τελικά αρχεία που προέκυψαν από τη 
διαδικασία υπολογισμού των συντεταγμένων και περιλαμβάνουν 
το σύνολο των αποτελεσμάτων 

 Τις γεωδαιτικές συντεταγμένες (φ, λ, h) του σημείου καθώς και τις 
προβολικές τυπικές τους αποκλίσεις (N, E, U) 

 Την έκδοση του λογισμικού επεξεργασίας 
 Τα στοιχεία επικοινωνίας με την υπηρεσία 
 Τη δήλωση πως η Natural Resources Canada δεν αναλαμβάνει 

οποιαδήποτε ευθύνη προκύψει από τη χρησιμοποίηση των 
αποτελεσμάτων 

 
Στο σημείο αυτό αξίζει να πραγματοποιηθεί μια πιο εκτενής αναφορά 

στο περιεχόμενο των αρχείων που λαμβάνονται από τους συνδέσμους του 
μηνύματος. 

 
Το αρχείο excel (.csv) περιλαμβάνει όλες τις λύσεις που προέκυψαν 

καθ όλη τη διάρκεια της επίλυσης. Για κάθε λύση δίνεται σε δεκαδική 
μορφή το γεωγραφικό πλάτος, το γεωγραφικό μήκος, το ελλειψοειδές 
υψόμετρο και η ώρα, ενώ δίνεται η μέρα του χρόνου και το έτος που 
έγιναν οι παρατηρήσεις από τον δέκτη.  

 
Το αρχείο pdf που δίνεται περιλαμβάνει στην αρχή του ορισμένες 

γενικές πληροφορίες όπως τη διάρκεια των παρατηρήσεων, τη μέθοδο 
εντοπισμού, το ύψος και τον τύπο της κεραίας του δέκτη, το apriori και 
το aposteriori τυπικό σφάλμα της επίλυσης. Ακολούθως παρέχονται οι 
τελικές συντεταγμένες της θέσης του σημείου με τις αβεβαιότητες τους 
και η έλλειψη σφάλματος. Έπειτα ακολουθούν ορισμένα διαγράμματα τα 
οποία αφορούν στη μέτρηση των ψευδοαποστάσεων σε στερεογραφική 
προβολή, στη σύγκλιση της λύσης κατά φ, λ, h, στην τροποσφαιρική 
καθυστέρηση του σήματος, στον αριθμό των δορυφόρων και στα 
εναπομείναντα σφάλματα των ακέραιων ασαφειών φάσης και των 
ψευδοαποστάσεων.  

 
Το αρχείο pos, όπως και το αρχείο excel, περιλαμβάνει όλες τις 

επιμέρους λύσεις και παρέχει για κάθε μία από αυτές αναλυτικές 
πληροφορίες. Το πλεονέκτημα αυτού του αρχείου είναι ότι ανοίγει μέσα 
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από λογισμικά επεξεργασίας δορυφορικών δεδομένων, όπως το RTKLIB, 
δίνοντας στο χρήστη τη δυνατότητα για περαιτέρω ανάλυση.  

 
Το αρχείο sum αποτελείται από τρεις παραγράφους και είναι 

αναγνώσιμο από το RTKLIB. Στην πρώτη παράγραφο γίνεται μια 
σύνοψη των αρχείων που συμμετείχαν στη διαδικασία και δίνονται τα 
ονόματα των αρχείων εισόδου, εξόδου και των ενδιάμεσων. Η δεύτερη 
παράγραφος αποτελείται από έξι επιμέρους τμήματα και αφορά τις 
παραμέτρους της επεξεργασίας. Η τρίτη παράγραφος περιλαμβάνει 
πληροφορίες σχετικά με τις συντεταγμένες και την ακρίβεια τους, τις 
διαφορές των συντεταγμένων και το μέσο τετραγωνικό τους σφάλμα 
(RMS), τις εκτιμήσεις του χρονομέτρου του δέκτη και τέλος, τα 
υπόλοιπα των παρατηρήσεων για κάθε δορυφόρο. 
 
2.7 Η διαδικτυακή υπηρεσία ανάλυσης δεδομένων AUSPOS 

 
Η AUSPOS (Australian Online GPS Processing Service) είναι άλλη 

μία διαδικτυακή υπηρεσία ανάλυσης δορυφορικών δεδομένων, η οποία 
λειτουργεί επίσημα από τον Νοέμβριο του 2000. Αναπτύχθηκε και 
λειτουργεί από τον εθνικό οργανισμό χαρτογράφησης της Αυστραλίας 
(AUSLIG) με στόχο την προώθηση και την υποστήριξη της γεωργίας, 
του τουρισμού, της εκπαίδευσης, των μεταφορών και των αμυντικών 
εφαρμογών. Η AUSLIG έχει δημιουργήσει ένα δίκτυο μόνιμων σταθμών 
GPS σε όλη την Αυστραλία, το οποίο συμβάλλει σημαντικά στη διεθνή 
κοινότητα GPS μέσω της υπηρεσίας IGS. Τα δεδομένα των μόνιμων 
σταθμών υποβάλλονται στην IGS προκειμένου να επεξεργαστούν και να 
συνδεθούν με αντίστοιχα δεδομένα άλλων υπηρεσιών. Η AUSPOS 
επωφελείται από αυτήν την υποβολή και λαμβάνει δωρεάν προϊόντα 
υψηλής ακρίβειας τα οποία χρησιμοποιούνται κατά την επεξεργασία των 
δεδομένων που της αποστέλλονται. 

Η υπηρεσία αυτή παρέχει στους χρήστες τη δυνατότητα να 
υποβάλλουν δωρεάν δορυφορικά δεδομένα δύο συχνοτήτων και να 
λαμβάνουν άμεσα τα επιθυμητά αποτελέσματα. Εκτός από τον 
τρισδιάστατο προσδιορισμό θέσης άλλες εφαρμογές της υπηρεσίας είναι 
η σύνδεση GPS με σταθμούς της IGS, ο έλεγχος ποιότητας του δικτύου 
GPS, ο προσδιορισμός βάσεων μεγάλου μήκους (ultra-long) και η χρήση 
διαφορικού GPS για τον προσδιορισμό θέσης με μεγάλη ακρίβεια 
[Dawson et all, 2001]. Παρακάτω παρουσιάζονται συνοπτικά τα 
σημαντικότερα χαρακτηριστικά της υπηρεσίας AUSPOS.  

 
 Η υπηρεσία επεξεργάζεται δεδομένα που προέρχονται από το 

δορυφορικό σύστημα GPS και περιέχουν παρατηρήσεις φέρουσας 
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φάσης και κώδικα. Απαραίτητο είναι τα δεδομένα να έχουν 
συλλεχθεί με μεθόδους στατικού εντοπισμού και τα αρχεία να 
έχουν συνταχθεί σε μορφή RINEX. Τα αρχεία που υποβάλλονται 
θα πρέπει να έχουν ρυθμό καταγραφής 30 δευτερόλεπτα 
διαφορετικά οι ενδιάμεσες παρατηρήσεις αγνοούνται.  

 Έχει τη δυνατότητα να επεξεργάζεται δεδομένα που προέρχονται 
από οποιοδήποτε μέρος πάνω στην γη καθώς χρησιμοποιεί κάθε 
φορά 13 σταθμούς της IGS που βρίσκονται πλησιέστερα στο 
άγνωστο σημείο.  

 Η λειτουργία της είναι 24ώρη, 7 ημέρες την εβδομάδα. 
 Τα αποτελέσματα επιστρέφονται στον εκάστοτε χρήστη σε 

διάστημα που κυμαίνεται από μερικά λεπτά μέχρι 1/2 ώρα. Η 
αποστολή τους γίνεται μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που 
δήλωσε ο χρήστης στην πλατφόρμα υποβολής. Επιπλέον τα 
αποτελέσματα δημοσιεύονται για ένα μικρό χρονικό διάστημα σε 
FTP (File Transfer Protocol) της υπηρεσίας.  

 Τα αποτελέσματα εκφράζονται τόσο στο παγκόσμιο σύστημα 
αναφοράς (ITRF) όσο και στο τοπικό σύστημα αναφοράς της 
Αυστραλίας (GDA94). Ορθομετρικά υψόμετρα υπολογίζονται 
μόνο στις περιοχές όπου εκτείνεται το γεωειδές AUSGeoid98.  

 Τα δεδομένα που υποβάλλονται θα πρέπει να έχουν ελάχιστη 
διάρκεια 2 ώρες, ενώ για καλύτερα αποτελέσματα προτείνεται από 
την ίδια την υπηρεσία τα αρχεία να έχουν διάρκεια μεγαλύτερη 
των 6 ωρών.  

 Στην υπηρεσία μπορούν να υποβληθούν και συμπιεσμένες μορφές 
αρχείων. Οι υποστηριζόμενοι τύποι αυτών των αρχείων είναι είναι 
ίδιοι με τους αντίστοιχους της υπηρεσίας CSRS και φαίνονται στον 
πίνακα 2.4.  

 Ο χρήστης έχει την δυνατότητα για ταυτόχρονη υποβολή μέχρι και 
7 αρχείων. Σημαντικό πλεονέκτημα είναι ότι μπορεί να καθοριστεί 
ξεχωριστά το ύψος και ο τύπος της κεραίας του κάθε αρχείου.  

 Τα τελικά αποτελέσματα προκύπτουν από την επεξεργασία διπλών 
διαφορών παρατηρήσεων φέρουσας φάσης. Για τους σταθμούς 
αναφοράς που βρίσκονται πλησιέστερα στο άγνωστο σημείο 
χρησιμοποιούνται προϊόντα υψηλής ακρίβειας τα οποία παρέχονται 
από την IGS.        

 Η ακρίβεια των τελικών αποτελεσμάτων εξαρτάται από την 
ποιότητα και την ποσότητα των δεδομένων που υποβλήθηκαν 
καθώς και από τα μήκη των βάσεων που δημιουργούνται.  

 Οι ακρίβειες που επιτυγχάνονται όταν υποβάλλονται αρχεία 
ελάχιστης διάρκειας (2 ωρών) είναι ±2cm οριζοντιογραφικά και 
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±5cm υψομετρικά. Όταν υποβάλλονται αρχεία 24ωρης διάρκειας 
οι ακρίβειες αυτές βελτιώνονται σε ±1cm και ±2cm αντίστοιχα. Οι 
ακρίβειες υπολογισμού ορθομετρικών υψομέτρων είναι ±40cm.   

 
Η χρήση της υπηρεσίας είναι ιδιαίτερα απλή καθώς απαιτούνται 

συγκεκριμένες ενέργειες από τον χρήστη. Σε πρώτο στάδιο καθορίζεται ο 
αριθμός των αρχείων που θα υποβληθούν και ο τρόπος με τον οποίο θα 
γίνει η υποβολή. Τα δεδομένα μπορούν να υποβληθούν είτε μέσω ενός 
FTP, είτε με τη χρήση του browser (upload). Για κάθε αρχείο RINEX 
δηλώνεται το ύψος της κεραίας (vertical) και ο τύπος της. Τέλος ο 
χρήστης δηλώνει τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου και 
ξεκινάει την υποβολή.   

 
Το αρχείο της αναφοράς των αποτελεσμάτων (.pdf) περιλαμβάνει μια 

εισαγωγική σελίδες και 5 ενότητες. Η ονομασία αυτού του αρχείου 
γίνεται με έναν κωδικό ο οποίος είναι μοναδικός για κάθε αρχείο 
αναφοράς. Ο κωδικός αυτός και η ηλεκτρονική διεύθυνση του χρήστη 
αναγράφονται σε όλες τις σελίδες του αρχείου στο κάτω μέρος τους. Η 
εισαγωγική σελίδα περιλαμβάνει: 

 
 ένα σύντομο κείμενο το οποίο εξηγεί τον σκοπό λειτουργίας της 

υπηρεσίας  
 το λογότυπο της Geoscience Australia   
 τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας με την υπηρεσία  
 
Στην πρώτη ενότητα δίνεται ένας πίνακας όπου συνοψίζονται όλες οι 

υποβληθείσες πληροφορίες. Για κάθε αρχείο ξεχωριστά αναφέρονται το 
όνομα του σημείου και του αρχείου, το ύψος και ο τύπος της κεραίας και 
η ώρα έναρξης και λήξης των μετρήσεων. Στην έναρξη της δεύτερης 
ενότητας δίνεται ένας παγκόσμιος χάρτης πάνω στον οποίο 
συμβολίζονται οι σταθμοί αναφοράς (σύμβολο Δ) και οι σταθμοί του 
χρήστη (σύμβολο Ο). Έπειτα ακολουθεί ένας πίνακας με τα ονόματα 
όλων των σταθμών και τον τύπο των τροχιακών δεδομένων που 
χρησιμοποιήθηκαν. Στην τρίτη ενότητα περιλαμβάνονται τα 
αποτελέσματα της επεξεργασίας τα οποία παρατίθενται μέσα από 3 
πίνακες. Στον πρώτο δίνονται οι γεωκεντρικές συντεταγμένες στο 
παγκόσμιο σύστημα αναφοράς όλων των σταθμών που συμμετείχαν στην 
επεξεργασία. Στον δεύτερο δίνονται οι γεωδαιτικές συντεταγμένες στο 
ίδιο σύστημα αναφοράς και στον τρίτο πίνακα παρατίθενται οι 
αβεβαιότητες τους στο προβολικό επίπεδο για επίπεδο εμπιστοσύνης 
95%. Όλες οι συντεταγμένες αναφέρονται στο άγνωστο σημείο (Ground 
Mark), κάτι που ισχύει μόνο όταν έχουν ορισθεί σωστά ο τύπος και το 
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ύψος της κεραίας που χρησιμοποιήθηκε. Η τέταρτη ενότητα αποτελείται 
από έναν πίνακα στον οποίο περιέχονται όλες οι βάσεις που 
δημιουργήθηκαν και επιλύθηκαν. Για κάθε βάση δίνεται το μήκος της σε 
χιλιόμετρα και το ποσοστό επίλυσης των ασαφειών φάσης. Από την 
υπηρεσία σημειώνεται ότι η επίλυση μιας βάσης θεωρείται επιτυχής όταν 
το ποσοστό αυτό ξεπερνά το 50%. Στην πέμπτη και τελευταία ενότητα 
παρατίθενται όλες οι πληροφορίες της λύσης οι οποίες χωρίζονται σε 4 
υποενότητες. Στην πρώτη από αυτές παρουσιάζεται το λογισμικό 
επεξεργασίας και η έκδοση του.  Στην δεύτερη αναλύεται ο τρόπος της 
επεξεργασίας των δεδομένων και η μοντελοποίηση ορισμένων 
σφαλμάτων όπως είναι οι παλιρροιακές μετατοπίσεις, οι δορυφορικές 
τροχιές, η περιστροφή της γης, η ιονοσφαιρική διάθλαση, η 
τροποσφαιρική καθυστέρηση και η μετατόπιση του κέντρου φάσης της 
κεραίας. Στην τρίτη υποενότητα δίνονται οι εκτιμήσεις για τις 
αβεβαιότητες των συντεταγμένων στους σταθμούς αναφοράς και οι 
τρόποι διόρθωσης της ιονοσφαιρκής και της τροποσφαιρικής 
καθυστέρησης σε αυτούς τους σταθμούς. Επίσης παρουσιάζεται ο τρόπος 
επίλυσης των ασαφειών φάσης των βάσεων που δημιουργούνται μεταξύ 
των σταθμών αναφοράς. Ο τρόπος αυτός διαφέρει ανάλογα με το μήκος 
της βάσης. Στην τελευταία υποενότητα συγκεντρώνονται κάποια στοιχεία 
για τα συστήματα αναφοράς που χρησιμοποιήθηκαν και για τον 
υπολογισμό ορθομετρικών υψομέτρων, ενώ εξηγείται και ο λόγος που 
επιλέχθηκε επίπεδο εμπιστοσύνης 95% για την έκφραση των 
αβεβαιοτήτων.   
 
2.8 Μετασχηματισμός συντεταγμένων, υψομέτρων και τυπικών 
      αποκλίσεων 

 
Όπως προαναφέρθηκε και στο πρώτο κεφάλαιο η επίλυση δεδομένων 

δορυφορικού εντοπισμού παρέχει συντεταγμένες στο παγκόσμιο 
σύστημα αναφοράς WGS '84. Συχνά είναι απαραίτητη η μετάβαση σε 
άλλα συστήματα αναφοράς μέσω ενός μετασχηματισμού. Στην παρούσα 
εργασία κρίθηκε απαραίτητο να εκφραστούν στο κρατικό σύστημα 
αναφοράς ΕΓΣΑ '87 οι συντεταγμένες των σημείων που μετρήθηκαν. Η 
μετάβαση στο ΕΓΣΑ '87 από το WGS '84 έγινε χρησιμοποιώντας το 
λογισμικό HEPOS (HEllenic POsitioning System) Transformation Tool. 

 
Το λογισμικό αυτό αναπτύχθηκε από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) για λογαριασμό της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε, 
παρέχοντας και τη δυνατότητα προσδιορισμού ορθομετρικών 
υψομέτρων. Ωστόσο η χρησιμοποίησή του στην παρούσα εργασία θα 
αρκεστεί μόνο στον μετασχηματισμό συντεταγμένων στις δύο 
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διαστάσεις. Άλλες λειτουργίες του λογισμικού είναι   η μετατροπή από 
και προς όλους τους τύπους συντεταγμένων (γεωδαιτικές, καρτεσιανές 
και προβολικές) καθώς και η μετατροπή μεταξύ διαφορετικών μορφών 
ελλειψοειδών συντεταγμένων (μοίρες, ακτίνια, βαθμοί). Επιπλέον ο 
χρήστης μπορεί να εισάγει στο λογισμικό αρχεία κειμένου (.txt) για τον 
ταυτόχρονο μετασχηματισμό πολλών σημείων.                      

 
Ο χρήστης αρχικά καλείται να καθορίσει το σύστημα αναφοράς, τον 

τύπο και την μορφή των συντεταγμένων και το είδος του υψομέτρου 
τόσο για τα δεδομένα εισόδου, όσο και για τα τελικά αποτελέσματα. Στη 
συνέχεια δίνοντας τις αρχικές συντεταγμένες το λογισμικό επιστρέφει τα 
αποτελέσματα του μετασχηματισμού. Οι ίδιες παράμετροι πρέπει να 
καθοριστούν και σε περίπτωση ταυτόχρονου μετασχηματισμού πολλών 
σημείων με μόνη διαφορά ότι πρέπει να επιλεγεί και ο οριοθέτης των 
τιμών (κενό, κόμμα, ερωτηματικό, Tab). 

 
Όπως είναι γνωστό το δορυφορικό σύστημα εντοπισμού προσδιορίζει 

γεωμετρικά υψόμετρα (h) τα οποία έχουν ως επιφάνεια αναφοράς το 
ελλειψοειδές. Ωστόσο τα υψόμετρα που συνηθίζεται να 
χρησιμοποιούνται στις εφαρμογές της γεωδαισίας είναι τα ορθομετρικά 
(H) τα οποία έχουν ως επιφάνεια αναφοράς το γεωειδές. Η μετάβαση από 
το ένα είδος υψομέτρων στο άλλο είναι αρκετά δύσκολη και απαιτεί τον 
καλό προσδιορισμό της αποχής του γεωειδούς (N).  

 
 (2.4) 

 
Η υπηρεσία ICGEM (International Centre for Global Earth Models) 

είναι αυτή που χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό της αποχής του 
γεωειδούς στην περιοχή των εργασιών. Είναι μία από τις πέντε υπηρεσίες 
που συντονίζει η διεθνής υπηρεσία πεδίου βαρύτητας (IGFS) της 
διεθνούς ένωσης γεωδαισίας (IAG). Ο στόχος της διεθνούς ένωσης 
γεωδαισίας είναι η βελτίωση της γεωδαιτικής θεωρίας και η πρόοδος 
στην αναπαράσταση του σχήματος και του πεδίου βαρύτητας της γης.  

 
Για τον υπολογισμό της αποχής του γεωειδούς ο χρήστης καλείται να 

δηλώσει το γεωειδές που θα χρησιμοποιηθεί από την υπηρεσία. Στη 
συγκεκριμένη περίπτωση χρησιμοποιήθηκε το γεωειδές EGM 2008 διότι 
περιγράφει με τον καλύτερο τρόπο την γήινη επιφάνεια. Στη συνέχεια 
δίνονται οι γεωδαιτικές συντεταγμένες του σημείου (φ, λ) και το 
γεωμετρικό του υψόμετρο στο σύστημα αναφοράς που έχει επιλεχθεί. Η 
υπηρεσία δημιουργεί ένα αρχείο με τα αποτελέσματα της διαδικασίας το 
οποίο ο χρήστης μπορεί να το αποθηκεύσει (download).  

h H N 
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Στην παρούσα εργασία κάθε δίκτυο1 είχε την δική του αποχή 
γεωειδούς η οποία θεωρήθηκε ότι είναι σταθερή χωρίς αβεβαιότητα. Η 
εύρεση του ορθομετρικού υψομέτρου στο σημείο LAMP2 έγινε 
χρησιμοποιώντας ως αποχή γεωειδούς αυτήν του δικτύου Α. Γενικότερα 
το Ν μπορεί να θεωρηθεί ίδιο για σημεία που βρίσκονται σε κοντινές 
αποστάσεις (<100m) και δεν παρουσιάζουν μεταξύ τους μεγάλες κλίσεις.  

 
Εκτός από όλα τα παραπάνω λογισμικά που χρησιμοποιήθηκαν ήταν 

απαραίτητη και η κατασκευή δύο προγραμμάτων σε γλώσσα 
προγραμματισμού MATLAB. Τα προγράμματα αυτά είχαν ανεξάρτητη 
λειτουργία το ένα από το άλλο και εφαρμόζονταν όποτε ήταν 
απαραίτητο. Το πρώτο υπολόγιζε της τυπικές αποκλίσεις των καλλίτερων 
τιμών των συντεταγμένων που προέκυπταν από την επίλυση του 
RTKLIB. Το δεύτερο πρόγραμμα πραγματοποιούσε τους 
μετασχηματισμούς των αβεβαιοτήτων των συντεταγμένων κάθε φορά 
ήταν απαραίτητη η μετάβαση από τις καμπυλόγραμμες αβεβαιότητες στις 
προβολικές. Στο παράρτημα Γ δίνονται τα προγράμματα αυτά και 
διαπιστώνεται ότι η αποτελεσματική λειτουργία τους οφείλεται στις 
απλές σχέσεις και συναρτήσεις που χρησιμοποιούν. Παρακάτω γίνεται 
μια μικρή αναφορά στη βασική σχέση λειτουργίας του τρίτου 
προγράμματος.      

 
Ο μετασχηματισμός συντεταγμένων από ένα σύστημα αναφοράς σε 

κάποιο άλλο απαιτεί και τον μετασχηματισμό των αβεβαιοτήτων από το 
πρώτο στο δεύτερο σύστημα αναφοράς. Για τον λόγο αυτό απαραίτητη 
ήταν η χρησιμοποίηση της ακόλουθης σχέσης: 

 
    (2.5) 

   
όπου  

          V E , N ,UP είναι ο πίνακας μεταβλητότητας-συμμεταβλητότητας   
                      των προβολικών συντεταγμένων 
           V φ , λ, h είναι ο πίνακας μεταβλητότητας-συμμεταβλητότητας των  
                   γεωδαιτικών συντεταγμένων 
            R είναι ο πίνακας στροφής και RT ο ανάστροφός του  
 
Στις επιλύσεις των διαδικτυακών υπηρεσιών (CSRS και AUSPOS) 

δεν χρειαζόταν η εφαρμογή αυτού του προγράμματος καθώς οι 
αβεβαιότητες των συντεταγμένων δίνονταν απευθείας στο προβολικό 
επίπεδο. Στις επιλύσεις του λογισμικού RTKLIB υπολογίζονταν οι 
                                                        
1 Βλέπε κεφάλαιο 3 
2 Βλέπε κεφάλαιο 3 

, , , ,* *T
E N U hV R V R 
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αβεβαιότητες των γεωδαιτικών συντεταγμένων. Με την εφαρμογή του 
παραπάνω κώδικα οι αβεβαιότητες αυτές μετατρέπονταν στο προβολικό 
επίπεδο αφενός για να είναι κατανοητές στον αναγνώστη, αφετέρου για 
να είναι συγκρίσιμες με τα αντίστοιχα αποτελέσματα των άλλων 
μεθόδων.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ 
 
 
 

3.1 Γενικά 
 
Η αξιολόγηση του λογισμικού RTKLIB προαπαιτεί τη συλλογή και 

την καταγραφή στατικών δορυφορικών δεδομένων GNSS. Σε αυτήν την 
ενότητα θα παρουσιασθούν τα πειράματα που σχεδιάστηκαν και 
εφαρμόστηκαν καθώς και ο εξοπλισμός που χρησιμοποιήθηκε για την 
πραγματοποίηση τους. Η συλλογή των δεδομένων στο πεδίο είναι 
απαιτητική και επίπονη διαδικασία καθώς πρέπει να ληφθούν υπόψη όλοι 
οι ανασταλτικοί παράγοντες που πιθανόν να προκύψουν κατά την 
εκτέλεση των εργασιών. Ο λεπτομερής προγραμματισμός των μετρήσεων 
κρίνεται απαραίτητος προκειμένου να συλλεχθούν με σωστό τρόπο όλα 
τα απαραίτητα δεδομένα.  

 
3.2 Εφαρμογή 

 
Στην περιοχή της Πολυτεχνειούπολης Ζωγράφου ιδρύθηκαν δύο 

δίκτυα προκειμένου να συλλεχθούν όλες οι απαραίτητες μετρητικές 
πληροφορίες. Τα δίκτυα είναι ανεξάρτητα μεταξύ τους τόσο στο στάδιο 
των μετρήσεων, όσο και στο στάδιο της επεξεργασίας και βρίσκονται σε 
απόσταση περίπου 300m. Το πρώτο δίκτυο (Α) αποτελείται από 6 σημεία 
και βρίσκεται στο Parking Λαμπαδάριο της Σχολής Αγρονόμων και 
Τοπογράφων Μηχανικών (χάρτης 3.1). Το δεύτερο δίκτυο (Β) 
αποτελείται από 5 σημεία και βρίσκεται κοντά στο εργαστήριο 
Μεταλλικών κατασκευών της σχολής Πολιτικών Μηχανικών (χάρτης 
3.2). Η επιλογή της θέσης των δικτύων ήταν τυχαία καθώς δεν μπορεί να 
επηρεάσει τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του λογισμικού. Ωστόσο η 
γεωμετρία των δικτύων επιλέχθηκε σκόπιμα να μην είναι η καλύτερη 
δυνατή για αυτό και οι πλευρές των δικτύων έχουν δυσανάλογο μήκος. 
Το μέγιστο μήκος πλευράς στο δίκτυο Α είναι περίπου 130m, ενώ στο 
δίκτυο Β είναι 190m.       
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Χάρτης 3.1 Εικόνα του δικτύου Α που βρίσκεται στο Parking Λαμπαδάριο 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Χάρτης 3.2 Εικόνα του δικτύου Β που βρίσκεται κοντά στη σχολή 
Πολιτικών Μηχανικών 
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Τα δεδομένα που συλλέχθηκαν από κάθε δίκτυο ήταν επίγεια και 
δορυφορικά και η συλλογή τους πραγματοποιήθηκε στις 6 Απριλίου 
2017.  

Στις επίγειες μετρήσεις πραγματοποιούνταν παρατηρήσεις από κάθε 
κορυφή του δικτύου προς όλες τις υπόλοιπες κορυφές. Αναλυτικότερα σε 
κάθε κορυφή του δικτύου τοποθετήθηκε ένας τρίποδας και πάνω σε 
αυτόν κεντρώθηκε και οριζοντιώθηκε ένα τρικόχλιο. Ο γεωδαιτικός 
σταθμός τοποθετήθηκε σε κάθε κορυφή του δικτύου προκειμένου να 
μετρηθούν τα απαραίτητα στοιχεία. Οι μετρήσεις γίνονταν σε μία 
περίοδο και τα στοιχεία που καταγράφονταν σε κάθε περίοδο ήταν 
οριζόντια και κατακόρυφη γωνία, κεκλιμένο μήκος, ύψος οργάνου, και 
ύψος στόχου. Ο συνολικός χρόνος που διήρκεσαν οι επίγειες-συμβατικές 
μετρήσεις σε κάθε δίκτυο ήταν περίπου 3 ώρες. Παρακάτω δίνονται δύο 
σχήματα τα οποία περιγράφουν την γεωμετρία των δικτύων και τις 
μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν. Με κόκκινο χρώμα φαίνονται τα 
κεκλιμένα μήκη που μετρήθηκαν aller-retour, ενώ με γκρι χρώμα 
απεικονίζεται το μήκος ST94-D3 το οποίο έχει μετρηθεί μόνο από την 
κορυφή ST94. Με μπλε χρώμα σημειώνονται οι οριζόντιες γωνίες που 
μετρήθηκαν από κάθε κορυφή.   

