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Περίληψη
Η μελέτη

των

μετακινήσεων

τμημάτων

του

εδάφους

δίνει

την

δυνατότητα

παρακολούθησης της κινηματικής συμπεριφοράς τόσο του εδάφους όσο και των τεχνικών
έργων, που έχουν κατασκευαστεί πάνω ή και κάτω από αυτό. Για το σκοπό αυτό ιδρύονται
γεωδαιτικά δίκτυα ελέγχου, με σκοπό την ανίχνευση των (πιθανών) μετακινήσεων και την
παρακολούθηση της εξέλιξης τους, με στόχο την πρόληψη δυσμενών καταστάσεων. Η
ανάπτυξη της δορυφορικής γεωδαισίας δίνει νέες δυνατότητες στη μελέτη των
επιφανειακών μετακινήσεων. Σε συνδυασμό με γεωλογικά δεδομένα, η γεωδαιτική
πληροφορία που συλλέγεται, μπορεί να βοηθήσει στη καλύτερη κατανόηση των
φαινομένων, που προκαλούν τις εδαφικές κινήσεις για μια περιοχή.
Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η ίδρυση ενός δορυφορικού
δικτύου κατακόρυφου ελέγχου στην ευρύτερη περιοχή του λεκανοπεδίου Αττικής, με
σκοπό την ανίχνευση κατακόρυφων μετακινήσεων στην υπό μελέτη περιοχή. Στο πλαίσιο
αυτό ιδρύθηκε δορυφορικό δίκτυο ελέγχου με 14 κορυφές.

Από αυτές οι 11 είναι

τριγωνομετρικά σημεία, 2 είναι μόνιμοι σταθμοί αναφοράς (ΜΕΤ0, Διόνυσος) και 1 είναι
τριγωνομετρικό σημείο της ΣΑΤΜ-ΕΜΠ (LAMG). Πριν την έναρξη των μετρήσεων,
πραγματοποιήθηκε διαδικασία βελτιστοποίησης, για την επιλογή του πλήθους των προς
μέτρηση βάσεων του δικτύου και ακολούθησε ο προγραμματισμός των μετρήσεων πεδίου.
Στη συνέχεια, ακολούθησε η επεξεργασία των βάσεων, ο έλεγχος κλεισίματος τριγώνων
και η επίλυση του δικτύου με το πρόγραμμα Trimble Business Center (TBC) καθώς και με
κώδικα σε περιβάλλον Excel. Έτσι προσδιορίζονται οι τρισορθογώνιες καρτεσιανές
συντεταγμένες στο WGS84, καθώς και τα γεωμετρικά υψόμετρα στο GRS80 του
ΕΓΣΑ’87 και τα αντίστοιχα ορθομετρικά υψόμετρα, με παρεμβολή των μοντέλων
γεωειδούς EGM96 και EGM2008, με τις αβεβαιότητες τους.
Τέλος, πραγματοποιείται ανίχνευση των κατακόρυφων μετακινήσεων των κορυφών του
δικτύου και έλεγχος της σημαντικότητας τους για επίπεδο εμπιστοσύνης 95%. Ο έλεγχος
έγινε με σύγκριση των ορθομετρικών υψομέτρων των κορυφών όπως αυτά δόθηκαν από
τη ΓΥΣ και αυτών που προέκυψαν από την επίλυση του δικτύου το 2012, με χρήση του
μοντέλου γεωειδούς EGM96. Επίσης, γίνεται σύγκριση τεσσάρων γεωμετρικών
υψομέτρων από την επίλυση του δορυφορικού δικτύου κατακόρυφου ελέγχου το 2012 με
αυτά από παλαιότερες επιλύσεις

δικτύων στην περιοχή. Τέλος, η διπλωματική
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συμπληρώνεται με τα συμπεράσματα και τις προτάσεις που προέκυψαν κατά την
εκπονησή της.

Abstract
The study of the ground’s movements deals with the monitoring of its kinematic behavior
as well as that of the constructions established on its surface. For this purpose a geodetic
control network is established, and its elements are measured in more than one measuring
epochs in order to detect the (possible) displacements and thus prevent adverse situations.
The developments in satellite geodesy give new possibilities in the study of surface
displacements. In combination with geological data, the geodetic information collected
may help to better understand phenomena causing the ground’s movements.
This diploma thesis deals with the establishment of a vertical control network in the region
of Attica, in order to detect vertical displacements that may have occurred in this area. For
this purpose a control network consisting of 14 points was established. 11 of the network’s
points are points of the National first order control network, 2 are reference stations
(MET0, Dionysos) and 1 (LAMG) is established by the School of Rural and Surveying
Engineering of NTUA. The network’s elements (baselines between the network’s points)
were measured using two Trimble geodetic receivers. Before the beginning of the
measurements, an optimization process was performed in order to select the number of
baselines to be measured, followed by the scheduling of field measurements. 63 baselines
were measured in the field using the method of relative static positioning.
After the baselines processing and the control of the triangles’ closures, the network was
adjusted using the program Trimble Business Center (TBC) as well as programming in
Excel environment. 3D coordinates in WGS84, the geometric heights in GRS80 of
GGRS'87 and also the corresponding orthometric elevations, using the geoid models
EGM96 and EGM2008 were estimated, together with their standard deviations.
Finally the vertical displacements of the network’s points were determined and their
statistical significance was tested for 95% confidence level. The estimated statistically
significant vertical displacements range from 3cm up to 20cm. The conclusions withdrawn
and the suggestions made are finally presented.
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1.1 ΓΕΝΙΚΑ
Η μελέτη των μετακινήσεων τμημάτων της επιφάνειας του εδάφους δίνει την δυνατότητα
παρακολούθησης της κινηματικής συμπεριφοράς των περιοχών μελέτης και των τεχνικών
έργων, που βρίσκονται σε αυτή, με σκοπό την πρόληψη δυσμενών καταστάσεων, που
μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα κοινωνικό και οικονομικό κόστος.
Η ανάπτυξη της διαστημικής τεχνολογίας και της δορυφορικής γεωδαισίας τις δύο
τελευταίες δεκαετίες έδωσε νέες δυνατότητες στη μελέτη των επιφανειακών μετακινήσεων
του εδάφους. Σε συνδυασμό με γεωλογικά δεδομένα, η γεωδαιτική πληροφορία που
συλλέγεται μπορεί να βοηθήσει στη καλύτερη κατανόηση των φυσικών φαινομένων που
επηρεάζουν τις κινήσεις σε μια περιοχή. Επίσης ενδιαφέρον παρουσιάζεται και στη
συλλογή γεωδαιτικής πληροφορίας που αφορά την απόκριση του εδάφους σε σεισμικά
γεγονότα με στόχο την καλύτερη κατανόηση του φαινομένου του σεισμού και ίσως τη
μελλοντική δυνατότητα πρόβλεψης του.
Η γεωδαισία, χρησιμοποιώντας όργανα υψηλής ακρίβειας, δίνει την δυνατότητα
εντοπισμού, προσδιορισμού του μεγέθους και παρακολούθησης της εξέλιξης των
μετακινήσεων με αξιοπιστία. Έτσι ιδρύονται δίκτυα κατακόρυφου ελέγχου, τα οποία
μετρώνται διαχρονικά, με σκοπό τον προσδιορισμό των μετακινήσεων των υψομέτρων
των κορυφών τους. Εν συνεχεία, οι μετακινήσεις αυτές ελέγχονται για συγκεκριμένο
επίπεδο εμπιστοσύνης και προσδιορίζονται οι στατιστικά σημαντικές μετακινήσεις για το
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

1.2 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως αντικείμενο την ίδρυση ενός δορυφορικού
δικτύου κατακόρυφου ελέγχου με σκοπό την ανίχνευση κατακόρυφων μετακινήσεων στην
ευρύτερη περιοχή του Λεκανοπεδίου Αττικής. Το 2012, ιδρύθηκε δορυφορικό δίκτυο
ελέγχου, με κορυφές του δικτύου τριγωνομετρικά σημεία της Γ.Υ.Σ. και μόνιμους
σταθμούς αναφοράς. Οι κορυφές του δικτύου επιλέχθηκαν με κριτήριο την ικανοποιητική
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κάλυψη της περιοχής μελέτης, να βρίσκονται μεταξύ ρηγμάτων και σε περιοχές που
επηρεάστηκαν από τον σεισμό της Πάρνηθας (1999).
Το δίκτυο αυτό μετρήθηκε τον Ιούνιο 2012. Οι μετρήσεις GNSS πραγματοποιήθηκαν με
την μέθοδο του σχετικού στατικού προσδιορισμού θέσης, χρησιμοποιώντας δύο δέκτες
διπλής συχνότητας. Η επίλυση του δικτύου πραγματοποιήθηκε με το πρόγραμμα Trimble
Business Center και με κώδικα σε περιβάλλον Excel με Μ.Ε.Τ.. Για την ανίχνευση των
κατακόρυφων μετακινήσεων συγκρίθηκαν τα υψόμετρα που δόθηκαν από την ΓΥΣ για τα
τριγωνομετρικά σημεία, από το ΕΜΠ και την εταιρία METRICA με αυτά που προέκυψαν
από την επίλυση του δικτύου του 2012 και έγινε έλεγχος της σημαντικότητας των
διαφορών, για επίπεδο εμπιστοσύνης 95%.

1.3 ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η παρούσα διπλωματική εργασία αποτελείται από εννέα κεφάλαια και δύο παραρτήματα.
Το πρώτο κεφάλαιο περιλαμβάνει την εισαγωγή, στην οποία αναλύονται ο σκοπός και η
δομή της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας.
Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα συστήματα GNSS, τα τμήματα από τα οποία
αποτελούνται, οι πηγές σφαλμάτων τους, οι μέθοδοι προσδιορισμού θέσης και η
παρεχόμενη ακρίβεια τους. Επίσης, παρουσιάζονται τα είδη υψομέτρων και ειδικότερα η
αποχή του γεωειδούς, τα μοντέλα γεωειδούς και η απόκλιση μεταξύ γεωειδούς και ΜΣΘ.
Στο τρίτο κεφάλαιο περιγράφεται η περιοχή μελέτης, που είναι το Λεκανοπέδιο Αττικής,
και παρατίθενται στοιχεία για την γεωλογία, την τεκτονική και το γεωδυναμικό πλαίσιο
της συγκεκριμένης περιοχής. Επίσης, γίνεται αναφορά στην σεισμικότητα της Αττικής και
ιδιαίτερα στους δύο καταστροφικούς σεισμούς του 1981 και 1999, που έπληξαν την
περιοχή.
Το τέταρτο κεφάλαιο αναφέρεται στο δορυφορικό δίκτυο ελέγχου κατακόρυφων
μετακινήσεων, συγκεκριμένα περιγράφεται η διαδικασία της αναγνώρισης της προς
μελέτη περιοχής και η επιλογή των κατάλληλων κορυφών του δικτύου. Περιγράφεται η
βελτιστοποίηση και ο σχεδιασμός του δικτύου, που πραγματοποιήθηκε, με την επιλογή
του βέλτιστου αριθμού βάσεων προς μέτρηση και ο προγραμματισμός των μετρήσεων.
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Στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι μετρήσεις του δικτύου ελέγχου καθώς και τα
όργανα που χρησιμοποιήθηκαν μαζί με τα παρελκόμενα τους.
Στο έκτο κεφάλαιο περιγράφεται η διαδικασία της επεξεργασίας των μετρήσεων και της
συνόρθωσης των παρατηρήσεων. Αναφέρονται οι επιλύσεις του δικτύου που
πραγματοποιήθηκαν, με λογισμικό και με κώδικα.
Στο έβδομο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα, που προέκυψαν, από την
ανίχνευση κατακόρυφων μετακινήσεων στο δίκτυο ελέγχου. Επίσης, γίνεται σύγκριση
τεσσάρων γεωμετρικών υψομέτρων, που προέκυψαν από τις μετρήσεις GNSS το 2012 με
παλιότερα γεωμετρικά υψόμετρα που δόθηκαν ή βρέθηκαν από άλλες εργασίες.
Στο όγδοο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στο χρονοδιάγραμμα των εργασιών για την
παρούσα διπλωματική εργασία και αναλύονται οι κατανομές τους, σε εργασίες πεδίου και
γραφείου.
Το ένατο κεφάλαιο περιλαμβάνει τα συμπεράσματα και τις προτάσεις, που προέκυψαν
κατά την εκπόνηση της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας.
Στο Παράρτημα Ι, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των επιλύσεων, που έγιναν στο
λογισμικό TBC, εκτός της τελικής επιλεγμένης επίλυσης, που παρουσιάζεται στο
κεφάλαιο 6.
Στο Παράρτημα ΙΙ, δίνεται η τεκμηρίωση των κορυφών του δικτύου, με φωτογραφίες,
σχεδιαγράμματα και χάρτη εμποδίων. Επίσης, δίνονται οι προβολικές συντεταγμένες και
τα ορθομετρικά υψόμετρα στο ΕΓΣΑ’87 (Ε, Ν, Η), οι ελλειψοειδείς συντεταγμένες και τα
γεωμετρικά υψόμετρα στο GRS80 του ΕΓΣΑ’87 (φ, λ, h) και οι τρισορθογώνιες
συντεταγμένες στο WGS’84 (X, Y, Z),όπως αυτές προέκυψαν από τις επιλύσεις του
δικτύου το 2012 με το λογισμικό Trimble Business Center.
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2. GNSS και Υψομετρία
2.1 GNSS
2.1.1 Εισαγωγή
Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφονται τα τμήματα των Παγκόσμιων Συστημάτων
Δορυφορικού Εντοπισμού (GNSS), οι μέθοδοι προσδιορισμού θέσης, τα σφάλματα που
παρουσιάζονται στις μετρήσεις GNSS, η ακρίβεια που παρέχεται με τα συστήματα αυτά
και ο δείκτης DOP.
Τα συστήματα GNSS (Global Navigation Satellite Systems) είναι παγκόσμια δορυφορικά
συστήματα προσδιορισμού θέσης, χρόνου και ταχύτητας, σε οποιαδήποτε γεωγραφική
θέση της επιφάνειας της γης ή και πάνω από αυτήν, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Στην
κατηγορία των συστημάτων GNSS (Global Navigation Satellite Systems), δηλαδή των
παγκόσμιων δορυφορικών συστημάτων πλοήγησης, ανήκουν το Αμερικάνικο GPS, το
Ρωσικό GLONASS, το Ευρωπαϊκό GALILEO, το Κινέζικο Compass και άλλα.
Η χρήση των GNSS για τον προσδιορισμό θέσης, δεν απαιτεί ορατότητες μεταξύ των
σημείων, ούτε καλές καιρικές συνθήκες για την εκτέλεση των μετρήσεων. Οι
παρατηρήσεις είναι δυνατόν να γίνονται μέρα και νύχτα, μεταξύ σημείων που απέχουν έως
και αρκετές εκατοντάδες χιλιόμετρα. Η μόνη συνθήκη που πρέπει να ικανοποιείται είναι η
ύπαρξη ορατότητας, μεταξύ του δέκτη GNSS και των δορυφόρων, οι οποίοι πρέπει να
είναι τουλάχιστον τέσσερεις. Τα τελευταία χρόνια, η χρήση των GNSS έχουν επικρατήσει
σε μεγάλο μέρος των γεωδαιτικών και τοπογραφικών εργασιών, αλλά και σε άλλες
εφαρμογές του Τοπογράφου Μηχανικού.

2.1.2 Παγκόσμια Συστήματα Δορυφορικού Εντοπισμού (GNSS)
Τα συστήματα GNSS εμφανίστηκαν στη δεκαετία του ’70 στις ΗΠΑ με το GPS και στην
Σοβιετική Ένωση με το GLONASS. Με την εκτόξευση των πρώτων δορυφόρων ξεκίνησε
ο σχεδιασμός και η υλοποίηση τους και ταυτόχρονα η κατασκευή των πρώτων δεκτών, με
συνεχή τεχνολογική βελτίωση τους. Το κάθε σύστημα GNSS αποτελείται από τρία βασικά
τμήματα: το δορυφορικό τμήμα, το τμήμα ελέγχου και το τμήμα χρηστών.
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Το δορυφορικό τμήμα του GPS αποτελείται σήμερα από 31 δορυφόρους. Οι δορυφόροι
είτε αντικαθιστώνται, λόγω του περιορισμένου χρόνου ζωής τους, είτε προστίθενται νέοι
για την καλύτερη λειτουργία του συστήματος. Κάθε δορυφόρος εκπέμπει ένα εξαιρετικά
πολύπλοκο δορυφορικό σήμα, σε δύο υψηλές συχνότητες της τάξης του 1.5 GHz,
διαμορφωμένες από κώδικες ψευδοτυχαίου θορύβου και ένα μήνυμα δεδομένων. Οι
δορυφόροι είναι τοποθετημένοι ομοιόμορφα σε 6 τροχιακά επίπεδα, ανά 600 και γωνία
κλίσης 550 ως προς το ισημερινό επίπεδο, όπως διακρίνεται στην εικόνα 2.1. Η περίοδος
κάθε δορυφόρου είναι περίπου 12 ώρες και το μέσο ύψος του δορυφόρου είναι 20000km.
Απαιτούνται 24 δορυφόροι για την πλήρη λειτουργία του συστήματος GPS, ενώ για το
GLONASS χρειάζονται μόλις 18, έτσι ώστε να παρατηρούνται ταυτόχρονα έξι έως οχτώ
δορυφόροι, από οποιοδήποτε σημείο της γης με καλό ορίζοντα (ορατότητα δεκτών προς
τους δορυφόρους). Αντίστοιχα λειτουργούν και τα άλλα συστήματα GNSS, όμως μόνο το
GLONASS βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία με 24 δορυφόρους, όπως και το GPS.

Εικόνα 2.1: Οι δορυφορικές τροχιές των δορυφόρων γύρω από την γη [26].
Picture 2.1: Satellite orbits around the earth [26].
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Το επίγειο τμήμα ελέγχου είναι υπεύθυνο, για την σωστή λειτουργία του συστήματος
GNSS και για την αντιμετώπιση των τυχόν προβλημάτων που παρουσιάζονται.
Πραγματοποιεί ελέγχους, που αφορούν την ορθή ταχύτητα, το ορθό υψόμετρο και την
κατάσταση επάρκειας σε ηλεκτρική ενέργεια των δορυφόρων. Παράλληλα, εφαρμόζονται
όλες οι διορθωτικές ενέργειες που αφορούν στο σύστημα χρονομέτρησης των δορυφόρων,
ώστε να αποτρέπεται η παροχή λανθασμένων πληροφοριών στους χρήστες του
συστήματος. Το τμήμα επίγειου ελέγχου αποτελείται από ένα επανδρωμένο και τέσσερα
μη επανδρωμένα κέντρα, εγκατεστημένα σε ισάριθμες περιοχές του πλανήτη. Τέλος, το
τμήμα ελέγχου διαθέτει στο κοινό τις ακριβείς εφημερίδες - τροχιές των δορυφόρων, οι
οποίες είναι διαθέσιμες λίγες μέρες μετά τις μετρήσεις και χρησιμοποιούνται κυρίως για
εφαρμογές υψηλής ακρίβειας.
Το τμήμα χρηστών αποτελείται από τους χιλιάδες χρήστες δεκτών GNSS παγκοσμίως. Οι
δέκτες αυτοί μπορούν να χρησιμοποιηθούν για πλοήγηση, που είναι και η κύρια χρήση
τους, σε οχήματα ή θαλάσσια σκάφη ή ακόμα και για πεζοπορία, έχουν συνήθως μικρές
διαστάσεις

και

είναι

χαμηλής

ακρίβειας.

Όμως

για

τοπογραφικές

εργασίες

χρησιμοποιούνται δέκτες υψηλής ακρίβειας και εξελιγμένης τεχνολογίας, οι οποίοι
μπορούν να λαμβάνουν σήμα από δύο συχνότητες (L1, L2). Ο δέκτης χωρίζεται σε δύο
βασικά μέρη: την κεραία και τον κυρίως δέκτη. Η κεραία λαμβάνει το αρκετά
εξασθενημένο σήμα, το ενισχύει με τον προενισχυτή και το διοχετεύει εσωτερικά στο
δέκτη για περαιτέρω επεξεργασία. Ο κυρίως δέκτης αποτελείται από το τμήμα των
ραδιοσυχνοτήτων, τους διαύλους (κανάλια) παρακολούθησης, τον μικροεπεξεργαστή, την
τροφοδοσία (παροχή ισχύος), την μονάδα αποθήκευσης δεδομένων και τέλος την μονάδα
επικοινωνίας του χρήστη [14].

2.1.3 Προσδιορισμός θέσης με τα GNSS
Ο προσδιορισμός θέσης μπορεί να συγκριθεί με μία ‘οπισθοτομία’ στο χώρο, όπου τα
γνωστά σημεία είναι οι δορυφόροι, τα άγνωστα σημεία ο δέκτης και παρατηρήσεις οι
αποστάσεις μεταξύ δέκτη και δορυφόρων. Απαιτούνται τρεις ταυτόχρονες παρατηρήσεις
αποστάσεων δέκτη-δορυφόρων, όσες και οι άγνωστες συντεταγμένες (Χ, Υ, Ζ) της
συγκεκριμένης θέσης. Τα ρολόγια των δορυφόρων και των δεκτών ποτέ δεν είναι τέλεια
συγχρονισμένα, επειδή υπάρχει μία επιπλέον άγνωστη παράμετρος, που είναι η διόρθωση
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του χρόνου του δέκτη προς την κλίμακα του GNSS. Άρα για τον προσδιορισμό της θέσης
ενός σημείου υπάρχουν τέσσερις άγνωστοι παράμετροι (Χ,Υ,Ζ,Τ), όπως φαίνεται και στο
σχήμα 2.1.

Σχήμα 2.1: Για τον προσδιορισμό της θέσης ενός σημείου απαιτούνται τουλάχιστον
τέσσερεις δορυφόροι, για να υπολογιστούν οι τέσσερεις άγνωστοι Χ,Υ,Ζ (θέση σημείου),Τ
(χρόνος GNSS) [25].
Figure 2.1: For the estimation of a point’s position at least four satellites are required in
order to determine the four unknowns X,Y,Z (point position) ,T (GNSS time) [25].

Ο προσδιορισμός θέσης με το GNSS διακρίνεται κυρίως στον απόλυτο και στον σχετικό
προσδιορισμό θέσης και γίνεται είτε μετά τις μετρήσεις ή σε πραγματικό χρόνο, ανάλογα
με την εφαρμογή. Στον απόλυτο, προσδιορίζονται οι συντεταγμένες ενός σημείου, από
παρατηρήσεις ενός μόνο δέκτη. Στον σχετικό, προσδιορίζονται οι συντεταγμένες σημείου
ως προς ένα άλλο σημείο, με ταυτόχρονη μέτρηση από δύο δέκτες και βρίσκεται η σχετική
θέση μεταξύ των σημείων, δηλαδή οι συνιστώσες του διανύσματος (ΔΧ, ΔΥ, ΔΖ) της
βάσης (baseline).
Ο προσδιορισμός θέσης μπορεί να διακριθεί ακόμα σε στατικό (static) και κινηματικό
(kinematic), ανάλογα με το αν το ‘αντικείμενο’ που υπόκειται σε προσδιορισμό θέσης
είναι ακίνητο ή κινείται. Η μέθοδος του στατικού προσδιορισμού και μάλιστα του
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σχετικού στατικού, αφορά περισσότερο τις τοπογραφικές και γεωδαιτικές εφαρμογές
υψηλής ακριβείας, ενώ η μέθοδος του κινηματικού αφορά κυρίως την πλοήγηση.
Το γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς των GNSS συστημάτων είναι το WGS84. Η θέση των
δεκτών εκφρασμένη είτε σε καρτεσιανές γεωκεντρικές συντεταγμένες (Χ,Υ,Ζ) ή
ελλειψοειδείς (φ, λ, h), μπορεί να προσδιορίζεται σε οποιοδήποτε άλλο σύστημα, μέσω
κατάλληλων μετασχηματισμών, είτε με γνωστές παραμέτρους μετασχηματισμού, είτε με
προσδιορισμό τους από μετρήσεις σε κοινά σημεία. Οι προβολικές καρτεσιανές
συντεταγμένες υπολογίζονται συναρτήσει των (φ, λ) από γνωστές και ακριβείς εξισώσεις
απεικόνισης, διατηρώντας την υψηλή ακρίβεια του συστήματος, ενώ το αντίστοιχο δεν
ισχύει και για τα ορθομετρικά υψόμετρα. Το γεωμετρικό υψόμετρο (h) που δίνουν τα
GNSS μπορεί να μετατρέπεται σε ορθομετρικό (Η) από τη σχέση H=h-N, αρκεί να είναι
γνωστό το υψόμετρο του γεωειδούς (Ν), που όμως συνήθως δεν είναι γνωστό με
ικανοποιητική ακρίβεια.

