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ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ 

Πξψηα απ‟ φια, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηνπο επίθνπξνπο 

θαζεγεηέο ηεο ρνιήο Αγξνλφκσλ θαη Σνπνγξάθσλ Μεραληθψλ ΔΜΠ θ. 

Παληαδή Γεώξγην θαη θα. Λάκπξνπ Δπαγγειία γηα ηελ εκπηζηνζχλε πνπ 

κνπ έδεημαλ αλαζέηνληαο κνπ ηελ ζπγθεθξηκέλε δηπισκαηηθή εξγαζία, αιιά 

θαη γηα ηελ πνιχηηκε βνήζεηα θαη θαζνδήγεζε πνπ κνπ πξνζέθεξαλ ζε φιε 

ηε δηάξθεηα εθπφλεζήο ηεο.  

Αθφκε, επραξηζηψ ηνπο θίινπο θαη ζπκθνηηεηέο κνπ Απνδνπιηαλάθε 

Λεσλίδα, Λαβδάθε Γηάλλε, Μνπινπδάθε Μηράιε θαη αξηδάθε Υάξε 

γηα ηελ ζεκαληηθφηαηε βνήζεηα πνπ κνπ πξνζέθεξαλ θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ 

εξγαζηψλ πεδίνπ. 

Σέινο, ην κεγαιχηεξν επραξηζηψ ην νθείισ ζηελ νηθνγέλεηα κνπ, ζηνπο 

γνλείο κνπ Εαραξία θαη Μαξία θαη ζηελ αδειθή κνπ Μαξίλα γηα ηελ 

ζηήξημε θαη ζπκπαξάζηαζε ηνπο ζε φιε ηελ δηάξθεηα εθπφλεζεο ηεο 

δηπισκαηηθή κνπ εξγαζίαο, αιιά θαη ζε φια ηα ρξφληα ησλ θνηηεηηθψλ κνπ 

ζπνπδψλ. 
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ΠΡΟΛΟΓΟ 

Δίλαη γλσζηφ ζε φινπο ηνπο κεραληθνχο, φηη ε χπαξμε αιιά θαη ε 

επέθηαζε ησλ γεσδαηηηθψλ δηθηχσλ είλαη πνιχ ζεκαληηθή, ψζηε λα 

εθηεινχληαη νη δηάθνξεο ηνπνγξαθηθέο εξγαζίεο κε κεγαιχηεξε επθνιία θαη 

ηαπηφρξνλα κε κηθξφηεξε αβεβαηφηεηα. Σα γεσδαηηηθά δίθηπα απνηεινχλ 

κία ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο ππνδνκή θαη απηφ είρε γίλεη αληηιεπηφ ήδε απφ ην 

1918, φηαλ κε ηελ ίδξπζε ηεο Σνπνγξαθηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ 

πγθνηλσλίαο, εγθαηληάδνληαη νη ελέξγεηεο γηα ηελ δεκηνπξγία ζνβαξψλ 

ηέηνησλ ππνδνκψλ. 

Σνλ Μάξηην ηνπ 1920 απνθαζίζηεθε απφ ηελ ππεξεζία απηή ε ίδξπζε, ε 

εγθαηάζηαζε θαη ε κέηξεζε ελφο ρσξνζηαζκηθνχ (πςνκεηξηθνχ) δηθηχνπ 

ζηελ Αζήλα, ζηα πξνάζηηα θαη ζηα πεξίρσξα απηήο, κε επηθεθαιείο ηνπο 

δηπισκαηνχρνπο Αγξνλφκνπο-Σνπνγξάθνπο κεραληθνχο θ. Η. Φάβξ, θ. Α. 

ηαχξνπ θαη θ. Κ. Γελδξηλνχ, ππφ ηελ επίβιεςε θαη θαζνδήγεζε ηνπ 

δηπισκαηνχρνπ Αγξνλφκνπ-Σνπνγξάθνπ κεραληθνχ θαη πξντζηακέλνπ ηεο 

Σνπνγξαθηθήο Τπεξεζίαο θ. Γ. Ν. Λακπαδάξηνπ [Γ.Ν.Λακπαδάξηνο,1921]. 

Σν δίθηπν απηφ απνηειείην απφ 320 πςνκεηξηθέο αθεηεξίεο (Repères) ελψ 

κέρξη ζήκεξα έρνπλ εληνπηζζεί κφιηο νη 67 απφ απηέο, εμαηηίαο ησλ πνιιψλ 

αιιαγψλ πνπ έρνπλ επηθέξεη φια απηά ηα ρξφληα πνπ πέξαζαλ. 

ήκεξα(2011), κε ηελ χπαξμε ηεο ηερλνινγίαο ηνπ πξνζδηνξηζκνχ ζέζεο 

ζεκείνπ κε δνξπθνξηθφ εληνπηζκφ (Global Positioning System/GPS), 

παξνπζηάδεη κεγάιν ελδηαθέξνλ ε ηδέα ηνπ πξνζδηνξηζκνχ ησλ 

γεσκεηξηθψλ πςνκέηξσλ αιιά θαη ηνπ πςνκέηξνπ ηνπ γεσεηδνχο, ζε 37 απφ 

απηέο ηηο πςνκεηξηθέο αθεηεξίεο. 

Δπίζεο, εμαηξεηηθφ ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε δεκηνπξγία ελφο ηνπηθνχ 

κνληέινπ γεσεηδνχο πνπ αλαθέξεηαη ζε εθείλε ηελ επνρή (1920) θαη ζηε 

ζχγθξηζε ηνπ κε ήδε ππάξρνληα παγθφζκηα κνληέια (EGM96, EGM2008). 

Ζ ζχγθξηζε απηή, δίλεη ηελ δπλαηφηεηα λα εμαρζνχλ ρξήζηκα 

ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ πξνζαξκνγή ηνπ κνληέινπ απηνχ ζηα δεδνκέλα αιιά 

θαη γηα ην πφζν θαιά πξνζεγγίδνπλ ηα παγθφζκηα κνληέια ηε κνξθή ηνπ 

γεσεηδνχο ζε αζηηθή πεξηνρή. χκθσλα κε απηά, γίλεηαη επίζεο 



 

III 
 

εκπινπηηζκφο ηνπ παγθφζκηνπ κνληέινπ γεσεηδνχο EGM2008 κε ηα 

ζηνηρεία πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ ζχγθξηζε ησλ κνληέισλ απηψλ. 

Σέινο, κε ηελ ζχλδεζε κηαο πςνκεηξηθήο αθεηεξίαο ηνπ δηθηχνπ ηνπ 

1920 κε κία ηεο Γεσγξαθηθήο Τπεξεζίαο ηξαηνχ (ΓΤ), πξνζδηνξίδεηαη ε 

δηαθνξά ηεο επηθάλεηαο αλαθνξάο ηνπ πςνκεηξηθνχ δηθηχνπ Αζελψλ ηνπ 

1920 κε ηελ επηθάλεηα αλαθνξάο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Τςνκέηξσλ 

(ΔΤ). 
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

Ο ζηφρνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ν 

πξνζδηνξηζκφο ησλ πςνκέηξσλ ηνπ γεσεηδνχο ζηε πεξηνρή πνπ θαιχπηεη ην 

ρσξνζηαζκηθφ δίθηπν ησλ Αζελψλ, πξναζηίσλ θαη πεξηρψξσλ ηνπ 1920 θαη 

ε δεκηνπξγία ελφο ηνπηθνχ ράξηε γεσεηδνχο απφ ην νπνίν ζα κπνξεί λα γίλεη 

απεπζείαο ππνινγηζκφο ηνπ νξζνκεηξηθνχ πςνκέηξνπ ελφο ζεκείνπ, φηαλ 

είλαη γλσζηφ ην γεσκεηξηθφ ηνπ πςφκεηξν. Δπίζεο, κειεηνχληαη θαη θάπνηα 

άιια ελδηαθέξνληα ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηηο επηθάλεηεο αλαθνξάο ζηηο νπνίεο 

βαζίδνληαη ηα πςφκεηξα ηνπ 1920 θαη απηά ηνπ 2011.  

Αλαιπηηθά φια φζα κειεηήζεθαλ παξνπζηάδνληαη ζηα θεθάιαηα πνπ 

αθνινπζνχλ σο εμήο :  

 ην πξψην θεθάιαην γίλεηαη κία ζχληνκε αλαθνξά ζηελ θπζηθή 

γήηλε επηθάλεηα, ζην ειιεηςνεηδέο εθ πεξηζηξνθήο θαη ζηελ 

ζθαίξα. ηελ ζπλέρεηα, γίλεηαη αλαιπηηθφηεξε παξνπζίαζε ηνπ 

γεσεηδνχο, ζηηο δηάθνξεο κεζφδνπο πξνζδηνξηζκνχ απηνχ αιιά θαη 

ησλ παγθνζκίσλ κνληέισλ γεσεηδνχο πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί. 

 ην δεχηεξν θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ν δνξπθνξηθφο εληνπηζκφο, 

μεθηλψληαο κε θάπνηα ηζηνξηθά ζηνηρεία θαη ηηο βαζηθέο αξρέο 

ιεηηνπξγίαο απηνχ.  

ηελ ζπλέρεηα, ε πξνζνρή εζηηάδεηαη ζηηο δηάθνξεο κεζφδνπο 

δνξπθνξηθνχ εληνπηζκνχ, ζηα είδε ησλ κεηξήζεσλ πνπ κπνξνχλ 

λα πξαγκαηνπνηεζνχλ θαη ζηα δνξπθνξηθά ζπζηήκαηα πνπ έρνπλ 

αλαπηπρζεί θαη ρξεζηκνπνηνχληαη ή ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζην 

κέιινλ.  

Σέινο, αλαθέξνληαη νη θχξηεο πεγέο ζθαικάησλ θαη νη θπξηφηεξεο 

εθαξκνγέο ηνπ δνξπθνξηθνχ εληνπηζκνχ θαη παξνπζηάδνληαη ηα 

ήδε ππάξρνληα δίθηπα κνλίκσλ ζηαζκψλ, κε έκθαζε ζην HEPOS, 

ην δίθηπν ηεο Διιάδαο. 

 ην ηξίην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ην δίθηπν Αζελψλ, πξναζηίσλ 

θαη πεξηρψξσλ, πνπ κειεηήζεθε. Γίλεηαη αλαθνξά ζηνλ ηξφπν κε 
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ηνλ νπνίν έγηλε ε εγθαηάζηαζε ηνπ δηθηχνπ, ζηηο κεζφδνπο θαη ηα 

φξγαλα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ κέηξεζε ηνπ θαζψο θαη ζηνλ 

ππνινγηζκφ ησλ πςνκέηξσλ ησλ θνξπθψλ ηνπ.  

ηελ ζπλέρεηα, παξνπζηάδνληαη ηα επηκέξνπο ηκήκαηα ηνπ 

δηθηχνπ, ζηα νπνία ρσξίζζεθε ψζηε λα κειεηεζεί επθνιφηεξα. 

Αθφκε, παξνπζηάδνληαη νη κεηξήζεηο GPS πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ, ν εμνπιηζκφο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε θαζψο 

θαη ε επεμεξγαζία απηψλ πνπ νδήγεζε ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ 

γεσκεηξηθψλ πςνκέηξσλ ησλ θνξπθψλ ηνπ δηθηχνπ. 

Σέινο, ζε απηφ ην θεθάιαην αλαθέξεηαη ε ζχλδεζε πνπ έγηλε κε 

ΓΥ, κεηαμχ κίαο θνξπθήο ηνπ δηθηχνπ θαη κίαο ηνπ ΔΤ, ψζηε λα 

πξνζδηνξηζηεί ε δηαθνξά ησλ επηθαλεηψλ αλαθνξάο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα δχν απηά δίθηπα. 

 ην ηέηαξην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ν πξνζδηνξηζκφο ησλ 

πςνκέηξσλ ηνπ γεσεηδνχο ζηηο πςνκεηξηθέο αθεηεξίεο ηνπ ππφ 

κειέηε δηθηχνπ.  

Αλαιχεηαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν έγηλε ν ζπγθεθξηκέλνο 

πξνζδηνξηζκφο θαη παξνπζηάδνληαη νη πξνζαξκνγέο ηεζζάξσλ 

καζεκαηηθψλ επηθαλεηψλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ, ψζηε λα 

δεκηνπξγεζεί έλα ηνπηθφ κνληέιν γεσεηδνχο γηα ηελ πεξηνρή πνπ 

κειεηάηαη. 

 ην πέκπην θεθάιαην γίλεηαη ν πξνζδηνξηζκφο ησλ πςνκέηξσλ ηνπ 

γεσεηδνχο κε ηελ ρξήζε ηνπ παγθφζκηνπ κνληέινπ EGM08. 

Αθφκε, παξνπζηάδεηαη ε ζχγθξηζε ησλ ηηκψλ ηνπ γεσεηδνχο πνπ 

πξνέθπςαλ απφ ην EGM08 κε απηέο πνπ πξνέθπςαλ απφ ηηο 

κεηξήζεηο, θαζψο θαη ην κνληέιν πνπ δεκηνπξγήζεθε γηα ηνλ 

εκπινπηηζκφ ηνπ παγθνζκίνπ κνληέινπ EGM08. 

 ην έθην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ 

πξνέθπςαλ απφ ηελ κειέηε ηνπ δηθηχνπ Αζελψλ, πξναζηίσλ θαη 

πεξηρψξσλ θαηά ηελ εθπφλεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηπισκαηηθήο 
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εξγαζίαο θαη γίλνληαη θάπνηεο πξνηάζεηο γηα ηελ κειινληηθή 

αμηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο. 
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ΔΗΑΓΧΓΖ 

Ζ γεσδαηζία έρεη σο βαζηθφ αληηθείκελν ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ ζρήκαηνο 

θαη ηνπ κεγέζνπο ηεο Γεο, φπσο επίζεο θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ 

ζπληεηαγκέλσλ ζεκείσλ πάλσ ζε απηή. Γηα ηνλ ιφγν απηφ έρνπλ νξηζηεί θαη 

πινπνηεζεί δηάθνξεο επηθάλεηεο αλαθνξάο, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο γίλνληαη 

νη παξαπάλσ ππνινγηζκνί-πξνζδηνξηζκνί. 

Οη δηάθνξεο επηθάλεηεο αλαθνξάο πνπ έρνπλ νξηζηεί, δηαθνξνπνηνχληαη 

κεηαμχ ηνπο ζε ζρέζε κε ην πφζν θαιά πξνζεγγίδνπλ ηελ πξαγκαηηθή 

θπζηθή επηθάλεηα ηεο Γεο αιιά θαη απφ ηελ πνιππινθφηεηα ησλ 

καζεκαηηθψλ ζρέζεσλ πνπ ηηο εθθξάδνπλ.  

Σν γεσεηδέο είλαη κία επηθάλεηα αλαθνξάο, πνπ απνηειεί εδψ θαη ρξφληα 

έλα πνιχ ζεκαληηθφ ηκήκα έξεπλαο θαη κειέηεο ηεο γεσδαηζίαο. Οξίδεηαη 

σο ε ηζνδπλακηθή επηθάλεηα ηνπ πξαγκαηηθνχ γήηλνπ πεδίνπ βαξχηεηαο πνπ 

πιεζηάδεη πεξηζζφηεξν ηε θπζηθή πξαγκαηηθφηεηα [Λάκπξνπ Δ., Παληαδήο 

Γ., 2010]. 

Σε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν (2011), ε ηερλνινγία ηνπ 

δνξπθνξηθνχ εληνπηζκνχ ζέζεο κε ην GPS βξίζθεηαη ζε κεγάιε άλζεζε, 

ιφγσ ηεο επθνιίαο θαη ηεο ηαρχηεηαο κε ηελ νπνία πξαγκαηνπνηνχληαη νη 

κεηξήζεηο. Σν γεγνλφο απηφ, νδεγεί ζηελ αλαγθαηφηεηα χπαξμεο αμηφπηζηεο 

ππνδνκήο, απφ ηελ νπνία ζα κπνξεί λα γίλεη εχθνια ε αλαγσγή ησλ 

γεσκεηξηθψλ πςνκέηξσλ ζε νξζνκεηξηθά. Ζ ππνδνκή απηή δελ κπνξεί λα 

είλαη άιιε απφ ηελ πνιχ θαιή κειέηε θαη γλψζε ηεο επηθάλεηαο ηνπ 

γεσεηδνχο θαη ηελ χπαξμε κνληέισλ πνπ ηελ πεξηγξάθνπλ καζεκαηηθά, κε 

κηθξή αβεβαηφηεηα. 

Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία έρεη σο βαζηθφ αληηθείκελν ηεο ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηεο απνρήο ηνπ γεσεηδνχο Ν ζε 20 ζεκεία ηνπ πςνκεηξηθνχ 

δηθηχνπ ησλ Αζελψλ ηνπ 1920, αιιά θαη ηελ δεκηνπξγία ελφο ηνπηθνχ 

κνληέινπ γεσεηδνχο γηα απηήλ ηελ πεξηνρή, ειπίδνληαο λα εκπινπηηζζεί ε 

ππάξρνπζα γεσδαηηηθή ππνδνκή, ψζηε νη κεηξήζεηο κε ηελ ηερλνινγία ηνπ 

GPS λα γίλνπλ πεξηζζφηεξν απνδνηηθέο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 

ΟΗ ΔΠΗΦΑΝΔΗΔ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΗ ΣΟ ΓΔΧΔΗΓΔ 

 

1.1. Γεληθά  

Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, ε γεσδαηζία αζρνιείηαη κε ηε Γε θαη 

ζπγθεθξηκέλα έρεη σο ζηφρν ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ ζρήκαηνο θαη ηνπ 

κεγέζνπο ηεο. Αθφκε, ν πξνζδηνξηζκφο ζπληεηαγκέλσλ ζεκείσλ επάλσ 

ζηελ Γε είλαη έλα πξφβιεκα πνπ θαιείηαη λα επηιχζεη ε γεσδαηζία. 

Γηα λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη απηνί, ζα πξέπεη πξψηα λα δεκηνπξγεζνχλ 

νη θαηάιιειεο πξνυπνζέζεηο, ζηηο νπνίεο ζα ζηεξηρζνχλ νη ελέξγεηεο πνπ ζα 

επηθέξνπλ ηηο ιχζεηο ζε απηά ηα βαζηθά πξνβιήκαηα ηεο γεσδαηζίαο. 

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ζα πξέπεη :  

 λα νξηζηεί κία επηθάλεηα αλαθνξάο θαηάιιειε θαη πξνζαξκφζηκε 

φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξα ζηελ επηθάλεηα ηεο Γεο, 

 λα νξηζηεί έλα ζχζηεκα ζπληεηαγκέλσλ, 

 λα εγθαηαζηαζνχλ κφληκα ζεκεία πάλσ ζηελ επηθάλεηα ηεο Γεο, 

ησλ νπνίσλ ζα ππνινγηζηνχλ νη ζπληεηαγκέλεο θαη ζα ιεηηνπξγνχλ 

σο ζηαζεξά θαη κφληκα ζεκεία αλαθνξάο κε γλσζηή ζέζε. 

Οη παξαπάλσ ελέξγεηεο, βέβαηα, δελ είλαη ηφζν εχθνιν λα γίλνπλ, δηφηη 

είλαη γλσζηφ ην γεγνλφο φηη ε πξαγκαηηθή Γε είλαη αξθεηά πνιχπινθε θαη 

έρεη πνιχ αλψκαιε επηθάλεηα. Δπνκέλσο, είλαη πνιχ δχζθνιν λα 

πξνζδηνξηζηεί κία επηθάλεηα πνπ ζα κπνξεί λα εθθξάζεη φιεο ηηο 

γεσκεηξηθέο θαη κεραληθέο ηδηφηεηεο ηεο Γεο κε απιέο καζεκαηηθέο ζρέζεηο. 

Γηα λα γίλεη απηφ, ρξεηάδεηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζρέζεηο πνπ ζα 

πεξηιακβάλνπλ πνιχπινθεο ζπλαξηήζεηο κε πάξα πνιινχο φξνπο θαη 

ζηαζεξνχο ζπληειεζηέο. 

Ζ ιχζε ζε απηφ ην πξφβιεκα δφζεθε απφ ηνπο γεσδαίηεο κε ηελ 

παξαθάησ παξαδνρή. ε αξθεηέο εθαξκνγέο, φπσο είλαη ε αζηξνλνκία, ε 
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νπξάληνο κεραληθή, ε ραξηνγξαθία θιπ., δελ είλαη αλαγθαία ε χπαξμε πνιχ 

κεγάιεο αθξίβεηαο. Δπνκέλσο, ζε θάζε πεξίπησζε κπνξεί λα επηιεγεί έλα 

θαηάιιειν κνληέιν, ην νπνίν ζα πξνζεγγίδεη ηελ επηθάλεηα θαη ηηο ηδηφηεηεο 

ηεο Γεο θαη ζα ηελ αληηθαηαζηήζεη ζηνπο ππνινγηζκνχο πνπ πξέπεη λα 

γίλνπλ. 

Μηα πξψηε πξνζέγγηζε πνπ έγηλε, ήηαλ φηη ε Γε κπνξεί λα ζεσξεζεί σο 

κία ζθαίξα, ε νπνία ζα έρεη νκνηνγελέο πιηθφ, κάδα ίζε κε ηελ κάδα ηεο 

Γεο θαη αθηίλα ίζε κε 6371 km πεξίπνπ.  

 

Δηθφλα 1.1: Σν ζθαηξηθφ ζρήκα ηεο Γεο. 

[Πεγή: www.google.gr] 

 

Ζ πξνζέγγηζε φκσο απηή, δελ ζπκβαδίδεη πιήξσο κε ηελ πεξηζηξνθηθή 

θίλεζε ηεο Γεο γχξσ απφ ηνλ άμνλα ηεο, ε νπνία ηελ έρεη αλαγθάζεη λα 

πάξεη ην ζρήκα ελφο ειιεηςνεηδνύο εθ πεξηζηξνθήο. Πξέπεη, σζηφζν λα 

αλαθεξζεί φηη ε Γε δελ απνηειείηαη απφ νκνηνγελέο πιηθφ θαη ιφγσ ηεο 

πεξηζηξνθηθήο ηεο θίλεζεο, ην ζρήκα πνπ ηελ πξνζεγγίδεη θαιχηεξα είλαη 

έλα ζθαηξνεηδέο κε πεπιαηπζκέλνπο πφινπο. Δπεηδή ε απφθιηζε ησλ δχν 

απηψλ ζρεκάησλ δελ είλαη κεγάιε, απνθαζίζηεθε λα ρξεζηκνπνηεζεί ηειηθά 

ην ειιεηςνεηδέο εθ πεξηζηξνθήο. 

Σν επφκελν βήκα, πνπ έιεηπε απφ ηηο πξνεγνχκελεο επηθάλεηεο, είλαη λα 

έρεη ην κνληέιν ηηο αληίζηνηρεο κεραληθέο ηδηφηεηεο ηεο Γεο, ζπλδπαδφκελεο 

φκσο κε ιηγφηεξεο επηθαλεηαθέο αλσκαιίεο. Απηφ ζα έρεη σο απνηέιεζκα, ε 
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ελ ιφγσ επηθάλεηα λα είλαη κία ηζνδπλακηθή επηθάλεηα ηνπ πεδίνπ 

βαξχηεηαο ηεο Γεο θαη επηιέγνληαο λα πιεζηάδεη πεξηζζφηεξν απφ θάζε 

άιιε ηελ κέζε ζηάζκε ηεο ζάιαζζαο, πξνθχπηεη ην γεσεηδέο. 

χκθσλα ινηπφλ, κε φια ηα παξαπάλσ, νη βαζηθέο επηθάλεηεο αλαθνξάο 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ γεσδαηζία είλαη :  

 ε ζθαίξα, 

 ην ειιεηςνεηδέο εθ πεξηζηξνθήο, 

 ην γεσεηδέο. 

 

ρήκα 1.1: Οη βαζηθέο επηθάλεηεο αλαθνξάο ζε ζρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε. 

[Πεγή: www.google.gr] 

 

Δθηφο απφ ηηο 3 βαζηθέο επηθάλεηεο αλαθνξάο πνπ αλαθέξζεθαλ 

πξνεγνπκέλσο, ππάξρνπλ θαη θάπνηεο άιιεο, νη νπνίεο δελ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ηφζν ζπρλά, αμίδεη φκσο λα γίλεη κία ζχληνκε αλαθνξά 

ζε απηέο. 

Γχν επηθάλεηεο, πνπ πιεζηάδνπλ πνιχ ην γεσεηδέο, είλαη ην "ζρεδφλ- 

γεσεηδέο" θαη ην "παξα-γεσεηδέο". 

Σν "ζρεδφλ-γεσεηδέο" είλαη ε επηθάλεηα πνπ απέρεη πςφκεηξν δ απφ ην 

ειιεηςνεηδέο αλαθνξάο, επνκέλσο νξίδεηαη σο πξνο απηφ. Έρεη ην 

πιενλέθηεκα φηη γλσξίδνληαο ην πςφκεηξν δ, δελ ρξεηάδεηαη λα γίλεη θακία 

ππφζεζε γηα ηελ θαηαλνκή ησλ καδψλ ηεο Γεο, φπσο ζπκβαίλεη ζην 

γεσεηδέο. Έλα αξλεηηθφ, βέβαηα, είλαη ην γεγνλφο φηη ην "ζρεδφλ-γεσεηδέο" 
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δελ έρεη θάπνηα θπζηθή έλλνηα σο επηθάλεηα, δηφηη δελ είλαη ηζνδπλακηθή, 

αιιά κία καζεκαηηθή επηθάλεηα απφ ηελ νπνία νξίδνληαη ηα θαλνληθά 

πςφκεηξα. Γηαθέξεη απφ ην γεσεηδέο κφλν ζηελ ζηεξηά, φπνπ ε δηαθνξά Ν-δ 

είλαη ηεο ηάμεο κεξηθψλ δεθαηφκεηξσλ (dm), ελψ ζηε ζάιαζζα ζπκπίπηνπλ. 

Σν "παξα-γεσεηδέο" απνηειεί κία ηζνδπλακηθή επηθάλεηα θαη πξνθχπηεη 

κε ηνλ ππνινγηζκφ ησλ αλαγσγψλ ησλ κεηξήζεσλ ηεο ηηκήο ηεο βαξχηεηαο. 

Βξίζθεηαη θάησ απφ ην γεσεηδέο θαη αλάινγα κε ηηο παξαδνρέο πνπ ζα 

γίλνπλ γηα ηελ θαηαλνκή ησλ καδψλ ηεο Γεο, αιιάδεη θαη πξνθχπηεη έλα λέν 

"παξα-γεσεηδέο". 

Μηα άιιε επηθάλεηα είλαη ην "ηειινπξνεηδέο", ην νπνίν ν Hirvonen 

(ζρήκα 1.2),  νξίδεη σο ηελ επηθάλεηα, ηεο νπνίαο ηα ζεκεία απέρνπλ απφ 

έλα γεσθεληξηθφ ειιεηςνεηδέο αλαθνξάο φζν ε Φ.Γ.Δ. απφ ην γεσεηδέο. 

Αληίζεηα, ν Molodensky ππνζηήξημε φηη ην "ηειινπξνεηδέο" (ζρήκα 1.2) 

είλαη κία επηθάλεηα πνπ ηα ζεκεία ηεο απέρνπλ απφ έλα ειιεηςνεηδέο 

αλαθνξάο φζν απέρεη ε Φ.Γ.Δ. απφ ην "ζρεδφλ-γεσεηδέο". Σα δχν απηά 

"ηειινπξνεηδή", είλαη θαλεξφ πσο ζπκπίπηνπλ ζηηο ζαιάζζηεο 

πεξηνρέο.[Βέεο Γ., θ.α., 2008]  

 

ρήκα 1.2: ρεκαηηθή παξνπζίαζε ησλ δηάθνξσλ επηθαλεηψλ αλαθνξάο. 

[Πεγή: Βέεο Γ.,θ.α.,2008] 



 

7 
 

Σέινο, ππάξρεη ην "ειιεηςνεηδέο πδξνζηαηηθήο ηζνξξνπίαο", ην νπνίν 

ρξεζηκνπνηείηαη ζε γεσθπζηθέο κειέηεο θαη πξνζεγγίδεη ηελ Γε σο κία 

ξεπζηή θαη νκνηνγελή κάδα, ε νπνία βξίζθεηαη ζε πδξνζηαηηθή ηζνξξνπία 

θαη ε επηθάλεηα ηεο είλαη έλα ηζνδπλακηθφ ειιεηςνεηδέο. 

 

1.1.1. Ζ θπζηθή γήηλε επηθάλεηα 

Φπζηθή γήηλε επηθάλεηα (ΦΓΔ) νλνκάδεηαη ε πξαγκαηηθή επηθάλεηα ηεο 

Γεο, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηελ ηνπνγξαθηθή επηθάλεηα αιιά θαη ηελ 

επηθάλεηα ή ηνλ ππζκέλα ησλ σθεαλψλ. Ζ θπζηθή απηή επηθάλεηα ηεο Γεο 

απνηειείηαη θαηά 72% απφ λεξφ θαη θαηά 28% απφ ζηεξηά. Με ηελ 

επηθάλεηα ησλ σθεαλψλ αζρνινχληαη θπξίσο ε ζαιάζζηα γεσδαηζία θαη ε 

σθεαλνγξαθία, ελψ ε θιαζζηθή γεσδαηζία εζηηάδεη ην ελδηαθέξνλ ηεο ζηελ 

επεηξσηηθή επηθάλεηα. 

Δίλαη γλσζηφ φηη ε επηθάλεηα ηεο Γεο, απνηειείηαη απφ αλνκνηνγελέο 

πιηθφ κε απνηέιεζκα απηφ λα επεξεάδεη ηελ ζπκπεξηθνξά ηεο. Έηζη, ζηελ 

πξνζπάζεηα πξνζδηνξηζκνχ ηνπ ζρήκαηνο θαη ηνπ κεγέζνπο ηεο Γεο, ε ΦΓΔ 

ζεσξείηαη ζπκπαγήο, δεκηνπξγψληαο έηζη κία θαληαζηηθή επηθάλεηα πνπ 

πιεζηάδεη ηε κέζε ζηάζκε ηεο ζάιαζζαο. 

Ο φξνη ζρήκα θαη κέγεζνο ηεο Γεο αλαθέξνληαη ζηελ θπζηθή θαη 

καζεκαηηθή επηθάλεηά ηεο θαη ζηηο δηαζηάζεηο ηεο. Όπσο αλαθέξζεθε θαη 

πξνεγνπκέλσο, ε ΦΓΔ είλαη πνιχ αλψκαιε θαη γηα απηφ ην ιφγν είλαη 

αδχλαην λα πεξηγξαθεί απφ απιέο καζεκαηηθέο ζρέζεηο. Δπνκέλσο, φηαλ 

απαηηείηαη κία ζπλνιηθή παξνπζίαζε ηεο γήηλεο επηθάλεηαο, επηηπγράλεηαη 

κε αξηζκεηηθέο ή γξαθηθέο κεζφδνπο (θπξίσο πςνκεηξηθέο θακπχιεο) είηε 

αλαιχνληαο ηελ ζε ζθαηξηθέο αξκνληθέο. 

 

1.1.2. Σν ειιεηςνεηδέο εθ πεξηζηξνθήο 

Χο ειιεηςνεηδέο εθ πεξηζηξνθήο νξίδεηαη ε καζεκαηηθή επηθάλεηα, ε 

νπνία πξνθχπηεη φηαλ κία έιιεηςε πεξηζηξαθεί γχξσ απφ ηνλ κηθξφ ηεο 

άμνλα. Σν ειιεηςνεηδέο απηφ κπνξεί λα νξηζηεί φηαλ είλαη γλσζηά ν 
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κεγάινο ηνπ εκηάμνλαο a θαη ε επηπιάηπλζή ηνπ f ή ν κηθξφο ηνπ εκηάμνλαο 

b θαη ε εθθεληξφηεηα ηνπ e. 

Σν ειιεηςνεηδέο πνπ έρεη επηθξαηήζεη ζηελ γεσδαηζία θαη 

ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο είλαη ην δηαμνληθφ, δηφηη γίλνληαη απινχζηεξνη νη 

ππνινγηζκνί ζε ζρέζε κε έλα ηξηαμνληθφ ειιεηςνεηδέο, πνπ απαηηεί 

πνιχπινθεο καζεκαηηθέο ζρέζεηο θαη θαη‟ επέθηαζε πνιχπινθνπο 

ππνινγηζκνχο. 

Δπνκέλσο, νη ζπληεηαγκέλεο ελφο ζεκείνπ ζην δηαμνληθφ ειιεηςνεηδέο 

νξίδνληαη ακθηκνλνζήκαληα, κε ην γεσδαηηηθό πιάηνο θ θαη ην 

γεσδαηηηθό κήθνο ι ηνπ ίρλνπο ηεο θαζέηνπ απφ ην ζεκείν ελδηαθέξνληνο  

ζην ειιεηςνεηδέο, φπσο επίζεο απφ ην κήθνο ηεο θαζέηνπ απηήο, ην νπνίν 

νλνκάδεηαη γεσκεηξηθό πςόκεηξν h. 

Έλα πξφβιεκα πνπ πξνέθπςε θαη απαζρφιεζε ηελ γεσδαηζία, είλαη ε 

εχξεζε ηνπ ειιεηςνεηδνχο πνπ ζα πξνζαξκφδεηαη θαιχηεξα ζηελ 

πξαγκαηηθή Γε. Απηφ, φκσο, είλαη αλέθηθην, δηφηη ζε θάζε πεξηνρή ηεο Γεο 

ην ειιεηςνεηδέο δελ κπνξεί λα πξνζαξκνζηεί κε ηνλ ίδην ηξφπν. Απηφ έρεη 

σο απνηέιεζκα, ζε άιιεο πεξηνρέο ην ειιεηςνεηδέο λα πξνζεγγίδεη θαιχηεξα 

ην γεσεηδέο θαη ζε άιιεο φρη. 

Σν παξαπάλσ πξφβιεκα νδήγεζε ζηελ δεκηνπξγία δχν εηδψλ 

ειιεηςνεηδψλ εθ πεξηζηξνθήο: 

 ην γήηλν ή γεσθεληξηθφ ειιεηςνεηδέο  

 θαη ην γεσδαηηηθφ ειιεηςνεηδέο. 

Σν γήηλν ειιεηςνεηδέο είλαη εθείλν πνπ έρεη σο θέληξν ηνπ ην θέληξν 

κάδαο ηεο Γεο, ν άμνλαο ζπκκεηξίαο ηνπ ηαπηίδεηαη κε ηνλ άμνλα 

πεξηζηξνθήο ηεο Γεο θαη πξνζεγγίδεη φζν θαιχηεξα γίλεηαη ζε δηαζηάζεηο ην 

γεσεηδέο. 

ην γεσδαηηηθφ ειιεηςνεηδέο νη δηαζηάζεηο επηιέγνληαη εθ ησλ πξνηέξσλ 

θαη ην θέληξν ηνπ δελ ζπκπίπηεη κε ην θέληξν κάδαο ηεο Γεο. Ο κηθξφο 

άμνλαο νξίδεηαη παξάιιεια κε ηνλ άμνλα πεξηζηξνθήο ηεο Γεο, ελψ 
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επηδηψθεηαη ε ηαχηηζε ηνπ φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξα κε ην γεσεηδέο γηα ηελ 

πεξηνρή πνπ ελδηαθέξεη. 

Πξέπεη, ζε απηφ ην ζεκείν, λα αλαθεξζεί φηη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο, αληί 

γηα έλα γεσδαηηηθφ ειιεηςνεηδέο ρξεζηκνπνηείηαη γεσθεληξηθφ ειιεηςνεηδέο, 

κεηαηνπηζκέλν έηζη ψζηε λα πξνζαξκφδεηαη θαιχηεξα ζην ηνπηθφ γεσεηδέο 

ηεο εθάζηνηε πεξηνρήο. Απηφ έρεη γίλεη, γηα παξάδεηγκα, θαηά ηνλ νξηζκφ 

ηνπ ειιεηςνεηδνχο αλαθνξάο ηνπ ΔΓΑ ‟87, ην νπνίν ρξεζηκνπνηεί ην 

γεσθεληξηθφ ειιεηςνεηδέο GRS 80 κεηαηνπηζκέλν, νχησο ψζηε λα 

πξνζαξκφδεηαη θαιχηεξα ζην γεσεηδέο ηνπ ειιαδηθνχ ρψξνπ. 

 

1.1.3. Ζ ζθαίξα 

Ζ ζθαίξα είλαη ζαθψο κία απινχζηεξε καζεκαηηθή επηθάλεηα ζε ζρέζε 

κε ην ειιεηςνεηδέο εθ πεξηζηξνθήο θαη επνκέλσο πεξηγξάθεηαη απφ 

απινχζηεξεο καζεκαηηθέο ζρέζεηο θαη πιεζηάδεη ιηγφηεξν ην γεσεηδέο ζε 

ζχγθξηζε κε ην ειιεηςνεηδέο. 

Ο νξηζκφο ηεο γίλεηαη κε θέληξν ην θέληξν κάδαο ηεο Γεο θαη αθηίλα ίζε 

κε ηε κέζε αθηίλα θακππιφηεηαο ηνπ ειιεηςνεηδνχο. Οη ππνινγηζκνί πάλσ 

ζηελ επηθάλεηα ηεο ζθαίξαο γίλνληαη ζχκθσλα κε ηε γλσζηή ζρέζε : 

Υ
2 
+ Τ

2
 + Ε

2
 = R

2
                                                                           (1.1) 

Υξεζηκνπνηείηαη σο επηθάλεηα αλαθνξάο, θπξίσο ζηελ λαπζηπινΐα θαη 

ζηελ ραξηνγξαθία, φπνπ θαη έρεη επηθάλεηα ίζε κε απηήλ ηνπ ειιεηςνεηδνχο. 

Γηα ηνλ ιφγν απηφλ θαιείηαη ηζνδχλακε ζθαίξα ηνπ ειιεηςνεηδνχο GRS 80 

θαη έρεη αθηίλα ίζε κε 6371 km. 
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1.2. Σν γεσεηδέο 

1.2.1. Γεληθά 

Χο γεσεηδέο νξίδεηαη ε ηζνδπλακηθή επηθάλεηα έιμεο θαη πεξηζηξνθήο 

ηεο Γεο πνπ πιεζηάδεη ηελ κέζε ζηάζκε ηεο ζάιαζζαο (κε αθξίβεηα ±1m), 

δηνξζσκέλε απφ ηηο επηδξάζεηο ησλ κεηαβνιψλ ηεο ππθλφηεηαο ηνπ λεξνχ, 

ησλ θπκάησλ, ησλ παιηξξνηψλ, ησλ ξεπκάησλ θαη ησλ αηκνζθαηξηθψλ 

ζπλζεθψλ [Βέεο Γ.,θ.α.,2008]. Δίλαη ε επηθάλεηα αλαθνξάο πνπ πιεζηάδεη 

πεξηζζφηεξν απφ νπνηαδήπνηε άιιε ηελ θπζηθή επηθάλεηα ηεο Γεο θαη ηηο 

ηδηφηεηεο ηεο. 

Όπσο αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο, ην γεσεηδέο είλαη ε ηζνδπλακηθή 

επηθάλεηα ηνπ γήηλνπ πεδίνπ βαξχηεηαο θαη απηφ έρεη σο απνηέιεζκα, ε 

επηθάλεηα ηνπ λα είλαη θάζεηε πξνο ηελ δηεχζπλζε ηεο βαξχηεηαο θαη ηα 

πςφκεηξα πνπ αλαθέξνληαη ζην γεσεηδέο λα κεηξνχληαη σο πξνο απηήλ. 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα, φιεο νη γεσδαηηηθέο κεηξήζεηο πνπ ιακβάλνπλ 

ρψξα πάλσ ζηελ επηθάλεηα ηεο Γεο αλαθέξνληαη ζην γεσεηδέο, αιιά έρεη 

επηθξαηήζεη λα ρξεζηκνπνηείηαη κφλν σο επηθάλεηα πςνκέηξσλ, ιφγσ ηνπ 

φηη ν πξνζδηνξηζκφο απφιπησλ θαη ζρεηηθψλ ζέζεσλ νξηδνληηνγξαθηθά ζηελ 

επηθάλεηα ηνπ γεσεηδνχο απαηηεί πνιχπινθεο καζεκαηηθέο ζρέζεηο. 

Σν γεσεηδέο κε ην ειιεηςνεηδέο θαη αληίζηνηρα ην νξζνκεηξηθφ πςφκεηξν 

Ζ κε ην γεσκεηξηθφ h ζπλδένληαη κε ηελ ζρέζε: 

h = Ζ + Ν                                                                                        (1.2) 

Πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή ζην γεγνλφο φηη ην γεσεηδέο 

ζπλδέεηαη κε ηε δηεχζπλζε ηεο θαηαθνξχθνπ (δηεχζπλζε βαξχηεηαο), ελψ 

ην ειιεηςνεηδέο αλαθέξεηαη ζηελ δηεχζπλζε ηεο θαζέηνπ απφ ην ζεκείν 

ελδηαθέξνληνο ζε απηφ. Δπνκέλσο, είλαη ινγηθφ νη δχν απηέο δηεπζχλζεηο λα 

κελ ηαπηίδνληαη θαη λα παξνπζηάδνπλ κία κηθξή απφθιηζε, δειαδή κία 

γσλία ζ κεηαμχ ηνπο (ζρήκα 1.3). Ζ γσλία απηή νλνκάδεηαη απφθιηζε ηεο 

θαηαθνξχθνπ θαη είλαη έλα πνιχ ζεκαληηθφ κέγεζνο ζηελ γεσδαηζία. 
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ρήκα 1.3: Η ζρέζε ηνπ γεσεηδνχο θαη ηνπ ειιεηςνεηδνχο θαη ε απφθιηζε ηεο 

θαηαθνξχθνπ. 

[Πεγή: Βέεο Γ.,θ.α.,2008] 

 

Ζ επηθάλεηα ηνπ γεσεηδνχο είλαη πξνζαξκνζκέλε ζηε κέζε ζηάζκε ηεο 

ζάιαζζαο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ην γεσεηδέο ραξηνγξαθεί ην 72% ηεο 

επηθάλεηαο ηεο Γεο, πνπ απνηειείηαη απφ λεξφ, ελψ γηα ηελ επεηξσηηθή 

επηθάλεηα ζεσξείηαη φηη πξνεθηείλεηαη θάησ απφ ηηο επείξνπο. 

Πξνθχπηεη φκσο έλα πξφβιεκα, ζρεηηθά κε ηελ ζηάζκε ηεο ζάιαζζαο, 

δηφηη απηή κεηαβάιιεηαη ζπλερψο, ηεο ηάμεσο ησλ 10 κέηξσλ εκεξεζίσο. 

Μεηά απφ παξαηεξήζεηο πνπ έγηλαλ, δηαπηζηψζεθε φηη ε κεηαβνιή απηή 

κεηψλεηαη θαηά πνιχ ζε κεληαία θιίκαθα θαη αθφκα πεξηζζφηεξν ζε εηήζηα. 

Απηφ νδήγεζε ζηνλ νξηζκφ ηεο κέζεο ζηάζκεο ηεο ζάιαζζαο σο εμήο: 

"Μ..Θ. νξίδεηαη ν κέζνο φξνο ησλ σξηαίσλ ηηκψλ ηεο ζηάζκεο ηεο 

ζάιαζζαο γηα έλα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα, ζπλήζσο ελφο έηνπο".[Βέεο 

Γ.,θ.α.,2008] 

 

1.2.2. Μέζνδνη πξνζδηνξηζκνύ ηνπ γεσεηδνύο 

Οη κέζνδνη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ γεσεηδνχο δελ είλαη εχθνινη θαζψο 

απαηηνχλ κεγάιε πξνζνρή θαη ζπζηεκαηηθή εξγαζία ιφγσ ηνπ φηη ην 

γεσεηδέο είλαη κία πνιχ αλψκαιε επηθάλεηα. 
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Δηθφλα 1.2: Η αλψκαιε επηθάλεηα ηνπ γεσεηδνχο. 

[Πεγή: www.google.gr] 

 

Γεληθά, ε επηθάλεηα ηνπ γεσεηδνχο πξνζδηνξίδεηαη κε κεηξήζεηο 

βαξχηεηαο ή αζηξνγεσδαηηηθέο παξαηεξήζεηο είηε κε ηελ βνήζεηα ησλ 

ηερλεηψλ δνξπθφξσλ. Οη παξαηεξήζεηο-κεηξήζεηο απηέο απνηεινχλ ηα 

πξσηνγελή δεδνκέλα, ηα νπνία κεηά απφ θαηάιιειε επεμεξγαζία ζα 

νδεγήζνπλ ζηελ δεκηνπξγία ελφο κνληέινπ γεσεηδνχο. Σα δεδνκέλα απηά, 

ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ρξεζηκνπνηνχληαη άκεζα, ελψ ζε άιιεο 

ρξεζηκνπνηνχληαη κεηά απφ θαηάιιειε ζπλφξζσζε θαη θηιηξάξηζκα. 

Οη βαζηθφηεξεο κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ 

κνληέισλ γεσεηδνχο είλαη: 

 πνιπσλπκηθέο κέζνδνη, 

 κέζνδνο ηνπ πιεζηέζηεξνπ γείηνλα, 

 κέζνδνο ησλ ζπλαξηήζεσλ ηεο αληίζηξνθεο απφζηαζεο. 

Ζ πην θνηλή κέζνδνο είλαη ε πνιπσλπκηθή, ε νπνία εθθξάδεη αλαιπηηθά 

ηελ επηθάλεηα ηνπ γεσεηδνχο. Δίλαη πνιχ ρξήζηκε γηα λα αληρλεχνληαη νη 

ραξαθηεξηζηηθέο ηάζεηο ζηα δηαζέζηκα δεδνκέλα ηνπ γεσεηδνχο, αλάινγα κε 

ηελ ηάμε q θαη ηνλ βαζκφ p ηνπ πνιπσλπκηθνχ κνληέινπ πνπ επηιέγεηαη. Σν 

πνιπσλπκηθφ απηφ κνληέιν κπνξεί λα είλαη κία απιή επίπεδε επηθάλεηα, κία 
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δηγξακκηθή επηθάλεηα, κία επηθάλεηα δεπηέξνπ βαζκνχ θ.α.[Γειεθαξάνγινπ 

Γ.,2007] 

Ζ κέζνδνο ηνπ πιεζηέζηεξνπ γείηνλα ζεσξεί ηελ επηθάλεηα ηνπ 

γεσεηδνχο δηαηξεκέλε ζε κηθξά ηκήκαηα, ηα νπνία πεξηγξάθνληαη απφ 

δηαθνξεηηθέο ζπλαξηήζεηο. ε θάζε ζεκείν, ην πςφκεηξν ηνπ γεσεηδνχο 

πξνζδηνξίδεηαη απφ ηα θνληηλφηεξα δηαζέζηκα ζεκεία αλαθνξάο ηνπ 

γεσεηδνχο πνπ πεξηιακβάλνληαη. πλήζσο ρξεζηκνπνηείηαη ε ζπλάξηεζε ηεο 

απιήο επίπεδεο επηθάλεηαο ή άιινπ ρακεινχ βαζκνχ επηθάλεηα. 

[Γειεθαξάνγινπ Γ.,2007] 

Σέινο, ζηε κέζνδν ησλ ζπλαξηήζεσλ ηεο αληίζηξνθεο απφζηαζεο, ην 

πςφκεηξν ηνπ γεσεηδνχο ππνινγίδεηαη απφ ηα πιεζηέζηεξα δηαζέζηκα 

ζεκεία αλαθνξάο ηνπ, ηα νπνία πεξηιακβάλνληαη ζε έλα θχθιν ή κία 

έιιεηςε πξνθαζνξηζκέλεο απφζηαζεο απφ ην ζεκείν ελδηαθέξνληνο. Οη 

ζπλαξηήζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη επηιεγκέλνπ βαζκνχ ζπλαξηήζεηο 

ηνπ αληίζηξνθνπ ηεο απφζηαζεο ηνπ ζεκείνπ ελδηαθέξνληνο απφ ηα γχξσ 

δηαζέζηκα ζεκεία αλαθνξάο. [Γειεθαξάνγινπ Γ.,2007] 

ε απηφ ην ζεκείν είλαη απαξαίηεην λα ηνληζηεί φηη νπνηαδήπνηε κέζνδνο 

θη αλ ρξεζηκνπνηείηαη, ζα πξέπεη ηα κνληέια ηνπ γεσεηδνχο λα είλαη 

ξεαιηζηηθά, θαιά ξπζκηζκέλα ζηηο παξαιιαγέο ηεο επηθάλεηαο ηνπ 

γεσεηδνχο ζηελ εθάζηνηε πεξηνρή ελδηαθέξνληνο θαη λα δίλνπλ ηελ 

δπλαηφηεηα γηα εχθνιε παξεκβνιή. 

 

1.2.3. Παγθόζκηα κνληέια γεσεηδνύο 

Όηαλ γίλεηαη ιφγνο γηα κνληέια παγθνζκίνπ θιίκαθαο, νπζηαζηηθά ηα 

κνληέια απηά είλαη ζθαηξηθψλ αξκνληθψλ, πνπ πεξηγξάθνπλ κε 

ηθαλνπνηεηηθή αθξίβεηα ην πεδίν βαξχηεηαο ηεο Γεο. Γηάθνξα ηέηνηα 

κνληέια έρνπλ δεκηνπξγεζεί θαηά θαηξνχο, άιια κε επίγεηεο κεζφδνπο ζε 

ζπλδπαζκφ κε δνξπθνξηθά δεδνκέλα θαη άιια απφ δεδνκέλα πνπ 

πξνέθπςαλ απφ εηδηθέο δνξπθνξηθέο απνζηνιέο. 
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Σα κνληέια πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη πεξηζζφηεξν θαη είλαη πην γλσζηά, 

είλαη απηά πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί απφ κνληέια ηνπ γήηλνπ δπλακηθνχ κε 

ζθαηξηθνχο αξκνληθνχο ζπληειεζηέο. Ζ αθξίβεηα κε ηελ νπνία ηέηνηα 

κνληέια πεξηγξάθνπλ ην βαξπηηθφ πεδίν ηεο Γεο, εμαξηάηαη θπξίσο απφ ηνλ 

βαζκφ θαη ηελ ηάμε ησλ αλαπηπγκάησλ ηνπο. 

Σα δχν ζεκαληηθφηεξα θαη γλσζηφηεξα κνληέια ζθαηξηθψλ αξκνληθψλ 

πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί ηα ηειεπηαία ρξφληα είλαη ην EGM96 θαη ην 

EGM2008. 

Σν EGM96 (Earth Geopotential Model 1996), (εηθφλα 1.3) είλαη έλα 

γεσδπλακηθφ κνληέιν ηεο Γεο. Γεκηνπξγήζεθε απφ ηελ ζπλεξγαζία ηξηψλ 

θνξέσλ, ηεο Δζληθήο Υαξηνγξαθηθήο Τπεξεζίαο ησλ Ζ.Π.Α. (National 

Imagery and Mapping Agency-NIMA), ηεο NASA θαη ηνπ παλεπηζηεκίνπ 

ηνπ Οράην (Ohio State University-OSU). 

 Υξεζηκνπνηεί ζθαηξηθνχο αξκνληθνχο ζπληειεζηέο, βαζκνχ θαη ηάμεο 

360, φπσο επίζεο δεδνκέλα δνξπθνξηθήο αιηηκεηξίαο απφ ηνλ δνξπθφξν 

ERS-1 θαη ηελ δνξπθνξηθή απνζηνιή Geosat. Σν ζπγθεθξηκέλν κνληέιν 

έρεη ηε δπλαηφηεηα λα απνδψζεη ραξαθηεξηζηηθά κήθε θχκαηνο ηνπ 

γεσεηδνχο πεξίπνπ κέρξη 55km. Ζ απφιπηε αθξίβεηα πνπ κπνξεί λα δψζεη 

είλαη ηεο ηάμεο ηνπ ±1m.[ http://cddis.nasa.gov/926/egm96/nasatm.html] 

 

Δηθφλα 1.3: Σν κνληέιν γεσεηδνχο EGM96. 

[Πεγή: http://en.wikipedia.org/wiki/EGM96] 
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Σν EGM08 (Earth Geopotential Model 2008), (εηθφλα 1.4) είλαη ην πην 

πξφζθαην κνληέιν γεσεηδνχο πνπ δεκηνπξγήζεθε. Τπεχζπλνη γηα ηελ 

δεκηνπξγία απηνχ ηνπ κνληέινπ είλαη ε Δζληθή Τπεξεζία Γεσζηαηηθψλ 

Πιεξνθνξηψλ ησλ Ζ.Π.Α. (National Geospatial-Intelligence Agency/NGA). 

Υξεζηκνπνηεί επίζεο αξκνληθνχο ζθαηξηθνχο ζπληειεζηέο, πνιχ 

κεγαιχηεξνπ βαζκνχ θαη ηάμεο απφ ην EGM96, αθνχ είλαη πιήξεο κε 2159 

βαζκφ θαη ηάμε. Απηφ ζεκαίλεη φηη κπνξεί λα απνδψζεη πνιχ θαιχηεξε 

αθξίβεηα ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν κνληέιν. 

Δίλαη έλα κνληέιν πνπ θαιχπηεη φιε ηελ επηθάλεηα ηεο Γεο θαη κε ηελ 

δεκηνπξγία ηνπ πξνζηίζεηαη έλα πνιχ ζεκαληηθφ θνκκάηη ζηελ παγθφζκηα 

ππνδνκή ηεο γεσδαηζίαο θαη ζηελ πξνζπάζεηα πνπ γίλεηαη γηα ηελ 

θαηαλφεζε θαη θαηαγξαθή ηεο ζπκπεξηθνξάο ηεο επηθάλεηαο ηεο Γεο, ζε 

παγθφζκηα θιίκαθα. 

 

Δηθφλα 1.4: Σν κνληέιν γεσεηδνχο EGM08. 

[Πεγή: http://earth-info.nga.mil/GandG/wgs84/gravitymod/egm2008.html] 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 

ΓΟΡΤΦΟΡΗΚΟ ΔΝΣΟΠΗΜΟ 

 

2.1. Ηζηνξηθά ζηνηρεία 

Γνξπθνξηθφο εληνπηζκφο νλνκάδεηαη ν πξνζδηνξηζκφο ηεο ζέζεο ελφο 

ζεκείνπ, κε ηελ κέηξεζε πξνο δνξπθφξνπο. Σν είδνο απηφ, ησλ κεηξήζεσλ, 

απνηειεί αληηθείκελν ηεο ιεγφκελεο δνξπθνξηθήο γεσδαηζίαο. 

Ζ αξρή γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ δνξπθνξηθνχ εληνπηζκνχ θαη γεληθφηεξα 

ηεο δνξπθνξηθήο γεσδαηζίαο έγηλε ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1957, κε ηελ 

εθηφμεπζε ηνπ πξψηνπ ηερλεηνχ δνξπθφξνπ κε ην φλνκα Sputnik I (εηθφλα 

2.1), απφ ηελ ηφηε νβηεηηθή Έλσζε.  