Στις δορυφορικές μετρήσεις τοποθετήθηκαν δέκτες GPS σε κάθε 
σημείο και μετρήθηκε το ύψος της αντένας για κάθε δέκτη. Όλοι οι 
δέκτες τοποθετήθηκαν πάνω σε τρίποδες και η διάρκεια λειτουργίας τους 
ήταν περίπου 6h.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σχήμα 3.1 Επίγειες μετρήσεις στο δίκτυο Α 
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Σχήμα 3.2 Επίγειες μετρήσεις στο δίκτυο Β 

 
Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθεί πως για την απαλοιφή των 

σφαλμάτων κέντρωσης και οριζοντίωσης τα τρικόχλια κεντρώθηκαν και 
οριζοντιώθηκαν μόνο μια φορά κατά την έναρξη των μετρήσεων. Με 
άλλα λόγια, αφού τελείωσαν οι επίγειες μετρήσεις οι δέκτες GPS 
τοποθετήθηκαν στα ήδη υπάρχοντα τρικόχλια. 

Εκτός από τα παραπάνω δορυφορικά δεδομένα που συγκεντρώθηκαν 
θα χρησιμοποιηθούν και δορυφορικές μετρήσεις που συλλέχθηκαν στις 
16 Μαΐου 2017 από έναν ακόμα δέκτη. Ο δέκτης αυτός ήταν 
τοποθετημένος σε βάθρο στην ταράτσα του Λαμπαδαρίου. Η ορθή 
επεξεργασία των δεδομένων αυτού του δέκτη καθίσταται ιδιαίτερα 
σημαντική καθώς θα χρησιμοποιηθεί ως σταθμός αναφοράς στην 
επίλυση δορυφορικών κινηματικών μετρήσεων οι οποίες λαμβάνουν 
χώρα στο πλαίσιο άλλης διπλωματικής εργασίας. 
 
3.3 Ίδρυση και τεκμηρίωση των σημείων 

 
Οι μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν και για τα δύο δίκτυα 

αφορούσαν 11 σημεία, με τα πέντε εξ αυτών να ανήκουν στο δίκτυο Β 
και τα υπόλοιπα στο δίκτυο Α. Η επιλογή της θέσης των σημείων ήταν 
τυχαία για αυτό και τα περισσότερα από αυτά είχαν ιδρυθεί σε άλλες 
τοπογραφικές εργασίες. Ωστόσο ήταν απαραίτητη η χρησιμοποίηση 
ορισμένων σημείων με περιορισμένο ορίζοντα (λόγω δέντρων, κτιρίων 
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και άλλων φυσικών εμποδίων) προκειμένου να αξιολογηθεί η 
συμπεριφορά του λογισμικού σε δύσκολα περιβάλλοντα μετρήσεων. 
Παρακάτω περιγράφεται και τεκμηριώνεται αναλυτικά η θέση όλων των 
σημείων σε κάθε δίκτυο. Στο παράρτημα Α περιλαμβάνονται 
φωτογραφίες που υποδεικνύουν τον τρόπο σήμανσης των σημείων.    
 
Δίκτυο Α 

 
 D1: το σημείο βρίσκεται πάνω στο πεζοδρόμιο επί του δρόμου της 

Πολυτεχνειούπολης με κατεύθυνση προς την πύλη Ζωγράφου και 
απέναντι από την φοιτητική εστία. Η σήμανση του σημείου έχει 
πραγματοποιηθεί με καρφί ανάμεσα σε δύο πλάκες του 
πεζοδρομίου.  

 D2: το σημείο βρίσκεται στο Parking Λαμπαδάριο κοντά σε στύλο 
φωτισμού. Έχει επισημανθεί με κόκκινο χρώμα.  

 ST38: το σημείο βρίσκεται απέναντι από το D2 στην γωνία του 
πεζοδρομίου επί της πλευράς της φοιτητικής εστίας. Το σημείο 
ανήκει στο βαρυτομετρικό δίκτυο της Πολυτεχνειούπολης και για 
αυτό η σήμανση του έχει γίνει με μαρμάρινη πλακέτα πάνω στην 
οποία αναγράφεται ο κωδικός του.  

 ST40: το σημείο βρίσκεται στην είσοδο της φοιτητικής εστίας 
απέναντι από το D1 και η σήμανση του είναι όμοια με αυτήν του 
ST38 καθώς και αυτό το σημείο ανήκει στο βαρυτομετρικό δίκτυο 
της Πολυτεχνειούπολης. Πλησίον του σημείου υπάρχει το ψηλό 
κτήριο της φοιτητικής εστίας γεγονός που δυσκολεύει τις 
δορυφορικές μετρήσεις.  

 TREES-1: το σημείο αυτό ιδρύθηκε αποκλειστικά για τις ανάγκες 
της διπλωματικής και τοποθετήθηκε στο παρτέρι που υπάρχει 
δίπλα από το Parking Λαμπαδάριο, προς την πλευρά του δρόμου. 
Η σήμανση του έγινε με πασσαλάκι και καρφί εντός αυτού.  

 TREES-2: στο ίδιο παρτέρι βρίσκεται και αυτό το σημείο, το οποίο 
μαζί με το προηγούμενο αποτελούν τα μόνα νέα σημεία που 
ιδρύθηκαν. Έχει σημανθεί με καρφί μέσα σε μικρό κομμένο κορμό 
και βρίσκεται κοντά στην στροφή προς την είσοδο του κτηρίου 
Λαμπαδάριο.   

 
Δίκτυο Β 

 
 D3: το σημείο βρίσκεται στο διάζωμα που υπάρχει κάτω από την 

σχολή Πολιτικών Μηχανικών και απέναντι από το εργαστήριο 
μεταλλικών κατασκευών. Η σήμανση του έχει γίνει με κόκκινο 
χρώμα και καρφί ανάμεσα στις πλάκες του πεζοδρομίου.  
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 M1: στο ίδιο πεζοδρόμιο με το προηγούμενο σημείο υπάρχει μια 
τετράγωνη τσιμεντένια κατασκευή με τέσσερις μεταλλικές άκρες 
(μπουλόνια) που εξέχουν προς τα πάνω. Η κάτω αριστερά άκρη 
(με φορά προς την σχολή Πολιτικών Μηχανικών) 
χρησιμοποιήθηκε ως σημείο.  

 D5: αυτό το σημείο είναι στο πεζοδρόμιο απέναντι από το σημείο 
M1 κοντά σε μια πινακίδα οδικής κυκλοφορίας (προειδοποίηση για 
σαμαράκι στο οδόστρωμα). Η σήμανση του έχει γίνει με καρφί και 
κόκκινο χρώμα.   

 T1: το σημείο αυτό είναι το βάθρο που βρίσκεται στο διάζωμα 
κάτω από την σχολή Πολιτικών Μηχανικών. Το βάθρο βρίσκεται 
κάτω από ψηλό πεύκο. Επειδή η τοποθέτηση του δέκτη στο βάθρο 
δεν ήταν δυνατή χρησιμοποιήθηκε τρίποδας για την καλύτερη 
σταθερότητα του δέκτη.  

 ST94: στο πεζοδρόμιο απέναντι από το T1 (με φορά προς το 
κτήριο διοίκησης του ΕΜΠ) βρίσκεται το συγκεκριμένο σημείο. 
Ανήκει στο βαρυτομετρικό δίκτυο της Πολυτεχνειούπολης και η 
σήμανση του έχει γίνει με μαρμάρινη πλακέτα.   

 
3.4 Εξοπλισμός και Παρελκόμενα 

 
Ο εξοπλισμός και τα παρελκόμενα που χρησιμοποιήθηκαν στις 

επίγειες και στις δορυφορικές μετρήσεις παρατίθενται παρακάτω: 
 
 11 δέκτες GPS της εταιρίας JAVAD 
 1 γεωδαιτικός σταθμός της εταιρίας Leica 
 11 τρίποδες 
 10 τρικόχλια 
 11 βάσεις τρικοχλίων 
 2στόχοι 
 2 μετροταινίες 
 
Η έκδοση των δεκτών που χρησιμοποιήθηκε στις δορυφορικές 

μετρήσεις ήταν η TRIUMPH-1 G3T της εταιρίας JAVAD. Υπάρχει και η 
έκδοση TRIUMPH-1 G2T η οποία διαφοροποιείται από την 
προηγούμενη ως προς τον αριθμό των δορυφορικών συστημάτων GNSS 
που μπορεί να λάβει. Η έκδοση που χρησιμοποιήθηκε λαμβάνει όλα τα 
δορυφορικά συστήματα GNSS, και τις διαθέσιμες συχνότητες τους. 
Παρακάτω παρατίθενται ορισμένα από τα σημαντικότερα 
χαρακτηριστικά του δέκτη που χρησιμοποιήθηκε:  
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 Το μικρό  βάρος (1.7Kg) των δεκτών και το μικρό μέγεθος τους 
(18cm x 18cm x 9.6cm) καθιστούν εύκολη την χρήση και την 
μεταφορά τους στο πεδίο.  

 Η δυνατότητα λειτουργία τους σε ακραία θερμοκρασιακά 
περιβάλλοντα (-40°C to 60°C) και σε περιβάλλοντα με υψηλά 
ποσοστά υγρασίας τους καθιστά ιδιαίτερα ανθεκτικούς. 

 Οι δέκτες διαθέτουν 216 κανάλια GPS L1/L2/L5/L2C, GLONASS 
L1/L2, GALILEO E1/E5A, SBAS.  

 Βελτιωμένος αλγόριθμος RTK για εμβέλεια έως και 50km. 
 Εύκολη επίλυση των ασαφειών φάσης και εξάλειψη του 

ιονοσφαιρικού σφάλματος μέσω της νέας συχνότητας L2C. 
 Η εσωτερική ακρίβεια του δέκτη στη μέθοδο του στατικού 

σχετικού εντοπισμού είναι ±0.3cm*0.1ppm οριζοντιογραφικά και 
±0.35cm*0.4ppm υψομετρικά. Σε απόλυτο στατικό εντοπισμό η 
εσωτερική του ακρίβεια είναι <2m.  

 Συμβατότητα με δίκτυα VRS, FKP και MAC όπως το ελληνικό 
HEPOS.   

 Στον δέκτη είναι ενσωματωμένες δύο μπαταρίες λιθίου που του 
παρέχουν αυτονομία 15 ωρών. 

 Όλες οι κεραίες τους (GNSS, Wifi, UHF, GSM, Bluetooth) είναι 
ενσωματωμένες μέσα σε έναν στυλεό ο οποίος συνδέεται με τον 
κυρίως δέκτη κατά την διενέργεια των μετρήσεων. Επιπλέον 
υπάρχει και η δυνατότητα σύνδεσης εξωτερικής κεραίας. 

 Εσωτερική μνήμη καταγραφής έως 2GB η οποία αντιστοιχεί σε 
καταγραφή στατικών δεδομένων περίπου 2 μηνών με χρονικό 
διάστημα καταγραφής 10 sec. 

 Δυνατότητα επικοινωνίας μεταξύ των δεκτών είτε με εσωτερικό 
modem (UHF), είτε με εξωτερικό. 

 Ο δέκτης διαθέτει δύο σειριακές θύρες για επικοινωνία με κάποια 
εξωτερική συσκευή, μία θύρα Ethernet για την σύνδεση του στο 
διαδίκτυο και μία θύρα USB η οποία εξασφαλίζει την επικοινωνία 
του δέκτη με τον υπολογιστή και την μεταφορά των δεδομένων 
του σε αυτόν.    

 
Η λειτουργία του δέκτη είναι ιδιαίτερα απλή καθώς διαθέτει μόνο 2 

πλήκτρα και ορισμένες φωτεινές ενδείξεις για την προβολή της 
κατάστασης του. Το αριστερά πλήκτρο της εικόνας 3.1 ενεργοποιεί και 
απενεργοποιεί των δέκτη, ενώ το δεξί ξεκινάει την καταγραφή 
παρατηρήσεων προς τους ορατούς δορυφόρους. Είναι σημαντικό πριν 
αρχίσει η καταγραφή του δέκτη να έχει επιλυθεί επιτυχώς ο απόλυτος 
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εντοπισμός της θέσης του. Οι φωτεινές ενδείξεις της εικόνας 3.1 με φορά 
από αριστερά προς δεξιά έχουν την ακόλουθη λειτουργία: 

 
 Η πρώτη δείχνει την κατάσταση της μπαταρίας του δέκτη. 
 Η δεύτερη ένδειξη αφορά την σύνδεση Bluetooth. Όταν ο δέκτης 

προσπαθεί να ανιχνεύσει διαθέσιμη συσκευή η ένδειξη είναι 
κίτρινη, ενώ όταν ο δέκτης συνδεθεί η ένδειξη γίνεται πράσινη. 

 Η τρίτη ένδειξη αφορά την σύνδεση σε Modem. Κίτρινη ένδειξη 
υπάρχει όταν η σύνδεση είναι οριακή, και πράσινη όταν η σύνδεση 
είναι αξιόπιστη. 

 Η τέταρτη ένδειξη ενημερώνει τον χρήστη για τον αριθμό των 
δορυφόρων που παρακολουθεί ο δέκτης. Όταν οι δορυφόροι που 
παρακολουθούνται είναι λιγότεροι από πέντε υπάρχει κόκκινη 
ένδειξη, όταν είναι από πέντε έως εφτά υπάρχει κίτρινη ένδειξη και 
όταν είναι περισσότεροι από οχτώ υπάρχει πράσινη ένδειξη. 

 Η πέμπτη ένδειξη αφορά την θέση του δέκτη. Ο δέκτης κάθε φορά 
που ενεργοποιείται επιλύει έναν απόλυτο εντοπισμό για την 
εύρεση της θέσης του. Όταν η επίλυση είναι επιτυχής και η θέση 
του καθοριστεί (fixed) τότε η ένδειξη είναι πράσινη. Το χρονικό 
διάστημα που ο δέκτης προσπαθεί να καθορίσει την θέση του 
(float) η ένδειξη είναι κίτρινη. 

 Η τελευταία ένδειξη δείχνει ότι ο δέκτης καταγράφει καθώς και 
την κατάσταση της μνήμης του. Όταν υπάρχει κίτρινη ένδειξη ο 
χρήστης προειδοποιείται για απουσία αποθηκευτικού χώρου.      

    
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 3.1 Φωτεινές ενδείξεις και πλήκτρα λειτουργίας του δέκτη JAVAD 
TRIUMPH-1 

 
O γεωδαιτικός σταθμός που χρησιμοποιήθηκε στις επίγειες μετρήσεις 

είναι η έκδοση TCR 405 της εταιρίας Leica. Η επιλογή του έγινε με βάση 
τις ακρίβειες που ήταν επιθυμητό να επιτευχθούν. Ο γεωδαιτικός 
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σταθμός έχει τη δυνατότητα μέτρησης μηκών χωρίς τη χρήση 
ανακλαστήρα. Η ακρίβεια μέτρησης γωνιών είναι πέντε δευτερόλεπτα 
(±5'' ή ±15cc) και μηκών με χρήση ανακλαστήρα ±3mm±2ppm.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4  
 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
 
 

Σε αυτήν την ενότητα παρουσιάζονται όλες οι εργασίες γραφείου που 
πραγματοποιήθηκαν προκειμένου να είναι δυνατή η αξιολόγηση του 
λογισμικού RTKLIB. Στις εργασίες αυτές συμμετείχαν τα δεδομένα που 
συλλέχθηκαν στο πεδίο καθώς και τα λογισμικά που περιγράφηκαν σε 
προηγούμενο κεφάλαιο. Ο στόχος της ενότητας είναι να εξάγει τα 
αποτελέσματα για κάθε είδος επίλυσης, τα οποία στη συνέχεια θα 
αξιοποιηθούν για την εξαγωγή απαραίτητων συμπερασμάτων. 

 
4.1 Επίλυση των δεδομένων από την υπηρεσία CSRS 

 
Η υπηρεσία CSRS-PPP, όπως έχει ήδη αναφερθεί, είναι μια 

διαδικτυακή υπηρεσία ανάλυσης δορυφορικών δεδομένων η οποία 
παρέχει τον προσδιορισμό της θέσης του δέκτη με τη μέθοδο του 
απόλυτου εντοπισμού υψηλής ακρίβειας (PPP). Η υπηρεσία αυτή 
αποτέλεσε το πρώτο είδος επεξεργασίας για τα δορυφορικά δεδομένα που 
συλλέχθηκαν στο πεδίο. Τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα που 
οδήγησαν στην επιλογή της είναι η αξιοπιστία των αποτελεσμάτων της, 
το μικρό χρονικό διάστημα που απαιτείται για την εξαγωγή τους καθώς 
και η δωρεάν παροχή τους στο χρήστη. Στους πίνακες 4.1 και 4.2 
παρουσιάζονται τα αποτελέσματα για το δίκτυο Α. Τα αποτελέσματα 
αναφέρονται στο παγκόσμιο σύστημα αναφοράς (ITRF) καθώς και στο 
κρατικό σύστημα αναφοράς (ΕΓΣΑ '87).  

 
ΔΙΚΤΥΟ Α 

 
Γεωδαιτικές Συντεταγμένες-ITRF 

Σημείο φ (°) λ (°) h (m) 
D1 37.97426333 23.78193750 232.263 
D2 37.97458314 23.78088781 233.898 

ST38 37.97443650 23.78089772 234.208 
ST40 37.97417314 23.78191836 232.229 

TREES_1 37.97458253 23.78117119 233.973 
TREES_2 37.97491153 23.78129481 233.190 

Πίνακας 4.1 CSRS- Γεωδαιτικές συντεταγμένες ITRF για το δίκτυο Α 
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ΕΓΣΑ '87 
Σημείο x (m) y (m) Η (m) σx (m) (95%) σy (m) (95%) σH (m) (95%) 

D1 480698.758 4202694.954 193.020 ±0.003 ±0.007 ±0.020 
D2 480606.648 4202730.653 194.655 ±0.002 ±0.005 ±0.012 

ST38 480607.481 4202714.381 194.965 ±0.003 ±0.005 ±0.014 
ST40 480697.054 4202684.951 192.986 ±0.003 ±0.006 ±0.017 

TREES_1 480631.538 4202730.527 194.730 ±0.003 ±0.006 ±0.016 
TREES_2 480642.480 4202767.005 193.947 ±0.046 ±0.105 ±0.119 

Πίνακας 4.2 CSRS- Συντεταγμένες x, y στο ΕΓΣΑ ’87 και ορθομετρικά 
υψόμετρα για το δίκτυο Α 

 
Για τον υπολογισμό των ορθομετρικών υψομέτρων χρησιμοποιήθηκε 

η αποχή του γεωειδούς η οποία παρέχεται από την υπηρεσία ICGEM, 
όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενη ενότητα. Οι συντεταγμένες x, y 
και οι αβεβαιότητες τους υπολογίστηκαν μέσω των σχέσεων 
μετασχηματισμού των γεωδαιτικών συντεταγμένων. Όπως είναι εμφανές 
και από τον πίνακα 4.2 οι αβεβαιότητες των συντεταγμένων στο ΕΓΣΑ 
’87 και των ορθομετρικών υψομέτρων εκφράζονται για επίπεδο 
εμπιστοσύνης 95% (z95%=1.96).  

Τα σημεία που παρουσιάζουν τις μεγαλύτερες αβεβαιότητες είναι το 
TREES_2 και το D1.  

Το πρώτο εκ των δύο βρίσκεται μέσα σε παρτέρι με αποτέλεσμα τα 
ψηλά δέντρα να περιορίζουν την επικοινωνία του δέκτη με τους 
δορυφόρους.  

Το δεύτερο βρίσκεται δίπλα σε παρτέρι και απέναντι από την 
φοιτητική εστία γεγονός που του επιτρέπει την λήψη μόνο των 
δορυφόρων με μικρές γωνίες ύψους. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την 
παρατήρηση μικρού αριθμού δορυφόρων με όχι τόσο καλή γεωμετρία.   

 
Όπως έχει ήδη αναφερθεί η υπηρεσία CSRS, εκτός από τις 

αβεβαιότητες των συντεταγμένων, παρέχει και ορισμένα διαγράμματα τα 
οποία αξιολογούν την ποιότητα της κάθε λύσης. Η παρουσίαση των 
υπολοίπων των ψευδοαποστάσεων και της φέρουσας φάσης για κάθε 
δορυφόρο είναι δύο διαγράμματα που βοηθούν στην κατανόηση της 
αξιοπιστίας και της εγκυρότητας των τελικών αποτελεσμάτων. Στην 
εικόνα 4.1 παρουσιάζονται αυτά τα διαγράμματα για το σημείο 
TREES_2.  

Όπως αναμενόταν η βλάστηση εισάγει θόρυβο στις μετρήσεις με 
αποτέλεσμα να υπάρχουν μεγάλα υπόλοιπα τόσο στις ψευδοαποστάσεις 
όσο και στη φέρουσα φάση. Τα υπόλοιπα των ψευδοαποστάσεων στην 



65 
 

πλειονότητα τους ξεπερνούν τα 10m, ενώ τα υπόλοιπα της φέρουσας 
φάσης ξεπερνούν το 0.5m.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Εικόνα 4.1 Υπόλοιπα ψευδοαποστάσεων και φέρουσας φάσης για κάθε 
δορυφόρο στο σημείο TREES_2  

 
ΔΙΚΤΥΟ Β 

 
Γεωδαιτικές Συντεταγμένες-ITRF 

Σημείο φ (°) λ (°) h (m) 
D3 37.97723850 23.77966819 208.050 
D5 37.97764489 23.77932689 206.499 
M1 37.97750711 23.77926769 207.427 

ST94 37.97645511 23.78092986 211.141 
T1 37.97641811 23.78069419 211.865 

Πίνακας 4.3 CSRS- Γεωδαιτικές συντεταγμένες ITRF για το δίκτυο Β 
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ΕΓΣΑ '87 
Σημείο x (m) y (m) Η (m) σx (m) (95%) σy (m) (95%) σH (m) (95%) 

D3 480500.228 4203025.525 168.790 ±0.346 ±0.269 ±1.767 
D5 480470.359 4203070.685 167.239 ±0.003 ±0.006 ±0.014 
M1 480465.124 4203055.411 168.167 ±0.003 ±0.009 ±0.015 

ST94 480610.830 4202938.345 171.881 ±0.003 ±0.009 ±0.014 
T1 480590.122 4202934.288 172.605 ±0.003 ±0.006 ±0.014 

Πίνακας 4.4 CSRS- Συντεταγμένες x, y στο ΕΓΣΑ ’87 και ορθομετρικά 
υψόμετρα για το δίκτυο Β 

 
Τα ορθομετρικά υψόμετρα και οι προβολικές συντεταγμένες του 

δικτύου (πίνακας 4.4) υπολογίστηκαν όπως και στο δίκτυο Α, ενώ οι 
αβεβαιότητες των συντεταγμένων εκφράζονται και σε αυτό το δίκτυο για 
επίπεδο εμπιστοσύνης 95%. Τα σφάλματα των συντεταγμένων 
κυμαίνονται σε λογικά πλαίσια με εξαίρεση αυτά του σημείου D3. Ο 
δέκτης που βρισκόταν στην εν λόγω θέση παρουσίαζε κίτρινη ένδειξη 
στον αριθμό των δορυφόρων που παρακολουθούσε. Όπως έχει αναφερθεί 
σε προηγούμενη ενότητα η κίτρινη ένδειξη υποδηλώνει ότι ο δέκτης 
παρακολουθεί από 5 μέχρι 7 δορυφόρους. Η απουσία δορυφόρων στο 
συγκεκριμένο σημείο δεν δικαιολογείται καθώς δεν υπάρχουν εμπόδια 
γύρω από το σημείο. Μια πιθανή εξήγηση αυτής της συμπεριφοράς του 
δέκτη είναι η ελλιπής-ελαττωματική βαθμονόμησή του. 

 
Οι δέκτες που έχουν την δυνατότητα να καταγράφουν όλα τα 

δορυφορικά συστήματα GNSS, όταν τοποθετούνται μακριά από φυσικά 
και τεχνητά εμπόδια πρέπει να καταγράφουν το λιγότερο 8 δορυφόρους. 
Όπως φαίνεται από το διάγραμμα 4.1 της υπηρεσίας CSRS κάτι τέτοιο 
δεν συμβαίνει με αποτέλεσμα να επηρεάζεται η ποιότητα της τελικής 
λύσης. Στο διάγραμμα παρουσιάζονται με μπλε χρώμα ο αριθμός των 
δορυφόρων που παρακολουθείται και με κόκκινο χρώμα το ποσοστό 
επανέναρξης επίλυσης των ασαφειών φάσης  για κάθε χρονική στιγμή. 
Επανέναρξη επίλυσης των ασαφειών γίνεται κάθε φορά που ο δέκτης 
χάνει το σήμα του. Όπως φαίνεται στο διάγραμμα αυτό συνέβη αρκετές 
φορές γεγονός που δεν δικαιολογείται από το περιβάλλον των 
μετρήσεων.   
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Διάγραμμα 4.1 Αριθμός των δορυφόρων και ποσοστό επανέναρξης 
επίλυσης των ασαφειών φάσης  για το σημείο D3 

 
Ωστόσο αξίζει να αναφερθεί ότι η λύση επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό 

από την απουσία δορυφόρων διότι η μέθοδος επεξεργασίας που 
εφαρμόζεται είναι αυτή του απόλυτου εντοπισμού υψηλής ακριβείας 
(PPP). Η μέθοδος αυτή επειδή χρησιμοποιεί μόνο τις παρατηρήσεις ενός 
δέκτη απαιτεί και την καταγραφή πλήθους παρατηρήσεων από 
διαφορετικούς δορυφόρους. Γίνεται επομένως κατανοητό ότι σε τέτοιες 
περιπτώσεις ενδείκνυνται να εφαρμόζονται άλλες μέθοδοι επεξεργασίας 
των δορυφορικών δεδομένων, όπως αυτή του στατικού σχετικού 
εντοπισμού.  

Το σημείο T1 βρίσκεται κοντά σε ένα ψηλό πεύκο, ωστόσο η θέση 
του δεν επηρέασε την ποιότητα της λύσης του όπως διακρίνεται από τα 
αποτελέσματα και από τα διαγράμματα της διαδικτυακής υπηρεσίας. Στο 
διάγραμμα 4.2 φαίνεται ότι ο δέκτης παρακολουθούσε κάθε χρονική 
στιγμή περισσότερους από 10 δορυφόρους, ενώ το ποσοστό επανέναρξης 
επίλυσης των ασαφειών φάσης είναι μόλις 7%. Το παρακάτω διάγραμμα 
είναι η απόδειξη ότι η εξέλιξη της τεχνολογίας των δεκτών δορυφορικού 
εντοπισμού οδηγεί στην χρησιμοποίηση τους ακόμα και σε απαιτητικά 
περιβάλλοντα μετρήσεων.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Διάγραμμα 4.2 Αριθμός των δορυφόρων και ποσοστό επανέναρξης 
επίλυσης των ασαφειών φάσης  για το σημείο T1 
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Έκτος από τα δορυφορικά δεδομένα που συλλέχθηκαν στα δύο 
δίκτυα, υπάρχουν και τα δεδομένα του σταθμού LAMP τα οποία 
καταγράφηκαν διαφορετική ημέρα από τα αρχικά. Οι παρατηρήσεις του 
δέκτη 05149 (LAMP) είναι αντίστοιχης διάρκειας με τις μετρήσεις των 
δικτύων και επιλύθηκαν από την διαδικτυακή υπηρεσία CSRS. Η 
τοποθέτηση αυτού του δέκτη στην ταράτσα του Λαμπαδαρίου 
διευκόλυνε την διαδικασία των μετρήσεων του, διότι ο περιβάλλων 
χώρος του δέκτη είναι ελεύθερος από φυσικά και τεχνητά εμπόδια. 
Παρακάτω παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της επίλυσης αυτής. 