2.1.4 Πηγές σφαλμάτων
Στις μετρήσεις GNSS παρουσιάζεται μία σειρά σφαλμάτων, συστηματικού χαρακτήρα,
που επηρεάζουν τον προσδιορισμό θέσης και χρόνου κατά περίπτωση. Τα αναπόφευκτα
τυχαία σφάλματα κατά τις μετρήσεις, ονομάζονται συνήθως θόρυβος (noise). Τα
σφάλματα GNSS μπορούν να χωρισθούν σε τρεις βασικές κατηγορίες: στα σφάλματα που
σχετίζονται με τους δορυφόρους, με τους δέκτες και με τη διάδοση του σήματος.
Η εκτίμησή των σφαλμάτων πριν από τη συνόρθωση, δεν μπορεί να γίνει πάντα με την
ακρίβεια που απαιτείται για τον σχετικό προσδιορισμό θέσης. Η μοντελοποίηση τους
εμφανίζει ικανοποιητικά αποτελέσματα στις περισσότερες περιπτώσεις, αλλά αυξάνει τις
άγνωστες παραμέτρους στα μοντέλα συνόρθωσης και μειώνει την ισχύ της λύσης. Το
πρόβλημα παρακάμπτεται με κατάλληλες επιλογές γραμμικών συνδυασμών των
παρατηρήσεων και μοντέλων των σφαλμάτων, είτε απαλείφοντας τα ή απαλείφοντας το
μεγαλύτερο μέρος τους και μοντελοποιώντας το υπόλοιπο. Εκτός των ανωτέρω
σφαλμάτων, ο προσδιορισμός θέσης επηρεάζεται και από την γεωμετρία του δορυφορικού
σχηματισμού.
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 Σφάλματα που σχετίζονται με τους δορυφόρους
Το σφάλμα της τροχιάς του δορυφόρου είναι η συστηματική παρέκκλιση της θέσης του
(και της ταχύτητας του) από την πραγματική θέση. Στον απόλυτο προσδιορισμό θέσης, το
σφάλμα της τροχιάς επηρεάζει τον προσδιορισμό θέσης, ενώ στον σχετικό προσδιορισμό
θέσης το μεγαλύτερο μέρος του σφάλματος απαλείφεται, ιδιαίτερα για βάσεις της τάξης
των μερικών χιλιομέτρων. Το μήνυμα πλοήγησης, που λαμβάνει ο δέκτης, περιέχει την
εφημερίδα, η οποία αποτελείται από ένα σύνολο Κεπλέρειων στοιχείων με τις διαταράξεις
και τις εποχές αναφοράς του δορυφόρου. Διακρίνουμε δύο είδη εφημερίδων: την
εκπεμπόμενη εφημερίδα και την εφημερίδα ακριβείας. Για εργασίες υψηλής ακρίβειας
χρησιμοποιούνται οι ακριβείς εφημερίδες, οι οποίες λαμβάνονται εκ των υστέρων από
διάφορα υπολογιστικά κέντρα, μέσω του διαδικτύου και οι οποίες χαρακτηρίζονται από
σημαντικά αυξημένη ακρίβεια.
Το σφάλμα του ρολογιού του δορυφόρου είναι ο μη συγχρονισμός του ατομικού ρολογιού
του κάθε δορυφόρου, ως προς το χρόνο των GNSS, που αποτελεί την κλίμακα χρόνου του
κάθε συστήματος. Όταν επιλέγεται ‘ελεύθερη’ ροή χρόνου στο ατομικό ρολόι του κάθε
δορυφόρου, αντί της διόρθωσης του χρόνου, παρουσιάζεται απόκλιση των ονομαστικών
κλιμάκων των δορυφόρων από την κλίμακα των GNSS και υπολογίζονται τα αντίστοιχα
σφάλματα με πρόγνωση για χρήση σε πραγματικό χρόνο. Στο σχετικό προσδιορισμό
θέσης, το σφάλμα αυτό απαλείφεται κυρίως από τις παρατηρήσεις.

 Σφάλματα που σχετίζονται με τους δέκτες
Ο δέκτης χρησιμοποιεί έναν συνηθισμένο ταλαντωτή ή ρολόι τύπου κρυστάλλου χαλαζία,
που είναι λιγότερο ακριβές από τα ατομικά χρονόμετρα των δορυφόρων. Το σφάλμα του
ρολογιού του δέκτη, το οποίο είναι σημαντικό, εκφράζει τον μη συγχρονισμό του
ρολογιού του δέκτη με την κλίμακα χρόνου των GNSS, εξαρτάται από τον χρόνο, μπορεί
να υπολογίζεται σε κάθε εποχή παρατήρησης και σχεδόν απαλείφεται από τις
παρατηρήσεις στο σχετικό προσδιορισμό θέσης.
Το μηχανικό ή γεωμετρικό ή φυσικό κέντρο της κεραίας ενός δέκτη GNSS είναι το σημείο
αναφοράς βάσει του οποίου υπολογίζεται το ύψος της κεραίας. Το ηλεκτρικό κέντρο της
κεραίας ή αλλιώς το κέντρο φάσης είναι το σημείο όπου γίνεται η λήψη των δορυφορικών

22

Κεφάλαιο 2

GNSS και Υψομετρία

σημάτων και στο οποίο αναφέρονται οι μετρήσεις. Το κέντρο φάσης δεν ταυτίζεται με το
μηχανικό σημείο και δεν αποτελεί ένα φυσικό και σταθερό σημείο μετρήσιμο άμεσα, λόγω
των χαρακτηριστικών της κεραίας και της κατασκευαστικής της δυσκολίας. Οι μεταβολές
των κέντρων φάσης γύρω από μία μέση θέση είναι της τάξης των μερικών χιλιοστών,
αποκτούν κρίσιμο χαρακτήρα στις εφαρμογές υψηλής ακρίβειας, εξαρτώνται κυρίως από
τη γωνία ύψους και πολύ λίγο από το αζιμούθιο, αφού σχεδόν όλες οι σύγχρονες κεραίες
παρουσιάζουν συμμετρία ως προς το αζιμούθιο.
Σε κάθε παρατήρηση GNSS εμφανίζεται αναπόφευκτα το τυχαίο σφάλμα της
παρατήρησης ή θόρυβος, όπως συμβαίνει και σε κάθε παρατήρηση με τα κλασικά όργανα
μετρήσεων. Η ακρίβεια των πρωτογενών μετρήσεων, ενδεικτικά 0.5%-1% του μήκους
παλμού/κύματος, για τον κώδικα C/A είναι της τάξης του 1.5-3 m, για τον κώδικα P της
τάξης του των 15-30 cm και για τις φάσεις της τάξης του 1-2 mm. Μάλιστα, οι
πρωτογενείς παρατηρήσεις θεωρούνται ασυσχέτιστες και της ίδιας ακρίβειας ανά είδος.
Στον σχετικό προσδιορισμό θέσης χρησιμοποιούνται ως παρατηρήσεις γραμμικοί
συνδυασμοί των πρωτογενών, επειδή προσφέρουν σημαντικά πλεονεκτήματα, όμως
αυξάνουν την αβεβαιότητα ή τον θόρυβο σε σχέση με τις πρωτογενείς.
Οι εκτιμήσεις των συνιστωσών (ΔΧ, ΔΥ, ΔΖ) επηρεάζονται συστηματικά από
οποιοδήποτε σφάλμα στη θέση του σημείου που διατηρείται σταθερό κατά την επίλυση
μιας βάσης (σχετικός προσδιορισμός). Στις εργασίες, που απαιτούν υψηλή ακρίβεια,
επιδιώκεται η μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια των συντεταγμένων του ‘σταθερού’ σημείου.
Η επίδραση του σφάλματος αυτού στη σχετική θέση είναι παρόμοια με την επίδραση του
σφάλματος της τροχιάς.

 Σφάλματα που σχετίζονται με τη διάδοση του κύματος
Η διαδρομή του δορυφορικού (ηλεκτρομαγνητικού) σήματος επηρεάζεται από την
τροπόσφαιρα και την ιονόσφαιρα. Στην ουδέτερη μη ιονισμένη τροπόσφαιρα
δημιουργείται το τροποσφαιρικό σφάλμα που καθυστερεί την διαδρομή του σήματος,
λόγω της τροποσφαιρικής διάθλασης. Η τροποσφαιρική καθυστέρηση εξαρτάται από τη
θερμοκρασία, την πίεση, την υγρασία και από την απόσταση που διανύει το σήμα στην
τροπόσφαιρα, την ζενίθια γωνία του δορυφόρου και το υψόμετρο του δέκτη. Το
τροποσφαιρικό σφάλμα επιδρά το ίδιο στους κώδικες και στις φάσεις ανεξάρτητα από την
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συχνότητα L1 και L2 και δεν μπορεί να απαλειφτεί με δέκτες δύο συχνοτήτων, όπως
συμβαίνει με το ιονοσφαιρικό σφάλμα. Το τροποσφαιρικό σφάλμα διακρίνεται σε σχετικό,
λόγω των διαφορετικών επιδράσεων της τροπόσφαιρας μεταξύ δύο σημείων, που
επηρεάζει μόνο την σχετική υψομετρική διαφορά και σε απόλυτο, λόγω της κοινής
επίδρασης των δύο σημείων που επηρεάζει την κλίμακα βάσης. Τέλος, ένα μεγάλο μέρος
του τροποσφαιρικού σφάλματος απαλείφεται με τις ‘διπλές διαφορές’ των παρατηρήσεων
GNSS.
Τα ηλεκτρόνια, που ελευθερώνονται από άτομα και μόρια των αερίων της ιονόσφαιρας,
επηρεάζουν την διάδοση του σήματος και την απόσταση δέκτη - δορυφόρου. Η
ιονόσφαιρα αποτελεί μέσο διασποράς για το σήμα, δηλαδή ο δείκτης διάθλασης εξαρτάται
από τη συχνότητα του σήματος, πράγμα το οποίο είναι πολύ ‘βολικό’ για παρατηρήσεις
GNSS και στις δύο συχνότητες. Αυτός είναι και ο βασικός σκοπός της δεύτερης
συχνότητας στο σήμα GNSS. Το μέγεθος του ιονοσφαιρικού σφάλματος κυμαίνεται από
περίπου 1 m έως και πάνω από 100 m στον ορίζοντα, αλλά τη νύκτα το σφάλμα μειώνεται
περίπου πέντε φορές. Η επιλογή υψηλών συχνοτήτων και η χρήση διπλών διαφορών
μειώνει το ιονοσφαιρικό σφάλμα και για σχετικά μικρές αποστάσεις (μερικών km) το
σφάλμα σχεδόν απαλείφεται.
Στις περιπτώσεις, που το δορυφορικό σήμα λαμβάνεται και από άλλη ή άλλες έμμεσες
διαδρομές, παρατηρείται το φαινόμενο της πολυανάκλασης, που συμβαίνει λόγω της
ανάκλασης του σήματος σε γειτονικές επιφάνειες. Έτσι το σήμα ακολουθώντας
μεγαλύτερη διαδρομή από την κανονική, καθυστερεί και επηρεάζει τις παρατηρήσεις
GNSS. Το σφάλμα πολυανάκλασης του δέκτη εξαρτάται από την γεωμετρία του
περιβάλλοντος χώρου και είναι συνάρτηση του μήκους κύματος των φορέων για τις
φάσεις και του μήκους παλμού για τους κώδικες. Επίσης, όσο πιο μικρή η γωνία ύψους
του δορυφόρου τόσο μεγαλύτερο το σφάλμα της πολυανάκλασης. Η μέγιστη τιμή του
είναι της τάξης του ενός τετάρτου του μήκους κύματος των φορέων για τις φάσεις και του
μισού του μήκους παλμού των κωδίκων. Το ανακλώμενο σήμα έχει διαφορετική
πολικότητα και με κατάλληλο σχεδιασμό των κεραιών περιορίζεται αρκετά (π.χ. τύπου
Choke Ring κεραίες). Είναι πολύ πιθανές οι τιμές της τάξης των μερικών εκατοστών για
τις φάσεις, των μερικών μέτρων για τον κώδικα P και των μερικών δεκάδων μέτρων για
τον κώδικα C/A.
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Όταν κατά την πορεία του δορυφορικού σήματος, παρουσιαστούν εμπόδια, αδυναμία
ηλεκτρονικών κυκλωμάτων του δέκτη ή υψηλή ιονοσφαιρική δραστηριότητα, εμφανίζεται
απώλεια λήψης του, με συνέπεια το σφάλμα της ολίσθησης κύκλου, ανεξάρτητα είτε στην
L1 είτε στην L2 ή και στις δύο συχνότητες. Μετά την προαναφερθείσα απώλεια λήψης
σήματος, όλες οι επόμενες μετρήσεις επηρεάζονται κατά τον ίδιο ακέραιο αριθμό κύκλων.
Το σφάλμα αυτό εύκολα ανιχνεύεται αλλά προσδιορίζεται σχετικά δύσκολα και ο
εντοπισμός του αποτελεί ένα από τα βασικά στάδια της προεπεξεργασίας των
παρατηρήσεων [14].

2.1.5 Ακρίβεια με τα συστήματα GNSS
Η σχετική ακρίβεια του στατικού προσδιορισμού σε σχέση με το μήκος της βάσης είναι
της τάξης των ±(5 mm + (0.5-1) ppm) για δέκτες δύο συχνοτήτων. Σε μεγάλες βάσεις, από
μερικά έως δεκάδες km, πρέπει να χρησιμοποιούνται δέκτες διπλής συχνότητας κυρίως για
την αντιμετώπιση του ιονοσφαιρικού σφάλματος. Όσο μεγαλύτερη είναι η βάση τόσο
περισσότερος χρόνος μετρήσεων απαιτείται, επειδή το πρόβλημα της επίλυσης των
ακεραίων ασαφειών φάσης γίνεται δυσκολότερο, κυρίως λόγω των ατμοσφαιρικών
συνθηκών. Στις στατικές εφαρμογές (καλύτερη ακρίβεια) η επίδραση του σφάλματος
πολυανάκλασης είναι αρκετά μικρότερη, επειδή στη διάρκεια παρατήρησης (αρκετά λεπτά
μέχρι και ώρες) η μεταβολή της γεωμετρίας του δορυφορικού σχηματισμού ως προς το
δέκτη, έχει ως συνέπεια την ελαχιστοποίηση των σφαλμάτων πολυανάκλασης. Η σχετική
ακρίβεια για την κατακόρυφη θέση (υψομετρική ακρίβεια) είναι μικρότερη κατά μιάμιση
έως δύο φορές σε σχέση με τη σχετική ακρίβεια στην οριζόντια θέση (οριζοντιογραφική
ακρίβεια). Η διαφορά αυτή οφείλεται στη γεωμετρία του δορυφορικού σχηματισμού, ο
οποίος δεν είναι βέλτιστος για την κατακόρυφη συνιστώσα (θα έπρεπε να λαμβάνονται και
δορυφόροι στον ορίζοντα ή και χαμηλότερα). Η τάξη μεγέθους των παραπάνω ακριβειών
προϋποθέτει καλή γεωμετρία του δορυφορικού σχηματισμού και είναι συνάρτηση κυρίως
του μήκους των βάσεων καθώς και της δυνατότητας του δέκτη να εκτελεί μετρήσεις,
διατηρώντας σε υψηλές τιμές τον λόγο σήματος προς θόρυβο, που σημαίνει σήμα υψηλής
ποιότητας [14].
Η γεωμετρία των δορυφόρων και των δεκτών είναι ένας από τους κυριότερους παράγοντες
στον προσδιορισμό θέσης και εκφράζεται από τον δείκτη ποιότητας των παρατηρήσεων
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DOP (Dilution Of Precision), όπως φαίνεται στο σχήμα 2.2. Όταν ο δείκτης αυτός
αναφέρεται στις τρισδιάστατες καρτεσιανές συντεταγμένες (Χ,Υ,Ζ) ονομάζεται PDOP
(Position DOP), ενώ για την οριζόντια ή κατακόρυφη θέση ονομάζεται αντίστοιχα HDOP
(Horizontal DOP) και VDOP (Vertical DOP). Ως TDOP (Time DOP) εκφράζεται το
σφάλμα του χρονομέτρου του δέκτη. Τέλος, το συνολικό μέτρο που δίνει την εκτίμηση της
γεωμετρίας μεταξύ δέκτη και δορυφόρων είναι το GDOP (Geometric DOP). Οι
εκτιμώμενες τιμές DOP προσδιορίζονται με τις θέσεις των δορυφόρων από τις
εκπεμπόμενες εφημερίδες και την προσεγγιστική θέση του δέκτη και δίνονται από
κατάλληλα λογισμικά. Σε αυτή τη διπλωματική εργασία χρησιμοποιήθηκε το Planning της
εταιρίας Trimble.

Σχήμα 2.2: O δείκτης ποιότητας DOP [28].
Figure 2.2: Quality rate of DOP [28].

Οι τιμές DOP μεταβάλλονται ανάλογα με τον αριθμό των δορυφόρων, που παρατηρούνται
από τον δέκτη, την χρονική περίοδο των μετρήσεων, και τις παραμέτρους τους, όπως η
γωνία ανύψωσης και ο αριθμός των δορυφόρων που θα χρησιμοποιηθούν τελικά.
Συγκεκριμένα, ο δείκτης GDOP εξαρτάται από τους παρατηρούμενους δορυφόρους και τη
θέση τους στον ουράνιο θόλο, σε σχέση με την θέση του δέκτη. Όσο μεγαλύτερο είναι το
εύρος της γωνίας μεταξύ των δορυφόρων, τόσο καλύτερη γεωμετρία υπάρχει άρα και
μεγαλύτερη ακρίβεια. Όπως παρατηρείται στο σχήμα 2.3, όταν υπάρχει κακή γεωμετρία
του δορυφορικού σχηματισμού τότε εμφανίζεται υψηλό GDOP, ενώ αντίθετα με καλή
γεωμετρία εμφανίζεται καλύτερος δείκτης GDOP.
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Σχήμα 2.3: Γεωμετρία δορυφορικού σχηματισμού [29].
Figure 2.3: Geometry of satellite distribution [29].

2.2 ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΓΕΩΕΙΔΕΣ
2.2.1 Γενικά
Στην γεωδαισία, εκτός από τον άμεσο τρισδιάστατο προσδιορισμό, η θέση σημείου
προσδιορίζεται οριζοντιογραφικά και υψομετρικά χωριστά, με ιδιαίτερη διαδικασία. Για
τον οριζοντιογραφικό προσδιορισμό ορίζονται και χρησιμοποιούνται συστήματα
αναφοράς, που σαν βασική επιφάνεια αναφοράς χρησιμοποιούν κάποιο ελλειψοειδές εκ
περιστροφής, τη μαθηματική εκείνη επιφάνεια που προσεγγίζει με τον καλύτερο τρόπο το
γεωειδές (σχήμα και μέγεθος της γης). Τότε η θέση ενός σημείου καθορίζεται από τις
γεωδαιτικές του συντεταγμένες (φ, λ). Επειδή στην καθημερινή πρακτική (απλές
τοπογραφικές εφαρμογές), οι γεωδαιτικές ελλειψοειδείς συντεταγμένες δεν είναι
εύχρηστες και επιπλέον υπάρχει η ανάγκη χαρτογραφικών εφαρμογών, αντικαθίστανται
από επίπεδες προβολικές συντεταγμένες (x,y), με τη βοήθεια ενός κατάλληλου
μετασχηματισμού.
Η υψομετρική θέση σημείου ορίζεται ως η απόσταση του από μια επιφάνεια αναφοράς. Αν
θεωρηθεί ως επιφάνεια αναφοράς το ελλειψοειδές που χρησιμοποιεί ένα γεωδαιτικό
σύστημα αναφοράς, τότε ορίζεται το γεωμετρικό υψόμετρο (h) και είναι ενταγμένο στο
ίδιο σύστημα αναφοράς με τις ελλειψοειδείς συντεταγμένες (φ, λ, h). Ως ελλειψοειδές
αναφοράς χρησιμοποιείται συνήθως το ελλειψοειδές GRS80 του γεωκεντρικού
συστήματος WGS84, στο οποίο αναφέρονται οι μετρήσεις των συστημάτων GNSS.
Αν θεωρηθεί ως επιφάνεια αναφοράς το γεωειδές, που είναι η ισοδυναμική εκείνη
επιφάνεια του πεδίου βαρύτητας της γης, που προσεγγίζεται στην πράξη από την Μέση
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Στάθμη της Θάλασσας, τότε η απόσταση ενός σημείου από αυτό, κατά τη διεύθυνση της
κατακορύφου, λέγεται ορθομετρικό υψόμετρο (Η). Τα ορθομετρικά υψόμετρα στην
Ελλάδα συμπληρώνουν τις επίπεδες προβολικές συντεταγμένες (x,y) για τον προσδιορισμό
του σημείου στο χώρο και αναφέρονται στο ελληνικό υψομετρικό πλαίσιο αναφοράς, το
Εθνικό Σύστημα Υψομέτρων (ΕΣΥ). Στο σχήμα 2.4 εμφανίζονται το γεωμετρικό και
ορθομετρικό υψόμετρο ενός σημείου της Φ.Γ.Ε.

Σχήμα 2.4: Ορθομετρικό και γεωμετρικό υψόμετρo σημείου της Φ.Γ.Ε. ως προς το
γεωειδές και το ελλειψοειδές αναφοράς αντίστοιχα [3].
Figure 2.4: Orthometric and geometric height of an earth’s point with respect to the geoid
and the reference ellipsoid [3].

2.2.2 Αποχή Γεωειδούς
Τα υψόμετρα ή οι αποχές του γεωειδούς (N) εκφράζουν την απόσταση μεταξύ της
επιφάνειας του ελλειψοειδούς και της επιφάνειας του γεωειδούς, όπως φαίνεται στο σχήμα
2.4. Σήμερα, τα υψόμετρα του γεωειδούς υπολογίζονται σε σχέση με το κανονικό
χωροσταθμικό ελλειψοειδές GRS80, το οποίο σε αντίθεση με το ελλειψοειδές αναφοράς
του WGS84, δεν είναι αυστηρά γεωκεντρικό (κατά περίπου 0.53cm), γεγονός που μπορεί
να δημιουργήσει προβλήματα, στην μετατροπή γεωμετρικών υψομέτρων σε ορθομετρικά,
με τη βοήθεια κάποιου κατάλληλου μοντέλου του γεωειδούς. Τα υψόμετρα του γεωειδούς
N μετρούνται κατά μήκος της καθέτου στο ελλειψοειδές που διέρχεται από το εκάστοτε
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σημείο ενδιαφέροντος και συνδέονται με το αντίστοιχο ορθομετρικό Η και το γεωμετρικό
υψόμετρο h του σημείου με τη θεμελιώδη σχέση:
(1)
Η παραπάνω σχέση δεν ικανοποιείται απόλυτα ποτέ εξ αιτίας των εξής λόγων:


Τυχαίος θόρυβος στις τιμές των h, H και N.