 

Δηθφλα 2.1: Ο πξψηνο ηερλεηφο δνξπθφξνο, Sputnik 1. 

[Πεγή: www.google.gr] 

 

ηελ ζπλέρεηα, ε εμέιημε ήηαλ ξαγδαία, κε ηελ δεκηνπξγία ηνπ πξψηνπ 

ζπζηήκαηνο δνξπθφξσλ πινήγεζεο απφ ηηο Ζ.Π.Α., κε ην φλνκα TRANSIT. 

Σν ζχζηεκα απηφ εγθαηληάζηεθε ζηηο 13 Απξηιίνπ 1960, κε ηελ εθηφμεπζε 

ηνπ πξψηνπ δνξπθφξνπ θαη νινθιεξψζεθε ην 1964. Ζ δεκηνπξγία ηνπ 

νθείιεηαη ζε ζηξαηησηηθνχο ιφγνπο αιιά απφ ην 1967 θαη κεηά, απέθηεζε 

επηπιένλ θαη πνιηηηθή ρξήζε. 
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Σν κεγάιν βήκα έγηλε απφ ηηο Ζ.Π.Α. ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980, 

φηαλ θαη πάιη γηα ζηξαηησηηθνχο ζθνπνχο, αλαπηχρζεθε ην γλσζηφ ζε φινπο 

δνξπθνξηθφ ζχζηεκα εληνπηζκνχ NAVSTAR GPS (NAVigation Satellite 

Timing And Ranging, Global Positioning System). Δθηφο απφ ηελ 

ζηξαηησηηθή ρξήζε, ην ζχζηεκα απηφ απέθηεζε αξγφηεξα θαη έρεη πιένλ 

πνιχ δηαδεδνκέλε ρξήζε γηα γεσδαηηηθνχο ζθνπνχο. 

Σν ζχζηεκα NAVSTAR GPS ζπλερψο αλαβαζκίδεηαη θαη ζην άκεζν 

κέιινλ αλακέλεηαη κία ζεκαληηθή αλαβάζκηζε ζε πεξηζζφηεξεο δηαζέζηκεο 

ζπρλφηεηεο εθπνκπήο ζήκαηνο θαη θσδηθνχο, γηα πνιηηηθή ρξήζε. 

Όκσο, ην παξαπάλσ ζχζηεκα πνπ αλέπηπμαλ νη Ζ.Π.Α. δελ είλαη ην 

κνλαδηθφ ζχζηεκα δνξπθνξηθνχ εληνπηζκνχ. Τπάξρνπλ αξθεηά άιια ηέηνηα 

ζπζηήκαηα, ηα νπνία βξίζθνληαη ππφ αλάπηπμε θαη αλακέλεηαη λα ηεζνχλ ζε 

πιήξε ιεηηνπξγία ζην άκεζν κέιινλ.  

Σα πην ζεκαληηθά απφ απηά είλαη ην ξσζηθφ δνξπθνξηθφ ζχζηεκα κε ηελ 

νλνκαζία GLONASS (GLObal NAvigation Satellite System) θαη ην 

επξσπατθφ ζχζηεκα πνπ νλνκάδεηαη GALILEO, ην νπνίν κάιηζηα έρεη 

θαζαξά πνιηηηθφ ραξαθηήξα. Σα δχν απηά ζπζηήκαηα είλαη αθφκε ππφ 

βειηίσζε θαη αλάπηπμε θαη ε έλαξμε ηεο πιήξνπο ιεηηνπξγίαο ηνπο 

αλακέλεηαη κε κεγάιε αγσλία ζηνλ ηνκέα ηεο δνξπθνξηθήο γεσδαηζίαο. 

Άιια, επίζεο ζεκαληηθά, ζπζηήκαηα δνξπθνξηθνχ εληνπηζκνχ είλαη ηα 

αθφινπζα:  

 ην COMPASS απφ ηελ Κίλα, ην νπνίν είλαη γλσζηφ σο Beidou-1 

θαη ζα απνηειείηαη απφ 35 ζπλνιηθά δνξπθφξνπο, απφ ηνπο 

νπνίνπο νη 5 βξίζθνληαη ήδε ζε ηξνρηά,  

 ην ηαπσληθφ QZSS πνπ ζηνρεχεη ζε έλα ζχζηεκα 30 δνξπθφξσλ 

απφ ηνπο νπνίνπο ιεηηνπξγνχλ ήδε νη 3 θαη 

  ηέινο, ην δνξπθνξηθφ ζχζηεκα απφ ηελ Ηλδία κε φλνκα IRNSS 

(Indian Regional Navigational Satellite System), απφ ην νπνίν 

έρνπλ εθηνμεπζεί νη 7 απφ ηνπο ζπλνιηθά 20 δνξπθφξνπο πνπ ην 

απνηεινχλ. [Λάκπξνπ Δ., Παληαδήο Γ., 2010] 
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2.2. Βαζηθέο αξρέο ιεηηνπξγίαο 

Ο δνξπθνξηθφο πξνζδηνξηζκφο ηεο ζέζεο ελφο ζεκείνπ είλαη φκνηνο κε 

κία πιεπξηθή νπηζζνηνκία ζην ρψξν. Σα γλσζηά ζεκεία είλαη νη δνξπθφξνη, 

νη νπνίνη ιεηηνπξγνχλ σο ηξηγσλνκεηξηθά ζεκεία ηα νπνία θηλνχληαη, ελψ ηα 

άγλσζηα ζεκεία είλαη νη δέθηεο GPS. Οη παξαηεξήζεηο είλαη νη απνζηάζεηο 

κεηαμχ ησλ δνξπθφξσλ θαη ησλ θεξαηψλ ησλ δεθηψλ.  

Γηα λα πξνζδηνξηζηνχλ νη απνζηάζεηο απηέο ζα πξέπεη λα κεηξεζεί ν 

ρξφλνο πνπ ρξεηάδεηαη ην ζήκα γηα λα ηαμηδέςεη απφ ηνλ δνξπθφξν θαη λα 

θηάζεη ζηνλ δέθηε. Γηα απηήλ ηελ κέηξεζε, νη δνξπθφξνη θαη ν δέθηεο είλαη 

εμνπιηζκέλνη κε ρξνλφκεηξα. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα είλαη γλσζηέο νη 

αθξηβείο ζέζεηο ησλ δνξπθφξσλ πνπ βξίζθνληαη ζε ηξνρηά, θάζε ρξνληθή 

ζηηγκή, άξα ζα πξέπεη λα είλαη γλσζηέο νη ζπληεηαγκέλεο ηνπο, θάζε 

ρξνληθή ζηηγκή, ζην παγθφζκην γεσθεληξηθφ ζχζηεκα αλαθνξάο (WGS 

‟84). 

Δθηφο απφ ηα παξαπάλσ, ζα πξέπεη λα γίλνπλ θάπνηεο δηνξζψζεηο γηα 

θαζπζηεξήζεηο ζην ζήκα, ιφγσ ηνπ φηη απηφ δηέξρεηαη κέζα απφ δηάθνξα 

ζηξψκαηα ηεο αηκφζθαηξαο (ηνλφζθαηξα, ηξνπφζθαηξα θιπ.) φπσο επίζεο 

κπνξεί λα αθνινπζήζεη ηπραίεο πνιιαπιέο δηαδξνκέο θαη λα ππνζηεί 

αλαθιάζεηο. Αθφκα, είλαη ζίγνπξν φηη ηα ρξνλφκεηξα ησλ δνξπθφξσλ θαη 

ηνπ δέθηε δελ κπνξεί λα είλαη ηέιεηα ζπγρξνληζκέλα, νπφηε ζα πξέπεη γίλεη 

άιιε κία δηφξζσζε γηα ηέηνηνπ είδνπο ζθάικαηα. 

Αθνχ γίλνπλ φια ηα πξνεγνχκελα, ε ζέζε ηνπ αγλψζηνπ ζεκείνπ 

νξίδεηαη γεσκεηξηθά σο ε ηνκή ζθαηξψλ πνπ έρνπλ θέληξα ηνπο 

αληίζηνηρνπο δνξπθφξνπο θαη αθηίλα ίζε κε ηελ απφζηαζε πνπ κεηξάηαη. Ζ 

θάζε ζθαίξα αληηζηνηρεί ζε έλαλ δνξπθφξν, επνκέλσο απφ φζνπο 

δνξπθφξνπο κεηξάηαη ε απφζηαζε, ηφζεο ζα είλαη θαη νη ζθαίξεο. Απφ ηελ 

ηνκή δχν ζθαηξψλ πξνθχπηεη κία θακπχιε, ε νπνία αλ ηκεζεί κε κία αθφκε 

ζθαίξα, ζα δψζεη σο απνηέιεζκα 2 ζεκεία. Απφ ηα 2 απηά ζεκεία, εθείλν 

πνπ βξίζθεηαη θνληά ζηε Γε είλαη θαη ην δεηνχκελν.  

Δθφζνλ ην δεηνχκελν ζεκείν έρεη ζπληεηαγκέλεο Υ,Τ θαη Ε, είλαη 

επφκελν λα απαηηνχληαη ηνπιάρηζηνλ 3 δνξπθφξνη (δειαδή κέηξεζε 3 
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απνζηάζεσλ) γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ. Πξνεγνπκέλσο, αλαθέξζεθε ε 

κέηξεζε ηνπ ρξφλνπ πνπ απαηηείηαη λα γίλεη, γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο 

απφζηαζεο, επνκέλσο πξνζηίζεηαη άιινο έλαο άγλσζηνο πνπ πξέπεη λα 

πξνζδηνξηζηεί γηα λα ζπγρξνληζηεί ην ξνιφη ηνπ δνξπθφξνπ κε απηφ ηνπ 

δέθηε. Έηζη, γηα λα δεκηνπξγεζεί έλα ζχζηεκα 4 εμηζψζεσλ πνπ ζα 

κπνξνχλ λα ππνινγίζνπλ 4 αγλψζηνπο, απαηηείηαη ε κέηξεζε απφ έλαλ 

αθφκα δνξπθφξν. Οπφηε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ζέζεο ελφο άγλσζηνπ 

ζεκείνπ κε δνξπθνξηθφ εληνπηζκφ απαηηνχληαη ηνπιάρηζηνλ 4 δνξπθφξνη. 

Βέβαηα, φζν πεξηζζφηεξνη δνξπθφξνη πεξηιακβάλνληαη ζηελ δηαδηθαζία 

κέηξεζεο, ηφζν ην θαιχηεξν. Απηφ, φπσο είλαη θπζηθφ, ζπκβαίλεη δηφηη κε 

ηελ ρξεζηκνπνίεζε πεξηζζνηέξσλ δνξπθφξσλ, δεκηνπξγνχληαη αθφκε 

πεξηζζφηεξεο εμηζψζεηο, κε απνηέιεζκα λα πξνθχπηνπλ αθξηβέζηεξα 

απνηειέζκαηα. 

Ζ εμίζσζε κε ηελ νπνία ππνινγίδεηαη ην κήθνο δέθηε-δνξπθφξνπ είλαη ε 

αθφινπζε: 

(Υ-Υδνξ)
2
 + (Τ-Τδνξ)

2
 + (Ε-Εδνξ)

2
 = (c∙Γt - c∙ΓΣ)

2
                             (2.1) 

Υ,Τ,Ε : νη ζπληεηαγκέλεο ηνπ δεηνχκελνπ ζεκείνπ ζην γεσθεληξηθφ 

θαξηεζηαλφ ζχζηεκα αλαθνξάο 

Υδνξ, Τδνξ, Εδνξ : νη ζπληεηαγκέλεο ηνπ δνξπθφξνπ ζην γεσθεληξηθφ 

θαξηεζηαλφ ζχζηεκα αλαθνξάο 

c : ε ηαρχηεηα ηνπ θσηφο (= 299.792.458 m/s) 

Γt : ε ρξνληθή δηαθνξά κεηαμχ εθπνκπήο θαη ιήςεο ηνπ ζήκαηνο 

ΓΣ : ην ζθάικα ζπγρξνληζκνχ ηνπ ρξνλνκέηξνπ ηνπ δέθηε θαη ηνπ 

δνξπθφξνπ. 

 

Σν κέγεζνο πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηελ εμίζσζε θαη απνηειεί ηνλ ηέηαξην 

άγλσζην είλαη ην ζθάικα ζπγρξνληζκνχ ΓΣ. Ο φξνο c∙Γt θαιείηαη 

ςεπδναπφζηαζε R θαη ην κέγεζνο c∙Γt - c∙ΓΣ, φπσο είλαη θαλεξφ απφ ηελ 

εμίζσζε, είλαη ην δεηνχκελν κήθνο κεηαμχ δέθηε θαη δνξπθφξνπ. 

Οη θαξηεζηαλέο ζπληεηαγκέλεο Υ,Τ,Ε ή νη γεσδαηηηθέο ζπληεηαγκέλεο 

θ,ι,h ησλ δεηνχκελσλ ζεκείσλ, αξρηθά ππνινγίδνληαη ζην παγθφζκην 

γεσδαηηηθφ ζχζηεκα αλαθνξάο WGS ‟84, επεηδή ζε απηφ ην ζχζηεκα είλαη 
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γλσζηέο νη ζπληεηαγκέλεο ησλ δνξπθφξσλ. Φπζηθά, αλ ηα ζεκεία δεηνχληαη 

ζε θάπνην άιιν ζχζηεκα αλαθνξάο, πξέπεη λα εθαξκνζηνχλ νη απαξαίηεηνη 

κεηαζρεκαηηζκνί θαη λα πξνθχςεη ην απνηέιεζκα πνπ δεηείηαη. 

2.3. Μέζνδνη δνξπθνξηθνύ εληνπηζκνύ 

Ο δνξπθνξηθφο πξνζδηνξηζκφο ηεο ζέζεο ελφο ζεκείνπ γίλεηαη κε 

δηάθνξνπο ηξφπνπο, νη νπνίνη εμαξηψληαη θπξίσο απφ ηελ επηδησθφκελε 

αθξίβεηα, ηελ δηαδηθαζία επεμεξγαζίαο ησλ κεηξήζεσλ θαη ηελ ρξνληθή 

δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ ππαίζξνπ. 

Όζνλ αθνξά ηελ αθξίβεηα ηνπ πξνζδηνξηζκνχ ησλ ζπληεηαγκέλσλ πνπ 

απαηηείηαη, ππάξρνπλ δχν θαηεγνξίεο δνξπθνξηθνχ εληνπηζκνχ, νη νπνίεο 

είλαη νη παξαθάησ: 

 ν απφιπηνο εληνπηζκφο ζέζεο, 

 ν ζρεηηθφο εληνπηζκφο ζέζεο. 

 

2.3.1. Απόιπηνο εληνπηζκόο ζέζεο 

ηνλ απφιπην πξνζδηνξηζκφ ζέζεο, νη παξαηεξήζεηο γίλνληαη αθξηβψο 

φπσο απηέο αλαθέξνληαη ζηηο βαζηθέο αξρέο ιεηηνπξγίαο (ζρήκα 2.1). Ζ 

κέζνδνο απηή ηνπ δνξπθνξηθνχ εληνπηζκνχ, κπνξεί λα γίλεη είηε ζε 

πξαγκαηηθφ ρξφλν, δειαδή κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε εθαξκνγέο 

λαπζηπινΐαο, είηε εθ ησλ πζηέξσλ, βειηηψλνληαο ιίγν ηελ αθξίβεηα ηνπ 

πξνζδηνξηζκνχ. 

 ε απηήλ ηελ κέζνδν, ε αβεβαηφηεηα είλαη αξθεηά κεγάιε, ηεο ηάμεο 

ησλ κεξηθψλ κέηξσλ. Κπκαίλεηαη απφ ±20-30m, φηαλ ρξεζηκνπνηείηαη ε 

ιεηηνπξγία ηνπ ηππηθνχ απφιπηνπ πξνζδηνξηζκνχ, ελψ είλαη πεξίπνπ 2-15 

m, φηαλ ρξεζηκνπνηείηαη ε ιεηηνπξγία ηνπ αθξηβή απφιπηνπ πξνζδηνξηζκνχ. 

Πξνυπνζέηεη ηελ χπαξμε ελφο κφλν δέθηε θαη απφ ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ 

δέθηε απηνχ πξνθχπηνπλ νη ζπληεηαγκέλεο ηνπ δεηνχκελνπ ζεκείνπ. Λφγσ 

ηεο πεξηνξηζκέλεο αθξίβεηαο ηεο κεζφδνπ, ε ρξήζε ηεο είλαη πεξηνξηζκέλε 

θαη αθαηάιιειε γηα γεσδαηηηθέο εθαξκνγέο. 
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ρήκα 2.1: Ο απφιπηνο εληνπηζκφο ζέζεο. 

[Πεγή: Φσηίνπ Α., Πηθξηδάο Υ.,2006] 

 

 

2.3.2. ρεηηθόο εληνπηζκόο ζέζεο 

Ο ζρεηηθφο πξνζδηνξηζκφο ζέζεο ζεκείνπ απαηηεί ηελ χπαξμε δχν 

δεθηψλ ηνπιάρηζηνλ, φπνπ ν έλαο είλαη ηνπνζεηεκέλνο ζην άγλσζην ζεκείν 

θαη ν άιινο ζε έλα ζεκείν γλσζηψλ ζπληεηαγκέλσλ. Μπνξεί λα 

παξνκνηαζηεί κε έλα ηξηπιεπξηθφ δίθηπν ζην ρψξν, κε γλσζηά ζεκεία ηνπο 

δνξπθφξνπο θαη άγλσζηα ηα ζεκεία φπνπ έρνπλ ηνπνζεηεζεί νη δέθηεο 

(ζρήκα 2.2). ηνλ εληνπηζκφ απηφ δελ πξνζδηνξίδνληαη νη ζπληεηαγκέλεο 

ηνπ ζεκείνπ ελδηαθέξνληνο, αιιά ε βάζε (baseline) κεηαμχ ηνπ αγλψζηνπ 

ζεκείνπ θαη ηνπ ζεκείνπ γλσζηψλ ζπληεηαγκέλσλ. Αθνχ επηιχεηαη ε βάζε 

απηή, δειαδή ππνινγίδνληαη νη δηαθνξέο ζπληεηαγκέλσλ ΓΥ, ΓΤ, ΓΕ 

κεηαμχ ησλ δχν απηψλ ζεκείσλ, ηφηε κπνξνχλ λα πξνζδηνξηζηνχλ νη 

ζπληεηαγκέλεο ηνπ δεηνχκελνπ ζεκείνπ. Ο δέθηεο πνπ ηνπνζεηείηαη ζην 

γλσζηφ ζεκείν νλνκάδεηαη δέθηεο αλαθνξάο (base receiver) θαη κέλεη 

ζηαζεξφο ζην ζεκείν απηφ γηα φιε ηελ δηάξθεηα ησλ παξαηεξήζεσλ. Ο 

άιινο δέθηεο νλνκάδεηαη θηλνχκελνο (rover receiver) θαη παξακέλεη ζην 

ζεκείν ελδηαθέξνληνο γηα φζν ρξφλν απαηηείηαη γηα ηελ ζσζηφ 

πξνζδηνξηζκφ ησλ ζπληεηαγκέλσλ ηνπ ζεκείνπ. ηελ ζπλέρεηα, κπνξεί λα 

κεηαθηλεζεί θαη λα ηνπνζεηεζεί ζε έλα άιιν ζεκείν θαη νχησ θαζεμήο. Ζ 
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αθξίβεηα πνπ κπνξεί λα επηηεπρζεί ζηνλ ζρεηηθφ εληνπηζκφ ζέζεο είλαη 

πεξίπνπ ± 3-5 mm. 

 

ρήκα 2.2: Ο ζρεηηθφο πξνζδηνξηζκφο ζέζεο ζεκείνπ. 

[Πεγή: Φσηίνπ Α., Πηθξηδάο Υ.,2006] 

 

 

2.3.3. Άιιεο κέζνδνη δνξπθνξηθνύ εληνπηζκνύ 

Μία άιιε δηάθξηζε ησλ κεζφδσλ ηνπ δνξπθνξηθνχ εληνπηζκνχ, ε νπνία 

ζπλδέεηαη κε ηελ δηαδηθαζία επεμεξγαζίαο ησλ κεηξήζεσλ, δηακνξθψλεη ηηο 

αθφινπζεο θαηεγνξίεο: 

 δνξπθνξηθφο εληνπηζκφο κε πξνζδηνξηζκφ ησλ ζπληεηαγκέλσλ ζε 

πξαγκαηηθφ ρξφλν (real time positioning), δειαδή νη 

ζπληεηαγκέλεο ηνπ ζεκείνπ ελδηαθέξνληνο ππνινγίδνληαη ζην 

πεδίν, θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ κεηξήζεσλ. 

 δνξπθνξηθφο εληνπηζκφο κε εθ ησλ πζηέξσλ πξνζδηνξηζκφ ησλ 

ζπληεηαγκέλσλ, θαηά ηελ επεμεξγαζία ησλ κεηξήζεσλ ζην 

γξαθείν. Ζ κέζνδνο απηή νδεγεί ζε αθξηβέζηεξα απνηειέζκαηα 

απφ ηνλ πξνζδηνξηζκφ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. 
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ρεηηθά κε ηελ θίλεζε ή κε ησλ δεθηψλ θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ 

κεηξήζεσλ, πξνθχπηνπλ νη θαηεγνξίεο: 

 ζηαηηθφο εληνπηζκφο, ζηνλ νπνίν ν δέθηεο παξακέλεη ζηαζεξφο ζην 

ζεκείν, γηα φζν ρξφλν απαηηείηαη, 

 θηλεκαηηθφο εληνπηζκφο, φπνπ ν δέθηεο θηλείηαη απφ ζεκείν ζε 

ζεκείν θαηαγξάθνληαο κεηξήζεηο. Ζ θαηεγνξία απηή 

ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ζπληεηαγκέλσλ 

ηαρπκεηξηθψλ ζεκείσλ, γηα ηελ απνηχπσζε κίαο πεξηνρήο. 

 

2.3.4. Μέζνδνη ζρεηηθνύ δνξπθνξηθνύ εληνπηζκνύ 

Αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο, φηη γηα γεσδαηηηθέο εθαξκνγέο 

ρξεζηκνπνηείηαη ε κέζνδνο ηνπ ζρεηηθνχ εληνπηζκνχ, ιφγσ ηεο κηθξφηεξεο 

αβεβαηφηεηαο πνπ επηηπγράλεηαη. Γηα ην ιφγν απηφ θαη ιακβάλνληαο ππφςε 

ηηο απαηηήζεηο, ζε θάζε πεξίπησζε, ησλ δηαθφξσλ γεσδαηηηθψλ εξγαζηψλ, 

αλαπηχρζεθαλ δηάθνξεο κέζνδνη ζρεηηθνχ εληνπηζκνχ. Οη θπξηφηεξεο απφ 

απηέο ηηο κεζφδνπο είλαη νη αθφινπζεο. 

 Ζ κέζνδνο ηνπ ζρεηηθνχ ζηαηηθνχ εληνπηζκνχ (Static). Ο δεχηεξνο 

δέθηεο (rover), ζηελ κέζνδν απηή, παξακέλεη αθίλεηνο ζην 

άγλσζην ζεκείν, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ παξαηεξήζεσλ πξνο ηνπο 

δνξπθφξνπο, γηα θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα. Σν δηάζηεκα απηφ 

νξίδεηαη, ζπλήζσο, θαηά ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ κεηξήζεσλ θαη 

θπκαίλεηαη απφ 20 ιεπηά έσο αξθεηέο ψξεο ή αθφκε θαη κέξεο, 

αλάινγα κε ηελ απαηηνχκελε αθξίβεηα ησλ κεηξήζεσλ, ην κέγεζνο 

ηεο βάζεο, ηνλ αξηζκφ ησλ δνξπθφξσλ θιπ. Ζ κέζνδνο απηή 

κπνξεί λα επηηχρεη αθξίβεηεο ηεο ηάμεο ησλ κεξηθψλ ρηιηνζηψλ 

(mm). 

 Ζ κέζνδνο ηνπ ζρεηηθνχ γξήγνξνπ ζηαηηθνχ εληνπηζκνχ (fast static). 

ε απηή ηε κέζνδν, ν θηλνχκελνο δέθηεο κέλεη ζην άγλσζην 

ζεκείν γηα πεξηνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα, απφ 5 έσο 20 ιεπηά 

ζπλήζσο, αλάινγα κε ην κέγεζνο ηεο βάζεο. Ζ αθξίβεηα πνπ 
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κπνξεί λα επηηεπρζεί είλαη ηεο ηάμεο ησλ κεξηθψλ εθαηνζηψλ 

(cm). 

 Ζ κέζνδνο ηνπ ζρεηηθνχ εκηθηλεκαηηθνχ εληνπηζκνχ (stop and go 

kinematic). ηελ κέζνδν απηή, ν δεχηεξνο δέθηεο πεγαίλεη απφ 

ζεκείν ζε ζεκείν, κέλνληαο ζε θάζε έλα απφ απηά γηα κεξηθά 

δεπηεξφιεπηα, ζπλήζσο 10 έσο 30. Γηα λα επηηεπρζεί θαιχηεξε 

αθξίβεηα, ν δέθηεο επηζηξέθεη ζηα άγλσζηα ζεκεία ζπιιέγνληαο 

παξαηεξήζεηο κε άιιε γεσκεηξία δνξπθφξσλ. Ζ ηειηθή αθξίβεηα 

πνπ κπνξεί λα επηηχρεη ε ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο είλαη ηεο ηάμεο 

ησλ κεξηθψλ εθαηνζηψλ (cm). 

 Ζ κέζνδνο ηνπ ζρεηηθνχ θηλεκαηηθνχ εληνπηζκνχ (kinematic). Ο 

δεχηεξνο δέθηεο, ζηε κέζνδν ηνπ θηλεκαηηθνχ εληνπηζκνχ, 

αιιάδεη γξήγνξα ζέζε θαη ζπλήζσο είλαη εγθαηεζηεκέλνο ζε 

θάπνην φρεκα, ζε πινίν, ζε αεξνπιάλν θιπ. Καηαγξάθεη 

κεηξήζεηο αλά 1 ή 2 δεπηεξφιεπηα ή θάπνηεο θνξέο θαη κε 

ηαρχηεξν ξπζκφ. Ζ αβεβαηφηεηα ηεο κεζφδνπ απηήο είλαη ηεο 

ηάμεο ησλ κεξηθψλ εθαηνζηψλ (cm). 

Βέβαηα, νη κέζνδνη πνπ πεξηγξάθνληαη παξαπάλσ, είλαη κφλν κεξηθέο 

απφ απηέο πνπ κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ. Σν ζχζηεκα GPS δίλεη ηελ 

δπλαηφηεηα ζηνπο ρξήζηεο λα επηιέμνπλ δηάθνξνπο ζπλδπαζκνχο κεζφδσλ, 

νχησο ψζηε λα επηηχρνπλ ηηο αθξίβεηεο πνπ απαηηνχλ νη εθαξκνγέο πνπ 

θαινχληαη λα θέξνπλ εηο πέξαο. 

 

2.4. Δίδε κεηξήζεσλ 

Ζ ιήςε θαη ε επεμεξγαζία ηνπ ζήκαηνο πνπ ζηέιλεη έλαο δνξπθφξνο 

είλαη δηαδηθαζίεο αξθεηά πνιχπινθεο θαη απαηηνχλ πνιχ θαιέο θαη 

εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο. 

 Ζ δνκή ηνπ δνξπθνξηθνχ ζήκαηνο απνηειείηαη απφ δχν θνξείο, ηηο 

ζπρλφηεηεο L1 θαη L2, πνπ δηακνξθψλνληαη απφ δχν θψδηθεο PRN θαη έλα 
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κήλπκα λαπζηπινΐαο. Οη δχν θψδηθεο PRN είλαη ν θψδηθαο C/A θαη ν 

θψδηθαο P, αληίζηνηρα. 

Οη παξαηεξήζεηο κε ην δνξπθνξηθφ ζχζηεκα εληνπηζκνχ ρσξίδνληαη ζε 

δχν κεγάιεο θαηεγνξίεο, αλάινγα κε ην πνπ απηέο ιακβάλνπλ ρψξα. Όηαλ 

νη κεηξήζεηο γίλνληαη ζηνπο θψδηθεο δίλνπλ παξαηεξήζεηο ςεπδναπφζηαζεο, 

ελψ φηαλ γίλνληαη ζηνπο θνξείο δίλνπλ παξαηεξήζεηο θάζεο. Απηέο είλαη νη 

δχν κεγάιεο θαηεγνξίεο παξαηεξήζεσλ κε ην δνξπθνξηθφ ζχζηεκα 

εληνπηζκνχ. 

2.4.1. Μέηξεζε ςεπδναπόζηαζεο 

ηηο αξρέο ιεηηνπξγίαο ηνπ δνξπθνξηθνχ εληνπηζκνχ, αλαθέξζεθε φηη ν 

πξνζδηνξηζκφο ηεο ζέζεο ελφο ζεκείνπ κε ηελ κέζνδν απηή βαζίδεηαη ζηνλ 

ππνινγηζκφ ηεο απφζηαζεο ηνπ δέθηε θαη ηνπ δνξπθφξνπ. Ζ απφζηαζε 

απηή κπνξεί λα ππνινγηζηεί κε ηελ κέηξεζε ηνπ ρξφλνπ πνπ θάλεη ην ζήκα 

απφ ηνλ πνκπφ ηνπ δνξπθφξνπ λα θηάζεη ζηνλ δέθηε. 

Σν κήθνο δίλεηαη απφ ηελ γλσζηή ζρέζε ηεο θπζηθήο: 

κήθνο = ηαρχηεηα * ρξφλνο                                                            (2.2) 

Ζ ηαρχηεηα είλαη γλσζηή θαη ίζε κε ηελ ηαρχηεηα ηνπ θσηφο ζην θελφ, 

δειαδή ηζνχηαη κε c =299.792.458 m/s. Αθνχ είλαη γλσζηή ε ηηκή ηεο 

ηαρχηεηαο, απηφ πνπ κέλεη γηα λα πξνζδηνξηζηεί ην δεηνχκελν κήθνο, είλαη ε 

κέηξεζε ηνπ ρξφλνπ. Ο ρξφλνο απηφο αλαθέξεηαη ζηελ ρξνληθή δηάξθεηα 

απφ ηελ ζηηγκή ηεο εθπνκπήο ηνπ ζήκαηνο απφ ηνλ δνξπθφξν (tE) κέρξη ηελ 

ζηηγκή πνπ ζα γίλεη ε ιήςε ηνπ ζήκαηνο απφ ηνλ επίγεην δέθηε (tΛ). Σειηθά, 

ε εμίζσζε πνπ νδεγεί ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ κήθνπο απηνχ είλαη: 

R = c ∙ (tΛ- tE)                                                                                 (2.3) 

Σν κήθνο απηφ R, θαιείηαη ςεπδναπφζηαζε, δηφηη δελ ηαπηίδεηαη κε ην 

πξαγκαηηθφ κήθνο κεηαμχ ηνπ δέθηε πνπ βξίζθεηαη ζηελ ΦΓΔ θαη ηνπ 

δνξπθφξνπ. Απηφ ζπκβαίλεη γηα ηνπο εμήο 3 ζεκαληηθνχο ιφγνπο: 

1) ην ρξνλφκεηξν ηνπ δέθηε δελ είλαη ηέιεηα ζπγρξνληζκέλν κε ηα 

αηνκηθά ρξνλφκεηξα πνπ δηαζέηνπλ νη δνξπθφξνη, 
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2) ην ζήκα, γηα λα θηάζεη απφ ηνλ δνξπθφξν ζηνλ δέθηε, δηέξρεηαη 

κέζα απφ δηάθνξα ζηξψκαηα ηεο αηκφζθαηξαο (ηνλφζθαηξα, 

ηξνπφζθαηξα), κε απνηέιεζκα λα έρεη ππνζηεί δηάθνξεο 

θαζπζηεξήζεηο, 

3) κέρξη λα γίλεη ε ιήςε ηνπ ζήκαηνο απφ ηνλ δέθηε, απηφ παζαίλεη 

δηάθνξεο ηπραίεο αλαθιάζεηο ζε άιιεο επηθάλεηεο (multipath). 

Οη παξαηεξήζεηο ςεπδναπφζηαζεο γίλνληαη ζηνπο θψδηθεο C/A (Coarse 

Acquisition code ή Clear Access) θαη P (Precise ή Protected) ηνπ 

δνξπθνξηθνχ ζήκαηνο. 

Ο θψδηθαο C/A βξίζθεηαη ζε ειεχζεξε ρξήζε θαη κεηαθέξεηαη ζηελ 

ζπρλφηεηα L1, ελψ ν θψδηθαο Ρ δηαηίζεηαη κφλν ζε εμνπζηνδνηεκέλνπο 

ρξήζηεο θαη κεηαθέξεηαη θαη ζηηο δχν ζπρλφηεηεο L1 θαη L2 ηνπ 

δνξπθνξηθνχ ζήκαηνο. 

Ο πξνζδηνξηζκφο ζέζεο ζεκείνπ κε παξαηεξήζεηο ςεπδναπφζηαζεο δελ 

είλαη ηδηαίηεξα αθξηβήο. Όηαλ ε κέηξεζε γίλεηαη ζηνλ θψδηθα C/A, ε 

αβεβαηφηεηα δελ κπνξεί λα είλαη θαιχηεξε απφ ±3m, ελψ φηαλ απηή γίλεηαη 

ζηνλ θψδηθα Ρ, ηφηε ε αθξίβεηα ηεο κπνξεί λα θηάζεη ηα ±30cm. 

Σα ηειεπηαία ρξφληα, έρεη μεθηλήζεη κία πξνζπάζεηα, νχησο ψζηε λα 

πξνζηεζεί έλαο λένο θαη αλαβαζκηζκέλνο θψδηθαο κε φλνκα L2C. Ο 

θψδηθαο απηφο ζα κεηαθέξεηαη ζηελ ζπρλφηεηα L2 θαη ζα δίλεη ηελ 

δπλαηφηεηα δηφξζσζεο ηεο επίδξαζεο ηεο ηνλφζθαηξαο, ζε πξαγκαηηθφ 

ρξφλν, γεγνλφο πνπ νδεγεί ζε βειηίσζε ηεο αθξίβεηαο ηνπ πξνζδηνξηζκνχ 

ηεο ζέζεο ελφο αγλψζηνπ ζεκείνπ. 

 

2.4.2. Μέηξεζε θάζεο ηνπ θέξνληνο θύκαηνο 

Όηαλ νη παξαηεξήζεηο γίλνληαη ζηνπο δχν θνξείο, L1 θαη L2, ηνπ 

δνξπθνξηθνχ ζήκαηνο, ηφηε πξνθχπηνπλ κεηξήζεηο θάζεηο ηνπ θέξνληνο 

θχκαηνο. 
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Οη θνξείο ηνπ δνξπθνξηθνχ ζήκαηνο αλαθέξνληαη ζε δχν ζπρλφηεηεο ηεο 

δψλεο L ηνπ ειεθηξνκαγλεηηθνχ πεδίνπ κε ηηο παξαθάησ ηηκέο: 

 ε L1 έρεη ζπρλφηεηα ζηα 1575.42 MHz, 

 ε L2 έρεη ζπρλφηεηα ζηα 1227.60 MHz 

Με ηελ κέηξεζε ηεο θάζεο ηνπ θέξνληνο θχκαηνο, ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ 

κήθνπο κεηαμχ ηνπ δνξπθφξνπ θαη ηνπ δέθηε γίλεηαη ζπλαξηήζεη ησλ 

κεηξνχκελσλ θχθισλ θάζεο ηνπ κήθνπο θχκαηνο ι ηνπ δνξπθνξηθνχ 

ζήκαηνο. Σν κήθνο θχκαηνο ι γηα ηελ ζπρλφηεηα L1 ηζνχηαη κε ι1=19.029 

cm, ελψ γηα ηελ ζπρλφηεηα L2 είλαη ίζν κε ι2=24.421 cm. 

Οη δέθηεο ηνπ ζπζηήκαηνο GPS έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα κεηξνχλ κε 

αθξίβεηα ηε ζηηγκηαία θιαζκαηηθή θάζε ηνπ θέξνληνο θχκαηνο ηε ζηηγκή 

ηεο ιήςεο ηνπ ζήκαηνο, φκσο δελ κπνξνχλ λα κεηξήζνπλ ηνλ αθέξαην 

αξηζκφ θχθισλ πνπ κεζνιαβνχλ απφ ηνλ δνξπθφξν ζηνλ δέθηε. Γηα ηνλ 

ιφγν απηφ, ζα πξέπεη λα πξνζηεζεί ν αθέξαηνο αξηζκφο n ησλ κεθψλ 

θχκαηνο, ζην κέγεζνο πνπ έρεη κεηξεζεί. Ο αθέξαηνο απηφο αξηζκφο n 

νλνκάδεηαη αζάθεηα θάζεο θαη είλαη απφ ηα ζεκαληηθφηεξα κεγέζε ζηηο 

παξαηεξήζεηο κε κέηξεζε ζπλερνχο θάζεο ηνπ θχκαηνο. 

Ζ αζάθεηα θάζεο πξνζδηνξίδεηαη κέζα απφ ηελ επίιπζε ζπζηεκάησλ 

εμηζψζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο παξαηεξήζεηο θαη πεξηιακβάλνπλ 

αξθεηέο αθφκα παξακέηξνπο, φπσο είλαη ηα ζθάικαηα θαη νη δηαθνξέο 

ρξνλνκέηξσλ δνξπθφξσλ θαη δεθηψλ, θαζπζηεξήζεηο ζήκαηνο ιφγσ 

ηνλφζθαηξαο θαη ηξνπφζθαηξαο θιπ. 

Ο πξνζδηνξηζκφο ζπληεηαγκέλσλ ελφο αγλψζηνπ ζεκείνπ, κε κέηξεζεο 

ηεο ζπλερνχο θάζεο ηνπ θέξνληνο θχκαηνο είλαη αθξηβέζηεξνο απφ απηφλ 

κε κέηξεζε ηεο ςεπδναπφζηαζεο. Ζ αθξίβεηα ηεο κεζφδνπ απηήο κπνξεί λα 

θηάζεη απφ ιίγα εθαηνζηά (cm) έσο ιίγα ρηιηνζηά (mm). 

Πξφζθαηα, πξνζηέζεθε κία λέα ζπρλφηεηα ζηηο ήδε ππάξρνπζεο δχν, ε 

ζπρλφηεηα L5, ε νπνία έρεη σο ζηφρν ηελ βειηίσζε ηεο αθξίβεηαο ηνπ 

απφιπηνπ πξνζδηνξηζκνχ ζέζεο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ζε ηηκέο ηεο ηάμεο 

ηνπ ±1-3 m. 
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Σέινο, ν εληνπηζκφο κε κέηξεζε ηεο θέξνπζαο θάζεο, ρξεζηκνπνηείηαη 

απνθιεηζηηθά ζηνλ ζρεηηθφ πξνζδηνξηζκφ ζέζεο ζηηο εθαξκνγέο ηεο 

γεσδαηζίαο. 

 

2.5. Γνξπθνξηθά ζπζηήκαηα εληνπηζκνύ 

Τπάξρνπλ δηάθνξα ζπζηήκαηα δνξπθνξηθνχ εληνπηζκνχ, ηα νπνία έρνπλ 

αλαπηπρζεί θαηά θαηξνχο απφ δηαθνξεηηθέο ρψξεο. Σα ζεκαληηθφηεξα 

ζπζηήκαηα πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί είλαη ην ζχζηεκα GPS, ην ζχζηεκα 

Glonass θαη ην ζχζηεκα Galileo. 

 

2.5.1. Σν ζύζηεκα GPS 

Σν δνξπθνξηθφ ζχζηεκα εληνπηζκνχ GPS ζρεδηάζηεθε θαη αλαπηχρζεθε 

κε επζχλε ηνπ ππνπξγείνπ άκπλαο ησλ ΖΠΑ ζηε δεθαεηία ηνπ 1970, 

έρνληαο σο ζθνπφ λα θαιχςεη ζηξαηησηηθέο αλάγθεο λαπζηπινΐαο. Απνηειεί 

έλα ζχζηεκα πνπ κπνξεί λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο εληνπηζκνχ ζε 

νπνηεζδήπνηε θαηξηθέο ζπλζήθεο, νπνηαδήπνηε ψξα ηεο εκέξαο ζε 

απεξηφξηζην αξηζκφ ρξεζηψλ. 

 Πξφγνλνο ηνπ ζπζηήκαηνο απηνχ ήηαλ ην ζχζηεκα TRANSIT, ηνπ 

νπνίνπ ε αδπλακία λα θαιχςεη φιεο ηηο αλάγθεο, ιφγσ ηνπ κηθξνχ αξηζκνχ 

δνξπθφξσλ πνπ δηέζεηε, νδήγεζε ζηελ αλάγθε δεκηνπξγίαο ηνπ. Ζ 

εθηφμεπζε ησλ δνξπθφξσλ ηνπ ζπζηήκαηνο GPS μεθίλεζε ην 1978 θαη απηφ 

νδήγεζε ζηελ θαηαζθεπή ησλ πξψησλ δεθηψλ GPS, νη νπνίνη βέβαηα κε ηνλ 

θαηξφ βειηηψζεθαλ θαηά πνιχ θαη ζπλερίδνπλ λα αλαπηχζζνληαη. Οιφθιεξν 

ην ζχζηεκα απνηειείηαη απφ 3 βαζηθά ηκήκαηα ηα νπνία είλαη: 

 ην δνξπθνξηθφ ηκήκα, 

 ην ηκήκα ειέγρνπ, 

 ην ηκήκα ρξεζηψλ. 
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ε απηή ηε θάζε είλαη αλαγθαίν, λα γίλεη κία κηθξή αλαθνξά ζε θάζε 

έλα απφ απηά ηα ηκήκαηα, ψζηε λα γίλεη πεξηζζφηεξν θαηαλνεηφ ην πψο 

ιεηηνπξγεί έλα ηέηνην παγθφζκην ζχζηεκα εληνπηζκνχ. 

 Σν δοπςθοπικό ημήμα (ή ημήμα διαζηήμαηορ) απνηειείηαη απφ 34 

δνξπθφξνπο NAVSTAR. Οη δνξπθφξνη απηνί έρνπλ ηνπνζεηεζεί 

νκνηφκνξθα ζε 6 ηξνρηαθά επίπεδα, αλά 60° ζην ηζεκεξηλφ επίπεδν, ηα 

νπνία έρνπλ γσλία θιίζεο 55° σο πξνο απηφ (εηθφλα 2.2). Ζ δηάηαμε ηνπ 

δνξπθνξηθνχ ζρεκαηηζκνχ είλαη ζρεδηαζκέλε κε ηέηνην ηξφπν, νχησο 

ψζηε λα πξνζθέξεη, αλά πάζα ζηηγκή, θάιπςε απφ ηνπιάρηζηνλ 4 

δνξπθφξνπο ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν ηεο ΦΓΔ κε θαιφ νξίδνληα. Σν κέζν 

χςνο ησλ δνξπθφξσλ απφ ηελ επηθάλεηα ηεο Γεο αγγίδεη ηα 20189 km. Ο 

αξρηθφο ζρεδηαζκφο ηνπ δνξπθνξηθνχ ηκήκαηνο πξνέβιεπε 21 

δνξπθφξνπο, ελψ απφ ην 1993 ιεηηνπξγνχλ ζηαζεξά πάλσ απφ 24, πνπ 

είλαη θαη ν απαξαίηεηνο αξηζκφο δνξπθφξσλ γηα ηελ πιήξε ιεηηνπξγία 

ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 

Δηθφλα 2.2: Ο ζρεκαηηζκφο ησλ δνξπθφξσλ ηνπ ζπζηήκαηνο GPS. 

[Πεγή: Φσηίνπ Α., Πηθξηδάο Υ.,2006] 
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 Σν ημήμα ελέγσος πεξηιακβάλεη θάπνηνπο ζηαζκνχο, γηα ηελ 

παξαθνινχζεζε θαη ηελ ζσζηή ιεηηνπξγία ησλ δνξπθφξσλ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα ην ηκήκα απηφ απνηειείηαη απφ ηνπο εμήο ζηαζκνχο 

(εηθφλα 2.3): 

 5 επίγεηνπο κφληκνπο ζηαζκνχο παξαθνινχζεζεο (monitor stations), 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ θεληξηθνχ ζηαζκνχ. Οη ζπληεηαγκέλεο 

ηνπο έρνπλ πξνζδηνξηζηεί κε κεγάιε αθξίβεηα, σο πξνο ην ζχζηεκα 

WGS ‟84. Δίλαη θαηαλεκεκέλνη ζε φιε ηε Γε θαη βξίζθνληαη ζηα 

αθφινπζα κέξε: Hawaii, Colorado Springs, Ascencion Is., Diego 

Garcia θαη Kwajalein. 

 3 ζηαζκνχο ηειεπηθνηλσληψλ (upload stations, Ground Antennas), νη 

νπνίνη βξίζθνληαη ζηηο ζέζεηο ησλ κνλίκσλ ζηαζκψλ, εθηφο απφ ηηο 

ζέζεηο Hawaii θαη Colorado Springs. Δπίζεο, κία θεξαία βξίζθεηαη 

ζην Cape Canaveral ηεο Florida πνπ ειέγρεη ηνπο δνξπθφξνπο πξηλ 

ηελ εθηφμεπζε ηνπο θαη ιεηηνπξγεί θαη σο εθεδξηθή. Κάζε έλαο απφ 

ηνπο 3 απηνχο ζηαζκνχο βιέπεη φινπο ηνπο δνξπθφξνπο θαηά ηελ 

δηάξθεηα κίαο εκέξαο, έηζη ν θάζε δνξπθφξνο κπνξεί λα 

επηθνηλσλήζεη 3 θνξέο ηελ εκέξα κε ηνπο ζηαζκνχο θαη λα ιάβεη 

δεδνκέλα πινήγεζεο. 

 1 θεληξηθφ ζηαζκφ ειέγρνπ (MCS-Master Control Station),ν νπνίνο 

βξίζθεηαη ζηελ αεξνπνξηθή βάζε Falcon ζην Colorado Springs θαη 

είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ νιηθή θαηάζηαζε θαη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ 

δνξπθνξηθνχ ζρεκαηηζκνχ. Ο ζηαζκφο απηφο έρεηο ηελ δπλαηφηεηα λα 

επέκβεη ζηνλ ζρεκαηηζκφ θαη λα ηξνπνπνηήζεη ηελ ηξνρηά ησλ 

δνξπθφξσλ θαη ηνλ ηξφπν πνπ ιεηηνπξγνχλ. Τπάξρεη αθφκα έλαο 

εθεδξηθφο ζηαζκφο ειέγρνπ ζην Gaithersburg ηνπ Maryland. 

 Σν ημήμα σπηζηών απνηειείηαη απφ φινπο απηνχο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην 

δνξπθνξηθφ ζχζηεκα GPS, είηε ζηελ επηθάλεηα ηεο Γεο, είηε ζε 

ζαιάζζηεο πεξηνρέο είηε αθφκε ζε ελαέξηεο πεξηνρέο. Οη ρξήζηεο έρνπλ 

ηελ δπλαηφηεηα, εθφζνλ δηαζέηνπλ ηνλ θαηάιιειν εμνπιηζκφ, λα 

ρξεζηκνπνηνχλ ην δνξπθνξηθφ ζχζηεκα θαη λα πξνζδηνξίδνπλ ηελ ζέζε 

ηνπο, ηελ ηαρχηεηα ηνπο θιπ. 
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Δηθφλα 2.3: Οη ζηαζκνί ηνπ ηκήκαηνο ειέγρνπ ηνπ ζπζηήκαηνο GPS. 

[Πεγή: Λάκπξνπ Δ., Παληαδήο Γ.,2010] 

 

Καηά ηελ πεξίνδν 1991-2000, ζην δνξπθνξηθφ ζχζηεκα GPS 

εθαξκνδφηαλ κία ηαθηηθή ζθφπηκεο ππνβάζκηζεο ηεο αθξίβεηαο ηνπ, ε νπνία 

έρεη γίλεη γλσζηή ζαλ επηιεθηηθή δηαζεζηκφηεηα (selective availability). 

 Ζ ππνβάζκηζε απηή γηλφηαλ είηε κε ηελ εηζαγσγή ζνξχβνπ ζην ζήκα 

πνπ έζηειλαλ νη δνξπθφξνη, είηε κε ηελ κείσζε ηεο αθξίβεηαο ησλ ζηνηρείσλ 

πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην κήλπκα (π.ρ. εθεκεξίδεο δνξπθφξσλ, δηνξζψζεηο 

ρξνλνκέηξσλ θ.α.) ή αθφκα κε ηνλ κε αθξηβή ζπγρξνληζκφ ζηελ εθπνκπή 

ηνπ κελχκαηνο λαπζηπινΐαο. 

Σν ζχζηεκα αλαθνξάο πνπ ρξεζηκνπνηεί ην δνξπθνξηθφ ζχζηεκα 

εληνπηζκνχ GPS, είλαη ην θαξηεζηαλφ γεσθεληξηθφ ζχζηεκα αλαθνξάο 

WGS‟84 (World Geodetic System 1984). Σν ζχζηεκα απηφ νξίδεηαη κε 

θέληξν ην θέληξν κάδαο ηεο Γεο, ν άμνλαο Ε ηαπηίδεηαη κε ηνλ άμνλα 

πεξηζηξνθήο ηεο Γεο, ν άμνλαο Υ πεξλάεη απφ ηνλ κεζεκβξηλφ ηνπ 

Greenwich θαη ν άμνλαο Τ ζπκπιεξψλεη ην δεμηφζηξνθν ζχζηεκα 

αλαθνξάο. 

Οη ηξνρηέο ησλ δνξπθφξσλ θαη νη ζπληεηαγκέλεο ηνπο, φπσο επίζεο θαη 

νη ζπληεηαγκέλεο ησλ ζηαζκψλ ηνπ ηκήκαηνο ειέγρνπ, είλαη γλσζηέο ζε 
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απηφ ην ζχζηεκα αλαθνξάο, επνκέλσο νη ζπληεηαγκέλεο ησλ άγλσζησλ 

ζεκείσλ ππνινγίδνληαη θαη απηέο ζην ίδην ζχζηεκα αλαθνξάο. 

Οη θαξηεζηαλέο ζπληεηαγκέλεο Υ,Τ,Ε ηνπ WGS‟84, κπνξνχλ λα 

κεηαηξαπνχλ ζε γεσγξαθηθφ πιάηνο θ, γεσγξαθηθφ κήθνο ι θαη πςφκεηξν h 

(θ, ι, h) ζην ειιεηςνεηδέο αλαθνξάο πνπ ρξεζηκνπνηεί ην WGS‟84. Σν 

ειιεηςνεηδέο απηφ είλαη ην GRS‟80, ην νπνίν νξίδεηαη κε θέληξν ην θέληξν 

κάδαο ηεο Γεο, ν άμνλαο Υ πεξλάεη απφ ην κεζεκβξηλφ ηνπ Greenwich, ν 

άμνλαο Ε ελψλεη ην θέληξν ηεο Γεο κε ην κέζν πφιν θαη ν άμνλαο Τ 

ζπκπιεξψλεη ην δεμηφζηξνθν ζχζηεκα. Σα βαζηθά ζηνηρεία ηνπ 

ειιεηςνεηδνχο GRS‟80 είλαη: 

a= 6378137.0 m                                                                              

1/f= 298.257222101                                                                                   

Όηαλ εκθαλίδεηαη ε αλάγθε ηνπ πξνζδηνξηζκνχ ησλ ζπληεηαγκέλσλ ησλ 

δεηνχκελσλ ζεκείσλ ζε θάπνην άιιν ζχζηεκα αλαθνξάο, απηφ πνπ γίλεηαη 

είλαη ν πξνζδηνξηζκφο ησλ ζπληεηαγκέλσλ ζην ζχζηεκα WGS‟84 θαη ζηελ 

ζπλέρεηα εθαξκφδνληαο ηηο θαηάιιειεο κεηαζέζεηο θαη ζηξνθέο, 

ππνινγίδνληαη νη λέεο ζπληεηαγκέλεο ζην ζχζηεκα αλαθνξάο πνπ απηέο 

δεηνχληαη. 

 

2.5.2. Σν ζύζηεκα GLONASS 

Σν ζχζηεκα Glonass είλαη έλα ζχζηεκα δνξπθνξηθνχ εληνπηζκνχ πνπ 

αλαπηχρζεθε απφ ηελ πξψελ νβηεηηθή Έλσζε, ηελ ίδηα επνρή πεξίπνπ κε 

ην ζχζηεκα GPS. Δίρε, επίζεο, ζηξαηησηηθφ ραξαθηήξα θαηά ηελ 

δεκηνπξγία ηνπ, αιιά ε δηάιπζε ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο θαη νη αιιαγέο πνπ 

ήξζαλ ζην πνιηηηθφ επίπεδν νδήγεζαλ ζηελ πνιηηηθή ρξήζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο. 

Οη δηάηαμε ησλ δνξπθφξσλ ηνπ ζπζηήκαηνο απηνχ, απνηειείηαη απφ 3 

ηξνρηαθά επίπεδα θαη ζε πιήξε επηρεηξεζηαθή δξαζηεξηφηεηα έρνπλ ηεζεί 6 

δνξπθφξνη. Σν 2006 έγηλε ε εθηφμεπζε 3 λέσλ δνξπθφξσλ ηεο λέαο ζεηξάο 
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Μ, γηα λα αξρίζεη ε επέθηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο θαη λα θαηαιήμεη ζηνλ 

ζρεκαηηζκφ ησλ 24 δνξπθφξσλ, πνπ έρεη ζρεδηαζηεί. 

Σα ηειεπηαία ρξφληα γίλεηαη κία ζπζηεκαηηθή πξνζπάζεηα, γηα λα 

θαηαθέξνπλ ηα ζπζηήκαηα Gps θαη Glonass λα ζπλεξγάδνληαη θαη λα 

ππάξρεη έηζη θαιχηεξε θάιπςε ζε φιε ηελ επηθάλεηα ηεο Γεο, γηα ηνπο 

ρξήζηεο ησλ δνξπθνξηθψλ ζπζηεκάησλ εληνπηζκνχ. [Λάκπξνπ Δ., 

Παληαδήο Γ., 2010] 

 

2.5.3. Σν ζύζηεκα GALILEO 

Σν ζχζηεκα Galileo βξίζθεηαη ζηελ δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο θαη 

αλάπηπμεο αθφκε, ε νπνία γίλεηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Γηαζηεκηθή 

Τπεξεζία (European Space Agency-ESA), ππφ ηελ αηγίδα ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο. ηνρεχεη απνθιεηζηηθά ζηελ πνιηηηθή ρξήζε, αθήλνληαο πίζσ ηηο 

φπνηεο ζηξαηησηηθέο δεζκεχζεηο ησλ άιισλ ζπζηεκάησλ. Έρεη ζρεδηαζηεί 

κε ζηφρν λα θαιχπηεη κε κηθξή αβεβαηφηεηα ην 99% ηεο γήηλεο επηθάλεηαο 

θαη εγγπάηαη ηελ δηαζεζηκφηεηα θάησ απφ πνιχ αθξαίεο ζπλζήθεο, 

ζηέιλνληαο ζε πνιχ κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα (κεξηθά δεπηεξφιεπηα) ηηο 

απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο ζηνπο ρξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο. Τπνινγίδεηαη φηη 

ζα είλαη νξαηνί, αλά πάζα ζηηγκή, ηνπιάρηζηνλ 6 κε 8 δνξπθφξνη ζηηο 

πεξηζζφηεξεο πεξηνρέο ηνπ πιαλήηε. 

