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Περίληψη
Στην παρούσα εργασία, μελετάται, αναπτύσσεται και αξιολογείται η μέθοδος
ταυτόχρονου προσδιορισμού των αστρονομικών συντεταγμένων Φ, Λ ενός σημείου της
Φ.Γ.Ε με τη μέτρηση οριζόντιων γωνιών άστρων. Ο προσδιορισμός αυτός είναι εφικτός
με την εφαρμογή συγκεκριμένης μεθοδολογίας αστρονομικών παρατηρήσεων, που
προϋποθέτει την επικοινωνία σύγχρονου γεωδαιτικού σταθμού και δέκτη GPS, καθώς
είναι απαραίτητη η ταυτόχρονη καταγραφή των οριζόντιων και κατακόρυφων γωνιών
και των χρονικών στιγμών των παρατηρήσεων.
Η συγκεκριμένη μέθοδος προσδιορισμού του Φ και Λ, βασίζεται στην κίνηση των
άστρων κατά την οριζόντια διεύθυνση, με αποτέλεσμα η διάθλαση να μην επηρεάζει τις
μετρήσεις, γεγονός που την καθιστά ενδιαφέρουσα. Το μαθηματικό μοντέλο που την
περιγράφει βασίζεται στον προσδιορισμό του αστρονομικού αζιμουθίου ενός άστρου
μέσω της ωριαίας γωνίας. Με την εφαρμογή της συνόρθωσης στον ταυτόχρονο
προσδιορισμό και με κριτήριο την ευστάθεια του συστήματος επίλυσης, μετά από
δοκιμαστικές επιλύσεις, γίνεται η επιλογή των βέλτιστων θέσεων των άστρων προς
παρατήρηση. Έτσι, λοιπόν, για να ευνοείται ο προσδιορισμός των αγνώστων και για να
υπάρχει πλεονασμός παρατηρήσεων, επιλέγεται να παρατηρηθούν 12 άστρα, στο ίδιο
ύψος και διατεταγμένα κατά αζιμούθιο σε 3 τετράδες, ανά δύο συμμετρικά ως προς τον
αστρονομικό μεσημβρινό και τον πρωτεύοντα κατακόρυφο κύκλο.
Για την υλοποίηση του προγράμματος παρατήρησης αλλά και την επεξεργασία
των μετρήσεων, αναπτύχθηκαν αλγόριθμοι σε προγραμματιστικό περιβάλλον Η/Υ. Τα
πειράματα με δεδομένα προσομοίωσης βοήθησαν στον έλεγχο της αξιοπιστίας του
προγράμματος της επίλυσης, στην εκτίμηση των υπολογιστικών σφαλμάτων καθώς και
στην ανάλυση της συμπεριφοράς του μαθηματικού μοντέλου που χρησιμοποιήθηκε στη
συνόρθωση των παρατηρήσεων.
Η μεθοδολογία εφαρμόστηκε σε δύο σειρές αστρονομικών παρατηρήσεων, που
έγιναν με σκοπό να ελεγχθούν οι δυνατότητες, τα σφάλματα και η αποτελεσματικότητα
της μεθόδου. Από τα αποτελέσματα της επεξεργασίας αυτών των παρατηρήσεων, έγινε
κατανοητό ότι η μεθοδολογία υστερεί σε ακρίβεια, σε σχέση με τις μεθόδους
ανεξάρτητου προσδιορισμού του Φ και Λ, καθώς οι άγνωστοι προσδιορίζονται με
σφάλμα της τάξης του δευτερολέπτου τόξου. Όμως, είναι αρκετά ευέλικτη και
παρουσιάζει δυνατότητες βελτίωσης, καθώς ο αποκλεισμός των άστρων με τα
μεγαλύτερα σφάλματα οδηγεί σε ακριβέστερα αποτελέσματα. Τέλος, η αποφυγή της
επίδρασης της διάθλασης στις μετρήσεις αποτελεί ένα σημαντικό πλεονέκτημα της
μεθόδου.

Abstract
In the present thesis, the method of simultaneous determination of
astronomical latitude and longitude of a site is being studied, developed and
evaluated. This determination can be achieved by applying a particular methodology of
astronomical observations, which requires the combination of a total station and a GPS
receiver, because the simultaneous recording of horizontal angles and time of
observations is essential. It is mainly designed to obtain the maximum amount of
information from a single set of observations, economizing time spent in observation
and computation.
This particular method builds on the horizontal component of the stars'
movement. Since most total stations provide more accurate measurements of
horizontal angles than of vertical ones and since refraction does not affect the results,
the method is quite attractive. The mathematical model of the method is based on the
determination of the astronomical azimuth of a star from its hour angle, which is
described by the equation:

tanA=

−sinh
cosΦ⋅tan δ−sinΦ⋅cosh

where the hour angle is determined by the recorded time of the observation. The
sources of possible systematic errors include the error δΦ in the assumed latitude and
the error δh in the hour angle, the latter arising from an error δΛ in the assumed
longitude. Differentiation of the above equation yields the effects of these errors on
the computed azimuth:

δΑ=sinA⋅cotz⋅δΦcos Φ tan Φ−cosA⋅cotz  δΛ
Taking into account the existence of a possible orientation error δα of the
instrument, the difference δΑ, between the measured horizontal angle (approximate
azimuth) and the computed azimuth of a star, is connected to the unknown quantities
δΦ, δΛ and δα by:

δΑ=sinA0⋅cotz 0⋅δΦ+(tanΦ 0−cosΑ0⋅cotz 0)⋅cosΦ 0⋅δΛ+δα
The corrections δΦ, δΛ and δα are computed from an over-determined system
of equations as above, using the principles of adjustment of measurements. The
application of these principles (method of least squares) in the simultaneous
determination, taking into consideration the stability of the linear system, leads to the
selection of the optimal observational circumstances, as far as the position and the
required number of stars are concerned. Thus, the observation of twelve stars in the
same nominal zenith distance, arranged by azimuth in groups of four and symmetrical
to the astronomical meridian and the prime vertical circle, is considered to be a
convenient arrangement. The number of observations for each star, required for an
adequate description of its motion, is around 80, before and after the star's crossing
of the nominal zenith distance. Curve fitting in the pairs of measurements (time,
zenith distances) and (zenith distances, horizontal angles) leads to the values of
azimuth and exact time of the observation, which corresponds to the passage of the
star from the circle of the nominal zenith distance. Each star is included in the
adjustment with a weight, calculated according to the quality of the curve fitting.

A number of algorithms were developed, in order to prepare the schedule of the
observations and to perform the necessary post-observation processing of the data
(including both curve fitting and adjustment). The implementation and performance of
the algorithms and computer code was tested using simulated data, leading to an
evaluation of the whole process, the estimation of the uncertainties, as well as the
statistical analysis of the mathematical model applied to the adjustment of the
measurements.
From the processing of the simulated data, it was verified that the astronomical
refraction has no effect on the computation of the desired corrections. Furthermore, it
was found that the random sighting error of each star influences the results in a
different way, mostly due to the different geometry of the apparent star track.
Two series of observations were made, in order to evaluate the capabilities, the
errors and the efficiency of the method. From the final results one concludes that this
method is inferior to the methods of independent determination of latitude and
longitude, since the astronomical coordinates are derived with a statistical error close
to one arc second. However, the exclusion of stars with extreme measurement
uncertainties leads to improved results and the method could be improved further,
since it was verified, once more, that the errors are dependent on the different
geometry of the apparent track of each observed star. Finally, the fact that the impact
of astronomical refraction on the measurements is of no concern constitutes a
significant advantage.

Εισαγωγή
Η Γεωδαισία είναι η επιστήμη που είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τον Τοπογράφο
Μηχανικό, μιας και ασχολείται με παρατηρήσεις, μετρήσεις και υπολογισμούς, με σκοπό
να προσδιορίσει το σχήμα, το μέγεθος και το πεδίο βαρύτητας της Γης. Η Γεωδαιτική
Αστρονομία ασχολείται με τον προσδιορισμό των διευθύνσεων στο χώρο από σημεία
πάνω ή κοντά στη Φυσική Γήινη Επιφάνεια, χρησιμοποιώντας ουράνια σώματα ως
στόχους, δηλαδή η μεθοδολογία και η πρακτική των παρατηρήσεων είναι γεωδαιτικής
προέλευσης, ενώ το βασικό θεωρητικό υπόβαθρο προέρχεται από την Αστρονομία. Οι
αστρονομικές παρατηρήσεις, ως εργαλείο της Γεωδαιτικής Αστρονομίας, αποβλέπουν
στον προσδιορισμό των αστρονομικών συντεταγμένων ενός τόπου, καθώς και τον
αστρονομικό προσανατολισμό μιας διεύθυνσης.
Με βάση τις δυνατότητες του υπάρχοντος εξοπλισμού μετρήσεων και την
επιδιωκόμενη ακρίβεια, υπάρχουν διάφορες μέθοδοι προσδιορισμού των αστρονομικών
συντεταγμένων (μήκους Λ και πλάτους Φ) είτε ανεξάρτητες είτε ταυτόχρονες. Ο
προσδιορισμός αυτός γίνεται με μετρήσεις γωνιών και χρόνου προς άστρα, τα οποία
βρίσκονται σε συγκεκριμένες θέσεις, πάνω στην ουράνια σφαίρα και κατάλληλη
επεξεργασία των μετρήσεων αυτών. Βασικός στόχος της παρούσας εργασίας είναι να
μελετήσει, να εφαρμόσει και να αξιολογήσει μια μέθοδο ταυτόχρονου προσδιορισμού
των αστρονομικών συντεταγμένων με μετρήσεις οριζόντιων γωνιών άστρων, που είχε
διατυπωθεί παλαιότερα, προσαρμοσμένη, όμως, στις σημερινές δυνατότητες που
προσφέρει ο σύγχρονος γεωδαιτικός εξοπλισμός και η τεχνογνωσία.
Το πρόβλημα της συγκεκριμένης μεθοδολογίας ταυτόχρονου προσδιορισμού των
αστρονομικών συντεταγμένων παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί αναφέρεται σε
μετρήσεις οριζόντιων γωνιών άστρων και είναι αρκετά σύνθετο, αφού το μαθηματικό
μοντέλο που το περιγράφει περιλαμβάνει πολλές παραμέτρους, που επηρεάζουν την
ακρίβεια των αποτελεσμάτων. Έτσι, λοιπόν, μελετώνται οι συνθήκες που ευνοούν τον
ταυτόχρονο προσδιορισμό και αναφέρονται στον αριθμό των παρατηρούμενων άστρων,
στη γεωμετρική κατανομή τους, στην επίδραση της διάθλασης κλπ και εξετάζεται η
επίδρασή τους στην ακρίβεια της μεθόδου. Επιπλέον, γίνεται εκτίμηση των σφαλμάτων
των μετρούμενων μεγεθών (οριζόντιες γωνίες και χρόνοι), των τελικών
αποτελεσμάτων (αστρονομικές συντεταγμένες Φ, Λ) και των συμμεταβλητοτήτων τους.
Η
πρακτική εφαρμογή της μεθοδολογίας είναι εφικτή με τον συνδυασμό των
σύγχρονων γεωδαιτικών οργάνων και των συστημάτων εντοπισμού, αλλά και με την
ανάπτυξη του κατάλληλου λογισμικού.
Η εργασία αποτελείται από δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος και στο πρώτο κεφάλαιο,
γίνεται μια συνοπτική παρουσίαση των βασικών εννοιών της Γεωδαιτικής Αστρονομίας,
συμπεριλαμβανομένων των αστρονομικών συστημάτων συντεταγμένων, των
συστημάτων χρόνου και των μεταβολών των συντεταγμένων. Στο δεύτερο κεφάλαιο
γίνεται αναφορά στις μεθόδους προσδιορισμού των αστρονομικών συντεταγμένων Φ,
Λ, αναλύεται η συγκεκριμένη μέθοδος ταυτόχρονου προσδιορισμού με τη μέτρηση
οριζόντιων γωνιών άστρων και παρουσιάζεται το μοντέλο που την περιγράφει. Στο
τρίτο κεφάλαιο περιγράφονται λεπτομερώς οι μαθηματικοί τύποι που χρησιμοποιούνται
για τον υπολογισμό των παραμέτρων του μοντέλου, με εφαρμογή της μεθόδου
Ελαχίστων Τετραγώνων.
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Στο δεύτερο μέρος αναλύεται η πρακτική εφαρμογή της συγκεκριμένης
μεθοδολογίας παρατήρησης άστρων, με τη χρήση ενός σύγχρονου γεωδαιτικού
σταθμού και ενός δέκτη του συστήματος GPS. Ειδικότερα, στο τέταρτο κεφάλαιο
περιγράφεται ο σχεδιασμός των παρατηρήσεων, δηλαδή η διαδικασία με την οποία
επιλέχθηκαν τα κατάλληλα άστρα και ο αλγόριθμος του προγραμματισμού των
παρατηρήσεων. Στο πέμπτο κεφάλαιο αναλύονται δεδομένα προσομοίωσης,
περιγράφονται οι αλγόριθμοι της επεξεργασίας των δεδομένων και δίνονται εκτιμήσεις
των σφαλμάτων των αλγορίθμων. Στο έκτο κεφάλαιο αναλύεται η διαδικασία των
αστρονομικών παρατηρήσεων που πραγματοποιήθηκαν. Στο έβδομο κεφάλαιο
καταγράφονται τα αποτελέσματα της επεξεργασίας των αστρονομικών παρατηρήσεων
με τα αντίστοιχα διαγράμματα και συμπεράσματα που προέκυψαν από αυτά. Τέλος, στο
όγδοο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της μεθόδου
που αναπτύχθηκε και γίνεται μια συνολική προσπάθεια ερμηνείας των αποτελεσμάτων
που προέκυψαν.
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Μέρος Α
1. Βασικές έννοιες της Γεωδαιτικής Αστρονομίας
1.1 Ουράνια σφαίρα
Ο σκοπός της Γεωδαιτικής Αστρονομίας είναι ο προσδιορισμός των αστρονομικών
συντεταγμένων ενός τόπου και ο αστρονομικός προσανατολισμός μιας διεύθυνσης. Η
επιφάνεια αναφοράς της γεωδαιτικής αστρονομίας είναι μια μοναδιαία σφαίρα που
μπορεί να βρίσκεται οπουδήποτε και να έχει οποιαδήποτε ακτίνα, την οποία δεχόμαστε
ίση με τη μονάδα. Αυτή η σφαίρα ονομάζεται παραδοσιακά ουράνια σφαίρα
[Κορακίτης Ρ., 2008]. Τα συστήματα αναφοράς, που ορίζονται πάνω στην ουράνια
σφαίρα, προσανατολίζονται με βάση συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της Γης και,
ειδικότερα, των κινήσεών της. Με τη βοήθεια των συστημάτων αυτών περιγράφεται η
θέση σημείων (παρατηρητών) στη Γη, η θέση των ουράνιων σωμάτων και η διεύθυνση
παρατήρησης προς αυτά.
Ακολουθεί
αναλυτική
περιγραφή
των
συστημάτων
αναφοράς
που
χρησιμοποιούνται στην παρούσα εργασία για τον προσδιορισμό των συντεταγμένων
ενός άστρου σε συγκεκριμένο τόπο και χρόνο καθώς και οι απαραίτητες διορθώσεις και
αναγωγές λόγω μετατόπισης των συστημάτων αναφοράς, κίνησης του παρατηρητή κτλ.

1.2 Συστήματα αναφοράς στην ουράνια σφαίρα
1.2.1 Το ουρανογραφικό Σύστημα
Το ουρανογραφικό σύστημα αναφοράς χρησιμοποιείται για την περιγραφή της
θέσης των ουράνιων σωμάτων. Η βασική διεύθυνση που το ορίζει είναι η διεύθυνση
του διανύσματος της γωνιακής ταχύτητας περιστροφής της Γης. Η διεύθυνση αυτή
καθορίζει μια διάμετρο της ουράνιας σφαίρας που λέγεται και άξονας του κόσμου.
Παράλληλη με αυτήν είναι η διεύθυνση του πραγματικού άξονα της περιστροφής της
Γης. Το σημείο της ουράνιας σφαίρας που αντιστοιχεί στο διάνυσμα της γωνιακής
ταχύτητας (θετικό σε δεξιόστροφο σύστημα αναφοράς) λέγεται Βόρειος Πόλος του
ουρανού, ενώ το αντιδιαμετρικό του λέγεται Νότιος Πόλος.
Ο μέγιστος κύκλος της ουράνιας σφαίρας που έχει τους Πόλους του ουρανού ως
γεωμετρικούς πόλους λέγεται ουράνιος Ισημερινός (celestial Equator) και είναι ο
βασικός μέγιστος κύκλος του ουρανογραφικού συστήματος. Όλοι οι μέγιστοι κύκλοι
που περνούν από τους ουράνιους Πόλους (είναι επομένως κάθετοι στον ουράνιο
Ισημερινό) λέγονται ωριαίοι κύκλοι (hour circles) και ένας από αυτούς επιλέγεται ως
αφετηρία των μετρήσεων. Η επιλογή αυτή βασίζεται στην δεύτερη σημαντική κίνηση
της Γης, που είναι η ετήσια περιφορά της γύρω από τον Ήλιο. Το επίπεδο της
ελλειπτικής τροχιάς της Γης γύρω από τον Ήλιο ορίζει στην ουράνια σφαίρα ένα
μέγιστο κύκλο που λέγεται Εκλειπτική (ecliptic) (σχήμα 1.1). Ο κύκλος αυτός έχει μια
κλίση περίπου 23,5° ως προς τον ουράνιο Ισημερινό (λόξωση της Εκλειπτικής,
obliquity of the ecliptic) και, συνεπώς, τέμνει τον ουράνιο Ισημερινό σε δύο
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αντιδιαμετρικά σημεία, το Εαρινό (^) και το Φθινοπωρινό (^’) Ισημερινό σημείο
(vernal and autumnal equinox). Από τα σημεία αυτά περνά ο Ήλιος κατά την εαρινή
και φθινοπωρινή ισημερία, αντίστοιχα, ακολουθώντας την φαινόμενη ετήσια πορεία του
πάνω στην Εκλειπτική.
Αφετηρία των μετρήσεων στο ουρανογραφικό σύστημα ορίζεται ο ωριαίος
κύκλος που περνά από το Εαρινό Ισημερινό σημείο ^. Η πρώτη συντεταγμένη του
συστήματος ονομάζεται ορθή αναφορά α (right ascension) και ορίζεται ως η δίεδρη
γωνία μεταξύ της αφετηρίας (ωριαίος του ^) και του ωριαίου του άστρου. Η γωνία
αυτή μετράται κατά την ορθή φορά και σε συμβατικές μονάδες γωνίας που λέγονται
ώρες, με τιμές από 0 ως 24. Η δεύτερη συντεταγμένη ονομάζεται απόκλιση δ
(declination) και μετράται πάνω στον ωριαίο του άστρου, από τον Ισημερινό μέχρι το
άστρο. Η απόκλιση μετράται σε μοίρες, από 0° ως +90° προς τον Βόρειο Πόλο (Βόρειο
ημισφαίριο του ουρανού) και από 0° ως -90° προς τον Νότιο Πόλο (Νότιο ημισφαίριο).
Εξειδικεύοντας τη θέση, τον προσανατολισμό και την χρονική στιγμή ορισμού
των βασικών στοιχείων προκύπτει το ουρανογραφικό σύστημα που χρησιμοποιείται
σήμερα και είναι γνωστό ως Διεθνές Ουράνιο Σύστημα Αναφοράς (ICRS –
International Celestial Reference System). Το σύστημα αυτό υλοποιείται στην
πράξη με το Διεθνές Ουράνιο Πλαίσιο Αναφοράς (ICRF – International Celestial
Reference Frame), το οποίο βασίζεται στην θέση της εκλειπτικής και του μέσου
Ισημερινού την εποχή J2000 και ορίζεται από τις ακριβείς συντεταγμένες α, δ
εξωγαλαξιακών ραδιοπηγών (quasars) που, λόγω της τεράστιας απόστασης τους,
θεωρούνται ακίνητες. Το ICRF είναι η καλύτερη προσέγγιση προς ένα αδρανειακό
πλαίσιο αναφοράς.

1.2.2 Το Αστρονομικό Σύστημα
Το σύστημα αναφοράς που χρησιμοποιείται για την περιγραφή της θέσης των
παρατηρητών (ή γενικότερα σημείων της Γης) είναι το αστρονομικό σύστημα
(astronomical or terrestrial reference system). Η βασική διεύθυνση που το ορίζει
είναι η διεύθυνση του διανύσματος της γωνιακής ταχύτητας περιστροφής της Γης,
δηλαδή ο άξονας του κόσμου, επομένως ο βασικός μέγιστος κύκλος αυτού του
συστήματος είναι ο ουράνιος Ισημερινός. Οι μέγιστοι κύκλοι που περνούν από τους
ουράνιους Πόλους λέγονται μεσημβρινοί (meridians) και ως αφετηρία των μετρήσεων
επιλέγεται εκείνος που περιέχει το ζενίθ του Γκρήνουιτς (Greenwich) και ονομάζεται
πρωτεύων μεσημβρινός (prime meridian).
Για την περιγραφή της θέσης στο αστρονομικό σύστημα, η οποία δεν υπονοεί
την πραγματική θέση του σημείου στην επιφάνεια της Γης αλλά την διεύθυνση ενός
διανύσματος, αντιπροσωπευτικού του σημείου αυτού, απαιτείται ο ορισμός μιας
χαρακτηριστικής διεύθυνσης. Αυτή είναι η διεύθυνση της κατακορύφου (direction of
the vertical), το μοναδιαίο διάνυσμα που είναι αντίθετο με το διάνυσμα της έντασης
του Γήινου πεδίου βαρύτητας στο σημείο αυτό. Το σημείο που υλοποιεί την
κατακόρυφο στην ουράνια σφαίρα είναι το ζενίθ (zenith) του τόπου και το
αντιδιαμετρικό του λέγεται ναδίρ (nadir). Ο μεσημβρινός που περιέχει το ζενίθ ενός
τόπου είναι ο αστρονομικός μεσημβρινός (astronomical meridian) του τόπου.
Η πρώτη συντεταγμένη του συστήματος ονομάζεται αστρονομικό μήκος Λ
(astronomical longitude) και ορίζεται ως η δίεδρη γωνία μεταξύ της αφετηρίας (πρώτος
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μεσημβρινός) και του αστρονομικού μεσημβρινού του τόπου. Η γωνία αυτή μετράται
κατά την ορθή φορά σε μοίρες, από 0° ως 360°.
Η δεύτερη συντεταγμένη ονομάζεται αστρονομικό πλάτος Φ (astronomical
latitude) και μετράται πάνω στον μεσημβρινό του τόπου, από τον Ισημερινό μέχρι το
ζενίθ (είναι δηλαδή το μέτρο ενός τόξου του μεσημβρινού). Το πλάτος μετράται επίσης
σε μοίρες, από 0° ως +90° προς τον Βόρειο Πόλο και από 0° ως -90° προς τον Νότιο
Πόλο.
To αστρονομικό σύστημα έχει τα ίδια ακριβώς γεωμετρικά χαρακτηριστικά με το
ουρανογραφικό. Και τα δύο στηρίζονται στην ίδια βασική διεύθυνση, που είναι το
διάνυσμα γωνιακής ταχύτητας της Γης, ενώ διαφέρουν μόνο κατά τον ορισμό της
αφετηρίας των μετρήσεων. Επειδή ο μεσημβρινός του Greenwich είναι σταθερός «ως
προς τη Γη» και ο ωριαίος του ^ σταθερός «ως προς τα άστρα», τα συστήματα
συνδέονται με μία μεταβαλλόμενη γωνία στροφής γύρω από τον άξονα του κόσμου,
λόγω της ημερήσιας περιστροφής της Γης. Το γεγονός αυτό ακριβώς κάνει αναγκαία
την μέτρηση του χρόνου σε όλες τις διαδικασίες προσδιορισμών στην Γεωδαιτική
Αστρονομία.

1.2.3 Το Οριζόντιο Σύστημα
Το τελευταίο βασικό σύστημα αναφοράς είναι το τοπικό ή οριζόντιο σύστημα
(horizon system) που χρησιμοποιείται για την περιγραφή της θέσης ενός σώματος
όπως αυτό φαίνεται από ένα τόπο κάποια χρονική στιγμή, είναι δηλαδή το σύστημα που
περιγράφει τις μετρήσεις σε συγκεκριμένο τόπο και χρόνο. Η βασική διεύθυνση που
ορίζει το σύστημα είναι η διεύθυνση της κατακόρυφου του τόπου. Ο βασικός μέγιστος
κύκλος του συστήματος, που έχει ως γεωμετρικούς του πόλους το ζενίθ και το ναδίρ
του τόπου, λέγεται αστρονομικός ορίζοντας (astronomical horizon) του τόπου. Οι
μέγιστοι κύκλοι που περνούν από το ζενίθ και το ναδίρ (είναι συνεπώς κάθετοι στον
ορίζοντα) ονομάζονται κατακόρυφοι κύκλοι (vertical circles). Ως αφετηρία επιλέγεται ο
κατακόρυφος κύκλος που περιέχει το Βόρειο Πόλο του ουρανού, ο οποίος είναι ο
αστρονομικός μεσημβρινός (astronomical meridian) του τόπου.
Η πρώτη συντεταγμένη του οριζόντιου συστήματος ονομάζεται αστρονομικό
αζιμούθιο Α (astronomical azimuth) και ορίζεται ως η δίεδρη γωνία μεταξύ του
αστρονομικού μεσημβρινού του τόπου και του κατακόρυφου κύκλου που περιέχει τη
διεύθυνση παρατήρησης. Η γωνία αυτή μετράται κατά την ανάδρομη φορά σε μοίρες ,
από 0° ως 360°.
Η δεύτερη συντεταγμένη ονομάζεται ύψος υ (altitude) και μετράται πάνω στον
κατακόρυφο κύκλο, από τον ορίζοντα μέχρι τη διεύθυνση παρατήρησης (είναι δηλαδή
το μέτρο ενός τόξου του κατακόρυφου κύκλου). Το ύψος μετράται σε μοίρες, από 0°
ως +90° προς το ζενίθ (πάνω από τον ορίζοντα) και από 0° ως -90° προς το ναδίρ
(κάτω από τον ορίζοντα). Πολλές φορές ως δεύτερη συντεταγμένη χρησιμοποιείται,
αντί του ύψους, η ζενίθια απόσταση ή ζενίθια γωνία z (zenith distance or zenith
angle), που είναι το τόξο του κατακόρυφου κύκλου από το ζενίθ μέχρι την διεύθυνση
παρατήρησης. Η ζενίθια απόσταση μετράται επίσης σε μοίρες, από 0° στο ζενίθ μέχρι
180° στο ναδίρ. Προφανώς, η ζενίθια απόσταση είναι συμπληρωματική γωνία του
ύψους, ισχύει δηλαδή πάντα: z = 90° − υ.
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Ο κατακόρυφος κύκλος που είναι κάθετος στον αστρονομικό μεσημβρινό λέγεται
πρωτεύων κατακόρυφος κύκλος (prime vertical), ενώ τα σημεία τομής του ορίζοντα με
τον μεσημβρινό και τον πρωτεύοντα κατακόρυφο κύκλο ονομάζονται: Βορράς (North,
με Α = 0°) και Νότος (South, με Α =180°), Ανατολή (East, με Α = 90°) και Δύση
(West, με Α = 270°), αντίστοιχα.
Από τον ορισμό του οριζόντιου συστήματος, προκύπτει ότι οι οριζόντιες
συντεταγμένες μιας διεύθυνσης παρατήρησης μπορούν να μετρηθούν όταν υλοποιηθεί
το αντίστοιχο πλαίσιο αναφοράς με τη βοήθεια ενός θεοδόλιχου. Η υλοποίηση γίνεται
με δύο συνθήκες:
1)
Το θεοδόλιχο είναι οριζοντιωμένο, δηλαδή ο πρωτεύων άξονας περιστροφής του
οργάνου είναι παράλληλος με την διεύθυνση της κατακόρυφου (με άλλα λόγια, ο
οριζόντιος δίσκος του βρίσκεται στο επίπεδο του αστρονομικού ορίζοντα).
2)
Το θεοδόλιχο είναι προσανατολισμένο, δηλαδή η αφετηρία των οριζοντίων
αναγνώσεων βρίσκεται στο κατακόρυφο επίπεδο του αστρονομικού μεσημβρινού του
τόπου ( μηδενισμός στο Βορρά).
Η οριζοντίωση είναι απαραίτητη προϋπόθεση και εκτελείται πάντα πριν από την
διεξαγωγή των μετρήσεων αλλά ο προσανατολισμός μπορεί να επιτευχθεί μόνο μετά
από ειδική διαδικασία μετρήσεων και υπολογισμών.

1.2.4 Το Ισημερινό Σύστημα
Τα δύο προαναφερθέντα συστήματα συσχετίζονται μεταξύ τους με ένα τρίτο
σύστημα συντεταγμένων, που δανείζεται στοιχεία και από το ουρανογραφικό και το
οριζόντιο σύστημα. Αυτό είναι το Ισημερινό σύστημα η σύστημα ωριαίας γωνίας.
Η βασική διεύθυνση του συστήματος είναι ο άξονας του κόσμου, επομένως το σύστημα
έχει τον ίδιο προσανατολισμό με το ουρανογραφικό. Η αφετηρία των μετρήσεων, όμως,
είναι ο ωριαίος κύκλος που περνά από το ζενίθ, δηλαδή ο αστρονομικός μεσημβρινός
του τόπου. Συνεπώς, το σύστημα αυτό είναι τοπικό.
Η πρώτη συντεταγμένη του ισημερινού συστήματος ονομάζεται ωριαία γωνία h
και ορίζεται ως η δίεδρη γωνία μεταξύ της αφετηρίας (αστρονομικός μεσημβρινός) και
του ωριαίου κύκλου του σημείου παρατήρησης. Η γωνία αυτή μετράται κατά την
ανάδρομη φορά σε ώρες, από 0 ως 24.
Η δεύτερη συντεταγμένη είναι η απόκλιση δ, όπως ορίστηκε στο
ουρανογραφικό σύστημα και είναι ανεξάρτητη τόπου και χρόνου, ενώ η ωριαία γωνία
εξαρτάται από τον τόπο και μεταβάλλεται με τον χρόνο.

1.2.5 Γήινα συστήματα αναφοράς
Γήινο ή Παγκόσμιο Σύστημα Αναφοράς καλείται κάθε σύστημα αναφοράς που
έχει ως κέντρο του το κέντρο μάζας της γης, ως άξονα Ζ τον μέσο άξονα περιστροφής
της, ως άξονα των Χ την κάθετη στον Ζ ευθεία που διέρχεται από το κέντρο της γης
προς τον μεσημβρινό του Greenwich και τον άξονα Υ κάθετο στο επίπεδο ΧΖ. Τα
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συστήματα αναφοράς της γεωδαισίας είναι όλα εντοπισμένα στο χώρο και συνδέονται,
όπως φαίνεται και από τον ορισμό τους, με τις φυσικές διαστάσεις της Γης, είναι
δηλαδή προσκολλημένα στη Γη. Συνηθέστερη επιφάνεια αναφοράς είναι το
ελλειψοειδές εκ περιστροφής με κέντρο το κέντρο μάζας της Γης και άξονα
περιστροφής το μέσο άξονα περιστροφής της Γης. Η θέση ενός σημείου προσδιορίζεται
με τρεις συντεταγμένες είτε ορθογώνιες (καρτεσιανές) (x,y,z) είτε ελλειπτικές
(γεωδαιτικές) (λ, φ, η) και παραμένει σταθερή στο σύστημα αυτό, καθώς αυτό
περιστρέφεται μαζί με τη Γη (είναι, επομένως, μη αδρανειακό).
Το γήινο σύστημα αναφοράς που χρησιμοποιείται σήμερα είναι το Διεθνές
Γήινο Σύστημα Αναφοράς (International Terrestrial Reference System), που
ορίζεται με κέντρο το κέντρο μάζας της γης, με άξονα των Ζ να περνάει από το μέσο
πόλο της περιόδου 1900 - 1905, που λέγεται Διεθνής Συμβατική Αφετηρία (CIO Conventional International Origin), με άξονα των Χ να περνάει από τον μεσημβρινό
του Greenwich και άξονα των Υ να συμπληρώνει το δεξιόστροφο σύστημα. Υλοποιείται
με τις συντεταγμένες ενός μεγάλου αριθμού σταθμών που περιλαμβάνονται στο Διεθνές
Γήινο Πλαίσιο Αναφοράς (International Terrestrial Reference Frame). Το ITRF βασίζεται
σε μετρήσεις συγκεκριμένης εποχής (π.χ. ITRF 1996, Epoch 1997) και ορίζεται από τις
θέσεις και τις ταχύτητες ενός δικτύου επίγειων σταθμών, οι οποίες έχουν προσδιοριστεί
με μεγάλη ακρίβεια και παρακολουθούνται συνεχώς με μεθόδους δορυφορικής (GPS,
SLR, LLR, DORIS) και διαστημικής (VLBI) γεωδαισίας.

1.3 Φαινόμενη περιστροφή της ουράνιας σφαίρας
Με τη προσεχτική παρατήρηση του ουρανού για λίγη ώρα μια καθαρή νύχτα,
είναι εύκολο να διαπιστώσει κανείς ότι τα άστρα δεν είναι ακίνητα αλλά φαίνεται να
κινούνται στον ουρανό όλα μαζί πηγαίνοντας από τον ανατολικό ορίζοντα προς το
δυτικό. Αυτή η κίνηση των ουράνιων σωμάτων οφείλεται στην ημερήσια περιστροφή
της Γης και συνιστά τη φαινόμενη περιστροφή του ουρανού.
Επειδή η φαινόμενη περιστροφή γίνεται γύρω από τον άξονα του κόσμου, κάθε
σώμα που έχει σταθερές ουρανογραφικές συντεταγμένες (άστρο) φαίνεται να
διαγράφει καθημερινά μια τροχιά στην ουράνια σφαίρα, που γίνεται κατά την ανάδρομη
φορά και κατά μήκος ενός μικρού κύκλου παράλληλου στον ουράνιο Ισημερινό
(κύκλος απόκλισης). H κλίση που παρουσιάζει η τροχιά ως προς τον ορίζοντα του
τόπου παρατήρησης αντιστοιχεί στην κλίση του ουρανογραφικού συστήματος ως προς
το οριζόντιο του συγκεκριμένου τόπου. Για το λόγο αυτό, οι οριζόντιες συντεταγμένες
ενός άστρου μεταβάλλονται συνεχώς με το χρόνο, ενώ οι ισημερινές συντεταγμένες
παρουσιάζουν μια κανονικότητα: η απόκλιση παραμένει σταθερή, εφόσον το Ισημερινό
σύστημα έχει τον ίδιο προσανατολισμό με το ουρανογραφικό και η ωριαία γωνία
μεταβάλλεται γραμμικά με το χρόνο.
Το άστρο κατά μήκος της τροχιάς του περνάει από χαρακτηριστικές θέσεις που
σηματοδοτούν φαινόμενα χρήσιμα για τον υπολογισμό αριθμητικών σχέσεων μεταξύ
των συντεταγμένων στα διάφορα συστήματα αναφοράς.
Πιο συγκεκριμένα, η τροχιά ενός άστρου μπορεί να βρίσκεται ολόκληρη πάνω
από τον ορίζοντα (αειφανές άστρο) ή κάτω από τον ορίζοντα (αφανές άστρο) ή να
τέμνεται από αυτόν σε δύο σημεία (αμφιφανές άστρο) σε ένα συγκεκριμένο τόπο,
γεγονός που εξαρτάται από την κλίση του άξονα περιστροφής ως προς τον ορίζοντα
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(δηλαδή το πλάτος Φ του τόπου) καθώς και από την απόσταση της τροχιάς του άστρου
από τον Ισημερινό (δηλαδή την απόκλιση δ του άστρου).
Στην περίπτωση του αμφιφανούς άστρου, ένα τμήμα της τροχιάς βρίσκεται πάνω
από τον ορίζοντα, το οποίο ονομάζεται ημερήσιο τόξο και το υπόλοιπο τμήμα βρίσκεται
κάτω από τον ορίζοντα, που ονομάζεται νυχτερινό τόξο. Το σημείο τομής της τροχιάς
με τον ορίζοντα όταν το άστρο κινείται ανοδικά ονομάζεται ανατολή του άστρου και το
αντίστοιχο σημείο τομής της τροχιάς με τον ορίζοντα όταν το άστρο κινείται καθοδικά
ονομάζεται δύση του άστρου. Επιπρόσθετα, το σημείο τομής της τροχιάς με τον
αστρονομικό μεσημβρινό του τόπου, το οποίο είναι πλησιέστερα στο ζενίθ του τόπου
λέγεται σημείο άνω μεσουράνησης (ή άνω μεσημβρινής διάβασης - upper transit) του
άστρου και αντιστοιχεί στο σημείο της τροχιάς με το μεγαλύτερο ύψος. Το
αντιδιαμετρικό σημείο τομής λέγεται κάτω μεσουράνησης (ή κάτω μεσημβρινής
διάβασης - lower transit) του άστρου και αντιστοιχεί στο σημείο της τροχιάς με το
ελάχιστο ύψος. Επομένως, προκύπτει ότι ο αστρονομικός μεσημβρινός αποτελεί
επίπεδο συμμετρίας για τις τροχιές όλων των άστρων σε ένα τόπο και πιο αναλυτικά, η
άνω μεσουράνηση διχοτομεί, χρονικά και γεωμετρικά, το ημερήσιο τόξο ενός
αμφιφανούς άστρου και , αντίστοιχα, η κάτω μεσουράνηση το νυχτερινό τόξο.
Μια άλλη κατηγορία χαρακτηριστικών θέσεων ενός άστρου, δηλαδή
χαρακτηριστικών σημείων της τροχιάς του, σχετίζεται με το ζενίθ και τον πρωτεύοντα
κατακόρυφο κύκλο. Ανάλογα με το μέγεθος και την κλίση της τροχιάς, το ζενίθ Ζ του
τόπου μπορεί να είναι σημείο που βρίσκεται στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό της
τροχιάς. Αν είναι εσωτερικό σημείο, ο πρωτεύων κατακόρυφος κύκλος τέμνει την
τροχιά σε δύο σημεία, συμμετρικά ως προς τον μεσημβρινό του τόπου, που λέγονται
ανατολική και δυτική διάβαση από τον πρωτεύοντα κατακόρυφο, αντίστοιχα. Στην
περίπτωση αυτή η άνω μεσουράνηση συμβαίνει νότια του ζενίθ (για τόπους του
Βορείου ημισφαιρίου).
Αν το ζενίθ βρίσκεται στο εξωτερικό της τροχιάς, προφανώς ο πρωτεύων
κατακόρυφος κύκλος δεν την τέμνει και το σημείο της άνω μεσουράνησης βρίσκεται
βόρεια του ζενίθ (για τόπους του Βορείου ημισφαιρίου). Στην περίπτωση αυτή
υπάρχουν δύο κατακόρυφοι κύκλοι, εκατέρωθεν του αστρονομικού μεσημβρινού, που
εφάπτονται στον μικρό κύκλο της τροχιάς του άστρου. Τα σημεία επαφής ορίζουν τα
σημεία της τροχιάς με την μεγαλύτερη απόσταση του άστρου από τον μεσημβρινό,
ονομάζονται σημεία μέγιστης αποχής του άστρου (ανατολικό και δυτικό) και είναι
συμμετρικά ως προς τον μεσημβρινό.

1.4 Συστήματα μέτρησης χρόνου
Ο αστρικός χρόνος αποτελεί μια άμεση μέτρηση της ημερήσιας περιστροφής της
Γης, καθώς ίσες γωνίες στροφής ισοδυναμούν με ίσα διαστήματα Αστρικού χρόνου και
είναι δυνατόν να προσδιοριστεί από παρατηρήσεις ουράνιων σωμάτων.
Ειδικότερα, ο τοπικός αστρικός χρόνος θ0 (Local Sidereal Time - LST) ορίζεται
από το εαρινό ισημερινό σημείο ^ και τον αστρονομικό μεσημβρινό του τόπου. Κάθε
στιγμή, η αριθμητική του τιμή θ0 είναι ίση με την ωριαία γωνία του σημείου ^. Όταν η
ωριαία γωνία του ^ αναφέρεται στον μεσημβρινό του Greenwich, ο χρόνος που
προκύπτει λέγεται αστρικός χρόνος Greenwich θ (Greenwich Sidereal Time - GST).
Επιπλέον, ο αστρικός χρόνος διακρίνεται σε μέσο και αληθή, ανάλογα σε ποιο
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ισημερινό σημείο αναφέρεται, το μέσο (επίδραση μόνο της μετάπτωσης) ή το αληθές
(επίδραση και της κλόνησης).
Όταν ένα άστρο περνά από τον αστρονομικό μεσημβρινό του τόπου (σημείο άνω
μεσουράνησης), εκείνη τη στιγμή η ωριαία γωνία του εαρινού ισημερινού σημείου είναι
ίση με την ορθή αναφορά του άστρου, όπως προκύπτει από τον ορισμό της. Έτσι, είναι
δυνατόν να προσδιοριστεί ο τοπικός αστρικός χρόνος παρατηρώντας μεσημβρινές
διαβάσεις άστρων με γνωστή ορθή αναφορά.
Η γενικότερη συσχέτιση του αστρικού χρόνου με την ωριαία γωνία ενός άστρου
σε τυχαία θέση της τροχιάς του μπορεί εύκολα να αναζητηθεί με τη βοήθεια της ορθής
προβολής της ουράνιας σφαίρας στο επίπεδο του ουράνιου Ισημερινού, όπως φαίνεται
στο σχήμα 1.1 [Κορακίτης Ρ., 2008].