 
Γεωδαιτικές Συντεταγμένες-ITRF 

Σημείο φ (°) λ (°) h (m) 
LAMP 37.97521406 23.78010125 246.414 

 
ΕΓΣΑ '87 

Σημείο x (m) y (m) Η (m) σx (m) (95%) σy (m) (95%) σH (m) (95%) 
LAMP 480537.737 4202800.829 207.171 ±0.004 ±0.016 ±0.021 

Πίνακας 4.5 CSRS- Τα αποτελέσματα για το σημείο LAMP 
 

Οι αβεβαιότητες των συντεταγμένων x, y και του υψομέτρου Η είναι 
μικρές γεγονός που υποδεικνύει την αξιοπιστία της λύσης. Ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον παρουσιάζει η σύγκριση του διαγράμματος 4.3 που δίνεται 
παρακάτω με τα διαγράμματα 4.1 και 4.2 των σημείων D3 και T1 
αντίστοιχα. Όπως γίνεται αντιληπτό επανέναρξη επίλυσης των ασαφειών 
φάσης συμβαίνει σπάνια και σε μικρό ποσοστό (11%) σε αντίθεση με ότι 
συμβαίνει στα άλλα δύο διαγράμματα. Επίσης παρατηρείται ότι παρόλο 
που ο δέκτης παρακολουθεί συνεχώς έναν μεσαίο αριθμό δορυφόρων (7 
έως 10) δεν επηρεάζεται η ακρίβεια των αποτελεσμάτων του.  
                                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Διάγραμμα 4.3 Αριθμός των δορυφόρων και ποσοστό επανέναρξης 
επίλυσης των ασαφειών φάσης  για το σημείο LAMP 
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4.2 Επίλυση των δεδομένων από την υπηρεσία  AUSPOS 
 
Η υπηρεσία AUSPOS είναι η δεύτερη διαδικτυακή υπηρεσία 

ανάλυσης που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα εργασία. Ο κύριος λόγος 
επιλογής της είναι η διαφορετική μέθοδος επεξεργασίας των δεδομένων 
που ακολουθεί για την εξαγωγή των αποτελεσμάτων. Τα δεδομένα 
επιλύονται με την μέθοδο του σχετικού εντοπισμού καθώς γίνεται 
επίλυση των βάσεων που σχηματίζονται ανάμεσα στον δέκτη και σε 
άλλους μόνιμους σταθμούς αναφοράς. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει 
η σύγκριση της ποιότητας των λύσεων με τις αντίστοιχες της υπηρεσίας 
CSRS για συγκεκριμένα σημεία, όπως το D3 και το TREES_2.  
Παρακάτω δίνονται σε αντίστοιχους πίνακες τα αποτελέσματα από την 
επίλυση των δύο δικτύων.  

 
ΔΙΚΤΥΟ Α 
 

Γεωδαιτικές Συντεταγμένες-ITRF 
Σημείο φ (°) λ (°) h (m) 

D1 37.97426343 23.78193756 232.245 
D2 37.97458324 23.78088781 233.899 

ST38 37.97443652 23.78089789 234.189 
ST40 37.97417329 23.78191848 232.183 

TREES_1 37.97458264 23.78117129 233.963 
TREES_2 37.97491428 23.78134306 237.474 

Πίνακας 4.6 AUSPOS- Γεωδαιτικές συντεταγμένες ITRF για το δίκτυο Α 
 

ΕΓΣΑ '87 
Σημείο x (m) y (m) Η (m) σx (m) (95%) σy (m) (95%) σH (m) (95%) 

D1 480698.767 4202694.961 193.002 ±0.009 ±0.009 ±0.029 
D2 480606.648 4202730.660 194.656 ±0.008 ±0.007 ±0.024 

ST38 480607.496 4202714.381 194.946 ±0.009 ±0.008 ±0.030 
ST40 480697.066 4202684.969 192.940 ±0.009 ±0.008 ±0.031 

TREES_1 480631.547 4202730.535 194.720 ±0.008 ±0.008 ±0.028 
TREES_2 480646.722 4202767.303 198.231 ±6.643 ±15.134 ±6.077 

Πίνακας 4.7 AUSPOS- Συντεταγμένες x, y στο ΕΓΣΑ ’87 και ορθομετρικά 
υψόμετρα για το δίκτυο Α 

 
Τα αποτελέσματα της επίλυσης των δεδομένων από την υπηρεσία 

AUSPOS παρέχονται τόσο σε γεωδαιτικές, όσο και σε γεωκεντρικές 
συντεταγμένες. Ωστόσο χρησιμοποιείται μόνο η πρώτη μορφή των 
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αποτελεσμάτων (πίνακας 4.6). Οι αβεβαιότητες των συντεταγμένων 
εκφράζονται για επίπεδο εμπιστοσύνης 95%, ενώ δίνεται η δυνατότητα 
στον χρήστη να γνωρίζει την θέση και την αβεβαιότητα της για κάθε 
μόνιμο σταθμό αναφοράς που χρησιμοποιήθηκε στην επίλυση. Σε 
αντίθεση με την υπηρεσία CSRS η υπηρεσία AUSPOS δεν παρέχει 
ποιοτικά διαγράμματα παρά μόνο υπολογιστικές πληροφορίες.  

 
Όπως φαίνεται από τον πίνακα 4.7 οι αβεβαιότητες των σημείων του 

δικτύου κυμαίνονται σε αντίστοιχα επίπεδα με τις αβεβαιότητες της 
επίλυσης από την υπηρεσία CSRS. Το γεγονός αυτό αποτελεί μια πρώτη 
ένδειξη της εγκυρότητας των αποτελεσμάτων για τις δύο διαδικτυακές 
υπηρεσίες ανάλυσης. Ωστόσο η επίλυση για το σημείο TREES_2 δεν 
θεωρείται επιτυχής και δεν μπορεί να ληφθεί υπόψη καθώς η 
αβεβαιότητα των συντεταγμένων ξεπερνά την επιθυμητή ακρίβεια. Στην 
αναφορά των αποτελεσμάτων επισημαίνεται από την ίδια την υπηρεσία 
πως η επίλυση του σημείου αυτού απαιτεί προσοχή σε περίπτωση που 
χρησιμοποιηθεί.  

 
Οι μεγάλες αβεβαιότητες που προκύπτουν για αυτό το σημείο 

οφείλονται στην αδυναμία σύγκλισης της λύσης κατά τη διάρκεια των 
μετρήσεων. Με άλλα λόγια οι συντεταγμένες που προκύπτουν από τις 
επιμέρους επιλύσεις παρουσιάζουν μεγάλες διαφορές τόσο μεταξύ τους, 
όσο και με την τελική μέση τιμή με αποτέλεσμα να δημιουργούνται 
μεγάλα υπόλοιπα κατά τον υπολογισμό των τυπικών αποκλίσεων των 
καλλίτερων τιμών. Οι μεγάλες διαφορές των συντεταγμένων οφείλονται 
στο θόρυβο που υπεισέρχεται σε αυτές με αποτέλεσμα να διατηρούνται 
μεγάλα υπόλοιπα ψευδοαποστάσεων και φέρουσας φάσης.  
 
ΔΙΚΤΥΟ Β 
 

Γεωδαιτικές Συντεταγμένες-ITRF 
Σημείο φ (°) λ (°) h (m) 

D3 37.97723852 23.77966876 207.957 
D5 37.97764498 23.77932687 206.488 
M1 37.97750721 23.77926778 207.426 

ST94 37.97645520 23.78092981 211.142 
T1 37.97641824 23.78069435 211.856 

Πίνακας 4.8 AUSPOS- Γεωδαιτικές συντεταγμένες ITRF για το δίκτυο Β 
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ΕΓΣΑ '87 
Σημείο x (m) y (m) Η (m) σx (m) (95%) σy (m) (95%) σH (m) (95%) 

D3 480500.277 4203025.526 168.697 ±0.015 ±0.017 ±0.067 
D5 480470.358 4203070.696 167.228 ±0.009 ±0.010 ±0.031 
M1 480465.132 4203055.421 168.166 ±0.008 ±0.008 ±0.024 

ST94 480610.825 4202938.354 171.882 ±0.008 ±0.008 ±0.025 
T1 480590.136 4202934.302 172.596 ±0.010 ±0.009 ±0.028 

Πίνακας 4.9 AUSPOS- Συντεταγμένες x, y στο ΕΓΣΑ ’87 και ορθομετρικά 
υψόμετρα για το δίκτυο Β 

 
Με εξαίρεση τις αβεβαιότητες του σημείου D3 (πίνακας 4.9) οι 

υπόλοιπες βρίσκονται στα ίδια επίπεδα με αυτές του δικτύου Α. Ωστόσο 
παρατηρείται ότι το σημείο D3 προσδιορίζεται με μικρότερη 
αβεβαιότητα σε σχέση με αυτήν που προσδιορίστηκε στην υπηρεσία 
CSRS. Αυτό συμβαίνει διότι η υπηρεσία AUSPOS λαμβάνει υπόψη μόνο 
τις παρατηρήσεις που προέρχονται από δορυφόρους του συστήματος 
GPS, γεγονός που συνεπάγεται  καταγραφή μικρότερου αριθμού 
δορυφόρων. Επιπλέον η μέθοδος επεξεργασίας που χρησιμοποιεί είναι 
αυτή του στατικού σχετικού εντοπισμού, η οποία παρέχει ικανοποιητικά 
αποτελέσματα ακόμα και όταν αντιμετωπίζονται τέτοιες δυσκολίες. 
Βασική προϋπόθεση για την σωστή λειτουργία αυτής της τεχνικής είναι η 
άριστη λειτουργία του σταθμού αναφοράς και η πολύ καλή γνώση της 
θέσης του.  

Τέλος επιλύθηκαν και τα δεδομένα του δέκτη 05149 (LAMP), όπως 
συνέβη και προηγουμένως . Από την αναφορά της υπηρεσίας AUSPOS 
φαίνεται ότι δημιουργήθηκαν 13 βάσεις συνολικά οι οποίες είχαν μέσο 
μήκος 595km και μέσο ποσοστό επίλυσης των ασαφειών φάσης 80%. 
Στον πίνακα 4.10 παρουσιάζονται οι συντεταγμένες και οι αβεβαιότητες 
τους που προέκυψαν από αυτήν την επεξεργασία. Το μέγεθος των 
αβεβαιοτήτων είναι σχεδόν ίδιο με αυτές που προέκυψαν στην λύση της 
υπηρεσίας CSRS.  

Γεωδαιτικές Συντεταγμένες-ITRF 
Σημείο φ (°) λ (°) h (m) 
LAMP 37.97521409 23.78010138 246.410 

 
ΕΓΣΑ '87 

Σημείο x (m) y (m) Η (m) σx (m) (95%) σy (m) (95%) σH (m) (95%) 
LAMP 480537.748 4202800.83 207.167 ±0.006 ±0.011 ±0.022 

Πίνακας 4.10 AUSPOS- Τα αποτελέσματα για το σημείο LAMP 
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4.3 Σύγκριση των διαδικτυακών υπηρεσιών ανάλυσης 
 
Σε αυτήν την ενότητα θα πραγματοποιηθεί μια σύντομη σύγκριση 

όλων των αποτελεσμάτων που προέκυψαν από τις διαδικτυακές 
υπηρεσίες ανάλυσης CSRS και AUSPOS. Η σύγκριση αυτή είναι 
απαραίτητη προκειμένου να εξακριβωθεί η αξιοπιστία και η ακρίβεια των 
αποτελεσμάτων. Παρακάτω δίνονται οι διαφορές των προβολικών 
συντεταγμένων με τις τυπικές τους αποκλίσεις για τα δύο δίκτυα (πίνακες 
4.11 και 4.12) και για τον σταθμό LAMP (πίνακας 4.13). Οι τυπικές 
αποκλίσεις εκφράζονται για επίπεδο εμπιστοσύνης 95% και έχουν 
υπολογιστεί από την παρακάτω σχέση:  

            
(4.6) 

 
Διαφορές προβολικών συντεταγμένων x, y και ορθομετρικών υψομέτρων 

Σημείο Δx (m) Δy (m) ΔH (m) σΔx (m) (95%) σΔy (m) (95%) σΔH (m) (95%) 
D1 0.009 0.007 0.018 ±0.009 ±0.011 ±0.035 
D2 0.000 0.007 0.001 ±0.008 ±0.009 ±0.027 

ST38 0.015 0.000 0.019 ±0.009 ±0.009 ±0.033 
ST40 0.012 0.018 0.046 ±0.009 ±0.010 ±0.035 

TREES_1 0.009 0.008 0.010 ±0.009 ±0.010 ±0.032 
TREES_2 4.242 0.298 4.284 ±6.643 ±15.134 ±6.078 

Πίνακας 4.11 Σύγκριση των υπηρεσιών ανάλυσης για το Δίκτυο Α 
 

Διαφορές προβολικών συντεταγμένων x, y και ορθομετρικών υψομέτρων 
Σημείο Δx (m) Δy (m) ΔH (m) σΔx (m) (95%) σΔy (m) (95%) σΔH (m) (95%) 

D3 0.049 0.001 0.093 ±0.346 ±0.270 ±1.768 
D5 0.001 0.011 0.011 ±0.009 ±0.012 ±0.034 
M1 0.008 0.010 0.001 ±0.009 ±0.012 ±0.028 

ST94 0.005 0.009 0.001 ±0.009 ±0.012 ±0.029 
T1 0.014 0.014 0.009 ±0.010 ±0.011 ±0.031 

Πίνακας 4.12 Σύγκριση των υπηρεσιών ανάλυσης για το Δίκτυο Β 
 

Διαφορές προβολικών συντεταγμένων x, y και ορθομετρικών υψομέτρων 
Σημείο Δx (m) Δy (m) ΔH (m) σΔx (m) (95%) σΔy (m) (95%) σΔH (m) (95%) 
LAMP 0.011 0.004 0.004 ±0.007 ±0.019 ±0.030 

Πίνακας 4.13 Σύγκριση των υπηρεσιών ανάλυσης για το σταθμό LAMP 
 
 

2 2
CSRS AUSPOS   
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Οι διαφορές των προβολικών συντεταγμένων και των δύο δικτύων 
είναι μικρές και δεν ξεπερνούν τα 4 εκατοστά, με εξαίρεση τα σημεία D3 
και TREES_2. Παρατηρείται ότι οι μεγαλύτερες διαφορές απαντώνται 
στα υψόμετρα. Με κόκκινο χρώμα έχουν σημειωθεί οι διαφορές που 
ξεπερνούν τις τυπικές τους αποκλίσεις.  

Αυτό δείχνει ότι στα σημεία που υπάρχουν σημειωμένες διαφορές οι 
λύσεις των δύο υπηρεσιών ανάλυσης δεν είναι συμβατές. Ωστόσο 
παρατηρείται ότι σε αυτές τις περιπτώσεις οι διαφορές είναι ελάχιστα 
μεγαλύτερες από τις τυπικές αποκλίσεις γεγονός που δικαιολογείται 
απόλυτα αν ληφθεί υπόψη ο διαφορετικός και ο ξεχωριστός τρόπος 
λειτουργίας των δύο υπηρεσιών.  

Οι δύο υπηρεσίες εκτός από διαφορετικό τρόπο επεξεργασίας των 
δεδομένων, χρησιμοποιούν προϊόντα ακριβείας που προέρχονται από 
διαφορετικούς σταθμούς αναφοράς, η κάθε μία εισάγει τις δικές της 
παραμέτρους και τα δικά της μοντέλα κατά την επίλυση των 
παρατηρήσεων, δεν χρησιμοποιούν τα ίδια δορυφορικά συστήματα 
GNSS, ενώ οι ιδιότητες των αρχείων που υποβάλλονται (συνολική 
διάρκεια, χρόνος καταγραφής, τύπος και ύψος κεραίας) ερμηνεύονται με 
διαφορετικό τρόπο. Επίσης τα αποτελέσματα της σύγκρισης για το 
σημείο πάνω στο Λαμπαδάριο επιβεβαιώνουν τον καλό προσδιορισμό 
του και από τις δύο διαδικτυακές υπηρεσίες. Χαρακτηριστικό είναι ότι η 
μεγαλύτερη διαφορά που παρατηρείται είναι 1cm στην τετμημένη των 
προβολικών συντεταγμένων. Η διαφορά αυτή είναι σχεδόν ασήμαντη, αν 
υπολογιστεί ότι η εσωτερική ακρίβεια του δέκτη για μια βάση 500km, 
όπως αυτές που επιλύθηκαν από την υπηρεσία AUSPOS, είναι ±5cm.   

 
Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω γίνεται κατανοητό ότι τα 

αποτελέσματα των διαδικτυακών υπηρεσιών ανάλυσης είναι υψηλής 
ακρίβειας και μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο σε ερευνητικό, όσο και 
σε επαγγελματικό επίπεδο. Η συμβολή τους στην αξιολόγηση του 
ελεύθερου λογισμικού ανοιχτού κώδικα RTKLIB θα είναι καθοριστική.   

 
4.4 Επίλυση των επίγειων δεδομένων 

 
Τα επίγεια δεδομένα συλλέχθηκαν την ίδια ημέρα με τα δορυφορικά, 

με τη χρήση ενός γεωδαιτικού σταθμού και κατάλληλων παρελκομένων. 
Η συλλογή τους διαφέρει ιδιαίτερα από αυτήν των δορυφορικών 
δεδομένων καθώς είναι χρονοβόρα και περισσότερο κοπιαστική. Επίσης 
επειδή η πραγματοποίηση τους και η καταγραφή τους εξαρτάται από τον 
ανθρώπινο παράγοντα  απαιτούν συγκέντρωση και μεγάλη προσοχή.  
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Η επίλυση των επίγειων δεδομένων πραγματοποιείται με τη μέθοδο 
των ελαχίστων τετραγώνων (ΜΕΤ) και σε αντίθεση με αυτήν των 
δορυφορικών, γίνεται σε δύο στάδια. Τα τελικά της αποτελέσματα 
προκύπτουν από την συνόρθωση ενός δικτύου οριζοντίου και ενός 
κατακορύφου ελέγχου. Στην περίπτωση της παρούσας εργασίας οι 
γεωδαιτικές μετρήσεις που υπάρχουν για τα δύο ανεξάρτητα δίκτυα θα 
επιλυθούν ξεχωριστά μεταξύ τους και θα προκύψουν οι καλλίτερες τιμές 
των συντεταγμένων όλων των κορυφών μαζί με τις αβεβαιότητες τους.  

 
Σε κάθε δίκτυο είναι απαραίτητη η διατήρηση μιας σταθερής και μιας 

ημισταθερής κορυφής του δικτύου προκειμένου να απαλειφθούν οι 
ατέλειες της θέσης και του προσανατολισμού. Στο δίκτυο Α η σταθερή 
κορυφή ήταν το ST38 και η ημισταθερή το D1, ενώ στο δίκτυο Β ήταν το 
M1 και το D3 αντίστοιχα. Η συνόρθωση πραγματοποιήθηκε στο κρατικό 
σύστημα αναφοράς (ΕΓΣΑ '87) προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα 
σύγκρισης των αποτελεσμάτων της με τα αποτελέσματα των άλλων 
μεθόδων επίλυσης (διαδικτυακές υπηρεσίες ανάλυσης και RTKLIB). Οι 
οριζοντιογραφικές συντεταγμένες (x, y) των σταθερών και των 
ημισταθερών κορυφών λήφθηκαν από την επίλυση της υπηρεσίας CSRS. 
Τα υψόμετρα (H) αυτών των κορυφών βρέθηκαν αφαιρώντας από τα 
γεωμετρικά υψόμετρα (h) της υπηρεσίας CSRS την αποχή του γεωειδούς 
(N) που υπολογίστηκε από την υπηρεσία ICGEM. 

 
Οι αναγκαίοι πίνακες για την πραγματοποίηση της οριζοντιογραφικής 

και της υψομετρικής συνόρθωσης είναι ο πίνακας σχεδιασμού (Α) 
διαστάσεων nxm, ο πίνακας δl με τις διαφορές των μετρημένων από τις 
υπολογισμένες τιμές διαστάσεων nx1 και ο πίνακας βαρών (P) 
διαστάσεων nxn. Το σύμβολο n υποδηλώνει τον αριθμό των 
παρατηρήσεων, ενώ το σύμβολο m υποδεικνύει τον αριθμό των 
άγνωστων καθοριστικών παραμέτρων. Η διαφορά τους n-m αποτελεί τον 
βαθμό ελευθέριας (r) του δικτύου. Οι σχέσεις που δίνονται παρακάτω 
χρησιμοποιήθηκαν τόσο στην οριζοντιογραφική όσο και στην 
υψομετρική συνόρθωση των δικτύων. Οι σχέσεις 4.11 και 4.12 
χρησιμοποιήθηκαν αποκλειστικά στην οριζοντιογραφική συνόρθωση των 
δικτύων για τον υπολογισμών των τελικών τιμών των συντεταγμένων και 
των αβεβαιοτήτων τους.    

 
                                                                                            (4.7) 
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(4.11) 

 
(4.12) 

 
ΔΙΚΤΥΟ Α 

 
Η οριζοντιογραφική συνόρθωση του δικτύου αποτελείται από 34 

παρατηρήσεις (n=34) και από 9 άγνωστες παραμέτρους (m=9). 
Αντίστοιχα η υψομετρική συνόρθωση αποτελείται από 20 παρατηρήσεις 
και 5 άγνωστες παραμέτρους. Ο βαθμός ελευθερίας στην πρώτη 
περίπτωση είναι 25 και στην δεύτερη 15. Το σ aposteriori της 
οριζοντιογραφικής συνόρθωσης είναι 1.12 και της υψομετρικής 5mm. Η 
μέθοδος συνόρθωσης που εφαρμόστηκε και στις δύο περιπτώσεις είναι 
αυτή των εμμέσων παρατηρήσεων. Η κατασκευή όλων των πινάκων 
πραγματοποιήθηκε στο Microsoft Excel, ενώ η εκτέλεση των μεταξύ 
τους πράξεων έγινε στο πρόγραμμα MATLAB. 

 
ΕΓΣΑ '87 

Σημείο x (m) y (m) Η (m) σx (m) (95%) σy (m) (95%) σΗ (m) (95%) 
D1 480698.754 4202694.955 192.984 ±0.002 ±0.001 ±0.006 
D2 480606.624 4202730.673 194.668 ±0.002 ±0.002 ±0.005 

ST38 480607.481 4202714.381 194.965 - - - 
ST40 480697.026 4202684.784 192.955 ±0.003 ±0.004 ±0.005 

TREES_1 480631.559 4202730.504 194.597 ±0.002 ±0.002 ±0.005 
TREES_2 480642.806 4202767.284 193.351 ±0.005 ±0.004 ±0.007 

Πίνακας 4.14 Τα αποτελέσματα της συνόρθωσης για το δίκτυο Α 
 
Οι αβεβαιότητες των συντεταγμένων εκφράζονται, όπως και στις 

προηγούμενες επιλύσεις, για επίπεδο εμπιστοσύνης 95%. Παρατηρείται 
πως σε όλα τα σημεία οι αβεβαιότητες των υψομέτρων είναι μεγαλύτερες 
από τις αβεβαιότητες των οριζόντιων συντεταγμένων (πίνακας 4.14). Ο 
λόγος που συμβαίνει αυτό είναι το γεγονός ότι οι υψομετρικές διαφορές 
που συμμετείχαν στην υψομετρική συνόρθωση είχαν υπολογιστεί από 
την μέθοδο της τριγωνομετρικής υψομετρίας. Η ακρίβεια αυτής της 
μεθόδου για αποστάσεις της τάξης των 40-50m και χωρίς τον ακριβή 
προσδιορισμό του ύψους οργάνου και του ύψους στόχου είναι 1-2cm. Το 
σημείο με τις μεγαλύτερες αβεβαιότητες είναι το TREES_2 καθώς η θέση 
του δεν επέτρεπε τη μέτρηση του από πολλές κορυφές. Οι υπόλοιπες 
αβεβαιότητες των οριζόντιων συντεταγμένων κυμαίνονται στα ίδια 
επίπεδα.  

ˆ ˆ* * T
Xtel X
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V J V J
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ΔΙΚΤΥΟ B 
 
Ο αριθμός των παρατηρήσεων της οριζοντιογραφικής συνόρθωσης 

είναι 20 (n=20), ο αριθμός των άγνωστων καθοριστικών παραμέτρων 
είναι 7 (m=7) και ο βαθμός ελευθερίας της είναι 13 (r=13). Τα αντίστοιχα 
μεγέθη για την υψομετρική συνόρθωση είναι n=16, m=4, και r=12. Το σ 
aposteriori της οριζοντιογραφικής συνόρθωσης είναι 0.98 και της 
υψομετρικής 4mm. Οι έμμεσες παρατηρήσεις είναι η μέθοδος 
συνόρθωσης που εφαρμόστηκε και ο τρόπος πραγματοποίησης της 
συνόρθωσης είναι ίδιος με αυτόν του δικτύου Α.  

 
ΕΓΣΑ '87 

Σημείο x (m) y (m) Η (m) σx (m) (95%) σy (m) (95%) σΗ (m) (95%) 
D3 480500.286 4203025.489 168.667 ±0.003 ±0.002 ±0.005 
D5 480470.363 4203070.673 167.216 ±0.002 ±0.004 ±0.004 
M1 480465.124 4203055.411 168.167 - - - 

ST94 480610.828 4202938.221 171.796 ±0.009 ±0.009 ±0.004 
T1 480590.143 4202934.155 172.513 ±0.010 ±0.008 ±0.005 

Πίνακας 4.15 Τα αποτελέσματα της συνόρθωσης για το δίκτυο Β 
 
Σε αντίθεση με το δίκτυο Α εδώ παρατηρείται ότι οι μεγαλύτερες 

αβεβαιότητες απαντώνται στις οριζοντιογραφικές συντεταγμένες των 
σημείων ST94 και T1, χωρίς ωστόσο να διαφέρουν σημαντικά από τις 
υπόλοιπες αβεβαιότητες (πίνακας 4.15). Τα σημεία αυτά ήταν 
απομακρυσμένα από τα υπόλοιπα σημεία του δικτύου. Επίσης 
διαπιστώθηκε ότι οι αρχικές συντεταγμένες των κορυφών αυτού του 
δικτύου μεταβλήθηκαν περισσότερο σε σχέση με την αντίστοιχη 
μεταβολή των αρχικών συντεταγμένων του δικτύου Α.   

 
4.5 Σύγκριση των επίγειων αποτελεσμάτων με τις υπηρεσίες 
      ανάλυσης 
 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η σύγκριση των αποτελεσμάτων 
της συνόρθωσης με τα αποτελέσματα της επίλυσης των διαδικτυακών 
υπηρεσιών ανάλυσης. Οι επίγειες μετρήσεις σπάνια συγκρίνονται με τις 
δορυφορικές διότι χρησιμοποιούν διαφορετικές επιφάνειες αναφοράς. Οι 
γεωδαιτικές μετρήσεις χρησιμοποιούν το γεωειδές ως επιφάνεια 
αναφοράς και τα αποτελέσματα της επεξεργασίας τους είναι προβολικές 
συντεταγμένες και ορθομετρικά υψόμετρα.  Οι δορυφορικές μετρήσεις 
χρησιμοποιούν το ελλειψοειδές ως επιφάνεια αναφοράς και τα 
αποτελέσματα που προκύπτουν από αυτές είναι γεωδαιτικές 
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συντεταγμένες (φ, λ, h). Γίνεται επομένως κατανοητό ότι ο υπολογισμός 
των προβολικών συντεταγμένων των σημείων που προσδιορίζονταν 
δορυφορικά γινόταν προκειμένου να είναι δυνατή η σύγκρισή τους με τα 
αποτελέσματα της επίγειας συλλογής δεδομένων. 

 
Διαφορές προβολικών συντεταγμένων  x, y και ορθομετρικών υψομέτρων 

Σημείο Δx (m) Δy (m) ΔH (m) σΔx (m) (95%) σΔy (m) (95%) σΔH (m) (95%) 
D1 0.004 0.001 0.036 ±0.004 ±0.007 ±0.021 
D2 0.024 0.020 0.013 ±0.003 ±0.006 ±0.013 

ST38 0.000 0.000 0.000 ±0.003 ±0.005 ±0.014 
ST40 0.028 0.167 0.031 ±0.004 ±0.007 ±0.018 

TREES_1 0.021 0.023 0.133 ±0.004 ±0.006 ±0.017 
TREES_2 0.326 0.279 0.596 ±0.046 ±0.105 ±0.119 

Πίνακας 4.16 Συνόρθωση- σύγκριση με CSRS για το δίκτυο Α 
 

Στον πίνακα 4.16 δίνονται τα αποτελέσματα της σύγκρισης της 
υπηρεσίας CSRS με τα επίγεια δεδομένα για το δίκτυο Α. Οι τυπικές 
αποκλίσεις των διαφορών εκφράζονται για επίπεδο εμπιστοσύνης 95%, 
ενώ με κόκκινο χρώμα σημειώνονται οι διαφορές που είναι μεγαλύτερες 
από τις τυπικές τους αποκλίσεις.  

Ο μεγάλος αριθμός των διαφορών που ξεπερνούν τις τυπικές τους 
αποκλίσεις οφείλεται στην ύπαρξη μικρών αβεβαιοτήτων για τις 
συντεταγμένες που προσδιορίζονται από την καναδική υπηρεσία και από 
την συνόρθωση. Αυτομάτως ο έλεγχος αυτός καθίσταται πιο αυστηρός με 
αποτέλεσμα να το μεγαλύτερο μέρος των αποτελεσμάτων να μην είναι 
συμβατό με τα αποτελέσματα της υπηρεσίας CSRS.  

