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Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο – Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών 

 

Περίληψη 

 

Τα υψηλής ακρίβειας σύγχρονα συστήματα προσδιορισμού υψομετρικών διαφορών που 

αποτελούνται από τους ψηφιακούς χωροβάτες και τις κατασκευασμένες από ειδικό κράμα 

μετάλλου (Invar) σταδίες, παρέχουν στον χρήστη με ιδιαίτερη ευκολία την ανάγνωση – 

μέτρηση. 

Παρόλο που τα σύγχρονα μετρητικά συστήματα είναι αρκετά "έξυπνα", σκόπιμο είναι  να 

ελέγχονται για την συμπεριφορά τους και την αξιοπιστία των αναγνώσεων – ενδείξεων 

τους υπό διαφορετικές συνθήκες μέτρησης. 

Η ένδειξη ενός μετρητικού συστήματος, όπως αυτό του προσδιορισμού υψομετρικών 

διαφορών, για μία συγκεκριμένη τιμή μεγέθους θα πρέπει να παραμένει η ίδια 

λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες μέτρησης και εφαρμόζοντας τις ανάλογες διορθώσεις. 

Όταν η ένδειξη αυτή διαφοροποιείται και μάλιστα για μεγάλη ποσότητα τότε ίσως είναι 

ένδειξη βλάβης του ηλεκτρονικού συστήματος ανάλυσης μέτρησης (π.χ. γήρανση της 

CCD κάμερας του χωροβάτη) ή ανεπάρκεια του συστήματος να λάβει υπόψη του τις 

συνθήκες μέτρησης. 
Προκειμένου να προκύψουν αξιόπιστα συμπεράσματα για την ορθή λειτουργία ενός 

τέτοιου συστήματος πρέπει οι συνθήκες κατά την εκτέλεση των ελέγχων να παραμένουν 

αμετάβλητες ή να παρακολουθείται και να καταγράφεται η μεταβολή τους με συνεχή 

καταγραφή ώστε να διαπιστώνεται η επίδραση τους στην αξιοπιστία του συστήματος 

μέτρησης. 

Στην εργασία αυτή αναπτύσσεται μια μεθοδολογία ελέγχου της αξιοπιστίας των 

συστημάτων μέτρησης υψομετρικών διαφορών δηλαδή της ορθότητας και της 

αβεβαιότητας λήψης της μοναδιαίας ανάγνωσης υπό σταθερές αλλά και μεταβαλλόμενες 

συνθήκες (θερμοκρασίας – πίεσης – φωτισμού). Η τιμή της μεταβολής της ανάγνωσης 

συγκρίνεται με την τιμή της επαναληψιμότητας του συστήματος όπως αυτή ορίζεται από 

τους κατασκευαστές. 

Η εφαρμογή της μεθοδολογίας γίνεται με την δημιουργία κατάλληλων λογισμικών για τη 

διασύνδεση των συστημάτων με σκοπό την πλήρη αυτοματοποίηση της διαδικασίας. 

 

Λέξεις-Κλειδιά: σύστημα μέτρησης υψομετρικών διαφορών επαναληψιμότητα, χωροβάτης, 

σταδία Invar, συνθήκες μέτρησης. 

 
1. Εισαγωγή 

 

Ο σύγχρονος τρόπος αντιμετώπισης των θεμάτων σχετικά με την μέτρηση των 

υψομετρικών διαφορών με την χρήση του ψηφιακού χωροβάτη και της σταδίας, επιτάσσει 

την διαχείριση των δύο αυτών οργάνων ως ένα σύστημα μέτρησης, αφού μία αστοχία σε 
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ένα από αυτά ή ταυτόχρονα και στα δύο αυτά μπορεί να οδηγήσει σε εσφαλμένα 

αποτελέσματα. Γι’ αυτό το λόγω η τάση για τον μετρολογικό έλεγχο αυτών των οργάνων 

αλλά και η εξέταση των συνθηκών που επηρεάζουν την ψηφιακή ανάγνωση είναι να 

αντιμετωπίζονται ως ένα ενιαίο σύστημα. 

Οι ψηφιακοί χωροβάτες έχουν σχεδόν τα ίδια οπτικά και μηχανικά μέρη με τους 

συμβατικούς χωροβάτες και μπορούν να λειτουργούν και ως συμβατικοί. Έχουν τον 

κλασσικό ισοσταθμητή και το οπτικό τους σύστημα έχει υιοθετηθεί από τους οπτικούς 

χωροβάτες. Η ορθή θέση του εκκρεμούς ελέγχεται ηλεκτρονικά (όχι οπτικά), ενώ η 

υπόλοιπη λειτουργία του συστήματος ισοστάθμησης παραμένει ίδια. 

Το 1990 επιτεύχθηκε η χρήση μιας μονοδιάστατης ψηφιακής εικόνας για την ανάλυση της 

εικόνας της σταδίας. Έτσι δημιουργήθηκε ο ψηφιακός χωροβάτης ο οποίος αποτελείται 

από μία διάταξη ανιχνευτή – διόδου, που αντικαθιστά το μάτι του παρατηρητή και τις 

προσεγγιστικές εκτιμήσεις του. Ο ψηφιακός χωροβάτης περιέχει μία CCD κάμερα. Ο 

αισθητήρας CCD αναγνωρίζει τις κωδικοποιημένες υποδιαιρέσεις πάνω στη σταδία και 

τις χρησιμοποιεί ώστε να σχηματίσει ένα πρότυπο σήμα το οποίο αναλύεται με βάση τη 

συσχέτιση. Η διαδικασία αυτή υπολογίζει την ανάγνωση στη σταδία και την απόσταση 

μεταξύ χωροβάτη - σταδίας. 

 

 
Σχήμα 1: Οπτικομηχανικά μέρη ενός ψηφιακού χωροβάτη 

 

Διαθέτουν την δυνατότητα με την βοήθεια των λογισμικών που φέρουν να παρέχουν μία 

σειρά διορθώσεων των μετρήσεων για την ατελή ευθυγράμμιση του σκοπευτικού άξονα – 

(Collimation error correction) και την λόγω καμπυλότητα της γης  (Earth curvature 

correction) Specifications Digital Level Leica DNA 03 (2006). 
 

