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Στη παρούσα εργασία παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των δοκιμών που πραγματοποιήθηκαν
για να αξιολογηθεί η ακρίβεια υψομετρικού προσδιορισμού μέσω δικτυακών τεχνικών NRTK και με
τη χρήση δικτύων μόνιμων σταθμών αναφοράς GNSS πανελλαδικής εμβέλειας.

Οι δοκιμές αφορούν σε δύο ομάδες σημείων ελέγχου στο νομό Σερρών (5 και 4 σημείων) όπου
εξετάστηκαν οι εξής παράμετροι:

o επιλογή της δικτυακής τεχνικής (VRS ή MAC)

o αριθμός των παρατηρούμενων δορυφόρων και η γεωμετρία τους (PDOP)

o διάρκεια και αριθμός παρατηρήσεων

Η αξιολόγηση έγινε μέσω της σύγκρισης με υψόμετρα υψηλής ακριβείας που προσδιορίστηκαν σε
όλα τα σημεία ελέγχου με κλασσική γεωμετρική χωροστάθμηση.

1. Αντικείμενο εργασίας



2. Δεδομένα - Μεθοδολογία

 Ιδρύθηκαν 2 ομάδες σημείων ελέγχου 5 (Α-Ε) και 4 (1-4) σημείων στη περιοχή του Στρυμονικού
και της Ηράκλειας Σερρών αντίστοιχα.

 Τα σημεία τοποθετήθηκαν κατά μήκος κεντρικών δρόμων του επαρχιακού δικτύου και σε
απόσταση περίπου 1km μεταξύ τους.

 Οι μετρήσεις NRTK έγιναν με τη χρήση 3 δικτύων, MetricaNet (GPS/GLONASS), URANUS
(GPS/GLONASS) και HEPOS (GPS) χρησιμοποιώντας τη τεχνική MAC και VRS.

 Για τις μετρήσεις χρησιμοποιήθηκαν 3 διπλόσυχνοι δέκτες με ρυθμό καταγραφής
παρατηρήσεων 1Hz και γωνία αποκοπής 10ο.

 Για την αξιολόγηση του προσδιορισμού της κατακόρυφης συνιστώσας, πραγματοποιήθηκαν και
μετρήσεις κλασικής γεωμετρικής χωροστάθμησης. Στη περίπτωση των σημείων Α-Ε, έγινε
σύνδεση των σημείων με Εθνικό Χωροσταθμικό Δίκτυο για την αξιολόγηση των απόλυτων τιμών
των υψομέτρων.



3. Δίκτυο Σημείων Ελέγχου



3. Δίκτυο Σημείων Ελέγχου (2)



4. Αποτελέσματα
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Διαγράμματα διαφορών ορθομετρικών υψομέτρων μεταξύ της γεωμετρικής χωροστάθμησης και
τον υψομέτρων από τις μετρήσεις NRTK/MAC (πάνω) και NRTK/VRS (κάτω) (σημεία Α-Ε).



4. Αποτελέσματα (2)

MetricaNet Uranus Hepos

MAC VRS MAC VRS MAC VRS

Min (m) 1.7 1.5 1.7 -2.2 1.8 2.9

Max (m) 4.3 4.4 8.2 7.9 6.1 7.0

AVG (m) 3.5 3.2 6.0 5.1 4.4 5.5

StDev 1.1 1.1 2.6 4.1 1.8 1.7

Στατιστικά στοιχεία διαφορών ορθομετρικών υψομέτρων μεταξύ της γεωμετρικής
χωροστάθμησης και των υψομέτρων από τις μετρήσεις NRTK (σημεία Α-Ε).

Τα τρία δίκτυα παρουσιάζουν παρόμοιο επίπεδο ακρίβειας στον προσδιορισμό της κατακόρυφης
συνιστώσας, ανεξάρτητα της NRTK τεχνικής (MAC ή VRS).

Οι δύο μέθοδοι (MAC και VRS), συμπεριφέρονται με παρόμοιο τρόπο για το κάθε δίκτυο.

Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τη χρήση του δικτύου URANUS είναι λίγο μικρότερης
ακρίβειας από τα αντίστοιχα αποτελέσματα των άλλων δύο δικτύων, πιθανόν λόγω του ότι τα
σημεία Α-Ε βρίσκονται πιο πολύ πιο κοντά στους μόνιμους σταθμούς των δικτύων MetricaNet και
Hepos



5. Σύγκριση σχετικών υψομέτρων

MetricaNet Uranus HEPOS
MAC VRS MAC VRS MAC VRS

Min -0.7 -0.2 -1.6 0.2 0.2 -4.3
Max 2.4 1.3 3.5 7.8 2.1 3.0

Mean 0.6 0.7 1.2 2.5 1.0 -0.1
Stdev 1.4 0.6 2.2 3.6 0.8 3.3

Στατιστικά στοιχεία διαφορών σχετικών υψομέτρων μεταξύ της γεωμετρικής χωροστάθμησης και
των υψομέτρων από τις μετρήσεις NRTK για τις παρατηρήσεις 200sec για τα σημεία Α-Ε σε cm.

Στατιστικά στοιχεία διαφορών σχετικών υψομέτρων μεταξύ της γεωμετρικής χωροστάθμησης και
των υψομέτρων από τις μετρήσεις NRTK για τις παρατηρήσεις 200sec για τα σημεία 1-4 σε cm.

MetricaNet Uranus HEPOS
MAC VRS MAC VRS MAC VRS

Min 1.8 -0.2 -2.8 1.7 0.5 1.6
Max 5.8 8.4 7.4 5.5 6.0 5.6

Mean 4.1 3.8 3.5 3.7 4.2 3.1
Stdev 2.1 4.3 5.5 1.9 3.2 2.2



6. Παρατηρούμενοι δορυφόροι και γεωμετρία (PDOP)
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Συσχέτιση του δείκτη PDOP και των διαφορών μεταξύ των ορθομετρικών υψομέτρων που
προέκυψαν από τις μετρήσεις NRTK και εκείνων της γεωμετρικής χωροστάθμησης για τα σημεία
Α-Ε.

 Δεν παρουσιάζεται κάποια συσχέτιση μεταξύ του δείκτη PDOP και του προσδιορισμού της
κατακόρυφης συνιστώσας από τις μετρήσεις NRTK για το συγκεκριμένο σετ σημείων.

 Η μεγαλύτερη τιμή PDOP κατά τη διάρκεια των μετρήσεων ήταν 2.8 με αντίστοιχη διαφορά
μεταξύ του υψομέτρου από τις μετρήσεις NRTK και της γεωμετρικής χωροστάθμησης στα
5.6cm.



7. Συμπεράσματα

 Από τα τεστ που πραγματοποιήθηκαν για τα 2 σετ σημείων ελέγχου προκύπτει ότι ο
προσδιορισμός των ορθομετρικών υψομέτρων με μια μέση ακρίβεια μερικών εκατοστών (cm)
είναι εφικτή και για τα 3 δίκτυα μόνιμων σταθμών GNSS.

 Για τα σημεία Α-Ε, σε όλες τις δοκιμές, παρατηρήθηκε μια συστηματική απόκλιση (> 3cm)
μεταξύ των υψομέτρων που προέκυψαν από τις μετρήσεις NRTK και τις αντίστοιχες τιμές τις
γεωμετρικής χωροστάθμησης το οποίο πιθανόν οφείλετε στη χρήση εξωτερικού μοντέλου
γεωειδούς.

 Για τη διεξαγωγή ασφαλέστερων συμπερασμάτων σχετικά με την ακρίβεια προσδιορισμού
των ορθομετρικών υψομέτρων μέσω δικτυακών τεχνικών NRTK, είναι αναγκαία η περεταίρω
διερεύνηση σε δίκτυα μεγαλύτερης έκτασης και διάφορες περιοχές.



Ευχαριστώ για την προσοχή σας.
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