
Οδηγίες / Σημειώσεις
για το μάθημα του 9ου εξαμήνου του ΤΑΤΜ/ΑΠΘ

Εφαρμογές GPS

Κ. Κατσάμπαλος, Καθηγητής ΤΑΤΜ-ΑΠΘ
Τοπογραφικό Διάγραμμα: Είναι η απεικόνιση στοιχείων του (3Δ) 

τρισδιάστατου χώρου, επιλέγοντας:

Κλίμακα, 
Προβολή,
Διανομή,
Datum.

Κλίμακα: ο λόγος του μήκους ανάμεσα σε δύο σημεία στο διάγραμμα, προς  
το  αληθές  μήκος  (εργασία  :  να  διερευνηθεί  στην  ελληνική  και  στη  
διεθνή βιβλιογραφία ποιά είναι η έννοια του «αληθούς» μήκους).

Προβολή: Η (περίπου)  σφαιρική γη ΔΕΝ μπορεί  να «αναπτυχθεί» σε  
επίπεδο χάρτη, εάν δεν προηγηθεί μια γεωμετρική ή μια μαθηματική  
απεικόνιση.

Κάθε σημείο του χώρου προβάλλεται επάνω στην επιφάνεια της γης (σφαίρα ή 
ελλειψοειδές εκ περιστροφής) και  ακολουθεί  η (γεωμετρική ή μαθηματική) 
προβολή του επάνω στο χαρτογραφικό επίπεδο.

Χρησιμοποιούμενες προβολές στην Ελλάδα: 
Hatt Προβολή στην οποία συντάχθηκαν χάρτες κλίμακας 1:100000, 1:5000 

και 1:2000 για το σύνολο της χώρας (διανομή 25000 φύλλων περίπου).
UTM Universal Transverse Mercator -  Προβολή  στη  οποία  συντάχθηκαν 

κυρίως  χάρτες  κλίμακας  1:50000  για  τις  ανάγκες  των  ενόπλων 
δυνάμεων,  αλλά  και  για  τις  γενικότερες  χαρτογραφικές  ανάγκες  της 
χώρας (διανομή 387 φύλλων). Για την ακρίβεια, πρόκειται για πλαίσιο 
(grid) αναφοράς συντεταγμένων της εγκάρσιας Μερκατορικής προβολής.

TM-3º Transverse Mercator 3º - Χρησιμοποιήθηκε για τις ανάγκες της ΕΠΑ 
(Επιχείρηση Πολεοδομικής Ανασυγκρότησης) από το 1983,  με κύριες 
κλίμακες 1:1000 και 1:2000.

Lambert για τις ανάγκες της Πολεμικής Αεροπορίας.

ΕΓΣΑ 87 Ονομάζεται και ΤΜ87. Η προβολή του Εθνικού Γεωδαιτικού Συστήματος 
Αναφοράς που θεσμοθετήθηκε το 1987 για τις ανάγκες σύνταξης του 
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Εθνικού Κτηματολογίου. Βασίζεται στην  Transverse Mercator, αλλά με 
κεντρικό μεσημβρινό στις 24º . Διαφοροποιημένες οι παράμετροι για το 
Κατσελόριζο.

TM07 Η προβολή που εισήχθη για τις ανάγκες του  HEPOS (2007).  Σαυτήν 
έγινε η αρχική γεωαναφορά των Ορθοφωτοχαρτών για τις ανάγκες του 
ΕΚ.  Ίδια  με  την  ΤΜ87,  αλλά  με  false northing =  -2000000, 
προκειμένου να διαφέρουν και «οπτικά» οι συντεταγμένες ενός σημείου.
Για  την  περίπτωση  του  Καστελόριζου,  χρησιμοποιούνται  διαφορετικές 
παράμετροι.

Διανομή:  Τα  γειτονικά  φύλλα  χάρτη  θα  πρέπει  να  έχουν  σαφή  
κωδικοποίηση  και  απόλυτη  συνέχεια.  Να  είμαστε  σε  θέση  να  τα  
τοποθετήσουμε  το ένα  δίπλα στο άλλο,  προκειμένου να  έχουμε  μια  
καλύτερη θεώρηση του ευρύτερου χώρου της περιοχής μελέτης. Πολλά  
φύλλα χαρτών (της ίδιας κλίμακας και προβολής και στο ίδιο «σύστημα  
αναφοράς» - datum), συγκροτούν ένα χαρτογραφικό «μωσαϊκό» μιας  
ολόκληρης γεωγραφικής περιοχής.