Το μέγεθος των διαφορών για το σημείο TREES_2 είναι αναμενόμενο 
καθώς ο προσδιορισμός της θέσης αυτού του σημείου ήταν δύσκολος 
τόσο με δορυφορικές, όσο και με γεωδαιτικές μεθόδους. Αν εξαιρεθούν η 
διαφορά στο υψόμετρο του σημείου TREES_1 και η διαφορά στην 
τεταγμένη του σημείου ST40 τότε οι υπόλοιπες διαφορές είναι της τάξης 
των 2-3cm.  

H διαφορά των 17cm που διαπιστώνετε στην τεταγμένη του ST40 
οφείλεται σε συγκεκριμένα σφάλματα που εισάγονται στις δορυφορικές 
μετρήσεις, η ανάλυση των οποίων θα γίνει σε επόμενη ενότητα.  

Η διαφορά στο υψόμετρο του σημείου TREES_1 οφείλεται στην 
διαφορετική μέθοδο προσδιορισμού του που εφαρμόστηκε σε κάθε 
περίπτωση.  

Στον πίνακα 4.17 παρουσιάζονται οι αντίστοιχες διαφορές για το 
δίκτυο Β. Διαπιστώνεται ότι παρά την άρτια λειτουργία του δέκτη 04841 
(Τ1) η θέση του επηρεάζει τον ακριβή του προσδιορισμό καθώς 
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υπάρχουν διαφορές στις προβολικές συντεταγμένες που προσδιορίζονται. 
Διαφορές αντίστοιχου μεγέθους παρατηρούνται και στο σημείο ST94 
γεγονός που δεν δικαιολογείται καθώς το σημείο δεν παρουσιάζει κάποια 
ιδιαιτερότητα. Οι υπόλοιπες διαφορές κρίνονται οριακές με βάση την 
σύγκριση που πραγματοποιείται.    

 
Διαφορές προβολικών συντεταγμένων  x, y και ορθομετρικών υψομέτρων 

Σημείο Δx (m) Δy (m) ΔH (m) σΔx (m) (95%) σΔy (m) (95%) σΔH (m) (95%) 
D3 0.058 0.036 0.123 ±0.346 ±0.269 ±1.767 
D5 0.004 0.012 0.023 ±0.004 ±0.007 ±0.015 
M1 0.000 0.000 0.000 ±0.003 ±0.009 ±0.015 

ST94 0.002 0.124 0.085 ±0.009 ±0.013 ±0.015 
T1 0.021 0.133 0.092 ±0.010 ±0.010 ±0.015 

  Πίνακας 4.17 Συνόρθωση- σύγκριση με CSRS για το δίκτυο Β 
 

Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθεί μια γενική παρατήρηση για τις 
διαφορές που παρατηρούνται στα υψόμετρα και των δύο δικτύων. 
Εξαιρώντας την διαφορά του υψομέτρου για το σημείο TREES_2 ο 
μέσος όρος των εναπομείναντων διαφορών είναι 7cm. Αυτό είναι μια 
πρώτη ένδειξη της βελτίωσης και της εξέλιξης του δορυφορικού 
συστήματος στον προσδιορισμό των υψομέτρων. Όπως θα φανεί και σε 
επόμενα αποτελέσματα η ακρίβεια στον προσδιορισμό υψομέτρων με την 
μέθοδο του δορυφορικού εντοπισμού είναι καλύτερη όσο αυξάνεται η 
ποιότητα των παρατηρήσεων. 

Στον πίνακα 4.18 φαίνονται οι συγκρίσεις των προβολικών 
συντεταγμένων της υπηρεσίας AUSPOS και της επίγειας συνόρθωσης 
για το δίκτυο Α. Παρατηρείται ότι οι τυπικές αποκλίσεις των διαφορών 
είναι εκφρασμένες για επίπεδο εμπιστοσύνης 95% και ότι οι τιμές τους 
είναι μεγαλύτερες από τις αντίστοιχες τιμές της σύγκρισης με την 
υπηρεσία CSRS. Ωστόσο τα αποτελέσματα της συνόρθωσης για αυτό το 
δίκτυο δεν είναι συμβατά με την επίλυση της Αυστραλιανής υπηρεσίας. 
Η διαφορά στο υψόμετρο του σημείου TREES_1 και στην τεταγμένη του 
σημείου ST40 είναι ίδιου μεγέθους με τις αντίστοιχες που υπάρχουν στον 
πίνακα 4.16. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει την ύπαρξη προβλημάτων 
στις συγκεκριμένες μετρήσεις. Οι υπόλοιπες διαφορές είναι μικρές και 
δεν ξεπερνούν σε μέσο όρο τους 2.5cm.  
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Διαφορές προβολικών συντεταγμένων  x, y και ορθομετρικών υψομέτρων 
Σημείο Δx (m) Δy (m) ΔH (m) σΔx (m) (95%) σΔy (m) (95%) σΔH (m) (95%) 

D1 0.013 0.006 0.018 ±0.009 ±0.009 ±0.030 
D2 0.024 0.013 0.012 ±0.008 ±0.007 ±0.024 

ST38 0.015 0.000 0.019 ±0.009 ±0.008 ±0.030 
ST40 0.040 0.185 0.015 ±0.009 ±0.009 ±0.031 

TREES_1 0.012 0.031 0.123 ±0.008 ±0.008 ±0.028 
TREES_2 3.916 0.019 4.880 ±6.643 ±15.134 ±6.077 

Πίνακας 4.18 Συνόρθωση- σύγκριση με AUSPOS για το δίκτυο Α 
 

Η σύγκριση της υπηρεσίας AUSPOS με την επίγεια συνόρθωση για το 
δίκτυο Β (πίνακας 4.19) παρουσιάζει τις διαφορές κυρίως στις τεταγμένες 
των σημείων. Αυτές που παρατηρούνται στα σημεία ST94 και T1 και 
συγκεκριμένα στις τεταγμένες και στα υψόμετρα αυτών των σημείων, 
αντιστοιχίζονται σε μέγεθος με εκείνες του πίνακα 4.17 και η ύπαρξή 
τους οφείλεται κατά πάσα πιθανότητα σε κάποιο συστηματικό σφάλμα 
στην διαδικασία των επίγειων μετρήσεων.  

 
Διαφορές προβολικών συντεταγμένων  x, y και ορθομετρικών υψομέτρων 

Σημείο Δx (m) Δy (m) ΔH (m) σΔx (m) (95%) σΔy (m) (95%) σΔH (m) (95%) 
D3 0.009 0.037 0.030 ±0.015 ±0.017 ±0.067 
D5 0.005 0.023 0.012 ±0.009 ±0.011 ±0.031 
M1 0.008 0.010 0.001 ±0.008 ±0.008 ±0.024 

ST94 0.003 0.133 0.086 ±0.012 ±0.012 ±0.025 
T1 0.007 0.147 0.083 ±0.014 ±0.012 ±0.028 

Πίνακας 4.19 Συνόρθωση- σύγκριση με AUSPOS για το δίκτυο Β 
 
Από την σύγκριση των επίγειων αποτελεσμάτων με τις υπηρεσίες 

ανάλυσης διαπιστώθηκε ότι το δίκτυο Β παρουσιάζει πιο μικρές διαφορές 
από το δίκτυο Α. Το γεγονός αυτό θεωρείται λογικό καθώς τα σημεία που 
απαρτίζουν το δίκτυο κοντά στο Λαμπαδάριο παρουσιάζουν μερικές 
ιδιαιτερότητες ως προς τη θέση τοποθέτησής τους.   

 
Με το πέρας της επίγειας επίλυσης μπορεί να τονισθεί ότι η θέση 

ορισμένων σημείων έχει προσδιοριστεί με ικανοποιητική ακρίβεια 
γεγονός που θα συνδράμει στην αξιολόγηση της ποιότητας 
προσδιορισμού θέσης από το λογισμικό RTKLIB. Επίσης είναι 
σημαντικό να διαπιστωθεί εάν οι λύσεις του RTKLIB συγκλίνουν προς 
την συνόρθωση ή προς τις υπηρεσίες ανάλυσης. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
παρουσιάζει η ακρίβεια στον προσδιορισμό των υψομέτρων από το 
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λογισμικό, αφού και αυτά έχουν υπολογιστεί με μικρή αβεβαιότητα από 
τις υπόλοιπες μεθόδους επίλυσης.  

  
4.6 Επίλυση των δορυφορικών δεδομένων από το RTKLIB 

 
Το βασικότερο τμήμα όλης της επεξεργασίας είναι η επίλυση των 

δεδομένων στο RTKLIB. Στην ενότητα αυτή, εκτός από τα 
αποτελέσματα και από τα διαγράμματα που θα παρουσιασθούν, θα 
περιγραφούν πλήρως όλες οι ενέργειες και οι μέθοδοι που 
ακολουθήθηκαν. Βασική διάκριση της επίλυσης των δεδομένων με το 
λογισμικό αποτελεί το είδος του εντοπισμού που θα εφαρμοστεί.  

Στην παρούσα εργασία τα δορυφορικά δεδομένα επεξεργάζονται με 
τη μέθοδο του απόλυτου εντοπισμού υψηλής ακρίβειας (PPP) και με τη 
μέθοδο του στατικού σχετικού εντοπισμού (relative static). Σε κάθε μία 
από τις μεθόδους επίλυσης είναι απαραίτητο να καθοριστούν κάποιες 
βασικές παράμετροι όπως το είδος και ο τρόπος επίλυσης των ασαφειών 
φάσης, τα επιπλέον προϊόντα υψηλής ακρίβειας που θα 
χρησιμοποιηθούν, τα μοντέλα διόρθωσης των σφαλμάτων της 
τροπόσφαιρας και της ιονόσφαιρας, τα δορυφορικά συστήματα GNSS 
που θα συμμετέχουν στην επίλυση καθώς και η μορφή των τελικών 
αποτελεσμάτων. Παρακάτω καθορίζονται οι βασικές αυτές παράμετροι 
για κάθε μέθοδο επίλυσης.  

 
Τα είδη επίλυσης ασαφειών φάσης που χρησιμοποιήθηκαν και στα 

δύο είδη εντοπισμού ήταν η συνεχής επίλυση (Continuous) και η σταθερή 
επίλυση (Fix and Hold). Η διαφορά στην εφαρμογή αυτών των ειδών 
επίλυσης έγκειται στην ευκολία και στην ορθότητα της επίλυσης των 
ασαφειών. Στις θέσεις των δεκτών, όπου ήταν αναμενόμενη η εισαγωγή 
θορύβου στις μετρήσεις εξαιτίας του περιβάλλοντος των μετρήσεων, 
επιλέχθηκε η συνεχής επίλυση για την επίτευξη καλύτερου 
αποτελέσματος. Παρότι εφαρμόστηκε η μέθοδος PPP δεν 
χρησιμοποιήθηκε το αντίστοιχο είδος επίλυσης ασαφειών φάσης (PPP-
AR) διότι δεν έχει εξακριβωθεί ακόμα η αξιοπιστία του. Η επίλυση των 
ασαφειών του συστήματος GLONASS ήταν είτε σταθερή (ON), είτε 
Auto Calibration. Η δεύτερη επιλογή για την επίλυση των ασαφειών 
φάσης του συστήματος GLONASS εφαρμοζόταν στον σχετικό εντοπισμό 
καθώς τα δεδομένα προέρχονταν από δέκτες διαφορετικών εταιριών.  

 
Ο τρόπος της επίλυσης των ασαφειών φάσης διαφέρει ανάλογα με τη 

φορά επίλυσης των ασαφειών. Μπορούν να επιλυθούν από την έναρξη 
καταγραφής προς την λήξη καταγραφής του δέκτη (Forward), από την 
λήξη προς την έναρξη (Backward) ή ακόμα και να γίνει ένας συνδυασμός 
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των δύο προηγούμενων τρόπων (Combined). Η προς τα μπροστά επίλυση 
των ασαφειών φάσης χρησιμοποιήθηκε στο μεγαλύτερο ποσοστό των 
δεκτών καθώς ταιριάζει και με την σύγκλιση των επιμέρους λύσεων. 
Ωστόσο όταν τα αποτελέσματά της δεν κρίνονται ικανοποιητικά 
δοκιμάζονται οι άλλοι δύο τρόποι επίλυσης των ασαφειών και επιλέγεται 
ο βέλτιστος. Παρατηρήθηκε ότι κατά την εφαρμογή του συνδυαστικού 
τρόπου επίλυσης η σύγκλιση των λύσεων γινόταν πολύ γρηγορότερα σε 
σχέση με τους άλλους δύο τρόπους.  

 
Τα προϊόντα υψηλής ακρίβειας που χρησιμοποιήθηκαν καθώς και τα 

μοντέλα τροπόσφαιρας και ιονόσφαιρας που εφαρμόστηκαν ήταν ίδια για 
όλες τις επιλύσεις. Τα προϊόντα για τις ακριβείς τροχιές των δορυφόρων 
(.sp3), για τις διορθώσεις των χρονομέτρων τους (.clk) και για τις 
παραμέτρους περιστροφής της γης (.erp) λήφθηκαν από την υπηρεσία 
IGS. Το αρχείο με τις παραμέτρους κάθε κεραίας (.atx) και το αρχείο των 
σφαλμάτων μεταξύ των κωδίκων (.dcb) λήφθηκαν από την εφαρμογή 
RTKGET. Τέλος το αρχείο με τα μοντέλα των γήινων παλιρροιών (.blq) 
λήφθηκε από μια διαδικτυακή υπηρεσία3. Το μοντέλο τροπόσφαιρας που 
επιλέχθηκε ήταν το “Estimate ZTD” (Zenith Total Delay), ενώ για την 
διόρθωση της ιονοσφαιρικής επίδρασης εφαρμόστηκε η επιλογή Ιono-
free LC. 

 
Στην εξαγωγή της τελικής θέσης συμμετείχαν όλα τα δορυφορικά 

συστήματα GNSS που είχαν καταγραφεί από κάθε δέκτη καθώς και όλοι 
οι δορυφόροι που βρίσκονταν πάνω από την μάσκα αποκοπής (10°). Η 
τιμή της μάσκας αποκοπής σε μερικές περιπτώσεις ορίστηκε 15° διότι 
υπήρχαν αντικείμενα κοντά στο δέκτη που μπορούσαν να προκαλέσουν 
ανάκλαση του σήματος. Τέλος το λογισμικό ρυθμίστηκε έτσι ώστε να 
εξάγει όλα τα αποτελέσματα των επιμέρους λύσεων στο παγκόσμιο 
σύστημα αναφοράς σε μορφή γεωδαιτικών συντεταγμένων και 
γεωμετρικών υψομέτρων. Για κάθε επιμέρους λύση δίνονταν οι 
συντεταγμένες με τις μεταβλητότητες και τις συμμεταβλητότητές τους, 
το είδος της λύσης (fix or float), ο αριθμός των δορυφόρων που 
παρακολουθούσε εκείνη την χρονική στιγμή ο δέκτης, η εποχή των 
παρατηρήσεων και η τιμή του λόγου SNR.   

 
Η τελική θέση (φ,λ) και το τελικό γεωμετρικό υψόμετρο (h) 

προκύπτουν ως μέσος όρος με βάρη των επιμέρους θέσεων και 
υψομέτρων αντίστοιχα. Ως βάρος ορίζεται το τετράγωνο του 
αντιστρόφου τυπικού σφάλματος της κάθε μέτρησης, με apriori τυπικό 
σφάλμα για την κάθε μέτρηση το 1m. Ο υπολογισμός αυτός έγινε σε 
                                                        
3 http://holt.oso.chalmers.se/loading/ 
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κατάλληλα κατασκευασμένα φύλλα Microsoft Excel τα οποία δέχονται 
τα αποτελέσματα του RTKLIB και μέσω συναρτήσεων υπολογίζουν 
αυτόματα τις καλλίτερες τιμές. Οι σχέσεις στις οποίες βασίζεται η 
λειτουργία των συναρτήσεων φαίνονται παρακάτω.   
 

(4.13) 
 
 

(4.14) 
όπου  
             m  ο συνολικός αριθμός των επιλύσεων του λογισμικού 
             φi  είναι οι επιμέρους συντεταγμένες που υπολογίζονται από             
                  το λογισμικό 
             σφi είναι τα τυπικά σφάλματα των επιμέρους συντεταγμένων 
             ni  είναι τα βάρος των επιμέρους συντεταγμένων 
 
Οι τυπικές αποκλίσεις των καλλίτερων τιμών προκύπτουν από το 

άθροισμα των γινομένων των βαρών με τα τετραγωνικά υπόλοιπα. Ο 
υπολογισμός τους γίνεται μέσω προγράμματος που κατασκευάστηκε σε 
γλώσσα προγραμματισμού MATLAB, όπως αναφέρθηκε και σε 
προηγούμενο κεφάλαιο. Η σχέση 4.15 εξηγεί μεγάλο μέρος της 
λειτουργίας του προγράμματος. Επίσης υπήρχε η δυνατότητα να 
φιλτράρονται τα υπόλοιπα που συμμετέχουν στην εξαγωγή του τελικού 
τυπικού σφάλματος. Ως όριο αποδεκτών υπολοίπων τέθηκαν τα 12cm για 
όλα τα σημεία με εξαίρεση το TREES_2 το οποίο είχε όριο 20cm. Η 
επιλογή των ορίων προέκυψε μέσα από δοκιμαστικές λειτουργίες του 
προγράμματος σε μια σειρά διαφορετικών δεδομένων. Στόχος ήταν να 
τεθούν όρια τα οποία θα υπολογίζουν αντικειμενικά και όχι εικονικά 
τυπικά σφάλματα. Αντικειμενικά τυπικά σφάλματα θεωρούνται αυτά που 
έχουν υπολογιστεί τουλάχιστον από το 60% του συνολικού αριθμού των 
μετρήσεων.   

 
 

(4.15) 
 

Οι τελικές τυπικές αποκλίσεις των καλλίτερων τιμών των 
συντεταγμένων προκύπτουν από τον μετασχηματισμό των 
καμπυλόγραμμων αβεβαιοτήτων (σφ, σλ) σε προβολικές αβεβαιότητες 
μέσω του δεύτερου προγράμματος που κατασκευάστηκε σε περιβάλλον 
MATLAB.   
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4.6.1 Εφαρμογή απόλυτου εντοπισμού υψηλής ακρίβειας 
 
Το είδος εντοπισμού που εφαρμόστηκε στο μεγαλύτερο μέρος των 

δεδομένων κατά την επίλυση από το λογισμικό  RTKLIB είναι ο 
απόλυτος εντοπισμός υψηλής ακρίβειας (PPP). Οι παρατηρήσεις όλων 
των σημείων με εξαίρεση αυτών του σημείου TREES_2 επεξεργάστηκαν 
με αυτό το είδος εντοπισμού. Η μέθοδος PPP γνωρίζει σημαντική πρόοδο 
και βελτίωση τα τελευταία χρόνια, ενώ χρησιμοποιείται από όλο και 
περισσότερους ερευνητές-επιστήμονες. Η γρήγορη επεξεργασία των 
δεδομένων που συλλέγονται σε συνδυασμό με τον μικρό όγκο δεδομένων 
και τη μειωμένη διάρκεια παραμονής στο πεδίο την καθιστούν ιδιαίτερα 
εύχρηστη και αποτελεσματική. Παρακάτω παρουσιάζονται τα 
αποτελέσματα της επεξεργασίας στο παγκόσμιο σύστημα αναφοράς 
(πίνακας 4.20) και στο προβολικό σύστημα ΕΓΣΑ '87 (πίνακας 4.21). 

 
Γεωδαιτικές Συντεταγμένες-ITRF 

Σημείο φ (°) λ (°) h (m) 
D1 37.97426321 23.78193654 232.282 
D2 37.97458311 23.78088718 233.920 

ST38 37.97443638 23.78089704 234.248 
ST40 37.97417323 23.78191700 232.332 

TREES_1 37.97458244 23.78117043 234.022 
LAMP 37.97521402 23.78010074 246.406 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Πίνακας 4.20 RTKLIB- Γεωδαιτικές συντεταγμένες ITRF για το δίκτυο Α 
και για το σταθμό LAMP 
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ΕΓΣΑ '87 
Σημείο x (m) y (m) Η (m) σx (m) (95%) σy (m) (95%) σΗ (m) (95%) 

D1 480698.674 4202694.941 193.039 ±0.058 ±0.066 ±0.068 
D2 480606.593 4202730.650 194.677 ±0.072 ±0.072 ±0.085 

ST38 480607.421 4202714.368 195.005 ±0.076 ±0.082 ±0.097 
ST40 480696.934 4202684.961 193.089 ±0.096 ±0.083 ±0.103 

TREES_1 480631.470 4202730.518 194.779 ±0.084 ±0.093 ±0.104 
LAMP 480537.686 4202800.814 207.163 ±0.079 ±0.073 ±0.095 

Πίνακας 4.21 RTKLIB- Συντεταγμένες x, y στο ΕΓΣΑ ’87 και ορθομετρικά 
υψόμετρα για το δίκτυο Α και για το σταθμό LAMP 

 
Οι προβολικές συντεταγμένες υπολογίστηκαν μέσω του λογισμικού 

HEPOS Transportation Tool. Οι αβεβαιότητες αναφέρονται στο 
προβολικό επίπεδο για επίπεδο εμπιστοσύνης 95%. Για τον υπολογισμό 
τους χρησιμοποιήθηκε η σχέση του μετασχηματισμού με τον πίνακα 
στροφής που έχει περιγραφεί παραπάνω. Παρατηρείται ότι οι 
μεγαλύτερες αβεβαιότητες συναντώνται στα σημεία TREES_1, ST40 και 
ST38. Οι τυπικές αποκλίσεις των υπόλοιπων σημείων έχουν μέσο όρο 
οριζοντιογραφικά 7cm και υψομετρικά 9cm.    

 
Η επεξεργασία των ασαφειών φάσης στο σημείο TREES_1 έγινε με 

συνεχή και προς τα πίσω επίλυσή τους καθώς η θέση του δέκτη δεν 
επέτρεπε την εφαρμογή άλλου είδους επίλυσης. Οι μεγάλες αβεβαιότητες 
που παρατηρούνται στο σημείο αυτό οφείλονται κυρίως στην ύπαρξη 
μεγάλων υπολοίπων ή αλλιώς διαφορών μεταξύ των επιμέρους 
συντεταγμένων και των καλλίτερων τιμών τους.  

Όπως φαίνεται και από το διάγραμμα 4.4, όπου παρουσιάζονται τα 
υπόλοιπα των συντεταγμένων συναρτήσει του χρόνου, οι τιμές των 
υπολοίπων για το γεωγραφικό μήκος, το γεωγραφικό πλάτος και για το 
γεωμετρικό υψόμετρο είναι ιδιαίτερα αυξημένες για την τελευταία 1ώρα 
των μετρήσεων. Μετά από αυτό το διάστημα τα υπόλοιπα του 
γεωγραφικού πλάτους και μήκους συγκλίνουν, ενώ τα υπόλοιπα των 
γεωμετρικών υψομέτρων παραμένουν υψηλά για μισή ώρα ακόμα μετά 
την έναρξη της επίλυσης. Ο λόγος στον οποίο οφείλονται αυτές οι 
διαφορές είναι η εισαγωγή θορύβου κατά την εξέλιξη της μετρητικής 
διαδικασίας. Για την αναγνώριση αυτών των σφαλμάτων 
πραγματοποιήθηκε ποιοτικός έλεγχος στα δορυφορικά δεδομένα που 
συλλέχθηκαν από τον συγκεκριμένο δέκτη. Διαπιστώθηκε η ύπαρξη 
ιονοσφαιρικών ολισθήσεων φάσης για 5 δορυφόρους από τους 46 που 
συνολικά παρακολουθήθηκαν. Η μέση τιμή ανάκλασης του σήματος 
μεταξύ όλων των συχνοτήτων είναι 0.76m, ενώ δεν φαίνεται να 
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απουσιάζουν δορυφόροι σε κάθε εποχή. Χαρακτηριστικό είναι ότι ο 
μέγιστος αριθμός δορυφόρων που έλειπαν σε μία ή περισσότερες εποχές 
για μια μονάδα του χρόνου είναι 3.    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Διάγραμμα 4.4 Υπόλοιπα συντεταγμένων για το σημείο TREES_1 
 

Άλλοι λόγοι στους οποίους οφείλονται οι μεγάλες τιμές των 
υπολοίπων, εκτός από την εισαγωγή θορύβου, είναι η μεταβολή του 
αριθμού και της γεωμετρίας των δορυφόρων καθώς και η εναλλαγή της 
ποιότητας των δορυφορικών δεδομένων που καταγράφονται. 

Σημειώνεται ότι ο λόγος που οι υψηλές διακυμάνσεις παρουσιάζονται 
στο τέλος του διαγράμματος είναι ο τρόπος επίλυσης των ασαφειών 
φάσης. Όπως αναφέρθηκε πραγματοποιήθηκε προς τα πίσω επίλυση 
(Backward) γεγονός που σημαίνει ότι τα δεδομένα επιλύθηκαν από το 
τέλος προς την αρχή των μετρήσεων. 

Η επεξεργασία των ασαφειών φάσης στο σημείο ST40 έγινε με 
συνεχή και προς τα εμπρός επίλυση καθώς η εφαρμογή άλλου είδους 
επίλυσης δημιουργούσε ακόμα μεγαλύτερες αβεβαιότητες στις τελικές 
συντεταγμένες. Το περιβάλλον μετρήσεων του δέκτη είναι σαφώς 
καλύτερο από αυτό που βρισκόταν ο προηγούμενος δέκτης (TREES_1), 
ωστόσο και σε αυτήν την περίπτωση δεν απουσιάζουν τα εμπόδια. Δίπλα 
από το σημείο σε απόσταση 10m βρίσκεται το κτίριο της φοιτητικής 
εστίας, ενώ από την απέναντι πλευρά υπάρχει το παρτέρι που εκτείνεται 
μέχρι το Parking Λαμπαδάριο. Κρίθηκε απαραίτητο να διενεργηθεί 
ποιοτικός έλεγχος για τα δορυφορικά δεδομένα του δέκτη 04280 
προκειμένου να ερμηνευθεί η κατάστασή τους.  

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν ιονοσφαιρικές ολισθήσεις φάσεις για 3 
δορυφόρους από τους 39 που καταγράφηκαν συνολικά καθώς και ότι σε 
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μία ή περισσότερες εποχές λείπουν δορυφόροι, έχοντας ως μέγιστη τιμή 
για μια μονάδα του χρόνου τους 5 δορυφόρους. Επιπλέον οι μέσες τιμές 
πολυκλαδικής ανάκλασης μεταξύ των συχνοτήτων L1-L2 και L2-L1 είναι 
αυξημένες αφού λαμβάνουν τις τιμές 0.81m και 0.91m αντίστοιχα. Αυτό 
οφείλεται στα κάγκελα της φοιτητικής εστίας που βρίσκονταν 1-2m 
μακριά από τον δέκτη, καθώς και σε ένα όχημα που ήταν σταθμευμένο 
πλησίον του σημείου. Το διάγραμμα 4.5 προέρχεται από το λογισμικό 
RTKLIB και επιβεβαιώνει τις αυξημένες μέσες τιμές ανάκλασης στις δύο 
συχνότητες. 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Διάγραμμα 4.5 Σφάλμα πολυκλαδικής ανάκλασης στις συχνότητες L1 και 

L2 για το σημείο ST40 
Παρατηρείται ότι τόσο τα πράσινα στίγματα, που αντιπροσωπεύουν την 
ανάκλαση στην συχνότητα L2, όσο και τα μπλε στίγματα, που 
αντιπροσωπεύουν την ανάκλαση στην συχνότητα L1, στην πλειονότητα 
τους ξεπερνούν το 1m. Τέλος αξίζει να αναφερθεί ότι τα σφάλματα DOP 
(Dilution Of Precision) που υπολογίζονται από το λογισμικό για τον 
συγκεκριμένο δέκτη είναι μεγαλύτερα σε σχέση με τα αντίστοιχα 
σφάλματα των υπολοίπων σημείων. Πιο συγκεκριμένα δίνεται ότι το 
σφάλμα της θέσης (PDOP) είναι 1.5m, το οριζοντιογραφικό σφάλμα 
(HDOP) είναι 0.7m, το κατακόρυφο (VDOP) είναι 1.3m και το σφάλμα 
της γεωμετρίας των δορυφόρων (GDOP) είναι 1.8m. 

Η ποιοτική αξιολόγηση των δεκτών 04173 (TREES_1) και 04280 
(ST40) παρουσιάζει παρόμοια προβλήματα και για τους δύο δέκτες. 
Επομένως είναι αναμενόμενο οι αβεβαιότητες των τελικών τους 
συντεταγμένων να κυμαίνονται στα ίδια επίπεδα.  