Επίσης, ορίζονται τα όρια των συνθηκών μέσα στα οποία εξασφαλίζεται η ορθή 

λειτουργία τους, με διακόπτη προειδοποίησης θερμοκρασίας κάτω των -5°C  ( Heating 

on/off switch, sets in below -5°C), το Εύρος θερμοκρασίας Αποθήκευσης (Storage 

Temperature range)  -40°Cεως +70°C και το Εύρος θερμοκρασίας Λειτουργίας(  

Operation Temperature range) -20°C έως +50°C,το επίπεδο υγρασίας (άνω του 95% δεν 

παρατηρείται συμπύκνωση υδρατμών )- Humidity up to 95% humidity no condensation 

Και τέλος η ευαισθησία τους στο μαγνητικό πεδίο – (Magnetic field sensitivity) 

Specifications Digital Level Leica DNA 03 (2006) 
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Οι ψηφιακές σταδίες Invar που χρησιμοποιούνται για χωροσταθμήσεις ακριβείας και 

αποτελούν το δεύτερο μέλος του συστήματος μέτρησης υψομετρικών διαφορών είναι 

κατασκευασμένες από ειδικό κράμα μετάλλου Invar, το οποίο έχει την ιδιότητα του 

μικρού συντελεστή γραμμικής παραμόρφωσης. Ο συντελεστής θερμικής διαστολής για 

σταδίες που έχουν κατασκευαστεί  την περίοδο 1991 και 1992 λαμβάνεται ίσος με 0.5 – 

0.6 ppm/°K ενώ για σταδίες που έχουν παραχθεί μετά το 1992 ο συντελεστής θερμικής 

διαστολής λαμβάνεται ίσος με 0.7 – 0.8 ppm/°K. [Mauer W., 1995] 

Οι σταδίες Invar που χρησιμοποιήθηκαν έχουν μικρό συντελεστή θερμικής διαστολής (0.7 

– 0.8 ppm/°K) που προκαλεί για την μεταβολή ενός βαθμού κελσίου μία μεταβολή του 

μήκους της ταινίας Invar 2.5μm. Ανάλογα με την εφαρμογή που επιθυμεί να εκτελέσει ο 

χρήστης οι μεταβολές αυτές μπορεί να είναι σημαντικές ή όχι. 

 

Για τους  ψηφιακούς χωροβάτες ως επαναληψιμότητα ορίζεται η τυπική απόκλιση από 20 

συνεχείς επαναλαμβανόμενες μετρήσεις κάτω από καλές συνθήκες παρατήρησης χωρίς 

αυτές να ορίζονται επαρκώς Specifications Digital Level Leica NA 3003 (1997). 

Η επαναληψιμότητα συνήθως δίνεται για τις αποστάσεις των 10m, 20m και των 30m. 

Δηλαδή οι επαναλαμβανόμενες μετρήσεις για τον προσδιορισμό της επαναληψιμότητας, 

εκτελούνται στις προαναφερόμενες αποστάσεις Specifications Digital Level Leica NA 

3003 (1997). 

 

Κοινή πρόταση από όλους τους κατασκευαστές των συστημάτων προσδιορισμού 

υψομετρικών διαφορών ακριβείας (χωροβάτες ακριβείας- σταδίες Invar), είναι οι 

σκοπεύσεις να μην ξεπερνούν τα 60m.  

 

2. Μεθοδολογία ελέγχου 

 

Για τον πλήρη και ουσιαστικό έλεγχο της επίδρασης των παραπάνω συνθηκών στην 

ψηφιακή ανάγνωση των συστημάτων προσδιορισμού των υψομετρικών διαφορών που 

απαρτίζονται από τον ψηφιακό χωροβάτη και την σταδία με χαραγμένο πάνω τον 

γραμμικό κώδικα, επιβάλλεται η σχετική μελέτη της συμπεριφοράς των συστημάτων να 

εξετάζεται για διαφορετικές αποστάσεις μεταξύ των δύο τμημάτων του συστήματος 

(χωροβάτης – σταδίας), τόσο σε εργαστηριακό επίπεδο όσο και σε εξωτερικές συνθήκες. 

Για τα απλά συστήματα υψομετρικών διαφορών ο έλεγχος ίσως και να έχει νόημα για όλο 

το εύρος λειτουργίας (ελάχιστη – μέγιστη απόσταση) μεταξύ χωροβάτη και σταδίας το 

οποίο κυμαίνεται από τα 2μέτρα έως τα 100μέτρα. Για τα συστήματα προσδιορισμού 

υψομετρικών διαφορών ακριβείας επειδή οι κατασκευαστές προτείνουν οι σκοπεύσεις 

από τον χωροβάτη προς την σταδία να μην ξεπερνούν τα 60m, ο έλεγχος αποφασίστηκε 

να εκτελεστεί σε διάφορες αποστάσεις μέσα σε αυτό το όριο χωρίς να εξαντληθεί το 

μέγιστο όριο λειτουργίας του συστήματος με βάση την απόσταση που δίνουν οι 

κατασκευαστές.  

 

Για την μελέτη της επίδρασης των συνθηκών μέτρησης στην ψηφιακή ανάγνωση των 

συστημάτων μέτρησης υψομετρικών διαφόρων θεωρήθηκε σκόπιμο ο έλεγχος αυτός να 

γίνει: 

 κάτω από ελεγχόμενες σταθερές συνθήκες (εργαστηριακά) 

 κάτω από τυχαία μεταβαλλόμενες συνθήκες (εξωτερικά) 
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Όσο αφορά τον έλεγχο κάτω από σταθερές συνθήκες αυτές ήταν: 

 η θερμοκρασία 

 η πίεση 

 η υγρασία  

 η ένταση του φωτισμού 
 

Εργαστηριακά, διατηρώντας τις τρεις πρώτες προαναφερόμενες παραμέτρους σταθερές 

και μεταβάλλοντας ελεγχόμενα την ένταση του φωτισμού μελετήθηκε η επίδραση της 

τελευταίας στην ψηφιακή ανάγνωση των συστημάτων μέτρησης υψομετρικών διαφορών. 