Σχήμα 1.1: Προβολή στο επίπεδο του ουράνιου Ισημερινού
Από το σχήμα αυτό, φαίνεται πως όταν ένα άστρο Σ (που έχει ορθή αναφορά α)
μεσουρανεί στον μεσημβρινό του Greenwich, στον τόπο παρατήρησης Τ έχει ωριαία
γωνία ίση με το μήκος Λ του τόπου. Γενικότερα, επομένως, όταν στο Greenwich η
ωριαία γωνία του άστρου είναι hG, την ίδια στιγμή στον τόπο Τ η ωριαία γωνία του
άστρου είναι h=hG+Λ.
Για το εαρινό ισημερινό σημείο προκύπτει ότι θ0 = θ + Λ. Από το σχήμα, επίσης,
γίνεται φανερό ότι για κάθε άστρο η ωριαία γωνία είναι h = θ 0 – α. Συνδυάζοντας τις
παραπάνω σχέσεις προκύπτει η γενική σχέση:

h=θ Λ – α

(1.1)

Ο παγκόσμιος χρόνος UT1 είναι ένα σύστημα χρόνου που συμβαδίζει με την
εναλλαγή της μέρας και της νύχτας, συμφωνεί δηλαδή με την κίνηση του Ήλιου.
Βασίστηκε ιστορικά στη μέση κίνηση του Ήλιου, αλλά ορίζεται από τον αστρικό χρόνο,
ο οποίος προσδιορίζεται από παρατηρήσεις.
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Συγκεκριμένα, ορίζεται από ένα συμβατικό μαθηματικό τύπο που δίνει την σχέση
του με το μέσο αστρικό χρόνο Greenwich θ:
h

m

s

s

s

− 11

2

s

− 19

θ=18 41 50 .54841+86636 .5553679051⋅d +6 .9789147⋅10 ⋅d − 1 .272⋅10

⋅d

3

(1.2)

όπου d είναι το διάστημα, σε μέρες, από τις 12h UT της 1ης Ιανουαρίου 2000 (εποχή
J2000).
Ο Διεθνής Ατομικός χρόνος TAI ( Temps Atomique International ) είναι μια
συντονισμένη κλίμακα χρόνου που έχει ως μονάδα της το δευτερόλεπτο του SI στο
γεωειδές. Σε αντίθεση με το δευτερόλεπτο του Παγκόσμιου Χρόνου, η διάρκεια του
δευτερολέπτου SI είναι σταθερή.
Ο Συντονισμένος Παγκόσμιος Χρόνος UTC ( Universal Time Coordinated ) έχει
μονάδα το σταθερό δευτερόλεπτο του SI και διαφέρει από τον UT1 κατά μια ποσότητα
που διατηρείται πάντα μικρότερη από 0.9 sec, δηλαδή:

│UT1−UTC │ ≤ 0.9 sec
Ο χρόνος UTC υπολογίζεται από τον Ατομικό χρόνο TAI μέσω της σχέσης:

UTC =TAI −( 10+εμβόλιμα δευτερόλεπτα)

(1.3)

Εξαιτίας της αιώνιας επιβράδυνσης της περιστροφής τη Γης, η κλίμακα UTC
συντηρείται με την εισαγωγή ενός ακέραιου εμβόλιμου δευτερολέπτου όποτε απαιτείται
και όπως αποφασίζεται από την Διεθνή Υπηρεσία για την Περιστροφή της Γης
(International Earth Rotation Service).
Για τον πρακτικό προσδιορισμό του χρόνου με μεγάλη ακρίβεια,
χρησιμοποιούνται τα συστήματα μέτρησης χρόνου των δορυφόρων του συστήματος
GPS, οι οποίοι διαθέτουν ατομικά χρονόμετρα και υλοποιούν τον GPSTime=ΤΑΙ-19s.
Με αυτόν τον τρόπο, μπορεί να επιτευχθεί ακρίβεια συγχρονισμού καλύτερη από 10 -7
sec.

1.5 Μεταβολές των συντεταγμένων
Οι ουρανογραφικές συντεταγμένες (α,δ) των άστρων αλλάζουν εξαιτίας της
κίνησης (στροφής) του συστήματος αναφοράς από τα φαινόμενα μετάπτωσης και
κλόνησης.

1.5.1 Μετάπτωση και Κλόνηση
Τα φαινόμενα της μετάπτωσης και της κλόνησης επηρεάζουν το ουρανογραφικό
σύστημα, αφού αυτό βασίζεται στη διεύθυνση του άξονα περιστροφής της Γης.
Συγκεκριμένα, η κίνηση του Ισημερινού προκαλεί μια σύνθετη στροφή του συστήματος
και μια μετακίνηση του σημείου ^. Το σταθερό μέρος της κίνησης, που οφείλεται στη
μετάπτωση, προσδιορίζει το μέσο ισημερινό σημείο ^, που είναι η τομή του μέσου
ισημερινού και της εκλειπτικής και μετακινείται περίπου 50.3 δευτερόλεπτα τόξου το
χρόνο κατά την ανάδρομη φορά. Όταν προστεθεί και το περιοδικό μέρος της κίνησης,
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που οφείλεται στην κλόνηση, προσδιορίζεται το αληθινό ισημερινό σημείο ^τ, που
είναι η τομή του αληθούς ισημερινού και της εκλειπτικής. Η διαφορά ανάμεσα στα ^
και ^τ, εκφρασμένη σε μονάδες χρόνου, λέγεται εξίσωση των ισημεριών (Equation of
the equinox Eq.E). Oι ουρανογραφικές συντεταγμένες διακρίνονται σε μέσες
συντεταγμένες, αν αναφέρονται σε ένα σύστημα που επηρεάζεται μόνο από τη
μετάπτωση και σε αληθείς συντεταγμένες, αν αναφέρονται σε σύστημα που
επηρεάζεται και από την κλόνηση.

1.5.2 Κίνηση του Πόλου
Η κίνηση του πόλου (polar motion) είναι η ψευδοπεριοδική μετατόπιση της
διεύθυνσης του στιγμιαίου άξονα περιστροφής της Γης (αληθούς ουράνιου πόλου) ως
προς ένα σημείο αναφοράς σταθερό στο στερεό φλοιό της Γης, το οποίο συνήθως
επιλέγεται να είναι κοντά στη μέση θέση του αληθούς πόλου. Στο σημείο αυτό, το
οποίο ονομάζεται Συμβατικός Πόλος, αναφέρονται οι απόλυτες γεωδαιτικές και
αστρονομικές συντεταγμένες, οπότε αυτές επηρεάζονται από το φαινόμενο της κίνησης
του πόλου. Η κίνηση αυτή οφείλεται στις επιδράσεις των δυνάμεων που ασκούνται από
τη Σελήνη και τον Ήλιο και γεωφυσικές διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα στην
ατμόσφαιρα, στους ωκεανούς και στο εσωτερικό της Γης. Σύμφωνα με το μοντέλο των
Euler-Chandler, ο άξονας περιστροφής της Γης κινείται αφ’ ενός σχεδόν κυκλικά
πραγματοποιώντας ελεύθερη ταλάντωση με περίοδο 1.2 χρόνια και αφ’ ετέρου
ελλειπτικά με μία εξαναγκασμένη ετήσια κίνηση.
Η κίνηση του Πόλου παρακολουθείται από την Διεθνή Υπηρεσία για την
Περιστροφή της Γης (IERS), η οποία συντάσσει ειδικό δελτίο που περιέχει τις
συντεταγμένες Χp, Υp του Πόλου καθημερινά, καθώς και πρόβλεψη για το επόμενο
διάστημα (συνήθως 30 ή 90 ημερών). Οι συντεταγμένες αυτές αναφέρονται σε ένα
δεξιόστροφο σύστημα αναφοράς με κέντρο τη Διεθνή Συμβατική Αφετηρία, που
ορίζεται ως η μέση θέση του πόλου περιστροφής κατά την περίοδο 1900-1905. Ο
άξονας χ του συστήματος έχει τη διεύθυνση του μεσημβρινού του Greenwich και ο
άξονας y σχηματίζει γωνία 90ο προς τα ανατολικά του άξονα χ. Οι συντεταγμένες Χp,
Υp ανήκουν στις παραμέτρους προσανατολισμού της Γης.
Οι αστρονομικές συντεταγμένες Λ και Φ, όπως προσδιορίζονται από τις
αστρονομικές παρατηρήσεις αναφέρονται στον αληθή (στιγμιαίο) πόλο της
ημερομηνίας. Για να χρησιμοποιηθούν σε γεωδαιτικές εφαρμογές πρέπει να αναχθούν
στο Συμβατικό Πόλο (CIO) του γήινου συστήματος. Η αναγωγή αυτή γίνεται από τις
σχέσεις:

ΦCIO =Φ −( Χ p ⋅ cosΛ− Y p ⋅ sin Λ)
ΛCIO = Λ−( Χ p ⋅ sin Λ+Y p ⋅ cosΛ)⋅ tanΦ

(1.4α )
(1.4β)

1.6 Αστρονομική Διάθλαση
Ανάμεσα σε ένα άστρο και ένα παρατηρητή στην επιφάνεια της Γης
παρεμβάλλεται η ατμόσφαιρα, στην οποία το φως κινείται με ελαφρά διαφορετική
ταχύτητα από ότι στο κενό. Για το λόγο αυτό, η πορεία μιας φωτεινής ακτίνας από το

11

άστρο προς τον παρατηρητή δεν παραμένει ευθύγραμμη. Η ατμόσφαιρα της Γης όμως,
δεν είναι ομογενής σε όλη την έκταση της: τοπικά, η πυκνότητα της μεταβάλλεται,
ανάλογα με τις συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας. Συνεπώς, ο τοπικός δείκτης
διάθλασης και το μέγεθος της εκτροπής της φωτεινής ακτίνας δεν μπορεί να
υπολογιστεί με ακρίβεια.
Παρ' όλα αυτά, ένας προσεγγιστικός υπολογισμός της εκτροπής είναι δυνατόν να
γίνει με βάση τα γενικά χαρακτηριστικά της ατμόσφαιρας (ατμοσφαιρικά μοντέλα) και
τις τοπικές συνθήκες, στη θέση του παρατηρητή. Τα κύρια χαρακτηριστικά που
χρησιμοποιούνται είναι η σφαιρική συμμετρία και η συνεχής ελάττωση της πυκνότητας
(επομένως και του δείκτη διάθλασης) με το υψόμετρο. Αποτέλεσμα αυτών είναι η
βαθμιαία καμπύλωση της φωτεινής ακτίνας, με τα κοίλα προς τα κάτω, όσο αυτή
πλησιάζει τον παρατηρητή στην επιφάνεια της Γης.
Επειδή το συνολικό ύψος της ατμόσφαιρας είναι αμελητέο σε σχέση με την
απόσταση των άστρων, θεωρούμε ότι η φωτεινή ακτίνα στο ευθύγραμμο τμήμα της
εκτός ατμόσφαιρας, είναι παράλληλη με την ευθεία που συνδέει γεωμετρικά τον
παρατηρητή με το άστρο. Επομένως, η ζενίθια απόσταση z, στην οποία θα έβλεπε ο
παρατηρητής το άστρο αν δεν υπήρχε η ατμόσφαιρα (γεωμετρική θέση του άστρου)
είναι μεγαλύτερη από αυτήν που παρατηρεί στην πραγματικότητα (γωνία z1), η οποία
προσδιορίζεται από την εφαπτομένη στην πορεία της φωτεινής ακτίνας στο σημείο που
βρίσκεται ο παρατηρητής. Η διαφορά:

R = z1 − z

(1.5)

των δύο γωνιών ονομάζεται αστρονομική διάθλαση (astronomical refraction) και είναι
η γωνία που πρέπει να προστεθεί στην παρατηρούμενη τιμή της ζενίθιας απόστασης για
να προκύψει η πραγματική (γεωμετρική) τιμή της.
Η πραγματική διάθλαση μπορεί να υπολογιστεί με τη βοήθεια του νόμου των
τέλειων αερίων, από τη σχέση:

p   273 

R = R0 


 1013.25   273 + θ 

(1.6)

Η ατμοσφαιρική πίεση p στο σημείο παρατήρησης είναι εκφρασμένη σε mbar και
η θερμοκρασία θ είναι εκφρασμένη σε βαθμούς Κελσίου.

1.7 Οι θέσεις των άστρων
Λόγω των διαφορετικών διευθύνσεων παρατήρησης προς ένα ουράνιο σώμα,
που μπορεί να οφείλονται σε αλλαγή του κέντρου του συστήματος αναφοράς, σε
αλλαγή της θέσης ή της κίνησης του παρατηρητή και στα φαινόμενα που αναφέρθηκαν
πιο πάνω, διακρίνονται διάφορες τιμές των ουρανογραφικών συντεταγμένων του
σώματος που συμβατικά ονομάζονται θέσεις και αναλύονται παρακάτω.
Η παρατηρούμενη θέση (observed place) ενός ουρανίου σώματος είναι η
πραγματική θέση, όπως αυτή προσδιορίζεται από απευθείας αναγνώσεις, διορθωμένες
από συστηματικά σφάλματα, κάποιου οργάνου.

12

H φαινόμενη θέση (apparent place) ενός ουρανίου σώματος είναι η γεωκεντρική
του θέση, που αναφέρεται στον αληθή ισημερινό και στο αληθές ισημερινό σημείο ^
για τη στιγμή που το ουράνιο σώμα παρατηρήθηκε. Είναι η θεωρητική θέση που θα
έβλεπε το ουράνιο σώμα ένας παρατηρητής που θα βρισκόταν στο κέντρο μάζας της
Γης, χωρίς ατμόσφαιρα, σ' ένα σύστημα συντεταγμένων επηρεαζόμενο από την
μετάπτωση, την κλόνηση και την κίνηση της Γης γύρω από τον Ήλιο.
Η μέση θέση (mean place) ενός ουρανίου σώματος είναι η ηλιοκεντρική θέση
του, που αναφέρεται σε κάποιον ορισμένο μέσο ισημερινό και μέσο ισημερινό σημείο ^
για κάποια εποχή. Είναι η θέση που θα έβλεπε το ουράνιο σώμα ένας φανταστικός
παρατηρητής, που θα βρισκόταν στο κέντρο μάζας του ηλιακού συστήματος, σ' ένα
σύστημα συντεταγμένων επηρεαζόμενο μόνο από τη μετάπτωση. Ο κατάλογος Tycho 2,
που χρησιμοποιήθηκε στην εργασία αυτή, δίνει τις μέσες θέσεις των άστρων στο
πλαίσιο ICRF την εποχή J2000.
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2. Προσδιορισμός αστρονομικών συντεταγμένων (Φ,Λ)
2.1 Γενικά
Στη Γεωδαιτική Αστρονομία, τα μετρήσιμα μεγέθη είναι οι οριζόντιες
συντεταγμένες των άστρων, δηλαδή το αζιμούθιο Α και το ύψος υ στο οριζόντιο
σύστημα αναφοράς του τόπου παρατήρησης, τη στιγμή της παρατήρησης καθώς και ο
χρόνος παρατήρησης. Οι ουρανογραφικές συντεταγμένες των άστρων, δηλαδή η ορθή
αναφορά α και η απόκλιση δ, είναι γνωστές μέσω των αστρομετρικών καταλόγων και
με τις κατάλληλες διορθώσεις και αναγωγές στη μέρα και τη στιγμή της παρατήρησης
μπορούν να χρησιμοποιηθούν στους υπολογισμούς. Σημαντικό ρόλο στους
υπολογισμούς, όπως γίνεται φανερό, παίζει ο χρόνος της παρατήρησης, αφού καθορίζει
το στιγμιαίο προσανατολισμό της Γης, όπως επίσης απαραίτητη είναι η ακριβής και
ταυτόχρονη καταγραφή του με την εκάστοτε μέτρηση.
Για να γίνουν, όμως, οι υπολογισμοί, πρέπει να οριστούν οι κατάλληλες
μαθηματικές σχέσεις μεταξύ των συντεταγμένων των συστημάτων αναφοράς που
χρησιμοποιούνται στην αστρονομία. Ένας τρόπος περιγραφής των σχέσεων αυτών είναι
μέσω της Σφαιρικής Τριγωνομετρίας, αφού όλες οι συντεταγμένες στην αστρονομία
μπορούν να εκφραστούν ως τόξα μέγιστων κύκλων στην ουράνια σφαίρα. Πιο
συγκεκριμένα, χρησιμοποιείται το τρίγωνο θέσης, δηλαδή το σφαιρικό τρίγωνο στην
ουράνια σφαίρα που έχει βασικά στοιχεία, δηλαδή τις πλευρές και τις γωνίες του
σχετιζόμενα με τις συντεταγμένες. Όπως φαίνεται στο σχήμα 2.1, το τρίγωνο θέσης
ορίζεται από τις τρεις κορυφές του ως εξής: Η πρώτη κορυφή του είναι ο ορατός πόλος
P της ουράνιας σφαίρας, η δεύτερη κορυφή του το ζενίθ Z του τόπου παρατήρησης και
η τρίτη, η οποία είναι κινούμενη, είναι το σημείο S της ουράνιας σφαίρας στο οποίο
αντιστοιχεί η διεύθυνση παρατήρησης (άστρο). Έτσι, οι πλευρές του τριγώνου είναι το
σταθερό τόξο ΖP του αστρονομικού μεσημβρινού του τόπου, το μεταβλητό τόξο ΖS του
κατακόρυφου κύκλου του άστρου και το μεταβλητό τόξο PS του ωριαίου κύκλου του
άστρου.

Σχήμα 2.1: Το τρίγωνο θέσης

15

Από τον ορισμό των συστημάτων αναφοράς, για τα κύρια στοιχεία του τριγώνου
θέσης προκύπτουν οι εξής σχέσεις:
ZP = 90ο - Φ
ΖS = 90ο - υ = z
PS = 90ο – δ
Η γωνία S ονομάζεται παραλλακτική γωνία (p) του άστρου, η γωνία P είναι ίση
με την ωριαία γωνία (h) του άστρου στο δυτικό τρίγωνο θέσης ή ίση με (24h – h) στο
ανατολικό τρίγωνο θέσης και η γωνία Z είναι ίση με το αζιμούθιο (Α) του άστρου στο
ανατολικό τρίγωνο θέσης ή με (360ο – Α) στο δυτικό τρίγωνο θέσης.
Με τη βοήθεια της σφαιρικής τριγωνομετρίας μέσω του τριγώνου θέσης, όπως
ορίστηκε παραπάνω, περιγράφονται, στη συνέχεια, αναλυτικά ο προσδιορισμός του
αστρονομικού πλάτους Φ και μήκους Λ.

2.2 Προσδιορισμός αστρονομικού πλάτους Φ
Το αστρονομικό πλάτος Φ, δηλαδή η γωνία μεταξύ της διεύθυνσης της
κατακορύφου του τόπου και του επιπέδου του ουράνιου Ισημερινού, συνδέεται με την
απόκλιση δ του άστρου, τη μετρούμενη ζενίθια απόσταση z και την υπολογιζόμενη από
το χρόνο παρατήρησης, ωριαία γωνία h, με την παρακάτω σχέση στο τρίγωνο θέσης:

cos z = sin δ ⋅ sin Φ + cos δ ⋅ cos Φ ⋅ cosh

(2.1)

Συνήθως, ο προσδιορισμός του πλάτους με τη μέτρηση της ζενίθιας απόστασης
γίνεται τη στιγμή της άνω μεσημβρινής διάβασης (μεσουράνησης) του άστρου, όπου η
ωριαία γωνία είναι εξ' ορισμού μηδέν και το τρίγωνο θέσης εκφυλίζεται σε μία τριάδα
τόξων του μεσημβρινού που σχετίζονται μεταξύ τους με απλές αλγεβρικές σχέσεις, στις
οποίες δεν υπεισέρχεται η ωριαία γωνία. Πιο αναλυτικά το πλάτος Φ υπολογίζεται από
τα δ και z μέσω των σχέσεων: Φ = δ – z, για την περίπτωση της άνω μεσουράνησης
βόρεια του ζενίθ και Φ = δ + z, για την περίπτωση της άνω μεσουράνησης νότια του
ζενίθ.
Από τις σχέσεις αυτές είναι φανερό ότι το σφάλμα υπολογισμού του πλάτους
είναι δ Φ = ± δ Ζ , μεγαλύτερο μέρος του οποίου οφείλεται στην αστρονομική διάθλαση.
Η επίδραση του σφάλματος αυτού μπορεί να εξαλειφθεί αν παρατηρηθεί ζευγάρι
άστρων, που να μεσουρανούν εκατέρωθεν του ζενίθ στην ίδια απόσταση με μικρή
διαφορά χρόνου (Mέθοδος Sterneck).
Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή, παρατηρούνται πολλά ζευγάρια άστρων, εκ των
οποίων το ένα βόρειο και το άλλο νότιο, τα οποία μεσουρανούν περίπου την ίδια
χρονική στιγμή ώστε να ισχύουν οι ίδιες καιρικές συνθήκες και στο ίδιο περίπου ύψος.
Τα άστρα αυτά είναι χωρισμένα σε ομάδες, ώστε να υπάρχει έλεγχος και διόρθωση των
συστηματικών σφαλμάτων του οργάνου. Για κάθε ζευγάρι άστρων υπολογίζεται η τιμή
του πλάτους από τη σχέση:

Φ =

δ

Ν

+δ
2

S

+

Ζs− Ζ
2

Ν

(2.2)

Η μέση τιμή του πλάτους από όλα τα ζευγάρια των άστρων είναι συνήθως
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απαλλαγμένη από συστηματικά σφάλματα, ενώ το τυχαίο σφάλμα της είναι της τάξης
0’’.1. Επίσης, με τους σύγχρονους γεωδαιτικούς σταθμούς καθίσταται δυνατή η λήψη
μεγάλου πλήθους παρατηρήσεων κάθε άστρου γύρω από την μεσημβρινή του διάβαση
ώστε με την προσαρμογή πολυώνυμου στα μετρημένα ζεύγη οριζόντιων και ζενίθιων
γωνιών, να προκύπτει ακριβέστερα η ζενίθια γωνία του άστρου τη στιγμή της διάβασης
από το μεσημβρινό. Με τον τρόπο αυτό, μειώνεται δραστικά η επίδραση των τυχαίων
σφαλμάτων της παρατήρησης κάθε μεσουράνησης.

2.3 Προσδιορισμός αστρονομικού μήκους Λ
Το αστρονομικό μήκος Λ, δηλαδή η δίεδρη γωνία μεταξύ του αστρονομικού
μεσημβρινού του τόπου και του μεσημβρινού του Greenwich, συνδέεται με τον τοπικό
αστρικό χρόνο θ0 και τον αστρικό χρόνο Greenwich μέσω της σχέσης:

Λ = θ0−θ

(2.3)

Ο αστρικός χρόνος Greenwich θ υπολογίζεται από τον Συντονισμένο Παγκόσμιο
χρόνο UTC τη στιγμή της παρατήρησης, όπως προκύπτει από τις ενδείξεις ενός
χρονομέτρου. Ο τοπικός αστρικός χρόνος θ 0 μπορεί να προσδιοριστεί από την ωριαία
γωνία ενός άστρου με γνωστή ορθή αναφορά α, μέσω της σχέσης: θ 0 = α + h . Στη
σχέση αυτή, η ωριαία γωνία υπολογίζεται από το τρίγωνο θέσης του άστρου, στο οποίο
είναι γνωστά το πλάτος Φ του τόπου, η απόκλιση δ του άστρου και είτε η ζενίθια
απόσταση z είτε το αζιμούθιο Α του άστρου.
Συνήθως, χρησιμοποιείται η μέθοδος Mayer, κατά την οποία ο προσδιορισμός του
τοπικού αστρικού χρόνου γίνεται με χρονομέτρηση των μεσημβρινών διαβάσεων των
άστρων, οπότε h=0h , εξ ορισμού. Το μήκος προσδιορίζεται από τη σχέση Λ i = αi - θi για
κάθε μεσουράνηση. Σε αυτή την περίπτωση, το κύριο συστηματικό σφάλμα είναι το
σφάλμα προσανατολισμού του οργάνου δΑ στο μεσημβρινό, που συνεπάγεται μη
γραμμικό σφάλμα στον προσδιορισμό του τοπικού αστρικού χρόνου. Το σφάλμα αυτό
υπολογίζεται με διαφόριση του νόμου ημιτόνων στο τρίγωνο θέσης (για Α≈0) και
προκύπτει:

δθ=±

sinz
⋅δΑ
cosδ

(2.4)

όπου το θετικό πρόσημο αφορά στα νότια άστρα και το αρνητικό στα βόρεια άστρα.
Πιο αναλυτικά, στη μέθοδο Mayer, γίνονται παρατηρήσεις της άνω μεσημβρινής
διάβασης άστρων, βόρεια και νότια του ζενίθ, βασισμένες σε ένα προσεγγιστικό
προσανατολισμό του θεοδολίχου στον μεσημβρινό. Το σφάλμα του προσανατολισμού
θεωρείται θετικό, αν το μηδέν των αναγνώσεων του οργάνου είναι ανατολικότερα του
αστρονομικού βορρά, που σημαίνει ότι η χρονομέτρηση των διαβάσεων γίνεται
νωρίτερα (για βόρεια μεσουράνηση) από την πραγματική χρονική στιγμή ή αργότερα
(για νότια μεσουράνηση). Η καλύτερη εκτίμηση για το μήκος Λ καθώς και για το
σφάλμα προσανατολισμού δΑ, δίνεται από συνόρθωση των εξισώσεων παρατήρησης :

Λi =α i−θ i =Λ+ Αi⋅δΑ

(2.5)

όπου
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Ai = ±

sin z i
cos δ i

(2.6)

είναι ο συντελεστής Mayer και το πρόσημο (+) αναφέρεται σε μεσουράνηση νότια του
ζενίθ, ενώ το (–) σε μεσουράνηση βόρεια του ζενίθ. Η εξίσωση προσδιορισμού του
μήκους έχει τη μορφή μιας εξίσωσης ευθείας, η κλίση της οποίας δίνει το σφάλμα
προσανατολισμού δA. Η τομή της ευθείας με τον άξονα των Λi, δηλαδή όταν Α=0, δίνει
την καλύτερη τιμή του μήκους Λ. Τυχόν συστηματικό σφάλμα στο χρονόμετρο δεν
μπορεί να απαλειφθεί και επηρεάζει αυτούσιο την τιμή του μήκους.
Αν ο γεωδαιτικός σταθμός έχει τη δυνατότητα να καταγράψει με ακρίβεια και το
χρόνο κάθε παρατήρησης κάθε άστρου γύρω από τη μεσημβρινή του διάβαση, τότε με
προσαρμογή πολυωνύμου στα ζεύγη τιμών οριζόντιας γωνίας και χρόνου, μπορεί να
προσδιοριστεί με ακρίβεια η χρονική στιγμή της μεσουράνησης. Με τον τρόπο αυτό,
μειώνονται τα τυχαία σφάλματα της χρονομέτρησης κάθε μεσημβρινής διάβασης.

2.4 Ταυτόχρονος προσδιορισμός αστρονομικού πλάτους Φ και μήκους Λ
Οι μέθοδοι που αναφέρονται στον ταυτόχρονο προσδιορισμό του αστρονομικού
πλάτους και μήκους αναπτύχθηκαν με σκοπό να δώσουν τα ίδια αποτελέσματα με τις
μεθόδους που αναπτύχθηκαν παραπάνω ξεχωριστά για κάθε μέγεθος, από ένα κοινό
σετ μετρήσεων και για τα δύο μεγέθη, εξοικονομώντας έτσι χρόνο και κόπο τόσο στο
κομμάτι των παρατηρήσεων όσο και σε αυτό των υπολογισμών [Mueller, 1977].

2.4.1 Αστρονομικό μήκος και πλάτος από ζενίθιες αποστάσεις
Η ζενίθια απόσταση ενός άστρου μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή σε ένα
συγκεκριμένο τόπο δίνεται ως συνάρτηση του πλάτους και μήκους του τόπου
παρατήρησης καθώς και της απόκλισης και της ωριαίας γωνίας του άστρου, όπως αυτή
προσδιορίζεται από την ορθή αναφορά, τον αληθή αστρικό χρόνο και το μήκος μέσω
της σχέσης: h = θ + Λ – α. Η εξίσωση αυτή είναι:

cosz=sinδ⋅sinΦ+cosδ⋅cosΦ⋅cos(θ +Λ−α)

(2.7)

όπου z είναι η παρατηρούμενη ζενίθια απόσταση για κάθε άστρο διορθωμένη από την
επίδραση της διάθλασης.
Έστω ότι Φο και Λο είναι οι προσωρινές τιμές του πλάτους και του μήκους του
τόπου παρατήρησης, τότε θα ισχύει:

Φ = Φ

0

+ ∆Φ

Λ = Λ 0 + ∆Λ

(2.8)

όπου Φ, Λ είναι οι πραγματικές τιμές του πλάτους και του μήκος του τόπου και ΔΦ, ΔΛ
οι διορθώσεις, που αποτελούν τους αγνώστους και θα προκύψουν από τη συνόρθωση
των μετρήσεων.
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Αντικαθιστώντας τις παραπάνω σχέσεις στη βασική εξίσωση προσδιορισμού της
ζενίθιας απόστασης (2.7) και αναπτύσσοντάς τη σε σειρά, παραλείποντας όλους τους
όρους δεύτερης και παραπάνω τάξης, προκύπτει η παρακάτω σχέση:

cosz=cosz 0+ ΔΦ⋅sinz 0⋅cosA+ΔΛ⋅cos Φ 0⋅sinz 0⋅sinA0

(2.9)

στην οποία z0 και Α0 είναι οι προσεγγιστικές τιμές για τη ζενίθια απόσταση και το
Αζιμούθιο αντίστοιχα, όπως υπολογίζονται από τις σχέσεις στο τρίγωνο θέσης:

sinz⋅sinA=−cosδ⋅sinh
sinz⋅cosA=sinδ⋅cosΦ−cosδ⋅sinΦ⋅cosh
Επιπρόσθετα,

εφόσον

( 2.10)
( 2.11)

η

ποσότητα z0-z είναι μικρή θα ισχύει ότι
cos z = cos( z 0 − ∆ z ) ≅ cos z 0 + ∆ z sin z 0 . Έτσι η βασική εξίσωση (2.9) μετατρέπεται σε:

cosA0⋅ΔΦ+sinA 0⋅ΔΛ⋅cosΦ 0= Δz=z 0 −z

:

(2.12)

Οι άγνωστοι στην παραπάνω σχέση είναι τα ΔΦ, ΔΛ, τα οποία προκύπτουν με
συνόρθωση των μετρημένων μεγεθών (ζενίθιες αποστάσεις, χρόνος) με τη μέθοδο
ελαχίστων τετραγώνων με εξίσωση παρατήρησης αυτή που προαναφέρθηκε, ενώ το Δz
είναι η διαφορά μεταξύ προσεγγιστικής και μετρημένης ζενίθιας απόστασης.
Στη μέθοδο αυτή, η διάθλαση επηρεάζει τις αβεβαιότητες προσδιορισμού των
αστρονομικών συντεταγμένων.
Παραλλαγή της παραπάνω μεθόδου είναι η μέθοδος των ίσων υψών. Η μέθοδος
αυτή ακολουθεί την ίδια βασική αρχή με την προηγούμενη, με την απαίτηση σε αυτή
όλα τα άστρα να παρατηρούνται στο ίδιο ύψος, το οποίο είναι προκαθορισμένο. Τα
άστρα δηλαδή σκοπεύονται με απλή περιστροφή του οργάνου χωρίς να μεταβληθεί η
κατακόρυφη γωνία του τηλεσκοπίου. Το ύψος στο οποίο παρατηρούνται τα άστρα
μπορεί να θεωρηθεί και ως άγνωστος στην επίλυση μαζί με τα ΔΦ και ΔΛ.

2.4.2 Αστρονομικό μήκος και πλάτος από οριζόντιες γωνίες
Η μέθοδος αυτή ταυτόχρονου προσδιορισμού μήκους και πλάτους βασίζεται στην
κίνηση των άστρων κατά την οριζόντια διεύθυνση. Από τη στιγμή που οι γεωδαιτικοί
σταθμοί παρέχουν περισσότερη ακρίβεια στη μέτρηση οριζόντιων γωνιών παρά στις
κατακόρυφες και εφόσον η διάθλαση δεν επηρεάζει τις μετρήσεις, η μέθοδος αυτή είναι
ενδιαφέρουσα.
Από τη σχέση προσδιορισμού του αζιμουθίου ενός άστρου:

tan A =

− cos δ ⋅ sinh
sin δ ⋅ cos Φ − cos δ ⋅ sin Φ ⋅ cosh

( 2.13)

όπου h=θ+Λ-α, μπορεί να προκύψουν οι εξισώσεις των σφαλμάτων δΑ Φ και δΑh,
δηλαδή ως προς το πλάτος και των ωριαία γωνία αντίστοιχα, καθώς οι ουρανογραφικές
συντεταγμένες των άστρων θεωρούνται χωρίς σφάλμα και δεν επηρεάζουν την
ακρίβεια υπολογισμού του αζιμουθίου Α.
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Τα σφάλματα μπορούν να υπολογιστούν ως εξής:

 f ( x)  df
dg

d 
⋅g− f ⋅
g
(
x
)
d (tan A( x)
 = dx
dx
= 
2
dx
dx
g

Ισχύει ότι:

(2.14)

Για x=h :

ϑf
= − cos δ ⋅ cosh
ϑh
ϑg
= cos δ ⋅ sin Φ ⋅ sinh
ϑh
Οπότε :

∂(tanA) −cosδ⋅cosh⋅sinz⋅cosA−sinz⋅sinA⋅cosδ⋅sinΦ⋅sinh
=
=
∂h
sin2 z⋅cos2 A
=

−cosδ⋅cosh sinz⋅sinA⋅cosδ⋅sinΦ⋅sinh
+
→
sinz⋅cosA
sin 2 z⋅cos 2 A

∂(tanA) −cosδ⋅cosh sin2 A
=
+
⋅sinΦ
∂h
sinz⋅cosA cos 2 A

(2.15)

∂ tan( A( x))
1
∂A
= 2
⋅
∂x
cos A( x) ∂ x

(2.16)

Από τις σχέσεις (2.15) και (2.16) προκύπτει ότι:

∂A
sin2 A
cosδ⋅cosh
cosA⋅cosδ⋅cosh
=cos 2 A⋅( 2 ⋅sinΦ−
)=sin 2 A⋅sinΦ−
∂h
sinz⋅cosA
sinz
cos A
αλλά

cosδ⋅cosh=cosz⋅cosΦ−sinz⋅sinΦ⋅sinA

(2.17)
(2.18)

Από τις σχέσεις (2.17) και (2.18) προκύπτει ότι:

∂A
sin z ⋅ sin Φ ⋅ cos 2 A cos z ⋅ cos Φ ⋅ cos A
= sin 2 A ⋅ sin Φ +
−
=
∂h
sin z
sin z
= sin Φ ⋅ (sin 2 A + cos 2 A) − cot z ⋅ cos A ⋅ cos Φ =
= sin Φ − cos Φ ⋅ cot z ⋅ cos A

⇒

⇒ δ Ah = cos Φ ⋅ (tan Φ − cot z ⋅ cos A) ⋅ δ h

(2.19)
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Για x=Φ :

∂f
= 0
∂Φ

,

∂g
= − sin δ ⋅ sin Φ − cos δ ⋅ sin Φ ⋅ cosh
∂Φ

∂( tanA) −sinz⋅sinA(−sinδ⋅sinΦ−cosδ⋅sinΦ⋅cosh )
=
∂Φ
sin 2 A⋅cos 2 A
αλλά

cosz =sinδ⋅sinΦ+cosδ⋅sinΦ⋅cosh

(2.20)
(2.21)

Από τις σχέσεις (2.20) και (2.21) προκύπτει ότι:

∂( tanA) −sinz⋅sinA⋅cosz sinA⋅cosz
=
= 2
∂Φ
sin 2 A⋅cos 2 A
cos A⋅sinz

(2.22)

Από τις σχέσεις (2.16) και (2.22) προκύπτει ότι:

∂A
sin A ⋅ cos z
= cos 2 A ⋅
= sin A ⋅ cot z
∂Φ
cos 2 A ⋅ sin z

⇒

⇒ δ AΦ = sin A ⋅ cot z ⋅ δ Φ

(2.23)

Θεωρώντας ότι το σφάλμα δh προέρχεται από σφάλμα δΛ στη προσεγγιστική
τιμή του μήκους Λ, από τις σχέσεις (2.19) και (2.23) καταλήγουμε στην :

δΑ=sinA0⋅cotz 0⋅δΦ+(tanΦ 0−cosΑ0⋅cotz 0)⋅δΛ⋅cosΦ 0
όπου :

(2.24)

δΦ = Φ – Φ0
δΛ = Λ – Λ0
δA = A – A0

Στις παραπάνω σχέσεις τα Φ0, Λ0 είναι οι προσεγγιστικές τιμές του πλάτους και
του μήκους του τόπου παρατήρησης, Α είναι το παρατηρούμενο αζιμούθιο του κάθε
άστρου, Α0 και z0 οι προσεγγιστικές τιμές του αζιμουθίου και της ζενίθιας απόστασης
αντίστοιχα όπως υπολογίζονται από τις εξισώσεις της σφαιρικής τριγωνομετρίας στο
τρίγωνο θέσης για Φ=Φ0 και Λ=Λ0:

h 0i=θ i+ Λ0−α i
−sin h0i
)
cosΦ 0⋅tanδi −sinΦ0⋅cos h 0i

(2.26)

−cosδi sin h0i
)
sin A0i

(2.27)

Α0i=arctan (

z 0i=arcsin (

(2.25)

Η ορθή αναφορά αi και η απόκλιση δi είναι γνωστές για κάθε παρατηρούμενο
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άστρο. Στο παρατηρούμενο αζιμούθιο Α υπεισέρχεται ένα σφάλμα προσανατολισμού
του οργάνου δα = Α – ΟΓ, όπου ΟΓ είναι η μετρημένη οριζόντια γωνία κάθε άστρου.
Επομένως, η τελική μορφή της σχέσης είναι:

δΑ=sinA0⋅cotz 0⋅δΦtanΦ 0−cosΑ0⋅cotz 0⋅cosΦ 0⋅δΛδα

(2.28)

Η σχέση αυτή αποτελεί την εξίσωση παρατήρησης για την συνόρθωση των
μετρήσεων, που είναι οριζόντιες γωνίες και χρονικές στιγμές των παρατηρήσεων, και
για τον υπολογισμό των αγνώστων δΦ, δΛ (=δh) και δα.
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3. Θεωρία σφαλμάτων και συνορθώσεων
3.1 Γενικά
Οι βασικοί στόχοι της θεωρίας σφαλμάτων και συνορθώσεων είναι η εκτίμηση
των καλύτερων τιμών των μεγεθών που προσδιορίζονται άμεσα ή έμμεσα από
μετρήσεις, καθώς και η εκτίμηση της ποιότητας των μετρήσεων αυτών και των μεγεθών
που προσδιορίζονται άμεσα ή έμμεσα από αυτές.
Ένα μέγεθος x που προσδιορίζεται από μετρήσεις μπορεί να θεωρηθεί σαν τυχαία
μεταβλητή. Το αποτέλεσμα κάθε μέτρησης xi ονομάζεται και ενδεχόμενη τιμή του
μεγέθους και θεωρείται σαν τυχαίο γεγονός.
Το σύνολο των ενδεχόμενων τιμών ενός μεγέθους αποτελεί πληθυσμό. Έτσι,
στις περιπτώσεις μεγεθών, που προσδιορίζονται από μετρήσεις, αν οι μετρήσεις αυτές
έτειναν στο άπειρο θα έκαναν τον πληθυσμό. Στην πράξη, όμως, ο αριθμός των
μετρήσεων είναι περιορισμένος, οπότε τα αποτελέσματα μιας σειράς μετρήσεων
θεωρούνται σαν ένα δείγμα του πληθυσμού.
Από συνδυασμό πειραμάτων και θεωρίας, προσδιορίζονται συναρτήσεις που
περιγράφουν τις κατανομές των πιθανοτήτων εμφάνισης των διαφόρων τιμών μιας
τυχαίας μεταβλητής, εκφράζονται δηλαδή ως συναρτήσεις της τυχαίας μεταβλητής
στην οποία αναφέρονται και για να οριστούν πλήρως θα πρέπει ορισμένες παράμετροι
να θεωρηθούν γνωστές είτε να προσδιοριστούν από μετρήσεις (στατιστικά μεγέθη).
Οι συναρτήσεις πιθανότητας μπορούν να χαρακτηριστούν είτε συνεχείς είτε
ασυνεχείς και είναι δύο ειδών : οι συναρτήσεις κατανομής και οι συναρτήσεις
πυκνοτήτων. Από αυτές, οι μεν εκφράζουν την πιθανότητα η μεταβλητή να πάρει τιμές
μικρότερες ή ίσες μιας τιμής xi και οι δε εκφράζουν την πιθανότητα εμφάνισης της
ενδεχόμενης τιμής xi.
Η πιο διαδεδομένη κατανομή πιθανοτήτων, που αποτελεί το στατιστικό μοντέλο
για τις μετρήσεις, είναι η κανονική κατανομή.
Κάθε μέτρηση αποτελεί μία εκτίμηση του μετρημένου μεγέθους και οι τιμές που
παίρνει το μέγεθος ονομάζονται ενδεχόμενες τιμές. Για τα μεγέθη που προσδιορίζονται
από μετρήσεις, οι αληθινές του τιμές είναι άγνωστες, καθώς ο προσδιορισμός τους από
τις μετρήσεις περιέχει μικρά ή μεγάλα σφάλματα.
Για τη εκτίμηση των καλύτερων τιμών των μεγεθών γίνονται περισσότερες
μετρήσεις από τις απαραίτητες, με συνέπεια να απαιτείται μια διαδικασία ώστε να δοθεί
σε κάθε μετρούμενο μέγεθος μια και μοναδική τιμή αξιοποιώντας όμως όλες τις
διαθέσιμες μετρήσεις. Η διαδικασία αυτή ονομάζεται συνόρθωση.
Αν είναι n ο αριθμός των μετρήσεων και m ο αριθμός των άγνωστων
ανεξάρτητων καθοριστικών παραμέτρων, που απαιτείται να υπολογιστούν από τα
στοιχεία που μετρήθηκαν, η διαφορά n-m ονομάζεται βαθμός ελευθερίας r.
Η μέθοδος που έχει καθιερωθεί για τις συνορθώσεις είναι η μέθοδος των
Ελαχίστων Τετραγώνων (Μ.Ε.Τ)
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3.2 Μέθοδος των ελαχίστων τετραγώνων
^

Αν με ℓ συμβολιστεί η συνορθωμένη τιμή ενός μεγέθους που έχει μετρηθεί και
με ℓi το αποτέλεσμα της μιας μέτρησης, τότε η διαφορά :
^

υ i = ℓ− ℓi
ονομάζεται πιθανό ή φαινόμενο σφάλμα της μέτρησης ή και υπόλοιπο.
Αν έχουν μετρηθεί n μεγέθη ενός συναρτησιακού μοντέλου με το ίδιο σύστημα
όργανο-παρατηρητής-συνθήκες, τότε οι καλύτερες τιμές είτε των μεγεθών που
μετρήθηκαν είτε των ανεξάρτητων παραμέτρων του μοντέλου, σύμφωνα με την αρχή
της μεθόδου των ελαχίστων τετραγώνων, θα είναι εκείνες που ικανοποιούν τη σχέση:
n

∑υ
i= 1

2
i

= [υ υ ] = υ T υ = min

Αν δεν έχουν γίνει όλες οι μετρήσεις με το ίδιο σύστημα και υπάρχουν ενδείξεις
ότι δεν είναι της ίδιας ποιότητας τότε η αρχή της Μ.Ε.Τ, εκφράζεται σαν:
n

∑

i= 1

Piυ i2 = [ Pυ υ ] = υ T Pυ = min

όπου Pi τα βάρη των μετρήσεων.