 
Ο δέκτης 04599 που βρισκόταν στο σημείο ST38 παρουσίασε 

προβλήματα στον προσδιορισμό της προσεγγιστικής του θέσης κατά την 
διάρκεια των μετρήσεων. Αυτό έγινε αντιληπτό από την κίτρινη ένδειξη 
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που υπήρχε, η οποία υποδηλώνει την προσπάθεια καθορισμού της θέσης 
του δέκτη (float). Διενεργήθηκε ποιοτικός έλεγχος στα δεδομένα που 
καταγράφηκαν από τον δέκτη προκειμένου να διευκρινιστεί η παραπάνω 
αδυναμία. Σύμφωνα με τα αποτελέσματά του, ο προσδιορισμός της θέσης 
είναι επιτυχής, ιδιαίτερα στην αρχή των μετρήσεων αφού προσδιορίζεται 
η θέση της κεραίας μέσω μετρήσεων κώδικα στη συγκεκριμένη εποχή. Η 
εξήγηση που δίνεται είναι ότι ο δέκτης απορρίπτει περισσότερα δεδομένα 
λόγω του ορίου της μάσκας αποκοπής που του έχει τεθεί.  

Άλλες πληροφορίες που προέκυψαν από τον ποιοτικό έλεγχο είναι ότι 
στις περισσότερες εποχές λείπουν κατά μέσο όρο 3 δορυφόροι. Τα 
σφάλματα ανάκλασης στις συχνότητες L1 και L2 κυμαίνονται σε 
φυσιολογικά επίπεδα καθώς οι τιμές τους είναι 0.51m και 0.71m 
αντίστοιχα. Τέλος ο μέσος όρος του λόγου SNR για τις συχνότητες L1, 
L2 και L5 γίνεται αποδεκτός με βάση τα όρια που τίθενται σε τέτοιες 
περιπτώσεις.  

 
Με την μέθοδο του απόλυτου εντοπισμού υψηλής ακριβείας (PPP) 

επιλύθηκαν όλα τα σημεία του δικτύου Β. Τα αποτελέσματα της 
επεξεργασίας δίνονται, όπως και προηγουμένως, στο παγκόσμιο σύστημα 
αναφοράς και στο προβολικό σύστημα ΕΓΣΑ '87. Οι επιλύσεις 
παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς και σε αυτό το δίκτυο 
υπήρχαν σημεία σε θέσεις περιορισμένης ορατότητας, ενώ δεν έλειψαν 
ούτε τα προβλήματα σχετικά με την λειτουργία των δεκτών. 

 
Γεωδαιτικές Συντεταγμένες-ITRF 

Σημείο φ (°) λ (°) h (m) 
D3 37.97723844 23.77966834 207.853 
D5 37.97764487 23.77932649 206.484 
M1 37.97750717 23.77926733 207.389 

ST94 37.97645510 23.78092981 211.137 
T1 37.97641848 23.78069367 211.899 

Πίνακας 4.22 RTKLIB- Γεωδαιτικές συντεταγμένες ITRF για το δίκτυο Β  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



88 
 

ΕΓΣΑ '87 
Σημείο x y Η σx (m) (95%) σy (m) (95%) σΗ (m) (95%) 

D3 480500.241 4203025.518 168.593 ±0.057 ±0.057 ±0.072 
D5 480470.324 4203070.683 167.224 ±0.147 ±0.120 ±0.161 
M1 480465.092 4203055.417 168.129 ±0.084 ±0.075 ±0.093 

ST94 480610.825 4202938.343 171.877 ±0.058 ±0.062 ±0.075 
T1 480590.076 4202934.329 172.639 ±0.104 ±0.127 ±0.110 

 
   
 
 

 
 

 
 

 
        
 
 
 
 
Πίνακας 4.23 RTKLIB- Συντεταγμένες x, y στο ΕΓΣΑ ’87 και ορθομετρικά 

υψόμετρα για το δίκτυο Β 
 

Οι αβεβαιότητες εκφράζονται για επίπεδο εμπιστοσύνης 95%, ενώ 
αναφέρονται στο προβολικό επίπεδο αφού πραγματοποιήθηκε ο 
μετασχηματισμός των καμπυλόγραμμων αβεβαιοτήτων. Το σημείο που 
βρισκόταν στη δυσμενέστερη θέση από άποψη εμποδίων στο περιβάλλον 
του ήταν το T1, το οποίο είχε τοποθετηθεί κάτω από ένα πεύκο. Όπως 
είναι αναμενόμενο οι αβεβαιότητες αυτού του σημείου είναι μεγαλύτερες 
σε σχέση με αυτές των υπόλοιπων σημείων. Τα τυπικά σφάλματα των 
υπόλοιπων σημείων κυμαίνονται στα ίδια επίπεδα με εξαίρεση αυτά του 
σημείου D3, τα οποία είναι τα μικρότερα, γεγονός που απαιτεί περαιτέρω 
διερεύνηση.   

Όπως έχει ήδη αναφερθεί και παραπάνω, τα μεγάλα τυπικά σφάλματα 
οφείλονται στην ύπαρξη μεγάλων υπολοίπων-διαφορών μεταξύ των 
επιμέρους λύσεων και των καλλίτερων τιμών των συντεταγμένων. Η 
κατάσταση αυτή επιβεβαιώνεται από το διάγραμμα 4.6 για το σημείο Τ1. 
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Διάγραμμα 4.6 Υπόλοιπα συντεταγμένων για το σημείο T1 
 
 Παρατηρείται ότι για τις πρώτες ώρες των μετρήσεων όλα τα 

υπόλοιπα είναι υψηλά και ιδιαίτερα αυτά του γεωγραφικού μήκους.  Στη 
συνέχεια τα υπόλοιπα του γεωγραφικού πλάτους (Latitude) και του 
γεωμετρικού υψομέτρου (Height) συγκλίνουν προς το μηδέν, ενώ αυτά 
του γεωγραφικού μήκους (Longitude) εξακολουθούν να παρουσιάζουν 
κάποιες μικρές διακυμάνσεις.  

Από τον ποιοτικό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε για αυτόν τον δέκτη 
διαπιστώθηκε ότι υπάρχει αποσπασματική καταγραφή ορισμένων 
δορυφόρων. Με άλλα λόγια αυτό σημαίνει ότι η παρακολούθηση 
ορισμένων δορυφόρων διακόπηκε λόγω εμποδίων και ξεκίνησε ξανά 
όταν δεν παρεμβάλλονταν εμπόδια μεταξύ αυτών και του δέκτη, γεγονός 
που δεν επέτρεπε την εύκολη σύγκλιση της λύσης. Παρακάτω δίνονται 
επιπλέον πληροφορίες που προέκυψαν από τον ποιοτικό έλεγχο.  

 
 Ο μέσος αριθμός δορυφόρων που καταγράφονται στα 2/3 της 

διάρκειας λειτουργίας του δέκτη είναι 17 δορυφόροι. 
 Υπάρχουν ορισμένες ιονοσφαιρικές ολισθήσεις φάσης και 

ανακλάσεις σήματος σε μερικούς δορυφόρους, χωρίς ωστόσο οι 
μέσες τιμές αυτών των μεγεθών για τις συχνότητες L1, L2 και L5 
να ξεπερνούν τις επιτρεπόμενες. 

 Το ποσοστό των ολοκληρωμένων παρατηρήσεων σε σχέση με τις 
διαθέσιμες παρατηρήσεις (>10°) είναι υψηλό, 90%, γεγονός που 
επιβεβαιώνει ότι δεν λείπουν δεδομένα στις περισσότερες εποχές.     

 Ο μέγιστος αριθμός δορυφόρων που βρίσκονται ταυτόχρονα πάνω 
από την μάσκα αποκοπής είναι 20. 
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Όπως έχει ήδη αναφερθεί και παραπάνω ο δέκτης 04555 (Σημείο D3) 
παρουσιάζει μικρές αβεβαιότητες γεγονός που οδήγησε στην 
πραγματοποίηση ποιοτικού ελέγχου για τα δεδομένα του.  Επίσης ο 
δέκτης στο στάδιο της μετρητικής διαδικασίας παρουσίασε προβλήματα 
ως προς τον αριθμό των δορυφόρων που παρακολουθούσε. Πιο 
συγκεκριμένα υπήρχε κίτρινη ένδειξη στους δορυφόρους (5 έως 7) κάτι 
που δεν ήταν λογικό με βάση την θέση του δέκτη. Αφού πέρασαν 45 
λεπτά λειτουργίας και η κατάσταση παρέμενε αμετάβλητη 
πραγματοποιήθηκε αρχικοποίηση του (reset), ωστόσο ούτε πάλι 
αυξήθηκε ο αριθμός των δορυφόρων. Την τελευταία 1 ώρα περίπου των 
μετρήσεων η ένδειξη έγινε πράσινη. Το πρόβλημα αυτό επιβεβαιώθηκε 
από τον ποιοτικό έλεγχο που έγινε στις παρατηρήσεις του δεύτερου 
αρχείου, διάρκειας περίπου 5.5 ωρών. Ο συνολικός αριθμός δορυφόρων 
που καταγράφηκαν είναι 22, ιδιαίτερα μικρός όταν ήταν αναμενόμενο να 
καταγραφούν περίπου 40 δορυφόροι σε αυτήν την διάρκεια λειτουργίας. 
Στο διάγραμμα 4.7 φαίνεται αναλυτικά ο αριθμός των δορυφόρων που 
χρησιμοποιήθηκαν σε κάθε χρονική στιγμή. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι 
το 38% των μετρήσεων του δέκτη έγινε χρησιμοποιώντας 5 δορυφόρους, 
ενώ το 40% έγινε χρησιμοποιώντας 6. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Διάγραμμα 4.7 Αριθμός δορυφόρων που παρακολουθούνταν κάθε χρονική 
στιγμή από τον δέκτη 04555 

 
Άλλα στοιχεία που προέκυψαν από το έλεγχο του συγκεκριμένου 

δέκτη είναι η ύπαρξη υψηλών σφαλμάτων πολυκλαδικής ανάκλασης. 
Μεταξύ των συχνοτήτων L1-L2, L2-L1, L1-L5, L5-L1 τα σφάλματα 
είναι 1.77m, 1.78m, 1.66m και 0.38m αντίστοιχα. Οι τιμές αυτές είναι 
ιδιαίτερα υψηλές σε σύγκριση τόσο με τις πρότυπες τιμές, όσο και με 
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αυτές των άλλων δεκτών. Επίσης ο δέκτης παρουσιάζει πολλές 
ολισθήσεις κύκλων γεγονός που οδήγησε στην πολλαπλή επίλυση των 
ασαφειών φάσης κατά την διάρκεια λειτουργίας του. Τέλος οι μέσες 
τιμές του λόγου SNR (Signal to Ratio) για τις συχνότητες L1, L2 και L5 
είναι αρκετά χαμηλές. Στο διάγραμμα 4.8 παρουσιάζονται με πράσινο 
χρώμα οι τιμές αυτές για τον δέκτη και με κόκκινο χρώμα οι πρότυπες 
τιμές.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Διάγραμμα 4.8 Μέσες τιμές του λόγου SNR στις συχνότητες L1, L2, L5 
 
4.6.2 Εφαρμογή στατικού σχετικού εντοπισμού 

 
Η δεύτερη μέθοδος επεξεργασίας των δεδομένων στο λογισμικό είναι 

αυτή του στατικού σχετικού εντοπισμού. Η εφαρμογή της ήταν αναγκαία 
για το σημείο TREES_2 καθώς η θέση του δεν επιτρέπει την 
χρησιμοποίηση κάποιας άλλης μεθόδου. Επιπλέον αποφασίστηκε να 
επιλυθούν και ορισμένα ακόμα σημεία των δικτύων με αυτό το είδος 
εντοπισμού προκειμένου να είναι δυνατή η πρόβλεψη της ακρίβειας του 
λογισμικού στο σχετικό εντοπισμό. Τα σημεία αυτά είναι το D1, το D2, 
το ST38 και το ST40 από το δίκτυο Α. Η επιλογή των σημείων D2 και 
ST38 ήταν τυχαία, σε αντίθεση με την επιλογή των σημείων D1 και 
ST40. Ο λόγος που επιλέχθηκαν τα δύο τελευταία εξηγείται στην 
επόμενη ενότητα.  

 
Ως σταθμός αναφοράς σε αυτήν την μέθοδο εντοπισμού θα μπορούσε 

να χρησιμοποιηθεί κάποιος μόνιμος σταθμός του ευρωπαϊκού δικτύου 
(EUREF). Ωστόσο κάτι τέτοιο δεν έγινε καθώς ο κοντινότερος σταθμός 
του δικτύου ήταν αυτός του Διονύσου σε απόσταση 17.6km. Θεωρήθηκε 
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ότι το μήκος της βάσης που δημιουργείται είναι μεγάλο και θα επηρεάσει 
την ακρίβεια της λύσης. Επιπλέον η επιλογή και η χρησιμοποίηση 
κάποιου άλλου δέκτη, με κοινό διάστημα λειτουργίας, για αυτό το σκοπό 
δεν ήταν δυνατή, καθώς δεν υπήρχε αντικειμενικό κριτήριο για να 
επιλεχθεί ο κατάλληλος δέκτης. Η λύση σε αυτόν τον προβληματισμό 
δόθηκε από το εργαστήριο Ανώτερης Γεωδαισίας της σχολής. Το 
εργαστήριο διατηρεί στη ταράτσα του κτηρίου Λαμπαδάριο έναν μόνιμο 
δέκτη ο οποίος καταγράφει ημερήσια δεδομένα με ρυθμό καταγραφής 
30sec. Γίνεται επομένως κατανοητό ότι για την ημέρα που 
πραγματοποιήθηκαν οι δορυφορικές μετρήσεις παρήχθησαν τα δεδομένα 
του μόνιμου σταθμού LAMY από το εργαστήριο.  

 
Ενδεικτικά αναφέρονται ότι ο τύπος του δέκτη είναι ProFlex500, ενώ 

ο τύπος της κεραίας είναι MAG111406+CR. Τα δορυφορικά δεδομένα 
που καταγράφονται προέρχονται από τα δορυφορικά συστήματα GPS και 
GLONASS και είναι 2 συχνοτήτων (L1 και L2). Ο ποιοτικός έλεγχος των 
δεδομένων έδειξε ότι παρέχονται παρατηρήσεις καλής ποιότητας καθ όλη 
τη διάρκεια λειτουργίας του δέκτη.  

 
Παρακάτω παρουσιάζονται τα αποτελέσματα αυτής της μεθόδου 

εντοπισμού τόσο στο παγκόσμιο σύστημα αναφοράς (ITRF), όσο και στο 
προβολικό κρατικό σύστημα ΕΓΣΑ '87. 

 
Γεωδαιτικές Συντεταγμένες-ITRF 

Σημείο φ (°) λ (°) h (m) 
D1 37.97426331 23.78193752 232.252 
D2 37.97458318 23.78088795 233.851 

ST38 37.97443654 23.78089748 234.175 
ST40 37.97417316 23.78191772 232.298 

TREES_2 37.97491475 23.78129324 232.600 
Πίνακας 4.24 RTKLIB- Αποτελέσματα του σχετικού εντοπισμού σε 

γεωδαιτικές συντεταγμένες 
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ΕΓΣΑ '87 
Σημείο x (m) y (m) Η (m) σx (m) (95%) σy (m) (95%) σΗ (m) (95%) 

D1 480698.760 4202694.952 193.009 ±0.077 ±0.075 ±0.091 
D2 480606.661 4202730.658 194.608 ±0.086 ±0.070 ±0.096 

ST38 480607.460 4202714.386 194.932 ±0.059 ±0.061 ±0.072 
ST40 480696.997 4202684.954 193.055 ±0.168 ±0.172 ±0.224 

TREES_2 480642.343 4202767.363 193.357 ±0.309 ±0.494 ±0.309 
Πίνακας 4.25 RTKLIB- Αποτελέσματα του σχετικού εντοπισμού σε 

προβολικές συντεταγμένες x, y στο ΕΓΣΑ ’87 και ορθομετρικά υψόμετρα 
 

Οι αβεβαιότητες όλων των συντεταγμένων αναφέρονται στο 
προβολικό επίπεδο προκειμένου να γίνονται αντιληπτές από τον 
αναγνώστη, ενώ εκφράζονται για επίπεδο εμπιστοσύνης 95%. Όπως 
προβλεπόταν οι μεγαλύτερες τυπικές αποκλίσεις απαντώνται στο σημείο 
TREES_2 και έπειτα στο σημείο ST40. Οι τυπικές αποκλίσεις των 
υπολοίπων σημείων είναι κοντινές έχοντας ως μέσο όρο 
οριζοντιογραφικά ±7cm και υψομετρικά ±9cm.  

Παρατηρείται ότι οι αβεβαιότητες του σημείου ST40 είναι αντίστοιχα 
υψηλές με τις αβεβαιότητες που προέκυψαν από τη μέθοδο του απόλυτου 
εντοπισμού υψηλής ακρίβειας (PPP). Αυτό σημαίνει ότι ο θόρυβος που 
περιλαμβάνεται στις μετρήσεις αυτού του δέκτη επηρεάζει με τον ίδιο 
τρόπο και τις δύο μεθόδους εντοπισμού.  

 
Η ιδιαίτερη τοποθεσία του δέκτη 04626 (TREES_2) δεν επέτρεψε τη 

χρησιμοποίηση του σταθμού LAMY, καθώς τα αποτελέσματα που 
προέκυπταν απέκλιναν σημαντικά από την ακριβή θέση του σημείου. Για 
το λόγο αυτό αποφασίστηκε να χρησιμοποιηθεί, ως σταθμός αναφοράς 
κάποιος από τους δέκτες που μετρούσαν εκείνη την ώρα. Έπειτα από 
δοκιμαστικές επιλύσεις διαπιστώθηκε ότι η καλύτερη επιλογή, με βάση 
τα αποτελέσματα που προέκυπταν, ήταν αυτός που βρισκόταν στο σημείο 
ST94. Παρότι τα σημεία αυτά ανήκουν σε διαφορετικά δίκτυα 
παρουσιάζουν κοινό διάστημα δορυφορικών μετρήσεων διάρκειας 4 
ωρών και 20 λεπτών. Ως συντεταγμένες για τoν σταθμό αναφοράς 
(σημείο ST94) χρησιμοποιήθηκαν αυτές που είχαν προκύψει από την 
επίλυση της διαδικτυακής υπηρεσίας CSRS. Η επίλυση των ασαφειών 
φάσης για το δορυφορικό σύστημα GPS ήταν συνεχής και συνδυαστική, 
ενώ για το δορυφορικό σύστημα GLONASS ήταν σταθερή καθώς οι δύο 
δέκτες είναι της ίδιας εταιρίας.   

Όπως έχει ήδη αναφερθεί οι μεγάλες τυπικές αποκλίσεις οφείλονται 
κατά κύριο λόγο στην ύπαρξη μεγάλων υπολοίπων. Από την σύγκριση 
του διαγράμματος 4.9 με τα αντίστοιχα διαγράμματα που παρουσιάζονται 
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παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι τα υπόλοιπα αυτά είναι μεγάλα σε όλη 
τη διάρκεια λειτουργίας του δέκτη. Το γεωγραφικό πλάτος και το 
γεωμετρικό υψόμετρο συγκλίνουν συνεχώς προς το μηδέν, ενώ το 
γεωγραφικό μήκος παρουσιάζει έντονες αποκλίσεις κυρίως την πρώτη 1h 
30min των μετρήσεων. Τα διάσπαρτα στίγματα που φαίνονται στο 
διάγραμμα οφείλονται στην διακοπή της επικοινωνίας του δέκτη με τους 
δορυφόρους με αποτέλεσμα να απαιτείται επανέναρξη επίλυσης των 
ασαφειών φάσης. Στην εξαγωγή των τελικών τυπικών αποκλίσεων 
συμμετείχαν όλα τα υπόλοιπα που ήταν μικρότερα από 20cm. Ο λόγος 
που δεν χρησιμοποιήθηκε το όριο που είχε τεθεί αρχικά (12cm) είναι ότι 
απορριπτόταν μεγάλος αριθμός παρατηρήσεων, γεγονός που επηρέαζε 
την αντικειμενικότητα της λύσης.  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Διάγραμμα 4.9 Υπόλοιπα συντεταγμένων του σημείου TREES_2 
 

Απαραίτητη ήταν και σε αυτήν την περίπτωση η πραγματοποίηση 
ποιοτικού ελέγχου στα δεδομένα του δέκτη, προκειμένου να 
διαπιστωθούν όλα τα σφάλματα που εισέρχονται στις μετρήσεις εξαιτίας 
του περιβάλλοντός του.  

Οι περισσότεροι δορυφόροι των δορυφορικών συστημάτων GPS και 
GLONASS παρουσιάζουν έντονες ιονοσφαιρικές ολισθήσεις φάσης και 
ανακλάσεις σήματος κυρίως στις συχνότητες L1 και L2.  

Στις περισσότερες εποχές λείπουν κατά μέσο όρο 4 δορυφόροι 
γεγονός που υποδεικνύει την αδυναμία σύνδεσης του δέκτη με αυτούς. Η 
καθυστέρηση στην διάδοση του σήματος λόγω της ιονοσφαιρικής 
επίδρασης σε συνδυασμό με τα εμπόδια (βλάστηση) που υπάρχουν γύρω 
από τον δέκτη προκαλούν έναν μεγάλο αριθμό κύκλων ολίσθησης (cycle 
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slips). Με άλλα λόγια αυτό σημαίνει ότι υπάρχει απώλεια ενός άγνωστου 
ακέραιου αριθμού κύκλων της φέρουσας συχνότητας εξαιτίας των 
διαλείψεων του σήματος.  

Επιπλέον από την ποιοτική ανάλυση προέκυψαν υψηλές μέσες τιμές 
σφαλμάτων πολυκλαδικής ανάκλασης καθώς και μέσοι όροι SNR που 
διαφέρουν από τις φυσιολογικές τους τιμές. Οι μέσες τιμές ανάκλασης 
του σήματος μεταξύ των συχνοτήτων L1-L2, L2-L1, L1-L5, L5-L1 είναι 
1.63m, 1.69m, 1.81m, 1.40m αντίστοιχα. Ο μέσος όρος σήματος/θόρυβο 
για τις συχνότητες L1, L2 και L5 είναι 28.77, 25.77 και 41.94 αντίστοιχα. 
Τέλος αναφέρεται ότι το ποσοστό των πραγματοποιηθέντων 
παρατηρήσεων (complete observations) προς τις δυνατές παρατηρήσεις 
(possible observations) είναι 73% γεγονός που δείχνει ότι ο δέκτης 
αδυνατούσε να καταγράψει ένα μεγάλο ποσοστό διαθέσιμων 
παρατηρήσεων οι οποίες βρίσκονταν πάνω από την μάσκα αποκοπής. 
 

Με την ολοκλήρωση της περιγραφής και αυτής της μεθόδου 
εντοπισμού ολοκληρώνεται και το παρών κεφάλαιο στο οποίο 
παρουσιάζονται όλα τα αποτελέσματα της επεξεργασίας. Από τα 11 
συνολικά σημεία των δικτύων δεν έχουν παρουσιαστεί τα αποτελέσματα 
των ποιοτικών ελέγχων για 5 από αυτά. Εάν αυτό κριθεί απαραίτητο από 
την αξιολόγηση τους θα παρουσιαστούν στην επόμενη ενότητα.    
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 
 

 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 
RTKLIB 

 
 

5.1 Γενικά 
 
Σε αυτήν την ενότητα θα πραγματοποιηθεί η αξιολόγηση του 

ελεύθερου λογισμικού ανοιχτού κώδικα RTKLIB. Όλα τα αποτελέσματα 
που προέκυψαν από τις επιλύσεις του προγράμματος θα συγκριθούν με 
τα αντίστοιχα αποτελέσματα που έχουν προκύψει τόσο από τις 
διαδικτυακές υπηρεσίες ανάλυσης, όσο και από την επίγεια συνόρθωση. 
Σε πρώτη φάση θα συγκριθούν τα αποτελέσματα του απόλυτου 
εντοπισμού υψηλής ακρίβειας (PPP), και σε δεύτερη φάση τα 
αποτελέσματα του στατικού σχετικού εντοπισμού. Σκοπός όλων των 
συγκρίσεων είναι να απαντηθούν δύο βασικά ερωτήματα: 

 
Μπορεί το RTKLIB να επιλύσει επιτυχώς δορυφορικά δεδομένα με 

αυτές τις μεθόδους για όλα τα περιβάλλοντα μετρήσεων;  
Αν ναι, ποια είναι η ακρίβεια του λογισμικού οριζοντιογραφικά και 

υψομετρικά σε κάθε μέθοδο; 
 
Τέλος εκτός από την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων θα 

πραγματοποιηθεί και μια σύντομη σύνοψη των χαρακτηριστικών του 
προγράμματος προκειμένου ο αναγνώστης διαβάζοντάς την να εξάγει 
γρήγορα τα συμπεράσματα του.  

 
5.2 Σύγκριση των αποτελεσμάτων του ελεύθερου λογισμικού 

 
Οι συγκρίσεις που λαμβάνουν χώρα παρακάτω γίνονται στο 

προβολικό σύστημα αναφοράς ΕΓΣΑ '87 προκειμένου να είναι 
κατανοητές από τον αναγνώστη οι διαφορές που δημιουργούνται μεταξύ 
των σημείων. Επιπλέον οι τυπικές αποκλίσεις των διαφορών αναφέρονται 
και αυτές στο προβολικό επίπεδο, ενώ εκφράζονται για επίπεδο 
εμπιστοσύνης 95%. Ο υπολογισμός των τυπικών αποκλίσεων ισούται με 
την ρίζα του αθροίσματος των τετραγώνων των επιμέρους τυπικών 
σφαλμάτων.  
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5.2.1 Μέθοδος PPP 
 
Αρχικά παρατίθενται οι συγκρίσεις της μεθόδου PPP με τις υπηρεσίες 

CSRS και AUSPOS καθώς και με την συνόρθωση των επίγειων 
δεδομένων. Ξεκινώντας από την σύγκριση με την καναδική υπηρεσία 
παρατίθενται οι πίνακες 5.1 και 5.2. 

 
Διαφορές συντεταγμένων x, y και ορθομετρικών υψομέτρων 

Σημείο Δx (m) Δy (m) ΔH (m) σΔx (m) (95%) σΔy (m) (95%) σΔH (m) (95%) 
D1 0.084 0.013 0.019 ±0.058 ±0.067 ±0.071 
D2 0.055 0.003 0.022 ±0.072 ±0.072 ±0.086 

ST38 0.060 0.013 0.040 ±0.076 ±0.082 ±0.098 
ST40 0.120 0.010 0.103 ±0.096 ±0.083 ±0.105 

TREES_1 0.068 0.009 0.049 ±0.084 ±0.093 ±0.105 
LAMP 0.051 0.015 0.008 ±0.079 ±0.074 ±0.097 

Πίνακας 5.1 Διαφορές PPP με CSRS για το δίκτυο Α και το σταθμό 
LAMP 

 
Όπως φαίνεται από τον παραπάνω πίνακα τα αποτελέσματα των 

περισσότερων σημείων είναι συμβατά με τα αποτελέσματα της 
υπηρεσίας CSRS. Οι επιλύσεις του RTKLIB που δεν είναι συμβατές 
αφορούν τα σημεία D1 και ST40. Πιο συγκεκριμένα στα δύο τελευταία 
σημεία απαντώνται διαφορές στις τετμημένες τους μεγαλύτερες από τα 
αντίστοιχα τυπικά τους σφάλματα κατά 2.5cm. Παρατηρείται ότι και στις 
υπόλοιπες θέσεις οι μεγαλύτερες διαφορές παρατηρούνται στην 
τετμημένη τους, χωρίς ωστόσο να ξεπερνούν το αντίστοιχο τυπικό 
σφάλμα. Οι υψομετρικές διαφορές όλων των σημείων είναι μικρότερες 
από τις αβεβαιότητες τους, ενώ χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι 
αυτές των συμβατών αποτελεσμάτων κυμαίνονται από 1-5cm.  

 
Η μη συμβατότητα των αποτελεσμάτων για το σημείο ST40 οφείλεται 

κυρίως στο μεγάλο αριθμό σφαλμάτων που υπεισέρχονται στην 
μετρητική διαδικασία από το περιβάλλον των μετρήσεων. Με άλλα λόγια 
γίνεται κατανοητό ότι σε τέτοιες συνθήκες μετρήσεων η θέση του δέκτη 
δεν μπορεί να προσδιοριστεί επιτυχώς αποκλειστικά από τις δικές του 
μετρήσεις.   

 
Εκτός από το προαναφερθέν σημείο, μη αποδεκτή ήταν και η διαφορά 

που παρουσιάστηκε στην τετμημένη του D1. Με αφορμή αυτό το γεγονός 
διενεργήθηκε ποιοτικός έλεγχος στις παρατηρήσεις του δέκτη 04257. 
Διαπιστώθηκε ότι τα δεδομένα του είναι καλής ποιότητας με εξαίρεση 
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ορισμένες ιονοσφαιρικές ολισθήσεις και ανακλάσεις σήματος (στην L1 
συχνότητα) που καταγράφονται στα σήματα μερικών δορυφόρων για 
συγκεκριμένες εποχές. Επομένως η ύπαρξη αυτής της διαφοράς στη 
τετμημένη του σημείου D1 δεν δικαιολογείται από τα αποτελέσματα του 
ποιοτικού ελέγχου. Ωστόσο πρέπει να αναφερθεί ότι το σημείο D1   
βρίσκεται σε κοντινή απόσταση (7m) από το ST40 που εμφανίζει 
αντίστοιχη συμπεριφορά. Μια πιθανή εξήγηση λοιπόν για την μη 
αποδεκτή διαφορά είναι αφενός η ακαταλληλότητα της θέσης του 
σημείου, αφετέρου η κακή γεωμετρία των δορυφόρων που 
παρακολουθούνταν.  