Όσο αφορά τον έλεγχο σε εξωτερικό περιβάλλον όλες οι προαναφερόμενες συνθήκες 

μεταβάλλονται τυχαία. Γι’ αυτό το λόγο είναι απαραίτητη η συνεχής καταγραφή των 

τιμών τους ώστε να διαπιστωθεί ο ρόλος της επίδρασης τους την ψηφιακή ανάγνωση των 

συστημάτων προσδιορισμού των υψομετρικών διαφορών. 

Οι εργαστηριακοί έλεγχοι που πραγματοποιήθηκαν σε ελεγχόμενες συνθήκες στο 

μετρολογικό τούνελ της ΣΑΤΜ ήταν οι εξής: 
 

 Αρχικά τοποθετήθηκε ο χωροβάτης DNA 03 όπως επίσης και η σταδία Leica 

πάνω στα αντίστοιχα βάθρα . Οι αποστάσεις ελέγχου μεταξύ του χωροβάτη και 

της σταδίας 5m, 9m, 15m, 25m, 35m. Επειδή με την χρήση της σταδία GWCL92 

ο χωροβάτης αδυνατεί να μετρήσεις σε αποστάσεις μεγαλύτερες των 35m, για την 

απόσταση των 50m χρησιμοποιήθηκε η σταδία GPCL2 τροποποιώντας για την 

αυτήν και μόνο την απόσταση το σύστημα μέτρησης των υψομετρικών διαφορών. 

Η απόσταση των 9m επιλέχτηκε εμβόλιμα λαμβάνοντας υπόψη την πληροφορία 

για την συγκεκριμένη απόσταση εξαιτίας του τρόπου υπολογισμού από το 

λογισμικό του χωροβάτη της τιμής της μέτρησης για αποστάσεις μικρότερες των 

9m και για αποστάσεις μεγαλύτερες των 9 μέτρων. Έτσι αξιολογήθηκε ως 

αυξημένου ενδιαφέροντος η μελέτη συμπεριφοράς του συστήματος για την 

επιπλέον απόσταση των 9 μέτρων Specifications Digital Level Leica NA 3003, 

(1997). Για κάθε απόσταση 256 μετρήσεις ανά 5 λεπτά καλύπτοντας έτσι ένα 

χρονικό διάστημα περίπου των 21 ωρών. Οι μετεωρολογικές συνθήκες κατά την 

διάρκεια των μετρήσεων για όλες τις αποστάσεις ήταν σταθερές (θερμοκρασία 

19°C ± 0.1°C, πίεση 1003mbar  ± 1mbar, υγρασία 50%  ± 5%). Η ένταση του 

φωτισμού που προερχόταν από τον φωτισμού που διέθετε η αίθουσα ήταν και 

αυτή σταθερή για κάθε απόσταση ξεχωριστά 

 Ένας ακόμα έλεγχος σε εργαστηριακό χώρο που πραγματοποιήθηκε ήταν αυτός 

με τους χωροβάτες DNA 03 και ΝΑ 3003 να εκτελούν μετρήσεις ταυτόχρονα 

προς την σταδία. για τις ίδιες αποστάσεις. Οι μετεωρολογικές συνθήκες 

παρέμειναν σταθερές όπως περιγράφηκαν στον προηγούμενο έλεγχο, ενώ και ο 

φωτισμός παρέμεινε σταθερός χρησιμοποιώντας τoν υπάρχοντα  φωτισμό της 

αίθουσας. Ο συνολικός αριθμός των μετρήσεων για αυτόν τον έλεγχο ορίστηκε 

στις 41 μετρήσεις ανά 3 λεπτά καλύπτοντας μία χρονική διάρκεια των 2 ωρών. 

 Με τις ίδιες συνθήκες του προηγούμενου ελέγχου εκτός από την ένταση του 

φωτισμού η οποία ήταν μεταβαλλόμενη ανά σειρά μετρήσεων ελέγχθηκαν και τα 

δύο συστήματα φροντίζοντας ο φωτισμός να προσπίπτει στην σταδία τόσο κάθετα 

όσο και διαχεόμενα πάνω στον γραμμικό κώδικα στης σταδίας. Για τον φωτισμό 

της σταδίας χρησιμοποιήθηκε ειδικός προβολέας στον οποίο είχε προσαρτηθεί 

ροοστάτης για την προσαρμογή της έντασης του φωτισμού στα επιθυμητά κάθε 

φορά επίπεδα. Η ένταση του φωτισμού επιδέχθηκε σε τρία επίπεδα, αυτά των 

80Lux των 640Lux και των 5120Lux.  
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Εκτός από τους ελέγχους σε ελεγχόμενες συνθήκες στο μετρολογικό τούνελ της ΣΑΤΜ  

κρίθηκε απαραίτητη και η μελέτη της συμπεριφοράς των συστημάτων προσδιορισμού των 

υψομετρικών διαφορών σε εξωτερικές συνθήκες χρησιμοποιώντας τους ίδιους χωροβάτες, 

αλλά διαφοροποιώντας τα συστήματα ως προς την χρήση της σταδίας Leica GPCL3. 

Στον έλεγχο αυτό οι δυο χωροβάτες λαμβάνουν ταυτόχρονα αναγνώσεις  κάτω από τις 

ίδιες συνθήκες στην ίδια σταδία σε κάθε απόσταση. Όλες οι μετεωρολογικές συνθήκες και 

η ένταση του φωτισμού καταγράφονταν κατά τον ίδιο τρόπο. Οι μετρήσεις σε εξωτερικό 

χώρο πραγματοποιήθηκαν τον Ιουλίου του 2011. Ένα επιπλέον μέλημα κατά την διάρκεια 

των μετρήσεων ήταν η άπνοια που θα έπρεπε να επικρατεί ώστε να μην επηρεάζονταν οι 

μετρήσεις από τυχόν δονήσεις ή κραδασμούς που μπορούσαν να προκληθούν από τον 

αέρα. Η σταθερή εγκατάσταση τόσο των χωροβατών όσο και την σταδίας GPCL3 έγιναν 

με την βοήθεια βιομηχανικών τριπόδων οι οποίοι είναι οι πλέον κατάλληλοι για αυτού του 

είδους τις εργασίες. 

