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Περίληψη 
 
Κατά την τελευταία δεκαετία  η εκτεταµένη χρήση των επίγειων σαρωτών laser, οι οποίοι 
εστιάζουν στη συλλογή τρισδιάστατων απεικονίσεων του περιβάλλοντα χώρου σε ένα ευρύτατο 
φάσµα επιστηµονικών περιοχών, έχει οδηγήσει σε ανάγκη ελέγχου της ποιότητας των 
αποτελεσµάτων τους.  Για το λόγο αυτό είναι προφανής η απαίτηση δηµιουργίας πλαισίου 
προδιαγραφών ελέγχου και βαθµονόµησης τους στο πλαίσιο των διεθνών προτύπων ISO. Στο 
άρθρο αυτό παρουσιάζεται µια διαδικασία βαθµονόµησης των επίγειων σαρωτών laser του τύπου 
TOF (time-of-flight) βάσει των διεθνών πρoτύπων ISO, ως προσπάθεια θέσπισης συγκεκριµένων 
διεθνών προτύπων ελέγχου και βαθµονόµησης για τα όργανα αυτού του τύπου. Συγκεκριµένα, 
ελέγχονται οι διαδικασίες προσδιορισµού µηκών και διευθύνσεων στα όργανα αυτά βάσει των 
αντίστοιχων διεθνών προδιαγραφών για τα συγκεκριµένα µεγέθη.   
 
Abstract 
 
In the last decade the extensive use of terrestrial laser scanners in a versatile range of applications 
has led to the need to determine widely accepted quality control specifications in order to check 
field procedures and results. For this reason it is important to create a framework of control and 
calibration standards in the context of international standards ISO. This article presents a 
procedure for terrestrial laser scanner calibration based on the international standards ISO. 
Specifically, simplified test procedures are proposed to check the linear and angular measurements 
in the laser scanner instruments based on the official specified procedures for testing geodetic and 
surveying instruments.  
 
Λέξεις-Κλειδιά:  επίγειος σαρωτής laser, βαθµονόµηση, προδιαγραφές ISO 
 
 
1. Εισαγωγή 
 
Η διαδικασία της βαθµονόµησης οργάνων προϋποθέτει τη διαθεσιµότητα 
προτύπων. Τυποποιηµένες ρουτίνες βαθµονόµησης υπάρχουν για τα παραδοσιακά 
γεωδαιτικά και φωτογραµµετρικά όργανα. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η σειρά 
των προτύπων ISO "Οπτική και όργανα οπτικής - διαδικασίες για τη δοκιµή πεδίων 
γεωδαιτικών και τοπογραφικών οργάνων "[ISO-17123-(1-8)]. 
 
 Στο πλαίσιο χρήσης των επίγειων σαρωτών laser, η στατιστική αξιολόγηση της ακρίβειας 
των οργάνων είναι µια πολύπλοκη διαδικασία που οφείλεται σε µια σειρά παραγόντων. Ο 
βασικός λόγος είναι ότι  οι σαρωτές laser κατασκευάζονται µε εντελώς διαφορετικό τρόπο 
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συγκριτικά µε αντίστοιχα γεωδαιτικά όργανα όπως είναι οι ολοκληρωµένοι γεωδαιτικοί 
σταθµοί (total station) παρότι και τα δύο συστήµατα βασίζονται στην ίδια αρχή 
λειτουργίας. Οι σαρωτές laser είναι ιδιαίτερα πολύπλοκοι αισθητήρες µε πολλά 
ηλεκτρονικά, µηχανικά και οπτικά στοιχεία, τα οποία µπορεί να εισάγουν  τα δικά τους 
σφάλµατα στις µετρήσεις. Η κατανόηση αυτών των σφαλµάτων απαιτεί καλή γνώση του 
σχεδιασµού του σαρωτή, δηλαδή λεπτοµερείς πληροφορίες που δεν είναι συνήθως 
διαθέσιµες από τους κατασκευαστές. Επίσης, οι σαρωτές laser κατασκευάζονται ανά 
παραγγελία και εποµένως δεν γίνεται µαζική παραγωγή, η ακρίβειά τους µπορεί να 
διαφοροποιείται µεταξύ των οργάνων της ίδιας σειράς, και εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό 
από την βαθµονόµηση και τη φροντίδα που έχει ληφθεί στο χειρισµό του, εφεξής της 
κατασκευής του (Boehler & Marbs, 2003). Το γεγονός αυτό καθιστά περίπλοκη την 
ανάπτυξη τυποποιηµένων διαδικασιών βαθµονόµησης για τους σαρωτές και οι χρήστες 
αναγκάζονται, όταν απαιτείται, να απευθύνονται στον κατασκευαστή για την εκ νέου 
βαθµονόµηση του οργάνου. Άλλος λόγος αποτελεί  η δυσκολία κατανόησης των 
κριτηρίων ποιότητας που χρησιµοποιούν οι διάφοροι κατασκευαστές ώστε να 
προσδιορίσουν την απόδοση των επίγειων σαρωτών laser, όπως  η ορθότητα, η ακρίβεια 
και η ανάλυση του οργάνου. Επειδή δεν υπάρχει σύµβαση ως προς το µέτρο της 
απόδοσης του σαρωτή και µια µεθοδολογία για την αξιολόγηση της, αυτό καθιστά 
ιδιαίτερα δύσκολο για τους χρήστες να συγκρίνουν αντικειµενικά τους σαρωτές των 
διαφορετικών εµπορικών εταιρειών και, κατά συνέπεια, να επιλέξουν το σαρωτή που 
ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες τους.  
 