 
Στα θετικά της σύγκρισης που πραγματοποιήθηκε παραπάνω 

συμπεριλαμβάνονται οι επιλύσεις για τα σημεία LAMP και TREES_1. 
Όπως φαίνεται στον πίνακα 5.1 το πρώτο από αυτά τα σημεία 
παρουσιάζει τις μικρότερες διαφορές γεγονός που οφείλεται σε μεγάλο 
βαθμό στην πλεονεκτική θέση του. Χαρακτηριστικό είναι ότι το 
υψόμετρο του έχει προσδιοριστεί με υψηλή ακρίβεια καθώς διαφέρει από 
αυτό της Καναδικής υπηρεσίας κατά 8mm. Ο δέκτης 04173 (TREES_1) 
υπενθυμίζεται ότι είχε τοποθετηθεί μέσα σε ένα παρτέρι και 
περιβαλλόταν από υψηλή βλάστηση. Παρόλο που είχε θεωρηθεί πως η 
επίλυση του με αυτή την μέθοδο εντοπισμού (PPP) δεν θα ήταν επιτυχής, 
παρατηρείται πως συμβαίνει το αντίθετο και πως η θέση του 
προσδιορίζεται οριζοντιογραφικά με αβεβαιότητα ±8cm και υψομετρικά 
με αβεβαιότητα ±10cm. 

 
Διαφορές συντεταγμένων x, y και ορθομετρικών υψομέτρων 

Σημείο Δx (m) Δy (m) ΔH (m) σΔx (m) (95%) σΔy (m) (95%) σΔH (m) (95%) 
D3 0.013 0.007 0.197 ±0.351 ±0.275 ±1.768 
D5 0.035 0.002 0.015 ±0.147 ±0.120 ±0.161 
M1 0.032 0.006 0.038 ±0.084 ±0.076 ±0.094 

ST94 0.005 0.002 0.004 ±0.058 ±0.063 ±0.076 
T1 0.046 0.041 0.034 ±0.104 ±0.127 ±0.111 

Πίνακας 5.2 Διαφορές PPP με CSRS για το δίκτυο Β 
 

Στον παραπάνω πίνακα δίνονται όλες οι διαφορές της μεθόδου PPP με 
την επίλυση της υπηρεσίας CSRS καθώς και οι αντίστοιχες τυπικές τους 
αποκλίσεις για τα σημεία του δικτύου Β. Όπως φαίνεται οι δύο επιλύσεις 
είναι συμβατές για όλα τα σημεία καθώς δεν υπάρχουν διαφορές που να 
είναι μεγαλύτερες από τις τυπικές τους αποκλίσεις. Ωστόσο πρέπει να 
διευκρινιστεί ότι η συμβατότητα της επίλυσης για το σημείο D3 είναι 
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υποκειμενική μιας και οι αβεβαιότητες που δίνονται από την Καναδική 
υπηρεσία είναι αρκετά υψηλές.  

 
Οι μεγαλύτερες διαφορές απαντώνται στο σημείο T1, το οποίο είχε 

τοποθετηθεί κοντά σε δέντρο. Ο προσδιορισμός του παρότι δεν ήταν 
αρκετά εύκολος, κρίνεται τελικά επιτυχής μιας και προσδιορίζεται με 
αβεβαιότητα ±11cm τόσο οριζοντιογραφικά, όσο και υψομετρικά.  

 
Συγκρίνοντας τους δύο τελευταίους πίνακες (5.1 και 5.2) 

διαπιστώνεται ότι οι διαφορές του δεύτερου είναι αρκετά μικρότερες από 
τις διαφορές του πρώτου τόσο οριζοντιογραφικά, όσο και υψομετρικά. Η 
πιθανότερη εξήγηση σε αυτό είναι ότι το περιβάλλον στο οποίο έχουν 
τοποθετηθεί τα σημεία του δικτύου Β είναι καταλληλότερο για την 
διεξαγωγή δορυφορικών μετρήσεων.   

 
   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Διάγραμμα 5.1 Μέσος όρος διαφορών και τυπικών αποκλίσεων κατά x, y, 

H 
 

Στο διάγραμμα 5.1 συγκεντρώνονται όλα τα αποτελέσματα 
προκειμένου να είναι δυνατόν να εξαχθούν άμεσα συμπεράσματα. Οι 
τιμές που συμπεριλαμβάνονται στους μέσους όρους του παραπάνω 
διαγράμματος αφορούν όλα τα σημεία για τα οποία η σύγκριση με την 
υπηρεσία του Καναδά ήταν αποδεκτή. Σημειώνεται πως το σημείο D3 
δεν έχει συμπεριληφθεί στο διάγραμμα λόγω τον μεγάλων αβεβαιοτήτων 
του. 

 
Σε επόμενο στάδιο πραγματοποιείται η σύγκριση των αποτελεσμάτων 

της μεθόδου PPP με τα αποτελέσματα της υπηρεσίας AUSPOS. 



101 
 

Διαπιστώθηκε κατά την σύγκριση των δύο διαδικτυακών υπηρεσιών (βλ. 
ενότητα 4.3) ότι τα αποτελέσματά τους δεν διαφέρουν σημαντικά. 
Επομένως είναι λογικό στην πλειονότητα των σημείων να μην 
παρουσιάζονται μεγάλες διαφορές.  

 
Διαφορές συντεταγμένων x, y και ορθομετρικών υψομέτρων 

Σημείο Δx (m) Δy (m) ΔH (m) σΔx (m) (95%) σΔy (m) (95%) σΔH (m) (95%) 
D1 0.093 0.020 0.037 ±0.059 ±0.067 ±0.074 
D2 0.055 0.010 0.021 ±0.073 ±0.072 ±0.088 

ST38 0.075 0.013 0.059 ±0.077 ±0.082 ±0.102 
ST40 0.132 0.008 0.149 ±0.096 ±0.083 ±0.108 

TREES_1 0.077 0.017 0.059 ±0.085 ±0.093 ±0.108 
LAMP 0.062 0.019 0.004 ±0.079 ±0.073 ±0.097 

 
 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 5.3 Διαφορές PPP με AUSPOS για το δίκτυο Α και το σταθμό 
LAMP 

Οι επιλύσεις των σημείων D1 και ST40 από το RTKLIB με την 
μέθοδο του απόλυτου εντοπισμού υψηλής ακρίβειας (PPP) δεν είναι 
συμβατές με τις αντίστοιχες επιλύσεις της Αυστραλιανής υπηρεσίας. 
Ωστόσο τα αποτελέσματα των υπόλοιπων σημείων γίνονται αποδεκτά 
μιας και οι διαφορές δεν ξεπερνούν τις τυπικές τους αποκλίσεις. 

    
Το σημείο D1 όπως και προηγουμένως παρουσιάζει μια μη 

δικαιολογημένη διαφορά στην τετμημένη του μεγαλύτερη από το τυπικό 
της σφάλμα κατά 3cm. Το γεγονός ότι συμφωνούν οι δύο συγκρίσεις 
τόσο στην μη συμβατότητα, όσο και στο μέγεθος της απόκλισης 
υποδηλώνει την αδυναμία εφαρμογής της μεθόδου PPP σε αυτό το 
σημείο. Το τελικό συμπέρασμα θα εξαχθεί εφόσον πραγματοποιηθεί και 
η σύγκριση με την επίγεια επίλυση.  
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Η διαφορά στην τετμημένη του σημείου ST40 αποκλίνει κατά 3.5cm 

από την τυπική της απόκλιση, ενώ αντίστοιχη απόκλιση παρατηρείται και 
στο υψόμετρο του σημείου. Τα αποτελέσματα αυτά συμφωνούν με την 
προηγούμενη σύγκριση (υπηρεσία CSRS), έχοντας ως διαφορά ότι σε 
εκείνη την περίπτωση δεν υπήρχε απόκλιση στο υψόμετρο. 
Ανατρέχοντας στο κεφάλαιο 4 και συγκεκριμένα στις συγκρίσεις των 
διαδικτυακών υπηρεσιών παρατηρείται ότι δεν υπάρχει συμβατότητα 
μεταξύ των δύο επιλύσεων για αυτό το σημείο. Όλα τα παραπάνω 
οδηγούν στην απουσία ακριβής λύσης. Το γεγονός αυτό οφείλεται στην 
θέση που τοποθετήθηκε ο δέκτης καθώς δεν του επιτρεπόταν να 
λαμβάνει δορυφορικά δεδομένα καλής ποιότητας. 

 
Ο προσδιορισμός του σημείου TREES_1 γίνεται αποδεκτός με βάση 

τις διαφορές και τις τυπικές αποκλίσεις που υπολογίζονται. Η θέση του 
σημείου προσδιορίζεται ικανοποιητικά για επίπεδο εμπιστοσύνης 95% 
καθώς τα αποτελέσματα των διαδικτυακών υπηρεσιών είναι συμβατά 
τόσο μεταξύ τους, όσο και με την επίλυση PPP που γίνεται από το 
RTKLIB. Σημαντικός παράγοντας για τον προσδιορισμό της θέσης του 
σημείου ήταν ο καθορισμός των σωστών παραμέτρων και η εισαγωγή 
των απαραίτητων προϊόντων ακριβείας πριν από την έναρξη της 
επίλυσης.    

 
Από τον πίνακα 5.3 παρατηρείται ότι το σημείο LAMP παρουσιάζει, 

όπως και προηγουμένως, μικρές διαφορές με την επίλυση της υπηρεσίας 
AUSPOS. Αξίζει να αναφερθεί ότι η επίλυση του λογισμικού είναι 
συμβατή με κάθε διαδικτυακή υπηρεσία, παρότι τα αποτελέσματα τους 
δεν είναι συμβατά μεταξύ τους. Τέλος σημειώνεται ότι η επεξεργασία 
των δεδομένων αυτού του δέκτη ήταν εύκολη, χωρίς να απαιτεί τον 
καθορισμό ιδιαίτερων παραμέτρων μιας και οι μετρήσεις του ήταν καλής 
ποιότητας.  

 
Τα αποτελέσματα του δικτύου Β παρουσιάζονται στον πίνακα 5.4 και 

δεν διαφέρουν σημαντικά από αυτά του πίνακα 5.2. οι επιλύσεις όλων 
των σημείων είναι συμβατές με τις λύσεις που προέρχονται από την 
υπηρεσία AUSPOS, με εξαίρεση αυτή του σημείου D3. 
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Διαφορές συντεταγμένων x, y και ορθομετρικών υψομέτρων  

Σημείο Δx (m) Δy (m) ΔH (m) σΔx (m) (95%) σΔy (m) (95%) σΔH (m) (95%) 
D3 0.036 0.008 0.104 ±0.059 ±0.059 ±.098 
D5 0.034 0.013 0.004 ±0.147 ±0.120 ±0.163 
M1 0.040 0.004 0.037 ±0.085 ±0.075 ±0.096 

ST94 0.000 0.011 0.005 ±0.059 ±0.062 ±0.079 
T1 0.060 0.027 0.043 ±0.105 ±0.127 ±0.113 

 
 

 

 

 

 

 

Πίνακας 5.4 Διαφορές PPP με AUSPOS για το δίκτυο Β 

Στο σημείο D3 υπάρχει μια διαφορά στο υψόμετρο η οποία είναι 
μεγαλύτερη από το τυπικό της σφάλμα κατά 6mm. Ο προσδιορισμός του 
οριζοντιογραφικά είναι ικανοποιητικός καθώς τόσο προηγουμένως 
(σύγκριση με CSRS), όσο και τώρα οι διαφορές κατά Χ και Υ 
κυμαίνονταν στα 2cm. Ωστόσο είναι εμφανές ότι ο προσδιορισμός του 
υψομέτρου του παρουσιάζει προβλήματα. Τοποθετώντας τα επιμέρους 
υψόμετρα που υπολογίσθηκαν από το RTKLIB σε ένα διάγραμμα 
διαπιστώθηκε ότι η μεταβολή τους είναι έντονη για το πρώτο 2ώρο των 
μετρήσεων. Με άλλα λόγια υπάρχει αδυναμία στον προσδιορισμό ενός 
μέσου αντικειμενικού υψομέτρου με την μέθοδο του απόλυτου 
εντοπισμού. Μια ακόμα επιβεβαίωση της παραπάνω διαπίστωσης είναι η 
μεγάλη αβεβαιότητα που υπολογίζεται για το υψόμετρο του σημείου από 
την υπηρεσία CSRS, η οποία ξεπερνάει το 1m. 
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Διάγραμμα 5.2 Γεωμετρικά υψόμετρα για το σημείο D3 

 
Εκτός από το σημείο D3 μεγάλες διαφορές παρουσιάζονται και στο 

T1, οι οποίες ωστόσο δικαιολογούνται από τις τυπικές τους αποκλίσεις. 
Το περιβάλλον των μετρήσεων αυτού του δέκτη είναι παρόμοιο με αυτό 
του σημείου TREES_1 γεγονός που θα συνδράμει στην αξιολόγηση της 
μεθόδου PPP σε τέτοιες συνθήκες μετρήσεων.   

 
Οι επιλύσεις των υπολοίπων σημείων γίνονται αποδεκτές κάτι που 

αναμενόταν αφού δεν παρουσιάζουν κάποια ιδιαιτερότητα είτε ως προς 
την θέση τους, είτε ως προς τις μετρήσεις τους.  

 
Η κατασκευή ενός διαγράμματος που να συνοψίζει τα αποτελέσματα 

αυτής της σύγκρισης θα έμοιαζε σε μεγάλο βαθμό με το διάγραμμα 5.1 
για αυτό και δεν κατασκευάζεται. Οι συνολικοί μέσοι όροι των διαφορών 
και των τυπικών τους αποκλίσεων είναι σχεδόν ίδιοι με αυτούς της 
προηγούμενης σύγκρισης. Η μόνη διαφορά που υπάρχει είναι στον μέσο 
όρο της τυπικής απόκλισης των υψομέτρων, ο οποίος είναι 11cm.  

 
Η ολοκλήρωση αυτής της ενότητας γίνεται με την παρουσίαση των 

αποτελεσμάτων από την σύγκριση της μεθόδου PPP με την επίγεια 
επίλυση (πίνακες 5.5 και 5.6). Υπενθυμίζεται ότι η συμβατότητα της 
συνόρθωσης με τις υπηρεσίες ανάλυσης δεν ήταν καθολική αλλά ίσχυε 
σε ορισμένα μόνο σημεία. Αντίστοιχα είναι και τα αποτελέσματα που 
αναμένονται από αυτήν την σύγκριση μιας και οι επιλύσεις της μεθόδου 
PPP είναι σε μεγάλο βαθμό συμβατές με αυτές των υπηρεσιών ανάλυσης. 
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Διαφορές συντεταγμένων x, y και ορθομετρικών υψομέτρων 

Σημείο Δx (m) Δy (m) ΔH (m) σΔx (m) (95%) σΔy (m) (95%) σΔH (m) (95%) 
D1 0.080 0.014 0.055 ±0.058 ±0.066 ±0.069 
D2 0.031 0.023 0.009 ±0.072 ±0.072 ±0.085 

ST38 0.060 0.013 0.040 ±0.076 ±0.082 ±0.097 
ST40 0.092 0.177 0.134 ±0.096 ±0.083 ±0.103 

TREES_1 0.089 0.014 0.182 ±0.084 ±0.093 ±0.104 
Πίνακας 5.5 Διαφορές PPP με την επίγεια επίλυση για το δίκτυο Α 

 
Όπως προβλεπόταν η επίλυση των σημείων D1 και ST40 δεν είναι 

συμβατή ούτε με τα αποτελέσματα της συνόρθωσης. Για ακόμα μια φορά 
η τετμημένη του σημείου D1 είναι σταθερά μεγαλύτερη από την τυπική 
της απόκλιση γεγονός που δηλώνει την πιθανή ύπαρξη κάποιου 
συστηματικού σφάλματος στην μετρητική διαδικασία. Αυτό το σφάλμα 
έχει ως αποτέλεσμα να καθίσταται αδύνατη η επιτυχής εφαρμογή της 
μεθόδου PPP στο σημείο D1. Ωστόσο θα ήταν σημαντικό να διερευνηθεί 
η δυνατότητα απαλοιφής αυτού του σφάλματος εάν εφαρμοστεί άλλης 
μέθοδος δορυφορικού εντοπισμού, όπως αυτή του στατικού σχετικού.  

 
Παρότι μέχρι στιγμής η τετμημένη του σημείου ST40 απέκλινε από 

την τυπική της απόκλιση, παρατηρείται ότι στην προκειμένη περίπτωση 
αυτό συμβαίνει για την τεταγμένη του σημείου. Η διαφορά είναι αρκετά 
μεγαλύτερη από την αβεβαιότητα της, σχεδόν διπλάσια, και δηλώνει την 
διαφορετική προσέγγιση του σημείου από τις δύο μεθόδους. Η εξαγωγή 
της ορθότερης λύσης για το σημείο αυτό δεν είναι δυνατή μιας και όλες 
οι μέθοδοι διαφωνούν μεταξύ τους. Ωστόσο σε τέτοια περιβάλλοντα 
μετρήσεων θα πρέπει να εμπιστεύονται περισσότερο οι επίγειες 
γεωδαιτικές μέθοδοι.  

 
Εκτός από τα σημεία D1 και ST40, μη συμβατή είναι και η επίλυση 

του σημείου TREES_1 αφού η τετμημένη και το υψόμετρό του 
ξεπερνούν τις τυπικές τους αποκλίσεις κατά 5mm και 8cm αντίστοιχα. Η 
διαφορά στην τετμημένη μπορεί να χαρακτηριστεί και οριακή αν ληφθεί 
υπόψη η διαφορετικότητα μέτρησης των δύο μεθόδων. Ο προσδιορισμός 
του υψομέτρου είναι γενικά δύσκολος με τη μέθοδο του δορυφορικού 
εντοπισμού και συνήθως αποφεύγεται να πραγματοποιείται παρά μόνο σε 
ειδικές περιπτώσεις. Το περιβάλλον του δέκτη δυσκολεύει ακόμα 
περισσότερο αυτόν τον προσδιορισμό με αποτέλεσμα να δημιουργείται η 
παραπάνω διαφορά. Παρατηρείται ότι κατά τις συγκρίσεις με τις 
υπηρεσίες ανάλυσης οι διαφορές αυτές δεν είχαν παρουσιαστεί. Αυτό 
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οφείλεται στο γεγονός ότι τόσο οι διαδικτυακές υπηρεσίες, όσο και το 
RTKLIB χρησιμοποιούν τα ίδια δορυφορικά δεδομένα τα οποία 
εμπεριέχουν και τα ίδια σφάλματα, με αποτέλεσμα να μην εμφανίζεται η 
επίδραση τους στις τελικές συγκρίσεις.   

 
Τα σημεία D2 και ST38 είχαν τοποθετηθεί σε σημεία με ανοιχτό 

ορίζοντα και η κοντινή τους απόσταση (10m) τους επέτρεπε την λήψη 
ίδιων δορυφορικών δεδομένων καλής ποιότητας. Διαπιστώνεται ότι οι 
διαφορές αυτών των σημείων είναι μικρότερες από τις αντίστοιχες 
διαφορές στις προηγούμενες συγκρίσεις γεγονός που επιβεβαιώνει τον 
ακριβή προσδιορισμό τους. 

 
Στον πίνακα 5.6 δίνονται οι διαφορές και οι τυπικές τους αποκλίσεις 

που προέκυψαν από την σύγκριση της μεθόδου PPP με την επίγεια 
συνόρθωση για το δίκτυο Β. Τα σημεία D3, ST94 και T1 παρουσιάζουν 
διαφορές που ξεπερνούν τις τυπικές τους αποκλίσεις με αποτέλεσμα η 
επίλυση τους να μην είναι συμβατή με αυτήν της συνόρθωσης.  

 
Διαφορές συντεταγμένων x, y και ορθομετρικών υψομέτρων 

Σημείο Δx (m) Δy (m) ΔH (m) σΔx (m) (95%) σΔy (m) (95%) σΔH (m) (95%) 
D3 0.045 0.029 0.074 ±0.057 ±0.057 ±0.072 
D5 0.039 0.010 0.008 ±0.147 ±0.120 ±0.161 
M1 0.032 0.006 0.038 ±0.084 ±0.075 ±0.093 

ST94 0.003 0.122 0.081 ±0.059 ±0.063 ±0.075 
T1 0.067 0.174 0.126 ±0.105 ±0.127 ±0.110 

Πίνακας 5.6 Διαφορές PPP με την επίγεια επίλυση για το δίκτυο Β 
 

Το πρώτο από αυτά αποκλίνει στην υψομετρική του διαφορά κατά 
2mm. Με αυτόν τον τρόπο επιβεβαιώνεται η προηγούμενη αναφορά ότι ο 
οριζοντιογραφικώς του προσδιορισμός είναι ικανοποιητικός από την 
μέθοδο του απόλυτου εντοπισμού υψηλής ακρίβειας. Ωστόσο 
παρατηρείται ότι παρόλα τα σφάλματα που υπάρχουν στις μετρήσεις, το 
υψόμετρο του σημείου διαφέρει οριακά από αυτό που υπολογίστηκε με 
την μέθοδο της τριγωνομετρικής υψομετρίας. Πιθανόν ο προσδιορισμός 
των συντεταγμένων του σημείου να ήταν περισσότερο ακριβής αν είχαν 
χρησιμοποιηθεί κατά την επίλυση και δορυφορικά δεδομένα άλλου 
σταθμού (σχετικός εντοπισμός). 

 
Οι διαφορές του σημείου ST94 στην προκειμένη περίπτωση κρίνονται 

μη αποδεκτές, σε αντίθεση με τις προηγούμενες περιπτώσεις. Κατά την 
σύγκριση της συνόρθωσης με τις υπηρεσίες ανάλυσης παρατηρήθηκαν 
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διαφορές αντίστοιχου μεγέθους για το συγκεκριμένο σημείο. Οι λογικές 
εξηγήσεις σε αυτό το πρόβλημα είναι δύο. Είτε περιέχεται κάποιο 
συστηματικό σφάλμα στις δορυφορικές μετρήσεις και εκδηλώνεται στις 
συγκρίσεις με την συνόρθωση, είτε συμβαίνει το αντίθετο. Εάν συνέβαινε 
το δεύτερο το σφάλμα αυτό θα οφειλόταν σε ανθρώπινο λάθος και θα 
είχε ανιχνευθεί και διορθωθεί. Μπορεί ωστόσο να υπήρξε και κάποια 
μετακίνηση του τρίποδα πάνω από το σημείο και να μεταβλήθηκε η 
κέντρωση του, γεγονός που δεν επιτρέπει κάποια διόρθωση μιας και οι 
μετρήσεις διεξήχθησαν μια φορά. Η πιθανότερη όμως εξήγηση είναι να 
ισχύει η πρώτη εναλλακτική και το σφάλμα αυτό να μην μπορεί να 
ανιχνευθεί. 

 
Οι διαφορές στην τεταγμένη και στο υψόμετρο του σημείου Τ1 

ξεπερνούν τις τυπικές τους αποκλίσεις κατά 4.5cm και 1.5cm αντίστοιχα. 
Με άλλα λόγια ο δορυφορικός προσδιορισμός της οριζοντιογραφικής 
θέσης του σημείου διαφέρει σημαντικά από αυτόν των επίγειων 
μετρήσεων. Λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορές που υπάρχουν στον πίνακα 
5.5 για το σημείο TREES_1 γίνεται κατανοητό ότι σε τέτοια 
περιβάλλοντα μετρήσεων υπάρχει γενικότερη ασυμφωνία δορυφορικών 
και γεωδαιτικών μεθόδων. Προτείνεται επομένως σε περιπτώσεις 
αντίστοιχων μετρήσεων να υπάρχει σύνδεση με το κοντινότερο 
γεωδαιτικό δίκτυο προκειμένου να είναι δυνατός ο έλεγχος των τελικών 
αποτελεσμάτων.    

 
Όλες οι συγκρίσεις που έλαβαν χώρα παραπάνω θα συμβάλλουν στην 

αξιολόγηση του λογισμικού ως προς την επίλυση δορυφορικών 
δεδομένων με την μέθοδο του απόλυτου εντοπισμού υψηλής ακρίβειας. 
Στο σημείο αυτό είναι απαραίτητη η κατασκευή ενός διαγράμματος στο 
οποίο θα παρουσιάζονται οι ακρίβειες που επιτυγχάνονται σε κάθε 
σύγκριση προκειμένου να εξάγονται άμεσα τα απαραίτητα 
συμπεράσματα. Το διάγραμμα 5.2 παρουσιάζει τις οριζοντιογραφικές και 
τις υψομετρικές ακρίβειες της μεθόδου PPP που προκύπτουν από κάθε 
σύγκριση. Ο υπολογισμός τους προκύπτει ως μέσος όρος των επιμέρους 
τυπικών αποκλίσεων των συμβατών σημείων. Από το διάγραμμα 
παρατηρείται ότι οι ακρίβειες που προκύπτουν από κάθε σύγκριση είναι 
κοντινές μεταξύ τους. Ωστόσο πρέπει να αναφερθεί ότι στην περίπτωση 
της συνόρθωσης τα συμβατά σημεία ήταν κατά 3 λιγότερα από αυτά των 
υπηρεσιών ανάλυσης.  

 
 
 
 



108 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

Διάγραμμα 5.3 Οριζοντιογραφικές και υψομετρικές ακρίβειες για κάθε 
σύγκριση 

 
5.2.2 Μέθοδος static 

 
Η δεύτερη μέθοδος επίλυσης δορυφορικών δεδομένων με το 

λογισμικό RTKLIB που πρόκειται να αξιολογηθεί είναι αυτή του 
στατικού σχετικού εντοπισμού. Για το λόγο αυτό έχουν ήδη παρουσιαστεί 
στην προηγούμενη ενότητα τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την 
εφαρμογή της σε ορισμένους δέκτες. Υπενθυμίζεται ότι τα σημεία στα 
οποία εφαρμόστηκε είναι το D1, D2, ST38, ST40 και TREES_2. Τα 
σημεία D1 και ST40 επιλέχθηκαν προκειμένου να διερευνηθεί αν η 
μέθοδος αυτή είναι ικανοποιητική για την επίλυση τους μιας και η 
μέθοδος του απόλυτου εντοπισμού υψηλής ακρίβειας δεν είχε τα 
προσδοκώμενα αποτελέσματα. Επίσης ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι 
συγκρίσεις του σημείου TREES_2 το οποίο δεν ήταν δυνατόν να λυθεί με 
την προηγούμενη μέθοδο λόγω της θέσης του. Η αξιολόγηση της 
μεθόδου θα γίνει συγκρίνοντας τα αποτελέσματά της με τα αυτά που 
προέκυψαν από τις άλλες επιλύσεις (υπηρεσίες ανάλυσης και 
συνόρθωση). Αρχίζοντας από την σύγκριση με την καναδική υπηρεσία 
παρατίθενται τα παρακάτω στοιχεία. 
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Διαφορές συντεταγμένων x, y και ορθομετρικών υψομέτρων 
Σημείο Δx (m) Δy (m) ΔH (m) σΔx (m) (95%) σΔy (m) (95%) σΔH (m) (95%) 

D1 0.002 0.002 0.011 ±0.077 ±0.076 ±0.093 
D2 0.013 0.005 0.047 ±0.086 ±0.070 ±0.097 

ST38 0.021 0.005 0.033 ±0.059 ±0.061 ±0.074 
ST40 0.057 0.003 0.069 ±0.168 ±0.172 ±0.224 

TREES_2 0.137 0.358 0.590 ±0.313 ±0.505 ±0.331 
Πίνακας 5.7 Διαφορές STATIC με την υπηρεσία CSRS 

 
Συγκρίνοντας τις επιλύσεις όλων των σημείων από το RTKLIB με 

αυτές της Καναδική υπηρεσίας παρατηρείται ότι όλες γίνονται 
αποδεκτές, εκτός από αυτήν του σημείου TREES_2 (πίνακας 5.7). Τα 
αποτελέσματα του τελευταίου σημείου δεν είναι αποδεκτά μιας και η 
διαφορά στο υψόμετρο του αποκλίνει κατά 26cm από την τυπική της 
απόκλιση. Το περιβάλλον μετρήσεων του δέκτη επιδρά σημαντικά στον 
μη ακριβή προσδιορισμό της τρίτης του διάστασης. Οι οριζοντιογραφικές 
διαφορές του σημείου παρότι είναι μεγάλες, έως και 36cm, δεν 
ξεπερνούν τις τυπικές τους αποκλίσεις. Το υψηλό μέγεθος των 
αβεβαιοτήτων οφείλεται στην ύπαρξη μεγάλων υπολοίπων κατά τον 
προσδιορισμό της θέσης του σημείου από το RTKLIB.  

