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Περίληψη 

 

Το Εργαστήριο Ροής & Όγκου του ΕΙΜ, ανέπτυξε μια διαδικτυακή εφαρμογή (web 

application) βαθμονόμησης δεξαμενών χρησιμοποιώντας λογισμικό ανοικτού κώδικα η 

οποία διατίθεται από το ΕΙΜ μέσω της ιστοσελίδας του (www.eim.gr) σε κάθε 

ενδιαφερόμενο φορέα..  Η εφαρμογή αφορά την διαδικασία βαθμονόμησης/διακρίβωσης 

δεξαμενών σύμφωνα με την ογκομετρική μέθοδο ή άλλη ενδεδειγμένη μέθοδο η οποία 

καταλήγει σε μία σειρά δεδομένων τα οποία συσχετίζουν τον όγκο της δεξαμενής με 

συγκεκριμένο ύψος της στάθμης του περιεχόμενου υγρού. Βασικό χαρακτηριστικό της 

εφαρμογής είναι ότι λειτουργεί μέσω διαδικτύου (web application), αποτελεί πρωτοτυπία 

διαδικτυακού υπολογιστικού εργαλείου και διατίθεται σε οποιαδήποτε γλώσσα επιθυμεί ο 

χρήστης. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα πραγματοποίησης πολλαπλών βαθμονομήσεων, 

ενώ η διαδικασία της επεξεργασίας των δεδομένων η οποία απαιτεί συχνά περίπλοκα 

στατιστικά εργαλεία ολοκληρώνεται σε πραγματικό χρόνο με άμεσο παραδοτέο τον 

αναλυτικό πίνακα βαθμονόμησης της δεξαμενής  και την αντίστοιχη εκτίμηση της 

μετρητικής αβεβαιότητας.  

 

Λέξεις-Κλειδιά: δεξαμενές, διακρίβωση, διαδικτυακή εφαρμογή, στατιστική, πίνακας 

βαθμονόμησης, αβεβαιότητα 
 

Abstract 

 

The Flow & Volume Laboratory of the Hellenic Institute of Metrology has developed a 

novel web application, using open source software. The application is able to perform the 

complete mathematical and statistical interpretation of raw calibration data as obtained 

during the calibration of tanks and vessels by the volumetric method or any other 

legitimate calibration method that produces an array of data relating the volume of the 

vessel to its height. A major advantage of the application is that it is completely web-

based and supports multi-lingual interfaces while it performs in real-time a quite complex 

and time consuming statistical interpretation of the calibration data. The application does 

not require any specific knowledge of statistics by the user and delivers an analytical 

calibration table and the associated measurement uncertainty. The application is available 

to every interested party through the web site of EIM (www.eim.gr). 

 

Key words: storage tanks, calibration, web application, statistics, calibration table, 
uncertainty 
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1. Εισαγωγή 

 

Σύμφωνα με πρόσφατη απόφαση του Υπ. Οικονομίας & Οικονομικών (ΦΕΚ 1980/τ. Β’ 

21.12.2010), καθορίζονται οι προδιαγραφές και ρυθμίζονται τα θέματα εγκατάστασης 

ολοκληρωμένων συστημάτων ελέγχου εισροών-εκροών πρατηρίων υγρών καυσίμων. Για 

την εφαρμογή τέτοιων συστημάτων απαιτείται η βαθμονόμηση των δεξαμενών υγρών 

καυσίμων σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στα σχετικά διεθνή πρότυπα. Η 

υλοποίηση της υφιστάμενης νομοθεσίας αφορά περίπου 40.000 δεξαμενές υγρών 

καυσίμων ανά την επικράτεια ενώ δεν υπάρχει η απαιτούμενη τεχνογνωσία και τεχνική 

επάρκεια στο βαθμό που απαιτείται για να καλύψει το μέγεθος αυτής της ανάγκης τόσο 

αριθμητικά όσο και γεωγραφικά. Επιπλέον, εκτός από τις δεξαμενές των πρατηρίων 

καυσίμων οι οποίες αποτελούν μία νέα ανάγκη στην αγορά των υπηρεσιών διακρίβωσης, 

υπάρχουν και όλες οι άλλες δεξαμενές οι οποίες για παράδειγμα λειτουργούν ως 

φορολογικές αποθήκες οι οποίες επίσης θα ενταχθούν σε σχετική νομοθεσία η οποία 

βρίσκεται αυτή τη στιγμή  σε στάδιο προπαρασκευής και θα χρήζουν διακρίβωσης. 

