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Περίληψη 

 

Η εξέλιξη των γεωδαιτικών σταθμών και τo υψηλό επίπεδο ακρίβειας των μετρήσεων που 

παρέχουν καθιστά απαραίτητη την ανάλυση όλων των σφαλμάτων που υπεισέρχονται στη 

μοναδιαία μέτρηση – ανάγνωση. Όπως έχει προκύψει από πειραματικά δεδομένα η 

μέτρηση του μήκους δεν επηρεάζεται σημαντικά από την ατελή σκόπευση, ενώ αντίθετα 

επηρεάζεται η μέτρηση της διεύθυνσης. 

Στη διαδικασία της ανάγνωσης μιας διεύθυνσης συμμετέχουν τέσσερεις παράγοντες οι 

οποίοι αποτελούν  ένα αδιαίρετο σύστημα που ορίζεται ως  το "γεωδαιτικός σταθμός – 

παρατηρητής – στόχος- συνθήκες" . 

Ζητούμενο είναι ο  προσδιορισμός της αβεβαιότητας του συστήματος αυτού. 

Η αβεβαιότητα ενός τέτοιου συστήματος εξαρτάται από παραμέτρους όπως: 

 η προσωπική αντίληψη του παρατηρητή για την ορθή σκόπευση  

 το είδος του στόχου  

 η ποιότητα των φακών του τηλεσκοπίου του γεωδαιτικού σταθμού 

 η ποιότητα του ηλεκτρονικού συστήματος ανάγνωσης του γεωδαιτικού σταθμού 

 η απόσταση μεταξύ του γεωδαιτικού σταθμού και του στόχου 

 οι συνθήκες του περιβάλλοντος τη στιγμή της μέτρησης 

Στην εργασία αυτή αναπτύσσεται μία μεθοδολογία προσδιορισμού της αβεβαιότητας της 

μοναδιαίας μέτρησης για κάθε τέτοιο σύστημα. Λαμβάνονται αναγνώσεις σε μία 

αλληλουχία στόχων από μία συγκεκριμένη θέση. Ο βέλτιστος αριθμός των στόχων που θα 

πρέπει να χρησιμοποιηθεί προκύπτει με προσομοίωση της διαδικασίας με τη μέθοδο 

Monte Carlο, έτσι ώστε η διαδικασία να εκτελείται σε χρονικό διάστημα ελκυστικό για 

τον χρήστη αλλά ταυτόχρονα να εξασφαλίζεται και η αξιοπιστία των αποτελεσμάτων.  Οι 

αληθείς τιμές των αναγνώσεων αυτών θεωρούνται γνωστές, αφού προκύπτουν είτε από 

ένα σύστημα ανώτερης τάξης είτε από πρακτικά άπειρες μετρήσεις. 

Με τη μοντελοποίηση της αβεβαιότητας ενός συστήματος μέσω μιας εξίσωσης 

υπολογίζεται και η κλίμακά του. Η κλίμακα εκφράζει τον βαθμό της ταύτισής του με το 

πρότυπο ή την ομοιομορφία του. Ταυτόχρονα υπολογίζεται το συστηματικό σφάλμα και 

προσεγγίζεται το τυχαίο σφάλμα του συστήματος. 

Ο προσδιορισμός της εξίσωσης της αβεβαιότητας ενός συστήματος είναι εξαιρετικά 

χρήσιμος ώστε αφενός να διορθώνονται οι μετρήσεις που πραγματοποιούνται από το 

συγκεκριμένο κάθε φορά σύστημα και αφ’ ετέρου να εκτιμάται το μέγεθός της σε σχέση 

με την ονομαστική κατασκευαστική ακρίβεια του οργάνου που χρησιμοποιείται. Ακόμη 

κρίνεται η καταλληλότητα του συστήματος για κάποια συγκεκριμένη εργασία. 

 

Λέξεις-Κλειδιά:   

 εξίσωση αβεβαιότητας, σύστημα μέτρησης διευθύνσεων, γεωδαιτικός σταθμός – 

παρατηρητής – στόχος - συνθήκες, μέθοδος Monte Carlo, κλίμακα συστήματος. 
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Abstract 

  

DETECTING THE UNCERTAINTY 

IN THE READING OF A DIRECTIONS SYSTEM 
 

  

The maximum level of accuracy which is provided to us today, by using high end total 

stations, makes the need for an analysis of the errors that contribute to a single reading of 

a direction, quite imperative.  A reading system consists of four parameters: total station, 

observer, target and the conditions. Thus the uncertainty of this system must be 

determined.  As noted, by experimental data, the measurements of distance are not 

influenced by flawed targeting. 

 

The uncertainty of the above described system depends on many factors: 

 

 the personal perception of the observer for the right targeting 

 the type of target 

 the quality of the telescope’s lenses 

 the quality of the reading sensors of the total station 

 the distance between the total station and the target 

 

This paper analyzes the uncertainty in the reading of any given directions system.  

Readings of directions are taken at a series of targets and from a specific position. The 

appropriate number of targets that must be used is determined, as a direct result of the 

process of a simulation, by using the “Monte Carlo” method. Thus the duration of the 

process is attractive and the reliability of the results is ensured.  

Targets were established at an indoor laboratory hall.  

The “real” values of these readings were known, as they had been established by an 

advanced class system or by practical infinite measurements.  Both, the systematic and 

random error of the system, were calculated by using the appropriate equation which fit to 

the measurements.   Moreover, in the outcome of the equation the “scale” of the system 

was calculated as a factor. 