Ασυμβατότητες των επιφανειών (datum) αναφοράς καθενός από τα υψομετρικά
συστήματα.



Διάφορες γεωδυναμικές επιδράσεις.



Τις θεωρητικές προσεγγίσεις και σφάλματα που υπεισέρχονται στον υπολογισμό
είτε των H, είτε των N.

Ο ακριβής προσδιορισμός ορθομετρικών υψομέτρων, είναι ένα από τα κύρια προβλήματα
του Τοπογράφου Μηχανικού. Οι διαδικασίες γεωμετρικής χωροστάθμησης μεταξύ
σημείων που απέχουν μεγάλες αποστάσεις, συνήθως είναι υψηλού κόστους και
χρονοβόρες (ιδιαίτερα σε ορεινές ή απρόσιτες περιοχές) και συνεπώς οι χρήστες
στρέφονται στις πολύ οικονομικότερες μεθόδους του δορυφορικού εντοπισμού, οι οποίες
όμως πρέπει να εφαρμοστούν σε συνδυασμό με ένα ακριβές μοντέλο του γεωειδούς, για να
μπορούν να υπολογιστούν ορθομετρικά υψόμετρα. Το πρόβλημα που δημιουργείται στον
υπολογισμό υψομέτρων με δορυφορικές μεθόδους είναι, ότι ο καθένας από τους τρεις
τύπους υψομέτρων (γεωμετρικά, ορθομετρικά και υψόμετρα του γεωειδούς) εμφανίζει
διαφορετικά, μικρότερα ή μεγαλύτερα, τυχαία και συστηματικά σφάλματα, που πρέπει να
λαμβάνονται υπόψη καταλλήλως, δεδομένου ότι, οι πηγές των εν λόγω σφαλμάτων δεν
είναι κοινές και δεν είναι εύκολο να ανιχνευθούν ή να απαλειφθούν στο σύνολο τους [7].

2.2.3 Μοντέλα Γεωειδούς
Ο προσδιορισμός συνεχώς βελτιωμένων μοντέλων του γήινου δυναμικού στη μορφή
σφαιρικών αρμονικών, βασίζεται στη χρήση μιας ευρείας ποικιλίας των διαφορετικών
τύπων μέτρησης και των τεχνικών υπολογισμού των συντελεστών του Stokes για κάθε νέο
μοντέλο. Οι κυριότεροι τύποι μετρήσεων που χρησιμοποιούνται αφορούν κυρίως
δορυφορικές παρατηρήσεις των βαρυτικών διαταράξεων στις τροχιές των τεχνητών
δορυφόρων, επίγειες μετρήσεις βαρύτητας και δορυφορικές μετρήσεις αλτιμετρίας. Στο
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σχήμα 2.2 παρουσιάζονται οι διάφοροι τύποι δεδομένων για τον υπολογισμό ενός
μοντέλου γεωειδούς και με βάση αυτούς μέχρι τι βαθμό και τάξη μπορεί να φτάσει ένα
τέτοιο μοντέλο.
Υπάρχουν τρεις κύριες κατηγορίες μοντέλων του γήινου δυναμικού σε σφαιρικές
αρμονικές:


Μοντέλα δορυφορικών-μόνο μετρήσεων, τα οποία προέρχονται από την ανάλυση
της τροχιάς των τεχνητών δορυφόρων και την επεξεργασία των διαθέσιμων
γεωδαιτικών μετρήσεων τους.



Μοντέλα συνδυασμένων τύπων μετρήσεων, τα οποία προέρχονται από το
συνδυασμό δορυφορικών δεδομένων, μετρήσεων βαρύτητας στην επιφάνεια της
Γης και στις θαλάσσιες περιοχές με συμβατικά βαρυτήμετρα, θαλάσσιες ανωμαλίες
βαρύτητας από τους δορυφόρους αλτιμετρίας με ραντάρ, και πιο πρόσφατα
δεδομένα μετρήσεων βαρύτητας από αερομεταφερόμενα βαρυτήμετρα.



Προσαρμοσμένα μοντέλα υψηλής διακριτικότητας, τα οποία αποτελούν
‘ρυθμισμένα’ μοντέλα των παραπάνω δύο τύπων μοντέλων του γήινου δυναμικού
και συχνά επεκτείνουν τον μέγιστο βαθμό τους, χρησιμοποιώντας επιπλέον επίγεια
δεδομένα βαρύτητας και δεδομένα βαρύτητας από δορυφόρους αλτιμετρίας που
δεν είχαν χρησιμοποιηθεί προηγουμένως. Τυπικά παραδείγματα τέτοιων μοντέλων
είναι το EGM96 και EGM2008, που περιγράφονται παρακάτω.
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Σχήμα 2.5: Συνεισφορά διαφορετικών τύπων δεδομένων στον υπολογισμό του γεωειδούς
[7].
Figure 2.5: Contribution of different data types in the calculation of the geoid [7].

Το μοντέλο EGM96 χρησιμοποιείται ευρέως την τελευταία δεκαετία από την γεωδαιτική
κοινότητα. Είναι πλήρες μέχρι βαθμού και τάξης 360. Ο υπολογισμός του βασίστηκε στην
επεξεργασία δεδομένων δορυφορικών τροχιακών διαταραχών, στο συνδυασμό επίγειων
και αλτιμετρικών δεδομένων βαρύτητας από διαφορετικές περιοχές του πλανήτη,
συμπεριλαμβανομένων και νέων εναέριων μετρήσεων βαρύτητας στους πόλους, καθώς και
δεδομένων από δορυφορικές μετρήσεις, από την παρακολούθηση της τροχιάς πλήθους
γεωδαιτικών δορυφόρων. Στην εικόνα 2.2 διακρίνονται τα υψόμετρα του γεωειδούς σε
παγκόσμια κλίμακα για το μοντέλο αυτό, ανεπτυγμένο στο μέγιστο βαθμό και τάξης του
(360).
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Η εκτίμηση της ακρίβειας των υψομέτρων του γεωειδούς, από το προαναφερθέν μοντέλο,
παγκόσμια είναι της τάξης από 1 έως 2m στη μέγιστη ανάλυση των 30 λεπτών του
τόξου, το οποίο αντιστοιχεί σε περίπου 55 χιλιόμετρα στον Ισημερινό. Πρακτικά αυτό
σημαίνει, ότι παραλλαγές του γήινου πεδίου βαρύτητας για χαρακτηριστικά μήκη κύματος
μικρότερα από 56 km, δεν απεικονίζονται από το συγκεκριμένο μοντέλο. Ομοίως, το
επίπεδο ακρίβειας 1-2 m σημαίνει, ότι σφάλματα αυτού του μεγέθους μπορούν να
εισαχθούν στα υψόμετρα γεωειδούς που υπολογίζονται από το EGM96 [7].

Εικόνα 2.2: Υψόμετρα του γεωειδούς από το μοντέλο EGM96 του γήινου δυναμικού σε
σφαιρικές αρμονικές μέχρι nmax=360 [7].
Picture 2.2: Geoid undulations from model EGM96 of the earth’s potential in spherical
harmonics up to nmax=360 [7].

Το μοντέλο EGM08 αποτελεί την τελική έκδοση μιας σειράς προκαταρκτικών νέων
μοντέλων βαρύτητας της Γης. Ενσωματώνει βελτιωμένες 5’x5’ επιφανειακές ανωμαλίες
βαρύτητας από διάφορες τράπεζες δεδομένων εθνικών οργανισμών, καθώς και αντίστοιχες
βελτιωμένες ανωμαλίες βαρύτητας από δορυφορική αλτιμετρία, που προέκυψαν από τη
μετατροπή υψομέτρων της μέσης στάθμης της θάλασσας, με τη χρήση του μοντέλου
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PGM2007B και το συνοδευτικό με αυτό μοντέλο της Δυναμικής Τοπογραφίας των
Ωκεανών. Επιπλέον περιλαμβάνει υψηλής ακρίβειας δεδομένα βαρύτητας, από μια
περίοδο 57 μηνών λειτουργίας των δίδυμων δορυφόρων της αποστολής GRACE.
Αξιοσημείωτο είναι, ότι αυτό το μοντέλο δεν περιλαμβάνει δεδομένα χωροσταθμήσεων με
GNSS ή δεδομένα αποκλίσεων της κατακόρυφου [7].
Το EGM08 είναι πλήρες μέχρι βαθμό και τάξη 2159. Παρέχει μια πρωτοφανή ανάλυση και
ακρίβεια, στις λεπτομέρειες των σημαντικών χαρακτηριστικών του γεωειδούς και των
ανωμαλιών βαρύτητας. Το EGM08 μπορεί να υπολογίσει υψόμετρα του γεωειδούς με
ακρίβεια της τάξης των ±15 cm και διακριτική ικανότητα 5 λεπτών του τόξου, δηλαδή 9
χιλιομέτρων. Συγκριτικά με το EGM96, παρέχει περίπου τρεις φορές μεγαλύτερη ακρίβεια
και έξι φορές υψηλότερη ανάλυση [7].
Για τον Ελλαδικό χώρο, προέκυψε από μελέτη, ότι η απόκλιση της μέσης διαφοράς των
υψομέτρων του γεωειδούς είναι ±14,2 cm για το EGM08 και ±42,3 cm για το EGM96. Η
μελέτη αυτή βασίστηκε στην σύγκριση υψομέτρων του γεωειδούς από ορθομετρικά και
γεωμετρικά υψόμετρα σε βάθρα του κρατικού δικτύου, με αντίστοιχα υψόμετρα του
γεωειδούς από συγκεκριμένα μοντέλα γεωειδούς Στον πίνακα 1.1 φαίνονται τα
αποτελέσματα της συγκεκριμένης μελέτης για τα μετρημένα σημεία [18].

Γεωδυναμικό Μοντέλο

Max(m) Min(m)

σ (m)

Μέση διαφορά (m)

EGM08(2190)

0,542

-0,437

0,142

-0,377

EGM96(360)

1,577

-1,063

0,423

-0,446

Πίνακας 2.1: Σύγκριση υψομέτρων του γεωειδούς για τον Ελλαδικό χώρο [18].
Table 2.1: Comparison of geoid heights in Greece [18].

2.2.4 Απόκλιση γεωειδούς και ΜΣΘ
Σε ένα υψομετρικό σύστημα αναφοράς πρέπει να ορίζεται αρχικά η επιφάνεια αναφοράς
του με στόχο, αυτή να είναι το γεωειδές, το οποίο στην πραγματικότητα προσεγγίζει την
ΜΣΘ. Αλλά η ΜΣΘ έχει απόκλιση από το γεωειδές, επειδή δεν είναι μία ισοδυναμική
επιφάνεια του πεδίου βαρύτητας της γης (οι αποκλίσεις μπορούν να είναι της τάξης του
ενός μέτρου). Η απόκλιση αυτή επιδρά στα ορθομετρικά υψόμετρα που έχουν προκύψει
από τη ΜΣΘ και θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη, στη σύγκριση των παραπάνω
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ορθομετρικών υψομέτρων με αυτά που έχουν προκύψει από γεωμετρικά υψόμετρα, που
υπολογίζονται από μετρήσεις GNSS, και από την χρήση ενός μοντέλου γεωειδούς.
Στον Ελλαδικό χώρο, με τη διαδικασία μετρήσεων με δέκτες GNSS, οι υψομετρικές
διαφορές είναι γεωμετρικές, ενώ για μια τοπογραφική εργασία στο ΕΓΣΑ’87, απαιτούνται
υψόμετρα στο Ελληνικό Σύστημα Υψομετρίας (ΕΣΥ). Αν χρησιμοποιηθεί ένα μοντέλο
γεωειδούς, όπως το EGM96, τα προκύπτοντα ορθομετρικά υψόμετρα αναφέρονται στο
μοντέλο του γεωειδούς (ΗEGM96) και όχι στο ΕΣΥ και μάλιστα η διαφορά τους μπορεί να
είναι μεγαλύτερη του 1m, που οφείλεται στο ότι η ΜΣΘ, δεν ταυτίζεται με το
συγκεκριμένο μοντέλο. Στον Πειραιά βρέθηκε ότι η ΜΣΘ είναι 0.30 m πιο κάτω από το
γεωειδές του EGM96 και γενικώς στον Ελληνικό χώρο είναι συστηματικά χαμηλότερα
από το EGM96 περίπου 0.50 m. Μπορεί να θεωρηθεί, ότι σε μικρής έκτασης περιοχή
(μερικών χιλιομέτρων), η απόκλιση (δ) που υπάρχει μεταξύ του μοντέλου γεωειδούς
(EGM96 ή τοπικού) και του συμβατικού μηδέν του χωροσταθμικού δικτύου (ή της ΜΣΘ)
είναι σταθερή και να ληφθεί υπόψη κατά τον υπολογισμό ορθομετρικών υψομέτρων από
μετρήσεις GNSS με ταυτόχρονη χρήση ενός μοντέλου γεωειδούς [11].
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3. ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ
3.1 ΓΕΝΙΚΑ
Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζεται η περιοχή μελέτης που είναι το λεκανοπέδιο της
Αττικής. Ειδικότερα, παρουσιάζεται η γεωλογία και η τεκτονική της, δηλαδή τα
γεωλογικά στοιχεία, οι ρηξιγενείς ζώνες και τα ρήγματά της περιοχής και δίνεται το
γεωδυναμικό πλαίσιο με τις τάσεις που επικρατούν. Τέλος, παρουσιάζεται η σεισμική
δραστηριότητα στην Αττική με έμφαση στους δύο ισχυρούς σεισμούς του 1981 και του
1999, που έπληξαν τη συγκεκριμένη περιοχή.

3.2 ΤΟ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
Το Λεκανοπέδιο Αττικής, γνωστό και ως Λεκανοπέδιο Αθηνών, είναι ο πεδινός
γεωγραφικός χώρος στο κέντρο της Αττικής, εντός του οποίου έχει αναπτυχθεί το
πολεοδομικό συγκρότημα της Αθήνας και αποτελεί την πιο πυκνοκατοικημένη περιοχή
της Ελλάδας. Ο συνολικός πληθυσμός αποτελεί σχεδόν το 1/3 του συνολικού πληθυσμού
της Ελλάδας και ανέρχεται, σύμφωνα με την απογραφή του 2011, σε 3.074.160 κατοίκους
(7462 κάτοικοι/ χμ2). Το λεκανοπέδιο των Αθηνών αποτελεί την μεγαλύτερη και
σημαντικότερη από τις τέσσερις πεδιάδες της Αττικής (Μέγαρα, Θριάσιο πεδίο,
λεκανοπέδιο Αθηνών, Μεσόγεια), με έκταση 383km2 που χαρακτηρίζουν το ομαλό,
χαμηλό τοπίο της Αττικής χερσονήσου. Οριοθετείται φυσικά από ανάγλυφο σημαντικού
υψομέτρου, που γίνεται χαμηλότερο προς νότο, με τον ορεινό όγκο της Πάρνηθας βόρεια
(1413m), βορειοανατολικά τη Πεντέλη (1109m), ανατολικά τον Υμηττό (1026m), δυτικά
το όρος Αιγάλεω και την επέκτασή του, το Ποίκιλο Όρος (468m). Στο νότο το
λεκανοπέδιο καταλήγει στον Σαρωνικό κόλπο και επικοινωνεί με αυτόν, μέσω μιας
ακτογραμμής μήκους 47km περίπου. Το υψόμετρο στο κέντρο της πόλης υπολογίζεται σε
90 μέτρα από τη στάθμη της θάλασσας, ενώ η μορφολογία του λεκανοπεδίου είναι σχετικά
πολύμορφη, με λοφίσκους και ορεινούς όγκους.
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3.3 ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
Στο λεκανοπέδιο των Αθηνών εμφανίζονται αλπικοί και μεταλπικοί γεωλογικοί
σχηματισμοί, με τους δεύτερους να υπέρκεινται των αλπικών, οι οποίοι εμφανίζονται
κυρίως στους ορεινούς όγκους και τους λόφους. Οι αλπικοί σχηματισμοί χωρίζονται σε
δύο κατηγορίες που είναι: α. η Ενότητα Αττικής και β. η Υποπελαγονική ενότητα. Κατά
την Αλπική ορογένεση στο λεκανοπέδιο, έγινε μεταμόρφωση, η οποία σχημάτισε το
μεταμορφωμένο σύστημα της Ανατολικής Στερεάς. Η μεταμόρφωση αυτή προσέβαλε τα
μεσοζωικά ιζήματα, μετέτρεψε τους ασβεστόλιθους σε μάρμαρα και τους αργιλικούς
σχιστόλιθους και ψαμμίτες του φλύσχη σε φυλλίτες και σερικιτικούς σχιστόλιθους.
Αναλυτικότερα, οι μεταλπικοί σχηματισμοί που εμφανίζονται στο λεκανοπέδιο,
διακρίνονται σε νεογενείς και τεταρτογενείς αποθέσεις και αυτές με τη σειρά τους σε
ηπειρωτικούς (λιμναίες και λιμνοχερσαίες αποθέσεις), που εμφανίζονται κυρίως στο
βόρειο τμήμα του λεκανοπεδίου και σε θαλάσσιους (θαλάσσιες, παράκτιες και παράλιες
αποθέσεις) σχηματισμούς που εμφανίζονται στο νότιο τμήμα. Οι θαλάσσιοι νεογενείς
σχηματισμοί χωρίζονται στους πλειοκαινικούς (5 εκ. χρόνια πριν) και τους άνω
μειοκαινικούς (18 εκ. χρονια πριν). Οι πλειοκαινικές αποθέσεις εμφανίζονται στην
Πειραϊκή χερσόνησο και είναι, με σειρά παλαιότητας, τα κροκαλοπαγή, οι μάργες, οι
ψαμμίτες, και οι ασβεστόλιθοι. Οι ανωμειοκαινικοί θαλάσσιοι σχηματισμοί χωρίζονται σε
δύο κατηγορίες, την κλαστική σειρά που υπόκειται και τους ανθρακικούς σχηματισμούς
που υπέρκεινται. Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν οι άργιλοι, οι υλίες, οι μάργες, τα
κροκαλοπαγή και τα λατυποπαγή που συναντώνται στις περιοχές μεταξύ Καλλιθέας και
Αγ. Δημητρίου και μεταξύ Παλαιού Φαλήρου και Αλίμου και αφορούν κυρίως αποθέσεις
σε παράκτιο περιβάλλον. Στην δεύτερη κατηγορία ανήκουν οι ασβεστόλιθοι και οι
ασβεστοψαμμίτες (απόθεση σε παράκτιο περιβάλλον) και συναντώνται στους Τράχωνες,
την Καλλιθέα και το Παλαιό Φάληρο.
Οι ηπειρωτικοί νεογενείς σχηματισμοί χωρίζονται στους πλειοκαινικούς και τους άνω
μειοκαινικούς. Οι πλειοκαινικές αποθέσεις εμφανίζονται στην Μεταμόρφωση, τις
Αχαρνές, την Φιλοθέη, το Μαρούσι και το Χαλάνδρι. Είναι άμμος και άργιλοι πάχους
μερικών δεκάδων μέτρων. Οι ανωμειοκαινικοί ηπειρωτικοί ή λιμναίοι σχηματισμοί
εμφανίζονται στο βόρειο και δυτικό λεκανοπέδιο (Ν. Ηράκλειο, Καλογρέζα, Αγ.
Ανάργυροι, Λιόσια κα). Επίσης εμφανίζονται απωθημένα από πλειστοκαινικά (2 εκ.
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χρόνια πριν) ριπίδια και σε υψόμετρο 500m στη Φυλή και τους Θρακομακεδόνες.
Διακρίνονται σε λιμναίους σχηματισμούς (μαργαϊκοί ασβεστόλιθοι, μάργες κά) και σε
ηπειρωτικούς που συναντώνται στην περιοχή ανάμεσα από την Πεντέλη και τον Υμηττό
(άργιλοι, κροκαλοπαγή). Τέλος, στο λεκανοπέδιο εμφανίζονται στους πρόποδες των
ορεινών όγκων καθώς και κατά μήκος του άνω ρου του Κηφισού ριπίδια που ανήκουν
στους τεταρτογενείς ηπειρωτικούς σχηματισμούς [13].