Στην πραγµατικότητα, το ίδιο πρόβληµα αυτό προϋπήρχε ήδη στη δεκαετία του 1990 για 
τις συσκευές laser range imaging, τους προκατόχους των σύγχρονων επίγειων σαρωτών 
laser (Paakkari, 1994). Στη συνέχεια, λόγω του έντονου ανταγωνισµού µεταξύ των 
κατασκευαστών, ο σχεδιασµός των επίγειων σαρωτών laser αποτελεί πατέντα της κάθε 
εταιρείας και κάθε κατασκευαστής χρησιµοποιεί δικές του διαδικασίες βαθµονόµησης. 
Κατά συνέπεια, η γνώση σχετικά µε τα αναµενόµενα συστηµατικά σφάλµατα των 
οργάνων αυτών είναι πολύ περιορισµένη. Για το λόγο αυτό, τυποποιηµένες 
διαδικασίες βαθµονόµησης για σαρωτές laser δεν υπάρχουν και ίσως είναι δύσκολο να 
αναπτυχθούν ώστε να ισχύουν για όλους τους τύπους των οργάνων αυτών. Η ανάγκη για 
ανάπτυξη τυποποιηµένων διαδικασιών βαθµονόµησης έχει ήδη ξεκινήσει από το 2003 
στις ΗΠΑ από το Εθνικό Ινστιτούτο Προτύπων και Τεχνολογίας (NIST). Μία προσπάθεια 
αξιολόγησης της ακρίβειας παρόµοιων συστηµάτων που βασίζονται στη αρχή µέτρησης 
του τριγωνισµού  αναπτύχθηκε στη Γερµανία το 2002 (Beraldin, 2004).  
 
Στη διεθνή βιβλιογραφία έχουν παρουσιαστεί προσπάθειες βαθµονόµησης συγκεκριµένων 
οργάνων. Για παράδειγµα, στους Rietdorf et al. (2004) προτάθηκε µια διαδικασία 
βαθµονόµησης µε τη χρήση ενός πεδίου ελέγχου επίπεδων επιφανειών προκειµένου να 
εκτιµηθεί στατιστικά ένα σύνολο παραµέτρων. Το µειονέκτηµα της διαδικασίας βρίσκεται 
στις περιορισµένες διαστάσεις του πεδίου δοκιµής που αφορούσαν µόνο µερικά µέτρα. 
Παρόµοιες διαδικασίες βαθµονόµησης έγιναν από τους Reshetyuk (2006β) και Lichti et al. 
(2005α), οι οποίοι έλεγξαν σε εσωτερικούς χώρους βαθµονόµησης και µε τη χρήση 
διαφόρων ειδών στόχων (επίπεδων χρώµατος µαύρου-άσπρου και ανακλαστικών) 
παραµέτρους που σχετίζονται µε τα γωνιακά και γραµµικά σφάλµατα. Στους Kersten et al. 
(2004) µελετήθηκε η βαθµονόµηση του συστήµατος σε  εσωτερικό πεδίο ελέγχου 
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χρησιµοποιώντας επίπεδους και σφαιρικούς στόχους και παρατηρήθηκε στατιστικά 
σηµαντική απόκλιση των µετρηµένων αποστάσεων µεταξύ τους.  ∆ιαπιστώθηκε ότι, σε 
διαδικασίες βαθµονόµησης, πρέπει να ληφθούν υπόψη όχι µόνο τα υλικά, γιατί µπορεί να 
προκαλέσουν σηµαντικό θόρυβο στις µετρήσεις αλλά  επίσης και ο συνδυασµός του 
σαρωτή laser (δηλαδή το µήκος κύµατος του φωτός laser) µε τα υλικά  π.χ. Bohler et al., 
2003,  Reshetyuk, 2006α, Κοσµάς & Τσακίρη 2007. Οι σηµαντικότερες προσπάθειες που 
έχουν γίνει για τη δηµιουργία απλών και σύντοµων χρονικά πειραµάτων που αφορούν στη 
διαδικασία ελέγχου στο πεδίο των σαρωτών σύµφωνα µε τις προδιαγραφές ISO 
καταγράφονται στους Rothweiler & Schmid (2007) και Gottwald (2008). 
 