The “scale” presents the grade of the system’s identification with the prototype or even its 

regularity.  However, the determination of a system’s uncertainty is utterly useful.   In this 

way, not only can the measurements which are carried out, by using this system, be 

corrected but what's more the total error of the system can be estimated also.  Likewise, 

the appropriation of the use of a system is confirmed for every specific application. 

Finally, the proposed methodology can be also used for checking the nominal accuracy of 

the used total station.  As found by the application of the methodology, it is assessed as 

advantageous and time-efficient.  Only a mere half an hour is required for a system’s 

check. 

 

Key words: uncertainty equation, reading directions system, system “total station- 

observer-target- conditions”, “Monte Carlo” method, the scale of the system. 
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1. Εισαγωγή 

 

Οι σύγχρονοι ολοκληρωμένοι γεωδαιτικοί σταθμοί αποτελούνται από ένα εξαιρετικά 

πολύπλοκο σύστημα ηλεκτρονικών και μηχανικών μερών (hardware) το οποίο 

συνδυάζεται με ένα επίσης αξιόλογο προγραμματιστικό υλικό (software). Το προϊόν 

πλέον αυτό δεν αποτελεί μία απλή συγκριτική μηχανή μέτρησης αλλά ένα εξελιγμένο 

παράγωγο προηγμένου επιπέδου, του οποίου η χρήση  - αν και απλούστερη από 

παλαιότερα σε ότι αφορά στον χρήστη – δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται απλοϊκά σε ότι 

αφορά στο τελικό παράγωγο της μέτρησης. 

Τα εξελιγμένα ηλεκτρονικά συστήματα που αποτελούν έναν σύγχρονο γεωδαιτικό σταθμό 

αυξάνουν την ευαισθησία του, ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζουν και το ζητούμενο, που είναι 

η ελάχιστη δυνατή αβεβαιότητα σε κάθε μέτρηση. 

Σήμερα η υπόσταση ενός γεωδαιτικού σταθμού είναι τουλάχιστον τριπλή. Ένα τμήμα του 

είναι επιφορτισμένο με τον έλεγχο και την αποκατάσταση των συνθηκών ορθής θέσης και 

λειτουργίας για να εκτελεστούν οι μετρήσεις. Ένα δεύτερο ασχολείται με τη μέτρηση του 

μήκους (με όλους τους δυνατούς τρόπους), ενώ το τρίτο ασχολείται με την ανάγνωση των 

διευθύνσεων (οριζόντιας και κατακόρυφης). 

Η μέτρηση του μήκους σε ανακλαστήρα έχει φτάσει σε υψηλό επίπεδο ακρίβειας με  την 

εξέλιξη των ηλεκτρονικών συστημάτων που συμμετέχουν σε αυτή, ενώ ελάχιστα 

εξαρτάται από την αβεβαιότητα της σκόπευσης και άρα από τον παρατηρητή και τον 

στόχο (Καραγεώργου Μ.,2011) .Έτσι στην απαίτηση της αρμονικής ακρίβειας μέτρησης 

(Λάμπρου Ε., 2010)  μεταξύ μηκών και γωνιών (ιδιαίτερα σε εργασίες μεγάλων μηκών) 

τα μήκη υπερτερούν φανερά. 

Η μέτρηση (ανάγνωση) της διεύθυνσης παραμένει ακόμη το δύσκολο σημείο για κάθε 

χρήστη  ακόμη και όταν η σκόπευση γίνεται με αυτόματη αναγνώριση του ανακλαστήρα  

χωρίς τη μεσολάβηση του παρατηρητή.  

Επειδή η αυτόματη διαδικασία της σκόπευσης δεν έλυσε το πρόβλημα και φυσικά δεν 

είναι δυνατόν να εφαρμόζεται σε όλες τις περιπτώσεις, το θέμα του προσδιορισμού της 

αβεβαιότητας ανάγνωσης της διεύθυνσης παραμένει σημαντικό και είναι χρήσιμο να 

διερευνηθεί. Ειδικά σήμερα που η ονομαστική αβεβαιότητα ανάγνωσης της μοναδιαίας 

διεύθυνσης από τους κατασκευαστές έχει σταθερά φθίνουσα πορεία σε μονοψήφια 

δευτερόλεπτα τόξου. (±0.5΄΄ -  ±9΄΄). 

Τέσσερεις είναι οι παράγοντες που συμμετέχουν στην ανάγνωση μιας διεύθυνσης και 

αποτελούν κάθε φορά ένα αδιαίρετο σύστημα: 

 ο γεωδαιτικός σταθμός  

 ο παρατηρητής 

 ο στόχος 

 οι συνθήκες 

 

2. Το σύστημα "γεωδαιτικός σταθμός -παρατηρητής – στόχος- συνθήκες" 

 

Τα σφάλματα που υπεισέρχονται σε κάθε ανάγνωση διεύθυνσης και οφείλονται στο 

σύστημα γεωδαιτικός σταθμός – παρατηρητής – στόχος – συνθήκες αναλύονται 

παρακάτω. 