Datum (πληθυντικός: data): Το σύστημα αναφοράς, με την ευρεία του  
έννοια. Στην πράξη, υλοποιείται από το σύνολο των τριγωνομετρικών  
σημείων (γεωδαιτικών σημείων ελέγχου), τις χωροσταθμικές αφετηρίες  
(reperes),  τα  βασικά  χαρακτηριστικά  του  πεδίου  βαρύτητας,  το  
γεωειδές, το χρησιμοποιούμενο μοντέλο περιγραφής του σχήματος της  
γης (ελλειψοειδές εκ περιστροφής), κα.

Χρησιμοποιούμενα  Συστήματα  Αναφοράς  (datum)  στον 
Ελληνικό χώρο: 

Σύστημα Αναφοράς / 
«datum»

Υπηρεσία 
Ελέγχου

Χρησιμοποιούμενη 
Προβολή (-ές)

Ελλειψοειδές 
εκ 

Περιστροφής
Παλαιό Ελληνικό ΓΥΣ – πολιτικές 

χρήσεις
Hatt,  
TM3 (τρείς 
ζώνες)

Bessel

ED 50 ΓΥΣ  – 
στρατιωτικές 
χρήσεις

TM (UTM  grid, 
ζώνες 34 & 35)

Hayford

WGS 84 NIMA (USA) Δεν απαιτείται WGS-84 
≈GRS-80

ΕΓΣΑ 87 OKXE ΕΓΣΑ87 ή ΤΜ87 GRS-80
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HTRS07 
[ETRF2005/2007.5]

ΚΤ-ΑΕ / 
Hellenic 
Positioning 
System/Servic
e – HEPOS

TM07 
(διαφοροποιημένες 
παράμετροι στη Ν. 
Καστελόριζο)

GRS-80

To HEPOS είναι  ένα  Ελληνικό  Σύστημα  Εντοπισμού  (ή  καλύτερα  μια 
Yπηρεσία),  προσδιορισμού  συντεταγμένων  με  ακρίβεια  1cm±1ppm 
(οριζοντιογραφικά) / 2cm±1ppm (υψομετρικά). O χρήστης λειτουργεί ένα μόνο 
δέκτη και λαμβάνει από την Υπηρεσία (στο πεδίο ασύρματα  GSM /  GPRS ή 
στο γραφείο μέσω internet) τις διορθώσεις από έναν «εικονικό» δέκτη, τον 
οποίο δημιουργεί το σύστημα  κοντά στον χρήστη (στη  navigation solution). 
Τόσο RTK, όσο και post-processing λειτουργίες είναι δυνατές.

Το  ITRS και  οι  διάφορες  «υλοποήσεις»  του  (ITRFyy)  ταυτίζεται  με  το 
WGS84 στο επίπεδο του ενός μέτρου. Αυτό ισχύει γενικά για τις παλιές και 
τις νέες λύσεις του WGS84.  Ειδικότερα, οι τελευταίες λύσεις του WGS84 
(που  βασίζονται  μόνο  σε  δεδομένα  GPS),  ταυτίζονται  με  το  ITRFxx σε 
επίπεδο 10cm.

Το  HEPOS παρουσιάστηκε  στο  σύνολό  του  ως  έργο,  στο  Επιστημονικό 
Διήμερο της Θεσσαλονίκης (25&26/9/2008) :

http://users.auth.gr/~kvek/HEPOS_2008

Ακολούθησαν επίσημες παρουσιάσεις στο Συνέδριο της  EUREF (Φλωρεντία, 
Μάϊος,  2009) και  στο  ILRS/GNSS Συνέδριο στο Μέτσοβο (Σεπτέμβριος, 
2009). 
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Μετασχηματισμοί Ομοιότητας (2Δ &3Δ)

Από τις μετρήσεις και τη συνόρθωση των παρατηρήσεων GPS προκύπτουν οι 
συντεταγμένες  (Χ,Υ,Ζ)  των  σημείων  στο  WGS84,  αλλά  οι  τιμές  αυτές 
εξαρτώνται  από τις  αρχικές συντεταγμένες που δίνουμε  σε κάποιο [ένα ή 
περισσότερα / fixed point(s)] σημείο του δικτύου.

Ορισμένα  από  τα  σημεία  αυτά  συνιστούν  και  σημεία  ελέγχου  του  εθνικού 
δικτύου  (π.χ.  ΕΓΣΑ87  για  μελέτες  του  Κτηματολογίου).  Συνεπώς, 
προκειμένου να «αναφερθεί» (ενταχθεί) το μετρηθέν δίκτυο στο ΕΓΣΑ87, 
πρέπει  να  γίνει  ένας  μετασχηματισμός,  με  γνωστές  και  αναλλοίωτες  τις 
συντεταγμένες (WGS84 & ΕΓΣΑ87) σε έναν αριθμό «κοινών» σημείων. 