Τα τελευταία χρόνια, η µέθοδος της αυτο-βαθµονόµησης (self-calibration) φαίνεται να 
είναι µια δηµοφιλής προσέγγιση βαθµονόµησης για τους σαρωτές laser. Η µέθοδος αυτή 
χρησιµοποιείται συνήθως στη φωτογραµµετρία και θεωρείται ως µια από τις πιο ισχυρές 
τεχνικές βαθµονόµησης. Συγκεκριµένα, επιτρέπει τον προσδιορισµό όλων των 
συστηµατικών σφαλµάτων (παράµετροι βαθµονόµησης) ενός αισθητήρα ταυτόχρονα µε 
όλες τις άλλες παραµέτρους του συστήµατος (Gruen & Beyer 2001). Ένας αριθµός 
ερευνητών έχουν δηµοσιεύσει αποτελέσµατα σχετικά µε την επιτυχή χρήση της τεχνικής 
αυτής σε σαρωτές laser µε σκοπό την εκτίµηση των συστηµατικών σφαλµάτων. Η σωστή 
χρήση αυτής της προσέγγισης προϋποθέτει ότι οι εκτιµώµενες παράµετροι να µην είναι 
συσχετιζόµενες σε µεγάλο βαθµό και κατά συνέπεια µη προσδιορίσιµες (π.χ. Lichti & 
Franke 2005, Amiri Parian & Gruen 2005, Lichti & Licht 2006, Lichti 2007, Parian 2007). 
Επίσης, σηµειώνεται ότι η πλειοψηφία των δηµοσιευµένων πειραµάτων για τη µέθοδο της 
αυτο-βαθµονόµησης έχουν γίνει χρησιµοποιώντας κυρίως σαρωτές διαφοράς φάσης και 
λιγότερο παλµικούς σαρωτές  (Reshetyuk, 2009). Ωστόσο, είναι εξίσου σηµαντικό να 
διερευνηθούν τα συστηµατικά σφάλµατα στους παλµικούς σαρωτές και το άρθρο αυτό 
προτίθεται να συνεισφέρει σε αυτό το κενό. 
 
Αντικείµενο της εργασίας αυτής είναι η παρουσίαση απλών πειραµατικών δοκιµών ως µια 
διαδικασία βαθµονόµησης όπου ελέγχεται ο προσδιορισµός µηκών και διευθύνσεων στα 
όργανα αυτά βάσει των επίσηµων διεθνών προδιαγραφών των αντίστοιχων µεγεθών.  
Στην ενότητα 2 της εργασίας γίνεται συνοπτική επεξήγηση των σφαλµάτων των σαρωτών. 
Στην ενότητα 3 περιγράφονται οι πειραµατικές διαδικασίες ελέγχου. Όπως σε κάθε 
διαδικασία διακρίβωσης, ο έλεγχος αφορά τόσο την εσωτερική όσο και την εξωτερική 
ακρίβεια των µετρήσεων. Οι µετρήσεις γίνονται µε χρήση ειδικών ανακλαστικών στόχων 
και σε πεδίο ελέγχου. Τα συµπεράσµατα της εργασίας δίνονται στην ενότητα 4. 

 

2. Ταξινόµηση των σφαλµάτων στους επίγειους σαρωτές laser 
 
Όπως και σε οποιαδήποτε γεωδαιτική µέτρηση, οι µετρήσεις των σαρωτών laser 
υπόκεινται σε σφάλµατα που προκαλούνται από διάφορους παράγοντες που επηρεάζουν 
τη διαδικασία της συλλογής των µετρήσεων.  
 
Σύµφωνα µε τους Staiger (2005) και Gordon (2005) τα σφάλµατα στις µετρήσεις των 
σαρωτών laser µπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως εξής: (α) σε αυτά που οφείλονται στο 
όργανο, (β) σε αυτά που σχετίζονται µε το αντικείµενο προς αποτύπωση, (γ) σε αυτά που 
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οφείλονται στο περιβάλλον, και (δ) σε αυτά που οφείλονται στην διαδικασία της 
γεωαναφοράς. Σύµφωνα µε τους  Lichti & Gordon (2004) οι παράγοντες που επηρεάζουν 
την ακρίβεια των µετρήσεων διαχωρίζονται σε δύο κατηγορίες: εσωτερικούς παράγοντες 
που έχουν να κάνουν µε την εσωτερική γεωµετρία και τις κατασκευαστικές ατέλειες της 
συσκευής λήψης και εξωτερικούς παράγοντες που σχετίζονται µε το περιβάλλον στο 
οποίο γίνονται οι µετρήσεις και τα χαρακτηριστικά των αντικειµένων που απεικονίζονται. 
Τέλος, µια άλλη κατηγοριοποίηση µπορεί να βασιστεί στα πρωτογενή µεγέθη των 
σαρωτών, και διακρίνεται ως εξής: (α) σφάλµατα στις µετρήσεις µήκους, και (β)  
σφάλµατα στις µετρήσεις διευθύνσεων  (οριζόντιες διευθύνσεις και κατακόρυφες γωνίες). 
 