Για τον εξωτερικό έλεγχο λαμβάνονταν 120 μετρήσεις ανά 5 λεπτά καλύπτοντας ένα 

διάστημα 10 ωρών, από τις πρωινές ώρες έως την δύση του ηλίου μετά από την οποία οι 

χωροβάτες αδυνατούσαν να μετρήσουν.  

Ταυτόχρονα με τις μετρήσεις των χωροβατών, γινόταν και πλήρης καταγραφή των 

μετεωρολογικών συνθηκών (τόσο κοντά στους χωροβάτες όσο και κοντά στην σταδία) 

αλλά και της έντασης του φωτισμού κατά την ίδια χρονική που οι χωροβάτες λάμβαναν 

την μέτρηση. Ο παραπάνω έλεγχος που παρουσιάστηκε πραγματοποιήθηκε εκτός από την 

απόσταση των 9m και για τις αποστάσεις των 5m, 16m, 26m, 36m και των 50m 

 

Από τις μετρήσεις για κάθε μία απόσταση μεταξύ χωροβάτη και σταδίας προσδιορίστηκε 

το τυπικό σφάλμα της μίας μέτρησης από τη σχέση: 

                                                             
 
1


n

uu
                                                            (1) 

 

Επίσης υπολογίστηκαν η μεγίστη διαφορά  μεταξύ των αναγνώσεων ανά απόσταση, αλλά 

και οι μαθηματικές σχέσεις που περιγράφουν την μεταβολή της μέτρησης σε σχέση  με το 

χρόνο παρατήρησης 

 

3. Τα συστήματα  

 

Τα συστήματα προσδιορισμού υψομετρικών διαφορών ακριβείας (ψηφιακοί χωροβάτες – 

σταδίες Invar) τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για τον έλεγχο της επίδρασης των συνθηκών 

μέτρησης και τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους παρουσιάζονται στους παρακάτω πίνακες 1 

και 2. 

 

 Leica DNA 03 Leica NA 3003 

Ψηφιακή ανάγνωση 

με σταδίες Invar 
±0.3 mm ±0.4 mm 

Ψηφιακή ανάγνωση 

με απλές σταδίες  
±1.0 mm ±1.2 mm 

Πίνακας 1:Μέσο τετραγωνικό σφάλμα ανά 1Km διπλής χωροστάθμησης  (ΙSO 17123 –2) 
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Χαρακτηριστικά 

Σταδιών 
Leica GWCL92 Leica GPCL2 Leica GPCL3 

Μήκος 0.92m 2.0m 3.0m 

Βάρος  1.7Kgr 4.2Kgr 4.9Kgr 

Συντελεστής Γραμμικής 

Διαστολής 
<1ppm/°C <1ppm/°C <1ppm/°C 

Πίνακας 2: Τεχνικά χαρακτηριστικά των σταδιών 

 

Για την πλήρη και αυτοματοποιημένη παρακολούθηση αλλά και καταγραφή των 

συνθηκών έλεγχου της ψηφιακής ανάγνωσης του χωροβάτη πάνω στον γραμμικό κώδικα 

της σταδίας χρησιμοποιήθηκαν:  

 2 μετεωρολογικοί σταθμοί τοποθετημένοι πάνω στον χωροβάτη και στην σταδία 

για την παρακολούθηση της θερμοκρασίας, της υγρασίας και της ατμοσφαιρικής 

πίεσης 

 1 φωτόμετρο τοποθετημένο και αυτό πάνω στην σταδία για την παρακολούθηση 

της έντασης του φωτός κατά την διάρκεια των επαναλαμβανόμενων μετρήσεων. 
 

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του μετεωρολογικού σταθμού Leica AT Meteostation          

(φωτ. 1) ο οποίος ήταν τοποθετημένος στον χωροβάτη παρουσιάζονται στον πίνακα 3. Ο 

συγκεκριμένος μετεωρολογικός σταθμός απαιτεί την διασύνδεση του με ηλεκτρονικό 

υπολογιστή για την καταγραφή των δεδομένων γιατί δεν διαθέτει εσωτερική μνήμη.  

Για την καταγραφή των μετεωρολογικών παραμέτρων στην σταδία τοποθετήθηκε σε 

αυτήν ένα ευέλικτο και αξιόπιστο σύστημα καταγραφής, ο μετεωρολογικός σταθμός 

TinyTag Ultra 2 (φωτ. 2), του οποίου το εύρος λειτουργίας και η αβεβαιότητα  του 

παρουσιάζονται στον πίνακα 3. Ο συγκεκριμένος μετεωρολογικός σταθμός δεν απαιτεί 

την συνεχή διασύνδεσή του με ηλεκτρονικό υπολογιστή παρά μόνο στην αρχή της 

διαδικασίας ώστε να οριστούν οι παράμετροι καταγραφής  που επιθυμεί ο χρήστης. 

 

                     
Φωτ. 1: Leica AT Meteostation          Φωτ. 2: TinyTag Ultra 2     Φωτ. 3: Extech HD450             

 
Μέγεθος Εύρος λειτουργίας Leica AT Εύρος λειτουργίας TinyTag Ultra 2 

Ατμοσφαιρική Πίεση 500hPa έως 1100hPa ± 1.0 hPa  

Θερμοκρασία -10°C έως +60°C ± 0.3°C -25°C έως +85°C± 0.4°C στους 25°C 

Υγρασία 0% έως 95% ± 5% 0% έως,95%± 3% στους 25°C 

Πίνακας 3: Τεχνικά χαρακτηριστικά των μετεωρολογικών σταθμών.  
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Για την παρακολούθηση και καταγραφή της έντασης του φωτισμού στην περιοχή του 

γραμμικού κώδικα της σταδίας χρησιμοποιήθηκε το φωτόμετρο της φωτογραφίας 3, και 

τα τεχνικά του χαρακτηριστικά εμφανίζονται στον πίνακα 4 Specifications Extech 

HD450, (2011). Το συγκεκριμένο φωτόμετρο μπορεί να καταγράφει τις μετρήσεις τόσο 

σε εσωτερική μνήμη που διαθέτει όσο και κατευθείαν σε ηλεκτρονικό υπολογιστή. 