Εικόνα 3.1: Γεωλογικός τεκτονικός χάρτης Λεκανοπεδίου Αττικής [24].
Picture 3.1: Geological tectonic map of Attica Basin [24].
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Η γεωλογική εξέλιξη του λεκανοπεδίου Αττικής είναι αποτέλεσμα του Αλπικού
τεκτονισμού που διακρίνεται από τις ασυνεχείς παραμορφώσεις. Παρακάτω περιγράφεται
συνοπτικά το τεκτονικό υπόβαθρο και οι ενότητες του.
 Ανατολικό και Δυτικό περιθώριο λεκανοπεδίου
Τα δύο περιθώρια του λεκανοπεδίου διαφέρουν σημαντικά στην νεοτεκτονική
δραστηριότητα. Το δυτικό περιθώριο κατά μήκος του Αιγάλεω, του Ποικίλου και της
Πάρνηθας διαμορφώνεται από δύο ρηξιγενείς ζώνες, ΒΒΑ-ΝΝΔ διεύθυνσης, οι οποίες
οριοθετούν τους μεταλπικούς σχηματισμούς, τόσο του Άνω Μειόκαινου όσο και τα
πλειστοκαινικά ριπίδια. Αντίθετα, στην Πεντέλη και στον Υμηττό δεν παρατηρούνται
περιθωριακά ρήγματα να οριοθετούν τις μεταλπικές αποθέσεις και τα ριπίδια. Ένα
σύστημα ΒΒΑ-ΝΝΔ ρηγμάτων που παρατηρείται στον Υμηττό εισχωρεί μέσα στο αλπικό
υπόβαθρο. Τούτο πιθανώς συνδέεται με την ύπαρξη του παλιότερου κανονικού ρήγματος
μικρής κλίσης που βυθίζεται κάτω από το λεκανοπέδιο, οριοθετώντας τα μεταμορφωμένα
στο δάπεδο από τα μη μεταμορφωμένα της ενότητας Αθηνών στην στέγη.
 Ρηξιγενής ζώνη Κηφισού
Κατά μήκος του Κηφισού ποταμού εντοπίζεται άλλη μία μεγάλη ρηξιγενής ζώνη, με
ΒΒΑ–ΝΝΔ διεύθυνση, που χωρίζει το Λεκανοπέδιο σε δύο επιμέρους τμήματα, το
Ανατολικό και το Δυτικό, το καθένα με τη δική του νεοτεκτονική και παλαιογεωγραφική
εξέλιξη. Η διαφοροποίηση αυτή αντικατοπτρίζεται τόσο στον αριθμό και τα γεωμετρικά
χαρακτηριστικά των ρηγμάτων, όσο και στο είδος και την εμφάνιση των σχηματισμών που
απαντώνται σε καθένα από τα τμήματα αυτά. Η μεγάλη αυτή ρηξιγενής ζώνη διακρίνεται
πολύ καλά στις δορυφορικές εικόνες και τις αεροφωτογραφίες, ενώ σχετίζεται άμεσα με
σημαντικές μορφολογικές ανωμαλίες και ανωμαλίες του υδρογραφικού δικτύου
(ασυμμετρία του υδρογραφικού δικτύου δυτικά και ανατολικά του κύριου κλάδου του
Κηφισού). Στο δυτικό τμήμα οι εμφανίσεις του αλπικού υποβάθρου είναι πολύ λίγες, αφού
έχει βυθιστεί και καλύπτεται από τους μεταλπικούς σχηματισμούς, ενώ στο ανατολικό το
αλπικό υπόβαθρο έχει ανυψωθεί και οι μεταλπικοί σχηματισμοί απουσιάζουν ή είναι
μικρού πάχους.
 Ρηξιγενής ζώνη Ζεφυρίου - Αγ. Παρασκευής
Στο Λεκανοπέδιο Αθηνών εντοπίζεται μια σημαντική διαφοροποίηση από Βορρά προς
Νότο, που έχει να κάνει τόσο με τις φάσεις των μεταλπικών ιζημάτων που παρατηρούνται
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αλλά και με την ύπαρξη ή όχι ρηξιγενών ζωνών, αναδύσεων του αλπικού υποβάθρου κλπ.
Η διαφοροποίηση αυτή λαμβάνει χώρα εκατέρωθεν μιας μεγάλης ρηξιγενούς γραμμής,
που με διεύθυνση ΔΒΔ–ΑΝΑ διασχίζει το Λεκανοπέδιο από το όριο Ποικίλου – Πάρνηθας
(Ζεφύρι) στα δυτικά μέχρι το όριο Υμηττού – Πεντέλης (Αγ. Παρασκευή) στα ανατολικά,
σηματοδοτώντας τη διαφορετική παλαιογεωγραφική και νεοτεκτονική εξέλιξη για κάθε
ένα από τα τμήματα αυτά. Η δυτική προέκταση της ζώνης αυτής ταυτίζεται περίπου με το
βόρειο περιθώριο του Θριάσιου Πεδίου που αναπτύσσεται πίσω από το Ποικίλο, ενώ η
ανατολική προέκταση ταυτίζεται με το βόρειο περιθώριο της Λεκάνης των Μεσογείων που
αναπτύσσεται ανατολικά του Υμηττού. Βόρεια από τη ζώνη αυτή αναπτύσσονται οι
νεογενείς λιμναίες και χερσαίες αποθέσεις, ενώ λείπουν και οι εμφανίσεις του αλπικού
υποβάθρου. Τέλος, το υδρογραφικό σύστημα του Κηφισού έχει επηρεαστεί άμεσα από τη
ζώνη αυτή, όπου προς τα βόρεια έχουμε σύγκλιση 3-4 παραποτάμων (Ποδονίφτης,
Ροδοδάφνη κλπ) που ενώνονται νότια της ζώνης σε ένα κλάδο [13].
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Εικόνα 3.2: Κύριος ρηξιγενής ιστός ευρύτερης περιοχής Αθηνών. Διακρίνονται οι
ρηξιγενείς ζώνες: 1- Θριάσιου, 2- Φυλής, 3- Αφιδνών, 4- Ανατολικής Πάρνηθας, 5 & 6Δυτικού και Ανατολικού Ποικίλου, 7- Χαϊδαρίου, 8- Περάματος, 9- Κηφισού, 10Ζεφυρίου - Αγ.Παρασκευής, 11- Εκάλης και 12- Διονύσου [17].
Picture 3.2: Main faults in the wider area of Athens, together with the characteristic fault
zones fault zones [17].

3.4 ΓΕΩΔΥΝΑΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Από γεωτεκτονική άποψη η περιοχή της Αττικής αποτελεί την βορειοδυτική απόληξη του
σημερινού ενεργού Ελλαδικού ηφαιστειακού τόξου. Η διαφοροποίηση του γεωδυναμικού
πλαισίου εκατέρωθεν του ηφαιστειακού τόξου εκφράζεται και με την γενικότερη ανύψωση
των περιοχών της Αττικής, της Νότιας Εύβοιας και των Βόρειων Κυκλάδων σε σχέση με
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εκείνες της ΒΑ Πελοποννήσου και Βοιωτίας. Επίσης, ο ευρύτερος χώρος της Αττικής
χαρακτηρίζεται από την παρουσία ρηξιγενών ζωνών ΔΒΔ-ΑΝΑ διεύθυνσης, αλλά και
εγκάρσιων, ΒΒΑ-ΝΝΔ προσανατολισμού [17].
Η ευρύτερη περιοχή των Αθηνών βρίσκεται ανάμεσα στις περιοχές της Κορίνθου και της
Βοιωτίας, που χαρακτηρίζονται από έντονη σεισμική δραστηριότητα και εκείνων της
Νότιας Αττικής και των Κυκλάδων με χαμηλούς ρυθμούς παραμόρφωσης. Η μειωμένη
νεοτεκτονική παραμόρφωση επαληθεύεται από την θέση της περιοχής σε σχέση με το
σημερινό ενεργό ηφαιστειακό τόξο και από τον προσανατολισμό των ρηξιγενών δομών
[17].
Μορφοτεκτονικά χαρακτηριστικά καθώς και κινηματικά στοιχεία περιθωριακών
ρηξιγενών δομών του ορεινού όγκου της Πάρνηθας, υποδηλώνουν μέσους ρυθμούς
ολίσθησης, που κυμαίνονται μεταξύ 0,13-0,30 mm/yr. Αντίστοιχης τάξεως μεγέθους,
μέσοι ρυθμοί ολίσθησης έχουν αναφερθεί για το βόρειο περιθώριο της Πάρνηθας (0,1-0,3
mm/yr), βάσει της διαχρονικής μετατόπισης Πλειστοκαινικών αναβαθμίδων. Αντίθετα
αρκετά υψηλότεροι ρυθμοί της τάξεως των 1,0-3,5 mm/yr παρατηρούνται στην περιοχή
του Κορινθιακού. Στην πλειονότητά τους οι παραπάνω παρατηρήσεις αφορούν το σχετικά
πιο ενεργό τμήμα της Αττικής, αναμένονται επομένως σταδιακά χαμηλότεροι ρυθμοί
ολίσθησης κατά την μετάβαση προς τα ΝΑ της περιθώρια. Οι παραπάνω χαμηλοί ρυθμοί
ερμηνεύουν τον περιορισμένο αριθμό ισχυρών σεισμικών γεγονότων από τον ίδιο τον
χώρο. Στην εικόνα 3.3, παρουσιάζεται το συνεχές πεδίο ετήσιων κατακόρυφων ταχυτήτων,
ως προς τον Διόνυσο, που προέκυψε από μετρήσεις GPS για το 2005-2008 [17].
Το γενικότερο εντατικό πεδίο της περιοχής χαρακτηρίζεται από εφελκυσμό σε διεύθυνση
Β-Ν έως ΒΒΑ-ΝΝΔ. Τα κινηματικά χαρακτηριστικά των επί μέρους ρηξιγενών δομών που
απαντούν στην περιοχή, υποδεικνύουν σχεδόν οριζόντιους άξονες εφελκυσμού, με
αζιμούθιο που κυμαίνεται από Β 007° έως Β 025°. Σεισμολογικά δεδομένα επιβεβαιώνουν
το εφελκυστικό πεδίο τάσεων της περιοχής με διεύθυνση ΒΒΔ-ΝΝΑ, με τον μηχανισμό
γένεσης του σεισμού των Αθηνών το 1999 να φανερώνει ωστόσο εφελκυσμό διεύθυνσης
ΒΒΑ-ΝΝΔ [17].
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Εικόνα 3.3: Συνεχές πεδίο ετήσιων κατακόρυφων ταχυτήτων, ως προς τον Διόνυσο, που
προέκυψε από μετρήσεις GPS για το 2005-2008 [17].
Picture 3.3: Continuous field of annual vertical velocities, with respect to Dionysos,
resulting from GPS measurements for the time interval 2005-2008 [17].

3.5 ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ
Οι περισσότεροι σεισμοί οφείλονται στις κινήσεις των λιθοσφαιρικών πλακών, και κατά
συνέπεια οι ζώνες έντονης σεισμικής δράσης ουσιαστικά ταυτίζονται με τις παρυφές των
πλακών. Ο ελληνικός χώρος βρίσκεται στα όρια επαφής και σύγκλισης της Ευρασιατικής
πλάκας με την Αφρικανική, γι’ αυτό και είναι χώρος μεγάλης σεισμικότητας (η
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σεισμικότητα ενός τόπου καθορίζεται από τη συχνότητα εμφάνισης των σεισμών και τα
μεγέθη τους). Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία η Ελλάδα, από άποψη σεισμικότητας,
κατέχει την πρώτη θέση στη Μεσόγειο και την Ευρώπη καθώς και την έκτη θέση σε
παγκόσμιο επίπεδο [23].

Εικόνα 3.4: Σεισμικότητα της Ελλάδας για την περίοδο 1900-2009 [23].
Picture 3.4: Seismicity of Greece for the period 1900-2009 [23].

Ειδικότερα, η περιοχή του λεκανοπεδίου Αττικής χαρακτηρίζεται ως χαμηλής έως μέσης
σεισμικότητας. Ο κατάλογος ιστορικών σεισμών για την ευρύτερη περιοχή έχει
περιορισμένες αναφορές καταστροφικών σεισμών, αν και από αναφορές για μετατοπίσεις
σε αρχαία μνημεία, συμπεραίνεται ότι η περιοχή της Αττικής έχει πληγεί από ισχυρούς
σεισμούς στο παρελθόν. Στο σύνολό τους οι προαναφερθείσες περιθωριακές ρηξιγενείς
ζώνες, αποτελούνται από μικρότερης τάξεως ρήγματα, τα οποία στην περιοχή του
Λεκανοπεδίου δεν ξεπερνούν σε μήκος τα 15 km, οπότε σύμφωνα με παγκόσμιες
παρατηρήσεις για τα μήκη των κανονικού χαρακτήρα ηπειρωτικών ρηξιγενών επιφανειών,
το μέγεθος ενός σεισμού στην συγκεκριμένη περιοχή δεν μπορεί να ξεπεράσει την τάξη
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των 6-6,5 ρίχτερ [17]. Οι δύο γνωστότεροι καταστροφικοί σεισμοί των τελευταίων
χρόνων, που επηρέασαν την περιοχή μελέτης, είναι ο σεισμός των Αλκυονίδων το 1981
και ο σεισμός της Αθήνας (Πάρνηθας) το 1999, που παρουσιάζονται συνοπτικά παρακάτω.



Σεισμός των Αλκυονίδων, 1981

Ο ισχυρός σεισμός (Μ=6,7) της 24ης Φεβρουαρίου 1981 καθώς και οι δύο μεγαλύτεροι
μετασεισμοί του (25 Φεβρουαρίου Μ=6,4 και 4 Μαρτίου Μ=6,3) προκάλεσαν
καταστροφές σε Κορινθία, Βοιωτία, Αττική, Εύβοια και Φωκίδα. Τα χωριά Περαχώρα,
Πίσια, Πρόδρομος έπαθαν μεγάλες ζημιές από τον κύριο σεισμό ενώ τα χωριά Πλαταιές
και Καπαρέλι από τους μετασεισμούς. Σκοτώθηκαν 20 άνθρωποι και τραυματίστηκαν
περίπου 500. 85000 κτίρια περίπου υπέστησαν βλάβες (22554 κτίρια μη επισκευάσιμα),
πολλά από τα οποία στο πολεοδομικό συγκρότημα της Αθήνας. Παρατηρήθηκαν σε
διάφορα μέρη φαινόμενα ρευστοποίησης, καταρρεύσεις βράχων καθώς και ασθενές
θαλάσσιο κύμα βαρύτητας. Κατά μήκος των νοτίων ακτών του κόλπου (περιοχή
Περαχώρας) εντοπίστηκε μετά τον κύριο σεισμό επιφανειακή εκδήλωση του σεισμογόνου
ρήγματος, μήκους 15km. Μετά τον μετασεισμό της 4ης Μαρτίου παρατηρήθηκε
επιφανειακή εκδήλωση του σεισμογόνου ρήγματος κοντά στις βορειοανατολικές ακτές του
κόλπου, μήκους 15km και μέσης πτώσης κατά 60cm [22].



Σεισμός Αθήνας, 1999

Στις 7 Σεπτεμβρίου 1999, η πόλη της Αθήνας δοκιμάστηκε από ισχυρό σεισμό μεγέθους
5.9 R. Το επίκεντρο του σεισμού (38.105°Β, 23.565°Α) εντοπίστηκε στους νοτιοδυτικούς
πρόποδες της Πάρνηθας σε εστιακό βάθος 9-14 km. Στη συγκεκριμένη περιοχή, δεν
υπήρχαν ενδείξεις παλαιότερων σεισμών από ιστορικούς καταλόγους ή από άλλες πηγές
και κατά συνέπεια η περιοχή είχε καθοριστεί σαν περιοχή με μικρό σεισμικό κίνδυνο. Μια
προσπάθεια για τον προσδιορισμό του γεωλογικού ρήγματος έδειξε, ότι είναι συνέχεια
μιας παλιάς γεωλογικής δομής (ανενεργό ρήγμα). Η περιοχή στην οποία εκδηλώθηκε ο
σεισμός βρίσκεται κοντά στον Κορινθιακό Κόλπο, δηλαδή πολύ κοντά σε μια πολύ έντονα
σεισμογενή ζώνη, που χαρακτηρίζεται από κανονικά ρήγματα διεύθυνσης περίπου Α-Δ και
τα οποία κλίνουν προς Βορρά. Το μοντέλο ολίσθησης που υπολογίστηκε, αναδεικνύει το
γεγονός πως ο σεισμός της Αθήνας είχε κατευθυντικότητα προς τα Ανατολικά, γεγονός
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που συνδέεται άμεσα με το μεγάλο ποσοστό των βλαβών σε σχέση με το σχετικά μικρό
μέγεθος του σεισμού [17].
Η περιοχή που επλήγη περισσότερο βρίσκεται σε ακτίνα 12km από το επίκεντρο του
σεισμού. Παρά το σχετικά μικρό μέγεθος του σεισμού, ο σεισμός προκάλεσε το θάνατο
143 ανθρώπων, τον τραυματισμό χιλιάδων. Από το σεισμό κατέρρευσαν περίπου 300
κτίρια, χιλιάδες έπαθαν μη επισκευάσιμες βλάβες, ενώ σε δεκάδες χιλιάδες οι βλάβες ήταν
επισκευάσιμες. Ο σεισμός αυτός σωστά θεωρείται, ως ένας από τους πιο καταστρεπτικούς
σεισμούς της Ελλάδας των τελευταίων αιώνων.
Η περιοχή της Αθήνας ανήκει στη ζώνη σεισμικής επικινδυνότητας ΙΙ, όπου η εδαφική
επιτάχυνση είναι 0.16g. Όμως, τα περισσότερα από τα κτίρια μελετήθηκαν με τον παλιό
αντισεισμικό κανονισμό, με βάση τον οποίο υπολογίστηκαν για 10 φορές μικρότερες
σεισμικές δυνάμεις. Το γεγονός αυτό επέδρασε δυσμενέστερα στα κτίρια που βρίσκονταν
κοντά στο επίκεντρο, όπου η επιτάχυνση του εδάφους ξεπέρασε το 0.5g. Οι οριζόντιες
επιταχύνσεις του εδάφους κυμάνθηκαν μεταξύ 0.04 και 0.35g. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι
οι κατακόρυφες επιταχύνσεις σε περιοχές της πλειόσειστης ζώνης ήταν εξαιρετικά υψηλές
και προσέγγισαν το g [6].
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4. ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ
4.1 ΓΕΝΙΚΑ
Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται η αναγνώριση της περιοχής μελέτης για την ίδρυση του
δορυφορικού δικτύου ελέγχου. Το δίκτυο αυτό ιδρύθηκε με σκοπό την ανίχνευση
κατακόρυφων μετακινήσεων στο Λεκανοπέδιο Αττικής, με χρήση δορυφορικών
μετρήσεων. Ειδικότερα,

παρουσιάζεται η επιλογή των κορυφών του δικτύου

(τριγωνομετρικών σημείων ή μόνιμων σταθμών αναφοράς), για να εξυπηρετείται η
γεωμετρία του γεωδαιτικού δικτύου GNSS, ο σχεδιασμός και η βελτιστοποίηση του
δικτύου, δηλαδή η επιλογή του αριθμού των προς μέτρηση βάσεων, ο προγραμματισμός
των μετρήσεων με τις ημέρες και ώρες μέτρησης της κάθε βάσης και η επιλογή των
οργάνων και των παρελκόμενων τους.

4.2 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
Λήφθηκε η απόφαση, οι κορυφές του δικτύου ελέγχου, να είναι κυρίως σημεία του
κρατικού δικτύου, δηλαδή τριγωνομετρικά σημεία της Γ.Υ.Σ., επειδή οι συντεταγμένες
αυτών των σημείων είναι γνωστές, λαμβάνονται από την Γ.Υ.Σ. και επομένως μπορούν να
χρησιμοποιηθούν ως μηδενική φάση (φάση αναφοράς) για την ανίχνευση των
μετακινήσεων. Η αξιοποίηση των σημείων αυτών, τα οποία βρίσκονται κυρίως σε βουνά ή
λόφους διευκολύνει τις μετρήσεις GNSS (ανοιχτός ορίζοντας). Τέλος, επιλέχθηκαν τρία
ακόμη σημεία ως κορυφές του δικτύου: το τριγωνομετρικό σημείο της ΣΑΤΜ-ΕΜΠ
(LAMG), το τριγωνομετρικό σημείο (βάθρο) του Διονύσου, που αποτελεί την αφετηρία
του ΕΓΣΑ’87 και είναι μόνιμος σταθμός αναφοράς, και ο μόνιμος σταθμός αναφοράς
MET0 της εταιρείας Metrica, που βρίσκεται στην περιοχή της Μεταμόρφωσης, η οποία
είχε πληγεί ιδιαίτερα από τον σεισμό της Πάρνηθας, το 1999.
Για την αναγνώριση της περιοχής μελέτης, χρησιμοποιήθηκαν χάρτες της Γ.Υ.Σ. σε
κλίμακα 1:50.000 και 1:100.000, στους οποίους φαίνονται τα τριγωνομετρικά σημεία στην
ευρύτερη περιοχή της Αττικής. Από αυτούς τους χάρτες, έγινε η αρχική επιλογή των 12
τριγωνομετρικών σημείων και των 2 μόνιμων σταθμών, που προαναφέρθηκαν, με σκοπό
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την ικανοποιητική κάλυψη της περιοχής της μελέτης. Οι κορυφές του δικτύου επιλέχθηκε
να συσχετίζονται με υπάρχοντα τεκτονικά ρήγματα, όπως φαίνεται και στην εικόνα 4.1.

Εικόνα 4.1: Κορυφές του δικτύου ως προς τον κύριο ρηξιγενή ιστό της ευρύτερης
περιοχής των Αθηνών [17].
Picture 4.1: The network’s points with respect to the main faults in the wider area of
Athens [17].

Από την αναγνώριση στο πεδίο (Απρίλιος 2012) τρία από τα αρχικά επιλεγμένα σημεία
απορρίφθηκαν και επιλέχθηκαν άλλα τρία στις θέσεις τους. Οι θέσεις των κορυφών του
δικτύου φαίνονται στην εικόνα 4.3, ενώ ο κωδικός τους, η ονομασία και η θέση τους
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δίνονται στον Πίνακα 4.1. Σε δύο τριγωνομετρικά βάθρα της Γ.Υ.Σ. στο Λιθάρι και στο
Θέατρο Λυκαβηττού, στα οποία έλειπαν τα μπουλόνια για την εξαναγκασμένη κέντρωση,
τοποθετήθηκαν νέες σημάνσεις, όπως φαίνεται στην Εικόνα 4.2 (αμέσως παρακάτω).

Εικόνα 4.2: Τριγωνομετρικό βάθρο της Γ.Υ.Σ., που κρίθηκε ακατάλληλο για μετρήσεις
(πάνω αριστερά), βάθρο με σύστημα εξαναγκασμένης κέντρωσης (πάνω δεξιά) και βάθρο
με νέα σήμανση (κάτω).
Picture 4.2: Pillar of Hellenic Military Geographical Service(HMGS), unsuitable for
measurements (up left), pillar with forced centering system (up right) and pillar with a
new marking (down).
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Εικόνα 4.3: Κορυφές του δικτύου (Google Earth), με κόκκινο απεικονίζονται τα
τριγωνομετρικά σημεία της ΓΥΣ και με μπλε χρώμα οι δύο μόνιμοι σταθμοί [27].
Picture 4.3: Τhe network’s points (Google Earth) : the pillars of HMGS are depicted with
red color while the two permanent reference stations with a blue one [27].
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A/A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Ονομασία Κορυφής
Κορυφή Κυράς (Πάρνηθα)
Αιγάλεω
Ποικίλο Όρος
Βαρυμπόμπη
Πεντέλη
Νέα Κτήρια ΟΤΕ (Υμηττός)
Λιθάρι
Κύρου Πήρα
Ελενίτσα
Θέατρο Λυκαβηττού
Αστεροσκοπείο
ΕΜΠ (LAMG)
Διόνυσος (ΕΜΠ)
MET0 (METRICA)

Πίνακας 4.1 Κορυφές του δικτύου ελέγχου.
Table 4.1: The network’s points.

4.3 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ – ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Πριν τις μετρήσεις πραγματοποιήθηκε βελτιστοποίηση του δικτύου με κώδικα σε
περιβάλλον Excel, για την επιλογή του βέλτιστου αριθμού των προς μέτρηση βάσεων με
κριτήριο την μέση αβεβαιότητα των κορυφών του δικτύου. Στην συγκεκριμένη περίπτωση,
αποφασίσθηκε, οι μετρήσεις των βάσεων να γίνουν με τους γεωδαιτικούς δέκτες Trimble
5800, οι οποίοι παρέχουν οριζοντιογραφική ακρίβεια σS = ±(5 mm ± 0.5 ppm). Οι
παρατηρήσεις (n), βάσεις μεταξύ των κορυφών του δικτύου, επιλέχθηκαν να είναι 31, 33,
35, 37, 40, 46, 47 και 50. Η επιλογή των βάσεων σε κάθε περίπτωση, έγινε με σκοπό την
καλύτερη γεωμετρία του δικτύου. Η βελτιστοποίηση έγινε με τις ακόλουθες εξωτερικές
δεσμεύσεις

(σταθερές

κορυφές

Διόνυσος,

Βαρυμπόμπη).

Σε

κάθε

περίπτωση

υπολογίστηκε ο a priori πίνακας μεταβλητότητας-συμμεταβλητότητας x των προβολικών
συντεταγμένων των κορυφών. Τα βάρη των παρατηρήσεων θεωρήθηκαν ίσα με 1/σS2 ενώ
το σ0 a priori ίσο με την μονάδα. Ως εξισώσεις παρατήρησης χρησιμοποιήθηκαν αυτές των
αποστάσεων, όπως φαίνεται στην παρακάτω σχέση:
(2)
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Το διάγραμμα βελτιστοποίησης παρουσιάζεται στο σχήμα 4.1. Στον άξονα των x
εμφανίζεται το πλήθος των παρατηρήσεων, δηλαδή ο αριθμός των προς μέτρηση βάσεων,
ενώ στον άξονα των y εμφανίζεται η μέση αβεβαιότητα των συντεταγμένων των κορυφών
του δικτύου για το αντίστοιχο πλήθος παρατηρήσεων. Τελικά, επιλέχθηκε να μετρηθούν
47 βάσεις, με μήκη που κυμαίνονται από 2km έως και 28km και με μέση αβεβαιότητα
κορυφών ±10mm. Στο σχήμα 4.2 φαίνεται η γεωμετρία του δικτύου με τις 47 επιλεγμένες
βάσεις προς μέτρηση, με πράσινο χρώμα παρουσιάζονται οι βάσεις που μετρήθηκαν, ενώ
με πορτοκαλί χρώμα οι βάσεις με τουλάχιστον ένα μόνιμο σταθμό.

