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1. Εισαγωγή 

 
Η Ταχυµετρία είναι ένα σύγχρονο τοπογραφικό πρόγραµµα το οποίο σε συνδυασµό 

µε την κάθετη εφαρµογή του AutoCAD, TopoRest µπορεί να καλύψει όλες τις ανάγκες 

µίας τοπογραφικής αποτύπωσης – από την επίλυση των µετρήσεων µέχρι τη σύνταξη του 

τελικού τοπογραφικού διαγράµµατος. 

Ειδικότερα το πρόγραµµα Ταχυµετρία, καλύπτει τις διαδικασίες επεξεργασίας και 

επίλυσης των µετρήσεων µέχρι την παραγωγή ψηφιακών αρχείων συντεταγµένων ή 

σχεδίων που περιέχουν ραπορταρισµένα τα σηµεία που επιλύθηκαν. Μπορεί επιπλέον να 

βοηθήσει στη σύνταξη του τελικού τοπογραφικού διαγράµµατος, δηµιουργώντας στο 

σχέδιο πίνακες συντεταγµένων στάσεων ή κορυφών ορίου καθώς και διαγράµµατα 

οδεύσεων. 

Η εισαγωγή των µετρήσεων στο πρόγραµµα γίνεται διαβάζοντας αρχεία 

καταγραφής ή πληκτρολογώντας µετρήσεις. Υποστηρίζονται αρχεία που προέρχονται από 

την καταγραφική µονάδα  οποιουδήποτε  οργάνου, καθώς ο χρήστης έχει τη δυνατότητα 

να «διδάξει» στο πρόγραµµα τον τρόπο ανάγνωσης του κάθε τύπου αρχείου. Η 

διαδικασία αυτή εκτελείται µία µόνο φορά και οι παράµετροι εισαγωγής αποθηκεύονται 

για µελλοντική χρήση. 

Η επεξεργασία / διόρθωση των µετρήσεων υπαίθρου, γίνεται σε επεξεργαστή 

(editor) τύπου υπολογιστικού φύλλου (spreadsheet) στον οποίο είναι δυνατή η διόρθωση 

– συµπλήρωση των µετρήσεων. 

Το πρόγραµµα έχει τη δυνατότητα επίλυσης προβληµάτων τριγωνισµού 

(εµπροσθοτοµίας µε πλευρές και µε γωνίες, οπισθοτοµίας) σε απλή και σύνθετη µορφή, 

πολυγωνοµετρίας, ταχυµετρίας και χάραξης.  

Καθώς είναι πρόγραµµα βασισµένο στη λειτουργικότητα των Microsoft Windows ™ 

και του Autodesk Autocad ™, παρέχει όλες τις γνωστές δυνατότητές τους (π.χ. εµφάνιση 

µενού επιλογών µε το δεξί κλικ) και γίνεται ιδιαίτερα φιλικό προς το χρήστη. Επιπλέον, το 

πρόγραµµα, έχει σχεδιαστεί µε βάση πραγµατικές ανάγκες που έχουν παρουσιαστεί κατά 

τη διάρκεια τοπογραφικών αποτυπώσεων µικρών και µεγάλων εκτάσεων.  

Όλες οι λειτουργίες του έχουν συνταχθεί λαµβάνοντας υπόψη πραγµατικές 

συνθήκες µετρήσεων και εποµένως δεν απαιτείται η προσαρµογή του χρήστη στο 

πρόγραµµα: προσαρµόζεται το πρόγραµµα στις συνθήκες µετρήσεων. 

Οι ελάχιστες απαιτήσεις για τη λειτουργία του προγράµµατος είναι: 

• Υπολογιστής Pentium 2Ghz 

• 128 MB RAM 
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• Windows 7 ή νεότερα 

• Περίπου 35 MB ελεύθερος χώρος στο σκληρό δίσκο 

• Ανάλυση οθόνης τουλάχιστον 1027 x 768 

Συνίσταται αλλά δεν είναι απαραίτητη η προηγούµενη εγκατάσταση του Autocad 

2013 ή µεταγενέστερου. 
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2. Έργο  

Η βασική οθόνη του προγράµµατος φαίνεται στην Εικόνα 2.1. 

 

 

Εικόνα 2.1 

Πριν γίνει η εισαγωγή και επίλυση των µετρήσεων πρέπει να οριστεί το έργο και οι 

παράµετροί του. Το παράθυρο διαχείρισης έργων εµφανίζεται αυτόµατα µε την έναρξη 

της Ταχυµετρίας ή κάνοντας κλικ στο αντίστοιχο κουµπί. Στο παράθυρο αυτό (Εικόνα 

2.2), παρέχεται η δυνατότητα ορισµού κάποιου παλαιότερου ή νέου έργου και των 

στοιχείων που χρειάζεται το πρόγραµµα για να συνεχίσει στην εισαγωγή, επίλυση και 

απόδοση των µετρήσεων. Το κάθε έργο αποτελείται από ένα αρχείο mdb, δηλαδή µία 

βάση δεδοµένων της Microsoft Access 97 ™. Το έργο “Manual” είναι το έργο στο οποίο 

έχουν βασιστεί τα παραδείγµατα του εγχειριδίου και δε µπορεί να διαγραφεί. 

Η δηµιουργία νέου έργου γίνεται κάνοντας κλικ στο κουµπί «Νέο Έργο» (Εικόνα 

2.2). Αµέσως µετά εµφανίζεται ένα παράθυρο στο οποίο πρέπει να οριστούν τα στοιχεία 

του έργου. Πρέπει να δοθεί προσοχή ώστε να µη συγχέεται το όνοµα του αρχείου του 

έργου µε το όνοµα του ίδιου του Έργου. Το όνοµα ενός έργου, προεπιλεγµένα, είναι 

«Νέο Έργο», ενώ το όνοµα του αντίστοιχου αρχείου ονοµάζεται “Νέο Έργο.mdb”, και 

βρίσκεται στον φάκελο λειτουργίας του προγράµµατος – ο οποίος συµπίπτει και µε τον 

προεπιλεγµένο  φάκελο εργασίας. Αλλάζοντας, το φάκελο εργασίας ή το όνοµα του 

έργου, αλλάζει και το όνοµα του αρχείου του έργου. Βέβαια, ο χρήστης αν το επιθυµεί, 

µπορεί να χρησιµοποιήσει ένα άλλο αρχείο, του οποίου το όνοµα και τη θέση µπορεί να 

Κάντε κλικ για να 
επιλέξετε το έργο 

Κάντε κλικ για να δηµιουργήσετε 
ένα νέο έργο 
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καθορίσει κάνοντας κλικ στο κουµπί ( ), που βρίσκεται δίπλα από το όνοµα του 

αρχείου. Η λειτουργία αυτή µπορεί να χρησιµοποιηθεί και για την εισαγωγή ενός έργου 

από άλλο υπολογιστή. 

 

Εικόνα 2.2 

Αν το αρχείο του έργου υπάρχει ήδη στο δίσκο, βγαίνοντας από το παράθυρο 

ορισµού νέου έργου, η Ταχυµετρία ενηµερώνει το χρήστη και ρωτάει αν θέλει να το 

χρησιµοποιήσει σαν αρχείο (βάση δεδοµένων) για το νέο έργο που δηµιούργησε (Εικόνα 

2.3). Αν για παράδειγµα, το αρχείο του έργου έχει µεταφερθεί από έναν άλλο 

υπολογιστή, η Ταχυµετρία θα σας ενηµερώσει µε αυτό το µήνυµα. 

 

Εικόνα 2.3 

Η χρήση του κάθε στοιχείου του έργου παρουσιάζεται παρακάτω: 

Κλίµακα σχεδίασης  Χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό των ανεκτών 
σφαλµάτων σύµφωνα µε το Π.∆. 696/74, καθώς και των 
διαστάσεων στοιχείων σχεδίασης (π.χ. ύψος γραµµάτων) 

Τύπος εδάφους Χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό των ανεκτών 
σφαλµάτων σύµφωνα µε το Π.∆. 696/74 

Φάκελος Εργασίας Χρησιµοποιείται σαν προεπιλεγµένος φάκελος κατά την 
αναζήτηση αρχείων 

Σύστηµα προβολής, Μέσο Χ 
Περιοχής 

Χρησιµοποιούνται για τον υπολογισµό της κλίµακας 
χαρτογραφικής προβολής k.  

Μέσο υψόµετρο περιοχής, 
Συντελεστής διάθλασης, 

Χρησιµοποιούνται για τον υπολογισµό των οριζοντίων 
αποστάσεων και υψοµετρικών διαφορών από τις 



 Κεφ. 3 «Έργο» • Σελίδα 9/97 
 

Ακτίνα γεωειδούς κεκλιµένες αποστάσεις που καταγράφονται 
 

Τα συστήµατα προβολής που υποστηρίζονται είναι: 

• Τοπικό σύστηµα αναφοράς. ∆εν υπολογίζεται καµία διόρθωση λόγω 

χαρτογραφικής προβολής, δηλαδή η κλίµακα Κ είναι 1 και δεν υπολογίζεται 

διόρθωση λόγω υψοµέτρου. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί για οποιαδήποτε 

ανεξάρτητη τοπογραφική εργασία µικρής κλίµακας.  

• Hatt. Ο συντελεστής κλίµακας K είναι 1. Υπολογίζεται διόρθωση της 

χαρτογραφικής κλίµακας λόγω µέσου υψοµέτρου περιοχής.  

• UTM, ΕΜΠ 3°, ΕΓΣΑ ’87. Ο συντελεστής κλίµακας υπολογίζεται σύµφωνα 

µε το µέσο Χ της περιοχής για το κάθε σύστηµα. Υπολογίζεται επιπλέον 

διόρθωση της χαρτογραφικής κλίµακας λόγω του µέσου υψοµέτρου της 

περιοχής. 

Σχετικά µε τον υπολογισµό της κλίµακας χαρτογραφικής προβολής Κ, µπορεί να 

πληκτρολογηθεί είτε απευθείας το Κ, είτε το µέσο Χ της περιοχής – και εποµένως να 

υπολογιστεί το Κ – ή πατώντας το κουµπί  να δοθεί ένα αρχείο που περιέχει 

συντεταγµένες σηµείων και να υπολογιστεί από αυτές το µέσο Χ και τελικά το Κ. Η 

λειτουργία αυτή ενεργοποιείται µόνο για τα UTM, ΕΜΠ 3° και ΕΓΣΑ ’87. 

Όταν οριστεί το τρέχον έργο, ενεργοποιούνται και τα υπόλοιπα κουµπιά του 

προγράµµατος, όπως και τέσσερα επιπλέον µενού. 

Όταν υπάρχουν πολλά έργα, εµφανίζονται στο παράθυρο της διαχείρισης έργων το 

ένα κάτω από το άλλο. Κάνοντας κλικ στο αντίστοιχο έργο, στο κάτω µέρος της οθόνης 

εµφανίζονται τα στοιχεία του, τα οποία µπορούν να τροποποιηθούν κάνοντας κλικ στο 

κουµπί «∆ιόρθωση Έργου». Στη περίπτωση που ο αριθµός των έργων είναι µεγάλος, τότε 

µπορεί να χρησιµοποιηθεί η επιλογή «Εµφάνιση µόνο των 5 τελευταίων έργων», οπότε, 

εµφανίζονται µόνο τα 5 τελευταία έργα χωρίς να διαγράφονται τα προηγούµενα. 
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3. Επικοινωνία µε το AutoCAD ™  

Το πρόγραµµα Ταχυµετρία, έχει τη δυνατότητα αµφίδροµης επικοινωνίας µε το 

AutoCAD ™, ώστε να ενηµερώνεται αλλά και να ενηµερώνει σχέδια (Drawings). Επιπλέον, 

έχει τη δυνατότητα ενηµέρωσης της βάσης δεδοµένων ενός Project, του AutoDesk Land 

Development Desktop ™.  

Η επικοινωνία µε το AutoCAD είναι ένα στοιχείο που εµφανίζεται σε πολλές 

λειτουργίες του προγράµµατος και σε όλες στηρίζεται στην ίδια αρχή: Πρέπει να έχει 

αντιστοιχηθεί ένα AutoCAD και ένα Drawing στην Ταχυµετρία. Όταν κληθεί για πρώτη 

φορά µία εντολή που χρησιµοποιεί το AutoCAD, η Ταχυµετρία ελέγχει αν υπάρχει κάποιο 

AutoCAD ανοικτό. Αν υπάρχει, πραγµατοποιεί µόνο του την αντιστοιχία (στη περίπτωση 

που είναι πολλά AutoCAD ανοικτά, η επιλογή γίνεται τυχαία). Στη συνέχεια, ελέγχει αν 

υπάρχουν κάποια(ο) Drawings ανοικτά, και προχωρά στην αντιστοίχηση του 

προγράµµατος µε το τρέχον σχέδιο. Αντίστοιχα, ελέγχεται αν είναι ανοικτό το Land 

Development Desktop, και πραγµατοποιεί την αντιστοίχηση µε το τρέχον Project. 

Αν δεν υπάρχει κάποιο AutoCAD ανοικτό, το πρόγραµµα, ρωτάει το χρήστη αν 

πρέπει να το ανοίξει, και αφού ανοίξει, επαναλαµβάνεται η προηγούµενη διαδικασία. 

Από τη στιγµή που πραγµατοποιηθούν οι αντιστοιχήσεις µε το AutoCAD και το 

Land Development Desktop, δεν µπορούν να µεταβληθούν. Μπορεί όµως να µεταβληθεί 

η αντιστοίχηση του σχεδίου (Drawing), µέσα από την επιλογή «Αντιστοίχηση σχεδίου», 

του µενού «Εργαλεία Σχεδίασης» , οπότε εµφανίζεται το παράθυρο της Εικόνα 3.1, στο 

οποίο προτρέπεται ο χρήστης να επιλέξει το σχέδιο το οποίο θέλει να αντιστοιχήσει. Στο 

ίδιο παράθυρο µπορεί να δηµιουργήσει ένα νέο σχέδιο και να εργαστεί επάνω σ’ αυτό. 

 

Εικόνα 3.1 

Η προτεινόµενη διαδικασία (η οποία όµως µπορεί να παραβλεφθεί από τον έµπειρο 

χρήστη), πριν την ενεργοποίηση οποιασδήποτε εντολής που έχει να κάνει µε το AutoCAD, 

είναι το καταρχήν άνοιγµα του AutoCAD (είτε από τη διαδικασία των Microsoft Windows 

™, είτε απευθείας από την αντιστοίχηση του προγράµµατος µε το AutoCAD), και στη 
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συνέχεια η πραγµατοποίηση της αντιστοιχίας µε κάποιο σχέδιο ή το LDD, µέσω των 

εντολών του µενού «Εργαλεία Σχεδίασης» (Εικόνα 3.2) 

  

Εικόνα 3.2 

 

1ο βήµα: Άνοιγµα του AutoCAD (αν 
δεν υπάρχει άλλο AutoCAD ανοικτό) 
και πραγµατοποίηση της αντιστοιχίας 

2ο βήµα: Αντιστοίχηση σχεδίου 

3ο βήµα: Αντιστοίχηση AutoDesk 
LDD (δεν είναι απαραίτητο) 
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4. Εισαγωγή Μετρήσεων  

Αφού οριστεί το έργο, το επόµενο βήµα είναι η εισαγωγή µετρήσεων από το 

καταγραφικό. Οι τύποι οργάνων που υποστηρίζονται είναι: 

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ (extension) ΤΥΠΟΣ ΟΡΓΑΝΟΥ 
*.GSI, *.RD, *.TCR, *.TCT LEICA 

*.TXT, *.CR1, *.GTS TOPCON 
*.NIK, *.400, *.ARX NIKON 

*.SDR, *.RAW SOKIA 
*.DAT, *.DC TRIMBLE 

*.JOB GEODIMETER 
*.PEN PENTAX 
*.FOI FOIF 
*.NTT SOUTH 
*.MTY Αρχεία MTY 

 

Επιπλέον, η Ταχυµετρία παρέχει έναν οδηγό εισαγωγής αρχείων (Wizard), µε τη 

βοήθεια του οποίου, ο χρήστης µπορεί να «διδάξει» στο πρόγραµµα πως να διαβάζει 

οποιοδήποτε τύπο καταγραφικού 

4.1. Εισαγωγή µετρήσεων από υπάρχοντα καταγραφικά 

Η εισαγωγή µετρήσεων πραγµατοποιείται από την επιλογή «Εισαγωγή Αρχείου 

Μετρήσεων», του µενού «Αρχείο» (Εικόνα 4.1) 

 

Εικόνα 4.1 

Αν το καταγραφικό υποστηρίζεται εξαρχής, ή έχει ήδη διδαχθεί ο τρόπος εισαγωγής 

του στο πρόγραµµα, τότε ο τύπος του αρχείου εµφανίζεται στο κάτω µέρος του 

παράθυρου επιλογής αρχείου (Εικόνα 4.2). Επιλέγοντας τον τύπο, εµφανίζονται τα 

αντίστοιχα αρχεία στο επάνω µέρος του παραθύρου.  

 

Εικόνα 4.2 
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ: Ο τρόπος 

εισαγωγής ενός αρχείου εξαρτάται από την επέκτασή του ονόµατός του (extension). Για 

παράδειγµα, αν το αρχείο που εισάγεται είναι TOPCON και έχει το extension *.GSI, τότε η 

Ταχυµετρία θα προσπαθήσει να το εισάγει σαν να ήταν αρχείο LEICA µε τελικό 

αποτέλεσµα να µη µπορέσει να το εισάγει σωστά. Αν θέλετε να εισάγετε ένα αρχείο 

τύπου π.χ. GSI, του οποίου η επέκταση δεν είναι GSI, απλά αλλάξτε την επέκτασή του 

χρησιµοποιώντας τον Windows Explorer. Πριν µετονοµάσετε την επέκταση (extension) 

ενός αρχείου, βεβαιωθείτε ότι οι επεκτάσεις των αρχείων εµφανίζονται στον Windows 

Explorer του υπολογιστή σας. Αυτό µπορεί να γίνει ανοίγοντας τον Windows Explorer και 

στη συνέχεια από το µενού “Tools” επιλέξτε “Folder Options”, µετά “View” και 

απενεργοποιήστε το “Hide extensions for known file types” (σε Ελληνικά Windows, 

αντίστοιχα, «Εργαλεία», «Επιλογές Φακέλων», «Προβολή» και απενεργοποιήστε το 

«Απόκρυψη επεκτάσεων για γνωστούς τύπους αρχείων»).  

Σε περίπτωση που θέλετε να δείτε την αντιστοίχηση των επεκτάσεων των αρχείων 

µε τα όργανα που υποστηρίζονται επιλέξτε το «Επιλογή format και εισαγωγή αρχείου 

µετρήσεων» από το µενού «Εισαγωγή Μετρήσεων» (Εικόνα 4.3). Στη συνέχεια 

εµφανίζεται το παράθυρο Εικόνα 4.4, όπου παρουσιάζονται ενδεικτικά αρχεία για κάθε 

τύπο διαφορετικού format. Αφού επιλεχθεί το κατάλληλο format, στη συνέχεια, 

εµφανίζεται πάλι η Εικόνα 4.2 έχοντας όµως επιλεχθεί η αντίστοιχη επέκταση αρχείου. 