Επειδή ο στόχος της εργασίας αυτής είναι να προτείνει µια απλή διαδικασία ελέγχου των 
επίγειων σαρωτών, θα υιοθετηθεί η τελευταία κατηγοριοποίηση και τα πειράµατα που 
περιγράφονται στις παρακάτω παραγράφους αναφέρονται σε αυτή τη διάκριση. 
∆εδοµένου ότι τα όργανα αυτά είναι τα µόνα για τα οποία δεν υπάρχουν ISO 
προδιαγραφές σχετικά µε τη διαδικασία βαθµονόµησής τους,  τα προτεινόµενα πειράµατα 
βασίζονται στα θεµελιώδη γεωδαιτικά µεγέθη µήκους και γωνίας, για τα οποία υπάρχουν 
ISO προδιαγραφές που αφορούν τα αντίστοιχα όργανα  µέτρησής τους. 
 
Συνοπτικά, το αποτέλεσµα της σάρωσης είναι τρισδιάστατες συντεταγµένες σηµείων στο 
χώρο οι οποίες προκύπτουν βάσει µετρήσεων αποστάσεων και γωνιών. Η  βασική µονάδα 
ενός επίγειου σαρωτή laser είναι το σύστηµα µέτρησης αποστάσεων. Το σύστηµα 
µέτρησης αποστάσεων ανάλογα µε τη χρησιµοποιούµενη τεχνική, καθορίζει το εύρος 
µέτρησης της απόστασης, την ανάλυση,  την ακρίβεια των µετρήσεων απόστασης και την 
απόδοση των επαναλαµβανόµενων µετρήσεων απόστασης. Οι οπτικές µέθοδοι µέτρησης 
αποστάσεων που χρησιµοποιούνται στους επίγειους σαρωτές laser διακρίνονται σε τρεις 
κατηγορίες: µέθοδος παλµού (TOF), συµβολοµετρία και µέθοδος τριγωνισµού (Bosch & 
Lescure, 1995). Οι µέθοδοι TOF βασίζονται στη µέτρηση του χρόνου που χρειάζεται για 
ένα παλµό που εκπέµπεται από το σαρωτή laser να ταξιδέψει µέχρι να συναντήσει µια 
επιφάνεια και να επιστρέψει στο όργανο. Σε ότι αφορά στο σύστηµα µέτρησης γωνιών, οι 
τιµές των γωνιών δεν δίνονται άµεσα αλλά προκύπτουν µε βάση τα υποστηριζόµενα 
στοιχεία µέτρησης των καρτεσιανών συντεταγµένων. Επιπλέον, το σύστηµα µέτρησης της 
απόστασης δεν έχει καµία επίδραση στο σύστηµα µέτρησης των γωνιών, επειδή οι 
οριζόντιες και οι κατακόρυφες γωνίες δεν αλλάζουν όταν οι αποστάσεις µέτρησης 
διαφοροποιούνται. Η ακρίβεια του συστήµατος µέτρησης γωνιών µπορεί να αξιολογηθεί 
τόσο ως προς την  εσωτερική όσο και την εξωτερική ακρίβεια. Συγκεκριµένα, η 
εσωτερική ακρίβεια περιγράφεται ως η εκτίµηση της εγγύτητας επαναλαµβανόµενων 
γωνιακών µετρήσεων προς το τοπικό σύστηµα  του σαρωτή και αξιολογείται από 
επανειληµµένες µετρήσεις προς ένα στόχο και η εξωτερική ακρίβεια της γωνίας του 
συστήµατος µέτρησης ορίζεται ως η απόκλιση των µετρήσεων που αποκτήθηκαν σε 
σχέση µε κάποιες ονοµαστικές τιµές γωνίας. 
 
 
3. Πειραµατικοί έλεγχοι 
 
Οι σαρωτές laser  αποτελούν τα µόνα γεωδαιτικά συστήµατα µέτρησης για τα οποία δεν 
υπάρχουν επίσηµες τυποποιηµένες µέθοδοι βαθµονόµησής τους. Σύµφωνα µε τη βασική 
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φιλοσοφία του ISO 17123 προτύπου, γίνεται προσπάθεια ώστε τα πειράµατα που 
αναπτύσσονται να είναι ανεξάρτητα από την αρχή λειτουργίας του οργάνου, να µη γίνεται 
χρήση άλλων συστηµάτων αναφοράς (π.χ. total station) και η διαδικασία συλλογής των 
µετρήσεων και η αξιολόγησή των αποτελεσµάτων να έχουν µικρή χρονική διάρκεια 
(Gottwald, 2008). Οι τρεις πειραµατικοί έλεγχοι που πραγµατοποιήθηκαν περιγράφονται 
παρακάτω αναλυτικά. 
 