16
14
12

mm

10

Μέση
αβεβαιότητα
κορυφών

8
6
4
2
0
31

33

35

37

40

46

47

Πλήθος Παρατηρήσεων
Σχήμα 4.1: Διάγραμμα βελτιστοποίησης.
Figure 4.1: Optimization diagram.
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Σχήμα 4.2: Γεωμετρία δικτύου, με πορτοκαλί χρώμα παρουσιάζονται οι βάσεις που έχουν
ως κορυφή ένα τουλάχιστον μόνιμο σταθμό.
Figure 4.2: The network’s geometry: with orange color are depicted the bases measured
from at least one reference station.

4.4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ
Πριν από τις μετρήσεις, έγινε σχεδιασμός και προγραμματισμός της οργάνωσης και της
εκτέλεσης τους, που αφορούσε την επιλογή της κατάλληλης χρονικής περιόδου - ημέρας
και ώρας - με το μέγιστο πλήθος δορυφόρων στον ουράνιο θόλο, καθώς και με την
μικρότερη τιμή του δείκτη ποιότητας DOP (Dilution Of Precision). Στο πρόγραμμα
Planning της Trimble, για κάθε κορυφή του δικτύου, δόθηκαν οι ελλειψοειδείς
συντεταγμένες (φ, λ), που είχαν ληφθεί από δέκτη GPS χειρός κατά τη φάση της
αναγνώρισης της περιοχής μελέτης, σχεδιάσθηκε χάρτης εμποδίων, όπως φαίνεται στο
Παράρτημα ΙΙ, και επιλέχθηκε γωνία αποκοπής δορυφόρων 15° (elevation cutoff), που
είναι η επιθυμητή για την εξάλειψη των σφαλμάτων της τροπόσφαιρας, και στη συνέχεια
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για κάθε επιλεγόμενη βάση, υπολογίστηκαν τα δεδομένα που απαιτούντο για τον
προγραμματισμό των μετρήσεων, τα οποία είναι ο δείκτης GDOP, η ορατότητα και το
πλήθος των δορυφόρων. Οι χρόνοι μέτρησης για κάθε βάση ήταν από 1:30h έως 3:00h.
Η επιλογή του χρονικού διαστήματος μέτρησης κάθε βάσης, έγινε με κριτήρια, η τιμή του
δείκτη GDOP να είναι κάτω από 5 και ταυτόχρονα ο αριθμός των παρατηρούμενων
δορυφόρων να είναι πάνω από 5 και όσο το δυνατόν μεγαλύτερος.
Θεωρητικά, η ακρίβεια των μετρήσεων βελτιώνεται με δείκτη GDOP όσο το δυνατόν
μικρότερο. Η μικρότερη τιμή του δείκτη GDOP είναι 1, τιμές από 1 έως 2 δίνουν άριστες
παρατηρήσεις, τιμές 2 έως 5 είναι καλές. Κατά τον σχεδιασμό οι περισσότερες τιμές του
δείκτη ήταν κάτω από 4. Όπως ενδεικτικά φαίνεται και στην εικόνα 4.3, οι τιμές του
δείκτη GDOP για την συγκεκριμένη βάση που αφορούν ολόκληρη την ημέρα,
παρουσιάζουν μεγάλες αυξομειώσεις, που επηρεάζονται κυρίως από την γεωμετρία των
δορυφόρων, την γωνία αποκοπής, καθώς και την μη συμβολή δορυφόρων GLONASS.
Στην συγκεκριμένη μελέτη, οι ορατοί δορυφόροι στις επιθυμητές βάσεις κυμαίνονταν από
6 έως 9. Στην εικόνα 4.4, δίνεται ενδεικτικά το πλήθος των παρατηρούμενων δορυφόρων
για την βάση Ποίκιλο όρος - Βαρυμπόμπη στις 12/6/2012, όπου και φαίνεται ότι οι κοινοί
δορυφόροι είναι από 4 έως 9 για όλη την διάρκεια της συγκεκριμένης μέρας.
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Εικόνα 4.4: Τιμές των δεικτών DOP για την βάση Ποικίλο όρος - Βαρυμπόμπη για τις
12/6/2012.
Picture 4.4: DOP Values for the base Poikilo mountain - Barybobi for the date 12/6/2012.

Εικόνα 4.5: Το πλήθος των ορατών δορυφόρων ανάλογα με την ώρα για την βάση
Ποίκιλο όρος - Βαρυμπόμπη για τις 12/6/2012.
Picture 4.5: The number of visible satellites from the base Poikilo mountain - Barybobi
during 12/6/2012.
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5. ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
5.1 ΓΕΝΙΚΑ
Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφονται τα διάφορα στάδια που ακολουθήθηκαν κατά τη
μέτρηση των στοιχείων (βάσεων) του δορυφορικού δικτύου ελέγχου μετακινήσεων.
Αναφέρεται η μεθοδολογία μέτρησης, τα χρονικά διαστήματα των μετρήσεων, τα
χρησιμοποιούμενα όργανα και τα παρελκόμενα τους.

5.2 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΒΑΣΕΩΝ
Για τη μέτρηση των βάσεων, χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος του σχετικού στατικού
εντοπισμού. Οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν από δύο άτομα και έγιναν με δύο δέκτες
GNSS Trimble 5800 (base και rover) με τα παρελκόμενα τους.
Οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν στο χρονικό διάστημα 3-14 Ιουνίου 2012, ενώ στα τέλη
Αυγούστου έγινε επαναμέτρηση τεσσάρων βάσεων (30/8-2/9/2012). Οι μετρήσεις
ξεκινούσαν συνήθως νωρίς το πρωί

και τελείωναν το απόγευμα. Η κάθε μέτρηση

διαρκούσε από 1:30h έως 3:00h, ανάλογα με το μήκος της βάσης. Επειδή υπήρχαν και δύο
μόνιμοι σταθμοί στο δίκτυο με δεδομένα μέτρησης όλων των ωρών των ημερών των
μετρήσεων, η πλειονότητα των βάσεων με μόνιμο σταθμό, όπως φαίνεται στο σχήμα 4.2,
είχε διάρκεια μέτρησης περισσότερες ώρες από αυτές που είχαν επιλεγεί. Κάθε μέρα
γίνονταν από μία έως τρείς μετρήσεις βάσεων. Οι δέκτες GNSS τοποθετούνταν στις
κορυφές του δικτύου με ειδική βάση εξαναγκασμένης κέντρωσης και τρικόχλιο με ειδικό
σύνδεσμο. Το ύψος της κεραίας του δέκτη μετρήθηκε κατακόρυφα, από τη στέψη του
βάθρου μέχρι την ειδική χαραγή που είχε ο δέκτης, όπως φαίνεται στο σχήμα 5.1. Η
μέτρηση έγινε με μεταλλική μετροταινία και ακρίβεια χιλιοστού. Πραγματοποιήθηκαν 3
μετρήσεις του ύψους της κεραίας και υπολογίστηκε ο μέσος όρος τους.
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Σχήμα 5.1: Μέτρηση ύψους δέκτη GNSS πάνω σε βάθρο.
Figure 5.1: Antenna height measurement.

5.3 ΟΡΓΑΝΑ - ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ
Όπως προαναφέρθηκε, στις μετρήσεις χρησιμοποιήθηκαν οι δέκτες GNSS Trimble 5800,
οι οποίοι έχουν την δυνατότητα μέτρησης στις συχνότητες L1 και L2 του συστήματος GPS
και ιδιαίτερο χαρακτηριστικό τους είναι ότι ενσωματώνουν το δέκτη GPS, το σύστημα
ασύρματης επικοινωνίας καθώς και την κεραία σε μία συμπαγή και ελαφριά συσκευή
βάρους περίπου 1.3 kgr. Ο κάθε δέκτης διαθέτει ενσωματωμένη μνήμη 2 MB,
ενεργοποιείται εύκολα με το πάτημα ενός κουμπιού και ταυτόχρονα αρχίζει να λαμβάνει
δορυφορικό σήμα, παρέχοντας εύκολη και επαρκή συλλογή δεδομένων στο σχετικό
εντοπισμό. Τονίζεται, ότι ανάλογα με τις απαιτήσεις της εργασίας, το σύστημα Trimble
5800 μπορεί να χρησιμοποιηθεί, είτε ως σταθερός (base) είτε ως κινητός (rover) δέκτης.
Επιπρόσθετα, παρέχει συνολικά 24 ηλεκτρονικά κυκλώματα (κανάλια) διπλής συχνότητας,
που το καθένα μπορεί να παρακολουθεί αδιάλειπτα το σήμα από ένα συγκεκριμένο
δορυφόρο. Υποστηρίζει τη δυνατότητα επικοινωνίας μέσω UHF, GSM και GPRS για τη
λήψη διορθώσεων Κινηματικού Εντοπισμού Χρόνου (RTK). Επίσης, να σημειωθεί ότι οι
δέκτες Trimble 5800 δεν έχουν την δυνατότητα λήψης σήματος από δορυφόρους
GLONASS. Τέλος, παρέχει στο χρήστη τις αντίστοιχες ακρίβειες για τον σχετικό στατικό
εντοπισμό:
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-

Οριζοντιογραφική ακρίβεια: ± (5 mm + 0.5 ppm) RMS

-

Υψομετρική ακρίβεια: ± (5 mm + 1 ppm) RMS

Τα παρελκόμενα που χρησιμοποιήθηκαν ήταν τα εξής:


Δύο βάσεις εξαναγκασμένης κέντρωσης.



Δύο τρικόχλια με οπτική κέντρωση.



Δύο ειδικοί σύνδεσμοι μεταξύ δέκτη και τρικόχλιου.



Δύο μεταλλικές μετροταινίες, μέγιστου μήκους 2 m



Δύο μπαταρίες (Li-Ion) και ένας φορτιστής για κάθε δέκτη.

Τα παραπάνω παρελκόμενα και ο δέκτης παρουσιάζονται στην εικόνα 5.1.

Εικόνα 5.1: Δέκτης GPS Trimble 5800 (1), ειδικός σύνδεσμος μεταξύ τρικόχλιου και
δέκτη (2), τρικόχλιο με οπτική κέντρωση (3), βάση εξαναγκασμένης κέντρωσης (4).
Picture 5.1: Trimble 5800 GPS receiver (1), special adaptor between tribrach and receiver
(2), tribrach with optical plummet (3), forced centering base (4).
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6. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ – ΣΥΝΟΡΘΩΣΗ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ
6.1 ΓΕΝΙΚΑ
Μετά την ολοκλήρωση των μετρήσεων υπαίθρου, ακολούθησαν οι εργασίες γραφείου, με
σκοπό την επεξεργασία των δεδομένων των μετρήσεων. Στη συνέχεια έγινε η συνόρθωση
των παρατηρήσεων και η επίλυση του δικτύου. Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται η
επεξεργασία των βάσεων, ο έλεγχος κλεισίματος των τριγώνων, η επίλυση του δικτύου με
το πρόγραμμα Trimble Business Center (TBC) καθώς και με κώδικα σε περιβάλλον Excel.
Τέλος, ακολουθεί η εξαγωγή των ανάλογων αποτελεσμάτων, που είναι οι τρισδιάστατες
καρτεσιανές συντεταγμένες στο WGS84 (ITRF08) (Χ,Υ,Ζ), τα γεωμετρικά υψόμετρα στο
ελλειψοειδές GRS80 του ΕΓΣΑ’87 (h) και τα ορθομετρικά υψόμετρα με παρεμβολή των
μοντέλων γεωειδούς EGM96 και EGM08 (Η0).

6.2 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΣΕΩΝ
Αρχικά, έγινε η μεταφορά των δεδομένων από τους δέκτες GNSS στον ηλεκτρονικό
υπολογιστή. Ακολούθησε η επεξεργασία τους με το λογισμικό TBC, που συνοδεύει τους
δέκτες Trimble, με την εξής διαδικασία:



Επιλύθηκαν οι βάσεις (Process Baselines).



Πραγματοποιήθηκε ο έλεγχος κλεισίματος των τριγώνων (Loop Closure).



Στη συνέχεια ακολούθησε η επίλυση του δικτύου και οι στατιστικοί έλεγχοι για
επίπεδο εμπιστοσύνης 95% (Adjust Network).

Όλες οι βάσεις που μετρήθηκαν και επιλύθηκαν είναι ανεξάρτητες και ασυσχέτιστες
μεταξύ τους. Η συνόρθωση γίνεται με παρατηρήσεις, τις συνιστώσες των ανεξάρτητων
βάσεων και με πίνακα μεταβλητότητας - συμμεταβλητότητας για κάθε διάνυσμα βάσης,
τον πίνακα 3x3, που προέκυψε από την επίλυση της κάθε βάσης χωριστά. Η πλεονάζουσα
πληροφορία, για περισσότερες παρατηρήσεις από τις ελάχιστες, με σκοπό τη συνόρθωση
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των παρατηρήσεων και την επίλυση του δικτύου, προέρχεται από το γεγονός, ότι από κάθε
κορυφή του δικτύου έχουν μετρηθεί τουλάχιστον 2 βάσεις.
Η επεξεργασία έγινε στο πρόγραμμα TBC (Trimble Business Center) της εταιρίας
Trimble. Μεταφέρθηκαν τα αποθηκευμένα στους δέκτες Trimble 5800 αρχεία των
μετρήσεων, στον ηλεκτρονικό υπολογιστή που θα τα επεξεργαζόταν, με το κατάλληλο
λογισμικό. Τα αρχεία αυτά δίνονται σε μορφή .Τ01, που είναι format της Trimble, οπότε
μετατράπηκαν σε αρχεία RINEX, για να μπορούν να χρησιμοποιηθούν με τα αντίστοιχα
αρχεία (RINEX) των μόνιμων σταθμών αναφοράς Διόνυσος και MET0.
Ως σύστημα αναφοράς επιλέχθηκε το ΕΓΣΑ΄87. Επίσης, πριν την επεξεργασία,
επιλέχθηκαν οι κατάλληλοι παράμετροι του λογισμικού, όπως ο τύπος επίλυσης (fixed
solution), η τιμή της γωνίας ύψους των δορυφόρων (cutoff angle), η ακρίβεια του
οργάνου, κλπ.
Ακολούθησε η εισαγωγή των αρχείων (RINEX) των μετρήσεων στο πρόγραμμα. Για κάθε
αρχείο εμφανίζονταν διάφορα στοιχεία και πληροφορίες, όπως οι κωδικοί του δέκτη και
του αρχείου, η ημερομηνία, η ώρα και η διάρκεια της μέτρησης, το ύψος της κεραίας
ανάλογα με το σημείο μέτρησης, κλπ. Τα ύψη κεραίας αν και μετρήθηκαν κατακόρυφα
από την στέψη του βάθρου στην κίτρινη χαραγή του δέκτη – Center of bumper (σχήμα
5.1), ανάχθηκαν στο κάτω μέρος του δέκτη - Bottom of antenna mount αφαιρώντας
0.055m από τα μετρημένα ύψη στα βάθρα (εικόνα 6.1). Για τους μόνιμους σταθμούς
δόθηκε μηδενικό ύψος κεραίας - Antenna Phase Center.

Εικόνα 6.1: Αναγωγή των υψών κεραίας στο κάτω μέρος του δέκτη [21].
Picture 6.1: Reduction of antenna heights at the bottom of the antenna mount [21].
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Κατά την διαδικασία της μέτρησης στο ύπαιθρο, λαμβάνονται από τον δέκτη οι
εκπεμπόμενες εφημερίδες, που είναι οι προβλεπόμενες τροχιές των δορυφόρων. Οι
ακριβείς εφημερίδες, που είναι οι πραγματικές τροχιές, δίνονται αργότερα μέσω
διαδικτύου, από διάφορα υπολογιστικά κέντρα, σε αρχεία .sp3, ανάλογα με την
ημερομηνία της κάθε μέτρησης. Για την επεξεργασία χρησιμοποιήθηκαν οι ακριβείς
εφημερίδες.
Στη συνέχεια, επιλύεται κάθε βάση ξεχωριστά. Παρατηρώντας τα υπόλοιπα (residuals)
των δορυφόρων από την αναφορά της επεξεργασίας της βάσης (Baseline Processing
Report) και αξιολογώντας τα βάσει των τιμών και των διακυμάνσεων που έχουν εκτιμάται
η βέλτιστη λύση της. Οι τιμές των υπολοίπων που βρίσκονται κοντά στο ±0.02m
θεωρούνται ομαλές και επομένως καλές (εικόνα 6.3). Έπειτα, από την επεξεργασία των
χρονικών τμημάτων των δορυφόρων της βάσης (session editor), όπως ενδεικτικά
παρουσιάζεται στην εικόνα 6.2, επιλέχθηκαν οι δορυφόροι και τα προς επίλυση χρονικά
τμήματά τους, καθώς αυτά μπορεί να επηρεάζουν αρνητικά το δείκτη GDOP, δηλαδή την
οριζοντιογραφική και την υψομετρική ακρίβεια των αποτελεσμάτων της βάσης. Η
παραπάνω διαδικασία πραγματοποιήθηκε με συνεχόμενες επαναλήψεις για κάθε βάση, με
στόχο την επίτευξη του μικρότερου δυνατού δείκτη ποιότητας GDOP (με ανώτατο όριο το
5) και των μικρότερων σφαλμάτων. Από την παραπάνω διαδικασία απορρίφτηκαν 4
βάσεις, που δεν πληρούσαν τα επιθυμητά κριτήρια.
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Εικόνα 6.2: Επεξεργασία της βάσης 5-9 (3/6/2012) και επιλογή των κατάλληλων
τμημάτων μέτρησης των παρακολουθούμενων δορυφόρων.
Picture 6.2: Editing of base 5-9 (3/6/ 2012) and selection of the appropriate measuring
segments of monitored satellites.

Εικόνα 6.3: Υπόλοιπα για τον δορυφόρο G5 για την βάση 5-9 στις 3/6/2012.
Picture 6.3: Residuals for the satellite G5 of base 5-9 on 3/6/2012.

6.3 ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΤΡΙΓΩΝΩΝ
Επόμενο στάδιο στην επεξεργασία των μετρήσεων με το πρόγραμμα TBC, είναι ο έλεγχος
του κλεισίματος των τριγώνων του δικτύου (Loop Closure). Με τον έλεγχο αυτό ελέγχεται
η εσωτερική ακρίβεια του δικτύου και γίνεται η τελική επιλογή των βάσεων που θα
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συμμετέχουν στη συνόρθωση. Το λογισμικό παρέχει την δυνατότητα να γίνεται ο έλεγχος
είτε ξεχωριστά σε οριζόντιο και κατακόρυφο επίπεδο, με το όριο να τίθεται σε mm, είτε
για το ανάπτυγμα κάθε τριγώνου, με το όριο να δίνεται σε ppm.
Στην συγκεκριμένη περίπτωση, επιλέχθηκε το όριο κλεισίματος των τριγώνων ως προς το
ανάπτυγμα του κάθε τριγώνου, οπότε το όριο τέθηκε σε ppm. Παρακάτω περιγράφεται η
διαδικασία για την επιλογή του ορίου (σε ppm), πάνω από το οποίο το κλείσιμο των
τριγώνων δεν ήταν αποδεκτό.
Το κλείσιμο ενός τριγώνου για κάθε συνιστώσα δίνεται από τις σχέσεις :

(3)
(4)
(5)
Έγινε η παραδοχή ότι σΔΧ = σΔY = σΔΖ, οπότε με εφαρμογή νόμου μετάδοσης σφαλμάτων
στη σχέση:
(6)
Προκύπτει ότι σS = σΔΧ = σΔY = σΔΖ.
Με εφαρμογή νόμου μετάδοσης σφαλμάτων στην σχέση 3 ή 4 ή 5 προκύπτει:

(7)
Η αβεβαιότητα στη μέτρηση του μήκους κάθε βάσης εκτιμήθηκε από την παρακάτω
σχέση:
(8)
Όπου:
σα : η αβεβαιότητα στη μέτρηση του μήκους όπως δίνεται από τον κατασκευαστή,
σκ1, σκ2 : οι αβεβαιότητες στις κεντρώσεις των δύο δεκτών.
Η αβεβαιότητα στη μέτρηση του μήκους κάθε βάσης (σα) εκτιμήθηκε για μέσο μήκος
10km (σα = ± 20 mm), ενώ η αβεβαιότητα στην κέντρωση (σΚ) τέθηκε ±1 mm για κάθε
δέκτη (σκ). Αντικαθιστώντας τα παραπάνω στη σχέση 8 προκύπτει:
(9)
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Οπότε:
(10)
Το σφάλμα κλεισίματος στο ανάπτυγμα του τριγώνου δίνεται από τη σχέση:

(11)
Εφαρμόζοντας ν.μ.σ. στην σχέση αυτή προκύπτει:
(12)
Τελικά, το όριο για την αποδοχή του κλεισίματος των τριγώνων εκφρασμένο σε ppm
υπολογίσθηκε από τη σχέση:
(13)
(14)
όπου z95 : το εκατοστιαίο σημείο της τυποποιημένης κατανομής για επίπεδο εμπιστοσύνης
95% (z95 = 1,96).
Sολ : το συνολικό μήκος του αναπτύγματος του τριγώνου για μέσο μήκος βάσης 10km
(Sολ = 30km).
Έτσι, το όριο ανεκτού κλεισίματος που δόθηκε στο πρόγραμμα ήταν 4ppm. Από την
διαδικασία ελέγχου του κλεισίματος των τριγώνων, απορρίφθηκαν 3 βάσεις. Ο τελικός
αριθμός των βάσεων προς συνόρθωση είναι 63 και παρουσιάζονται στους πίνακες 6.1 και
6.2.
Στον πίνακα 6.1 παρουσιάζονται οι 30 βάσεις (από τις οποίες 24 είναι μετρημένες μία
φορά και 3 δύο φορές), που μετρήθηκαν με χρήση των 2 δεκτών, με τα μήκη τους και τους
χρόνους μέτρησης τους. Στον πίνακα 6.2 παρουσιάζονται οι 33 βάσεις (από τις οποίες οι 8
είναι μετρημένες μία φορά, οι 11 δύο φορές και η 1 τρεις φορές), με μέτρηση από
τουλάχιστον ένα μόνιμο σταθμό αναφοράς, με τα μήκη τους και τους χρόνους μέτρησης
τους.
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