Θα απνηειείηαη απφ ζπλνιηθά 30 δνξπθφξνπο, νη νπνίνη ζα είλαη 

θαηαλεκεκέλνη ζε 3 ηξνρηαθά επίπεδα κε γσλία θιίζεο 56° σο πξνο ην 

ηζεκεξηλφ επίπεδν θαη ζα έρνπλ πεξίνδν πεξηζηξνθήο γχξσ ζηηο 14 ψξεο. Σν 

χςνο ηεο ηξνρηάο ησλ δνξπθφξσλ ππνινγίδεηαη λα είλαη πεξίπνπ ίζν κε 

23600 km. Σν επίγεην ηκήκα ηνπ ζπζηήκαηνο ζα απνηειείηαη απφ 2 θέληξα 

ειέγρνπ θαη 20 ζηαζκνχο παξαθνινχζεζεο. 

Οη 2 πξψηνη δνξπθφξνη ηνπ ζπζηήκαηνο, κε θσδηθφ φλνκα GIOVE-A θαη 

GIOVE-B αληίζηνηρα, εθηνμεχηεθαλ ζηηο 28 Γεθεκβξίνπ 2005 ν πξψηνο θαη 

ζηηο 27 Απξηιίνπ 2008 ν δεχηεξνο, ελψ αλακέλεηαη λα είλαη έηνηκν πξνο 

ρξήζε νιφθιεξν ην ζχζηεκα, ην έηνο 2013.[ Λάκπξνπ Δ., Παληαδήο Γ., 

2010] 
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2.6. Πξνζδηνξηζκόο βάζεο 

Χο βάζε νξίδεηαη έλα πξνζαλαηνιηζκέλν δηάλπζκα ζηνλ ρψξν, πνπ 

ζεκαίλεη φηη γηα ην δηάλπζκα απηφ είλαη γλσζηά ηφζν ν πξνζαλαηνιηζκφο 

φζν θαη ην κέηξν ηνπ. Σν δηάλπζκα απηφ νξίδεηαη απφ δχν ζεκεία ηεο ΦΓΔ, 

ζηα νπνία είλαη ηνπνζεηεκέλεο νη θεξαίεο ηνπ ζπζηήκαηνο δνξπθνξηθνχ 

εληνπηζκνχ. 

Σν δηάλπζκα ηεο βάζεο πξνζδηνξίδεηαη έηζη ψζηε λα νδεγήζεη ζηνλ 

ππνινγηζκφ ησλ ζπληεηαγκέλσλ ηνπ άγλσζηνπ ζεκείνπ απφ ην ήδε γλσζηφ. 

Γηα λα γίλεη απηφ ζα πξέπεη νη δέθηεο πνπ βξίζθνληαη ζηα δχν ζεκεία λα 

ιακβάλνπλ ζήκα απφ ηνπο ίδηνπο δνξπθφξνπο, γηα ηελ ίδηα ρξνληθή ζηηγκή. 

Σν ρξνληθφ απηφ δηάζηεκα νλνκάδεηαη πεξίνδνο παξαθνινχζεζεο. 

Οη ζπληζηψζεο ηεο βάζεο ΓΥ, ΓΤ, ΓΕ πξνζδηνξίδνληαη ζην γεσθεληξηθφ 

ζχζηεκα αλαθνξάο. ηελ ζπλέρεηα, ην δηάλπζκα απηφ πξνζηίζεηαη ζην 

δηάλπζκα ζέζεο Υ, Τ, Ε ηνπ γλσζηνχ ζεκείνπ θαη πξνθχπηνπλ νη 

ζπληεηαγκέλεο ηνπ αγλψζηνπ ζεκείνπ, ζην γεσθεληξηθφ ζχζηεκα 

αλαθνξάο. 

Οη ζπληεηαγκέλεο ηεο βάζεο δίλνληαη επίζεο ζε έλα πξνζαλαηνιηζκέλν 

θαξηεζηαλφ ηξηζνξζνγψλην ηνπηθφ ζχζηεκα Ν, Δ, Up, κε αξρή ην έλα 

ζεκείν, φπνπ ππνινγίδνληαη νη ζπληζηψζεο dN, dE, dUp ηνπ δηαλχζκαηνο 

ηεο βάζεο. Χο επηθάλεηα πξνβνιήο ρξεζηκνπνηείηαη έλα νξηδφληην επίπεδν,  

ην νπνίν εθάπηεηαη ζην έλα ζεκείν φπνπ βξίζθεηαη ε αξρή ησλ αμφλσλ. 

Ζ δηαδηθαζία κε ηελ νπνία γίλεηαη ε κέηξεζε κίαο βάζεο, κε ηελ κέζνδν 

ηνπ ζρεηηθνχ ζηαηηθνχ εληνπηζκνχ είλαη ε αθφινπζε: 

 θέληξσζε ησλ θεξαηψλ ηνπ δνξπθνξηθνχ ζπζηήκαηνο, ζηα δχν 

ζεκεία, 

 θαηαθνξχθσζε ησλ θεξαηψλ ζηα δχν ζεκεία, 

 κέηξεζε ηνπ χςνπο ηεο θεξαίαο θαη ζηα δχν ζεκεία, 

 έλαξμε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ δεθηψλ ζε απηά ηα δχν ζεκεία θαη 

ιήςε ηαπηφρξνλσλ παξαηεξήζεσλ γηα ηνλ απαηηνχκελν ρξφλν θαη 
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 ιήμε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ δχν δεθηψλ. [Λάκπξνπ Δ, Παληαδήο Γ., 

2010] 

 

2.7. Πεγέο ζθαικάησλ 

Σν ζθάικα πξνζδηνξηζκνχ ηεο ζέζεο ζεκείνπ κε ην ζχζηεκα ηνπ 

δνξπθνξηθνχ εληνπηζκνχ εμαξηάηαη θπξίσο απφ ηνπο εμήο παξάγνληεο: 

 ην ζθάικα πξνζδηνξηζκνχ ηεο ζέζεο ησλ δνξπθφξσλ πνπ 

παξαηεξνχληαη, δειαδή ηεο ηξνρηάο ηνπο, 

 ηα ζθάικαηα ησλ παξαηεξήζεσλ, πνπ δηαθξίλνληαη ζε ηπραία, 

ζπζηεκαηηθά θαη ρνλδξνεηδή. 

 Χο ηπραία ζθάικαηα νξίδνληαη εθείλα πνπ νθείινληαη θπξίσο 

ζε ηπραίεο εζσηεξηθέο επηδξάζεηο ησλ δεθηψλ ή ζε θάπνηεο 

εμσηεξηθέο, πνιχ ηνπηθέο επηδξάζεηο. Απηέο είλαη νη 

κεηεσξνινγηθέο ζπλζήθεο , νη ηνπηθέο παξεκβνιέο ζεκάησλ, νη 

πνιιαπιέο δηαδξνκέο ζεκάησλ θιπ. 

 Σα ζπζηεκαηηθά ζθάικαηα αλαθέξνληαη ζηελ επίδξαζε ηεο 

αηκφζθαηξαο , ζηελ ιαλζαζκέλε ρξήζε παξακέηξσλ (ηαρχηεηα 

θσηφο, ηξνρηά θαη ρξνλφκεηξα δνξπθφξσλ θιπ.). 

 Χο ρνλδξνεηδή ζθάικαηα αλαθέξνληαη εθείλα πνπ εμαξηψληαη 

απφ ηνλ ρξήζηε θαη νθείινληαη θπξίσο ζε ειιηπή πξνζνρή απφ 

ηελ κεξηά ηνπ θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ κεηξήζεσλ. Σέηνηα 

κπνξεί λα είλαη ε ιαλζαζκέλε ηνπνζέηεζε ηεο θεξαίαο ηνπ 

δέθηε ζην άγλσζην ζεκείν, ε ιάζνο κέηξεζε ηνπ χςνπο ηεο 

θεξαίαο θιπ. 

 ηα ραξαθηεξηζηηθά ή νη δπλαηφηεηεο ηνπ δέθηε πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη (αλ είλαη δέθηεο θψδηθα ή κνλήο ή δηπιήο 

ζπρλφηεηαο θιπ.), 

 ηνλ αξηζκφ ησλ δνξπθφξσλ πνπ παξαθνινχζεζε ν δέθηεο, 
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 ηελ γεσκεηξία ησλ δνξπθφξσλ απηψλ. Ζ γεσκεηξία ησλ 

δνξπθφξσλ ζε ζρέζε κε ην άγλσζην ζεκείν ηεο ΦΓΔ πνπ είλαη 

ηνπνζεηεκέλνο ν δέθηεο, επεξεάδεη άκεζα ηελ αβεβαηφηεηα ηνπ 

πξνζδηνξηζκνχ. Καιή γεσκεηξία ζεκαίλεη ε παξαθνινχζεζε 

δνξπθφξσλ πνπ βξίζθνληαη θαη ζηηο 4 δηεπζχλζεηο ηνπ νξίδνληα 

θαη πνπ έρνπλ γσλία χςνπο κεγαιχηεξε ησλ 20 κνηξψλ ζπλήζσο, 

σο πξνο ηνλ δέθηε. 

 ηε κέζνδν κέηξεζεο πνπ εθαξκφδεηαη θαη  

 ηνλ ηξφπν επεμεξγαζίαο ησλ κεηξήζεσλ (αλ γίλεηαη ζε πξαγκαηηθφ 

ρξφλν ή κε κεηεπεμεξγαζία).[Λάκπξνπ Δ., Παληαδήο Γ., 2010] 

Ζ αβεβαηφηεηα ηνπ δνξπθνξηθνχ εληνπηζκνχ κπνξεί λα θπκαλζεί απφ 

κεξηθά ρηιηνζηά (mm) έσο αξθεηά κέηξα (m), αλάινγα κε ηηο κεζφδνπο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη αιιά θαη ηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ηελ ζπγθεθξηκέλε 

ρξνληθή ζηηγκή ηεο θάζε κέηξεζεο, δηφηη επεξεάδεηαη απφ πνιινχο 

παξάγνληεο, νη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο νπνίνπο κεηαβάιινληαη ζπλερψο. 

 

2.8. Κπξηόηεξεο εθαξκνγέο ηνπ δνξπθνξηθνύ εληνπηζκνύ ζέζεο 

Οη εθαξκνγέο ζηηο νπνίεο ρξεζηκνπνηείηαη πεξηζζφηεξν ν δνξπθνξηθφο 

εληνπηζκφο ζέζεο θαη είλαη πνιχ απνηειεζκαηηθφο είλαη νη παξαθάησ: 

 Πξνζδηνξηζκφο ζπληεηαγκέλσλ αζηηθψλ θαη άιισλ γεσδαηηηθψλ 

δηθηχσλ. 

 Πξνζδηνξηζκφο ζπληεηαγκέλσλ θσηνζηαζεξψλ ζε εθαξκνγέο 

θσηνγξακκεηξίαο. 

 Απνηχπσζε πεξηνρψλ. 

 πιινγή δεδνκέλσλ γηα γεσγξαθηθά ζπζηήκαηα πιεξνθνξηψλ 

(GIS). 

 Υαξάμεηο ηερληθψλ έξγσλ ζε κεγάιεο απνζηάζεηο απφ ην ζεκείν 

αλαθνξάο, έσο θαη 3 ρηιηφκεηξα, κε κηθξή αβεβαηφηεηα. 
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 Δληνπηζκφο θαη θαζνδήγεζε νρεκάησλ (π.ρ. αζηπλνκηθά νρήκαηα, 

κέζα καδηθήο κεηαθνξάο θιπ.), φπσο επίζεο θαη παξαθνινχζεζε. 

 Πινήγεζε αεξνπιάλσλ θαη πινίσλ. 

 Μειέηε παξακνξθψζεσλ κεγάισλ ηερληθψλ έξγσλ. 

 Ίδξπζε δηθηχσλ γηα παξαθνινχζεζε γεσδπλακηθψλ θαηλνκέλσλ 

ηεο Γεο (π.ρ. θίλεζε ηεθηνληθψλ πιαθψλ). 

 Δληνπηζκφ θαη πξνζαλαηνιηζκφ ζε ηνπξηζηηθέο θαη άιιεο 

παξεκθεξείο δξαζηεξηφηεηεο. 

Απηέο ήηαλ θάπνηεο απφ ηηο εθαξκνγέο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ν 

δνξπθνξηθφο εληνπηζκφο κε πνιχ κεγάιε επηηπρία θαη ππεξηεξεί ζε ζρέζε 

κε άιιεο κεζφδνπο πξνζδηνξηζκνχ ζέζεο. 

 

2.9. Γίθηπα κνλίκσλ ζηαζκώλ GPS 

Ζ εγθαηάζηαζε θαη ε ιεηηνπξγία κνλίκσλ ζηαζκψλ θαηαγξαθήο 

δεδνκέλσλ GPS είλαη κία εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ ηα ηειεπηαία 

ρξφληα αλαπηχζζεηαη κε πνιχ γξήγνξνπο ξπζκνχο ζηηο ηερλνινγηθά 

πξνεγκέλεο ρψξεο.[Φσηίνπ Α., Πηθξηδάο Υ., 2006] 

Σέηνηνη ζηαζκνί έρνπλ ηδξπζεί θαηά θαηξνχο θαη ιεηηνπξγνχλ ζε 

παγθφζκην, επεηξσηηθφ ή εζληθφ επίπεδν. Ο αξηζκφο ηνπο είλαη πνιχ 

κεγάινο, ηεο ηάμεο ησλ κεξηθψλ ρηιηάδσλ θαη έρνπλ νδεγήζεη ζηελ 

δεκηνπξγία πάλσ απφ 50 δηθηχσλ, ηα νπνία ιεηηνπξγνχλ γηα ηελ 

εμππεξέηεζε εθαξκνγψλ πξνζδηνξηζκνχ ζέζεο αιιά θαη πινήγεζεο. 

Δθηφο απφ απηνχο ηνπο κφληκνπο ζηαζκνχο, ππάξρνπλ θάπνηνη αθφκα, 

πνπ ζε αξηζκφ αλέξρνληαη πεξίπνπ ζε 2500 θαη νη νπνίνη θαινχληαη ζηαζκνί 

VRS-RTK. Οη ζηαζκνί απηνί ρξεζηκνπνηνχληαη γηα κία πνιχ πξσηνπνξηαθή 

κέζνδν, πνπ πξνζδηνξίδεη ηελ ζέζε ζεκείσλ κε ηελ βνήζεηα εηθνληθψλ 

ζηαζκψλ αλαθνξάο. Μία πην εθηελήο αλαθνξά γηα ηελ κέζνδν απηή ζα γίλεη 

ζε επφκελε ελφηεηα ηνπ θεθαιαίνπ. 
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2.9.1. εκαληηθόηεξα δίθηπα κνλίκσλ ζηαζκώλ ζηνλ θόζκν 

Έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα δίθηπα κνλίκσλ ζηαζκψλ GPS είλαη ην IGS 

(International GNSS Service) [ http://igscb.jpl.nasa.gov/]. Σν δίθηπν απηφ, 

έρεη αλαιάβεη απφ ην 1994 ηελ δηαρείξηζε αιιά θαη ηελ δηάζεζε δεδνκέλσλ 

θαη πξντφλησλ GPS κεγάιεο αθξίβεηαο, πνπ έρνπλ θαηαγξαθεί απφ ηνπο 

δηάθνξνπο κφληκνπο ζηαζκνχο ζπλερνχο παξαθνινχζεζεο δνξπθφξσλ ηνπ 

ζπζηήκαηνο. 

Απνηειείηαη απφ έλα κεγάιν αξηζκφ ζηαζκψλ GPS, πεξίπνπ 350, νη 

νπνίνη δηαζέηνπλ δέθηεο δηπιήο ζπρλφηεηαο ζπλερνχο ιεηηνπξγίαο. Δπίζεο, 

ην δίθηπν δηαζέηεη 12 πεξηθεξεηαθά θαη ιεηηνπξγηθά θέληξα δεδνκέλσλ, 3 

αθφκα θέληξα δεδνκέλσλ παγθνζκίνπ θιίκαθαο, 7 θέληξα αλάιπζεο θαη έλα 

αξηζκφ ηνπηθψλ θέληξσλ αλάιπζεο (εηθφλα 2.4). 

 

Δηθφλα 2.4: Οη ζηαζκνί ηνπ δηθηχνπ IGS. 

[Πεγή: http://www.cmmacs.ernet.in/~gps/C-MMACS_IGS_Station.html] 

 

Ο ζηφρνο ηνπ δηθηχνπ IGS, φπσο δηαηππψζεθε ζην ίδην ην ζηξαηεγηθφ 

ηνπ πιάλν, είλαη ν εμήο: "Η Γηεζλήο Τπεξεζία GPS (IGS) είλαη 

απνθαζηζκέλε λα πξνζθέξεη ηελ πςειφηεξε πνηφηεηα ησλ δεδνκέλσλ θαη 

πξντφλησλ, φπσο ην πξφηππν γηα παγθφζκηα δνξπθνξηθά ζπζηήκαηα 

πινήγεζεο (GNSS) γηα ηε ζηήξημε ηεο έξεπλαο ηεο επηζηήκεο ηεο Γεο, γηα 
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δηεπηζηεκνληθέο εθαξκνγέο θαη γηα ηελ εθπαίδεπζε. Οη δξαζηεξηφηεηεο απηέο 

απνζθνπνχλ ζηελ εθ ησλ πξνηέξσλ επηζηεκνληθή θαηαλφεζε ησλ ζηνηρείσλ 

ηνπ ζπζηήκαηνο Γεο θαη ηηο αιιειεπηδξάζεηο ηνπο, θαζψο θαη γηα ηε 

δηεπθφιπλζε άιισλ εθαξκνγψλ, απφ ηηο νπνίεο επσθειείηαη ε θνηλσλία."  

Σα πξντφληα πνπ παξάγνληαη θαη δηαλέκνληαη απφ ηελ ππεξεζία IGS 

είλαη ηα αθφινπζα: 

 εθεκεξίδεο δνξπθφξσλ GPS, 

 εθεκεξίδεο δνξπθφξσλ GLONASS, 

 παξάκεηξνη πεξηζηξνθήο ηεο Γεο, 

 ζπληεηαγκέλεο θαη ηαρχηεηεο ησλ ζηαζκψλ IGS, 

 πιεξνθνξίεο γηα ηα ρξνλφκεηξα ησλ δνξπθφξσλ GPS θαη ησλ 

ζηαζκψλ IGS, 

 εθηηκήζεηο ησλ δηνξζψζεσλ ιφγσ ηξνπφζθαηξαο θαη 

 παγθφζκηνπο ράξηεο ηνλφζθαηξαο. 

 

Σν αληίζηνηρν επξσπατθφ δίθηπν κνλίκσλ ζηαζκψλ θέξεη ηελ νλνκαζία 

EPN (Euref Permanent Network). Απνηειείηαη απφ πεξηζζφηεξνπο απφ 200 

κφληκνπο ζηαζκνχο GPS θαη ν αξηζκφο απηφο ζπλερψο απμάλεηαη. Οη 

ζηαζκνί απηνί πιεξνχλ θάπνηεο ζπγθεθξηκέλεο γεσδαηηηθέο πξνδηαγξαθέο, 

φπσο ε ρξήζε δεθηψλ δχν ζπρλνηήησλ, ζπλήζσο κε δψδεθα θαλάιηα 

ηαπηφρξνλεο παξαθνινχζεζεο δνξπθφξσλ ζε θάζε ζπρλφηεηα. 

Σα δεδνκέλα ησλ ζηαζκψλ δηαηίζεληαη ειεχζεξα κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ, 

απφ ηα δηάθνξα θέληξα ζπιινγήο. Σα πξντφληα πνπ παξάγνληαη απφ ηελ 

επεμεξγαζία ησλ παξαηεξήζεσλ είλαη πςειήο πνηφηεηαο θαη 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζε αξθεηέο εξεπλεηηθέο εθαξκνγέο θαη δξαζηεξηφηεηεο. 

Οη ζεκαληηθφηεξεο απφ απηέο ηηο εθαξκνγέο είλαη νη εμήο: 
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 ε εθπνκπή δεδνκέλσλ γηα εθαξκνγέο πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ (RTK, 

DGPS) αιιά θαη γηα νπνηαδήπνηε άιιε κέζνδν πξνζδηνξηζκνχ κε 

ηε ρξήζε δεθηψλ GPS, 

  ε πινπνίεζε θαη ζπληήξεζε ησλ πιαηζίσλ αλαθνξάο ITRF, 

  ν ππνινγηζκφο ηξνρηάο ρακεινχ χςνπο δνξπθφξσλ πνπ 

ρξεζηκεχεη ζε δηάθνξεο δηαζηεκηθέο απνζηνιέο,  

 ε παξαθνινχζεζε ησλ κηθξνκεηαθηλήζεσλ ηνπ γήηλνπ θινηνχ θαη 

ησλ κεηαβνιψλ ζην εζσηεξηθφ ηνπ,  

 ε κειέηε ησλ δηαθφξσλ ζηξσκάησλ ηεο αηκφζθαηξαο.[Φσηίνπ Α., 

Πηθξηδάο Υ., 2006] 

ην επξσπατθφ δίθηπν EPN ζπκκεηέρνπλ θαη 3 ζηαζκνί ηνπ ειιαδηθνχ 

ρψξνπ. Ο πξψηνο είλαη ν ζηαζκφο AUT1 ηνπ Σνκέα Γεσδαηζίαο θαη 

Σνπνγξαθίαο ηνπ ηκήκαηνο Αγξνλφκσλ θαη Σνπνγξάθσλ Μεραληθψλ ηνπ 

Αξηζηνηέιεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο, ν δεχηεξνο είλαη ν ζηαζκφο 

ΝΟΑ1 ηνπ Αζηεξνζθνπείνπ ησλ Αζελψλ θαη ν ηξίηνο είλαη ν TUC2 ηνπ 

Δξγαζηεξίνπ Γεσδαηζίαο θαη Πιεξνθνξηθήο ησλ Γεσεπηζηεκψλ ηνπ 

ηκήκαηνο Μεραληθψλ Οξπθηψλ Πφξσλ ηνπ Πνιπηερλείνπ Κξήηεο ζηελ 

πφιε ησλ Υαλίσλ. 

Δθηφο απφ ηα 2 απηά γλσζηφηεξα δίθηπα κνλίκσλ ζηαζκψλ GPS, 

ιεηηνπξγνχλ θαη αξθεηά άιια αλά ηνλ θφζκν, ηα νπνία αμίδεη λα 

αλαθεξζνχλ. Σα ζεκαληηθφηεξα είλαη[Αιεβηδάθνπ Δ.-Γ., 2010]: 

 ην δίθηπν CACS (Canadian Active Control System) ηνπ Καλαδά, 

 ην ηαπσληθφ δίθηπν GEONET (GPS Earth Observation NETwork 

of Japan), 

 ην δίθηπν ARGN (Australian Regional GPS Network) ηεο 

Απζηξαιίαο θαη ηεο Αληαξθηηθήο, 

 ην ειβεηηθφ δίθηπν AGNES (Automated GPS NEtwork 

Switzerland), 
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 ην ζνπεδηθφ δίθηπν SWEPOS (SWedish POsitioning System), 

 ην δίθηπν HEPOS (HEllenic Positioning System) ηεο Διιάδαο. 

Γηα ην ειιεληθφ δίθηπν HEPOS, ζα γίλεη αλαιπηηθφηεξε αλαθνξά ζε 

επφκελε ελφηεηα, δίλνληαο κία ζπλνπηηθή εηθφλα γηα ηνλ ηξφπν κε ην νπνίν 

ιεηηνπξγεί αιιά θαη γηα ηηο εθαξκνγέο πνπ κπνξεί λα πξνζθέξεη, 

εληζρχνληαο ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ δνξπθνξηθνχ εληνπηζκνχ ζηελ Διιάδα. 

 

2.9.2. Δηθνληθνί ζηαζκνί αλαθνξάο-VRS 

Οη εηθνληθνί ζηαζκνί αλαθνξάο εμππεξεηνχλ κία πξσηνπνξηαθή κέζνδν, 

πνπ ζηεξίδεηαη ζηε δεκηνπξγία ελφο πιαζκαηηθνχ ζηαζκνχ GPS, ν νπνίνο 

ιεηηνπξγεί σο έλαο πξαγκαηηθφο δέθηεο ηνπ ζπζηήκαηνο. Υξεζηκνπνηείηαη 

θπξίσο ζε εθαξκνγέο πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ (RTK-DGPS). Ζ φιε κέζνδνο 

ζηεξίδεηαη ζηελ χπαξμε δηθηχνπ κνλίκσλ ζηαζκψλ GPS, ησλ νπνίσλ νη 

απνζηάζεηο δελ ππεξβαίλνπλ ηα 50 κε 70 km. 

θνπφο ηεο κεζφδνπ απηήο είλαη ε επίηεπμε ηεο αθξίβεηαο 

πξνζδηνξηζκνχ ζε εθαξκνγέο πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ θαη ζε κεγαιχηεξεο 

απνζηάζεηο κεηαμχ ζηαζεξνχ θαη θηλεηνχ δέθηε θαη ε ιεηηνπξγία ελφο κφλν 

δέθηε απφ ηνλ ρξήζηε, νχησο ψζηε λα κεηψλεηαη ην θφζηνο εξγαζηψλ θαη λα 

απμάλεηαη ε παξαγσγηθφηεηα. 

Ζ δηαδηθαζία γηα ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ απηήο μεθηλά φηαλ 

πξφθεηηαη λα εθαξκνζηεί RTK ή DGPS εληφο ελφο δηθηχνπ κνλίκσλ 

ζηαζκψλ νη νπνίνη παξαθνινπζνχληαη ζπλερψο απφ θάπνην ππνινγηζηηθφ 

θέληξν ζην νπνίν ζηέιλνπλ ηα δεδνκέλα ηνπο. Ο ρξήζηεο, πνπ κπνξεί λα 

βξίζθεηαη απφ ιίγα έσο θαη κεξηθέο δεθάδεο ρηιηφκεηξα καθξηά απφ ηνλ 

θνληηλφηεξν κφληκν ζηαζκφ θαη δηαζέηεη νπσζδήπνηε έλα κέζν ακθίδξνκεο 

επηθνηλσλίαο κε ην ππνινγηζηηθφ θέληξν (π.ρ. θηλεηφ ηειέθσλν θιπ.), 

κπνξεί λα απνθηήζεη ζηελ πξνζεγγηζηηθή ηνπ ζέζε έλαλ εηθνληθφ ζηαζκφ 

αλαθνξάο, ν νπνίνο ζα βξίζθεηαη ιίγα κέηξα απφ ην θέληξν ιήςεο ζήκαηνο 

ηεο θεξαίαο GPS θαη πνπ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ ζα ππάξρεη. Γειαδή, ν 
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ρξήζηεο κπνξεί λα εθαξκφζεη ηε κέζνδν RTK φπνπ ν ζηαζεξφο δέθηεο ζα 

πινπνηείηαη απφ ηνλ εηθνληθφ ζηαζκφ.[Φσηίνπ Α., Πηθξηδάο Υ., 2006] 

 

2.9.3. HEPOS-Σν ειιεληθό ζύζηεκα δνξπθνξηθνύ εληνπηζκνύ 

Σν ειιεληθφ ζχζηεκα δνξπθνξηθνχ εληνπηζκνχ HEPOS είλαη έλα δίθηπν 

κφληκσλ ζηαζκψλ-δεθηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο GPS, ην νπνίν επηηξέπεη ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ζέζεο κε κηθξή αβεβαηφηεηα. Δίλαη έλα ζχζηεκα αληίζηνηρν 

κε απηά πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε άιιεο ρψξεο ηνπ πιαλήηε θαη πεξηγξάθεθαλ ζε 

πξνεγνχκελε ελφηεηα. Αλαπηχρζεθε απφ ηελ Κηεκαηνιφγην Α.Δ. αξρηθά 

γηα λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο ηνπ Δζληθνχ Κηεκαηνινγίνπ, φκσο ε ρξήζε ηνπ 

είλαη επξεία θαη ζε πνιιέο άιιεο εθαξκνγέο. 

Βαζηθφο ζηφρνο ηνπ ζπζηήκαηνο HEPOS είλαη λα κπνξεί λα γίλεη ν 

πξνζδηνξηζκφο ηεο ζέζεο ελφο ζεκείνπ κε ηε κέζνδν ηνπ ζρεηηθνχ 

δνξπθνξηθνχ εληνπηζκνχ, ρσξίο ηαπηφρξνλα λα ρξεηάδεηαη ε ρξήζε 2 

δεθηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο GPS. Απηφ νδεγεί ζηελ κείσζε ηνπ θφζηνπο ηνπ 

εμνπιηζκνχ, εθφζνλ ρξεηάδεηαη έλαο κφλν δέθηεο θαη πεξηνξίδεηαη ε 

δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ πεδίνπ, ιφγσ ηνπ φηη δελ απαηηείηαη ε εχξεζε 

ζεκείνπ γλσζηψλ ζπληεηαγκέλσλ γηα λα ηνπνζεηεζεί θάπνηνο δέθηεο. 

Δπνκέλσο, ην κφλν πνπ θαιείηαη λα θάλεη ν ρξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο 

GPS είλαη λα πξνβεί ζηελ ηνπνζέηεζε ηνπ δέθηε ζην ζεκείν πνπ ελδηαθέξεη 

λα πξνζδηνξηζηνχλ νη ζπληεηαγκέλεο ηνπ θαη λα νινθιεξψζεη ηηο 

παξαηεξήζεηο εθεί. ηελ ζπλέρεηα, κπνξεί λα αγνξάζεη ηηο αληίζηνηρεο 

απαηηνχκελεο παξαηεξήζεηο, γηα ην ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα, απφ 

έλαλ ή θαη πεξηζζφηεξνπο θνληηλνχο ζηαζκνχο ηνπ ζπζηήκαηνο HEPOS, νη 

νπνίνη βξίζθνληαη ζε ζπλερή ιεηηνπξγία θαηαγξάθνληαο παξαηεξήζεηο. 

Σν ζχζηεκα HEPOS θαηάθεξε λα θέξεη ζε πέξαο ηελ απνζηνιή ηνπ κε 

ηελ εγθαηάζηαζε θαη ίδξπζε ελφο δηθηχνπ 98 κφληκσλ ζηαζκψλ, 

νκνηφκνξθα θαηαλεκεκέλσλ ζε φιε ηελ Διιάδα (εηθφλα 2.5). Οη 87 απφ 

ηνπο ζηαζκνχο απηνχο είλαη δηθηπαθήο ιχζεο θαη νη ππφινηπνη 11 είλαη 

κεκνλσκέλνη. Δπίζεο, έρεη ηδξπζεί έλα Κέληξν Διέγρνπ πνπ ζηεγάδεηαη ζηηο 

εγθαηαζηάζεηο ηεο Κηεκαηνιφγην Α.Δ., ζηελ πφιε ησλ Αζελψλ. 
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Οη δέθηεο ηνπ ζπζηήκαηνο HEPOS είλαη ηνπνζεηεκέλνη ζε θηήξηα ηνπ 

ΟΣΔ, γηα λα είλαη δπλαηή ε παξνρή ζπλερνχο ελζχξκαηεο επηθνηλσλίαο κε 

ην θέληξν ειέγρνπ ψζηε λα απνζηέιινληαη επηηπρψο λέα δεδνκέλα. Σν βήκα 

ιήςεο κεηξήζεσλ ησλ δεθηψλ ζε φινπο ηνπο ζηαζκνχο έρεη νξηζηεί ζην 1 

sec. 

 

Δηθφλα 2.5: Οη κφληκνη ζηαζκνί ηνπ ζπζηήκαηνο HEPOS. 

[Πεγή: http://www.hepos.gr/] 

 

Σν θέληξν ειέγρνπ αθνχ παξαιάβεη ηα ζηνηρεία ησλ ζηαζκψλ αλαθνξάο, 

ηα επεμεξγάδεηαη θαη ζηελ ζπλέρεηα απνζηέιιεη ηα απαξαίηεηα δεδνκέλα 

ζην ρξήζηε, ψζηε λα γίλεη ν πξνζδηνξηζκφο ηεο ζέζεο ηνπ. Κάζε ρξήζηεο 
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κπνξεί λα ιακβάλεη δεδνκέλα απφ ην ζχζηεκα, κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ, αθνχ 

πξνεγνπκέλσο ππνβάιεη αίηεζε θαη ππνγξάςεη ζρεηηθή ζχκβαζε κε ηελ 

Κηεκαηνιφγην Α.Δ. Αλαγλσξίδεηαη απφ ην ζχζηεκα κέζσ θσδηθνχ 

πξφζβαζεο θαη θαηαβάιιεη αξρηθά έλα εθάπαμ ηέινο εγγξαθήο θαη ηέινο 

ρξήζεο θάζε θνξά πνπ ζα πξνκεζεχεηαη λέα δεδνκέλα. 

Πξέπεη ζε απηφ ην ζεκείν λα ηνληζηεί φηη ν ρξήζηεο δελ ιακβάλεη απφ ην 

ζχζηεκα ζπληεηαγκέλεο, αιιά ε επίιπζε ησλ ζηνηρείσλ ησλ κεηξήζεσλ 

γίλεηαη απφ απηφλ, καδί κε ηηο παξαηεξήζεηο πνπ έρεη θάλεη ν ίδηνο κε ηνλ 

δηθφ ηνπ δέθηε. Σν ζχζηεκα έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα εμππεξεηεί παξάιιεια 

πεξίπνπ 150 ρξήζηεο. Δπίζεο, ηα ζηνηρεία ησλ κεηξήζεσλ απφ ηνπο 

κφληκνπο ζηαζκνχο ηνπ HEPOS είλαη δηαζέζηκα ζην δηαδίθηπν κέρξη θαη 30 

εκέξεο απφ ηελ ιήςε ηνπο.[Λάκπξνπ Δ., Παληαδήο Γ., 2010] 

Σν ζχζηεκα δνξπθνξηθνχ εληνπηζκνχ HEPOS, έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα 

ππνζηεξίδεη θαη άιιεο εθαξκνγέο, ζε ηνκείο φπνπ νη αλάγθεο αθξηβνχο 

εληνπηζκνχ είλαη απμεκέλεο. Οη θνξείο ζηνπο νπνίνπο απεπζχλεηαη ην 

ζχζηεκα είλαη νη εμήο: 

 δεκφζηεο ππεξεζίεο θαη νξγαληζκνί, 

 αλάδνρνη έξγσλ ηεο Κηεκαηνιφγην Α.Δ., 

 ηνπνγξάθνη κεραληθνί θαη γεληθφηεξα επαγγεικαηίεο ηνπ ρψξνπ 

ησλ γεσεπηζηεκψλ, 

 ηδηψηεο κειεηεηέο θαη θαηαζθεπαζηέο έξγσλ, 

 παλεπηζηεκηαθνί θαη εξεπλεηηθνί θνξείο.[Λάκπξνπ Δ., Παληαδήο 

Γ., 2010] 

Οη ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη απφ ην ζχζηεκα HEPOS δηαθξίλνληαη ζε 

δχν θαηεγνξίεο: 

 ππεξεζίεο “ππαγμαηικού σπόνος (real time)”, 

 ππεξεζίεο “μεηεπεξεπγαζίαρ (post processing)”. 

 



 

46 
 

2.9.3.1. Τπεξεζίεο “πξαγκαηηθνύ ρξόλνπ” 

Με ηηο ππεξεζίεο πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ, ν ρξήζηεο κπνξεί λα κεηξά κε 

έλα γεσδαηηηθφ δέθηε GPS ζην ζεκείν πνπ ζέιεη λα πξνζδηνξίζεη θαη λα 

ππνινγίζεη ηηο ζπληεηαγκέλεο ηνπ ζεκείνπ, θαηά ηελ ζηηγκή ηεο κέηξεζεο. 

Γελ απαηηείηαη, δειαδή, επεμεξγαζία δεδνκέλσλ ζην γξαθείν. 

Οη ππεξεζίεο πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα 

κέηξεζε κε ηηο αθφινπζεο ηερληθέο: 

 Single-Base RTK 

 Network RTK (ηερληθέο VRS, FKP, MAC) 

 Single-Base DGPS 

 Network DGPS 

Ο εμνπιηζκφο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ ρξεζηκνπνίεζε ησλ ππεξεζηψλ 

πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ είλαη έλαο δέθηεο GPS (κε δπλαηφηεηα RTK ή DGPS) 

θαη έλα GPRS ή GSM modem γηα λα ζπλδεζεί κε ην θέληξν ειέγρνπ ηνπ 

HEPOS. 

Οη ππεξεζίεο πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ επηηξέπνπλ ζην ρξήζηε λα 

πξνζδηνξίδεη απφ κεηξήζεηο δηάξθεηαο ιίγσλ δεπηεξνιέπησλ ηε ζέζε ελφο 

ζεκείνπ κε πςειή αθξίβεηα ηεο ηάμεο ησλ ιίγσλ cm. 

 

2.9.3.2.  Τπεξεζίεο “κεηεπεμεξγαζίαο” 

Οη ππεξεζίεο κεηεπεμεξγαζίαο ηνπ HEPOS επηηξέπνπλ ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ζέζεο κε πςειή αθξίβεηα. Γηα ηε ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ 

απηψλ ν ρξήζηεο κεηξά κε έλα γεσδαηηηθφ δέθηε GPS ζηα ζεκεία πνπ ζέιεη 

λα πξνζδηνξίζεη θαη ζηε ζπλέρεηα επεμεξγάδεηαη ηα δεδνκέλα απηψλ ησλ 

κεηξήζεσλ ζε ζπλδπαζκφ κε δεδνκέλα ζηαζκνχ αλαθνξάο απφ ην HEPOS 

γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ζπληεηαγκέλσλ ησλ ζεκείσλ. Ζ επεμεξγαζία απηή 

γίλεηαη ζην γξαθείν κεηά ηε κέηξεζε. 
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Οη ππεξεζίεο κεηεπεμεξγαζίαο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα 

κέηξεζε κε ηηο αθφινπζεο ηερληθέο GPS: 

 ηαηηθφ εληνπηζκφ (static) 

 χληνκν ζηαηηθφ εληνπηζκφ (rapid-static) 

 Κηλεκαηηθφ εληνπηζκφ (post-processed kinematic) 

Καηά ηε ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ κεηεπεμεξγαζίαο ρνξεγνχληαη ζην 

ρξήζηε δεδνκέλα ζηαζκνχ αλαθνξάο απφ ην HEPOS. Σα δεδνκέλα απηά 

παξέρνληαη ζε format Rinex ή Compact Rinex. Ηδηαίηεξεο πξαθηηθήο 

ζεκαζίαο γηα ην ρξήζηε είλαη ε δπλαηφηεηα ηνπ HEPOS λα παξέρεη 

δεδνκέλα φρη κφλν πξαγκαηηθψλ αιιά θαη εηθνληθψλ ζηαζκψλ αλαθνξάο 

(Virtual Reference Station). 

Ο εμνπιηζκφο πνπ απαηηείηαη γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ ππεξεζηψλ 

κεηεπεμεξγαζίαο είλαη έλαο γεσδαηηηθφο δέθηεο GPS κίαο ή δχν ζπρλνηήησλ 

θαη έλα εμεηδηθεπκέλν ινγηζκηθφ επεμεξγαζίαο παξαηεξήζεσλ ζην γξαθείν. 

Με ηελ ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ κεηεπεμεξγαζίαο, ν πξνζδηνξηζκφο ηεο 

ζέζεο κπνξεί λα γίλεη κε ηελ κέγηζηε αθξίβεηα πνπ κπνξεί λα πξνζθέξεη ην 

HEPOS θαη ε νπνία κε πνιχσξεο παξαηεξήζεηο κπνξεί λα θηάζεη κέςξη ην 

επίπεδν ησλ ιίγσλ mm.[ http://www.hepos.gr/] 

 

2.9.3.3. Σν ζύζηεκα αλαθνξάο ηνπ HEPOS 

Σν γεσδαηηηθφ ζχζηεκα αλαθνξάο ζην νπνίν επηιχζεθε ην δίθηπν ησλ 

κνλίκσλ ζηαζκψλ ηνπ HEPOS νλνκάδεηαη HTRS ‟07 (Hellenic Terrestrial 

Reference System 2007). Σν ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα έρεη ηα εμήο 

ραξαθηεξηζηηθά: 

Οξίδεηαη: 

 ζχκθσλα κε ην ETRS ‟89, ζην πιαίζην ETRF ‟05 epoch 2007.5 κε 

ζηαζεξφ ζηαζκφ ηνλ AUT1, ν νπνίνο αλήθεη ζην επξσπατθφ 

δίθηπν κνλίκσλ ζηαζκψλ EPN θαη είλαη εγθαηεζηεκέλνο ζην 
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θηίξην ηνπ ηκήκαηνο Αγξνλφκσλ θαη Σνπνγξάθσλ Μεραληθψλ ηεο 

Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Αξηζηνηέιεηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Θεζζαινλίθεο, 

 σο ειιεηςνεηδέο αλαθνξάο νξίζηεθε ην παγθφζκην ειιεηςνεηδέο 

GRS ‟80, ρσξίο θακία κεηαηφπηζε. 

Τινπνηείηαη: 

 κε ηε κέηξεζε ηνπ γεσδαηηηθνχ δηθηχνπ ησλ 98 κφληκσλ ζηαζκψλ, 

 κε ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ζπληεηαγκέλσλ Υ,Τ,Ε θαη θ, ι ησλ 

θνξπθψλ ηνπ δηθηχνπ ζην λέν Datum θαη ηνπ γεσκεηξηθνχ 

πςνκέηξνπ h, σο πξνο ην ειιεηςνεηδέο αλαθνξάο, 

 κε ηνλ ππνινγηζκφ ελφο ράξηε ηνπ πςνκέηξνπ Ν ηνπ γεσεηδνχο 

γηα ηελ Διιάδα, ψζηε λα είλαη άκεζε ε κεηαηξνπή ησλ 

γεσκεηξηθψλ πςνκέηξσλ ζε νξζνκεηξηθά. 

Δθαξκφδεηαη: 

 κε ηελ απεηθφληζε (πξνβνιή) ηνπ ειιεηςνεηδνχο ζε έλα επίπεδν. 

Χο πξνβνιή επειέγε ε εγθάξζηα κεξθαηνξηθή κε θεληξηθφ 

κεζεκβξηλφ ι=24°, x0=500000m, y0=-2000000m ζηελ ηνκή ηνπ 

θεληξηθνχ κεζεκβξηλνχ κε ηνλ ηζεκεξηλφ θαη ζπληειεζηή 

θιίκαθαο ζηνλ θ.κ. Κ0=0.9996. Γηα ην Καζηειφξηδν 

ρξεζηκνπνηείηαη σο θεληξηθφο κεζεκβξηλφο απηφο ησλ ι=30° θαη 

ζπληειεζηήο θιίκαθαο ζηνλ θ.κ. Κ0=1, 

 κε ηνλ ππνινγηζκφ ησλ πξνβνιηθψλ επίπεδσλ ζπληεηαγκέλσλ x, y 

ησλ θνξπθψλ ηνπ δηθηχνπ. 

Όπσο, φκσο είλαη γλσζηφ, ην ΔΓΑ ‟87 είλαη ην θξαηηθφ γεσδαηηηθφ 

ζχζηεκα αλαθνξάο ηεο Διιάδαο θαη απηφ νδήγεζε ζηνλ ππνινγηζκφ ησλ 

παξακέηξσλ κεηαζρεκαηηζκνχ ησλ ζπληεηαγκέλσλ ηνπ ζπζηήκαηνο HTRS 

‟07 ζην ΔΓΑ ΄87 θαη ην αληίζηξνθν. 
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Ο κεηαζρεκαηηζκφο είλαη 7-παξακεηξηθφο πεξηιακβάλνληαο 3 

κεηαζέζεηο, 3 ζηξνθέο θαη 1 θιίκαθα. Απηφο ν κεηαζρεκαηηζκφο φκσο, δελ 

αληαπνθξίλεηαη ηθαλνπνηεηηθά ζε φια ηα ζεκεία ηεο ρψξαο θαη έηζη 

ππνινγίζηεθαλ επηπιένλ δχν θάλαβνη δηνξζψζεσλ, γηα ηηο ζπληεηαγκέλεο x 

θαη y ηεο πξνβνιήο. Σν βήκα ησλ θαλάβσλ απηψλ αλέξρεηαη ζε 2 km θαη 

παξέρνπλ ηηο δηνξζψζεηο δx θαη δy πνπ πξέπεη λα γίλνπλ ζηηο επίπεδεο 

ζπληεηαγκέλεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνλ 7-παξακεηξηθφ κεηαζρεκαηηζκφ. Ζ 

κέζε αβεβαηφηεηα ηνπ πιήξε απηνχ κεηαζρεκαηηζκνχ είλαη ηεο ηάμεο ησλ 

±8cm ελψ ζε κεξηθά ζεκεία θηάλεη θαη ηα ±2.5cm.[Λάκπξνπ Δ., Παληαδήο 

Γ., 2010] 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 

ΣΟ ΤΦΟΜΔΣΡΗΚΟ ΓΗΚΣΤΟ ΚΑΗ Ο ΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟ 

ΣΧΝ ΓΔΧΜΔΣΡΗΚΧΝ ΤΦΟΜΔΣΡΧΝ 

 

3.1. Τςνκεηξηθό δίθηπν Αζελώλ, Πξναζηίσλ θαη Πεξηρώξσλ 

ηελ ελφηεηα απηή πεξηγξάθεηαη ην πςνκεηξηθφ δίθηπν πνπ κειεηάηαη 

θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηπισκαηηθήο απηήο εξγαζίαο. Αλαθέξνληαη ζηνηρεία 

πνπ αθνξνχλ ζηνλ ηξφπν ίδξπζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δηθηχνπ, ζηηο ζέζεηο 

ησλ πςνκεηξηθψλ αθεηεξηψλ, ζηνλ ηξφπν κέηξεζεο ηνπ δηθηχνπ, ζηελ 

αθξίβεηα κε ηελ νπνία πξνζδηνξίζηεθαλ ηα πςφκεηξα ησλ αθεηεξηψλ θαη 

δηάθνξα άιια ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα είλαη γλσζηά, ψζηε λα γίλεη κία 

ζσζηή θαη αθξηβήο κειέηε ηνπ πςνκεηξηθνχ απηνχ δηθηχνπ. 

 

3.1.1. Γεληθά 

Σν δίθηπν πνπ κειεηάηαη ζηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία, απνηειεί 

έλα ηκήκα ηνπ ρσξνζηαζκηθνχ δηθηχνπ Αζελψλ, πξναζηίσλ θαη πεξηρψξσλ 

ηνπ 1920. Πξψηα απ‟ φια, είλαη απαξαίηεην λα αλαθεξζνχλ θάπνηα 

ζεκαληηθά ζηνηρεία, φπσο ην πψο, ην πφηε, ην γηαηί θαη απφ πνηνλ ηδξχζεθε, 

εγθαηαζηάζεθε θαη κεηξήζεθε ην ρσξνζηαζκηθφ απηφ δίθηπν, φπσο 

πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά απφ ηνλ θαζεγεηή ηεο Γεσδαηζίαο Γ.Ν. 

Λακπαδάξην ζην ηεχρνο “Σν ρσξνζηαζκηθφ δίθηπν Αζελψλ, Πξναζηίσλ θαη 

Πεξηρψξσλ”, πνπ ζπλέγξαςε ηνλ Ηνχιην ηνπ 1921. 

Καηά ηελ ρξνληθή πεξίνδν 1917-1920, παξνπζηάζηεθε γηα πξψηε θνξά ε 

επηηαθηηθή αλάγθε ηεο χπαξμεο δηθηχσλ ζηηο πφιεηο. Απηή ε αλάγθε 

εκθαλίζηεθε πξψηα ζηελ πφιε ηεο Θεζζαινλίθεο, φπνπ ε ζχληαμε κειεηψλ 

θαη εθηειέζεσλ ξπκνηνκηθψλ θαη ηερληθψλ έξγσλ θαζηζηνχζε αλαγθαία ηελ 

δεκηνπξγία δηθηχσλ. Σα δίθηπα απηά, δηεπθφιπλαλ ηελ εθηέιεζε απηψλ ησλ 

εξγαζηψλ φπσο θαη εξγαζηψλ θηεκαηνγξάθεζεο ησλ πεξηνρψλ. Έηζη, ε 

αλάγθε απηή νδήγεζε αξρηθά ζηελ ίδξπζε ηεο ππεξεζίαο ηνπ πλεξγείνπ 
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ρεδίνπ Πφιεσο ηεο Θεζζαινλίθεο, ε νπνία κε ηελ ζεηξά ηεο έθεξε ηελ 

ίδξπζε ηεο Σνπνγξαθηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ πγθνηλσλίαο, ηνλ 

Μάην ηνπ 1918. Οη ππεξεζίεο απηέο ζήκαλαλ θαη ηελ έλαξμε ηεο 

δεκηνπξγίαο ζεκαληηθψλ ππνδνκψλ ζηηο πφιεηο, φπσο είλαη ηα 

ηξηγσλνκεηξηθά θαη ρσξνζηαζκηθά δίθηπα. 

Σνλ Μάξηην ηνπ 1920, κε δηαηαγή ηνπ αξκφδηνπ Τπνπξγείνπ, μεθίλεζε ε 

ίδξπζε θαη εγθαηάζηαζε ηξηγσλνκεηξηθνχ, πνιπγσλνκεηξηθνχ θαη 

ρσξνζηαζκηθνχ δίθηπνπ ζηελ πφιε ηεο Αζήλαο, απφ ην Γεσδαηηηθφ θαη 

Κηεκαηνγξαθηθφ ηκήκα ηεο ηνπνγξαθηθήο ππεξεζίαο. Δπηθεθαιήο ησλ 

εξγαζηψλ απηψλ ηέζεθε ν δηπισκαηνχρνο ηνπνγξάθνο κεραληθφο θ. Η. 

Φαβξ, κε ηελ βνήζεηα ηνπ θ. Κ. Γελδξηλνχ θαη ηνπ θ. Α. ηαχξνπ, δνθίκσλ 

ηνπνγξάθσλ, δηπισκαηνχρσλ ηεο Αλψηαηεο ρνιήο Σνπνγξάθσλ 

Μεραληθψλ ηνπ Δ.Μ. Πνιπηερλείνπ, ηεο Αζήλαο. 

Ο ζηφρνο ηεο δεκηνπξγίαο απηψλ ησλ δηθηχσλ ήηαλ ε δηεπθφιπλζε θαη ε 

βειηίσζε ησλ ηνπνγξαθηθψλ εξγαζηψλ. Οη ηερληθέο αλάγθεο πνπ ζθφπεπαλ, 

θπξίσο, λα εμππεξεηήζνπλ ηα δίθηπα ήηαλ νη εμήο: 

 ε κειέηε θαη θαηαζθεπή ππνλφκσλ, 

 ε θαηαζθεπή θαη ε κεηαβνιή ηεο ζηάζκεο ησλ νδνζηξσκάησλ, 

 ε ηξνπνπνίεζε θαη εγθαηάζηαζε ππνγείσλ ή επηθαλεηαθψλ, λέσλ 

ζηδεξνδξνκηθψλ ή ηξνρηνδξνκηθψλ γξακκψλ, 

 ε κειέηε θαη εθηέιεζε ξπκνηνκηθψλ θαη εμπγηαληηθψλ 

έξγσλ.[Λακπαδάξηνο Γ.Ν., 1921] 

 

3.1.2. Δγθαηάζηαζε ηνπ δηθηύνπ 

Πξνηνχ γίλεη ε εγθαηάζηαζε ηνπ δηθηχνπ, φθεηιε λα γίλεη αλαγλψξηζε, 

νχησο ψζηε λα απνθαζηζζνχλ κε ζηγνπξηά νη ζέζεηο ησλ πςνκεηξηθψλ 

αθεηεξηψλ ηνπ δηθηχνπ. Σειηθά, ε αλαγλψξηζε θαη ε εγθαηάζηαζε ηνπ 

δηθηχνπ δηήξθεζαλ ζπλνιηθά δχν εβδνκάδεο θαη εθηειέζζεθαλ απφ έλα 

ζπλεξγείν ηνπ νπνίνπ επηθεθαιήο ήηαλ ν θ. Η. Φαβξ. Δγθαηαζηάζεθαλ 
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ζπλνιηθά 320 ςτομεηπικέρ αθεηηπίερ, απφ ηηο νπνίεο απνηεινχληαλ ην 

ρσξνζηαζκηθφ δίθηπν ζπλνιηθνχ κήθνπο 165 πεξίπνπ ρηιηνκέηξσλ. Απηφ 

ζεκαίλεη φηη ππήξρε κία πςνκεηξηθή αθεηεξία αλά 500 πεξίπνπ κέηξα. 

Γηα ηελ εγθαηάζηαζε ησλ πςνκεηξηθψλ αθεηεξηψλ επηιέρζεθαλ δεκφζηα 

θηίξηα, ηα νπνία πξννξίδνληαλ γηα κεγάιε δηάξθεηα “δσήο”, φπσο είλαη 

δεκφζηα θαηαζηήκαηα, ζρνιεία, εθθιεζίεο θαη ηερληθά έξγα, φπσο γέθπξεο 

θιπ. Ζ ζήκαλζε ησλ αθεηεξηψλ έγηλε κε νξεηράιθηλα κπνπιφληα, ηα νπνία 

ηνπνζεηνχληαλ ζε ηνίρνπο θαη δηέζεηαλ ζθαηξηθή θεθαιή, έηζη ψζηε ην 

κπνπιφλη λα κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί είηε θαηαθφξπθα είηε νξηδφληηα. 

Δμαίξεζε απνηεινχλ αθεηεξίεο πνπ ηνπνζεηήζεθαλ ζε πνιχ ζεκαληηθά 

θηίξηα, φπσο ην θηίξην ηνπ Δ.Μ. Πνιπηερλείνπ, ην Εάππεην θ.α., φπνπ ε 

ζήκαλζε έγηλε κε νξεηράιθηλα κπνπιφληα, κεγαιχηεξσλ φκσο δηαζηάζεσλ 

(εηθφλα 3.2) απφ ηα ππφινηπα. ηα κηθξά κπνπιφληα αλαγξαθφηαλ επάλσ ν 

αχμνλ αξηζκφο ηεο πςνκεηξηθήο αθεηεξίαο, ελψ ζηα κεγάια αλαγξαθφηαλ 

επίζεο ην πςφκεηξν ηεο αθεηεξίαο (εηθφλα 3.1). 

 

Δηθφλα 3.1: Μηθξή νξεηράιθηλε πςνκεηξηθή αθεηεξία. 