(A) Συνιστάται ο (σύμμορφος) μετασχηματισμός ομοιότητας σε 3Δ (με επτά 
παραμέτρους), για την εφαρμογή του οποίου απαιτούνται οι συντεταγμένες σε 
τρία τουλάχιστον κοινά σημεία των δύο data (a και b):
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όπου 
(Χa,Υa,Ζa) και (xb,yb,zb) οι συντεταγμένες στα «κοινά» σημεία
 μ=1+k  ο συντελεστής κλίμακας, όπου το k συνήθως εκφράζεται σε 
ppm.
 (tx, ty, tz) οι μεταθέσεις της αρχής του datum b σε σχέση με την 
αρχή του datum α
 R ο πίνακας στροφής Euler με τις (αριστερόστροφες / 
anticlockwise) στροφές γύρω από τους άξονες, με φορά κατάλληλη 
ώστε να επιτευχθεί η παραλληλία του datum b με το datum α

• Ο μετασχηματισμός ομοιότητας (ή σύμμορφος μετασχηματισμός) έχει 
την  ιδιότητα,  τα  «σώματα»  από  το  ένα  σύστημα  στο  άλλο  να 
μετασχηματίζονται  διατηρώντας  την  ομοιότητά  τους  και  απλώς  να 
μεγεθύνονται  ή  να  σμικρύνονται  ομοιόμορφα  χωρίς  να 
παραμορφώνονται. 

• Θα  πρέπει  με  ιδιαίτερη  έμφαση  να  τονιστεί  το  γεγονός  ότι  στην 
περίπτωση προσδιορισμού  των 7  παραμέτρων  μετασχηματισμού  από 
τις  συντεταγμένες  ενός  αριθμού  κοινών  σημείων  δύο  παγκόσμιων 
(global)  συστημάτων αναφοράς,  τα  κοινά αυτά σημεία  θα πρέπει  να 
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είναι  κατανεμημένα  σε  όλη  την  έκταση  της  γης,  έτσι  ώστε  να 
ελαχιστοποιηθεί  η  περίπτωση  της  παραποίησης  (aliasing)  των 
παραμέτρων  αυτών  (απορρόφηση  μετάθεσης  από  στροφές,  στροφών 
από την κλίμακα, κοκ).  Το πρόβλημα αυτό καθίσταται εμφανέστερο, 
όταν ο 7-παραμετρικός μετασχηματισμός εφαρμόζεται ανάμεσα σε ένα 
παγκόσμιο (π.χ.  WGS84) και σε ένα  datum τοπικής εμβέλειας (π.χ. 
ΕΓΣΑ87).

Στην περίπτωση πολύ μικρών αριστερόστροφων στροφών (counterclockwise 
rotations /ccw) εκφρασμένων σε ακτίνια και κλίμακας μ=1+k μεταξύ των δύο 
data, ο παραπάνω 3Δ μετασχηματισμός παίρνει τη μορφή
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(Β)  Κατά  την  πρακτική  εφαρμογή  του  παραπάνω  3Δ  μετασχηματισμού 
ομοιότητας  μεταξύ  GPS/WGS84  και  ΕΓΣΑ87,  είναι  απαραίτητο  να 
μετασχηματιστούν πρώτα τα «επισήμως χορηγηθέντα» προβολικά Ε,Ν των 
«κοινών» σημείων σε (φ,λ,h) και μετά σε (Χ,Υ,Ζ), υπολογισμοί που απαιτούν 
τη γνώση της αποχής του γεωειδούς στα σημεία αυτά (h=H+N). Για δίκτυα / 
αποτυπώσεις μικρής έκτασης (κάτω των 5 Km) η χρήση μιας ενιαίας τιμής για 
την  αποχή  του  γεωειδούς  εξασφαλίζει  ακρίβεια   μερικών  εκατοστών  (το 
σφάλμα εξαρτάται από την κλίση του γεωειδούς στην συγκεκριμένη περιοχή).

(Γ)  Στην  περίπτωση  που  οι  συντεταγμένες  (Χ,Υ,Ζ)  του  συνορθωμένου 
δικτύου  GPS μετασχηματίζονται  σε  γεωδαιτικές  (φ,λ,H ή  h)  και  μετά  σε 
προβολικές   (Ε,Ν)  του  ΕΓΣΑ87,  για  τους  ίδιους  προφανείς  λόγους 
«ένταξης», απαιτείται ένας 2Δ μετασχηματισμός ομοιότητας :
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στον οποίο προσδιορίζονται μόνο τέσσερις παράμετροι (τετρα-παραμετρικός 
μετασχηματισμός), από τις συντεταγμένες σε δύο (θεωρητικά τουλάχιστον) 
«κοινά» σημεία. 
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• Στον συντελεστή κλίμακας μ=1+k ,  η παράμετρος  k συνδέεται με τη 
μεγένθυνση ή τη σμίκρυνση του σχήματος στο σύστημα b σε σχέση με 
το μετασχηματιζόμενο σχήμα στο σύστημα α. Εάν k>0 το σχήμα στο b 
είναι σε σμίκρυνση, εάν k<0 το σχήμα στο b είναι σε μεγένθυνση.