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

Από
Πάρνηθα
Πάρνηθα
Πάρνηθα
Αιγάλεω
Αιγάλεω
Αιγάλεω
Ποικίλο Όρος
Ποικίλο Όρος
Ποικίλο Όρος
Βαρυμπόμπη
Βαρυμπόμπη
Πεντέλη
Πεντέλη
Πεντέλη
Πεντέλη
Υμηττός
Υμηττός
Υμηττός
Λιθάρι
Λιθάρι
Λιθάρι
Κύρου Πήρα
Κύρου Πήρα
Κύρου Πήρα
Ελενίτσα
Ελενίτσα
Ελενίτσα
Ελενίτσα
Θέατρο Λυκαβηττού
Θέατρο Λυκαβηττού
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Προς
Ποικίλο Όρος
Βαρυμπόμπη
Θέατρο Λυκαβηττού
Ποικίλο Όρος
Ελενίτσα
Αστεροσκοπείο
Βαρυμπόμπη
Ελενίτσα
Αστεροσκοπείο
Πεντέλη
Λιθάρι
Υμηττός
Λιθάρι
Λιθάρι
Ελενίτσα
Λιθάρι
Κύρου Πήρα
Κύρου Πήρα
Κύρου Πήρα
Ελενίτσα
ΕΜΠ (LAMG)
Θέατρο Λυκαβηττού
Αστεροσκοπείο
ΕΜΠ (LAMG)
Θέατρο Λυκαβηττού
Αστεροσκοπείο
Αστεροσκοπείο
ΕΜΠ (LAMG)
Αστεροσκοπείο
ΕΜΠ (LAMG)

Μήκος Βάσης (m)
10581,302
6959,830
18371,878
7485,443
10581,531
7712,139
12721,440
9114,333
9680,997
9120,821
16019,970
12541,134
10008,432
10008,444
11783,361
3066,117
2138,884
2138,894
2985,441
5062,055
3121,412
4731,956
6901,535
1758,502
1957,243
4434,806
4434,821
3687,122
2871,717
3034,617

Χρόνος Μέτρησης (h)

2
1:30
3:20
1:30
2
2
2
3
5
2
4:30
2
0:40
1:30
2
1:30
0:30
1:10
1:30
1:30
1:30
3
1:40
2
1:30
0:30
1
1:30
1:30
1:30
Πίνακας 6.1: Οι 30 βάσεις του δικτύου που μετρήθηκαν με χρήση των 2 δεκτών Trimble,
με τα μήκη τους και τους χρόνους μέτρησης τους.
Table 6.1: The 30 baselines of the network, measured using 2 Trimble receivers, with their
lengths and their observation time.
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Α/Α
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

Βάση
13--1
13--1
13--2
13--2
13--3
13--3
13--4
13--5
13--6
13--6
13--7
13--8
13--9
13--9
13--9
13--10
13--10
13--11
13--12
13--12
13--14
14--1
14--1
14--2
14--2
14--3
14--3
14--4
14--5
14--6
14--6
14--9
14--9
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Από
Διόνυσος
Διόνυσος
Διόνυσος
Διόνυσος
Διόνυσος
Διόνυσος
Διόνυσος
Διόνυσος
Διόνυσος
Διόνυσος
Διόνυσος
Διόνυσος
Διόνυσος
Διόνυσος
Διόνυσος
Διόνυσος
Διόνυσος
Διόνυσος
Διόνυσος
Διόνυσος
Διόνυσος
MET0
MET0
MET0
MET0
MET0
MET0
MET0
MET0
MET0
MET0
MET0
MET0

Προς
Πάρνηθα
Πάρνηθα
Αιγάλεω
Αιγάλεω
Ποικίλο Όρος
Ποικίλο Όρος
Βαρυμπόμπη
Πεντέλη
Υμηττός
Υμηττός
Λιθάρι
Κύρου Πήρα
Ελενίτσα
Ελενίτσα
Ελενίτσα
Θέατρο Λυκαβηττού
Θέατρο Λυκαβηττού
Αστεροσκοπείο
ΕΜΠ (LAMG)
ΕΜΠ (LAMG)
MET0
Πάρνηθα
Πάρνηθα
Αιγάλεω
Αιγάλεω
Ποικίλο Όρος
Ποικίλο Όρος
Βαρυμπόμπη
Πεντέλη
Υμηττός
Υμηττός
Ελενίτσα
Ελενίτσα

Μήκος Βάσης (m)
21675,183
21675,190
27884,733
27884,732
22938,471
22938,459
14850,991
7155,498
16107,179
16107,180
14553,543
17332,847
17875,423
17875,419
17875,423
19323,339
19323,349
22172,665
17635,693
17635,694
15022,349
10463,127
10463,134
13830,472
13830,461
7937,864
7937,852
7572,886
7879,193
12316,024
12316,024
7145,202
7145,196

Χρόνος Μέτρησης (h)

3
7
2:30
5
1
5
2:30
1:30
1:10
6
5:20
3
2
0:30
6:10
1:30
4
4:20
3:40
4:30
8
3
6:30
2:30
5
1
5
2
6:20
1:10
6:10
0:30
5:10
Πίνακας 6.2: Οι 33 βάσεις του δικτύου, που έχουν τουλάχιστον ένα μόνιμο σταθμό
αναφοράς, με τα μήκη τους και τους χρόνους μέτρησης τους.
Table 6.2: The 30 baselines of the network, measured from at least one reference station,
with their lengths and their observation time.

76

Κεφάλαιο 6

Επεξεργασία των Μετρήσεων – Συνόρθωση Παρατηρήσεων

6.4 ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ TBC
Μετά την επίλυση των βάσεων, τον έλεγχο κλεισίματος των τριγώνων και την τελική
επιλογή των βάσεων που θα συμμετέχουν στην επίλυση, ακολούθησε η επίλυση του
δικτύου (Adjust Network), με το πρόγραμμα TBC. Η επίλυση του δικτύου έγινε με τις
ελάχιστες εξωτερικές δεσμεύσεις. Ως σταθερή κορυφή επιλέχθηκε ο Διόνυσος (ΕΜΠ),
γιατί αποτελεί την αφετηρία του ΕΓΣΑ’87 και βρίσκεται σε περιοχή με μικρές τεκτονικές
μετακινήσεις. Οι συντεταγμένες του Διονύσου στο WGS84 (ITRF2008) καθώς και στο
ελλειψοειδές GRS80 του ΕΓΣΑ87 δίνονται αντίστοιχα στους πίνακες 6.3α & 6.3β.

Συντεταγμένες Διονύσου (ΕΜΠ)
φ
λ
h(m)
38°04'42,719726"

23°55'57,534545"

514,545

Πίνακας 6.3α: Οι συντεταγμένες της σταθερής κορυφής Διόνυσος (ΕΜΠ) στο WGS84
(ITRF2008).
Table 6.3a: The coordinates of the fixed point 13 (Dionisos NTUA) in WGS84
(ITRF2008).
Συντεταγμένες Διονύσου (ΕΜΠ)
φ
λ
h(m)
38°04'33,40156"

23°55'51,39787"

482,595

Πίνακας 6.3β: Οι συντεταγμένες της σταθερής κορυφής Διόνυσος (ΕΜΠ) στο GRS80 του
ΕΓΣΑ’87.
Table 6.3b: The coordinates of the fixed point 13 (Dionisos NTUA) in GRS80 of
GGRS87.

Τα δεδομένα, που δίνει το πρόγραμμα, μετά την συνόρθωση για τις κορυφές του δικτύου,
είναι τα εξής:


Οι προβολικές συντεταγμένες στο ΕΓΣΑ’87 και τα ορθομετρικά υψόμετρα με
παρεμβολή μοντέλου γεωειδούς (Ε, Ν, Η).



Οι ελλειψοειδείς συντεταγμένες και τα γεωμετρικά υψόμετρα στο ελλειψοειδές
GRS80 του ΕΓΣΑ’87 (φ, λ, h).



Οι τρισδιάστατες καρτεσιανές συντεταγμένες στο WGS84 (Χ, Υ, Ζ).



Οι αβεβαιότητες όλων των παραπάνω.
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Τα ορθομετρικά υψόμετρα υπολογίστηκαν με την χρήση δύο μοντέλων γεωειδούς, των
EGM96 και EGM2008, με εισαγωγή τους στο TBC. Μετά την συνόρθωση του δικτύου
έγινε ολικός έλεγχος αξιοπιστίας (chi-square test-χ2) για επίπεδο εμπιστοσύνης 95%.
Πραγματοποιήθηκαν οι επιλύσεις, που φαίνονται στο σχήμα 6.1. Δόθηκαν στο πρόγραμμα
ελλειψοειδείς συντεταγμένες (φ, λ, h) του Διονύσου (σταθερή κορυφή) είτε στο GRS80
του ΕΓΣΑ’87 είτε στο WGS84 (ITRF2008) (Πίνακας 6.3). Επίσης, υπολογίσθηκε νέο
διάνυσμα μετάθεσης από το WGS84 στο ΕΓΣΑ’87, από τις συντεταγμένες του Διονύσου
στα δύο συστήματα. Για τον υπολογισμό του, εφαρμόστηκε η παρακάτω διαδικασία:
Οι ελλειψοειδείς συντεταγμένες (φ, λ, h), όπως είχαν δοθεί τόσο στο ελλειψοειδές του
ΕΓΣΑ’87 όσο και σε αυτό του WGS84 (ITRF2008), μετατράπηκαν αντίστοιχα σε
τρισορθογώνιες καρτεσιανές συντεταγμένες (X, Y, Z) στα δύο συστήματα. Με την
αφαίρεση των τρισορθογώνιων καρτεσιανών συντεταγμένων του ΕΓΣΑ’87 από το WGS84
(ITRF2008), υπολογίσθηκε το διάνυσμα μετάθεσης από το WGS84 στο ΕΓΣΑ’87
(Πίνακας 6.4).

Διάνυσμα Μετάθεσης
WGS84-ΕΓΣΑ87
199,655m
ΔΧ=
-75,038m
ΔΥ=
-245,883m
ΔΖ=
Πίνακας 6.4: Το διάνυσμα μετάθεσης από το WGS84 στο ΕΓΣΑ’87, που
χρησιμοποιήθηκε στην επίλυση.
Table 6.4: The displacement vector between WGS84 and GGRS87, used in the
adjustment.
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Σχήμα 6.1: Διάγραμμα επιλύσεων του δικτύου, που πραγματοποιήθηκαν με το πρόγραμμα
TBC.
Figure 6.1: Diagram of network’s adjustment, using the program TBC.
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Στον πίνακα 6.5 δίνονται οι τρισορθογώνιες καρτεσιανές συντεταγμένες και οι
αβεβαιότητες των κορυφών του δικτύου στο WGS84 (ITRF2008), όπως προέκυψαν από
την επίλυση με συντεταγμένες του σταθερού σημείου Διονύσου από τον Πίνακα 6.3α και
διάνυσμα μετάθεσης αυτό του Πίνακα 6.4. Ενώ στον πίνακα 6.6 δίνονται τα γεωμετρικά
υψόμετρα στο GRS'80 του ΕΓΣΑ'87 και τα ορθομετρικά υψόμετρα, με χρήση των
μοντέλων γεωειδούς EGM96 και EGM2008, και οι αβεβαιότητες τους. Να σημειωθεί ότι
για τις κορυφές που είναι υλοποιημένες με βάθρα, τα υψόμετρα τους αναφέρονται στη
στέψη των βάθρων. Οι υπόλοιπες επιλύσεις παρουσιάζονται στο παράρτημα Ι.

Τρισορθογώνιες Καρτεσιανές Συντεταγμένες WGS'84(ITRF08)
X
σX
Y
σΥ
Ζ
Ονομασία
(m)
(mm)
(m)
(mm)
(m)

σΖ
(mm)

α/α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Πάρνηθα
Αιγάλεω
Ποικίλο Όρος
Βαρυμπόμπη
Πεντέλη
Νέα Κτήρια ΟΤΕ (Υμηττός)
Λιθάρι
Κύρου Πήρα
Ελενίτσα
Θέατρο Λυκαβηττού

4599733,535
4611068,157
4605995,543
4597228,304
4598401,025
4606667,128
4605009,020
4607088,539
4606265,032
4607522,108

±18
±20
±15
±30
±19
±15
±19
±15
±12
±14

2019201,567
2017788,308
2019331,605
2025479,161
2033054,068
2033678,900
2032010,333
2031586,154
2027192,445
2027124,181

±9
±9
±7
±13
±9
±7
±9
±7
±6
±7

3918894,471
3905082,199
3910366,028
3917234,657
3912291,481
3902880,782
3904847,417
3902747,766
3905761,066
3904262,433

±16
±17
±13
±26
±17
±13
±15
±13
±10
±12

11
12

Αστεροσκοπείο
ΕΜΠ (LAMG)

4609147,767
4606902,187

±20
±15

2025013,833
2029975,012

±10
±7

3903189,860
3903427,348

±18
±13

13
14

Διόνυσος
MET0

4595216,499
4601878,166

±0.0
±14

2039453,108
2026055,584

±0.0
±7

3912626,698
3911285,265

±0.0
±12

Πίνακας 6.5: Τρισορθογώνιες καρτεσιανές συντεταγμένες και αβεβαιότητες των κορυφών
του δικτύου στο WGS84 (ITRF08).
Table 6.5: 3D coordinates of the network’s points in WGS84 (ITRF08) together with their
standard deviations.
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Γεωμετρικά και ορθομετρικά Υψόμετρα

Ονομασία
α/α
Πάρνηθα
1
Αιγάλεω
2
Ποικίλο Όρος
3
Βαρυμπόμπη
4
Πεντέλη
5
6 Νέα Κτήρια ΟΤΕ (Υμηττός)
Λιθάρι
7
Κύρου Πήρα
8
Ελενίτσα
9
Θέατρο Λυκαβηττού
10

h (m)

σh ,σΗ (mm)

1168,252
378,536
460,329
327,100
527,920
887,801
371,054
443,962
308,243
270,953

±25
±28
±20
±41
±27
±20
±25
±20
±16
±19

1161,160
371,156
453,035
319,940
520,596
880,227
363,541
436,401
300,783
263,460

1160,822
371,073
452,910
319,727
520,472
880,007
363,347
436,181
300,642
263,308

H(EGM96) (m) H(EGM2008) (m)

11
12

Αστεροσκοπείο
ΕΜΠ (LAMG)

114,585
215,335

±28
±21

107,087
207,802

106,966
207,606

13
14

Διόνυσος
MET0

482,603
188,205

±0.0
±19

475,313
180,881

475,265
180,752

Πίνακας 6.6: Γεωμετρικά υψόμετρα στο GRS'80 του ΕΓΣΑ'87, ορθομετρικά υψόμετρα,
με χρήση των μοντέλων γεωειδούς EGM96 και EGM2008, και οι αβεβαιότητες τους.
Table 6.6: Geometric heights in GRS'80 of GGRS'87, orthometric heights, using EGM96
and EGM2008 geoid models respectively, together with their standard deviations.

Να σημειωθεί ότι το πρόγραμμα TBC δίνει ίδιες αβεβαιότητες για τα γεωμετρικά και
ορθομετρικά υψόμετρα λόγω του ότι θεωρεί ότι η αβεβαιότητα του υψόμετρου του
γεωειδούς είναι μηδενική (σΝ = 0). Στην πραγματικότητα αυτό δεν ισχύει, οπότε οι
πραγματικές αβεβαιότητες των ορθομετρικών υψομέτρων είναι της τάξης του σΝ.

6.5 ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕ ΚΩΔΙΚΑ
Έγινε επιπλέον, η επίλυση του δικτύου και με κώδικα σε περιβάλλον Excel. Η επίλυση
αυτή αφορά μόνο τα υψόμετρα, καθώς αφορά ένα δίκτυο κατακόρυφου ελέγχου, που τα
στοιχεία του έχουν προκύψει από δορυφορικές παρατηρήσεις. Πραγματοποιήθηκαν δύο
επιλύσεις, μία για τα ορθομετρικά (Η) υψόμετρα και μία για τα γεωμετρικά (h). Η επίλυση
του δικτύου έγινε με την μέθοδο των εμμέσων παρατηρήσεων, με σταθερή κορυφή την
κορυφή Διόνυσος, που είχε επιλεχθεί και στην επίλυση με το TBC. Οι άγνωστοι είναι τα
υψόμετρα (Η ή h) των κορυφών του δικτύου (m=13). Οι εξισώσεις παρατήρησης (n=63),
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που χρησιμοποιήθηκαν, προέκυψαν από τις συνιστώσες ΔΗ ή Δh των βάσεων (σύνολο 63
μετρημένες βάσεις), οι οποίες δίνονται από το λογισμικό TBC. Στο πρόγραμμα TBC, για
τον υπολογισμό των ΔΗ χρησιμοποιήθηκε το μοντέλο γεωειδούς EGM96, επειδή για το
συγκεκριμένο μοντέλο είναι γνωστή η απόκλιση του από τη ΜΣΘ (0.30m), όπως έχει
αναφερθεί στο κεφάλαιο 2.2.4. Για κάθε μία βάση χρησιμοποιήθηκε ανάλογα η εξίσωση
παρατήρησης της μορφής:
(15)
(16)
Τα στοιχεία της επίλυσης δίνονται στον πίνακα 6.7.
13
άγνωστοι (m)
63
παρατηρήσεις (n)
50
βαθμός ελευθερίας (n-m)
Πίνακας 6.7: Στοιχεία επίλυσης δικτύου κατακόρυφου ελέγχου με κώδικα.
Table 6.7: Adjustment components.

Για τον υπολογισμό των βαρών χρησιμοποιήθηκαν οι μεταβλητότητες σΗ2 ή σh2 αντίστοιχα
για κάθε τύπο υψομέτρων (Ηο ή h), όπως προέκυψαν από την επεξεργασία των βάσεων.
Μετά από δύο διαδοχικές επιλύσεις του δικτύου προέκυψαν τα υψόμετρα (Ηο ή h) των
κορυφών του δικτύου (πίνακας 6.8).
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α/α

ΚΩΔΙΚΟΣ
H(EGM96)(m) σΗ (mm)
h (m)
σh (mm)
Πάρνηθα
1161,164
±11
1168,253
±10
1
Αιγάλεω
371,166
±12
378,542
±12
2
Ποικίλο Όρος
453,038
±8
460,329
±8
3
Βαρυμπόμπη
319,939
±18
327,096
±17
4
Πεντέλη
520,600
±11
527,923
±11
5
Νέα Κτήρια ΟΤΕ (Υμηττός)
880,230
±9
887,803
±9
6
Λιθάρι
363,543
±11
371,055
±11
7
Κύρου Πήρα
436,400
±8
443,959
±8
8
Ελενίτσα
300,784
±7
308,242
±7
9
Θέατρο Λυκαβηττού
263,462
±8
270,952
±8
10
Αστεροσκοπείο
107,091
±11
114,587
±11
11
ΕΜΠ (LAMG)
207,802
±9
215,332
±9
12
Διόνυσος
475,313
±0.0
482,603
±0.0
13
MET0
180,885
±8
188,206
±8
14
Πίνακας 6.8: Ορθομετρικά και γεωμετρικά υψόμετρα των κορυφών του δικτύου με τις
αβεβαιότητες τους, όπως προέκυψαν από την επίλυση με κώδικα σε περιβάλλον Excel.
Table 6.8: Orthometric and geometric heights of the network’s points together with their
standard deviations, estimated from the network’s adjustment using Excel programming.

Τα ορθομετρικά υψόμετρα, που δόθηκαν από την ΓΥΣ, μετρώνται από την ΜΣΘ που είναι
η επιφάνεια αναφοράς του ΕΣΥ. Όμως τα ορθομετρικά υψόμετρα από τις μετρήσεις GNSS
του 2012 προέκυψαν με παρεμβολή του μοντέλου γεωειδούς EGM96. Έτσι
πραγματοποιείται αναγωγή των Η0 από το γεωειδές στη ΜΣΘ με τον συντελεστή δ
(+0,3m)[13], που είναι η διαφορά EGM96 και ΜΣΘ για την περιοχή του λεκανοπεδίου
Αττικής. Η αναγωγή αυτή είναι απαραίτητη για να είναι δυνατή η σύγκριση με τα
ορθομετρικά υψόμετρα της ΓΥΣ και για την ανίχνευση των κατακόρυφων μετακινήσεων.
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ΚΩΔΙΚΟΣ

Η(EGM96)(m)

H(ΜΣΘ) (m)

Πάρνηθα
1161,164
1161,464
Αιγάλεω
371,166
371,466
Ποικίλο Όρος
453,038
453,338
Βαρυμπόμπη
319,939
320,239
Πεντέλη
520,600
520,900
Νέα Κτήρια ΟΤΕ (Υμηττός)
880,230
880,530
Λιθάρι
363,543
363,843
Κύρου Πήρα
436,400
436,700
Ελενίτσα
300,784
301,084
Θέατρο Λυκαβηττού
263,462
263,762
Αστεροσκοπείο
107,091
107,391
ΕΜΠ (LAMG)
207,802
208,102
12
Διόνυσος
475,313
475,613
13
MET0
180,885
181,185
14
Πίνακας 6.9: Αναγωγή των ορθομετρικών υψομέτρων (2012) ως προς το EGM96 στην
ΜΣΘ.
Table 6.9: Reduction of orthometric heights (2012) with respect to EGM96 geoid model to
the mean Sea Level.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
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7. ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ
7.1 ΓΕΝΙΚΑ
Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται τα αποτελέσματα από την ανίχνευση κατακόρυφων
μετακινήσεων. Για τον έλεγχο των μετακινήσεων χρησιμοποιήθηκαν, ως πρώτη φάση τα
ορθομετρικά υψόμετρα που δόθηκαν από την ΓΥΣ (τριγωνομετρικά σημεία), το ΕΜΠ
(Διόνυσος και LAMG) και την εταιρία METRICA (MET0) και ως δεύτερη φάση, τα
ορθομετρικά υψόμετρα που προέκυψαν από την επίλυση του δικτύου το 2012 (Πίνακας
7.2). Επίσης, γίνεται σύγκριση των γεωμετρικών υψομέτρων τεσσάρων κορυφών του
δικτύου με αυτά από παλαιότερες επιλύσεις δικτύων στην περιοχή.