3.1  Ακρίβεια µέτρησης αποστάσεων (1ος έλεγχος) 
 
Ο πρώτος έλεγχος που πραγµατοποιήθηκε αφορά στην ακρίβεια µέτρησης αποστάσεων. 
Σκοπός του ελέγχου αυτού είναι να διαπιστωθούν αποκλίσεις της µετρούµενης απόστασης 
σε σχέση µε την ανάλυση σάρωσης και την απόσταση σε δύο ίδιους σαρωτές του ίδιου 
έτους κατασκευής. 
 
Ο έλεγχος µέτρησης της απόστασης πραγµατοποιήθηκε στο εσωτερικό πεδίο ελέγχου του 
Ε.Μ.Π. (κτήριο Λαµπαδαρίου), για δύο σαρωτές παλµού ScanStation2 της Leica 
Geosystems. Το µήκος του πεδίου ελέγχου είναι περίπου 52m και κατά µήκος του 
υπάρχουν µόνιµες βάσεις εφοδιασµένες µε διάταξη εξαναγκασµένης κέντρωσης (Εικόνα 
1α).  
 

          
            (α)      (β) 
 

Εικόνα 1. (α) Πεδίο ελέγχου Ε.Μ.Π., (β) εξαναγκασµένες κεντρώσεις σφαιρικών στόχων 
 
Οι αποστάσεις µεταξύ των µόνιµων βάσεων µε εξαναγκασµένη κέντρωση (Εικόνα 1β) 
έχουν µετρηθεί σε διαφορετικές χρονικές περιόδους µε σύρµατα invar, µε το E.D.M. 
υψηλής ακριβείας KERN Mekometer 3000 και πρόσφατα µε το total station ακριβείας 
Leica TDM 5000 (Αλεξίου, 2011). Ακολουθήθηκε η διαδικασία που περιγράφεται στις 
διεθνείς προδιαγραφές για τα όργανα µέτρησης αποστάσεων µε ηλεκτροµαγνητική 
ακτινοβολία (E.D.M.) (Πρότυπο ISO 17123-4 σε εσωτερική βάση). Για την 
πραγµατοποίηση του ελέγχου µετρήθηκαν πέντε  διαφορετικές αποστάσεις από το 
σαρωτή, όλες εντός του εύρους των 50m σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του 
κατασκευαστή (Leica Geosystems ScanStation2), σε τρεις διαφορετικές αναλύσεις 
σάρωσης. Η µέτρηση των αποστάσεων έγινε σε σφαιρικούς στόχους (Cyra Sphere Target). 
Με αυτό τον τρόπο υπολογίσθηκαν οι σχετικές αποστάσεις µεταξύ των σφαιρών «σφ» 
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(Πίνακας 1). Επίσης, κατά τη διάρκεια των µετρήσεων έγινε καταγραφή των 
ατµοσφαιρικών συνθηκών (θερµοκρασία, πίεση και υγρασία) και χρησιµοποιήθηκαν για 
τις ατµοσφαιρικές διορθώσεις στη µέτρηση των αποστάσεων, ώστε να επιτευχθεί η 
µέγιστη ακρίβεια στα αποτελέσµατα. Η θερµοκρασία στο πεδίο ελέγχου ήταν σχεδόν 
σταθερή, µε εύρος 21°C ± 1°C. Οι σαρώσεις πραγµατοποιήθηκαν από το ίδιο σηµείο µε 
τη χρήση τρίποδα βαρέως τύπου (βιοµηχανικός τρίποδας). 
 

Πίνακας 1. Αποστάσεις αναφοράς µεταξύ στόχων 
σφ1 σφ2   σφ3  σφ4   σφ5 
10.001m   10.079m    
 10.002m  14.919m 
20.003m   
 20.081m    
    24.998m 
30.082m    
 35.000m 
45.001m 
 
 

 
 

∆ιάγραµµα 1. ∆ιαφορές µετρηµένης απόστασης στόχων των δύο σαρωτών για τρεις 
                         αναλύσεις σάρωσης 

 
Πραγµατοποιήθηκαν τρεις  διαφορετικές σαρώσεις για κάθε απόσταση και µε τους δύο 
σαρωτές. Η πρώτη σάρωση «Μ» έγινε µε µέση ανάλυση 10×10mm, η δεύτερη «Η» µε 
υψηλή ανάλυση 6×6mm και τέλος, η τρίτη «SH» µε πολύ υψηλή ανάλυση 1×1mm. Οι 
συντεταγµένες του κέντρου των στόχων υπολογίστηκαν χειροκίνητα µε την εισαγωγή 
vertex (κέντρο σφαίρας) µέσω του λογισµικού Cyclone (Leica Geosystems Cyclone 
Software). Οι διαφορές στην απόσταση και για τις τρεις αναλύσεις σάρωσης µεταξύ των 
δύο σαρωτών δίνονται στο ∆ιάγραµµα 1. Παρατηρείται ότι οι µέγιστες τιµές διαφορών 
µέτρησης της απόστασης και για τους δύο σαρωτές εµφανίζονται στη µέση ανάλυση 
σάρωσης όπως και το µέγιστο εύρος των διαφορών αυτών (Πίνακας 2).  
 