Ο γεωδαιτικός σταθμός είναι η πρώτη παράμετρος που συμμετέχει στο σφάλμα 

ανάγνωσης της διεύθυνσης ως εξής: 
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 με ένα συστηματικό σφάλμα που οφείλεται στις κατασκευαστικές ατέλειες κάθε 

σταθμού, δηλαδή στη μη τέλεια καθετότητα των αξόνων (ΠΠ΄, ΔΔ΄, ΣΣ΄) του 

γεωδαιτικού σταθμού. Το σφάλμα της απόκλισης των αξόνων από την ορθή τους 

θέση υπολογίζεται με ειδική ενσωματωμένη διαδικασία (λογισμικό) για κάθε 

σταθμό (Leica, 2010), αποθηκεύεται στη μνήμη του γεωδαιτικού σταθμού και 

διορθώνονται αυτόματα οι αναγνώσεις. 

 Το σφάλμα αυτό δεν παραμένει σταθερό για όλη τη "ζωή" του γεωδαιτικού 

σταθμού αλλά μεταβάλλεται με τη χρήση. Για το λόγο αυτό πρέπει να 

επαναπροσδιορίζεται σε τακτά χρονικά διαστήματα. 

 με ένα συστηματικό σφάλμα που οφείλεται στην ποιότητα των φακών του 

τηλεσκοπίου, στο πάχος του σταυρονήματος και τη μεγέθυνση που παρέχει. Το 

σφάλμα αυτό γενικά μπορεί να προσεγγιστεί για τη μοναδιαία σκόπευση από τη 

σχέση: 

                                                      /M'45'σm                                                     (1) 

όπου Μ είναι η μεγέθυνση που παρέχεται από το τηλεσκόπιο.  

Σήμερα οι περισσότεροι γεωδαιτικοί σταθμοί  παρέχουν μεγέθυνση 30 , ενώ 

ορισμένοι ειδικών χρήσεων έως 45 . Έτσι το σφάλμα αυτό κυμαίνεται από ±1΄΄ 

έως ±1.5΄΄.  

Η ελαχιστοποίηση του σφάλματος αυτού σd μπορεί να γίνει με 

επαναλαμβανόμενες σειρές σκοπεύσεων σύμφωνα με τη σχέση: 

                                                       
n

σ
σ m
d                                                            (2) 

όπου n είναι ο αριθμός των επαναλαμβανόμενων σειρών. (US Army, 2002) 

Στο σχήμα 1 παρουσιάζεται η μεταβολή του σφάλματος σd ανάλογα με τον αριθμό 

των σκοπεύσεων για ένα σταθμό με μεγέθυνση 30 . Παρατηρείται ότι για να 

επιτευχτεί η ονομαστική αβεβαιότητα για έναν σταθμό  ±0.5΄΄(±1.5
cc

), απαιτούνται 

9 σειρές μετρήσεων.  
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Σχήμα 1: To σφάλμα σκόπευσης ενός γεωδαιτικού σταθμού με M= 30  

 

 με ένα συστηματικό σφάλμα που οφείλεται στην ποιότητα και το είδος του 

συστήματος ανάγνωσης του γεωδαιτικού σταθμού. Το ηλεκτρονικό σύστημα 
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ανάγνωσης αποτελείται από τους αναγνώστες και το λογισμικό ανάλυσης και 

υπολογισμού της ανάγνωσης.  

Η ποιότητα και ο αριθμός των αναγνωστών είναι καθοριστικός. Οι γεωδαιτικοί 

σταθμοί διαθέτουν από 1 έως και 4 αναγνώστες σε αντιδιαμετρικές θέσεις του 

δίσκου (Leica TM30, 2009). Ουσιαστικά είναι σαν να πραγματοποιούνται 

ταυτόχρονα σε κάθε σκόπευση έως και 4 αναγνώσεις – επαναλήψεις (η δύο σειρές  

μετρήσεων) γεγονός που όπως αναφέρθηκε ελαχιστοποιεί το συγκεκριμένο 

σφάλμα.  

 με ένα τυχαίο σφάλμα που οφείλεται στο σφάλμα της οριζοντίωσης του σταθμού 

κάθε φορά που τοποθετείται στη θέση μέτρησης. Η ατελής οριζοντίωση του 

γεωδαιτικού σταθμού επιφέρει ένα τυχαίο σφάλμα που διορθώνεται κατά ένα 

μεγάλο μέρος, αλλά όχι εντελώς, από τον ή τους ισοσταθμητές του γεωδαιτικού 

σταθμού (Leica 2010, Topcon 2010, Specification Data). 

 Το σφάλμα Ισ  που απομένει εξαρτάται από την ευαισθησία (S) της αεροστάθμης, 

ηλεκτρονικής ή μηχανικής και είναι ίσο με: 

                                                        S0.2σΙ                                                        (3) 

Η ευαισθησία της αεροστάθμης στους γεωδαιτικούς σταθμούς κυμαίνεται από 

0.3΄΄ (1
cc

) έως 1΄΄ (3
cc

). Το σφάλμα που επιβαρύνει τη μέτρηση κάθε οριζόντιας 

διεύθυνσης είναι: 

                                                      /tanzσσ ΙL                                                       (4) 

όπου, z  η ζενίθια γωνία σκόπευσης (US Army, 2002).   

Ο παρατηρητής ίσως είναι ο πιο σημαντικά μεταβαλλόμενος παράγοντας. Το σφάλμα 

που οφείλεται στον παρατηρητή αποτελείται από δύο μέρη: 

 Το συστηματικό σφάλμα, που ορίζεται ως η προσωπική εξίσωση του παρατηρητή 

και αποτελεί ίσως το μεγαλύτερο τμήμα του συνολικού σφάλματος. 