Το Εργαστήριο Ροής & Όγκου στα πλαίσια υλοποίησης ενός από τους βασικούς στόχους 

του ΕΙΜ, αυτού της διάχυσης της τεχνογνωσίας σε θέματα μετρήσεων, ανέπτυξε μια 

διαδικτυακή εφαρμογή βαθμονόμησης δεξαμενών η οποία θα διατίθεται από το ΕΙΜ σε 

κάθε ενδιαφερόμενο φορέα.  Η εφαρμογή που αναπτύχθηκε αφορά την διαδικασία 

βαθμονόμησης/διακρίβωσης δεξαμενών σύμφωνα με την ογκομετρική ή άλλη κατάλληλη 

μέθοδο η οποία καταλήγει σε σειρά πειραματικών  δεδομένων τα οποία συσχετίζουν τον 

όγκο της δεξαμενής με το ύψος της. Η εφαρμογή αποτελεί πρωτοτυπία στον τομέα των 

διαδικτυακών εφαρμογών ενώ προσφέρει στο χρήστη τη δυνατότητα πλήρους και 

αξιόπιστης επεξεργασίας των πρωτογενών δεδομένων χωρίς ο ίδιος να απαιτείται να έχει 

κάποια ιδιαίτερη γνώση στατιστικής ή της μεθοδολογίας εκτίμησης της μετρητικής 

αβεβαιότητας.  Η ανάπτυξη της εφαρμογής έγινε, μεταξύ άλλων, με γνώμονα το γεγονός 

ότι η εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας εντός των χρονικών ορίων που τίθενται, δεν 

είναι δυνατόν να υλοποιηθεί χωρίς σημαντική βελτίωση του απαιτούμενου χρόνου 

ολοκλήρωσης της διαδικασίας βαθμονόμησης από την έναρξη των εργασιών έως την 

παράδοση του τελικού Πίνακα Βαθμονόμησης. Στην κατεύθυνση αυτή λοιπόν η 

συγκεκριμένη εφαρμογή δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να ολοκληρώσει την 

επεξεργασία των πειραματικών δεδομένων και να παράγει τον Πίνακα Βαθμονόμησης σε 

πραγματικό χρόνο. Σε διαφορετική περίπτωση η εργασία αυτή, ειδικότερα για μη 

εξειδικευμένο προσωπικό, θα απαιτούσε πολλές ημέρες επίπονης υπολογιστικά εργασίας. 

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η διαδικτυακή εφαρμογή μέσα από μία 

αντιπροσωπευτική περίπτωση διακρίβωσης δεξαμενής χωρητικότητας της ίδιας τάξης 

μεγέθους με αυτή που απαντάται συνήθως σε πρατήρια υγρών καυσίμων. Για τη 

διακρίβωση μιας τέτοιας δεξεμενής η πλέον ενδεδειγμένη μέθοδος είναι η ογκομετρική. 

Αρχικά παρουσιάζονται οι βασικές αρχές λειτουργίας της ογκομετρικής μεθόδου 

διακρίβωσης ενώ αναφέρονται σε γενικές γραμμές οι τεχνικές στατιστικής επεξεργασίας 

που εφαρμόζονται στα πειραματικά δεδομένα για την παραγωγή του πίνακα 

βαθμονόμησης της δεξαμενής. Στη συνέχεια  αναπτύσσονται τα κύρια σημεία της 

εφαρμογής και τα πλεονεκτήματα που αυτή προσφέρει στο χρήστη τόσο σε ταχύτητα όσο 

και σε αξιοπιστία ενώ παράλληλα επισημαίνονται τα στοιχεία του περιβάλλοντος χρήσης 

της.   