3.3 Πηγές και είδη σφαλμάτων
Τα σφάλματα των μετρήσεων κατατάσσονται σε χονδροειδή, συστηματικά και
τυχαία.
Τα χονδροειδή σφάλματα οφείλονται σε απροσεξία του παρατηρητή,
εντοπίζονται με επανάληψη της μέτρησης και αποφεύγονται αν ο παρατηρητής είναι
προσεκτικός.
Τα συστηματικά σφάλματα οφείλονται σε πολλούς παράγοντες, όπως ατέλειες
οργάνων, ατελείς ρυθμίσεις των οργάνων, καιρικές συνθήκες, στον τρόπο που
παρατηρεί ο παρατηρητής και άλλα, ακόμα και από λανθασμένη επιλογή μοντέλου για
τις αναγωγές των μετρήσεων. Τα συστηματικά σφάλματα παρουσιάζουν σταθερότητα ή
περιοδικότητα σε μέγεθος και πρόσημο και μπορούν σε μεγάλο βαθμό να εκφραστούν
με κάποια μαθηματική σχέση. Αν ένα μέγεθος μετριέται με το ίδιο σύστημα ’’ όργανο –
παρατηρητής – συνθήκες ’’, τα συστηματικά σφάλματα δε γίνονται αντιληπτά. Μπορούν
να αποφευχθούν αν ακολουθείται η σωστή διαδικασία στις μετρήσεις, ελέγχονται και
ρυθμίζονται τα όργανα σωστά και γίνονται οι απαραίτητες αναγωγές με πιο ρεαλιστικά
μαθηματικά μοντέλα. Σχεδόν πάντα, όμως, παραμένει ένα μικρό ποσοστό
συστηματικών σφαλμάτων που εντοπίζεται μετά τη συνόρθωση.
Αφού απαλειφθούν τα χονδροειδή και τα συστηματικά σφάλματα, που είναι
δυνατόν να υπολογιστούν, τα αποτελέσματα μιας σειράς μετρήσεων του ίδιου μεγέθους

24

δε θα συμπίπτουν απόλυτα. Οι διαφορές αυτές οφείλονται σε σφάλματα που έχουν
τυχαίο χαρακτήρα.
Αν οι μετρήσεις ενός μεγέθους με το ίδιο σύστημα έδιναν όλες το ίδιο
αποτέλεσμα, το αποτέλεσμα αυτό θα ήταν η ακριβής τιμή μ του μεγέθους. Δηλαδή η
ακριβής τιμή μπορεί να υπολογιστεί από μια σειρά μετρήσεων αν το πλήθος των
μετρήσεων τείνει στο άπειρο.
Σαν τυχαίο σφάλμα ορίζεται η διαφορά :

u i = ℓi − µ
Τα συστηματικά σφάλματα αντιμετωπίζονται με συναρτησιακά μοντέλα, ενώ τα
τυχαία μαζί με το μικρό ποσοστό των συστηματικών που απομένει αντιμετωπίζονται με
τα μοντέλα της Στατιστικής.
Ακρίβεια (Precision) ή εσωτερική ακρίβεια είναι έννοια που αναφέρεται στο πόσο
πλησιάζουν οι μετρήσεις μεταξύ τους. Εξαρτάται από την ευαισθησία του οργάνου και
την ικανότητα του παρατηρητή. Η ακρίβεια μπορεί να εκτιμηθεί από μια σειρά
μετρήσεων με το ίδιο σύστημα "όργανο - παρατηρητής - συνθήκες".
Ορθότητα (Accuracy) ή εξωτερική ακρίβεια είναι έννοια που αναφέρεται στο
πόσο πλησιάζουν οι μετρήσεις την αληθινή τιμή. Η ορθότητα δεν είναι δυνατόν να
εκτιμηθεί από μια σειρά μετρήσεων ενός μεγέθους με το ίδιο σύστημα "όργανο παρατηρητής - συνθήκες".
Ο συνδυασμός ορθότητας και ακρίβειας συχνά ονομάζεται αξιοπιστία.

3.4 Μέτρα ακρίβειας μετρήσεων- Διαστήματα εμπιστοσύνης
Η συνάρτηση πυκνοτήτων της κανονικής κατανομής είναι η:

1
f ( x) =
e
σ 2π

− ( x− µ )2
2σ

2

για

− ∞ < x< +∞

(3.1)

Οι παράμετροι μ και σ είναι η ακριβής τιμή τις τυχαίας μεταβλητής και το τυπικό
σφάλμα των μετρήσεων, αντίστοιχα. Για μ=0, η συνάρτηση πυκνοτήτων γίνεται η
συνάρτηση πυκνοτήτων των τυχαίων σφαλμάτων u, όπως φαίνεται στο παρακάτω
σχήμα [Πάνου Γ., 2009]:

Σχήμα 3.1:Συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας κανονικής κατανομής
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Η συνάρτηση της κανονικής κατανομής είναι η:

F ( x) =

∫

x

f ( x)dx =

−∞

1

σ

2π

∫

x

− ( x − µ )2

e

−∞

2σ

2

(3.2)

dx

Όπως φαίνεται στο σχήμα 3.1, η συνάρτηση f(x) είναι συμμετρική ως προς την
ακριβή τιμή μ, ενώ τα σημεία καμπής βρίσκονται στις θέσεις x=μ-σ και x=μ+σ.
Είναι προφανές ότι, όσο πιο πεπλατυσμένη είναι η καμπύλη της συνάρτησης
πυκνοτήτων των μετρήσεων ή των τυχαίων σφαλμάτων, τόσο λιγότερο ακριβείς είναι
οι μετρήσεις, καθώς η ακρίβεια, όπως έχει αναφερθεί παραπάνω, αναφέρεται στο πόσο
πλησιάζουν οι μετρήσεις μεταξύ τους. Έτσι, ένα μέτρο ακρίβειας των μετρήσεων είναι
το τυπικό σφάλμα σ, γιατί όσο αυτό μεγαλώνει τόσο πιο πεπλατυσμένη γίνεται η f(x),
δηλαδή η ακρίβεια είναι αντίστροφη του τυπικού σφάλματος.
Αν αντί της τυχαίας μεταβλητής x, θεωρηθεί η z =

x− µ
, η τυποποιημένη τυχαία
σ

μεταβλητή με μ=0 και σ=1, τότε οι συναρτήσεις πυκνοτήτων και κατανομής παίρνουν
τη μορφή:

f ( z) =

1

σ
1

F ( z) =

e

2π

2π

x

∫e

− z2
2

− z2
2

(3.3)

dz = F ( x )

(3.4)

−∞

Οι τιμές των f(z), F(z) έχουν πινακοποιηθεί για z>=0 και από αυτές
υπολογίζονται οι πιθανότητες που ενδιαφέρουν.
Είναι προφανές ότι :

f (− z ) = f ( z )

ενώ

και

F (− z ) = 1 − F ( z )

P(− z i ≤ z ≤ z i ) = 2 F ( z i ) − 1

(3.5)

Επίσης προκύπτει ότι:

P ( µ − σ < x < µ + σ ) = P (− 1 < z < 1) = 68%
δηλαδή το τυπικό σφάλμα ορίζει ένα διάστημα στο οποίο αναμένεται να βρίσκεται η
διαφορά x-μ με πιθανότητα 68%.
Σαν μέτρα ακρίβειας των μετρήσεων χρησιμοποιούνται και διαστήματα
πολλαπλάσια του τυπικού σφάλματος, όπως το 2σ ή το 3σ, για τα οποία βρίσκονται οι
αντίστοιχες πιθανότητες ως εξής:

P ( µ − 2σ < x < µ + 2σ ) = P (− 2 < z < 2) = 95.4%
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P ( µ − 3σ < x < µ + 3σ ) = P (− 3 < z < 3) = 99.7%
Η πιθανότητα ονομάζεται επίπεδο εμπιστοσύνης, ενώ το διάστημα που συνδέεται
με αυτή διάστημα εμπιστοσύνης.

3.5 Ανισοβαρείς παρατηρήσεις μιας μεταβλητής
Αν μετρήσεις ενός μεγέθους δεν έχουν γίνει με το ίδιο σύστημα "όργανο παρατηρητής - συνθήκες", τότε δε μπορούν να θεωρηθούν ίσης ακρίβειας με συνέπεια
να μην αποτελούν δείγμα από τον ίδιο πληθυσμό. Οι μετρήσεις σε αυτή την περίπτωση
λέγονται ανισοβαρείς.
Με τη χρήση βαρών γίνεται η αναγωγή σε μετρήσεις που ανήκουν στον ίδιο
φανταστικό πληθυσμό.
Το βάρος μιας μέτρησης μπορεί να θεωρηθεί ο αριθμός που εκφράζει πόσο
περισσότερο θα πρέπει να συμβάλει μια μέτρηση στο τελικό αποτέλεσμα σε σχέση με
μια άλλη. Ορίζεται ως αριθμός αντιστρόφως ανάλογος της μεταβλητότητας της
μέτρησης, δηλαδή του τετραγώνου του τυπικού σφάλματος σ 2 της μέτρησης. Δίνεται
γενικά από τη σχέση:

Pi =

c

σ

2
i

(3.6)

όπου ο αριθμητής c μπορεί να είναι οποιαδήποτε αυθαίρετα επιλεγμένη ποσότητα.
Μονάδα βάρους ονομάζεται η πραγματική ή φανταστική παρατήρηση με βάρος 1,
ενώ η μεταβλητότητα της μονάδας βάρους σ ο2 ορίζεται αυθαίρετα από τον παρατηρητή
και θεωρείται σαν apriori μεταβλητότητα του πληθυσμού των φανταστικών ισοβαρών
παρατηρήσεων.
Έτσι, ορίζεται το βάρος με τη σχέση:

σ
Pi =
σ

2
0
2
i

(3.7)

Η επιλογή της μονάδας βάρους είναι αυθαίρετη και δεν επηρεάζει την εκτίμηση
της καλύτερης τιμής και το τυπικό της σφάλμα.
Στην περίπτωση των άμεσων παρατηρήσεων μιας μεταβλητής που όλες οι
μετρήσεις έχουν τις ίδιες διαστάσεις, τότε τα βάρη είναι καθαροί αριθμοί. Όταν, όμως,
μετρώνται μεγέθη με διαφορετικές διαστάσεις, τότε τα βάρη έχουν διαστάσεις έτσι ώστε
2
οι ποσότητες Piυ i να έχουν όλες τις ίδιες διαστάσεις για να μπορούν να προστεθούν.
Μετά τον προσδιορισμό της καλύτερης τιμής συγκρίνονται οι μετρήσεις με την
καλύτερη τιμή και προσδιορίζεται η aposteriori μεταβλητότητα της μονάδας βάρους σ

^
0

^

καθώς και οι aposteriori μεταβλητότητες των μετρήσεων σ i και της καλύτερης τιμής
^

σ x.
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Η καλύτερη τιμή της μεταβλητότητας της μονάδας βάρους βρίσκεται από τη
σχέση:
^ 2

σ
^

Σημειώνεται ότι το σ

0

0

υ T Pυ
=
n− m

(3.8)

σ
εξαρτάται από το σ , ο λόγος όμως
0
σ

^

2
0
2
0

είναι ανεξάρτητος

του σ .
0
Αν οι apriori μεταβλητότητες των μετρήσεων

σ 20i

που χρησιμοποιήθηκαν για

σ
των υπολογισμό των βαρών είναι ρεαλιστικές, τότε ο λόγος
σ

^

2
0
2
0

θα προκύψει κοντά στη

μονάδα, που σημαίνει ότι η λύση είναι αξιόπιστη, αλλιώς στις περιπτώσεις μικρότερων ή
μεγαλύτερων εκτιμήσεων, ο λόγος αναμένεται να προκύψει μεγαλύτερος ή μικρότερος
από τη μονάδα αντίστοιχα, που σημαίνει ότι τα σφάλματα υπερεκτιμήθηκαν ή
υποεκτιμήθηκαν. Η αξιοπιστία της λύσης ελέγχεται με το στατιστικό τεστ που βασίζεται
στην κατανομή χ2 ή Fisher.

σ
Ενδέχεται βέβαια οι apriori μεταβλητότητες να είναι ρεαλιστικές και ο λόγος
σ

^

2
0
2
0

να είναι και πάλι μεγάλος, γεγονός που πιθανότατα να οφείλεται στην ύπαρξη
συστηματικών σφαλμάτων στις μετρήσεις ή στην παράλειψη κάποιας αναγωγής ή
διόρθωσης.

3.6 Συνόρθωση παρατηρήσεων
Σε όλες τις μεθόδους συνόρθωσης, οι σχέσεις που συνδέουν παραμέτρους με
μετρήσεις, καθώς οι σχέσεις που συνδέουν μετρήσεις μεταξύ τους ονομάζονται γενικά
εξισώσεις συνθήκης και συνιστούν το συναρτησιακό μοντέλο ενώ ο πίνακας
μεταβλητότητας-συμμεταβλητότητας των μετρήσεων αποτελεί το στατιστικό μοντέλο.
Τα δεδομένα για την εφαρμογή οποιασδήποτε μεθόδου συνόρθωσης είναι οι
συνιστώσες ℓ1 , ℓ 2 ,  , ℓ n του διανύσματος ℓ των μετρήσεων και ο πίνακας
μεταβλητότητας-συμμεταβλητότητας τους Vℓ .
Συνήθως, για τις κλασσικές περιπτώσεις συνορθώσεων, οι μετρήσεις θεωρούνται
στατιστικά ανεξάρτητες οπότε :

σ

Vℓ = 




2

0

ℓ1

σ

ℓ2

0 

 0 
⋱
⋮ 
2
σ ℓn 


2
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P = σ 02V − 1

σ

σ

= 






2
0
2
ℓ1

0

σ
σ


0 


 0 

⋱
⋮
σ 02 

σ ℓ21 


2
0
2
ℓ1

Αν οι μετρήσεις χαρακτηρίζονται από την ίδια ακρίβεια τότε θεωρούνται
ισοβαρείς και δεν απαιτείται για τη συνόρθωση η μεταβλητότητα τους.
Από όλες τις μεθόδους συνόρθωσης, επιλέγεται να αναλυθεί παρακάτω η
μέθοδος των εμμέσων παρατηρήσεων, η οποία χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα
εργασία για την συνόρθωση των παρατηρήσεων.

3.6.1 Η μέθοδος των εμμέσων παρατηρήσεων
3.6.1.1 Το κανονικό σύστημα
Η μέθοδος αυτή εφαρμόζεται για τον προσδιορισμό παραμέτρων που δεν
μετρώνται άμεσα.
Συγκεκριμένα, σχηματίζονται εξισώσεις συνθήκης που συνδέουν το αποτέλεσμα
κάθε μέτρησης (παρατήρησης) γραμμικά με τις άγνωστες καθοριστικές παραμέτρους
και λέγονται εξισώσεις παρατήρησης. Ο αριθμός c των εξισώσεων παρατήρησης είναι
ίσος με τον αριθμό n των μετρήσεων ενώ κάθε εξίσωση περιέχει το αποτέλεσμα μιας
μόνο μέτρησης με μοναδιαίο συντελεστή.
Το σύστημα των κανονικών εξισώσεων έχει m εξισώσεις με m αγνώστους όπου
m ο αριθμός των άγνωστων ανεξάρτητων παραμέτρων.
^

Αν

^

^

x1 , x 2 , , x m

οι

καλύτερες

τιμές

των

m

ανεξάρτητων

καθοριστικών

παραμέτρων του μοντέλου, σχηματίζονται n γραμμικές σχέσεις που εκφράζουν τις
καλύτερες τιμές
^

^

^

ℓi = ℓi + υ i

των n στοιχείων που μετρήθηκαν συναρτήσει των

^

x1 , x 2 , , x m .
Το σύστημα των εξισώσεων παρατήρησης σε μορφή πινάκων γίνεται:
^

^

A ⋅ x = ℓ− a + υ ⇒ A ⋅ x = δ l + υ

(3.9)

^

όπου x : το διάνυσμα των καλύτερων τιμών των αγνώστων

ℓ : το διάνυσμα των μετρήσεων

υ : το διάνυσμα των υπολοίπων των μετρήσεων
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Οι διαστάσεις των πινάκων και των διανυσμάτων θα είναι:

Anm , x̂ m , δl n , υn
Τα στοιχεία του πίνακα Α θεωρούνται χωρίς σφάλμα καθώς και οι σταθεροί όροι
α, που ενδέχεται να είναι και μηδενικοί.
Η λύση θα είναι εκείνη που ικανοποιεί τη σχέση (3.9) και τις δεσμεύσεις που
υπαγορεύονται από την αρχή της Μ.Ε.Τ:

S 2 = υ T Pυ = min

(3.10)

Για να ισχύει η παραπάνω σχέση, θα πρέπει :

∂S2
^

∂ x

∂S2

= 0⇒

^

∂ x1

= 0,

∂S2
^

∂ x2

= 0,  ,

∂S2
^

∂ xm

= 0

(3.11)
^

^

^

Το σύστημα των εξισώσεων (3.11) θα είναι γραμμικό ως προς x 1 , x 2 ,  , x m με m
εξισώσεις και m αγνώστους και ονομάζεται κανονικό σύστημα.
Από τη σχέση (3.9) προκύπτει :
^

υ = A ⋅ x− δ l
οπότε:
^

^

^

^

S 2 = υ T Pυ = ( A x − δ ℓ) T P( A x − δ ℓ) = ( x T AT − δ ℓ) P( A x − δ ℓ) =
^

^

^

^

x T AT PA x − x T AT Pδ ℓ − δ ℓT PA x + δ ℓT Pδ ℓ
Θα πρέπει

Δηλαδή

∂ S2
^

∂ x

∂S2
^

∂ x

= 0
^

^

= x T AT PA + x T AT PA − δ ℓT PA − δ ℓT PA = 0

ή

^

AT PA x = AT Pδ ℓ
Θέτοντας Ν = AT PA και u = AT Pδ ℓ προκύπτει:
^

Nx= u

(3.12)

Ο πίνακας Ν είναι τετραγωνικός και συμμετρικός και συχνά ονομάζεται πίνακας
^

βαρών του διανύσματος x .
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^

Εφ’ όσον N ≠ 0 το x θα δίνεται από τη σχέση :
^

^

(3.13)

x = N − 1u ⇒ x = ( AT PA) − 1 AT Pδ ℓ

T
T
Αν οι μετρήσεις είναι ισοβαρείς θα είναι P = I , N = A A, u = A δ ℓ οπότε η λύση θα
δίνεται από τον τύπο
^

(3.14)

x = ( AT A) − 1 AT δ ℓ
^

και από τη σχέση (1) : υ = A ⋅ x − δ l

ή

υ = A( AT PA) − 1 AT Pδ ℓ − δ ℓ = [ A( AT PA) − 1 AT P − I ]δ ℓ

(3.15)

3.6.1.2 Εκτίμηση μεταβλητοτήτων πριν τη συνόρθωση
^

Το διάνυσμα x προκύπτει από τη σχέση (3.14) ως γραμμικός μετασχηματισμός
του δ ℓ . Αν, λοιπόν, είναι γνωστός ο πίνακας Vℓ = Vδ ℓ , εφαρμόζοντας το νόμο
μετάδοσης μεταβλητοτήτων προκύπτει:

V ^ = ( AT PA) − 1 AT PVℓ PA( AT PA) − 1
x

2 −1
Αλλά Vℓ = σ 0 P οπότε:

V ^ = σ 02 ( AT PA) − 1 AT PP − 1 PA( AT PA) − 1 ⇒ V ^ = σ 02 N − 1
x

x

(3.16)

Από τη σχέση (3.16) είναι φανερό ότι ο Vx^ , που είναι ο πίνακας μεταβλητότηταςσυμμεταβλητότητας πριν τη συνόρθωση, μπορεί να υπολογισθεί πριν γίνουν οι
μετρήσεις εφόσον είναι γνωστό το μοντέλο που θα χρησιμοποιηθεί, ποιες μετρήσεις θα
γίνουν και με τι ακρίβεια. Έτσι κάνοντας δοκιμές, μεταβάλλοντας τον αριθμό και το
είδος των μετρήσεων καθώς και τις ακρίβειες είναι δυνατόν να προβλεφθούν τα τελικά
αποτελέσματα καθώς και η αναμενόμενη ακρίβεια. Με αυτόν τον τρόπο, είναι δυνατόν
να βρεθεί ο βέλτιστος συνδυασμός μετρήσεων και ακριβειών με βάση το μοντέλο που
επιλέχθηκε, διαδικασία γνωστή και ως βελτιστοποίηση.
Από τις σχέσεις (3.9) και (3.16) με τον νόμο μετάδοσης μεταβλητοτήτων θα
ισχύει:

V ^ = σ 02 AN − 1 AT ⇒ V ^ = σ 02 AN − 1 AT
ℓ

Διευκρινίζεται

(3.17)

ℓ

ότι,

παρόλο

που

τα

ℓ1 , ℓ 2 , , ℓ n

θεωρούνται

στατιστικά
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^

^

^

ανεξάρτητα, δεν ισχύει το ίδιο για τα ℓ1 , ℓ2 , , ℓn διότι αυτά υπολογίζονται από τα
^

^

^

x 1 , x 2 ,  , x m , που έχουν μεταβλητότητες μεταξύ τους.
Για τον εντοπισμό χονδροειδών ή συστηματικών σφαλμάτων, ενίοτε
συγκρίνονται τα υπόλοιπα υ με τα τυπικά τους σφάλματα. Απαιτείται, λοιπόν, η
εκτίμηση του πίνακα Vυ των υπολοίπων.
2 −1
Από τη σχέση (3.15), θεωρώντας ότι Vδ ℓ = Vℓ = σ 0 P
και μέσω του νόμου
μετάδοσης μεταβλητοτήτων προκύπτει ότι:

2

Τ

−1

T

−1

Τ

−1

T

2

−1

Τ

−1

T

V υ =σ 0 [ Α( Α P A) A P− I ] P [P A( Α P A) A −I ]=σ 0 [ P − A( Α P A) A ] →
(3.18)
→ V υ=σ 20 P−1−σ 20 A N −1 AT →
→ V υ =V l −V ̂l

3.6.1.3 Εκτίμηση μεταβλητοτήτων μετά τη συνόρθωση
Μετά τη συνόρθωση, ο πίνακας μεταβλητότητας - συμμεταβλητότητας των
^

συνορθωμένων αγνώστων x θα δίνεται από τη σχέση:
^

^ 2

Vx = σ
^

0

(3.19)

N −1

Αντίστοιχα, θα ισχύουν οι σχέσεις:
^

^ 2

Vℓ = σ
^

0

P − 1 (3.20)

και

^

^

^

V υ^ = V ℓ − V ℓ^

(3.21)
^

σ 02 είναι κοντά στη
Όπως φαίνεται από τις παραπάνω σχέσεις, αν ο λόγος
σ 02
μονάδα, τότε οι σχέσεις (3.19), (3.20), (3.21) θα είναι περίπου ίσες με τις αντίστοιχες πριν
τη συνόρθωση.

3.6.1.4 Περίπτωση μη γραμμικών σχέσεων
Αν οι σχέσεις που εκφράζουν το μετρημένο μέγεθος συναρτήσει των
ανεξάρτητων παραμέτρων δεν είναι γραμμικές ακολουθείται η διαδικασία
γραμμικοποίησης κατά Taylor.
Έτσι, αν ισχύουν οι σχέσεις:
^

^

^

y i = f i ( x 1 , x 2 ,  , x m ) = ℓi + υ i

(3.22)

32

αναπτύσσονται κατά Taylor σε κάποια θέση x1o, x2o,…, xmo, οπότε παίρνουν τη μορφή:

y i = f i ( x 01, x 02, … , x 0m )+

+

∂ f ( x̂1, x̂2, … , x̂m ) 0
∣ δx 1+
∂ x̂1

∂ f ( x̂1, x̂2, … , x̂m ) 0
∂ f ( x̂1, x̂2, … , x̂m ) 0
∣ δx 2+…+
∣ δx m=δl i +υ i
∂ x̂2
∂ x̂m

Οι σχέσεις (3.23) είναι γραμμικές ως προς

(3.23)
^

δ x1 , δ x 2 ,  , δ x m , όπου δ xi = x i − x 0 και
i

εκφράζουν την εξίσωση της εφαπτομένης της καμπύλης f(x) στη θέση xo.
Έτσι, σε μορφή πινάκων γίνονται:

A ⋅ δ x = δ ℓ+ υ

όπου

A = J yx0

 ∂ f1
 ∂ x | x0
 1
 ∂ f2 |
=  ∂ x1 x0
 ⋮
 ∂f
 n | x0
 ∂ x1

∂ f1
|x
∂ x2 0
∂ f2
|x
∂ x2 0
⋮
∂ fn
|x
∂ x1 0

∂ f1

| x0 
∂ xm

∂ f2

|x 
∂ xm 0 
⋱
⋮ 

∂ fn

| x0 
∂ x m 


και

δ ℓ = ℓ − ℓ0

Οι τιμές x1o, x2o,…, xmo προκύπτουν από πρόχειρο υπολογισμό και ονομάζονται
0
0
0
0
0
προσωρινές τιμές ενώ τα μεγέθη ℓi = f i ( x1 , x 2 ,  , x m ) = y i που υπολογίζονται από αυτές
ονομάζονται συνήθως υπολογισμένες τιμές σε αντίθεση με τις
μετρημένες τιμές.

ℓi που είναι οι

Η λύση ακολουθώντας την ίδια διαδικασία με τις γραμμικές σχέσεις δίνει το
διάνυσμα των αγνώστων δx και στη συνέχεια προκύπτει ότι:
^

x = x0 + δ x
Εάν οι διορθώσεις δx είναι πολύ μεγάλες τότε γίνεται δεύτερη προσέγγιση
^

θεωρώντας σαν προσωρινές τιμές αυτή τη φορά τις x i που προέκυψαν από την πρώτη
συνόρθωση.

3.6.2 Στατιστικός έλεγχος
Κάθε συνόρθωση έχει ως αποτέλεσμα ένα διάνυσμα με τις εκτιμήσεις των τιμών
των άγνωστων καθοριστικών παραμέτρων του μοντέλου ή των στοιχείων που
μετρήθηκαν, όπως και των αντίστοιχων πινάκων μεταβλητότητας-συμμεταβλητότητας.
Για να γίνει η συνόρθωση, γίνονται ορισμένες παραδοχές ως προς το στατιστικό
και συναρτησιακό μοντέλο που θα χρησιμοποιηθεί και μετά τη συνόρθωση, θα πρέπει
να γίνει ένας έλεγχος που θα δείξει αν οι αρχικές παραδοχές ήταν σωστές ώστε η λύση
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να είναι αποδεκτή. Ο έλεγχος αυτός ονομάζεται στατιστικό τεστ. Οι αρχικές παραδοχές
απαρτίζουν τη μηδενική υπόθεση, που συμβολίζεται με Η 0.
Ο έλεγχος της υπόθεσης γίνεται με βάση κάποιο στατιστικό μέγεθος που
υπολογίζεται από το συγκεκριμένο δείγμα. Έτσι, αν το στατιστικό αυτό μέγεθος, που
ονομάζεται στατιστικό μέγεθος ελέγχου, βρίσκεται μέσα στο διάστημα εμπιστοσύνης
που συνδέεται με ένα ορισμένο επίπεδο εμπιστοσύνης, γίνεται αποδεκτή η αρχική
υπόθεση Η0 άρα και η λύση. Θα πρέπει να σημειωθεί, βέβαια, ότι ο στατιστικός έλεγχος
μιας υπόθεσης δεν είναι αλάνθαστος, γιατί βασίζεται γενικά σε ένα περιορισμένο
δείγμα. Σκοπός ενός στατιστικού τεστ είναι όσο το δυνατόν να αποφευχθούν
λανθασμένες αποφάσεις.
Η μεταβλητότητα μιας παρατήρησης από μια σειρά μετρήσεων, αποτελεί
εκτίμηση της μεταβλητότητας του πληθυσμού από τον οποίο προέρχεται. Έτσι, για
διάφορα επίπεδα εμπιστοσύνης μπορούν να βρεθούν τα διαστήματα μέσα στα οποία
αναμένεται να βρίσκεται η μεταβλητότητα του πληθυσμού. Συνήθως επιλέγεται p=0.95
ή p=0.99. Με τη χρήση βαρών, αναγόμαστε σε φανταστικές παρατηρήσεις από τον ίδιο
πληθυσμό με μεταβλητότητα όση η apriori μεταβλητότητα της μονάδας βάρους. Έτσι,
αν η εκτίμηση της μεταβλητότητας (aposteriori μεταβλητότητα της μονάδας βάρους)
που γίνεται από μια συνόρθωση, βρίσκεται μέσα στο διάστημα που συνδέεται με ένα
προκαθορισμένο επίπεδο εμπιστοσύνης, σημαίνει πως η αρχική μας υπόθεση ήταν η
σωστή και ότι δεν έγιναν χονδροειδή σφάλματα. Αν όχι, τότε θα πρέπει να ερευνηθεί η
αιτία της ασυμφωνίας και να βελτιωθεί το μοντέλο ή να απορριφθούν ορισμένες
παρατηρήσεις.
Η μεταβλητότητα είναι στατιστικό μέγεθος, επειδή προέρχεται από στοχαστικές
μεταβλητές, αλλά δεν ακολουθεί κανονική κατανομή. Για την εύρεση των διαστημάτων
2

εμπιστοσύνης της, χρησιμοποιείται η κατανομή χ . Το χαρακτηριστικό μέγεθος
2

σ̂
r⋅ 02
σ0

θεωρείται πως ακολουθεί κατανομή χ 2 με βαθμό ελευθερίας r και ανάλογα με την
εναλλακτική υπόθεση Η1 υπολογίζεται το διάστημα μέσα στο οποίο αναμένεται να
βρίσκεται, με ορισμένη πιθανότητα, για να ισχύει η Η 0.
Για επίπεδο εμπιστοσύνης p=1-α, γίνεται αποδεκτή η Η0 , εφόσον ισχύει:

2

P ( χ p r≤
2,

r σ̂02
σ0

2

2

≤ χ p r )= p2− p1= p=1−α (αμφίπλευρος έλεγχος)
2,

Επειδή η κατανομή χ2 δεν είναι συμμετρική, θεωρούνται οριακές τιμές της χ 2 για

α
α
p 2=1− , p 1=
. Με στοιχείο
2
2
2
2
εισόδου το βαθμό ελευθερίας και τις p1 , p2 , βρίσκονται οι τιμές χ p r , χ p r .
πιθανότητες p1 και p2, έτσι ώστε p1 = 1- p2 , οπότε

1,

2,
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3.7 Εφαρμογή στον ταυτόχρονο προσδιορισμό Φ και Λ
3.7.1 Ορισμός του προβλήματος
Σκοπός είναι ο ταυτόχρονος προσδιορισμός του αστρονομικού πλάτους και του
αστρονομικού μήκους του τόπου παρατήρησης με τη μέτρηση οριζόντιων γωνιών των
άστρων με ταυτόχρονη καταγραφή των χρονικών στιγμών των παρατηρήσεων.
Συνεπώς, επιβάλλεται ο σχεδιασμός των μετρήσεων και η επιλογή της βέλτιστης λύσης,
που θα περιλαμβάνει τη θέση και το απαιτούμενο πλήθος των άστρων που πρόκειται να
παρατηρηθούν, με βάση τα αποτελέσματα της apriori επίλυσης και στατιστικής
ανάλυσης, όπως προέκυψαν από τις δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν.
Η βασική σχέση στην οποία στηρίζεται η συγκεκριμένη μεθοδολογία, όπως
αναφέρθηκε και αποδείχτηκε σε προηγούμενο κεφάλαιο είναι η εξής:

δΑ=sinA0⋅cotz 0⋅δΦ+(tanΦ 0−cosΑ0⋅cotz 0)⋅cosΦ 0⋅δΛ
Δηλαδή για κάθε παρατηρούμενο
παρατήρησης της μορφής:

άστρο

(3.24)

i=1….n

εισάγεται

δΑi =sin( A0)i⋅cot( z 0)i⋅δΦ+(tanΦ0 −cos (A0 )i⋅cot( z 0 )i)⋅cosΦ 0⋅δΛ+δα

μια

εξίσωση

(3.25)

Στην εξίσωση αυτή, τα δεδομένα είναι το Φ 0 και Λ0, καθώς και οι φαινόμενες
ουρανογραφικές συντεταγμένες (α,δ) των άστρων που θα παρατηρηθούν, οι οποίες
θεωρείται ότι έχουν αμελητέο σφάλμα [SkyMap v. 9 , Chris Marriot, 1999-2002]. Με τη
βοήθεια των παραπάνω στοιχείων υπολογίζονται οι προσωρινές τιμές των αζιμουθίων
και των ζενίθιων αποστάσεων. Οι μετρήσεις, το πλήθος των οποίων θεωρείται ότι είναι
n, αφορούν σε οριζόντιες γωνίες (ΟΓ) και θεωρούνται στατιστικά ανεξάρτητες.
Επομένως, το διάνυσμα της διαφοράς των μετρημένων οριζόντιων γωνιών από τα
προσεγγιστικά υπολογισμένα αζιμούθια θα είναι:

 OΓ 1 − Α 01 
 OΓ − Α 
02 
δl =  2




 OΓ n − Α n 

με

σ

Vδ l = Vl = 




2

0

l1

σ

2
l1



⋱





2
σ l1 
0
0
⋮

3.7.2 Επίλυση
Οι άγνωστες ανεξάρτητες καθοριστικές παράμετροι (m) είναι οι διορθώσεις στο
αστρονομικό πλάτος και μήκος, δΦ, δΛ οι οποίες όταν προστεθούν στις προσεγγιστικές
τιμές Φ0, Λ0 θα δώσουν την πραγματικές τιμές Φ και Λ, καθώς και το σφάλμα
προσανατολισμού του οργάνου δα. Επομένως, το διάνυσμα των αγνώστων m=3 είναι:

 ^
δ Φ
^
^
δx = δΛ
 ^
δ α
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Ο βαθμός ελευθερίας είναι r= n- m = n-3 και σχηματίζονται n εξισώσεις
παρατήρησης, όσα και τα άστρα που θα παρατηρηθούν. Για την επίλυση του
προβλήματος αυτού, θα χρησιμοποιηθεί η μέθοδος των εμμέσων παρατηρήσεων, όπως
εφαρμόζεται σε μη γραμμικές σχέσεις για τον προσδιορισμό παραμέτρων που δεν
μετρώνται άμεσα, όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση.
Σε μορφή πινάκων, θα έχουμε :

A ⋅ δ x = δ l + υ όπου Α=Joyx και δl=l-lo

 ∂δΑ 1
 ∂δΦ

A=  ⋮
 ∂δΑ
n

 ∂δΦ

∂δΑ 1
∂δΛ
⋮
∂δΑ n
∂δΛ

∂δΑ 1 
∂δα 

⋮ 
∂δΑ n 

∂δα 

με διαστάσεις nx3, όπου n o αριθμός των παρατηρούμενων άστρων.

•

∂δΑ i
=sinA 0 ∗cotz 0
∂δΦ

•

∂δΑ i
=cosΦ 0∗(tanΦ 0−cosA0 ∗cotz 0 )
∂ δΛ

•

∂δΑ i
=1
∂δα

i

i

i

i

Ο πίνακας βαρών έχει διαστάσεις nxn, όπου n ο αριθμός των παρατηρούμενων
άστρων, και υπολογίζεται από P = σ

2
0

−1
⋅ Vl , όπου σ

0

θεωρείται η apriori μονάδα

βάρους.
Οι διορθώσεις των προσωρινών τιμών των παραμέτρων υπολογίζονται από τη
^

σχέση: δ x = N − 1 ⋅ AT ⋅ P ⋅ δ l , όπου ο κανονικός πίνακας:
2
n

1
 ∂ δ Ai 
 ⋅ 2
 ∑ 
 i= 1  ∂ δ Φ  σ i


 n  ∂ δ Ai ∂ δ Ai 1
T
N = A ⋅ P ⋅ A =  ∑ 
⋅
⋅
∂ δ Λ σ i2
i= 1  ∂ δ Φ



n 
∂ δ Ai 1 



∑
 ∂δΦ ⋅ σ 2 

i
=
1
i 



 ∂δA ∂δA 1
∑i = 1  ∂ δ Φ i ⋅ ∂ δ Λ i ⋅ σ 2
i

n





2

1
 ∂δA 
∑i = 1  ∂ δ Λ i  ⋅ σ 2
i
n

 ∂ δ Ai 1

⋅ 2

σi
i= 1  ∂ δ Λ
n

∑

















n
 ∂ δ Ai 1  
∑i = 1  ∂ δ Λ ⋅ σ 2  
i 


2

n 
1 
∑i = 1  σ  
 i 

 ∂ δ Ai 1

⋅ 2

σi
i= 1  ∂ δ Φ
n

∑
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Στο σημείο αυτό, θεωρείται σκόπιμο να εξεταστούν οι ενδεχόμενες τιμές των
συντελεστών του πίνακα Ν ανάλογα με την υποθετική γεωμετρική θέση των άστρων
ώστε να προκύψει η βέλτιστη επιλογή των θέσεων στις οποίες θα αναζητηθούν άστρα
προς παρατήρηση και οι οποίες θα ευνοούν τον υπολογισμό των άγνωστων
καθοριστικών παραμέτρων του προβλήματος.
Πιο συγκεκριμένα, στον πίνακα Ν, αν θεωρηθεί ότι οι παρατηρήσεις είναι

 ∂ δ Ai 1 

⋅ 2  , μηδενίζεται όταν τα
σi 
i= 1  ∂ δ Φ
n

ισοβαρείς (σ1=σ2=σi), παρατηρείται ότι το άθροισμα

∑

άστρα παρατηρηθούν στο ίδιο ύψος και είναι ανά δύο συμμετρικά ως προς τον
αστρονομικό μεσημβρινό, γεγονός που εξηγείται ως εξής:

Έστω ένα ζεύγος άστρων 1 και 2, που παρατηρούνται στην ίδια ζενίθια απόσταση
z0 με το ίδιο σφάλμα σ, τότε θα ισχύει:

 ∂ δ Ai 1

⋅ 2
σi
i= 1  ∂ δ Φ
2

∑


1
 = 2 ⋅ cot z 0 (sin A01 + sin A02 )
 σ

 ∂ δ Ai 1 
1

⋅ 2  =0 => 2 ⋅ cot z 0 (sin A01 + sin A02 ) = 0 =>
σi 
σ
i= 1  ∂ δ Φ
=> sin A01 = − sin A02 ,
2

∑

Για να είναι

το οποίο συμβαίνει όταν τα δύο άστρα είναι συμμετρικά ως προς τον αστρονομικό
μεσημβρινό.
Αντίστοιχα, αν θεωρηθεί ότι οι παρατηρήσεις είναι ισοβαρείς (σ 1=σ2=σi),

 ∂ δ Ai 1

⋅ 2
σi
i= 1  ∂ δ Λ
n

παρατηρείται ότι το

∑


 μηδενίζεται όταν τα άστρα παρατηρούνται στις θέσεις


της μέγιστης αποχής, εκατέρωθεν του μεσημβρινού, για παράδειγμα για τα άστρα 1 και
2:

 ∂ δ Ai 1

⋅ 2
σi
i= 1  ∂ δ Λ
2

∑


 = 0 ⇒


⇒ cos Φ 0 (tan Φ

⇒

1

σ

2

⋅ cos Φ

0

0

− cos A01 ⋅ cot z 01 ) ⋅

[(tan Φ

0

1

σ

2

+ cos Φ 0 (tan Φ

− cos A01 ⋅ cot z 01 ) + (tan Φ

0

0

− cos A02 ⋅ cot z 0 2 ) ⋅

1

σ

2

= 0⇒

]

− cos A02 ⋅ cot z 02 ) = 0 ⇒

το οποίο ισχύει όταν:

[(tan Φ

0

2 tan Φ

0

− cos A01 ⋅ cot z 01 ) + (tan Φ

0

]

− cos A0 2 ⋅ cot z 02 ) = 0 ⇒

= cos A01 ⋅ cot z 01 + cos A0 2 ⋅ cot z 02

(3.26)
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Εφόσον τα άστρα παρατηρηθούν στο ίδιο ύψος zο και σε συμμετρικές θέσεις,
όπου θα ισχύει : cos A0 = cos(− A0 ) τότε η σχέση (3.26) γίνεται tan Φ 0 = cos A0 ⋅ cot z 0 , το
οποίο ισχύει στη θέση της μέγιστης αποχής.
Ωστόσο, αν στον πίνακα Ν, μηδενιστούν όλα τα στοιχεία εκτός της κύριας
διαγωνίου, τότε οδηγούμαστε σε ανεξάρτητο προσδιορισμό των δΦ, δΛ, δηλαδή δεν
μπορεί να θεωρηθεί ο προσδιορισμός ταυτόχρονος. Στην περίπτωση αυτή, όμως,
μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι γνωστές μέθοδοι ανεξάρτητου προσδιορισμού στη
θέση της μεσουράνησης, που έχουν ήδη αναφερθεί.
Για να υπάρχει πλεονασμός παρατηρήσεων, ώστε να επιτευχθεί καλύτερη
ακρίβεια και βέλτιστος προσδιορισμός των σφαλμάτων με τη συνόρθωση των
παρατηρήσεων, για τον υπολογισμό των τριών άγνωστων ανεξάρτητων καθοριστικών
παραμέτρων, επιλέγεται να παρατηρηθούν 12 άστρα, στο ίδιο ύψος (30 ο) και
διατεταγμένα κατά αζιμούθιο σε 3 τετράδες, ανά δύο συμμετρικά ως προς τον
αστρονομικό μεσημβρινό και τον πρωτεύοντα κατακόρυφο κύκλο. Στα επόμενα
περιγράφονται οι δοκιμές που έγιναν για τη βέλτιστη θέση των τετράδων των άστρων.