 

Εικόνα 4.3 

 

Εικόνα 4.4 

Ειδικά για τα αρχεία Leica, η επιλογή F4(OLA) του οργάνου αντιστοιχεί στο 

extension TCT, δηλαδή, κατεβάζοντας ένα αρχείο από το όργανο µε τη µορφή F4(OLA), 

στη συνέχεια πρέπει να του αλλάξετε το extension σε TCT. 

Αµέσως µετά την επιλογή του αρχείου, το πρόγραµµα, εισάγει τις µετρήσεις στο 

έργο, υπολογίζει οριζόντιες αποστάσεις, υψοµετρικές διαφορές, µέσους όρους Aller – 
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Retour σκοπεύσεων και γωνιών και πραγµατοποιεί προσωρινή επίλυση πολυγωνοµετρίας. 

Όλα τα στοιχεία που εισάγονται στο έργο, αποθηκεύονται σε αυτό ανεξάρτητα από τα 

αρχεία των καταγραφικών. Έτσι η εισαγωγή ενός αρχείου απαιτείται να γίνει µόνο µία 

φορά. 

Με την επιλογή του αρχείου, το πρόγραµµα, εισάγει τις µετρήσεις στο έργο, 

υπολογίζει οριζόντιες αποστάσεις, υψοµετρικές διαφορές, µέσους όρους Aller – Retour 

σκοπεύσεων και γωνιών και πραγµατοποιεί προσωρινή επίλυση πολυγωνοµετρίας. Όλα τα 

στοιχεία που εισάγονται στο έργο, αποθηκεύονται σε αυτό ανεξάρτητα από τα αρχεία των 

καταγραφικών. Έτσι η εισαγωγή ενός αρχείου απαιτείται να γίνει µόνο µία φορά. 

Όταν ολοκληρωθεί η εισαγωγή κάποιου αρχείου, ο χρήστης µπορεί να επιλέξει να 

εισάγει ένα δεύτερο, τρίτο κ.ο.κ. αρχείο. ∆εν υπάρχει περιορισµός στον αριθµό των 

αρχείων ή σηµείων που µπορούν να εισαχθούν σε κάποιο έργο. ∆εν υπάρχει επίσης 

περιορισµός όσον αφορά τους τύπους των αρχείων. Μπορούν δηλαδή να εισαχθούν στο 

ίδιο έργο µετρήσεις που προέρχονται από διαφορετικά όργανα. 

Σηµαντικό είναι επίσης να επισηµανθεί ότι η Ταχυµετρία αποθηκεύει και τη µορφή 

του αρχικού αρχείου, έτσι ώστε να µπορεί να εξάγει ή να εκτυπώσει τα raw data του 

κάθε έργου. 

4.1.1. Έλεγχοι Εισαγωγής Μετρήσεων 

Χρησιµοποιώντας τα εισαχθέντα και υπολογισµένα στοιχεία η Ταχυµετρία, 

πραγµατοποιεί µία σειρά από ελέγχους, τα αποτελέσµατα των οποίων παρουσιάζονται 

στον χρήστη αµέσως µετά την εισαγωγή του αρχείου (Εικόνα 4.5), µαζί µε κάποια 

στατιστικά στοιχεία για το σύνολο του έργου. Τα αποτελέσµατα αυτά (όπως και τα 

περισσότερα παράθυρα του προγράµµατος) µπορούν να εκτυπωθούν κάνοντας κλικ στο 

κουµπί της εκτύπωσης ( ) ή να αποθηκευτούν στο MS Excel πατώντας το κουµπί ( ). 

 

Εικόνα 4.5 
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Οι έλεγχοι που πραγµατοποιούνται είναι οι παρακάτω: 

1. Έλεγχος ΙΙ θέσης τηλεσκοπίου για τα ταχυµετρικά. Αν βρεθεί ένα 

ταχυµετρικό που έχει σκοπευθεί στη ΙΙ θέση τηλεσκοπίου, το πρόγραµµα εµφανίζει 

ένα σχετικό µήνυµα για να ενηµερώσει τον χρήστη και παράλληλα ρωτάει αν επιθυµεί 

να διορθώσει αυτή τη µέτρηση (οριζόντια και κατακόρυφη περιστροφή οργάνου). 

2. Έλεγχος αρίθµησης (ετικέτας) ταχυµετρικών. Το πρόγραµµα µπορεί να 

διαχειριστεί πολλά σηµεία µε το ίδιο όνοµα (π.χ. το ταχυµετρικό σηµείο 14, µπορεί να 

υπάρχει δύο φορές στο αρχείο καταγραφής). Εντούτοις, και για την αποφυγή 

προβληµάτων που µπορεί να παρουσιαστούν κατά την απόδοση των µετρήσεων, 

ενηµερώνεται σχετικά ο χρήστης. 

3. Έλεγχος ακρίβειας αποστάσεων. Ελέγχονται οι οριζόντιες αποστάσεις και 

υψοµετρικές διαφορές όλων των Aller – Retour σκοπεύσεων σε σχέση µε τις 

προδιαγραφές του Π.∆. 696/74. Αν κάποια µέτρηση βρεθεί εκτός προδιαγραφών, 

ενηµερώνεται σχετικά ο χρήστης. 

4. Έλεγχος ακρίβειας γωνιοµετρήσεων. Ελέγχονται όλες οι οριζόντιες γωνίες (Ι 

- ΙΙ θέση, µέτρηση σε περιόδους, πολλαπλά στησίµατα στην ίδια στάση), σε σχέση µε 

τις προδιαγραφές του Π.∆. 696/74. Αν κάποια γωνία βρεθεί εκτός προδιαγραφών, 

ενηµερώνεται σχετικά ο χρήστης. 

5. Έλεγχος δυνατότητας επίλυσης πολυγωνοµετρίας. Από την προσωρινή 

επίλυση πολυγωνοµετρίας, βρίσκονται τα σηµεία που δε µπορούν να προσδιοριστούν 

χρησιµοποιώντας τις υπάρχουσες µετρήσεις. 

6. Έλεγχος δυνατότητας επίλυσης ταχυµετρικών. Χρησιµοποιώντας τη 

προσωρινή επίλυση πολυγωνοµετρίας, το πρόγραµµα καθορίζει ποια ταχυµετρικά 

µπορούν να λυθούν και ποια όχι. 

4.1.2. Προσωρινή Επίλυση Πολυγωνοµετρίας 

Όσον αφορά τη προσωρινή επίλυση πρέπει να επισηµανθούν τα εξής σηµεία: 

• Η Ταχυµετρία, χρησιµοποιεί δύο κυρίως πίνακες συντεταγµένων. Έναν πίνακα 

προσωρινών και έναν πίνακα τελικών συντεταγµένων πολυγωνοµετρικών και 

τριγωνοµετρικών σηµείων. Πριν από κάθε προσωρινή επίλυση, διαγράφονται οι τυχόν 

εγγραφές που υπάρχουν στον πίνακα προσωρινών συντεταγµένων και αντιγράφονται σε 

αυτόν οι εγγραφές του πίνακα (τελικών) συντεταγµένων τριγωνοµετρικών και 

πολυγωνοµετρικών, ώστε οι προσωρινές επιλύσεις να ενηµερώνονται από τις τελικές 

συντεταγµένες. 

• Για να πραγµατοποιηθεί η προσωρινή επίλυση πρέπει να υπάρχουν συντεταγµένες 

τουλάχιστο δύο σηµείων. Έτσι πριν γίνει η εισαγωγή των µετρήσεων, καλό είναι να 
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υπάρχουν αυτές οι συντεταγµένες στον πίνακα (τελικών) συντεταγµένων 

τριγωνοµετρικών και πολυγωνοµετρικών. 

Αν κατά την εισαγωγή των µετρήσεων διαπιστωθεί ότι δεν υπάρχουν συντεταγµένες για 

τουλάχιστο δύο τριγωνοµετρικά ή πολυγωνοµετρικά σηµεία, εµφανίζεται το παράθυρο 

διαλόγου όπως στην Εικόνα 4.6.  

 

Εικόνα 4.6 

• Αν επιλεχθεί η πρώτη περίπτωση (επιλογή αρχείου), αρχίζει η διαδικασία 

εισαγωγής αρχείου συντεταγµένων (περισσότερες πληροφορίες στη 

παράγραφο 6.1.1.).  

• Αν επιλεχθεί η δεύτερη περίπτωση, κάνοντας κλικ επάνω σε µία στάση, 

εµφανίζονται οι στάσεις που έχουν σκοπευθεί από αυτή και µπορούν να 

ληφθούν σαν αφετηρίες της. Στη συνέχεια πρέπει να καθοριστούν οι 

συντεταγµένες της στάσης (προεπιλεγµένα στο 1000,1000,100) και η 

διεύθυνση της πλευράς που σχηµατίζει η στάση µε την αφετηρία της, οπότε, 

η Ταχυµετρία υπολογίζει τις συντεταγµένες που παίρνει η αφετηρία. 

• Αν επιλεχθεί η τρίτη περίπτωση, το πρόγραµµα θέτει την πρώτη στάση του 

αρχείου στη θέση 1000,1000,100 το σηµείο που έχει σκοπευθεί σαν 

αφετηρία του στη διεύθυνση του βορά (π.χ. 1000, 1058.498, 100) και στη 

συνέχεια, αν είναι δυνατό, επιλύει όλα τα υπόλοιπα σηµεία σύµφωνα µε 

αυτές τις συντεταγµένες. 

• Οι συντεταγµένες που υπολογίζονται από την προσωρινή επίλυση αποθηκεύονται 

στον πίνακα προσωρινών συντεταγµένων (Κεφ. 6). 
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4.2. Οδηγός Εισαγωγής µετρήσεων (Wizard) 

Στη περίπτωση που ο τύπος του αρχείου καταγραφής δεν είναι ο γνωστός, ο 

χρήστης πρέπει να εκτελέσει τον οδηγό εισαγωγής µετρήσεων (Εικόνα 4.7) 

 

Εικόνα 4.7 

Σαν παράδειγµα θα χρησιµοποιηθεί το αρχείο το οποίο προκύπτει από το όργανο 

TOPCON GTS 6B. Στην αρχική οθόνη του οδηγού εισαγωγής (Εικόνα 4.8), πρέπει να 

επιλεχθεί το αρχείο του καταγραφικού και να δηλωθεί ο τύπος του. Όταν επιλεχθεί το 

αρχείο, στο επάνω µέρος του παραθύρου εµφανίζονται τα περιεχόµενα του αρχείου και 

παραµένουν εκεί σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του οδηγού εισαγωγής. 

Το πρόγραµµα πραγµατοποιεί την αντιστοιχία του τύπου του καταγραφικού 

χρησιµοποιώντας την προέκταση του ονόµατός του. Έτσι στη συγκεκριµένη περίπτωση 

που η προέκταση του αρχείου είναι “cr1”, όταν µελλοντικά εισαχθεί ένα αρχείο µε αυτή 

την προέκταση, το πρόγραµµα θα χρησιµοποιήσει τις παραµέτρους που έχουν τεθεί στον 

οδηγό εισαγωγής. 

 

Εικόνα 4.8 

Τα επόµενα βήµατα και οι απαραίτητες ενέργειες φαίνονται στις εικόνες 4.6, 4.7, 

4.8, 4.9 και 4.10 

Κάντε κλικ για να επιλέξετε 
το αρχείο που θα εισαχθεί 

Γράψτε τον τύπο του 
οργάνου 
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Εικόνα 4.9 

 

Εικόνα 4.10 

 

Εικόνα 4.11 

Επιλέγεται όταν η κάθε καταγραφή είναι σε 
µία γραµµή (όπως είναι στο παράδειγµα) 

Θα επιλεγόταν 
αν το αρχείο 
είχε τη µορφή: 
S 
T1 
1.092 
D 
T40 
0.000 
0.0000 
91.4500 
... 
... 

Αν υποστηρίζονται αλφαριθµητικοί χαρακτήρες το 
πρόγραµµα ξεχωρίζει την πολυγωνοµετρία από την 
ταχυµετρία χρησιµοποιώντας τους αντίστοιχους 
χαρακτήρες (π.χ. “S” ή “ST”), που καθορίζονται 
στις γενικές παραµέτρους του προγράµµατος. Στην 
περίπτωση που δεν υποστηρίζονται αλφαριθµητικά, 
δεσµεύεται µία χιλιάδα αριθµών (π.χ. την 8000) οι 
οποίοι λαµβάνοντα σαν πολυγωνοµετρικά. 

Θα επιλεγόταν, αν η µέτρηση σε ταχυµετρικό 
είχε σαν πρώτο στοιχείο το “D”, και  σε 
πολυγωνοµετρικό, π.χ. το “T” 

 

Ο χαρακτήρας 
“S”, ο οποίος 
βρίσκεται 
µπροστά από 
την εγγραφή 
που δηλώνει 
αλλαγή 
στάσης 

Ο χαρακτήρας 
“D”, ο οποίος 
βρίσκεται 
µπροστά από 
την κάθε 
εγγραφή 
µέτρησης 

Ο χαρακτήρας που 
διαχωρίζει τα πεδία της 
κάθε εγγραφής. 
Στη συγκεκριµένη 
περίπτωση είναι το 
(Space Bar). 

Επιλέγεται όταν υπάρχουν εγγραφές τις 
οποίες δεν µπορεί να χρησιµοποιήσει το 
πρόγραµµα. Π.χ. Την παρακάτω εγγραφή 
που έχει τις συντεταγµένες της στάσης S1: 
C   S1     1000.000    1000.000   100.000 

Ο χαρακτήρας ο οποίος βρίσκεται µπροστά 
από την κάθε εγγραφή µέτρησης 
πολυγωνοµετρικού. Χρησιµοποιείται µόνο 
όταν υπάρχει διαφοροποίηση στον τρόπο 
καταγραφής ταχυµετρίας – 
πολυγωνοµετρίας (προηγούµενο βήµα). 

Χρησιµοποιούνται µόνο όταν 
υπάρχει διαφοροποίηση στον τρόπο 
καταγραφής ταχυµετρίας – 
πολυγωνοµετρίας 

Περιγραφή 
της 
εγγραφής 
µέτρησης. 1η 

είναι η 
ετικέτα του 
σηµείου, 
µετά το Υ.Σ., 
η οριζόντια 
γωνία, το 
αζιµούθιο και 
τελευταία η 
κεκλιµένη 
απόσταση 

 

Περιγραφή της 
εγγραφής 
αλλαγής στάσης. 
1η είναι η ετικέτα 
και µετά το Υ.Ο. 
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Εικόνα 4.12 

 

Εικόνα 4.13 

Στην περίπτωση που συµβεί κάποιο λάθος στην παραπάνω διαδικασία, υπάρχει η 

δυνατότητα διόρθωσης των στοιχείων του οργάνου, απλά επιλέγοντας στο πρώτο βήµα 

το ίδιο αρχείο (ή ένα άλλο του ίδιου τύπου). Το πρόγραµµα τότε θα ρωτήσει αν θέλετε 

να επέµβετε στις παραµέτρους που έχετε ορίσει και θα συνεχίσει όπως και 

προηγουµένως. 

Το λάθος µπορεί να εντοπιστεί είτε κατά την επεξεργασία του αρχείου είτε κατά 

την εισαγωγή του. Αν οι παράµετροι έχουν οριστεί λάθος υπάρχει περίπτωση να 

παρουσιαστεί το παρακάτω µήνυµα (Εικόνα 4.14). 

 

Εικόνα 4.14 

Μεταβλητές του οργάνου 
και του καταγραφικού 
που επηρεάζουν τους 
υπολογισµούς 
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4.3. Πληκτρολόγηση µετρήσεων 

Όταν οι µετρήσεις δεν έχουν αποθηκευτεί σε κάποιο καταγραφικό µπορούν να 

πληκτρολογηθούν επιλέγοντας την «Πληκτρολόγηση Μετρήσεων» από το µενού 

«Αρχείο» (Εικόνα 4.15).  

 

Εικόνα 4.15 

Μετά την εκτέλεση της εντολής δηµιουργείται ένα αρχείο µε το όνοµα «Από 

πληκτρολόγηση µετρήσεων», µε ένα στήσιµο σε στάση (στην S1) και µία µέτρηση (στην 

S0). Στη συνέχεια, ανοίγει το παράθυρο επεξεργασίας µετρήσεων, όπου ούτως ή άλλως 

υπάρχει η δυνατότητας προσθήκης επιπλέον µετρήσεων. Περισσότερες πληροφορίες 

σχετικά µε την πληκτρολόγηση µετρήσεων υπάρχουν στις παραγράφους 5.1 και 5.2.2. 
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5. Επεξεργασία Μετρήσεων  

Η επεξεργασία των µετρήσεων πραγµατοποιείται ανοίγοντας το αντίστοιχο 

παράθυρο από το µενού «Επεξεργασία» (Εικόνα 5.1). 

 

Εικόνα 5.1 

Το παράθυρο της επεξεργασίας έχει τη µορφή της Εικόνα 5.2. Σε αυτό το 

παράθυρο πραγµατοποιείται η διόρθωση και οι έλεγχοι ποιότητας των µετρήσεων.  

 

Εικόνα 5.2 

5.1. Η Χρήση των φύλλων εργασίας για την επεξεργασία και 

διόρθωση των µετρήσεων 

Χρησιµοποιώντας την αναπτυσσόµενη λίστα στο επάνω µέρος της οθόνης, µπορεί 

να επιλεχθεί ένα συγκεκριµένο αρχείο ή όλα τα αρχεία µαζί. Σηµειώνεται για ακόµα µία 

φορά ότι όταν εισαχθούν οι µετρήσεις στο έργο, δεν είναι απαραίτητη η φυσική ύπαρξη 

του αρχείου από το οποίο πραγµατοποιήθηκε η εισαγωγή. Ο διαχωρισµός των µετρήσεων 

στα αρχεία από τα οποία προέρχονται γίνεται καθαρά για λόγους ευελιξίας και 

διευκόλυνσης της χρήσης. 

Ακριβώς κάτω από την αναπτυσσόµενη λίστα βρίσκεται το φύλλο εργασίας µε τα 

στοιχεία του κάθε σταθµού. Τα στοιχεία αυτά (ετικέτα στάσης, ετικέτα αφετηρίας, ύψος 

Κάντε κλικ για να επιλέξετε το 
αρχείο που θα επεξεργασθείτε 

Πίνακας στάσεων από τις οποίες 
έχουν ληφθεί µετρήσεις 
(Σταθµών). Αλλάζοντας γραµµή, 
αλλάξει και ο πίνακας µετρήσεων 

Πίνακας µετρήσεων από τον 
Σταθµό. Υπάρχουν οι 
πρωτογενείς µετρήσεις και οι 
υπολογισµένες οριζόντιες 
αποστάσεις και υψοµετρικές 
διαφορές. 
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οργάνου και γωνία αφετηρίας), µπορούν να µεταβληθούν µεταφέροντας τον κέρσορα 

στο αντίστοιχο κελί και πληκτρολογώντας την νέα τιµή του. Η εργασία δηλαδή της 

επεξεργασία και διόρθωσης των µετρήσεων γίνεται σε ένα φύλλο εργασίας τύπου MS 

Excel.  