      Εξαρτάται από τα φυσικά χαρακτηριστικά του, όπως: 

o η αντίληψη  του χώρου  

o η αναγνώριση του στόχου  

o η διακριτική ικανότητα του ματιού του και ο συστηματικός και μοναδικός 

τρόπος που πραγματοποιείται η  ταύτιση του σταυρονήματος με το στόχο 

 Το τυχαίο σφάλμα, που δεν προσδιορίζεται και εξαρτάται από αστάθμητους 

παράγοντες όπως:            

o η ικανότητα συγκέντρωσης του τη στιγμή της παρατήρησης 

o η τυχαία κατάσταση που βρίσκεται (κόπωση) 

o η εμπειρία του  

Ο στόχος είναι μία  εξίσου σημαντική παράμετρος στην ανάγνωση της διεύθυνσης. Το 

μέγεθος του (ανάλογα με την απόσταση σκόπευσης), το χρώμα, το σχήμα και ο 

σχηματικός ορισμός του κέντρου του καθώς και το πάχος των γραμμών που τον ορίζουν 

αποτελούν σημαντικά χαρακτηριστικά του. 

Σε κάθε περίπτωση το φαινόμενο πάχος των γραμμών που υλοποιούν το κέντρο του 

στόχου θα πρέπει να είναι μεγαλύτερο ή ίσο με το πάχος των σταυρονημάτων του 

τηλεσκοπίου.  

Το φαινόμενο μέγεθος ενός στόχου είναι ίσο με το γινόμενο του πραγματικού επί την 

κλίμακα ( k = Lτηλ / D) η οποία εξαρτάται από το μήκος σκόπευσης (D) και το μήκος του 

τηλεσκοπίου του σταθμού (Lτηλ ). Έτσι για ένα γεωδαιτικό σταθμό όπου το πάχος του 
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σταυρονήματος του είναι περίπου 3μm, ένας στόχος πάχους 1mm δεν μπορεί να 

παρατηρηθεί σε απόσταση μεγαλύτερη των 50m. (Πίνακας 1) 

 

D                                       

                         πραγματικό 

                    πάχος  στόχου 

1mm 5mm 10mm 

10m 15μm 75μm 150μm 

30m 5μm 25μm 50μm 

50m 3μm 15μm 30μm 

               Πινάκας 1: Το φαινόμενο πάχος του στόχου σε διάφορες αποστάσεις 

 

Οι συνθήκες  τέλος που επικρατούν τη στιγμή της σκόπευσης είναι σημαντικός 

παράγοντας αλλά δύσκολα μπορεί να  προβλεφθεί  και  να μοντελοποιηθεί. Όσον  αφορά 

στο μήκος  στο οποίο πραγματοποιείται η σκόπευση, αυτό επηρεάζει την ευκρίνεια του 

στόχου και το φαινόμενο μέγεθός του. Όσον  αφορά στο περιβάλλον, η θερμοκρασία, η 

υγρασία, η ομίχλη, είναι παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την οπτική ακτίνα του 

παρατηρητή αλλά και τον ίδιο. Στην παρούσα εργασία θεωρείται ότι η επίδραση των 

συνθηκών είναι ίδια τόσο στις πειραματικές μετρήσεις όσο και στις μετρήσεις αναφοράς 

αφού εκτελούνται σε εργαστηριακές  συνθήκες, στον ίδιο χώρο, με μικρή χρονική 

διαφορά.  

 

3. Μεθοδολογία προσδιορισμού της εξίσωσης αβεβαιότητας 

 

Η βασική ιδέα της σύγκρισης της τιμής που παρέχει ένα όργανο με αυτή που παρέχεται 

από ένα πρότυπο όργανο και θεωρείται αληθής – πραγματική τιμή διέπει αρκετούς 

μετρολογικούς ελέγχους και συναντάται σε διάφορα μετρητικά συστήματα (Woschitz H, 

et al., 2002) 

Είναι γνωστό ότι η αληθής – πραγματική τιμή δεν μπορεί να είναι ποτέ γνωστή. Έτσι οι 

τιμές που προέρχονται από διατάξεις ή όργανα αναφοράς συμπεριλαμβάνουν και αυτές 

νομοτελειακά μία αβεβαιότητα. Τέτοια όργανα λοιπόν είναι θεμελιωδώς μη ικανά να μας 

παρέχουν τις αληθείς – πραγματικές τιμές. (Doeblin E.O., 1995) 

Οι πρότυπες τιμές – μετρήσεις αναφοράς ενός πεδίου ελέγχου είναι τιμές που θεωρούνται 

αληθείς ή απόλυτα ακριβείς (χωρίς αβεβαιότητα). Αυτές προκύπτουν από πάρα πολλές 

(θεωρητικά άπειρες) μετρήσεις με σύστημα ανώτερης τάξης ή από κάποιο άλλο σύστημα 

χωρίς παρατηρητή και σκόπευση με αβεβαιότητα εκατό ή χίλιες φορές μικρότερη από τα 

προς έλεγχο συστήματα ( Laser tracker). 