 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθαηάζηαζεο ησλ πςνκεηξηθψλ αθεηεξηψλ 

εκθαλίζηεθαλ θάπνηα πξνβιήκαηα πνπ έπξεπε λα αληηκεησπηζζνχλ. Έλα 

ζεκαληηθφ πξφβιεκα ήηαλ ε δπζθνιία πνπ παξνπζηάζζεθε ζηνλ θαζνξηζκφ 
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ησλ ζέζεσλ ησλ ζεκείσλ, δηφηη νη νδνί δελ δηέζεηαλ επίζεκεο νλνκαζίεο θαη 

δελ ππήξραλ ρηιηνκεηξηθνί δείθηεο. Απηφ αληηκεησπίζηεθε κε ηελ 

εγθαηάζηαζε ησλ ζεκείσλ ζε δεκφζηα, ζεκαληηθά θηίξηα, φπσο αλαθέξζεθε 

πξνεγνπκέλσο. 

 

Δηθφλα 3.2: Μεγάιε νξεηράιθηλε πςνκεηξηθή αθεηεξία. 

 

Έλα δεχηεξν πξφβιεκα πνπ εκθαλίζηεθε ήηαλ ε αλαθνξά ησλ 

πςνκέηξσλ ζηε κέζε ζηάζκε ηεο ζάιαζζαο. Σν πξφβιεκα απηφ πξνέθπςε, 

δηφηη ν παιηξξνηνγξάθνο ηεο ππεξεζίαο ζην ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά βξηζθφηαλ 

εθηφο ιεηηνπξγίαο γηα επηζθεπή ή αληηθαηάζηαζε θαη δελ ππήξρε θάπνην 

ζεκείν σο ζηαζεξή έλδεημε πνπ λα αλαθέξεηαη ζε απηφλ. Σν ζπγθεθξηκέλν 

πξφβιεκα μεπεξάζζεθε κε ηνλ νξηζκφ ηεο αθεηεξίαο κεδέλ ζηνλ παιαηφ 

παιηξξνηνγξάθν ηνπ Σεισλείνπ Πεηξαηψο, κε ηηκή πςνκέηξνπ 2.00 m, ζηνλ 

νπνίν είραλ πξαγκαηνπνηεζεί κεηξήζεηο δηάξθεηαο 3 ρξφλσλ (1897-1898-

1899). 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο εγθαηάζηαζεο ηνπ δηθηχνπ, μεθίλεζε ε 

κέηξεζή ηνπ, αθνχ απνθαζίζηεθε ε κεζνδνινγία θαη ηα φξγαλα πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηνχληαλ. 
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3.1.3. Μέζνδνο κέηξεζεο θαη όξγαλα 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ ηεο αλαγλψξηζεο θαη ηεο 

εγθαηάζηαζεο ησλ αθεηεξηψλ, αθνινχζεζε ε δηαδηθαζία ηεο κέηξεζεο ηνπ 

πςνκεηξηθνχ δηθηχνπ. Γηα λα γίλεη ε κέηξεζε, έπξεπε λα επηιεγεί ν 

εμνπιηζκφο θαη ε κέζνδνο κε ηελ νπνία ζα εθηειεζηνχλ νη κεηξήζεηο. 

Ζ κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ εθηέιεζε ησλ κεηξήζεσλ ήηαλ 

ε γεσκεηξηθή ρσξνζηάζκεζε. Κάζε ρσξνζηάζκεζε εθηειέζηεθε 2 θνξέο, 

ψζηε λα γίλεηαη έιεγρνο. Ζ δεχηεξε ρσξνζηάζκεζε γηλφηαλ κε αληίζεηε 

θνξά πξνο ηελ πξψηε, ψζηε λα εθκεδελίδνληαη νξηζκέλα ζπζηεκαηηθά 

ζθάικαηα πνπ εμαξηψληαη απφ ηελ θνξά ηεο φδεπζεο. Δπίζεο, νη δχν απηέο 

ρσξνζηαζκήζεηο γηλφηαλ ζε δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο ζηηγκέο κε ζθνπφ λα 

απνθεχγνληαη ζθάικαηα πνπ νθείινληαη ζε κεηαβνιέο ηεο αηκνζθαηξηθήο 

δηάζιαζεο. Υξεζηκνπνηήζεθαλ 2 ζηαδίεο γηα λα εθηεινχληαη γξεγνξφηεξα 

νη εξγαζίεο πεδίνπ θαη ε ρσξνζηάζκεζε γηλφηαλ ζε ίζεο απνζηάζεηο κεηαμχ 

ησλ ζεκείσλ. 

Γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ κεηξήζεσλ ζε φιν ην δίθηπν ησλ Αζελψλ, 

Πξναζηίσλ θαη Πεξηρψξσλ πξαγκαηνπνηήζεθαλ 4600 ζηάζεηο ζε 245 

εξγάζηκεο ψξεο. Σν ζπλνιηθφ κήθνο ρσξνζηαζκήζεσλ αλέξρεηαη ζηα 350 

ρηιηφκεηξα. Κάπνηα ζεκαληηθά ζηνηρεία γηα ηηο εξγαζίεο απηέο είλαη ηα 

παξαθάησ: 

1) Μέζν κήθνο ζθφπεπζεο: 34 m 

2) Μέζν κήθνο ζηάζεο: 68 m 

3) Καηά κέζν φξν δηάξθεηα κέηξεζεο ηεο θάζε ζηάζεο: 3.2 ιεπηά 

4) Μέζε σξηαία ηαρχηεηα: 1.3 km 

5) Μέζε δηάξθεηα ρσξνζηάζκεζεο κήθνπο 1 ρικ.: 46 ιεπηά 

Όζνλ αθνξά ηα φξγαλα, αξρηθά είρε επηιεγεί λα ρξεζηκνπνηεζεί 

ρσξνβάηεο Wild-Zeiss ηχπνπ ΗΗΗ θαη ρσξνζηαζκεθφο πήρεο απφ Invar. 

Σειηθά, απηφ δελ θαηέζηε δπλαηφ, ιφγσ ηνπ φηη ε άθημε ηνπ νξγάλνπ απηνχ 

θαη ηνπ πήρε είρε θαζπζηεξήζεη. Έηζη, απνθαζίζηεθε λα ρξεζηκνπνηεζεί 
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ρσξνβάηεο Wild-Zeiss ηχπνπ Η θαη δχν ρσξνζηαζκεθνί πήρεηο αγγιηθήο 

θαηαζθεπήο Cook.[Λακπαδάξηνο Γ.Ν., 1921] 

 

3.1.4. Τπνινγηζκόο νξζνκεηξηθώλ πςνκέηξσλ ησλ αθεηεξηώλ 

Μεηά ηελ εθηέιεζε ησλ κεηξήζεσλ ζην ηδξπζέλ δίθηπν, αθνινχζεζε ε 

δηαδηθαζία ηνπ ππνινγηζκνχ ησλ πςνκέηξσλ ησλ αθεηεξηψλ πνπ 

εγθαηαζηάζεθαλ. 

Αξρηθά, έγηλαλ νη απαξαίηεηεο δηνξζψζεηο ζε νξηζκέλεο κεηξήζεηο, πνπ 

νθείινληαλ ζηηο ζηαδίεο πνπ ρξεζηκνπνηεζήθαλ θαη ζηελ ζπλέρεηα 

ππνινγίζηεθαλ ηα πςφκεηξα ησλ αθεηεξηψλ κε ηελ κέζνδν ησλ ειαρίζησλ 

ηεηξαγψλσλ. Οη κεηξήζεηο ηεο ρσξνζηαζκηθήο φδεπζεο γηλφηαλ δεθηέο φηαλ 

ην ζθάικα θιεηζίκαηνο ήηαλ κηθξφηεξν απφ 5 mm, αιιηψο ε κέηξεζε 

επαλαιακβαλφηαλ. 

Σν δίθηπν ρσξίζηεθε ζε 28 πνιχγσλα, γηα θαζέλα απφ ηα νπνία 

ππνινγίζηεθε ην ζθάικα θιεηζίκαηνο. Ζ κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε 

ήηαλ απηή ησλ ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ, φπσο αλαθέξζεθε θαη 

πξνεγνπκέλσο θαη ζπγθεθξηκέλα εθαξκφζζεθαλ «εμηζψζεηο ζπλζήθεο» θαη 

φρη «έκκεζεο παξαηεξήζεηο». 

Σειηθά, γηα λα εθαξκνζζεί ε δηαδηθαζία ηεο ζπλφξζσζεο ζην δίθηπν, 

ρσξίζζεθε ζε 4 ηκήκαηα, φπνπ ζην θάζε έλα εθαξκφζζεθε μερσξηζηή 

ζπλφξζσζε. Σα ηκήκαηα απηά ήηαλ ηα αθφινπζα: 

1) ην δίθηπν ηεο Αζήλαο, 

2) ην δίθηπν ηνπ Πεηξαηά, 

3) ην δίθηπν ηνπ Π. Φαιήξνπ, 

4) ην ελδηάκεζν δίθηπν κεηαμχ ησλ πξνεγνχκελσλ. 

Με ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζία ηνπ ππνινγηζκνχ ησλ νξζνκεηξηθψλ 

πςνκέηξσλ ησλ ζεκείσλ, αθνινχζεζε ν πξνζδηνξηζκφο ηεο αθξίβεηάο ηνπο. 

Ζ αθξίβεηα απηή εθθξάδεηαη απφ ηα κέζα ζθάικαηα αλά ρηιηφκεηξν δηπιήο 
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ρσξνζηαζκήζεσο θαη ππνινγίζηεθαλ κε 3 δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο. ηνλ 

πίλαθα πνπ αθνινπζεί πεξηγξάθνληαη ηα ζθάικαηα απηά θαη κε ηνπο 3 

απηνχο ηξφπνπο. 

ΜΔΑ ΦΑΛΜΑΣΑ 

Τπνδίθηπα 

θάικα απφ δηάθνξεο 

παξαηεξήζεηο 

ηκεκάησλ (mm) 

θάικα απφ θιείζηκν 

πνιπγψλσλ (mm) 

θάικα απφ ηηο 

δηνξζψζεηο ησλ 

δηθηχσλ κε Μ.Δ.Σ. 

(mm) 

  

   
 

 
 

     

 
 

  

    
 

 

  

 
 

  

    
     

 
 

 Αζελψλ 

  

 

 
 

      

   
       

  

 
 

  
           

  

 
    

  
       

 Πεηξαηψο 

  

 

 
 

     

  
       

  

 
 

 
           

  

 
    

 
       

 Π. Φαιήξνπ 

  

 

 
 

     

 
       

  

 
 

 
          

  

 
   

 
       

 Δλδηάκεζν 

  

 

 
 

      

   
       

  

 
 

 
           

  

 
     

 
       

Πίλαθαο 3.1: Σα κέζα ζθάικαηα φπσο ππνινγίζηεθαλ απφ ηηο κεηξήζεηο 

(1920). 

[Πεγή: Λακπαδάξηνο Γ.Ν., 1921] 

 

Παξαηεξψληαο ηνλ παξαπάλσ πίλαθα, ζα κπνξνχζε λα αλαθεξζεί φηη ηα 

ζθάικαηα απηά, αθνχ ππνινγίζηεθαλ κε 3 δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο, 

βξίζθνληαη κέζα ζηα επηηξεπηά φξηα πνπ είραλ ηεζεί απφ ηνλ ππεχζπλν. ε 
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γεληθέο γξακκέο, νη δηαθνξέο κεηαμχ ησλ ζθαικάησλ απηψλ δελ είλαη 

ζεκαληηθέο, φπσο πξνθχπηνπλ απφ ηηο δηαθνξεηηθέο κεζφδνπο πνπ 

εθαξκφζζεθαλ. Μφλν ζην ηειεπηαίν ππνδίθηπν εκθαλίδνληαη θάπνηεο 

ζεκαληηθέο δηαθνξέο. 

Δθηφο απφ ηα παξαπάλσ, ππνινγίζηεθε θαη ην κέζν ζθάικα αλά 

ρηιηφκεηξν δηπιήο ρσξνζηαζκήζεσο, γηα νιφθιεξν ην δίθηπν κε ηα 

παξαθάησ απνηειέζκαηα:[Λακπαδάξηνο Γ.Ν., 1921] 

   
 

 
 

     

 
  

 

 
 

      

   
                                                      (3.1) 

    
 

 

  

 
   

 

  
                                                             (3.2) 

φπνπ: 

Ν= ην πιήζνο ησλ εμηζψζεσλ ζπλζήθεο 

σ= ην ζθάικα θιεηζίκαηνο ηνπ πνιπγψλνπ 

L= ην κήθνο ηεο πεξηκέηξνπ ηνπ πνιπγψλνπ 

n= ν αξηζκφο ησλ ρσξνζηαζκηθψλ νδεχζεσλ 

 

3.1.5. Τςνκεηξηθέο αθεηεξίεο πνπ παξέκεηλαλ κέρξη ζήκεξα 

Σν δίθηπν πνπ πεξηγξάθεθε ζηηο παξαπάλσ ελφηεηεο, ηδξχζεθε, 

εγθαηαζηάζεθε θαη κεηξήζεθε ζην ρξνληθφ δηάζηεκα 1920-1921. Δχθνια 

κπνξεί λα γίλεη αληηιεπηφ, φηη κε ην πέξαο 90 ρξφλσλ απφ ηελ ίδξπζε ηνπ, 

ζα έρνπλ ππάξμεη αξθεηέο αιιαγέο ζηελ κνξθή ηνπ δηθηχνπ θαη ζην πιήζνο 

ησλ πςνκεηξηθψλ αθεηεξηψλ πνπ ππάξρνπλ κέρξη ζήκεξα (2011). 

Με ηελ ίδξπζε ηνπ δηθηχνπ ησλ Αζελψλ, πξναζηίσλ θαη πεξηρψξσλ, 

εγθαηαζηάζεθαλ 320 πςνκεηξηθέο αθεηεξίεο ζε φιε ηελ Αζήλα. Δπνκέλσο, 

έπξεπε λα εξεπλεζεί πφζεο απφ απηέο ηηο πςνκεηξηθέο αθεηεξίεο ζψδνληαη 

κέρξη ζήκεξα θαη πνηεο. 
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Ζ έξεπλα απηή πξαγκαηνπνηήζεθε θαηά ηε δηάξθεηα εθπφλεζεο 

δηπισκαηηθήο εξγαζίαο [Γθφβα Δ., 2007] πνπ έιαβε ρψξα ην έηνο 2007. 

ηελ εξγαζία απηή δηαπηζηψζεθε φηη απφ ηηο 320 πςνκεηξηθέο αθεηεξίεο, 

έρνπλ απνκείλεη νη 65.  

Όπσο γίλεηαη εχθνια αληηιεπηφ, έλα πνιχ κεγάιν κέξνο ηνπ δηθηχνπ 

απηνχ δελ ππάξρεη πιένλ θαη απηφ είλαη θπζηνινγηθφ λα ζπκβαίλεη, αλ 

αλαινγηζηεί θαλείο ηηο κεγάιεο αιιαγέο πνπ έρνπλ ζπκβεί ζηελ πφιε ηεο 

Αζήλαο, ηα 90 απηά ρξφληα πνπ πέξαζαλ απφ ηφηε. Έρνπλ θαηεδαθηζηεί 

θηίξηα, έρνπλ αλεγεξζεί λέα θαη γεληθφηεξα έρνπλ γίλεη πάξα πνιιά έξγα 

θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ρξνληθήο απηήο πεξηφδνπ, νδεγψληαο ζηελ εμαθάληζε 

ελφο κεγάινπ αξηζκνχ ησλ πςνκεηξηθψλ αθεηεξηψλ ηνπ παιαηνχ απηνχ 

δηθηχνπ. 

Απφ ηηο 65 πςνκεηξηθέο αθεηεξίεο πνπ εληνπίζηεθαλ ην 2007, νη 46 

βξίζθνληαη ζηελ πφιε ησλ Αζελψλ θαη νη ππφινηπεο 19 βξίζθνληαη ζηνλ 

Πεηξαηά. Καηά ηε δηαδηθαζία εχξεζεο ησλ ζεκείσλ, ζηελ δηπισκαηηθή 

εξγαζία πνπ έγηλε, δεκηνπξγήζεθε κία βάζε δεδνκέλσλ κε ηα ζεκεία απηά, 

ζηνλ νπνίν πεξηιακβάλνληαη ηα εμήο ζηνηρεία [Γθφβα Δ., 2007]: 

 Φσηνγξαθία ηεο πςνκεηξηθήο αθεηεξίαο. 

 Απφζπαζκα ράξηε κε πξνζεκαζκέλε ηελ ζέζε ηεο πςνκεηξηθήο 

αθεηεξίαο. 

 Ο αχμνληαο αξηζκφο ηεο πςνκεηξηθήο αθεηεξίαο. 

 Σν νξζνκεηξηθφ πςφκεηξν ηεο πςνκεηξηθήο αθεηεξίαο. 

 Οη γεσγξαθηθέο ζπληεηαγκέλεο ηεο πςνκεηξηθήο αθεηεξίαο ζην 

WGS ‟84. 

 Ζ αθξηβήο δηεχζπλζε ηεο πςνκεηξηθήο αθεηεξίαο (νδφο θαη 

αξηζκφο). 

 Πεξηγξαθή ηεο ηνπνζεζίαο ηεο πςνκεηξηθήο αθεηεξίαο γηα 

επθνιφηεξε εχξεζε θαη ζρφιηα. 
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     ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ                                                                                    ΑΠΟΠΑΜΑ ΥΑΡΣΗ 

 

Δηθφλα 3.3: Πιεξνθνξίεο γηα ηηο πςνκεηξηθέο αθεηεξίεο πνπ εληνπίζηεθαλ. 

[Πεγή: Γθφβα Δ., 2007] 

 

ΔΘΝΗΚΟ  ΜΔΣΟΒΗΟ  ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ 

ΥΟΛΖ ΑΓΡΟΝΟΜΧΝ ΚΑΗ ΣΟΠΟΓΡΑΦΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ               

ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΓΔΝΗΚΖ ΓΔΧΓΑΗΗΑ 
 

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ 

ΣΔΚΜΖΡΗΧΖ ΣΧΝ ΤΦΟΜΔΣΡΗΚΧΝ ΤΦΟΜΔΣΡΗΚΧΝ ΑΦΔΣΖΡΗΧΝ ΣΟΤ 

                              ΥΧΡΟΣΑΘΜΗΚΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ ΑΘΖΝΧΝ,  ΠΡΟΑΣΔΗΧΝ ΚΑΗ ΠΔΡΗΥΧ- 

                              ΡΧΝ (1920) – ΒΔΛΣΗΣΟΠΟΗΖΖ ΓΗΚΣΤΟΤ. 

ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΝΣΟΠΗΜΟΤ 

ΤΦΟΜΔΣΡΗΚΖ ΑΦΔΣΖΡΗΑ : Νν 92                        Ζ = 100.698 m 

ΣΤΠΟ ΤΦOΜΔΣΡΗΚΖ ΑΦΔΣΖΡΗΑ : Μηθξφ κπνπιφλη 

ΓΔΧΓΡΑΦΗΚΔ ΤΝΣΔΣΑΓΜΔΝΔ  (WGS 84) : 

                                       θ = 37  58   31.5                ι = 23  44  15.7      

                                                        ΓΗΔΤΘΤΝΖ 

   ΟΓΟ :  Λεσθ. Βαζ. νθίαο θαη Λεσθ. Βαζ. Ακαιίαο             ΑΡΗΘΜΟ : 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ : Βνπιή ησλ Διιήλσλ. 

                            ηελ βφξεηα πξφζνςε ηνπ θηηξίνπ, ζηελ βνξεηναλαηνιηθή γσλία. 

 

ΥΟΛΗΟ : 
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3.2. Σν δίθηπν πνπ κειεηήζεθε 

ηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα, αλαθέξζεθε φηη νη πςνκεηξηθέο αθεηεξίεο 

πνπ έρνπλ ζσζεί αλέξρνληαη ζε 65. Οη 46 βξίζθνληαη ζηελ πεξηνρή ηεο 

Αζήλαο, ελψ νη ππφινηπεο 19 βξίζθνληαη ζηνλ Πεηξαηά. χκθσλα κε απηά, 

απνθαζίζηεθε ην δίθηπν πνπ έρεη απνκείλεη λα ρσξηζηεί ζε 3 κηθξφηεξα 

ππνδίθηπα, νχησο ψζηε λα είλαη πην εχθνιε ε κειέηε θαη ε παξαθνινχζεζε 

ηνπ. 

Σα 3 ππνδίθηπα πνπ δεκηνπξγήζεθαλ είλαη ηα παξαθάησ: 

 Δίκηςο Αθηνών Ι: απνηειείηαη απφ 20 ζεκεία κε θσδηθνχο 

4,5,6,8,56,57,61,68,71,86,87,133,141,143,144,150,159,160,180, 

184. 

 Δίκηςο Αθηνών ΙΙ: απνηειείηαη απφ 26 ζεκεία κε θσδηθνχο 

1,11,16,17,20,26,31,37,40,46,77,89,92,93,96,101,104,105,107,108,

109,110,113,120,122,174. 

 Δίκηςο Πειπαιά: πεξηιακβάλεη 19 ζεκεία κε αξίζκεζε 

271,281,282,287,290,292,295,296,298,299,303,307,309,311,312, 

313,314,317,319.[Γθφβα Δ, 2007] 

Απφ ηα 3 ππνδίθηπα πνπ παξνπζηάζηεθαλ παξαπάλσ, ζα κειεηεζνχλ ηα 

2, ην δίθηπν Αζελψλ Η θαη ην δίθηπν Αζελψλ ΗΗ. 

Σν δίθηπν Αζελψλ Η, έρεη κειεηεζεί ήδε ζε παιαηφηεξε δηπισκαηηθή 

εξγαζία[Αιεβηδάθνπ Δ.-Γ., 2010] θαη επνκέλσο ηα απαξαίηεηα δεδνκέλα ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηελ ζπγθεθξηκέλε εξγαζία. Απηφ πνπ πξέπεη λα 

ηνληζηεί είλαη φηη ζηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία, γίλεηαη κία 

δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε ησλ πςνκέηξσλ ηνπ γεσεηδνχο γηα ην 

ζπγθεθξηκέλν δίθηπν, ζε ζρέζε κε απηφ πνπ έγηλε ζηελ παιαηφηεξε. 

Αλαιπηηθφηεξε παξνπζίαζε γηα ην δίθηπν απηφ ζα γίλεη ζηελ ζπλέρεηα. 

Σν δίθηπν Αζελψλ ΗΗ είλαη εθείλν πνπ ζα απαζρνιήζεη πεξηζζφηεξν, 

δηφηη ζε απηφ δελ έρεη γίλεη θάπνηα πξνεγνχκελε κειέηε, επνκέλσο 

απαηηνχληαη εξγαζίεο ππαίζξνπ. ηελ ζπλέρεηα, αθνινπζεί ε πεξηγξαθή ησλ 
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εξγαζηψλ απηψλ θαη φισλ ησλ απαξαίηεησλ ελεξγεηψλ, νχησο ψζηε λα 

κειεηεζεί ζε βάζνο ην ρσξνζηαζκηθφ απηφ δίθηπν. 

 

3.2.1. Γίθηπν Αζελώλ Η 

Σν πςνκεηξηθφ δίθηπν Αζελψλ Η απνηειείηαη απφ 20 ζεκεία, ηα νπνία 

βξίζθνληαη θαηαλεκεκέλα ζε κία θεληξηθή πεξηνρή ηεο Αζήλαο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ηα ζεκεία ηνπ δηθηχνπ απηνχ μεθηλνχλ απφ ηελ νδφ 

Παλεπηζηεκίνπ θαη θαηαιήγνπλ κέρξη θαη ην πεδίν ηνπ Άξεσο. 

Καηά ηελ δηαδηθαζία αλαγλψξηζεο ηεο πεξηνρήο, εληνπίζηεθαλ 2 αθφκα 

ζεκεία ηνπ δηθηχνπ απηνχ, κε θσδηθφ 58 θαη 58
Α
. Σα ζεκεία απηά δελ είραλ 

εληνπηζηεί ζηελ δηάξθεηα ηεο έξεπλαο ηνπ 2007, δηφηη βξίζθνληαη ζην θηίξην 

ηνπ Δζληθνχ Μεηζφβηνπ Πνιπηερλείνπ ζηελ νδφ Παηεζίσλ θαη ηελ πεξίνδν 

εθείλε εθηεινχληαλ έξγα, κε απνηέιεζκα λα είλαη αδχλαηε ε πξφζβαζε. 

Δπηπξφζζεηα, θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζία αλαγλψξηζεο ηνπ 

δηθηχνπ πνπ έγηλε ην 2010, αθαηξέζεθαλ απφ ηελ κειέηε ηνπ δηθηχνπ ηα 

ζεκεία 71,159,180 θαη 184, ιφγσ δηαθφξσλ πξνβιεκάησλ πνπ πξνέθπςαλ, 

φπσο ηεο κεγάιεο απφζηαζεο κε απνηέιεζκα ην ζεκείν λα είλαη πνιχ 

απνκαθξπζκέλν απφ ηα ππφινηπα ή ηεο κε χπαξμεο ηεο πςνκεηξηθήο 

αθεηεξίαο ιφγσ αλαθαίληζεο ηνπ θηηξίνπ. 

Σειηθά, απνθαζίζηεθε ην δίθηπν πνπ ζα κειεηεζεί λα πεξηιακβάλεη 18 

πςνκεηξηθέο αθεηεξίεο, νη νπνίεο είλαη: 4,5,6,8,56,57,58,58
Α
,61,68,86,87, 

133,141,143,144,150,160. [Αιεβηδάθνπ Δ.-Γ., Φαξκαθάθε Α., 2010] 

Οη 18 απηέο πςνκεηξηθέο αθεηεξίεο είλαη θαηαλεκεκέλεο ζηελ επξχηεξε 

πεξηνρή ησλ Αζελψλ κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε ην δίθηπν Αζελψλ Η λα θαιχπηεη 

κία πεξηνρή ηεο ηάμεο ησλ 5 km
2
. 

ηνλ ράξηε 3.1 πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη νη ζέζεηο ησλ ζεκείσλ 

ηνπ δηθηχνπ πνπ απνθαζίζηεθε λα κειεηεζεί. 
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Υάξηεο 3.1: Οη ζέζεηο ησλ πςνκεηξηθψλ αθεηεξηψλ ηνπ δηθηχνπ Αζελψλ Ι. 

[Πεγή: Αιεβηδάθνπ Δ.-Γ., Φαξκαθάθε Α., 2010] 
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3.2.1.1. Οξζνκεηξηθά πςόκεηξα δηθηύνπ Αζελώλ Η 

Σα νξζνκεηξηθά πςφκεηξα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ παξνχζα 

δηπισκαηηθή εξγαζία, είλαη εθείλα πνπ πξνζδηνξίζηεθαλ θαηά ηελ ίδξπζε 

θαη ηελ κέηξεζε ηνπ δηθηχνπ Αζελψλ, πξναζηίσλ θαη πεξηρψξσλ, ην έηνο 

1920. Απηά ηα πςφκεηξα ρξεζηκνπνηνχληαη θαη ζηα επφκελα θεθάιαηα, 

φπνπ ζα γίλεη θαη ε επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ. 

Πξέπεη εδψ λα αλαθεξζεί φηη σο αβεβαηφηεηα ησλ νξζνκεηξηθψλ απηψλ 

πςνκέηξσλ έρεη ιεθζεί ε κέζε αθξίβεηα φινπ ηνπ δηθηχνπ πνπ είλαη ίζε κε 

κ=±1.98 mm, φπσο αλαθέξεηαη ζηελ ελφηεηα 3.1.4., ιφγσ ηεο έιιεηςεο 

πεξαηηέξσ ζηνηρείσλ γηα ηηο αβεβαηφηεηεο ησλ ζεκείσλ. 

Σα νξζνκεηξηθά πςφκεηξα ησλ ζεκείσλ θαη ε αβεβαηφηεηα ηνπο 

θαίλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. 

Κσδηθφο 

εκείνπ  

Οξζνκεηξηθφ 

πςφκεηξν 

Ζ1920 (m) 

Σππηθή 

απφθιηζε 

ζΖ (mm) 

4 74.684 

± 1.98 

5 85.760 

6 88.256 

8 91.351 

56 75.934 

57 75.780 

58 70.747 

58Α 70.746 

61 83.163 

68 104.513 

86 123.488 

87 113.189 

133 78.694 

141 89.498 

143 96.829 

144 96.825 

150 105.176 

160 99.882 

 

Πίλαθαο 3.2: Σα νξζνκεηξηθά πςφκεηξα ησλ ζεκείσλ απφ ην 1920. 

[Πεγή: Λακπαδάξηνο Γ.Ν., 1921] 
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Δπίζεο, είλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί ην γεγνλφο φηη ηα νξζνκεηξηθά 

πςφκεηξα ηνπ δηθηχνπ απηνχ πξνζδηνξίζηεθαλ μαλά ην έηνο 2010, θαηά ηελ 

δηάξθεηα δηπισκαηηθήο εξγαζίαο [Φαξκαθάθε Α., 2010]. Οη δηαθνξέο πνπ 

πξνέθπςαλ απφ ηηο λέεο ηηκέο ησλ πςνκέηξσλ θαη ηηο παιηέο ηνπο, ήηαλ ηεο 

ηάμεο ηνπ ρηιηνζηνχ. Οη δηαθνξέο απηέο ζεσξνχληαη ακειεηέεο θαη 

επνκέλσο θξίζεθε ζθφπηκν λα κελ γίλεη λέα κέηξεζε θαη πξνζδηνξηζκφο 

ησλ νξζνκεηξηθψλ πςνκέηξσλ ησλ θνξπθψλ ηνπ ππφινηπνπ δηθηχνπ. 

 

 

3.2.2. Γίθηπν Αζελώλ ΗΗ 

Σν δίθηπν απηφ απνηειεί ην δεχηεξν ηκήκα ηνπ δηθηχνπ πνπ βξίζθεηαη 

ζηελ πεξηνρή ηεο Αζήλαο. Πεξηιακβάλεη 26 πςνκεηξηθέο αθεηεξίεο, νη 

νπνίεο είλαη θαηαλεκεκέλεο ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ηνπ θέληξνπ ησλ Αζελψλ. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, νη πςνκεηξηθέο αθεηεξίεο μεθηλνχλ απφ ηελ νδφ 

Βαζηιίζζεο νθίαο θαη ην Αηγηλήηεην λνζνθνκείν, ζπλερίδνπλ ζην 

Παλαζελατθφ ζηάδην, ζηελ ζπλέρεηα ππάξρνπλ θάπνηεο ζηελ Οκφλνηα θαη 

ζην Μεηαμνπξγείν θαη ε πεξηνρή ηεξκαηίδεη ζηελ αξρή ηεο ιεσθφξνπ 

Αζελψλ. 

Αξρηθά, ζην δίθηπν απηφ πεξηιακβάλνληαλ 26 ζεκεία. Όκσο, θαηά ηελ 

δηαδηθαζία αλαγλψξηζεο ηεο πεξηνρήο κειέηεο δηαπηζηψζεθε φηη θάπνηα απφ 

απηά έπξεπε λα αθαηξεζνχλ. Σειηθά, απνθαζίζηεθε λα αθαηξεζνχλ απφ ην 

δίθηπν 5 πςνκεηξηθέο αθεηεξίεο, κε απνηέιεζκα ην δίθηπν λα απνηειείηαη 

απφ 21 ζεκεία. 

Σα ζεκεία πνπ αθαηξέζεθαλ απφ ην δίθηπν είλαη: 

 Σα 46 θαη 174, ιφγσ ηεο κεγάιεο ηνπο απφζηαζεο απφ ηα 

ππφινηπα ζεκεία ηνπ δηθηχνπ, κε απνηέιεζκα λα κελ θαιχπηεηαη 

επαξθψο ε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή. 

 Σα 96,104 θαη 113, δηφηη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο αλαγλψξηζεο ηνπ 

δηθηχνπ, δηαπηζηψζεθε φηη απηέο νη πςνκεηξηθέο αθεηεξίεο δελ 

απνηεινχλ ζεκεία ηνπ παιαηνχ δηθηχνπ ησλ Αζελψλ, πξναζηίσλ 

θαη πεξηρψξσλ, έρνληαο πηζαλφλ αληηθαηαζηαζεί απφ άιιεο 

ππεξεζίεο. 
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χκθσλα κε φια ηα παξαπάλσ, ην δίθηπν Αζελψλ ΗΗ πνπ κειεηήζεθε 

πεξηιακβάλεη ηηο εμήο 21 πςνκεηξηθέο αθεηεξίεο: 

1,11,16,17,20,26,31,37,40,77,89,92,93,101,105,107,108,109,110,120 και 

122. 

Οη πςνκεηξηθέο αθεηεξίεο πνπ αλαθέξνληαη αθξηβψο παξαπάλσ, νξίδνπλ 

κία πεξηνρή κειέηεο πνπ έρεη έθηαζε πεξίπνπ ίζε κε 7 km
2
. 

Ζ θαηαλνκή ησλ ζεκείσλ ηνπ δηθηχνπ θαίλεηαη ζηνπο ράξηεο 3.2-3.6 πνπ 

αθνινπζνχλ. 

 

Υάξηεο 3.2: Οη ζέζεηο ησλ πςνκεηξηθψλ αθεηεξηψλ 77,89,110. 

[Πεγή: Καπξαλίδεο ., 2005] 
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Υάξηεο 3.3: Οη ζέζεηο ησλ πςνκεηξηθψλ αθεηεξηψλ 101,105,107,108,122. 

[Πεγή: Καπξαλίδεο ., 2005] 

 

Υάξηεο 3.4: Οη ζέζεηο ησλ ζεκείσλ 11,20,92,93,107,109,110,120. 

[Πεγή: Καπξαλίδεο ., 2005] 
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Υάξηεο 3.5: Οη ζέζεηο ησλ ζεκείσλ 1,16,17. 

[Πεγή: Καπξαλίδεο ., 2005] 

   

Υάξηεο 3.6: Σα ζεκεία 26,31,37,40. 

[Πεγή: Καπξαλίδεο ., 2005] 
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3.2.2.1. Οξζνκεηξηθά πςόκεηξα δηθηύνπ Αζελώλ ΗΗ 

Σα νξζνκεηξηθά πςφκεηξα ησλ αθεηεξηψλ ηνπ δηθηχνπ Αζελψλ ΗΗ, φηαλ 

έιαβε ρψξα ε εγθαηάζηαζε θαη ε κέηξεζε ηνπ δηθηχνπ, ην έηνο 1920, 

παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί. 

Όζνλ αθνξά ηελ αβεβαηφηεηα ησλ πςνκέηξσλ απηψλ, ζα εθαξκνζζεί φηη 

έγηλε θαη κε ηα νξζνκεηξηθά πςφκεηξα ηνπ δηθηχνπ Η, δειαδή ζα ζεσξεζεί ε 

αβεβαηφηεηα ηνπο ίζε κε ηελ κέζε αβεβαηφηεηα ηνπ δηθηχνπ, φπσο 

πξνζδηνξίζηεθε ηελ επνρή εθείλε θαη είλαη κ=±1.98 mm. 

 

Κσδηθφο 

εκείνπ  

Οξζνκεηξηθφ 

πςφκεηξν 

Ζ1920 (m) 

Σππηθή 

απφθιηζε 

ζΖ (mm) 

1 70.396 

± 1.98 

11 71.056 

16 74.492 

17 70.656 

20 79.955 

26 106.351 

31 46.904 

37 37.461 

40 44.527 

77 114.315 

89 105.024 

92 100.698 

93 102.348 

101 115.948 

105 95.815 

107 83.742 

108 83.627 

109 87.340 

110 99.641 

120 68.755 

122 85.753 

 

Πίλαθαο 3.3: Σα νξζνκεηξηθά πςφκεηξα απφ ην 1920 ηνπ δηθηχνπ Αζελψλ ΙΙ. 

[Πεγή: Λακπαδάξηνο Γ.Ν., 1921] 
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3.3. Πξνζδηνξηζκόο γεσκεηξηθώλ πςνκέηξσλ δηθηύνπ Αζελώλ ΗΗ 

ην θεθάιαην απηφ πεξηγξάθεηαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν 

πξνζδηνξίζηεθαλ ηα γεσκεηξηθά πςφκεηξα ησλ ζεκείσλ ηνπ δηθηχνπ. 

Γίλεηαη αλαθνξά ζηηο εξγαζίεο πεδίνπ, ζηελ κέζνδν κέηξεζεο θαη ζηελ 

επεμεξγαζία ησλ κεηξήζεσλ απηψλ, ψζηε λα πξνθχςνπλ ηα γεσκεηξηθά 

πςφκεηξα. 

Αθφκα, γίλεηαη παξνπζίαζε ησλ νξγάλσλ πνπ ρξεζηκνπνηεζήθαλ γηα λα 

εθηειεζηνχλ νη εξγαζίεο ππαίζξνπ, εζηηάδνληαο ζηελ αβεβαηφηεηα πνπ 

κπνξεί λα επηηεπρζεί. 

3.3.1. Δγθαηάζηαζε λέσλ ζεκείσλ 

Δίλαη γλσζηφ φηη ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ γεσκεηξηθνχ πςνκέηξνπ ελφο 

ζεκείνπ κπνξεί λα επηηεπρζεί κφλν κε ηελ ρξήζε ηνπ δνξπθνξηθνχ 

ζπζηήκαηνο εληνπηζκνχ GPS, εθφζνλ δελ είλαη γλσζηή ε απνρή ηνπ 

γεσεηδνχο. Έηζη, γηα λα πξνζδηνξηζηνχλ ηα γεσκεηξηθά πςφκεηξα ησλ 

αθεηεξηψλ ηνπ δηθηχνπ, ζα έπξεπε λα γίλνπλ κεηξήζεηο GPS ζε απηέο. 

ε απηφ ην ζεκείν πξνέθπςε έλα πνιχ ζεκαληηθφ πξφβιεκα ζηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ησλ κεηξήζεσλ απηψλ. Απηφ νθεηιφηαλ ζηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν έρνπλ εγθαηαζηαζεί νη πςνκεηξηθέο αθεηεξίεο ηνπ δηθηχνπ θαη απηφ 

δηφηη ηα ζεκεία απηά έρνπλ πινπνηεζεί κε κπνπιφληα, ηα νπνία είλαη 

ηνπνζεηεκέλα ζε ηνίρνπο. Δχθνια γίλεηαη αληηιεπηφ φηη δελ ππάξρεη ε 

δπλαηφηεηα ηεο ηνπνζέηεζεο δέθηε GPS επάλσ ζηηο θνξπθέο απηέο. 

Απηφ πνπ απνθαζίζηεθε λα γίλεη γηα λα αξζεί ε δπζθνιία απηή, ήηαλ ε 

ίδξπζε λέσλ ζεκείσλ, ζηα νπνία ζα είλαη δπλαηφ λα ηνπνζεηεζεί δέθηεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο GPS. Έηζη, ηδξχζεθαλ 20 λέα ζεκεία, ζηα νπνία 

πξνζδηνξίζηεθε ην γεσκεηξηθφ πςφκεηξν. 

Ζ ίδξπζε ελφο λένπ ζεκείνπ γίλεηαη έηζη ψζηε: 

 Να κελ είλαη απνκαθξπζκέλν ην λέν ζεκείν απφ ην παιηφ, νχησο 

ψζηε λα κπνξεί εχθνια λα γίλεη ε ζχλδεζε κεηαμχ ηνπο (ιηγφηεξν 

απφ 100 m). 
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 Να βξίζθεηαη ζε αλνηρηφ ρψξν γηα λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα 

κέηξεζεο κε θαιφ θαη ειεχζεξν νξίδνληα θαη έηζη λα επηηεπρζεί 

πςειφηεξε αθξίβεηα κέηξεζεο. 

 Να είλαη φζν ην δπλαηφλ κηθξφηεξε ε δηέιεπζε αλζξψπσλ απφ 

εθείλν ην ζεκείν, γηα ηελ αζθάιεηα ησλ νξγάλσλ θαη ηελ 

θαιχηεξε θαη επθνιφηεξε εθηέιεζε ησλ κεηξήζεσλ. 

Γηα λα γίλεη φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξε επηινγή ηεο ζέζεο ηνπ λένπ 

ζεκείνπ θαη θπξίσο γηα λα ηεξεζεί ε πξνυπφζεζε ηνπ αλνηρηνχ νξίδνληα 

ζην ζεκείν απηφ, ρξεζηκνπνηήζεθε έλαο δέθηεο GPS ρεηξφο, ν νπνίνο 

έδεηρλε ηνλ αξηζκφ ησλ δνξπθφξσλ θαη ηελ γεσκεηξία ηνπο, ζηε 

ζπγθεθξηκέλε ζέζε. Ο δέθηεο απηφο ήηαλ ηεο εηαηξείαο Garmin, ην κνληέιν 

eTrex Legend CX θαη θαίλεηαη ζηελ εηθφλα 3.4 πνπ αθνινπζεί. 

 

Δηθφλα 3.4: Ο δέθηεο GPS ρεηξφο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε. 

[Πεγή: www. geoshop.gr] 

 

Ζ πινπνίεζε ησλ λέσλ ζεκείσλ πνπ ηδξχζεθαλ έγηλε κε θαξθί ζην 

έδαθνο θαη κε κία πξνζήκαλζε γχξσ απφ απηφ πνπ έγηλε κε καξθαδφξν 

(εηθφλα 3.5). 
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Δηθφλα 3.5: Τινπνηεκέλε λέα θνξπθή ηνπ δηθηχνπ. 

 

Πξνεγνπκέλσο αλαθέξζεθε φηη ηδξχζεθαλ θαη πινπνηήζεθαλ 20 λέα 

ζεκεία, ελψ νη θνξπθέο ηνπ ππφ κειέηε δηθηχνπ είλαη 21. Απηφ ζπλέβε δηφηη 

νη πςνκεηξηθέο αθεηεξίεο 92 θαη 93 (θηήξην Διιεληθνχ Κνηλνβνπιίνπ) 

βξίζθνληαη ζε πνιχ κηθξή απφζηαζε κεηαμχ ηνπο θαη δελ ζα είρε λφεκα λα 

ηδξπζνχλ 2 λέα ζεκεία, δηφηη ζα γίλνληαλ 2 κεηξήζεηο GPS κέζα ζε ιίγα 

κέηξα. 

Πξέπεη ζε απηφ ην ζεκείν λα αλαθεξζεί φηη γηα ηα λέα ζεκεία πνπ 

ηδξχζεθαλ δελ είλαη γλσζηφ ην νξζνκεηξηθφ πςφκεηξν. Γηα ην ιφγν απηφ, ηα 

ζεκεία απηά ζπλδέζεθαλ κε ηα παιηά κε κία γεσκεηξηθή ρσξνζηάζκεζε ζε 

κεηάβαζε θαη επηζηξνθή (aller-retour), ψζηε λα πξνζδηνξηζηεί θαη ην 

νξζνκεηξηθφ ηνπο πςφκεηξν. 

 

3.3.2. Μεηξήζεηο GPS 

Σελ δηαδηθαζία ηεο εγθαηάζηαζεο ησλ λέσλ ζεκείσλ αθνινπζεί απηή 

ησλ κεηξήζεσλ. Βέβαηα, ζε θάζε λέν ζεκείν, κε ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ 

γηλφηαλ ακέζσο θαη ε κέηξεζε, ψζηε λα κελ ρξεηαζηεί επηπιένλ κεηάβαζε 

ζην ζεκείν. 

Ζ κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηηο κεηξήζεηο GPS είλαη απηή ηνπ 

ζσεηικού ζηαηικού ενηοπιζμού κε ηελ ρξήζε ενόρ δέκηη δηπιήο ζπρλφηεηαο 



 

73 
 

(L1 θαη L2). Δίλαη γλσζηφ φηη γηα λα εθαξκνζηεί ε ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο 

απαηηνχληαη 2 δέθηεο, ζηελ ζπγθεθξηκέλε φκσο πεξίπησζε, 

ρξεζηκνπνηήζεθε έλαο δέθηεο θαη ηα ππφινηπα δεδνκέλα πνπ ρξεηάδνληαη 

αγνξάζηεθαλ απφ ην δίθηπν κνλίκσλ ζηαζκψλ HEPOS. Δπίζεο, νη επηιχζεηο 

ησλ δεδνκέλσλ δελ έγηλαλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν αιιά κε μεηεπεξεπγαζία. 

ηηο κεηξήζεηο εθαξκφζζεθε ε κέζνδνο ηνπ ζρεηηθνχ ζηαηηθνχ 

εληνπηζκνχ, δηφηη είλαη ε αθξηβέζηεξε, κε αβεβαηφηεηα πνπ κπνξεί λα 

θηάζεη ηα ιίγα mm, ζε αληίζεζε κε ηνλ απφιπην εληνπηζκφ ζέζεο ηνπ 

νπνίνπ ε αβεβαηφηεηα είλαη ηεο ηάμεο ησλ κεξηθψλ m. 

Απφ ην δίθηπν κνλίκσλ ζηαζκψλ Hepos ρξεζηκνπνηήζεθαλ δεδνκέλα 

απφ 2 ζηαζκνχο αλαθνξάο. Απηφ ζπλέβε γηα λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα 

ρξεζηκνπνηεζεί ν ζηαζκφο πνπ δίλεη θαιχηεξε αθξίβεηα ζηα απνηειέζκαηα 

ή λα ρξεζηκνπνηεζεί ν κέζνο φξνο ησλ απνηειεζκάησλ απηψλ γηα ηνλ ίδην 

ιφγν (έιεγρνο).  

Οη δχν κφληκνη ζηαζκνί ηνπ ζπζηήκαηνο Hepos πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

είλαη ν ζηαθμόρ 098Α πνπ βξίζθεηαη ζηα θηίξηα ηεο Κηεκαηνιφγην Α.Δ. 

ζηελ Αηηηθή θαη ν ζηαθμόρ 007Α πνπ βξίζθεηαη ζηελ Διεπζίλα. 

Αλαιπηηθφηεξε παξνπζίαζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν απνθηήζεθαλ ηα 

δεδνκέλα απφ ηνπο κφληκνπο ζηαζκνχο αλαθνξάο ζα γίλεη ζε επφκελν 

θεθάιαην. 

 

Δηθφλα 3.6: Ο δέθηεο GPS θαηα ηελ δηάξθεηα ησλ κεηξήζεσλ. 
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Αθφκα, νη παξαηεξήζεηο πνπ έγηλαλ ήηαλ παπαηηπήζειρ θάζηρ ηος 

θέπονηορ κύμαηορ θαη φρη κεηξήζεηο ςεπδναπφζηαζεο, εμαηηίαο ηεο 

κεησκέλεο αθξίβεηαο ησλ απνηειεζκάησλ πνπ κπνξνχλ λα απνδψζνπλ νη 

ηειεπηαίεο. 

Καηά ηελ δηαδηθαζία κέηξεζεο, ν δέθηεο ηνπνζεηήζεθε ζην ζεκείν 

κέηξεζεο (εηθφλα 3.6) θαη παξέκεηλε ζηαζεξφο ζε απηφ γηα 20 ιεπηά. Σν 

ρξνληθφ απηφ δηάζηεκα ήηαλ αξθεηφ, νχησο ψζηε λα είλαη δπλαηή ε επίιπζε 

ησλ βάζεσλ κε αθξηβή απνηειέζκαηα. 

ΜΔΣΡΖΔΗ GPS 

ΠΡΧΣΖ ΖΜΔΡΑ ΜΔΣΡΖΔΧΝ: 26/02/2011 

ΖΜΔΗΑ ΠΟΤ 

ΜΔΣΡΖΘΖΚΑΝ 

ΧΡΑ 

ΔΝΑΡΞΖ 

ΧΡΑ 

ΛΖΞΖ 

ΓΗΑΡΚΔΗΑ 

ΜΔΣΡΖΖ 

ΤΦΟ 

ΚΔΡΑΗΑ 

(m) 

107 11:53 12:17 0:24 1.46 

108 12:27 12:48 0:21 1.46 

105 14:22 14:43 0:21 1.46 

122 15:46 16:06 0:20 1.46 

ΓΔΤΣΔΡΖ ΖΜΔΡΑ ΜΔΣΡΖΔΧΝ: 27/02/2011 

1 9:48 10:22 0:34 1.46 

17 10:51 11:12 0:21 1.86 

16 12:00 12:21 0:21 1.61 

31 13:19 13:40 0:21 1.66 

120 15:10 15:31 0:21 1.66 

20 15:58 16:19 0:21 1.76 

ΣΡΗΣΖ ΖΜΔΡΑ ΜΔΣΡΖΔΧΝ: 28/02/2011 

77 10:02 10:22 0:20 1.76 

110 12:11 12:31 0:20 1.86 

109 13:06 13:26 0:20 1.76 

101 14:15 14:35 0:20 1.76 

ΣΔΣΑΡΣΖ ΖΜΔΡΑ ΜΔΣΡΖΔΧΝ: 01/03/2011 

92 10:17 10:37 0:20 1.66 

26 12:32 12:53 0:21 1.66 

ΠΔΜΠΣΖ ΖΜΔΡΑ ΜΔΣΡΖΔΧΝ: 19/03/2011 

89 10:18 10:38 0:20 1.76 

11 12:39 13:09 0:30 1.76 

40 14:08 14:28 0:20 1.76 

37 15:09 15:30 0:21 1.76 

Πίλαθαο 3.4: ηνηρεία κεηξήζεσλ κε ην δνξπθνξηθφ ζχζηεκα GPS. 



 

75 
 

Παξαηεξψληαο ηνλ παξαπάλσ πίλαθα, θαίλεηαη φηη ζε θάπνηεο απφ ηηο 

κεηξήζεηο πνπ έγηλαλ ε δηάξθεηα είλαη κεγαιχηεξε. Απηφ ζπλέβε δηφηη ν 

νξίδνληαο δελ ήηαλ αλνηρηφο πξνο φιεο ηηο θαηεπζχλζεηο θαη απηφ ίζσο είρε 

επίπησζε ζηελ επηηεπρζείζα αθξίβεηα. Έηζη, απνθαζίζηεθε λα απμεζεί ιίγν 

ε δηάξθεηα ηεο κέηξεζεο, κε απνηέιεζκα λα απμεζεί θαη ην πιήζνο ησλ 

παξαηεξήζεσλ, ψζηε λα απνθεπρζνχλ ηπρφλ πξνβιήκαηα ζηελ επίιπζε ησλ 

βάζεσλ, θαηά ηελ επεμεξγαζία ησλ κεηξήζεσλ. 

Κάπνηα πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάζηεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

κεηξήζεσλ ήηαλ ηα αθφινπζα: 

 Ζ ζπρλή δηέιεπζε αλζξψπσλ απφ ηνλ ρψξν πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαλ νη κεηξήζεηο, κε απνηέιεζκα ηελ ζπλερή 

επίβιεςε ηνπ νξγάλνπ απφ πνιχ θνληηλή απφζηαζε. 

 ε νξηζκέλα ζεκεία ηεο πεξηνρήο κειέηεο, ν αζηηθφο ηζηφο ήηαλ 

πνιχ έληνλνο, κε ζπλέπεηα ηελ κεγάιε δπζθνιία εχξεζεο θαιήο 

ζέζεο γηα λα ηνπνζεηεζεί ν δέθηεο. 

 ηελ πςνκεηξηθή αθεηεξία 11 πνπ βξίζθεηαη ζηελ Μεηξφπνιε 

Αζελψλ, αξρηθά ήηαλ αδχλαηε ε πξφζβαζε θαη θαη‟ επέθηαζε ε 

κέηξεζε, ιφγσ ησλ εξγαζηψλ επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο. Σν 

πξφβιεκα απηφ μεπεξάζηεθε κεηά απφ ζπλελλφεζε κε ηνπο 

ππεχζπλνπο κεραληθνχο θαη ηνπο λεσθφξνπο ηεο εθθιεζίαο. 

 

3.3.3. Δμνπιηζκόο ησλ κεηξήζεσλ GPS 

Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε αμηφπηζησλ κεηξήζεσλ, δειαδή κεηξήζεσλ κε 

πςειή αθξίβεηα, είλαη απαξαίηεηε θαη ε ρξεζηκνπνίεζε εμειηγκέλνπ θαη 

αμηφπηζηνπ εμνπιηζκνχ. 

Ο εμνπιηζκφο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ 

κεηξήζεσλ GPS είλαη ν παξαθάησ (εηθφλα 3.7): 

 Γέθηεο GPS ηεο εηαηξείαο Trimble, ην κνληέιν 5800. 

 Φνξηηζηήο γηα ηηο κπαηαξίεο ηνπ δέθηε GPS. 
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 ηπιαηφο, ζηνλ νπνίν επάλσ βίδσλε ν δέθηεο. 

 Σξίπνδν κηθξνχ κεγέζνπο, γηα ηελ ζηαζεξνπνίεζε ηνπ ζηπιαηνχ κε 

ηνλ δέθηε, αθξηβψο επάλσ ζην θαξθί ηνπ ζεκείνπ. 

Αμίδεη ζε απηφ ην ζεκείν λα γίλεη κία ζχληνκε παξνπζίαζε ηνπ δέθηε 

GPS θαη ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ, πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηηο κεηξήζεηο. 

 

Δηθφλα 3.7: Ο εμνπιηζκφο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε, "ελ δξάζεη". 

3.3.3.1. Γέθηεο GPS Trimble 5800 

Ο δέθηεο 5800 ηεο εηαηξείαο Trimble (εηθφλα 3.8) είλαη έλα εμειηγκέλν 

κνληέιν, ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο. Έρεη ηε δπλαηφηεηα λα κεηξά θαη ζηηο 2 

ζπρλφηεηεο, L1 θαη L2 ηνπ ζπζηήκαηνο GPS. Ζ θαηλνηνκία ηνπ έγθεηηαη ζην 

γεγνλφο φηη ελζσκαηψλεη ζε κία ζπκπαγή θαη ειαθξηά ζπζθεπή ηνλ δέθηε 

ηνπ ζπζηήκαηνο, ην ζχζηεκα γηα αζχξκαηε επηθνηλσλία αιιά θαη ηηο 

θεξαίεο. Σν βάξνο ηνπ αλέξρεηαη ζηα 1.21 kg. 

Κάπνηα απφ ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δέθηε, είλαη ηα εμήο: 
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 Λεηηνπξγεί κε ηα ρεηξηζηήξηα ACU, TCU θαη TSC2 ηεο Trimbe 

θαη ππνζηεξίδεη επηθνηλσλία Bluetooth κε απηά. Ζ δπλαηφηεηα 

απηή θάλεη δπλαηή ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο ρσξίο θαλέλα 

θαιψδην. 

 Σν ζπλνιηθφ βάξνο ηνπ θηλεηνχ δέθηε καδί κε ηνλ ζηπιαηφ, ην 

ρεηξηζηήξην θαη ηελ κπαηαξία είλαη κφιηο 3.67 Kgr . 

 Τπνζηεξίδεη δπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο κέζσ UHF, GSM θαη 

GPRS γηα ηελ ιήςε δηνξζψζεσλ RTK. 

 Δίλαη πιήξσο ζπκβαηφ κε ην ζχζηεκα Hepos. 