7.2 ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
Για την ανίχνευση των μετακινήσεων, υπολογίσθηκε η μεταβολή των ορθομετρικών
υψομέτρων της κάθε κορυφής (δΗi), από την παρακάτω σχέση:
(17)
Εφαρμόζοντας ν.μ.σ. στην σχέση (17), εκτιμάται η αβεβαιότητα της μεταβολής του
υψομέτρου της κάθε κορυφής του δικτύου:
(18)
Οι υπολογισμένες μετακινήσεις (δΗi) ελέγχονται ως προς την σημαντικότητα τους για
επιλεγμένο επίπεδο εμπιστοσύνης p(%), στην προκειμένη περίπτωση για 95%, μέσω της
σχέσης:
(19)
Για την πρώτη φάση, χρησιμοποιήθηκαν τα ορθομετρικά υψόμετρα των κορυφών του
δικτύου όπως αυτά δόθηκαν από τη ΓΥΣ, τη ΣΑΤΜ ΕΜΠ και τη METRICA (Πίνακας
7.1). Σημειώνεται ότι για όσες κορυφές του δικτύου είναι υλοποιημένες με βάθρα τα
υψόμετρα αυτά έχουν αναχθεί στη στέψη τους (δηλαδή προστέθηκαν στα υψόμετρα τα
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ύψη των βάθρων). Όσον αφορά τις αβεβαιότητες των υψομέτρων (Πίνακας 7.1) αυτές
δόθηκαν από την ΓΥΣ και για τον μόνιμο σταθμό αναφοράς MET0 δόθηκε από το ΤΑΤΜ
του ΑΠΘ [15] ο πίνακας μεταβλητότητας – συμμεταβλητότητας VXYZ των συντεταγμένων
του (X, Y, Z) στο WGS84 (ITRF05). Για την κορυφή ΕΜΠ(LAMG) δεν δόθηκε
αβεβαιότητα από το Εργαστήριο Ανώτερης Γεωδαισίας [4], για το λόγο αυτό
αποφασίσθηκε να δοθεί αβεβαιότητα ίση με αυτή του 2012.
Για τον υπολογισμό του σh2 της κορυφής MET0 από τον πίνακα μεταβλητοτήτας –
συμμεταβλητότητας VXYZ εφαρμόσθηκε η παρακάτω διαδικασία. Αρχικά, υπολογίσθηκε ο
πίνακας Vλ,φ,h από τον VXYZ με τον εξής τύπο:
(20)
Όπου:

(21)

Από τον πίνακα μεταβλητοτήτας – συμμεταβλητότητας Vλ,φ,h προσδιορίζεται η
αβεβαιότητα σh του υψομέρου της κορυφής MET0.
Για την δεύτερη φάση (2012), ο έλεγχος έγινε τόσο με τα ορθομετρικά υψόμετρα των
κορυφών του δικτύου και τις αβεβαιότητες τους από την επίλυση του δικτύου (2012)
(Πίνακας 7.2), που προέκυψαν από την επίλυση με κώδικα σε περιβάλλον Excel (Πίνακας
7.3) όσο και με αυτές που προέκυψαν από την επίλυση με το πρόγραμμα TBC (Πίνακας
7.4).
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α/α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Αρχικά Υψόμετρα
Ονομασία
Η(ΜΣΘ) (m)
Πάρνηθα
Αιγάλεω
Ποικίλο Όρος
Βαρυμπόμπη
Πεντέλη
Νέα Κτήρια ΟΤΕ (Υμηττός)
Λιθάρι
Κύρου Πήρα
Ελενίτσα
Θέατρο Λυκαβηττού
Αστεροσκοπείο
ΕΜΠ (LAMG)
Διόνυσος
MET0

1161,264
371,565
453,406
320,237
520,900
880,466
363,842
436,685
301,174
263,800
107,419
208,071
475,595
181,179

σΗ (mm)
±15
±10
±18
±38
±20
±21
±13
±9
±6
±7
±12
±9
±0.0
±7

Πίνακας 7.1: Τα ορθομετρικά υψόμετρα των κορυφών του δικτύου και οι αβεβαιότητες
τους (φάση αναφοράς).
Table 7.1: Orthometric heights of the network’s points together with their standard
deviations (reference time epoch).
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Υψόμετρα 2012
TBC
α/α

Ονομασία

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Πάρνηθα
Αιγάλεω
Ποικίλο Όρος
Βαρυμπόμπη
Πεντέλη
Νέα Κτήρια ΟΤΕ (Υμηττός)
Λιθάρι
Κύρου Πήρα
Ελενίτσα
Θέατρο Λυκαβηττού
Αστεροσκοπείο
ΕΜΠ (LAMG)
Διόνυσος
MET0

Κώδικας

Η(ΜΣΘ) (m)

σΗ (mm)

Η(ΜΣΘ) (m)

σΗ (mm)

1161,460
371,456
453,335
320,240
520,896
880,527
363,841
436,701
301,083
263,760
107,387
208,102
475,613
181,181

±25
±28
±20
±41
±27
±20
±25
±20
±16
±19
±28
±21
±0.0
±19

1161,464
371,466
453,338
320,239
520,900
880,530
363,843
436,700
301,084
263,762
107,391
208,102
475,613
181,185

±11
±12
±8
±18
±11
±9
±11
±8
±7
±8
±11
±9
±0.0
±8

Πίνακας 7.2: Τα ορθομετρικά υψόμετρα των κορυφών του δικτύου από την επίλυση του
2012 (πρόγραμμα TBC - κώδικας) και οι αβεβαιότητες τους, που χρησιμοποιήθηκαν ως
δεύτερη φάση στις μετακινήσεις.
Table 7.2: Orthometric heights of the network’s points from the 2012 adjustment (program
TBC - code) and their standard deviations, which used as second phase in the
displacements.
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Στους πίνακες 7.3 και 7.4, παρουσιάζονται οι μεταβολές των ορθομετρικών υψομέτρων
των κορυφών του δικτύου και οι αβεβαιότητες τους, ο έλεγχος σημαντικότητας για
επίπεδο εμπιστοσύνης 95% και αναφέρεται αν η κατακόρυφη μετακίνηση είναι στατιστικά
σημαντική ή όχι.

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ1
α/α

Ονομασία

δH(mm)

σδΗ(mm)

σδΗ*z95(mm)

Μετακίνηση

+200
±18
36
1
Πάρνηθα
ΝΑΙ
-99
±15
30
2
ΝΑΙ
Αιγάλεω
-68
±20
39
3
ΝΑΙ
Ποικίλο Όρος
+2
±42
82
OXI
4
Βαρυμπόμπη
0
±23
45
OXI
5
Πεντέλη
+64
±23
44
6
ΝΑΙ
Νέα Κτήρια ΟΤΕ (Υμηττός)
+1
±17
33
OXI
7
Λιθάρι
+15
±12
24
OXI
8
Κύρου Πήρα
-90
±9
18
9
Ελενίτσα
ΝΑΙ
-38
±10
20
10
ΝΑΙ
Θέατρο Λυκαβηττού
-28
±17
33
ΟΧΙ
11
Αστεροσκοπείο
+31
±12
24
12
ΝΑΙ
ΕΜΠ (LAMG)
+6
±11
21
ΟΧΙ
14
MET0
Πίνακας 7.3: Κατακόρυφες μετακινήσεις των κορυφών του δικτύου. Για τον έλεγχο της
σημαντικότητας χρησιμοποιήθηκαν οι αβεβαιότητες των ορθομετρικών υψομέτρων των
κορυφών, όπως προέκυψαν από την επίλυση με κώδικα.
Table 7.3: Vertical displacements of the network’s points. For the test of the statistical
significance of the displacements the standard deviations derived from the Excel
programming were used.
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ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ2
α/α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14

Ονομασία

δH(mm)

σδΗ(mm)

σδΗ*z95(mm)

Μετακίνηση

+196
57
ΝΑΙ
±29
-109
58
ΝΑΙ
±30
-71
53
±27
ΝΑΙ
+3
110
OXI
±56
-4
66
OXI
±34
+61
57
ΝΑΙ
Νέα Κτήρια ΟΤΕ (Υμηττός)
±29
-1
55
OXI
Λιθάρι
±28
+16
43
OXI
Κύρου Πήρα
±22
-91
33
ΝΑΙ
Ελενίτσα
±17
-40
40
ΝΑΙ
Θέατρο Λυκαβηττού
±20
-32
60
OXI
Αστεροσκοπείο
±30
+31
58
OXI
ΕΜΠ (LAMG)
±30
+2
40
ΟΧΙ
MET0
±20
Πίνακας 7.4: Κατακόρυφες μετακινήσεις των κορυφών του δικτύου. Για τον έλεγχο της
σημαντικότητας χρησιμοποιήθηκαν οι αβεβαιότητες των ορθομετρικών υψομέτρων των
κορυφών, όπως προέκυψαν από την επίλυση με το πρόγραμμα TBC.
Table 7.4: Vertical displacements of the network’s points. For the test of the statistical
significance of the displacements the standard deviations derived from the TBC program
were used.
Πάρνηθα
Αιγάλεω
Ποικίλο Όρος
Βαρυμπόμπη
Πεντέλη

92

Κεφάλαιο 7

Ανίχνευση Κατακόρυφων Μετακινήσεων

Σχήμα 7.1: Στατιστικά σημαντικές κατακόρυφες μετακινήσεις των κορυφών του δικτύου
(επίπεδο εμπιστοσύνης 95%) (Πίνακας 7.3).
Figure 7.1: Statistically significant vertical displacements of the network’s points
(confidence level 95%) (Table 7.3).
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Σχήμα 7.2: Συσχέτιση των κατακόρυφων μετακινήσεων των κορυφών του δικτύου με τα
υπάρχοντα τεκτονικά ρήγματα (επίπεδο εμπιστοσύνης 95% ) (Πίνακας 7.3).
Figure 7.2: Relation of the vertical displacements of the network’s points with the existing
fault zones (confidence level 95%) (Table 7.3).
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Σχήμα 7.3: Χάρτης (Google Earth) με τις στατιστικά σημαντικές κατακόρυφες
μετακινήσεις των κορυφών του δικτύου (επίπεδο εμπιστοσύνης 95%) (Πίνακας 7.3).
Figure 7.3: Map (Google Earth) with the statistically significant vertical displacements of
the network’s points (confidence level 95%) (Table 7.3).

7.3 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ ΥΨΟΜΕΤΡΩΝ
Στην παράγραφο αυτή γίνεται σύγκριση των γεωμετρικών υψομέτρων τεσσάρων κορυφών
του δικτύου (2012) με αυτά από παλαιότερες επιλύσεις δικτύων στην περιοχή ([8],[4]) και
εκτιμάται η σημαντικότητα των μεταβολών που προκύπτουν για επίπεδο εμπιστοσύνης
95%. Επειδή οι αβεβαιότητες των γεωμετρικών υψομέτρων των παραπάνω κορυφών δεν
ήταν γνωστές, θεωρήθηκαν οι αβεβαιότητες τους ίσες με αυτές που προέκυψαν από την
επίλυση με πρόγραμμα (TBC) του 2012. Στον πίνακα 7.5 παρουσιάζονται τα γεωμετρικά
υψόμετρα της επίλυσης του δικτύου το 2012 και αυτά από παλιότερες επιλύσεις των
τεσσάρων κορυφών, καθώς και οι μεταβολές των γεωμετρικών υψομέτρων τους. Δίνονται
επίσης οι μεταβολές των ορθομετρικών υψομέτρων αυτών των κορυφών, όπως
υπολογίσθηκαν στο πλαίσιο αυτής της Διπλωματικής Εργασίας (Πίνακας 7.3). Ο έλεγχος
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της στατιστικής σημαντικότητας των μεταβολών των γεωμετρικών υψομέτρων των
τεσσάρων κορυφών παρουσιάζεται στον πίνακα 7.6.

α/α
Ονομασία
h(2012)
h
δh (mm) δΗ (mm)
Λιθάρι
7
371,054
371,099
-45
-1
Κύρου Πήρα
8
443,962
444,011
-49
+15
Ελενίτσα
9
308,243
308,341
-98
-90
ΕΜΠ (LAMG)
12
215,335
215,368
-33
+31
Πίνακας 7.5: Σύγκριση γεωμετρικών υψομέτρων τεσσάρων κορυφών του δικτύου.
Table 7.5: Comparison of the geometric heights of four of the network’s points.

α/α

Ονομασία
δh (mm) σδh(mm)
σδh*z95(mm) Μετακίνηση
Λιθάρι
-45
35
69
ΟΧΙ
7
Κύρου Πήρα
-49
28
55
ΟΧΙ
8
Ελενίτσα
-98
23
44
9
ΝΑΙ
ΕΜΠ (LAMG)
-33
30
58
ΟΧΙ
12
Πίνακας 7.6: Έλεγχος στατιστικής σημαντικότητας των μεταβολών των γεωμετρικών
υψομέτρων.
Table 7.6: Test of the statistical significance of the 4 network’s points geometric heights
changes.
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8 . ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
8.1 ΓΕΝΙΚΑ
Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται αναλυτικά τα στάδια και οι ενέργειες, που
ακολουθήθηκαν για την εκπόνηση της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας. Οι
εργασίες, που πραγματοποιήθηκαν, χωρίζονται σε πεδίου ή γραφείου και δίνονται
γραφήματα με την κατανομή τους. Να σημειωθεί ότι οι εργασίες πεδίου και γραφείου,
εκτός από την συγγραφή της διπλωματικής εργασίας, πραγματοποιήθηκαν από δύο άτομα.

8.2 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Αρχικά, πραγματοποιήθηκε συλλογή στοιχείων από άλλες εργασίες και συγκεντρώθηκαν
πληροφορίες και στοιχεία για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας. Η
προαναφερθείσα διαδικασία διήρκησε περίπου 14 ανθρωποημέρες. Αφού επιλέχθηκαν τα
τριγωνομετρικά σημεία του κρατικού δικτύου, έγινε αναγνώριση της περιοχής και έλεγχος
της, ώστε αυτά να είναι κατάλληλα για μετρήσεις. Η παραπάνω διαδικασία
πραγματοποιήθηκε σε περίπου 12 ανθρωποημέρες. Ακολούθησε η επανατοποθέτηση
σημάνσεων σε δύο σημεία του δικτύου (2 ανθρωποημέρες).
Έγινε η εξοικείωση και ο έλεγχος των οργάνων και του λογισμικού (2 ανθρωποημέρες),
στο οποίο θα γινόταν η επεξεργασία των μετρήσεων. Οι μετρήσεις πεδίου
πραγματοποιήθηκαν σε δύο φάσεις, στις αρχικές μετρήσεις του Ιουνίου (3/6-14/6) και
στην επαναμέτρηση κάποιων βάσεων στα τέλη Αυγούστου (30/8-2/9), οπότε η χρονική
διάρκεια τους ήταν 30 ανθρωποημέρες.
Πραγματοποιήθηκε βελτιστοποίηση του δικτύου ελέγχου σε 8 ανθρωποημέρες και πριν τις
μετρήσεις, έγινε προγραμματισμός των μετρήσεων σε περίπου 4 ανθρωποημέρες, όπως
παρουσιάζονται στο κεφάλαιο 4. Η επεξεργασία των βάσεων ολοκληρώθηκε σε περίπου
20 ανθρωποημέρες, οι επιλύσεις που πραγματοποιήθηκαν στο λογισμικό TBC και οι
επιλύσεις του δικτύου με κώδικα σε περιβάλλον Excel διήρκησαν αντίστοιχα 20
ανθρωποημέρες και 40 ανθρωποημέρες. Η ανίχνευση είτε οριζόντιων είτε κατακόρυφων
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μετακινήσεων ολοκληρώθηκε σε περίπου 6 ανθρωποημέρες. Τέλος, για την συγγραφή της
παρούσας διπλωματικής εργασίας απαιτήθηκαν περίπου δύο μήνες.
Στα παρακάτω γραφήματα παρουσιάζονται, η κατανομή των συνολικών εργασιών
(Γράφημα 8.1), καθώς και οι κατανομές των εργασιών πεδίου (Γράφημα 8.2) και γραφείου
(Γράφημα 8.3). Να σημειωθεί ότι συνολικά οι εργασίες διήρκεσαν περίπου 139 ημέρες, οι
εργασίες πεδίου ολοκληρώθηκαν σε δύο μήνες (60 ανθρωποημέρες) και οι εργασίες
γραφείου σε περίπου 5 μήνες (98 ανθρωποημέρες & 60 ημέρες).

Κατανομή Εργασιών
22%
Εργασίες Πεδίου
Εργασίες Γραφείου

78%

Γράφημα 8.1: Κατανομή εργασιών της διπλωματικής εργασίας.
Graph 8.1: Work distribution of diplomatic.
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Εργασίες Πεδίου
Συγκέντρωση Στοιχείων
16%

Αναγνώριση Περιοχής
13%

ΤοποΘέτηση σημάνσεων

67%
2%
2%

Εξοικείωση και έλεγχος
οργάνων και λογισμικού
Μετρήσεις πεδίου

Γράφημα 8.2: Κατανομή εργασιών πεδίου.
Graph 8.2: Field word distribution.

Εργασίες Γραφείου
Βελτιστοποίηση Δικτύου
4% 2%
9%
9%
55%

18%

3%

Προγραμματισμός
Μετρήσεων
Επεξεργασία Βάσεων
Επιλύσεις δικτύου στο
TBC
Επιλύσεις δικτύου με
κώδικα(Excel)
Έλεγχος Μετακινήσεων
Συγγραφή Διπλωματικής
Εργασίας

Γράφημα 8.3: Κατανομή εργασιών γραφείου.
Graph 8.3: Office work distribution.
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9. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
9.1 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Από την εκπόνηση της παρούσας διπλωματικής εργασίας προέκυψαν τα ακόλουθα
συμπεράσματα:
Όσον αφορά τις μετακινήσεις:
 Τα ορθομετρικά υψόμετρα για το 2012 που χρησιμοποιήθηκαν για την ανίχνευση
των μετακινήσεων υπολογίζονται μέσω του προγράμματος επεξεργασίας των
βάσεων χρησιμοποιώντας το παγκόσμιο μοντέλο γεωειδούς EGM96. Το
πρόγραμμα θεωρεί ότι η αβεβαιότητα της αποχής του γεωειδούς είναι μηδενική και
αποδίδει ίδιες αβεβαιότητες στα γεωμετρικά και ορθομετρικά υψόμετρα. Ωστόσο
είναι γνωστό ότι οι αποχές του γεωειδούς (Ν) για το μοντέλο γεωειδούς EGM96
στην Ελλάδα είναι της τάξης του σΝ = ± 0.5m. Αν λοιπόν χρησιμοποιηθεί αυτή η
μέση αβεβαιότητα για την εκτίμηση της αβεβαιότητας των ορθομετρικών
υψομέτρων ( σ H  σ 2h  σ 2N
αποτέλεσμα οι

) αυξάνει σημαντικά το μέγεθός του σΗ με

μετακινήσεις που υπολογίζονται να είναι όλες μη στατιστικά

σημαντικές. Σύμφωνα λοιπόν με τα παραπάνω, οι μετακινήσεις που έχουν
ανιχνευθεί και σχολιάζονται στη συνέχεια πρέπει να θεωρηθούν ως μια τάση που
πρέπει να επιβεβαιωθεί με επαναμέτρηση του δορυφορικού δικτύου κατακόρυφου
ελέγχου. (Για το λόγο αυτό στα επόμενα συμπεράσματα οι μετακινήσεις
παρουσιάζονται εντός εισαγωγικών.)
 Από την ανίχνευση των κατακόρυφων «μετακινήσεων», εντοπίζονται στατιστικά
σημαντικές «μετακινήσεις» που κυμαίνονται από 17mm έως 44mm (επίλυση με
κώδικα), ενώ στην περίπτωση της επίλυσης με το πρόγραμμα (TBC), οι στατιστικά
σημαντικές «μετακινήσεις» κυμαίνονται από 33mm έως 58mm.
 Διαπιστώνεται ότι, επειδή οι αβεβαιότητες των ορθομετρικών υψομέτρων που
προκύπτουν από την επίλυση με κώδικα είναι μικρότερες από αυτές που
προκύπτουν από την επίλυση με το TBC, μετακινήσεις με μικρό μέγεθος
θεωρούνται στατιστικά σημαντικές.
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 Διαπιστώνεται ότι το δίκτυο που ιδρύθηκε έχει ευαισθησία της τάξης των μερικών
εκατοστών (±3cm αν η επίλυση γίνει με κώδικα και ±5cm αν η επίλυση γίνει με το
πρόγραμμα TBC,) για επίπεδο εμπιστοσύνης 95%.
 Ανιχνεύονται στατιστικά σημαντικές «καθιζήσεις» στις κορυφές 2,3,9,10, ενώ στις
κορυφές 1,6,12 ανιχνεύονται στατιστικά σημαντικές «ανυψώσεις» (επίλυση με
κώδικα - πίνακας 7.3).
 Ανιχνεύονται στατιστικά σημαντικές «καθιζήσεις» στις κορυφές 2,3,9,10, ενώ στις
κορυφές 1,6 ανιχνεύονται στατιστικά σημαντικές «ανυψώσεις» (επίλυση με TBC πίνακας 7.4).
 «Καθιζήσεις» ανιχνεύονται στο Αιγάλεω και το Ποικίλο όρος καθώς και στους
λόφους του Λυκαβηττού (Θέατρο Λυκαβηττού) και Τουρκοβούνια (Ελενίτσα) που
βρίσκονται στο κέντρο της πόλης της Αθήνας. «Ανυψώσεις» ανιχνεύονται στην
Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου (ΕΜΠ - LAMG) καθώς και στις δύο κορυφές του
δικτύου που βρίσκονται σε ορεινούς όγκους που περιβάλλουν το Λεκανοπέδιο
(Υμηττός, Πάρνηθα). Στην περιοχή της Πεντέλης, στους πρόποδες τόσο της
Πάρνηθας (Βαρυμπόμπη, Μεταμόρφωση) όσο και του Υμηττού (Κύρου Πήρα,
Λιθάρι) καθώς και στο λόφο των Νυμφών (Αστεροσκοπείο) δεν ανιχνεύονται
στατιστικά σημαντικές «μετακινήσεις».
 Η τάση των κινήσεων (καθιζήσεις ή ανυψώσεις) στο Λεκανοπέδιο, που
ανιχνεύονται από την συγκεκριμένη εργασία, ‘συμφωνούν’ με το ετήσιο πεδίο
κατακόρυφων ταχυτήτων για την περίοδο 2005-2008, το οποίο έχει παρουσιαστεί
σε εργασία που ασχολείται με την συγκεκριμένη περιοχή [17], εκτός από την
περιοχή του Υμηττού.
 Από τη σύγκριση των γεωμετρικών υψομέτρων που παρουσιάζεται στους πίνακες
7.5 και 7.6 διαπιστώνεται στατιστικά σημαντική μετακίνηση (καθίζηση) για την
κορυφή 9 (Ελενίτσα) που συμφωνεί σαν τάξη μεγέθους (περίπου 10cm) με αυτή
που ανιχνεύεται από τη σύγκριση των ορθομετρικών υψομέτρων.
 Στην διπλωματική εργασία του Κρικέλη Μιχάλη [10], που πραγματοποιήθηκε
παράλληλα με την παρούσα διπλωματική εργασία και αφορά τον οριζόντιο έλεγχο
του ίδιου δικτύου, παρατηρούνται μετακινήσεις στις 12 από τις 13 κορυφές του
δικτύου και είναι ομαδοποιημένες σε τάξη μεγέθους, ενώ στις κατακόρυφες
μετακινήσεις παρατηρούνται καθιζήσεις και ανυψώσεις σε 7 από τις 13 κορυφές
και με μεγάλες αυξομειώσεις στις μεταβολές των υψομέτρων.
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Από την επεξεργασία των μετρήσεων και την επίλυση του δικτύου προκύπτουν τα
παρακάτω συμπεράσματα:
 Το πρόγραμμα Trimble Business Center δεν δίνει πλήρη πίνακα μεταβλητότητας –
συμμεταβλητότητας

των συντεταγμένων των κορυφών του δικτύου μετά την

επίλυση, παρά μόνο τις αβεβαιότητες των κορυφών του δικτύου. Αυτός είναι ένας
από τους λόγους που πραγματοποιήθηκε επίλυση και με την χρήση κώδικα σε
περιβάλλον Excel.
 Από τις επιλύσεις, που εκτελέστηκαν με το πρόγραμμα Trimble Business Center
και με τον κώδικα, διαπιστώθηκε ότι, τα υψόμετρα των κορυφών παρουσίαζαν
διαφορές της τάξης των λίγων χιλιοστών. Αντιθέτως, σημαντική διαφορά
παρατηρήθηκε ανάμεσα στις αβεβαιότητες των υψομέτρων των δύο ομάδων
επιλύσεων, με τις αβεβαιότητες από την επίλυση με TBC να είναι δύο με τρεις
φορές μεγαλύτερες από τις αντίστοιχες της επίλυσης με κώδικα.
 Η απόκλιση ΜΣΘ - γεωειδούς πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στη σύγκριση
ορθομετρικών υψομέτρων, που έχουν προκύψει από δορυφορικές μετρήσεις (με
χρήση παγκόσμιου μοντέλου γεωειδούς) με αυτά που προκύπτουν από συμβατικές,
επίγειες μετρήσεις. Στην συγκεκριμένη εργασία, αν η απόκλιση των δύο
επιφανειών (δ=0,3m [11]) δεν λαμβανόταν υπόψη θα δινόταν λανθασμένη
πληροφορία σχετικά με τις μετακινήσεις, οι μεταβολές των υψομέτρων που θα
υπολογίζονταν θα ήταν μεγαλύτερες, (εκτός από την κορυφή 1- Πάρνηθα), και
όλες οι μετακινήσεις θα ήταν καθιζήσεις.
Αναφορικά με τον σχεδιασμό του δικτύου, τον προγραμματισμό και τις μετρήσεις:
 Ο καλός σχεδιασμός του δικτύου και ο σωστός προγραμματισμός των μετρήσεων
είναι απαραίτητος, προκειμένου να διευκολυνθούν οι μετρήσεις στο ύπαιθρο, να
επιτευχθούν αξιόπιστα αποτελέσματα και να επιτευχθεί η επιθυμητή ακρίβεια στις
μετρήσεις.
 Η επιλογή της ημέρας και της ώρας μέτρησης κάθε βάσης, πραγματοποιήθηκε με
κριτήρια που αφορούσαν, την κατά τον δυνατόν καλύτερη γεωμετρία του
δορυφορικού σχηματισμού (ο δείκτης GDOP να είναι μικρότερος του τέσσερα) και
το βέλτιστο αριθμό κοινών παρατηρούμενων δορυφόρων (πάνω από 6). Η διάρκεια
των παρατηρήσεων (βάσεις) επιλέχθηκε να είναι από 1:30h έως 3:00h ανάλογα με
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το μήκος της κάθε βάσης, επειδή η μεταβολή της γεωμετρίας του δορυφορικού
σχηματισμού ως προς το δέκτη, συνεπάγεται την ελαχιστοποίηση των σφαλμάτων.
Τα παραπάνω κριτήρια επηρεάζουν καθοριστικά την αβεβαιότητα προσδιορισμού
και είναι αλληλένδετα μεταξύ τους.
 Η ορατότητα στις περισσότερες κορυφές του δικτύου, ως προς τους δορυφόρους,
ήταν ικανοποιητική. Εξαίρεση, αποτέλεσαν η κορυφή 4–Βαρυμπόμπη και ιδιαίτερα
η κορυφή 11- Αστεροσκοπείο Αθηνών, όπου η ύπαρξη φυσικών εμποδίων, κυρίως
δέντρων, περιόριζε τον αριθμό των παρατηρούμενων δορυφόρων σε κάθε βάση
μέτρησης. Γι’ αυτό το λόγο, στις βάσεις αυτές παρατηρήθηκαν υψηλές
αβεβαιότητες, κυρίως υψομετρικά, κατά την επεξεργασία των μετρήσεων.