Όταν επιλεχθεί κάποιο κελί µπορεί να πληκτρολογηθεί µία νέα τιµή, και ο δείκτης 

 που βρίσκεται στα αριστερά του φύλλου εργασίας αλλάξει και παίρνει το σχήµα  

όπως φαίνεται στην Εικόνα 5.3, και υποδεικνύει ότι η συγκεκριµένη εγγραφή είναι υπό 

µεταβολή. Πατώντας ↵ µετά το τέλος της επεξεργασίας η γραµµή αποδέχεται τις 

µεταβολές που έκανε ο χρήστης και επανέρχεται στην προηγούµενη κατάσταση. Αν 

αλλάξει το ύψος οργάνου, το πρόγραµµα επανυπολογίζει της υψοµετρικές διαφορές όλων 

των σηµείων που επηρεάζονται. 

 

Εικόνα 5.3 

Το κυρίως φύλλο εργασίας όπου πραγµατοποιείται η διόρθωση των µετρήσεων 

φαίνεται στην Εικόνα 5.4. Κάθε γραµµή του φύλλου εργασίας είναι µία µέτρηση. Οι 6 

πρώτες στήλες (µέχρι και τη στήλη «Κωδικός»), εισάγονται απευθείας από το αρχείο 

µετρήσεων. Η 7η στήλη δείχνει αν η συγκεκριµένη µέτρηση αποτελεί µέτρηση 

πολυγωνοµετρίας – τριγωνισµού ή µέτρηση ταχυµετρίας.  

 

Εικόνα 5.4 

Στη περίπτωση µέτρησης σε ταχυµετρικό σηµείο, το κουτάκι της στήλης αυτής δεν 

είναι τσεκαρισµένο ( ). Αντίθετα αν η µέτρηση έχει γίνει σε πολυγωνοµετρικό ή 

τριγωνοµετρικό σηµείο, το κουτάκι έχει τη µορφή ( ). Στην ίδια περίπτωση, η γραµµή 

της µέτρησης περιλαµβάνει επιπλέον την περίοδό της (για γωνιοµετρήσεις), και τις 

διορθωµένες οριζόντιες αποστάσεις και υψοµετρικές διαφορές, που προκύπτουν ως οι 

µέσοι όροι των aller-retour µετρήσεων. 
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Το πρόγραµµα µπορεί να αναγνωρίσει το τύπο της κάθε µέτρησης ανάλογα µε τον 

τύπο του αρχείου καταγραφής (αν διαχωρίζονται οι µετρήσεις όπως στο παράδειγµα του 

προηγούµενου κεφαλαίου) ή από το όνοµα του κάθε σηµείου. Συγκεκριµένα, µία µέτρηση 

λαµβάνεται σαν µέτρηση σε πολυγωνοµετρικό ή τριγωνοµετρικό όταν ισχύει µία από τις 

παρακάτω συνθήκες: 

1) Το καταγραφικό διαχωρίζει τις µετρήσεις ταχυµετρίας από τις µετρήσεις 

πολυγωνοµετρίας και τριγωνισµού, οπότε σαν τριγωνοµετρικά και πολυγωνοµετρικά 

λαµβάνονται µόνο αυτά που έχουν την κατάλληλη επισήµανση. 

2) Όταν οι µετρήσεις ταχυµετρίας πολυγωνοµετρίας και τριγωνισµού είναι ίδιες και:  

a) ο τύπος του καταγραφικού υποστηρίζει αλφαριθµητικά στοιχεία. Η Ταχυµετρία 

αντιλαµβάνεται σαν στάσεις τα σηµεία που ξεκινούν από “S”, και σαν 

τριγωνοµετρικά τα σηµείου που ξεκινούν από “T”. Έτσι π.χ. µία µέτρηση στο 

σηµείο S12 λαµβάνεται σαν µέτρηση στο πολυγωνοµετρικό 12, ενώ µία µέτρηση 

στο σηµείο Τ2 λαµβάνεται σαν µέτρηση στο τριγωνοµετρικό 2. 

b) ο τύπος του καταγραφικού δεν υποστηρίζει αλφαριθµητικά στοιχεία. Η 

Ταχυµετρία αντιλαµβάνεται σαν στάσεις τα σηµεία που ξεκινούν από 8000, και 

σαν τριγωνοµετρικά τα σηµείου που ξεκινούν από 7000. Έτσι, π.χ. µία µέτρηση 

στο σηµείο 8012 λαµβάνεται σαν µέτρηση στο πολυγωνοµετρικό 12, ενώ µία 

µέτρηση στο σηµείο 7002 λαµβάνεται σαν µέτρηση στο τριγωνοµετρικό σηµείο 

2.  

Οι παραπάνω τιµές (S,T,8000,7000) µπορούν να αλλάξουν χρησιµοποιώντας τις 

παραµέτρους του προγράµµατος, οι οποίες εµφανίζονται κάνοντας κλικ στο εικονίδιο 

 της βασικής γραµµής εργαλείων, οπότε εµφανίζεται το παράθυρο της Εικόνα 5.5. 

 

Εικόνα 5.5 

Τροποποιώντας αυτές τις τιµές 
µπορείτε να αλλάξετε τη χιλιάδα των 
πολυγωνοµετρικών και 
τριγωνοµετρικών σηµείων 

Τροποποιώντας αυτές τις τιµές 
µπορείτε να αλλάξετε τους 
αλφαριθµητικούς χαρακτήρες των 
πολυγωνοµετρικών και 
τριγωνοµετρικών σηµείων 
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Υπενθυµίζεται ότι το αν υποστηρίζονται αλφαριθµητικοί χαρακτήρες ή όχι, 

ρυθµίζεται κατά την εκτέλεση του οδηγού εισαγωγής νέου τύπου αρχείου (παράγραφος 

4.2). Αν το πρόγραµµα για οποιοδήποτε λόγο έχει κάνει λάθος στην αναγνώριση του 

τύπου µίας µέτρησης, αυτό µπορεί να διορθωθεί κάνοντας απλά κλικ ώστε να αλλάξει η 

τιµή που έχει το αντίστοιχο κουτάκι ( , ). 

Η διόρθωση των µετρήσεων γίνεται επιλέγοντας την αντίστοιχη µέτρηση και 

πληκτρολογώντας τη νέα τιµή του συγκεκριµένου στοιχείου. Τα στοιχεία της µέτρησης 

που µπορούν να αλλάξουν τιµές είναι τα: ετικέτα σηµείου, ύψος σκόπευσης, οριζόντια και 

κατακόρυφη γωνία, κεκλιµένη απόσταση, κωδικός, αν είναι ή όχι πολυγωνοµετρικό και η 

περίοδος (µόνο για τις σκοπεύσεις σε πολυγωνοµετρικά – τριγωνοµετρικά). 

Πληκτρολογώντας µία νέα τιµή, ο δείκτης  που βρίσκεται στα αριστερά του 

φύλλου εργασίας αλλάξει και παίρνει το σχήµα  όπως φαίνεται στην Εικόνα 5.6, και 

υποδεικνύει ότι η συγκεκριµένη εγγραφή είναι υπό µεταβολή. Πατώντας ↵ µετά το τέλος 

της επεξεργασίας η γραµµή αποδέχεται τις µεταβολές που έκανε ο χρήστης και 

επανέρχεται στην προηγούµενη κατάσταση. Καθώς αλλάζει η τιµή ενός στοιχείου της 

µέτρησης, µεταβάλλονται και τα αντίστοιχα παραγόµενα στοιχεία (οριζόντια απόσταση, 

υψοµετρική διαφορά) – Εικόνα 5.7. Αν η διόρθωση γινόταν σε µέτρηση 

πολυγωνοµετρικού, θα µεταβαλλόταν αντίστοιχα και η διορθωµένη οριζόντια απόσταση 

και υψοµετρική διαφορά. 

 

Εικόνα 5.6 – Κατά τη µεταβολή 

 

Εικόνα 5.7 – Μετά τη µεταβολή 

Αν µία σκόπευση έχει γίνει χωρίς υψόµετρο, δηλαδή, µε άγνωστο ύψος σκόπευσης, 

τότε αυτό πρέπει να έχει τιµή «–99». Σε αυτή τη περίπτωση – όπως και στη περίπτωση 

µηδενικής κεκλιµένης απόστασης – η υψοµετρική διαφορά παίρνει την τιµή «9999» και το 

αντίστοιχο υψόµετρο (αν δεν προκύπτει από αλλού η υψοµετρική διαφορά) παίρνει την 

ίδια τιµή. Οι παραπάνω τιµές ρυθµίζονται στο φύλλο «Ταχυµετρία» των παραµέτρων 

(Εικόνα 5.8). Στη περίπτωση µετρήσεων σε πολυγωνοµετρικά – τριγωνοµετρικά, οι 
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στήλες «∆ιορθωµένες οριζόντιες αποστάσεις» και «∆ιορθωµένες υψοµετρικές διαφορές» 

προκύπτουν σαν µέσοι όροι όλων των µετρήσεων από τα σηµεία Si στις Sj και από τις Sj 

στις Si υπό τη συνθήκη ότι στη κάθε µέτρηση έχει υπολογιστεί σωστά η οριζόντια 

απόσταση και υψοµετρική διαφορά – δηλαδή υπάρχει κεκλιµένη απόσταση διάφορη του 

µηδενός και υπάρχει ύψος σκόπευσης διάφορο του –99. 

 

Εικόνα 5.8 

5.2. Τα Μενού Εντολών της Επεξεργασία Μετρήσεων 

Η επεξεργασία µετρήσεων έχει τέσσερα µενού εντολών, τα Αρχείο, Επεξεργασία 

µετρήσεων, Εργαλεία και Έλεγχοι. 

5.2.1. «Αρχείο»  

Χρησιµοποιώντας το µενού «Αρχείο» µπορούν να εκτελεσθούν οι παρακάτω 

εργασίες:  

1. Εξαγωγή Αρχικών Μετρήσεων. Εξάγει σε ένα εξωτερικό αρχείο τα Raw Data 

του κάθε αρχείου, δηλαδή τα δεδοµένα στη µορφή που εισάγονται από το 

καταγραφικό.  

2. Προεπισκόπηση - Εκτύπωση Αρχικών Μετρήσεων. Εκτυπώνει τα Raw Data 

όλων των αρχείων του έργου. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το 

παράθυρο εκτύπωσης υπάρχουν στην Εικόνα 5.9. 

3. Προεπισκόπηση - Εκτύπωση. Χρησιµοποιώντας αυτήν την επιλογή 

πραγµατοποιείται µία προεπισκόπηση της εκτύπωσης όλων των µετρήσεων του 

(Εικόνα 5.9). Στη συνέχεια ο χρήστης µπορεί να επιλέξει να κάνει zoom στις 

µετρήσεις, να τις εκτυπώσει σε ένα εκτυπωτή ή να εξάγει το αρχείο της 

εκτύπωσης σε µορφή text ή HTML. 
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Εικόνα 5.9 

4. Εξαγωγή στο MS Excel. Χρησιµοποιώντας αυτή την εντολή, εξάγονται οι 

µετρήσεις στο MS Excel. Η δυνατότητα αυτή της εξαγωγής των δεδοµένων στο 

MS Excel υπάρχει σε πολλές από τις οθόνες του προγράµµατος και λειτουργεί 

µόνο όταν είναι εγκατεστηµένο το MS Excel (97, 2000, XP) στον υπολογιστή 

όπου λειτουργεί η Ταχυµετρία. Κατά την εξαγωγή, ανοίγει ένα νέο MS Excel µε 

ένα νέο βιβλίο εργασίας (workbook), όπου η Ταχυµετρία µεταφέρει όλες τις 

µετρήσεις του Έργου. Το βιβλίο εργασίας είναι ανεξάρτητο από την Ταχυµετρία 

και αφού τελειώσει η εξαγωγή, µπορεί να αποθηκευτεί και να διαχειριστεί 

χρησιµοποιώντας όλες τις λειτουργίες του Excel. 

5. Έξοδος. Κλείνει το παράθυρο της διόρθωσης και επαναφέρει το πρόγραµµα 

στην αρχική του κατάσταση. 

5.2.2. «Επεξεργασία Μετρήσεων» 

Χρησιµοποιώντας το µενού «Επεξεργασία µετρήσεων» µπορούν να εκτελεσθούν οι 

εργασίες διαγραφής – εισαγωγής µέτρησης και νέου σταθµού, αποκοπής, αντιγραφής, 

επικόλλησης και εύρεσης. Συγκεκριµένα: 

1. ∆ιαγραφή µετρήσεων Αρχείου. Με αυτή την επιλογή µπορούν να διαγραφούν 

όλες οι µετρήσεις ενός αρχείου. Για να γίνει αυτό, πρέπει καταρχήν να έχει 

επιλεχθεί το αντίστοιχο αρχείο από την αναπτυσσόµενη λίστα των αρχείων. Αν 

είναι επιλεγµένα όλα τα αρχεία τότε εµφανίζεται το παράθυρο της Εικόνα 5.10. 

Χρησιµοποιήστε αυτό το κουµπί 
για να αλλάξετε το zoom της 
προεπισκόπησης 

Πατήστε αυτό το κουµπί για να 
εξάγετε το αρχείο σε µορφή 
text ή html 

Πατήστε αυτό το κουµπί για να εκτυπώσετε τις 
µετρήσεις. Αν και δε µπορείτε να επιλέξετε 
συγκεκριµένα αρχεία για εκτύπωση, µπορείτε να 
επιλέξετε τις σελίδες που θα τυπωθούν. 

Χρησιµοποιήστε αυτό το εργαλείο για να 
περιηγηθείτε στην προεπισκόπηση των σελίδων 
που θα τυπωθούν. 
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Αν έχει επιλεχθεί κάποιο αρχείο, το πρόγραµµα πριν προχωρήσει στη διαγραφή, 

ζητάει επιβεβαίωση από το χρήστη (Εικόνα 5.11). 

 

Εικόνα 5.10 

 

Εικόνα 5.11 

2. Αποκοπή. Χρησιµοποιώντας αυτήν την επιλογή και αφού ζητηθεί επιβεβαίωση 

από τη χρήστη,  διαγράφονται οι επιλεγµένες µετρήσεις (όχι ο σταθµός) και 

µεταφέρονται στο Clipboard. Στη συνέχεια µπορεί να χρησιµοποιηθεί η 

επικόλληση για να µεταφερθούν τα στοιχεία στον ίδιο ή σε άλλο σταθµό ή σε 

οποιοδήποτε άλλο πρόγραµµα (π.χ. Excel). Η εντολή αυτή όπως και οι επόµενες 

µπορούν να πραγµατοποιηθούν και µε πολλαπλή επιλογή σηµείων. 

3. Αντιγραφή. Μεταφέρονται τα στοιχεία των επιλεγµένων µετρήσεων στο 

Clipboard και στη συνέχεια µπορούν να επικολληθούν στην ίδιο ή σε άλλο 

σταθµό ή σε οποιοδήποτε άλλο πρόγραµµα (π.χ. Excel). 

4. Επικόλληση. Χρησιµοποιείται για να επικολληθούν οι µετρήσεις που 

αντιγράφηκαν ή αποκόπηκαν στον ίδιο ή σε άλλο σταθµό. Τα στοιχεία που θα 

επικολληθούν µπορούν επίσης να προέρχονται από το MS Excel, αρκεί οι στήλες 

της κάθε µέτρησης να περιέχουν τα στοιχεία που υπάρχουν και στον πίνακα 

µετρήσεων µε την ίδια ακριβώς σειρά. Ο συνδυασµός των τριών προηγούµενων 

εντολών µπορεί να χρησιµοποιηθεί κυρίως για τη µεταφορά µετρήσεων από µία 

στάση σε µία άλλη. Η ανάγκη αυτή µπορεί π.χ. να προκύψει αν στο ύπαιθρο, 

κατά τη µεταφορά του οργάνου από τη στάση S1 στη στάση S2, η εγγραφή 

αλλαγής στάσης γράφτηκε αφού λήφθηκαν τα πρώτα 5 σηµεία της S2, οπότε 

αυτά τα σηµεία θα εµφανίζονται ότι ανήκουν στην στάση S1 ενώ ανήκουν στη 

στάση S2. Χρησιµοποιώντας το συνδυασµό αποκοπής – επικόλλησης, αυτό το 

πρόβληµα µπορεί να ξεπεραστεί.  

5. Νέος Σταθµός (Εισαγωγή Σταθµού). Χρησιµοποιείται για να εισάγει έναν 

καινούργιο σταθµό στο τρέχον αρχείο. Αν είναι επιλεγµένα όλα τα αρχεία, ο 

σταθµός εισάγεται στο τελευταίο αρχείο. 



 Κεφ. 5 «Επεξεργασία Μετρήσεων» • Σελίδα 28/97 
 

6. ∆ιαγραφή Σταθµού. ∆ιαγράφει τον τρέχοντα σταθµό και όλες τις µετρήσεις 

σηµείων που έχουν ληφθεί από αυτόν. Πριν πραγµατοποιηθεί η διαγραφή, το 

πρόγραµµα ζητάει επικύρωση της εντολής από τον χρήστη. 

7. Εισαγωγή µέτρησης. ∆ηµιουργεί µία καινούργια µέτρηση στο τέλος του 

τρέχοντος σταθµού. Η µέτρηση αυτή µπορεί να τροποποιηθεί στη συνέχεια (για 

την περίπτωση που έχουν ληφθεί µετρήσεις χωρίς να έχουν καταγραφεί). Η 

λειτουργία αυτή (εισαγωγή µέτρησης) εκτελείται επίσης πατώντας ↵ όταν ο 

δείκτης βρίσκεται στην τελευταία µέτρηση της τρέχουσας στάσης και σε στήλη 

που βρίσκεται δεξιότερα από τη στήλη της κεκλιµένης απόστασης. 

8. ∆ιαγραφή µέτρησης. ∆ιαγράφει την τρέχουσα µέτρηση. Πριν πραγµατοποιηθεί 

η διαγραφή, το πρόγραµµα ζητάει επικύρωση της εντολής από τον χρήστη. 

9. Εύρεση µέτρησης. Εµφανίζεται το παράθυρο της Εικόνα 5.12, όπου ζητείται το 

όνοµα του σηµείου και προαιρετικά το όνοµα του σταθµού από τον οποίο έχει 

σκοπευθεί. Πατώντας ↵ ή κάνοντας κλικ στο «Εύρεση», το πρόγραµµα βρίσκει 

την µέτρηση ή ενηµερώνει το χρήστη ότι δεν υπάρχει. 