3.8 Ευστάθεια γραμμικών συστημάτων
Στο σημείο αυτό αξίζει να γίνει αναφορά στο κριτήριο ευστάθειας των γραμμικών
συστημάτων [Ψαρράκος Π., 2012], μιας και αυτό αποτέλεσε το κριτήριο επιλογής της
βέλτιστης γεωμετρικής λύσης για τη θέση των άστρων στη συγκεκριμένη μεθοδολογία.
Έστω ένας

v×v αντιστρέψιμος πίνακας Α με παραγοντοποίηση SVD
Α=UΣV T =U diag { s 1, s 2, … , s v }V T =∑ si u i υTi τότε

−1,
−1
(U diag { s 1, s 2, … , s v }V T )(V diag { s−1,
1 s 2 … , s v })=I v ,

δηλαδή

Α−1=V diag
άρα και

∥ Α−1∥= 1

sv

{

. Συνεπώς, το σύστημα

}

1 1
1
…,
U
s 1, s 2,
sv
Αx= β έχει λύση

uT1 β
x= Α β=∑ (
)υ i
si
−1

Η γραφή αυτή δείχνει ότι μικρές διαταραχές του Α ή του β μπορούν να
προκαλέσουν σχετικά μεγάλες διαταραχές στη λύση x, αν η ιδιάζουσα τιμή s v είναι
μικρή, δηλαδή αν ο Α είναι ''κοντά'' σε μη αντιστρέψιμο πίνακα.
Για να μελετήσουμε την ευστάθεια του συστήματος
διαταραγμένο και παραμετρικοποιημένο σύστημα

Αx= β θεωρούμε το

(Α+εF )x (ε )= β+εf , x (0)= x
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με F ∈ℂv×v και
f ∈ℂ v και ε μια πραγματική μεταβλητή. Αφού ο πίνακας Α είναι
αντιστρέψιμος, υπάρχει περιοχή του 0, όπου ορίζεται η συνεχής διανυσματική
συνάρτηση
−1

x ( ε)=( Α+εF ) ( β+εf )
Επιπλέον, παραγωγίζοντας κατά μέλη τη σχέση καταλήγουμε στη διανυσματική
παράγωγο

ẋ (0)= Α−1 ( f −Fx)
και το ανάπτυγμα Taylor πρώτης τάξης της

x ( ε)

x ( ε)=x+ε ẋ (0)+O (ε 2)= x+εA−1 ( f −Fx)+O (ε 2)
Επομένως,

∥x (ε )−x∥2
∥ f ∥2
≤∣ε∣∥Α−1∥2 (
+∥F∥2)+O (ε 2)
∥x∥2
∥x∥2
Στο σημείο αυτό, πρέπει να ορίσουμε το βαθμό (δείκτη) κατάστασης (για τη
δεύτερη νόρμα) του πίνακα Α,

κ 2 ( Α)=∥Α∥2∥Α−1∥2=
δεχόμενοι κατά σύμβαση ότι

s1 ( A)
≥1
s v ( A)

κ 2 ( Α)=∞ όταν ο Α δεν είναι αντιστρέψιμος.

Χρησιμοποιώντας την ανισότητα

∥β∥2≤∥Α∥2∥x∥2 βλέπουμε ότι

∥x (ε )−x∥2
∥F∥2
∥ f ∥2
≤κ 2 ( Α)(∣ε∣
+∣ε∣
)+O( ε 2 )
∥x∥2
∥A∥2
∥β∥2
∥ f ∥2
∣ε∣
είναι τα σχετικά σφάλματα στον πίνακα Α και στο
∥β∥2
διάνυσμα β. Δηλαδή, το σχετικό σφάλμα της λύσης x μπορεί να γίνει ίσο με κ 2 ( Α)
όπου

∥F∥2
∣ε∣
και
∥A∥2

φορές το συνολικό σχετικό σφάλμα των Α και β. Αυτό σημαίνει οτι ο βαθμός
κ 2 ( Α) ποσοτικοποιεί την ευαισθησία του συστήματος
Αx= β . Οι
κατάστασης
πίνακες με σχετικά μικρό βαθμό κατάστασης ονομάζονται πίνακες καλής κατάστασης
(well-conditioned). Από τα παραπάνω προκύπτει ότι ο βαθμός κατάστασης του πίνακα Α
δίνεται από το λόγο της μέγιστης προς την ελάχιστη ιδιάζουσα τιμή του πίνακα, δηλαδή
από τον λόγο της μέγιστης προς την ελάχιστη ιδιοτιμή αν ο πίνακας είναι πραγματικός,
συμμετρικός και θετικά ορισμένος, όπως συμβαίνει στην περίπτωση του πίνακα Ν.
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Μέρος Β
4. Σχεδιασμός των παρατηρήσεων
Ο σχεδιασμός των αστρονομικών παρατηρήσεων αποτελεί σημαντικό κομμάτι της
διαδικασίας των μετρήσεων και επηρεάζει το χρόνο, την ακρίβεια και την
αποτελεσματικότητα τους. Περιλαμβάνει, κυρίως, την επιλογή των κατάλληλων άστρων
προς σκόπευση για τη συγκεκριμένη ημέρα και ώρα παρατήρησης ώστε να επιτευχθεί ο
ταυτόχρονος προσδιορισμός του αστρονομικού μήκους και πλάτους του σημείου
παρατήρησης, που αποτελεί σκοπό της παρούσας εργασίας.

4.1 Αναζήτηση βέλτιστης κατανομής άστρων
Πραγματοποιήθηκαν δοκιμές με 12 διαφορετικούς συνδυασμούς τετράδων
άστρων, για ύψος παρατήρησης 30 ο, για τον υπολογισμό του πίνακα Ν του κανονικού
συστήματος, καθώς και των ιδιοτιμών του. Αυτό έγινε ώστε να ελεγχθεί η ευστάθεια
του πίνακα Ν στην αντιστροφή του και κατ’ επέκταση την επιλογή της βέλτιστης λύσης,
για πιο αξιόπιστα και ακριβή αποτελέσματα στην συνόρθωση. Έτσι λοιπόν, επιλέχθηκε
να εξεταστούν σε κάθε περίπτωση 3 τετράδες άστρων, δηλαδή 12 συμμετρικά άστρα
κάθε φορά.
Επιπλέον, χρησιμοποιήθηκε η συνάρτηση random, η οποία αποδίδει τυχαίους
αριθμούς μεταξύ ενός προκαθορισμένου εύρους, έτσι ώστε στα τυπικά αζιμούθια Αi,
180o- Ai, 180o + Ai και 360o - Αi, να προστίθεται ένας τυχαίος αριθμός μέσα στο
διάστημα [-1.5°,1.5°] για είναι περισσότερο ρεαλιστική η επιλογή των υποτιθέμενων
παρατηρούμενων διευθύνσεων.
Επιπρόσθετα, θεωρήθηκε ως ύψος παρατήρησης για κάθε άστρο zoi αυτό των 30ο
περίπου, αφού εφαρμόστηκε και σε αυτή την περίπτωση η συνάρτηση random με
εύρος τιμών [-1°,1°].

σ0

2

Στις δοκιμές αυτές, οι φανταστικές παρατηρήσεις θεωρούνται ισοβαρείς
= 0.001 (μοίρες) , σε κάθε περίπτωση δοκιμής.

με

Οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν για αστρονομικό πλάτος Φ=37°.97489444 και
Λ=23°.77698889. Για κάθε ένα άστρο υπολογίστηκε ο πίνακας Α, όπως εξηγήθηκε σε
προηγούμενη παράγραφο και από αυτόν προέκυψε ο πίνακας Ν του κανονικού
συστήματος. Επίσης, προσδιορίστηκε ο λόγος της μέγιστης προς την ελάχιστη ιδιοτιμή
του πίνακα N. Συνοπτικά τα αποτελέσματα των δοκιμών παρουσιάζονται στον
παρακάτω πίνακα:
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Δοκιμή
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Χαρακτηριστικά
αζιμούθια
15°, 45°, 75°
30°, 40°, 50°
35°, 45°, 55°
40°, 50°,60°
20°, 30°, 40°
20°, 40°, 60°
20°, 50°, 70°
10°, 45°, 80°
15°, 20°, 25°
65°, 75°, 85°
25°, 45°, 75°
0°-360°

Λόγος
Ιδιοτιμών
3,4216
3,3137
3,4600
3,8636
3,2536
3,3733
3,6387
3,4518
6,2301
24,9089
3,5296
5,5437

Πίνακας 4.1: Αποτελέσματα δοκιμών
Παρατηρείται ότι στις τετράδες των άστρων που βρίσκονται κοντά στο
μεσημβρινό, όπως συμβαίνει στη δοκιμή 9, αυξάνεται το στοιχείο n22, δηλαδή οι
συντελεστές το μήκους Λ, ενώ στις τετράδες κοντά στον πρωτεύοντα κατακόρυφο
κύκλο αυξάνεται το στοιχείο n11 δηλαδή οι συντελεστές του πλάτους Φ, όπως συμβαίνει
στη δοκιμή 10. Σε αυτές τις κατανομές άστρων, μεγαλώνει ο λόγος ιδιοτιμών, γεγονός
που επηρεάζει την ευστάθεια του συστήματος και μπορεί να οδηγήσει σε σφάλματα
κατά την αντιστροφή του πίνακα Ν για την επίλυση των αγνώστων.
Στην δοκιμή 12, με την τυχαία κατανομή αζιμουθίων απο 0 έως 360 από τις
διάφορες αριθμητικές δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν, τα αποτελέσματα ήταν πότε
καλύτερα και πότε χειρότερα ανάλογα με την τυχαία κατανομή των άστρων που
υπήρχε κάθε φορά. Έτσι είναι αποτέλεσμα τύχης το πόσο ευσταθές θα είναι το
σύστημα, οπότε αποφεύγεται αυτό το είδος λύσης.
Από τις δοκιμές που απομένουν, οι οποίες παρουσιάζουν παραπλήσια
αποτελέσματα, τελικά προτιμάται η κατανομή 1 με τα χαρακτηριστικά αζιμούθια
15 o ,45 o ,75 o . Ο λόγος είναι ότι παρουσιάζει καλή συμπεριφορά, διαθέτει καλή συμμετρία
και έχει κατανομή σε όλο το εύρος των αζιμουθίων, οπότε δίνεται ποικιλία επιλογών
στα άστρα που τελικά θα επιλεχθούν και θα παρατηρηθούν.

4.2 Επιλογή των άστρων
Για την επιλογή των άστρων, αναπτύχθηκε το πρόγραμμα star_choice.m στο
περιβάλλον του Matlab (Παράρτημα). Αυτό, συνοπτικά, επιλέγει άστρα από τον
κατάλογο Tycho2 [Ηøg et.al.,2002] με βάση τον τόπο και τον χρόνο της παρατήρησης
και παραμέτρους που ορίζονται από τον χρήστη, σχετικά με το επιθυμητό ύψος
παρατήρησης, τις κατάλληλες οριζόντιες γωνίες σκόπευσης με βάση το μοντέλο
παρατήρησης, το εύρος σκόπευσης των ζενίθιων και οριζόντιων γωνιών, το μέγεθος
των άστρων και άλλα που θα αναλυθούν παρακάτω.
Αρχικά, εισάγονται στο πρόγραμμα:
•
•

Προσεγγιστικές τιμές του αστρονομικού μήκους και πλάτους του τόπου Φο, Λο.
Ο παγκόσμιος συντονισμένος χρόνος UTC της έναρξης της παρατήρησης.
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•
•
•
•
•

Η αρχική επιθυμητή οριζόντια γωνία στην οποία θα αναζητηθεί η πρώτη ομάδα
των κατάλληλων άστρων προς σκόπευση (Α=15 ο με βάση το μοντέλο
παρατήρησης).
Το επιθυμητό ύψος παρατήρησης (Ζ=30 ο ).
Το εύρος της απόκλισης των άστρων dd, το οποίο θα ορίσει και το εύρος της
αναζήτησης.
Ο κατάλογος των άστρων Τycho2.
Οι παράμετροι του μοντέλου κλόνησης της Γης από το αρχείο nutation80.txt.

Πιο αναλυτικά, το εύρος της απόκλισης dd των άστρων ορίζει τα πλαίσια του
ουράνιου παραθύρου με κέντρο το σημείο με οριζόντιες συντεταγμένες, την
ονομαστική τιμή της οριζόντιας γωνίας της ομάδας και το επιθυμητό ύψος
παρατήρησης. Δηλαδή, ανοίγονται δώδεκα ουράνια παράθυρα αναζήτησης, ένα για
κάθε ονομαστικό αζιμούθιο (15ο, 45ο, 75ο, 105ο, 135ο, 165ο, 195ο, 225ο, 255ο, 285ο,
315ο, 345ο) μέσα στα οποία θα αναζητηθούν τα άστρα, που περνούν κατά τη διάρκεια
διεξαγωγής των παρατηρήσεων και είναι κατάλληλα, επομένως, προς σκόπευση. Οι
διαστάσεις του παραθύρου, δηλαδή το εύρος της ζενίθιας γωνίας dZ και οριζόντιας
γωνίας dA , υπολογίζονται ως εξής:
Πρώτον, από τη συνάρτηση ishmerines.m (Παράρτημα) με στοιχεία εισόδου το
ονομαστικό αζιμούθιο Α της κάθε ομάδας, το Ζ και το προσωρινό Φ του τόπου
υπολογίζονται οι ισημερινές συντεταγμένες (d, h) του θεωρητικού άστρου με τους
γνωστούς τύπους :

d =arcsin (cosZ⋅sinΦ+sinZ⋅cosΦ⋅cosA)
−sinZ⋅sinA
h=arctan (
)
cosZ⋅cosΦ−sinΦ⋅sinΦ⋅cosA

(4.1)
(4.2)

Στη συνέχεια, υπολογίζεται η κλίση p της θεωρητικής τροχιάς του άστρου
(reference track) από τα Φ, Ζ και d με τον τύπο:

 sin Φ − cos d sin d cos Φ cos A) 
p = arccos

sin d cos d



(4.3)

Από την κλίση p και το εύρος της απόκλισης dd υπολογίζεται η πρώτη διάσταση
του παραθύρου, το εύρος της ζενίθιας γωνίας dZ και έπειτα η δεύτερη διάσταση, το
εύρος της οριζόντιας γωνίας dA:

dZ =dd⋅cosp

(4.4)

dA=dZ⋅cotp

(4.5)

Η μεταβολή της ωριαίας γωνίας του άστρου κατά dh καθώς αυτό κινείται πάνω
στην τροχιά αναφοράς (reference track) περιγράφεται από τον τύπο:

dh=

dZ
sinp

(4.6)
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Σχήμα 4.1: Φαινόμενη τροχιά άστρου (reference track)
και ουράνιο παράθυρο (dA,dZ)
Η μετατροπή του χρόνου UTC σε αληθή αστρικό χρόνο Greenwich γίνεται με τη
συνάρτηση GAST.m (Παράρτημα). Από το χρόνο αυτό, από το προσωρινό αστρονομικό
μήκος Λ του τόπου και την ωριαία γωνία του θεωρητικού άστρου υπολογίζεται η
θεωρητική ορθή αναφορά του στην έναρξη της παρατήρησης α1 αλλά και η ορθή
αναφορά του στο τέλος των παρατηρήσεων α2.

α 1=gast+ Λ−h
α 2=α 1+duration

(4.7)
(4.8)

Στη συνεχεία, διατρέχεται από το πρόγραμμα ο κατάλογος Tycho2 και
υπολογίζονται από τα στοιχεία του, οι ουρανογραφικές συντεταγμένες ( a star , d star ) των
πραγματικών άστρων του καταλόγου, οι οποίες μετά από τις κατάλληλες αναγωγές για
μετάπτωση και κλόνηση, περνούν από τη συνθήκη της αναζήτησης.
Το εύρος της αναζήτησης ορίζεται ως εξής:

d −dd ⩽d star ⩽d +dd

a 1−dh⩽a star⩽a 2−dh+duration
Εξετάζεται, δηλαδή, ξεχωριστά για κάθε άστρο αν περνά από το ουράνιο
παράθυρο για δεδομένη χρονική στιγμή UTC. Όταν επαληθεύεται η συνθήκη αυτή, το
άστρο είναι κατάλληλο προς σκόπευση, τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, για τη
συγκεκριμένη ημερομηνία με το επιθυμητό αζιμούθιο, σε συγκεκριμένο ύψος αλλά
πρέπει και να πληροί το κριτήριο της κατάλληλης λαμπρότητας.
Στο σημείο αυτό, υπολογίζεται το πραγματικό αζιμούθιο του επιλεγμένου άστρου
και η χρονική στιγμή παρατήρησης του. Τότε, το άστρο καταγράφεται στο αρχείο
εξόδου candidate_stars.txt, το οποίο περιλαμβάνει εκτός των άλλων πληροφορίες
και υπολογισμένα στοιχεία για την κάθε ομάδα. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται για τις
δώδεκα ομάδες.
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Εικόνα 4.1: Απόσπασμα του αρχείου εξόδου candidate_stars.txt
Σημειώνεται ότι, η τελική επιλογή γίνεται εφόσον τα άστρο πληροί, εκτός των
άλλων, την προϋπόθεση ότι το υπολογισμένο πραγματικό αζιμούθιο του δεν διαφέρει
από το ονομαστικό αζιμούθιο της ομάδας, για την οποία επιλέχθηκε, πάνω από μία τιμή
που ορίζεται από τον χρήστη. Τα άστρα αυτά περιλαμβάνονται στο αρχείο
candidate_stars_filter.txt, απόσπασμα του οποίου παρουσιάζεται παρακάτω.

Εικόνα 4.2: Απόσπασμα αρχείου εξόδου candidate_stars_filter.txt
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Σε αυτό, αναγράφονται με τη σειρά:
•

•
•
•
•
•

η ομάδα στην οποία ανήκει το άστρο ανάλογα με το αζιμούθιο του(1-12)
η ονομασία του στον κατάλογο Tycho2 (2 η και 3η στήλη)
οι φαινόμενες ουρανογραφικές του συντεταγμένες (α,δ)
το μέγεθος του άστρου
η ωριαία γωνία (h)
οι αναμενόμενες οριζόντιες συντεταγμένες του (A,z), όπως υπολογίστηκαν από
το πρόγραμμα
Οι τελευταίες είναι απαραίτητες για την αναγνώριση του άστρου.

Στο στάδιο αυτό, οι γραμμές του αρχείου candidate_stars_filter.txt
ταξινομούνται με βάση τη στήλη του χρόνου UTC, κατά αύξουσα σειρά. Για την επιλογή
του τελικού προγράμματος παρατήρησης πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα εξής:
•

Είναι καλύτερο να επιλέγονται άστρα με μέγεθος μεταξύ 4 και 7. Στην αντίθετη
περίπτωση, είτε τα άστρα είναι μεγάλα και η σκόπευση τους παύει να είναι
σημειακή, είτε είναι πολύ αμυδρά και είναι δύσκολο να παρατηρηθούν.

•

Δεν επιλέγονται διπλά άστρα γιατί είναι ασαφής η σκόπευση τους.

•

Το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της παρατήρησης δύο διαδοχικών
άστρων δεν πρέπει να είναι μικρότερο από 10 λεπτά, περίπου, ώστε να υπάρχει
χρόνος για την αναγνώριση και την πλήρη παρατήρηση κάθε άστρου.

•

Επιλέγονται άστρα που πληρούν με το βέλτιστο τρόπο το κριτήριο των δώδεκα
συμμετρικών θέσεων εκατέρωθεν του αστρονομικού μεσημβρινού, ώστε να
εξασφαλίζονται
οι καλύτερες προϋποθέσεις για το σωστό και ακριβή
προσδιορισμό του αστρονομικού μήκους και πλάτους του τόπου. Δηλαδή, το
αναμενόμενο πραγματικό αζιμούθιο του άστρου, όπως υπολογίζεται, δεν πρέπει
να διαφέρει κατά πολύ από το ονομαστικό αζιμούθιο της ομάδας στην οποία
ανήκει, ώστε να εξασφαλίζεται η συμμετρία με τα υπόλοιπα, εφόσον υπάρχουν
κατάλληλα άστρα και υφίσταται η δυνατότητα επιλογής για κάθε ομάδα.

•

Είναι καλό το πρόγραμμα της παρατήρησης να μην ξεπερνά τις τρείς με τέσσερις
ώρες ώστε να μην είναι επίπονο και χρονοβόρο για τον παρατηρητή αλλά και να
επικρατούν όμοιες συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας στον τόπο, κατά τη
διάρκεια των παρατηρήσεων.

•

Ενδείκνυται να καταγράφονται εναλλακτικές λύσεις για την παρατήρηση άστρων
με παρεμφερή χαρακτηριστικά, σε περίπτωση που δεν κυλήσει ομαλά η
παρατήρηση με βάση το αρχικό πρόγραμμα.

4.3 Προγραμματισμός των παρατηρήσεων
Μετά την τελική επιλογή των δώδεκα άστρων, υποψήφιων προς σκόπευση,
υπολογίζεται με το πρόγραμμα observation.m στο Matlab (Παράρτημα), για το καθένα
από αυτά, το αναμενόμενο αζιμούθιο και η ωριαία γωνία που θα έχουν, τέσσερα λεπτά
πριν από τον χρόνο, που υπολογίστηκε ότι θα βρίσκονται στην επιθυμητή θέση. Επίσης,
στο ίδιο πρόγραμμα υπολογίζεται και η ζενίθια απόσταση, που θα έχουν τα άστρα στο
χρόνο αυτό, η οποία διορθώνεται για τη διάθλαση, με τα στοιχεία της πίεσης και
θερμοκρασίας που προβλέπεται ότι θα ισχύουν.
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Τα στοιχεία εισόδου είναι:
•
•

•
•

Προσωρινές τιμές Φ, Λ
Συνθήκες πίεσης σε mbar και θερμοκρασίας σε βαθμούς κελσίου
Ο προβλεπόμενος χρόνος UTC, στον οποίο το άστρο θα βρεθεί στην επιθυμητή
θέση, όπως υπολογίστηκε από το πρόγραμμα star_choice.m
Οι φαινόμενες ουρανογραφικές συντεταγμένες των επιλεγμένων άστρων (α, δ),
όπως υπολογίστηκαν παραπάνω από τα στοιχεία του Tycho2

Τα στοιχεία εξόδου καταγράφονται στο αρχείο με όνομα observation.txt και
τα στοιχεία του σχεδιασμού των παρατηρήσεων των άστρων καταγράφονται σε ειδικό
έντυπο (Πίνακες 4.1 και 4.2), που είναι απαραίτητο κατά τη διάρκεια των μετρήσεων.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΑΘΡΟ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ
ΣΤΙΣ 2 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012
Φ=37° 58' 30'', Λ=23° 46' 38''
OMAΔA
7
5
12
11
10
6
4
2
9
1
8
3

ONOMA
911
1708
971 1433
4174 1261
3850 1384
2542 1094
979 2198
1580 2158
3920 1971
2019 1252
4222 2311
1495 1994
2677 1816

RA(deg)
220,5689
246,5019
207,9493
201,4326
203,8411
254,5689
276,0613
289,3503
220,9961
276,5058
236,6948
299,1973

DEC(deg)
8,1083
14,0057
64,6608
54,9219
37,1176
9,3572
21,7777
53,3937
26,4747
65,5728
15,3835
35,1192

Vmag
5,0
4,6
4,8
4,0
5,0
3,3
4,0
3,9
5,0
5,0
3,7
4,0

UT1
18:30:52
18:40:40
19:00:54
19:29:05
19:43:37
19:54:09
20:02:28
20:22:30
20:31:46
20:40:39
20:51:59
21:02:45

A(grad)
204,6849
151,0610
378,7905
352,0026
311,0469
175,6431
125,6560
52,3268
284,7789
19,2669
250,7410
92,6200

Z(grad)
33,2437
33,9249
33,0314
32,7203
32,4592
33,6377
34,1275
33,9649
32,4688
33,5801
32,6871
34,1958

Πίνακας 4.2: Σχέδιο παρατήρησης άστρων για τις 02/07/12

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΑΘΡΟ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ
ΣΤΙΣ 13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012
Φ=37° 58' 30'', Λ=23° 46' 38''
OMAΔA
4
3
10
7
12
9
2
8
11
6
5
1

ONOMA
1740 2109
2819 2290
2695 4139
1153 1559
4277 1102
2208 2471
3704 1332
1168 1611
3619 4081
622
574
643
936
4061 1593

RA(deg)
14,4828
25,3475
311,6848
343,9743
342,5450
331,9071
42,9272
352,4579
336,0232
26,5273
41,4250
50,3049

DEC(deg)
23,4906
40,6453
34,0253
8,8890
66,2755
25,4139
55,9498
12,8357
52,3009
9,2245
12,5010
65,6989

Vmag
4,5
4,9
2,6
4,9
3,6
3,8
3,9
4,6
4,5
4,4
5,2
4,7

UT1
17:42:30
17:53:30
18:02:40
18:16:20
18:47:20
19:04:30
19:14:40
19:31:00
19:48:00
19:55:30
20:22:00
20:49:30

A(grad)
120,9469
80,3262
303,7299
215,7720
385,3685
281,9580
46.4293
240,2688
345,5235
176,6769
157,4225
18,7392

Z(grad)
34,1525
34,1642
32,4549
33,0917
33,1157
32,4901
33,8963
32,7910
33,2880
33,6318
33,8651
33,5682

Πίνακας 4.3: Σχέδιο παρατήρησης άστρων για τις 13/11/12
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5. Προσομοιωμένες παρατηρήσεις
5.1 Περιγραφή των συνθηκών
Για τον έλεγχο της αξιοπιστίας του προγράμματος της επίλυσης καθώς και για
την ανάλυση της συμπεριφοράς του μαθηματικού μοντέλου που χρησιμοποιήθηκε στη
συνόρθωση των παρατηρήσεων, δημιουργήθηκαν σε προγραμματιστικό περιβάλλον
πέντε σετ προσομοιωμένων παρατηρήσεων με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που
εξυπηρετούν το σκοπό αυτό. Τα σετ αναφέρονται σε προσομοιωμένες μετρήσεις
οριζόντιας και κατακόρυφης γωνίας πραγματικών άστρων από τον κατάλογο Tycho 2,
με γνωστές συντεταγμένες, την 1Η Μαρτίου 2012. Οι μετρήσεις κατασκευάστηκαν
μέσω των μαθηματικών τύπων της σφαιρικής τριγωνομετρίας ώστε να αποδίδουν τις
πραγματικές τροχιές των άστρων, για τη συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα
παρατήρησης. Στις τροχιές αυτές, σε ορισμένα τεστ, προστέθηκαν τροποποιήσεις υπό
μορφή είτε τυχαίων είτε συστηματικών σφαλμάτων, ώστε να αποτελούν περισσότερο
ρεαλιστικές προσομοιώσεις πραγματικών μετρήσεων. Επιπλέον, στα τεστ θεωρήθηκαν
συνθήκες πίεσης 1000 mbar και θερμοκρασίας 25 °C, ώστε να γίνει έλεγχος για την
επίδραση της διάθλασης. Οι προσωρινές τιμές μήκους και πλάτους, που εισήχθησαν
ήταν:
Λ=23° 46' 37''.16

και

Φ=37° 58' 29''.62 .

Σημειώνεται ότι χρησιμοποιήθηκαν τα ίδια 12 άστρα σε κάθε σετ στις
επιλεγμένες θέσεις.
Τα αρχεία των παρατηρήσεων, που αποτελούν αρχεία εισόδου του
προγράμματος υπολογισμού, περιλαμβάνουν 8 στήλες με τον αριθμό της μέτρησης, το
χρόνο καταγραφής της μέτρησης σε δευτερόλεπτα (με ή χωρίς τυχαίο σφάλμα
χρόνου), το μετρημένο αζιμούθιο με σφάλμα προσανατολισμού (με ή χωρίς τυχαίο
σφάλμα σκόπευσης), τη πραγματική ζενίθια απόσταση (χωρίς την επίδραση της
διάθλασης) και τη μετρημένη ζενίθια απόσταση (με ή χωρίς τυχαίο σφάλμα
σκόπευσης). Τα στοιχεία των άστρων που χρησιμοποιήθηκαν, περιλαμβάνονται στον
παρακάτω πίνακα [SkyMap v. 9 , Chris Marriot, 1999-2002].

ΟΜΑΔΑ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ΟΝΟΜΑ
4150
1302
3814
1752
3010
2498
1989
3210
870
988
866
1180
764
2772
729
1980
1897
1639
2944
1954
3719
1538
4150
1302

RA (°)
10.417734
9.883026
11.026041
12.385870
11.828700
12.097755
7.480971
6.138249
6.745220
7.208840
4.294969
10.417734

DEC (°)
65.501730
54.004442
39.142464
25.773951
14.499873
8.661136
8.897118
14.764398
25.116925
39.299244
53.644286
65.501730

Πίνακας 5.1: Πίνακας άστρων προσομοιωμένων
παρατηρήσεων
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5.2 Επεξεργασία των προσομοιωμένων μετρήσεων
Η επεξεργασία των n μετρήσεων κάθε άστρου αποβλέπει στον προσδιορισμό της
τιμής της οριζόντιας γωνίας του, τη στιγμή που διήλθε από την ζενίθια απόσταση των
30ο, η οποία έχει οριστεί ως η ανεξάρτητη μεταβλητή χωρίς σφάλμα στην προτεινόμενη
μεθοδολογία ταυτόχρονου προσδιορισμού του αστρονομικού πλάτους Φ και μήκους Λ.
5.2.1 Προσαρμογή πολυωνύμων στις μετρήσεις
Ο προσδιορισμός αυτός γίνεται, για κάθε άστρο, χρησιμοποιώντας ένα
πολυώνυμο 3ου βαθμού που συσχετίζει τις μετρημένες ζενίθιες αποστάσεις με τις
αντίστοιχες χρονικές στιγμές UTC, για κάθε άστρο και, στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας
ένα δεύτερο πολυώνυμο, το οποίο συσχετίζει τους χρόνους UTC με τις μετρημένες
οριζόντιες γωνίες.
Η επιλογή του βέλτιστου βαθμού του πολυωνύμου προέκυψε μέσα από
πειραματικές δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν για τις σειρές προσομοιωμένων
παρατηρήσεων. Συγκεκριμένα, η επεξεργασία των παρατηρήσεων έγινε με πολυώνυμα
προσαρμογής 3ου, 4ου, 5ου, 6ου και 7ου βαθμού, τόσο για το χρόνο UTC, όσο και για την
οριζόντια γωνία. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το πέμπτο τεστ προσομοιωμένων
παρατηρήσεων, στο οποίο έχουν συμπεριληφθεί σφάλματα προσανατολισμού,
σκόπευσης και χρόνου, ώστε να προσομοιάζει με ρεαλιστικό τρόπο, την
πραγματικότητα. Η επεξεργασία του πέμπτου τεστ οδήγησε στα εξής συμπεράσματα:

•

Η διαφοροποίηση των σφαλμάτων προσδιορισμού των αγνώστων είναι
ελάχιστη μεταξύ των πολυωνύμων 3ου, 6ου και 7ου βαθμού, της τάξης 0''.01,
ενώ στα πολυώνυμα 4ου και 5ου βαθμού τα αντίστοιχα σφάλματα είναι της
τάξης 0''.10.

•

Στα πολυώνυμα 7ου και 6ου βαθμού, οι τιμές του δΦ είναι της τάξης του
εκατοστού του δευτερολέπτου τόξου, ενώ το δΛ προσεγγίζει το
δευτερόλεπτο τόξου, δηλαδή ευνοείται ο προσδιορισμός του αστρονομικού
πλάτους Φ. Στα πολυώνυμα 4ου και 5ου βαθμού, οι τιμές του δΦ είναι της
τάξης του μισού δευτερολέπτου τόξου, ενώ το δΛ και σε αυτή τη περίπτωση
προσεγγίζει το δευτερόλεπτο τόξου. Η τιμή του αγνώστου δα είναι της τάξης
των 12'', με αβεβαιότητα της τάξης του ± 0''.10 σε κάθε περίπτωση βαθμού
πολυωνύμου.

•

Στο πολυώνυμο 3ου βαθμού, η τιμή του δΦ είναι -0”.25 και η τιμή του δΛ
είναι μικρότερη από δευτερόλεπτο τόξου. Συνεπώς, προτιμάται το πολυώνυμο
του 3ου βαθμού για την προσαρμογή των ζευγών μετρήσεων (z, UTC) και
(UTC, hz), καθώς με αυτό υπάρχει ισορροπία και αναλογία μεταξύ των
σφαλμάτων και των τιμών για το αστρονομικό πλάτος και μήκος του τόπου,
γεγονός που ευνοεί τον ταυτόχρονο προσδιορισμό των δύο μεγεθών.

Η διαδικασία που περιγράφηκε παραπάνω, βοήθησε στην τεκμηρίωση της
επιλογής του βαθμού των πολυωνύμων προσαρμογής στις μετρήσεις. Παράλληλα
αποτέλεσε έναν έλεγχο της αξιοπιστίας και της ορθότητας του προγράμματος που
σχεδιάστηκε και συντάχθηκε για τον ταυτόχρονο προσδιορισμό του αστρονομικών
συντεταγμένων Φ, Λ από τις αστρονομικές παρατηρήσεις και περιγράφεται σε επόμενη
παράγραφο.
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Η εύρεση των πολυωνύμων t=p1(z) και hz=p2(t) για τον προσδιορισμό του
χρόνου UTC και της οριζόντιας γωνίας, κατά τη διάβαση του άστρου από τον κύκλο
ζενίθιας γωνίας 30ο καθώς και η όλη διαδικασία των υπολογισμών πραγματοποιείται με
το πρόγραμμα fit.m, που συντάχθηκε στο Matlab στο πλαίσιο αυτής της εργασίας
(Παράρτημα).
Τα στοιχεία εισόδου του προγράμματος περιλαμβάνονται σε αρχεία star_%d.txt,
όπου d ο κωδικός της ομάδας στην οποία ανήκει το άστρο από 1 έως 12. Σε αυτά,
εμφανίζονται σε κάθε γραμμή, με τη σειρά, ο αύξων αριθμός της μέτρησης, ο χρόνος
UTC σε δευτερόλεπτα, η οριζόντια γωνία σε βαθμούς (grad) και η ζενίθια απόσταση σε
βαθμούς.
Ακολουθεί ανάλυση της διαδικασίας των υπολογισμών:
Έστω τα πολυώνυμα 3ου βαθμού:

p1 :t=αz 3+bz 2+cz+d

(5.1)

3

( 5.2)

2

p 2 : hz=α 2 t +b 2 t +c 2 t+d 2

Για την ακριβέστερη προσαρμογή των πολυωνύμων στις τιμές των μετρήσεων,
υπολογίζονται οι διαφορές των μετρημένων οριζόντιων γωνιών από την πρώτη
μετρημένη οριζόντια γωνία και το ίδιο πραγματοποιείται για τις μετρημένες ζενίθιες
αποστάσεις και τις χρονικές στιγμές UTC. Αυτό γίνεται για λόγους ακρίβειας στα
δεκαδικά ψηφία στους υπολογισμούς μέσω του προγράμματος. Επίσης, για λόγους
κλίμακας, οι διαφορές των χρονικών στιγμών UTC, που είναι σε δευτερόλεπτα χρόνου,
διαιρούνται με το 100, ώστε να έχουν την ίδια τάξη μεγέθους με τα υπόλοιπα
μετρημένα μεγέθη και να διευκολύνεται η προσαρμογή.
Άγνωστοι στις εξισώσεις (5.1) και (5.2) είναι οι συντελεστές των πολυωνύμων,

x 1=[a1 a 2 a 3 a 4 ] και x 2=[b1 b2 b3 b 4] . Οπότε, για κάθε διαδικασία επίλυσης, οι άγνωστες

ανεξάρτητες καθοριστικές παράμετροι είναι m=4. Αν υποθέσουμε ότι για κάθε άστρο
έχουν γίνει i μετρήσεις χρονικών στιγμών UTC, l 1=[t utci ] , i μετρήσεις οριζόντιων
γωνιών, l 2=[hz i ] και i μετρήσεις ζενίθιων αποστάσεων, τότε ο βαθμός ελευθερίας για
κάθε προσαρμογή πολυωνύμου είναι r =i−m=i−4 .
Ο πίνακας Α των συντελεστών των αγνώστων
διαστάσεις ix4.

∂ p 1 (z 1)
∂ a1
∂ p 1( z 2 )
A=[ ∂ a
1
⋮
∂ p 1( z i )
∂ a1

∂ p 1( z 1 )
∂ a2
∂ p 1( z 2 )
∂ a2
⋮
∂ p 1( z i )
∂ a2

∂ p1 ( z 1)
∂ a3
∂ p1 ( z 2)
∂ a3
⋮
∂ p1 ( z i)
∂ a3

x 1 του πολυωνύμου p1(z) έχει

∂ p1 ( z 1)
∂a 4
z 13 z 1 2 z 1
∂ p1 ( z 2)
z 23 z 2 2 z 2
]=[
∂a 4
⋮ ⋮ ⋮
⋮
z i3 z i 2 z i
∂ p1 (z i )
∂a 4

1
1]
⋮
1

Αντίστοιχα, για το δεύτερο πολυώνυμο p 2(t) ο πίνακας Β των συντελεστών των
αγνώστων x 2 είναι:
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∂ p 2(t 1 )
∂ b1
∂ p2 (t 2 )
B=[ ∂ b1
⋮
∂ p 2 (z i )
∂ b1

∂ p 2(t 1 )
∂b 2
∂ p2 (t 2 )
∂b 2
⋮
∂ p2 ( t i )
∂b 2

∂ p2 (t 1)
∂b 3
∂ p 2 (t 2)
∂b 3
⋮
∂ p 2 (t i)
∂b 3

∂ p 2 (t 1)
∂ b4
t 13 t 1 2
∂ p 2 (t 2)
t 3 t 22
∂ b4 ]=[ 2
⋮ ⋮
⋮
t i3 t i 2
∂ p 2 (t i )
∂ b4

t1
t2
⋮
ti

1
1]
⋮
1

Οι προσομοιωμένες παρατηρήσεις είναι ισοβαρείς οπότε ο πίνακας βαρών P είναι
μοναδιαίος. Η λύση προκύπτει από την επίλυση ενός κανονικού συστήματος τεσσάρων
εξισώσεων για τους τέσσερις άγνωστους συντελεστές της κάθε προσαρμογής, σύμφωνα
με τη μέθοδο των εμμέσων παρατηρήσεων, όπως έχει αναλυθεί σε προηγούμενο
κεφάλαιο.
Στη συνέχεια, υπολογίζονται τα υπόλοιπα υ 1= Α⋅x 1−l 1 για τους χρόνους UTC
και τα υπόλοιπα υ 2= Α⋅x 2−l 2 για τις οριζόντιες γωνίες, καθώς και τα σφάλματα των
υπολοίπων

σ̂ υ1=

√

[υ 1 υ1 ]
και
i −1

σ̂ υ2=

√

[υ 2 υ 2 ]
.
i−1

Η aposteriori αβεβαιότητα κάθε προσαρμογής υπολογίζεται από τη σχέση:

σ̂ 0=

√

[υυ]
n−m

(5.3)

όπου n o αριθμός των μετρήσεων για κάθε άστρο (80) και m=4, οι τέσσερις άγνωστοι
συντελεστές κάθε πολυωνύμου.
Από την αβεβαιότητα αυτή, προκύπτει
συμμεταβλητότητας των αγνώστων (Vx).

και

ο

πίνακας

μεταβλητότητας-

Σε τελικό στάδιο υπολογίζονται από τα πολυώνυμα p 1 και p2, o χρόνος UTC και η
οριζόντια γωνία Anew, κατά τη διάβαση του άστρου από τον κύκλο ζενίθιας γωνίας 30ο.
Οι αβεβαιότητες προσδιορισμού των δύο αυτών μεγεθών σ Α new , σ UTC , προκύπτουν
από την εφαρμογή του νόμου μετάδοσης μεταβλητοτήτων στις σχέσεις των
πολυωνύμων p1 και p2.
Τα στοιχεία εξόδου καταγράφονται στο αρχείο fitting_results.txt και είναι
για κάθε άστρο:

υ 1 και

υ2

•

Τα υπόλοιπα κάθε παρατήρησης

•

Τα σφάλματα των υπολοιπων

•

Οι συνορθωμένες τιμές των συντελεστών των πολυωνύμων α1,α2,α3,α4 και
b1,b2,b3,b4 με τα σφάλματα προσδιορισμού τους.

•

Ο aposteriori πίνακας μεταβλητότητας-συμμεταβλητότητας των αγνώστων
V X1 , V X 2

•

Οι προσαρμοσμένες τιμές της οριζόντιας γωνίας Anew και του χρόνου UTC

σ̂ υ , σ̂ υ
1

2

στη ζενίθια απόσταση των 30ο με τα σφάλματά τους

σ Α new , σ UTC .