 



     

2. Μεθοδολογία 

 
2.1 Αρχές της ογκομετρικής μεθόδου διακρίβωσης 

Σύμφωνα με την ογκομετρητική μέθοδο διακρίβωσης [1,2] διακριτές ποσότητες νερού 

μεταφέρονται από πρότυπο ογκομετρικό δοχείο κατάλληλης κατασκευής, χωρητικότητας 

και τεκμηριωμένης ιχνηλασιμότητας στη δεξαμενή υπό διακρίβωση έως την πλήρωσή της. 

Πριν τη μεταφορά κάθε διακριτής ποσότητας νερού στη δεξαμενή λαμβάνεται η 

θερμοκρασία του νερού στο πρότυπο δοχείο με κατάλληλο αισθητήρα θερμοκρασίας. 

Επίσης, μετά από κάθε μεταβίβαση μιας διακριτής ποσότητας νερού μετράται και η 

θερμοκρασία του νερού στη δεξαμενή με δεύτερο αισθητήρα θερμοκρασίας. Μετά από 

κάθε μεταβίβαση μιας διακριτής ποσότητας νερού και αφού έχει επέλθει ηρεμία στην 

ελεύθερη επιφάνεια του νερού στη δεξαμενή καταγράφεται το ύψος της στάθμης του 

νερού στη δεξαμενή με το υφιστάμενο σύστημα ανάγνωσης της στάθμης με το οποίο η 

δεξαμενή είναι εφοδιασμένη. 

Ο συνολικός όγκος της δεξαμενής στη θερμοκρασία αναφοράς μετά από κάθε μεταβίβαση 

διακριτής ποσότητας νερού προκύπτει από την μαθηματική σχέση: 

        ppNpNNo ttttVnV  15311153115     (1) 

όπου:  n = αύξων αριθμός προσθήκης ποσότητας νερού 

 V15  = όγκος της δεξαμενής στη θερμοκρασία αναφοράς (15 
ο
C), L 

 Vo = όγκος του πρότυπου δοχείου στη θερμοκρασία αναφοράς, L 

 3αΝ = συντελεστής κυβικής διαστολής του πρότυπου δοχείου, 1/
o
C 

 Nt  = μέση τιμή θερμοκρασίας του νερού κατά τη διάρκεια των n 

 πληρώσεων του πρότυπου δοχείου, 
o
C 

 β = συντελεστής κυβικής διαστολής του νερού, 1/
o
C 

 3αp = συντελεστής κυβικής διαστολής του υλικού της δεξαμενής, 1/
o
C 

 pt  = θερμοκρασία του νερού στη δεξαμενή μετά την πλήρωσή της, 
o
C 

Τα αποτελέσματα της διακρίβωσης της δεξαμενής καταγράφονται στο πειραματικό 

πρωτόκολλο με τη μορφή V15 = f(h) και μπορούν να αποτυπωθούν και σε πίνακα όπου θα 

φαίνεται ο όγκος της δεξαμενής ανηγμένος στη θερμοκρασία αναφοράς που αντιστοιχεί 

σε συγκεκριμένο ύψος της στάθμης του υγρού. Η χρήση της δεξαμενής, ωστόσο, απαιτεί 

την αποτύπωση των αποτελεσμάτων της διακρίβωσης με διακριτική ικανότητα τέτοια 

ώστε να εκφράζεται ο όγκος της δεξαμενής ως συνάρτηση του ύψους της στάθμης του 

υγρού σε βήματα ενός mm ή cm ανάλογα με το μέγεθος της δεξαμενής. Στις περιπτώσεις 

αυτές η δημιουργία ενός τέτοιου αναλυτικού πίνακα βαθμονόμησης απαιτεί τη χρήση 

στατιστικών εργαλείων ανάλυσης έτσι ώστε να προκύψει κατάλληλο μαθηματικό μοντέλο 

προσομοίωσης των πρωτογενών δεδομένων της διακρίβωσης [2].  