• Ο συντελεστής κλίμακας μπορεί να υποστεί επίδραση (aliasing) από τις 
τρεις άλλες παραμέτρους σε έναν ελαχιστο-τετραγωνικό  προσδιορισμό 
από δεδομένα μειωμένης ακρίβειας ή κακής κατανομής.

• Η γωνία θ είναι η αριστερόστροφη (counterclockwise) γωνία κατά την 
οποία πρέπει να στραφεί ο άξονας χ του συστήματος b προκειμένου να 
ταυτιστεί με τον αντίστοιχο άξονα χ του συστήματος α. 

• Εάν χρησιμοποιηθεί η (δεξιόστροφη –  clockwise) γωνία διεύθυνσης  G 
(το  «τοπογραφικό  αζιμούθιο»),  στην  παραπάνω  σχέση  αλλάζουν  τα 
πρόσημα των ημιτόνων :
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• Ο (τετρα-παραμετρικός)  2Δ μετασχηματισμός  ομοιότητας  ακολουθεί 
τη  λογική  του  γεωδαιτικού  /  τοπογραφικού  δυισμού,  με  τον  οποίο 
αντιμετωπίζουμε  ξεχωριστά  τις  προβολικές  συντεταγμένες  από  τα 
υψόμετρα. Στις περισσότερες περιπτώσεις μελετών τεχνικών έργων, 
στις  οποίες  κύριο  ζητούμενο  είναι  η  ένταξη  του  δικτύου  (και  των 
μετρήσεων)  στο εθνικό σύστημα αναφοράς, αυτός ο μετασχηματισμός 
είναι ο πλέον ασφαλής.

Μελέτη / Ασκήσεις / Λογισμικά
1. Τα συγγράμματα / σημειώσεις του Τομέα Γεωδαισίας και Τοπογραφίας 

που πραγματεύονται θέματα της ελλειψοειδούς και φυσικής γεωδαισίας 
και  θέματα  γεωδαιτικών  δικτύων  (Φωτίου,  Λιβιεράτος, 
Ρωσσικόπουλος,  Πικριδάς, Τζιαβός, Κατσάμπαλος)

2. T. Soler, 1998, Journal of Geodesy, V72, pp482-490, A compendium 
of transformation formulas useful in GPS work.

3. Πρόγραμμα 7-παραμετρικού μετασχηματισμού (Β. Γρηγοριάδης, 2003). 
Διατίθεται από την ιστοσελίδα του μαθήματος.

4. Πρόγραμμα  GPS2EGSA (Δ.  Παπαγεωργίου,  2003).  Διατίθεται  από 
την  ιστοσελίδα  του  μαθήματος  μαζί  και  με  άλλα  shareware 
προγράμματα γεωδαιτικών και λοιπών μετασχηματισμών.
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5. Το λογισμικό  για  τον  μετασχηματισμό  HTRS07 <>  ΕΓΣΑ87 μαζί  με 
τους  καννάβους  διορθώσεων,  το  οποίο  συντάξαμε  στο  ΑΠΘ  και 
διατίθεται από την Κτηματολόγιο ΑΕ (www.hepos.gr).

6. Λοιπό (ψηφιακό) υλικό από την ιστοσελίδα του μαθήματος.
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Εκτιμήσεις των παραμέτρων μετασχηματισμού για data με Ελληνικό 
ενδιαφέρον (από την Ελληνική και τη διεθνή βιβλιογραφία). Παρουσιάζονται 
χρονολογικά, με μορφή

[ έτος, συγγραφέας / από datun - προς datum / μεταθέσεις, 
κλίμακα, στροφές ]

• 1987, ΟΚΧΕ (Βέης)
ΕΓΣΑ87 >  BTS87
-199.87 +74.79 +246.62

Σημείωση. Αυτές οι τιμές καταχωρούνται στους δέκτες χειρός 
GPS προκειμένου ο χρήστης να «διαβάζει» συντεταγμένες στο 
ΕΓΣΑ87 αντί στο (σχεδόν ταυτόσημο με το γεωκεντρικό 
BTS87) WGS84.