Πρακτικά όμως όταν επαναληφθούν πολλές φορές οι μετρήσεις με τα πρότυπα όργανα 

ώστε ο αριθμός τους να θεωρείται πρακτικά άπειρος, τότε η μέση τιμή θεωρείται ακριβής 

ή αληθής τιμή ,ενώ η τυπική απόκλιση της τείνει στο μηδέν [Leica Geosystems, 2010] 

Για να είναι αξιόπιστος ο έλεγχος πρέπει να δημιουργηθεί ένα πρότυπο του οποίου η 

αβεβαιότητα να είναι αρκετά πιο μικρή από το όργανο ή το σύστημα που πρόκειται να 

ελεγχθεί.  Ένας κανόνας που ισχύει είναι ότι το πρότυπο θα πρέπει να είναι 10 φορές πιο 

ακριβές από το όργανο ή το σύστημα που θα ελεγχθεί (Doeblin E.O., 1995). 

Προκειμένου να ανιχνευθεί η αβεβαιότητα ενός συστήματος συγκρίνονται οι πρότυπες 

τιμές μέτρησης ενός πεδίου ελέγχου με τις μετρήσεις του συστήματος στο ίδιο πεδίο 

ελέγχου. 
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Το πρότυπο στη συγκεκριμένη περίπτωση ορίζεται από τις τιμές διευθύνσεων προς 

συγκεκριμένους στόχους  ενός πεδίου ελέγχου.  

Ο αριθμός των στόχων του πεδίου έλεγχου ορίζεται έτσι ώστε: 

 να καλύπτεται ικανοποιητικά ο δίσκος του οργάνου 

 το χρονικό διάστημα που απαιτείται για τον υπολογισμό των πρότυπων 

διευθύνσεων όσο και για τις μετρήσεις με τον υπό έλεγχο γεωδαιτικό σταθμό να 

είναι ικανοποιητικό. 

 οι βαθμοί ελευθερίας του συστήματος της προσαρμογής των σημείων να κρίνονται 

ικανοποιητικοί. 

Για τον υπολογισμό του κατάλληλου αριθμού των στόχων έγινε προσομοίωση, της 

προσαρμογής σημείων στην εξίσωσης βαxy   για 10
6
 επαναλήψεις χρησιμοποιώντας 

τη μέθοδο Monte Carlo. Ως στοιχεία εισαγωγής της προσομοίωσης δίνονται οι τιμές ix  

που είναι οι πρότυπες τιμές των διευθύνσεων, ενώ οι τιμές iy είναι οι πρότυπες τιμές 

τροποποιημένες σύμφωνα με  το αναμενόμενο σφάλμα κάθε μέτρησης. 

Ως αναμενόμενο σφάλμα κάθε μέτρησης ορίζεται το άθροισμα της ονομαστικής 

(εργοστασιακή) αβεβαιότητας του γεωδαιτικού σταθμού στην ανάγνωση των διευθύνσεων 

και της αβεβαιότητας σκόπευσης (pointing error).  

Επειδή η σχέση είναι γραμμική, προκύπτει  ότι η τυπική απόκλιση σο είναι ίδια, 

ανεξάρτητα από τον αριθμό τον στόχων.  Όμως η αβεβαιότητα σ της τυπικής απόκλισης 

παρουσιάζει την μορφή που εμφανίζεται στο σχήμα  2   που ακολουθεί. Στον άξονα Υ 

παρουσιάζεται η αβεβαιότητα σ της τυπικής απόκλισης σο σε (cc) και στον άξονα X ο 

αριθμός των στόχων, για ονομαστική αβεβαιότητα μέτρησης  ±3´´, ±5´´και ±7´´.  
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Σχήμα 2: Επιλογή κατάλληλου αριθμού στόχων του πεδίου ελέγχου. 

 

Παρατηρείται ότι η πρώτη κρίσιμη αλλαγή της καμπυλότητας σε όλες τις προσαρμογές 

εμφανίζεται στους 20 στόχους ενώ η επόμενη στους 40 με μικρή βελτίωση του 

σφάλματος ≈±0.2΄΄ (±0.6
cc

). Κρίνεται έτσι ότι η βέλτιστη επιλογή είναι αυτή των 20 

στόχων, η οποία εξυπηρετεί και την ικανοποιητική χρονική διάρκεια εκτέλεσης των 

μετρήσεων.  

Η επιλογή του κατάλληλου στόχου, σύμφωνα με όσα αναπτύχθηκαν στην παράγραφο 2, 

έγινε έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις δυνατότητες που παρέχουν τα τηλεσκόπια των 

σύγχρονων γεωδαιτικών σταθμών και να εξασφαλίζεται το ελάχιστο σφάλμα σκόπευσης 

(pointing error).Ένας κατάλληλος τύπος στόχου πρέπει να είναι σχεδιασμένος, ώστε να 
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εξασφαλίζει την ελαχιστοποίηση του σφάλματος σκόπευσης, δίνοντας στον παρατηρητή 

την αίσθηση της μοναδικότητας του σημείου σκόπευσης. 

Σε ένα εσωτερικό πεδίο όπου οι αποστάσεις σκόπευσης είναι της τάξης των 10m, ο 

στόχος πρέπει να έχει τις κατάλληλες διαστάσεις, ώστε το φαινόμενο πάχος των γραμμών 

του να υπερβαίνει το πάχος του σταυρονήματος του τηλεσκοπίου των σταθμών. Ύστερα 

από πειράματα, κρίθηκε ως καταλληλότερος ένας στόχος της μορφής του σχήματος 3  

όπου  εμφανίζονται η μορφή, οι διαστάσεις του καθώς και η μεγέθυνση του κέντρου του.  