 
Ιδιαίτερα σημαντικό χαρακτηριστικό της παραπάνω σύγκρισης είναι 

ότι οι οριζοντιογραφικές και οι υψομετρικές διαφορές για τα σημεία D1 
και ST40 δεν ξεπερνούν τις τυπικές τους αποκλίσεις. Παρατηρείται ότι η 
τετμημένη του πρώτου σημείου διαφέρει μόλις 2mm από την επίλυση της 
υπηρεσίας CSRS σε αντίθεση με την εφαρμογή της προηγούμενης 
μεθόδου (PPP) όπου διέφερε τουλάχιστον 8cm. Αυτό αποδεικνύει ότι η 
χρησιμοποίηση δύο δεκτών σε κοντινή απόσταση έχει ως αποτέλεσμα 
την απαλλαγή της τελικής βάσης από τυπικά σφάλματα που περιέχονται 
στους επιμέρους δέκτες. Αντίστοιχα μικρές διαφορές παρατηρούνται και 
στο σημείο ST40, το οποίο προσδιορίζεται με ακρίβεια παρότι 
παρουσιάζει αυξημένες τυπικές αποκλίσεις. Οι αυξημένες αυτές 
αβεβαιότητες οφείλονται στα σφάλματα που προσθέτονται στις 
μετρήσεις από το περιβάλλον του δέκτη.  

 
Τα σημεία D2 και ST38 είναι συμβατά με την επίλυση της καναδικής 

υπηρεσίας, όπως ήταν άλλωστε και στην  εφαρμογή της μεθόδου PPP. Η 
επιλογή τους επιτρέπει την κατανόηση της ακρίβειας και της αξιοπιστίας 
με την οποία προσδιορίζεται η θέση των σημείων από κάθε μέθοδο 
δορυφορικού εντοπισμού. 
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Διάγραμμα 5.4 Μέσος όρος διαφορών και τυπικών αποκλίσεων κατά x, y, 
H 
 

Το διάγραμμα 5.4 παρουσιάζει τους μέσους όρους των διαφορών και 
των τυπικών αποκλίσεων για αυτήν την σύγκριση, οι οποίοι προκύπτουν 
από τα συμβατά σημεία μετρήσεων. Παρατηρείται ότι οι αβεβαιότητες 
κυμαίνονται στα ίδια επίπεδα με αυτές που είχαν παρουσιαστεί στο 
διάγραμμα 5.1. Ωστόσο κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει και για τις διαφορές οι 
οποίες είναι πολύ μικρότερες. Μια πρώτη διαφορά επομένως των δύο 
μεθόδων είναι η προσέγγιση της θέσης με ακριβέστερο τρόπο όταν 
εφαρμόζεται στατικός σχετικός εντοπισμός.   

 
Η διαδικασία των συγκρίσεων συνεχίζεται καθώς παρουσιάζονται 

παρακάτω οι διαφορές με την υπηρεσία AUSPOS (πίνακας 5.8). Οι δύο 
επιλύσεις είναι συμβατές μεταξύ τους για το σύνολο των σημείων, με 
βάση το μέγεθος των τυπικών αποκλίσεων. Ωστόσο κάτι τέτοιο δεν είναι 
αποδεκτό για το σημείο TREES_2 το οποίο παρουσιάζει μεγάλες 
διαφορές στον οριζοντιογραφικό και στον υψομετρικό του προσδιορισμό. 
Διαφορές αντίστοιχου μεγέθους παρατηρήθηκαν στο συγκεκριμένο 
σημείο τόσο κατά την σύγκριση των διαδικτυακών υπηρεσιών, όσο και 
κατά την σύγκριση της υπηρεσίας AUSPOS με την επίγεια επίλυση. Όλα 
τα παραπάνω υποδηλώνουν ότι η υπηρεσία AUSPOS δεν επιτυγχάνει την 
ακρίβεια που αναλογεί στην μέθοδο του σχετικού εντοπισμού.  
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Διαφορές συντεταγμένων x, y και ορθομετρικών υψομέτρων 
Σημείο Δx (m) Δy (m) ΔH (m) σΔx (m) (95%) σΔy (m) (95%) σΔH (m) (95%) 

D1 0.007 0.009 0.007 0.078 0.076 0.095 
D2 0.013 0.002 0.048 0.086 0.070 0.099 

ST38 0.036 0.005 0.014 0.060 0.062 0.078 
ST40 0.069 0.015 0.115 0.168 0.172 0.226 

TREES_2 4.379 0.060 4.874 6.650 15.142 6.085 
Πίνακας 5.8 Διαφορές STATIC με την υπηρεσία AUSPOS 

 
Τα υπόλοιπα σημεία και ειδικά τα  D1 και ST40 προσδιορίζονται με 

ακρίβεια καθώς οι συντεταγμένες τους διαφέρουν έως 7cm 
οριζοντιογραφικά και έως 12cm υψομετρικά από αυτές της υπηρεσίας 
AUSPOS. 

 
Τέλος αντίστοιχα είναι και τα αποτελέσματα που λαμβάνονται από 

την σύγκριση με τα επίγεια δεδομένα (πίνακας 5.9). Το σημείο TREES_2 
δεν είναι συμβατό ούτε σε αυτήν την περίπτωση, γεγονός που 
επιβεβαιώνει την αδυναμία εφαρμογής δορυφορικών μεθόδων σε τέτοια 
περιβάλλοντα. 

 
Διαφορές συντεταγμένων x, y και ορθομετρικών υψομέτρων  

Σημείο Δx (m) Δy (m) ΔH (m) σΔx (m) (95%) σΔy (m) (95%) σΔH (m) (95%) 
D1 0.006 0.003 0.025 ±0.078 ±0.075 ±0.091 
D2 0.037 0.015 0.060 ±0.086 ±0.070 ±0.096 

ST38 0.021 0.005 0.033 ±0.059 ±0.061 ±0.072 
ST40 0.029 0.170 0.101 ±0.168 ±0.172 ±0.224 

TREES_2 0.463 0.079 0.005 ±0.309 ±0.494 ±0.309 
Πίνακας 5.9 Διαφορές STATIC με την επίγεια επίλυση 

 
Ωστόσο πρέπει να αναφερθεί ότι η διαφορά στον προσδιορισμό του 

υψομέτρου του μεταξύ των δύο μεθόδων είναι μόλις 5mm. Το 
αποτέλεσμα αυτό δεν μπορεί να αξιολογηθεί μιας και για το 
συγκεκριμένο σημείο δεν υπάρχει ακριβής λύση, λόγω της 
διαφορετικότητας των συντεταγμένων που προσδιορίζονται από όλες τις 
μεθόδους. Αν θεωρηθεί ότι οι επίγειες μετρήσεις πλησιάζουν την 
πραγματική θέση του, τότε παρατηρείται ότι η εφαρμογή του σχετικού 
εντοπισμού την πλησιάζει χωρίς όμως να επιτυγχάνει την ακρίβεια που 
απαιτείται στις περισσότερες γεωδαιτικές εφαρμογές. 

Οι συντεταγμένες των υπολοίπων σημείων που υπολογίζονται με τον 
σχετικό εντοπισμό προσεγγίζουν σε μεγάλο βαθμό την ακριβή θέση των 



112 
 

δεκτών και υποδεικνύουν την αναγκαιότητα χρησιμοποίησης αυτής της 
μεθόδου σε γεωδαιτικές εφαρμογές. 

 
  

 
 
 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 5.5 Οριζοντιογραφικές και υψομετρικές ακρίβειες για κάθε 
σύγκριση 

 
Το διάγραμμα 5.5 παρουσιάζει τις ακρίβειες του σχετικού εντοπισμού 

σε κάθε σύγκρισή του με τις υπόλοιπες μεθόδους. Παρατηρείται αρχικά 
ότι και στις τρεις συγκρίσεις που έλαβαν χώρα ο σχετικός εντοπισμός 
επιτυγχάνει τις ίδιες περίπου ακρίβειες γεγονός που επιβεβαιώνει τις 
δυνατότητες του και οδηγεί στην τελική αξιολόγηση του. Επίσης τα 
αποτελέσματα του διαγράμματος 5.3 είναι πολύ κοντινά με τα παραπάνω. 
Η διαφορά των δύο μεθόδων έγκειται στα χαρακτηριστικά τους και όχι 
στις ακρίβειες που επιτυγχάνουν.  

 
5.3 Αξιολόγηση του λογισμικού 

 
Με αυτήν την ενότητα επιτυγχάνεται ο αρχικός στόχος που τέθηκε 

κατά την ανάληψη της παρούσας διπλωματικής εργασίας. Διευκρινίζεται 
ότι οι ακρίβειες αυτές αναφέρονται στο σύστημα λογισμικό RTKLIB – 
δέκτης JAVAD – τεχνική εντοπισμού εστιάζοντας κυρίως στην πρώτη 
συνιστώσα του συστήματος.  

 
Επισημαίνεται ότι οι ακρίβειες που παρατίθενται σε επόμενη 

παράγραφο προκύπτουν ως μέσος όρος των επιμέρους ακριβειών 
προσδιορισμού των συμβατών σημείων. Πιο αναλυτικά αυτό σημαίνει ότι 
αφορούν ένα μέτριο προς δύσκολο περιβάλλον μετρήσεων για την 
διεξαγωγή δορυφορικών τεχνικών. Γίνεται επομένως κατανοητό ότι οι 
ακρίβειες των μεθόδων εντοπισμού που χρησιμοποιήθηκαν αναφέρονται 
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σε πραγματικές συνθήκες μετρήσεων και όχι σε ιδανικά περιβάλλοντα. 
Με αυτόν τον τρόπο καθορίζεται η δυνατότητα χρησιμοποίησης του 
λογισμικού σε γεωδαιτικές εφαρμογές αστικών περιοχών.           
 

Το πρόγραμμα ανοιχτού κώδικα που χρησιμοποιήθηκε σε αυτήν την 
εργασία μπορεί να επιλύσει επιτυχώς δορυφορικά δεδομένα και με τις 
δυο μεθόδους εντοπισμού που εξετάστηκαν. Η ακρίβεια του λογισμικού 
RTKLIB στην επίλυση στατικών δορυφορικών δεδομένων με την μέθοδο 
του απόλυτου εντοπισμού υψηλής ακρίβειας (PPP) είναι ±9cm 
οριζοντιογραφικά και ±10.8cm υψομετρικά. Η αντίστοιχη ακρίβεια 
επίλυσης με τη μέθοδο του στατικού σχετικού εντοπισμού είναι ±9.7cm 
οριζοντιογραφικά και ±12cm υψομετρικά. Το παρακάτω διάγραμμα 
αποτυπώνει τα μεγέθη αυτά με γραφικό τρόπο. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 5.6 Ακρίβειες επίλυσης στατικών δεδομένων GNSS με το 
λογισμικό RTKLIB 

 
Το κεφάλαιο αυτό ολοκληρώνεται με μια σύντομη παρουσίαση όλων 

των χαρακτηριστικών του RTKLIB.  
 

Θετικά χαρακτηριστικά 
 
 Διατίθεται δωρεάν, χωρίς να απαιτείται η υποβολή κάποιου 

αντιτίμου.   
 Ο ανοιχτός κώδικας του προσδίδει μεγάλες δυνατότητες εξέλιξης 

και προσαρμογής στις νέες τεχνολογίες των δορυφορικών 
συστημάτων. 
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 Υποστηρίζει μεγάλο αριθμό εφαρμογών και συναρτήσεων με 
αποτέλεσμα να χρησιμοποιείται από ένα ευρύ κοινό.  

 Οι βιβλιοθήκες του προγράμματος δεν περιορίζονται αποκλειστικά 
στην επίλυση δορυφορικών προβλημάτων. 

 Φιλικό περιβάλλον, εύκολη λειτουργία προσιτό στο μέσο χρήστη. 
 Γραφική απεικόνιση των αποτελεσμάτων σε περιβάλλοντα όπως το 

Google Earth και το Google Maps. 
 Ποιοτικός έλεγχος των αρχείων που υποβάλλονται και παροχή 

στατιστικών πληροφοριών για διάφορα στοιχεία που αφορούν τις 
μετρήσεις. 

 Ταχύτατη επεξεργασία μεγάλου όγκου δεδομένων σε μικρό 
χρονικό διάστημα. Για παράδειγμα η επίλυση μιας 6ώρης βάσης 
γίνεται σε λιγότερο από 1 λεπτό.   

 Οι εφαρμογές του προγράμματος λειτουργούν σε όλα τα 
λειτουργικά συστήματα (Windows, MAC, LINUX), ενώ δεν 
απαιτείται ιδιαίτερη υπολογιστική ισχύς.    

 Μια νέα πρόσφατη επέκταση του λογισμικού επιτρέπει την χρήση 
του σε κινητά τηλέφωνα (περιβάλλον Android). 

 
Αρνητικά χαρακτηριστικά 

 
 Μεγάλος αριθμός παραμέτρων πρέπει να καθοριστούν πριν από 

την έναρξη μιας επίλυσης. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο χρήστης να 
μπερδεύεται και να αποπροσανατολίζεται. Τη λύση σε αυτό το 
πρόβλημα καλούνται να δώσουν οι νέες εφαρμογές (βλ. ενότητα 
2.5.3) που κατασκευάζονται σε ακαδημαϊκά πλαίσια. 

 Η εφαρμογή όλων των μεθόδων εντοπισμού χαρακτηρίζονται από 
μια μέτρια προς καλή ακρίβεια. Η απουσία υψηλής ακρίβειας είναι 
συνέπεια της έλλειψης εξειδίκευσης του προγράμματος σε μια 
συγκεκριμένη τεχνική εντοπισμού. 

 Το λογισμικό δεν διαθέτει κάποιο σύστημα αξιολόγησης των 
επιμέρους λύσεων που υπολογίζονται. Αυτό σημαίνει ότι ο 
χρήστης πρέπει να ελέγξει τα αποτελέσματα και να απορρίψει 
εμπεριστατωμένα αυτά που αποκλίνουν από το ακριβές 
αποτέλεσμα.  

 Σε ορισμένες περιπτώσεις οι θέσεις που διαθέτει το λογισμικό για 
την εισαγωγή προϊόντων δεν επαρκούν. Παραδείγματος χάριν στη 
θέση που τοποθετούνται τα σφάλματα απόκλισης μεταξύ των 
κωδίκων DCB, υπάρχει μόνο μία κενή θέση με αποτέλεσμα να 
διορθώνονται μόνο τα σφάλματα P1-C1. 
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 Τα εργαλεία οπτικοποίησης των αποτελεσμάτων που παρέχονται 
από το λογισμικό (εφαρμογή RTKPLOT) έχουν περιορισμένες 
δυνατότητες.  

 Δεν διατίθεται ελληνικό εγχειρίδιο λειτουργίας του λογισμικού, 
ούτε κάποια επίσημη μετάφραση του πρωτότυπου βιβλίου 
λειτουργίας.    
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 
 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
 
 

6.1 Συμπεράσματα 
 
Το αντικείμενο αυτής της διπλωματικής είναι η αξιολόγηση του 

λογισμικού RTKLIB κατά την εφαρμογή του απόλυτου εντοπισμού 
υψηλής ακρίβειας (PPP) και του στατικού σχετικού εντοπισμού. Τα 
απαραίτητα δεδομένα συλλέχθηκαν με γεωδαιτικές και δορυφορικές 
μεθόδους από 11 διαφορετικά σημεία, μερικά από τα οποία ιδρύθηκαν 
αποκλειστικά για τις ανάγκες της εργασίας. Οι δορυφορικές 
παρατηρήσεις διήρκεσαν περίπου 6 ώρες σε κάθε σημείο, ενώ ο χρόνος 
που χρειάστηκε για να μετρηθεί το κάθε δίκτυο γεωδαιτικά ήταν περίπου 
3 ώρες. Ένα τμήμα αυτού του κεφαλαίου αφιερώνεται  στην παρουσίαση 
των συμπερασμάτων που προέκυψαν από την παρούσα μελέτη. Αυτά 
αφορούν το λογισμικό RTKLIB, τις δύο μεθόδους εντοπισμού που 
χρησιμοποιήθηκαν και το περιβάλλον των δορυφορικών μετρήσεων. 

 
Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την εφαρμογή των δύο 

μεθόδων εντοπισμού (PPP και STATIC) συγκρίθηκαν με τα 
αποτελέσματα της επίγειας επίλυσης και των διαδικτυακών υπηρεσιών 
ανάλυσης. Σε κάθε σύγκριση υπολογίζονταν οι διαφορές Δx, Δy, ΔΗ και 
οι αντίστοιχες τυπικές τους αποκλίσεις (σΔx, σΔy, σΔH) για καθένα από τα 
σημεία. Στους πίνακες 6.1 και 6.2 παρουσιάζονται τα μεγέθη αυτά για 
την μέθοδο του απόλυτου εντοπισμού υψηλής ακρίβειας (PPP) και για 
την μέθοδο του σχετικού στατικού εντοπισμού (STATIC). Σημειώνεται 
ότι οι τιμές αυτές προέκυψαν ως μέσος όρος των συμβατών σημείων σε 
κάθε σύγκριση. 
 

PPP 
Είδος 

σύγκρισης Δx (cm) Δy (cm) ΔH (cm) σΔx (cm) 
(95%) 

σΔy (cm) 
(95%) 

σΔH (cm) 
(95%) 

CSRS 5 1 3 ±9 ±9 ±10 
AUSPOS 5 1.5 3 ±9 ±8.8 ±11 
Επίγεια 
επίλυση 4 1 2.3 ±9.5 ±8.8 ±11 

   Πίνακας 6.1 Αποτελέσματα από τις συγκρίσεις της μεθόδου PPP 
 

 



118 
 

STATIC 
Είδος 

σύγκρισης Δx (cm) Δy (cm) ΔH (cm) σΔx (cm) 
(95%) 

σΔy (cm) 
(95%) 

σΔH (cm) 
(95%) 

CSRS 2.3 0.4 4 ±10 ±9.5 ±12 
AUSPOS 3 0.8 4.6 ±9.8 ±9.5 ±12.4 
Επίγεια 
επίλυση 2.3 4.8 5.5 ±9.8 ±9.5 ±12.1 

Πίνακας 6.2 Αποτελέσματα από τις συγκρίσεις της μεθόδου STATIC 
 

Η ακρίβεια του λογισμικού RTKLIB, όπως προκύπτει από τους 
παραπάνω πίνακες, στην επίλυση στατικών δορυφορικών δεδομένων με 
την μέθοδο του απόλυτου εντοπισμού υψηλής ακρίβειας (PPP) είναι 
±9cm οριζοντιογραφικά και ±10.8cm υψομετρικά. Η αντίστοιχη ακρίβεια 
επίλυσης με τη μέθοδο του στατικού σχετικού εντοπισμού είναι ±9.7cm 
οριζοντιογραφικά και ±12cm υψομετρικά.  

 
Οι παραπάνω ακρίβειες που παρουσιάσθηκαν για κάθε μέθοδο 

επίλυσης αφορούν την εσωτερική ακρίβεια του λογισμικού RTKLIB. Η 
εύρεση της εξωτερικής ακρίβειας του λογισμικού απαιτεί τον 
προσδιορισμό της θέσης των σημείων με διαφορετικές και ανεξάρτητες 
μεθόδους. Κάτι τέτοιο δεν πραγματοποιήθηκε στην παρούσα 
διπλωματική εργασία καθώς όλα τα σημεία μετρήθηκαν για πρώτη φορά, 
με εξαίρεση το βάθρο που βρίσκεται στην ταράτσα του κτηρίου 
Λαμπαδάριο. Η θέση του σημείου αυτού είχε προσδιοριστεί με 
δορυφορικές τεχνικές υψηλής ακρίβειας στο πλαίσιο μιας μεταπτυχιακής 
εργασίας. Προκειμένου να δοθεί μια πρώτη εκτίμηση της εξωτερικής 
ακρίβειας του λογισμικού RTKLIB παρουσιάζονται οι διαφορές Δx, Δy, 
ΔH μεταξύ της μεθόδου PPP και των αποτελεσμάτων της μεταπτυχιακής 
εργασίας (πίνακας 6.3).  

  
Εξωτερική ακρίβεια RTKLIB 

Μέθοδος Δx (m) Δy (m) ΔH (m) 
PPP 0.433 0.220 0.835 

Πίνακας 6.3 Σύγκριση PPP με την μεταπτυχιακή εργασία 
 
Οι επιλύσεις που πραγματοποιήθηκαν με το λογισμικό RTKLIB 

πλησιάζουν περισσότερο τα αποτελέσματα των διαδικτυακών υπηρεσιών 
ανάλυσης. Αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι χρησιμοποιούν τα ίδια 
αρχικά δεδομένα. Οι επίγειες μετρήσεις πραγματοποιούνται με μια 
τελείως διαφορετική μεθοδολογία και σε αυτό οφείλεται το μεγαλύτερο 
ποσοστό των διαφορών που παρατηρούνται με τις δορυφορικές 
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μεθόδους. Ωστόσο διαπιστώνεται ότι η συμφωνία των δύο παραπάνω 
μεθόδων δηλώνει τον ακριβή προσδιορισμό της θέσης ενός σημείου.  

 
Η ακρίβεια με την οποία προσδιορίζεται η θέση ενός σημείου από το 

πρόγραμμα RTKLIB εξαρτάται από τους παρακάτω παράγοντες. 
Σημειώνεται ότι αυτοί αφορούν και τις δύο μεθόδους εντοπισμού που 
χρησιμοποιήθηκαν σε αυτήν την εργασία. 

 
 Η δυνατότητα του δέκτη να καταγράφει δορυφορικά δεδομένα δύο 

συχνοτήτων από όλα τα διαθέσιμα συστήματα GNSS. 
 Περιβάλλον μετρήσεων 
 Χρόνος μετρήσεων 
 Η μέτρηση του ύψους της κεραίας  
 Η ποιότητα των προϊόντων ακριβείας που εισάγονται στο 

λογισμικό     
  
Η αξιολόγηση του λογισμικού έδειξε ότι η εφαρμογή των δύο 

μεθόδων παρέχει σχεδόν τις ίδιες ακρίβειες στον προσδιορισμό της θέσης 
ενός σημείου. Ωστόσο τα χαρακτηριστικά τους, οι δυνατότητές τους και 
το πεδίο εφαρμογή τους είναι τελείως διαφορετικά. Η μέθοδος PPP 
απαιτεί λιγότερο εξοπλισμό καθώς χρειάζεται μόνο ένας δέκτης GNSS, 
ενώ μειώνει και τον χρόνο παραμονής στο πεδίο αφού η σύγκλιση της 
λύσης γίνεται άμεσα από το πρώτο 20λεπτο των μετρήσεων. Η μέθοδος 
STATIC βρίσκει εφαρμογή σε περισσότερο απαιτητικά περιβάλλοντα 
μετρήσεων όπως αποδείχθηκε από τις επιλύσεις που έγιναν. Τα 
αποτελέσματα της προσεγγίζουν καλύτερα την πραγματική θέση ενός 
σημείου και οι διαφορές τις με επίγειες μεθόδους είναι σημαντικά 
μικρότερες από τις αντίστοιχες διαφορές της μεθόδου PPP. 

 
Η δυνατότητα εφαρμογής της μεθόδου του απόλυτου εντοπισμού 

υψηλής ακρίβειας (PPP) εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον αριθμό των 
ορατών δορυφόρων και από την γεωμετρία τους. Σε αντίξοα 
περιβάλλοντα όπου παρατηρείται μικρός αριθμός δορυφόρων με κακή 
δορυφορική γεωμετρία η ακρίβεια στον προσδιορισμό θέσης μειώνεται 
αισθητά και καθιστά απαγορευτική την χρησιμοποίηση της σε 
γεωδαιτικές εφαρμογές. Στα πλαίσια αυτού του συμπεράσματος 
προστίθεται ότι η ταχύτητα σύγκλισης της λύσης είναι άμεσα 
εξαρτώμενη από τις συνθήκες των μετρήσεων. Αυτή η διαπίστωση 
προέκυψε συγκρίνοντας μεταξύ τους τις συντεταγμένες που 
προσδιορίζονται για ένα σημείο με ανοιχτό και για ένα σημείο με 
περιορισμένο ορίζοντα. Στην δεύτερη περίπτωση το γεωγραφικό μήκος 
και το γεωμετρικό υψόμετρο χρειάζονται περίπου 1 ώρα μετρήσεων για 
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να αρχίσουν να συγκλίνουν οι επιμέρους λύσεις τους. Αντίθετα στην 
περίπτωση του σημείου με ανοιχτό ορίζοντα η σύγκλιση όλων των 
συντεταγμένων ξεκινάει από το πρώτο μισάωρο των μετρήσεων.          

 
Ένας ακόμα σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει την ακρίβεια της 

μεθόδου PPP είναι η γωνία αποκοπής που ορίζεται κατά την επίλυση των 
δορυφορικών δεδομένων. Από τις επιλύσεις που πραγματοποιήθηκαν 
διαπιστώθηκε ότι η γωνία αυτή δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 20 μοίρες 
καθώς μειώνεται δραστικά ο αριθμός των διαθέσιμων δορυφόρων και 
κατά συνέπεια και ο αριθμός των παρατηρήσεων. Στις περιπτώσεις όπου 
είναι επιτακτική η χρησιμοποίηση μεγάλων γωνιών για την μείωση των 
σφαλμάτων πολυκλαδικής ανάλυσης η οριζοντιογραφική και η 
υψομετρική ακρίβεια της μεθόδου μειώνεται αισθητά φτάνοντας το 0.5m 
και 1m αντίστοιχα.       

 
Ο σωστός προγραμματισμός των μετρήσεων σε συνδυασμό με την 

θέση ίδρυσης των σημείων είναι καθοριστικοί παράγοντες για την 
επίτευξη αξιόπιστων αποτελεσμάτων. Ο αριθμός των δορυφόρων πάνω 
από ένα συγκεκριμένο σημείο διαφοροποιείται συνεχώς κατά την 
διάρκεια μιας ημέρας. Κρίνεται επομένως απαραίτητο πριν από την 
ίδρυση ενός σημείου να γίνεται μια πρώτη εκτίμηση του αριθμού και της 
γεωμετρίας των δορυφόρων από την συγκεκριμένη θέση 
χρησιμοποιώντας δέκτες χειρός.  

 
Η τοποθέτηση δεκτών GNSS κοντά σε ψηλά δέντρα ή και κάτω από 

αυτά συνέβαλε σημαντικά στην κατανόηση της λειτουργίας του 
δορυφορικού συστήματος και των δυνατοτήτων του στις 
προαναφερθείσες θέσεις. Πιο αναλυτικά το σημείο TREES_1 που 
περιβαλλόταν από δέντρα, χωρίς να σκεπάζεται από αυτά, επιλύθηκε 
επιτυχώς με την μέθοδο του απόλυτου εντοπισμού υψηλής ακρίβειας με 
αβεβαιότητα ±8.8cm οριζοντιογραφικά και ±10.5cm υψομετρικά. 
Αντίστοιχα επιτυχής ήταν και η επίλυση του σημείου T1 με την ίδια 
μέθοδο εντοπισμού, επιτυγχάνοντας τις ίδιες ακρίβειες. Οι δύο παραπάνω 
περιπτώσεις αποδεικνύουν ότι είναι δυνατός ο προσδιορισμός σημείων 
σε δασικά περιβάλλοντα αραιής βλάστησης, όπου αδυνατούν να 
εφαρμοστούν επίγειες γεωδαιτικές μετρήσεις. Σε περίπτωση που 
διατίθεται ο υλικοτεχνικός εξοπλισμός μπορεί να εφαρμοστεί η μέθοδος 
του σχετικού εντοπισμού και η λύση να γίνει ακόμα πιο ισχυρή. Ωστόσο 
η χρήση δορυφορικών τεχνικών σε σημεία όπου σκεπάζονται από 
βλάστηση δεν είναι δυνατόν να καλύψει τις ανάγκες των γεωδαιτικών 
εφαρμογών. Η αναφορά αυτή γίνεται για το σημείο TREES_2 το οποίο 
βρισκόταν κάτω από δέντρα και η επίλυση του δεν θα ήταν δυνατή χωρίς 
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την εφαρμογή του σχετικού εντοπισμού. Με την συγκεκριμένη τεχνική 
προσδιορίστηκε η θέση του σημείου με ακρίβεια ±0.5cm 
οριζοντιογραφικά και περίπου ±0.7cm υψομετρικά. Όπως γίνεται 
κατανοητό τέτοιες επιλύσεις μπορούν να καλύψουν μόνο μη γεωδαιτικές 
εφαρμογές.  