 

Εικόνα 5.12 

5.2.3. «Εργαλεία» 

Το µενού «Εργαλεία», περιλαµβάνει κυρίως εντολές για µαζικές αλλαγές στοιχείων 

των µετρήσεων όπως π.χ. το ύψος σκόπευσης και οι κωδικοί των σηµείων. Ακολουθεί 

αναλυτική περιγραφή: 

1. Μετατροπή αριθµητικών – αλφαριθµητικών. Η επιλογή αυτή είναι ανενεργή 

αν έχουν επιλεχθεί όλα τα αρχεία και ενεργοποιείται µόνο αν έχει επιλεχθεί 

κάποιο συγκεκριµένο αρχείο. Η εντολή µετατρέπει τους Α/Α των 

πολυγωνοµετρικών και τριγωνοµετρικών σηµείων από αλφαριθµητικά σε 

αριθµητικά και αντίστροφα. Έτσι π.χ., αν για ένα έργο έχει µετρηθεί η στάση 12 

από ένα όργανο που δεν υποστηρίζει αλφαριθµητικούς χαρακτήρες, θα έχει 

γραφτεί σαν 8012, ενώ αν έχει µετρηθεί από όργανο µε αλφαριθµητικούς 

χαρακτήρες θα έχει γραφτεί σαν S12 µε αποτέλεσµα το πρόγραµµα να µην 

αντιλαµβάνεται ότι πρόκειται για το ίδιο σηµείο. Το πρόβληµα αυτό µπορεί να 

ξεπεραστεί χρησιµοποιώντας την εντολή µετατροπής για κάποια από τα αρχεία 

(ανεξάρτητα από ποιο όργανο προέρχονται) ώστε να χρησιµοποιούν ενιαίο τρόπο 

εγγραφής των πολυγωνοµετρικών και τριγωνοµετρικών τους σηµείων. 
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2. Αλλαγή Αφετηρίας.  Η αλλαγή αφετηρίας πραγµατοποιείται για τον τρέχοντα 

σταθµό. Στο παράθυρο που εµφανίζεται (Εικόνα 5.13) υπάρχουν οι µετρήσεις 

προς τριγωνοµετρικά ή πολυγωνοµετρικά σηµεία που έχουν γίνει από αυτόν το 

σταθµό. Επιλέγοντας µία από αυτές τις µετρήσεις το πρόγραµµα αλλάζει την 

αφετηρία και τη γωνία αφετηρίας του σταθµού σύµφωνα µε την επιλογή που 

πραγµατοποιεί ο χρήστης. 

 

Εικόνα 5.13 

3. Εναλλαγή πρώτης και δεύτερης θέσης. Εκτελώντας αυτή την εντολή το 

πρόγραµµα πραγµατοποιεί µία αναστροφή – περιστροφή οργάνου στην τρέχουσα 

µέτρηση. 

4. Αλλαγή όλων των γωνιών ΙΙης σε Ιη Θέση. Η εντολή αυτή, για κάθε 

µέτρηση µε κατακόρυφη γωνία µεγαλύτερη από 200 grad πραγµατοποιεί 

αυτόµατα µία αναστροφή – περιστροφή οργάνου. 

5. Αλλαγή Ετικέτας Σηµείων. Η αλλαγή ετικέτας σηµείων χρησιµοποιείται για να 

αλλάξουν µαζικά οι ετικέτες των ταχυµετρικών σηµείων. Η εντολή αυτή µπορεί 

να εκτελεστεί µόνο όταν έχει επιλεχθεί µία µέτρηση σε ταχυµετρικό. Επιλέγοντάς 

την, το πρόγραµµα ρωτάει το χρήστη ποια είναι η νέα ετικέτα που θα πάρει το 

σηµείο που έχει επιλεχθεί. Στη συνέχεια ζητάει την ετικέτα του σηµείου µέχρι και 

το οποίο θα πραγµατοποιηθεί η αλλαγή. Στις εικόνες 5.15 και 5.15 φαίνονται οι 

παράµετροι που πρέπει να δοθούν στο πρόγραµµα ώστε τα σηµεία από 100 έως 

287 να αλλάξουν ετικέτες και να γίνουν 5100 έως 5287. 

 

Εικόνα 5.14 

 

Εικόνα 5.15 

6. Αλλαγή Κωδικών. Πραγµατοποιείται ακριβώς η ίδια λειτουργία µε την αλλαγή 

ετικέτας σηµείων ώστε να αλλάξει µαζικά η κωδικοποίηση µίας σειράς 

ταχυµετρικών σηµείων.  
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7. Αλλαγή Ύψους Σκόπευσης. Πραγµατοποιείται η ίδια λειτουργία µε τις δύο 

προηγούµενες εντολές ώστε να αλλάξει µαζικά το ύψος σκόπευσης µίας σειράς 

σηµείων. ∆ιαφέρει από τις προηγούµενες στο ότι µπορεί να αλλαχθεί το ύψος 

σκόπευσης µίας σειράς ταχυµετρικών τα οποία όµως έχουν σκοπευθεί από την 

ίδια στάση. 

8. Πρόσθεση σταθερής ποσότητας στις οριζόντιες γωνίες, στις 

κατακόρυφες γωνίες και στις κεκλιµένες αποστάσεις. Εκτελώντας µία από 

αυτές τις εντολές το πρόγραµµα προσθέτει µία σταθερή ποσότητα που ορίζει ο 

χρήστης (στις οριζόντιες ή κατακόρυφες γωνίες ή αποστάσεις) που ορίζει ο 

χρήστης σε όλες τις µετρήσεις που έχουν ληφθεί από τον τρέχοντα σταθµό. 

9. Επανυπολογισµός όλων των αποστάσεων. Η εντολή ενεργοποιείται σε 

επίπεδο αρχείου – δηλαδή πρέπει να έχει επιλεχθεί ένα αρχείο και όχι όλα τα 

αρχεία. Το πρόγραµµα επανυπολογίζει όλες τις οριζόντιες αποστάσεις και 

υψοµετρικές διαφορές που προκύπτουν από τις µετρήσεις του αρχείου. Επίσης 

υπολογίζει πάλι τους µέσους όρους από τις aller – retour σκοπεύσεις. 

5.2.4. «Έλεγχοι» 

Το µενού «Έλεγχοι», περιλαµβάνει εντολές για τον έλεγχο της ακρίβειας των 

µετρήσεων και τη δυνατότητα επίλυσης τους. Όλοι οι έλεγχοι γίνονται χρησιµοποιώντας 

όλα τα αρχεία ανεξάρτητα από την επιλογή που έχει γίνει στην αναπτυσσόµενη λίστα των 

αρχείων. Ακολουθεί αναλυτική περιγραφή: 

1. Χονδροειδή σφάλµατα. Οι έλεγχοι χονδροειδών σφαλµάτων εντοπίζουν 

µεγάλα σφάλµατα που παρουσιάζονται σε τοπογραφικές εργασίες και οφείλονται 

συνήθως σε λάθη στην ονοµασία των σηµείων που σκοπεύονται. Αναλυτικά οι 

χονδροειδείς έλεγχοι περιλαµβάνουν τα παρακάτω: 

a. Σκοπεύσεις στο ίδιο σηµεία. Βρίσκονται και παρουσίαζονται οι 

σκοπεύσεις από µία στάση στον εαυτό της (π.χ. από την S1 στην S1). 

Κάνοντας κλικ επάνω στην κάθε εγγραφή, η Ταχυµετρία µετακινεί το 

φύλλο εργασίας που περιλαµβάνει τις µετρήσεις και πηγαίνει στην 

αντίστοιχη εγγραφή. 

b. Πολλαπλές µετρήσεις αποστάσεων. Περιλαµβάνει  όλες τις allez-

retour µετρήσεις µε διαφορά από το µέσο όρο µεγαλύτερη των 20 cm. 

Κάνοντας κλικ επάνω στην κάθε εγγραφή, η Ταχυµετρία µετακινεί το 

φύλλο εργασίας που περιλαµβάνει τις µετρήσεις και πηγαίνει στην 

αντίστοιχη εγγραφή. 

c. Πολλαπλές µετρήσεις γωνιών. Περιλαµβάνει όλες τις µετρήσεις 

περιεχόµενων γωνιών (δηλαδή γωνιών µικρότερων των 200 grad που 
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σχηµατίζονται από σκοπεύσεις από ένα στήσιµο σε τουλάχιστο δύο 

τριγωνοµετρικά / πολυγωνοµετρικά σηµεία ) που διαφέρουν περισσότερο 

από 0.10 grad από το µέσο όρο τους. Κάνοντας κλικ επάνω στην κάθε 

εγραφή, η Ταχυµετρία µετακινεί το φύλλο εργασίας στο αντίστοιχο 

στήσιµο και χρωµατίζει µε κόκκινο χρώµα όσες µετρήσεις διευθύνσεων 

χρησιµοποιούνται στον υπολογισµό της προβληµατικής γωνίας. 

d. Μετρήσεις αποστάσεων σε σχέση µε συντεταγµένες. Περιλαµβάνει 

όλες τις σκοπεύσεις όπου η διαφορά µεταξύ της υπολογιζόµενης από τις 

µετρήσεις οριζόντιας απόστασης, µε την απόσταση που υπολογίζεται από 

τις συντεταγµένες των σηµείων (εφόσον αυτές υπάρχουν στον πίνακα 

συντεταγµένων), είναι µεγαλύτερη από 10 cm. Κάνοντας κλικ επάνω 

στην κάθε εγγραφή, η Ταχυµετρία µετακινεί το φύλλο εργασίας που 

περιλαµβάνει τις µετρήσεις και πηγαίνει στην αντίστοιχη εγγραφή. 

e. Μετρήσεις γωνιών σε σχέση µε συντεταγµένες. Περιλαµβάνει όλες 

τις µετρήσεις περιεχόµενων γωνιών όπου η διαφορά µεταξύ της 

υπολογιζόµενης από τις µετρήσεις γωνίας, µε την αντίστοιχη που 

υπολογίζεται από τις συντεταγµένες των σηµείων (εφόσον αυτές 

υπάρχουν στον πίνακα συντεταγµένων), είναι µεγαλύτερη από 0.10 grad. 

Κάνοντας κλικ επάνω στην κάθε εγραφή, η Ταχυµετρία µετακινεί το 

φύλλο εργασίας στο αντίστοιχο στήσιµο και χρωµατίζει µε κόκκινο χρώµα 

όσες µετρήσεις διευθύνσεων χρησιµοποιούνται στον υπολογισµό της 

προβληµατικής γωνίας. 

f. Μετρήσεις γωνιών σε κλείσιµο τριγώνου. Περιλαµβάνει όλα τα 

τρίγωνα που σχηµατίζονται από τις µετρήσεις και το άθροισµα των 

εσωτερικών γωνιών τους διαφέρει περισσότερο από 0.30 grad από τα 

200 grad. Στον επάνω πίνακα περιλαµβάνονται τα τρίγωνα, ενώ στον 

κάτω παρουσιάζονται µόνο οι µετρήσεις γωνιών που συµµετέχουν στον 

υπολογισµό του αθροίσµατος των γωνιών του επιλεγµένου τριγώνου. 

Κάνοντας κλικ επάνω στην κάθε εγγραφή, η Ταχυµετρία µετακινεί το 

φύλλο εργασίας στο αντίστοιχο στήσιµο και χρωµατίζει µε κόκκινο χρώµα 

όσες µετρήσεις διευθύνσεων χρησιµοποιούνται στον υπολογισµό της 

προβληµατικής γωνίας. 

2. Έλεγχος ετικέτας (αρίθµησης) ταχυµετρικών. Το πρόγραµµα ελέγχει αν 

υπάρχουν πολλαπλές σκοπεύσεις στο ίδιο ταχυµετρικό σηµείο και ειδοποιεί το 

χρήστη µε ένα µήνυµα (Εικόνα 5.16). Υπενθυµίζεται ότι η Ταχυµετρία µπορεί να 

διαχειριστεί πολλές σκοπεύσεις µε τον ίδιο αριθµό – απλά προειδοποιεί τον 

χρήστη για την περίπτωση που έχει γίνει λάθος. 
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Εικόνα 5.16 

3. Έλεγχος ακρίβειας αποστάσεων. Ο έλεγχος ακρίβειας αποστάσεων 

(οριζοντίων και υψοµετρικών διαφορών) γίνεται σύµφωνα µε τις προδιαγραφές 

που ορίζονται στο Π.∆. 696/74. Σύµφωνα µε αυτές η ακρίβεια µίας µέτρησης 

οριζόντιας απόστασης εξαρτάται από το µήκος της, την κλίµακα του έργου και 

τον τύπο του εδάφους (οµαλό – κεκλιµένο) – ο οποίος ορίζεται επίσης στο έργο 

(κεφάλαιο 2). Το παράθυρο που εµφανίζεται εκτελώντας αυτήν την εντολή 

φαίνεται στην Εικόνα 5.17 

  

Εικόνα 5.17 

Στη περίπτωση που ο χρήστης επιθυµεί να δώσει άλλα όρια ανεκτών σφαλµάτων, 

µπορεί να ενεργοποιήσει την επιλογή «Άλλο» να καθορίσει τις τιµές αυτών των 

σφαλµάτων και στη συνέχεια να πατήσει το κουµπί «Επανυπολογισµός» (Εικόνα 

5.18). 

Οι µετρήσεις µεταξύ των 8001 και 
8026 έχουν οριζοντιογραφικά 
σφάλµα µεγαλύτερο από αυτό που 
καθορίζεται από το Π.∆. 696/74 

Οι µετρήσεις µεταξύ των 8001 και 
8026 έχουν υψοµετρικά σφάλµα 
µεγαλύτερο από αυτό που 
καθορίζεται από το Π.∆. 696/74 
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Εικόνα 5.18 

Τα αποτελέσµατα αυτού του ελέγχου µπορούν να εκτυπωθούν πατώντας το 

κουµπί «Εκτύπωση» ή να εξαχθούν στο MS Excel. 

4. Έλεγχος ακρίβειας γωνιοµετρήσεων. Η ακρίβεια στις µετρήσεις οριζοντίων 

γωνιών πρέπει να είναι 0*2 σ± , όπου σ0, ο βαθµός απόδοσης του οργάνου, ο 

οποίος καθορίζεται στις παραµέτρους του προγράµµατος (Εικόνα 5.19). Για 

απόδοση οργάνου 0.0010 grad, η ακρίβεια των γωνιοµετρήσεων πρέπει να είναι 

0.0014 grad. 

 

Εικόνα 5.19 

Εκτελώντας τον έλεγχο γωνιοµετρήσεων εµφανίζεται το παράθυρο της Εικόνα 

5.20, το οποίο περιλαµβάνει το έντυπο σύµφωνα µε το οποίο υπολογίζονται οι 

µέσοι όροι των οριζοντίων γωνιών – στην πίσω σελίδα υπάρχει το έντυπο 

υπολογισµού των κατακόρυφων γωνιών.  

Οι µετρήσεις που εµφανίζονται στον πίνακα 
έχουν οριζοντιογραφικό σφάλµα 
µεγαλύτερο από 0.005 και υψοµετρικό 
µεγαλύτερο από 0.01. 
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Εικόνα 5.20 

Για τον έλεγχο των γωνιοµετρήσεων υπάρχει η επιλογή «Επισήµανση µετρήσεων 

εκτός ανεκτών σφαλµάτων» του µενού «Εργαλεία», η οποία εµφανίζεται επίσης 

κάνοντας δεξί κλικ επάνω στον πίνακα γωνιοµετρήσεων, οπότε, το πρόγραµµα 

εµφανίζει µε κίτρινο χρώµα τις µετρήσεις που προκύπτουν εκτός ορίων 

σφαλµάτων. Το ανεκτό γωνιακό σφάλµα το οποίο εµφανίζεται στο επάνω µέρος 

της Εικόνας 5.21, µπορεί να καθοριστεί σε κάποια άλλη τιµή από τον χρήστη. 

Όµοια µπορεί να πραγµατοποιηθεί έλεγχος και για τις κατακόρυφες γωνίες. 

Ανάλογα µε το τι έχει επιλεχθεί να εµφανίζεται (οριζόντιες ή κατακόρυφες 

γωνίες), µε το ( ), µπορεί να εκτυπωθεί το αντίστοιχο έντυπο 

γωνιοµετρήσεων. 

5. Έλεγχος ΙΙης θέσης τηλεσκοπίου. Το πρόγραµµα ελέγχει αν υπάρχει κάποια 

µέτρηση σε ταχυµετρικό µε κατακόρυφη γωνία µεγαλύτερη των 200 grad και 

προτείνει στον χρήστη την αλλαγή της. Ο έλεγχος είναι ίδιος µε αυτόν που 

πραγµατοποιείται κατά την εισαγωγή µετρήσεων (4.1.1 Έλεγχοι Εισαγωγής 

Μετρήσεων). 

6. Έλεγχος δυνατότητας επίλυσης στάσεων – ταχυµετρικών. Εκτελώντας µία 

προσωρινή επίλυση, το πρόγραµµα ελέγχει ποιες στάσεις και ταχυµετρικά σηµεία 

δε µπορούν να επιλυθούν. Οι έλεγχοι είναι ίδιοι µε αυτούς που 

πραγµατοποιούνται κατά την εισαγωγή µετρήσεων (4.1.1 Έλεγχοι Εισαγωγής 

Μετρήσεων). 
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7. Συγκεντρωτικά στοιχεία αρχείου και σφαλµάτων. Το πρόγραµµα εκτελεί 

όλους τους ελέγχους που πραγµατοποιούνται και κατά την εισαγωγή των 

µετρήσεων (4.1.1 Έλεγχοι Εισαγωγής Μετρήσεων). 
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6. Πίνακες Συντεταγµένων 

Η Ταχυµετρία έχει τρεις πίνακες συντεταγµένων:  

1. Τον πίνακα προσωρινών συντεταγµένων πολυγωνοµετρικών και τριγωνοµετρικών 

σηµείων  

2. Τον πίνακα (τελικών) συντεταγµένων πολυγωνοµετρικών και τριγωνοµετρικών 

σηµείων. 

3. Τον πίνακα συντεταγµένων βοηθητικών σηµείων 

Παρακάτω φαίνεται µία αναλυτική περιγραφή αυτών των πινάκων: 

 Τι περιέχει Πως ενηµερώνεται 

Πίνακας 
Προσωρινών 
Συντεταγµένων 

Τις προσωρινές συντεταγµένες 
των τριγωνοµετρικών και 
πολυγωνοµετρικών σηµείων 
όπως προκύπτουν από τις 
προσωρινές επιλύσεις που 
πραγµατοποιεί η Ταχυµετρία 
αµέσως µετά την εισαγωγή του 
αρχείου. 

• Από τις συντεταγµένες 
που περιέχονται στο πίνακα 
(τελικών) συντεταγµένων. 

• Από τις προσωρινές 
επιλύσεις 

• Με παρέµβαση του 
χρήστη 

Πίνακας 
Συντεταγµένων 

Τις τελικές συντεταγµένες των 
τριγωνοµετρικών και 
πολυγωνοµετρικών σηµείων, 
όπως προκύπτουν από τις 
επιλύσεις πολυγωνοµετρίας και 
τριγωνισµού που πραγµατοποιεί 
η χρήστης. 

• Από τις δύο πρώτες 
συντεταγµένες στις οποίες 
βασίστηκε η προσωρινή επίλυση. 

• Από τις τελικές επιλύσεις 
πολυγωνοµετρίας και 
τριγωνισµού. 