 

                                      
   Σχήμα 3:                          Ο στόχος                  Η μεγέθυνση του κέντρου του στόχου 

 

Το  διάστημα των 0.6mm μεταξύ των γραμμών του στόχου στην απόσταση  των 10m 

εμφανίζεται περίπου 9μm (πίνακας 1) έτσι ώστε μπορεί να διχοτομηθεί ικανοποιητικά από 

το σταυρόνημα και τον παρατηρητή. 

 

4. Η εξίσωση αβεβαιότητας του συστήματος 

 

Όλες οι παραπάνω παράμετροι που αναλύθηκαν είναι εξαρτημένες μεταξύ τους κατά τη 

στιγμή της σκόπευσης και δεν μπορεί να προσδιοριστεί ανεξάρτητα η αβεβαιότητα που 

προσδίδει η κάθε μία. Είναι όμως χρήσιμο και απαραίτητο να προσδιοριστεί η συνολική 

και ταυτόχρονη επίδραση τους στην μοναδιαία ανάγνωση.  

Ως εξίσωση αβεβαιότητας ενός συστήματος "γεωδαιτικός σταθμός – παρατηρητής– 

στόχος –συνθήκες" μπορεί να οριστεί μια εξίσωση που εκφράζει και περιγράφει το τυχαίο 

και το συστηματικό σφάλμα του μεγέθους που μετράται με το σύστημα αυτό στις 

συγκεκριμένες συνθήκες. Η εξίσωση θεωρείται ότι έχει τη μορφή: 

                                                                     βαxy                                                       (5) 

όπου: 

 y : είναι οι μετρήσεις με κάθε υπό έλεγχο σύστημα σε ένα πεδίο ελέγχου 

 x : είναι οι αντίστοιχες πρότυπες μετρήσεις ή μετρήσεις αναφοράς 

 β : είναι το συστηματικό σφάλμα του συστήματος 

 α : είναι η κλίμακα του συστήματος (μαθηματικά εκφράζει την κλίση της ευθείας    

                  προσαρμογής) 

 

Χρησιμοποιώντας τη μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων (Δερμάνης Α., 1992, Αγατζα-

Μπαλοδήμου, 2004) προσδιορίζονται οι άγνωστοι α, β της εξίσωσης, η αβεβαιότητα 

προσδιορισμού τους καθώς και η αβεβαιότητα σο της προσαρμογής. 
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Για να οριστεί μια  αξιόπιστη εκτίμηση των τυχαίων σφαλμάτων υποθέτουμε ότι η φύση 

τους και η αριθμητική τους τιμή είναι ίδια για όλο το εύρος της διαδικασίας ελέγχου. Έτσι 

η τυπική απόκλιση των "πραγματικών" τιμών εκφράζεται από την αβεβαιότητα σο της 

προσαρμογής των σημείων στη σχέση (5). Το σο πρέπει να είναι πάντοτε μικρότερο της 

ονομαστικής αβεβαιότητας του γεωδαιτικού σταθμού για την μοναδιαία σκόπευση. 

Η κλίμακα α ενός συστήματος εκφράζει την ομοιομορφία της κατανομής του σφάλματος 

σε όλο το εύρος των μετρήσεων.  

Η κλίμακα στην περίπτωση αυτή έχει τιμή 1 με προσέγγιση στο 6
ο
 δεκαδικό ψηφίο, 

δηλαδή της τάξης του 1
cc

. Η κατανομή των υπολοίπων είναι ομοιόμορφη, ενώ η 

αβεβαιότητα σα είναι της τάξης του 6102  . 

Στην περίπτωση που υπάρχει χονδροειδές τοπικό σφάλμα ή βλάβη σε ένα ή περισσότερα 

σημεία κατά τη μέτρηση της διεύθυνσης, τότε η τιμή της κλίμακας αποκλίνει της 

μονάδας, ενώ η τυπική της απόκλιση σα έχει τιμές της τάξης του ±10
-5 

έως ±10
-4

. 

Αντίστοιχα η τιμή του σο της προσαρμογής, είναι μεγαλύτερη της ονομαστικής 

αβεβαιότητας του σταθμού. 
 

5.  Εφαρμογή της μεθοδολογίας 
 

Στο πλαίσιο της εργασίας αυτής προσδιορίζεται η εξίσωση αβεβαιότητας  και η κλίμακα 

τεσσάρων διαφορετικών συστημάτων (γεωδαιτικός σταθμός – παρατηρητής– στόχος –

συνθήκες), σε εργαστηριακές συνθήκες διατηρώντας επιπλέον δύο από τις παραμέτρους 

σε όλα τα συστήματα σταθερές, τον παρατηρητή και τον στόχο. Η μεταβλητή παράμετρος 

του συστήματος είναι ο γεωδαιτικός σταθμός. 

Ο προσδιορισμός της κλίμακας των συστημάτων αυτών γίνεται σε ένα πεδίο ελέγχου που 

δημιουργήθηκε σε εσωτερικό χώρο για το σκοπό αυτό και παρουσιάζεται στο σχήμα 4. 

 
Σχήμα 4: Η διάταξη των στόχων στο πεδίο ελέγχου 

 

Το πεδίο ελέγχου αποτελείται από 20 στόχους οι οποίοι τοποθετήθηκαν ανά 20 περίπου 

βαθμούς (grads) περιμετρικά από ένα κεντρικό βάθρο. Οι αποστάσεις σκόπευσης από το 

κεντρικό βάθρο προς τους στόχους κυμαίνονται από 5m έως 13m. 