2.2 Στατιστική επεξεργασία δεδομένων 

Η δημιουργία του πίνακα βαθμονόμησης προϋποθέτει την επιλογή κατάλληλου 

μαθηματικού μοντέλου προσομοίωσης των πρωτογενών πειραματικών δεδομένων της 

διακρίβωσης. Με βάση το μαθηματικό αυτό μοντέλο παράγονται οι αναλυτικές τιμές του 

πίνακα με την απαιτούμενη διακριτική ικανότητα και ικανοποιητική για τη σκοπούμενη 

χρήση αβεβαιότητα μέσω γραμμικής παρεμβολής. Η προφανής επιλογή ενός και 

μοναδικού γραμμικού μοντέλου που προσομοιώνει το σύνολο των πειραματικών 



     

δεδομένων κατά κανόνα δεν είναι μια καλή επιλογή. Για το λόγο αυτό στη μεθοδολογία 

επίλυσης που ακολουθείται προτείνονται περισσότερες λύσεις που αντιστοιχούν σε 

διακριτές ζώνες πειραματικών δεδομένων κάθε μία από τις οποίες προσομοιώνεται από 

συγκεκριμένο γραμμικό μαθηματικό μοντέλο. 

 Ως κριτήριο αξιολόγησης των επι μέρους λύσεων χρησιμοποιείται η παράμετρος dV
2
 η 

οποία είναι ένα μέτρο των αποκλίσεων μεταξύ των πειραματικών δεδομένων και των 

αντίστοιχων εκτιμήσεων του μαθηματικού μοντέλου. Η βέλτιστη λύση επιλέγεται, μεταξύ 

άλλων, με βάση την τιμή της παραμέτρου ΣdV
2
 η οποία ποσοτικοποιεί την 

καταλληλότητα των επιμέρους λύσεων ανά ζώνη στο σύνολό της συγκεκριμένης 

προτεινόμενης λύσης, ενώ ως κριτήριο θα πρέπει να ελαχιστοποιείται. Ταυτόχρονα, οι 

άλλες ποσοτικές παράμετροι καταλληλότητας των επι μέρους μαθηματικών μοντέλων ανά 

ζώνη, όπως ο συντελεστής γραμμικής παλινδρόμησης και η αβεβαιότητα της εκτίμησης 

λόγω μαθηματικού μοντέλου r και uinter, αντίστοιχα, θα πρέπει να εμφανίζονται 

βελτιστοποιημένες (r≈1, uinter= minimum). Με βάση την επιλεγμένη βέλτιστη λύση 

παράγεται ο αναλυτικός πίνακας διακρίβωσης της δεξαμενής. Ο πίνακας διακρίβωσης δεν 

έχει ισχύ εκτός και εάν συνοδεύεται από εκτίμηση της μετρητικής αβεβαιότητας σύμφωνα 

με τους κανόνες που τίθενται από την οδηγία GUM [3]. Στην παρούσα εφαρμογή μετά 

την επιλογή της βέλτιστης λύσης συντάσσεται ο αναλυτικός πίνακας διακρίβωσης και 

υπολογίζεται η μετρητική αβεβαιότητα για κάθε επιμέρους ζώνη υπολογισμού. 

2.3 Περιγραφή της διαδικτυακής εφαρμογής 

Η διαδικτυακή εφαρμογή βαθμονόμησης δεξαμενών είναι διαθέσιμη σε οποιονδήποτε 

ενδιαφερόμενο φορέα μέσω της ιστοσελίδας του Ελληνικού Ινστιτούτου Μετρολογίας, 

http://www.eim.gr. Η εφαρμογή ογκομέτρησης δεξαμενών παρουσιάζει πολλά 

πλεονεκτήματα έναντι άλλων λύσεων όπως: 

 Εύκολη χρήση μέσω οποιουδήποτε προγράμματος πλοήγησης διαδικτυακού 

περιεχομένου (web browser) από οποιονδήποτε υπολογιστή έχει σύνδεση με το 

διαδίκτυο. Δεν απαιτείται οποιαδήποτε εγκατάσταση λογισμικού και οι απαιτήσεις 

υλικού είναι ελάχιστες από την πλευρά του χρήστη. 

 Πραγματοποίηση ολόκληρης της διαδικασίας της ογκομέτρησης και έκδοση των 

αποτελεσμάτων χωρίς να χρειάζονται κανενός είδους μαθηματικοί υπολογισμοί 

και ειδικές δεξιότητες από την πλευρά του χρήστη. 