52

5.2.2 Συνόρθωση των παρατηρήσεων
Η συνόρθωση των προσομοιωμένων παρατηρήσεων έγινε με το πρόγραμμα
adjustment.m στο Matlab, με τη μέθοδο των εμμέσων παρατηρήσεων για ανισοβαρείς
παρατηρήσεις και εξηγείται στη συνέχεια. Η εισαγωγή των στοιχείων των δώδεκα
άστρων γίνεται από το αρχείο stars_obs_010312_meta.txt, το οποίο περιλαμβάνει
τις εξής στήλες: τον αριθμό της ομάδας του άστρου, τη κωδική ονομασία του στον
κατάλογο Tycho, την φαινόμενη ορθή αναφορά και την απόκλιση του άστρου όπως
υπολογίζονται στο Skymap [SkyMap v. 9 , Chris Marriot, 1999-2002] για την στιγμή
της παρατήρησης. Άγνωστες παράμετροι θεωρούνται οι διορθώσεις στο αστρονομικό
μήκος δΦ και πλάτος δΛ
του τόπου καθώς και το σφάλμα προσανατολισμού του
οργάνου δα . Στο πρόγραμμα ακολουθούνται τα παρακάτω βήματα.
Μετά την προσαρμογή των πολυωνύμων στις μετρήσεις, όπως εξηγήθηκε
παραπάνω, καλείται η συνάρτηση A_nominal.m για τον υπολογισμό της προσωρινής
τιμής της οριζόντιας γωνίας (αζιμούθιου) του άστρου, με στοιχεία εισόδου τον χρόνο
UTC, όπως προκύπτει από την προσαρμογή, το προσωρινό αστρονομικό μήκος και
πλάτος του τόπου και τις φαινόμενες ουρανογραφικές συντεταγμένες του άστρου (α,δ)
από το Skymap [SkyMap v. 9 , Chris Marriot, 1999-2002].
Για την επίλυση των τριών αγνώστων, καταστρώνεται ο πίνακας Α, των
συντελεστών των αγνώστων, με διάσταση 12x3, με τη συγκεκριμένη μορφή:

sin Anominal1∗cotz
Α=[ sin Anominal 2∗cotz
⋮
sin Anominal i∗cotz

cosΦ 0∗(tanΦ 0−cos Anominal1 )∗cotz 1
cosΦ 0∗(tanΦ 0−cos Anominal2 )∗cotz 1 ]
⋮
⋮
cosΦ 0∗(tanΦ 0−cos Anominali )∗cotz 1

Ο πίνακας των μετρήσεων έχει διάσταση 12x1 και τη μορφή:

Anew1− Anominal1
A − Anominal2
δl =[ new2
]
⋯
Anewi − Anominali
Κάθε ένα από τα δώδεκα άστρα συμμετέχει στην επίλυση με διαφορετικό βάρος,
το οποίο προκύπτει ως

p i=

σ 0,2 apriori
σ 2A

, όπου

σ 2A

new

η μεταβλητότητα του ''μετρημένου''

new

αζιμουθίου, όπως έχει προκύψει από την εφαρμογή του νόμου μετάδοσης
μεταβλητοτήτων στο πολυωνύμο hz=p2(t), λόγω των σφαλμάτων προσδιορισμού των
συντελεστών του πολυωνύμου p2. Για κάθε τεστ, έχει θεωρηθεί εκ των προτέρων μια
διαφορετική εκτίμηση σφάλματος σ 0,apriori , ίση με την αβεβαιότητα προσδιορισμού της
(σ Α ) από την προσαρμογή πολυωνύμου για κάποιο από τα
οριζόντιας γωνίας
δώδεκα άστρα, όπως έχει προκύψει από τη συνάρτηση fit.m. Συνοπτικά, οι εκτιμήσεις
των apriori σφαλμάτων για κάθε τεστ, για κάθε περίπτωση, είναι οι εξής:
new
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TEST
1
2
3
4
5

Περίπτωση a
0'',002
0'',002
0'',390
0'',367
0'',925

Περίπτωση b
0'',002
0'',002
0'',352
0'',896
1'',571

Πίνακας 5.2: Apriori σφάλματα της μονάδας
βάρους
Με την επίλυση του κανονικού συστήματος N⋅d ̂x =u σύμφωνα με τις αρχές
της μεθοδου ελαχίστων τετραγώνων, υπολογίζονται οι τρείς άγνωστοι δΦ , δΛ , δα .
̂ teliko = Λ0 +δΛ .
̂ teliko=Φ 0 +δΦ και Λ
Έτσι, Φ

υ= Α⋅d x̂ −δl και η ανεπηρέαστη
Ακολουθεί ο υπολογισμός των υπολοίπων
εκτίμηση της aposteriori αβεβαιότητας της μονάδας βάρους από τη σχέση:

σ̂ 0=
O aposteriori πίνακας
προκύπτει από τη σχέση:

√

[υυ]
n−m

μεταβλητότητας-συμμεταβλητότητας

V̂ ̂x =σ̂ 20 N −1
Από τον πίνακα
δΦ , δΛ , δα .

(5.4)
των

αγνώστων

(5.5)

V̂ ̂x προκύπτουν οι αβεβαιότητες προσδιορισμού των αγνώστων

Για τις αβεβαιότητες προσδιορισμού του Φ και Λ, ισχύει ότι:

σ Φ =σ δΦ και

σ Λ =σ δΛ

Αν οι εκτιμήσεις των σφαλμάτων που έχουν χρησιμοποιηθεί για τα βάρη είναι
ρεαλιστικές και δεν υπάρχουν χονδροειδή ή συστηματικά σφάλματα στις μετρήσεις και
στο συναρτησιακό μοντέλο, ο λόγος

σ̂ 20
θα πρέπει να είναι κοντά στη μονάδα έτσι
σ 20

ώστε να θεωρηθεί η λύση αξιόπιστη. Η αξιοπιστία της λύσης ελέγχεται με το στατιστικό
τεστ που βασίζεται στην κατανομή χ 2 .
Το αρχείο εξόδου με όνομα synorτhwsh.txt περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία:
•
•

•
•
•
•

Την ημερομηνία της παρατήρησης
Τα στοιχεία εισόδου του προγράμματος
Τους πίνακες δl , A , P , N
Το σ̂ 0 της μονάδας βάρους
Τις τιμές των αγνώστων δΦ , δΛ , δα με τα σφάλματα προσδιορισμού τους
Τον aposteriori πίνακα μεταβλητότητας-συμμεταβλητότητας των αγνώστων

V̂ ̂x

Σε ένα δεύτερο αρχείο εξόδου με όνομα stars_obs_010312_meta_new.txt, το
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οποίο αποτελεί ουσιαστικά επέκταση του αρχείου εισόδου καταγράφονται εκτός των
άλλων για κάθε παρατηρούμενο άστρο:

•
•
•
•

Ο χρόνος UTC σε sec, σε ζενίθια απόσταση 30ο, όπως προέκυψε από την
προσαρμογή πολυωνύμου
Η τιμή της οριζόντιας γωνίας, σε ζενίθια απόσταση 30 ο, όπως προέκυψε από
την αντίστοιχη προσαρμογή πολυωνύμου
Η επιλεγμένη ζενίθια απόσταση παρατήρησης (Z=30ο)
Το υπολογισμένο αζιμούθιο Anominal

Η διαδικασία επαναλαμβάνεται για κάθε σετ παρατηρήσεων για κάθε περίπτωση
συνόρθωσης.

5.2.3 Αποτελέσματα
Μετά την εκτέλεση του προγράμματος adjustment.m τα αποτελέσματα των
επιλύσεων καταγράφηκαν στα αρχεία με όνομα synorthwsh_sim%d.txt όπου %d ο
αριθμός του σετ παρατήρησης. Τα αρχεία με όνομα stars_obs_010312_meta_new
%d_c.txt όπου %d ο αριθμός του σετ παρατήρησης και c ο κωδικός της περίπτωσης
της επίλυσης αποτελούν επεκτάσεις του αρχείου stars_obs_010312_meta.txt, με τις
στήλες για τον χρόνο UTC, την οριζόντια γωνία A_new, όπως προέκυψαν από τις
προσαρμογές για ζενίθια απόσταση ( Z = 30 ) και την οριζόντια γωνία A_nom όπως
υπολογίστηκε από τον προσαρμοσμένο χρόνο UTC, το αστρονομικό μήκος και πλάτος
του τόπου και τις ουρανογραφικές συντεταγμένες του άστρου. Στο ίδιο αρχείο
καταγράφονται και τα σφάλματα προσδιορισμού των παραπάνω μεγεθών. Ενδεικτικά,
παρουσιάζεται παρακάτω το αντίστοιχο αρχείο για το πέμπτο τεστ προσομοιωμένων
παρατηρήσεων.
°

Εικόνα 5.1: Αρχείο εξόδου του προγράμματος adjustment.m για το πέμπτο τεστ
Επίσης, πραγματοποιήθηκαν δύο δοκιμές για όλα τα σετ προσομοιωμένων
παρατηρήσεων, στις οποίες εξετάστηκαν διαφορετικές περιπτώσεις προσωρινών τιμών
για το αστρονομικό μήκος και πλάτος, για να ελεγχθεί η αξιοπιστία και η ακρίβεια του
προγράμματος των υπολογισμών. Ακολουθεί αναλυτική περιγραφή των συνθηκών, των
αποτελεσμάτων της επίλυσης και του στατιστικού ελέγχου για κάθε τεστ.
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5.2.3.1 Τεστ 1
Στο πρώτο σετ προσομοιώσεων, οι οριζόντιες και κατακόρυφες γωνίες ήταν
χωρίς σφάλμα σκόπευσης, χωρίς σφάλμα χρόνου και πραγματοποιήθηκαν δύο
επιλύσεις, εκ των οποίων στην πρώτη συμπεριλήφθηκε η επίδραση της διάθλασης στις
κατακόρυφες γωνίες (περίπτωση a) και στη δεύτερη όχι (περίπτωση b). Τα
αποτελέσματα των προσαρμογών των πολυωνύμων για τις δύο διαφορετικές
περιπτώσεις παρατηρήσεων παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα, ο οποίος
περιλαμβάνει τον κωδικό της ομάδας στην οποία ανήκει το άστρο, τον αριθμό των
παρατηρήσεων, τα σφάλματα της προσαρμογής για το πολυώνυμο του χρόνου και το
πολυώνυμο της οριζόντιας γωνίας, το σφάλμα προσδιορισμού της οριζόντιας γωνίας
του άστρου σε Z=30o και το βάρος με το οποίο το άστρο συμμετέχει στην επίλυση.
TEST 1
star
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

n
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80

Περίπτωση a: σ0=0'',002
Περίπτωση b: σ0=0'',002
t=p1(z)
hz=p2(t)
t=p1(z)
hz=p2(t)
σ0,1 (sec)
σ0,2 ('')
σ0,2 ('')
σΑ_new ('') Βάρος pi σ0,1 (sec)
σΑ_new ('') Βάρος pi
0,00003
0,011
0,002
1,2843
0,00003
0,011
0,002
1,2899
0,00001
0,011
0,002
1,3583
0,00001
0,011
0,002
1,3585
0,00001
0,011
0,002
1,2227
0,00001
0,011
0,002
1,2227
0,00001
0,012
0,002
1,1122
0,00001
0,012
0,002
1,1123
0,00001
0,013
0,002
1,0000
0,00002
0,013
0,002
1,0000
0,00032
0,014
0,003
0,7678
0,00033
0,014
0,003
0,7749
0,00021
0,013
0,002
0,9068
0,00021
0,013
0,002
0,9166
0,00001
0,012
0,002
1,0627
0,00001
0,012
0,002
1,0651
0,00001
0,013
0,002
0,9641
0,00001
0,013
0,002
0,9655
0,00001
0,010
0,002
1,4453
0,00001
0,010
0,002
1,4474
0,00001
0,012
0,002
1,1017
0,00001
0,012
0,002
1,1042
0,00003
0,011
0,002
1,2800
0,00003
0,011
0,002
1,2924

Πίνακας 5.3: Αποτελέσματα για τα δύο πολυώνυμα προσαρμογής p1, p2 για τα 12 άστρα για
το πρώτο τεστ
Τα σφάλματα των προσαρμογών δεν παρουσιάζουν διαφορές από την περίπτωση
a στην περίπτωση b. Για το πρώτο πολυώνυμο προσδιορισμού του χρόνου κυμαίνονται
από 0.00001 sec έως 0.0003 sec και για το δεύτερο πολυώνυμο από 0''.011 έως
0''.014. Τα σφάλματα αυτά οδηγούν σε αβεβαιότητα προσδιορισμού του αζιμουθίου
που κυμαίνεται από 0''.002 έως 0''.003 και αντίστοιχα σε βάρη 0.77 για το έκτο άστρο
έως 1.45 για το δέκατο άστρο.
Με προσωρινές τιμές για τα Φ και Λ, τις πραγματικές, τα αποτελέσματα της
επίλυσης είναι τα εξής:
Διόρθωση για
τη διάθλαση
dF
dL
da

Λαμβάνεται
υπόψη
Τιμή
Σφάλμα
0'',00
0'',00
0'',00
0'',00
0'',00
0'',00

Δεν λαμβάνεται
υπόψη
Τιμή
Σφάλμα
0'',00
0'',00
0'',00
0'',00
0'',00
0'',00

Πίνακας 5.4: Αποτελέσματα επίλυσης για το πρώτο τεστ, με
προσωρινές τιμές για τα Φ, Λ, τις πραγματικές
Για την περίπτωση a, οι τελικές τιμές για το αστρονομικό πλάτος και μήκος του
τόπου, με τις αβεβαιότητές τους, είναι:
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Φ = 37° 58' 29”.62 ± 0”.00
Λ = 23° 46' 37”.16 ± 0”.00
και για το σφάλμα προσανατολισμού
δα = 0”.00 ± 0”.00
Αμφίπλευρος έλεγχος
Για επίπεδο εμπιστοσύνης 95% και βαθμό ελευθερίας r=12-3=9:

p 1=0.025 και p 2=0.975, οπότε
x 2p =2.70 και x 2p =19.02
1

2

σ 0=0 ' ' .002
σ̂ 0=0 ' ' .003
Πρέπει όμως,

→

σ̂ 0
r σ̂ 2
=1.50 → 02 =20.25
σ0
σ0

r σ̂02
2.70≤ 2 ≤19.02 , οπότε η αρχική υπόθεση δεν επαληθεύεται.
σ0

Για την περίπτωση b, δηλαδή για την περίπτωση που δεν λαμβάνεται υπόψη η
διόρθωση για τη διάθλαση, οι τιμές για το Φ και Λ είναι:
Φ = 37° 58' 29”.62 ± 0”.00
Λ = 23° 46' 37”.16 ± 0”.00
και για το σφάλμα προσανατολισμού
δα = 0”.00 ± 0”.00
Αμφίπλευρος έλεγχος
Για επίπεδο εμπιστοσύνης 95% και βαθμό ελευθερίας r=12-3=9:

p 1=0.025 και p 2=0.975, οπότε
2
2
x p =2.70 και x p =19.02
1

2

2

Πρέπει όμως,

σ̂
r σ̂
σ 0=0 ' ' .002
→ 0 =1.50 → 02 =20.25
σ0
σ̂ 0=0 ' ' .003
σ0
2
r σ̂
2.70≤ 02 ≤19.02 , οπότε η αρχική υπόθεση δεν επαληθεύεται.
σ0

Για το πρώτο σετ προσομοιωμένων παρατηρήσεων, στο οποίο είχαν εισαχθεί εκ
των προτέρων μηδενικά σφάλματα σκόπευσης και προσανατολισμού στις μετρήσεις,
παρατηρείται ότι οι προσωρινές τιμές που δόθηκαν για το Φ και Λ, οι οποίες ήταν και οι
πραγματικές τιμές, προέκυψαν ως τελικές τιμές της συνόρθωσης, δηλαδή οι διορθώσεις
δΦ , δΛ , δα βρέθηκαν μηδενικές, όπως αναμενόταν. Τα σφάλματα προσδιορισμού των
αγνώστων προκύπτουν μηδενικά. Επιπλέον, η περίπτωση στην οποία λήφθηκε υπόψη η
διόρθωση για τη διάθλαση παρουσιάζει τα ίδια αποτελέσματα με εκείνη στην οποία δεν
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υπεισήλθε καμία διόρθωση για τη διάθλαση στις προσομοιώσεις των μετρήσεων των
κατακόρυφων γωνιών.
Παρ' όλα αυτά το τεστ δεν περνάει το στατιστικό έλεγχο, καθώς το aposteriori
σφάλμα προκύπτει 1.5 φορά μεγαλύτερο απο το apriori. Βέβαια, και τα δύο σφάλματα
είναι εξίσου μικρά και οι αριθμοί έχουν στρογγυλοποιηθεί στο χιλιοστό του
δευτερολέπτου τόξου, οπότε δεν έχει ιδιαίτερη βαρύτητα ο στατιστικός έλεγχος, αν
ληφθεί υπόψη ότι πρόκειται για μη ρεαλιστική περίπτωση προσομοίωσης. Σημασία σε
αυτό το τεστ έχει ότι η επίδραση της διάθλασης δεν επιβαρύνει τις διορθώσεις των
συντεταγμένων, όπως αρχικά είχε προβλεφθεί και στο σχεδιασμό του μοντέλου των
παρατηρήσεων.
Για το ίδιο σετ, προσομοιώσεων, ελέγχεται η επίλυση χρησιμοποιώντας πιο
μακρινές προσωρινές τιμές, δηλαδή για Φ0=37° 58' 00'' και Λ0=23° 47' 00'' και τα
αποτελέσματα είναι τα εξής:
Διόρθωση για
τη διάθλαση
dF
dL
da

Λαμβάνεται
υπόψη
Τιμή
Σφάλμα
29'',61
0'',00
-22'',83
0'',00
-0'',01
0'',00

Δεν λαμβάνεται υπόψη
Τιμή
29'',62
-22'',84
-0'',00

Σφάλμα
0'',00
0'',00
0'',00

Πίνακας 5.5: Αποτελέσματα επίλυσης για το πρώτο τεστ, για
Φ0=37° 58' 00'' και Λ0=23° 47' 00''
Οι τελικές τιμές για το Φ και το Λ είναι:
Για την περίπτωση a:
Φ = 37° 58' 29”.61 ± 0”.00
Λ = 23° 46' 37”.17 ± 0”.00
και για το σφάλμα προσανατολισμού
δα = -0”.01 ± 0”.00
Για την περίπτωση b:
Φ = 37° 58' 29”.62 ± 0”.00
Λ = 23° 46' 37”.16 ± 0”.00
και για το σφάλμα προσανατολισμού
δα = 0”.00 ± 0”.00

5.2.3.2 Τεστ 2
Στο δεύτερο σετ προσομοιώσεων, οι οριζόντιες και κατακόρυφες γωνίες ήταν
χωρίς σφάλμα σκόπευσης, χωρίς σφάλμα χρόνου και ελέγχθηκαν δύο περιπτώσεις:
στην πρώτη θεωρήθηκε μηδενικό σφάλμα προσανατολισμού, δηλαδή δα=0 (περίπτωση
a) και στη δεύτερη θεωρήθηκε ότι υπήρχε σφάλμα προσανατολισμού στο όργανο,
δηλαδή δα=-9”. Τα αποτελέσματα των προσαρμογών των πολυωνύμων για τις δύο
διαφορετικές περιπτώσεις παρατηρήσεων παρουσιάζονται παρακάτω.
Σημειώνεται ότι η πρώτη περίπτωση για αυτό το τεστ συμπίπτει με τη περίπτωση
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a του πρώτου τεστ, οπότε τα αποτελέσματα των προσαρμογών είναι τα ίδια και απλώς
παρατίθενται για λόγους σύγκρισης με τη δεύτερη περίπτωση, στην οποία δα≠0,
εφόσον σε αυτό το τεστ εξετάζεται η επίδραση του σφάλματος προσανατολισμού στην
επίλυση.
TEST 2
star
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

n
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80

Περίπτωση a: δα=0, σ0=0'',002
t=p1(z)
hz=p2(t)
σ0,1 (sec)
σ0,2 ('')
σΑ_new ('')
0,00003
0,011
0,002
0,00001
0,011
0,002
0,00001
0,011
0,002
0,00001
0,012
0,002
0,00001
0,013
0,002
0,00032
0,014
0,003
0,00021
0,013
0,002
0,00001
0,012
0,002
0,00001
0,013
0,002
0,00001
0,010
0,002
0,00001
0,012
0,002
0,00003
0,011
0,002

Βάρος pi
1,2843
1,3583
1,2227
1,1122
1,0000
0,7678
0,9068
1,0627
0,9641
1,4453
1,1017
1,2800

Περίπτωση b: δα≠0, σ0=0'',002
t=p1(z)
hz=p2(t)
σ0,1 (sec)
σ0,2 ('')
σΑ_new ('')
0,00003
0,011
0,002
0,00001
0,012
0,002
0,00001
0,011
0,002
0,00001
0,012
0,002
0,00002
0,012
0,002
0,00032
0,014
0,002
0,00020
0,014
0,002
0,00002
0,013
0,002
0,00001
0,012
0,002
0,00001
0,012
0,002
0,00001
0,010
0,002
0,00003
0,012
0,002

Βάρος pi
1,3280
1,1569
1,2581
0,9867
1,0000
0,8205
0,7960
0,9262
1,0631
1,1524
1,4677
1,0661

Πίνακας 5.6: Αποτελέσματα για τα δύο πολυώνυμα προσαρμογής p1, p2 για τα 12 άστρα για το
δεύτερο τεστ
Τα σφάλματα των προσαρμογών, στην περίπτωση b (δα≠0), για το πρώτο
πολυώνυμο προσδιορισμού του χρόνου κυμαίνονται από 0.028 sec έως 1.15 sec και
για το δεύτερο πολυώνυμο από 0''.011 έως 0''.014. Τα σφάλματα αυτά οδηγούν σε
αβεβαιότητα προσδιορισμού της οριζόντιας γωνίας περίπου 0''.002 (αντίστοιχα σε βάρη
0.80 για το έβδομο άστρο έως 1.47 για το ενδέκατο άστρο). Οι διαφορές στα βάρη
οφείλονται στα επόμενα δεκαδικά ψηφία του σφάλματος προσδιορισμού της οριζόντιας
γωνίας, που δεν φαίνονται στον παραπάνω πίνακα. Παρατηρείται ότι η ύπαρξη
σφάλματος προσανατολισμού δεν επηρεάζει αρνητικά την προσαρμογή των
πολυωνύμων στις μετρήσεις.
Μετά την επίλυση, τα αποτελέσματα ήταν τα εξής:
δα=0
dF
dL
da

Τιμή
0'',00
0'',00
0'',00

δα≠0
Σφάλμα
0'',00
0'',00
0'',00

Τιμή
0'',00
0'',00
-9'',00

Σφάλμα
0'',00
0'',00
0'',00

Πίνακας 5.7: Αποτελέσματα επίλυσης για το δεύτερο τεστ, με
προσωρινές τιμές για τα Φ, Λ, τις πραγματικές
Για την περίπτωση a, (αντίστοιχα με το τεστ 1):
Φ = 37° 58' 29”.62 ± 0”.00
Λ = 23° 46' 37”.16 ± 0”.00
και για το σφάλμα προσανατολισμού
δα = 0”.00 ± 0”.00
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Για την περίπτωση b, δηλαδή την περίπτωση στην οποία υπάρχει σφάλμα
προσανατολισμού, τα αποτελέσματα ήταν τα εξής:
Φ = 37° 58' 29”.62 ± 0”.00
Λ = 23° 46' 37”.16 ± 0”.00
και για το σφάλμα προσανατολισμού
δα = -9”.00 ± 0”.00
Αμφίπλευρος έλεγχος

σ 0=0 ' ' .002
σ̂ 0=0 ' ' .002
Πρέπει όμως,

2

σ̂
r σ̂
→ 0 =1.00 → 02 =9.00
σ0
σ0

r σ̂02
2.70≤ 2 ≤19.02 , οπότε η αρχική υπόθεση επαληθεύεται.
σ0

Παρατηρείται
ότι
όταν
υπεισέρχεται
σφάλμα
προσανατολισμού
στις
παρατηρήσεις, οι διορθώσεις για το πραγματικό Φ και Λ είναι μηδενικές και το σφάλμα
προσανατολισμού προκύπτει με ακρίβεια. Οι αβεβαιότητες προσδιορισμού των
αγνώστων είναι μηδενικές. Οι τελικές τιμές για το μήκος και το πλάτος στις δύο
περιπτώσεις, συμφωνούν στο εκατοστό του δευτερολέπτου τόξου, που σημαίνει ότι η
ύπαρξη σφάλματος προσανατολισμού δεν επηρεάζει τα τελικά αποτελέσματα και μπορεί
να ανιχνευθεί σε αυτό το τεστ. Επίσης, όταν δα≠0, το τεστ περνά επιτυχώς τον
στατιστικό έλεγχο, καθώς το aposteriori σφάλμα της μονάδας βάρους προκύπτει
σχεδόν ίσο με το apriori.
Για τo δεύτερο σετ προσωρινών τιμών τα αποτελέσματα είναι:
δα=0
Τιμή
29'',61
-22',83
-0'',01

dF
dL
da

δα≠0
Σφάλμα
0'',00
0'',00
0'',00

Τιμή
29'',61
-22'',83
-9'',01

Σφάλμα
0'',00
0'',00
0'',00

Πίνακας 5.8: Αποτελέσματα επίλυσης για το
δεύτερο τεστ, Φ0=37° 58' 00'' και Λ0=23° 47' 00''
Επομένως, για την περίπτωση a:
Φ = 37° 58' 29”.61 ± 0”.00
Λ = 23° 46' 37”.17 ± 0”.00
και για το σφάλμα προσανατολισμού
Για την περίπτωση b:

δα = -0”.01 ± 0”.00
Φ = 37° 58' 29”.61 ± 0”.00
Λ = 23° 46' 37”.17 ± 0”.00

και για το σφάλμα προσανατολισμού
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δα = -9”.01 ± 0”.00

Παρατηρείται ότι και για αυτό το σετ προσωρινών τιμών, οι τελικές τιμές για το Φ
και το Λ συμφωνούν μεταξύ των δύο περιπτώσεων.

5.2.3.3 Τεστ 3
Στο τρίτο σετ προσομοιώσεων, οι οριζόντιες και κατακόρυφες γωνίες περιείχαν
τυχαίο σφάλμα σκόπευσης, χωρίς σφάλμα χρόνου και πραγματοποιήθηκαν δύο
επιλύσεις, εκ των οποίων στην πρώτη θεωρήθηκε μηδενικό σφάλμα προσανατολισμού,
δηλαδή δα=0 (περίπτωση a) και στη δεύτερη θεωρήθηκε ότι υπήρχε σφάλμα
προσανατολισμού στο όργανο, δηλαδή δα=5”.4 (περίπτωση b). Τα αποτελέσματα των
προσαρμογών των πολυωνύμων για τις δύο διαφορετικές περιπτώσεις είναι τα εξής:
TEST 3
star
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

n
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80

Περίπτωση a: δα=0, σ0=0'',390
t=p1(z)
hz=p2(t)
σ0,1 (sec)
σ0,2 ('')
σΑ_new ('')
0,00547
2,276
0,382
0,00220
2,367
0,397
0,00141
1,995
0,335
0,00163
2,329
0,390
0,00223
2,325
0,390
0,00612
1,906
0,321
0,00486
2,227
0,375
0,00191
1,797
0,302
0,00148
2,068
0,347
0,00152
1,935
0,325
0,00208
2,148
0,361
0,00496
1,964
0,331

Βάρος pi
1,0409
0,9626
1,3562
0,9979
1,0000
1,4726
1,0803
1,6698
1,2600
1,4410
1,1651
1,3895

Περίπτωση b: δα≠0, σ0=0'',351
t=p1(z)
hz=p2(t)
σ0,1 (sec)
σ0,2 ('')
σΑ_new ('')
0,00486
1,804
0,304
0,00194
2,083
0,349
0,00162
2,078
0,349
0,00154
1,990
0,333
0,00233
2,093
0,351
0,00612
2,047
0,345
0,00486
2,085
0,351
0,00218
1,940
0,326
0,00172
2,119
0,355
0,00158
1,990
0,334
0,00219
2,058
0,346
0,00485
2,295
0,387

Βάρος pi
1,3380
1,0136
1,0139
1,1112
1,0000
1,0406
1,0060
1,1650
0,9810
1,1084
1,0311
0,8243

Πίνακας 5.9: Αποτελέσματα για τα δύο πολυώνυμα προσαρμογής p1, p2 για τα 12 άστρα για
το τρίτο τεστ
Παρατηρείται ότι τα σφάλματα των προσαρμογών για τις δύο περιπτώσεις
επιλύσεων, έχουν την ίδια τάξη μεγέθους, δηλαδή στο χιλιοστό του δευτερολέπτου
χρόνου για το πρώτο πολυώνυμο και γύρω στα δύο δευτερόλεπτα τόξου για τον
προσδιορισμό της οριζόντιας γωνίας. Οι διαφορές είναι πολύ μικρές μεταξύ των δύο
περιπτώσεων και δεν λαμβάνονται υπόψη. Και στις δύο περιπτώσεις, τα βάρη με τα
οποία συμμετέχουν τα άστρα στην επίλυση παρουσιάζουν πολύ μικρό εύρος, γεγονός
που συμβάλει στην ομαλή συμπεριφορά του κανονικού συστήματος.
Μετά την επίλυση, τα αποτελέσματα ήταν τα εξής:
δα=0
dF
dL
da

Τιμή
0'',12
0'',21
-0'',17

δα≠0
Σφάλμα
0'',05
0'',06
0'',07

Τιμή
0'',05
0'',10
5'',36

Σφάλμα
0'',08
0'',10
0'',11

Πίνακας 5.10: Αποτελέσματα επίλυσης με προσωρινές τιμές για τα
Φ, Λ, τις πραγματικές
61

Για την περίπτωση a, οι τελικές τιμές για το Φ και Λ ήταν:
Φ = 37° 58' 29”.74 ± 0”.05
Λ = 23° 46' 37”.37 ± 0”.06
και για το σφάλμα προσανατολισμού
δα = -0”.17 ± 0”.07
Αμφίπλευρος έλεγχος

σ 0=0 ' ' .390
σ̂ 0=0 ' ' .237

σ̂ 0
r σ̂02
→ =0.608 → 2 =3.32
σ0
σ0

2

Πρέπει ,

r σ̂
2.70≤ 02 ≤19.02 , οπότε η αρχική υπόθεση επαληθεύεται.
σ0

Για την περίπτωση b, οι τελικές τιμές για το Φ και Λ ήταν:
Φ = 37° 58' 29”.67 ± 0”.08
Λ = 23° 46' 37”.26 ± 0”.10
και για το σφάλμα προσανατολισμού
δα = 5”.36 ± 0”.11
Αμφίπλευρος έλεγχος

σ 0=0 ' ' .352
σ̂ 0=0 ' ' .332
Πρέπει,

2.70≤

→

σ̂ 0
r σ̂ 2
=0.94 → 02 =8.006
σ0
σ0

r σ̂02
≤19.02 , οπότε η αρχική υπόθεση επαληθεύεται.
σ 02

Παρατηρείται ότι η επίδραση του σφάλματος σκόπευσης προκαλεί μικρές
διαφορές στις τελικές τιμές του Φ και Λ από την περίπτωση a στην περίπτωση b, οι
οποίες είναι οριακά εντός του σφάλματος. Οι αβεβαιότητες προσδιορισμού των
αγνώστων είναι της τάξης μερικών εκατοστών δευτερολέπτου τόξου. Επίσης, και σε
αυτό το τεστ το σφάλμα προσανατολισμού προκύπτει με αβεβαιότητα της τάξης του
δεκάτου δευτερολέπτου τόξου.
Για το δεύτερο σετ προσωρινών τιμών, τα αποτελέσματα είναι:
δα=0
dF
dL
da

Τιμή
29'',73
-22'',62
-0'',17

δα≠0
Σφάλμα
0'',05
0'',06
0'',07

Τιμή
29'',66
-22',73
5',36

Σφάλμα
0'',08
0'',10
0'',11

Πίνακας 5.11: Αποτελέσματα επίλυσης για το τρίτο τεστ, για
Φ0=37° 58' 00'' και Λ0=23° 47' 00''
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Για την περίπτωση a:
Φ = 37° 58' 29”.73 ± 0”.05
Λ = 23° 46' 37”.38 ± 0”.06
και για το σφάλμα προσανατολισμού
δα = -0”.17 ± 0”.07
Για την περίπτωση b:
Φ = 37° 58' 29”.66 ± 0”.08
Λ = 23° 46' 37”.27 ± 0”.10
και για το σφάλμα προσανατολισμού
δα = 5”.36 ± 0”.11
Παρατηρείται ότι και σε αυτό το τεστ, οι τελικές τιμές για το Φ και Λ
παρουσιάζουν πολύ μικρές διαφορές από τις αντίστοιχες τιμές για πρώτο σετ
''πραγματικών'' προσωρινών τιμών.

5.2.3.4 Τεστ 4
Στο τέταρτο τεστ, οι οριζόντιες και κατακόρυφες γωνίες ήταν χωρίς σφάλμα
σκόπευσης αλλά με τυχαίο σφάλμα χρόνου και πραγματοποιήθηκαν δύο επιλύσεις, εκ
των οποίων στην πρώτη θεωρήθηκε δα=0 (περίπτωση a) και στη δεύτερη θεωρήθηκε
δα=10”.8. Τα αποτελέσματα των προσαρμογών των πολυωνύμων για τις δύο
διαφορετικές περιπτώσεις παρατηρήσεων παρουσιάζονται παρακάτω.
TEST 4
star
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

n
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80

Περίπτωση a: δα=0, σ0=0'',367
t=p1(z)
hz=p2(t)
σ0,1 (sec)
σ0,2 ('')
σΑ_new ('')
0,00096
0,993
0,167
0,00092
0,470
0,079
0,00102
0,423
0,071
0,00104
1,491
0,250
0,00092
2,188
0,367
0,00115
3,248
0,547
0,00105
2,993
0,512
0,00090
2,130
0,357
0,00108
1,614
0,270
0,00098
0,395
0,066
0,00091
0,452
0,076
0,00099
1,028
0,173

Βάρος pi
4,8266
21,6312
26,7006
2,1529
1,0000
0,4494
0,5146
1,0530
1,8402
30,6759
23,4164
4,5110

Περίπτωση b: δα≠0, σ0=0'',896
t=p1(z)
hz=p2(t)
σ0,1 (sec)
σ0,2 ('')
σΑ_new ('')
0,00218
2,260
0,379
0,00198
1,021
0,171
0,00205
0,848
0,142
0,00188
2,704
0,453
0,00222
5,335
0,896
0,00212
6,020
1,017
0,00202
5,833
0,983
0,00214
5,060
0,850
0,00198
2,964
0,497
0,00210
0,848
0,142
0,00218
1,084
0,182
0,00187
1,943
0,328

Βάρος pi
5,5785
27,3531
39,6646
3,9116
1,0000
0,7764
0,8306
1,1116
3,2464
39,7217
24,3037
7,4760

Πίνακας 5.12: Αποτελέσματα για τα δύο πολυώνυμα προσαρμογής p1, p2 για τα 12 άστρα για το
τέταρτο τεστ
Το τυχαίο σφάλμα χρόνου επηρεάζει την αβεβαιότητα προσαρμογής του πρώτου
πολυώνυμου, όπως είναι λογικό, και έχει αντίκτυπο και στην προσαρμογή του
δεύτερου πολυωνύμου. Η επίδραση του τυχαίου σφάλματος στον χρόνο φαίνεται να
είναι μεγαλύτερη στην αβεβαιότητα προσδιορισμού του δεύτερου πολυωνύμου της
οριζόντιας γωνίας από ότι στο πρώτο πολυώνυμο, συγκριτικά με τα υπόλοιπα τεστ, στα
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οποία δεν υπάρχει σφάλμα στο χρόνο. Παρατηρείται ότι στα άστρα, 5, 6, 7 και 8, η
προσαρμογή του δεύτερου πολυωνύμου παρουσιάζει μεγαλύτερες αβεβαιότητες από τα
υπόλοιπα άστρα, της τάξης των δύο με τριών δευτερολέπτων τόξου. Επίσης, τα
μικρότερα σφάλματα εμφανίζονται στα άστρα 2,3 και στα συμμετρικά τους ως προς τον
μεσημβρινό, 10 και 11. Όπως περιγράφεται διεξοδικότερα στην ανάλυση των
πραγματικών παρατηρήσεων, η συμπεριφορά αυτή προέρχεται από την διαφορετική
γωνία της τροχιάς των άστρων.
Τα αποτελέσματα της επίλυσης, είναι τα εξής:
δα=0
Τιμή
-0'',01
0'',01
-0'',07

dF
dL
da

δα≠0
Σφάλμα
0'',01
0'',04
0'',02

Τιμή
-0'',12
-0'',02
10'',71

Σφάλμα
0'',05
0'',14
0'',07

Πίνακας 5.13: Αποτελέσματα επίλυσης για το τέταρτο τεστ, με
πραγματικές τιμές για τα Φ, Λ τις πραγματικές
Για την περίπτωση a, οι τελικές τιμές για το Φ και Λ ήταν:
Φ = 37° 58' 29”.61 ± 0”.01
Λ = 23° 46' 37”.17 ± 0”.05
και για το σφάλμα προσανατολισμού
δα = -0”.07 ± 0”.02
Αμφίπλευρος έλεγχος

Πρέπει,

σ̂ 0
r σ̂02
σ 0=0 ' ' .367
→ =0.62 → 2 =3.44
σ0
σ0
σ̂ 0=0 ' ' .227
2
r σ̂
2.70≤ 02 ≤19.02 , οπότε η αρχική υπόθεση επαληθεύεται.
σ0

Για την περίπτωση b, οι τελικές τιμές για το Φ και Λ ήταν:
Φ = 37° 58' 29”.50 ± 0”.05
Λ = 23° 46' 37”.14 ± 0”.14
και για το σφάλμα προσανατολισμού
δα = 10”.71 ± 0”.07
Αμφίπλευρος έλεγχος

σ 0=0 ' ' .896
σ̂ 0=0 ' ' .854

2

σ̂
r σ̂
→ 0 =0.95 → 02 =8.18
σ0
σ0
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Πρέπει,

r σ̂02
2.70≤ 2 ≤19.02 , οπότε η αρχική υπόθεση επαληθεύεται.
σ0

Παρατηρείται ότι όταν υπάρχει μόνο το σφάλμα στο χρόνο, ενώ δεν υπάρχουν
σφάλματα σκόπευσης ή προσανατολισμού, οι διορθώσεις στις πραγματικές τιμές των Φ
και Λ είναι σχεδόν μηδενικές. Η ύπαρξη σφάλματος προσανατολισμού επηρεάζει
περισσότερο την αβεβαιότητα προσδιορισμού του μήκους, παρά του πλάτους.
Για το δεύτερο σετ προσωρινών τιμών, τα αποτελέσματα είναι:
δα=0
dF
dL
da

Τιμή
29'',60
-22'',82
-0'',08

δα≠0
Σφάλμα
0'',01
0'',04
0'',02

Τιμή
29'',49
-22'',84
10'',70

Σφάλμα
0'',05
0'',14
0'',07

Πίνακας 5.14: Αποτελέσματα επίλυσης για το τέταρτο τεστ,για
Φ0=37° 58' 00'' και Λ0=23° 47' 00''
Για την περίπτωση a:
Φ = 37° 58' 29”.60 ± 0”.01
Λ = 23° 46' 37”.18 ± 0”.04
και για το σφάλμα προσανατολισμού
δα = -0”.08 ± 0”.02

Για την περίπτωση b:
Φ = 37° 58' 29”.49 ± 0”.05
Λ = 23° 46' 37”.16 ± 0”.14
και για το σφάλμα προσανατολισμού
δα = 10”.70 ± 0”.07

5.2.4.5 Τεστ 5
Στο πέμπτο τεστ, οι οριζόντιες και κατακόρυφες γωνίες ήταν με τυχαίο σφάλμα
σκόπευσης, με τυχαίο σφάλμα χρόνου και πραγματοποιήθηκαν δύο επιλύσεις, εκ των
οποίων στην πρώτη θεωρήθηκε δα=0 (περίπτωση a) και στη δεύτερη θεωρήθηκε
δα=10”.8 (περίπτωση b). Τα αποτελέσματα των προσαρμογών των πολυωνύμων είναι
τα εξής:
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TEST 5
star
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

n
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80

Περίπτωση a: δα=0, σ0=0'',925
t=p1(z)
hz=p2(t)
σ0,1 (sec)
σ0,2 ('')
σΑ_new ('')
0,01302
5,285
0,888
0,00475
4,653
0,780
0,00431
5,109
0,858
0,00376
5,174
0,868
0,00534
5,515
0,925
0,01435
6,235
1,050
0,01494
6,726
1,149
0,00453
5,521
0,927
0,00423
4,231
0,709
0,00361
5,292
0,888
0,00506
4,579
0,769
0,01199
4,653
0,782

Βάρος pi
1,0835
1,4038
1,1606
1,1348
1,0000
0,7755
0,6479
0,9955
1,7010
1,0837
1,4480
1,3977

Περίπτωση b: δα≠0, σ0=1'',571
t=p1(z)
hz=p2(t)
σ0,1 (sec)
σ0,2 ('')
σΑ_new ('')
0,02164
7,163
1,202
0,00772
7,400
1,241
0,00649
7,300
1,224
0,00575
8,582
1,437
0,00774
9,356
1,571
0,02147
8,718
1,472
0,01905
8,770
1,478
0,00811
9,183
1,542
0,00663
7,878
1,322
0,00613
7,500
1,257
0,00843
8,387
1,406
0,02160
7,803
1,316

Βάρος pi
1,7071
1,6026
1,6469
1,1946
1,0000
1,1385
1,1298
1,0381
1,4132
1,5624
1,2489
1,4257

Πίνακας 5.15: Αποτελέσματα για τα δύο πολυώνυμα προσαρμογής p1, p2 για τα 12 άστρα για το
πέμπτο τεστ
Στο τεστ αυτό, που αποτελεί και την πιο ρεαλιστική προσομοίωση πραγματικών
παρατηρήσεων,
καθώς
συνυπάρχουν
σφάλματα
σκόπευσης,
χρόνου
και
προσανατολισμού (το τελευταίο μόνο στην περίπτωση b), τα σφάλματα στο πολυώνυμο
του χρόνου είναι της τάξης του δεκάτου ή χιλιοστού του δευτερολέπτου χρόνου και
στο πολυώνυμο της οριζόντιας γωνίας της τάξης μερικών δευτερολέπτων τόξου.
Παρατηρείται και εδώ, στην περίπτωση δα=0, ότι τα μέγιστα σφάλματα παρουσιάζονται
στα άστρα 6 και 7, οπότε είναι και αυτά που συμμετέχουν στην επίλυση με το
μικρότερο βάρος. Για την περίπτωση b (δα≠0), οι αβεβαιότητες των οριζοντίων γωνιών
κυμαίνονται από 1''.2 για το πρώτο άστρο έως 1''.6 για το πέμπτο άστρο.
Τα αποτελέσματα της επίλυσης, είναι τα εξής:
δα=0
dF
dL
da

Τιμή
0'',12
-0'',30
0'',38

δα≠0
Σφάλμα
0'',16
0'',22
0'',23

Τιμή
-0'',15
-0'',75
11'',84

Σφάλμα
0'',24
0'',31
0'',33

Πίνακας 5.16: Αποτελέσματα επίλυσης για το πρώτο τεστ, με
προσωρινές τιμές για τα Φ, Λ, τις πραγματικές
Για την περίπτωση a, οι τελικές τιμές για το Φ και Λ είναι:
Φ = 37° 58' 29”.74 ± 0”.16
Λ = 23° 46' 36”.86 ± 0”.22
και για το σφάλμα προσανατολισμού
δα = 0”.38 ± 0”.23
Αμφίπλευρος έλεγχος

σ 0=0 ' ' .925
σ̂ 0=0 ' ' .745

σ̂ 0
r σ̂ 02
→ =0.81 → 2 =5.84
σ0
σ0
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Πρέπει,

r σ̂02
2.70≤ 2 ≤19.02 , οπότε η αρχική υπόθεση επαληθεύεται
σ0

Για την περίπτωση b, οι τελικές τιμές για το Φ και Λ είναι:
Φ = 37° 58' 29”.47 ± 0”.24
Λ = 23° 46' 36”.41 ± 0”.31
και για το σφάλμα προσανατολισμού
δα = 11”.84 ± 0”.33
Αμφίπλευρος έλεγχος

σ 0=1 ' ' .571
σ̂ 0=1' ' .352

→

σ̂ 0
r σ̂ 2
=0.86 → 02 =6.67
σ0
σ0

2

Πρέπει,

r σ̂
2.70≤ 02 ≤19.02 , οπότε η αρχική υπόθεση επαληθεύεται.
σ0

Στο τεστ αυτό γίνεται ακόμα πιο φανερή η αρνητική επίδραση του σφάλματος
σκόπευσης σε συνδυασμό με το σφάλμα του χρόνου στον προσδιορισμό του μήκους Λ,
το οποίο διαφέρει σχεδόν ένα δευτερόλεπτο τόξου από τα αντίστοιχα Λ στα υπόλοιπα
τεστ. Γενικά και στις δύο περιπτώσεις, ο στατιστικός έλεγχος είναι επιτυχής, καθώς το
aposteriori σφάλμα της μονάδας βάρους προκύπτει μικρότερο από το apriori, αλλά
εκτενέστερος έλεγχος και ανάλυση θα γίνει στις πραγματικές παρατηρήσεις.
Για το δεύτερο σετ προσωρινών τιμών, τα αποτελέσματα είναι:
δα=0
dF
dL
da

Τιμή
29'',73
-23'',13
0'',37

δα≠0
Σφάλμα
0'',16
0'',22
0'',23

Τιμή
29'',46
-23'',58
11'',83

Σφάλμα
0'',24
0'',31
0'',33

Πίνακας 5.17: Αποτελέσματα επίλυσης για το πέμπτο τεστ, για
Φ0=37° 58' 00'' και Λ0=23° 47' 00''
Οι τελικές τιμές για το Φ και το Λ για την περίπτωση a είναι:
Φ = 37° 58' 29”.73 ± 0”.16
Λ = 23° 46' 36”.87 ± 0”.22
και για το σφάλμα προσανατολισμού
Για την περίπτωση b:

δα = 0”.37 ± 0”.23
Φ = 37° 58' 29”.46 ± 0”.24
Λ = 23° 46' 36”.42 ± 0”.31

και για το σφάλμα προσανατολισμού
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δα = 11”.83 ± 0”.33
Παρατηρείται, και σε αυτό το τεστ, ότι μεταξύ των δύο σετ προσωρινών τιμών,
υπάρχουν μικρές διαφορές στις τελικές τιμές του Φ και Λ, της τάξης μερικών
εκατοστών του δευτερολέπτου τόξου, που είναι εντός του σφάλματος, οπότε
δικαιολογούνται. Γενικά, στην περίπτωση στην οποία υπάρχουν σφάλματα σκόπευσης,
χρόνου και προσανατολισμού, που αποτελεί τη δυσμενέστερη αλλά και πιο ρεαλιστική
περίπτωση παρατήρησης, η αβεβαιότητα προσδιορισμού των αγνώστων είναι της τάξης
του δεκάτου του δευτερολέπτου τόξου.
Σε αυτό το σημείο, κρίνεται σκόπιμο να αναφερθεί ότι η συστηματική, σχεδόν,
διαφορά που παρουσιάζουν οι τελικές τιμές των Φ και Λ από αυτές στα υπόλοιπα τεστ,
όπου δεν συνυπάρχουν σφάλματα σκόπευσης και χρόνου, είναι της τάξης του ενός
δευτερολέπτου τόξου και δεν μπορεί να αγνοηθεί. Για το λόγο αυτό, πραγματοποιήθηκε
στατιστικός έλεγχος των υπολοίπων των χρονικών στιγμών και οριζόντιων γωνιών και
διαπιστώθηκε, ειδικά για το τεστ 5, ότι οι προσομοιωμένοι χρόνοι παρουσιάζουν
συστηματικό σφάλμα της τάξης των 30 msec και οι οριζόντιες γωνίες συστηματικό
σφάλμα που προσεγγίζει το 1''. Το γεγονός αυτό οφείλεται στον ψευδοτυχαίο
χαρακτήρα των σφαλμάτων που ενσωματώθηκαν στις προσομοιώσεις και δεν ελήφθη
υπόψη στην επεξεργασία των δεδομένων αυτών.