Οι πρότυπες διευθύνσεις του πεδίου ελέγχου προήλθαν από 9 σειρές μετρήσεων σε δύο 

θέσεις τηλεσκοπίου με τον γεωδαιτικό σταθμό Leica ΤΜ30, ο οποίος χρησιμοποιεί 4 

αναγνώστες (Leica  white paper ΤΜ30, 2009) και είναι ένας από τους ακριβέστερους 

γεωδαιτικούς σταθμούς στην μέτρηση διευθύνσεων με ±0.5΄΄ (±1.5
cc

). Ο αριθμός των 
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επαναλαμβανόμενων σκοπεύσεων προκύπτει από το σχήμα 1, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται 

η ονομαστική αβεβαιότητα του σταθμού.  

Ο συγκεκριμένος σταθμός είναι εξοπλισμένος με 4 αναγνώστες, οπότε είναι προφανές ότι 

το συστηματικό αυτό σφάλμα με αυτόν τον αριθμό των σκοπεύσεων είναι μικρότερο από 

0.3΄΄ (1
cc

).Ο χρόνος που απαιτείται για τη μέτρηση του πεδίου με τον πρότυπο σταθμό 

είναι περίπου 1 ώρα. 

Τέλος, οι γεωδαιτικοί σταθμοί επιλεχθήκαν έτσι ώστε να καλύπτεται η απαίτηση για τον 

προσδιορισμό της κλίμακας του συστήματος που επιβάλει το πρότυπο να είναι 10 φορές 

πιο ακριβές από το όργανο ή το σύστημα που θα ελεγχθεί (Doeblin E.O., 1995). Mε κάθε 

σύστημα έγιναν μετρήσεις σε 2 περιόδους και η διάρκεια της μέτρησης του πεδίου με 

κάθε σύστημα είναι της τάξης των 30 min. 

Τα αποτελέσματα του προσδιορισμού της εξίσωσης αβεβαιότητας και της κλίμακας για 

τους 4 διαφορετικούς γεωδαιτικούς σταθμούς μετά τη συνόρθωση με τη μέθοδο των 

ελαχίστων τετραγώνων στην εξίσωση (5) παρουσιάζονται στον πίνακα  2. Στα σχήματα 5, 

6, 7 και 8  παρουσιάζεται γραφικά η γραμμική εξίσωση της σχέσης (5) μετά την 

συνόρθωση καθώς και τα υπόλοιπα των μετρήσεων, του κάθε φορά υπό έλεγχο 

συστήματος. 

Γεωδαιτικός 

Σταθμός 

Ονομαστ. 

Αβεβαιοτ. 
α σα β (cc) σβ (cc) σο (cc) 

Leica TPS 405 ±15
cc

 1.0000008 ±1.5
.
10

-6
 1.8 ±3.6 ±7.7 

Topcon GTS 105N ±15
cc

 0.9999823 ±3.6
.
10

-5
 179.1 ±8.3 ±17.5 

Topcon GTS 212 ±18
cc

 1.0000251 ±8.2
.
10

-5
 -81.3 ±19.6 ±42.2 

Topcon GTS 226 ±18
cc

 0.9999943 ±2.3
.
10

-6
 6.8 ±5.5 ±11.8 

Πίνακας 2: Τα αποτελέσματα του προσδιορισμού της εξίσωσης αβεβαιότητας των 

συστημάτων 

 

Από τον πίνακα 1 αλλά και από σχήματα 5 και 8 προκύπτει ότι τόσο τα συστηματικά όσο 

και τα τυχαία σφάλματα κυμαίνονται μέσα στις αναμενόμενες προδιαγραφές που 

προκύπτουν από την αβεβαιότητα μέτρησης των διευθύνσεων που δίνει ο κατασκευαστής 

για τους γεωδαιτικούς σταθμούς Leica TPS 405 και Topcon GTS 226, ενώ τα υπόλοιπα 

της συνόρθωσης έχουν ομοιόμορφη κατανομή. 

Αντίθετα από τον πίνακα 1 αλλά και από σχήματα 6 και 7 διαπιστώνεται ότι για τους 

γεωδαιτικούς σταθμούς Topcon GTS 105N και Topcon GTS 212, η τιμή του 

συστηματικού σφάλματος είναι 179
cc

 και 81
cc 

αντίστοιχα  και του τυχαίου σφάλματος 

17.5
cc

 και 42
cc

 αντίστοιχα. Οι τιμές αυτές βρίσκονται εκτός των αναμενόμενων 

προδιαγραφών που προκύπτουν από την αβεβαιότητα μέτρησης των διευθύνσεων που 

δίνει ο κατασκευαστής για τους συγκεκριμένους γεωδαιτικούς σταθμούς. Επιπλέον στα 

σχήματα 6 και 7 παρουσιάζεται μια ανομοιόμορφη κατανομή των υπολοίπων της 

συνόρθωσης. 