 Η υλοποίηση βασίζεται σε αλγορίθμους και υπολογιστικές διαδικασίες που έχουν 

συνταχθεί και επικυρωθεί από το εργαστήριο Ροής & Όγκου του ΕΙΜ. Επιπλέον, η 

καλή λειτουργία όλου του συστήματος καθώς και η αξιοπιστία του ελέγχεται και 

επιβεβαιώνεται σε τακτική βάση από το Τμήμα Προγραμματισμού του ΕΙΜ. Δεν 

υπάρχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις όσον αφορά τους υπολογιστές των χρηστών. 

 Άμεσος μαθηματικός υπολογισμός των αποτελεσμάτων και εμφάνισή τους στον 

τελικό χρήστη σε πραγματικό χρόνο (real-time calculation). 

 Οι χρήστες διαθέτουν προσωπικό κωδικό με τον οποίο έχουν πρόσβαση σε όλες 

τις λειτουργίες της εφαρμογής από οποιονδήποτε υπολογιστή συνδεδεμένο στο 

διαδίκτυο. Για παράδειγμα, οι χρήστες μπορούν να συνδέονται από οποιονδήποτε 

υπολογιστή με τον προσωπικό τους κωδικό και να πραγματοποιήσουν μια 

βαθμονόμηση, η οποία αποθηκεύεται αυτόματα στο σύστημα. Στην συνέχεια, 

μπορούν να συνδεθούν από κάποιον άλλο υπολογιστή και να εκτυπώσουν τα 

αποτελέσματα μιας προηγούμενης βαθμονόμησης που έχει γίνει στο σύστημα με 

τον προσωπικό τους κωδικό. 

Οι τεχνολογίες πάνω στις οποίες βασίζεται η εφαρμογή ανήκουν εξολοκλήρου στο 

Ανοικτό Λογισμικό (Open Source Software) και είναι οι ακόλουθες: 

http://www.eim.gr/


     

 Linux 

Το Linux
1
 είναι το λειτουργικό σύστημα με το οποίο λειτουργούν οι εξυπηρετητές 

του ΕΙΜ και πάνω στο οποίο εκτελούνται όλες οι απαραίτητες διεργασίες για την 

ανάπτυξη και λειτουργία της εφαρμογής βαθμονόμησης δεξαμενών. 

 Apache 

Ο Apache HTTP
2
 γνωστός και απλά σαν Apache είναι ένας εξυπηρετητής του 

παγκόσμιου ιστού (web). Όποτε ένας χρήστης επισκέπτεται την ιστοσελίδα της 

εφαρμογής, το πρόγραμμα πλοήγησής του (browser) επικοινωνεί με τον Apache 

μέσω του πρωτοκόλλου HTTP, ο οποίος παράγει τις ιστοσελίδες και τις 

αποστέλλει στο πρόγραμμα πλοήγησης. 

 MySQL 

Η MySQL είναι μια σχεσιακή βάση δεδομένων που εκτελείται στον κεντρικό 

εξυπηρετητή της εφαρμογής και χρησιμοποιείται για την δημιουργία και την 

διαχείριση της βάσης δεδομένων όπου φιλοξενούνται όλα τα στοιχεία των 

βαθμονομήσεων, των μαθηματικών υπολογισμών και των χρηστών. 

 PHP 

H PHP είναι μια γλώσσα προγραμματισμού για τη δημιουργία διαδικτυακών 

σελίδων με δυναμικό περιεχόμενο.  

 CakePHP 

Το CakePHP είναι ένα σύνολο από βιβλιοθήκες λογισμικού της PHP που 

επιτρέπουν μια επεκτάσιμη και αποδοτική προσέγγιση στην σχεδίαση, ανάπτυξη, 

και συντήρηση διαδικτυακών εφαρμογών. Το CakePHP βασίζεται σε 

εφαρμοσμένες τεχνικές ανάπτυξης λογισμικού όπως MVC[4] και ORM
3
 

 HTML 

Η γλώσσα HTML χρησιμοποιείται για την υλοποίηση ιστοσελίδων στο διαδίκτυο. 

Η τρέχουσα έκδοση που χρησιμοποιείται στην εφαρμογή είναι η HTML5
4
. 

 Javascript 

Η Javascript είναι μια γλώσσα προγραμματισμού που χρησιμοποιείται για την 

δημιουργία δυναμικών ιστοσελίδων και την εκτέλεση κώδικα από την πλευρά του 

πελάτη (client-side application) σε ιστοσελίδες.  