5.2.4 Συμπεράσματα
Από τις παραπάνω προσομοιώσεις, συμπεραίνουμε ότι, το πρόγραμμα
της
επίλυσης ανταποκρίνεται επιτυχώς στις διάφορες δοκιμές προσωρινών τιμών για το
μήκος και πλάτος και στα διαφορετικά σφάλματα από τεστ σε τεστ. Η χρήση
διαφορετικών προσωρινών τιμών δεν επηρεάζει την ακρίβεια προσδιορισμού των
αγνώστων.
Συγκεκριμένα, από το πρώτο τεστ, εξάγεται το συμπέρασμα ότι η συμμετοχή
της διόρθωσης για τη διάθλαση δεν επηρεάζει τα αποτελέσματα της επίλυσης, το οποίο
είναι αναμενόμενο εφόσον η επεξεργασία κάθε παρατήρησης προσδιορίζει την
οριζόντια γωνία εμμέσως (από το χρόνο, δηλαδή την ωριαία γωνία), συνεπώς δεν
επηρεάζεται από την κατακόρυφη μετακίνηση της τροχιάς που προκαλεί η διάθλαση.
Επομένως, επιβεβαιώθηκε ότι στις πραγματικές παρατηρήσεις δεν είναι απαραίτητο να
γίνουν μετρήσεις πίεσης και θερμοκρασίας, ώστε να γίνει ο κατάλληλος υπολογισμός
και η διόρθωση των μετρημένων κατακόρυφων γωνιών από την διάθλαση. Αυτό
απαλλάσσει τη μετρητική και υπολογιστική διαδικασία από έναν σημαντικό φόρτο και
αποτελεί πλεονέκτημα της μεθόδου.
Από το δεύτερο τεστ, προκύπτει ότι η ύπαρξη σφάλματος, αποκλειστικά και
μόνο, στον προσανατολισμό του οργάνου, όταν αυτό είναι μικρό, δεν επιβαρύνει τον
προσδιορισμό των αγνώστων. Αντιθέτως, η ύπαρξη σφάλματος είτε χρόνου είτε
σκόπευσης επηρεάζει την ακρίβεια προσδιορισμού των αγνώστων, όπως προκύπτει από
τα τεστ 3 και 4. Συγκεκριμένα, φαίνεται ότι η επίδραση της ύπαρξης του σφάλματος
σκόπευσης στα τελικά αποτελέσματα είναι μεγαλύτερη από εκείνη ενός αντίστοιχου
σφάλματος στο χρόνο. Επιπλέον, η επίδραση του σφάλματος χρόνου στην προσαρμογή
των πολυωνύμων δικαιολογείται από τη συγκεκριμένη γεωμετρική κατανομή των
άστρων.
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Από το τρίτο, τέταρτο και πέμπτο τεστ, συμπεραίνεται ότι η ύπαρξη,
αποκλειστικά και μόνο, σφάλματος προσανατολισμού σε μία ιδανική περίπτωση,
ανιχνεύεται πλήρως. Επομένως, αυτό που αλλοιώνει τα αποτελέσματα και τα σφάλματα
τους είναι η ύπαρξη σφάλματος σκόπευσης.
Από το πέμπτο τεστ, συμπεραίνουμε ότι η αλλοίωση των τελικών τιμών του Φ
και Λ, λόγω ύπαρξης σφάλματος σκόπευσης και χρόνου, είναι εντός των ορίων του
σφάλματος και ότι η μέθοδος της επίλυσης δίνει αποτελέσματα με μικρές αβεβαιότητες,
κάτω από 0''.30.
Τέλος, με τη χρήση διαφορετικών προσωρινών τιμών, διαπιστώθηκε ότι η
μέθοδος επίλυσης δεν είναι ευαίσθητη στις μεταβολές των προσωρινών τιμών. Έτσι,
εφόσον ελέγχθηκε η ορθότητα και αξιοπιστία του προγράμματος υπολογισμών, με τη
βοήθεια των προσομοιώσεων, στις οποίες γνωρίζαμε εκ των προτέρων τα
αποτελέσματα που περιμέναμε, η πραγματική συμπεριφορά του μοντέλου
παρατήρησης, θα ελεγχθεί μέσα από τις πραγματικές παρατηρήσεις, από τις οποίες θα
προκύψουν ρεαλιστικά συμπεράσματα για την ακρίβεια της μεθόδου και για
πλεονεκτήματα και μειονεκτήματά της.
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6. Αστρονομικές παρατηρήσεις
6.1 Εξοπλισμός
Στην παρούσα εργασία, οι αστρογεωδαιτικές μετρήσεις έγιναν με τον
ολοκληρωμένο γεωδαιτικό σταθμό TDM 5000, ο οποίος ανήκει στην κατηγορία
σταθμών υψηλής ακριβείας και με το δέκτη GPS 4000DL.
Τα κύρια χαρακτηριστικά του σταθμού είναι:

•

Έχει απόδοση στη μέτρηση γωνιών 0.1 cc και ακρίβεια ±0.5 cc

•

Επιτρέπει την ψηφιακή μέτρηση και καταγραφή γωνιών, μηκών και χρόνου
καθώς και την αμφίδρομη επικοινωνία με Η/Υ μέσω κατάλληλου λογισμικού.

•

Διαθέτει ενσωματωμένο ψηφιακό χρονόμετρο με απόδοση 0.001 sec με τη
βοήθεια του οποίου είναι δυνατή η καταγραφή του χρόνου που αντιστοιχεί στη
στιγμή της παρατήρησης.

•

Οι κοχλίες του είναι ατέρμονες χωρίς πάκτωση οριζόντιου και κατακόρυφου
δίσκου και είναι ενσωματωμένοι σε ανεξάρτητο πηδάλιο ώστε να μπορούν να
λειτουργούν σε οποιαδήποτε θέση.

•

Διαθέτει ειδικό πλήκτρο πάνω στο πηδάλιο με το οποίο ενεργοποιείται η εντολή
καταγραφής των μετρήσεων.

•

Το τηλεσκόπιό του διαθέτει μεγέθυνση x42 καθώς και ρυθμιζόμενο φωτισμό που
επιτρέπει παρατήρηση και κατά τη διάρκεια της νύχτας.

•

Υπάρχει η δυνατότητα προσθήκης αγκωνοειδούς πρίσματος, το οποίο εξυπηρετεί
τη σκόπευση σε μικρές ζενίθιες αποστάσεις.

Τα παραπάνω τεχνικά χαρακτηριστικά του σταθμού επιτρέπουν τη χρήση του σε
αστρονομικές παρατηρήσεις, καθώς διευκολύνουν τις κινήσεις του παρατηρητή στη
διάρκεια των μετρήσεων και καθιστούν ευέλικτη τη χρήση του σταθμού. Επιπλέον,
αποφεύγονται συστηματικά σφάλματα, κυρίως στην καταγραφή του χρόνου και η
χρήση του πλήκτρου καταγραφής καθιστά δυνατή τη γρήγορη και ακριβή καταγραφή
των γωνιών. Η ακρίβεια που παρέχει ο σταθμός τόσο στην μέτρηση γωνιών όσο και
στην μέτρηση του χρόνου είναι απαραίτητη και κατάλληλη για τον προσδιορισμό
αστρονομικών συντεταγμένων με ακρίβεια 1 ης τάξης.

6.2 Επικοινωνία γεωδαιτικού σταθμού και δέκτη του συστήματος GPS
Ο ταυτόχρονος και ακριβής προσδιορισμός των αστρονομικών συντεταγμένων Φ,
Λ απαιτεί την επικοινωνία του γεωδαιτικού σταθμού με τον δέκτη του συστήματος GPS,
έτσι ώστε να γίνει ανταλλαγή δεδομένων ή διαβίβαση εκτέλεσης εντολών λογισμικού.
Η επικοινωνία αυτή επιτυγχάνεται μέσω της δυνατότητας που έχει ο δέκτης 4000DL για
έξοδο του σήματος χρόνου UTC με ακρίβεια 5∙10-6 sec καθώς και της ύπαρξης
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εσωτερικού χρονομέτρου στο σταθμό TDM5000 με τη βοήθεια
συνδεσμολογίας και του λογισμικού AstroGeo [Λάμπρου Ε., 2003].

κατάλληλης

Το πρόγραμμα οδηγεί το γεωδαιτικό σταθμό στην εκτέλεση των ακόλουθων
λειτουργιών. Αρχικά, με την είσοδο του χρήστη, ζητείται ο ορισμός του αρχείου
καταγραφής των δεδομένων. Όταν αυτό οριστεί, το λογισμικό προχωρά στη δήλωση
των μεταβλητών που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν και φτάνει σε μια επαναληπτική
διαδικασία όπου κάθε φορά που ενεργοποιείται το πλήκτρο καταγραφής των
δεδομένων, ο σταθμός καταγράφει στο ορισμένο αρχείο, τον αύξοντα αριθμό της
καταγραφής, τις αναγνώσεις οριζόντιας και κατακόρυφης γωνίας
και το χρόνο
μέτρησης από το εσωτερικό χρονόμετρό του σε msec. Στο επόμενο ακέραιο
δευτερόλεπτο χρόνου UTC, όταν δηλαδή ο σταθμός δεχτεί ανάλογο παλμό από τον
δέκτη GPS καταγράφει όλη την πληροφορία που έρχεται από αυτόν μέσω του παλμού
δηλαδή τον χρόνο UTC, την ημερομηνία, τον αριθμό των δορυφόρων που λαμβάνει ο
δέκτης, την ποιότητα της λύσης και τον χρόνο αναφοράς σε msec από το εσωτερικό
χρονόμετρο του σταθμού, που αντιστοιχεί σε αυτό το ακέραιο δευτερόλεπτο.
Σημειώνεται, σε αυτό το σημείο, ότι για να είναι αξιόπιστη η καταγραφή του χρόνου
UTC πρέπει ο δέκτης να λαμβάνει σήμα από τέσσερις τουλάχιστον δορυφόρους.

6.3 Διαδικασία μετρήσεων
Για τη διενέργεια των μετρήσεων ο γεωδαιτικός σταθμός τοποθετείται στο σημείο
παρατήρησης και αφού αποκατασταθούν οι συνθήκες λειτουργίας του και τοποθετηθεί
το ειδικό για αστρονομικές παρατηρήσεις αγκωνοειδές πρίσμα στο προσοφθάλμιο του
τηλεσκοπίου του, συνδέεται με τον δέκτη του συστήματος GPS. Αρχικά, τίθεται σε
λειτουργία ο δέκτης του συστήματος GPS και ύστερα από την αυτοβαθμονόμησή του
και τη λήψη του σήματος από τους δορυφόρους συνδέεται με τον γεωδαιτικό σταθμό, ο
οποίος πρέπει να είναι απενεργοποιημένος. Ο σταθμός ενεργοποιείται αυτόματα όταν
αναγνωρίζει τη σύνδεση του με τον δέκτη. Αμέσως μετά γίνεται η επιλογή του
προγράμματος AstroGeo, ορίζεται το αρχείο καταγραφής των μετρήσεων και ο αύξων
αριθμός της πρώτης παρατήρησης.

6.3.1 Προσανατολισμός γεωδαιτικού σταθμού
Ο προσανατολισμός του γεωδαιτικού σταθμού γίνεται με τη βοήθεια του Πολικού
αστέρα, που βρίσκεται κοντά στη θέση του Βόρειου Αστρονομικού Πόλου, είναι εύκολα
αναγνωρίσιμος στον ουρανό, αφού το μέγεθός του είναι m=2 και κινείται αρκετά αργά,
ώστε έτσι διευκολύνεται η σκόπευση του. Η σκόπευση αυτή γίνεται τη στιγμή που είναι
γνωστό το αζιμούθιό του στη θέση αυτή. Τότε τίθεται στον οριζόντιο δίσκο του
οργάνου η ανάγνωση μηδέν, στρέφεται σε γωνία τόση όση είναι το αζιμούθιο του
πολικού αλλά με αντίθετο πρόσημο και εισάγεται πάλι η ανάγνωση μηδέν στον
οριζόντιο δίσκο. Έτσι το όργανο είναι προσανατολισμένο στον μεσημβρινό του τόπου
με μια αβεβαιότητα μικρότερη από ±20cc, η οποία είναι αρκετή για τη διαδικασία της
αναγνώρισης και παρατήρησης των άστρων.
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6.3.2 Αναγνώριση άστρων
Ο γεωδαιτικός σταθμός είναι τοποθετημένος στο σημείο παρατήρησης και
προσανατολισμένος στο βορρά, δηλαδή η ένδειξη 0 g αντιστοιχεί στο βορρά και η
ένδειξη 200g στο νότο. Σύμφωνα με το πρόγραμμα παρατήρησης, λίγο πριν το χρόνο
UT1, που έχει υπολογιστεί ότι πρέπει να ξεκινήσει η παρατήρηση του πρώτου άστρου,
το όργανο στρέφεται έτσι ώστε η ένδειξη της οριζόντιας γωνίας του να αντιστοιχεί στο
προβλεπόμενο αζιμούθιο του άστρου αυτού. Όταν βρεθεί η θέση αυτή, τότε στρέφεται
μόνο ο κατακόρυφος δίσκος του οργάνου ώστε η ένδειξη της κατακόρυφης γωνίας να
αντιστοιχεί στην προβλεπόμενη ζενίθια απόσταση του πρώτου άστρου. Στο σημείο
αυτό, αν το όργανο έχει προσανατολιστεί στη σωστή θέση, τότε το ζητούμενο άστρο
βρίσκεται στο οπτικό πεδίο του γεωδαιτικού σταθμού και στο χρόνο UTC, όταν το
άστρο φτάσει στο σταυρόνημα του τηλεσκοπίου, πρέπει να ξεκινήσει η παρατήρηση
του.
Αν κατά την αναγνώριση ενός άστρου, στο οπτικό πεδίο του σταθμού
εμφανίζονται και άλλα άστρα ίδιου μεγέθους, τότε υπάρχει πιθανότητα λανθασμένης
σκόπευσης. Τότε, ο παρατηρητής πρέπει να κρίνει ποιο από αυτά πλησιάζει το
σταυρόνημα, το οποίο έχει τοποθετηθεί, με βάση την προηγούμενη διαδικασία, στη
ζητούμενη θέση έναρξης της παρατήρησης του άστρου.

6.3.3 Παρατηρήσεις άστρων
Εφόσον, έχει γίνει η σωστή αναγνώριση του άστρου, όπως προαναφέρθηκε, τότε
ξεκινά η παρατήρησή του, ακολουθώντας την κίνηση του με τους μικροκινητήριους
κοχλίες. Κάθε φορά που ο παρατηρητής κρίνει (αξιολογεί) ότι το παρατηρούμενο άστρο
βρίσκεται στο κέντρο του σταυρονήματος του τηλεσκοπίου, ενεργοποιεί το πλήκτρο
καταγραφής (trigger key), το οποίο βρίσκεται στο πηδάλιο του. Έτσι, ενεργοποιείται η
διαδικασία μέτρησης-καταγραφής χωρίς όμως να διακόπτεται η οπτική παρακολούθησή
του.
Κάθε άστρο πρέπει να παρατηρείται για περίπου 8-10 min κατά μέσο όρο, οι
μετρήσεις του πρέπει να γίνονται με σταθερό ρυθμό και να έχουν ένα πλήθος
μεγαλύτερο του 80. Αυτό βοηθά στην καλύτερη κατανομή των θέσεων του άστρου,
στη σωστή και ρεαλιστική απόδοση της κίνησής του, η οποία οδηγεί σε ικανοποιητική
προσαρμογή καμπύλης στα ζεύγη των μετρήσεων. Για κάθε παρατήρηση καταγράφεται
στο αρχείο των μετρήσεων, ο αύξων αριθμός της, η οριζόντια και κατακόρυφη γωνία
και ο παγκόσμιος συντονισμένος χρόνος UTC σε δευτερόλεπτα, όπως έρχεται στο
γεωδαιτικό σταθμό από τον δέκτη GPS.
Επισημαίνεται ότι, αν διακοπεί η παρατήρηση ενός άστρου νωρίτερα από το
χρονικό διάστημα που απαιτείται (8-10 min), ακόμα και αν έχουν γίνει αρκετές
σκοπεύσεις, ενδέχεται το άστρο να μην έχει σκοπευθεί στη ζητούμενη θέση ή και μετά
από αυτή, γεγονός που καθιστά αβέβαιη την προσομοίωση της τροχιάς του και τη
ζητούμενη επίλυση. Γίνεται με αυτό φανερό ότι είναι απαραίτητη η αυστηρή τήρηση
των προδιαγραφών της διαδικασίας παρατήρησης για να οδηγηθεί η μεθοδολογία σε
ορθά αποτελέσματα.
Γενικά, η νυχτερινή παρατήρηση άστρων, είναι ιδιαίτερη επίπονη διαδικασία και
απαιτεί την πλήρη ηρεμία, προσοχή και αυτοσυγκέντρωση του παρατηρητή, για την
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επίτευξη ορθών και επιτυχών μετρήσεων. Είναι σαφές ότι δε μπορεί να συγκριθεί η
παρατήρηση ενός άστρου (κινούμενος στόχος) με την κλασσική εργασία ενός
παρατηρητή σε επίγειες τοπογραφικές εργασίες στη διάρκεια της μέρας [Λάμπρου Ε.,
2003].

6.4 Διορθώσεις του χρόνου παρατήρησης
Μετά την ολοκλήρωση των μετρήσεων πρέπει να ακολουθήσει απαραίτητα η
κατάλληλη επεξεργασία των καταγεγραμμένων χρόνων UTC, προκειμένου να
υπολογιστούν και να διορθωθούν τα συστηματικά σφάλματα καταγραφής του χρόνου
της κάθε παρατήρησης, ώστε να γίνουν σωστά οι περαιτέρω υπολογισμοί. Παρακάτω,
αναλύονται οι επιμέρους διορθώσεις στο χρόνο μέτρησης, καθώς και η διαδικασία με
την οποία υπολογίζονται [Λάμπρου Ε., 2003].

6.4.1 Διόρθωση λόγω σφάλματος χρονομέτρου του γεωδαιτικού σταθμού
Ο γεωδαιτικός σταθμός διαθέτει ένα χρονόμετρο χαλαζία το οποίο παρουσιάζει
σφάλματα, που οφείλονται στην κατασκευή και στην ποιότητα του. Αυτά είναι το
σφάλμα εκτροπής του χρονομέτρου (offset), το σφάλμα ολίσθησης (drift) και το
σφάλμα γήρανσης (aging).
Κατά την καταγραφή των μετρήσεων, κάθε φορά καταγράφεται η αντιστοιχία
του εκάστοτε ακέραιου δευτερολέπτου χρόνου UTC με τον εσωτερικό χρόνο του
χρονομέτρου του γεωδαιτικού σταθμού (RefTime). Σε δύο διαδοχικές μετρήσεις, η
διαφορά ΔTUTC των αντίστοιχων χρόνων UTC εκφρασμένη σε msec, πρέπει να είναι ίση
με την αντίστοιχη διαφορά ΔΤΓ.Σ χρόνου σε msec όπως έχει καταγραφεί από το
χρονόμετρο του γεωδαιτικού σταθμού. Δηλαδή:

ΔΤ UTC =(UTC t1 −UTC t2 )⋅1000=n⋅1000

(6.1)

ΔΤ Γ.Σ =( RefTime 1− RefTime 2)

(6.2)

όπου n ο αριθμός των ακέραιων δευτερολέπτων χρόνου UTC μεταξύ δύο διαδοχικών
μετρήσεων.

ΔΤ UTC ≠
ΔΤ Γ.Σ τότε η διαφορά
DT = ΔΤ UTC − ΔΤ Γ.Σ ορίζεται ως το
Αν
σφάλμα του εσωτερικού χρονομέτρου του γεωδαιτικού σταθμού στο χρονικό διάστημα
των
n ακέραιων δευτερολέπτων. Έτσι, για τον γεωδαιτικό σταθμό ως σφάλμα
μέτρησης του χρόνου ανά δευτερόλεπτο, ορίζεται το πηλίκο:

k=

DT
n

(6.3)

Τα msec του χρόνου που αντιστοιχούν σε κάθε μέτρηση και προκύπτουν ως η
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διαφορά

RefTime−MeasTime πρέπει να διορθώνονται με την ποσότητα:

t 1=

k⋅( RefTime −MeasTime)
1000

(6.4)

Με κατάλληλο πρόγραμμα, υπολογίζονται οι διαδοχικές διαφορές χρόνου UTC,
μεταξύ των μετρήσεων, για όλες τις παρατηρήσεις και αντίστοιχα οι ίδιες διαφορές της
καταγραφής του χρόνου αναφοράς του γεωδαιτικού σταθμού. Γίνεται η αναγωγή του
σφάλματος στο χρόνο για κάθε δευτερόλεπτο (k) και υπολογίζεται η μέση τιμή και η
τυπική του απόκλιση.
Η τυπική απόκλιση της διόρθωσης αυτής πρέπει να είναι μικρότερη από 10-3 sec
[Λάμπρου Ε., 2003]. Σε διαφορετική περίπτωση, θεωρείται ότι το χρονόμετρο του
σταθμού έχει κάποια αστάθεια και δεν μετράται σωστά ο χρόνος ή ότι ο παρεχόμενος
χρόνος UTC από το δέκτη του συστήματος GPS δεν είναι ο σωστός λόγω ασταθούς
λύσης (λιγότεροι από 4 δορυφόροι).
Η διόρθωση αυτή είναι διαφορετική για κάθε γεωδαιτικό σταθμό, μπορεί να
μεταβάλλεται με την πάροδο του χρόνου και πρέπει οπωσδήποτε να προσδιορίζεται και
να διορθώνονται οι μετρούμενοι χρόνοι. Είναι προσθετική (+) αν το εσωτερικό
χρονόμετρο του οργάνου καθυστερεί και αφαιρετική (-) αν προηγείται στη μέτρηση του
χρόνου.

6.4.2 Διόρθωση λόγω καθυστέρησης στο χρόνο εκτέλεσης της καταγραφής.
Έτσι ορίζεται η καθυστέρηση (t2) με την οποία το όργανο καταγράφει τα στοιχεία
της μέτρησης από τη στιγμή που θα λάβει την εντολή. Ο χρόνος της κάθε μέτρησης
προκύπτει ως η διαφορά του χρόνου μέτρησης (MeasTime) και του χρόνου αναφοράς
(RefTime). Η εντολή καταγραφής των δύο αυτών χρόνων αναγνωρίζεται από τον
γεωδαιτικό σταθμό μέσα από τον ίδιο κώδικα. Έτσι, η διόρθωση t2 , αν υπάρχει, είναι
συστηματική και εξαλείφεται αφού τελικά ο χρόνος παρατήρησης είναι:

t=(MeasTime+t 2)−(RefTime+t 2 )=MeasTime −RefTime (6.5)

6.4.3 Διόρθωση λόγω καθυστέρησης αντίδρασης του παρατηρητή
Έτσι ορίζεται η διόρθωση στο χρόνο παρατήρησης που είναι ο χρόνος που
μεσολαβεί μεταξύ της χρονικής στιγμής t0 που ο παρατηρητής βλέπει τον αστέρα στο
κέντρο του σταυρονήματος έως τη στιγμή που θα πατήσει το πλήκτρο καταγραφής στο
όργανο, ώστε να καταγραφούν οι τιμές των γωνιών και του χρόνου (MeasTime).
Αυτή η διόρθωση t3 είναι σχεδόν συστηματική, πάντοτε αφαιρετική, προσωπική
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για κάθε παρατηρητή και μπορεί να υπολογιστεί πειραματικά. Ορίζεται ως η διαφορά
t 3=MeasTime−t 0 και πρέπει να διορθωθούν όλες οι καταγραφές χρόνου από αυτή.
Ο πειραματικός υπολογισμός της καθυστέρησης αντίδρασης του παρατηρητή
γίνεται εργαστηριακά ή και στο ύπαιθρο, πριν την έναρξη των παρατηρήσεων και
ακολουθείται η εξής διαδικασία:
Ο δέκτης του συστήματος GPS συνδέεται με τον γεωδαιτικό σταθμό και με ένα
ειδικό κύκλωμα, το οποίο δέχεται τον παλμό που εκπέμπει κάθε ακέραιο δευτερόλεπτο
ο δέκτης, τη χρονική αυτή στιγμή, ανάβει μια λυχνία (LED), η οποία είναι επίσης
συνδεδεμένη στο κύκλωμα αυτό.
Ο παρατηρητής παρακολουθεί μέσα από το τηλεσκόπιο του γεωδαιτικού σταθμού
τη λυχνία κάθε φορά που ανάβει και δίνει την εντολή στο σταθμό για την καταγραφή
της μέτρησης. Η διαφορά του χρόνου μέτρησης (MeasTime), που καταγράφεται κάθε
φορά, από το ακέραιο δευτερόλεπτο στο οποίο άναψε η λυχνία (tλυχνίας), είναι η
διόρθωση λόγω καθυστέρησης αντίδρασης του παρατηρητή. Η διόρθωση αυτή είναι της
τάξης των 0.300 sec και είναι διαφορετική για κάθε παρατηρητή.
Είναι φανερό ότι το μέγεθος της διόρθωσης αυτής είναι σημαντικό και επηρεάζει
καθοριστικά την τιμή του μετρούμενου χρόνου, γι' αυτό και πρέπει να προσδιορίζεται
για κάθε παρατηρητή που συμμετέχει στην πραγματοποίηση αστρονομικών
παρατηρήσεων. Στην προκειμένη περίπτωση, η διόρθωση για το σφάλμα χρόνου του
παρατηρητή, όπως προέκυψε από τον εργαστηριακό έλεγχο, είναι 267 ± 90 msec.

6.5 Επεξεργασία μετρήσεων
Όπως αναφέρθηκε και στις προσομοιωμένες παρατηρήσεις, η επεξεργασία των n
μετρήσεων κάθε άστρου αποβλέπει στον προσδιορισμό της τιμής της οριζόντιας γωνίας
του, τη στιγμή που διήλθε από την ζενίθια απόσταση των 30 ο, η οποία έχει οριστεί ως η
ανεξάρτητη μεταβλητή στην προτεινόμενη μεθοδολογία ταυτόχρονου προσδιορισμού
του αστρονομικού πλάτους Φ και μήκους Λ.
Τα στοιχεία εισόδου του προγράμματος της προσαρμογής περιλαμβάνονται σε
αρχεία star_%d.txt, όπου d ο κωδικός της ομάδας στην οποία ανήκει το άστρο από 1
έως 12. Σε αυτά, εμφανίζονται σε κάθε γραμμή, με τη σειρά, ο αύξων αριθμός της
μέτρησης, ο χρόνος UTC σε δευτερόλεπτα, η οριζόντια γωνία σε grad και η ζενίθια
απόσταση σε grad, όπως έχουν καταγραφεί στον γεωδαιτικό σταθμό.
Οι υπολογισμοί
παρατηρήσεις.

γίνονται

με

τον ίδιο

τρόπο

όπως

στις

προσομοιωμένες

Επισημαίνεται ότι οι γωνίες μετρώνται από το όργανο με την ίδια ακρίβεια, τόσο
οι οριζόντιες όσο και οι κατακόρυφες, για κάθε σκόπευση. Επομένως, οι παρατηρήσεις
θεωρούνται ισοβαρείς οπότε ο πίνακας βαρών P είναι μοναδιαίος. Η λύση προκύπτει
από την επίλυση ενός κανονικού συστήματος τεσσάρων εξισώσεων για τους τέσσερις
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άγνωστους συντελεστές της κάθε προσαρμογής, σύμφωνα με τη μέθοδο των εμμέσων
παρατηρήσεων.
Μετά τον υπολογισμό των υπολοίπων υ 1= Α⋅x 1−l 1 για τους χρόνους UTC και
υ 2= Α⋅x 2−l 2 για τις οριζόντιες γωνίες, γίνεται έλεγχος και απόρριψη των άστοχων
υ 1 , υ 2 της
παρατηρήσεων με κριτήριο, αν τουλάχιστον ένα από τα υπόλοιπα
παρατήρησης βρίσκονται εκτός του διαστήματος [−σ̂ υ1, +σ̂ υ1 ] και [−σ̂ υ2,+ σ̂υ2 ] ,
αντίστοιχα. Έτσι, μετά τον αποκλεισμό των άστοχων παρατηρήσεων, γίνεται εκ νέου
υπολογισμός των αγνώστων x 1 , x 2 για τα δύο πολυώνυμα.
Η aposteriori αβεβαιότητα κάθε προσαρμογής υπολογίζεται από τη σχέση (5.4):

σ̂ 0=

√

[υυ]
n−m

όπου n o αριθμός των μετρήσεων που απομένουν για κάθε άστρο και m=4, οι τέσσερις
άγνωστοι συντελεστές κάθε πολυωνύμου.
Από την αβεβαιότητα αυτή, προκύπτει και ο πίνακας μεταβλητότηταςσυμμεταβλητότητας των αγνώστων (Vx). Σε τελικό στάδιο υπολογίζονται από τα
πολυώνυμα p1 και p2, o χρόνος UTC και η οριζόντια γωνία Anew , κατά τη διάβαση του
άστρου από τον κύκλο των 30ο. Οι αβεβαιότητες προσδιορισμού των δύο αυτών
σ Α new , σ UTC , προκύπτουν από την εφαρμογή του νόμου μετάδοσης
μεγεθών
μεταβλητοτήτων στις σχέσεις των πολυωνύμων p1 και p2.
Οι σκοπεύσεις που γίνονται για κάθε άστρο είναι της τάξης των 100 και μετά τον
αποκλεισμό των άστοχων παρατηρήσεων απομένουν περίπου οι μισές. Επομένως, με τη
συγκεκριμένη μεθοδολογία προσδιορισμού της οριζόντιας γωνίας και του χρόνου UTC
σε συγκεκριμένο ύψος παρατήρησης, μειώνονται δραστικά τα τυχαία σφάλματα της
παρατήρησης. Επίσης, ελαχιστοποιούνται τα σφάλματα που οφείλονται στην
αβεβαιότητα της διχοτόμησης ή σκόπευσης του κέντρου του άστρου και εξαρτώνται
από τον τρόπο αντίληψης του παρατηρητή και τη διακριτική ικανότητα του ματιού του.
Στο γράφημα που ακολουθεί παρουσιάζεται ενδεικτικά η προσαρμογή πολυωνύμου 3 ου
βαθμού σε μια σειρά παρατηρήσεων (ζενίθιας απόστασης, χρόνου UTC).

Διάγραμμα 6.1: Προσαρμογή πολυωνύμου 3ου βαθμού στα
ζεύγη (Time-Start time, Zenith-Start zenith)
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Τα στοιχεία εξόδου καταγράφονται στο αρχείο fitting_results.txt και είναι
για κάθε άστρο:

υ 1 και

υ2

•

Τα υπόλοιπα κάθε παρατήρησης

•

Τα σφάλματα των υπολοιπων

•

Οι συνορθωμένες τιμές των συντελεστών των πολυωνύμων α1,α2,α3,α4 και
b1,b2,b3,b4 με τα σφάλματα προσδιορισμού τους.

•

Ο aposteriori πίνακας μεταβλητότητας-συμμεταβλητότητας των αγνώστων
V X1 , V X 2

•

Οι προσαρμοσμένες τιμές της οριζόντιας γωνίας Anew και του χρόνου UTC
στη ζενίθια απόσταση των 30ο με τα σφάλματά τους.

σ̂ υ , σ̂ υ
1

2

Η διάρθρωση του προγράμματος προσαρμογής, παρουσιάζεται στο παρακάτω
διάγραμμα:

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΠΙΝΑΚΩΝ:
Α, Β, x1, x2, Vx1, Vx2, υ1, υ2

ΕΙΣΟΔΟΣ
Από αρχείο star_d.txt,για κάθε άστρο:
α\α

όνομα_άστρου

dec(deg)

ra(deg)

false

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
-συ1<υ1<+συ1
ΚΑΙ
-συ2<υ2<+συ2

true

ΕΞΟΔΟΣ
Αρχείο fitting_results.txt:
Star a/a
a/a υtime υhz test_result
Στη συνέχεια τυπώνται:
a1,a2,a3,a4,b1,b2,b3,b4
σx1,aposteriori,σx2,aposteriori
σt, σhz, συ1,συ2,

Εκ νέου υπολογισμοί των πινάκων και
των συντελεστών των πολυωνύμων,
μετά τον αποκλεισμό τυχόν
άστοχων παρατηρήσεων

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ:
Χρόνος UTC, Οριζόντια γωνία για z=30
Σφάλματα σt, σhz

Διάγραμμα 6.2: Διάρθρωση του προγράμματος προσαρμογής fit.m
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Κατά την εφαρμογή της μεθόδου, ύστερα από την ολοκλήρωση μιας σειράς
παρατηρήσεων και στο τέλος της επεξεργασίας με το πρόγραμμα προσαρμογής, έχει
προσδιοριστεί για κάθε ένα από τα δώδεκα παρατηρούμενα άστρα, μια τιμή αζιμουθίου
και χρόνου UTC, κατά τη διέλευση του από ζενίθια απόσταση 30 ο με τις αβεβαιότητες
προσδιορισμού τους. Ο υπολογισμός των αγνώστων δΦ , δΛ , δα γίνεται με το
πρόγραμμα adjustment.m που περιγράφηκε στις προσομοιωμένες παρατηρήσεις. Στο
πρόγραμμα εισάγονται:

•

•
•

•
•

•

η φαινόμενη ορθή αναφορά και η απόκλιση των δώδεκα παρατηρούμενων
άστρων (διορθωμένη απο την επίδραση της ημερήσιας αποπλάνησης) από το
αρχείο stars_obs_meta.txt.
Η ταυτότητα του άστρου στον κατάλογο Tycho2.
Λ0 και πλάτους Φ 0 του
Οι προσωρινές τιμές του αστρονομικού μήκους
τόπου.
Η ζητούμενη ζενίθια απόσταση παρατήρησης σύμφωνα με την προτεινόμενη
μεθοδολογία (Ζ=30ο).
Ο αριθμός n των μετρήσεων και m των άγνωστων καθοριστικών
παραμέτρων.
2
Η apriori μεταβλητότητα της μονάδας βάρους σ 0 .

Η διάρθρωση του προγράμματος adjustment.m παρουσιάζεται στο παρακάτω
διάγραμμα:

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

ΕΙΣΟΔΟΣ
Φ0, Λ0, Z σ0apriori, n, m
Από το αρχείο stars_obs_meta.txt:
α\α

όνομα_άστρου

dec(deg)

ra(deg)

Κλήση της συνάρτησης fit.m
για τον υπολογισμό των UTC time (sec),
A_new (deg) σε Ζ=30.
Κλήση της συνάρτησης A_nominal.m
για τον υπολογισμό του αζιμουθίου του άστρου.

ΕΞΟΔΟΣ
Αρχείο synorthwsh.txt:

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΠΙΝΑΚΩΝ:
Α, P, N, dl, dx, υ

Date, Φο, Λο, Ζ, dl, A, N, ίχνοςΝ, ιδιοτιμέςΝ,
Vx, σο,aposteriori, dΦ, dΛ, dα, σdΦ,σdΛ,σdα
Αρχείο stars_obs_meta.txt:
α\α

όνομα_άστρου

dec

ra

UTC Z A_new A_nom

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ :
σο,aposteriori, Vx

Διάγραμμα 6.3: Διάρθωση προγράμματος adjustment.m στο Matlab
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7. Αποτελέσματα των αστρονομικών παρατηρήσεων
Για την εφαρμογή της μεθοδολογίας πραγματοποιήθηκαν δύο σειρές
παρατηρήσεων. Οι σειρές αυτές αναφέρονται σε δύο σημεία, το ένα είναι το ανατολικό
βάθρο στην ταράτσα του κτιρίου Λαμπαδαρίου στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου και
το δεύτερο στο δυτικό βάθρο στο δώμα του ίδιου κτιρίου. Τα σημεία αυτά επιλέχθηκαν
λόγω της ευκολίας πρόσβασης σε αυτά και της γνώσης των γεωδαιτικών τους
συντεταγμένων, στο κρατικό σύστημα αναφοράς ΕΓΣΑ 87 και στο παγκόσμιο σύστημα
ITRF 89 .
Ο προγραμματισμός των μετρήσεων έγινε με τη βοήθεια του προγράμματος
star_choice.m, λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια επιλογής, όπως περιγράφηκαν σε
προηγούμενο κεφάλαιο. Για τα στοιχεία των άστρων προς σκόπευση, χρησιμοποιήθηκε
ο κατάλογος Tycho2. Τα άστρα που επιλέχθηκαν, καταγράφηκαν με τα στοιχεία τους σε
πίνακα, ο οποίος αποτελεί το σημαντικότερο εργαλείο της διαδικασίας των μετρήσεων.
Επιπλέον, καταγράφηκαν για την ίδια νύχτα παρατήρησης εναλλακτικές λύσεις
αστέρων προς σκόπευση για να καλυφθούν περιπτώσεις αστοχιών. Το χρονικό
διάστημα της παρατήρησης και για τις δύο σειρές, υπολογίστηκε γύρω στις 4 ώρες.
Η προετοιμασία του συστήματος και η συνδεσμολογία του διαρκεί περίπου 10
min και η εύρεση και σκόπευση του Πολικού αστέρα για τον προσανατολισμό του
γεωδαιτικού σταθμού διαρκεί γύρω στα 5 min.
Ας σημειωθεί ότι η ύπαρξη των φώτων της πόλης, τα οποία δημιουργούσαν ένα
διάχυτο φωτισμό στο ουρανό, είχε ως αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται η σκόπευση των
αστέρων και να επηρεάζεται η συγκέντρωση του παρατηρητή και η ακρίβεια των
αποτελεσμάτων. Επιπλέον, στην πρώτη σειρά παρατηρήσεων, που πραγματοποιήθηκε
στις 2 Ιουλίου 2012, επικρατούσαν έντονοι άνεμοι, που καθιστούσαν δύσκολη την
παρατήρηση και επηρέασαν αρνητικά τη διεξαγωγή των μετρήσεων. Στη δεύτερη σειρά
παρατηρήσεων, δεν υπήρξε αυτό το θέμα του καιρού, οπότε δεν αντιμετωπίστηκε
κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα στις μετρήσεις. Και στις δύο σειρές παρατηρήσεων,
παρατηρήθηκαν 12 άστρα.
Ο δέκτης του συστήματος GPS τοποθετήθηκε στο τοιχάκι της ταράτσας και
γενικά το σύστημα γεωδαιτικός σταθμός-δέκτης GPS λειτούργησε ικανοποιητικά. Το
πρόγραμμα της παρατήρησης ακολουθήθηκε επιτυχώς και στις δύο σειρές
παρατηρήσεων.