 

Fc Range 40, 400, 4000, 40.00kFc 

Lux Range 400, 4000, 40k, 400kLux 

Accuracy ±5% rdg 

Max Resolution 0.01Fc/0.1Lux 

Weight 390gr 

Πίνακας 4: Τεχνικά χαρακτηριστικά του φωτόμετρου Extech HD450 

 

4. Διασύνδεση συστημάτων 

 

Για την εκτέλεση των συγκεκριμένων ελέγχων χρειάστηκαν δύο φορητοί υπολογιστές όχι 

ιδιαίτερης υπολογιστής ισχύς. Ο ένας ήταν τοποθετημένος κοντά στους χωροβάτες ώστε 

αυτοί να συνδέονται μαζί του καθώς και ο μετεωρολογικός σταθμός της Leica, ενώ ο 

δεύτερος ήταν τοποθετημένος κοντά στην σταδία ώστε να καταγράφονται οι μετρήσεις 

από το φωτόμετρο. 

 

Η συνδεσμολογία των δύο χωροβατών με τον φορητό υπολογιστή έγινε μέσω λογισμικού 

το οποίο δημιουργήθηκε με την βοήθεια της γλώσσας προγραμματισμού Visual Basic 6, 

και το οποίο επέτρεπε στον χρήστη να ορίσει την χρονική διάρκεια μεταξύ των 

μετρήσεων τις οποίες θα λάμβανε ο χωροβάτης αυτόματα χωρίς ο χρήστης να χρειάζεται 

να πιέσει κάποιο πλήκτρο τόσο στο display του χωροβάτη όσο και στον φορητό 

υπολογιστή αποφεύγοντας τους κραδασμούς και τις δονήσεις οι οποίες θα επηρέαζαν τις 

μετρήσεις. 

 

Το λογισμικό που δημιουργήθηκε επίσης έδινε την δυνατότητα συγχρονισμού των 

καταγραφών τόσο με τον μετεωρολογικό σταθμό της Leica ο οποίος ήταν συνδεδεμένος 

με τον ίδιο ηλεκτρονικό υπολογιστή αλλά και μέσω της ασύρματης τεχνολογίας με τον 

δεύτερο φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή ο οποίος βρισκόταν δίπλα από την σταδία για 

τον συγχρονισμό των μετρήσεων του φωτόμετρου. 

 

Ο δεύτερος μετεωρολογικός σταθμός που βρισκόταν τοποθετημένος πάνω στην σταδία 

ξεκινούσε την καταγραφή με την ενεργοποίηση του από τον χρήστη ταυτόχρονα με την 

έναρξη των καταγραφών από το φορητό υπολογιστή  που βρισκόταν τοποθετημένος και 

συνδεδεμένος με τους χωροβάτες. 
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Σχήμα 2: Διασύνδεση συστημάτων, Αποδουλιανάκης (2011)  

 

Έτσι από την συνδεσμολογία των διαφόρων αυτών συστημάτων ο χρήστης τελικά 

λάμβανε τόσο σε online μορφή όσο και σε καταγεγραμμένη μορφή αρχείων της μορφής 

(*.txt) τα εξής δεδομένα: 

 τις μετρήσεις από τους χωροβάτες (DNA 03, NA 3003), ανά οποιοδήποτε 

χρονικό διάστημα επιθυμούσε, 

 τις καταγραφές την αντίστοιχη χρονική στιγμή για τις μετρήσεις των 

μετεωρολογικών συνθηκών τόσο στον χωροβάτη όσο και στην σταδία: 

o θερμοκρασία  

o πίεση  

o υγρασία 

 τις καταγραφές του φωτόμετρου στις ίδιες χρονικές στιγμές με αυτές των      

υπόλοιπων καταγραφών. 

 

Ο χρήστης επίσης μπορεί να παρακολουθεί την εξέλιξη των πειραμάτων μέσω 

διαδικτυακής σύνδεσης από το γραφείο ή το σπίτι ή το κινητό του τηλέφωνο. 

 

5. Αποτελέσματα  

 

Ενώ η μεταξύ τους σύγκριση ανάλογα με την απόσταση δείχνει μία διαφορά της τάξης 

των 100Lux που θεωρείται μικρή που παρουσιάζεται στο σχήμα χ. Η αύξηση του τυπικού 

σφάλματος ανάλογα με την απόσταση παρουσιάζει μία γραμμική συμπεριφορά η οποία 

περιγράφεται από την σχέση (2). 
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Σχήμα 3: Τυπικό σφάλμα της μίας μέτρησης σε σχέση με την απόσταση 

 

                                                           62.079.0  xy                                                       (2) 

όπου: 

 y : το τυπικό σφάλμα της μιας μέτρησης (μm) 

x : η απόσταση μεταξύ χωροβάτη και σταδίας (m) 

 

Το τυπικό σφάλμα της μιας μέτρησης ανάλογα με την απόσταση χωροβάτη – σταδίας για 

τα δύο συστήματα παρουσιάζονται στο σχήμα 4. Για το σύστημα που περιλαμβάνει τον 

χωροβάτη DNA 03 το τυπικό σφάλμα της μιας μέτρησης ακολουθεί εκθετική μορφή (3) 

ενώ για το σύστημα με τον χωροβάτη ΝΑ 3003 ακολουθεί γραμμική μορφή (4). 
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Σχήμα 4: Τυπικό σφάλμα της μίας μέτρησης σε σχέση με την απόσταση DNA 03 - ΝΑ 

3003 

 

                                       xey 08.002.3  Συντελεστής συσχέτισης 0.99                              (3) 

 

                                     2.3405.5  xy  Συντελεστής συσχέτισης 0.92                           (4) 
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Συγκρινόμενες οι τιμές του τυπικού σφάλματος της μιας μέτρησης που προέρχονται από 

τους αντίστοιχους ελέγχους και περιγράφονται από τις σχέσεις (2) και (3) για το σύστημα 

που περιλαμβάνει τον χωροβάτη DNA, παρατηρείται μία ταύτιση αποτελεσμάτων για τα 

πρώτα 35m απόστασης μεταξύ χωροβάτη και σταδίας. 