 
2.4 Χρήση της διαδικτυακής εφαρμογής 

Καταρχήν, ο χρήστης θα πρέπει να εξασφαλίσει ένα λογαριασμό χρήστη σε συνεννόηση 

με το Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας για να έχει πρόσβαση στην εφαρμογή. Στην 

συνέχεια, εφόσον συνδεθεί επιτυχώς μπορεί επεξεργαστεί άμεσα τα πειραματικά του 

δεδομένα παράγοντας τον αναλυτικό πίνακα βαθμονόμησης και υπολογίζοντας την 

αντίστοιχη μετρητική αβεβαιότητα. Τέλος, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να εκτυπώσει 

και να αποθηκεύσει τα αποτελέσματα της επεξεργασίας για αρχειοθέτηση και μελλοντική 

χρήση.  

 

                                                 

1
 http://www.linux.com  

2
 http://httpd.apache.org 

3
 http://en.wikipedia.org/wiki/Object-relational_mapping 

4
 http://www.w3.org/TR/html5/ 

http://www.linux.com/
http://httpd.apache.org/
http://en.wikipedia.org/wiki/Object-relational_mapping
http://www.w3.org/TR/html5/


     

3. Αποτελέσματα 

 

Η λειτουργία της διαδικτυακής εφαρμογής αναλύεται στη συνέχεια χρησιμοποιώντας ως 

παράδειγμα την περίπτωση της ογκομέτρησης μίας ορθογωνικής δεξαμενής ονομαστικής 

χωρητικότητας 5000 L. Το παράδειγμα που αναλύεται αναφέρεται σε πραγματικά 

δεδομένα διαρίβωσης. Κατά τη διακρίβωση αυτή προσδιορίστηκε ο «περιεχόμενος» 

όγκος (contained volume) της δεξαμενής σε θερμοκρασία 20 
ο
C ως συνάρτηση του ύψους 

της ελεύθερης στάθμης του υγρού. Για τη διακρίβωση της δεξαμενής χρησιμοποιήθηκε 

πρότυπο ογκομετρικό δοχείο χωρητικότητας 200 L του Εργαστηρίου Όγκου του ΕΙΜ. Το 

πρότυπο δοχείο έχει, σύμφωνα με το ισχύον πιστοποιητικό του, τιμή μεταφερόμενου 

όγκου σε θερμοκρασία αναφοράς 15 
ο
 C ίση προς 200 L, αβεβαιότητα 0,02% και 

ιχνηλασιμότητα στα εθνικά πρότυπα μάζας και θερμοκρασίας.  Στον Πίνακα 1 δίδονται τα 

συνοπτικά πρωτογενή αποτελέσματα της παραπάνω διακρίβωσης μετά την εφαρμογή της 

εξίσωσης (1). Προκειμένου από τα πρωτογενή αυτά αποτελέσματα να παραχθεί ένας 

αναλυτικός πίνακας βαθμονόμησης με τη βοήθεια της διαδικτυακής εφαρμογής θα πρέπει 

ο χρήστης να ολοκληρώσει τα εξής βήματα:  

 Βήμα 1  Γενικές Πληροφορίες 

Στο πρώτο αυτό βήμα, ο χρήστης εισάγει μία σειρά πληροφοριών και παραμέτρων 

(Πελάτης, Τεχνικός υπεύθυνος διακρίβωσης, Στοιχεία δεξαμενής, Στοιχεία 

Πρότυπου Ογκομετρικού Δοχείου και Περιβαλλοντικές Συνθήκες) στα αντίστοιχα 

πεδία της πρώτης σελίδας εργασίας της εφαρμογής (Εικόνα 1). 