• Με παρέµβαση του 
χρήστη 

Πίνακας 
Βοηθητικών 
Συντεταγµένων 

Όποιες συντεταγµένες εισάγει ο 
χρήστης. Είναι καθαρά 
βοηθητικός και δε 
χρησιµοποιείται σε καµία φάση 
των επιλύσεων. 

• Με παρέµβαση του 
χρήστη 

Και οι τρεις πίνακες εκτίθενται στον χρήστη ο οποίος έχει τη δυνατότητα αλλαγής 

οποιουδήποτε στοιχείου τους. Πρέπει όµως να επισηµανθεί ότι οι αλλαγές (προσθήκη, 

διαγραφή, αλλαγή) πρέπει να γίνονται κυρίως στον πίνακα (τελικών) συντεταγµένων, 

καθώς οι τιµές του πίνακα προσωρινών συντεταγµένων διαγράφονται και υπολογίζονται 

κάθε φορά που πραγµατοποιείται µία προσωρινή επίλυση (περισσότερα για την 

προσωρινή επίλυση στη παρ. 4.1.2). 

Ο πίνακας βοηθητικών συντεταγµένων, µπορεί να χρησιµοποιηθεί σαν ενδιάµεσος 

για την εισαγωγή συντεταγµένων από αρχείο στο AutoCAD ή το αντίστροφο.  

6.1. Τα µενού Εντολών των Πινάκων Συντεταγµένων 

Οι πίνακες συντεταγµένων (τελικών, προσωρινών ή βοηθητικών) εµφανίζονται 

επιλέγοντας την αντίστοιχη εντολή από το µενού «Αρχείο» (Εικόνα 6.1). 
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Εικόνα 6.1 

Την πρώτη φορά που θα ανοίξει ο πίνακας συντεταγµένων τριγωνοµετρικών και 

πολυγωνοµετρικών σηµείων θα έχει τη µορφή της Εικόνα 6.2, όπου περιλαµβάνει 

ακριβώς δύο εγγραφές. Είναι οι συντεταγµένες που χρησιµοποιήθηκαν από την 

προσωρινή επίλυση σαν αρχικές ώστε από αυτές να προκύψουν οι συντεταγµένες όλων 

των σηµείων. Οι λειτουργίες όλων των πινάκων συντεταγµένων είναι ακριβώς ίδιες για 

αυτό και δε θα υπάρξει περισσότερη ανάλυση για καθέναν τους ξεχωριστά. 

 

Εικόνα 6.2 

Όπως φαίνεται, στο παράθυρο του πίνακα συντεταγµένων, υπάρχουν δύο βασικά 

µενού, τα «Αρχείο» και «Επεξεργασία». 

6.1.1. «Αρχείο» 

Το µενού αρχείο περιλαµβάνει τις παρακάτω εντολές: 

1. Εισαγωγή. Η εισαγωγή χρησιµοποιείται για να εισαχθούν συντεταγµένες 

πολυγωνοµετρικών ή τριγωνοµετρικών σηµείων που υπάρχουν ήδη σε ένα ASCII 

αρχείο στον δίσκο ή σε ένα Drawing µε τη µορφή κειµένου (ACADTEXT), 

σηµείων (ACADPOINT), Toporest DATA ή Land Development Desktop Points 

(LDD Points). Εκτελώντας την εντολή, η Ταχυµετρία προσπαθεί να αντιστοιχίσει 
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ένα AutoCAD και ένα σχέδιο. Αν δεν βρεθεί κανένα AutoCAD ανοιχτό, εµφανίζει 

το παρακάτω µήνυµα: 

 

Εικόνα 6.3 

Αν η απάντηση είναι θετική, τότε ανοίγει ένα καινούργιο AutoCAD και 

πραγµατοποιείται η αντιστοίχηση. Στην αντίθετη περίπτωση, η Ταχυµετρία 

συνεχίζει αλλά προσφέρει µόνο την επιλογή της εισαγωγής συντεταγµένων από 

κάποιο ASCII αρχείο (περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την επικοινωνία µε 

το AutoCAD, στο κεφάλαιο 3). 

Στη συνέχεια ενεργοποιείται το παράθυρο µε τις παραµέτρους εισαγωγής (εικόνες 

6.4, 6.5). Όταν το παράθυρο έχει τη µορφή της Εικόνα 6.4, η εισαγωγή 

πραγµατοποιείται από αρχείο. 

 

Εικόνα 6.4 

 

Εικόνα 6.5 

Κάνοντας κλικ στο “AutoCAD”, το παράθυρο παίρνει τη µορφή της Εικόνα 6.6, 

οπότε η εισαγωγή πραγµατοποιείται από αντικείµενα το AutoCAD (σηµεία, 

κείµενο ή TOPOREST DATA. 

Κάντε κλικ για αν επιλέξετε το 
αρχείο που θα εισάγετε 

Κάντε κλικ για να 
εισάγετε 
συντεταγµένες 
σηµείων από αρχείο 

Αν π.χ. δεν υπάρχει το 
υψόµετρο τότε 
απενεργοποιείστε το 
«Εµφάνιση στο αρχείο» 

Επιλέξτε τον χαρακτήρα µε 
τον οποίο χωρίζονται τα 
στοιχεία του κάθε σηµείου. 
Αν διαχωρίζονται µε «Space 
Bar» αφήστε το κενό. 

∆ώστε την θέση του κάθε 
στοιχείου στην εγγραφή. Η 
προεπιλεγµένη µορφή της 
εγγραφής είναι :Α/Α, Χ, Υ, Η  

Κάντε κλικ για 
να εισαχθεί το 
αρχείο 
συντεταγµένων 
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Εικόνα 6.6 

 

 

Εικόνα 6.7 

 

Εικόνα 6.8 

Στην Εικόνα 6.7 φαίνεται η επιλογή των σηµείων στο AutoCAD και στην Εικόνα 

6.8, το αποτέλεσµα της επιλογής. 

2. Αποθήκευση ως / εξαγωγή / Ραπορτάρισµα. Η Ταχυµετρία έχει τη 

δυνατότητα να αποθηκεύσει τους πίνακες συντεταγµένων σε ASCII αρχείο ή να 

ραπορτάρει τα σηµεία του πίνακα στο AutoCAD. Η διαδικασία αποθήκευσης είναι 

ίδια µε τη διαδικασία εισαγωγής – εκτός από το τελευταίο βήµα – αυτό της 

επιλογής των αντικειµένων στο AutoCAD. Επιπλέον υπάρχει η επιλογή για 

αποθήκευση των κωδικών των σηµείων (ST) στα Toporest Data και LDD Points, 

οπότε η Ταχυµετρία τοποθετεί σε διαφορετικά Layer τα Toporest Data ή σε 

διαφορετικά GROUP τα LDD Points. Τα Layer τοποθέτησης των αντικειµένων που 

Αν επιλέξετε κείµενο, TOPOREST DATA ή 
LDD Point, η Ταχυµετρία, λαµβάνει σαν 
όνοµα του σηµείου το αντίστοιχο κείµενο 
ή ετικέτα (label) του αντικειµένου 

Κάντε κλικ για να 
εισάγετε σηµεία από 
αντικείµενα του 
AutoCAD 

Αν επιλέξετε σηµεία, η Ταχυµετρία θα χρησιµοποιήσει 
µία αρίθµηση για να δώσει ετικέτα στο κάθε σηµείο. Η 
ετικέτα αυτή θα έχει τη µορφή H1, H2, H3…. 

Κάντε κλικ για να 
επιλέξετε στο 
AutoCAD τα 
αντικείµενα που 
θέλετε να εισάγετε 
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θα ραπορταριστούν ρυθµίζονται στις παραµέτρους του προγράµµατος στα φύλλα 

“Layer Σχεδίασης” και “Παράµετροι Σχεδίασης”. 

 

Εικόνα 6.9 

3. Εξαγωγή στο Excel. Εξάγονται οι συντεταγµένες του πίνακα στο MS Excel. Η 

διαδικασία είναι ίδια µε αυτή που περιγράφεται στην 5.2.1.(4). 

4. Προεπισκόπηση - Εκτύπωση. Πραγµατοποιείται µία προεπισκόπηση του 

πίνακα συντεταγµένων. Η διαδικασία περιγράφεται στην 5.2.1.(3). 

5. Έξοδος. Κλείνει τον πίνακα συντεταγµένων και επαναφέρει το πρόγραµµα στην 

αρχική του κατάσταση. 

6.1.2. «Επεξεργασία» 

Το µενού επεξεργασία περιλαµβάνει τις παρακάτω εντολές: 

1. Αποκοπή. Χρησιµοποιώντας αυτήν την επιλογή και αφού ζητηθεί επιβεβαίωση 

από τη χρήστη,  διαγράφονται τα επιλεγµένα σηµεία και µεταφέρονται στο 

Clipboard. Στη συνέχεια µπορεί να χρησιµοποιηθεί η επικόλληση για να 

µεταφερθούν τα στοιχεία της µέτρησης σε κάποιο άλλο πίνακα, έργο ή 

πρόγραµµα (π.χ. Excel). Η εντολή αυτή όπως και οι επόµενες µπορούν να 

πραγµατοποιηθούν και για πολλαπλή επιλογή σηµείων. 

2. Αντιγραφή. Μεταφέρονται τα επιλεγµένα σηµεία στο Clipboard, ώστε στη 

συνέχεια να µπορούν να επικολληθούν. 

3. Επικόλληση. Χρησιµοποιείται για να επικολληθούν τα σηµεία που αντιγράφηκαν 

ή αποκόπηκαν από την Ταχυµετρία ή το MS Excel.  
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4. Εισαγωγή Σηµείου. ∆ηµιουργεί µία νέα, κενή, εγγραφή σηµείου στο τέλος του 

πίνακα. Η λειτουργία αυτή (εισαγωγή σηµείου) εκτελείται επίσης πατώντας ↵ 

όταν ο κέρσορας βρίσκεται στη στήλη «Υψόµετρο» του τελευταίου σηµείου. 

5. ∆ιαγραφή σηµείου. ∆ιαγράφει τα επιλεγµένα σηµεία. Πριν πραγµατοποιηθεί η 

διαγραφή, το πρόγραµµα ζητάει επικύρωση της εντολής από τον χρήστη. 

6. Εύρεση σηµείου. Εµφανίζεται ένα παράθυρο όπου ζητείται το όνοµα του 

σηµείου. Πατώντας ↵ ή κάνοντας κλικ στο «Εύρεση», το πρόγραµµα βρίσκει το 

σηµείο ή ενηµερώνει το χρήστη ότι δεν υπάρχει.  

7. Επιλογή Συντεταγµένων στο AutoCAD. Ενεργοποιείται το AutoCAD, ώστε να 

επιλεχθούν νέες συντεταγµένες για το τρέχον σηµείο. Αφού επιλεχθούν οι 

συντεταγµένες, η Ταχυµετρία τροποποιεί την τρέχουσα εγγραφή του πίνακα 

σύµφωνα µε τις συντεταγµένες που επιλέχθηκαν. 

6.2. Η Χρήση των Πινάκων Συντεταγµένων 

Ο πίνακας τριγωνοµετρικών και πολυγωνοµετρικών σηµείων, είναι ο πίνακας των 

τελικών συντεταγµένων των τριγωνοµετρικών και πολυγωνοµετρικών σηµείων. Ο πίνακας 

αυτός, µετά από την αρχική προσωρινή επίλυση, περιλαµβάνει ακριβώς δύο εγγραφές. 

Είναι τα σηµεία, τα οποία χρησιµοποίησε η Ταχυµετρία για να πραγµατοποιήσει τις 

προσωρινές επιλύσεις. Το πρώτο από αυτά έχει τεθεί στη θέση 1000,1000,100, και το 

δεύτερο βόρεια του πρώτου και σε απόσταση (οριζοντιογραφικά και υψοµετρικά), όση 

προκύπτει από τις αντίστοιχες µετρήσεις. Με αυτό το τρόπο ορίζεται ένα τοπικό σύστηµα 

αναφοράς σύµφωνα µε το οποίο υπολογίζονται οι συντεταγµένες των υπόλοιπων 

σηµείων. Ο χρήστης µπορεί να τροποποιήσει αυτές τις δύο εγγραφές (π.χ. να θέσει σε 

άλλη διεύθυνση το Βορά) να διαγράψει ή να προσθέσει άλλες συντεταγµένες σηµείων. 

Αν η επίλυση γίνεται εξαρτηµένα από κάποιο άλλο δίκτυο, οπότε υπάρχουν 

γνωστές συντεταγµένες και είναι αποθηκευµένες σε ένα ASCII αρχείο, ένα Drawing ή στο 

Excel, µπορούν να εισαχθούν στον πίνακα. Ειδικότερα για το Excel, η εισαγωγή µπορεί να 

γίνει µε τη διαδικασία αντιγραφής – επικόλλησης (Copy – Paste). 

Ο πίνακας τριγωνοµετρικών και πολυγωνοµετρικών σηµείων, ενηµερώνεται από τις 

επιλύσεις πολυγωνοµετρίας και τριγωνισµού και µετά την τελική επίλυση πρέπει να 

περιέχει  τις τελικές συντεταγµένες όλων των τριγωνοµετρικών και πολυγωνοµετρικών 

σηµείων. Αυτός ο πίνακας χρησιµοποιείται και από τις επιλύσεις ταχυµετρικών, για να 

ληφθούν οι συντεταγµένες σταθµού και αφετηρίας που χρειάζονται για τον υπολογισµό 

των ταχυµετρικών σηµείων. 

Ο πίνακας προσωρινών τριγωνοµετρικών και πολυγωνοµετρικών σηµείων περιέχει 

τις συντεταγµένες των σηµείων που προκύπτουν από τις προσωρινές επιλύσεις. Η 

Ταχυµετρία, εκτελεί προσωρινή επίλυση κάθε φορά που αλλάζει κάτι στη βάση 
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δεδοµένων, π.χ. όταν τροποποιηθεί µία µέτρηση ή υπολογιστούν τελικές συντεταγµένες 

για κάποιο σηµείο. Συγκεκριµένα, όταν υπολογισθούν ή τροποποιηθούν οι τελικές 

συντεταγµένες κάποιου σηµείου, διαγράφονται όλες οι εγγραφές του προσωρινού πίνακα, 

µεταφέρονται σε αυτό όλες οι τιµές του τελικού πίνακα και στη συνέχεια υπολογίζονται 

προσωρινές συντεταγµένες για τα υπόλοιπα σηµεία. Όπως είναι φανερό ακόµα και αν 

τροποποιηθεί η τιµή ενός σηµείου στον πίνακα προσωρινών συντεταγµένων, η τιµή αυτή 

δε θα επηρεάσει τις τελικές επιλύσεις, αφού στην επόµενη προσωρινή επίλυση θα 

διαγραφεί η τροποποιηµένη εγγραφή και στη θέση της θα µπουν οι υπολογισµένες 

προσωρινές συντεταγµένες. 

Ο πίνακας βοηθητικών σηµείων δεν ενηµερώνεται σε καµία φάση των επιλύσεων 

από την Ταχυµετρία. Υπάρχει µόνο σαν βοηθητικός και µπορεί να χρησιµεύσει σαν 

ενδιάµεσος σταθµός για τη µεταφορά συντεταγµένων µεταξύ AutoCAD – ASCII Αρχείου – 

Excel (π.χ. ραπορτάρισµα ή παραγωγή κατάλογου σηµείων). 
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7. Επίλυση Οδεύσεων 

 Το µενού των επιλύσεων ενεργοποιείται όταν εισαχθεί κάποιο αρχείο µετρήσεων. 

Η επίλυση των οδεύσεων ενεργοποιείται επιλέγοντας από το µενού «Επιλύσεις», το 

«Οδεύσεις» και στη συνέχεια, «Επίλυση Οδεύσεων». Στη περίπτωση του παραδείγµατός 

µας, το παράθυρο που ανοίγει έχει τη µορφή της Εικόνα 7.1. Στο παράθυρο αυτό 

φαίνεται το δίκτυο των µετρήσεων και τα εργαλεία για τον ορισµό της όδευσης τα οποία 

όµως είναι ανενεργά. Η πρώτη ενέργεια που πρέπει να γίνει για τη δηµιουργία της 

όδευσης είναι να οριστεί το όνοµα της κάνοντας κλικ επάνω στη κουµπί «∆ηµιουργία νέας 

όδευσης» (Εικόνα 7.1). 

 

 

Εικόνα 7.1 

7.1. Ορισµός όδευσης 

Μετά από τη δηµιουργία της καινούργιας όδευσης, το παράθυρο ορισµού έχει 

πάρει τη µορφή της Εικόνα 7.2. Το όνοµα της όδευσης έχει µεταφερθεί στην 

αναπτυσσόµενη λίστα που περιέχει τις οδεύσεις που υπάρχουν µέσα στο έργο. Το 

παράθυρο ορισµού της όδευσης αποτελείται από τρία κύρια τµήµατα 

1. Τον πίνακα ορισµού όδευσης 

2. Τη λίστα δυνατών επιλογών επόµενης στάσης 

3. Την απεικόνιση της όδευσης  

Κάντε κλικ για να δηµιουργήσετε µία 
καινούργια όδευση. Στο παράθυρο 
«Νέα Όδευση» πληκτρολογήστε το 
όνοµά της  

Κάντε κλικ στο , για να διαλέξετε 
µία όδευση από τις ήδη υπάρχουσες  
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Εικόνα 7.2 

7.1.1. Πίνακας ορισµού όδευσης – Λίστα δυνατών επιλογών 

Στον πίνακα (1), δηµιουργείται σταδιακά η όδευση (αλληλουχία σηµείων), 

επιλέγοντας κάθε φορά την επόµενη στάση από τον πίνακα (2).  

Η πίνακας (2) περιέχει τις στάσεις που είναι δυνατόν να επιλεχθούν σαν επόµενο 

σηµείο της όδευσης. Κάτω από την (2), υπάρχουν τρεις δυνατές επιλογές για το τι θα 

είναι η επόµενη στάση. Η Ταχυµετρία κατευθύνει κάθε φορά την επίλυση και ενεργοποιεί 

την κατάλληλη επιλογή ανάλογα µε την στάση που θα επιλέξει ο χρήστης. Η επιλογή της 

επόµενης στάσης µπορεί να γίνει είτε κάνοντας διπλό κλικ επάνω στην αντίστοιχη στάση 

που εµφανίζεται στην (2) είτε επιλέγοντας την στάση από το (3). 

7.1.2. Απεικόνιση όδευσης 

Το παράθυρο (3) περιέχει όλες τις στάσεις που µπορούν να επιλυθούν από την 

προσωρινή επίλυση. Το (3) χρησιµοποιεί χρώµατα για να διαχωρίσει τις στάσεις που 

βρίσκονται στον πίνακα προσωρινών συντεταγµένων από αυτές που βρίσκονται στον 

τελικό πίνακα συντεταγµένων. Επίσης χρησιµοποιεί διάφορα χρώµατα και τύπους 

γραµµών για να διαχωρίσει τις γραµµές του σχεδίου (Εικόνα 7.3). Παρακάτω δίνεται ένα 

υπόµνηµα για όλους τους συµβολισµούς που χρησιµοποιούνται 

 Στάση – Τριγωνοµετρικό. Έχει επιλυθεί και βρίσκεται στον 
πίνακα τελικών συντεταγµένων 

 Στάση – Τριγωνοµετρικό. ∆εν έχει επιλυθεί βρίσκεται στον 
πίνακα προσωρινών συντεταγµένων 

 
Σκόπευση από την 8004 προς την 8111. ∆εν 

 
 
1 

2 
 

 
 
 
 
 
 
3 
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περιλαµβάνεται στην τρέχουσα όδευση. 