Συγκρινόμενα τα δύο συστήματα για τον συγκεκριμένο έλεγχο, δηλαδή αυτά που 

αποτελούνται από τον χωροβάτη DNA 03 και τον ΝΑ 3003, παρατηρείται ότι το σύστημα 

με τον χωροβάτη DNA 03 παρουσιάζει μικρότερο τυπικό σφάλμα της μιας μέτρησης 

ανάλογα με την απόσταση χωροβάτη σταδίας. 

 

Το σύστημα με τον χωροβάτη ΝΑ 3003 αδυνατούσε να μετρήσει όταν ο φωτισμός ήταν 

κάθετος πάνω στον γραμμικό κώδικα της σταδίας.  

Έτσι στα σχήματα 5 και 6 παρουσιάζεται η επίδοση του συστήματος όσο αφορά το τυπικό 

σφάλμα της μιας μέτρησης που περιλαμβάνει τον χωροβάτη DNA 03 όταν ο φωτισμός 

μεταβαλλόταν τόσο όταν πρόσπιπτε κάθετα όσο και διαχεόμενα πάνω στην σταδία. Όπως 

φαίνεται από την σύγκριση των σχημάτων 5 και 6 όσο αφορά το σύστημα με τον 

χωροβάτη DNA 03 όταν ο φωτισμός προσέπιπτε κάθετα ή διαχεόμενα πάνω στην σταδία 

η συμπεριφορά του συστήματος ήταν ίδια με αυτή με την χρήση του σταθερού φωτισμού 

του προηγούμενου ελέγχου. Η τάξη μεγέθους του τυπικού σφάλματος της μιας μέτρησης 

είναι η ίδια ανεξάρτητα από την ένταση του φωτισμού μόνο που στην περίπτωση του 

κάθετου φωτισμού το τυπικό σφάλμα της μιας μέτρησης παρουσιάζει τυχαία 

συμπεριφορά. Το συγκεκριμένο σύστημα αδυνατούσε να μετρήσει για τις συγκεκριμένες 

εντάσεις φωτισμού για αποστάσεις μεγαλύτερες των 25m. 
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       Σχήμα 5: Τυπικό σφάλμα της μίας                     Σχήμα 6: Τυπικό σφάλμα της μίας  

     μέτρησης σε σχέση με την απόσταση                μέτρησης σε σχέση με την απόσταση       

          με κάθετο φωτισμό (DNA 03)                         με διαχεόμενο φωτισμό (DNA03) 

 

Οι αντίστοιχες τιμές του τυπικού σφάλματος της μιας μέτρησης ανά απόσταση και ένταση 

φωτισμού για το σύστημα με τον χωροβάτη ΝΑ 3003 παρουσιάζεται στο σχήμα 7, και 

παρουσιάζει σχεδόν διπλάσιες τιμές από αυτές του συστήματος με τον χωροβάτη DNA 03 

Tο σύστημα με τον χωροβάτη ΝΑ 3003 αδυνατούσε να μετρήσει κάτω από τις 

αντίστοιχες συνθήκες φωτισμού πέρα της απόστασης των 16m μεταξύ χωροβάτη και 

σταδίας.  
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Σχήμα 7: Τυπικό σφάλμα της μίας μέτρησης σε σχέση με την απόσταση με διαχεόμενο 

φωτισμό (NA 3003) 

 

Στο σχήμα 8 εμφανίζεται χαρακτηριστικά για την απόσταση 9m μεταξύ χωροβάτη και 

σταδίας οι μεταβολές στις μετρήσεις των δύο συστημάτων οι οποίες πρέπει να σημειωθεί 

ότι λαμβάνονταν ταυτόχρονα κάτω από τις ίδιες συνθήκες.(διαφορές των αναγνώσεων 

από την μικρότερη ανάγνωση του χωροβάτη). Παρατηρείται ότι το σύστημα με τον 

χωροβάτη DNA 03 παρουσιάζει μέγιστες μεταβολές της τάξης των 0.35mm ενώ οι 

αντίστοιχες του συστήματος με τον χωροβάτη ΝΑ 3003 είναι σχεδόν διπλάσιες και 

κυμαίνονται στα 0.6mm. 

Τα σχήματα 9, 10 και 11 παρουσιάζουν αυτές τις μεταβολές των συνθηκών κατά την 

διάρκεια των μετρήσεων οι οποίες λαμβάνονταν όταν η απόσταση μεταξύ χωροβάτη και 

σταδίας ήταν 9m. 
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Σχήμα 8: Η μεταβολή των μετρήσεων των δύο συστημάτων υψομετρικών διαφορών σε 

σχέση με την θερμοκρασία 
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Σχήμα 9: Η μεταβολή των μετρήσεων των δύο συστημάτων υψομετρικών διαφορών σε 

σχέση με την υγρασία 
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Σχήμα 10: Η μεταβολή των μετρήσεων των δύο συστημάτων υψομετρικών διαφορών σε 

σχέση με την ατμοσφαιρική πίεση 

 

Ο προσδιορισμός του τυπικού σφάλματος ανά απόσταση για τα δύο συστήματα 

παρουσιάζονται στο σχήμα 11. Το σύστημα με τον χωροβάτη ΝΑ 3003 παρουσιάζει και 

στην περίπτωση των εξωτερικών μετρήσεων σχεδόν διπλάσιο τυπικό σφάλμα της μιας 

μέτρησης ανεξάρτητα από την απόσταση μεταξύ του χωροβάτη και της σταδίας από το 

σύστημα μέτρησης που περιλαμβάνει τον χωροβάτη DNA 03.  