• 1987, ΟΚΧΕ (Βέης)
παλαιό Ελληνικό datum  >   ΕΓΣΑ87
+656.11 +298.59 +250.80

• 1992, Langley
ED50  >   WGS84
-102 -102 -129 2.4664ppm

0.413arcsecs -0.184arcsecs 0.385arcsecs

• 2005, IGN
ITRF90  >   WGS84
.060        -0.517 -0.223 -0.011ppm

0.0183arcsecs -0.0003arcsecs 0.0070arcsecs

• 2008, Κτηματολόγιο ΑΕ / ΤΕ.ΒΟ. ΑΠΘ
HTRS07  >   ΕΓΣΑ87 (HGRS87)

Τελικές εκτιμήσεις και αντίστοιχες τυπικές αποκλίσεις για τις παραμέτρους του 3Δ 
μετασχηματισμού ομοιότητας από το HTRS07 στο ΕΓΣΑ87

Παράμετροι Τιμή Τυπική απόκλιση (σ)
Συνιστώσα μετάθεσης tx 203.437 m ± 0.265 m

Συνιστώσα μετάθεσης tx -73.461 m ± 0.285 m

Συνιστώσα μετάθεσης tx -243.594 m ± 0.244 m

Γωνία στροφής εx -0″.170 ± 0″.007

Γωνία στροφής εy -0″.060 ± 0″.009

Γωνία στροφής εz -0″.151 ± 0″.009

Συντελεστής κλίμακας δs -0.294 ppm ± 0.031 ppm
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Μετασχηματισμός προβολικών συντεταγμένων από την προβολή 
ΤΜ87 του ΕΓΣΑ87 στην προβολή Hatt

Τα πολυώνυμα που δημοσίευσε ο ΟΚΧΕ το 1987 αφορούν στον 
μετασχηματισμό από την προβολή Hatt στην προβολή του ΕΓΣΑ87. 

«απόσπασμα από τις τεχνικές προδιαγραφές του Εθνικού 
Κτηματολογίου» :

H μετατροπή των συντεταγμένων από την προβολή Hatt του παλαιού 
εν χρήσει Eλληνικού Datum στην εγκάρσια μερκατορική προβολή (TM) 
του EΓΣA '87 θα μπορούσε να  γίνει με ικανοποιητική ακρίβεια μέσω 
πολυωνύμων της μορφής:

X = X0 + A1x + B1y + Γ1x2 + Δ1y2 + E1xy
Y = Y0 + A2x + B2y + Γ2x2 + Δ2y2 + E2xy  

όπου  X0,Y0  αντιστοιχούν στις συντεταγμένες  (TM) του κέντρου φ0, λ0 

του φύλλου χάρτου και x, y είναι οι συντεταγμένες στην προβολή Hatt. 
Tα X0 , Y0,  A1 , B1 ,  . . E1,  A2 , B2 ,  . . E2,  είναι αριθμητικοί συντελεστές 
για καθένα από τα κέντρα των φύλλων των χαρτών κλίμακας 1:100 
000 της ΓYΣ και περιέχονται σε ειδική έκδοση  του OKXE και της 
ΓYΣ  με  τη  συνεργασία  του  EMΠ.  Eίναι  δυνατόν  οι  τιμές  των 
συντελεστών αυτών να είναι διαφορετικές για κάθε ένα από τα φύλλα 
χάρτου κλίμακας 1:50000  που περιέχονται στο ίδιο φύλλο κλίμακας 
1:100000.

«απόσπασμα από το αρχείο των συντελεστών του παραπάνω 
μετασχηματισμού» :

1
1
6

Θέρμη 40,45 -0,45 412758 0,999633 0,01179 -1,06 1,05 -0,02

4511309 -0,01178 0,999639 0,14 -0,14 -2,04
1
1
7

Θέρμο
ν

38,45 -2,15 279848,2 0,999797 0,027678 -0,74 1,96 2,9

4291897 -0,02765 0,999833 -2,2 1,51 -3,49
1
1
8

Θεσσα
λονίκη

40,45 -0,45 412758 0,999633 0,01179 -1,06 1,05 -0,02

4511309 -0,01178 0,999639 0,14 -0,14 -2,04

Οι  δώδεκα  συντελεστές  δίδονται  για  κάθε  ένα  από  τα  387  φύλλα 
1:50000  του  Ελληνικού  χώρου,  ενώ  σε  πολλές  περιπτώσεις  γειτονικών 

Κ. Κατσάμπαλος           / Εφαρμογές GPS    /      TATM ΑΠΘ     /    Έκδοση  20101005 9 / 14



φύλλων  (π.χ.  ΘΕΡΜΗ  και  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)  οι  συντελεστές  ταυτίζονται, 
αφού έχουν προσδιοριστεί κατά βάση για κάθε ένα από τα φύλλα 1:100000 
της διανομής του παλαιού datum !