 
Τσακίρη Μ., Αραµπατζή Ο., Παγούνης Β., Σταθάς ∆., Ανδριτσάνος Β.  
Βαθµονόµηση επίγειων σαρωτών laser στο πλαίσιο των προδιαγραφών ISO 
 
4ο Τακτικό Εθνικό Συνέδριο Μετρολογίας 
Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου 
Αθήνα, 3-4 Φεβρουαρίου 2012 
     

Πίνακας 2. Βασικά στατιστικά στοιχεία διαφορών των δύο σαρωτών για τρεις αναλύσεις  
                    σάρωσης 

 Eλάχιστο (m) Mέγιστο (m) Eύρος (m) Μέση Τιµή 
(m) 

Τυπική 
Απόκλιση (m) 

Μ -0.0029 0.0016 0.0045 0.0045 0.0015 
Η -0.0024 0.0019 0.0043 0.0043 0.0014 

SH -0.0021 0.0016 0.0040 0.0040 0.0012 
 
Η διακύµανση αυτών των διαφορών βρίσκεται εντός της ακρίβειας του κατασκευαστή 
(4mm), εποµένως οι διαφορές αυτές θα µπορούσαν να αξιολογηθούν ως τυχαίος θόρυβος 
των µετρήσεων (Reshetyuk, 2009). 
 

 
 

∆ιάγραµµα 2. ∆ιαφορές µετρηµένης απόστασης από απόσταση αναφοράς για το σαρωτή 1 
 

 
 

∆ιάγραµµα 3. ∆ιαφορές µετρηµένης απόστασης από απόσταση αναφοράς για το σαρωτή 2 
 
Οι διαφορές της µετρηµένης απόστασης από απόσταση αναφοράς για κάθε σαρωτή 
δίνονται στα ∆ιαγράµµατα 2 και 3 και τα βασικά στατιστικά στοιχεία για κάθε σαρωτή 
δίνονται στους πίνακες 3 και 4. Στους πίνακες 3 και 4 η Μέση Τιµή και Τυπική απόκλιση 
(στήλες 5 και 6 αντίστοιχα) αναφέρονται στις διαφορές των µετρηµένων µεγεθών από τις 
αντίστοιχες αποστάσεις αναφοράς. Όπως διαπιστώνεται, τα αποτελέσµατα και των δύο 
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σαρωτών που ελέγχθηκαν, βρίσκονται εντός του θορύβου για επίπεδο εµπιστοσύνης 95% 
(1.96 x 4 mm) και για τις τρεις αναλύσεις σάρωσης (M, H, SH).  
 
Πίνακας 3. Βασικά στατιστικά διαφορών µετρηµένης απόστασης από απόσταση αναφοράς για το 

σαρωτή 1 

 Eλάχιστο (m) Mέγιστο (m) Eύρος (m) Μέση Τιµή 
(m) 

Τυπική 
Απόκλιση (m) 

Μ -0.0006  0.0090 0.0096 0.0032 0.0032 
Η -0.0010  0.0081 0.0091 0.0028 0.0031 
SH -0.0010  0.0090 0.0010 0.0030 0.0032 
 
Πίνακας 4. Βασικά στατιστικά διαφορών µετρηµένης απόστασης από απόσταση αναφοράς για το 

σαρωτή 2 

 Eλάχιστο (m) Mέγιστο (m) Eύρος (m) Μέση Τιµή 
(m) 

Τυπική 
Απόκλιση (m) 

Μ -0.0018  0.0091 0.0109 0.0029 0.0034 
Η -0.0031  0.0078 0.0109 0.0025 0.0032 
SH -0.0021  0.0088 0.0109 0.0030 0.0033 
 
 
 
3.2 Μεταβολή της απόστασης σε σχέση µε το χρόνο λειτουργίας του σαρωτή (drift) 
(2ος έλεγχος) 
 
Ο έλεγχος αυτός πραγµατοποιήθηκε σε έναν από τους σαρωτές Leica ScanStation2. Το 
πείραµα πραγµατοποιήθηκε σε εσωτερικό χώρο και πιο συγκεκριµένα στους χώρους του 
Εργαστηρίου Γεωδαισίας-Τοπογραφίας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας. Σαρώθηκε ο σφαιρικός στόχος 
της Cyra, σε απόσταση περίπου 20m από το σαρωτή, για διάστηµα λίγων ωρών και µε 
χρονικό βήµα 5min, όπως φαίνεται στον Πίνακα 5. Υπολογίστηκε η απόσταση από το 
κέντρο του στόχου για συγκεκριµένα χρονικά διαστήµατα. Οι συντεταγµένες του κέντρου 
του στόχου υπολογίστηκαν χειροκίνητα µε την εισαγωγή vertex (κέντρο σφαίρας) µέσω 
του λογισµικού Cyclone  µετά από σάρωση του στόχου σε αναλύσεις 1×1cm και 1×1mm. 
Κατά τη διάρκεια του πειράµατος έγινε καταγραφή των ατµοσφαιρικών συνθηκών  και η 
θερµοκρασία στο πεδίο ελέγχου κυµάνθηκε από 27.5 έως 29.5ºC (∆ιάγραµµα 4). 
 