 Σκόπευση από την 8004 προς την 8111 και από την 8111 
στην 8004. ∆εν περιλαµβάνεται στην τρέχουσα όδευση. 

 Πλευρά που είναι αφετηρία ή κλείσιµο της τρέχουσας 
όδευσης. 

 Πλευρά που περιλαµβάνεται στην τρέχουσα όδευση 

 Μία από τις επόµενες πιθανές πλευρές από όπου µπορεί να 
περάσει η τρέχουσα όδευση. 

 

 

Εικόνα 7.3 

Το σχέδιο όδευσης περιλαµβάνει επιπλέον λειτουργίες zoom, (window, previous, 

Extend), Pan και εύρεσης. 

Το Zoom Extend, επαναφέρει το σχέδιο στην αρχική του µεγέθυνση η οποία είναι 

τόση ώστε να περιλαµβάνει όλες τις στάσεις του έργου. 

To Zoom Window πραγµατοποιεί µία µεγέθυνση στη περιοχή που ορίζει ο χρήστης. 

Υπάρχει ο περιορισµός ότι πρώτα πρέπει να επιλέγεται η επάνω αριστερά και µετά η κάτω 

δεξιά γωνία του παραθύρου στο οποίο θα πραγµατοποιηθεί η µεγέθυνση 

Το Zoom Previous επαναφέρει την µεγέθυνση στην αµέσως προηγούµενη 

κατάσταση. ∆εν υπάρχει περιορισµός στον αριθµό των Zoom Previous που µπορεί να 

γίνουν. 

Η λειτουργία της µετακίνησης (pan), πραγµατοποιείται επιλέγοντας δύο διαδοχικά 

σηµεία επάνω στο σχέδιο. 
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Εκτελώντας την εύρεση η Ταχυµετρία σηµειώνει το υπό εύρεση σηµείο µε έναν 

µοβ κύκλο ( ).Η στάση σηµειώνεται µόνο όταν είναι µέσα στην µεγέθυνση. 

7.1.3. Παράδειγµα ορισµού όδευσης  

Κατά τον ορισµό της όδευσης, καταρχήν πρέπει να επιλεχθεί η πρώτη κορυφή της 

όδευσης (και όχι η αφετηρία). Όπως φαίνεται στην Εικόνα 7.2, στο (2) οι πιθανές 

επιλογές είναι τα σηµεία 8009 και 8013. Τα κριτήρια που πρέπει να ικανοποιεί ένα σηµείο 

για να αποτελέσει την πρώτη στάση µίας όδευσης είναι τα εξής: 

• Οι συντεταγµένες του πρέπει να βρίσκονται στον πίνακα τελικών συντεταγµένων 

(και εποµένως είναι σχεδιασµένες µε µπλε χρώµα). 

• Πρέπει να υπάρχει τουλάχιστο ένας σταθµός επάνω σε αυτό το σηµείο. 

• Από αυτόν τον σταθµό πρέπει να υπάρχει σκόπευση σε τουλάχιστο ένα σηµείο 

που βρίσκεται στον πίνακα τελικών συντεταγµένων (που θα ληφθεί και σαν 

αφετηρία) και σε ένα άλλο τουλάχιστο σηµείο. 

Στην υπό εξέταση περίπτωση και τα δύο σηµεία (8009 και 8013) πληρούν τις 

παραπάνω προϋποθέσεις. ∆ιαλέγοντας σαν πρώτη στάση 8009, το επόµενο βήµα είναι να 

επιλεχθεί η αφετηρία του. Όµως, το µοναδικό σηµείο που µπορεί να είναι αφετηρία του 

8009 είναι το 8013 και εποµένως η επιλογή γίνεται αυτόµατα. 

 

Εικόνα 7.4 

 

Εικόνα 7.5 

Μέχρι τώρα έχει οριστεί η πρώτη στάση και η αφετηρία της. Η επόµενη στάση 

µπορεί να είναι µία από τις 8001, 8010, 8022 (όπως δηλώνεται από την λίστα πιθανών 

επιλογών – Εικόνα 7.4 - και τις πράσινες γραµµές στο σχέδιο – Εικόνα 7.5). Η Ταχυµετρία 

δε µπορεί να καθορίσει ποια όδευση θα ακολουθήσει και εποµένως προτρέπει τον χρήστη 

να επιλέξει µία στάση. Η επιλογή µπορεί να γίνει κάνοντας κλικ επάνω στο αντίστοιχο 

σηµείο του σχεδίου ή διπλό κλικ επάνω στη λίστα επιλογών. 
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Επιλέγοντας την 8022, και στη συνέχεια µε τον ίδιο τρόπο την 8030, η Ταχυµετρία 

συνεχίζει µόνη της και φτάνει µέχρι το σηµείο 8016. Επειδή µετά το 8030, οι πιθανές 

επιλογές επόµενης στάσης είναι µοναδικές (δηλαδή δεν υπάρχουν διακλαδώσεις), το 

πρόγραµµα συνεχίζει µέχρι να φτάσει σε ένα σηµείο όπου δεν θα έχει καµία ή θα έχει 

περισσότερες από µία επόµενες επιλογές (Εικόνα 7.6). 

 

Εικόνα 7.6 

Επόµενο σηµείο είναι το 8112 και τελευταία στάση η 8113. Το κλείσιµο γίνεται 

αυτόµατα στο 8009 καθώς είναι το µοναδικό σηµείο που πληροί τις προϋποθέσεις του 

κλεισίµατος. Σε αυτό το σηµείο, αν και δεν έχει ακόµα επιλυθεί η όδευση, ο ορισµός της 

είναι αποθηκευµένος στο έργο. 

Στη περίπτωση κάποιου λάθους στον ορισµό της όδευσης, η Ταχυµετρία παρέχει 

δύο επιλογές για επανακαθορισµό της όδευσης: 

• ∆ιαγράφει όλες τις στάσεις της όδευσης ώστε αυτή να µπορεί να οριστεί από την 

αρχή. 

• ∆ιαγράφει την στάση που έχει επιλεχθεί στον πίνακα ορισµού όδευσης και όλες 

τις στάσεις που βρίσκονται µετά από αυτήν (εικόνες 7.7,7.8). Η επιλογή αυτή 

µπορεί να χρησιµοποιηθεί και όταν η Ταχυµετρία προχωρήσει µε αυτόµατη 

επιλογή στον ορισµό µίας όδευσης της οποίας τη µορφή δεν επιθυµεί ο χρήστης. 
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Εικόνα 7.7 

 

Εικόνα 7.8 

7.2. Επίλυση Όδευσης 

Η επίλυση της όδευσης µπορεί να χωριστεί σε δύο τµήµατα: 

• Τον υπολογισµό των Μ.Ο. γωνιών και αποστάσεων των παρατηρήσεων που θα 

αποτελέσουν τα στοιχεία της όδευσης 

• Την επίλυση της όδευσης 

Τα δύο αυτά βήµατα, εκτελούνται κάνοντας κλικ επάνω στο κουµπί «Υπολογισµός 

Γωνιών και Αποστάσεων». Το παράθυρο υπολογισµού οδεύσεων παίρνει τη µορφή της 

Εικόνα 7.9. 

 

Εικόνα 7.9 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 
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Η οθόνη προβολής αποτελεσµάτων είναι χωρισµένη σε δύο τµήµατα: Στην 

αριστερή πλευρά της οθόνης υπάρχουν τα στοιχεία των παρατηρήσεων που συµµετέχουν 

στον υπολογισµό των Μ.Ο. γωνιών και αποστάσεων από τις οποίες προκύπτει η επίλυση 

της όδευσης.  

Στον πρώτο από αυτούς τους πίνακες (1), φαίνεται ο υπολογισµός των Μ.Ο. 

γωνιών που συµµετέχουν στην επίλυση της όδευσης. Κάθε γραµµή του πίνακα αυτού 

αποτελείται από τον κάθε συνδυασµό παρατηρήσεων που µπορεί να συνθέτουν µία 

γωνία. Οι στήλες 1 έως 3 περιγράφουν τη γωνία, η στήλη 4 έχει την γωνία που προκύπτει 

για κάθε συνδυασµό παρατηρήσεων, η στήλη 5, περιέχει τον Μ.Ο. που προκύπτει για 

κάθε γωνία από το σύνολο των συνδυασµών παρατηρήσεων που τη συνθέτουν και η 

τελευταία στήλη δηλώνει αν ο κάθε συνδυασµός παρατηρήσεων συµµετέχει στον 

υπολογισµό του Μ.Ο. της γωνίας.  

 

Στο προηγούµενο σχήµα, όπου πρέπει να υπολογιστεί η γωνία (S0S1S2), έχουν 

ληφθεί τρεις παρατηρήσεις διευθύνσεων από το S1 στο S0 (Ο1, Ο2, Ο3) και δύο από το 

S1 στο S2 (Ο’1 και Ο’2). Ο υπολογισµός της περιεχόµενης γωνίας γίνεται δηµιουργώντας 

τους 3x2=6 συνδυασµούς παρατηρήσεων, υπολογίζοντας τη γωνία που προκύπτει για 

καθένα από αυτούς και τελικά εξάγοντας τον Μ.Ο. των γωνιών αυτών. Αναλυτικά: 

Συνδυασµός  
Ο1 Ο’1 (Ο’1-Ο1) 
Ο2 Ο’1 (Ο’1-Ο2) 
Ο3 Ο’1 (Ο’1-Ο3) 
Ο1 Ο’2 (Ο’2-Ο1) 
Ο2 Ο’2 (Ο’2-Ο2) 
Ο3 Ο’2 (Ο’2-Ο3) 
Μ.Ο. Γωνίας 

3

321

2

2'1'

6

)321(*2)2'1'(*3 Ο+Ο+Ο
+

Ο+Ο
=

Ο+Ο+Ο−Ο+Ο  

Ο υπολογισµός δηλαδή της γωνίας µε τον τρόπο που περιγράφηκε δίνει το ίδιο 

αποτέλεσµα µε τον κλασικό τρόπο υπολογισµού, όπου υπολογίζονται οι µέσοι όροι των 

διευθύνσεων και στη συνέχεια χρησιµοποιούνται αυτοί για τον υπολογισµό της 
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περιεχόµενης γωνίας. Η προηγούµενη µέθοδος υπερτερεί της κλασικής στο ότι έτσι 

µπορούν να ληφθούν υπόψη παρατηρήσεις διευθύνσεων που έχουν γίνει από 

διαφορετικά στησίµατα στην ίδια στάση και µε διαφορετική αφετηρία. 

Αν κάποιος από τους συνδυασµούς δίνει σφάλµα µεγαλύτερο από το µέγιστο 

επιτρεπόµενο (σύµφωνα µε το Π∆ 696/74), εµφανίζεται µε κόκκινο χρώµα (Εικόνα 7.10). 

Τα σύµβολα (1,Ι), 1(ΙΙ), δίπλα από την κάθε στάση είναι η περίοδος της µέτρησης (1) και 

η θέση του τηλεσκοπίου (Ι,ΙΙ) κατά τη λήψη της παρατήρησης. 

 

Εικόνα 7.10 

Η τελευταία στήλη του πίνακα της Εικόνα 7.10, χρησιµοποιείται από το χρήστη για 

να δηλώσει ότι ο συγκεκριµένος συνδυασµός συµµετέχει στον υπολογισµό της γωνίας. 

Απενεργοποιώντας αυτή τη στήλη, ο συγκεκριµένος συνδυασµός πλέον δε 

χρησιµοποιείται για την εξαγωγή του Μ.Ο. της γωνίας (Εικόνα 7.11). Για να υπολογιστεί ο 

καινούργιος Μ.Ο. της γωνίας και η όδευση συνολικά, πρέπει να επανυπολογιστεί η όδευση 

χρησιµοποιώντας το αντίστοιχο κουµπί  που βρίσκεται στη γραµµή εργαλείων του 

παράθυρου επίλυσης όδευσης. 

 

Εικόνα 7.11 

Στους πίνακες 2 και 3 βρίσκονται όλες οι παρατηρήσεις που χρησιµοποιούνται για 

τον υπολογισµό της οριζόντιας απόστασης και υψοµετρικής διαφοράς κάθε πλευράς. Η 

επιπλέον στήλη του πίνακα 2 (µέγιστο επιτρεπόµενο σφάλµα) υπάρχει γιατί το σφάλµα 

εξαρτάται από την απόσταση και εποµένως είναι διαφορετικό για κάθε πλευρά. Η 

τελευταία στήλη (Συµµετοχή), έχει και εδώ ακριβώς την ίδια λειτουργία µε αυτή που 

περιγράφηκε στη προηγούµενη παράγραφο, µπορεί δηλαδή να αποκλείσει µία οριζόντια 

απόσταση ή υψοµετρική διαφορά  από τον υπολογισµό της όδευσης. 
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∆ίπλα στους πίνακας 1,2,3, υπάρχει το αντίστοιχο κουµπί «Εύρεση µέτρησης», το 

οποίο ανοίγει την επεξεργασία µετρήσεων και εντοπίζει την αντίστοιχη µέτρηση επάνω 

στην οποία ήταν ο κέρσορας πριν πατηθεί το κουµπί. 

Στον τελευταίο πίνακα της αριστερής πλευράς (4) υπάρχουν τα µέγιστα σφάλµατα 

που εµφανίζονται κατά τον υπολογισµό των Μ.Ο. γωνιών και αποστάσεων. Αν κάποιο από 

τα µέγιστα σφάλµατα είναι µεγαλύτερο από το µέγιστο επιτρεπόµενο σύµφωνα µε το 

Π.∆. 696/74, εµφανίζεται µε κόκκινο χρώµα. 

Στην δεξιά πλευρά της οθόνης επίλυσης όδευσης, υπάρχουν δύο πίνακες: ο πρώτος 

πίνακας είναι το κλασικό έντυπο υπολογισµού όδευσης, και ο δεύτερος είναι ένας πίνακας 

ο οποίος περιέχει τα σφάλµατα υπολογισµού της όδευσης µαζί µε τα µέγιστα 

επιτρεπόµενα. Αν κάποιο από τα σφάλµατα της όδευσης είναι µεγαλύτερο από το µέγιστο 

επιτρεπόµενο, εµφανίζεται µε κόκκινο χρώµα. 

Κάνοντας κλικ στο κουµπί «Συγκεντρωµένο Γωνιακό Σφάλµα» που βρίσκεται κάτω 

από τον πίνακα σφαλµάτων, εµφανίζεται το παράθυρο της Εικόνα 7.12 

 

Εικόνα 7.12 

Στο παρακάτω σχήµα φαίνεται µία πλήρως εξαρτηµένη όδευση από το Τ1 στο Τ2 

που έχει σπάσει σε δύο τµήµατα, ένα από το Τ1 έως το S3 και το άλλο από το Τ2 έως το 

S3. Έστω ότι η όδευση αυτή έχει µεγάλο γωνιακό σφάλµα το οποίο οφείλεται σε µία 

µέτρηση. Λύνοντας ανεξάρτητα τις δύο οδεύσεις προκύπτουν δύο διαφορετικές λύσεις 

για το S3. Αν οι δύο λύσεις του S3 έχουν µικρή οριζοντιογραφική απόσταση σηµαίνει ότι 

η όδευση λύνεται καλύτερα χωρίς των ύπαρξη της γωνίας αυτής και εποµένως όσο πιο 

µικρή είναι η απόσταση µεταξύ των δύο λύσεων τόσο πιθανότερο είναι το 
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συγκεντρωµένο γωνιακό σφάλµα να εµφανίζεται στη θέση αυτή. Το διάγραµµα της 

Εικόνα 7.12 δείχνει την οριζοντιογραφική απόσταση που έχουν οι δύο διαφορετικές 

επιλύσεις για κάθε σηµείο της όδευσης. 

 

7.3. Αποθήκευση Συντεταγµένων  

Αν και ο ορισµός και η επίλυση της όδευσης αποθηκεύονται αυτόµατα, οι 

συντεταγµένες που προκύπτουν από την επίλυση χρειάζονται τη παρέµβαση του χρήστη 

για να αποθηκευτούν στον πίνακα τελικών συντεταγµένων. Αυτό γίνεται κάνοντας κλικ 

στο κουµπί ( ), το οποίο ενεργοποιείται µόνο µετά από την επίλυση της όδευσης. 

Η εκτύπωση της όδευσης γίνεται κατά τα γνωστά κάνοντας κλικ στο . 

Η εξαγωγή της όδευσης µπορεί να γίνει στο MS Excel κάνοντας κλικ στο . 

Αν πραγµατοποιηθεί κάποια αλλαγή στις µετρήσεις, ο ορισµός της όδευσης δε 

χάνεται, πρέπει όµως να πραγµατοποιηθεί εκ νέου η επίλυση (δηλαδή κλικ στο κουµπί 

«Υπολογισµός γωνιών και αποστάσεων»). 

7.4. Επίλυση όλων των τυφλών οδεύσεων  

Επειδή στην περίπτωση τυφλής όδευσης δεν υπάρχει έλεγχος σφαλµάτων, σε ένα 

έργο που υπάρχει µεγάλος αριθµός τυφλών οδεύσεων, παρουσιάζεται η ανάγκη µαζικής 

επίλυσής τους. Η µαζική επίλυση µπορεί να γίνει εκτελώντας την αντίστοιχη εντολή από 

το µενού «Επιλύσεις» -> «Οδεύσεις» -> «Επίλυση Όλων των τυφλών Οδεύσεων». 

Αµέσως µετά, εµφανίζεται η εικόνα 7.13, όπου υπάρχουν όλες οι στάσεις που µπορούν να 

λυθούν µόνο από τυφλές οδεύσεις.  

Στο παράθυρο αυτό µπορούν να επιλεχθούν όλες οι στάσεις (κάνοντας δεξί κλικ 

επάνω στη λίστα των στάσεων, εµφανίζεται η αντίστοιχη επιλογή), ή κάποιες από τις 
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στάσεις που θα λυθούν σαν τυφλές. Για κάθε µία από αυτές τις στάσεις, η Ταχυµετρία θα 

δηµιουργήσει και θα αποθηκεύσει µία τυφλή όδευση µε το όνοµα «ΤΥΦΛΗ 1», «ΤΥΦΛΗ 

2», «ΤΥΦΛΗ 3»....  Το όνοµα αυτό µπορεί να τροποποιηθεί αλλάζοντας το πεδίο 

«Πρόθεµα όδευσης» π.χ. θα µπορούσε να γίνει «ΤΥΦΛΗ Ο∆ΕΥΣΗ», οπότε, οι νέες 

οδεύσεις θα ονοµάζονταν «ΤΥΦΛΗ Ό∆ΕΥΣΗ 1», «ΤΥΦΛΗ Ό∆ΕΥΣΗ 2».... Η αρίθµηση του 

ονόµατος (1,2,3,...) θα ξεκινήσει από το µέγιστο αριθµό που έχει χρησιµοποιηθεί. 