 
Πίνακας 1. Συνοπτικά αποτελέσματα βαθμονόμησης δεξαμενής χωρητικότητας 5000 L 

Ύψος Στάθμης Υγρού, h

Περιεχόμενος Όγκος Υγρού 

στη θερμοκρασία 

αναφοράς, V (20 
o
C)

(mm) (L) 

Εκτός οπτικού πεδίου κλίμακας 200,05

75 400,11

162,5 600,19

250,5 800,27

339 1000,35

426 1200,44

514 1400,51

601 1600,60

688 1800,68

776 2000,75

862,5 2200,83

949,5 2400,91

1036,5 2600,97

1123 2801,05

1209 3001,14

1296 3201,21

1382 3401,29

1468 3601,37

1554 3801,46

1640 4001,53

1726 4201,61

1812 4401,69

1898 4601,77

1983 4801,86

2069 5001,94

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ 

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 5000 L

 



     

 

Εικόνα 1. Εισαγωγή γενικών πληροφοριών και παραμέτρων της διακρίβωσης 

 

 Βήμα 2  Εισαγωγή Δεδομένων Μετρήσεων (ογκομέτρησης) 

Σε αυτό το στάδιο ο χρήστης καλείται να εισάγει τα πειραματικά δεδομένα των 

μετρήσεών του. Αυτό γίνεται με τον απλούστερο δυνατό τρόπο, τροφοδοτώντας 

την εφαρμογή με ένα αρχείο Excel που περιέχει τα δεδομένα σε δύο στήλες όπως 

αυτά παρουσιάζονται στον Πίνακα 1. Μετά την τροφοδοσία του αρχείου, ο 

χρήστης καλείται να επικυρώσει τα δεδομένα πριν η εφαρμογή προχωρήσει στην 

επεξεργασία τους (Εικόνα 2). 

 

 

 

 



     

 
Εικόνα 2.  Εισαγωγή και Επικύρωση πειραματικών δεδομένων διακρίβωσης 

 Βήμα 3  Μεθοδολογία 

Στο τρίτο βήμα της διαδικασίας, ο χρήστης ενημερώνεται εν συντομία για την 

μεθοδολογία δημιουργίας του πίνακα βαθμονόμησης, για τη μεθοδολογία  

προσομοίωσης που χρησιμοποιείται από την εφαρμογή και τον χωρισμό των 

δεδομένων σε ζώνες, κάθε μία από τις οποίες προσομοιώνεται από συγκεκριμένο 

γραμμικό μαθηματικό μοντέλο. Επιπλέον, παρουσιάζονται τα κριτήρια αξιολόγησης 

των επιμέρους λύσεων και της βέλτιστης επιλογής. 

 

 Βήμα 4  Στατιστική επεξεργασία  

Οι πιθανές εναλλακτικές λύσεις της στατιστικής επεξεργασίας των δεδομένων 

εμφανίζονται στον χρήστη με την μορφή εύχρηστων διαγραμμάτων καθώς και 

πινάκων οι οποίοι περιέχουν όλα τα ποιοτικά και ποσοστικά κριτήρια αξιολόγησης 

των λύσεων αυτών (Εικόνες 3 και 4) έτσι ώστε να μπορέσει ο χρήστης να επιλέξει τη 

βέλτιστη λύση.  

 

 Βήμα 5 Πίνακας Βαθμονόμησης και Αβεβαιότητες 

Στο τελευταίο αυτό στάδιο γίνεται η παραγωγή ενός αναλυτικού πίνακα 

βαθμονόμησης της δεξαμενής με βάσει τη βέλτιστη στατιστικά λύση που προέκυψε 

στο προηγούμενο στάδιο καθώς επίσης και η εκτίμηση της μετρητικής αβεβαιότητας 

σύμφωνα με της μεθοδολογία GUM. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να εκτυπώσει και 

να αποθηκεύσει και τον αναλυτικό πίνακα βαθμονόμησης (Εικόνα 5) όπως και τον 

πίνακα με την εκτίμηση των αβεβαιοτήτων (Εικόνα 6). Μετά το στάδιο αυτό ο 

χρήστης μπορεί να διεξαγάγει μία νέα βαθμονόμηση. 