 Παξέρεη ζηνλ ρξήζηε ηε δπλαηφηεηα ησλ παξαθάησ κεζφδσλ 

εληνπηζκνχ κε ηηο αληίζηνηρεο αθξίβεηεο: 

o Γξήγνξνπ ζηαηηθνχ (Fast Static)   

 Οξηδνληηνγξαθηθή αθξίβεηα: ± 5mm+ 0.5ppm RMS 

 Τςνκεηξηθή αθξίβεηα:          ± 5mm+ 1 ppm RMS 

o Κηλεκαηηθνχ (PPK)  

 Οξηδνληηνγξαθηθή αθξίβεηα: ± 10mm+ 1ppm RMS 

 Τςνκεηξηθή αθξίβεηα:          ± 20mm+ 1ppm RMS 

o Κηλεκαηηθνχ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν (RTK)  

 Οξηδνληηνγξαθηθή αθξίβεηα: ± 10mm+ 1ppm RMS 

 Τςνκεηξηθή αθξίβεηα:          ± 20mm+ 1ppm RMS  

[www.geotech.gr] 

 

Δηθφλα 3.8: Ο δέθηεο GPS Trimble 5800. 

http://www.geotech.gr/index.asp?pathID=1_2_12_37_98_120
http://www.geotech.gr/index.asp?pathID=1_2_12_37_98_118
http://www.geotech.gr/index.asp?pathID=1_2_12_37_98_119
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3.3.4. Δπεμεξγαζία ησλ κεηξήζεσλ GPS 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ ππαίζξνπ, αθνινπζεί πάληα ην 

ζηάδην ηεο επεμεξγαζίαο ησλ κεηξήζεσλ, γηα λα πξνθχςνπλ ηα 

απνηειέζκαηα. Ζ δηαδηθαζία πνπ ζα νδεγήζεη ζηα ηειηθά απνηειέζκαηα 

είλαη απηή ηεο «μεηεπεξεπγαζίαρ». 

Δπνκέλσο, αθνχ ζπγθεληξσζνχλ φια ηα απαξαίηεηα δεδνκέλα, ηφηε 

αθνινπζεί ε επίιπζε ησλ βάζεσλ, κε ηελ ρξήζε ηνπ απαξαίηεηνπ 

ινγηζκηθνχ επεμεξγαζίαο. 

 

3.3.4.1. Γεδνκέλα από κόληκνπο ζηαζκνύο αλαθνξάο ηνπ Hepos 

Όπσο αλαθέξζεθε, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ κεηξήζεσλ εθαξκφζζεθε ε 

κέζνδνο ηνπ ζρεηηθνχ ζηαηηθνχ εληνπηζκνχ αιιά κε ηελ ρξήζε ελφο δέθηε. 

Απηφ ζπλέβε δηφηη απνθαζίζηεθε σο ζηαζκφο αλαθνξάο λα ρξεζηκνπνηεζεί 

θάπνηνο κφληκνο ζηαζκφο αλαθνξάο ηνπ ζπζηήκαηνο Hepos. 

Γηα αθφκα θαιχηεξα απνηειέζκαηα, ρξεζηκνπνηήζεθαλ 2 κφληκνη 

ζηαζκνί ηνπ Hepos, νη νπνίνη είλαη ν 098Α πνπ βξίζθεηαη ζην θηίξην ηεο 

Κηεκαηνιφγην Α.Δ. ζηε Μεζνγείσλ θαη ν 007Α πνπ βξίζθεηαη ζηελ 

Διεπζίλα. 

Σα δεδνκέλα απφ ηνπο δχν απηνχο ζηαζκνχο, απνθηήζεθαλ κέζσ ηεο 

ηζηνζειίδαο ηνπ Hepos ζην δηαδίθηπν. Ζ δηαδηθαζία γηα ηελ απφθηεζε ησλ 

απαξαίηεησλ δεδνκέλσλ αθνινπζεί ηα παξαθάησ ζηάδηα: 

 Πξψηα, ζα πξέπεη λα γίλεη επίζθεςε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

ζπζηήκαηνο, κε δηεχζπλζε www.hepos.gr. 

 ηε ζπλέρεηα ζα πξέπεη λα γίλεη ζχλδεζε ηνπ ρξήζηε, 

πιεθηξνινγψληαο ζηελ ηζηνζειίδα ην όνομα σπήζηη θαη ηνλ 

αληίζηνηρν κυδικό ππόζβαζηρ. 

 Σν επφκελν βήκα είλαη ε επίζθεςε ηνπ ρξήζηε ζην «Rinex Shop» 

ηεο ηζηνζειίδαο, κέζσ ηνπ νπνίνπ ζα απνθηεζνχλ ηα δεδνκέλα. 
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 Απηφ πνπ απαηηείηαη γηα λα ζπλερηζηεί ε δηαδηθαζία, είλαη λα 

επηιέμεη ν ρξήζηεο ηνλ ηύπο ηος ζηαθμού πνπ επηζπκεί λα 

ρξεζηκνπνηήζεη. Ο ρξήζηεο εδψ επηιέγεη αλ ζέιεη λα 

ρξεζηκνπνηήζεη κφληκν ζηαζκφ ηνπ ζπζηήκαηνο ή εηθνληθφ 

ζηαζκφ. Αθφκα ζα πξέπεη λα επηιεγεί ν ζηαζκφο πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ πεξίπησζε ηνπ κφληκνπ ζηαζκνχ. 

 ηε ζπλέρεηα ζα πξέπεη λα επηιεγεί ην ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ 

παξαηεξήζεσλ πνπ επηζπκεί ν ρξήζηεο λα απνθηήζεη. Απαηηείηαη 

λα ζπκπιεξσζνχλ ηα εμήο ζηνηρεία: ημεπομηνία μέηπηζηρ, ώπα 

έναπξηρ θαη διάπκεια ηηρ μέηπηζηρ. 

 Σέινο, ν ρξήζηεο θαιείηαη λα επηιέμεη ηνλ ηπόπο παπάδοζηρ ησλ 

δεδνκέλσλ (αξρείν .zip θ.α.). 

 

Δηθφλα 3.9: Η ηζηνζειίδα ηνπ ζπζηήκαηνο HEPOS. 

[Πεγή: www.hepos.gr] 
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ε απηφ ην ζεκείν πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ηα δεδνκέλα πνπ κπνξεί λα 

απνθηήζεη θαλείο απφ ην δίθηπν κνλίκσλ ζηαζκψλ ηνπ Hepos δελ είλαη 

δσξεάλ, φπσο είλαη θπζηθφ. Ζ ρξέσζε ησλ αξρείσλ απηψλ ππνινγίδεηαη 

πεξίπνπ ίζε κε 6€ αλά ψξα παξαηεξήζεσλ. 

 

3.3.4.2. Λνγηζκηθό επεμεξγαζίαο 

Σν ινγηζκηθφ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ 

απφ ηηο κεηξήζεηο GPS πνπ έγηλαλ, είλαη ην αληίζηνηρν ηεο εηαηξείαο 

Trimble κε νλνκαζία «Trimble Geomatics Office-TGO». 

Σα ζεκεία ζηα νπνία ηνπνζεηήζεθε δέθηεο GPS, πξαγκαηνπνηψληαο 

παξαηεξήζεηο αλέξρνληαη ζε 20, φπσο έρεη αλαθεξζεί ζε πξνεγνχκελε 

ελφηεηα. Δπίζεο, ρξεζηκνπνηήζεθαλ δεδνκέλα απφ 2 κφληκνπο ζηαζκνχο 

ηνπ Hepos, νπφηε νη βάζεηο πνπ ζα πξέπεη λα επηιπζνχλ είλαη 40. Γηα θάζε 

ζεκείν ζα πξέπεη αξρηθά λα επηιπζεί ε βάζε πνπ ζρεκαηίδεηαη απφ απηφ θαη 

θάζε κφληκν ζηαζκφ μερσξηζηά. 

Ζ δηαδηθαζία πνπ αθνινπζήζεθε γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ 

πεξηγξάθεηαη ζηα επφκελα βήκαηα: 

1) Γεκηνπξγία ελφο λένπ project εξγαζίαο ζην ινγηζκηθφ, ζην νπνίν 

ζα εηζαρζνχλ φια ηα δεδνκέλα θαη ζα γίλεη ε επεμεξγαζία. 

2) Δηζαγσγή ησλ δεδνκέλσλ απφ ηνλ δέθηε GPS πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε ζην ινγηζκηθφ θαη επνκέλσο ζην project. Καηά 

ηελ εηζαγσγή ησλ δεδνκέλσλ απηψλ ρξεηάδεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή 

ζηε ζπκπιήξσζε ηνπ χςνπο ηνπ νξγάλνπ θαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν κεηξήζεθε. Σα αξρεία απηά έρνπλ ηελ κνξθή .dat file. 

3) Δηζαγσγή ζην project ησλ δεδνκέλσλ πνπ απνθηήζεθαλ απφ ην 

Hepos. Σα αξρεία απηά είλαη ηεο κνξθήο rinex file. 

4) Δπίιπζε ησλ βάζεσλ πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί απφ ηελ εηζαγσγή 

ησλ δεδνκέλσλ. 
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5) Έιεγρνο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο επίιπζεο ησλ βάζεσλ. 

Οξηζκέλεο βάζεηο δελ επηιχζεθαλ κε ηελ πξψηε πξνζπάζεηα θαη 

άιιεο δελ έδηλαλ ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα. Απηφ νδήγεζε ζε 

λέεο επηιχζεηο κε αθαίξεζε θάπνησλ δνξπθφξσλ απφ απηέο, ιφγσ 

κεησκέλεο δηάξθεηαο παξαηεξήζεσλ πξνο απηνχο. Σα ζηνηρεία πνπ 

βνεζνχλ ζηνλ έιεγρν ηεο επίιπζεο ησλ βάζεσλ είλαη νη δείθηεο: 

ratio, reference variance θαη rms φπσο θαη ν ηχπνο ηεο επίιπζεο 

(αλ είλαη fixed ή float). 

6) Μία άιιε κέζνδνο ειέγρνπ γηα ηελ θαιή επίιπζε ησλ βάζεσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε είλαη απηή ηνπ θιεηζίκαηνο ησλ ηξηγψλσλ. 

Δπεηδή ρξεζηκνπνηήζεθαλ 2 κφληκνη ζηαζκνί, δεκηνπξγήζεθαλ 

ηξίγσλα πνπ νξίδνληαλ απφ ην ζεκείν πνπ ηνπνζεηήζεθε ν δέθηεο 

θαη απφ ηνπο κφληκνπο ζηαζκνχο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ειέγρζεθε 

ην πψο “θιείλνπλ” ηα ηξίγσλα απηά ζην θαηαθφξπθν επίπεδν, 

δειαδή πςνκεηξηθά.(Παξάξηεκα 2) 

7) Οξηζκφο ησλ κνλίκσλ ζηαζκψλ σο ζεκεία αλαθνξάο (ζηαζεξά 

ζεκεία) κέζα ζην ινγηζκηθφ θαη λέα επίιπζε ησλ βάζεσλ. Απηή ε 

ηειεπηαία επίιπζε κε ζηαζεξά ηα ζεκεία ησλ κφληκσλ ζηαζκψλ 

είλαη απηή πνπ ζα δψζεη ηα ηειηθά απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεσλ. 

8) Σέινο, ην κφλν πνπ έκεηλε είλαη ε εμαγσγή ησλ απνηειεζκάησλ, 

δειαδή ησλ γεσκεηξηθψλ πςνκέηξσλ h. Σν ινγηζκηθφ δίλεη επίζεο 

σο απνηειέζκαηα ηηο γεσθεληξηθέο θαξηεζηαλέο ζπληεηαγκέλεο 

Υ,Τ,Ε ησλ ζεκείσλ ζην WGS ‟84 ή ηηο γεσγξαθηθέο 

ζπληεηαγκέλεο θ,ι. 
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Δηθφλα 3.10: Σν πεξηβάιινλ εξγαζίαο ηνπ ινγηζκηθνχ "Trimble Geomatics 

Office". 

ηελ παξαπάλσ εηθφλα (Δηθφλα 3.10), κε επθνιία κπνξεί λα γίλεη 

αληηιεπηφ ην γεγνλφο φηη ελψ νη πεξηζζφηεξεο βάζεηο έρνπλ θίηξηλν ρξψκα 

ππάξρνπλ θαη βάζεηο θφθθηλνπ ρξψκαηνο. Απηή είλαη κία γξαθηθή 

παξνπζίαζε ηνπ ινγηζκηθνχ, γηα ην αλ έρεη ιπζεί ε βάζε ή φρη. Σν θφθθηλν 

ρξψκα ζεκαίλεη φηη ππάξρεη θάπνην πξφβιεκα ζηε βάζε θαη δελ κπνξεί λα 

επηηεπρζεί ε ιχζε ηεο, ελψ ην θίηξηλν ζεκαίλεη φηη ε βάζε ιχζεθε ρσξίο 

θαλέλα πξφβιεκα. 

Μεηά απφ αξθεηέο δνθηκέο, επηηεχρζεθε ηειηθά ε επίιπζε φισλ ησλ 

βάζεσλ πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί κεηαμχ ησλ κεηξεκέλσλ ζεκείσλ. ηνλ 

πίλαθα 3.5 πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ 

πξνέθπςαλ απφ ηελ επίιπζε θάζε βάζεο. Σα ζηνηρεία απηά είλαη πνιχ 

ρξήζηκα θαη ήηαλ απαξαίηεηε ε πξνζεθηηθή κειέηε ηνπο, ψζηε λα 

δηαπηζησζεί φηη φλησο ε επίιπζε ηεο βάζεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε είλαη ε 

θαιχηεξε δπλαηή. 
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ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΜΔΣΡΖΔΧΝ GPS 

  ΜΟΝΗΜΟ ΣΑΘΜΟ 007Α ΜΟΝΗΜΟ ΣΑΘΜΟ 098Α 

εκεία πνπ 

κεηξήζεθαλ 

Μήθνο 

Βάζεο 

(m) 

Ratio 
Reference 

Variance 

RMS 

(m) 

Μήθνο 

Βάζεο(m) 
Ratio 

Reference 

Variance 

RMS 

(m) 

1' 17647.24 18.6 0.928 0.010 7101.495 15.7 0.872 0.009 

11' 18114.75 8.2 1.87 0.016 7406.382 6.9 2.259 0.019 

16' 17762.14 9.8 0.94 0.014 7173.294 13.4 1.025 0.014 

17' 17659.44 9 3.275 0.017 7226.788 50.5 2.778 0.015 

20' 18546.35 6.4 2.629 0.019 7476.462 10.9 2.833 0.019 

26' 17314.66 6.6 2.515 0.015 8374.644 8.7 2.574 0.014 

31' 16908.95 7.7 2.378 0.018 8302.809 15.3 2.316 0.018 

37' 16349.12 7.3 4.785 0.021 8367.131 12.6 3.869 0.019 

40' 16608.41 5.6 2.121 0.014 7983.829 29.1 2.122 0.014 

77' 19909.93 8.7 3.321 0.016 5381.705 14.3 3.054 0.016 

89' 19493.77 5.8 1.393 0.014 6072.267 14 1.469 0.015 

92' 18664.29 31.8 0.962 0.011 6831.651 17.7 1.147 0.011 

101' 19952.96 13.2 1.65 0.016 6806.77 7.9 1.174 0.013 

105' 19206.54 5.8 4.14 0.019 7297.38 14.8 4.534 0.020 

107' 19208.8 12.3 1.459 0.015 7006.755 8.2 1.588 0.017 

108' 19268.66 9.6 1.294 0.013 6931.258 42.1 1.278 0.013 

109' 18847.72 19.9 1.309 0.011 7144.113 12.8 1.243 0.011 

110' 19153.06 6.1 2.191 0.019 6556.993 3.6 2.835 0.019 

120' 18551.36 10.8 3.194 0.016 7797.57 12.6 3.132 0.017 

122' 19126.55 12.5 1.493 0.014 7624.918 10.7 1.655 0.014 

Πίλαθαο 3.5: ηνηρεία απφ ηελ επίιπζε ησλ βάζεσλ. 

Απηά είλαη: 

 Ζ παξάκεηξνο Ratio πξέπεη λα είλαη μεγαλύηεπη από 3. Όζν 

απμάλεηαη ην ratio, ηφζν ην θαιχηεξν γηα ηελ επίιπζε. Δίλαη 

αδηάζηαην κέγεζνο. 

 Ζ παξάκεηξνο Reference Variance πξέπεη λα είλαη μικπόηεπη από 

4 θαη φζν ην δπλαηφλ πην θνληά ζηελ κνλάδα. Δίλαη επίζεο 

αδηάζηαην κέγεζνο. 

 Σν ζηαηηζηηθφ ζηνηρείν RMS είλαη ην κέζν ηεηξαγσληθφ ζθάικα 

θαη φζν μικπόηεπη ηιμή έρεη, ηφζν ην θαιχηεξν. Οη κνλάδεο ηνπ 

είλαη ζε κέηξα. 
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 Σέινο, πξέπεη λα ηνληζζεί φηη φιεο νη επηιχζεηο ήηαλ Iono free 

fixed θαη θακία δελ ήηαλ float. 

Τπελζύκηζε: Γηα ηα ζεκεία 92 θαη 93 έρεη ηδξπζεί έλα κφλν ζεκείν, ην 

92‟, ιφγσ ηεο πνιχ θνληηλήο ηνπο απφζηαζεο. 

 

3.3.4.3. Απνηειέζκαηα επηιύζεσλ-Γεσκεηξηθά πςόκεηξα h 

θνπφο ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ θαη ησλ κεηξήζεσλ είλαη ν 

πξνζδηνξηζκφο ησλ δεηνχκελσλ ζηνηρείσλ. Δπνκέλσο, ν ζηφρνο ησλ 

κεηξήζεσλ GPS ήηαλ ν πξνζδηνξηζκφο ησλ γεσκεηξηθψλ πςνκέηξσλ h ησλ 

ζεκείσλ ηνπ δηθηχνπ. 

Σα γεσκεηξηθά πςφκεηξα πνπ πξνέθπςαλ απφ ην ινγηζκηθφ TGOffice 

αλαθέξνληαη ζην γεσθεληξηθφ ζχζηεκα αλαθνξάο WGS ‟84 θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζην ειιεηςνεηδέο πνπ ρξεζηκνπνηεί, ην GRS ‟80. 

Έρεη αλαθεξζεί αξθεηέο θνξέο ζηηο πξνεγνχκελεο ελφηεηεο, ε ρξήζε 2 

κνλίκσλ ζηαζκψλ ηνπ Hepos, πνπ ζεκαίλεη φηη ζα πξνθχςνπλ 2 γεσκεηξηθά 

πςφκεηξα γηα θάζε πςνκεηξηθή αθεηεξία. Έηζη, απνθαζίζηεθε ε ηειηθή 

ηηκή ηνπ γεσκεηξηθνχ πςνκέηξνπ h γηα θάζε ζεκείν λα πξνθχςεη απφ ηνλ 

κέζν φξν ησλ πςνκέηξσλ απφ ηνπο 2 απηνχο ζηαζκνχο. 

Δπνκέλσο, ηα γεσκεηξηθφ πςφκεηξν γηα θάζε έλα απφ ηα ζεκεία ηνπ 

δηθηχνπ, ζα πξνθχςεη εθαξκφδνληαο ηελ ζρέζε πνπ εθθξάδεη ην κέζν φξν 

δχν ηηκψλ, δειαδή ηελ αθφινπζε: 

 

                                              
     

 
                                             (3.3) 

Σα γεσκεηξηθά πςφκεηξα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηνπο 2 ζηαζκνχο θαζψο 

θαη ν κέζνο φξνο ηνπο θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα 3.6. 
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Κσδηθφο 

εκείνπ 

ηαζκφο 007Α ηαζκφο 098Α Μέζνο Όξνο 

h (m) 

ζhκ 
(mm) h1(m) ζh1 (mm) h2(m) ζh2 (mm) 

1' 109.367 ± 4 109.386 ± 5 109.377 ± 3 

11' 108.521 ± 6 108.533 ± 5 108.527 ± 3 

16' 112.11 ± 3 112.115 ± 3 112.113 ± 2 

17' 109.405 ± 13 109.419 ± 14 109.412 ± 9 

20' 117.862 ± 8 117.88 ± 8 117.871 ± 5 

26' 143.161 ± 7 143.188 ± 7 143.175 ± 4 

31' 85.061 ± 6 85.077 ± 6 85.069 ± 4 

37' 76.377 ± 9 76.376 ± 10 76.377 ± 6 

40' 82.626 ± 11 82.628 ± 11 82.627 ± 7 

77' 152.287 ± 24 152.356 ± 26 152.322 ± 17 

89' 142.497 ± 4 142.519 ± 4 142.508 ± 2 

92' 137.535 ± 5 137.549 ± 4 137.542 ± 3 

101' 153.766 ± 5 153.775 ± 6 153.771 ± 3 

105' 133.408 ± 55 133.41 ± 54 133.409 ± 38 

107' 119.779 ± 5 119.787 ± 4 119.783 ± 3 

108' 120.953 ± 4 120.964 ± 4 120.959 ± 2 

109' 124.301 ± 5 124.325 ± 5 124.313 ± 3 

110' 138.051 ± 23 138.069 ± 20 138.060 ± 15 

120' 106.64 ± 14 106.647 ± 15 106.644 ± 10 

122' 123.133 ± 6 123.15 ± 6 123.142 ± 4 

Πίλαθαο 3.6: Σα γεσκεηξηθά πςφκεηξα ησλ ζεκείσλ ηνπ δηθηχνπ Αζελψλ ΙΙ 

θαη νη αβεβαηφηεηεο ηνπο. 

Δθφζνλ, ε ηειηθή ηηκή ηνπ γεσκεηξηθνχ πςνκέηξνπ ηνπ θάζε ζεκείνπ 

πξνέθπςε σο ν κέζνο φξνο απφ ηηο 2 ηηκέο πνπ έδηλαλ νη 2 κφληκνη ζηαζκνί, 

θάηη αλάινγν ζπλέβε θαη κε ηελ ηππηθή απφθιηζε ησλ πςνκέηξσλ απηψλ. Ζ 

ηππηθή απφθιηζε απηή, δελ ζα πξνθχςεη απφ ηνλ κέζν φξν ησλ δχν 

απνθιίζεσλ, αιιά ζα εθαξκνζηεί ν λφκνο κεηάδνζεο ζθαικάησλ ζηελ 

ζρέζε απφ ηελ νπνία πξνζδηνξίζηεθε ε ηειηθή ηηκή ηνπ γεσκεηξηθνχ 

πςνκέηξνπ.  

Άξα ζα είλαη: 

                                    ζh= 
 

 
    

     

                                           (3.4) 

Παξαηεξψληαο ηνλ πίλαθα 3.6, γίλεηαη θαλεξφ φηη νη ηηκέο ησλ 

πεξηζζφηεξσλ ηππηθψλ απνθιίζεσλ είλαη κηθξφηεξεο απφ ±10 mm θαη 
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θπκαίλνληαη απφ ±3mm έσο ±8mm. ε 4 ζεκεία κφλν εκθαλίδεηαη 

κεγαιχηεξε ηηκή ζην ζθάικα. ην ζεκείν 110‟ παξαηεξείηαη αβεβαηφηεηα 

ίζε κε 15 mm θαη ζην 77‟ είλαη 18 mm, ελψ ηελ κεγαιχηεξε αβεβαηφηεηα 

παξνπζηάδεη ην ζεκείν 105‟ ε νπνία έρεη ηηκή 40 mm. 

Δπίζεο, είλαη θαλεξφ φηη κε ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ γεσκεηξηθνχ πςνκέηξνπ 

απφ ηνλ κέζν φξν ησλ ηηκψλ απφ ηνπο 2 ζηαζκνχο θαη κε ηελ εθαξκνγή ηνπ 

λφκνπ κεηάδνζεο ζθαικάησλ, πξνέθπςε κία κηθξή κείσζε ηεο 

αβεβαηφηεηαο ησλ πςνκέηξσλ. 

 

3.3.4.4. Πξνβιήκαηα θαηά ηελ επεμεξγαζία 

Καηά ηελ επίιπζε ησλ βάζεσλ δελ αληηκεησπίζηεθαλ ηδηαίηεξα 

πξνβιήκαηα. Όιεο νη επηιχζεηο ησλ βάζεσλ ήηαλ Iono free fixed θαη 

επνκέλσο ηα απνηειέζκαηα απφ ηηο πξψηεο επηιχζεηο ήηαλ ηθαλνπνηεηηθά. 

Πξνεγνπκέλσο αλαθέξζεθαλ θάπνηα ζεκαληηθά ζηνηρεία πνπ δείρλνπλ 

ζε θάπνην βαζκφ ηελ πνηφηεηα ηεο ιχζεο, ρσξίο βέβαηα ηα ζηνηρεία απηά λα 

απνηεινχλ κνλφδξνκν γηα ηνλ έιεγρν ησλ απνηειεζκάησλ (Ratio, Reference 

Variance, RMS). 

Σν κνλαδηθά κηθξνπξνβιήκαηα πνπ πξνέθπςαλ θαηά ηελ επίιπζε ησλ 

βάζεσλ, ήηαλ φηη ζε κεξηθέο βάζεηο ηα ζηνηρεία απηά δελ είραλ πνιχ 

ηθαλνπνηεηηθέο ηηκέο, κε απνηέιεζκα λα γίλεη κία πξνζπάζεηα βειηίσζήο 

ηνπο. 

Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν έγηλε ε βειηίσζε ησλ ηηκψλ απηψλ ησλ ζηνηρείσλ, 

ήηαλ ε κειέηε ην δηαγξακκάησλ ησλ δνξπθφξσλ γηα θάζε ιπκέλε βάζε 

(Satellite Phase Tracking). ην δηάγξακκα απηφ θαίλεηαη ε ζπκκεηνρή ηνπ 

θάζε δνξπθφξνπ ζηηο παξαηεξήζεηο θαζψο θαη ε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο 

ζπκκεηνρήο απηήο. Απηφ είρε σο ζπλέπεηα, λα αθαηξεζεί θάπνηνο δνξπθφξνο 

ή έλα ρξνληθφ ηκήκα απηνχ απφ ηελ επίιπζε ηεο βάζεο, πξάγκα πνπ 

νδήγεζε ζε βειηίσζε ηεο ιχζεο. 
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3.3.5. Γεσκεηξηθή ρσξνζηάζκεζε ζην δίθηπν Αζελώλ ΗΗ 

Γηα λα πξαγκαηνπνηεζνχλ νη κεηξήζεηο GPS, ηδξχζεθαλ θαη 

πινπνηήζεθαλ λέα ζεκεία. Σα λέα, φκσο, απηά ζεκεία πξέπεη λα ζπλδεζνχλ 

κε ηα παιαηά ζεκεία ηνπ δηθηχνπ, ψζηε λα πξνζδηνξηζηεί ην νξζνκεηξηθφ 

ηνπο πςφκεηξν. Απηφ ζπλέβε δηφηη γηα λα πξνζδηνξηζηεί ην πςφκεηξν ηνπ 

γεσεηδνχο ζε έλα ζεκείν, ζα πξέπεη λα είλαη γλσζηά θαη ην γεσκεηξηθφ θαη 

ην νξζνκεηξηθφ ηνπ πςφκεηξν. 

Με ηηο κεηξήζεηο GPS πξνζδηνξίζηεθαλ ηα γεσκεηξηθά πςφκεηξα ησλ 

λέσλ ζεκείσλ πνπ ηδξχζεθαλ. Γηα λα πξνζδηνξηζηνχλ θαη ηα νξζνκεηξηθά 

ηνπο πςφκεηξα, πξαγκαηνπνηήζεθε γεσκεηξηθή ρσξνζηάζκεζε κεηαμχ ηνπ 

παιηνχ ζεκείνπ θαη ηνπ λένπ. 

Οη ρσξνζηαζκήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ απαηηνχζαλ θπξίσο κία 

ζηάζε θαη κφλν ζε 3 πεξηπηψζεηο ππήξμαλ πεξηζζφηεξεο ζηάζεηο ( 2 ή 3). 

Δπίζεο, έγηλαλ ζε κεηάβαζε θαη επηζηξνθή (aller-retour). Δπηπξφζζεηα, νη 

κεηξήζεηο θαηαγξάθεθαλ ζε έλα εηδηθά δηακνξθσκέλν έληππν, ην νπνίν 

πεξηέρεη πιεξνθνξίεο ηφζν γηα ηηο κεηξήζεηο GPS, φζν θαη γηα ηηο κεηξήζεηο 

ηεο γεσκεηξηθήο ρσξνζηάζκεζεο. Σν έληππν απηφ παξνπζηάδεηαη ζην 

παξάξηεκα ηνπ ηεχρνπο. 

Οη κεηξήζεηο πνπ έγηλαλ κε ηελ κέζνδν ηεο γεσκεηξηθήο 

ρσξνζηάζκεζεο, θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα 3.7. 
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ΓΔΧΜΔΣΡΗΚΖ ΥΧΡΟΣΑΘΜΖΖ 

εκεία 
Ζκεξνκελία 

Μέηξεζεο 
ΓΖ (m) 

Κιείζηκν 

(mm) 

107'-107 26-02-11 2.3894 0.5 

108'-108 26-02-11 1.1125 0.2 

105'-105 26-02-11 0.8469 0.6 

122'-122 26-02-11 1.0282 0.03 

1'-1 27-02-11 -0.5405 0 

17'-17 27-02-11 -0.3119 0.5 

16'-16 27-02-11 0.8137 0.1 

31'-31 27-02-11 0.2129 1.2 

120'-120 27-02-11 0.4081 0.3 

20'-20 27-02-11 0.5018 0.2 

110'-110 28-02-11 0.0334 0.03 

109΄-109 28-02-11 1.4724 0.2 

101'-101 28-02-11 0.6058 0.4 

26'-26 01-03-11 1.5372 0.9 

92'-92 01-03-11 1.5969 0.9 

92'-93 01-03-11 3.2488 0.1 

77'-77 19-03-11 0.5143 0.5 

89'-89 19-03-11 1.0084 0.04 

11'-11 19-03-11 0.9266 0.06 

40'-40 19-03-11 0.2703 0.1 

37'-37 19-03-11 -0.3303 0.04 

Πίλαθαο 3.7: Οη κεηξήζεηο γεσκεηξηθήο ρσξνζηάζκεζεο. 

εκείσζε: Γηα ηα ζεκεία 92 θαη 93 έρεη ηδξπζεί έλα κφλν λέν ζεκείν 

θαη έγηλε ρσξνζηάζκεζε θαη απφ ηα δχν παιηά ζεκεία πξνο ην λέν. 

Παξαηεξείηαη φηη, ην θιείζηκν ησλ κεηξήζεσλ ζε κεηάβαζε θαη 

επηζηξνθή είλαη αξθεηά κηθξφ, ηεο ηάμεο ηνπ εθαηνζηνχ ηνπ ρηιηνζηνχ ζε 

κεξηθέο πεξηπηψζεηο. Απηφ νθείιεηαη ζηελ αθξίβεηα κέηξεζεο ηνπ 

ρσξνβάηε πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε αιιά θαη ζηνλ κηθξφ αξηζκφ ησλ ζηάζεσλ 

κεηαμχ ησλ ζεκείσλ κέηξεζεο. 
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Δηθφλα 3.11: Μεηξήζεηο γεσκεηξηθήο ρσξνζηάζκεζεο ζηνλ πξναχιην ρψξν 

ηεο Βνπιήο ησλ Διιήλσλ. 

 

3.3.5.1. Δμνπιηζκόο γεσκεηξηθήο ρσξνζηάζκεζεο 

Ο εμνπιηζκφο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ 

κεηξήζεσλ γεσκεηξηθήο ρσξνζηάζκεζεο είλαη ν εμήο: 

 Φεθηαθφο ρσξνβάηεο ηεο εηαηξείαο Topcon, ν ηχπνο DL-102C. 

 Σξίπνδαο γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ ρσξνβάηε. 

 Υσξνζηαζκηθφο πήρεηο, θσδηθνπνηεκέλνο (κε barcode). 

 Υσξνζηαζκηθή βάζε (ρειψλα). 

Ζ ρξήζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εμνπιηζκνχ, ν νπνίνο είλαη ηερλνινγηθά 

εμειηγκέλνο, νδήγεζε ζηελ κεγάιε αθξίβεηα πνπ επηηεχρζεθε γηα ηηο 

ζπγθεθξηκέλεο κεηξήζεηο. 
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Ο ρσξνβάηεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ ςεθηαθφο, ηεο εηαηξείαο 

Topcon, ην κνληέιν DL-102C (εηθφλα 3.12). Ο ςεθηαθφο απηφο ρσξνβάηεο 

έρεη κεγάιεο δπλαηφηεηεο γηα επίηεπμε πνιχ θαιήο αθξίβεηαο. Σα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ είλαη ηα εμήο: 

 Ζιεθηξνληθή αλάγλσζε: 0.1 mm 

 Οπηηθή αλάγλσζε: ±0.3mm 

 Αθξίβεηα ειεθηξνληθήο κέηξεζεο: ±1.0mm/√km 

 Min/max απφζηαζεο κέηξεζεο: 2.0 m/100.0m 

 Υξφλνο κέηξεζεο: 3 sec 

 Μεγέζπλζε ηειεζθνπίνπ: 30x 

 Βάξνο: 2.3 kgr 

 

 

Δηθφλα 3.12: Ο ςεθηαθφο ρσξνβάηεο Topcon DL-102C. 

 



 

91 
 

3.3.5.2. Απνηειέζκαηα-Οξζνκεηξηθά πςόκεηξα λέσλ ζεκείσλ 

Ο ζθνπφο πνπ νδήγεζε ζηελ εθηέιεζε ησλ κεηξήζεσλ κε γεσκεηξηθή 

ρσξνζηάζκεζε είλαη ν πξνζδηνξηζκφο ησλ νξζνκεηξηθψλ πςνκέηξσλ, κέζσ 

ησλ κεηξεκέλσλ νξζνκεηξηθψλ πςνκεηξηθψλ δηαθνξψλ. 

Ζ ζρέζε κε ηελ νπνία ππνινγίζηεθαλ ηα νξζνκεηξηθά πςφκεηξα ησλ 

λέσλ ζεκείσλ είλαη ε εμήο γλσζηή: 

                                          Ζ΄=Ζ + ΓΖ                                            (3.5) 

Σα νξζνκεηξηθά πςφκεηξα ησλ λέσλ ζεκείσλ πνπ ηδξχζεθαλ 

παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 3.8 πνπ αθνινπζεί: 

Κσδηθφο 

εκείνπ 

Οξζνκεηξηθφ 

Τςφκεηξν Ζ (m) 

Αβεβαηφηεηα 

πςνκέηξνπ ζΖ (mm) 

1' 70.936 ± 2.00 

11' 70.129 ± 2.02 

16' 73.678 ± 2.00 

17' 70.968 ± 2.02 

20' 79.453 ± 2.00 

26' 104.814 ± 2.00 

31' 46.691 ± 2.00 

37' 37.791 ± 2.02 

40' 44.257 ± 2.00 

77' 113.801 ± 2.00 

89' 104.016 ± 2.02 

92' 99.099 ± 2.00 

101' 115.342 ± 2.00 

105' 94.968 ± 2.00 

107' 81.353 ± 2.00 

108' 82.515 ± 2.00 

109' 85.868 ± 2.00 

110' 99.608 ± 2.00 

120' 68.347 ± 2.00 

122' 84.725 ± 2.00 

Πίλαθαο 3.8: Σα νξζνκεηξηθά πςφκεηξα ησλ λέσλ θνξπθψλ  ηνπ δηθηχνπ 

Αζελψλ ΙΙ κε ηηο αβεβαηφηεηεο ηνπο. 
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Ζ αβεβαηφηεηα γηα ηα νξζνκεηξηθά πςφκεηξα απηψλ ησλ ζεκείσλ 

εμαξηάηαη ηφζν απφ ηελ αβεβαηφηεηα ηνπ νξζνκεηξηθνχ πςνκέηξνπ ηεο 

παιηάο πςνκεηξηθήο αθεηεξίαο, φζν θαη απφ ηελ αβεβαηφηεηα 

πξνζδηνξηζκνχ ηεο νξζνκεηξηθήο πςνκεηξηθήο δηαθνξάο, απφ ηελ 

γεσκεηξηθή ρσξνζηάζκεζε, φπσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα 3.9. 

Ζ αβεβαηφηεηα πνπ νθείιεηαη ζηελ κέζνδν ηεο γεσκεηξηθήο 

ρσξνζηάζκεζεο ππνινγίδεηαη απφ ηελ ζρέζε: 

                                                ζΓΗ = ζe *√n                                     (3.6) 

φπνπ ζe= 0.3 mm θαη n= αξηζκφο ζηάζεσλ Γ.Υ. 

Ζ ηειηθή αβεβαηφηεηα ηνπ νξζνκεηξηθνχ πςνκέηξνπ ηζνχηαη κε: 

                                              ζΗ΄=   
     

                                  (3.7) 

Δπνκέλσο ζα είλαη: 

Κσδηθφο 

εκείνπ 

ηάζεηο 

Γ.Υ. 

Αβεβαηφηεηα 

δηαθνξάο ζΓΖ (mm) 

Αβεβαηφηεηα 

πξψηνπ ζεκείνπ ζΖ 

(mm) 

Αβεβαηφηεηα λένπ 

ζεκείνπ ζΖ' (mm) 

1' 1 ± 0.30 ± 1.98 ± 2.00 

11' 2 ± 0.42 ± 1.98 ± 2.02 

16' 1 ± 0.30 ± 1.98 ± 2.00 

17' 2 ± 0.42 ± 1.98 ± 2.02 

20' 1 ± 0.30 ± 1.98 ± 2.00 

26' 1 ± 0.30 ± 1.98 ± 2.00 

31' 1 ± 0.30 ± 1.98 ± 2.00 

37' 2 ± 0.42 ± 1.98 ± 2.02 

40' 1 ± 0.30 ± 1.98 ± 2.00 

77' 1 ± 0.30 ± 1.98 ± 2.00 

89' 2 ± 0.42 ± 1.98 ± 2.02 

92' 1 ± 0.30 ± 1.98 ± 2.00 

101' 1 ± 0.30 ± 1.98 ± 2.00 

105' 1 ± 0.30 ± 1.98 ± 2.00 

107' 1 ± 0.30 ± 1.98 ± 2.00 

108' 1 ± 0.30 ± 1.98 ± 2.00 

109' 1 ± 0.30 ± 1.98 ± 2.00 

110' 1 ± 0.30 ± 1.98 ± 2.00 

120' 1 ± 0.30 ± 1.98 ± 2.00 

122' 1 ± 0.30 ± 1.98 ± 2.00 

Πίλαθαο 3.9: Οη αβεβαηφηεηεο ησλ νξζνκεηξηθψλ πςνκέηξσλ λέσλ θνξπθψλ. 
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3.3.6. Τςόκεηξα δηθηύνπ Αζελώλ Η 

Σν δίθηπν Αζελψλ Η, φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί ζε πξνεγνχκελν 

θεθάιαην, κειεηήζεθε ην 2010 ζην πιαίζην πξνεγνχκελεο δηπισκαηηθήο 

εξγαζίαο [Αιεβηδάθνπ Δ.-Γ., 2010]. Δπνκέλσο, ηα πςφκεηξα πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ παξνχζα εξγαζία, ζα αληιεζνχλ απφ εθεί. 

Ζ κεζνδνινγία κε ηελ νπνία πξαγκαηνπνηεζήθαλ νη κεηξήζεηο GPS θαη 

ηειηθά πξνέθπςαλ ηα γεσκεηξηθά πςφκεηξα ησλ ζεκείσλ ηνπ δηθηχνπ απηνχ 

είλαη παξφκνηα κε εθείλε πνπ πεξηγξάθεηαη ζε πξνεγνχκελε ελφηεηα (3.3.2. 

Μεηξήζεηο GPS). Ζ κφλε δηαθνξά εκθαλίδεηαη ζην φηη γηα ην ζπγθεθξηκέλν 

δίθηπν ρξεζηκνπνηήζεθαλ δεδνκέλα απφ έλα κφληκν ζηαζκφ ηνπ Hepos, ηνλ 

098Α πνπ βξίζθεηαη ζην θηίξην ηεο Κηεκαηνιφγην Α.Δ. ζηελ Αηηηθή, θαη φρη 

απφ 2. 

Σα γεσκεηξηθά θαη νξζνκεηξηθά πςφκεηξα θαη νη αβεβαηφηεηεο ηνπο 

παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 3.10: 

Κσδηθφο 

εκείνπ 

Γεσκεηξηθφ 

Τςφκεηξν h 

(m) 

Αβεβαηφηεηα 

λένπ ζεκείνπ ζh 

(mm) 

Οξζνκεηξηθφ 

Τςφκεηξν Ζ (m) 

Αβεβαηφηεηα 

λένπ ζεκείνπ ζΖ 

(mm) 

4' 112.305 ± 38 73.932 ± 2 

5' 123.746 ± 7 85.308 ± 2 

6' 125.735 ± 9 87.260 ± 2 

8' 129.394 ± 19 90.960 ± 2 

56' 113.826 ± 23 75.300 ± 2 

57' 113.135 ± 10 74.632 ± 2 

58' 108.361 ± 11 69.863 ± 2 

61' 121.247 ± 22 82.721 ± 2 

68' 146.063 ± 25 107.555 ± 2 

86' 164.067 ± 6 125.584 ± 2 

87' 149.917  ±25 111.410 ± 2 

133' 115.596 ± 10 77.085 ± 2 

141' 128.292 ± 23 89.669 ± 2 

143' 134.666 ± 13 96.138 ± 2 

144' 134.974 ± 23 96.350 ± 2 

150' 142.885 ± 23 104.258 ± 2 

160' 138.225 ± 11 99.722 ± 2 

Πίλαθαο 3.10: Σα γεσκεηξηθά θαη νξζνκεηξηθά πςφκεηξα ησλ ζεκείσλ ηνπ 

δηθηχνπ Αζελψλ Ι. 

[Πεγή: Αιεβηδάθνπ Δ.-Γ., 2010] 
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Σα νξζνκεηξηθά πςφκεηξα ησλ λέσλ ζεκείσλ πνπ ηδξχζεθαλ γηα ηε 

κειέηε ηνπ δηθηχνπ Αζελψλ Η, πξνζδηνξίζηεθαλ κεηά απφ κεηξήζεηο 

γεσκεηξηθήο ρσξνζηάζκεζεο, πνπ έγηλαλ ζην πιαίζην ηεο πξνεγνχκελεο 

δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, ην έηνο 2010. 

 

3.4. ύλδεζε κε ζεκείν ΔΤ-Πξνζδηνξηζκόο δηαθνξάο πςνκεηξηθώλ 

επηθαλεηώλ  

ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία, κειεηάηαη ην δίθηπν Αζελψλ πνπ 

ηδξχζεθε θαη εγθαηαζηάζεθε ην 1920. Δίλαη ινγηθφ θαη αλακελφκελν ην 

δίθηπν απηφ λα έρεη κία δηαθνξεηηθή επηθάλεηα αλαθνξάο απφ ην ΔΤ 

(Δζληθφ χζηεκα Τςνκέηξσλ). 

Ζ δηαθνξά απηή ησλ επηθαλεηψλ αλαθνξάο απφ ηελ νπνία κεηξνχληαη ηα 

νξζνκεηξηθά πςφκεηξα, νθείιεηαη ζην δηαθνξεηηθφ αξρηθφ ζεκείν 

αλαθνξάο, απφ ην νπνίν μεθίλεζαλ νη κεηξήζεηο ηνπ δηθηχνπ θαη ζχκθσλα 

κε ην νπνίν πξνζδηνξίζηεθαλ ηα πςφκεηξα ζηηο ηδξπζείζεο πςνκεηξηθέο 

αθεηεξίεο. 

Ο πξνζδηνξηζκφο θαη ε κειέηε ηεο δηαθνξάο απηήο, ησλ δχν 

πςνκεηξηθψλ επηθαλεηψλ αλαθνξάο, παξνπζηάδεη αξθεηφ ελδηαθέξνλ. Γηα 

λα γίλεη ν πξνζδηνξηζκφο απηφο, απαηηείηαη ε πςνκεηξηθή ζχλδεζε ελφο 

ζεκείνπ ηνπ δηθηχνπ Αζελψλ ΗΗ κε έλα ζεκείν ηνπ ζπζηήκαηνο ΔΤ. 

Ζ ζχλδεζε απηή απνθαζίζηεθε λα γίλεη κεηαμχ ηνπ ζεκείνπ κε θσδηθφ 

26 ηνπ δηθηχνπ Αζελψλ ΗΗ (εηθφλα 3.13), ην νπνίν βξίζθεηαη ζην 

Αζηεξνζθνπείν, κε ην βάζξν ηεο ΓΤ (Γεσγξαθηθή Τπεξεζία ηξαηνχ) 

πνπ βξίζθεηαη ζηνλ ίδην ρψξν (εηθφλα 3.14). 

Γηα λα πξνζδηνξηζηεί ε δηαθνξά κεηαμχ ησλ 2 απηψλ επηθαλεηψλ 

αλαθνξάο, πξέπεη λα πξνζδηνξηζηεί ην νξζνκεηξηθφ πςφκεηξν ζην βάζξν 

ηεο ΓΤ απφ ην ζεκείν 26 ηνπ δηθηχνπ Αζελψλ ΗΗ. Έηζη, πξνζδηνξίδνληαο 

ην νξζνκεηξηθφ πςφκεηξν ηνπ βάζξνπ σο πξνο ην ζχζηεκα ηνπ δηθηχνπ 

Αζελψλ ΗΗ θαη γλσξίδνληαο ην νξζνκεηξηθφ πςφκεηξν ηνπ ίδηνπ ζεκείνπ 

ζην ΔΤ, είλαη δπλαηφλ λα ππνινγηζηεί ε δεηνχκελε δηαθνξά. 
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Δηθφλα 3.13: Η πςνκεηξηθή αθεηεξία 26 πνπ βξίζθεηαη ζην Αζηεξνζθνπείν. 

 

Δηθφλα 3.14: Σν βάζξν ηεο ΓΤ ζην Αζηεξνζθνπείν. 

Ζ κέζνδνο κε ηελ νπνία πξνζδηνξίζηεθε ην νξζνκεηξηθφ πςφκεηξν ηνπ 

βάζξνπ ήηαλ απηή ηεο γεσκεηξηθήο ρσξνζηάζκεζεο, ε νπνία 

πξαγκαηνπνηήζεθε κε κία ελδηάκεζε ζηάζε. 

Σα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ κέηξεζε απηή, θαίλνληαη 

ζηνλ πίλαθα 3.11. 
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Ζ26 (m)       

(1) 

 ΓΖ26-βάζξν (m)  

(2) 

Ζβάζξν(1920) (m) 

(3)=(1)+(2) 

Ζβάζξν(ΓΤ) (m) 

(4) 

ΓΖ ΔΤ-Γ.Αζελώλ (m) 

(5)=(4)-(3) 

106.351 0.89163 107.243 107.419 0.176 

Πίλαθαο 3.11: Η πςνκεηξηθή δηαθνξά ησλ επηθαλεηψλ αλαθνξάο ηνπ ΔΤ 

θαη ηνπ δηθηχνπ Αζελψλ. 

Απφ ηνλ πίλαθα 3.11 παξαηεξείηαη φηη ε δηαθνξά ησλ πςνκεηξηθψλ 

επηθαλεηψλ αλαθνξάο ησλ δχν απηψλ δηθηχσλ αλέξρεηαη ζε 0.176 m=17.6 

cm.  

Αθφκα, θαίλεηαη φηη ε επηθάλεηα αλαθνξάο (δειαδή ην κεδέλ ησλ 

νξζνκεηξηθψλ πςνκέηξσλ) ηνπ δηθηχνπ Αζελψλ ηνπ 1920 βξίζθεηαη 

ςειφηεξα απφ απηήλ ηνπ ΔΤ, θαηά 17.6 cm. 

Ζ δηαθνξά απηή ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πςνκεηξηθψλ επηθαλεηψλ αλαθνξάο 

επηβεβαηψλεηαη απφ άιιε κία παξφκνηα ζχλδεζε πνπ έγηλε ζην πιαίζην 

παιαηφηεξεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο[Αιεβηδάθνπ Δ.-Γ., 2010]. Ζ 

ζπγθεθξηκέλε ζχλδεζε πξαγκαηνπνηήζεθε κεηαμχ ηνπ βάζξνπ ηεο ΓΤ πνπ 

βξίζθεηαη ζηνλ ιφθν ηνπ Λπθαβεηηνχ θαη ηεο πςνκεηξηθήο αθεηεξίαο 5 ηνπ 

δηθηχνπ Αζελψλ Η, πνπ βξίζθεηαη ζηελ νδφ Αθαδεκίαο. Έγηλε κε ηελ κέζνδν 

ηεο ΣΡ.Τ.Α. θαη ε δηαθνξά πνπ πξνζδηνξίζηεθε πξνέθπςε ίζε κε 18 cm. 

[Αιεβηδάθνπ Δ.-Γ., 2010] 

 

3.5. Πξνζδηνξηζκόο νξζνκεηξηθώλ πςνκέηξσλ ρξεζηκνπνηώληαο ηνλ  

κεηαζρεκαηηζκό Hepos  

ηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα αλαθέξζεθε φηη ε επηθάλεηα αλαθνξάο ζηελ 

νπνία αλαθέξνληαη ηα νξζνκεηξηθά πςφκεηξα ηνπ δηθηχνπ Αζελψλ, 

πξναζηίσλ θαη πεξηρψξσλ δελ είλαη ε ίδηα κε απηήλ ηνπ Δζληθνχ 

πζηήκαηνο Τςνκέηξσλ. Έηζη , εξεπλήζεθε ε δηαθνξά απηή κεηαμχ ησλ 2 

επηθαλεηψλ αλαθνξάο, παξνπζηάδνληαο αξθεηφ ελδηαθέξνλ. 

Μεγάιν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη επίζεο ε δηαθνξά ησλ νξζνκεηξηθψλ 

πςνκέηξσλ πνπ πξνζδηνξίζηεθαλ ην 1920, κε απηά πνπ πξνθχπηνπλ γηα ηα 

ίδηα ζεκεία ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ ηνπ Hepos. 
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Σν Σκήκα Αγξνλφκσλ θαη Σνπνγξάθσλ Μεραληθψλ ηνπ ΑΠΘ αλέπηπμε 

γηα ινγαξηαζκφ ηεο Κηεκαηνιφγην Α.Δ., ην ινγηζκηθφ HEPOS 

Transformation Tool, ην νπνίν πινπνηεί ηνλ ακθίδξνκν κεηαζρεκαηηζκφ 

κεηαμχ HTRS07 θαη ΔΓΑ87. ε απηφ ην ινγηζκηθφ έρεη πξνζηεζεί κία 

αθφκε ιεηηνπξγία, κε ηελ νπνία πξνζδηνξίδεηαη ην νξζνκεηξηθφ πςφκεηξν 

ηνπ ζεκείνπ. 

Ο πξνζδηνξηζκφο απηφο γίλεηαη κέζσ ελφο κνληέινπ γεσεηδνχο, πνπ 

αλαπηχρζεθε απφ ηε Κηεκαηνιφγην Α.Δ. Σν κνληέιν απηφ είλαη έλα 

γεσκεηξηθφ κνληέιν γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ νπνίνπ ρξεζηκνπνηήζεθε 

απνθιεηζηηθά γεσκεηξηθή πιεξνθνξία. Πην ζπγθεθξηκέλα, αμηνπνηήζεθαλ 

γεσκεηξηθά πςφκεηξα απφ δνξπθνξηθέο παξαηεξήζεηο πνπ επηιχζεθαλ ζην 

HTRS07 θαη νξζνκεηξηθά πςφκεηξα ηνπ Κξαηηθνχ Σξηγσλνκεηξηθνχ θαη 

Υσξνζηαζκηθνχ δηθηχνπ.[Κηεκαηνιφγην Α.Δ., 2011] 

Δπνκέλσο, είλαη ελδηαθέξνλ θαη ρξήζηκν λα πξνζδηνξηζηεί ε δηαθνξά 

πνπ κπνξεί λα πξνθχςεη ζην νξζνκεηξηθφ πςφκεηξν ελφο ζεκείνπ κε απηφ 

πνπ πξνθχπηεη σο απνηέιεζκα, εθαξκφδνληαο ην ινγηζκηθφ ηνπ 

κεηαζρεκαηηζκνχ. 

Μειεηψληαο ηα απνηειέζκαηα ησλ δηαθνξψλ απηψλ ζηα ζεκεία ηνπ 

δηθηχνπ, κπνξνχλ λα εμαρζνχλ θάπνηα ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα γηα ηέηνηνπ 

είδνπο κνληέια. Δίλαη ελδηαθέξνλ λα κειεηεζεί ην πφζν θαιά κπνξνχλ ηα 

πςφκεηξα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην κνληέιν απηφ, λα πξνζεγγίζνπλ ηηο ηηκέο 

ησλ πςνκέηξσλ πνπ έρνπλ πξνζδηνξηζηεί κε επίγεηεο θαη πην αθξηβείο 

κεζφδνπο. 

Γηα λα γίλεη ν ππνινγηζκφο ησλ νξζνκεηξηθψλ πςνκέηξσλ απφ ην 

ινγηζκηθφ, αξρηθά πξέπεη λα εηζαρζνχλ θάπνηα δεδνκέλα. Απηά κπνξεί λα 

είλαη είηε νη γεσθεληξηθέο ζπληεηαγκέλεο (Υ,Τ,Ε) ηνπ ζεκείνπ, είηε νη 

πξνβνιηθέο (Δ,Ν) ή θαη νη γεσδαηηηθέο ζπληεηαγκέλεο (θ,ι). Απηέο κπνξεί 

λα αλαθέξνληαη είηε ζην γεσθεληξηθφ ζχζηεκα αλαθνξάο ηνπ Ζepos 

HTRS07 είηε ζην γεσδαηηηθφ ζχζηεκα ΔΓΑ87.  
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Δηθφλα 3.15: Σν γξαθηθφ πεξηβάιινλ ηνπ ινγηζκηθνχ Hepos TT. 

 

ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ηα δεδνκέλα εηζφδνπ ήηαλ νη 

γεσθεληξηθέο ζπληεηαγκέλεο (Υ,Τ,Ε) ησλ θνξπθψλ ηνπ δηθηχνπ ζην 

HTRS07. χκθσλα κε απηά, ην ινγηζκηθφ έδσζε σο απνηέιεζκα ηηο 

γεσδαηηηθέο ζπληεηαγκέλεο (θ,ι) ησλ ζεκείσλ ζην ΔΓΑ87 θαζψο θαη ην 

νξζνκεηξηθφ ηνπο πςφκεηξν Ζ. 