7.1 1η Σειρά-Λαμπαδάριο 02/07/12
Η πρώτη σειρά παρατηρήσεων στο ανατολικό βάθρο στην ταράτσα του κτιρίου
Λαμπαδαρίου, είχε χαρακτήρα περισσότερο δοκιμαστικό και βοήθησε στην εξοικείωση
με τις αστρονομικές παρατηρήσεις. Η επίλυση όμως πραγματοποιήθηκε κανονικά,
ακολουθώντας όλα τα στάδια των υπολογισμών με βάση τις αρχές της μεθόδου που
χρησιμοποιήθηκε και τα αποτελέσματα βοήθησαν στην εξαγωγή γενικευμένων και
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συγκριτικών συμπερασμάτων σε σχέση και με τη δεύτερη σειρά που ακολούθησε. Η
επεξεργασία των μετρήσεων και των υπολοίπων τους στο αρχικό στάδιο των
υπολογισμών, πριν από το στατιστικό έλεγχο, οδήγησε στα παρακάτω αποτελέσματα,
για τα σφάλματα των προσαρμογών των πολυωνύμων p1 και p2 στα ζεύγη μετρήσεων
(ζενίθια απόσταση, χρόνος UTC) και (χρόνος UTC, οριζόντια απόσταση) αντίστοιχα, τη
μέση τιμή των υπολοίπων και την τυπική απόκλιση τους για κάθε ένα από τα δώδεκα
άστρα.

star
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

n
88
69
65
69
58
58
67
66
41
53
76
74

t=p1(z)
σ0,1 (sec)
συ,1 ('')
0,0147
0,0144
0,0094
0,0092
0,0079
0,0077
0,0149
0,0145
0,0119
0,0116
0,0123
0,0120
0,0133
0,0130
0,0126
0,0123
0,0111
0,0107
0,0144
0,0139
0,0102
0,0100
0,0111
0,0108

hz=p2(t)
σ0,2 ('')
συ,2 ('')
12,184
11,972
7,948
7,771
9,846
9,612
21,870
21,382
21,665
21,087
20,017
19,483
19,615
19,164
17,854
17,437
18,479
17,773
12,175
11,819
9,838
9,639
11,078
10,848

Πίνακας 7.1: Αποτελέσματα για τα δύο πολυώνυμα προσαρμογής
p1, p2 για τα δώδεκα άστρα, πριν το στατιστικό έλεγχο των
υπολοίπων, 02/07/12
Ακολουθεί συνοπτικός πίνακας, ο οποίος περιλαμβάνει τον αριθμό της ομάδας
στην οποία ανήκει το άστρο, τον αριθμό των παρατηρήσεων που πέρασαν τον
στατιστικό έλεγχο των υπολοίπων για επίπεδο εμπιστοσύνης 68%, τα aposteriori
σφάλματα των προσαρμογών σ0,1 και σ0,2 καθώς και το βάρος pi με το οποίο συμμετέχει
κάθε

παρατηρούμενο

άστρο

στη

συνόρθωση,

που

είναι

ίσο

με

σ 02
για
σ 0,22 i

s0,apriori=11.025 ("), δηλαδή το μέγιστο σφάλμα για την προσαρμογή του
δεύτερου πολυωνύμου, της οριζόντιας γωνίας.
star
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

n
39
34
35
41
27
28
35
35
25
32
43
32

σ0,1 (sec)
0,0083
0,0046
0,0047
0,0070
0,0071
0,0060
0,0069
0,0061
0,0050
0,0072
0,0055
0,0052

σ0,2 ('')
6,587
4,195
5,109
10,486
10,158
11,025
10,144
10,065
8,996
6,508
4,548
6,817

Βάρος pi
2,801
6,908
4,658
1,106
1,178
1,000
1,181
1,200
1,502
2,869
5,876
2,615

Πίνακας 7.2: Αποτελέσματα για τα δύο πολυώνυμα προσαρμογής
p1, p2 για τα 12 άστρα, μετά τον στατιστικό έλεγχο των
υπολοίπων , 02/07/12
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Σε αυτό το σημείο, σημειώνεται ότι στην επίλυση των πραγματικών
παρατηρήσεων, θεωρήθηκε σκόπιμο να χρησιμοποιηθεί το συγκεκριμένο βάρος για
κάθε άστρο, σε αντίθεση με τις προσομοιωμένες, στις οποίες χρησιμοποιήθηκε ως
βάρος το

σ0
2

2

σ Αnew i

, δηλαδή ο λόγος σ0,apriori προς το σφάλμα προσδιορισμού του

αζιμουθίου σAnew, όπως προκύπτει από το νόμο μετάδοσης μεταβλητοτήτων,
εφαρμοσμένο στο πολυώνυμο της οριζόντιας γωνίας. Αυτή η διαφορετική αντιμετώπιση
των πραγματικών παρατηρήσεων από τις προσομοιώσεις έγινε διότι τα σφάλματα της
προσαρμογής για το δεύτερο πολυώνυμο της οριζόντιας γωνίας θεωρήθηκαν
περισσότερο αντιπροσωπευτικά για την ποιότητα των πραγματικών παρατηρήσεων για
κάθε άστρο, σε σχέση με τα σφάλματα προσδιορισμού του αζιμουθίου, που ήταν πιο
μικρά, με αποτέλεσμα την υπερεκτίμηση των μετρήσεων. Η ορθότητα αυτής της
επιλογής επιβεβαιώθηκε αργότερα στο στάδιο του στατιστικού ελέγχου, που θα
εξεταστεί στη συνέχεια.
Παρατηρείται ότι, μετά τον στατιστικό έλεγχο των υπολοίπων, τα σφάλματα των
προσαρμογών μειώθηκαν σχεδόν στο μισό. Συγκεκριμένα, για το πρώτο πολυώνυμο
προσδιορισμού του χρόνου, κυμαίνονται από 0.0046 sec στο δεύτερο άστρο, έως
0.0072 sec στο δέκατο. Αντίστοιχα, στο δεύτερο πολυώνυμο προσδιορισμού της
οριζόντιας γωνίας, το μέγιστο σφάλμα είναι 11'' στο έκτο άστρο και το ελάχιστο είναι
4''.195 στο δεύτερο άστρο. Τα άστρα αυτά συμμετέχουν στην επίλυση με το ελάχιστο
βάρος (p6=1) και το μέγιστο αντίστοιχα (p2=6.9).
Τα στοιχεία των δώδεκα άστρων που παρατηρήθηκαν καθώς και οι τιμές για το
χρόνο UTC και για την οριζόντια γωνία Anew σε ζενίθια απόσταση 30ο, που προέκυψαν
από την προσαρμογή των πολυωνύμων 3ου βαθμού, παρουσιάζονται στον παρακάτω
πίνακα, ο οποίος αποτελεί αρχείο εξόδου του προγράμματος adjustment.m.

Εικόνα 7.1: Αρχείο εξόδου προγράμματος adjustment.m
Στον παραπάνω πίνακα, εκτός των άλλων, εμφανίζονται και τα σφάλματα των
προσαρμογών για το χρόνο UTC και για το αζιμούθιο Anew των άστρων, όπως έχουν
προκύψει από την εφαρμογή του νόμου μετάδοσης μεταβλητοτήτων στα αντίστοιχα
πολυώνυμα του χρόνου και της οριζόντιας γωνίας.
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Τα σφάλματα των προσαρμογών μεταφράζονται σε μέγιστο σφάλμα
προσδιορισμού του χρόνου UTC ίσο με 0.243 sec για το πέμπτο άστρο και σε ελάχιστο
σφάλμα ίσο με 0.119 sec για το τρίτο άστρο. Αντίστοιχα, το σφάλμα προσδιορισμού της
οριζόντιας γωνίας είναι μέγιστο στο πέμπτο άστρο, ίσο με 0.00097 deg=3''.50 και
ελάχιστο στο δεύτερο άστρο, ίσο με 0.00032 deg=1''.15.
Τελικά, η aposteriori αβεβαιότητα της μονάδας βάρους, οι τιμές των αγνώστων
και ο aposteriori πίνακας μεταβλητότητας-συμμεταβλητότητας προκύπτουν ως εξής
(απόσπασμα από το αρχείο εξόδου synorthwsi_020712.txt):
s0,aposteriori=12.221 (")
dF=27.86, 1.64 (")
dL=-29.61, 2.80 (")
da=-9.50, 2.18 (")
Vx,aposteriori=
2.677806
0.001604
0.001604
7.850508
-0.348916 -1.131386

-0.348916
-1.131386
4.748561

(arcsec^2)

Οι τελικές τιμές για το αστρονομικό πλάτος και μήκος, ανηγμένες για την κίνηση
του Πόλου, είναι:
Φ = 37° 58' 27”.8 ± 1”.6
Λ = 23° 46' 30”.4 ± 2”.8
και για το σφάλμα προσανατολισμού:
δα = -9".5 ± 2".2
Παρατηρείται ότι οι τιμές αυτές αποκλίνουν από τις πραγματικές, ιδιαίτερα όσον
αφορά το μήκος Λ. Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε στατιστικός έλεγχος χ 2.
Ελέγχεται, θεωρώντας επίπεδο εμπιστοσύνης 95%, αν η αρχική υπόθεση ήταν σωστή,
αν δηλαδή το στατιστικό και μαθηματικό μοντέλο που θεωρήθηκε ανταποκρίνονται
στην πραγματικότητα.
Αμφίπλευρος έλεγχος
Για επίπεδο εμπιστοσύνης 95% και βαθμό ελευθερίας r=12-3=9:

p 1=0.025 και p 2=0.975, οπότε
2
2
x p =2.70 και x p =19.02
1

σ 0=11 ' ' .025
σ̂ 0=12 ' ' .221

2

2

→

σ̂ 0
r σ̂
=1.11 → 02 =11.06
σ0
σ0
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Πρέπει,

2.70≤

r σ̂ 02
σ0

2

≤19.02 , οπότε η αρχική υπόθεση επαληθεύεται.

Παρατηρείται ότι παρόλο που το aposteriori σφάλμα της μονάδας βάρους
προκύπτει μόλις 1.11 φορές μεγαλύτερο από την αρχική υπόθεση του αντίστοιχου
apriori σφάλματος και ο στατιστικός έλεγχος είναι επιτυχής, τα σφάλματα
προσδιορισμού των αγνώστων και ειδικά του Λ προκύπτουν μεγάλα. Αυτό μας οδηγεί
στην αναζήτηση αστοχίας στις μετρήσεις. Για το λόγο αυτό, απεικονίζεται σε γράφημα
το διάνυσμα των υπολοίπων της συνόρθωσης για τα δώδεκα άστρα.

Διάγραμμα 7.1: Τιμές υπολοίπων u για τα 12 άστρα, 02/07/12
Όπως φαίνεται, τα υπόλοιπα κυμαίνονται από 0''.3 για το πρώτο άστρο έως 14''
για το έβδομο και δέκατο άστρο. Γενικά τα άστρα 5, 6, 7, 8 και 10 παρουσιάζουν
αισθητά μεγαλύτερα υπόλοιπα από τα άλλα άστρα. Διερευνήθηκε το ενδεχόμενο
ύπαρξης κάποιου χονδροειδούς σφάλματος στα άστρα 7 και 10 και για το λόγο αυτό
απεικονίζονται σε διάγραμμα τα ζεύγη (z, hz) και (time, z) καθώς και τα υπόλοιπα των
μετρημένων οριζόντιων γωνιών και χρονικών στιγμών UTC. Ενδεικτικά, απεικονίζονται
τα αντίστοιχα διαγράμματα για το άστρο 7, ενώ η ίδια διαδικασία έγινε και για το άστρο
10.

Διάγραμμα 7.2: Μετρημένα ζεύγη (z, time) για το έβδομο
άστρο
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Διάγραμμα 7.3: Μετρημένα ζεύγη (z, hz) για το έβδομο
άστρο

Διάγραμμα 7.4: Υπόλοιπα uhz της προσαρμογής
πολυωνύμου p2 για τις μετρημένες οριζόντιες γωνίες για το
έβδομο άστρο

Διάγραμμα 7.5: Υπόλοιπα ut της προσαρμογής
πολυωνύμου p1 για τους μετρημένους χρόνους για το
έβδομο άστρο
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Από ότι φαίνεται από τα γραφήματα των μετρημένων ζευγών, για το άστρο 7, οι
παρατηρήσεις δε φαίνεται να παρουσιάζουν κάποια αξιοσημείωτη αστοχία, οπότε
αποκλείεται το ενδεχόμενο ύπαρξης χονδροειδούς λάθους στη μέτρηση. Όσο για τις
προσαρμογές των πολυωνύμων p1 και p2, από τα υπόλοιπα φαίνεται ότι η προσαρμογή
του πολυωνύμου για την οριζόντια γωνία υστερεί σε σχέση με το πολυώνυμο του
χρόνου. Το γεγονός αυτό αντικατοπτρίζεται στην αβεβαιότητα προσδιορισμού του
αζιμουθίου και πιθανώς σε αυτή οφείλεται η μεγάλη αβεβαιότητα προσδιορισμού των
αγνώστων.
Πιο αναλυτικές παρατηρήσεις και συμπεράσματα προέκυψαν με την
επεξεργασία της δεύτερης σειράς παρατήρησης και παρουσιάζονται διεξοδικά στα
επόμενα.

7.2 2η Σειρά- Λαμπαδάριο 13/11/12
Για τη δεύτερη σειρά παρατηρήσεων στο δυτικό βάθρο στο δώμα του κτιρίου
Λαμπαδαρίου, η επεξεργασία των μετρήσεων και των υπολοίπων τους στο αρχικό
στάδιο των υπολογισμών, πριν από το στατιστικό έλεγχο, οδήγησε στα παρακάτω
αποτελέσματα, για τα σφάλματα των προσαρμογών των πολυωνύμων p1 και p2 στα
ζεύγη μετρήσεων (ζενίθια απόσταση, χρόνος UTC) και (χρόνος UTC, οριζόντια
απόσταση) αντίστοιχα, τη μέση τιμή των υπολοίπων και την τυπική απόκλιση τους για
κάθε ένα από τα δώδεκα άστρα.

star
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

n
55
93
79
55
86
100
89
102
68
87
102
91

t=p1(z)
σ0,1 (sec)
συ,1 ('')
0,0086
0,0099
0,0066
0,0121
0,0091
0,0109
0,0138
0,0092
0,0075
0,0067
0,0069
0,0108

0,0083
0,0098
0,0065
0,0118
0,0089
0,0108
0,0135
0,0091
0,0073
0,0066
0,0068
0,0106

σ0,2 ('')

hz=p2(t)
συ,2 ('')

10,290
7,353
5,635
14,374
14,932
13,004
15,633
13,445
9,789
9,186
6,449
8,576

10,001
7,232
5,526
13,969
14,666
12,806
15,364
13,244
9,567
9,024
6,352
8,432

Πίνακας 7.3: Αποτελέσματα για τα δύο πολυώνυμα προσαρμογής p1, p2 για
τα δώδεκα άστρα, πριν το στατιστικό έλεγχο των υπολοίπων , 13/11/12
Ακολουθεί συνοπτικός πίνακας, ο οποίος περιλαμβάνει τον αριθμό της ομάδας
στην οποία ανήκει το άστρο, τον αριθμό των παρατηρήσεων που πέρασαν τον
στατιστικό έλεγχο των υπολοίπων για επίπεδο εμπιστοσύνης 68%, τα aposteriori
σφάλματα των προσαρμογών σ0,1 και σ0,2, καθώς και το βάρος pi με το οποίο συμμετέχει
2

κάθε

παρατηρούμενο

άστρο

στη

συνόρθωση,

που

είναι

ίσο

με

σ0
για
σ 02i

s0,apriori=8.037 (") , που είναι το μέγιστο σφάλμα προσαρμογής του δεύτερου
πολυωνύμου, για το έβδομο άστρο.
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star
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

n
27
44
35
29
38
41
42
52
43
44
49
43

σ0,1 (sec)

σ0,2 ('')

0,0046
0,0043
0,0032
0,0060
0,0049
0,0067
0,0073
0,0045
0,0038
0,0034
0,0034
0,0066

5,591
3,956
3,005
6,965
7,583
6,759
8,037
7,642
5,389
4,230
3,396
4,465

Βάρος pi
2,066842
4,128332
7,153198
1,331500
1,123418
1,414108
1,000000
1,106120
2,224372
3,609560
5,602317
3,240575

Πίνακας 7.4: Αποτελέσματα για τα δύο πολυώνυμα προσαρμογής p1, p2
για τα 12 άστρα, μετά τον στατιστικό έλεγχο των υπολοίπων, 13/11/12
Παρατηρείται ότι τα σφάλματα της προσαρμογής για το πρώτο πολυώνυμο
προσδιορισμού του χρόνου κυμαίνονται από 0.003 sec στο τρίτο άστρο, έως 0.007 sec
στο έβδομο. Αντίστοιχα, στο δεύτερο πολυώνυμο προσδιορισμού της οριζόντιας
γωνίας, παρατηρείται μεγαλύτερο εύρος στα σφάλματα, αφού το μέγιστο σφάλμα είναι
8''.037 στο έβδομο άστρο και το ελάχιστο είναι 3''.005 στο τρίτο άστρο. Τα άστρα με τα
μεγαλύτερα σφάλματα στην προσαρμογή του πολυωνύμου της οριζόντιας γωνίας
συμμετέχουν στην επίλυση με πολύ μικρό βάρος, κοντά στο 1, όπως παρατηρείται στα
άστρα 4, 5, 6, 7 και 8, σε αντίθεση με τα 2, 3, 10 και 11, που έχουν μεγαλύτερα βάρη.
Επιπλέον, και σε αυτή τη σειρά παρατηρήσεων, παρατηρείται ότι τα σφάλματα των
προσαρμογών σ0,1 και σ0,2 μειώθηκαν περίπου στο μισό για όλα τα άστρα, μετά τον
αποκλεισμό των άστοχων παρατηρήσεων, για επίπεδο εμπιστοσύνης 68%. Έτσι,
βελτιώθηκε η ακρίβεια υπολογισμού των αγνώστων της συνόρθωσης, γεγονός που
καθιστά απαραίτητο το στατιστικό έλεγχο των υπολοίπων των παρατηρήσεων.
Στις παρατηρήσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν επίσης δοκιμαστικές προσαρμογές
πολυωνύμων 4ου και 5ου βαθμού στα παρατηρούμενα ζεύγη χρόνων-ζενίθιων γωνιών
και οριζόντιων γωνιών-χρόνων, με σκοπό να ελεγχθεί η ορθότητα και η ακρίβεια της
επιλογής πολυωνύμου 3ου βαθμού στα αντίστοιχα ζεύγη, που προέκυψε από τις
προσομοιωμένες μετρήσεις. Τα σφάλματα των δοκιμαστικών προσαρμογών ήταν
παρόμοια, της τάξης μερικών χιλιοστών δευτερολέπτου χρόνου για το πρώτο
πολυώνυμο και μερικών δευτερολέπτων τόξου για το δεύτερο πολυώνυμο. Στο
πολυώνυμο 5ου βαθμού για την οριζόντια γωνία, τα σφάλματα σ0,2 ήταν μικρότερα
συγκριτικά με τα πολυώνυμα 3ου και 4ου βαθμού, για τα άστρα 4, 5, 6, 7 και 8.
Ωστόσο οι συνολικές αβεβαιότητες των τιμών UTC και Anew, που προέκυψαν από τις
προσαρμογές καθώς και των αγνώστων δΦ, δΛ, δα της επίλυσης οδήγησαν στην
επιλογή του πολυωνύμου 3ου βαθμού.

star
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

3ου Βαθμού
t=p1(z)
hz=p2(t)
σ0,1 (sec)
σ0,2 ('')
0,0046
0,0043
0,0032
0,0061
0,0052
0,0064
0,0070
0,0046
0,0038
0,0034
0,0034
0,0066

5,591
3,956
3,005
10,914
9,152
8,283
12,561
7,771
5,389
4,230
3,396
4,465

4ου Βαθμού
t=p1(z)
hz=p2(t)
σ0,1 (sec)
σ0,2 ('')
0,0047
0,0042
0,0035
0,0061
0,0050
0,0064
0,0073
0,0046
0,0039
0,0033
0,0037
0,0068

5,525
4,212
2,552
7,094
8,466
7,458
8,016
7,611
5,378
3,973
3,061
4,488

5ου Βαθμού
t=p1(z)
hz=p2(t)
σ0,1 (sec)
σ0,2 ('')
0,0047
0,0043
0,0034
0,0056
0,0051
0,0064
0,0077
0,0046
0,0039
0,0031
0,0037
0,0064

6,021
4,143
2,863
7,050
7,970
7,640
7,704
7,299
5,143
3,670
3,077
4,081

Πίνακας 7.5: Δοκιμαστικές προσαρμογές 3ου, 4ου και 5ου βαθμού για τα p1, p2
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Τα στοιχεία των δώδεκα άστρων που παρατηρήθηκαν καθώς και οι τιμές για το
χρόνο UTC και για την οριζόντια γωνία σε ζενίθια απόσταση 30ο, που προέκυψαν από
την προσαρμογή των πολυωνύμων 3ου βαθμού, παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα,
ο οποίος αποτελεί αρχείο εξοδου του προγράμματος adjustment.m

Εικόνα 7.2 : Αρχείο εξόδου προγράμματος adjustment.m
Τα σφάλματα των προσαρμογών μεταφράζονται, μέσω του νόμου μετάδοσης
μεταβλητοτήτων, σε μέγιστο σφάλμα προσδιορισμού του χρόνου UTC ίσο με 0.188 sec
για το τέταρτο άστρο και σε ελάχιστο σφάλμα ίσο με 0.081 sec για το δέκατο άστρο.
Αντίστοιχα, όπως αναφέρθηκε, το σφάλμα προσδιορισμού της οριζόντιας γωνίας είναι
μέγιστο στο πέμπτο άστρο, ίσο με 0.00062 deg=2''.232 και ελάχιστο στο ενδέκατο
άστρο, ίσο με 0.00020 deg=0''.72.
Τελικά, η aposteriori αβεβαιότητα της μονάδας βάρους, οι τιμές των αγνώστων
και ο aposteriori πίνακας μεταβλητότητας-συμμεταβλητότητας προκύπτουν ως εξής
(απόσπασμα από το αρχείο εξόδου synorthwsi_131112.txt):
s0,aposteriori=12.796 (")
dF=27.92, 1.66 (")
dL=-23.18, 2.73 (")
da= 2.85, 2.30 (")
Vx,aposteriori=
2.771552
0.189433
0.189433
7.472694
-0.158453 -1.846393

-0.158453
-1.846393
5.276249

(arcsec^2)

Οι τελικές τιμές για το αστρονομικό πλάτος και μήκος, ανηγμένες για την κίνηση
του Πόλου, είναι:
Φ = 37° 58' 27”.9 ± 1”.6
Λ = 23° 46' 36”.8 ± 2”.7
και για το σφάλμα προσανατολισμού:
δα = 2".8 ± 2".3
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Για την περίπτωση που συμμετέχουν στην επίλυση 12 άστρα, για τις πραγματικές
παρατηρήσεις, πραγματοποιήθηκε στατιστικός έλεγχος χ 2. Δηλαδή ελέγχεται,
θεωρώντας επίπεδο εμπιστοσύνης 95%, αν η αρχική υπόθεση ήταν σωστή, αν δηλαδή
το στατιστικό και μαθηματικό μοντέλο που θεωρήθηκε ανταποκρίνονται στην
πραγματικότητα.
Αμφίπλευρος έλεγχος
Για επίπεδο εμπιστοσύνης 95% και βαθμό ελευθερίας r=12-3=9:

p 1=0.025 και p 2=0.975, οπότε
x 2p =2.70 και x 2p =19.02
1

σ 0=8 ' ' .037
σ̂ 0=12 ' ' .796

2

σ̂ 0
r σ̂ 02
→ =1.59 → 2 =22.81
σ0
σ0

2

Πρέπει όμως,

2.70≤

r σ̂0
≤19.02 , οπότε η αρχική υπόθεση δεν επαληθεύεται.
2
σ0

Από τον παραπάνω έλεγχο, παρατηρείται οτι η λύση με τα 12 άστρα αποτελεί μια
μειονεκτική επιλογή, καθώς το aposteriori σφάλμα της μονάδας βάρους προκύπτει
σχεδόν 1,6 φορές μεγαλύτερο από την αρχική υπόθεση του αντίστοιχου apriori
σφάλματος. Δοκιμάζοντας μια νέα επίλυση, έχοντας θεωρήσει μεγαλύτερη τιμή για το
apriori σφάλμα της μονάδας βάρους, παρατηρείται ότι ο λόγος σ̂ 0 /σ 0 δεν αλλάζει σε
σχέση με την προηγούμενη επίλυση και επομένως, πάλι, ο στατιστικός έλεγχος είναι
ανεπιτυχής. Το γεγονός ότι το μεγάλο aposteriori σφάλμα που προκύπτει δεν μειώνεται
με τη θεώρηση ενός μεγαλύτερου apriori σφάλματος δείχνει ότι δεν τίθεται θέμα
υπερεκτίμησης της ποιότητας των παρατηρήσεων, αλλά το μεγάλο σφάλμα οφείλεται
περισσότερο στην επιλογή του μοντέλου που χρησιμοποιήθηκε. Σε μια προσπάθεια
αναζήτησης της αιτίας αυτής της ασυμφωνίας, παρουσιάζονται σε γράφημα οι τιμές του
διανύσματος των υπολοίπων u της συνόρθωσης για τα δώδεκα άστρα.

Διάγραμμα 7.6: Τιμές υπολοίπων u για τα 12 άστρα , 13/11/12
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Παρατηρείται ότι τα άστρα 2, 3, 7 και 10 παρουσιάζουν τα μεγαλύτερα υπόλοιπα,
με μέγιστο στο έβδομο άστρο ίσο με 16'' περίπου. Αντίθετα το ενδέκατο και δωδέκατο
άστρο παρουσιάζουν πολύ μικρά υπόλοιπα της τάξης του ενός δευτερολέπτου τόξου.
Αναζητώντας το λόγο που συμβαίνει αυτό, εξετάζεται το ενδεχόμενο ύπαρξης
χονδροειδούς σφάλματος στις παρατηρήσεις των άστρων με τα μεγαλύτερα υπόλοιπα
και συγκεκριμένα στο έβδομο άστρο, με τη βοήθεια των γραφημάτων που απεικονίζουν
τα μετρημένα ζεύγη (z, hz) και (time, z) καθώς και τα υπόλοιπα των μετρημένων
οριζόντιων γωνιών και χρονικών στιγμών UTC για το συγκεκριμένο άστρο, όπως
φαίνεται παρακάτω.

Διάγραμμα 7.7: Μετρημένα ζεύγη (z, time) για το έβδομο
άστρο

Διάγραμμα 7.8: Μετρημένα ζεύγη (z, hz) για το έβδομο άστρο
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Διάγραμμα 7.9: Υπόλοιπα ut της προσαρμογής πολυωνύμου p1
για τους μετρημένους χρόνους UTC για το έβδομο άστρο

Διάγραμμα 7.10: Υπόλοιπα uhz της προσαρμογής
πολυωνύμου p2 για τις μετρημένες οριζόντιες γωνίες για το
έβδομο άστρο
Από τα γραφήματα διαπιστώνεται ότι δεν υπάρχει κάποιο χονδροειδές λάθος στις
μετρημένες γωνίες και χρονικές στιγμές UTC, αφού από τα δύο πρώτα γραφήματα
φαίνεται ότι οι μετρήσεις σχηματίζουν μια ομαλή τροχιά, οπότε το ενδεχόμενο ύπαρξης
σφάλματος θα αναζητηθεί στις προσαρμογές για το συγκεκριμένο άστρο. Από την
δεύτερη ομάδα γραφημάτων διαπιστώνεται ότι τα υπόλοιπα των μετρήσεων οριζόντιας
γωνίας, μετά την προσαρμογή των πολυωνύμων τρίτου βαθμού στις μετρήσεις,
παρουσιάζουν εύρος τιμών από 0''.8 έως 14''.7, που υποδηλώνει ότι η ποιότητα των
μετρήσεων σε αυτό το άστρο δεν ήταν ικανοποιητική.
Με την ίδια λογική εξετάζονται και τα υπόλοιπα άστρα, που παρουσιάζουν
αστοχίες στον προσδιορισμό της οριζόντιας γωνίας, δηλαδή τα 5, 6 και 8.
Διαπιστώνεται ότι τα άστρα αυτά φαίνεται να επιβαρύνονται περισσότερο, σε σχέση με
τα υπόλοιπα, από το σφάλμα στο χρόνο. Δηλαδή, μια μικρή μεταβολή στην ωριαία
γωνία του άστρου επιφέρει μεγαλύτερη μεταβολή στο αζιμούθιο. Για τα συγκεκριμένα
άστρα, και ειδικά για τα 6 και 7, η προσαρμογή των πολυωνύμων στις μετρήσεις
φαίνεται να παρουσιάζει προβλήματα λόγω γεωμετρίας της τροχιάς των άστρων: τα
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άστρα αυτά παρατηρούνται κοντά στον μεσημβρινό, όπου η κλίση της τροχιάς είναι
πολύ μικρή, επομένως μικρό σφάλμα χρόνου (“κατά μήκος” της τροχιάς) εμφανίζεται
ως μεγάλο σφάλμα αζιμουθίου.
Από την άλλη μεριά, άστρα, όπως τα 2 και 3, αλλά και τα συμμετρικά τους ως
προς τον αστρονομικό μεσημβρινό, 11 και 10, παρουσιάζουν τα μικρότερα σφάλματα
στην προσαρμογή των πολυωνύμων και στον προσδιορισμό της μετρημένης οριζόντιας
γωνίας και του χρόνου UTC σε ζενίθια απόσταση 30ο. Το γεγονός αυτό οφείλεται στο
ότι τα συγκεκριμένα άστρα παρατηρούνται κοντά στη θέση της μέγιστης αποχής τους,
στην οποία είναι γνωστό ότι η επίδραση του σφάλματος χρόνου και κατ' επέκταση
ωριαίας γωνίας, στην ακρίβεια του αζιμουθίου, μηδενίζεται. Έτσι, τα άστρα αυτά
συμμετέχουν στην επίλυση των αγνώστων με μεγαλύτερο βάρος από τα υπόλοιπα και
μάλιστα σε ορισμένες περιπτώσεις, τα βάρη αυτά είναι έως και 7 φορές μεγαλύτερα από
τα βάρη των ''χειρότερων'' άστρων, που αναφέρθηκαν παραπάνω. Ένας τέτοιος
πίνακας βαρών με τα στοιχεία του να διαφέρουν αρκετά μεταξύ τους, δημιουργεί
προβλήματα στην επίλυση του συστήματος και πρέπει να αποφεύγεται.
Η διαπίστωση αυτή, οδήγησε στην ανάγκη για επιλύσεις με λιγότερα άστρα
και 6), που παρουσιάζουν ευνοϊκότερη γεωμετρική συσχέτιση και χαρακτηριστικά
βάση τα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω. Αρχικά, εξαιρέθηκαν από την επίλυση
''καλύτερα'' άστρα 2,3,10 και 11 με τα μεγαλύτερα βάρη, ώστε ο πίνακας βαρών
είναι περισσότερο ομοιογενής. Η επίλυση με τα 8 άστρα, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9 και 12,
s0,apriori=8.037 ("), έδωσε τα εξής αποτελέσματα:
star
1
4
5
6
7
8
9
12

n
27
29
38
41
42
52
43
43

σ0,1 (sec)

σ0,2 ('')

σΑnew('')

0,0046
0,0060
0,0049
0,0067
0,0073
0,0045
0,0038
0,0066

5,591
6,965
7,583
6,759
8,037
7,642
5,389
4,465

1,548
2,175
2,232
1,512
1,908
1,656
1,296
1,224

(8
με
τα
να
με

Βάρος pi
2,066842
1,331500
1,123418
1,414108
1,000000
1,106120
2,224372
3,240575

Πίνακας 7.6: Αποτελέσματα για τα δύο πολυώνυμα προσαρμογής p1, p2 για τα 8
άστρα, μετα τον στατιστικό έλεγχο των υπολοίπων , 13/11/12

Διάγραμμα 7.11: Τιμές υπολοίπων u για τα 8 άστρα, 13/11/12
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s0,aposteriori=7.803 (")
dF=28.33, 2.11 (")
dL=-22.06, 1.92 (")
da= 5.26, 2.44 (")
Vx,aposteriori=
4.434454 -0.147051
-0.147051
3.690231
0.617494 -2.278935

0.617494
-2.278935
5.977747

(as^2)

Οι τελικές τιμές για το αστρονομικό πλάτος και μήκος, ανηγμένες για την κίνηση
του Πόλου, είναι:
Φ = 37° 58' 28”.3 ± 2”.1
Λ = 23° 46' 37”.9 ± 1”.9
και για το σφάλμα προσανατολισμού:
δα = 5".3 ± 2".4
Αμφίπλευρος έλεγχος
Για επίπεδο εμπιστοσύνης 95% και βαθμό ελευθερίας r=12-3=5:

p 1=0.025 και p 2=0.975, οπότε
x 2p =0.83 και x 2p =12.83
1

σ 0=8 ' ' .037
σ̂ 0=7 ' ' .803

2

σ̂ 0
r σ̂02
→ =0.97 → 2 =4.71
σ0
σ0
, οπότε η αρχική υπόθεση επαληθεύεται.

Από τον παραπάνω έλεγχο, παρατηρείται ότι η λύση με τα 8 άστρα αποτελεί μια
καλύτερη επιλογή, καθώς το aposteriori σφάλμα της μονάδας βάρους προκύπτει
μικρότερο από την αρχική υπόθεση του αντίστοιχου apriori σφάλματος. Η αβεβαιότητα
προσδιορισμού του Φ, όμως, αυξήθηκε, ενώ βελτιώθηκε η ακρίβεια προσδιορισμού του
Λ. Και σε αυτήν την περίπτωση, λοιπόν, διαπιστώνεται, ότι η επιρροή του σφάλματος
χρόνου για τη συγκεκριμένη κατανομή άστρων προκαλεί ανισορροπία στην επίλυση του
συστήματος, αν και φαίνεται να ευνοείται ο προσδιορισμός του Λ.
Επόμενο βήμα είναι να εξαιρεθούν επιπλέον από την επίλυση τα άστρα 6 και 7 με
τα μεγαλύτερα σφάλματα. Δηλαδή συμμετέχουν στην επίλυση τα άστρα 1, 4, 5, 8, 9
και 12. Θεωρήθηκε s0,apriori=5.389 (") . Τα αποτελέσματα ήταν τα εξής:
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star
1
4
5
8
9
12

t=p1(z)
σ0,1 (sec)
0,0046
0,0060
0,0049
0,0045
0,0038
0,0066

n
27
29
38
52
43
43

hz=p2(t)
σ0,2 ('')
5,591
6,965
7,583
7,642
5,389
4,465

σΑnew('')
1,548
2,175
2,232
1,656
1,296
1,224

Βάρος pi
0,929180
0,598596
0,505049
0,497273
1,000000
1,456849

Πίνακας 7.7: Αποτελέσματα για τα δύο πολυώνυμα προσαρμογής p1, p2 για τα 6
άστρα, μετα τον στατιστικό έλεγχο των υπολοίπων , 13/11/12

Διάγραμμα 7.12: Τιμές υπολοίπων u για τα 6 άστρα , 13/11/12
s0,aposteriori=4.177 (")
dF=28.68, 1.73 (")
dL=-23.52, 1.83 (")
da= 4.85, 1.99 (")
Vx,aposteriori=
3.008567
0.101822
0.101822
3.365665
0.487019 -1.091986

0.487019
-1.091986
3.943641

(as^2)

Οι τελικές τιμές για το αστρονομικό πλάτος και μήκος, ανηγμένες για την κίνηση
του Πόλου, είναι:
Φ = 37° 58' 28”.7 ± 1”.7
Λ = 23° 46' 36”.5 ± 1”.8
και για το σφάλμα προσανατολισμού:
δα = 4".9 ± 2".0
Αμφίπλευρος έλεγχος
Για επίπεδο εμπιστοσύνης 95% και βαθμό ελευθερίας r=6-3=3:

p 1=0.025 και p 2=0.975, οπότε
x 2p =0.22 και x 2p =9.35
1

2
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σ 0=5 ' ' .389
σ̂ 0=4 ' ' .177

σ̂ 0
r σ̂ 02
→ =0.78 → 2 =1.80
σ0
σ0

, οπότε η αρχική υπόθεση επαληθεύεται.

Η επίλυση με τα 6 άστρα περνά το στατιστικό έλεγχο και δίνει ικανοποιητικά
αποτελέσματα για τις τελικές τιμές των Φ και Λ.
Διαπιστώνεται από τις επιλύσεις με τα 12, 8 και 6 άστρα ότι υπάρχουν διαφορές
μεταξύ των τελικών τιμών για το Φ και το Λ , οι οποίες όμως είναι εντός του
σφάλματος των μεγεθών αυτών. Παρατηρείται ότι στην επίλυση με τα 8 άστρα, η τιμή
για το Λ είναι μεγαλύτερη σχεδόν κατά ένα δευτερόλεπτο τόξου από τις άλλες επιλύσεις
και αυτό δικαιολογείται από το γεγονός ότι αφαιρέθηκαν τα άστρα 2, 3, 10 και 11 με
την ''καλή'' προσαρμογή στο πολυώνυμο του χρόνου, οπότε αυτό επηρέασε τον
προσδιορισμό του Λ και το σύστημα ισορρόπησε σε μια διαφορετική θέση.
Συμπερασματικά, αναφέρεται ότι, όπως είχε ήδη διαπιστωθεί στις προσομοιωμένες
παρατηρήσεις και επιβεβαιώνεται στις πραγματικές, τυχόν σφάλμα στο χρόνο επηρεάζει
ριζικά την αβεβαιότητα προσδιορισμού όχι μόνο του αστρονομικού μήκους Λ αλλά και
τον προσδιορισμό του πλάτους Φ στην περίπτωση του ταυτόχρονου προσδιορισμού. Η
εξισορρόπηση των σφαλμάτων τόσο στις προσαρμογές των μετρήσεων όσο και στα
τελικά αποτελέσματα είναι δυνατόν να επιτευχθεί σε μεγάλο βαθμό με την επιλογή
κατάλληλου γεωμετρικού μοντέλου, όπως έγινε φανερό από τις δοκιμαστικές επιλύσεις.
Τέλος, γίνεται κατανοητό ότι η επιρροή των σφαλμάτων που υπεισέρχονται λόγω
γεωμετρίας της τροχιάς των άστρων είναι περισσότερο σημαντική από τα σφάλματα
σκόπευσης και χρονομέτρου.
Τέλος, παρατίθεται πίνακας που περιλαμβάνει τις τιμές του αστρονομικού
πλάτους Φ και μήκους Λ, όπως έχουν προκύψει από προηγούμενες εργασίες.