Πίνακας 5. ∆εδοµένα πειράµατος 

Σαρωτής Στόχος Ανάλυση 
σάρωσης (mm) 

Χρονικό βήµα 
(λεπτά) 

Συνολικός Χρόνος 
σάρωσης (ώρες) 

Leica 
ScanStation2 Σφαιρικός 10 (υψηλή - Η) 5 3:10 

Leica 
ScanStation2 Σφαιρικός 1 (πολύ υψηλή – 

SH)) 5 3:10 
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∆ιάγραµµα 4. Μεταβολές θερµοκρασίας κατά τη διάρκεια της σάρωσης 

 
Υπολογίστηκαν οι διαφορές στην απόσταση και για τις δύο αναλύσεις σάρωσης (H και 
SH) σε σχέση µε το χρόνο (∆ιαγράµµατα 5 και 6).  
 

 
∆ιάγραµµα 5. Μεταβολές απόστασης για υψηλή ανάλυση (H) κατά τη διάρκεια της 

                         σάρωσης 

 
∆ιάγραµµα 6. Μεταβολές απόστασης για πολύ υψηλή ανάλυση (SH) κατά τη διάρκεια της 

                       σάρωσης 
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Όπως παρατηρείται από τα διαγράµµατα, δεν υπάρχει συσχέτιση µε τη µεταβολή της 
θερµοκρασίας. Οι µεταβολές λόγω drift της απόστασης καθ’ όλη τη διάρκεια των 
σαρώσεων κυµαίνονται σε ένα εύρος 2.4mm για την υψηλή ανάλυση και 1.4mm για την 
πολύ υψηλή ανάλυση. Η διακύµανση αυτή της απόστασης είναι µικρότερη της ακρίβειας 
του κατασκευαστή (± 4mm), εποµένως οι µεταβολές αυτές θα µπορούσαν να ληφθούν υπ’ 
όψιν µόνο σε εφαρµογές πολύ υψηλής ακρίβειας (Amann, 2001). 
 
 
3.3 Ακρίβεια µέτρησης διευθύνσεων (3ος έλεγχος) 
 
Ο έλεγχος της ακρίβειας µέτρησης διευθύνσεων βασίσθηκε στη διαδικασία που  
περιγράφεται στις διεθνείς προδιαγραφές ISO/DIS 12857-2 για τα όργανα µέτρησης 
γωνιών (θεοδολίχων και total stations). Για την πραγµατοποίηση του ελέγχου 
διαµορφώθηκε κατάλληλο πεδίο µετρήσεων. Το πεδίο ελέγχου υλοποιήθηκε πληρώντας 
τα παρακάτω κριτήρια (Gottwald, 2008): 
 

 Η απόσταση των στόχων από το σαρωτή βρίσκονταν  εντός του εύρους της 
ελάχιστης και µέγιστης απόστασης που µπορεί να µετρήσει ο σαρωτής. 

 Οι στόχοι ήταν κατανεµηµένοι πάνω από τον ορίζοντα. 
 Ένας στόχος βρίσκονταν σε πολύ διαφορετικό ύψος από τους υπολοίπους (στη 

συγκεκριµένη περίπτωση ο στόχος 5). 
 

Πίνακας 6. Αποστάσεις οργάνου – στόχων 

Στόχος Απόσταση (m) 
1 66.87 
2 12.71 
3 73.27 
4 100.47 
5 36.45 

 
Η υλοποίηση του έγινε µε τη χρήση πέντε σφαιρικών στόχων (cyra sphere targets) που 
τοποθετήθηκαν περιµετρικά του σαρωτή. Οι στόχοι κατανεµήθηκαν µε τέτοιο τρόπο, 
ώστε να σχηµατίζουν σχεδόν κανονικό πεντάγωνο, ενώ οι αποστάσεις των στόχων από το 
σηµείο στάσης του σαρωτή φαίνονται στον Πίνακα 6. Πραγµατοποιήθηκαν τέσσερις 
σειρές µετρήσεων, όπου κάθε σειρά περιλαµβάνει τρία πλήρη σετ παρατηρήσεων. Το 
πρώτο σετ αποτελείται από τη σάρωση των στόχων (1, 2, 3, 4, 5) και ολοκληρώνεται µε 
τη σάρωση των στόχων αντιστρόφως (5, 4, 3, 2, 1). Τα δύο υπόλοιπα σετ παρατηρήσεων 
πραγµατοποιούνται µε την ίδια διαδικασία µε χρονική καθυστέρηση 5 λεπτών µεταξύ 
τους. Όλες οι σαρώσεις των στόχων πραγµατοποιήθηκαν µε τη µέγιστη ανάλυση 1x1 mm. 
 