ηνλ πίλαθα 3.12 πνπ αθνινπζεί, παξνπζηάδνληαη νη ηηκέο ησλ 

νξζνκεηξηθψλ πςνκέηξσλ ησλ θνξπθψλ ηνπ δηθηχνπ ησλ Αζελψλ, φπσο 

πξνζδηνξίζηεθαλ ην 1920 θαη νη αληίζηνηρεο ηηκέο πνπ πξνέθπςαλ απφ ηνλ 

κνληέιν ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ. Αθφκα, θαίλνληαη θαη νη δηαθνξέο πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηε ζχγθξηζε ηνπο. 
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Κσδηθφο 

εκείνπ 

 Ζ (1920) (m)  

(1) 

H (Hepos TT) (m)  

(2) 

ΓΖ  (m) 

(3)=(2)-(1)  

 1' 70.936 71.158 0.222 

 11' 70.129 70.331 0.202 

 16' 73.678 73.900 0.222 

 17' 70.968 71.201 0.233 

 20' 79.453 79.680 0.227 

 26' 104.814 105.022 0.208 

 31' 46.691 46.905 0.214 

 37' 37.791 38.201 0.410 

 40' 44.257 44.436 0.179 

 77' 113.801 114.022 0.221 

 89' 104.016 104.246 0.230 

 92' 99.099 99.318 0.219 

 101' 115.342 115.539 0.197 

 105' 94.968 95.208 0.240 

 107' 81.353 81.568 0.215 

 108' 82.515 82.740 0.225 

 109' 85.868 86.106 0.238 

 110' 99.608 99.823 0.215 

 120' 68.347 68.470 0.123 

 122' 84.725 84.957 0.232 

 4' 73.932 74.079 0.147 

 5' 85.308 85.519 0.211 

 6' 87.260 87.509 0.249 

 8' 90.960 91.169 0.209 

 56' 75.300 75.571 0.271 

 57' 74.632 74.885 0.253 

 58' 69.863 70.118 0.255 

 61' 82.721 82.981 0.260 

 68' 107.555 107.808 0.253 

 86' 125.584 125.813 0.229 

 87' 111.410 111.661 0.251 

 133' 77.085 77.338 0.253 

 141' 89.669 89.963 0.294 

 143' 96.138 96.327 0.189 ΓΖ κέζν (m) 

144' 96.350 96.634 0.284 0.233 

150' 104.258 104.568 0.310 ζΓΖ κέζν (m) 

160' 99.722 99.934 0.212 ± 0.046 

Πίλαθαο 3.12: Οη δηαθνξέο ησλ νξζνκεηξηθψλ πςνκέηξσλ ηνπ 1920 κε απηά 

απφ ην κνληέιν ηνπ Hepos. 
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εκείσζε: Σα πξνζεκαζκέλα ζεκεία ηεο πξψηεο ζηήιεο ηνπ πίλαθα 

είλαη απηά ηνπ δηθηχνπ Αζελψλ Η. 

Μειεηψληαο πξνζεθηηθά ηνλ πίλαθα 3.12, παξαηεξείηαη φηη νη δηαθνξέο 

πνπ πξνέθπςαλ είλαη ηεο ηάμεο ησλ κεξηθψλ cm. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηηο 

πεξηζζφηεξεο θνξπθέο ε δηαθνξά απηή είλαη ηεο ηάμεο ησλ 20-25 cm. Ζ 

κέγηζηε δηαθνξά εκθαλίδεηαη ζηελ θνξπθή 37΄ θαη ηζνχηαη κε 41 cm ελψ ε 

κηθξφηεξε εκθαλίδεηαη ζηελ θνξπθή 120΄ θαη είλαη ίζε κε 12cm. 

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ε δηαθνξά απηή έρεη 

ζπζηεκαηηθφ ραξαθηήξα, δηφηη είλαη πεξίπνπ ε ίδηα γηα φιεο ηηο θνξπθέο ηνπ 

δηθηχνπ θαη δελ εκθαλίδεη κεγάιεο δηαθπκάλζεηο απφ θνξπθή ζε θνξπθή. 

Γηα ηνλ ιφγν πξνζδηνξίζηεθε ε κέζε ηηκή ησλ δηαθνξψλ απηψλ θαη ηζνχηαη 

κε 23.3 cm θαη ε ηππηθή απφθιηζή ηεο πξνζδηνξίζηεθε ίζε κε ± 4.6 cm. 

Μία παξαηήξεζε πνπ κπνξεί λα γίλεη ζε απηφ ην ζεκείν είλαη ην γεγνλφο 

φηη  ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην, πξνζδηνξίζηεθε ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο 

επηθάλεηαο αλαθνξάο ηνπ ΔΤ κε απηήλ ηνπ δηθηχνπ Αζελψλ θαη πξνέθπςε 

ίζε κε 17.6 cm, κε ηελ επηθάλεηα ηνπ ΔΤ λα είλαη ρακειφηεξα. Δπίζεο, 

παξαηεξείηαη φηη ηα πςφκεηξα απφ ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ ηνπ Hepos είλαη θαη 

απηά ρακειφηεξα απφ απηά ηνπ δηθηχνπ, νπφηε ππάξρεη πεξίπησζε νη 

δηαθνξέο απηέο λα είλαη θαηά πνιχ κηθξφηεξεο αλ ηα νξζνκεηξηθά πςφκεηξα 

είραλ ππνινγηζηεί κε επηθάλεηα αλαθνξάο απηή ηνπ ΔΤ. Απηφ είλαη ινγηθφ 

θαη αλακελφκελν λα ζπκβαίλεη, δηφηη ην κνληέιν κεηαζρεκαηηζκνχ ηνπ 

Hepos έρεη δεκηνπξγεζεί κε ηελ ρξήζε νξζνκεηξηθψλ πςνκέηξσλ απφ 

βάζξα ηεο ΓΤ, δειαδή έρνπλ σο επηθάλεηα αλαθνξάο απηήλ ηνπ ΔΤ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 

ΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟ ΤΦΟΜΔΣΡΧΝ ΓΔΧΔΗΓΟΤ Ν ΚΑΗ 

ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΣΟΠΗΚΟΤ ΜΟΝΣΔΛΟΤ 

 

4.1. Γεληθά 

θνπφο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ 

πςνκέηξνπ ηνπ γεσεηδνχο, ζηελ πεξηνρή ησλ Αζελψλ, ζην ηδξπζέλ απφ ην 

1920 δίθηπν Αζελψλ, πξναζηίσλ θαη πεξηρψξσλ. 

Δμίζνπ ζεκαληηθή είλαη ε δεκηνπξγία ελφο ηνπηθνχ κνληέινπ γεσεηδνχο, 

ην νπνίν ζα πξνθχςεη απφ ηα απνηειέζκαηα ηνπ πςνκέηξνπ ηνπ γεσεηδνχο. 

Οη δχν παξαπάλσ ελέξγεηεο είλαη ζεκαληηθέο, δηφηη ε δεκηνπξγία θαη ε 

χπαξμε ηέηνησλ κνληέισλ απνηειεί κία ελαιιαθηηθή κέζνδν ζηνλ 

πξνζδηνξηζκφ πςνκέηξσλ θαη κπνξεί λα απνηειέζεη κέξνο κίαο επξχηεξεο 

βάζεο δεδνκέλσλ, ε νπνία ζα ιεηηνπξγήζεη σο ππνδνκή γηα ηνπνγξαθηθέο 

εξγαζίεο κε ηελ κέζνδν ηνπ δνξπθνξηθνχ εληνπηζκνχ. 

 

4.2. Πξνζδηνξηζκόο πςνκέηξσλ γεσεηδνύο Ν 

ην θεθάιαην 1 έρνπλ ήδε αλαθεξζεί θάπνηεο κέζνδνη πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ πςνκέηξσλ ηνπ γεσεηδνχο. Ζ 

ρξήζε ηεο κεζφδνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί εμαξηάηαη θπξίσο απφ ηα 

δεδνκέλα πνπ δηαηίζεληαη θαη απφ ηελ αθξίβεηα πνπ απαηηείηαη ζηνλ 

πξνζδηνξηζκφ. 

ηελ παξνχζα εξγαζία, έρνπλ ήδε πξνζδηνξηζηεί ηα γεσκεηξηθά 

πςφκεηξα h ησλ ζεκείσλ ηνπ δηθηχνπ ζην GRS80 θαη επίζεο είλαη γλσζηά 

ηα νξζνκεηξηθά ηνπο πςφκεηξα  H, απφ ηελ ίδξπζε ηνπ δηθηχνπ. Δπνκέλσο, 

ηα πςφκεηξα ηνπ γεσεηδνχο ζα πξνζδηνξηζηνχλ απφ ηε βαζηθή ζρέζε: 

                                             h- H= N                                             (4.1) 
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Δθηφο απφ ηα πςφκεηξα ησλ ζεκείσλ πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ, 

πξνζδηνξίζηεθαλ θαη νη αβεβαηφηεηεο ηνπο. Έηζη, εθαξκφδνληαο ηνλ λφκν 

κεηάδνζεο ζθαικάησλ ζηελ ζρέζε (4.1), πξνθχπηεη θαη ε αβεβαηφηεηα 

πξνζδηνξηζκνχ ηνπ πςνκέηξνπ ηνπ γεσεηδνχο γηα θάζε ζεκείν. 

Ζ ζρέζε κε ηελ νπνία ζα πξνζδηνξηζηεί ε αβεβαηφηεηα πξνζδηνξηζκνχ 

ηνπ πςνκέηξνπ ηνπ γεσεηδνχο είλαη: 

                                       ζΝ =    
    

                                          (4.2) 

ηνλ πίλαθα 4.1 πνπ αθνινπζεί, παξνπζηάδνληαη ηα γεσκεηξηθά 

πςφκεηξα, ηα νξζνκεηξηθά θαη ηα πςφκεηξα ηνπ γεσεηδνχο γηα ηα ζεκεία 

ηνπ δηθηχνπ, θαζψο επίζεο θαη νη αβεβαηφηεηεο ηνπο. 

Όηαλ ηα πςφκεηξα ηνπ γεσεηδνχο ππνινγίδνληαη κε απηήλ ηελ κέζνδν, 

δειαδή κε ηελ ζρέζε (4.1), ε αβεβαηφηεηα ηνπ γεσκεηξηθνχ πςνκέηξνπ 

είλαη εθείλε πνπ επεξεάδεη πεξηζζφηεξν ηελ αβεβαηφηεηα θαη ηνπ 

πςνκέηξνπ ηνπ γεσεηδνχο. Απηφ είλαη ινγηθφ λα ζπκβαίλεη, δηφηη ην 

γεσκεηξηθφ πςφκεηξν ππνινγίδεηαη κε δνξπθνξηθέο κεζφδνπο θαη επνκέλσο 

δε είλαη δπλαηφλ λα επηηεπρζεί ηφζν θαιή αθξίβεηα ζε ζρέζε κε ηηο επίγεηεο 

κεζφδνπο, απφ ηηο νπνίεο ππνινγίδεηαη ην νξζνκεηξηθφ πςφκεηξν. 
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ΚΧΓΗΚΟ 

ΖΜΔΗΟΤ 

ΓΔΧΜΔΣΡΗΚΟ 

ΤΦΟΜΔΣΡΟ h 

(m) 

ζh (mm) 

ΟΡΘΟΜΔΣΡΗΚΟ 

ΤΦΟΜΔΣΡΟ Ζ 

(m) 

ζH (mm) 

ΤΦΟΜΔΣΡΟ 

ΓΔΧΔΗΓΟΤ 

Ν(m) 

ζN (mm) 

1' 109.377 ± 3 70.936 ± 2 38.440 ± 4 

11' 108.527 ± 4 70.129 ± 2 38.398 ± 4 

16' 112.113 ± 2 73.678 ± 2 38.434 ± 3 

17' 109.412 ± 10 70.968 ± 2 38.444 ± 10 

20' 117.871 ± 6 79.453 ± 2 38.418 ± 6 

26' 143.175 ± 5 104.814 ± 2 38.361 ± 5 

31' 85.069 ± 4 46.691 ± 2 38.378 ± 5 

37' 76.377 ± 7 37.791 ± 2 38.585 ± 7 

40' 82.627 ± 8 44.257 ± 2 38.370 ± 8 

77' 152.322 ± 18 113.801 ± 2 38.521 ± 18 

89' 142.508 ± 3 104.016 ± 2 38.492 ± 3 

92' 137.542 ± 3 99.099 ± 2 38.443 ± 4 

101' 153.771 ± 4 115.342 ± 2 38.428 ± 4 

105' 133.409 ± 39 94.968 ± 2 38.441 ± 39 

107' 119.783 ± 3 81.353 ± 2 38.430 ± 4 

108' 120.959 ± 3 82.515 ± 2 38.444 ± 3 

109' 124.313 ± 4 85.868 ± 2 38.445 ± 4 

110' 138.060 ± 15 99.608 ± 2 38.452 ± 15 

120' 106.644 ± 10 68.347 ± 2 38.297 ± 10 

122' 123.142 ± 4 84.725 ± 2 38.417 ± 5 

4' 112.305 ± 38 73.932 ± 2 38.373 ± 38 

5' 123.746 ± 7 85.308 ± 2 38.438 ± 7 

6' 125.735 ± 9 87.260 ± 2 38.475 ± 9 

8' 129.394 ± 19 90.960 ± 2 38.434 ± 19 

56' 113.826 ± 23 75.300 ± 2 38.526 ± 23 

57' 113.135 ± 10 74.632 ± 2 38.503 ± 10 

58' 108.361 ± 11 69.863 ± 2 38.498 ± 11 

61' 121.247 ± 22 82.721 ± 2 38.526 ± 22 

68' 146.063 ± 25 107.555 ± 2 38.508 ± 25 

86' 164.067 ± 6 125.584 ± 2 38.483 ± 6 

87' 149.917 ± 25 111.410 ± 2 38.507 ± 25 

133' 115.596 ± 10 77.085 ± 2 38.511 ± 10 

141' 128.292 ± 23 89.669 ± 2 38.623 ± 23 

143' 134.666 ± 13 96.138 ± 2 38.528 ± 13 

144' 134.974 ± 23 96.350 ± 2 38.624 ± 23 

150' 142.885 ± 23 104.258 ± 2 38.627 ± 23 

160' 138.225 ± 11 99.722 ± 2 38.503 ± 11 

Πίλαθαο 4.1: Ο πξνζδηνξηζκφο ηεο απνρήο ηνπ γεσεηδνχο Ν, ζηα ζεκεία ηνπ 

δηθηχνπ. 



 

104 
 

Όζνλ αθνξά ηηο αβεβαηφηεηεο ησλ απνρψλ ηνπ γεσεηδνχο, πνπ 

ππνινγίζηεθαλ απφ ηνλ λφκν κεηάδνζεο ζθαικάησλ, νη πεξηζζφηεξεο έρνπλ 

ηηκή κηθξφηεξε ησλ 10 mm. Τπάξρνπλ, βέβαηα, θαη νξηζκέλα ζεκεία ζηα 

νπνία ε αβεβαηφηεηα παξνπζηάδεηαη απμεκέλε θαη θηάλεη αθφκα θαη ηα 

40mm. 

 

4.2.1. Γεκηνπξγία ράξηε πςνκέηξσλ γεσεηδνύο 

Αθνχ πξνζδηνξίζηεθαλ ηα πςφκεηξα ηνπ γεσεηδνχο, ζχκθσλα κε ηελ 

ζρέζε (4.1), ζηελ ζπλέρεηα δεκηνπξγήζεθαλ 2 ράξηεο κε ηζνυςείο, ζηνπο 

νπνίνπο θαίλεηαη ε θαηαλνκή ησλ ηηκψλ ηνπ πςνκέηξνπ ηνπ γεσεηδνχο, ζε 

φιν ην εχξνο ηεο πεξηνρήο κειέηεο. 

Ζ δεκηνπξγία ησλ ραξηψλ απηψλ έγηλε κε ηελ βνήζεηα ηνπ ινγηζκηθνχ 

Surfer. Αξρηθά, εηζήρζεζαλ ζην ινγηζκηθφ σο δεδνκέλα, νη γεσγξαθηθέο 

ζπληεηαγκέλεο θ,ι ηεο θάζε πςνκεηξηθήο αθεηεξίαο θαη ην πςφκεηξν ηνπ 

γεσεηδνχο πνπ αληηζηνηρεί ζε θάζε κία. χκθσλα κε ηα δεδνκέλα απηά, θαη 

κε ηελ ρξήζε ηεο κεζφδνπ παξεκβνιήο kriging, δεκηνπξγήζεθαλ νη 

ηζνυςείο θακπχιεο ηνπ πςνκέηξνπ ηνπ γεσεηδνχο, γηα ην δίθηπν Αζελψλ, 

πξναζηίσλ θαη πεξηρψξσλ. 

Δπεηδή νη δηαθνξέο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ ηηκή ηνπ πςνκέηξνπ ηνπ 

γεσεηδνχο απφ θνξπθή ζε θνξπθή είλαη κηθξέο, απνθαζίζηεθε ν ράξηεο 4.1 

λα έρεη ηζνδηάζηαζε 1cm θαη ν ράξηεο 4.2 λα έρεη αληίζηνηρα 0.5 cm. 

ηνλ πίλαθα 4.2 παξνπζηάδνληαη ηα ζηνηρεία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο 

δεδνκέλα εηζφδνπ ζην ινγηζκηθφ Surfer. Βέβαηα, ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη 

νη γεσγξαθηθέο ζπληεηαγκέλεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ δεκηνπξγία 

ησλ ραξηψλ ήηαλ ζε κνίξεο δεθαδηθήο κνξθήο θαη ζην ζχζηεκα αλαθνξάο 

WGS ‟84 (2
ε
 θαη 3

ε
 ζηήιε ηνπ πίλαθα 4.2). 
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Υάξηεο 4.1: Υάξηεο ηνπηθνχ γεσεηδνχο κε ηζνδηάζηaζε ηζνυςψλ αλά 1cm. 
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Υάξηεο 4.2: Υάξηεο ηνπηθνχ γεσεηδνχο κε ηζνδηάζηαζε ηζνυςψλ αλά 0.5 cm. 
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4.3. Γεκηνπξγία ηνπηθνύ κνληέινπ γεσεηδνύο 

θνπφο ηεο δεκηνπξγίαο ελφο ηνπηθνχ κνληέινπ γεσεηδνχο είλαη ν 

άκεζνο πξνζδηνξηζκφο ηνπ πςνκέηξνπ ηνπ γεσεηδνχο, πξάγκα πνπ κπνξεί 

λα νδεγήζεη επίζεο ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ νξζνκεηξηθνχ πςνκέηξνπ, ρσξίο 

ηελ εθηέιεζε κεηξήζεσλ. 

Ζ πεξηνρή ζηελ νπνία αλαθέξνληαη ηα κνληέια πνπ δεκηνπξγήζεθαλ 

είλαη αζηηθή θαη ε έθηαζε ηεο είλαη ζπλνιηθά, πεξίπνπ ίζε κε 11-12 km
2
. 

Πξνζδηνξίζηεθαλ 4 δηαθνξεηηθά καζεκαηηθέο εμηζψζεηο νη νπνίεο 

αλαθέξνληαη ζε 4 δηαθνξεηηθέο επηθάλεηεο. Ζ πξψηε επηθάλεηα είλαη κία 

απιή επίπεδε επηθάλεηα, ε δεχηεξε απνηειεί κία δηγξακκηθή επηθάλεηα, ε 

ηξίηε είλαη θακπχιε επηθάλεηα 2
νπ

 βαζκνχ θαη ηέινο ε ηέηαξηε επηθάλεηα 

είλαη θακπχιε 3
νπ

 βαζκνχ. [Γειεθαξάνγινπ Γ., 2007] 

Γηα ηελ δεκηνπξγία ησλ κνληέισλ απηψλ, ρξεζηκνπνηνχληαη ηα 32 

ζεκεία ηνπ δηθηχνπ θαη ηα ππφινηπα 5 ιεηηνπξγνχλ σο ζεκεία γηα έιεγρν. Ο 

έιεγρνο απηφο ζα γίλεη ππνινγίδνληαο γηα ηα 5 απηά ζεκεία ην πςφκεηξν ηνπ 

γεσεηδνχο απφ ηελ εμίζσζε ηεο αληίζηνηρεο επηθάλεηαο θαη ζπγθξίλνληαο ην 

κε ηηο ήδε ππνινγηζκέλεο ηηκέο ηνπ πςνκέηξνπ απηνχ, πνπ πξνέθπςαλ απφ 

ηελ ζρέζε (4.1). 

Οη 5 πςνκεηξηθέο αθεηεξίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα έιεγρν είλαη νη : 

17΄,87΄,105΄,110΄ θαη 141΄. 

Ζ επηινγή ησλ ζεκείσλ απηψλ έγηλε κε βάζε ηελ θαηαλνκή ηνπο ζην 

δίθηπν, δειαδή επηιέρζεθε ηα 5 απηά ζεκεία λα κελ βξίζθνληαη φια ζηελ 

ίδηα πεξηνρή αιιά λα είλαη θαηαλεκεκέλα ζε φιε ηελ έθηαζε ηνπ δηθηχνπ. 

Δπίζεο, ζεκαληηθφ ξφιν έπαημε θαη ε αβεβαηφηεηα ησλ ζεκείσλ απηψλ, ε 

νπνία παξνπζηάδεηαη ιίγν απμεκέλε ζε ζρέζε κε ηα ππφινηπα ζεκεία ηνπ 

δηθηχνπ. 

Ο πξνζδηνξηζκφο ησλ εμηζψζεσλ ησλ επηθαλεηψλ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ, έγηλε κε ηελ Μέζνδν ησλ Διαρίζησλ Σεηξαγψλσλ θαη 

πην ζπγθεθξηκέλα κε έκκεζεο παξαηεξήζεηο. Χο ζπληειεζηέο ησλ αγλψζησλ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη γεσγξαθηθέο ζπληεηαγκέλεο (θ,ι) ησλ ζεκείσλ ζην 
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GRS80, φπσο ππνινγίζηεθαλ απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ κεηξήζεσλ GPS 

(θεθάιαην 3.3.4.) θαη σο ζηνηρεία κεηξήζεσλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα 

πςφκεηξα Ν ηνπ γεσεηδνχο, φπσο ππνινγίζηεθαλ ζην θεθάιαην 4.2. θαη 

θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα 4.1. 

Οη παξαηεξήζεηο ζεσξνχληαη ηζνβαξείο θαη επνκέλσο δελ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ βάξε ζηνπο ππνινγηζκνχο εμαηηίαο ησλ παξαθάησ 2 

ιφγσλ: 

1. Όιεο νη κεηξήζεηο έρνπλ γίλεη κε ηελ ίδηα κέζνδν, νπφηε νη φπνηεο 

δηαθνξέο ζηηο αβεβαηφηεηεο δελ εμαξηψληαη απφ απηφ. 

2. Οη αβεβαηφηεηεο ησλ κεηξήζεσλ παξνπζηάδνπλ κελ δηαθνξέο, νη 

νπνίεο δελ είλαη κεγάιεο, επνκέλσο ε ρξήζε βαξψλ δελ θαζίζηαηαη 

αλαγθαία. 

Οη γεσγξαθηθέο ζπληεηαγκέλεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηνλ 

ππνινγηζκφ ησλ εμηζψζεσλ ησλ κνληέισλ ηνπ γεσεηδνχο ζα είλαη ζε rad. 

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί θαίλνληαη νη γεσγξαθηθέο ζπληεηαγκέλεο (θ,ι) 

ησλ ζεκείσλ ζε κνίξεο δεθαδηθήο κνξθήο θαη ζε rad, φπσο επίζεο θαη νη 

ηηκέο ηεο απνρήο ηνπ γεσεηδνχο Ν. 

Αθφκα, γηα ηελ πξνζαξκνγή ησλ επηθαλεηψλ ζηα δεδνκέλα, γηα ηελ 

δεκηνπξγία ησλ κνληέισλ γεσεηδνχο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ κέζεο 

γεσγξαθηθέο ζπληεηαγκέλεο θ0 ,ι0 γηα ηελ πεξηνρή κειέηεο. 

Οη γεσγξαθηθέο ζπληεηαγκέλεο θ0 ,ι0 ππνινγίζηεθαλ απφ ηνλ κέζν φξν 

ηεο κέγηζηεο θαη ηεο ειάρηζηεο ηηκήο θαη νη ηηκέο ηνπο είλαη: 

θ0 = 37°.98935233  θαη  ι0 = 23°.73298209 
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Κσδηθφο 

εκείνπ 

 θ ζε κνίξεο 

(WGS 84) 

 ι ζε κνίξεο 

(WGS 84) 
θ ζε rad (WGS 84) ι ζε rad (WGS 84)  Ν(m) 

1' 37.98382537 23.72810957 0.662942815209053 0.414133637270476 38.440 

11' 37.97533174 23.72936201 0.662794573400107 0.414155496472160 38.398 

16' 37.98161144 23.72839589 0.662904174841145 0.414138634497190 38.434 

17' 37.98217690 23.72742496 0.662914043979933 0.414121688571884 38.444 

20' 37.97061576 23.73202303 0.662712264021649 0.414201940032621 38.418 

26' 37.97341750 23.71816569 0.662761163609434 0.413960083824053 38.361 

31' 37.97848863 23.71610131 0.662849671524731 0.413924053596040 38.378 

37' 37.98450890 23.71249863 0.662954745058090 0.413861174968145 38.585 

40' 37.98600226 23.71647624 0.662980809107007 0.413930597359005 38.370 

77' 37.97922838 23.75346554 0.662862582597872 0.414576182432013 38.521 

89' 37.97595263 23.74676362 0.662805409974900 0.414459211861808 38.492 

92' 37.97588946 23.73649904 0.662804307450411 0.414280061144473 38.443 

101' 37.96557046 23.74671359 0.662624206924898 0.414458338673583 38.428 

105' 37.96677847 23.73803095 0.662645290676795 0.414306798017817 38.441 

107' 37.96941484 23.73963744 0.662691304013596 0.414334836557718 38.430 

108' 37.96962824 23.74051219 0.662695028546220 0.414350103825350 38.444 

109' 37.97115132 23.73612379 0.662721611306991 0.414273511796455 38.445 

110' 37.97416175 23.74161598 0.662774153222392 0.414369368595100 38.452 

120' 37.96756743 23.73021522 0.662659060626462 0.414170387795871 38.297 

122' 37.96448033 23.73558096 0.662605180567123 0.414264037625676 38.417 

4' 37.98328528 23.73053320 0.662933388860296 0.414175937593826 38.373 

5' 37.98092398 23.73300664 0.662892176400669 0.414219107265677 38.438 

6' 37.97971521 23.73395368 0.662871079384270 0.414235636231825 38.475 

8' 37.97761336 23.73541164 0.662834395181387 0.414261082434187 38.434 

56' 37.99166753 23.73109336 0.663079686721522 0.414185714230164 38.526 

57' 37.98931391 23.73175961 0.663038608303181 0.414197342486305 38.503 

58' 37.98805584 23.73105468 0.663016650839460 0.414185039136809 38.498 

61' 37.99106571 23.73487991 0.663069182981017 0.414251801994955 38.526 

68' 37.98372216 23.73849368 0.662941013854732 0.414314874179865 38.508 

86' 37.98249989 23.73938048 0.662919681218884 0.414330351759672 38.483 

87' 37.98360396 23.73883013 0.662938950875557 0.414320746340134 38.507 

133' 37.99213564 23.73142869 0.663087856782283 0.414191566842745 38.511 

141' 38.01277576 23.73305319 0.663448094834290 0.414219919716443 38.623 

143' 38.01394383 23.73525217 0.663468481501684 0.414258299157629 38.528 

144' 38.01422433 23.73526243 0.663473377150235 0.414258478228410 38.624 

150' 38.00522507 23.73693469 0.663316310432992 0.414287664671360 38.627 

160' 37.99504350 23.73874760 0.663138608513470 0.414319305919902 38.503 

Πίλαθαο 4.2:Οη γεσγξαθηθέο ζπληεηαγκέλεο ησλ θνξπθψλ ζην 

WGS84(GRS80) θαη ην πςφκεηξν ηνπ γεσεηδνχο. 
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4.3.1. Πξνζαξκνγή ζε απιή επίπεδε επηθάλεηα 

Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο εμίζσζεο ηνπ επηπέδνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 32 

απφ ηα ζεκεία ηνπ δηθηχνπ, ελψ ηα ππφινηπα 5 παξέκεηλαλ εθηφο, ψζηε λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα έιεγρν ησλ απνηειεζκάησλ. 

Ζ εμίζσζε πνπ πεξηγξάθεη ηελ απιή επίπεδε επηθάλεηα είλαη ηεο 

κνξθήο: 

                                   Ν=α0+α1(θi-θ0)+α2 (ιi-ι0)                              (4.3) 

φπνπ  

Ν: ην πςφκεηξν ηνπ γεσεηδνχο 

θi,ιi: νη γεσγξαθηθέο ζπληεηαγκέλεο ηνπ ζεκείνπ 

θ0 ,ι0: κέζεο γεσγξαθηθέο ζπληεηαγκέλεο γηα ηελ πεξηνρή κειέηεο 

α0 ,α1 ,α2: νη άγλσζηεο παξάκεηξνη ηνπ επηπέδνπ 

Σα άγλσζηα ζηνηρεία πνπ ππνινγίζηεθαλ είλαη νη παξάκεηξνη α0 ,α1 ,α2, 

νη ζπληειεζηέο ησλ αγλψζησλ είλαη νη ηηκέο 1, (θi-θ0), (ιi-ι0) θαη σο 

κεηξήζεηο ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη ηηκέο Ν. 

Οη ηηκέο ησλ αγλψζησλ ζπληειεζηψλ πνπ πξνέθπςαλ κεηά απφ ηελ 

εθαξκνγή ηεο Μ.Δ.Σ., θαζψο θαη ην a posteriori ηππηθφ ζθάικα ηνπ 

κνληέινπ, θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα 4.3 πνπ αθνινπζεί. 

ζ0 (m) ± 0.048 

  

ζαi *Z95 Απνηέιεζκα 

α0 (m) 38.4937 ζα0 (m) ± 0.0097 0.019030985 Ηζρχεη 

α1 252.7577 ζα1 ± 39.9816 78.36397189 Ηζρχεη 

α2 152.5094 ζα2 ± 56.8192 111.3657177 Ηζρχεη 

Πίλαθαο 4.3: Οη άγλσζηεο παξάκεηξνη γηα ηελ απιή επίπεδε επηθάλεηα, νη 

αβεβαηφηεηεο ηνπο θαη ν ζηαηηζηηθφο έιεγρνο απηψλ. 

Δπνκέλσο, ε εμίζσζε ηνπ κνληέινπ είλαη: 

Ν = 38.4937+252.7577 (θi-θ0)+ 152.5094 (ιi-ι0)                        (4.4) 
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Έλαο πξψηνο έιεγρνο πνπ κπνξεί λα γίλεη, ψζηε λα δηαπηζησζεί πφζν 

αμηφπηζηεο είλαη νη ηηκέο πνπ πξνέθπςαλ γηα ηηο άγλσζηεο παξακέηξνπο 

είλαη ν κνλνδηάζηαηνο ζηαηηζηηθφο έιεγρνο. Ο έιεγρνο απηφο εθαξκφζζεθε 

γηα θάζε έλα ζπληειεζηή ηεο εμίζσζεο, γηα επίπεδν εκπηζηνζχλεο 95%. 

Έηζη ζα πξέπεη λα ηζρχεη: 

ζα0 * z95 <α0      

ζα1 * z95 <α1 

ζα2 * z95 <α2 

φπνπ z95 =1,96. 

ηνλ πίλαθα 4.3 παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ απηνχ κε 

αξηζκεηηθέο ηηκέο θαη θαίλεηαη γηα πνηεο παξακέηξνπο ηζρχεη θαη γηα πνηεο 

φρη. 

Ο ζεκαληηθφηεξνο έιεγρνο, φκσο, πνπ έγηλε είλαη ε εθαξκνγή ηεο 

εμίζσζεο πνπ πξνέθπςε, ζηα 5 ζεκεία ηνπ δηθηχνπ πνπ έρνπλ επηιεγεί. Σα 

απνηειέζκαηα θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα 4.5. 

Κσδηθφο 

εκείνπ 

Ν (m) απφ κεηξήζεηο 

(1) 

N (m) απφ εμίζσζε (4.4) 

(2) 

ΓΝ (cm) 

(3)=(1)-(2) 

105' 38.441 38.408 3.3 

110' 38.452 38.450 0.2 

17' 38.444 38.447 -0.3 

87' 38.507 38.484 2.3 

141' 38.623 38.597 2.6 

Πίλαθαο 4.4: Σα πςφκεηξα ηνπ γεσεηδνχο απφ ηελ εμίζσζε (4.4) θαη νη 

δηαθνξέο ηνπο κε ηα ππνινγηζζέληα απφ ηηο κεηξήζεηο. 

Απφ ηνλ πίλαθα 4.4 παξαηεξείηαη φηη νη δηαθνξέο ησλ απνρψλ ηνπ 

γεσεηδνχο πνπ πξνέθπςαλ απφ ηνπο δχν απηνχο δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο 

πξνζδηνξηζκνχ είλαη κηθξέο. Ζ κεγαιχηεξε εκθαλίδεηαη ζηελ θνξπθή 105΄ 

θαη ηζνχηαη κε 3.3 cm, ελψ ε κηθξφηεξε είλαη 0.2 cm θαη αθνξά ην ζεκείν 

110΄. 
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χκθσλα κε φια ηα παξαπάλσ ζηνηρεία, ε πξνζαξκνγή ηεο απιήο 

επίπεδεο επηθάλεηαο κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί ηθαλνπνηεηηθή. Έλαο 

ζεκαληηθφο παξάγνληαο ζηνλ νπνίν νθείιεηαη ε θαιή πξνζαξκνγή ηνπ 

επηπέδνπ είλαη ε κηθξή έθηαζε ηεο πεξηνρήο (11-12km
2
). 

 

4.3.2. Πξνζαξκνγή ζε δηγξακκηθή επηθάλεηα 

Ζ εμίζσζε πνπ πεξηγξάθεη ηελ δηγξακκηθή επηθάλεηα είλαη ε εμήο: 

Ν=α0+α1(θi-θ0)+α2 (ιi-ι0)+α3 (θi –θ0)(ιi –ι0)                                     (4.5) 

φπνπ  

Ν: ην πςφκεηξν ηνπ γεσεηδνχο 

θi,ιi: νη γεσγξαθηθέο ζπληεηαγκέλεο ηνπ ζεκείνπ 

θ0 ,ι0: κέζεο γεσγξαθηθέο ζπληεηαγκέλεο γηα ηελ πεξηνρή κειέηεο 

α0 ,α1 ,α2,α3: νη άγλσζηεο παξάκεηξνη ηεο επηθάλεηαο 

Σα άγλσζηα ζηνηρεία πνπ ππνινγίζηεθαλ είλαη νη παξάκεηξνη α0 ,α1 

,α2,α3, νη ζπληειεζηέο ησλ αγλψζησλ είλαη νη ηηκέο 1,(θi-θ0),(ιi-ι0) (θi –θ0) 

(ιi –ι0) θαη ζαλ κεηξήζεηο ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη ηηκέο Ν. 

Οη ηηκέο ησλ αγλψζησλ ζπληειεζηψλ πνπ πξνέθπςαλ κεηά απφ ηελ 

εθαξκνγή ηεο Μ.Δ.Σ., θαζψο θαη ην a posteriori ηππηθφ ζθάικα ηνπ 

κνληέινπ, θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα 4.6. πνπ αθνινπζεί. 

ζ0 (m) ± 0.047 

  

ζαi *Z95 (θαηά απφιπηε ηηκή) Απνηέιεζκα 

α0 (m) 38.4967 ζα0 (m) ± 0.0096 0.0188 Ηζρχεη 

α1 292.6728 ζα1 ± 45.6815 89.5357 Ηζρχεη 

α2 1.7080 ζα2 ± 106.362 208.4695  Γελ ηζρχεη 

α3 -876045.8543 ζα3 ± 528234.9836 1035340.5679  Γελ ηζρχεη 

Πίλαθαο 4.5:Οη άγλσζηνη ζπληειεζηέο γηα ηελ δηγξακκηθή επηθάλεηα, νη 

αβεβαηφηεηεο ηνπο θαη ν ζηαηηζηηθφο έιεγρνο. 

Έηζη, ε εμίζσζε πνπ πεξηγξάθεη ην κνληέιν ηεο δηγξακκηθήο επηθάλεηαο 

είλαη:  
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Ν=38.4967+292.6728(θi-θ0)+1.7080(ιi-ι0)-876045.8543(θi–θ0)(ιi–ι0)    (4.6)                     

Ο κνλνδηάζηαηνο ζηαηηζηηθφο έιεγρνο ησλ ζπληειεζηψλ ηεο εμίζσζεο 

ηεο δηγξακκηθήο επηθάλεηαο παξνπζηάδεηαη ζηνλ πίλαθα 4.5, ζηνλ νπνίν 

θαίλεηαη θαη πνηνη απφ ηνπο ζπληειεζηέο αληαπνθξίλνληαη ζεηηθά ζηνλ 

έιεγρν απηφ. 

Οη ηηκέο ηνπ γεσεηδνχο πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ εθαξκνγή ηεο εμίζσζεο 

(4.6) θαη νη δηαθνξέο κε ηα πςφκεηξα ηνπ γεσεηδνχο πνπ είραλ αξρηθά 

πξνζδηνξηζηεί είλαη: 

Κσδηθφο 

εκείνπ 

Ν (m) απφ κεηξήζεηο 

(1) 

N (m) απφ εμίζσζε (4.6) 

(2) 

ΓΝ (cm) 

(3)=(1)-(2) 

105' 38.441 38.412 2.9 

110' 38.452 38.454 -0.2 

17' 38.444 38.449 -0.5 

87' 38.507 38.476 3.1 

141' 38.623 38.616 0.7 

Πίλαθαο 4.6: Σα πςφκεηξα ηνπ γεσεηδνχο απφ ηελ εμίζσζε (4.6) θαη νη 

δηαθνξέο ηνπο απφ απηά πνπ πξνέθπςαλ απφ ηηο κεηξήζεηο. 

Οη δηαθνξέο ζηηο ηηκέο ηνπ γεσεηδνχο πνπ παξνπζηάδνληαη εθαξκφδνληαο 

ηελ εμίζσζε ηεο δηγξακκηθήο επηθάλεηαο, εκθαλίδνληαη ζηα ίδηα επίπεδα κε 

απηέο ηεο απιήο επίπεδεο επηθάλεηαο. Ζ κέγηζηε ηηκή ηεο δηαθνξάο είλαη 

3.1cm, ελψ ε ειάρηζηε 0.2 cm. 

Σν ζπκπέξαζκα πνπ κπνξεί λα εμαρζεί είλαη φηη, παξφιν πνπ νη δχν 

ζπληειεζηέο α2 θαη α3 δελ αληαπνθξίλνληαη ζηνλ κνλνδηάζηαην ζηαηηζηηθφ 

έιεγρν, ελ ηέιεη ε πξνζαξκνγή ηεο δηγξακκηθήο επηθάλεηαο ζηα ππάξρνληα 

δεδνκέλα είλαη ηθαλνπνηεηηθή. Απηφ κπνξεί λα θαλεί θαη απφ ηελ ηηκή ηνπ 

ζπληειεζηή α0, ε νπνία πιεζηάδεη θαηά πνιχ ηηο ηηκέο ηνπ πςνκέηξνπ ηνπ 

γεσεηδνχο.  
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4.3.3. Πξνζαξκνγή ζε θακπύιε επηθάλεηα 2
νπ

 βαζκνύ 

Ζ θακπχιε επηθάλεηα 2
νπ

 βαζκνχ είλαη κία πνιχπινθε επηθάλεηα, κε 

αξθεηνχο ζπληειεζηέο. Ζ εμίζσζε πνπ ηελ πεξηγξάθεη είλαη ε αθφινπζε: 

Ν=α0+α1(θi-θ0)+α2(ιi-ι0)+α3(θi –θ0)
2
+α4(ιi –ι0)

2
+α5(θi –θ0)(ιi –ι0)   (4.7) 

φπνπ  

Ν: ην πςφκεηξν ηνπ γεσεηδνχο 

θi,ιi: νη γεσγξαθηθέο ζπληεηαγκέλεο ηνπ ζεκείνπ 

θ0 ,ι0: κέζεο γεσγξαθηθέο ζπληεηαγκέλεο γηα ηελ πεξηνρή κειέηεο 

α0 ,α1 ,α2,α3,α4,α5: νη άγλσζηεο παξάκεηξνη ηεο θακπχιεο 

Σα άγλσζηα ζηνηρεία πνπ ππνινγίζηεθαλ είλαη νη παξάκεηξνη α0 ,α1 

,α2,α3,α4,α5,  νη ζπληειεζηέο ησλ αγλψζησλ είλαη νη ηηκέο 1,(θi-θ0),(ιi-ι0), (θi 

–θ0)
2
, (ιi –ι0)

2
, (θi –θ0)(ιi –ι0) θαη ζαλ κεηξήζεηο ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη ηηκέο 

Ν. 

Σα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ εθηέιεζε ηεο Μ.Δ.Σ. 

παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 4.7 πνπ αθνινπζεί. 

ζ0 (m) ± 0.047 

  

ζαi *Z95 (θαηά απφιπηε ηηκή) Απνηέιεζκα 

α0 (m) 38.4951 ζα0 (m) ± 0.014 0.0266 Ηζρχεη 

α1 288.6374 ζα1 ± 46.061 90.2792 Ηζρχεη 

α2 68.7222 ζα2 ± 116.652 228.6372  Γελ ηζρχεη 

α3 -87705.5767 ζα3 ± 140486.550 275353.6387  Γελ ηζρχεη 

α4 297630.3076 ζα4 ± 246421.553 482986.2437  Γελ ηζρχεη 

α5 -634852.3826 ζα5 ± 558441.922 1094546.1662  Γελ ηζρχεη 

Πίλαθαο 4.7: Οη άγλσζηνη ζπληειεζηέο γηα ηελ θακπχιε επηθάλεηα 2νπ 

βαζκνχ, νη αβεβαηφηεηεο ηνπο θαη ν ζηαηηζηηθφο έιεγρνο. 

Ζ ηειηθή εμίζσζε πνπ πεξηγξάθεη ηελ θακπχιε επηθάλεηα 2
νπ

 βαζκνχ 

είλαη ε παξαθάησ: 

Ν=38.4951+288.6374(θi-θ0)+68.7222(ιi-ι0)-87705.5767(θi–θ0)
2
 

+297630.3076 (ιi –ι0)
2
-634852.3826 (θi –θ0)(ιi –ι0)                             (4.8) 
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Ο κνλνδηάζηαηνο ζηαηηζηηθφο έιεγρνο γηα φιεο ηηο άγλσζηεο 

παξακέηξνπο ηεο εμίζσζεο πνπ πξνζδηνξίζηεθαλ, παξνπζηάδεηαη ζηνλ 

πίλαθα 4.7. 

Παξαηεξψληαο ηνλ πίλαθα 4.7 γίλεηαη εχθνια θαλεξφ ην γεγνλφο φηη 

κφλνλ νη παξάκεηξνη α0 θαη α1 αληαπνθξίλνληαη κε επηηπρία ζηνλ ζηαηηζηηθφ 

απηφ έιεγρν. Οη ππφινηπνη 4 παξάκεηξνη (α2,α3,α4,α5) παξνπζηάδνπλ πνιχ 

κεγάια ζθάικαηα, ηα νπνία έρνπλ ηηκή πνιχ κεγαιχηεξε απφ ηελ ηηκή ηεο 

ίδηαο ηεο παξακέηξνπ.  

Απηφ είλαη θάηη πνπ δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα θαη ακθηβνιίεο, γηα ην θαηά 

πφζν ε ζπγθεθξηκέλε επηθάλεηα αληαπνθξίλεηαη ζσζηά ζηελ πεξηνρή 

κειέηεο. Πεξηζζφηεξα ζπκπεξάζκαηα κπνξνχλ λα εμαρζνχλ κε ηελ 

εθαξκνγή ηεο εμίζσζεο (4.8) ζηα δεδνκέλα ησλ 5 ζεκείσλ ηνπ δηθηχνπ πνπ 

έρνπλ παξακείλεη, ψζηε λα γίλεη ν έιεγρνο ησλ ηηκψλ ηνπ γεσεηδνχο.  

ηνλ πίλαθα 4.8 θαίλνληαη νη ηηκέο απηέο θαη νη δηαθνξέο ηνπο κε ηηο ήδε 

γλσζηέο ηηκέο ηνπ πςνκέηξνπ ηνπ γεσεηδνχο ζηα 5 ζεκεία ηνπ δηθηχνπ. 

Κσδηθφο 

εκείνπ 

Ν (m) απφ κεηξήζεηο 

(1) 

N (m) απφ εμίζσζε (4.8) 

(2) 

ΓΝ (cm) 

(3)=(1)-(2) 

105' 38.441 38.398 4.3 

110' 38.452 38.455 -0.2 

17' 38.444 38.446 -0.2 

87' 38.507 38.482 2.5 

141' 38.623 38.598 2.5 

Πίλαθαο 4.8: Σα πςφκεηξα ηνπ γεσεηδνχο απφ ηελ εμίζσζε (4.8) θαη νη 

δηαθνξέο ηνπο απφ απηά πνπ πξνέθπςαλ απφ ηηο κεηξήζεηο. 

Παξά ηα πξνβιήκαηα πνπ εθθξάζηεθαλ παξαπάλσ γηα ηηο ηηκέο ησλ 

αγλψζησλ παξακέηξσλ θαη θπξίσο γηα ηηο αβεβαηφηεηεο ηνπο, νη ηηκέο ησλ 

πςνκέηξσλ ηνπ γεσεηδνχο πνπ πξνθχπηνπλ, πιεζηάδνπλ θαηά πνιχ ηηο ηηκέο 

πνπ πξνέθπςαλ εθαξκφδνληαο ηελ ζρέζε  (4.1), ρξεζηκνπνηψληαο ηα 

γεσκεηξηθά θαη ηα νξζνκεηξηθά πςφκεηξα ησλ θνξπθψλ. 

πλεπψο, παξά ηελ χπαξμε κίαο κηθξήο έλζηαζεο, ιφγσ ηεο 

αβεβαηφηεηαο ησλ πεξηζζνηέξσλ ζπληειεζηψλ ηεο εμίζσζεο, κπνξεί λα 

εηπσζεί φηη ε πξνζέγγηζε πνπ έγηλε ζηα δεδνκέλα απφ ηελ θακπχιε 
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επηθάλεηα 2
νπ

 βαζκνχ, έδσζε, ίζσο θαη αλέιπηζηα, πνιχ θνληηλέο ηηκέο ζην 

πςφκεηξν ηνπ γεσεηδνχο, ζηηο θνξπθέο πνπ εθαξκφζηεθε. 

Αξηζκεηηθά νη δηαθνξέο πνπ πξνέθπςαλ είλαη πεξίπνπ ίζεο κε απηέο ησλ 

πξνεγνχκελσλ 2 επηθαλεηψλ. Ζ κέγηζηε δηαθνξά εκθαλίδεηαη ζηελ θνξπθή 

105΄ θαη είλαη ίζε κε 4.3 cm θαη ε κηθξφηεξε ζηηο θνξπθέο 17΄ θαη 110΄ θαη 

ηζνχηαη κε -0.2 cm. 

Μία ηειεπηαία πξνζαξκνγή ζα γίλεη ζε θακπχιε επηθάλεηα 3
νπ

 βαζκνχ, 

ηα απνηειέζκαηα ηεο νπνίαο ελδηαθέξνπλ πνιχ, κεηά απφ ηελ πξνζαξκνγή 

πνπ έιαβε ρψξα ζηελ θακπχιε επηθάλεηα 2
νπ

 βαζκνχ θαη κεηά απφ ηα 

απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ. 

4.3.4. Πξνζαξκνγή ζε θακπύιε επηθάλεηα 3
νπ

 βαζκνύ 

Ζ θακπχιε επηθάλεηα 3
νπ

 βαζκνχ απνηειεί κία αθφκα πην πνιχπινθε 

επηθάλεηα ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε, απηή ηνπ 2
νπ

 βαζκνχ. Ζ εμίζσζε 

ηεο πεξηιακβάλεη πνιιέο άγλσζηεο παξακέηξνπο θαη ε κνξθή ηεο είλαη ε 

αθφινπζε: 

Ν=α0+α1(θi-θ0)+α2(ιi-ι0)+α3(θi –θ0)
2
+α4(ιi –ι0)

2
+α5(θi –θ0)(ιi –ι0)+α6  

(θi –θ0)
3
+α7(ιi –ι0)

3
+α8(θi –θ0)

2
(ιi-ι0)+α9(θi-θ0)(ιi –ι0)

3
                          (4.9) 

φπνπ  

Ν: ην πςφκεηξν ηνπ γεσεηδνχο 

θi,ιi: νη γεσγξαθηθέο ζπληεηαγκέλεο ηνπ ζεκείνπ 

θ0 ,ι0: κέζεο γεσγξαθηθέο ζπληεηαγκέλεο γηα ηελ πεξηνρή κειέηεο 

α0 ,α1 ,α2,α3,α4,α5,α6,α7,α8,α9: νη άγλσζηεο παξάκεηξνη ηεο θακπχιεο 

Σα άγλσζηα ζηνηρεία πνπ ππνινγίζηεθαλ είλαη νη παξάκεηξνη α0 ,α1 

,α2,α3,α4,α5, α6,α7,α8,α9,  νη ζπληειεζηέο ησλ αγλψζησλ είλαη νη ηηκέο 1,(θi-

θ0),(ιi-ι0),(θi –θ0)
2
,(ιi –ι0)

2
,(θi –θ0)(ιi –ι0), (θi –θ0)

3
, (ιi –ι0)

3
, (θi –θ0)

2
(ιi-

ι0),(θi-θ0)(ιi –ι0)
3
 θαη σο κεηξήζεηο ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη ηηκέο Ν. 

Οη ηηκέο ησλ αγλψζησλ παξακέηξσλ ηεο εμίζσζεο ηεο θακπχιεο είλαη: 
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ζ0 (m) ± 0.043 

  

ζαi *Z95 (θαηά απφιπηε ηηκή) Απνηέιεζκα 

α0 (m) 38.4982 ζα0 (m) ± 0.014 0.0274 Ηζρχεη 

α1 405.6561 ζα1 ± 134.759 264.1276 Ηζρχεη 

α2 413.7572 ζα2 ± 210.519 412.6165 Ηζρχεη 

α3 -27933.1225 ζα3 ± 221986.713 435093.9584  Γελ ηζρχεη 

α4 430323.9804 ζα4 ± 284304.026 557235.8908  Γελ ηζρχεη 

α5 -1352237.5117 ζα5 ± 1640490.526 3215361.4301  Γελ ηζρχεη 

α6 -681092899.2718 ζα6 ± 699900584.469 1371805145.5587  Γελ ηζρχεη 

α7 -3643930921.6118 ζα7 ± 2913168027.433 5709809333.7680  Γελ ηζρχεη 

α8 -3104002364.4827 ζα8 ± 3754557004.946 7358931729.6933  Γελ ηζρχεη 

α9 2325599595700.0000 ζα9 ± 18315411889214 35898207302859.4000  Γελ ηζρχεη 

Πίλαθαο 4.9: Οη ηηκέο ησλ άγλσζησλ ζπληειεζηψλ γηα ηελ θακπχιε επηθάλεηα 

3νπ βαζκνχ, νη αβεβαηφηεηεο ηνπο θαη ν ζηαηηζηηθφο έιεγρνο. 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα απφ ηνλ πίλαθα 4.9, ε εμίζσζε ηεο 

θακπχιεο επηθάλεηαο 3
νπ

 βαζκνχ ζα είλαη: 

Ν=38.4982+405.6561 (θi-θ0)+ 413.7572 (ιi-ι0) -27933.1225 (θi –

θ0)
2
+430323.9804 (ιi–ι0)

2
-1352237.5117 (θi–θ0)(ιi –ι0) -681092899.2718 

(θi –θ0)
3
-3643930921.6118 (ιi –ι0)

3
-3104002364.4827 (θi –θ0)

2
(ιi-ι0)+ 

2325599595700.0000 (θi-θ0)(ιi –ι0)
3                                                                                 

(4.10) 

Σα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ κνλνδηάζηαηνπ 

ζηαηηζηηθνχ ειέγρνπ ζε φινπο ηνπο ζπληειεζηέο ηεο εμίζσζεο 4.10, 

παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 4.9. 

Σα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηνλ ζηαηηζηηθφ έιεγρν δείρλνπλ 

φηη νη ηηκέο ησλ παξακέηξσλ ηεο εμίζσζεο, δελ κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ 

αμηφπηζηεο, ιφγσ ησλ κεγάισλ αβεβαηνηήησλ ηνπο. Σν απνηέιεζκα απηφ 

ήηαλ αλακελφκελν, αθνχ θαη ζηελ θακπχιε επηθάλεηα 2
νπ

 βαζκνχ ζπλέβε 

θάηη αλάινγν κε ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ζπληειεζηέο. 

Οη επηθάλεηεο απηέο αληαπνθξίλνληαη θαιχηεξα ζε πεξηνρέο κεγάιεο 

έθηαζεο, φπνπ ε θακππιφηεηα ηεο Γεο δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί ακειεηέα. 

ηελ ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη ηα πςφκεηξα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ 

εμίζσζε (4.10) θαη ηα νπνία παξνπζηάδνπλ ην πεξηζζφηεξν ελδηαθέξνλ, 

ψζηε λα εμαρζεί έλα πην ζίγνπξν ζπκπέξαζκα γηα ηελ πξνζαξκνγή ηεο 

θακπχιεο επηθάλεηαο 3
νπ

 βαζκνχ, ζην δίθηπν ησλ Αζελψλ. 
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Κσδηθφο 

εκείνπ 

Ν (m) απφ 

κεηξήζεηο (1) 

N (m) απφ εμίζσζε (4.10) 

(2) 

ΓΝ (cm) 

(3)=(1)-(2) 

105' 38.441 38.417 2.4 

110' 38.452 38.480 -2.8 

17' 38.444 38.404 4.0 

87' 38.507 38.511 -0.4 

141' 38.623 38.612 1.1 

Πίλαθαο 4.10: Σα πςφκεηξα ηνπ γεσεηδνχο απφ ηελ εμίζσζε (4.10) θαη νη 

δηαθνξέο ηνπο απφ απηά πνπ πξνέθπςαλ απφ ηηο κεηξήζεηο. 

Κάηη παξφκνην κε ηελ πξνεγνχκελε επηθάλεηα πνπ εθαξκφζηεθε 

ζπκβαίλεη θαη ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε. Παξά ην φηη νη ζπληειεζηέο 

παξνπζηάδνπλ πνιχ κεγάιεο αβεβαηφηεηεο, ηα πςφκεηξα ηνπ γεσεηδνχο 

εκθαλίδνληαη πνιχ θνληά ζηηο πξαγκαηηθέο ηηκέο ηνπο. 

Ζ κέγηζηε δηαθνξά ζε απηήλ ηελ επηθάλεηα εκθαλίδεηαη αληίζηνηρε κε 

φιεο ηηο πξνεγνχκελεο θαη ηζνχηαη κε 4 cm, φπσο θαη ε ειάρηζηε βξίζθεηαη 

ζηα ίδηα επίπεδα κε ηηκή ίζε κε -0.4cm. 