Φ
Λ
Πηγή
2002
37° 58' 29''.655 ±0.010'' 23° 46' 39''.543 ±0.018''
Λάμπρου Ε.
2002
37° 58' 29''.669 ±0.018'' 23° 46' 39''.544 ±0.015''
Λάμπρου Ε.
2006
37° 58' 29''.651 ±0.006'' 23° 46' 39''.554 ±0.004''
Τζουμάκα Β.
2006
37° 58' 29''.657 ±0.010'' 23° 46' 39''.553 ±0.011''
Τζουμάκα Β.
2006
37° 58' 29''.650 ±0.009'' 23° 46' 39''.556 ±0.014''
Λάμπρου Ε.
2006
37° 58' 29''.190 ±0.066''
Νότος Χ.
2009
37° 58' 29''.510 ±0.064''
Πάνου Γ.
2009
37° 58' 29''.455 ±0.158''
Πάνου Γ.
2010
37° 58' 29''.663 ±0.020'' 23° 46' 39''.560 ±0.025''
Λάμπρου Ε.
2011
37° 58' 29''.683 ±0.030''
Αλεξανδράκης Ε.
2012
37° 58' 28''.7 ±1.7''
23° 46' 36''.5 ±1.8''
Παρούσα εργασία
Πίνακας 7.8: Τιμές Φ, Λ από εργασίες τη χρονική περίοδο 2002-2012
Οι παλαιότερες τιμές των Φ, Λ (από το 2002 έως και το 2011) έχουν προκύψει
από ανεξάρτητο προσδιορισμό και παρατηρήσεις μεσημβρινών διαβάσεων, εξαιρώντας
την τιμή του Φ από το 2006 [Νότος Χ.] που προέκυψε από παρατηρήσεις στη θέση της
μέγιστης αποχής. Παρατηρείται ότι παρουσιάζονται διαφορές στις τιμές του Φ, Λ που
προέκυψαν από τον ταυτόχρονο προσδιορισμό. Οι διαφορές για το Φ είναι εντός του
σφάλματος της τιμής που προσδιορίστηκε. Αντίθετα για το Λ, το οποίο διαφέρει έως και
3'' από τις παλαιότερες τιμές, η ασυμφωνία είναι εκτός των ορίων των τυχαίων
σφαλμάτων και πρέπει να αναζητηθεί σε συστηματικές διαφορές στις μετρήσεις.
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8. Συμπεράσματα και προτάσεις
8.1 Γενικά συμπεράσματα
Η μέθοδος του ταυτόχρονου προσδιορισμού του αστρονομικού μήκους και
πλάτους, που εξετάστηκε σε αυτή την εργασία αποτελεί μια σύγχρονη, γρήγορη και
ευέλικτη μεθοδολογία αστρονομικών παρατηρήσεων, η οποία με τη βοήθεια της
σύγχρονης τεχνολογίας, μπορεί να γίνει αρκετά αυτοματοποιημένη και αξιόπιστη.
Συγκεκριμένα, με την επικοινωνία γεωδαιτικού σταθμού υψηλής ακρίβειας και ενός
δέκτη GPS και την κατάλληλη επεξεργασία των μετρήσεων μέσω των προγραμμάτων
που συντάχθηκαν, είναι δυνατός ο προσδιορισμός των αστρονομικών συντεταγμένων Φ
και Λ του σημείου παρατήρησης με ικανοποιητική ακρίβεια. Τα πλεονεκτήματα που
παρουσιάζει η μέθοδος έναντι άλλων είναι τα εξής:
1. Ο ταυτόχρονος προσδιορισμός των αστρονομικών συντεταγμένων Φ, Λ
πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας τις ίδιες σκοπεύσεις προς τους ίδιους αστέρες
και με κοινή επεξεργασία των μετρήσεων και σύστημα επίλυσης των αγνώστων.
2. Η επιλογή των άστρων, που είναι κατάλληλα προς παρατήρηση, είναι μια
σύντομη διαδικασία στην οποία ο παρατηρητής έχει τη δυνατότητα να επιλέξει τα
άστρα που θα παρατηρήσει μέσα από μια σύντομη λίστα καθώς και να
δημιουργήσει εναλλακτικά προγράμματα παρατήρησης. Ο μέσος χρόνος που
χρειάζεται για τον προγραμματισμό είναι περίπου 2 ώρες και ο σχεδιασμός του
προγράμματος παρατήρησης μπορεί να γίνει την ίδια μέρα, λίγο πριν ξεκινήσουν
οι μετρήσεις.
3. Ο χρόνος εγκατάστασης και προετοιμασίας του συστήματος στο σημείο
παρατήρησης είναι της τάξης των 10 min και η διαδικασία των μετρήσεων είναι
δυνατόν να ολοκληρωθεί μέσα σε 2.5 με 3 ώρες, αφού ο χρόνος παρατήρησης
κάθε άστρου είναι της τάξης των 10 min.
4. Ο μεγάλος αριθμός των παρατηρήσεων, που πραγματοποιούνται για κάθε άστρο
δίνει τη δυνατότητα ελαχιστοποίησης των τυχαίων σφαλμάτων προσδιορισμού
των αγνώστων, εφόσον με την επεξεργασία των παρατηρήσεων με τη μέθοδο
ελαχίστων τετραγώνων είναι δυνατόν να ελεγχθούν οι μετρήσεις μια προς μια
και να εξαιρεθούν οι χειρότερες.
5. Τα αποτελέσματα είναι απαλλαγμένα από την επίδραση της διάθλασης, όπως έχει
επιβεβαιωθεί στις προσομοιώσεις, καθώς για κάθε άστρο προκύπτει από την
προσαρμογή πολυωνύμου στις μετρήσεις μια τιμή οριζόντιας γωνίας και χρόνου
UTC για σταθερό z για όλα τα άστρα. Επομένως, δεν είναι απαραίτητο να γίνουν
μετρήσεις πίεσης και θερμοκρασίας, ώστε να γίνει ο κατάλληλος υπολογισμός και
η διόρθωση των μετρημένων κατακόρυφων γωνιών από την διάθλαση και έτσι η
μετρητική και υπολογιστική διαδικασία απαλλάσσεται από έναν σημαντικό
παράγοντα αβεβαιότητας.
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8.2 Η γεωμετρία των παρατηρήσεων και επιλογή των άστρων
Η γεωμετρία των παρατηρούμενων άστρων διαπιστώνεται ότι αποτελεί
καθοριστικό παράγοντα για την ακρίβεια προσδιορισμού των αστρονομικών
συντεταγμένων και αποτελεί ένα θέμα προς εξέταση, στο οποίο δεν μπορεί να δοθεί
μονοσήμαντη απάντηση. Όπως ήταν γνωστό εκ των προτέρων από τις ανεξάρτητες
μεθόδους, για τον προσδιορισμό του πλάτους Φ χωρίς την χρήση χρόνου παρατήρησης
οι ευνοϊκότερες συνθήκες παρατήρησης των άστρων είναι τη στιγμή της μεσημβρινής
διάβασης, καθώς στην περίπτωση αυτή, το σημαντικότερο σφάλμα που προέρχεται από
τη διάθλαση, αλλάζει πρόσημο εκατέρωθεν του ζενίθ και μπορεί να απαλειφθεί με
παρατηρήσεις ζευγών αστέρων που να μεσουρανούν συμμετρικά ως προς το ζενίθ,
δηλαδή όταν Α=0° ή Α=180°. Όταν ο προσδιορισμός του πλάτους Φ γίνεται μέσω της
ωριαίας γωνίας (με μέτρηση του χρόνου) οι ευνοϊκότερες θέσεις είναι οι θέσεις
μέγιστης αποχής, στις οποίες, όμως, δεν μπορεί να προσδιοριστεί το μήκος Λ.
Αντίστοιχα, ο προσδιορισμός του μήκους ευνοείται όταν γίνονται παρατηρήσεις σε
ζεύγη άστρων, ανατολικά και δυτικά του μεσημβρινού, τη στιγμή της διάβασής τους
από τον πρωτεύοντα κατακόρυφο κύκλο, επειδή το πρόσημο των σφαλμάτων που
οφείλονται στο δz και δΦ αλλάζει εκατέρωθεν του μεσημβρινού.
Με την εφαρμογή της μεθόδου του ταυτόχρονου προσδιορισμού, έγινε ποσοτική
εκτίμηση της επίδρασης των σφαλμάτων που υπεισέρχονται στο σύστημα επίλυσης,
λόγω μη ευνοϊκής θέσης και γεωμετρικής κατανομής των άστρων είτε για τον
προσδιορισμό του Φ είτε για τον προσδιορισμό του Λ, καθώς στην περίπτωση αυτή δεν
έγινε επιλογή άστρων με βάση τα κριτήρια του ανεξάρτητου προσδιορισμού. Αντίθετα,
τα άστρα που συμμετείχαν στην ενιαία επίλυση, επιλέχθηκαν έτσι ώστε η μεταξύ τους
γεωμετρική συσχέτιση να οδηγεί σε ευσταθές σύστημα, με κριτήριο ο δείκτης
κατάστασής του πίνακα Ν του κανονικού συστήματος να είναι κοντά στη μονάδα.
Διαπιστώθηκε ότι η μέθοδος είναι επιτυχής, καθώς οι τιμές των αγνώστων, που
προκύπτουν από την επίλυση, είναι λογικές. Παρόλα αυτά, οι αβεβαιότητες των
αγνώστων είναι μεγάλες σε σχέση με τις μεθόδους ανεξάρτητου προσδιορισμού του Φ
και Λ (της τάξης των 2 δευτερολέπτων τόξου), όταν στην επίλυση συμμετέχουν και τα
δώδεκα άστρα.
Με την επεξεργασία των πραγματικών παρατηρήσεων, σε μια προσπάθεια
αναζήτησης της αιτίας που τα σφάλματα προκύπτουν μεγάλα, καταλήξαμε στο
συμπέρασμα ότι η τροχιά κάθε άστρου επηρεάζει ριζικά την επίδραση του σφάλματος
χρόνου στην αβεβαιότητα προσδιορισμού του αζιμουθίου για το άστρο αυτό και, κατ'
επέκταση, στην αβεβαιότητα προσδιορισμού του Φ και Λ. Δηλαδή, για τα άστρα που
παρατηρούνται κοντά στο μεσημβρινό, εκεί όπου η τροχιά τους έχει πολύ μικρή κλίση,
μικρό σφάλμα στο χρόνο οδηγεί σε μεγαλύτερο σφάλμα στον αζιμούθιο, ενώ δεν
συμβαίνει το ίδιο στα άστρα που παρατηρούνται κοντά στον πρωτεύοντα κατακόρυφο
κύκλο. Έτσι, επειδή η επίλυση είναι ενιαία, το σφάλμα στο χρόνο, που είναι
μεγαλύτερο στα άστρα κοντά στον μεσημβρινό, επιδρά αρνητικά και στον προσδιορισμό
του Φ, εκτός από το Λ. Αντίθετα, στις ανεξάρτητες μεθόδου προσδιορισμού του Φ,
όπου δεν μετράται ο χρόνος, οι ευνοϊκές συνθήκες είναι κοντά στον μεσημβρινό, όπως
εξηγήθηκε παραπάνω. Ο κύριος λόγος, λοιπόν, της ύπαρξης μεγάλων σφαλμάτων είναι
η γεωμετρία της τροχιάς των άστρων. Η λύση μπορεί να βελτιωθεί με τον αποκλεισμό
των άστρων στις ''επικίνδυνες'' περιοχές, κρατώντας έξι άστρα, με σφάλματα της τάξης
του ενός δευτερολέπτου τόξου.
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8.3 Προτάσεις
Προτείνεται η παρατήρηση λιγότερων άστρων, αντί για δώδεκα, συμμετρικών ως
προς το μεσημβρινό, με αποφυγή των προβληματικών αζιμουθίων, δηλαδή κοντά στο
μεσημβρινό και τις θέσεις μέγιστης αποχής. Η διαδικασία του προγραμματισμού και των
παρατηρήσεων θα είναι, σε αυτή την περίπτωση, λιγότερο χρονοβόρα και ο
υπολογιστικός φόρτος στο στάδιο της επεξεργασίας των μετρήσεων θα μειωθεί.
Επιπλέον, η ακρίβεια προσδιορισμού των αγνώστων θα βελτιωθεί, όπως έχει ήδη
αποδειχθεί από την επίλυση με έξι άστρα της δεύτερης σειράς παρατηρήσεων. Έτσι, σε
λιγότερο χρόνο και με λιγότερο κόπο, μπορούν να επιτευχθούν καλύτερα
αποτελέσματα.
Σε συνάρτηση με το προηγούμενο, προτείνεται να γίνουν παρατηρήσεις άστρων
με διαφορετική συμμετρία από αυτή που τελικά επιλέχθηκε (15°, 45°, 75°) και να
επανεξεταστεί το κριτήριο ευστάθειας του πίνακα Ν του κανονικού συστήματος
χρησιμοποιώντας διαφορετικές τιμές ζενίθιας απόστασης.
Επιπλέον, θα μπορούσε να γίνει εργαστηριακός έλεγχος του σφάλματος
σκόπευσης του παρατηρητή, εκτός από τον αντίστοιχο έλεγχο του χρόνου
καθυστέρησης, με την τροποποίηση της ήδη υπάρχουσας διάταξης για τον έλεγχο της
αντίδρασης του παρατηρητή. Αυτό θα μπορούσε να βοηθήσει στην καλύτερη εκτίμηση
του apriori σφάλματος της μονάδας βάρους και επομένως, σε περισσότερο ρεαλιστική
εκτίμηση της ακρίβειας της μεθόδου.
Θα ήταν χρήσιμο, τέλος, η διαδικασία επιλογής του βέλτιστου βαθμού των
πολυωνύμων προσαρμογής στις μετρήσεις να γίνει πλήρως αυτοματοποιημένη, καθώς
παίζει βασικό ρόλο στους υπολογισμούς και στην ακρίβεια των τελικών αποτελεσμάτων.
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Παράρτημα
Κώδικες Matlab
Αλγόριθμος επίλυσης-συνόρθωσης adjustment.m
% Eisagwgh twn stoixeiwn twn astrwn apo to arxeio stars_obs_131112_meta.txt
stars=importdata('stars_obs_131112_meta.txt');
format long g
% Dedomena
F=37+58/60;
L=23+47/60;
Z=30;
n_metr=12;
m_param=3;
r=n_metr-m_param;
group=stars(:,1);
tyc_name1=stars(:,2);
tyc_name2=stars(:,3);
a=stars(:,4);
d=stars(:,5);
A_nom=zeros(n_metr,1);
sigma_A_nom=zeros(n_metr,1);
P=zeros(n_metr,n_metr);
A=zeros(n_metr,3);
fid=fopen('synorthwsh_131112_280213.txt','w');
fprintf(fid,'13 November 2012 \nSynorthwsh pragmatikwn parathrhsewn \nF=%7.8f degrees L=
%7.8f degrees Z=%4.2f degrees \n',F,L,Z);
fprintf(fid,'Epilisi me %2.0f astra\n',n_metr);
fid2=fopen('stars_obs_131112_meta_new_280213.txt','w');
% Ypologismoi
% Ginetai prosarmogh poluwnumou stis metrhseis me th synarthsh fit.m
[A_new,sigma_hz,sf20,UTC,sigma_utc]=fit(Z,n_metr);
p=sf20(4,1);
fprintf(fid,'\ns0,apriori=%4.3f (") \n',p*3600);
fprintf(fid2,'group\t
tyc_name\t
RA(h)\t
DEC(deg)\t
A_new(deg)\t
Z(deg)\t
A_nom(deg)
\n\n');

UTC(sec)\t

for n=1:n_metr
%Kaleitai h sunarthsh A_nominal.m gia ton ypologismo ths proswrinhs timhs
%tou Azimouthiou tou astrou
A_nom(n,1)=A_nominal(UTC(n,1),F,L,a(n,1),d(n,1));
fprintf(fid2,'%2.0f\t %5.0f %5.0f\t %12.8f\t %12.8f\t %8.3f,%4.3f\t %8.5f,%6.5f\t
%3.0f\t
%8.5f\n',group(n),tyc_name1(n),tyc_name2(n),a(n)/15,d(n),UTC(n),sigma_utc(n),A_new(n),sig
ma_hz(n),Z,A_nom(n));
for m=1:n_metr
if n==m
P(n,m)=(p*p/(sf20(n,1)*sf20(n,1)));
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else
P(n,m)=0;
end
end
A(n,1)=sind(A_nom(n,1))*cotd(Z);
A(n,2)=cosd(F)*(tand(F)-cosd(A_nom(n,1))*cotd(Z));
A(n,3)=1;
end
fclose(fid2);
At=transpose(A);
N=At*P*A;
ixnos=N(1,1)+N(2,2)+N(3,3);
idiotimes=eig(N);
logos_idiotimwn=max(idiotimes)/min(idiotimes);
Nin=cholesky_inversion(N);
dl=A_new-A_nom;
dx=Nin*At*P*dl;
dF=dx(1);
dL=dx(2);
da=dx(3);
u=A*dx-dl;
ut=transpose(u);
s0=sqrt((ut*P*u)/r);
Vx=(s0^2)*Nin;
sigma_F=sqrt(Vx(1,1));
sigma_L=sqrt(Vx(2,2));
sigma_a=sqrt(Vx(3,3));
F_teliko=F+dF;
L_teliko=L+dL;
[F_deg,F_min,F_sec,L_deg,L_min,L_sec]=dd_to_dms(F_teliko,L_teliko);
fprintf(fid,'\n\ndl=');
fprintf(fid,'\n %9.6f ',dl);
fprintf(fid,'\n\nA=');
fprintf(fid,'\n %9.6f\t %9.6f\t %9.6f',A');
fprintf(fid,'\n\nP=');
fprintf(fid,'\n%4f\t%4f\t%4f\t%4f\t%4f\t%4f\t%4f\t%4f\t%4f\t%4f\t%4f\t%4f',P);
fprintf(fid,'\n\nN=');
fprintf(fid,'\n %9.6f\t %9.6f\t %9.6f\t',N);
fprintf(fid,'\n\nIxnos=%6f',ixnos);
fprintf(fid,'\nLogos Idiotimwn=%6f',logos_idiotimwn);
fprintf(fid,'\ns0,aposteriori=%4.3f (") \n',s0*3600);
fprintf(fid,'\n\ndF=%5.2f, %5.2f (") \ndL=%5.2f, %5.2f (") \nda=%5.2f, %5.2f
(")\n',dF*3600,sigma_F*3600,dL*3600,sigma_L*3600,da*3600,sigma_a*3600);
fprintf(fid,'\nu(")=');
fprintf(fid,'\n %5.3f ',u*3600);
fprintf(fid,'\n\nVx,aposteriori=');
fprintf(fid,'\n %9.6f\t %9.6f\t %9.6f',Vx*3600*3600);
fprintf(fid,' (as^2)');
fprintf(fid,'\n\nF_teliko(dms)=%2.0f %2.0f %5.3f, %5.3f',F_deg,F_min,F_sec,sigma_F*3600);
fprintf(fid,'\nL_teliko(dms)=%2.0f %2.0f %5.3f, %5.3f\n',L_deg,L_min,L_sec,sigma_L*3600);
fclose(fid);
figure (1)
x=1:n_metr;
y=u*3600;
bar(x,y,0.1,'r')
grid
xlabel('n')
ylabel('u(")')
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Aλγόριθμος προσαρμογής πολυωνύμων 3ου βαθμού fit.m
fid3=fopen('fitting_results_280213_5ou_vathmou.txt','w');
fprintf(fid3,'Apotelesmata prosarmoghs kampulhs gia kathe astro\n');
fprintf(fid3,'Symmetexoun %2.0f astra\n',n_metr);
pf=1;
UTC=zeros(n_metr,1);
A_metr=zeros(n_metr,1);
sigma_h=zeros(n_metr,1);
sigma_utc=zeros(n_metr,1);
sigma_t=zeros(n_metr,1);
len=zeros(n_metr,1);
sf20=zeros(n_metr,1);
for k=1:n_metr
fprintf(fid3,'\nStar %d\n',k);
myfilename=sprintf('star_%d.txt',k);
mydata{k}=importdata(myfilename);
obs=mydata{k};
zen=obs(:,4);
hz=obs(:,3);
time=obs(:,2)/100;
start_zen=obs(1,4);
start_hz=obs(1,3);
start_time=obs(1,2)/100;
len(k,1)=length(obs);
rf=len(k,1)-6;
z=zeros(len(k,1),1);
h=zeros(len(k,1),1);
t=zeros(len(k,1),1);
l1=zeros(len(k,1),1);
l2=zeros(len(k,1),1);
Af=zeros(len(k,1),4);
Bf=zeros(len(k,1),6);
Pf=zeros(len(k,1),len(k,1));
% ARXIKOI YPOLOGISMOI PINAKWN A, B, xf1, xf2, s0, s02, Vxf1, Vxf2
for i=1:len(k,1)
z(i,1)=zen(i,1)-start_zen;
h(i,1)=hz(i,1)-start_hz;
t(i,1)=time(i,1)-start_time;
l1(i,1)=t(i,1);
l2(i,1)=h(i,1);
Af(i,1)=z(i,1)*z(i,1)*z(i,1);
Af(i,2)=z(i,1)*z(i,1);
Af(i,3)=z(i,1);
Af(i,4)=1;
Bf(i,1)=t(i,1)*t(i,1)*t(i,1)*t(i,1)*t(i,1);
Bf(i,2)=t(i,1)*t(i,1)*t(i,1)*t(i,1);
Bf(i,3)=t(i,1)*t(i,1)*t(i,1);
Bf(i,4)=t(i,1)*t(i,1);
Bf(i,5)=t(i,1);
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Bf(i,6)=1;
for j=1:len(k,1)
if i==j
Pf(i,j)=pf;
else
Pf(i,j)=0;
end
end
end
Aft=transpose(Af);
Nf=Aft*Pf*Af;
Bft=transpose(Bf);
Nf2=Bft*Pf*Bf;
Nfin=cholesky_inversion(Nf);
Nfin2=cholesky_inversion(Nf2);
xf=Nfin*Aft*Pf*l1;
xf2=Nfin2*Bft*Pf*l2;
uf=Af*xf-l1;
uft=transpose(uf);
sf0=sqrt((uft*Pf*uf)/(rf-2));
uf2=Bf*xf2-l2;
uf2t=transpose(uf2);
sf20(k,1)=sqrt((uf2t*Pf*uf2)/rf);
%
%

YPOLOGISMOS TWN YPOLOIPWN TWN METRHSEWN KAI ELEGXOS AN BRISKONTAI STO
DIASTHMA [-s0,+s0]
sumuf=0;
sumuf2=0;
fprintf(fid3,'\nA/A

utime(sec)

uhz(")\n');

figure (k)
x=1:len(k,1);
y=uf*3600;
bar(x,y,0.6,'r')
grid
xlabel('n')
ylabel('u('')')
for v=1:len(k,1)
sumuf=sumuf+uf(v,1);
sumuf2=sumuf2+uf2(v,1);
end
mean_uf=sumuf/len(k,1);
mean_uf2=sumuf2/len(k,1);
sumuf=0;
sumuf2=0;
for v=1:len(k,1)
sumuf=sumuf+(uf(v,1)-mean_uf)*(uf(v,1)-mean_uf);
sumuf2=sumuf2+(uf2(v,1)-mean_uf2)*(uf2(v,1)-mean_uf2);
end
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std_uf=sqrt(sumuf/(len(k,1)-1));
std_uf2=sqrt(sumuf2/(len(k,1)-1));
flag=zeros(len(k,1),1);
e=0;
for v=1:len(k,1)
if ((abs(uf(v,1))<=abs(std_uf))&(abs(uf2(v,1))<=abs(std_uf2)))
flag(v,1)=1;
e=e+1;
end
fprintf(fid3,'%3.0f \t %5.4f \t %4.3f \t %1.0f
\n',v,uf(v,1),uf2(v,1)*3600,flag(v,1));
end
fprintf(fid3,'\nst=%5.4f sec',sf0);
fprintf(fid3,'\nsut=%5.4f sec\n',std_uf);
fprintf(fid3,'\nshz=%4.3f (")',sf20(k,1)*3600);
fprintf(fid3,'\nsuhz=%4.3f (")\n\n',std_uf2*3600);
fprintf(fid3,'\nMeta ton apokleismo twn astoxwn parathrhsewn, emeinan e=%2.0f
''kales'' parathrhseis \n',e);
% EK NEOY EPILYSH TOY SYSTHMATOS ME TH XRHSH MONO TWN PARATHRHSEWN POY PERNOYN TON
PARAPANW ELEGXO
Af=zeros(e,4);
Bf=zeros(e,6);
l1=zeros(e,1);
l2=zeros(e,1);
uf=zeros(e,1);
uft=zeros(1,e);
uf2=zeros(e,1);
uf2t=zeros(1,e);
Pf=zeros(e,e);
rf=e-6;
i2=0;
for g=1:len(k,1)
if (flag(g,1)==1)
i2=i2+1;
Af(i2,1)=z(g,1)*z(g,1)*z(g,1);
Af(i2,2)=z(g,1)*z(g,1);
Af(i2,3)=z(g,1);
Af(i2,4)=1;
Bf(i2,1)=t(g,1)*t(g,1)*t(g,1)*t(g,1)*t(g,1);
Bf(i2,2)=t(g,1)*t(g,1)*t(g,1)*t(g,1);
Bf(i2,3)=t(g,1)*t(g,1)*t(g,1);
Bf(i2,4)=t(g,1)*t(g,1);
Bf(i2,5)=t(g,1);
Bf(i2,6)=1;
l1(i2,1)=t(g,1);
l2(i2,1)=h(g,1);
end
end
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for i=1:e
for j=1:e
if i==j
Pf(i,j)=pf;
else
Pf(i,j)=0;
end
end
end
Aft=transpose(Af);
Nf=Aft*Pf*Af;
Bft=transpose(Bf);
Nf2=Bft*Pf*Bf;
Nfin=cholesky_inversion(Nf);
Nfin2=cholesky_inversion(Nf2);
xf=Nfin*Aft*Pf*l1;
xf2=Nfin2*Bft*Pf*l2;
a1=xf(1,1);
a2=xf(2,1);
a3=xf(3,1);
a4=xf(4,1);
b1=xf2(1,1);
b2=xf2(2,1);
b3=xf2(3,1);
b4=xf2(4,1);
b5=xf2(5,1);
b6=xf2(6,1);
uf=Af*xf-l1;
uft=transpose(uf);
sf0=sqrt((uft*Pf*uf)/(rf-2));
Vxf=(sf0^2)*Nfin;
sigma_a1=sqrt(Vxf(1,1));
sigma_a2=sqrt(Vxf(2,2));
sigma_a3=sqrt(Vxf(3,3));
sigma_a4=sqrt(Vxf(4,4));
uf2=Bf*xf2-l2;
uf2t=transpose(uf2);
sf20(k,1)=sqrt((uf2t*Pf*uf2)/rf);
Vxf2=(sf20(k,1)^2)*Nfin2;
sigma_b1=sqrt(Vxf2(1,1));
sigma_b2=sqrt(Vxf2(2,2));
sigma_b3=sqrt(Vxf2(3,3));
sigma_b4=sqrt(Vxf2(4,4));
sigma_b5=sqrt(Vxf2(5,5));
sigma_b6=sqrt(Vxf2(6,6));
if k==7
figure (k)
x=1:e;
y=uf;
bar(x,y,0.6,'r')
grid
xlabel('observations star 7')
ylabel('ut(sec)')
figure (k+1)
y=uf2*3600;
bar(x,y,0.6,'r')
grid
xlabel('observations star 7')
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ylabel('uhz(")')
figure (k+2)
plot(zen,hz,'.');
grid
xlabel('observed zenith angle (deg)')
ylabel('observed horizontal angle (deg)')
figure (k+3)
plot(time*100,zen,'.');
grid
xlabel('observed time UTC (sec)')
ylabel('observed zenith angle (deg)')
end
zenith=Z-start_zen;
t_metr=a1;
H_metr=b1;
for y=2:4
t_metr=t_metr*zenith+xf(y,1);
end
for w=2:6
H_metr=H_metr*t_metr+xf2(w,1);
end
UTC(k,1)=(start_time+t_metr)*100;
A_metr(k,1)=start_hz+H_metr;
J=[zenith*zenith*zenith zenith*zenith zenith 1];
Jt=transpose(J);
Vt=J*Vxf*Jt;
sigma_t(k,1)=sqrt(Vt);
Jh=[t_metr*t_metr*t_metr*t_metr*t_metr t_metr*t_metr*t_metr*t_metr
t_metr*t_metr*t_metr t_metr*t_metr t_metr 1];
Jht=transpose(Jh);
Vh=Jh*Vxf2*Jht;
sigma_h(k,1)=sqrt(Vh);
sigma_utc(k,1)=sigma_t(k,1)*100;
fprintf(fid3,'\na1=%7.8f, %7.8f\na2=%7.8f, %7.8f\na3=%7.8f, %7.8f\na4=%7.8f,
%7.8f\n\n',a1,sigma_a1,a2,sigma_a2,a3,sigma_a3,a4,sigma_a4);
fprintf(fid3,'\nst,aposteriori=% 5.4f sec',sf0);
fprintf(fid3,'\n\nVx,aposteriori=');
fprintf(fid3,'\n% 9.6f \t %9.6f \t %9.6f \t %9.6f \t %9.6f \t %9.6f',Vxf);
fprintf(fid3,'\n\nb1=%7.8f, %7.8f\nb2=%7.8f, %7.8f\nb3=%7.8f, %7.8f\nb4=%7.8f,
%7.8f\nb5=%7.8f, %7.8f\nb6=%7.8f,
%7.8f\n\n',b1,sigma_b1,b2,sigma_b2,b3,sigma_b3,b4,sigma_b4,b5,sigma_b5,b6,sigma_b6);
fprintf(fid3,'\nshz,aposteriori=% 4.3f (")',sf20(k,1)*3600);
fprintf(fid3,'\n\nVx2,aposteriori=');
fprintf(fid3,'\n %9.6f \t %9.6f \t %9.6f \t %9.6f \t %9.6f \t %9.6f',Vxf2);
fprintf(fid3,'\n\nA_metr=%9.5f, %7.5f deg\nUTC=%9.3f, %4.3f
sec\n',A_metr(k,1),sigma_h(k,1),UTC(k,1),sigma_utc(k,1));
%figure(k)
%plot(z,h)
end
fclose(fid3);
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Αλγόριθμος υπολογισμού προσωρινού αζιμουθίου A_nominal.m
function [ A_nom ] = A_nominal( UTC,F0,L0,a,d)
%ypologismos ths proswrinhs timhs tou Azimouthiou tou astrou apo tis
%proswrines times tou F kai tou L, apo ta a kai d tou astrou opws
%diavasthkan apo to skymap kai apo to xrono diavashs tou astrou apo
%zenithia apostash ish me 30 moires.
UTC=UTC/3600;
gast=GAST(UTC);
h=gast*15-a+L0;
delta_a=0.32*cosd(F0)*cosd(h)/cosd(d);
delta_d=0.32*cosd(F0)*sind(h)*sind(d);
a=a+delta_a/3600;
d=d+delta_d/3600;
h=gast*15-a+L0;
dx=-sind(h);
dy=cosd(F0)*tand(d)-(sind(F0)*cosd(h));
A_nom=atand(dx/dy);
%Diereunhsh gia to tokso efaptomenhs
if dx>0&dy>0
A_nom=A_nom;
elseif dx>0&dy<0
A_nom=A_nom+180;
elseif dx<0&dy<0
A_nom=A_nom+180;
else
A_nom=A_nom+360;
end
end

Αλγόριθμος μετατροπής χρόνου UTC σε GAST.m
function[gast]=GAST(UTC)
%metatroph xronou apo UTC se GAST
%date:13 November 2012
%pragmatikes parathrhseis
%arxikes times
GMST_0hUT1=3.500694833;
f=1.00273790935;
DUT=0.3305315;
EQE_0H=0.7820;
EQE_24H=0.7848;
%ypologismoi
UT1=UTC+DUT/3600;
GMST=UT1*f+GMST_0hUT1;
EQE=(UT1/24)*(EQE_24H-EQE_0H)+EQE_0H;
gast=GMST+EQE/3600;
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Αλγόριθμος αναγωγής συντεταγμένων στο Μέσο Πόλο cio.m
function [ F_cio,L_cio] = cio( F_teliko,L_teliko )
%Anagwgi sto meso polo
%Date: 13 November 2012
xp=0.133353/3600;
yp=0.305818/3600;
%Date: 02 July 2012
% xp=0.095410;
% yp=0.409193;
DF_cio=xp*cosd(L_teliko)-yp*sind(L_teliko);
DL_cio=xp*sind(L_teliko)-yp*cosd(L_teliko)*tand(F_teliko);
F_cio=F_teliko-DF_cio;
L_cio=L_teliko-DL_cio;
end

Αλγόριθμος αντιστροφής πίνακα cholesky_inversion.m
function [B] = cholesky_inversion(A)
% Antistrofh pinaka me th methodo cholesky
n=length(A);
% PINAKAS G
G = zeros(n,n);
for i = 1:n
G(i,i) = sqrt(A(i,i) - G(:,i)'*G(:,i));
for j = (i+1):n
G(i,j) = (A(i,j) - G(:,i)'*G(:,j))/G(i,i);
end
end
% PINAKAS D
D = zeros(n,n);
for i = 1:n
D(i,i) = 1/G(i,i);
for j = (i+1):n
D(i,j) = -(D(i,:)*G(:,j))/G(j,j);
end
end
% PINAKAS B
B = zeros(n,n);
for i = 1:n
B(i,i) = D(i,:)*D(i,:)';
for j = (i+1):n
B(i,j) = D(i,:)*D(j,:)';
B(j,i) = B(i,j);
end
end
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Αλγόριθμος εύρεσης υποψήφιων άστρων προς σκόπευση star_choice.m
Ypologismos (a,d), diorthwsh logw idias kinhshs tou astrou
%kai euresh upopshfiwn astrwn pros skopeush mesa apo ton katalogo Tycho2.
%Date: 13 november 2012
dd=input('Dwse sfalma apoklishs se moires:');
F=37.975000;
L=23.776940;
A=15;Z=30;
fid=fopen('candidate_stars.txt','a');
fprintf(fid,'\nDate: 13 november 2012');
fprintf(fid,'\nF=%9.6f degrees, L=%9.6f degrees, Z=%2.0f degrees, dd=%4.2f
degrees\n',F,L,Z,dd);
fclose(fid);
Tycho=importdata('Tycho2_astro.txt');
Nutation=importdata('nutation80.txt');
for i=1:12
[d,h]=ishmerines(A,Z,F);
p(i)=klish(F,Z,d);
dZ(i)=dd*cosd(p(i));
dA(i)=dZ(i)*cotd(p(i));
dh(i)=(dZ(i)/sind(p(i)))/15;
UTC=15;
gast=GAST(UTC);
a1(i)=gast+L/15-h;
if a1(i)>=24
a1(i)=a1(i)-24;
elseif a1(i)<=0
a1(i)=a1(i)+24;
end
a2(i)=a1(i)+7;
if a2(i)>=24
a2(i)=a2(i)-24;
end
t1=DT(UTC);
fid=fopen('candidate_stars.txt','a');
fprintf(fid,'\nOmada %2.0f \nA=%3.1f degrees \nd=%6f degrees \nh=%6f hours \np=%6f
degrees \ndZ=%6f degrees \ndA=%6f degrees \ndh=%6f hours \ndd=%4.2f degrees
\n',i,A,d,h,p(i),dZ(i),dA(i),dh(i),dd);
fprintf(fid,'Start a:%6f hours \n',a1(i));
fprintf(fid,'End a:%6f hours \n\n',a2(i));
fprintf(fid,'Stars found in rows: \n');
fclose(fid);
k=0;
for j=1:12241
a1_pm(j,i)=Tycho(j,3)+Tycho(j,5)*t1/(3.6*10^6);
d1_pm(j,i)=Tycho(j,4)+Tycho(j,6)*t1/(3.6*10^6);
[a_new,d_new]=anagwgi(t1,Nutation,a1_pm(j,i),d1_pm(j,i));
if (a_new>=0&a_new<=(a2(i)+abs(dh))*15)|a_new>=(a1(i)-abs(dh))*15;
if d_new>=d-dd & d_new<=d+dd;
if Tycho(j,7)<=5.1;
row=j;
synhm=(cosd(Z)-sind(d_new)*sind(F))/(cosd(d_new)*cosd(F));
if abs(synhm)<=1
h_new=acosd(synhm);
if A>=0 & A<=180
% Anatoliko trigwno thesis
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if h_new>0 & h_new<=180
h_new=360-h_new;
end
elseif A>180 & A<=360
% Dutiko trigwno thesis
if h_new>180 & h_new<360
h_new=360-h_new;
end
end
t_astrou=T_ASTROU(a_new,h_new,L);
number=(sind(d_new)*cosd(F)cosd(d_new)*sind(F)*cosd(h_new))/sind(Z);
if abs(number)<=1
A_new=acosd((sind(d_new)*cosd(F)cosd(d_new)*sind(F)*cosd(h_new))/sind(Z));
if h_new>0 & h_new<=180
if A_new>0 & A_new<=180
A_new=360-A_new;
end
elseif h_new>180 & h_new<=360
if A_new>180 & A_new<=360
A_new=360-A_new;
end
end
else
A_new=999999;
end
fid=fopen('candidate_stars_teliko.txt','a');
fprintf(fid,'r=%2.0f, %5.0f %5.0f
%6f d %6f d %6.3f
%6f h h_new=%6f A_new=%6f d
\n',row,Tycho(j,1),Tycho(j,2),a_new,d_new,Tycho(j,7),t_astrou,h_new/15,A_new);
fclose(fid);

UTC=

%Filtro gia na emfanizontai ta astra pou ta
%azimouthia tous apexoun to polu 10 moires apo thn
%tupikh timh
if abs(A_new-A)<=15.00000000000
fid=fopen('candidate_stars_filter.txt','a');
fprintf(fid,'%2.0f %5.0f %5.0f %10.6f %10.6f

%6.3f

%10.6f

%10.6f %10.6f
\n',i,Tycho(j,1),Tycho(j,2),a_new,d_new,Tycho(j,7),t_astrou,h_new/15,A_new);
fclose(fid);
end
k=k+1;
end
end
end
end
end
fid=fopen('candidate_stars.txt','a');
fprintf(fid,'Total stars found: %4.0f \n',k);
fclose(fid);
A=A+30;
k(i)=k;
end
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Αλγόριθμος μετατροπής οριζόντιων συντεταγμένων σε ισημερινές
ishmerines.m
function[d,h_hours]=ishmerines(A,Z,F)
%Metatroph orizontiwn syntetagmenwn se ishmerines
d=asind(cosd(Z)*sind(F)+sind(Z)*cosd(F)*cosd(A));
h=atand(-sind(Z)*sind(A)/(cosd(Z)*cosd(F)-sind(Z)*sind(F)*cosd(A)));
h_hours=h/15.0;
%Diereunhsh toksou efaptomenhs
dx=-sind(Z)*sind(A);
dy=cosd(Z)*cosd(F)-sind(Z)*sind(F)*cosd(A);
if dx>0&dy>0
h_hours=h_hours;
elseif dx>0&dy<0
h_hours=h_hours+12;
elseif dx<0&dy<0
h_hours=h_hours+12;
else
h_hours=h_hours+24;
end

Αλγόριθμος μετατροπής ορθής αναφοράς σε UTC T_ASTROU.m
function [ t_astrou ] =T_ASTROU(a_new,h,L )
%Metatroph apo orthh anafora astrou se UTC
%
%date:13 november 2012
%
%arxikes times
GMST_0hUT1=3.500694833;
f=1.00273790935;
DUT=0.3306929;
EQE=0.7820;
%
%ypologismoi
gast=(a_new-L+h)/15-EQE/3600;
dg=gast-GMST_0hUT1;
if dg<0
dg=dg+24;
elseif dg>24
dg=dg-24;
end
UT1=dg/f;
t_astrou=UT1-DUT/3600;
end

Αλγόριθμος υπολογισμού Ιουλιανής ημέρας DT.m
function [t1] =DT(UTC)
%Ypologismos arithmou ioulianhs hmeras apo thn hmeromhnia
%date: 13 november 2012
%
%
%arxikes times:
TT=UTC+(34+32.184)/3600;
Y=2012;
M=11;
D=13+TT/24;
J2000=2451545;
%
%Ypologismoi:
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A=fix(Y/100);
B=2-A+fix(A/4);
JDtt=fix(365.25*(Y+4716))+fix(30.6001*(M+1))+D+B-1524.5;
t1=(JDtt-J2000)/365.25;
end

Αλγόριθμος αναγωγής για την κλόνηση anagwgi.m
function [a_new,d_new] =anagwgi(t,Nutation,a1_pm,d1_pm)
t=t/100;
zeta=(2.5976176+2306.0809506*t+0.3019015*(t^2)+0.0179663*(t^3)-0.0000327*(t^4)0.0000002*(t^5))/3600;
theta=(2004.1917476*t-0.4269353*(t^2)-0.0418251*(t^3)-0.0000601*(t^4)0.0000001*(t^5))/3600;
zed=(-2.5976176+2306.0803226*t+1.0947790*(t^2)+0.0182273*(t^3)+0.0000470*(t^4)0.0000003*(t^5))/3600;
P1=[cosd(zed) -sind(zed) 0
sind(zed) cosd(zed) 0
0 0 1];
P2=[cosd(theta) 0 -sind(theta)
0 1 0
sind(theta) 0 cosd(theta)];
P3=[cosd(zeta) -sind(zeta) 0
sind(zeta) cosd(zeta) 0
0 0 1];
P=P1*P2*P3;
e0=23.439291111111110-46.8150*t/3600-0.00059*(t^2)/3600+0.001813*(t^3)/3600;
c1=(1325*360+198.8673980555556)*t-fix((1325*360+198.8673980555556)*t/360)*360;
l= 134.9629813888889+c1+31.310*(t^2)/3600+0.064*(t^3)/3600;
if l>360
l=l-360;
elseif l<0
l=l+360;
end
c2=(99*360+359.05034)*t-fix((99*360+359.05034)*t/360)*360;
l1= 357.5277233333333+c2-0.577*(t^2)/3600-0.012*(t^3)/3600;
if l1>360
l1=l1-360;
elseif l<0
l1=l1+360;
end
c3=(1342*360+82.017538055555548)*t-fix((1342*360+82.017538055555548)*t/360)*360;
F= 93.271910277777778+c3-13.257*(t^2)/3600+0.011*(t^3)/3600;
if F>360
F=F-360;
elseif F<0
F=F+360;
end
c4=(1236*360+ 307.1114800000000)*t-fix((1236*360+ 307.1114800000000)*t/360)*360;
D=297.8503630555556+c4-6.891*(t^2)/3600+0.019*(t^3)/3600;
if D>360
D=D-360;
elseif D<0
D=D+360;
end
c5=(5*360+134.1362608333333)*t-fix((5*360+134.1362608333333)*t/360)*360;
W=125.0445222-c5+7.455*(t^2)/3600+0.008*(t^3)/3600;
if W>360
W=W-360;
elseif W<0
W=W+360;
end
dy=0;
de=0;
for i=1:63
gon=l*Nutation(i,3)+l1*Nutation(i,2)+F*Nutation(i,4)+D*Nutation(i,1)+W*Nutation(i,5);
dy=dy+(Nutation(i,6)/(10^4*3600)+Nutation(i,7)*t/(10^4*3600))*sind(gon);
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de=de+(Nutation(i,8)/(10^4*3600)+Nutation(i,9)*t/(10^4*3600))*cosd(gon);
end
e=e0+de;
N1=[1 0 0
0 cosd(e) -sind(e)
0 sind(e) cosd(e)];
N2=[cosd(dy) -sind(dy) 0
sind(dy) cosd(dy) 0
0 0 1];
N3=[1 0 0
0 cosd(e0) sind(e0)
0 -sind(e0) cosd(e0)];
N=N1*N2*N3;
R=N*P;
x=cosd(a1_pm)*cosd(d1_pm);
y=sind(a1_pm)*cosd(d1_pm);
z=sind(d1_pm);
X=[x
y
z];
X_new=R*X;
a_new=atand(X_new(2)/X_new(1));
if X_new(2)>0&X_new(1)>0
a_new=a_new;
elseif X_new(2)>0&X_new(1)<0
a_new=a_new+180;
elseif X_new(2)<0&X_new(1)<0
a_new=a_new+180;
else
a_new=a_new+360;
end
d_new=asind(X_new(3));

Αλγόριθμος υπολογισμού της κλίσης της τροχιάς του άστρου klish.m
function [p] = klish(F,Z,d)
%Ypologismos parallaktikhs gwnias (p) tou astrou sto trigwno theshs
%H gwnia (p) isoutai me th gwnia klishs (s) ths troxias tou astrou opws fainetai
%sto ouranio parathuro
%
p=acosd((sind(F)-cosd(Z)*sind(d))/(sind(Z)*cosd(d)));
end

Αλγόριθμος σχεδιασμού παρατήρησης observation.m
%Ypolosimos A kai h, 4 lepta prin to xrono
%parathrhshs tou kathe astrou
%%Date: 13 november 2012
F=37.975000;
L=23.776940;
%Sunthhkes pieshs se mbar kai thermokrasias se vathmous kelsiou
p=1024;
c=15;
stars_filter=importdata('candidate_stars_filter.txt');
fid=fopen('observation.txt','w');
for i=1:length(stars_filter)
t_astrou=stars_filter(i,7);
a_new=stars_filter(i,4);
d_new=stars_filter(i,5);
t_prin=t_astrou-4/60;
gast_prin=GAST(t_prin);
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h_prin=gast_prin*15-a_new+L;
if h_prin<0
h_prin=h_prin+360;
end
if h_prin>360
h_prin=h_prin-360;
end
dx=-cosd(d_new)*sind(h_prin);
dy=sind(d_new)*cosd(F)-cosd(d_new)*sind(F)*cosd(h_prin);
A_prin=atand(dx/dy);
%Dieureunhsh gia to tokso efaptomenhs:
if dx>0&dy>0
A_prin=A_prin;
elseif dx>0&dy<0
A_prin=A_prin+180;
elseif dx<0&dy<0
A_prin=A_prin+180;
else
A_prin=A_prin+360;
end
Z=asind(-cosd(d_new)*sind(h_prin)/sind(A_prin));
%Diorthwsh ths zenithias apostashs gia th diathlash
R0=60.34/3600*tand(Z)-0.0669/3600*(tand(Z))^3;
R=R0*(p/1013.25)*(273/(273+c));
Z=Z-R;
%Ta A_prin kai Z emfanizontai sto arxeio se monades grad!!
fprintf(fid,'%2.0f %5.0f %5.0f %10.6f %10.6f %5.3f %10.6f %10.6f %10.6f
%10.6f
\n',stars_filter(i,1),stars_filter(i,2),stars_filter(i,3),a_new,d_new,stars_filter(i,6),t
_prin,h_prin/15,A_prin*200/180,Z*200/180);
end
fclose(fid);
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