Το τυπικό σφάλμα της μίας μέτρησης από το σύστημα που περιλαμβάνει τον χωροβάτη 

DNA 03 και τον χωροβάτη ΝΑ 3003 περιγράφεται μαθηματικά από τις σχέσεις που 
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εμφανίζονται αντίστοιχα στον πίνακα 5, όπου y είναι το τυπικό σφάλμα της μιας μέτρησης 

σε mm και x είναι η απόσταση μεταξύ του χωροβάτη και της σταδίας.  
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Σχήμα 11: Τυπικό σφάλμα της μίας μέτρησης σε σχέση με την απόσταση DNA03  

ΝΑ3003  
 

Σύστημα Εξίσωση Συντελεστής συσχέτισης 

DNA 03 - Leica GPCL3 10.944.6  xy  0.91 

NA 3003 - Leica GPCL3 17.2121.10  xy  0.83 

Πίνακας 5: Οι σχέσεις που εκφράζουν το τυπικό σφάλμα της μίας μέτρησης για τα δύο 

συστήματα προσδιορισμού υψομετρικών διαφορών 
 

Επίσης παρατηρώντας τις μέγιστες διαφορές (σχήμα 12) για τα δύο συστήματα μέτρησης 

των υψομετρικών διαφορών ανάλογα με τον χωροβάτη που λάμβανε τις μετρήσεις 

παρατηρήθηκαν οι μέγιστες διαφορές στις αναγνώσεις ανά απόσταση μεταξύ χωροβάτη 

και σταδίας. Και σε αυτήν την περίπτωση το σύστημα με τον χωροβάτη ΝΑ 3003 

παρουσιάζει σημαντικά και σταθερά μεγαλύτερες διαφορές από το σύστημα μέτρησης του 

χωροβάτη DNA 03. 
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Σχήμα 12: Οι μέγιστες διαφορές αναγνώσεων για το κάθε σύστημα μετρήσεων 



Νικολίτσας Κων/νος, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 
Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

4ο Τακτικό Εθνικό Συνέδριο Μετρολογίας 
Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου 
Αθήνα, 3-4 Φεβρουαρίου 2012 

Οι μαθηματικές σχέσεις που εκφράζουν τις μέγιστες διαφορές των αναγνώσεων των δύο 

συστημάτων σε σχέση με την απόσταση χωροβάτη – σταδίας, παρουσιάζονται στον 

παρακάτω πίνακα 6, όπου με y δηλώνεται η μέγιστη διαφορά ανάγνωσης σε mm ενώ με 

x δηλώνεται η απόσταση μεταξύ του χωροβάτη και της σταδίας σε m. 

 

Σύστημα Εξίσωση Συντελεστής συσχέτισης 

DNA 03 - Leica GPCL3 xey 03.025.0  0.94 

NA 3003 - Leica GPCL3 xey 04.042.0  0.94 

Πίνακας 6: Οι σχέσεις που εκφράζουν τις μέγιστες διαφορές των αναγνώσεων των δύο 

συστημάτων ανάλογα με την απόσταση χωροβάτη – σταδίας. 

 

Επίσης παρατηρώντας το σχήμα 8 που παρουσιάζει τις μεταβολές των μετρήσεων των 

συστημάτων για την απόσταση των 9m μεταξύ των χωροβατών και της σταδίας αλλά και 

τα αντίστοιχα σχήματα που προέκυψαν για τις υπόλοιπες αποστάσεις διαπιστώνεται ότι οι 

μεταβολές αυτές μπορούν να περιγραφούν από πολυώνυμα δευτέρου βαθμού (πίνακας 7). 

Από τις σχέσεις αυτές υπολογίζεται η μεταβολή της μέτρησης (από την μικρότερη 

ανάγνωση) ( y σε mm) σε σχέση με τον χρόνο παρατήρησης ( x σε min). 

Σε ορισμένες αποστάσεις ανεξάρτητα από ποιο σύστημα μέτρησης λάμβανε τις μετρήσεις 

οι μεταβολές των μετρήσεων δεν ακολουθούν πολυώνυμο δευτέρου βαθμού και οι 

μεταβολές είναι τυχαίες ώστε να μπορούν να περιγραφούν από κάποια μαθηματική σχέση. 

 

Σύστημα μέτρησης Απόσταση Εξίσωση 
Συντελεστής 

συσχέτισης 

DNA 03 - Leica GPCL3 5m 1180.00074.0106 25   xxy  0.87 

NA 3003 - Leica GPCL3 5m 1631.00114.010 24   xxy  0.91 

DNA 03 - Leica GPCL3 9m 0938.00058.0105 25   xxy  0.75 

NA 3003 - Leica GPCL3 9m 0030.00165.010 24   xxy  0.94 

DNA 03 - Leica GPCL3 15m 1008.00045.0104 25   xxy  0.60 

NA 3003 - Leica GPCL3 15m 0536.00128.0109 25   xxy  0.80 

DNA 03 - Leica GPCL3 25m Δεν είναι δυνατή η μοντελοποίηση - 

NA 3003 - Leica GPCL3 25m 0239.00246.0102 24   xxy  0.82 

DNA 03 - Leica GPCL3 35m Δεν είναι δυνατή η μοντελοποίηση  - 

NA 3003 - Leica GPCL3 35m Δεν είναι δυνατή η μοντελοποίηση  - 

DNA 03 - Leica GPCL3 50m Δεν είναι δυνατή η μοντελοποίηση - 

NA 3003 - Leica GPCL3 50m 0484.00520.0104 24   xxy  0.75 

Πίνακας 7: Οι σχέσεις που περιγράφουν την μεταβολή της μέτρησης σε σχέση  με το 

χρόνο παρατήρησης 

 

Παρατηρώντας τα αντίστοιχα διαγράμματα των μεταβολών της θερμοκρασίας και της 

έντασης του φωτισμού στις συγκεκριμένες περιπτώσεις παρατηρούνται και σε αυτές 

τυχαίες μεταβολές (λόγω παροδικής συννεφιάς) που προφανώς είχαν σαν επίπτωση οι 

μεταβολές των μετρήσεων να μην ακολουθούν πολυώνυμο δευτέρου βαθμού. Τέτοιου 

είδους τυχαίες μεταβολές των μετρήσεων αλλά και της έντασης του φωτισμού 

παρουσιάζονται στο σχήμα 13.  
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 Σχήμα 13: Μεταβολή των μετρήσεων για την  απόσταση χωροβάτη – σταδίας των 35m 

 

6. Συμπεράσματα  

 

 Οι σύγχρονοι ψηφιακοί χωροβάτες παρόλο τις αυτόματες διορθώσεις που 

πραγματοποιούν στην μέτρηση, (απόκλιση σκοπευτικής γραμμής, κ.α.), 

επηρεάζονται και αυτοί από τις συνθήκες μετρήσεις. Πολλές από αυτές τις 

επιδράσεις στην μέτρηση εξαλείφονται στον προσδιορισμό των υψομετρικών 

διαφορών από τα συγκεκριμένα συστήματα τοποθετώντας τον χωροβάτη στη 

μεσοκάθετο που ορίζουν κάθε φορά οι σταδίες. Στις μοναδιαίας όμως αναγνώσεις 

που πολλές φορές καλείται να κάνει ο χρήστης οι επιδράσεις των συνθηκών 

μέτρησης ανάλογα με την εφαρμογή μπορεί να αποτελούν μία σημαντική και όχι 

αμελητέα πηγή σφάλματος. 