Δίλαη αμηνζεκείσην ην γεγνλφο φηη παξά ηηο αβεβαηφηεηεο ησλ 

ζπληειεζηψλ ηεο εμίζσζεο θαη ην φηη ε επηθάλεηα απηή είλαη αξθεηά 

πνιχπινθε γηα λα εθαξκνζηεί ζε κία πεξηνρή κε ηελ ζπγθεθξηκέλε έθηαζε, 

ηα απνηειέζκαηα ησλ πςνκέηξσλ ηνπ γεσεηδνχο δείρλνπλ ην αληίζεην. 

Αθφκα, ην a posteriori ηππηθφ ζθάικα γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε επηθάλεηα 

εκθαλίδεηαη ιίγν κηθξφηεξν απφ απηά ησλ ππνινίπσλ επηθαλεηψλ, αιιά κε 

κία δηαθνξά πνπ κπνξεί λα ζεσξεζεί ακειεηέα θαη επνκέλσο βξίζθεηαη ζηα 

ίδηα επίπεδα κε φια ηα ππφινηπα a posteriori ηππηθά ζθάικαηα. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5 

ΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟ ΤΦΟΜΔΣΡΧΝ ΓΔΧΔΗΓΟΤ ΑΠΟ 

ΣΟ EGM08 

 

5.1.  Πξνζδηνξηζκόο πςνκέηξνπ γεσεηδνύο από EGM08 

Σν EGM08, φπσο αλαθέξεηαη θαη ζην θεθάιαην 1 ηνπ ηεχρνπο, είλαη έλα 

παγθφζκην κνληέιν γεσεηδνχο. Αλαπηχρζεθε απφ ηελ Υαξηνγξαθηθή 

Τπεξεζία ησλ Ζ.Π.Α. ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Nasa θαη ην παλεπηζηήκην ηνπ 

Ohio θαη είλαη πιήξσο αλαπηπγκέλν ζε βαζκφ θαη ηάμε 2159. 

1. Σν EGM08 είλαη έλα κνληέιν, ην νπνίν ππνινγίδεη ηελ απνρή Ν ηνπ 

γεσεηδνχο ζε πεξηνρέο ζε νιφθιεξν ηνλ πιαλήηε. Ζ αβεβαηφηεηα 

πξνζδηνξηζκνχ ηνπ πςνκέηξνπ ηνπ γεσεηδνχο ρξεζηκνπνηψληαο ην 

EGM08 αλέξρεηαη ζηα ±22 cm. [Αιεβηδάθνπ Δ.-Γ., 2010] 

Σα ζηνηρεία πνπ ρξεηάδεηαη λα εηζαρζνχλ ζην κνληέιν απηφ σο δεδνκέλα, 

είλαη νη γεσγξαθηθέο ζπληεηαγκέλεο (θ,ι) ηνπ ζεκείνπ ζην WGS84, ην 

γεσκεηξηθφ ηνπ πςφκεηξν h θαη ην νξζνκεηξηθφ πςφκεηξν H. Με απηά ηα 

δεδνκέλα εηζφδνπ ην κνληέιν δίλεη σο απνηέιεζκα ην πςφκεηξν ηνπ 

γεσεηδνχο θαη κεξηθά άιια ζηνηρεία, φπσο ν ηζνδπλακηθφο αξηζκφο C, θιπ. 

Αθνχ πξνζδηνξηζηνχλ νη ηηκέο ηνπ γεσεηδνχο απφ ην EGM08, γηα ηα 37 

ζεκεία ηνπ δηθηχνπ, ζηελ ζπλέρεηα ζα ππνινγηζηνχλ νη δηαθνξέο ησλ ηηκψλ 

πνπ πξνέθπςαλ κε απηέο πνπ έρνπλ πξνζδηνξηζηεί απφ ηελ βαζηθή ζρέζε 

ηεο γεσδαηζίαο (4.1). 

Δπνκέλσο, εηζάγνληαο ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ θαη 

¨ηξέρνληαο¨ ην ινγηζκηθφ ηνπ κνληέινπ, πξνέθπςαλ ηα απνηειέζκαηα πνπ 

θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα 5.1. 
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Κσδηθφο 

εκείνπ 

Γεσγξαθηθφ 

Πιάηνο θ 

Γεσγξαθηθφ 

Μήθνο ι 

 Ν 
Δπίγεην 
(m) 

N 
EGM08 
(m) 

δΝεπηγ-

EGM08 (cm)  

 1' 37.98382537 23.72810957 38.440 39.068 -62.8 

 11' 37.97533174 23.72936201 38.398 39.059 -66.1 

 16' 37.98161144 23.72839589 38.434 39.065 -63.1 

 17' 37.98217690 23.72742496 38.444 39.062 -61.8 

 20' 37.97061576 23.73202303 38.418 39.061 -64.3 

 26' 37.97341750 23.71816569 38.361 39.006 -64.5 

 31' 37.97848863 23.71610131 38.378 39.008 -63.0 

 37' 37.98450890 23.71249863 38.585 39.005 -42.0 

 40' 37.98600226 23.71647624 38.370 39.024 -65.4 

 77' 37.97922838 23.75346554 38.521 39.167 -64.6 

 89' 37.97595263 23.74676362 38.492 39.134 -64.2 

 92' 37.97588946 23.73649904 38.443 39.090 -64.7 

 101' 37.96557046 23.74671359 38.428 39.115 -68.7 

 105' 37.96677847 23.73803095 38.441 39.080 -63.9 

 107' 37.96941484 23.73963744 38.430 39.092 -66.2 

 108' 37.96962824 23.74051219 38.444 39.097 -65.3 

 109' 37.97115132 23.73612379 38.445 39.080 -63.5 

 110' 37.97416175 23.74161598 38.452 39.109 -65.7 

 120' 37.96756743 23.73021522 38.297 39.048 -75.1 

 122' 37.96448033 23.73558096 38.417 39.065 -64.8 

 4' 37.98328528 23.73053320 38.373 39.077 -70.4 

 5' 37.98092398 23.73300664 38.438 39.084 -64.6 

 6' 37.97971521 23.73395368 38.475 39.086 -61.1 

 8' 37.97761336 23.73541164 38.434 39.088 -65.4 

 56' 37.99166753 23.73109336 38.526 39.094 -56.8 

 57' 37.98931391 23.73175961 38.503 39.093 -59.0 

 58' 37.98805584 23.73105468 38.498 39.088 -59.0 

 61' 37.99106571 23.73487991 38.526 39.108 -58.2 

 68' 37.98372216 23.73849368 38.508 39.111 -60.3 

 86' 37.98249989 23.73938048 38.483 39.113 -63.0 

 87' 37.98360396 23.73883013 38.507 39.112 -60.5 

 133' 37.99213564 23.73142869 38.511 39.096 -58.5 

 141' 38.01277576 23.73305319 38.623 39.140 -51.7 

 143' 38.01394383 23.73525217 38.528 39.150 -62.2 δΝκέζν (cm) 

144' 38.01422433 23.73526243 38.624 39.151 -52.7 -62.1 

150' 38.00522507 23.73693469 38.627 39.140 -51.3 ζδΝκέζν (cm) 

160' 37.99504350 23.73874760 38.503 39.130 -62.7 ± 5.8 

Πίλαθαο 5.1: Σν πςφκεηξν ηνπ γεσεηδνχο απφ ην EGM08 θαη ε  δηαθνξά ηνπ 

κε απηφ απφ ηηο επίγεηεο κεηξήζεηο. 
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Παξαηεξψληαο ηνλ παξαπάλσ πίλαθα, γίλεηαη αληηιεπηφ φηη νη δηαθνξέο 

κεηαμχ ησλ ηηκψλ ηνπ πςνκέηξνπ ηνπ γεσεηδνχο απφ ηηο δχν απηέο κεζφδνπο 

πξνζδηνξηζκνχ, είλαη αξθεηά κεγάιεο, ηεο ηάμεο ησλ -60 cm. Δπίζεο, νη 

δηαθνξέο πνπ πξνέθπςαλ παξνπζηάδνπλ έλαλ ζπζηεκαηηθφ ραξαθηήξα, δηφηη 

θπκαίλνληαη ζηα ίδηα επίπεδα γηα φιεο (πιελ κίαο) ηηο θνξπθέο ηνπ δηθηχνπ. 

Δπνκέλσο, ππνινγίζηεθε ν κέζνο φξνο ησλ δηαθνξψλ απηψλ θαη ε 

αβεβαηφηεηα ηνπ, γηα λα γίλεη κία ηππνπνίεζε ηεο δηαθνξάο απηήο. Ο κέζνο 

φξνο, φπσο παξνπζηάδεηαη ζηνλ πίλαθα 5.1 είλαη ίζνο κε -62.1 cm θαη ε 

αβεβαηφηεηά ηνπ ππνινγίζηεθε ίζε κε ± 5.8 cm. 

Έλα ζεκαληηθφ ιφγν γηα ηελ χπαξμε ησλ κεγάισλ απηψλ δηαθνξψλ 

απνηειεί ην γεγνλφο φηη ην EGM08 είλαη έλα παγθφζκην κνληέιν γεσεηδνχο, 

πνπ θαιχπηεη φιε ηελ έθηαζε ηεο Γεο θαη απηφ έρεη σο απνηέιεζκα λα κελ 

πξνζαξκφδεηαη θαιά ζε πεξηνρέο κε πνιχ έληνλν αλάγιπθν, φπσο είλαη 

απηφ ηεο Διιάδαο. 

 

5.2.  Δκπινπηηζκόο ηνπ παγθόζκηνπ κνληέινπ γεσεηδνύο EGM08 

ηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα πξνζδηνξίζηεθαλ νη δηαθνξέο ηεο απνρήο 

ηνπ γεσεηδνχο πνπ πξνέθπςαλ απφ ην παγθφζκην κνληέιν γεσεηδνχο θαη 

απφ ηελ αθαίξεζε ηνπ νξζνκεηξηθνχ απφ ην γεσκεηξηθφ πςφκεηξν ησλ 

θνξπθψλ. 

Μεγάιν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε κνληεινπνίεζε ησλ δηαθνξψλ απηψλ, 

κε ζθνπφ λα γίλεη έλαο εκπινπηηζκφο ηνπ παγθφζκηνπ κνληέινπ γεσεηδνχο. 

Με ηνλ φξν εκπινπηηζκφο νξίδεηαη ε δηαδηθαζία πξνζδηνξηζκνχ ηεο 

δηφξζσζεο δΝ πνπ πξέπεη λα γίλεη ζηελ ηηκή ηεο απνρήο ηνπ γεσεηδνχο, γηα 

θάζε ζεκείν φπσο πξνέξρεηαη απφ ην EGM08.  

Ο εκπινπηηζκφο απηφο ζα νδεγήζεη ζηελ βειηίσζε ηνπ κνληέινπ, ζηελ 

πεξηνρή ηεο Αζήλαο, κε απνηέιεζκα ε πξνζέγγηζε ηνπ πςνκέηξνπ ηνπ 

γεσεηδνχο λα γίλεηαη θαιχηεξα θαη αθξηβέζηεξα. 



 

122 
 

Γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπ κνληέινπ πνπ ζα ιεηηνπξγήζεη γηα εκπινπηηζκφ 

ηνπ EGM08, ρξεζηκνπνηήζεθε ε εμίζσζε ηνπ 3-παξακεηξηθνχ κνληέινπ 

πνπ είλαη ε εμήο: 

δΝ=Ν
GPS

-N
EGM08

=(h-H)-N
EGM08

=α0+α1(θi-θ0)+α2(ιi-ι0)                      (5.1) 

φπνπ  

Ν: ην πςφκεηξν ηνπ γεσεηδνχο 

θi,ιi: νη γεσγξαθηθέο ζπληεηαγκέλεο ηνπ ζεκείνπ 

θ0 ,ι0: κέζεο γεσγξαθηθέο ζπληεηαγκέλεο γηα ηελ πεξηνρή κειέηεο 

α0 ,α1 ,α2: νη άγλσζηεο παξάκεηξνη ηνπ κνληέινπ 

Καη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε εθαξκφζζεθε ε Μέζνδνο ησλ Διαρίζησλ 

Σεηξαγψλσλ, κε έκκεζεο παξαηεξήζεηο. Δπίζεο, ρξεζηκνπνηήζεθαλ 32 

θνξπθέο ηνπ δηθηχνπ θαη νη ππφινηπεο 5 έκεηλαλ εθηφο, ψζηε λα 

πξαγκαηνπνηεζεί έιεγρνο. Οη θνξπθέο απηέο είλαη νη ίδηεο κε εθείλεο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα έιεγρν ζηε δεκηνπξγία ησλ ηνπηθψλ κνληέισλ ηνπ 

γεσεηδνχο. 

Σα άγλσζηα ζηνηρεία πνπ ππνινγίζηεθαλ είλαη νη παξάκεηξνη α0 ,α1 ,α2, 

νη ζπληειεζηέο ησλ αγλψζησλ είλαη νη ηηκέο 1, (θi-θ0), (ιi-ι0) θαη σο 

κεηξήζεηο ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη ηηκέο δΝ. 

Οη ηηκέο ησλ αγλψζησλ ζπληειεζηψλ πνπ πξνέθπςαλ κεηά απφ ηελ 

εθαξκνγή ηεο Μ.Δ.Σ., θαζψο θαη ην a posteriori ηππηθφ ζθάικα ηεο 

εμίζσζεο, θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα 5.2 πνπ αθνινπζεί. 

ζ0 (m) ± 0.048 

  

ζαi *Z95 (θαηά απφιπηε ηηκή) Απνηέιεζκα 

α0 (m) -0.6042 ζα0 (m) ± 0.0091 0.018952807 Ηζρχεη 

α1 154.4318 ζα1 ± 37.3761 78.04205783 Ηζρχεη 

α2 -88.5433 ζα2 ± 52.8197 110.9082346  Γελ ηζρχεη 

Πίλαθαο 5.2: Οη ηηκέο ησλ άγλσζησλ παξακέηξσλ γηα ην 3-παξακεηξηθφ 

κνληέιν, γηα ηνλ εκπινπηηζκφ ηνπ EGM08. 

Έηζη, ε εμίζσζε πνπ πξνθχπηεη γηα ηνλ εκπινπηηζκφ ηνπ EGM08 είλαη ε 

αθφινπζε: 
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δΝ= -0.6042+154.4318 (θi-θ0) -88.5433 (ιi-ι0)                              (5.2) 

Αθφκε, εθαξκφζζεθε ν κνλνδηάζηαηνο ζηαηηζηηθφο έιεγρνο γηα ηηο ηηκέο 

ησλ άγλσζησλ παξακέηξσλ πνπ πξνέθπςαλ θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ 

παξνπζηάδνληαη επίζεο ζηνλ πίλαθα 5.2. 

Ο ζηαηηζηηθφο απηφο έιεγρνο δείρλεη φηη ε παξάκεηξνο α2 έρεη 

πξνζδηνξηζηεί κε πνιχ κεγάιε αβεβαηφηεηα. Μία θαιχηεξε εηθφλα, φκσο, 

ζα δψζνπλ ηα απνηειέζκαηα πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ηεο 

εμίζσζεο (5.2) ζηα 5 ζεκεία ηνπ δηθηχνπ, πνπ απνθαζίζηεθε λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηνλ έιεγρν ησλ απνηειεζκάησλ. 

ηνλ πίλαθα 5.4 παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα απφ ηελ εθαξκνγή 

ηεο εμίζσζεο (5.2). 

Κσδηθφο 

εκείνπ 

δΝ (cm) απφ κεηξήζεηο 

(1) 

δN (cm) απφ εμίζσζε (5.2) 

(2) 

ΓδΝ (cm) 

(3)=(1)-(2) 

105' -63.9 -67.3 3.4 

110' -65.7 -65.8 0.1 

17' -61.8 -61.5 -0.3 

87' -60.5 -62.9 2.4 

141' -51.7 -54.1 2.4 

Πίλαθαο 5.3: Σα απνηειέζκαηα απφ ηελ εθαξκνγή ηεο εμίζσζεο 5.2, γηα ηνλ 

εκπινπηηζκφ ηνπ EGM08. 

Παξαηεξείηαη απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα, φηη ην κνληέιν πνπ 

δεκηνπξγήζεθε, δίλεη ηηο πηζαλέο δηαθνξέο ζηελ ηηκή ηνπ πςνκέηξνπ ηνπ 

γεσεηδνχο απφ ην EGM08 θαη απφ ηελ δηαθνξά γεσκεηξηθνχ θαη 

νξζνκεηξηθνχ πςνκέηξνπ, κε πνιχ θαιή πξνζέγγηζε. Ζ πξνζέγγηζε απηή 

είλαη ηεο ηάμεο ησλ ιίγσλ εθαηνζηψλ, φπνπ ζηελ ρεηξφηεξε πεξίπησζε 

αλέξρεηαη ζε 3.4 cm γηα ηελ θνξπθή 105΄, ελψ ζηελ θαιχηεξε ζε 0.1 cm γηα 

ηελ θνξπθή 110΄. 

Δπνκέλσο, ην 3-παξακεηξηθφ απηφ κνληέιν πνπ δεκηνπξγήζεθε, 

πξνζεγγίδεη αξθεηά θαιά ηηο δηαθαηλφκελεο δηαθνξέο ησλ πςνκέηξσλ ηνπ 

γεσεηδνχο, κε ηνπο 2 δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο πξνζδηνξηζκνχ ηνπ, θαη κπνξεί 

λα ρξεζηκνπνηεζεί, ψζηε λα ππνινγηζηνχλ πςφκεηξα απφ ην EGM08 ζε 

επίγεηα. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ-ΠΡΟΣΑΔΗ 

 

6.1.  πκπεξάζκαηα 

Αληηθείκελν ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ 

πςνκέηξνπ ηνπ γεσεηδνχο, ζε κία αζηηθή θαη ππθλνθαηνηθεκέλε πεξηνρή, 

φπσο είλαη ε πφιε ησλ Αζελψλ. 

Δπίζεο, ε δεκηνπξγία ελφο ηνπηθνχ ράξηε γεσεηδνχο, γηα ηε 

ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή, απνηειεί έλα εμίζνπ ελδηαθέξνλ αληηθείκελν ηεο 

εξγαζίαο, ην νπνίν απνζθνπεί ζηνλ εκπινπηηζκφ ηεο γλψζεο ηνπ γεσεηδνχο 

ζε πεξηνρέο ηνπ ειιαδηθνχ ρψξνπ. 

Ζ κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ γεσκεηξηθψλ 

πςνκέηξσλ ησλ θνξπθψλ ηνπ δηθηχνπ θαη νδήγεζε ζηνλ ππνινγηζκφ ησλ 

πςνκέηξσλ ηνπ γεσεηδνχο, είλαη απηή ηνπ δνξπθνξηθνχ εληνπηζκνχ 

(ζρεηηθφο ζηαηηθφο) ρξεζηκνπνηψληαο δέθηεο δηπιήο ζπρλφηεηαο ηνπ 

ζπζηήκαηνο GPS.  

Σν πςνκεηξηθφ δίθηπν ησλ Αζελψλ, Πξναζηίσλ θαη Πεξηρψξσλ ηνπ 

1920 είλαη έλα δίθηπν, ην νπνίν ζέηεη εμ‟ αξρήο ζεκαληηθά πξνβιήκαηα 

ζηελ εθηέιεζε κεηξήζεσλ κε ηε κέζνδν ηνπ δνξπθνξηθνχ εληνπηζκνχ. Σα 

ζεκεία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δηθηχνπ δελ πξνζθέξνληαη γηα κεηξήζεηο κε ηε 

ζπγθεθξηκέλε κέζνδν, επεηδή είλαη ηνπνζεηεκέλα ζε πεξηνρέο 

ππθλνδνκεκέλεο κε ςειά θηήξηα. 

Πξνθεηκέλνπ ην παγθφζκην ζχζηεκα δνξπθνξηθνχ εληνπηζκνχ λα 

αληαπνθξηζεί ζε ηέηνηνπ είδνπο εξγαζίεο κε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη 

αμηνπηζηία, είλαη θαζνξηζηηθή ε ίδξπζε ησλ λέσλ θνξπθψλ, ζε επλντθφηεξεο 

ζέζεηο θνληά ζηηο αξρηθέο. ηηο λέεο ζέζεηο ππάξρεη αλνηρηφο νξίδνληαο θαη 

άξα απμεκέλνο αξηζκφο νξαηψλ δνξπθφξσλ (ηνπιάρηζηνλ 6 ή 7). Οη 

επηιεγείζεο ζέζεηο ησλ λέσλ θνξπθψλ, επεξέαζαλ θαζνξηζηηθά ηφζν ηελ 

αθξίβεηα φζν θαη ηελ αμηνπηζηία ησλ κεηξήζεσλ. Απηφ είλαη έλα πνιχ 
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ζεκαληηθφ ζηνηρείν ησλ εξγαζηψλ πεδίνπ, ην νπνίν απαηηεί ηδηαίηεξε 

πξνζνρή, ψζηε λα πξαγκαηνπνηεζνχλ θαιέο παξαηεξήζεηο. 

Σα ζπκπεξάζκαηα απφ ηελ ρξήζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο κεζφδνπ, γηα 

ηέηνηνπ είδνπο κεηξήζεηο, είλαη ηα εμήο: 

 Ζ κέζνδνο ηνπ ζρεηηθνχ ζηαηηθνχ εληνπηζκνχ, ε νπνία θαη 

ρξεζηκνπνηήζεθε, κπνξεί λα νδεγήζεη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ 

γεσκεηξηθνχ πςνκέηξνπ h κε ηθαλνπνηεηηθή αθξίβεηα πνπ 

θπκαίλεηαη απφ ±3mm (ειάρηζηε) έσο  ±4cm (κέγηζηε). 

 Σν Διιεληθφ χζηεκα Δληνπηζκνχ HEPOS κπνξεί λα βνεζήζεη 

ζεκαληηθά ζηελ εθηέιεζε κεηξήζεσλ κε δνξπθνξηθφ εληνπηζκφ 

θαζψο κεηψλεηαη ην θφζηνο θαη ν ρξφλνο  εθηέιεζεο ησλ 

κεηξήζεσλ, εθφζνλ απαηηείηαη έλαο κφλν δέθηεο γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ησλ απαηηνχκελσλ παξαηεξήζεσλ. 

 Απαηηείηαη πνιχ κεγάιε πξνζνρή ζηελ ηνπνζέηεζε (θέληξσζε – 

θαηαθνξχθσζε) ηνπ ζηπιενχ ζην ζεκείν κέηξεζεο, έηζη ψζηε 

απηφο λα βξίζθεηαη ζηε ζσζηή ζέζε. Δάλ δελ γίλεη ε ηνπνζέηεζε 

κε πξνζνρή κπνξεί λα νδεγήζεη ζε απνηειέζκαηα κεησκέλεο 

αθξίβεηαο. 

 Καηά ηελ εθηέιεζε ησλ κεηξήζεσλ επηιέρζεθε ε δηάξθεηα 

παξακνλήο ηνπ δέθηε ζε θάζε ζεκείν λα αλέξρεηαη ζε 20 ιεπηά, 

γεγνλφο πνπ νδήγεζε ζε κέζεο αβεβαηφηεηεο πξνζδηνξηζκνχ ηνπ 

γεσκεηξηθνχ πςνκέηξνπ ηεο ηάμεο ησλ ±5-10mm. ε 

πξνεγνχκελε δηπισκαηηθή εξγαζία [Αιεβηδάθνπ Δ-Γ.,2010] 

αληίζηνηρεο παξαηεξήζεηο δηήξθεζαλ 10 ιεπηά θαη ε κέζε 

αβεβαηφηεηά ηνπο ήηαλ ηεο ηάμεο ησλ ±5-14mm. Δπνκέλσο, 

πξνθχπηεη ην ζπκπέξαζκα φηη ε αχμεζε ηεο ρξνληθήο δηάξθεηαο 

ησλ κεηξήζεσλ δελ επηθέξεη θάπνηα νπζηαζηηθή βειηίσζε ζηελ 

αβεβαηφηεηα πξνζδηνξηζκνχ ησλ γεσκεηξηθψλ πςνκέηξσλ.  

Απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ κεηξήζεσλ θαη ηελ αλάιπζε ησλ 

απνηειεζκάησλ (εξγαζίεο γξαθείνπ) πξνέθπςαλ ηα παξαθάησ 

ζπκπεξάζκαηα: 
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 Ζ επίιπζε ησλ βάζεσλ (baselines) θαη ν πξνζδηνξηζκφο ησλ 

γεσκεηξηθψλ πςνκέηξσλ ησλ θνξπθψλ ηνπ δηθηχνπ έγηλε απφ 2 

κφληκνπο ζηαζκνχο ηνπ Hepos, ηνλ 007Α θαη ηνλ 098Α. Έηζη νη 

ηειηθέο ηηκέο ησλ γεσκεηξηθψλ πςνκέηξσλ πξνζδηνξηζηήθαλ σο ν 

κέζνο φξνο ησλ αληίζηνηρσλ ηηκψλ απφ ηηο επηιχζεηο απφ ηνπο 2 

απηνχο ζηαζκνχο. Οη δηαθνξέο ζηηο ηηκέο ησλ γεσκεηξηθψλ 

πςνκέηξσλ απφ θάζε ζηαζκφ θπκαίλνληαλ απφ 5 έσο 20 mm, ελψ 

ε κηθξφηεξε δηαθνξά ήηαλ ίζε κε 1mm γηα ηελ θνξπθή 37΄ θαη ε 

κεγαιχηεξε 69mm γηα ηελ θνξπθή 77΄. 

 Απφ ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ πςνκέηξνπ Ν ηνπ γεσεηδνχο γηα φιεο 

ηηο θνξπθέο ηεο πεξηνρήο κειέηεο (11Km
2
), δηαπηζηψλεηαη φηη 

απηφ παξνπζηάδεη  δηαθνξέο ηεο ηάμεο ησλ 35cm.  

 Δχθνια γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ε αβεβαηφηεηα πξνζδηνξηζκνχ ησλ 

απνρψλ ηνπ γεσεηδνχο Ν (κεξηθά cm) επεξεάδεηαη θπξίσο απφ ηελ 

αβεβαηφηεηα πξνζδηνξηζκνχ ησλ γεσκεηξηθψλ πςνκέηξσλ. Ζ 

αβεβαηφηεηα, πξνζδηνξηζκνχ ησλ νξζνκεηξηθψλ πςνκέηξσλ, κε ηε 

ρξήζε επίγεησλ κεζφδσλ κέηξεζεο, είλαη ηεο ηάμεο ησλ ±2 mm. 

 Ζ δεκηνπξγία ηνπ ηνπηθνχ κνληέινπ γεσεηδνχο έγηλε κε ηελ ρξήζε 

4 δηαθνξεηηθψλ καζεκαηηθψλ επηθαλεηψλ, νη νπνίεο πξνζέγγηζαλ 

αξθεηά ηθαλνπνηεηηθά ηα δεδνκέλα γηα ηελ πεξηνρή κειέηεο. Σα 

απνηειέζκαηα πνπ δίλνπλ νη εμηζψζεηο ησλ επηθαλεηψλ δηαθέξνπλ 

απφ απηά πνπ πξνέθπςαλ απφ ηηο κεηξήζεηο κεξηθά κφλν εθαηνζηά 

(κέρξη 9cm). Σν aposteriori ηππηθφ ζθάικα ζ0 ηεο πξνζαξκνγήο 

παξνπζίαζε κηθξέο δηαθνξέο κεηαμχ φισλ ησλ επηθαλεηψλ φπσο 

θαη ν ζπληειεζηήο α0, ν νπνίνο ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ κέζε ηηκή 

ηνπ πςνκέηξνπ ηνπ γεσεηδνχο ζηελ πεξηνρή.  

Σειηθά έγηλε απνδεθηή ε επίπεδε επηθάλεηα, επεηδή ήηαλ ε 

κνλαδηθή επηθάλεηα ηεο νπνίαο φινη νη ζπληειεζηέο 

αληαπνθξίζεθαλ κε επηηπρία ζηνλ κνλνδηάζηαην ζηαηηζηηθφ 

έιεγρν πνπ ππνβιήζεθαλ. 

Ζ εμίζσζε ηεο επίπεδεο επηθάλεηαο θαη ην a posteriori ηππηθφ 

ζθάικα, φπσο πξνζδηνξίζηεθαλ είλαη ηα εμήο: 
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)λ-(λ )φ-(φ  (m)  N 0i0i   

ζ0=± 0.048 m 

φπνπ θ0= 0.66303928rad,  ι0= 0.41421868rad 

Με ηελ εμίζσζε απηή, πξνζδηνξίδεηαη ην πςφκεηξν ηνπ γεσεηδνχο 

Ν γηα νπνηνδήπνηε ζεκείν, ηνπ νπνίνπ είλαη γλσζηέο νη 

γεσδαηηηθέο ζπληεηαγκέλεο θ,ι (ζε rad) ζην WGS 84. 

Ο ζεκαληηθφηεξνο ζπληειεζηήο ηεο εμίζσζεο απηήο είλαη ν 

α0=38.49m, ν νπνίνο νπζηαζηηθά εθθξάδεη ηε κέζε ηηκή ηεο 

απνρήο γηα ηελ πεξηνρή. 

Σν a posteriori ηππηθφ ζθάικα αλέξρεηαη ζηα ±4.8cm, πνπ είλαη 

κία πνιχ ηθαλνπνηεηηθή ηηκή, επεηδή είλαη θνληά ζηελ ηάμε 

κεγέζνπο ηνπ ζθάικαηνο πξνζδηνξηζκνχ ησλ γεσκεηξηθψλ 

πςνκέηξσλ. Δπνκέλσο, δειψλεη ηελ πνιχ θαιή πξνζέγγηζε ηεο 

επίπεδεο επηθάλεηαο, ζηελ πεξηνρή κειέηεο θαη ζηα δεδνκέλα 

απηήο. 

 Σν κνληέιν ηνπ γεσεηδνχο πνπ δεκηνπξγήζεθε έρεη σο ζηφρν ηελ 

δηεπθφιπλζε ηνπ πξνζδηνξηζκνχ ηνπ νξζνκεηξηθνχ πςνκέηξνπ, 

ζεκείσλ πνπ βξίζθνληαη εληφο ηεο πεξηνρήο κειέηεο. Γειαδή ν 

ππνινγηζκφο ηνπ νξζνκεηξηθνχ πςνκέηξνπ ελφο ζεκείνπ γίλεηαη, 

αθνχ πξνζδηνξηζηεί ην γεσκεηξηθφ πςφκεηξν ηνπ ζεκείνπ κε 

κεηξήζεηο GPS θαη ην πςφκεηξν ηνπ γεσεηδνχο απφ ην κνληέιν 

πνπ δεκηνπξγήζεθε, κε ηελ εθηέιεζε κφλνλ κίαο απιήο 

αθαίξεζεο, ζχκθσλα κε ηελ ζρέζε  Ζ=h-N.   

Δίλαη δπλαηή ινηπφλ ε εθηέιεζε κεηξήζεσλ ζηε ζπγθεθξηκέλε 

πεξηνρή ρξεζηκνπνηψληαο δέθηεο ηνπ δνξπθνξηθνχ ζπζηήκαηνο 

θαη αλάγνληαο ηα γεσκεηξηθά πςφκεηξα ζε νξζνκεηξηθά 

ρξεζηκνπνηψληαο ην ζπγθεθξηκέλν ηνπηθφ κνληέιν γεσεηδνχο. 

 

 Ζ ζχγθξηζε ηνπ κνληέινπ ηνπ γεσεηδνχο πνπ δεκηνπξγήζεθε κε ην 

παγθφζκην κνληέιν EGM08, νδήγεζε ζε δηαθνξέο δΝ ηεο ηάμεο 
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ησλ 60 cm. Δίλαη πξνθαλέο ην γεγνλφο φηη απηή ε δηαθνξά έρεη 

ζπζηεκαηηθφ ραξαθηήξα, δηφηη είλαη πεξίπνπ ίζε γηα φιεο ηηο 

θνξπθέο ηνπ δηθηχνπ.  

 Πξνζδηνξίζηεθε ε δηαθνξά κεηαμχ ησλ επηθαλεηψλ αλαθνξάο 

(δειαδή ην κεδέλ ησλ νξζνκεηξηθψλ πςνκέηξσλ) ηνπ ΔΤ θαη 

απηήο ηνπ δηθηύνπ Αζελώλ, Πξναζηίσλ θαη Πεξηρώξσλ, φπσο 

είρε νξηζηεί απφ ηνλ Λακπαδάξην ην 1920. Ο πξνζδηνξηζκφο απηφο 

πξνέθπςε απφ δχν αλεμάξηεηεο ελέξγεηεο, ζε 2 δηαθνξεηηθέο 

ρξνληθέο ζηηγκέο κε δηαθνξεηηθέο κεζφδνπο πξνζδηνξηζκνχ σο 

εμήο: 

 Ο πξψηνο πξνζδηνξηζκφο έγηλε ην έηνο 2010, 

ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν ηεο ΣΡΤΑ θαη ζπλδένληαο 

πςνκεηξηθά ηελ θνξπθή 5 κε βάζξν ηεο ΓΤ (ζην 

Λπθαβεηηφ). Σν απνηέιεζκα ηεο δηαθνξάο πξνέθπςε ίζν κε 

+18cm. [Αιεβηδάθνπ Δ.-Γ., 2010] 

 Ο δεχηεξνο πξνζδηνξηζκφο έγηλε ην έηνο 2011, 

ρξεζηκνπνηψληαο  ηε κέζνδν ηεο ςεθηαθήο γεσκεηξηθήο 

ρσξνζηάζκεζεο θαη ζπλδένληαο πςνκεηξηθά ηελ θνξπθή 26 

κε άιιν βάζξν ηεο ΓΤ (ζην Αζηεξνζθνπείν). Σν 

απνηέιεζκα ηνπ πξνέθπςε ίζν κε +17.6cm. 

Ζ δηαθνξά απηή νπζηαζηηθά δειψλεη φηη ε επηθάλεηα αλαθνξάο 

ηνπ ΔΤ βξίζθεηαη ρακειόηεξα απφ απηή ηνπ δηθηχνπ Αζελψλ, 

Πξναζηίσλ θαη Πεξηρψξσλ ηνπ 1920. Έηζη αλ δηνξζσζνχλ νη ηηκέο 

ησλ νξζνκεηξηθψλ πςνκέηξσλ ηνπ 1920 θαηά 17.8cm (κέζε 

δηαθνξά) ψζηε λα αλαρζνχλ ζηελ επηθάλεηα ηνπ ΔΤ, ηφηε ε ηηκή 

ηνπο ζα απμεζεί. Απηφ ζα νδεγήζεη ζε κείσζε ηεο ηηκήο Ν ηνπ 

πςνκέηξνπ ηνπ γεσεηδνχο κε απνηέιεζκα νη ηηκέο απηέο ηνπ Ν λα 

έρνπλ κεγαιχηεξε δηαθνξά απφ απηέο πνπ παξέρεη ην EGM08.  

Δπνκέλσο, ην ηειηθφ ζπκπέξαζκα είλαη φηη ε επηθάλεηα αλαθνξάο 

πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ νξζνκεηξηθψλ 

πςνκέηξσλ ηνπ δηθηχνπ Αζελψλ, πξναζηίσλ θαη πεξηρψξσλ ηνπ 

1920 πξνζεγγίδεη θαιύηεξα ηελ επηθάλεηα αλαθνξάο ησλ 
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νξζνκεηξηθψλ πςνκέηξσλ ηνπ EGM08, ζε ζρέζε κε ηελ 

επηθάλεηα ησλ νξζνκεηξηθψλ πςνκέηξσλ ηνπ ΔΤ. 

 

 Ζ δηαθνξά κεηαμχ ηνπ επίγεηα ππνινγηζκέλνπ κνληέινπ θαη ηνπ 

EGM08 είλαη ζεκαληηθή. Πξνθαλψο απηφ νθείιεηαη ζην έληνλν 

αλάγιπθν ηνπ ειιαδηθνχ ρψξνπ θαη θαη‟ επέθηαζε ηεο πεξηνρήο 

κειέηεο θαη ζηελ αλσκαιία θαηαλνκήο ησλ καδψλ ζην εζσηεξηθφ 

ηεο Γεο. 

 Αθφκε, πξνζδηνξίζηεθαλ ηα νξζνκεηξηθά πςφκεηξα ησλ θνξπθψλ 

ηνπ δηθηχνπ, ρξεζηκνπνηψληαο ην ινγηζκηθό Hepos TT, ην νπνίν 

δεκηνπξγήζεθε απφ ηελ Κηεκαηνιφγην Α.Δ θαη ιακβάλεη ππφςε 

ηνπ έλα αλεμάξηεην κνληέιν γεσεηδνχο πνπ δεκηνπξγήζεθε 

πξφζθαηα γηα ηνλ ειιαδηθφ ρψξν.  

Γηαπηζηψλεηαη φηη νη ηηκέο ησλ νξζνκεηξηθψλ πςνκέηξσλ είλαη 

κεγαιχηεξεο απφ ηηο αληίζηνηρεο ηνπ 1920 θαη παξνπζηάδνπλ κία 

κέζε δηαθνξά θαηά πεξίπνπ 23.3cm±4.6cm. Ζ κέγηζηε δηαθνξά 

πνπ παξνπζηάζηεθε ήηαλ ηεο ηάμεο ησλ +40 cm γηα ηελ θνξπθή 

37΄ θαη ε ειάρηζηε ήηαλ +12.3cm  γηα ηελ θνξπθή 120΄. Οη 

δηαθνξέο πνπ πξνέθπςαλ είλαη αλακελφκελεο, αθνχ ην κνληέιν 

γεσεηδνχο ηνπ Hepos είλαη έλα γεσκεηξηθφ κνληέιν πνπ 

ρξεζηκνπνηεί σο δεδνκέλα ηα νξζνκεηξηθά πςφκεηξα 

ηξηγσλνκεηξηθψλ ζεκείσλ ηνπ Κξαηηθνχ δηθηχνπ (επηθάλεηαο 

αλαθνξάο ηνπ ΔΤ). 

 

 Ζ εμίζσζε εκπινπηηζκνχ ηνπ παγθφζκηνπ κνληέινπ γεσεηδνχο 

EGM08, πνπ πξνζδηνξίζηεθε, πξνζεγγίδεη ηηο ηηκέο ησλ 

πςνκέηξσλ ηθαλνπνηεηηθά.  

)λ-(λ 5433.88)φ-(φ 4318.1540.6042 (m)  δΝ 0i0i   

φπνπ θ0= 0.66303928rad,  ι0= 0.41421868rad 

Με ηελ εμίζσζε απηή, δηνξζψλνληαη απεπζείαο νη ηηκέο ηνπ 

πςνκέηξνπ ηνπ γεσεηδνχο Ν γηα νπνηνδήπνηε ζεκείν ηεο πεξηνρήο, 
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πνπ παξέρνληαη απφ ην παγθφζκην κνληέιν EGM08, αλ είλαη 

γλσζηέο νη γεσδαηηηθέο ζπληεηαγκέλεο θ,ι (ζε rad) ζην WGS 84. 

Όπσο πξνέθπςε απφ ηελ εθαξκνγή ηεο εμίζσζεο πνπ 

πξνζδηνξίζηεθε, ζηα 5 ζεκεία ειέγρνπ, νη δηαθνξέο θπκαίλνληαη 

απφ 0.1cm έσο 3.4cm. 

 

6.2.  Πξνηάζεηο 

Με ηελ νινθιήξσζε ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο θαη 

ζπλνςίδνληαο φια ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ κε ηελ κειέηε απηή, 

θξίλεηαη απαξαίηεηε ε δηαηχπσζε κεξηθψλ πξνηάζεσλ, γηα ελέξγεηεο πνπ ζα 

κπνξνχζαλ λα γίλνπλ ζην κέιινλ. Απηέο είλαη νη αθφινπζεο: 

 Πξνζδηνξηζκφο ησλ πςνκέηξσλ ηνπ γεσεηδνχο γηα ηηο θνξπθέο ηνπ 

δηθηχνπ ηνπ Πεηξαηά. Με ηελ ελέξγεηα απηή ζα δεκηνπξγεζεί κία 

πην νινθιεξσκέλε εηθφλα ηεο κνξθήο ηνπ γεσεηδνχο ζηελ πεξηνρή 

ηεο Αηηηθήο. 

 Με ηνλ εθζπγρξνληζκφ ζηηο ηηκέο ησλ νξζνκεηξηθψλ πςνκέηξσλ, 

πνπ έγηλε κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο δηαθνξάο ησλ επηθαλεηψλ ησλ 

δχν δηθηχσλ (ΔΤ – 1920), ζα κπνξνχζαλ νη πςνκεηξηθέο 

αθεηεξίεο ηνπ 1920 λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζαλ γλσζηά θαη ζηαζεξά 

ζεκεία ζε δηάθνξεο εξγαζίεο πνπ γίλνληαη ζηελ πεξηνρή ηεο 

Αηηηθήο θαη απαηηνχλ ηέηνηνπ είδνπο ζπλδέζεηο, πξνζζέηνληαο λέα 

ζεκεία ζηα ήδε ππάξρνληα δίθηπα. 

 Αθφκα, ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ν πξνζδηνξηζκφο εθ λένπ ησλ 

νξζνκεηξηθψλ πςνκεηξηθψλ δηαθνξψλ κεηαμχ ησλ θνξπθψλ ηνπ 

δηθηχνπ (ζε φζεο δελ έρεη γίλεη απηφο), νχησο ψζηε λα ειεγρζεί θαη 

δηαπηζησζεί αλ έρνπλ ππάξμεη ηπρφλ κεηαθηλήζεηο ζηηο 

πςνκεηξηθέο αθεηεξίεο, κεηά ην πέξαζκα 90 ρξφλσλ. Απηφ δελ 

θάλεθε ζηελ ππφινηπε πεξηνρή κειέηεο ζηελ νπνία έγηλε ν 

πξνζδηνξηζκφο [Φαξκαθάθε Α., 2010], φπνπ νη δηαθνξέο ήηαλ ηεο 

ηάμεο ηνπ 1mm. 
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 Κξίλεηαη απαξαίηεηνο ν ζαθήο πξνζδηνξηζκφο ηεο επηθάλεηαο 

αλαθνξάο  ησλ νξζνκεηξηθψλ πςνκέηξσλ γηα ηελ πεξηνρή ηεο 

Αζήλαο θαη θαη‟ επέθηαζε φιεο ηεο Διιάδνο. 
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DETERMINATION OF THE GEOID UNDULATION N AT 

A VERTICAL NETWORK IN ATHENS, WHICH WAS 

ESTABLISHED IN 1920 

ABSTRACT 

The current diploma thesis aims to determine the geoid height Ν at the 

Points of a vertical network in Athens, which was established in 1920. For 

this reason, measurements were carried out using Global Positioning System 

(GPS). More details about the facts that have been studied are presented in 

six chapters: 

 The first chapter refers to the most important reference surfaces, 

such as earth‟s surface, focusing on the geoid. This chapter also 

includes information about the methods developed for determining 

the geoid surface and the models used worldwide (EGM08, 

EGM96). 

 The second chapter presents the GPS system, some historical facts 

and the necessary measurements. In addition to these, the main 

reasons for its errors, the methods of satellite tracking, the global 

networks and its use in altimetry are presented. 

 The third chapter describes the network of Athens, which was 

established in 1920. The process of installation, the methods used 

and the calculation of heights are presented too. 

This chapter includes also the GPS measurements that were carried 

out, the equipment that was used and the calculation of geometric 

heights. 

 The fourth chapter describes the calculation of geoid heights and 

the method that was followed. The creation of a local geoid model, 

which refers to the urban area as Athens, is presented too. 

 The fifth chapter includes the calculation of geoid heights, via the 

global model EGM08. In addition to this, a comparison between 
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the geoid heights that were defined by the GPS measurements and 

the respective that were defined by the model EGM08, is also 

presented. 

 The sixth chapter presents the conclusions obtained after the 

completion of the current diploma thesis. 

The basic result was the possibility of calculating the orthometric 

height in an urban area of Athens, carrying out measurements 

using the GPS system by an accuracy of few cm (4-5). This 

calculation is possible due to the creation of the geoid model 

namely the equation which fits better to the examined area. 

The HEPOS (Hellenic Positioning System) was very helpful 

carrying out measurements using GPS, as only one receiver of the 

GPS system is needed. 

Moreover, the difference between the reference surface of the 

Hellenic national heights system and the respective of the 1920 

Athens network was defined. This difference of + 17.8cm leads to 

a very important result. According to that, the reference surface of 

the 1920 Athens network is closer to the reference surface of 

EGM08, than the reference surface of the national Hellenic heights 

system. 

In addition, the geoid differences of the order of 60cm were 

defined between the global geoid model EGM08 and the created 

local model. These differences seemed to be systematic. 

Finally the enrichment of the EGM08 for this area is carried out 

using the terrestrial collected data. This leads to an equation which 

provides the difference δΝ of each point from the N value 

calculated by the EGM08. 

The results of this diploma thesis may be used in the future, 

helping on the direct determination of orthometric heights at points 
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inside the examined area, carrying out measurements using the 

GPS system. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 

ΜΕΣΡΗΕΙ ΓΕΩΜΕΣΡΙΚΗ ΧΩΡΟΣΑΘΜΗΗ ΚΑΙ GPS 
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ΜΕΣΡΗΕΙ GPS 

ΚΩΔΙΚΟ 
ΗΜΕΙΟΤ 107' 

ΚΩΔΙΚΟ ΔΕΚΣΗ TRIMBLE 5800 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 26-02-11 

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗ 11:53 

ΩΡΑ ΛΗΞΗ 12:17 

ΤΨΟ ΟΡΓΑΝΟΤ 1.46 m 

ΓΕΩΜΕΣΡΙΚΗ ΧΩΡΟΣΑΘΜΗΗ 

ALLER RETOUR 

ΚΩΔΙΚΟ 
ΗΜΕΙΟΤ 

ΟΠΙΘΕΝ 
(m) 

ΕΜΠΡΟΘΕΝ 
(m) 

ΚΩΔΙΚΟ 
ΗΜΕΙΟΤ 

ΟΠΙΘΕΝ 
(m) 

ΕΜΠΡΟΘΕΝ 
(m) 

107' 2.5165   107 0.04467   

107   0.1269 107'   2.43377 

            

            

ΔΗaller (m) 2.3896 ΔΗretour (m) -2.3891 

ΔΗτελικό (m) 2.38935 

ΜΕΣΡΗΕΙ GPS 

ΚΩΔΙΚΟ 
ΗΜΕΙΟΤ 108' 

ΚΩΔΙΚΟ ΔΕΚΣΗ TRIMBLE 5800 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 26-02-11 

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗ 12:27 

ΩΡΑ ΛΗΞΗ 12:48 

ΤΨΟ ΟΡΓΑΝΟΤ 1.46 m 

ΓΕΩΜΕΣΡΙΚΗ ΧΩΡΟΣΑΘΜΗΗ 

ALLER RETOUR 

ΚΩΔΙΚΟ 
ΗΜΕΙΟΤ 

ΟΠΙΘΕΝ 
(m) 

ΕΜΠΡΟΘΕΝ 
(m) 

ΚΩΔΙΚΟ 
ΗΜΕΙΟΤ 

ΟΠΙΘΕΝ 
(m) 

ΕΜΠΡΟΘΕΝ 
(m) 

108' 1.8136   108 0.62423   

108   0.701 108'   1.73663 

            

            

ΔΗaller (m) 1.1126 ΔΗretour (m) -1.1124 

ΔΗτελικό (m) 1.1125 
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ΜΕΣΡΗΕΙ GPS 

ΚΩΔΙΚΟ 
ΗΜΕΙΟΤ 105' 

ΚΩΔΙΚΟ ΔΕΚΣΗ TRIMBLE 5800 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 26-02-11 

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗ 14:22 

ΩΡΑ ΛΗΞΗ 14:43 

ΤΨΟ ΟΡΓΑΝΟΤ 1.46 m 

ΓΕΩΜΕΣΡΙΚΗ ΧΩΡΟΣΑΘΜΗΗ 

ALLER RETOUR 

ΚΩΔΙΚΟ 
ΗΜΕΙΟΤ 

ΟΠΙΘΕΝ 
(m) 

ΕΜΠΡΟΘΕΝ 
(m) 

ΚΩΔΙΚΟ 
ΗΜΕΙΟΤ 

ΟΠΙΘΕΝ 
(m) 

ΕΜΠΡΟΘΕΝ 
(m) 

105' 1.214   105 0.3737   

105   0.3674 105'   1.22093 

            

            

ΔΗaller (m) 0.8466 ΔΗretour (m) -0.84723 

ΔΗτελικό (m) 0.84692 

ΜΕΣΡΗΕΙ GPS 

ΚΩΔΙΚΟ 
ΗΜΕΙΟΤ 122' 

ΚΩΔΙΚΟ ΔΕΚΣΗ TRIMBLE 5800 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 26-02-11 

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗ 15:46 

ΩΡΑ ΛΗΞΗ 16:06 

ΤΨΟ ΟΡΓΑΝΟΤ 1.46 m 

ΓΕΩΜΕΣΡΙΚΗ ΧΩΡΟΣΑΘΜΗΗ 

ALLER RETOUR 

ΚΩΔΙΚΟ 
ΗΜΕΙΟΤ 

ΟΠΙΘΕΝ 
(m) 

ΕΜΠΡΟΘΕΝ 
(m) 

ΚΩΔΙΚΟ 
ΗΜΕΙΟΤ 

ΟΠΙΘΕΝ 
(m) 

ΕΜΠΡΟΘΕΝ 
(m) 

122' 1.55047   122 0.51403   

122   0.5223 122'   1.54223 

            

            

ΔΗaller (m) 1.02817 ΔΗretour (m) -1.0282 

ΔΗτελικό (m) 1.02819 
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ΜΕΣΡΗΕΙ GPS 

ΚΩΔΙΚΟ 
ΗΜΕΙΟΤ 1' 

ΚΩΔΙΚΟ ΔΕΚΣΗ TRIMBLE 5800 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 27-02-11 

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗ 9:48 

ΩΡΑ ΛΗΞΗ 10:22 

ΤΨΟ ΟΡΓΑΝΟΤ 1.46 m 

ΓΕΩΜΕΣΡΙΚΗ ΧΩΡΟΣΑΘΜΗΗ 

ALLER RETOUR 

ΚΩΔΙΚΟ 
ΗΜΕΙΟΤ 

ΟΠΙΘΕΝ 
(m) 

ΕΜΠΡΟΘΕΝ 
(m) 

ΚΩΔΙΚΟ 
ΗΜΕΙΟΤ 

ΟΠΙΘΕΝ 
(m) 

ΕΜΠΡΟΘΕΝ 
(m) 

1' 1.0105   1 1.5863   

1   1.55097 1'   1.04583 

            

            

ΔΗaller (m) -0.54047 ΔΗretour (m) 0.54047 

ΔΗτελικό (m) -0.54047 

ΜΕΣΡΗΕΙ GPS 

ΚΩΔΙΚΟ 
ΗΜΕΙΟΤ 17' 

ΚΩΔΙΚΟ ΔΕΚΣΗ TRIMBLE 5800 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 27-02-11 

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗ 10:51 

ΩΡΑ ΛΗΞΗ 11:12 

ΤΨΟ ΟΡΓΑΝΟΤ 1.86 m 

ΓΕΩΜΕΣΡΙΚΗ ΧΩΡΟΣΑΘΜΗΗ 

ALLER RETOUR 

ΚΩΔΙΚΟ 
ΗΜΕΙΟΤ 

ΟΠΙΘΕΝ 
(m) 

ΕΜΠΡΟΘΕΝ 
(m) 

ΚΩΔΙΚΟ 
ΗΜΕΙΟΤ 

ΟΠΙΘΕΝ 
(m) 

ΕΜΠΡΟΘΕΝ 
(m) 

17' 0.81127   17 0.92   

A1 1.15013 1.3959 Α2 1.46693 1.1914 

17   0.8771 17'   0.8834 

  Ο: 1.9614 Ε: 2.273   Ο: 2.38693 Ε: 2.0748 

ΔΗaller (m) -0.3116 ΔΗretour (m) 0.31213 

ΔΗτελικό (m) -0.31187 
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ΜΕΣΡΗΕΙ GPS 

ΚΩΔΙΚΟ 
ΗΜΕΙΟΤ 16' 

ΚΩΔΙΚΟ ΔΕΚΣΗ TRIMBLE 5800 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 27-02-11 

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗ 12:00 

ΩΡΑ ΛΗΞΗ 12:21 

ΤΨΟ ΟΡΓΑΝΟΤ 1.61 m 

ΓΕΩΜΕΣΡΙΚΗ ΧΩΡΟΣΑΘΜΗΗ 

ALLER RETOUR 

ΚΩΔΙΚΟ 
ΗΜΕΙΟΤ 

ΟΠΙΘΕΝ 
(m) 

ΕΜΠΡΟΘΕΝ 
(m) 

ΚΩΔΙΚΟ 
ΗΜΕΙΟΤ 

ΟΠΙΘΕΝ 
(m) 

ΕΜΠΡΟΘΕΝ 
(m) 

16' 1.6503   16 0.86567   

16   0.83657 16'   1.6793 

            

            

ΔΗaller (m) 0.81373 ΔΗretour (m) -0.81363 

ΔΗτελικό (m) 0.81368 

ΜΕΣΡΗΕΙ GPS 

ΚΩΔΙΚΟ 
ΗΜΕΙΟΤ 31' 

ΚΩΔΙΚΟ ΔΕΚΣΗ TRIMBLE 5800 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 27-02-11 

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗ 13:19 

ΩΡΑ ΛΗΞΗ 13:40 

ΤΨΟ ΟΡΓΑΝΟΤ 1.66 m 

ΓΕΩΜΕΣΡΙΚΗ ΧΩΡΟΣΑΘΜΗΗ 

ALLER RETOUR 

ΚΩΔΙΚΟ 
ΗΜΕΙΟΤ 

ΟΠΙΘΕΝ 
(m) 

ΕΜΠΡΟΘΕΝ 
(m) 

ΚΩΔΙΚΟ 
ΗΜΕΙΟΤ 

ΟΠΙΘΕΝ 
(m) 

ΕΜΠΡΟΘΕΝ 
(m) 

31' 1.51527   31 1.2493   

31   1.30177 31'   1.46157 

            

            

ΔΗaller (m) 0.2135 ΔΗretour (m) -0.21227 

ΔΗτελικό (m) 0.21289 
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ΜΕΣΡΗΕΙ GPS 

ΚΩΔΙΚΟ 
ΗΜΕΙΟΤ 120' 

ΚΩΔΙΚΟ ΔΕΚΣΗ TRIMBLE 5800 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 27-02-11 

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗ 15:10 

ΩΡΑ ΛΗΞΗ 15:31 

ΤΨΟ ΟΡΓΑΝΟΤ 1.66 m 

ΓΕΩΜΕΣΡΙΚΗ ΧΩΡΟΣΑΘΜΗΗ 

ALLER RETOUR 

ΚΩΔΙΚΟ 
ΗΜΕΙΟΤ 

ΟΠΙΘΕΝ 
(m) 

ΕΜΠΡΟΘΕΝ 
(m) 

ΚΩΔΙΚΟ 
ΗΜΕΙΟΤ 

ΟΠΙΘΕΝ 
(m) 

ΕΜΠΡΟΘΕΝ 
(m) 

120' 1.3363   120 0.9038   

120   0.9283 120'   1.31207 

            

            