Επιλέγοντας το «Αποθήκευση συντεταγµένων τυφλών στάσεων», εκτός από την επίλυση 

της κάθε στάσης, αποθηκεύονται και οι συντεταγµένες της στον πίνακα συντεταγµένων 

τριγωνοµετρικών και πολυγωνοµετρικών. 

 

Εικόνα 7.13 

7.5. ∆ιαχείριση Οδεύσεων – Εκτυπώσεις Οδεύσεων 

Επιλέγοντας από το µενού «Επιλύσεις» -> «Οδεύσεις» -> «∆ιαχείριση Οδεύσεων», 

εµφανίζεται το παράθυρο της εικόνας 7.14. Σε αυτό το παράθυρο, φαίνονται ορισµένα 

στατιστικά στοιχεία για την κάθε όδευση, όπως ο τύπος της, η πρώτη και η τελευταία 

στάση, το συνολικό µήκος καθώς και τα αντίστοιχα σφάλµατα. Χρησιµοποιώντας το 

παράθυρο αυτό, ο χρήστης µπορεί να αλλάξει το όνοµα κάποιας όδευσης, να την 

διαγράψει ή να την προβάλει στην οθόνη του υπολογιστή. 

 

Εικόνα 7.14 

Κάντε κλικ για να επιλέξετε τις 
στάσεις που θα λυθούν σαν τυφλές 

Οι στάσεις της λίστας εµφανίζονται 
στο σκαρίφηµα µε µοβ χρώµα. 
Κάνοντας κλικ επάνω τους, επιλέγεται 
το αντίστοιχο στοιχείο στη λίστα. 
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Αντίστοιχα, επιλέγοντας από το µενού «Επιλύσεις» -> «Οδεύσεις» -> «Εκτυπώσεις 

Οδεύσεων», εµφανίζεται το παράθυρο της Εικόνας 7.15, όπου µπορεί να επιλεχθεί η 

µαζική εκτύπωση ή µεταφορά στο MS Excel πολλών οδεύσεων. Η επιλογή των οδεύσεων 

που θα εκτυπωθούν πραγµατοποιείται κάνοντας κλικ στα αντίστοιχα κουτιά  που 

βρίσκονται δίπλα σε κάθε όδευση ώστε να πάρουν τη µορφή .  

 

Εικόνα 7.15 
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8. Εµπροσθοτοµία – Οπισθοτοµία 

8.1. Εµπροσθοτοµία 

Η επίλυση εµπροσθοτοµίας πραγµατοποιείται επιλέγοντας από το µενού Επιλύσεις 

την επιλογή «Εµπροσθοτοµίας», οπότε εµφανίζεται η Εικόνα 8.1, που περιέχει όλο το 

δίκτυο των µετρήσεων. 

  

Εικόνα 8.1 

Στον πίνακα (1) υπάρχουν τα σηµεία που µπορούν να λυθούν µε εµπροσθοτοµία. 

Η επίλυση ενός σηµείου µε εµπροσθοτοµία µπορεί να γίνει µε δύο τρόπους: 

• Με γωνιοµετρήσεις, δηλαδή η περίπτωση της γενικής εµπροσθοτοµίας 

• Με πλευροµετρήσεις. 

8.1.1. Εµπροσθοτοµία µε γωνιοµετρήσεις  

Η εµπροσθοτοµία µε γωνιοµετρήσεις γίνεται κάνοντας κλικ επάνω στο αντίστοιχο 

σηµείο στο σχέδιο ή επιλέγοντας το σηµείο στον πίνακα 1 και πατώντας του αντίστοιχο 

κουµπί. Τα αποτελέσµατα της επίλυσης του σηµείου 8001 φαίνονται στην Εικόνα 8.2. 

Στην πρώτη στήλη αυτού του πίνακα εµφανίζεται ο συνδυασµός των σηµείων από τον 

οποίο προέκυψε η κάθε επίλυση, π.χ. η πρώτη γραµµή δηλώνει την λύση που προέκυψε 

µε εµπροσθοτοµία για το σηµείο 8001 από το σηµείο 8011 µε αφετηρία στο 8012 και το 

8022 µε αφετηρία 8009. Το υψόµετρο του σηµείου προκύπτει έµµεσα, από τις 

υπολογισµένες οριζοντιογραφικές συντεταγµένες και τα µετρηµένα στοιχεία (κατακόρυφη 

γωνία, ύψος οργάνου, ύψος σκόπευσης). 

 
 
1 
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Εικόνα 8.2 

Η τελευταία γραµµή έχει τις τελικές συντεταγµένες του σηµείου, όπως προκύπτουν 

σαν Μ.Ο. όλων των παραπάνω επιλύσεων. Η τελευταία στήλη δηλώνει ότι η 

συγκεκριµένη επίλυση συµµετέχει στον τελικό υπολογισµό των Μ.Ο. Αν µία επίλυση 

(δηλαδή µία γραµµή), διαφέρει αρκετά από το µέσο όρο, µπορεί να αποκλειστεί από τον 

υπολογισµό κάνοντας διπλό κλικ επάνω στο «ν» της τελευταίας στήλης (Εικόνα 8.3). Η 

ίδια επίλυση µπορεί να επαναφερθεί στον υπολογισµό του Μ.Ο. ξανακάνοντας διπλό κλικ. 

 

Εικόνα 8.3 

8.1.2. Εµπροσθοτοµία µε πλευροµετρήσεις 

Η εµπροσθοτοµία µε πλευροµετρήσεις παρουσιάζει την ιδιαιτερότητα ότι µπορεί να 

δώσει δύο λύσεις. Έτσι αν υπάρχει µόνο ένας συνδυασµός παρατηρήσεων από τις οποίες 

µπορεί να επιλυθεί, η Ταχυµετρία δεν µπορεί να διαπιστώσει ποια είναι η σωστή επίλυση, 

γι αυτό και εµφανίζει και τις δύο, οπότε στη συνέχεια ο χρήστης µπορεί να επιλέξει τη 

σωστή επίλυση. 

Όταν η εµπροσθοτοµία µε πλευροµετρήσεις µπορεί να επιλυθεί µε περισσότερους 

από έναν τρόπους (δηλαδή όταν υπάρχουν τρεις και περισσότερες παρατηρήσεις 
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οριζοντίων αποστάσεων από γνωστά σηµεία προς το ζητούµενο), η Ταχυµετρία µπορεί να 

ελέγξει ποιες από αυτές αποτελούν την οµάδα των σωστών επιλύσεων (Εικόνα 8.4). 

 

Εικόνα 8.4 

Οι επιλύσεις που έχουν αποκλειστεί είναι µε κόκκινο χρώµα και οι σωστές 

εµφανίζονται µε άσπρο χρώµα. Και εδώ η επιλογή των επιλύσεων που θα συµµετέχουν 

στην εξαγωγή του Μ.Ο., γίνεται όπως περιγράφηκε στην προηγούµενη παράγραφο. 

8.2. Οπισθοτοµία  

Η επίλυση οπισθοτοµίας πραγµατοποιείται επιλέγοντας από το µενού Επιλύσεις την 

επιλογή «Οπισθοτοµίας», οπότε εµφανίζεται η Εικόνα 8.5, που περιέχει όλο το δίκτυο των 

µετρήσεων. 

 

Εικόνα 8.5 
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Η επίλυση, όπως και στην εµπροσθοτοµία, γίνεται κάνοντας κλικ επάνω στο 

αντίστοιχο σηµείο στο σχέδιο ή επιλέγοντας το σηµείο στον πίνακα και πατώντας του 

αντίστοιχο κουµπί.  

Η επίλυση για κάθε συνδυασµό τριών παρατηρήσεων, γίνεται µε την αναλυτική 

βαρυκεντρική µέθοδο Tienstra. Τα αποτελέσµατα των επιλύσεων φαίνονται στον κάτω 

πίνακα, όπου µπορεί να επιλεχθεί (όπως και στην εµπροσθοτοµία) ποια επίλυση θα 

συµµετέχει στον υπολογισµό του Μ.Ο. των συντεταγµένων. Η υψοµετρική επίλυση 

γίνεται έµµεσα, από τις υπολογισµένες οριζοντιογραφικές συντεταγµένες και τα 

µετρηµένα στοιχεία (κατακόρυφη γωνία, ύψος οργάνου, ύψος σκόπευσης). 
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9. Ταχυµετρία 

Η επίλυση της ταχυµετρίας πραγµατοποιείται επιλέγοντας από το µενού Επιλύσεις 

την επιλογή «Ταχυµετρίας», οπότε εµφανίζεται η Εικόνα 9.1. 

 

 

Εικόνα 9.1 

Στον πίνακα των στάσεων εµφανίζονται όλοι οι σταθµοί που έχουν ταχυµετρικά 

σηµεία, ανεξάρτητα αν υπάρχουν οι όχι συντεταγµένες για τους σταθµούς και τις 

αφετηρίες τους. Οι στάσεις παίρνουν συντεταγµένες από τον πίνακα συντεταγµένων 

τριγωνοµετρικών και πολυγωνοµετρικών, ο οποίος µε τη σειρά του ενηµερώνεται από τις 

επιλύσεις πολυγωνοµετρίας και τριγωνισµού. 

9.1. Τα µενού της επίλυσης ταχυµετρικών 

9.1.1. «Εργαλεία» 

Το µενού «Εργαλεία», περιέχει εντολές για την επίλυση των ταχυµετρικών. 

1. Επίλυση. Την πρώτη φορά που θα ανοίξει το παράθυρο επίλυσης ταχυµετρίας, 

τα ταχυµετρικά σηµεία δεν θα έχουν συντεταγµένες καθώς δεν έχουν ακόµα 

επιλυθεί. Η επίλυση των ταχυµετρικών µπορεί να πραγµατοποιηθεί για την 

τρέχουσα στάση (πατώντας το κουµπί , που «τρέχει» δίπλα από τις 

στάσεις), ή επιλέγοντας σηµεία από πολλές στάσεις και αρχεία. Αυτό µπορεί να 

Κάντε κλικ για να επιλέξετε το 
αρχείο που θα επιλύσετε 

Πίνακας στάσεων από τις οποίες 
έχουν ληφθεί µετρήσεις 
ταχυµετρίας. Αλλάζοντας 
γραµµή, αλλάξει και ο πίνακας 
ταχυµετρικών 

Πίνακας ταχυµετρικών που 
έχουν ληφθεί  από την στάση. 
Υπάρχουν οι πρωτογενείς 
µετρήσεις, οι υπολογισµένες 
οριζόντιες αποστάσεις και 
υψοµετρικές διαφορές και οι 
τελικές συντεταγµένες των 
σηµείων. 
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γίνει από το κουµπί  της γραµµής εργαλείων, οπότε εµφανίζεται το παράθυρο 

της Εικόνα 9.1 

 

Εικόνα 9.2 

Ανάλογα µε την επιλογή ο χρήστης µπορεί να λύσει όλα τα σηµεία της τρέχουσας 

στάσης, όλα τα σηµεία του τρέχοντος αρχείου, ή όλα τα σηµεία όλων των 

αρχείων, δηλαδή όλα τα ταχυµετρικά σηµεία του έργου. Το κάτω τµήµα της 

οθόνης που περιέχει τα αρχεία του έργου ενεργοποιείται µόνο κάνοντας κλικ στην 

«Επιλογή στάσεων» 

Με διπλό κλικ επάνω στο όνοµα του αρχείου, ανοίγει ένα δένδρο που περιέχει 

όλες τις στάσεις του αρχείου που έχουν ταχυµετρικά σηµεία και µπορούν να 

λυθούν (δηλαδή υπάρχουν συντεταγµένες για τη στάση και την αφετηρία τους). 

Τσεκάροντας το  δίπλα στο όνοµα του αρχείου, επιλέγονται όλες οι στάσεις 

που ανήκουν σε αυτό το αρχείο. Στην Εικόνα 9.3 φαίνεται πως µπορούν να 

επιλεχθούν πολλές στάσεις από πολλά αρχεία. 

 

Εικόνα 9.3 
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Πατώντας το “OK”, η Ταχυµετρία λύνει τα σηµεία που έχουν επιλεχθεί και 

εµφανίζει τις συντεταγµένες τους. Την επόµενη φορά που θα γίνει επίλυση, οι 

στάσεις των οποίων τα σηµεία έχουν επιλυθεί, εµφανίζονται στο παράθυρο 

επιλογής µε τονισµένα (Bold) γράµµατα ώστε να ξεχωρίζουν (Εικόνα 9.4). 

Εντούτοις, µπορούν να επιλεχθούν για να λυθούν πάλι. 

 

Εικόνα 9.4 

∆ιευκρινίζεται ότι αν για κάποιο λόγο αλλάξουν οι συντεταγµένες των στάσεων, 

οι συντεταγµένες των ταχυµετρικών θα παραµείνουν ως έχουν, µέχρι να 

ξαναπραγµατοποιηθεί η επίλυσή τους. 

2. Πολλαπλές Σκοπεύσεις. Με αυτή την εντολή πραγµατοποιείται έλεγχος κατά 

πόσο υπάρχουν σηµεία µε την ίδια αρίθµηση. Στο παράθυρο που εµφανίζεται 

(Εικόνα 9.5), υπάρχουν τα σηµεία αυτά µε τις συντεταγµένες τους. Αν και η 

Ταχυµετρία µπορεί να τα διαχειριστεί ως έχουν, αυτά µπορεί να προκαλέσουν 

πρόβληµα κατά τη φάση της απόδοσης των µετρήσεων. Γι αυτό παρέχονται τρεις 

επιλογές: διαγραφή κάποιων ταχυµετρικών σηµείων, αλλαγή της ετικέτας τους, ή 

εξαγωγή ενός µέσου όρου από τις συντεταγµένες των σηµείων. 

 

Εικόνα 9.5 

3. Αλλαγή συντεταγµένων και µετρήσεων ταχυµετρικού. Εκτελώντας αυτή 

την εντολή η Ταχυµετρία αφού ζητήσει επιβεβαίωση από τον χρήστη, 

ενεργοποιεί το AutoCAD, ώστε να επιλεχθούν νέες συντεταγµένες για το τρέχον 
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σηµείο. Στις Εικόνα 9.6 φαίνεται η λειτουργία αυτή για το σηµείο 2107. 

Αν το σηµείο που επιλέχθηκε έχει υψόµετρο διαφορετικό από το 0, το 

πρόγραµµα το λαµβάνει υπόψη του και υπολογίζει τις µετρήσεις µε βάση αυτό. 

Αν το υψόµετρο είναι 0, προτρέπει τον χρήστη να δώσει ένα νέο υψόµετρο, µε 

προεπιλεγµένο το προηγούµενο υψόµετρο του σηµείου. 

 

Εικόνα 9.6 

Μετά από αυτές τις λειτουργίες η εγγραφή του σηµείου 2107 έχει τροποποιηθεί 

όπως παρακάτω:  

 

4. Προσθήκη ταχυµετρικού και υπολογισµός µετρήσεων. Με την λειτουργία 

αυτή, η Ταχυµετρία προσθέτει µία νέα εγγραφή ταχυµετρικού στη τρέχουσα 

στάση, ενεργοποιεί το AutoCAD ώστε να πάρει τις συντεταγµένες του σηµείου  

και τελικά υπολογίζει τις µετρήσεις που θα έπρεπε να έχουν ληφθεί.  

9.1.2. «Αρχείο» 

Το µενού Αρχείο περιλαµβάνει εντολές για το ραπορτάρισµα, την εξαγωγή και την 

εκτύπωση των αποτελεσµάτων των επιλύσεων. 

1. Εξαγωγή / Αποθήκευση ως /Ραπορτάρισµα. Η εντολή αυτή, εκτελείται σε 

δύο βήµατα: Πρώτα πρέπει να καθοριστούν τα σηµεία που θα αποθηκευτούν, 
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οπότε χρησιµοποιείται το παράθυρο της Εικόνα 9.7 το οποίο λειτουργεί σαν αυτό 

που περιγράφηκε στην 9.1.1 (1).  

 

Εικόνα 9.7 

Στη συνέχεια, πρέπει να καθοριστούν οι παράµετροι εξαγωγής (Εικόνα 9.8). 

Εκτός των λειτουργιών που περιγράφηκαν στη παράγραφο 6.1.1 (1) και (2), 

υπάρχει η δυνατότητα αποθήκευσης και των συντεταγµένων των στάσεων από 

τις οποίες έχουν προκύψει τα ταχυµετρικά. Έτσι αν π.χ. έχουν επιλεχθεί να 

αποθηκευτούν τα ταχυµετρικά σηµεία των στάσεων 8012,8011, στο αρχείο που 

θα παραχθεί (ASCII ή dwg), θα υπάρχουν οι συντεταγµένες των στάσεων 8012, 

8011 (όχι όµως οι αφετηρίες τους). 

Οι συντεταγµένες των ταχυµετρικών µπορούν να εξαχθούν σε ASCII αρχείο 

πολλές φορές. Κατά το ραπορτάρισµα σε Drawing µε τη µορφή των TOPOREST 

DATA, η Ταχυµετρία ελέγχει κατά πόσο υπάρχουν ήδη σε αυτό το αρχείο τα 

σηµεία που έχουν επιλεχθεί, και αν δεν υπάρχουν τα ραπορτάρει. Αν τα 

TOPOREST DATA υπάρχουν ήδη στο Drawing, ελέγχει αν βρίσκονται στις σωστές 

(υπολογισµένες) θέσεις και αν διαπιστώσει ότι βρίσκονται σε λάθος θέσεις, τα 

επαναφέρει στις υπολογισµένες συντεταγµένες τους. 
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Εικόνα 9.8 

2. Προεπισκόπηση – Εκτύπωση. Εµφανίζεται κατά τα γνωστά το παράθυρο της 

προεπισκόπησης (παρ. 5.2.1 (3)), όπου µπορούν να εκτυπωθεί η επίλυση όλων 

των σηµείων του έργου ή να καθοριστούν οι σελίδες που θα εκτυπωθούν. 

3. Εξαγωγή στο MS Excel. Χρησιµοποιώντας αυτή την εντολή, εξάγεται η επίλυση 

όλων των ταχυµετρικών σηµείων του έργου στο MS Excel (παράγραφος 5.2.1 

(4)). 

4. Έξοδος. Κλείνει το παράθυρο της επίλυσης ταχυµετρικών και το πρόγραµµα 

επαναφέρεται στην αρχική του κατάσταση.  
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10. Τριγωνισµός µε Μ.Ε.Τ.- Χωροστάθµιση µε Μ.Ε.Τ.