9.2 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
 Προτείνεται η επαναμέτρηση του δικτύου για να ελεχθεί η τάση που καταγράφεται
όσον αφορά τις κατακόρυφες μετακινήσεις.
 Προτείνεται επίσης η επαναμέτρηση του δικτύου μετά από κάποιο σημαντικό
σεισμικό γεγονός στην ευρύτερη περιοχή, για τον έλεγχο της απόκρισης της
περιοχής μελέτης.
 Προτείνεται η πύκνωση του δικτύου στο Βόρειο τμήμα της περιοχής, ιδιαίτερα
κοντά στην Πάρνηθα, καθώς και επέκταση του στο Νοτιο-Ανατολικό και Δυτικό
(Θριάσιο Πεδίο) της τμήμα, ώστε να υπάρχει καλύτερος έλεγχος του λεκανοπεδίου
της Αττικής.
 Σε επόμενη φάση μέτρησης του δικτύου, σκόπιμο θα ήταν η επίλυση του δικτύου
να γίνει με διαφορετικό πρόγραμμα και να γίνει σύγκριση των αποτελεσμάτων των
δύο λογισμικών. Προτείνεται το πρόγραμμα Bernese, που είναι πιο αξιόπιστο.
 Προτείνεται ο προσδιορισμός ενός μοντέλου τοπικού γεωειδούς για την περιοχή
του λεκανοπεδίου Αττικής, επειδή διατίθενται ορθομετρικά και γεωμετρικά
υψόμετρα για τις κορυφές του δικτύου.
 Οι δέκτες Trimble 5800, που διατέθηκαν από την σχολή Α.Τ.Μ., λάμβαναν σήμα
μόνον από το σύστημα GPS. Η χρήση δεκτών με δυνατότητα επικοινωνίας και με
το δορυφορικό σύστημα GLONASS, θα είχε ως αποτέλεσμα την διευκόλυνση του
προγραμματισμού των μετρήσεων και ενδεχομένως καλύτερη ακρίβεια, λόγω
μεγαλύτερου πλήθους δορυφόρων.
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 Επίλυση δικτύου με σταθερή κορυφή τον Διόνυσο (ΕΜΠ) και ελλειψοειδείς
συντεταγμένες στο GRS80 του ΕΓΣΑ΄87, όπως παρουσιάζονται στον πίνακα 1.
Διάνυσμα μετάθεσης, αυτό που παρείχε το λογισμικό TBC (Πίνακας 2). Τα
αποτελέσματα της επίλυσης παρουσιάζονται στους πίνακες 3 και 4.

Συντεταγμένες Διονύσου (ΕΜΠ)
φ
λ
h(m)
38°04'33,40156"

23°55'51,39787"

482,595

Πίνακας 1: Οι συντεταγμένες της σταθερής κορυφής 13(Διόνυσος ΕΜΠ) στο GRS80 του
ΕΓΣΑ’87.
Table 1: The coordinates of the fixed point 13 (Dionisos NTUA) in GRS80 of GGRS87.
Διάνυσμα Μετάθεσης TBC
ΔΧ = 199,723m
ΔΥ = -74,030m
ΔΖ = -246,018m
Πίνακας 2: Το διάνυσμα μετάθεσης από το WGS84 στο ΕΓΣΑ’87 , όπως δίνεται στο
λογισμικό TBC.
Table 2: The displacement vector between WGS84 and GGRS 87, as given in the software
TBC.
α/α

X(m)

σX (mm)

Y(m)

σΥ (mm)

Ζ(m)

σΖ (mm)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

4599733,462
4611068,084
4605995,470
4597228,230
4598400,951
4606667,054
4605008,946
4607088,465
4606264,958
4607522,035
4609147,694

±18
±20
±15
±30
±20
±15
±19
±15
±12
±14
±20

2019200,552
2017787,293
2019330,590
2025478,146
2033053,052
2033677,885
2032009,317
2031585,139
2027191,430
2027123,166
2025012,818

±9
±9
±7
±14
±9
±7
±9
±7
±6
±7
±10

3918894,604
3905082,331
3910366,160
3917234,790
3912291,614
3902880,913
3904847,550
3902747,899
3905761,198
3904262,566
3903189,993

±16
±17
±13
±26
±17
±13
±15
±12
±10
±12
±18

12
13

4606902,113
4595216,424

±15
±0.0

2029973,997
2039452,093

±7
±0.0

3903427,480
3912626,830

±13
±0.0

14

4601878,092

±14

2026054,569

±7

3911285,398

±12

Πίνακας 3: Τρισορθογώνιες καρτεσιανές συντεταγμένες και αβεβαιότητες των κορυφών
του δικτύου στο WGS84.
Table 3: 3D coordinates of the network’s points in WGS84 together with their standard
deviations.
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α/α

h (m)

σh ,σΗ (mm)

H(EGM96) (m)

H(EGM2008) (m)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1168,245
378,528
460,322
327,093
527,912
887,792
371,046
443,954
308,235
270,945
114,578

±25
±28
±20
±41
±27
±20
±25
±20
±16
±19
±28

1160,868
370,864
452,743
319,647
520,301
879,931
363,246
436,106
300,489
263,166
106,794

1160,531
370,781
452,618
319,434
520,178
879,711
363,053
435,886
300,348
263,015
106,672

12
13

215,327
482,595

±20
±0.0

207,508
475,017

207,311
474,969

14

188,197

±19

180,588

180,458

Πίνακας 4: Γεωμετρικά υψόμετρα στο GRS'80 του ΕΓΣΑ'87 και ορθομετρικά υψόμετρα,
με χρήση των μοντέλων γεωειδούς EGM96 και EGM2008, καθώς και οι αβεβαιότητες
τους.
Table 4: Geometric heights in GRS'80 of GGRS'87 and orthometric elevations, using
EGM96 and EGM2008 geoid models respectively, together with their standard deviations.
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 Επίλυση δικτύου με σταθερή κορυφή τον Διόνυσο (ΕΜΠ) και ελλειψοειδείς
συντεταγμένες στο GRS80 του ΕΓΣΑ΄87 (πίνακας 5). Διάνυσμα μετάθεσης, αυτό
που υπολογίστηκε από την διαφορά των συντεταγμένων του Διονύσου στο GRS80
του ΕΓΣΑ΄87 και στο WGS84 (ITRF2008) (Πίνακας 6). Τα αποτελέσματα της
επίλυσης παρουσιάζονται στους πίνακες 7 και 8.

Συντεταγμένες Διονύσου (ΕΜΠ)
φ
λ
h (m)
38°04'33,40156"

23°55'51,39787"

482,595

Πίνακας 5: Οι συντεταγμένες της σταθερής κορυφής 13(Διόνυσος ΕΜΠ) στο GRS80 του
ΕΓΣΑ’87.
Table 5: The coordinates of the fixed point 13 (Dionisos NTUA) in GRS80 of GGRS87.
Διάνυσμα Μετάθεσης WGS84-ΕΓΣΑ87
ΔΧ = 199,655m
ΔΥ = -75,038m
ΔΖ = -245,883m
Πίνακας 6: Το διάνυσμα μετάθεσης από το WGS84 (ITRF2008) στο ΕΓΣΑ’87.
Table 6: The displacement vector between WGS84 (ITRF2008) and GGRS 87.

α/α

X (m)

σX (mm)

Y (m)

σΥ (mm)

Ζ (m)

σΖ (mm)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

4599733,462
4611068,084
4605995,470
4597228,230
4598400,951
4606667,054
4605008,946
4607088,465
4606264,958
4607522,035
4609147,694

±18
±20
±15
±30
±20
±15
±19
±15
±12
±14
±20

2019200,552
2017787,293
2019330,590
2025478,146
2033053,052
2033677,885
2032009,317
2031585,139
2027191,430
2027123,166
2025012,818

±9
±9
±7
±14
±9
±7
±9
±7
±6
±7
±10

3918894,604
3905082,331
3910366,160
3917234,790
3912291,614
3902880,913
3904847,550
3902747,899
3905761,198
3904262,566
3903189,993

±16
±17
±13
±26
±17
±13
±15
±12
±10
±12
±18

12
13

4606902,113
4595216,424

±15
±0.0

2029973,997
2039452,093

±7
±0.0

3903427,480
3912626,830

±13
±0.0

14

4601878,092

±14

2026054,569

±7

3911285,398

±12

Πίνακας 7: Τρισορθογώνιες καρτεσιανές συντεταγμένες και αβεβαιότητες των κορυφών
του δικτύου στο WGS84 (ITRF2008).
Table 7: 3D coordinates of the network’s points in WGS84 (ITRF2008) together with
their standard deviations.
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Επιλύσεις με το λογισμικό TBC

α/α

h (m)

σh ,σΗ (mm)

H(EGM96) (m)

H(EGM2008) (m)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1167,961
378,244
460,037
326,807
527,626
887,505
370,760
443,667
307,949
270,659
114,292

±25
±28
±20
±41
±27
±20
±25
±20
±16
±19
±28

1160,868
370,864
452,743
319,647
520,301
879,931
363,246
436,106
300,489
263,166
106,794

1160,531
370,781
452,618
319,434
520,178
879,711
363,053
435,886
300,348
263,015
106,672

12
13

215,040
482,307

±20
±0.0

207,508
475,017

207,311
474,969

14

187,912

±19

180,588

180,458

Πίνακας 8: Γεωμετρικά υψόμετρα στο GRS'80 του ΕΓΣΑ'87 και ορθομετρικά υψόμετρα,
με χρήση των μοντέλων γεωειδούς EGM96 και EGM2008, καθώς και οι αβεβαιότητες
τους.
Table 8: Geometric heights in GRS'80 of GGRS'87 and orthometric elevations, using
EGM96 and EGM2008 geoid models respectively, together with their standard deviations.
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Επιλύσεις με το λογισμικό TBC

 Επίλυση δικτύου με σταθερή κορυφή τον Διόνυσο (ΕΜΠ) και ελλειψοειδείς
συντεταγμένες στο WGS’84 (ITRF2008) (πίνακας 9). Διάνυσμα μετάθεσης, αυτό
που παρείχε το λογισμικό TBC (Πίνακας 10). Τα αποτελέσματα της επίλυσης
παρουσιάζονται στους πίνακες 11 και 12.

Συντεταγμένες Διονύσου (ΕΜΠ)
φ
λ
h (m)
38°04'42,719726"

23°55'57,534545"

514,545

Πίνακας 9: Οι συντεταγμένες της σταθερής κορυφής 13(Διόνυσος ΕΜΠ) στο
WGS84 (ITRF2008).
Table 9: The coordinates of the fixed point 13 (Dionisos NTUA) in WGS84 (ITRF2008).
Διάνυσμα Μετάθεσης TBC
ΔΧ = 199,723m
ΔΥ = -74,030m
ΔΖ = -246,018m

Πίνακας 10: Το διάνυσμα μετάθεσης από το WGS84 στο ΕΓΣΑ’87 , όπως δίνεται στο
λογισμικό TBC.
Table 10: The displacement vector between WGS84 and GGRS 87, as given in the
software TBC.

α/α

X (m)

σX (mm)

Y (m)

σΥ (mm)

Ζ (m)

σΖ (mm)

1
5
6
7
8
9
10
11
12
2
3

4599733,535
4611068,157
4605995,543
4597228,304
4598401,025
4606667,128
4605009,020
4607088,539
4606265,032
4607522,108
4609147,767

±18
±20
±15
±30
±19
±15
±19
±15
±12
±14
±20

2019201,567
2017788,308
2019331,605
2025479,161
2033054,068
2033678,900
2032010,333
2031586,154
2027192,445
2027124,181
2025013,833

±9
±9
±7
±13
±9
±7
±9
±7
±6
±7
±10

3918894,471
3905082,199
3910366,028
3917234,657
3912291,481
3902880,782
3904847,417
3902747,766
3905761,066
3904262,433
3903189,860

±16
±17
±13
±26
±17
±13
±15
±13
±10
±12
±18

4
13

4606902,187
4595216,499

±15
±0.0

2029975,012
2039453,108

±7
±0.0

3903427,348
3912626,698

±13
±0.0

14

4601878,166

±14

2026055,584

±7

3911285,265

±12

Πίνακας 11: Τρισορθογώνιες καρτεσιανές συντεταγμένες και αβεβαιότητες των κορυφών
του δικτύου στο WGS84 (ITRF2008).
Table 11: 3D coordinates of the network’s points in WGS84 (ITRF2008) together with
their standard deviations.
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Επιλύσεις με το λογισμικό TBC

α/α

h (m)

σh ,σΗ (mm)

H(EGM96) (m)

H(EGM2008) (m)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1168,536
378,820
460,614
327,386
528,207
888,088
371,341
444,249
308,529
271,239
114,871

±25
±28
±20
±41
±27
±20
±25
±20
±16
±19
±28

1161,160
371,156
453,035
319,940
520,596
880,227
363,541
436,401
300,783
263,460
107,087

1160,822
371,073
452,910
319,727
520,472
880,007
363,347
436,181
300,642
263,308
106,966

12
13

215,622
482,891

±21
±0.0

207,802
475,313

207,606
475,265

14

188,491

±19

180,881

180,752

Πίνακας 12: Γεωμετρικά υψόμετρα στο GRS'80 του ΕΓΣΑ'87 και ορθομετρικά υψόμετρα,
με χρήση των μοντέλων γεωειδούς EGM96 και EGM2008, καθώς και οι αβεβαιότητες
τους.
Table 12: Geometric heights in GRS'80 of GGRS'87 and orthometric elevations, using
EGM96 and EGM2008 geoid models respectively, together with their standard deviations.
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Τεκμηρίωση των κορυφών του δικτύου

Παράρτημα ΙΙ

Τεκμηρίωση των κορυφών του δικτύου

1. ΚΟΡΥΦΗ ΚΥΡΑΣ (ΠΑΡΝΗΘΑ) - (17067)
ΘΕΣΗ

Συντεταγμένες στο ΕΓΣΑ’87 και το WGS’84(X,Y,Z)
Ε
Ν
H
473617,724
4221708,208
1161,160
φ
λ
h
38°08'34,28202" 23°41'56,12891"
1168,252
X
Y
Z
4599733,535
2019201,567
3918894,471
ΓΡΑΦΗΜΑ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ

123

ΕΙΚΟΝΑ ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΟΥ

Παράρτημα ΙΙ

Τεκμηρίωση των κορυφών του δικτύου

2. ΑΙΓΑΛΕΩ (19060)
ΘΕΣΗ

Συντεταγμένες στο ΕΓΣΑ’87 και το WGS’84(X,Y,Z)
Ε
Ν
H
467715,764
4204812,476
371,156
φ
λ
h
37°59'25,40224" 23°37'56,40743"
378,536
X
Y
Z
4611068,157
2017788,308
3905082,199
ΓΡΑΦΗΜΑ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ

124

ΕΙΚΟΝΑ ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΟΥ

Παράρτημα ΙΙ

Τεκμηρίωση των κορυφών του δικτύου

3. ΠΟΙΚΙΛΟ ΟΡΟΣ (17029)
ΘΕΣΗ

Συντεταγμένες στο ΕΓΣΑ’87 και το WGS’84(X,Y,Z)
Ε
Ν
H
471187,707
4211439,696
453,035
φ
λ
h
38°03'00,84869" 23°40'17,78908"
460,329
X
Y
Z
4605995,543
2019331,605
3910366,028
ΓΡΑΦΗΜΑ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ
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ΕΙΚΟΝΑ ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΟΥ

Παράρτημα ΙΙ

Τεκμηρίωση των κορυφών του δικτύου

4. ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗ (161064)
ΘΕΣΗ

Συντεταγμένες στο ΕΓΣΑ’87 και το WGS’84(X,Y,Z)
Ε
Ν
H
480365,127
4220239,994
319,940
φ
λ
h
38°07'47,26485" 23°46'33,47790"
327,100
X
Y
Z
4597228,304
2025479,161
3917234,657
ΓΡΑΦΗΜΑ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ
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Παράρτημα ΙΙ

Τεκμηρίωση των κορυφών του δικτύου

5. ΠΕΝΤΕΛΗ (161042)
ΘΕΣΗ

Συντεταγμένες στο ΕΓΣΑ’87 και το WGS’84 (X,Y,Z)
Ε
Ν
H
486805,711
4213790,890
520,596
φ
λ
h
38°04'18,44046" 23°50'58,45945"
527,920
X
Y
Z
4598401,025
2033054,068
3912291,481
ΓΡΑΦΗΜΑ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ
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ΕΙΚΟΝΑ ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΟΥ

Παράρτημα ΙΙ

Τεκμηρίωση των κορυφών του δικτύου

6. ΝΕΑ ΚΤΗΡΙΑ ΟΤΕ (ΥΜΗΤΤΟΣ) (18085)
ΘΕΣΗ

Συντεταγμένες στο ΕΓΣΑ’87 και το WGS’84 (X,Y,Z)
Ε
Ν
H
484016,630
4201575,658
880,227
φ
λ
h
37°57'41,94080" 23°49'04,96672"
887,801
X
Y
Z
4606667,128
2033678,900
3902880,782
ΓΡΑΦΗΜΑ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ
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Παράρτημα ΙΙ

Τεκμηρίωση των κορυφών του δικτύου

7. ΛΙΘΑΡΙ (18102)
ΘΕΣΗ

Συντεταγμένες στο ΕΓΣΑ’87 και το WGS’84(X,Y,Z)
Ε
Ν
H
483165,822
4204474,130
363,541
φ
λ
h
37°59'15,93044" 23°48'29,85436"
371,054
X
Y
Z
4605009,020
2032010,333
3904847,417
ΓΡΑΦΗΜΑ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ
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Παράρτημα ΙΙ

Τεκμηρίωση των κορυφών του δικτύου

8. ΚΥΡΟΥ ΠΗΡΑ (18087)
ΘΕΣΗ

Συντεταγμένες στο ΕΓΣΑ’87 και το WGS’84(X,Y,Z)
Ε
Ν
H
481933,261
4201757,489
436,401
φ
λ
h
37°57'47,69992" 23°47'39,56975"
443,962
X
Y
Z
4607088,539
2031586,154
3902747,766
ΓΡΑΦΗΜΑ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ
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Παράρτημα ΙΙ

Τεκμηρίωση των κορυφών του δικτύου

9. ΕΛΕΝΙΤΣΑ (161003)
ΘΕΣΗ

Συντεταγμένες στο ΕΓΣΑ’87 και το WGS’84(X,Y,Z)
Ε

Ν

H

478255,587

4205693,571

300,783

φ

λ

h

37°59'55,12067"

23°45'08,41950"

308,243

X

Y

Z

4606265,032

2027192,445

3905761,066

ΓΡΑΦΗΜΑ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ
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Παράρτημα ΙΙ

Τεκμηρίωση των κορυφών του δικτύου

10. ΘΕΑΤΡΟ ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΥ (19053)
ΘΕΣΗ

Συντεταγμένες στο ΕΓΣΑ’87 και το WGS’84(X,Y,Z)
Ε

Ν

H

477682,046

4203823,519

263,460

φ

λ

h

37°58'54,39447"

23°44'45,11230"

270,953

X

Y

Z

4607522,108

2027124,181

3904262,433

ΓΡΑΦΗΜΑ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ
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Παράρτημα ΙΙ

Τεκμηρίωση των κορυφών του δικτύου

11. ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ (19049)
ΘΕΣΗ

Συντεταγμένες στο ΕΓΣΑ’87 και το WGS’84(X,Y,Z)
Ε

Ν

H

475093,433

4202592,903

107,087

φ

λ

h

37°58'14,22310"

23°42'59,15112"

114,585

X

Y

Z

4609147,767

2025013,833

3903189,860

ΓΡΑΦΗΜΑ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ
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Παράρτημα ΙΙ

Τεκμηρίωση των κορυφών του δικτύου

12. ΕΜΠ (LAMG)
ΘΕΣΗ

Συντεταγμένες στο ΕΓΣΑ’87 και το WGS’84(X,Y,Z)
Ε

Ν

H

480537,152

4202800,670

207,802

φ

λ

h

37°58'21,44347"

23°46'42,25159"

215,335

X

Y

Z

4606902,187

2029975,012

3903427,348

ΓΡΑΦΗΜΑ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ
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Παράρτημα ΙΙ

Τεκμηρίωση των κορυφών του δικτύου

13. ΔΙΟΝΥΣΟΣ (ΕΜΠ)
ΘΕΣΗ

Συντεταγμένες στο ΕΓΣΑ’87 και το WGS’84(X,Y,Z)
Ε

Ν

H

493943,317

4214243,564

475,313

φ

λ

h

38°04'33,40145"

23°55'51,39805"

482,603

X

Y

Z

4595216,499

2039453,108

3912626,698

ΕΙΚΟΝΑ ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΟΥ
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Παράρτημα ΙΙ

Τεκμηρίωση των κορυφών του δικτύου

14. ΜΕΤ0 (METRICA)
ΘΕΣΗ

Συντεταγμένες στο ΕΓΣΑ’87 και το WGS’84(X,Y,Z)
Ε

Ν

H

479000,592

4212795,695

180,881

φ

λ

h

38°03'45,61931"

23°45'38,21691"

188,205

X

Y

Z

4601878,166

2026055,584

3911285,265
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