Τα αποτελέσματα αυτά επιβεβαιώθηκαν με τις ίδιες τιμές σφαλμάτων από την επίσημη 

αντιπροσωπεία των σταθμών Topcon στην Ελλάδα Tree Company Co, όπου ελέχθησαν εκ 

νέου οι σταθμοί. (Tree Company Co, 2011). 
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    Σχήμα5: Η προσαρμογή και τα υπόλοιπα      Σχήμα 6: Η προσαρμογή και τα υπόλοιπα       

    της συνόρθωσης  για το σύστημα  με τον      της συνόρθωσης  για το σύστημα με τον                                                                
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        γεωδαιτικό σταθμόTopcon GTS 212             γεωδαιτικό σταθμό  Topcon GTS 226                                                                                                  
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6. Συμπεράσματα 

 

Η εξασφάλιση της ποιότητας κάθε γεωδαιτικής εφαρμογής απαιτεί την κατάλληλη 

επιλογή των συστημάτων που κάθε φορά χρησιμοποιούνται.  

Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητο να είναι γνωστή και μετρολογικά πιστοποιημένη η 

αβεβαιότητα που παρέχει κάθε σύστημα (παρατηρητής – γεωδαιτικός σταθμός – στόχος) 

στις μετρήσεις των πρωτογενών μεγεθών των διευθύνσεων. 

Είναι πλέον σαφές ότι οι σύγχρονοι γεωδαιτικοί σταθμοί έχουν εξελιχθεί λόγω της 

τεχνολογικής ανάπτυξης. Τα περισσότερα  σφάλματα που υπεισέρχονται στις μετρήσεις 

έχουν περιοριστεί και η ανίχνευση – διόρθωση του μεγαλύτερου μέρους γίνεται 

αυτόματα. Όμως οι πεπερασμένες δυνατότητες των ηλεκτρονικών τμημάτων που 

αποτελούν τους γεωδαιτικούς σταθμούς αλλά και η επίδραση εξωτερικών παραγόντων 

όπως ο παρατηρητής, στόχος και οι συνθήκες, δημιουργούν την αναγκαιότητα 

προσδιορισμού των σφαλμάτων που παραμένουν μετά από όλες τις διορθώσεις. 

Ο προσδιορισμός της εξίσωσης αβεβαιότητας και της κλίμακας του συστήματος 

γεωδαιτικός σταθμός – παρατηρητής– στόχος –συνθήκες με την προτεινόμενη 

μεθοδολογία έχει διπλή σημασία αφού ο χρήστης: 

o μπορεί να πληροφορηθεί την αβεβαιότητα που μπορεί να επιτύχει στη 

μέτρηση των διευθύνσεων με το συγκεκριμένο σύστημα 

o μπορεί άμεσα να εντοπίζει τυχόν συστηματικά σφάλματα τα οποία πιθανόν  

να οφείλονται σε μηχανική ή ηλεκτρονική βλάβη στο σύστημα των 

αναγνώσεων των διευθύνσεων ενός γεωδαιτικού σταθμού. 

Η χρήση της προτεινόμενης μεθοδολογίας κρίνεται συμφέρουσα και χρονικά οικονομική 

και τα αποτελέσματα είναι άμεσα αντιληπτά και εφαρμόσιμα. 

Σε περιπτώσεις όπου η αβεβαιότητα σβ του συστηματικού σφάλματος β του συστήματος 

είναι μεγαλύτερο από την τιμή του β, τότε αυτή η τιμή του β είναι αμελητέα και δεν 

πρέπει να λαμβάνεται υπόψη. 

Όταν το συστηματικό ή τυχαίο σφάλμα του συστήματος είναι μεγαλύτερο της 

ονομαστικής αβεβαιότητας του σταθμού είναι προφανές πως δεν μπορούν να 

πραγματοποιηθούν μετρήσεις με το σύστημα αυτό. Σ’ αυτή την  περίπτωση ένας 

τουλάχιστον από τους παράγοντες του συστήματος επηρεάζει δυσμενώς την 

επιτυγχανόμενη αβεβαιότητα του συστήματος.  

Η παραπάνω διαδικασία μπορεί να αποτελέσει και μεθοδολογία ελέγχου της ορθής 

λειτουργίας του γεωδαιτικού σταθμού, χρησιμοποιώντας όμως έναν εξοικειωμένο και 

εξειδικευμένο παρατηρητή καθώς και έναν κατάλληλο στόχο σε ελεγχόμενες συνθήκες. 

Έτσι όπως συνέβη με τους γεωδαιτικούς σταθμούς της εφαρμογής Topcon GTS105Ν και 

GTS212, όπου διαπιστώθηκε το πρόβλημα στο δίσκο τους και τη λειτουργία τους. 

Ένα σύστημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μια εργασία όταν η απαιτουμένη αβεβαιότητά 

της σε είναι μεγαλύτερη από την αβεβαιότητα που συνολικά προσδίδουν το συστηματικό 

και το τυχαίο σφάλμα του συστήματος   22

0ε βσσ   

Η παρούσα εφαρμογή της εργασίας επικεντρώθηκε στις μετρήσεις οριζοντίων 

διευθύνσεων. Είναι προφανές ότι η ίδια μεθοδολογία μπορεί να εφαρμοστεί και στην 

μέτρηση των κατακόρυφων  διευθύνσεων . 

Τέλος η δημιουργία μίας βάσης δεδομένων με τα αποτελέσματα από τον προσδιορισμό 

της κλίμακας διαφόρων συστημάτων θα ήταν χρήσιμη για τους χρήστες, ώστε να 
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επιλέγουν, ανάλογα με την εφαρμογή που πρέπει να εκτελέσουν, το κατάλληλο σύστημα, 

με το οποίο θα μπορέσουν να επιτύχουν τις απαιτούμενες αβεβαιότητες. 
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