ΔΗaller (m) 0.408 ΔΗretour (m) -0.40827 

ΔΗτελικό (m) 0.40814 

ΜΕΣΡΗΕΙ GPS 

ΚΩΔΙΚΟ 
ΗΜΕΙΟΤ 20' 

ΚΩΔΙΚΟ ΔΕΚΣΗ TRIMBLE 5800 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 27-02-11 

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗ 15:58 

ΩΡΑ ΛΗΞΗ 16:19 

ΤΨΟ ΟΡΓΑΝΟΤ 1.76 m 

ΓΕΩΜΕΣΡΙΚΗ ΧΩΡΟΣΑΘΜΗΗ 

ALLER RETOUR 

ΚΩΔΙΚΟ 
ΗΜΕΙΟΤ 

ΟΠΙΘΕΝ 
(m) 

ΕΜΠΡΟΘΕΝ 
(m) 

ΚΩΔΙΚΟ 
ΗΜΕΙΟΤ 

ΟΠΙΘΕΝ 
(m) 

ΕΜΠΡΟΘΕΝ 
(m) 

20' 1.52193   20 0.8973   

20   1.02 20'   1.399 

            

            

ΔΗaller (m) 0.50193 ΔΗretour (m) -0.5017 

ΔΗτελικό (m) 0.50182 
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ΜΕΣΡΗΕΙ GPS 

ΚΩΔΙΚΟ 
ΗΜΕΙΟΤ 77' 

ΚΩΔΙΚΟ ΔΕΚΣΗ TRIMBLE 5800 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 28-02-11 

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗ 10:02 

ΩΡΑ ΛΗΞΗ 10:22 

ΤΨΟ ΟΡΓΑΝΟΤ 1.76 m 

ΓΕΩΜΕΣΡΙΚΗ ΧΩΡΟΣΑΘΜΗΗ 

ALLER RETOUR 

ΚΩΔΙΚΟ 
ΗΜΕΙΟΤ 

ΟΠΙΘΕΝ 
(m) 

ΕΜΠΡΟΘΕΝ 
(m) 

ΚΩΔΙΚΟ 
ΗΜΕΙΟΤ 

ΟΠΙΘΕΝ 
(m) 

ΕΜΠΡΟΘΕΝ 
(m) 

77' 1.2218   77 0.7087   

77   0.70723 77'   1.2228 

  
    

 
    

            

ΔΗaller (m) 0.51457 ΔΗretour (m) -0.5141 

ΔΗτελικό (m) 0.51434 

ΜΕΣΡΗΕΙ GPS 

ΚΩΔΙΚΟ 
ΗΜΕΙΟΤ 110' 

ΚΩΔΙΚΟ ΔΕΚΣΗ TRIMBLE 5800 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 28-02-11 

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗ 12:11 

ΩΡΑ ΛΗΞΗ 12:31 

ΤΨΟ ΟΡΓΑΝΟΤ 1.86 m 

ΓΕΩΜΕΣΡΙΚΗ ΧΩΡΟΣΑΘΜΗΗ 

ALLER RETOUR 

ΚΩΔΙΚΟ 
ΗΜΕΙΟΤ 

ΟΠΙΘΕΝ 
(m) 

ΕΜΠΡΟΘΕΝ 
(m) 

ΚΩΔΙΚΟ 
ΗΜΕΙΟΤ 

ΟΠΙΘΕΝ 
(m) 

ΕΜΠΡΟΘΕΝ 
(m) 

110' 1.27433   110 1.2509   

110   1.2409 110'   1.2843 

            

            

ΔΗaller (m) 0.03343 ΔΗretour (m) -0.0334 

ΔΗτελικό (m) 0.03342 
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ΜΕΣΡΗΕΙ GPS 

ΚΩΔΙΚΟ 
ΗΜΕΙΟΤ 109' 

ΚΩΔΙΚΟ ΔΕΚΣΗ TRIMBLE 5800 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 28-02-11 

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗ 13:06 

ΩΡΑ ΛΗΞΗ 13:26 

ΤΨΟ ΟΡΓΑΝΟΤ 1.76 m 

ΓΕΩΜΕΣΡΙΚΗ ΧΩΡΟΣΑΘΜΗΗ 

ALLER RETOUR 

ΚΩΔΙΚΟ 
ΗΜΕΙΟΤ 

ΟΠΙΘΕΝ 
(m) 

ΕΜΠΡΟΘΕΝ 
(m) 

ΚΩΔΙΚΟ 
ΗΜΕΙΟΤ 

ΟΠΙΘΕΝ 
(m) 

ΕΜΠΡΟΘΕΝ 
(m) 

109' 1.87543   109 0.4242   

109   0.4029 109'   1.8965 

            

            

ΔΗaller (m) 1.47253 ΔΗretour (m) -1.4723 

ΔΗτελικό (m) 1.47242 

ΜΕΣΡΗΕΙ GPS 

ΚΩΔΙΚΟ 
ΗΜΕΙΟΤ 101' 

ΚΩΔΙΚΟ ΔΕΚΣΗ TRIMBLE 5800 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 28-02-11 

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗ 14:15 

ΩΡΑ ΛΗΞΗ 14:35 

ΤΨΟ ΟΡΓΑΝΟΤ 1.76 m 

ΓΕΩΜΕΣΡΙΚΗ ΧΩΡΟΣΑΘΜΗΗ 

ALLER RETOUR 

ΚΩΔΙΚΟ 
ΗΜΕΙΟΤ 

ΟΠΙΘΕΝ 
(m) 

ΕΜΠΡΟΘΕΝ 
(m) 

ΚΩΔΙΚΟ 
ΗΜΕΙΟΤ 

ΟΠΙΘΕΝ 
(m) 

ΕΜΠΡΟΘΕΝ 
(m) 

101' 1.5235   101 0.919   

101   0.9175 101'   1.5246 

            

            

ΔΗaller (m) 0.606 ΔΗretour (m) -0.6056 

ΔΗτελικό (m) 0.6058 
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ΜΕΣΡΗΕΙ GPS 

ΚΩΔΙΚΟ 
ΗΜΕΙΟΤ 92' 

ΚΩΔΙΚΟ ΔΕΚΣΗ TRIMBLE 5800 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 01-03-11 

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗ 10:17 

ΩΡΑ ΛΗΞΗ 10:37 

ΤΨΟ ΟΡΓΑΝΟΤ 1.66 m 

ΓΕΩΜΕΣΡΙΚΗ ΧΩΡΟΣΑΘΜΗΗ 

ALLER RETOUR 

ΚΩΔΙΚΟ 
ΗΜΕΙΟΤ 

ΟΠΙΘΕΝ 
(m) 

ΕΜΠΡΟΘΕΝ 
(m) 

ΚΩΔΙΚΟ 
ΗΜΕΙΟΤ 

ΟΠΙΘΕΝ 
(m) 

ΕΜΠΡΟΘΕΝ 
(m) 

92' 1.64597   93 0.1285   

A1 1.99087 0.2373 Α2 0.2238 1.99227 

93   0.1503 92'   1.6084 

  
Ο: 

3.63684 Ε: 0.3876   Ο: 0.3523 Ε: 3.60067 

ΔΗaller (m) 3.24924 ΔΗretour (m) -3.24837 

ΔΗτελικό (m) 3.24881 

ΜΕΣΡΗΕΙ GPS 

ΚΩΔΙΚΟ 
ΗΜΕΙΟΤ τη βουλή ιδρφθηκε ζνα νζο ςημείο για GPS για τα δφο ήδη υπάρχοντα 

ΚΩΔΙΚΟ ΔΕΚΣΗ   

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ   

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗ   

ΩΡΑ ΛΗΞΗ   

ΤΨΟ ΟΡΓΑΝΟΤ   

ΓΕΩΜΕΣΡΙΚΗ ΧΩΡΟΣΑΘΜΗΗ 

ALLER RETOUR 

ΚΩΔΙΚΟ 
ΗΜΕΙΟΤ 

ΟΠΙΘΕΝ 
(m) 

ΕΜΠΡΟΘΕΝ 
(m) 

ΚΩΔΙΚΟ 
ΗΜΕΙΟΤ 

ΟΠΙΘΕΝ 
(m) 

ΕΜΠΡΟΘΕΝ 
(m) 

92' 1.8515   92 0.2838   

92   0.25413 92'   1.88027 

            

            

ΔΗaller (m) 1.59737 ΔΗretour (m) -1.59647 

ΔΗτελικό (m) 1.59692 
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ΜΕΣΡΗΕΙ GPS 

ΚΩΔΙΚΟ 
ΗΜΕΙΟΤ 26' 

ΚΩΔΙΚΟ ΔΕΚΣΗ TRIMBLE 5800 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 01-03-11 

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗ 12:32 

ΩΡΑ ΛΗΞΗ 12:53 

ΤΨΟ ΟΡΓΑΝΟΤ 1.66 m 

ΓΕΩΜΕΣΡΙΚΗ ΧΩΡΟΣΑΘΜΗΗ 

ALLER RETOUR 

ΚΩΔΙΚΟ 
ΗΜΕΙΟΤ 

ΟΠΙΘΕΝ 
(m) 

ΕΜΠΡΟΘΕΝ 
(m) 

ΚΩΔΙΚΟ 
ΗΜΕΙΟΤ 

ΟΠΙΘΕΝ 
(m) 

ΕΜΠΡΟΘΕΝ 
(m) 

26' 1.75377   26 0.2201   

26   0.2166 26'   1.7574 

            

            

ΔΗaller (m) 1.53717 ΔΗretour (m) -1.5373 

ΔΗτελικό (m) 1.53724 

ΜΕΣΡΗΕΙ GPS 

ΚΩΔΙΚΟ 
ΗΜΕΙΟΤ 89' 

ΚΩΔΙΚΟ ΔΕΚΣΗ TRIMBLE 5800 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 19-03-11 

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗ 10:18 

ΩΡΑ ΛΗΞΗ 10:38 

ΤΨΟ ΟΡΓΑΝΟΤ 1.76 m 

ΓΕΩΜΕΣΡΙΚΗ ΧΩΡΟΣΑΘΜΗΗ 

ALLER RETOUR 

ΚΩΔΙΚΟ 
ΗΜΕΙΟΤ 

ΟΠΙΘΕΝ 
(m) 

ΕΜΠΡΟΘΕΝ 
(m) 

ΚΩΔΙΚΟ 
ΗΜΕΙΟΤ 

ΟΠΙΘΕΝ 
(m) 

ΕΜΠΡΟΘΕΝ 
(m) 

89' 1.35923   89 0.9722   

A1 1.7594 1.1757 Α2 1.202 1.77337 

89   0.9346 89'   1.4092 

  
Ο: 

3.11863 Ε: 2.1103   Ο: 2.1742 Ε: 3.18257 

ΔΗaller (m) 1.00833 ΔΗretour (m) -1.00837 

ΔΗτελικό (m) 1.00835 
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ΜΕΣΡΗΕΙ GPS 

ΚΩΔΙΚΟ 
ΗΜΕΙΟΤ 11' 

ΚΩΔΙΚΟ ΔΕΚΣΗ TRIMBLE 5800 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 19-03-11 

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗ 12:39 

ΩΡΑ ΛΗΞΗ 13:09 

ΤΨΟ ΟΡΓΑΝΟΤ 1.76 m 

ΓΕΩΜΕΣΡΙΚΗ ΧΩΡΟΣΑΘΜΗΗ 

ALLER RETOUR 

ΚΩΔΙΚΟ 
ΗΜΕΙΟΤ 

ΟΠΙΘΕΝ 
(m) 

ΕΜΠΡΟΘΕΝ 
(m) 

ΚΩΔΙΚΟ 
ΗΜΕΙΟΤ 

ΟΠΙΘΕΝ 
(m) 

ΕΜΠΡΟΘΕΝ 
(m) 

11' 1.32797   11 0.5431   

A1 1.35847 1.2291 Α2 1.35417 1.427 

11   0.5308 11'   1.39687 

  Ο: 2.68644 Ε: 1.7599   Ο: 1.89727 Ε: 2.82387 

ΔΗaller (m) 0.92654 ΔΗretour (m) -0.9266 

ΔΗτελικό (m) 0.92657 

ΜΕΣΡΗΕΙ GPS 

ΚΩΔΙΚΟ 
ΗΜΕΙΟΤ 40' 

ΚΩΔΙΚΟ ΔΕΚΣΗ TRIMBLE 5800 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 19-03-11 

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗ 14:08 

ΩΡΑ ΛΗΞΗ 14:28 

ΤΨΟ ΟΡΓΑΝΟΤ 1.76 m 

ΓΕΩΜΕΣΡΙΚΗ ΧΩΡΟΣΑΘΜΗΗ 

ALLER RETOUR 

ΚΩΔΙΚΟ 
ΗΜΕΙΟΤ 

ΟΠΙΘΕΝ 
(m) 

ΕΜΠΡΟΘΕΝ 
(m) 

ΚΩΔΙΚΟ 
ΗΜΕΙΟΤ 

ΟΠΙΘΕΝ 
(m) 

ΕΜΠΡΟΘΕΝ 
(m) 

40' 1.42247   40 1.0643   

40   1.1521 40'   1.33457 

            

            

ΔΗaller (m) 0.27037 ΔΗretour (m) -0.27027 

ΔΗτελικό (m) 0.27032 
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ΜΕΣΡΗΕΙ GPS 

ΚΩΔΙΚΟ 
ΗΜΕΙΟΤ 37' 

ΚΩΔΙΚΟ ΔΕΚΣΗ TRIMBLE 5800 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 19-03-11 

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗ 15:09 

ΩΡΑ ΛΗΞΗ 15:30 

ΤΨΟ ΟΡΓΑΝΟΤ 1.76 m 

ΓΕΩΜΕΣΡΙΚΗ ΧΩΡΟΣΑΘΜΗΗ 

ALLER RETOUR 

ΚΩΔΙΚΟ 
ΗΜΕΙΟΤ 

ΟΠΙΘΕΝ 
(m) 

ΕΜΠΡΟΘΕΝ 
(m) 

ΚΩΔΙΚΟ 
ΗΜΕΙΟΤ 

ΟΠΙΘΕΝ 
(m) 

ΕΜΠΡΟΘΕΝ 
(m) 

37' 1.63737   37 1.7791   

A1 1.3851 1.5088 Α2 1.64467 1.36643 

37   1.8439 37'   1.72707 

  
Ο: 

3.02247 Ε: 3.3527   
Ο: 

3.42377 Ε: 3.0935 

ΔΗaller (m) -0.33023 ΔΗretour (m) 0.33027 

ΔΗτελικό (m) -0.33025 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2 

ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΜΕΣΡΗΕΩΝ GPS-TGOffice 
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Baseline Summary B49 (098A to 107 KALIMARMARO1)  

Processed: Wednesday, Mar 09, 2011 10:55:42PM 

Solution type: Iono free fixed 

Solution acceptability: Solution acceptable 

Ephemeris used: Broadcast 

Met Data: Standard 

Baseline slope distance: 7006.755m 

Elevation mask: 13 degrees 

Variance ratio: 8.3 

Reference variance: 1.588 

RMS: 0.017m 

Horizontal Precision 1-sigma (scaled): 0.004m 

Vertical Precision 1-sigma (scaled): 0.006m 

Start time (GPS Time): 
11/02/26, 

09:53:00.000 
1624, 553980.000 

Stop time (GPS Time): 
11/02/26, 

10:12:45.000 
1624, 555165.000 

Occupation time: 00:19:45.000 

Baseline Components (Mark to Mark)  

From: 098A          

Grid   Local   WGS 84   

Northing 3790.932m  Latitude 38°00'27.22188"N  Latitude 38°00'27.22188"N  

Easting 7465.039m  Longitude 23°48'11.40980"E  Longitude 23°48'11.40980"E  

Elevation 245.367m  Height 245.367m Height 245.367m 

To: 
107 

KALIMARMARO1          

Grid   Local   WGS 84   

Northing -446.411m  Latitude 37°58'09.89344"N  Latitude 37°58'09.89344"N 

Easting 1886.420m Longitude 23°44'22.69477"E Longitude 23°44'22.69477"E 

Elevation 119.787m Height 119.787m Height 119.787m 
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Baseline:           

 Northing -4237.343m 
NS Fwd 

Azimuth 
232°49'59"  X 4544.240m 

 Easting -5578.619m Ell. Distance 7005.429m  Y -4097.058m 

 Elevation -125.579m  Height -125.579m  Z -3414.470m 

Standard Errors  

Baseline Errors:           

 Northing 0.003m  NS Fwd 

Azimuth 
0.086 seconds  X 0.004m 

 Easting 0.003m  

Ell.Distance 
0.002m  Y 0.003m 

 Elevation 0.005m  Height 0.005m  Z 0.003m 
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Baseline Summary B52 (098A to 108 KALIMARMARO2)  

Processed: Wednesday, Mar 09, 2011 10:55:42PM 

Solution type: Iono free fixed 

Solution acceptability: Solution acceptable 

Ephemeris used: Broadcast 

Met Data: Standard 

Baseline slope distance: 6931.258m 

Elevation mask: 13 degrees 

Variance ratio: 43.8 

Reference variance: 1.272 

RMS: 0.013m 

Horizontal Precision 1-sigma (scaled): 0.003m 

Vertical Precision 1-sigma (scaled): 0.004m 

Start time (GPS Time): 
11/02/26, 

10:28:15.000 
1624, 556095.000 

Stop time (GPS Time): 
11/02/26, 

10:47:45.000 
1624, 557265.000 

Occupation time: 00:19:30.000 

Baseline Components (Mark to Mark)  

From: 098A          

Grid   Local   WGS 84   

Northing 3790.932m  Latitude 38°00'27.22188"N  Latitude 38°00'27.22188"N  

Easting 7465.039m  Longitude 23°48'11.40980"E  Longitude 23°48'11.40980"E  

Elevation 245.367m  Height 245.367m Height 245.367m 

To: 
108 

KALIMARMARO2          

Grid   Local   WGS 84   

Northing -422.707m  Latitude 37°58'10.66165"N  Latitude 37°58'10.66165"N 

Easting 1963.278m Longitude 23°44'25.84388"E Longitude 23°44'25.84388"E 

Elevation 120.964m Height 120.964m Height 120.964m 
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Baseline:           

 Northing -4213.639m 
NS Fwd 

Azimuth 
232°36'18"  X 4500.805m 

 Easting -5501.761m Ell. Distance 6929.943m  Y -4032.191m 

 Elevation -124.402m  Height -124.402m  Z -3395.073m 

Standard Errors  

Baseline Errors:           

 Northing 0.002m  NS Fwd 

Azimuth 
0.061 seconds  X 0.003m 

 Easting 0.002m  

Ell.Distance 
0.002m  Y 0.002m 

 Elevation 0.004m  Height 0.004m  Z 0.003m 
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Baseline Summary B58 (098A to 105)  

Processed: Wednesday, Mar 09, 2011 10:55:42PM 

Solution type: Iono free fixed 

Solution acceptability: Solution acceptable 

Ephemeris used: Broadcast 

Met Data: Standard 

Baseline slope distance: 7297.378m 

Elevation mask: 13 degrees 

Variance ratio: 14.8 

Reference variance: 4.534 

RMS: 0.020m 

Horizontal Precision 1-sigma (scaled): 0.053m 

Vertical Precision 1-sigma (scaled): 0.118m 

Start time (GPS Time): 
11/02/26, 

12:22:15.000 
1624, 562935.000 

Stop time (GPS Time): 
11/02/26, 

12:42:45.000 
1624, 564165.000 

Occupation time: 00:20:30.000 

Baseline Components (Mark to Mark)  

From: 098A          

Grid   Local   WGS 84   

Northing 3790.932m  Latitude 38°00'27.22188"N  Latitude 38°00'27.22188"N  

Easting 7465.039m  Longitude 23°48'11.40980"E  Longitude 23°48'11.40980"E  

Elevation 245.367m  Height 245.367m Height 245.367m 

To: 105          

Grid   Local   WGS 84   

Northing -739.068m  Latitude 37°58'00.40251"N  Latitude 37°58'00.40251"N 

Easting 1745.323m Longitude 23°44'16.91143"E Longitude 23°44'16.91143"E 

Elevation 133.410m Height 133.410m Height 133.410m 
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Baseline:           

 Northing -4530.000m 
NS Fwd 

Azimuth 
231°40'23"  X 4775.701m 

 Easting -5719.716m Ell. Distance 7296.302m  Y -4149.480m 

 Elevation -111.957m  Height -111.957m  Z -3636.787m 

Standard Errors  

Baseline Errors:           

 Northing 0.025m  NS Fwd 

Azimuth 
0.528 seconds  X 0.054m 

 Easting 0.004m  

Ell.Distance 
0.017m  Y 0.023m 

 Elevation 0.055m  Height 0.055m  Z 0.015m 
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Baseline Summary B61 (098A to 122 NEKROTAFEIO)  

Processed: Wednesday, Mar 09, 2011 10:55:42PM 

Solution type: Iono free fixed 

Solution acceptability: Solution acceptable 

Ephemeris used: Broadcast 

Met Data: Standard 

Baseline slope distance: 7624.920m 

Elevation mask: 13 degrees 

Variance ratio: 10.6 

Reference variance: 1.658 

RMS: 0.014m 

Horizontal Precision 1-sigma (scaled): 0.002m 

Vertical Precision 1-sigma (scaled): 0.008m 

Start time (GPS Time): 
11/02/26, 

13:46:15.000 
1624, 567975.000 

Stop time (GPS Time): 
11/02/26, 

14:05:45.000 
1624, 569145.000 

Occupation time: 00:19:30.000 

Baseline Components (Mark to Mark)  

From: 098A          

Grid   Local   WGS 84   

Northing 3790.932m  Latitude 38°00'27.22188"N  Latitude 38°00'27.22188"N  

Easting 7465.039m  Longitude 23°48'11.40980"E  Longitude 23°48'11.40980"E  

Elevation 245.367m  Height 245.367m Height 245.367m 

To: 
122 

NEKROTAFEIO          

Grid   Local   WGS 84   

Northing -994.196m  Latitude 37°57'52.12918"N  Latitude 37°57'52.12918"N 

Easting 1530.084m Longitude 23°44'08.09145"E Longitude 23°44'08.09145"E 

Elevation 123.150m Height 123.150m Height 123.150m 
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Baseline:           

 Northing -4785.128m 
NS Fwd 

Azimuth 
231°10'28"  X 4998.613m 

 Easting -5934.955m Ell. Distance 7623.720m  Y -4286.648m 

 Elevation -122.217m  Height -122.217m  Z -3844.206m 

Standard Errors  

Baseline Errors:           

 Northing 0.002m  NS Fwd 

Azimuth 
0.046 seconds  X 0.005m 

 Easting 0.002m  

Ell.Distance 
0.002m  Y 0.002m 

 Elevation 0.006m  Height 0.006m  Z 0.004m 
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Baseline Summary B31 (098A to 1 OMONOIA)  

Processed: Wednesday, Mar 09, 2011 10:55:42PM 

Solution type: Iono free fixed 

Solution acceptability: Solution acceptable 

Ephemeris used: Broadcast 

Met Data: Standard 

Baseline slope distance: 7101.495m 

Elevation mask: 13 degrees 

Variance ratio: 15.8 

Reference variance: 0.871 

RMS: 0.009m 

Horizontal Precision 1-sigma (scaled): 0.001m 

Vertical Precision 1-sigma (scaled): 0.004m 

Start time (GPS Time): 
11/02/27, 

07:49:30.000 
1625, 28170.000 

Stop time (GPS Time): 
11/02/27, 

08:07:45.000 
1625, 29265.000 

Occupation time: 00:18:15.000 

Baseline Components (Mark to Mark)  

From: 098A          

Grid   Local   WGS 84   

Northing 3790.932m  Latitude 38°00'27.22188"N  Latitude 38°00'27.22188"N  

Easting 7465.039m  Longitude 23°48'11.40980"E  Longitude 23°48'11.40980"E  

Elevation 245.367m  Height 245.367m Height 245.367m 

To: 1 OMONOIA          

Grid   Local   WGS 84   

Northing 1152.930m  Latitude 37°59'01.77135"N  Latitude 37°59'01.77135"N 

Easting 873.308m Longitude 23°43'41.19446"E Longitude 23°43'41.19446"E 

Elevation 109.386m Height 109.386m Height 109.386m 
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Baseline:           

 Northing -2638.002m 
NS Fwd 

Azimuth 
248°14'28"  X 4043.383m 

 Easting -6591.731m Ell. Distance 7099.996m  Y -5423.710m 

 Elevation -135.981m  Height -135.981m  Z -2160.014m 

Standard Errors  

Baseline Errors:           

 Northing 0.001m  NS Fwd 

Azimuth 
0.040 seconds  X 0.003m 

 Easting 0.001m  

Ell.Distance 
0.001m  Y 0.002m 

 Elevation 0.004m  Height 0.004m  Z 0.003m 
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Baseline Summary B34 (098A to 17 ATHINAS)  

Processed: Wednesday, Mar 09, 2011 10:55:42PM 

Solution type: Iono free fixed 

Solution acceptability: Solution acceptable 

Ephemeris used: Broadcast 

Met Data: Standard 

Baseline slope distance: 7226.790m 

Elevation mask: 13 degrees 

Variance ratio: 50.7 

Reference variance: 2.774 

RMS: 0.015m 

Horizontal Precision 1-sigma (scaled): 0.005m 

Vertical Precision 1-sigma (scaled): 0.022m 

Start time (GPS Time): 
11/02/27, 

08:52:15.000 
1625, 31935.000 

Stop time (GPS Time): 
11/02/27, 

09:10:45.000 
1625, 33045.000 

Occupation time: 00:18:30.000 

Baseline Components (Mark to Mark)  

From: 098A          

Grid   Local   WGS 84   

Northing 3790.932m  Latitude 38°00'27.22188"N  Latitude 38°00'27.22188"N  

Easting 7465.039m  Longitude 23°48'11.40980"E  Longitude 23°48'11.40980"E  

Elevation 245.367m  Height 245.367m Height 245.367m 

To: 17 ATHINAS          

Grid   Local   WGS 84   

Northing 969.949m  Latitude 37°58'55.83684"N  Latitude 37°58'55.83684"N 

Easting 813.182m Longitude 23°43'38.72987"E Longitude 23°43'38.72987"E 

Elevation 109.419m Height 109.419m Height 109.419m 
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Baseline:           

 Northing -2820.983m 
NS Fwd 

Azimuth 
247°04'16"  X 4170.699m 

 Easting -6651.857m Ell. Distance 7225.311m  Y -5433.448m 

 Elevation -135.948m  Height -135.948m  Z -2304.215m 

Standard Errors  

Baseline Errors:           

 Northing 0.003m  NS Fwd 

Azimuth 
0.076 seconds  X 0.009m 

 Easting 0.003m  

Ell.Distance 
0.003m  Y 0.006m 

 Elevation 0.013m  Height 0.013m  Z 0.008m 
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Baseline Summary B37 (098A to 16 KOTZIA)  

Processed: Wednesday, Mar 09, 2011 10:55:42PM 

Solution type: Iono free fixed 

Solution acceptability: Solution acceptable 

Ephemeris used: Broadcast 

Met Data: Standard 

Baseline slope distance: 7173.293m 

Elevation mask: 13 degrees 

Variance ratio: 13.5 

Reference variance: 1.019 

RMS: 0.014m 

Horizontal Precision 1-sigma (scaled): 0.003m 

Vertical Precision 1-sigma (scaled): 0.004m 

Start time (GPS Time): 
11/02/27, 

10:01:15.000 
1625, 36075.000 

Stop time (GPS Time): 
11/02/27, 

10:19:45.000 
1625, 37185.000 

Occupation time: 00:18:30.000 

Baseline Components (Mark to Mark)  

From: 098A          

Grid   Local   WGS 84   

Northing 3790.932m  Latitude 38°00'27.22188"N  Latitude 38°00'27.22188"N  

Easting 7465.039m  Longitude 23°48'11.40980"E  Longitude 23°48'11.40980"E  

Elevation 245.367m  Height 245.367m Height 245.367m 

To: 16 KOTZIA          

Grid   Local   WGS 84   

Northing 907.195m  Latitude 37°58'53.80120"N  Latitude 37°58'53.80120"N 

Easting 898.489m Longitude 23°43'42.22520"E Longitude 23°43'42.22520"E 

Elevation 112.115m Height 112.115m Height 112.115m 
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Baseline:           

 Northing -2883.737m 
NS Fwd 

Azimuth 
246°20'36"  X 4173.681m 

 Easting -6566.551m Ell. Distance 7171.855m  Y -5338.959m 

 Elevation -133.252m  Height -133.252m  Z -2352.027m 

Standard Errors  

Baseline Errors:           

 Northing 0.003m  NS Fwd 

Azimuth 
0.078 seconds  X 0.003m 

 Easting 0.002m  

Ell.Distance 
0.002m  Y 0.002m 

 Elevation 0.003m  Height 0.003m  Z 0.003m 
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Baseline Summary B40 (098A to 31 KERAMEIKOS)  

Processed: Wednesday, Mar 09, 2011 10:55:42PM 

Solution type: Iono free fixed 

Solution acceptability: Solution acceptable 

Ephemeris used: Broadcast 

Met Data: Standard 

Baseline slope distance: 8302.808m 

Elevation mask: 13 degrees 

Variance ratio: 15.3 

Reference variance: 2.323 

RMS: 0.018m 

Horizontal Precision 1-sigma (scaled): 0.004m 

Vertical Precision 1-sigma (scaled): 0.010m 

Start time (GPS Time): 
11/02/27, 

11:19:45.000 
1625, 40785.000 

Stop time (GPS Time): 
11/02/27, 

11:38:45.000 
1625, 41925.000 

Occupation time: 00:19:00.000 

Baseline Components (Mark to Mark)  

From: 098A          

Grid   Local   WGS 84   

Northing 3790.932m  Latitude 38°00'27.22188"N  Latitude 38°00'27.22188"N  

Easting 7465.039m  Longitude 23°48'11.40980"E  Longitude 23°48'11.40980"E  

Elevation 245.367m  Height 245.367m Height 245.367m 

To: 
31 

KERAMEIKOS          

Grid   Local   WGS 84   

Northing 560.528m  Latitude 37°58'42.55907"N  Latitude 37°58'42.55907"N 

Easting -181.652m Longitude 23°42'57.96472"E Longitude 23°42'57.96472"E 

Elevation 85.077m Height 85.077m Height 85.077m 
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Baseline:           

 Northing -3230.405m 
NS Fwd 

Azimuth 
247°09'01"  X 4784.012m 

 Easting -7646.691m Ell. Distance 8301.046m  Y -6250.623m 

 Elevation -160.289m  Height -160.289m  Z -2641.885m 

Standard Errors  

Baseline Errors:           

 Northing 0.002m  NS Fwd 

Azimuth 
0.059 seconds  X 0.005m 

 Easting 0.003m  

Ell.Distance 
0.003m  Y 0.003m 

 Elevation 0.006m  Height 0.006m  Z 0.004m 
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Baseline Summary B43 (098A to 120 SYGGROU)  

Processed: Wednesday, Mar 09, 2011 10:55:42PM 

Solution type: Iono free fixed 

Solution acceptability: Solution acceptable 

Ephemeris used: Broadcast 

Met Data: Standard 

Baseline slope distance: 7797.575m 

Elevation mask: 13 degrees 

Variance ratio: 12.6 

Reference variance: 3.097 

RMS: 0.017m 

Horizontal Precision 1-sigma (scaled): 0.009m 

Vertical Precision 1-sigma (scaled): 0.025m 

Start time (GPS Time): 
11/02/27, 

13:11:00.000 
1625, 47460.000 

Stop time (GPS Time): 
11/02/27, 

13:29:45.000 
1625, 48585.000 

Occupation time: 00:18:45.000 

Baseline Components (Mark to Mark)  

From: 098A          

Grid   Local   WGS 84   

Northing 3790.932m  Latitude 38°00'27.22188"N  Latitude 38°00'27.22188"N  

Easting 7465.039m  Longitude 23°48'11.40980"E  Longitude 23°48'11.40980"E  

Elevation 245.367m  Height 245.367m Height 245.367m 

To: 
120 

SYGGROU          

Grid   Local   WGS 84   

Northing -651.615m  Latitude 37°58'03.24277"N  Latitude 37°58'03.24276"N 

Easting 1058.527m Longitude 23°43'48.77481"E Longitude 23°43'48.77481"E 

Elevation 106.647m Height 106.647m Height 106.647m 
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Baseline:           

 Northing -4442.547m 
NS Fwd 

Azimuth 
235°18'48"  X 4983.497m 

 Easting -6406.512m Ell. Distance 7796.126m  Y -4808.363m 

 Elevation -138.720m  Height -138.720m  Z -3584.212m 

Standard Errors  

Baseline Errors:           

 Northing 0.005m  NS Fwd 

Azimuth 
0.094 seconds  X 0.013m 

 Easting 0.003m  

Ell.Distance 
0.004m  Y 0.005m 

 Elevation 0.014m  Height 0.014m  Z 0.007m 
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Baseline Summary B46 (098A to 20 GKOYRA)  

Processed: Wednesday, Mar 09, 2011 10:55:42PM 

Solution type: Iono free fixed 

Solution acceptability: Solution acceptable 

Ephemeris used: Broadcast 

Met Data: Standard 

Baseline slope distance: 7476.463m 

Elevation mask: 13 degrees 

Variance ratio: 10.8 

Reference variance: 2.845 

RMS: 0.019m 

Horizontal Precision 1-sigma (scaled): 0.006m 

Vertical Precision 1-sigma (scaled): 0.013m 

Start time (GPS Time): 
11/02/27, 

13:58:45.000 
1625, 50325.000 

Stop time (GPS Time): 
11/02/27, 

14:17:45.000 
1625, 51465.000 

Occupation time: 00:19:00.000 

Baseline Components (Mark to Mark)  

From: 098A          

Grid   Local   WGS 84   

Northing 3790.932m  Latitude 38°00'27.22188"N  Latitude 38°00'27.22188"N  

Easting 7465.039m  Longitude 23°48'11.40980"E  Longitude 23°48'11.40980"E  

Elevation 245.367m  Height 245.367m Height 245.367m 

To: 20 GKOYRA          

Grid   Local   WGS 84   

Northing -313.240m  Latitude 37°58'14.21675"N  Latitude 37°58'14.21675"N 

Easting 1217.330m Longitude 23°43'55.28290"E Longitude 23°43'55.28290"E 

Elevation 117.880m Height 117.880m Height 117.880m 
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Baseline:           

 Northing -4104.173m 
NS Fwd 

Azimuth 
236°45'04"  X 4737.106m 

 Easting -6247.709m Ell. Distance 7475.163m  Y -4743.155m 

 Elevation -127.487m  Height -127.487m  Z -3310.559m 

Standard Errors  

Baseline Errors:           

 Northing 0.003m  NS Fwd 

Azimuth 
0.066 seconds  X 0.007m 

 Easting 0.003m  

Ell.Distance 
0.003m  Y 0.003m 

 Elevation 0.008m  Height 0.008m  Z 0.005m 
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Baseline Summary B19 (098A to 110 PYROSVESTIKH)  

Processed: Wednesday, Mar 09, 2011 10:55:42PM 

Solution type: Iono free fixed 

Solution acceptability: Solution acceptable 

Ephemeris used: Broadcast 

Met Data: Standard 

Baseline slope distance: 6556.994m 

Elevation mask: 13 degrees 

Variance ratio: 3.6 

Reference variance: 2.831 

RMS: 0.019m 

Horizontal Precision 1-sigma (scaled): 0.030m 

Vertical Precision 1-sigma (scaled): 0.038m 

Start time (GPS Time): 
11/02/28, 

10:11:45.000 
1625, 123105.000 

Stop time (GPS Time): 
11/02/28, 

10:30:45.000 
1625, 124245.000 

Occupation time: 00:19:00.000 

Baseline Components (Mark to Mark)  

From: 098A          

Grid   Local   WGS 84   

Northing 3790.932m  Latitude 38°00'27.22188"N  Latitude 38°00'27.22188"N  

Easting 7465.039m  Longitude 23°48'11.40980"E  Longitude 23°48'11.40980"E  

Elevation 245.367m  Height 245.367m Height 245.367m 

To: 
110 

PYROSVESTIKH          

Grid   Local   WGS 84   

Northing 80.518m  Latitude 37°58'26.98230"N  Latitude 37°58'26.98230"N 

Easting 2060.140m Longitude 23°44'29.81753"E Longitude 23°44'29.81753"E 

Elevation 138.069m Height 138.069m Height 138.069m 
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Baseline:           

 Northing -3710.414m 
NS Fwd 

Azimuth 
235°34'59"  X 4190.688m 

 Easting -5404.899m Ell. Distance 6555.919m  Y -4062.634m 

 Elevation -107.298m  Height -107.298m  Z -2987.861m 

Standard Errors  

Baseline Errors:           

 Northing 0.013m  NS Fwd 

Azimuth 
0.548 seconds  X 0.018m 

 Easting 0.013m  

Ell.Distance 
0.006m  Y 0.022m 

 Elevation 0.023m  Height 0.023m  Z 0.007m 
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Baseline Summary B22 (098A to 109 ZAPPEIO)  

Processed: Wednesday, Mar 09, 2011 10:55:42PM 

Solution type: Iono free fixed 

Solution acceptability: Solution acceptable 

Ephemeris used: Broadcast 

Met Data: Standard 

Baseline slope distance: 7144.113m 

Elevation mask: 13 degrees 

Variance ratio: 12.5 

Reference variance: 1.266 

RMS: 0.011m 

Horizontal Precision 1-sigma (scaled): 0.003m 

Vertical Precision 1-sigma (scaled): 0.006m 

Start time (GPS Time): 
11/02/28, 

11:11:00.000 
1625, 126660.000 

Stop time (GPS Time): 
11/02/28, 

11:27:30.000 
1625, 127650.000 

Occupation time: 00:16:30.000 

Baseline Components (Mark to Mark)  

From: 098A          

Grid   Local   WGS 84   

Northing 3790.932m  Latitude 38°00'27.22188"N  Latitude 38°00'27.22188"N  

Easting 7465.039m  Longitude 23°48'11.40980"E  Longitude 23°48'11.40980"E  

Elevation 245.367m  Height 245.367m Height 245.367m 

To: 
109 

ZAPPEIO          

Grid   Local   WGS 84   

Northing -253.735m  Latitude 37°58'16.14474"N  Latitude 37°58'16.14474"N 

Easting 1577.642m Longitude 23°44'10.04564"E Longitude 23°44'10.04564"E 

Elevation 124.325m Height 124.325m Height 124.325m 
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Baseline:           

 Northing -4044.667m 
NS Fwd 

Azimuth 
235°33'47"  X 4563.246m 

 Easting -5887.397m Ell. Distance 7142.880m  Y -4425.978m 

 Elevation -121.041m  Height -121.041m  Z -3259.732m 

Standard Errors  

Baseline Errors:           

 Northing 0.002m  NS Fwd 

Azimuth 
0.054 seconds  X 0.004m 

 Easting 0.002m  

Ell.Distance 
0.002m  Y 0.002m 

 Elevation 0.005m  Height 0.005m  Z 0.003m 
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Baseline Summary B25 (098A to 101 PROFITIS HLI)  

Processed: Wednesday, Mar 09, 2011 10:55:42PM 

Solution type: Iono free fixed 

Solution acceptability: Solution acceptable 

Ephemeris used: Broadcast 

Met Data: Standard 

Baseline slope distance: 6806.769m 

Elevation mask: 13 degrees 

Variance ratio: 8.3 

Reference variance: 1.179 

RMS: 0.013m 

Horizontal Precision 1-sigma (scaled): 0.003m 

Vertical Precision 1-sigma (scaled): 0.005m 

Start time (GPS Time): 
11/02/28, 

12:16:00.000 
1625, 130560.000 

Stop time (GPS Time): 
11/02/28, 

12:33:45.000 
1625, 131625.000 

Occupation time: 00:17:45.000 

Baseline Components (Mark to Mark)  

From: 098A          

Grid   Local   WGS 84   

Northing 3790.932m  Latitude 38°00'27.22188"N  Latitude 38°00'27.22188"N  

Easting 7465.039m  Longitude 23°48'11.40980"E  Longitude 23°48'11.40980"E  

Elevation 245.367m  Height 245.367m Height 245.367m 

To: 
101 

PROFITIS 

HLI  
        

Grid   Local   WGS 84   

Northing -872.954m  Latitude 37°57'56.05367"N  Latitude 37°57'56.05367"N 

Easting 2508.325m Longitude 23°44'48.16891"E Longitude 23°44'48.16891"E 
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Elevation 153.775m Height 153.775m Height 153.775m 

Baseline:           

 Northing -4663.886m NS Fwd 

Azimuth 
226°47'45"  X 4558.709m 

 Easting -4956.715m Ell. Distance 6805.940m  Y -3411.394m 

 Elevation -91.592m  Height -91.592m  Z -3729.969m 

Standard Errors  

Baseline Errors:           

 Northing 0.002m  NS Fwd 

Azimuth 
0.069 seconds  X 0.004m 

 Easting 0.002m  

Ell.Distance 
0.002m  Y 0.002m 

 Elevation 0.005m  Height 0.005m  Z 0.003m 
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Baseline Summary B9 (098A to 26 ASTEROSKOPEIO)  

Processed: Wednesday, Mar 09, 2011 10:55:42PM 

Solution type: Iono free fixed 

Solution acceptability: Solution acceptable 

Ephemeris used: Broadcast 

Met Data: Standard 

Baseline slope distance: 8374.642m 

Elevation mask: 13 degrees 

Variance ratio: 8.7 

Reference variance: 2.580 

RMS: 0.014m 

Horizontal Precision 1-sigma (scaled): 0.005m 

Vertical Precision 1-sigma (scaled): 0.011m 

Start time (GPS Time): 
11/03/01, 

10:32:00.000 
1625, 210720.000 

Stop time (GPS Time): 
11/03/01, 

10:52:45.000 
1625, 211965.000 

Occupation time: 00:20:45.000 

Baseline Components (Mark to Mark)  

From: 098A          

Grid   Local   WGS 84   

Northing 3790.932m  Latitude 38°00'27.22188"N  Latitude 38°00'27.22188"N  

Easting 7465.039m  Longitude 23°48'11.40980"E  Longitude 23°48'11.40980"E  

Elevation 245.367m  Height 245.367m Height 245.367m 

To: 
26 

ASTEROSKOPEIO          

Grid   Local   WGS 84   

Northing -2.350m  Latitude 37°58'24.30300"N  Latitude 37°58'24.30300"N 

Easting -0.279m Longitude 23°43'05.39648"E Longitude 23°43'05.39648"E 

Elevation 143.188m Height 143.188m Height 143.188m 
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Baseline:           

 Northing -3793.282m 
NS Fwd 

Azimuth 
243°06'59"  X 5070.102m 

 Easting -7465.318m Ell. Distance 8373.765m  Y -5926.822m 

 Elevation -102.179m  Height -102.179m  Z -3049.833m 

Standard Errors  

Baseline Errors:           

 Northing 0.003m  NS Fwd 

Azimuth 
0.066 seconds  X 0.005m 

 Easting 0.003m  

Ell.Distance 
0.003m  Y 0.003m 

 Elevation 0.007m  Height 0.007m  Z 0.005m 
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Baseline Summary B1 (098A to 92 BOULH)  

Processed: Wednesday, Mar 09, 2011 10:55:42PM 

Solution type: Iono free fixed 

Solution acceptability: Solution acceptable 

Ephemeris used: Broadcast 

Met Data: Standard 

Baseline slope distance: 6831.652m 

Elevation mask: 13 degrees 

Variance ratio: 17.7 

Reference variance: 1.146 

RMS: 0.011m 

Horizontal Precision 1-sigma (scaled): 0.002m 

Vertical Precision 1-sigma (scaled): 0.005m 

Start time (GPS Time): 
11/03/01, 

08:17:00.000 
1625, 202620.000 

Stop time (GPS Time): 
11/03/01, 

08:37:45.000 
1625, 203865.000 

Occupation time: 00:20:45.000 

Baseline Components (Mark to Mark)  

From: 098A          

Grid   Local   WGS 84   

Northing 3790.932m  Latitude 38°00'27.22188"N  Latitude 38°00'27.22188"N  

Easting 7465.039m  Longitude 23°48'11.40980"E  Longitude 23°48'11.40980"E  

Elevation 245.367m  Height 245.367m Height 245.367m 

To: 92 BOULH          

Grid   Local   WGS 84   

Northing 272.187m  Latitude 37°58'33.20207"N  Latitude 37°58'33.20206"N 

Easting 1610.511m Longitude 23°44'11.39653"E Longitude 23°44'11.39653"E 

Elevation 137.549m Height 137.549m Height 137.549m 
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Baseline:           

 Northing -3518.746m 
NS Fwd 

Azimuth 
239°02'43"  X 4263.290m 

 Easting -5854.528m Ell. Distance 6830.596m  Y -4521.858m 

 Elevation -107.818m  Height -107.818m  Z -2837.010m 

Standard Errors  

Baseline Errors:           

 Northing 0.001m  NS Fwd 

Azimuth 
0.041 seconds  X 0.003m 

 Easting 0.001m  

Ell.Distance 
0.001m  Y 0.002m 

 Elevation 0.005m  Height 0.005m  Z 0.003m 
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Baseline Summary B13 (098A to 77 AIGINHTEIO)  

Processed: Wednesday, Mar 09, 2011 10:55:42PM 

Solution type: Iono free fixed 

Solution acceptability: Solution acceptable 

Ephemeris used: Broadcast 

Met Data: Standard 

Baseline slope distance: 5381.705m 

Elevation mask: 13 degrees 

Variance ratio: 14.3 

Reference variance: 3.055 

RMS: 0.016m 

Horizontal Precision 1-sigma (scaled): 0.025m 

Vertical Precision 1-sigma (scaled): 0.043m 

Start time (GPS Time): 
11/02/28, 

08:03:00.000 
1625, 115380.000 

Stop time (GPS Time): 
11/02/28, 

08:21:45.000 
1625, 116505.000 

Occupation time: 00:18:45.000 

Baseline Components (Mark to Mark)  

From: 098A          

Grid   Local   WGS 84   

Northing 3790.932m  Latitude 38°00'27.22188"N  Latitude 38°00'27.22188"N  

Easting 7465.039m  Longitude 23°48'11.40980"E  Longitude 23°48'11.40980"E  

Elevation 245.367m  Height 245.367m Height 245.367m 

To: 
77 

AIGINHTEIO          

Grid   Local   WGS 84   

Northing 643.223m  Latitude 37°58'45.22218"N  Latitude 37°58'45.22218"N 

Easting 3101.068m Longitude 23°45'12.47596"E Longitude 23°45'12.47596"E 

Elevation 152.356m Height 152.356m Height 152.356m 
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Baseline:           

 Northing -3147.709m 
NS Fwd 

Azimuth 
234°14'59"  X 3464.966m 

 Easting -4363.971m Ell. Distance 5380.734m  Y -3244.484m 

 Elevation -93.011m  Height -93.011m  Z -2535.760m 

Standard Errors  

Baseline Errors:           

 Northing 0.015m  NS Fwd 

Azimuth 
0.446 seconds  X 0.010m 

 Easting 0.002m  

Ell.Distance 
0.009m  Y 0.005m 

 Elevation 0.024m  Height 0.024m  Z 0.026m 
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Baseline Summary B2 (098A to 89EUAGGELISMOS)  

Processed: Friday, Mar 25, 2011 11:09:06AM 

Solution type: Iono free fixed 

Solution acceptability: Solution acceptable 

Ephemeris used: Broadcast 

Met Data: Standard 

Baseline slope distance: 6072.267m 

Elevation mask: 13 degrees 

Variance ratio: 14.0 

Reference variance: 1.471 

RMS: 0.016m 

Horizontal Precision 1-sigma (scaled): 0.003m 

Vertical Precision 1-sigma (scaled): 0.005m 

Start time (GPS Time): 
11/03/19, 

08:18:30.000 
1627, 548310.000 

Stop time (GPS Time): 
11/03/19, 

08:38:45.000 
1627, 549525.000 

Occupation time: 00:20:15.000 

Baseline Components (Mark to Mark)  

From: 098A          

Grid   Local   XYZ   

Northing 3578.878m  Latitude 38°00'27.22188"N  X 4604061.584m  

Easting 6482.217m  Longitude 23°48'11.40980"E  Y 2030937.340m  

Elevation 245.367m  Height 245.367m Z 3906256.412m 

To: 89EUAGGELISMOS          

Grid   Local   XYZ   

Northing 67.967m  Latitude 37°58'33.42948"N  X 4607961.403m 

Easting 1529.123m Longitude 23°44'48.34903"E Y 2027240.875m 

Elevation 142.519m Height 142.519m Z 3903427.987m 
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Baseline:           

 Northing -3510.911m 
NS Fwd 

Azimuth 
234°42'55"  X 3899.819m 

 Easting -4953.093m Ell. Distance 6071.212m  Y -3696.465m 

 Elevation -102.848m  Height -102.848m  Z -2828.425m 

Standard Errors  

Baseline Errors:           

 Northing 0.002m  NS Fwd 

Azimuth 
0.095 seconds  X 0.004m 

 Easting 0.003m  

Ell.Distance 
0.002m  Y 0.003m 

 Elevation 0.004m  Height 0.004m  Z 0.003m 
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Baseline Summary B5 (098A to 11MITROPOLI)  

Processed: Friday, Mar 25, 2011 11:09:06AM 

Solution type: Iono free fixed 

Solution acceptability: Solution acceptable 

Ephemeris used: Broadcast 

Met Data: Standard 

Baseline slope distance: 7406.382m 

Elevation mask: 13 degrees 

Variance ratio: 6.9 

Reference variance: 2.263 

RMS: 0.019m 

Horizontal Precision 1-sigma (scaled): 0.004m 

Vertical Precision 1-sigma (scaled): 0.008m 

Start time (GPS Time): 
11/03/19, 

10:39:45.000 
1627, 556785.000 

Stop time (GPS Time): 
11/03/19, 

11:08:45.000 
1627, 558525.000 

Occupation time: 00:29:00.000 

Baseline Components (Mark to Mark)  

From: 098A          

Grid   Local   XYZ   

Northing 3578.878m  Latitude 38°00'27.22188"N  X 4604061.584m  

Easting 6482.217m  Longitude 23°48'11.40980"E  Y 2030937.340m  

Elevation 245.367m  Height 245.367m Z 3906256.412m 

To: 11MITROPOLI          

Grid   Local   XYZ   

Northing -1.092m  Latitude 37°58'31.19427"N  X 4608591.191m 

Easting 0.198m Longitude 23°43'45.70323"E Y 2025847.557m 

Elevation 108.533m Height 108.533m Z 3903352.749m 
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Baseline:           

 Northing -3579.970m 
NS Fwd 

Azimuth 
241°08'02"  X 4529.608m 

 Easting -6482.019m Ell. Distance 7404.913m  Y -5089.783m 

 Elevation -136.833m  Height -136.833m  Z -2903.663m 

Standard Errors  

Baseline Errors:           

 Northing 0.003m  NS Fwd 

Azimuth 
0.069 seconds  X 0.005m 

 Easting 0.002m  

Ell.Distance 
0.002m  Y 0.003m 

 Elevation 0.006m  Height 0.006m  Z 0.003m 
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Baseline Summary B8 (098A to 40METAKSOURGEIO)  

Processed: Friday, Mar 25, 2011 11:09:06AM 

Solution type: Iono free fixed 

Solution acceptability: Solution acceptable 

Ephemeris used: Broadcast 

Met Data: Standard 

Baseline slope distance: 7983.829m 

Elevation mask: 13 degrees 

Variance ratio: 29.2 

Reference variance: 2.114 

RMS: 0.014m 

Horizontal Precision 1-sigma (scaled): 0.004m 

Vertical Precision 1-sigma (scaled): 0.016m 

Start time (GPS Time): 
11/03/19, 

12:08:30.000 
1627, 562110.000 

Stop time (GPS Time): 
11/03/19, 

12:27:45.000 
1627, 563265.000 

Occupation time: 00:19:15.000 

Baseline Components (Mark to Mark)  

From: 098A          

Grid   Local   XYZ   

Northing 3578.878m  Latitude 38°00'27.22188"N  X 4604061.584m  

Easting 6482.217m  Longitude 23°48'11.40980"E  Y 2030937.340m  

Elevation 245.367m  Height 245.367m Z 3906256.412m 

To: 40METAKSOURGEIO          

Grid   Local   XYZ   

Northing 1183.372m  Latitude 37°59'09.60813"N  X 4608360.670m 

Easting -1131.806m Longitude 23°42'59.31445"E Y 2024509.662m 

Elevation 82.628m Height 82.628m Z 3904270.375m 



 

191 
 

Baseline:           

 Northing -2395.506m 
NS Fwd 

Azimuth 
252°34'51"  X 4299.087m 

 Easting -7614.023m Ell. Distance 7981.966m  Y -6427.677m 

 Elevation -162.739m  Height -162.739m  Z -1986.037m 

Standard Errors  

Baseline Errors:           

 Northing 0.003m  NS Fwd 

Azimuth 
0.075 seconds  X 0.009m 

 Easting 0.002m  

Ell.Distance 
0.002m  Y 0.004m 

 Elevation 0.011m  Height 0.011m  Z 0.006m 
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Baseline Summary B11 (098A to 37PROFITIS DANIH)  

Processed: Friday, Mar 25, 2011 11:09:06AM 

Solution type: Iono free fixed 

Solution acceptability: Solution acceptable 

Ephemeris used: Broadcast 

Met Data: Standard 

Baseline slope distance: 8367.132m 

Elevation mask: 13 degrees 

Variance ratio: 12.6 

Reference variance: 3.874 

RMS: 0.019m 

Horizontal Precision 1-sigma (scaled): 0.008m 

Vertical Precision 1-sigma (scaled): 0.017m 

Start time (GPS Time): 
11/03/19, 

13:10:15.000 
1627, 565815.000 

Stop time (GPS Time): 
11/03/19, 

13:29:45.000 
1627, 566985.000 

Occupation time: 00:19:30.000 

Baseline Components (Mark to Mark)  

From: 098A          

Grid   Local   XYZ   

Northing 3578.878m  Latitude 38°00'27.22188"N  X 4604061.584m  

Easting 6482.217m  Longitude 23°48'11.40980"E  Y 2030937.340m  

Elevation 245.367m  Height 245.367m Z 3906256.412m 

To: 
37PROFITIS 

DANIH          

Grid   Local   XYZ   

Northing 1017.670m  Latitude 37°59'04.23203"N  X 4608590.099m 

Easting -1481.266m Longitude 23°42'44.99506"E Y 2024228.779m 

Elevation 76.376m Height 76.376m Z 3904135.881m 
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Baseline:           

 Northing -2561.208m 
NS Fwd 

Azimuth 
252°13'00"  X 4528.515m 

 Easting -7963.482m Ell. Distance 8365.215m  Y -6708.561m 

 Elevation -168.991m  Height -168.991m  Z -2120.531m 

Standard Errors  

Baseline Errors:           

 Northing 0.003m  NS Fwd 

Azimuth 
0.091 seconds  X 0.007m 

 Easting 0.003m  

Ell.Distance 
0.003m  Y 0.004m 

 Elevation 0.009m  Height 0.009m  Z 0.006m 

 

 

 

 

 