Κατόπιν πραγµατοποιήθηκε αυτόµατη µοντελοποίηση των στόχων και υπολογίστηκαν οι 
συντεταγµένες τους για όλα τα σετ και όλες τις σειρές µετρήσεων. Υπολογίστηκαν οι 
γωνίες διεύθυνσης για κάθε στόχο και οι µέσοι όροι των διευθύνσεων για κάθε σετ 
µετρήσεων. Τέλος υπολογίστηκαν σύµφωνα µε τον αλγόριθµο που περιγράφεται στους 
κανονισµούς ISO/DIS 12857-2 το τυπικό σφάλµα  για τη µέτρηση διευθύνσεων σε κάθε 
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σετ παρατηρήσεων και το τελικό σφάλµα στη µέτρηση διευθύνσεων κατά ISO/DIS 
12857-2 (Πίνακας 7). 
 

Πίνακας 6. Σφάλµα στη µέτρηση διευθύνσεων κατά ISO/DIS 12857-2 

Σετ παρατηρήσεων Τυπικό σφάλµα Si (cc) 
1ο  ± 18 cc 
2ο  ± 24 cc 
3ο  ± 21 cc 
4ο  ± 26 cc 
Τελικό So: 

2 2 2 2
1 2 3 4

4o
S S S SS + + +

= ±  

± 22.5 cc 

   
H ακρίβεια που δίνουν οι κατασκευαστές για τον προσδιορισµό διευθύνσεων είναι  ± 38cc 
(± 3.8 mgon). Στα 4 σετ παρατηρήσεων, ο βαθµός ελευθερίας µε τον οποίο 
προσδιορίζεται το αντίστοιχο a posteriori Soi είναι 8.  Τα αποτελέσµατα και για τα 4 σετ, 
περνούν το test X2 , για επίπεδο εµπιστοσύνης 95%: 
 

                                   
2 2 2

,95%
2 2

ˆ ˆ 15.5 1.9
8 38

o io o
cc

o o

SX
r

σ σ
σ σ

≤ → ≤ → ≤  

 
Είναι φανερό ότι τόσο τα επιµέρους Soi όσο και το τελικό So που υπολογίστηκε µε βάση 
τη διαδικασία του ΙSO/DIS 12857-2 για γωνιοµετρικά όργανα, είναι µέσα στο θόρυβο της 
µέτρησης. Επιπλέον, στην απόσταση των 100m, το So = ± 22.5cc αντιστοιχεί σε γραµµική 
µετατόπιση ± 3.5mm, αποτέλεσµα συµβατό µε την γραµµική ακρίβεια που δίνουν οι 
κατασκευαστές των ± 4mm. 
    
4. Συµπεράσµατα 
 
Η ακρίβεια των επίγειων σαρωτών laser, περιορίζεται όπως και σε όλα τα γεωδαιτικά 
όργανα, από αριθµό συστηµατικών σφαλµάτων και ο µόνος τρόπος αξιολόγησης της 
αξιοπιστίας των µετρήσεων είναι µέσω της διαδικασίας βαθµονόµησης. Παρόλο που 
έχουν προταθεί στη διεθνή βιβλιογραφία πολλοί τρόποι βαθµονόµησης των σαρωτών 
laser, η εφαρµογή τους δεν είναι πάντα εύκολη διότι δεν ακολουθείται τυποποιηµένη 
διαδικασία ελέγχου δεδοµένης της έλλειψης πρότυπων προδιαγραφών ISO για τα όργανα 
αυτά. Ο βασικός στόχος της εργασίας αυτής ήταν η χρήση απλών πειραµατικών δοκιµών 
ως µια διαδικασία βαθµονόµησης όπου ελέγχεται ο προσδιορισµός µηκών και γωνιών 
βάσει των επίσηµων διεθνών προδιαγραφών ISO για τα αντίστοιχα µεγέθη. Οι δοκιµές της 
ακρίβειας των µετρήσεων απόστασης σε σχέση µε τις αποστάσεις αναφοράς έδειξαν 
σαφώς ότι τα αποτελέσµατα ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές ακρίβειας του 
κατασκευαστή. Αντίστοιχα, οι δοκιµές ακρίβειας για τον προσδιορισµό γωνιακών 
σφαλµάτων έδωσαν αποτελέσµατα συµβατά µε τη ακρίβεια  του κατασκευαστή. 
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