Ο αντίστροφος μετασχηματισμός (από ΕΓΣΑ87 στην Hatt).

Αν και δεν προβλέπεται στο τεύχος του ΟΚΧΕ ή στις τεχνικές προδιαγραφές, 
μπορεί  να  πραγματοποιηθεί  με  τη  βοήθεια  ενός  αλγόριθμου  διαδοχικών 
προσεγγίσεων,  προγραμματισμένου  σε  ένα  απλό   «φύλλο  εργασίας»  (MS 
excel, διατίθεται από την ιστοσελίδα του μαθήματος).

Φ.Χ. Θεσσαλονίκη 
(ΚΦ 118)

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

412758,03 4511308,92
0,99963340 -0,01178290
0,01178960 0,99963860

-1,06E-09 1,40E-10
1,05E-09 -1,40E-10

-2,00E-11 -2,04E-09

ΕΓΣΑ Αρχικές 
Hatt

Pillar TATM 411838,025 0 412758,030 -920,005 411677,383
4497637,998 0 4511308,920 -13670,922 4497653,727

-759,363 411837,781
-13686,651 4497636,115

-759,119 411838,047
-13684,769 4497637,994

τελικές Hatt -759,141 411838,025
-13684,765 4497637,998

Κ. Κατσάμπαλος           / Εφαρμογές GPS    /      TATM ΑΠΘ     /    Έκδοση  20101005 10 / 14



Ταχεία μετατροπή συντεταγμένων από το σύστημα του GPS στα γεωδαιτικά συστήματα 
που χρησιμοποιούνται στην Ελλάδα

Ακόμη και ο πλέον απλός δέκτης «χειρός» GPS εμφανίζει στην οθόνη 
• το πλάτος (φ), το μήκος (λ) και
• το γεωμετρικό υψόμετρο (h - αναφορικά με το ελλειψοειδές μοντέλο της γης)

του  συγκεκριμένου  σημείου  στο  δορυφορικό  σύστημα  (WGS84)  του  GPS.  Αυτές  οι 
συντεταγμένες  διαφέρουν  (κατά  μερικές  εκατοντάδες  μέτρα)  από  τις  αντίστοιχες 
συντεταγμένες στα άλλα γεωδαιτικά συστήματα αναφοράς (data) που χρησιμοποιούνται στην 
Ελλάδα (ED-50 της ΓΥΣ, ΕΓΣΑ-87 του Εθνικού Κτηματολογίου, παλαιό Ελληνικό, κα). Αν 
και διατίθενται στο εμπόριο «πακέτα» προγραμμάτων για τον ακριβή μετασχηματισμό από 
οποιοδήποτε σύστημα αναφοράς (datum) στο άλλο, πολλές φορές είναι ικανοποιητικός ένας 
γρήγορος μετασχηματισμός προκειμένου να τοποθετηθεί «επί χάρτου» η θέση ενός σημείου 
στο οποίο έγινε ο προσδιορισμός των συντεταγμένων με τη χρήση GPS.

Ας υποθέσουμε οτι σε κάποιο σημείο στο parking της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ, 
ένας φορητός δέκτης «χειρός» έδωσε τις ακόλουθες συντεταγμένες (στο σύστημα  WGS84 
του GPS)

φ WGS84   =   40° 37’ 38.9’’
λ WGS84   =   22° 57’ 33.6’’

Θα πρέπει να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε με άνεση τους ακόλουθους μετασχηματισμούς, ή 
συνδυασμούς τους:

(α) Μετασχηματισμός στο σύστημα  ED50 των χαρτών γενικής χρήσης (κλίμακας 1:50,000) 
της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού – ΓΥΣ)
(β) Μετασχηματισμός στο σύστημα ΕΓΣΑ87 που χρησιμοποιείται στο Εθνικό Κτηματολόγιο
(γ) Μετασχηματισμός στο «παλαιό» και ακόμη σε ευρεία χρήση Ελληνικό σύστημα αναφοράς 
(GR),  στο  οποίο  αναφέρονται  τα  φύλλα χαρτών 1:5,000 της  ΓΥΣ και  της  Τοπογραφικής 
Υπηρεσίας

Το ακόλουθο τυπολόγιο είναι απαραίτητο (αλλά όχι μοναδικό !) για να αντιμετωπιστούν  με 
ακρίβεια μερικών μέτρων οι ανάγκες ενός τέτοιου μετασχηματισμού. ΔΕΝ είναι απαραίτητη 
μεγαλύτερη ακρίβεια, δεδομένου ότι η ακρίβεια των συντεταγμένων που προσφέρει ΕΝΑΣ 
μόνο δέκτης GPS δεν είναι καλύτερη από την ακρίβεια που προσφέρει ο μετασχηματισμός.