     

 

 
Εικόνα 3.  Πιθανή λύση με μία ζώνη 

 
Εικόνα  4.  Πιθανή λύση με τέσσερις ζώνες 

 



     

 
Εικόνα  5.  Τμήμα του πίνακα βαθμονόμησης 

 
Εικόνα  6.  Πίνακας αβεβαιοτήτων 

  

 



     

4. Συμπεράσματα 

 

Πριν από την συνοπτική αναφορά των συμπερασμάτων της παρούσας εργασίας όσον 

αφορά την ίδια τη διαδικτυακή εφαρμογή ως στατιστικό εργαλείο επεξεργασίας 

δεδομένων κρίνεται σκόπιμο να αναφερθούν τα εξής: 

 Η νέα, πρωτότυπη διαδικτυακή εφαρμογή που ανέπτυξε το ΕΙΜ αποτελεί 

παράδειγμα έγκαιρης πρόβλεψης των αναγκών της αγοράς όπως αυτές 

διαμορφώνονται από τη νέα νομοθεσία. 

 Η διαδικτυακή εφαρμογή αποτελεί προσπάθεια επιστημονικής υποστήριξης των 

υφιστάμενων υποδομών της χώρας στον τομέα της παροχής υπηρεσιών 

διακρίβωσης από ιδιωτικούς φορείς πλήρως εντεταγμένη στους σκοπούς και τους 

στόχους του Ελληνικού Ινστιτούτου Μετρολογίας.  

 Η πιθανή υιοθέτηση της εφαρμογής από ιδιωτικά εργαστήρια διακριβώσεων που 

δραστηριοποιούνται στον τομέα των διακριβώσεων δεξαμενών ή βρίσκονται υπό 

διαπίστευση για το συγκεκριμένο πεδίο μέτρησης εκτιμάται ότι θα αυξήσει την 

αποδοτικότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών τους και ως εκ τούτου την 

ανταγωνιστικότητά τους. 

Οσον αφορά την ίδια την διαδικτυακή εφαρμογή τα συμπεράσματα της παρούσας 

εργασίας συνοψίζονται στα εξής : 

 Η διαδικτυακή εφαρμογή που ανέπτυξε το ΕΙΜ αποτελεί ένα νέο, πρωτότυπο 

προϊόν στον τομέα των υπηρεσιών του ΕΙΜ αλλά και ένα πρωτότυπο εργαλείο 

διαδικτυακής βάσης το οποίο απ’όσο γνωρίζουμε δεν διατίθεται σε επίπεδο 

διαδικτύου και μη από κανέναν άλλο φορέα εντός ή εκτός της χώρας. 

 Δίνει στο χρήστη τη δυνατότητα εκτέλεσης μιας ολοκληρωμένης και αξιόπιστης 

μαθηματικής και στατιστικής επεξεργασίας δεδομένων που προκύπτουν από τη 

διακρίβωση μιας δεξαμενής. 

 Η εφαρμογή δεν απαιτεί καμμία ιδιαίτερη γνώση στατιστικής ή μαθηματικών από 

το χρήστη. 

 Η εφαρμογή παράγει έναν αναλυτικό πίνακα βαθμονόμησης της δεξαμενής σε 

πραγματικό χρόνο (real time application). 

 Ο πίνακας βαθμονόμησης συνοδεύεται και από πίνακα της μετρητικής 

αβεβαιότητας της βαθμονόμησης της δεξαμενής σύμφωνα με τις διεθνώς αποδεκτές 

διαδικασίες της οδηγίας GUM. 

 H χρήση της εφαρμογής είναι δυνατή μέσω οποιουδήποτε προγράμματος 

πλοήγησης διαδικτυακού περιεχομένου (web browser) από οποιονδήποτε 

υπολογιστή έχει σύνδεση με το διαδίκτυο ενώ δεν απαιτείται οποιαδήποτε 

εγκατάσταση λογισμικού και οι απαιτήσεις υλικού είναι ελάχιστες. 

 H εφαρμογή μπορεί να υποστηρίξει οποιαδήποτε γλώσσα επιθυμεί ο χρήστης και 

για το λόγο αυτό αποτελεί και ένα εξαγώγιμο νέο προϊόν του ΕΙΜ.  

 Τέλος η εφαρμογή πρόκειται σύντομα να επεκταθεί έτσι ώστε να μπορεί να εκτελεί 

τις λειτουργίες που έχουν περιγραφεί παραπάνω και για δεξαμενές μη κανονικού 

σχήματος για παράδειγμα. οριζόντιες κυλινδρικές με παραβολικά πλευρικά 

τοιχώματα 
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