 
Οι δορυφορικές μετρήσεις σε σημεία, όπως το TREES_2 απαιτούν 

περαιτέρω ειδικό σχεδιασμό καθώς η ευαισθησία τους είναι αυξημένη 
λόγω των πολλών σφαλμάτων που επηρεάζουν τις μετρήσεις. Οι καιρικές 
συνθήκες και η εποχή των μετρήσεων είναι δύο καθοριστικοί 
παράγοντες. Η ύπαρξη ανέμου προκαλεί ολισθήσεις κύκλων με 
αποτέλεσμα ο δέκτης να πρέπει να επιλύει συνεχώς τις ασάφειες φάσης 
γεγονός που δεν βοηθάει στον ικανοποιητικό προσδιορισμό της θέσης 
του. Επιπλέον η ύπαρξη φυλλώματος στα δέντρα δυσκολεύει σημαντικά 
την διάδοση των δορυφορικών σημάτων προς τους δέκτες. Το πρόβλημα 
αυτό μπορεί να αντιμετωπιστεί με την εκτέλεση των μετρήσεων είτε στο 
τέλος του φθινοπώρου, είτε στην αρχή της άνοιξης. Επίσης η μέθοδος 
επίλυσης τέτοιων δεδομένων καθορίζει την ακρίβεια των 
αποτελεσμάτων. Μια αξιόπιστη επίλυση μπορεί να πραγματοποιηθεί 
μέσω της εύρεσης των διαστημάτων καθορισμού και απώλειας των 
ασαφειών φάσης. Η τελική θέση υπολογίζεται ως μέσος όρος από την 
επίλυση αυτών των επιμέρους διαστημάτων, τα οποία ικανοποιούν μια 
ελάχιστη χρονική διάρκεια ανάλογα με την ακρίβεια που ζητείται. Τέλος 
διαπιστώνεται ότι η λήψη δορυφορικών δεδομένων από όλα τα 
συστήματα GNSS αυξάνει τον αριθμό των διαθέσιμων παρατηρήσεων 
βελτιώνοντας με αυτόν το τρόπο την ποιότητα των τελικών 
αποτελεσμάτων. 

 
6.2 Προτάσεις 

 
Σε αυτή την υποενότητα παρουσιάζονται ορισμένες προτάσεις που 

προέκυψαν από την εκπόνηση της παρούσας εργασίας. Αυτές αφορούν 
τόσο το λογισμικό RTKLIB, όσο και γενικά τις δορυφορικές τεχνικές.  

 
Αρχικά προτείνεται η πραγματοποίηση μιας παρόμοιας μελέτης με 

περισσότερες ημέρες μετρήσεων σε διαφορετικά τμήματα της ημέρας για 
τα ίδια σημεία. Από τα αποτελέσματα της επεξεργασίας θα είναι δυνατή 
η κατανόηση και η μοντελοποίηση της επίδρασης των περιβαλλοντικών 
συνθηκών στις επιλύσεις που παρέχει το RTKLIB. Επίσης είναι 
σημαντικό να αξιολογηθεί η επίδραση στην ακρίβεια του λογισμικού εάν 
δεν χρησιμοποιηθούν τα προϊόντα ακριβείας (precise) αλλά τα ημερήσια 
(rapid) ή τα εβδομαδιαία προϊόντα (ultra-rapid). 
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Επιπλέον προτείνεται να διεξαχθούν μελέτες με στόχο την βελτίωση 

της ακρίβειας που παρέχουν ορισμένες τεχνικές δορυφορικού 
εντοπισμού. Το εγχείρημα αυτό επιτυγχάνεται με τροποποιήσεις 
ορισμένων χαρακτηριστικών του πηγαίου κώδικα του λογισμικού. Για 
παράδειγμα προτείνεται να διαμορφωθεί κατάλληλα ο κώδικας του 
RTKLIB έτσι ώστε να είναι δυνατή η εισαγωγή μηναίων προϊόντων 
DCB, που αφορούν τόσο τα σφάλματα μεταξύ των κωδίκων P1-C1, όσο 
και των P2-C2. Μέχρι τώρα παρέχεται η δυνατότητα εισαγωγής ενός 
μόνο τέτοιου αρχείου για τη διόρθωση των σφαλμάτων της πρώτης 
περίπτωσης. Μια τέτοια ενέργεια θα επιδράσει θετικά στην μέθοδο PPP 
καθώς θα αυξηθεί η παρεχόμενη ακρίβεια θέσης. Σημειώνεται πως η 
υπηρεσία CSRS εισάγει και τα δύο είδη προϊόντων στην PPP 
επεξεργασία της.   

 
Δεδομένης της ανάγκης για συνεχή μείωση του υλικοτεχνικού 

κόστους των δορυφορικών μετρήσεων προτείνεται να εξεταστεί η 
ακρίβεια στον προσδιορισμό θέσης της μεθόδου PPP αν 
χρησιμοποιηθούν δορυφορικά δεδομένα μιας συχνότητας. Μέχρι στιγμής 
δεν έχουν εξακριβωθεί τα αποτελέσματα αυτής της πρότασης όταν 
επιλύονται στο RTKLIB καθώς δεν υπάρχει η δυνατότητα επιλογής του 
αριθμού των συχνοτήτων. Σε περίπτωση που τα αποτελέσματα είναι 
λαθεμένα κρίνεται απαραίτητο να διαμορφωθεί ο πηγαίος κώδικας του 
λογισμικού. Ωστόσο είναι αναγκαίο σε τέτοιες εφαρμογές να 
χρησιμοποιούνται εξωτερικές πηγές για τη διόρθωση του ιονοσφαιρικού 
σφάλματος, για παράδειγμα ιονοσφαιρικοί χάρτες GIM. Επίσης είναι 
δυνατόν η κατασκευή δεκτών μιας συχνότητας να συμπεριλαμβάνει και 
άλλους αισθητήρες για την παροχή επιπρόσθετων πληροφοριών. Πιο 
συγκεκριμένα μερικές προτάσεις είναι το επιταχυνσιόμετρο, η μαγνητική 
πυξίδα, το βαρυτήμετρο και το κλισίμετρο.  

 
Η χρήση προϊόντων χρονομέτρων συμβάλλουν στην επίτευξη 

υψηλότερης ακρίβειας εντοπισμού θέσης, ενώ μειώνουν σημαντικά και 
τον απαιτούμενο χρόνο σύγκλισης των λύσεων. Την παρούσα χρονική 
στιγμή τα προϊόντα αυτά παρέχονται από την διαστημική υπηρεσία 
CNES και αφορούν μόνο το σύστημα GPS. Προτείνεται η δημιουργία 
τέτοιων προϊόντων για τα δορυφορικά συστήματα GLONASS και 
BeiDou καθώς το RTKLIB υποστηρίζει την επίλυση των ακέραιων 
ασαφειών φάσης και σε αυτά τα συστήματα. 

 
Ένα σημαντικό προς μελέτη χαρακτηριστικό του RTKLIB είναι η 

πρόσφατη επέκταση του σε περιβάλλον Android για χρήση σε κινητά 
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τηλέφωνα. Τα αποτελέσματα και οι δυνατότητες αυτής της εφαρμογής 
προτείνεται να διευκρινιστούν καθώς η εφαρμογή της μπορεί να 
συνδράμει τόσο τις τεχνικές μετεπεξεργασίας, όσο και αυτές σε 
πραγματικό χρόνο. Σε στάδιο μετεπεξεργασίας ο χρήστης μπορεί να 
εξακριβώσει την ποιότητα των δεδομένων στο πεδίο αποφεύγοντας έτσι 
την επανάληψη των μετρήσεων στην περίπτωση που τα αποτελέσματα 
δεν είναι ικανοποιητικά. Επίσης απαλείφονται τα σφάλματα κέντρωσης 
και οριζοντίωσης όταν οι δύο σειρές μετρήσεων πραγματοποιούνται την 
ίδια ημέρα καθιστώντας τις δύο μετρήσεις περισσότερες συγκρίσιμες. 
Αντίστοιχα σε εφαρμογές πραγματικού χρόνου ο χρήστης μπορεί να 
παρακολουθεί τη σύγκλιση της θέσης του σημείου ή τη καταγραφή της 
πορείας του εάν εφαρμόζεται κινηματική τεχνική εντοπισμού.     

 
Τέλος προτείνεται η ανάπτυξη μιας ελληνικής διαδικτυακής 

υπηρεσίας επίλυσης δορυφορικών δεδομένων είτε με τη μέθοδο του 
απόλυτου εντοπισμού υψηλής ακρίβειας, είτε με την μέθοδο του σχετικού 
εντοπισμού. Η δημιουργία της μπορεί να βασιστεί στον ήδη υφιστάμενο 
κώδικα του ελεύθερου λογισμικού RTKLIB. Η καινοτομία μιας τέτοιας 
πρότασης έγκειται στο γεγονός ότι η ελληνική υπηρεσία θα επιλύει 
δορυφορικά δεδομένα από όλα τα διαθέσιμα συστήματα GNSS, την ίδια 
ώρα που οι υπόλοιπες υπηρεσίες επεξεργάζονται μόνο δεδομένα GPS και 
GLONASS (υπηρεσία CSRS).      

 
6.3 Κατανομή των εργασιών 

 
Οι μετρήσεις πεδίου, η επεξεργασία των μετρητικών δεδομένων και η 

συγγραφή του παρόντος τεύχους αποτελούν τους τρεις βασικούς άξονες 
για την ολοκλήρωση αυτής της μελέτης. Σε αυτό το υποκεφάλαιο 
παρουσιάζεται ο χρόνος που απαιτήθηκε για την επιτυχή διεκπεραίωση 
του κάθε τμήματος.  

 
Σε πρώτο στάδιο έλαβαν χώρα οι εργασίες πεδίου και συγκεκριμένα η 

αναγνώριση των περιοχών μελέτης και η ίδρυση των απαραίτητων 
σημείων. Η εν λόγω εργασία διήρκεσε 3 ώρες. Οι δορυφορικές και οι 
γεωδαιτικές μετρήσεις των δικτύων διήρκεσαν συνολικά 2 μέρες με 9 
ώρες εργασίας την πρώτη ημέρα και 5 ώρες εργασίας την δεύτερη.  

 
Σε δεύτερο στάδιο πραγματοποιήθηκε η εξοικείωση με τα λογισμικά 

επεξεργασίας, η επεξεργασία των δεδομένων με όλες τις μεθόδους που 
περιγράφηκαν, η πραγματοποίηση των απαραίτητων συγκρίσεων και η 
βιβλιογραφική αναζήτηση πληροφοριών. Ο χρόνος που διήρκεσαν αυτές 
οι ενέργειες είναι 20 ημέρες με μέσο όρο 6 ώρες εργασίας την ημέρα. 



124 
 

 
Το τελευταίο και πιο χρονοβόρο στάδιο ήταν η δημιουργία και η 

διάρθρωση των κειμένων της εργασίας. Ο χρόνος που απαιτήθηκε για την 
ολοκλήρωση του ήταν 2 μήνες με κατά μέσο όρο 6 ώρες εργασίας 
ημερησίως.  

 
Όλα τα παραπάνω στάδια παρουσιάζονται γραφικά στο διάγραμμα 

6.1.    
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 6.1 Κατανομή εργασιών διπλωματικής εργασίας 
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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 6/4/2017   ΣΤ. ΟΡΓΑΝΟΥ D2   
ΣΤ. 

ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΥ ST38     
Υ.Ο 1.689                     

  Οριζόντιες γωνίες Κατακόρυφες γωνίες Κεκλιμένες  Οριζόντιες   

Κορυφή ΘΕΣΗ I 
ΘΕΣΗ 

ΙΙ Μ.ΤΙΜΗ Μ.Α.ΤΙΜΗ ΘΕΣΗ I 
ΘΕΣΗ 

ΙΙ Μ.ΤΙΜΗ ΘΕΣΗ I 
ΘΕΣΗ 

ΙΙ   Υ.Σ 
ST38 0 199.9995 399.9998 0 99.9077 300.0916 99.9081 16.303 16.303 16.303 1.418 

TREES_1 303.6815 103.6782 303.6799 303.6801 100.4692 299.5279 100.4707 24.903 24.903 24.902 1.573 
TREES_2 252.832 52.8293 252.8307 252.8309 101.9525 298.0523 101.9501 51.475 51.475 51.451 1.425 

ST40 333.1534 133.159 333.1562 333.1565 101.3281 298.6761 101.3260 101.378 101.378 101.356 1.294 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 6/4/2017   ΣΤ. ΟΡΓΑΝΟΥ TREES_1   
ΣΤ. 

ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΥ ST40     
Υ.Ο 1.665                     

  Οριζόντιες γωνίες Κατακόρυφες γωνίες Κεκλιμένες  Οριζόντιες   

Κορυφή ΘΕΣΗ I 
ΘΕΣΗ 

ΙΙ Μ.ΤΙΜΗ Μ.Α.ΤΙΜΗ ΘΕΣΗ I 
ΘΕΣΗ 

ΙΙ Μ.ΤΙΜΗ ΘΕΣΗ I 
ΘΕΣΗ 

ΙΙ   Υ.Σ 
ST40 0 200.0059 0.0029 0.0000 101.6066 298.3893 101.6087 79.876 79.876 79.851 1.294 
ST38 123.649 323.6455 123.6473 123.6443 99.7473 300.2551 99.7461 28.966 28.966 28.966 1.418 
D2 161.621 361.6287 161.6249 161.6219 99.9989 299.9981 100.0004 24.900 24.900 24.900 1.593 

TREES_2 280.0842 80.0878 280.0860 280.0831 102.4485 297.5419 102.4533 38.490 38.490 38.461 1.425 
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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 6/4/2017   ΣΤ. ΟΡΓΑΝΟΥ TREES_2   
ΣΤ. 

ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΥ TREES_1     
Υ.Ο 1.525                     

  Οριζόντιες γωνίες Κατακόρυφες γωνίες Κεκλιμένες  Οριζόντιες   

Κορυφή ΘΕΣΗ I 
ΘΕΣΗ 

ΙΙ Μ.ΤΙΜΗ Μ.Α.ΤΙΜΗ ΘΕΣΗ I 
ΘΕΣΗ 

ΙΙ Μ.ΤΙΜΗ ΘΕΣΗ I ΘΕΣΗ ΙΙ   Υ.Σ 
TREES_1 0 200.0009 0.0005 0 97.8535 302.1426 97.8555 38.48 38.48 38.458 1.573 

D2 30.7013 230.7048 30.7031 30.7026 98.2752 301.7202 98.2775 51.463 51.464 51.445 1.593 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 6/4/2017   ΣΤ. ΟΡΓΑΝΟΥ ST40   
ΣΤ. 

ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΥ D2     
Υ.Ο 1.379                     

  Οριζόντιες γωνίες Κατακόρυφες γωνίες Κεκλιμένες  Οριζόντιες   

Κορυφή ΘΕΣΗ I 
ΘΕΣΗ 

ΙΙ Μ.ΤΙΜΗ Μ.Α.ΤΙΜΗ ΘΕΣΗ I 
ΘΕΣΗ 

ΙΙ Μ.ΤΙΜΗ ΘΕΣΗ I 
ΘΕΣΗ 

ΙΙ   Υ.Σ 
D2 0 199.9999 0 0 98.7879 301.2082 98.7899 101.373 101.373 101.355 1.593 

TREES_1 8.8938 208.8956 8.8947 8.8947 98.5373 301.4588 98.5393 79.871 79.871 79.850 1.573 
ST38 390.4105 190.4106 390.4106 390.4106 98.6196 301.3799 98.6199 94.331 94.33 94.308 1.418 
D1 80.8442 280.8482 80.8462 80.8462 98.8184 301.1763 98.8211 10.133 10.133 10.131 1.542 
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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 6/4/2017   ΣΤ. ΟΡΓΑΝΟΥ D1   
ΣΤ. 

ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΥ ST40    
Υ.Ο 1.623                     

  Οριζόντιες γωνίες Κατακόρυφες γωνίες Κεκλιμένες  Οριζόντιες   

Κορυφή ΘΕΣΗ I 
ΘΕΣΗ 

ΙΙ Μ.ΤΙΜΗ Μ.Α.ΤΙΜΗ ΘΕΣΗ I 
ΘΕΣΗ 

ΙΙ Μ.ΤΙΜΗ ΘΕΣΗ I 
ΘΕΣΗ 

ΙΙ   Υ.Σ 
ST40 399.9999 200.001 0.0005 0 102.2733 297.7188 102.2773 10.139 10.139 10.133 1.294 
ST38 102.7265 302.7215 102.7240 102.7236 98.794 301.2068 98.7936 93.347 93.347 93.330 1.418 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 6/4/2017   ΣΤ. ΟΡΓΑΝΟΥ ST38   
ΣΤ. 

ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΥ D2    
Υ.Ο 1.505                     

  Οριζόντιες γωνίες Κατακόρυφες γωνίες Κεκλιμένες  Οριζόντιες   

Κορυφή ΘΕΣΗ I 
ΘΕΣΗ 

ΙΙ Μ.ΤΙΜΗ Μ.Α.ΤΙΜΗ ΘΕΣΗ I 
ΘΕΣΗ 

ΙΙ Μ.ΤΙΜΗ ΘΕΣΗ I 
ΘΕΣΗ 

ΙΙ   Υ.Σ 
D2 199.9988 399.9973 199.9981 0 100.8355 299.1571 100.8392 16.304 16.304 16.303 1.593 

ST40 323.559 123.562 323.5605 123.5625 101.4991 298.4938 101.5027 94.335 94.335 94.309 1.294 
D1 316.7095 116.7146 316.7121 116.7140 101.3293 298.6679 101.3307 93.351 93.351 93.331 1.542 

TREES_1 265.6807 65.6837 265.6822 65.6842 100.6652 299.3346 100.6653 28.969 28.969 28.967 1.573 
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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 6/4/2017   ΣΤ. ΟΡΓΑΝΟΥ D3   ΣΤ. 
ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΥ T1     

Υ.Ο 1.255                     
  ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΓΩΝΙΕΣ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΕΣ ΓΩΝΙΕΣ 

S (m) D (m) Υ.Σ. 
Α/Α I ΘΕΣΗ II 

ΘΕΣΗ Μ.ΤΙΜΗ Μ.Α.ΤΙΜΗ Γ.Μ.Ο I II Μ. 
ΤΙΜΗ Γ.Μ.Ο 

T1 0.0000 199.9980 399.9990 0.0000 0.0000 98.3340 301.6660 98.3340 98.3340 128.151 128.1071 0.763 
128.151 

D5 212.2580 12.2580 212.2580 212.2590 212.2590 101.3800 298.6207 101.3797 101.3797 54.210 54.1973 1.534 
54.210 

 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 6/4/2017   ΣΤ. ΟΡΓΑΝΟΥ D5   ΣΤ. 

ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΥ ST94     
Υ.Ο 1.615                     

  ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΓΩΝΙΕΣ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΕΣ ΓΩΝΙΕΣ 
S (m) D (m) Υ.Σ. 

Α/Α I ΘΕΣΗ II ΘΕΣΗ Μ.ΤΙΜΗ Μ.Α.ΤΙΜΗ Γ.Μ.Ο I II Μ. 
ΤΙΜΗ Γ.Μ.Ο 

ST94 0.0000 200.0001 0.0001 0.0000 0.0000 98.6191 301.3799 98.6196 98.6196 193.097 193.052 1.230 
193.097 

T1 6.0197 206.0200 6.0199 6.0198 6.0198 98.4434 301.5552 98.4441 98.4441 181.657 181.603 0.763 
181.658 

D3 14.6426 214.6424 14.6425 14.6425 14.6425 98.8178 301.1796 98.8191 98.8191 
54.207 

54.198 1.172 
54.207 

M1 72.9216 272.9215 72.9216 72.9215 72.9215 97.9286 302.0713 97.9287 97.9287 16.141 16.132 1.187 
16.141 
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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 6/4/2017   ΣΤ. ΟΡΓΑΝΟΥ M1   ΣΤ. 
ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΥ D5     

Υ.Ο 1.275                     
  ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΓΩΝΙΕΣ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΕΣ ΓΩΝΙΕΣ 

S (m) D (m) Υ.Σ. 
Α/Α I ΘΕΣΗ II ΘΕΣΗ Μ.ΤΙΜΗ Μ.Α.ΤΙΜΗ Γ.Μ.Ο I II Μ. 

ΤΙΜΗ Γ.Μ.Ο 

D5 0.0001 199.9994 399.9998 0.0000 0.0000 102.7382 297.2590 102.7396 102.7396 
16.148 

16.133 1.534 16.148 

D3 123.8448 323.8445 123.8447 123.8449 123.8449 99.4509 300.5460 99.4525 99.4525 
46.173 

46.171 1.172 46.172 

ST94 122.0682 322.0770 122.0726 122.0729 122.0729 98.7799 301.2224 98.7788 98.7788 
187.007 

186.973 1.230 
187.007 

 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 6/4/2017   ΣΤ. ΟΡΓΑΝΟΥ ST94   ΣΤ. 

ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΥ D3     

Υ.Ο 1.313                     
  ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΓΩΝΙΕΣ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΕΣ ΓΩΝΙΕΣ 

S (m) D (m) Υ.Σ. 
Α/Α I ΘΕΣΗ II 

ΘΕΣΗ Μ.ΤΙΜΗ Μ.Α.ΤΙΜΗ Γ.Μ.Ο I II Μ. 
ΤΙΜΗ Γ.Μ.Ο 

D3 399.9999 199.9930 399.9965 0.0000 0.0000 101.4778 298.5209 101.4785 101.4785 
140.858 

140.8200 1.172 140.858 

M1 0.5784 200.5797 0.5790 0.5826 0.5826 101.2776 298.7202 101.2787 101.2787 
187.010 

186.9723 1.187 187.010 

D5 5.5897 205.5910 5.5904 5.5939 5.5939 101.4378 298.5619 101.4380 101.4380 
193.100 

193.0507 1.534 193.100 
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T1 345.1068 145.1075 345.1072 345.1107 345.1107 99.4934 300.5045 99.4945 99.4945 
21.078 

21.0773 0.763 
21.078 

 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 6/4/2017   ΣΤ. ΟΡΓΑΝΟΥ T1   ΣΤ. 
ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΥ ST94     

Υ.Ο 0.849                     
  ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΓΩΝΙΕΣ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΕΣ ΓΩΝΙΕΣ 

S (m) D (m) Υ.Σ. 
Α/Α I ΘΕΣΗ II 

ΘΕΣΗ Μ.ΤΙΜΗ Μ.Α.ΤΙΜΗ Γ.Μ.Ο I II Μ. 
ΤΙΜΗ Γ.Μ.Ο 

ST94 0.0005 200.0035 0.0020 0.0000 0.0000 101.0030 298.9866 101.0082 101.0082 21.079 21.076 1.230 
21.079 

D5 266.5154 66.5162 266.5158 266.5138 266.5138 101.6199 298.3793 101.6203 101.6203 181.661 181.602 1.532 
181.661 

D3 262.8727 62.8717 262.8722 262.8702 262.8702 101.7496 298.2483 101.7507 101.7507 128.154 128.106 1.172 
128.155 
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Σημείο Κωδικός 
Δέκτη Ώρα Έναρξης Ώρα Λήξης Ύψος Κεραίας 

Κεκλιμένο (m) 

Ύψος 
Κεραίας 

Κατακόρυφο 
(m) 

D1 04257 12:25:00 μμ 6:47:00 μμ 1.692 1.690 
D2 04592 12:16:00 μμ 6:54:00 μμ 1.755 1.753 

ST38 04599 12:22:00 μμ 6:46:00 μμ 1.566 1.563 
ST40 04280 12:25:00 μμ 6:47:00 μμ 1.450 1.447 

TREES_1 04173 12:26:00 μμ 6:54:00 μμ 1.596 1.594 
TREES_2 04626 12:26:00 μμ 6:54:00 μμ 1.727 1.725 

 

Σημείο Κωδικός 
Δέκτη Ώρα Έναρξης Ώρα Λήξης Ύψος Κεραίας 

Κεκλιμένο (m) 

Ύψος 
Κεραίας 

Κατακόρυφο 
(m) 

D3 04555 11:02:00 πμ 4:46:00 μμ 1.411 1.408 
D5 04596 10:18:00 πμ 4:49:00 μμ 1.773 1.771 
M1 04615 10:18:00 πμ 4:49:00 μμ 1.427 1.424 

ST94 05149 10:21:00 πμ 4:44:00 μμ 1.394 1.391 
T1 04841 10:19:00 πμ 4:41:00 μμ 0.922 0.918 

 

Σημείο Κωδικός 
Δέκτη Ώρα Έναρξης Ώρα Λήξης Ύψος Κεραίας 

Κεκλιμένο (m) 

Ύψος 
Κεραίας 

Κατακόρυφο 
(m) 

LAMP 05149 10:07:31 πμ 3:02:54 μμ - 0.438 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ MATLAB  
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% το πρόγραμμα υπολογίζει τις τυπικές αποκλίσεις των καλλίτερων 
τιμών των συντεταγμένων 
% ο πίνακας dedomena1 πρέπει να έχει υποχρεωτικά 3 στήλες με την 
σειρά fDEG, lDEG, h 
% ο πίνακας dedomena2 πρέπει να έχει υποχρεωτικά 3 στήλες με την 
σειρά P_f, P_l, P_h 
% ο πίνακας dedomena3 πρέπει να έχει υποχρεωτικά 3 στήλες με την 
σειρά f_MESO_DEG, l_MESO_DEG, h_MESO 
 
fDEG=dedomena1(:,1); 
lDEG=dedomena1(:,2); 
h=dedomena1(:,3); 
P_f=dedomena2(:,1); 
P_l=dedomena2(:,2); 
P_h=dedomena2(:,3); 
f_MESO_DEG=dedomena3(:,1); 
l_MESO_DEG=dedomena3(:,2); 
h_MESO=dedomena3(:,3); 
 
upoloipa_f=fDEG-f_MESO_DEG; 
upoloipa_l=lDEG-l_MESO_DEG; 
upoloipa_h=h-h_MESO; 
 
kk=length(fDEG); 
a=1; 
b=1; 
c=1; 
d=1; 
q=1; 
r=1; 
s=1; 
for i=1:1:kk; 
for j=1:1; 
if abs(upoloipa_f(i,j))<0.000001111 & abs(upoloipa_l(i,j))<0.000001111 
& abs(upoloipa_h(i,j))<0.12; 
plithos(d)=i; 
f_apod(a)=fDEG(i); 
l_apod(b)=lDEG(i); 
h_apod(c)=h(i); 
P_f_apod(q)=P_f(i); 
P_l_apod(r)=P_l(i); 
P_h_apod(s)=P_h(i); 
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a=a+1; 
b=b+1; 
c=c+1; 
d=d+1; 
q=q+1; 
r=r+1; 
s=s+1; 
end 
end 
end 
apodexontai=[plithos' f_apod' l_apod' h_apod' P_f_apod' P_l_apod' 
P_h_apod']; 
 
nea_upoloipa_f=f_apod-f_MESO_DEG; 
nea_upoloipa_l=l_apod-l_MESO_DEG; 
nea_upoloipa_h=h_apod-h_MESO; 
 
k=length(f_apod); 
s_f=((sum((nea_upoloipa_f.^2).*P_f_apod))/(k*(k-1)))^0.5; 
s_l=((sum((nea_upoloipa_l.^2).*P_l_apod))/(k*(k-1)))^0.5; 
s_h_teliko=((sum((nea_upoloipa_h.^2).*P_h_apod))/(k*(k-1)))^0.5; 
 
km_s_f=deg2km(s_f); 
km_s_l=deg2km(s_l); 
 
s_f_teliko=km_s_f*1000; 
s_l_teliko=km_s_l*1000; 
 
apotelesmata=[s_f_teliko s_l_teliko s_h_teliko]; 
disp(apotelesmata); 
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% πρόγραμμα μετατροπής σφαλμάτων από γεωδαιτικές σε προβολικές 
συντεταγμένες 
% ο πίνακας dedomena1 πρέπει να έχει υποχρεωτικά 2 στήλες με την 
σειρά fDEG, lDEG 
% ο πίνακας dedomena2 πρέπει να έχει υποχρεωτικά 3 στήλες είτε με την 
σειρά sf, sl, sh 
 
fDEG=dedomena1(:,1); 
lDEG=dedomena1(:,2); 
f=fDEG*pi()/180; 
l=lDEG*pi()/180; 
 
Vx=diag(dedomena2.^2,0); 
R(1,1)=-sin(l); 
R(1,2)=cos(l); 
R(1,3)=0; 
R(2,1)=-cos(l)*sin(f); 
R(2,2)=-sin(f)*cos(l); 
R(2,3)=cos(f); 
R(3,1)=cos(f)*cos(l); 
R(3,2)=cos(f)*sin(l); 
R(3,3)=sin(f); 
 
V_EGSA=R'*Vx*R; 
sfalmata_EGSA=(sqrt(diag(V_EGSA,0)))';  
 
 
 