φ EΓΣΑ87 = φ GR -5’’.86  – 0’’.33 (φGR  - 38°)  - 0’’.05 (λGR  -24°)
λ ΕΓΣΑ87 = λ GR -0’’.28  – 0’’.09 (φGR  - 38°)  - 0’’.45 (λGR  -24°)

φ EΓΣΑ87 = φ ED50 -13’’.17  + 0’’.09 (φ ED50  - 38°)  + 0’’.07 (λ ED50  -24°)
λ ΕΓΣΑ87 = λ ED50 -8’’.15    + 0’’.11 (φ ED50  - 38°)  + 0’’.03 (λ ED50  -24°)

φ EΓΣΑ87 = φ WGS84 -9’’.34  + 0’’.02 (φ WGS84  - 38°)  - 0’’.05 (λ WGS84  -24°)
λ ΕΓΣΑ87 = λ WGS84 -6’’.10  + 0’’.08 (φ WGS84  - 38°)  - 0’’.11 (λ WGS84  -24°)
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Προσοχή
(Α)  Οι  μετρημένες  και  εμφανιζόμενες  στην  οθόνη  του  GPS συντεταγμένες  είναι  στο 
εξηκονταδικό σύστημα (μοίρες – πρώτα – δεύτερα). Θα πρέπει πρώτα να μετατραπούν σε 
δεκαδικές μοίρες

φ WGS84   =   40° .627472
λ WGS84   =   22° .959333

και  μετά  να  εισαχθούν  στους εντός  των  παρενθέσεων  όρους,  προσέχοντας  οτι  οι  τύποι 
απαιτούν  την  εκτέλεση  των  πράξεων  στο  εξηκονταδικό  σύστημα  (είναι  διορθώσεις  σε 
δευτερόλεπτα τόξου).

Για  επαλήθευση,  οι  συντεταγμένες  του  παραπάνω σημείου  της  ΠΣ στο  ΕΓΣΑ87,  όπως 
υπολογίζονται με πακέτο - πρόγραμμα σε ΗΥ, είναι

φ ΕΓΣΑ87   =   40° 37’ 29.6’’
λ ΕΓΣΑ87 =   22° 57’ 27.3’’

ενώ το παραπάνω προσεγγιστικό τυπολόγιο δίνει 

φ ΕΓΣΑ87   =   40° 37’ 29.7’’
λ ΕΓΣΑ87 =   22° 57’ 27.8’’

δηλαδή μια διαφορά 0.2’’ στο φ και 0.5’’ στο λ . Αυτή η διαφορά (το σφάλμα δηλαδή) είναι 
αμελητέα  όταν  πρόκειται  να  εντοπιστεί  το  σημείο  σε  ένα χάρτη  κλίμακας  1:50,000,  ενώ 
αντιπροσωπεύει  μια  μετάθεση  2-3  χιλιοστών  του  μέτρου  (mm)  επάνω  σε  έναν  χάρτη 
κλίμακας 1:5,000.

(Β) Στην περίπτωση του αντίστροφου μετασχηματισμού (από ΕΓΣΑ87 στο  WGS84) είναι 
προσεγγιστικά  επαρκές  να  θεωρήσουμε  τις  συντεταγμένες  φ,λ  που  εμφανίζονται  στους 
διορθωτικούς  όρους  ως  φ,λ  στο  ΕΓΣΑ87.  Εναλλακτικά,  μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί  ένας 
αλγόριθμος διαδοχικών προσεγγίσεων.
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Παράδειγμα απλών μετασχηματισμών λόγω αλλαγής datum / προβολής

Έχει  αποδειχθεί  εξαιρετικά  χρήσιμο  να  διατίθενται  οι  συντεταγμένες  ενός 
σημείου σε διάφορα data και προβολές, ιδιαίτερα όταν ο μελετητής επιθυμεί 
να επιβεβαιώσει  την  ορθότητα κάποιων υπολογισμών του,  γνωρίζοντας  τα 
«ορθά»  αποτελέσματα  (ορθά  υπό  την  έννοια  της  ακρίβειας  των 
προσεγγιστικών μεταθέσεων μεταξύ των data ! )