 Τόσο στους εσωτερικούς όσο και στους εξωτερικούς ελέγχους που 

πραγματοποιήθηκαν τα συστήματα προσδιορισμού υψομετρικών διαφορών στα 

οποία συμμετείχε ο χωροβάτης DNA 03 συμπεριφέρονταν καλύτερα από αυτά στα 

οποία συμμετείχε ο χωροβάτης NA 3003. Σε πολλές από τις περιπτώσεις ελέγχου 

που πραγματοποιήθηκαν τα συστήματα με το χωροβάτη DNA 03 επιτύγχαναν 

τυπικό σφάλμα της μιας μέτρησης από τις επαναλαμβανόμενες μετρήσεις σχεδόν 

στο μισό της τιμής του αντίστοιχου τυπικού σφάλματος που επιτύγχαναν τα 

συστήματα στα οποία συμμετείχε ο ΝΑ 3003. 

 Το δεύτερο τμήμα του συστήματος προσδιορισμού των υψομετρικών διαφορών 

αποτελούν οι σταδίες. Μέχρι σήμερα γίνονται σοβαρές ερευνητικές προσπάθειες 

από μετρολογικά εργαστήρια στην Ευρώπη Woschitz (2002) για τον προσδιορισμό 

της κλίμακας των συστημάτων προσδιορισμού υψομετρικών διαφορών που 

λαμβάνουν υπόψη τους τον συντελεστή θερμικής διαστολής διορθώνοντας τις 

μετρήσεις του πεδίου σύμφωνα με τα εργαστηριακά αποτελέσματα που έχουν 

πραγματοποιηθεί σε συγκεκριμένη θερμοκρασία. Στους εσωτερικούς ελέγχους της 

παρούσας εργασίας η θερμοκρασία μπορεί να θεωρηθεί σταθερή, ενώ για τους 

εξωτερικούς ελέγχους η μέγιστη θερμοκρασιακή μεταβολή κατά την διάρκεια των 

μετρήσεων που παρατηρήθηκε ήταν 10°C, που αντιστοιχεί σε μεταβολή του 
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μήκους της ταινίας Invar περίπου 25μm, τιμή η οποία κρίνεται αμελητέα μπροστά 

στις μέγιστες μεταβολές των επαναλαμβανόμενων μετρήσεων.  

 Και για τα δύο συστήματα προσδιορισμού υψομετρικών διαφορών που 

χρησιμοποιήθηκαν για τους εσωτερικούς ελέγχους τα αποτελέσματα των τυπικών 

σφαλμάτων της μιας μέτρησης ανταποκρίνονται τις προδιαγραφές 

επαναληψιμότητας που θέτει η κατασκευάστρια εταιρεία, δηλαδή τυπικό σφάλμα 

της μιας μέτρησης μικρότερο από 30μm για απόσταση μεταξύ χωροβάτη και 

σταδίας της τάξης των 30m Leica AG (1994).  

 Οι εσωτερικοί έλεγχοι με την μεταβαλλόμενη ένταση του φωτισμού για τις 

διάφορες αποστάσεις που εξετάστηκαν οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι η χρήση 

του διαχεόμενου φωτισμού κατά μήκος του γραμμικού κώδικα σε σχέση με τον 

κάθετο φωτισμό όταν προσπίπτει στην σταδία υπερτερεί, ανεξάρτητα της 

εντάσεως του φωτός, αρκεί ο χωροβάτης να μπορεί να λαμβάνει μετρήσεις. 

 Η ένταση του φωτισμού της τάξης των 5000Lux πάνω στον γραμμικό κώδικα στης 

σταδίας ήταν αρκετός ώστε ο χωροβάτης να μπορεί να λαμβάνει μετρήσεις έως 

την απόσταση των 30m μεταξύ του χωροβάτη και της σταδίας. 

 Παρατηρήθηκε ότι η μεταβολή των επαναλαμβανόμενων μετρήσεων κατά την 

διάρκεια της ημέρας στους εξωτερικούς ελέγχους ακολουθούν πολυωνυμική 

συνάρτηση 2
ου

 βαθμού, εφόσον και η θερμοκρασιακή μεταβολή και η ένταση του 

φωτισμού, μεταβάλλονται χωρίς σημαντικές στιγμιαίες διακυμάνσεις (σχήμα 8). 

Σε διαφορετική περίπτωση, η μεταβολή των επαναλαμβανόμενων μετρήσεων είναι 

τυχαία χωρίς να ακολουθεί κάποια μαθηματική συνάρτηση  (σχήμα 13). 

 Θα πρέπει να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες γίνεται ο 

προσδιορισμός της επαναληψιμότητας από τις κατασκευάστριες εταιρίες, γιατί «οι 

καλές συνθήκες» που αναφέρουν στα εγχειρίδια τους είναι ένας πολύ γενικός 

ορισμός, ο οποίος μπορεί να οδηγήσει σε εσφαλμένα συμπεράσματα κατά την 

εκτέλεση του συγκεκριμένου ελέγχου και των μετρήσεων. 

 Η διασύνδεση των συστημάτων  των αυτοματοποιημένων μετρήσεων και η 

παρακολούθηση από απόσταση  των συνθηκών μέτρησης αποτελεί ένα αρχικό 

βήμα για την  ανάπτυξη μεθοδολογίας παρακολούθησης κατακόρυφων 

μετακινήσεων σε βιομηχανική και όχι μόνο κλίμακα 
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