Συντεταγμένες  στο  ΕΓΣΑ87  του  σημείου  ΤΑΤΜ  (βάθρο)  στο  μέσο  της 
ταράτσας  του  κτιρίου  ΤΑΤΜ/ΑΠΘ,  όπου  λειτουργούσε  σταθμός  αναφοράς 
GPS.  Οι  συντετεγμένες  προέκυψαν από συνόρθωση παρατηρήσεων προς 
γειτονικά τριγωνομετρικά της ΓΥΣ και το Η από γεωμετρική χωροστάθμηση:

• E = 411838.025
• N = 4497637.998
• H = 51.17

Γεωδαιτικές  συντεταγμένες  στο ΕΓΣΑ87,  θεωρώντας  αποχή του  γεωειδούς 
-0.30μ  (από  διάγραμμα  του  ΟΚΧΕ)  και  χρησιμοποιώντας  το  πρόγραμμα 
GPS2EGSA87/v1 :

• φ= 40 37 29.54404
• λ=  22.57 27.41796
• h = 50.87

Στο  κέντρο φύλλου 40.45 -0.45 προκύπτουν οι συντεταγμένες στην προβολή 
Hatt (παλαιό Ελληνικό datum, Φύλλο Θεσσαλονίκης 118) με το πρόγραμμα σε 
φύλλο excel για τον αντίστροφο μετασχηματισμό από ΕΓΣΑ87 σε Hatt :

• x= -759.141
• y = -13684.765

[ Σημείωση : στις ίδιες τιμές καταλήγουμε με τη χρήση των προγραμμάτων 
Coord_GR (Συγγρός) και Γεωδαίτης.NET v.1 (Δινάκης) ]

Από τις γεωδαιτικές συντεταγμένες στο ΕΓΣΑ87, προκύπτουν οι καρτεσιανές 
στο ΕΓΣΑ87,  χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα GPS2EGSA87/v1 ::

• Χ = 4463875.497
• Υ = 1890906.884
• Ζ = 4130927.447

στις  οποίες  προστίθενται  οι  μετατοπίσεις  (-200.2,  +74.8  ,  +246.0)  για  να 
εξαχθούν οι καρτεσιανές στο WGS84 :

• Χ = 4463675.297
• Υ = 1890981.684
• Ζ = 4131173.447

και τέλος, υπολογίζονται (μέθοδος διαδοχικών προσεγγίσεων) οι γεωδαιτικές 
συντεταγμένες στο WGS84 (αποχή γεωειδούς +43μ)

• φ= 40 37 38.87207
• λ=  22 57 33.67111
• h = 93.280
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Χρησιμοποιώντας το λογισμικό που συντάξαμε για την Κτηματολόγιο ΑΕ στα 
πλαίσια του HEPOS (HTRS07 <> EGSA87 ), υπολογίζουμε τις συντεταγμένες 
στην ΤΜ07

• Ε = 411988.283
• Ν = 2497924.113

και στο HTRS07 (ETRF05 / 2007.5)
• φ= 40 37 38.87938
• λ=  22 57 33.66863

Διαθέσιμο λογισμικό μετασχηματισμού συντεταγμένων

Υπάρχουν αρκετά διαθέσιμα πακέτα λογισμικού για τον μετασχηματισμό 
των συντεταγμένων ενός σημείου από ένα datum σε άλλο (και επομένως από 
μια προβολή σε άλλη). Τα πακέτα αυτά, έχουν αξιολογηθεί είτε με τη χρήση 
τους  στη  σύνταξη  μελετών,  ή  μέσω  των  ακαδημαϊκών  διαδικασιών  ως 
αποτελέσματα φοιτητικών (προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών) εργασιών.

Η  χρήση  ορισμένων  από  αυτά  τα  πακέτα  είναι  ελεύθερη,  μετά  από 
συνεννόηση  με  τους  συντάκτες.  Τα  προγράμματα  χορηγούνται  από  τους 
συντάκτες  τους  ή  ανακτώνται  από  την  ιστοσελίδα  του  προπτυχιακού 
μαθήματος του 9ου εξαμήνου «Εφαρμογές GPS» στις ιστοσελίδες :

http  ://  users  .  auth  .  gr  /~  kvek  /  GPS  -  appl  .  html  

http  ://  e  -  topo  .  web  .  auth  .  gr  
 (>ΔΕΠ >1ος Τομέας > Κατσάμπαλος > Νέα > Εφαρμογές GPS )

Πληροφορίες από το διαδίκτυο

Οι πλέον χρήσιμες διευθύνσεις του διαδικτύου σε θέματα GPS. 

http://www.navtechgps.com/links.asp

Μια ανασκόπηση του συστήματος GPS απο το University of Colorado. Πρόκειται για σελίδες 
ενημερωτικού και εκπαιδευτικού χαρακτήρα.

http://www.colorado.  e  du/geography/gcraft/notes/gps/gps_f.html  
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