Η επίλυση του τριγωνισµού ή της χωροστάθµισης µε Μ.Ε.Τ. ενεργοποιείται 

επιλέγοντας από το µενού «Επιλύσεις», την αντίστοιχη επιλογή. Στη περίπτωση του 

παραδείγµατός µας, επιλέγοντας το «Τριγωνισµός µε Μ.Ε.Τ.», το παράθυρο που ανοίγει 

έχει τη µορφή της Εικόνα 10.1. Στην οθόνη αυτή διακρίνονται τέσσερις µεγάλες 

ενότητες: Οι παράµετροι επίλυσης (1), τα δεδοµένα επίλυσης (2) και τα αποτελέσµατα  

της οριζοντιογραφικής (3) και υψοµετρικής (4) συνόρθωσης. Εδώ πρέπει να σηµειωθεί ότι 

οι µονάδες µέτρησης όλων των µεγεθών που παρουσιάζονται στους πίνακες της επίλυσης 

τριγωνισµού µε Μ.Ε.Τ. είναι τα µέτρα (m) και οι βαθµοί (grad). 

 

Εικόνα 10.1 

10.1. Παράµετροι επίλυσης 

Κάνοντας κλικ στις παραµέτρους επίλυσης, εµφανίζεται η Εικόνα 10.2, όπου 

τίθενται οι βασικές παράµετροι για τον υπολογισµό του δικτύου και την πραγµατοποίηση 

των στατιστικών ελέγχων. Όλες οι παράµετροι εκτός από τα επίπεδα εµπιστοσύνης α και 

β για σφάλµα τύπου Ι και ΙΙ του ελέγχου MDE, µπορούν να µεταβληθούν από το χρήστη. 

Αναλυτικά, η σηµασία της κάθε παραµέτρου δίνεται παρακάτω: 

1. Τίτλος Τριγωνισµού: Είναι το όνοµα µε το οποίο θα αποθηκευτεί η επίλυση στο 

Έργο. Το όνοµα του τριγωνισµού µπορεί να αλλάξει από το χρήστη οποιαδήποτε 

στιγµή πριν ή µετά την επίλυση, και οπωσδήποτε πριν από την αποθήκευση του 

τριγωνισµού στο Έργο. Η αποθήκευση της επίλυσης στο Έργο µπορεί να 
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πραγµατοποιηθεί αµέσως µετά την πραγµατοποίησή της από την επιλογή 

«Αποθήκευση επίλυσης» του µενού «Αρχείο». Στη συνέχεια, η επίλυση µπορεί να 

ανακτηθεί οποιαδήποτε στιγµή από το χρήστη επιλέγοντας από το µενού «Αρχείο» 

την επιλογή «Άνοιγµα επίλυσης» 

 

Εικόνα 10.2 

2. Μέγιστος αριθµός επαναλήψεων: Οι επαναλήψεις που πραγµατοποιούνται από το 

πρόγραµµα κατά την επίλυση του τριγωνισµού διακόπτονται όταν οι διορθώσεις που 

υπολογίζονται για τις προσωρινές συντεταγµένες είναι µικρότερες από 0.5 mm ή όταν 

οι επαναλήψεις φτάσουν το µέγιστο αριθµό τους. Σε αυτή τη περίπτωση η 

Ταχυµετρία εµφανίζει ένα µήνυµα και πληροφορεί τον χρήστη ότι το σύστηµα δε 

συγκλίνει µετά από n επαναλήψεις. 

3. Προεπιλεγµένη τυπική απόκλιση διευθύνσεων, αποστάσεων, υψοµετρικών 

διαφορών: Χρησιµοποιώντας αυτές τις παραµέτρους, ο χρήστης µπορεί να αλλάξει 

τις τυπικές αποκλίσεις της κάθε παρατήρησης. Για παράδειγµα, όταν ενεργοποιηθεί η 

επίλυση τριγωνισµού, όλες οι τυπικές αποκλίσεις των αποστάσεων είναι 0.015 m. Αν 

στη προεπιλεγµένη τυπική απόκλιση αποστάσεων τεθεί 0.01 και στη συνέχεια 

εκτελεστεί από το µενού «Επεξεργασία» η εντολή «Ορισµός όλων των τυπικών 

αποκλίσεων αποστάσεων στη προεπιλεγµένη» ή πατηθεί το αντίστοιχο κουµπί, 

η Ταχυµετρία κάνει όλες τις 

τυπικές αποκλίσεις αποστάσεων 0.01 m. Αντίστοιχες εντολές για τις διευθύνσεις και 

τις υψοµετρικές διαφορές υπάρχουν στο µενού «Επεξεργασία». 
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4. Επίπεδο εµπιστοσύνης για τον συνολικό στατιστικό έλεγχο της επίλυσης: 

Είναι το επίπεδο εµπιστοσύνης 1-α για το οποίο θα γίνει δεκτή µηδενική υπόθεση 

2
0

2
00 ˆ: σσ =H  (µονόπλευρο test). Σηµείωση: Το σ0 a priori λαµβάνεται πάντα ίσο 

µε 1. Απορρίπτεται η µηδενική υπόθεση όταν 
2
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2
02 ˆ
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∗
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, (ο λόγος  
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σ
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∗
ακολουθεί κατανοµή x2 µε r βαθµούς ελευθερίας όµοιο µε το r της 

επίλυσης και επίπεδο εµπιστοσύνης 1-α αυτό που καθορίζεται από τον χρήστη). Όσο 

µεγαλύτερο το επίπεδο εµπιστοσύνης, τόσο µικρότερες διαφορές του σ0 a priori µε 

το σ0 a posteriori γίνονται ανεκτές από το πρόγραµµα κατά το Test x2.  

5. Επίπεδο εµπιστοσύνης για το στατιστικό έλεγχο της κάθε µέτρησης. Είναι το 

επίπεδο εµπιστοσύνης 
2

1
a

−  το οποίο χρησιµοποιείται για τον έλεγχο της κάθε 

µέτρησης (αµφίπλευρο test). Ο στατιστικός έλεγχος γίνεται µε βάση την κανονική 

κατανοµή. Όσο µεγαλύτερο το επίπεδο εµπιστοσύνης, τόσο δυσκολότερο να περάσει 

µια παρατήρηση τον ατοµικό έλεγχο και αντίστροφα. 

6. Επίπεδο εµπιστοσύνης για τις ελλείψεις σφάλµατος. Είναι το επίπεδο 

εµπιστοσύνης 1-α το οποίο χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό του c και την 

κατασκευή των ελλείψεων σφάλµατος (σχετικές και απόλυτες). Αν το a priori σφάλµα 

της µονάδας βάρους έχει γίνει αποδεκτό µετά την επίλυση, τότε το c υπολογίζεται µε 

βάση την κατανοµή χ τετράγωνο σύµφωνα µε τον τύπο: 
2
,2 axc = . Στην αντίθετη 

περίπτωση που έχει επιλεγεί το a posteriori σφάλµα της µονάδας βάρους, 

υπολογίζεται µε βάση την κατανοµή F σύµφωνα µε τον τύπο: arFc ,,2= . Όσο 

µεγαλύτερο ζητάει ο χρήστης να είναι το επίπεδο εµπιστοσύνης τόσο µεγεθύνεται η 

περιοχή που καλύπτει η έλλειψη σφάλµατος.  

7. Κατώφλι κανονικοποιηµένου δείκτη περίσσειας µετρήσεως. Είναι η ελάχιστη 

τιµή που επιθυµεί ο χρήστης να έχει ο κανονικοποιηµένος δείκτης περίσσειας 

µετρήσεως.  

8. Στατιστικός έλεγχος MDE 

a. Επίπεδο εµπιστοσύνης α για σφάλµα τύπου Ι και β για σφάλµα 

τύπου ΙΙ (προεπιλεγµένα).  Αν 1-α είναι η πιθανότητα να ισχύει η 

µηδενική υπόθεση 0H , α είναι η πιθανότητα να υπάρχει σφάλµα τύπου Ι. Αν 

1-β είναι η πιθανότητα να ισχύει η εναλλακτική υπόθεση 1H , β είναι η 

πιθανότητα να υπάρχει σφάλµα τύπου ΙΙ. Όταν ελέγχουµε κάθε µέτρηση 
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ξεχωριστά για τα οριακά ανιχνεύσιµα σφάλµατα, τότε λαµβάνουµε το 

α=0.001 και το β=0.2  

b. Κατώφλι σφάλµατος διευθύνσεων ή αποστάσεων για τον έλεγχο 

MDE. Είναι η µέγιστη τιµή που επιθυµεί ο χρήστης να έχει το οριακά 

ανιχνεύσιµο σφάλµα για κάθε µέτρηση. Εκφράζεται σε µέτρα όταν αφορά 

αποστάσεις, ή grad όταν αφορά σε διευθύνσεις Όσο µεγαλύτερο, τόσο 

ευκολότερο είναι να περάσει µια µέτρηση τον έλεγχο.  

10.2. ∆εδοµένα επίλυσης 

Στο παράθυρο των δεδοµένων επίλυσης περιλαµβάνονται δύο κύριες υποενότητες: 

αριστερά η ενότητα των µετρήσεων και δεξιά η ενότητα των προσωρινών και τελικών 

συντεταγµένων. Στην ενότητα των µετρήσεων περιλαµβάνονται οι πίνακες µε τις 

µετρήσεις αποστάσεων, διευθύνσεων και υψοµετρικών διαφορών (Εικόνα 10.3). Οι 

πίνακες αυτοί ενηµερώνονται αυτόµατα από τις µετρήσεις του έργου αµέσως µόλις 

ανοίξει το παράθυρο του υπολογισµού τριγωνισµού. 

10.2.1. Μετρήσεις 

Το πρόγραµµα προεπιλεγµένα, επιλέγει να συµµετέχουν όλες οι µετρήσεις του 

έργου στον υπολογισµό του τριγωνισµού. Αν ο χρήστης επιθυµεί να επιλέξει κάποιες 

µετρήσεις που δε θα συµµετάσχουν στην επίλυση του τριγωνισµού µπορεί να κάνει κλικ 

στη στήλη «Συµµετοχή» της αντίστοιχης µέτρησης. Η µέτρηση παίρνει τη µορφή, 

 και δεν συµµετέχει στον 

υπολογισµό, ενώ ξανακάνοντας κλικ, παίρνει τη µορφή 

 και συµµετέχει κανονικά.  

Ο χρήστης µπορεί επιπλέον να επιλέξει µαζικά τις µετρήσεις που επιθυµεί 

(χρησιµοποιώντας και πολλαπλή επιλογή) και να πραγµατοποιήσει την ίδια λειτουργία από 

το µενού Επεξεργασία -> Επιλογή / Κατάργηση συµµετοχής αποστάσεων. 

Η προεπιλεγµένη τυπική απόκλιση της κάθε µέτρησης ορίζεται σύµφωνα µε τον 

παρακάτω πίνακα: 

Τύπος Μέτρησης Προεπιλεγµένη τυπική απόκλιση 
Αποστάσεις 0.015 m 
∆ιευθύνσεις 0.0025 grad 
Υψοµετρικές ∆ιαφορές 0.015 m 

Πίνακας 10.1 
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Εικόνα 10.3 

Η τυπική απόκλιση της κάθε µέτρηση µπορεί να διορθωθεί χειροκίνητα για κάθε 

µέτρηση ή µε µαζικό τρόπο από το µενού «Επεξεργασία». 

1. Ορισµός όλων των τυπικών αποκλίσεων αποστάσεων στη προεπιλεγµένη: 

Όλες οι τυπικές αποκλίσεις αποστάσεων τίθενται όσο και η προεπιλεγµένη που 

ορίζεται στις παραµέτρους επίλυσης. 

2. Ορισµός όλων των τυπικών αποκλίσεων αποστάσεων σύµφωνα µε τη σχέση 

a*S+b: Εµφανίζεται ένα παράθυρο διαλόγου, όπου πρέπει να τεθούν από το χρήστη 

οι τιµές των παραµέτρων a και b. Στη συνέχεια, η Ταχυµετρία, ορίζει όλες τις τυπικές 

αποκλίσεις των οριζοντίων αποστάσεων σύµφωνα µε τη σχέση bSa +* , όπου S η 

µέτρηση της απόστασης. 

3. Ορισµός όλων των τυπικών αποκλίσεων διευθύνσεων στη προεπιλεγµένη: 

Όλες οι τυπικές αποκλίσεις διευθύνσεων τίθενται όσο και η προεπιλεγµένη που 

ορίζεται στις παραµέτρους επίλυσης. 

4. Ορισµός όλων των τυπικών αποκλίσεων υψοµετρικών διαφορών στη 

προεπιλεγµένη: Όλες οι τυπικές αποκλίσεις υψοµετρικών διαφορών τίθενται όσο 

και η προεπιλεγµένη που ορίζεται στις παραµέτρους επίλυσης. 

5. Ορισµός όλων των τυπικών αποκλίσεων υψοµετρικών διαφορών σε 1/S: H 

Ταχυµετρία, ορίζει όλες τις τυπικές αποκλίσεις των υψοµετρικών διαφορών σε 1/S 

όπου S η µέτρηση της απόστασης. 

Κάντε κλικ για να 
επιλέξετε την εµφάνιση 
των αντίστοιχων 
µετρήσεων. 

Πληκτρολογήστε τη 
νέα τιµή για την 
τυπική απόκλιση 

Κάντε κλικ για να 
επιλέξετε αν η κάθε 
µέτρηση θα 
συµµετέχει στον 
υπολογισµό του 
τριγωνισµού 
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6. Ορισµός όλων των τυπικών αποκλίσεων υψοµετρικών διαφορών σε 1/S^2: 

H Ταχυµετρία, ορίζει όλες τις τυπικές αποκλίσεις των υψοµετρικών διαφορών σε 

1/S^2 όπου S η µέτρηση της απόστασης. 

10.2.2. Συντεταγµένες 

Το πρόγραµµα, εµφανίζει στους πίνακες συντεταγµένων και υψοµέτρων όλα τα 

σηµεία που υπάρχουν στο πίνακα συντεταγµένων τριγωνοµετρικών και 

πολυγωνοµετρικών σηµείων, καθώς και αυτά που υπάρχουν στον πίνακα προσωρινών 

συντεταγµένων. Τα σηµεία που βρίσκονται στον πίνακα τριγωνοµετρικών και 

πολυγωνοµετρικών σηµείων (αυτά δηλαδή που έχουν τελικές συντεταγµένες) 

εµφανίζονται σταθεροποιηµένα κατά Χ και Υ (Εικόνα 10.4), ενώ τα υπόλοιπο όχι. 

 

Εικόνα 10.4 

Όπως φαίνεται στην Εικόνα 10.4, η υποενότητα των συντεταγµένων δίνει αρκετές 

ευκολίες: µπορούν να σταθεροποιηθούν ή αποσταθεροποιηθούν κάποιες συντεταγµένες, 

να αποκλειστεί εντελώς ένα σηµείο από την επίλυση ή ακόµα και να αλλαχθούν οι 

προσωρινές ή σταθεροποιηµένες τιµές των συντεταγµένων των σηµείων. Ακριβώς οι ίδιες 

λειτουργίες υποστηρίζονται και για τα υψόµετρα των σηµείων. Όταν αποκλείεται ένα 

σηµείο από την επίλυση, αυτόµατα αποκλείονται και όλες οι µετρήσεις που έχουν ληφθεί 

από και προς αυτό και η επαναφορά τους µετά την επίλυση µπορεί να γίνει µόνο 

χειροκίνητα. 

Οι λειτουργίες αποκλεισµού σηµείου και σταθεροποίησης σηµείου µπορούν να 

εκτελεστούν και στο σκαρίφηµα δικτύου. Συγκεκριµένα, κάνοντας δεξί κλικ επάνω στο 

σκαρίφηµα, εµφανίζεται ένα µενού (Εικόνα 10.5), όπου µπορεί να επιλεχθεί η 

Τα σηµεία 8009 και 8113 
βρίσκονται στον πίνακα (τελικών) 
συντεταγµένων, και γι αυτό 
εµφανίζονται σταθεροποιηµένα 
κατά Χ και Υ Οι συντεταγµένες των υπόλοιπων 
σηµείων έχουν προέλθει από 
προσωρινή επίλυση και δεν είναι 
σταθεροποιηµένες 

Κάντε κλικ για να επιλέξετε αν το σηµείο θα 
συµµετέχει στην επίλυση. Αν επιλέξετε ότι 
κάποιο σηµείο δε θα συµµετέχει στην επίλυση, 
τότε αποκλείονται και όλες οι µετρήσεις από 
και προς αυτό το σηµείο. 

Κάντε κλικ για να σταθεροποιήσετε 
ή αποσταθεροποιήσετε µία 
συντεταγµένη. Απαιτούνται κατ’ 
ελάχιστο συνολικά τρεις 
σταθεροποιηµένες συντεταγµένες 

Οποιαδήποτε προσωρινή ή 
σταθεροποιηµένη συντεταγµένη 
µπορεί να αλλάξει από 
πληκτρολόγηση του χρήστη 
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σταθεροποίηση ή όχι κατά Χ, Υ, ΧΥ καθώς και η συµµετοχή ή όχι του σηµείου στην 

επίλυση. Ανάλογα µε την επιλογή του χρήστη, το σηµείο παίρνει το αντίστοιχο χρώµα 

όπως φαίνεται στον πίνακα 10.2. 

 

Εικόνα 10.5 

Τύπος σηµείου Χρώµα στο σκαρίφηµα 
Σταθεροποιηµένο κατά Χ και Υ Μπλε 
Σταθεροποιηµένο κατά Χ Πράσινο 
Σταθεροποιηµένο κατά Υ Μοβ 
Ελεύθερο κατά Χ και Υ – συµµετέχει στην 
επίλυση 

Κόκκινο 

Ελεύθερο κατά Χ και Υ – δεν συµµετέχει 
στην επίλυση 

Μαύρο 

Πίνακας 10.2 

10.3. Επίλυση 

Η Ταχυµετρία έχει τη δυνατότητα πριν από την επίλυση του δικτύου να εκτελέσει 

έναν έλεγχο ποιότητας των µετρήσεων, υπολογίζοντας το ολικό γωνιακό σφάλµα των 

τριγώνων που σχηµατίζονται στο δίκτυο. Αυτό µπορεί να πραγµατοποιηθεί από το µενού 

Επίλυση -> Έλεγχος ολικών σφαλµάτων τριγώνων. Εκτελώντας αυτή τη 

λειτουργία, εµφανίζεται ένας πίνακας που περιλαµβάνει το σύνολο των τριγώνων που 

σχηµατίζονται από τις µετρήσεις του δικτύου. Τα τρίγωνα µε ολικό γωνιακό σφάλµα 

µεγαλύτερο από αυτό που τίθεται από τις προδιαγραφές επισηµαίνονται στον πίνακα µε 

κόκκινο χρώµα. Ο πίνακας αυτός µπορεί να εξαχθεί στο Excel για περαιτέρω επεξεργασία. 
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Η επίλυση του τριγωνισµού µε τη Μ.Ε.Τ. πραγµατοποιείται από την επιλογή 

«Οριζοντιογραφική και υψοµετρική» του µενού «Επίλυση». Η οριζοντιογραφική και 

υψοµετρική επίλυση του δικτύου µπορεί να πραγµατοποιηθεί και εντελώς ανεξάρτητα 

από τις αντίστοιχες επιλογές του ίδιου µενού. Εκτελώντας την οριζοντιογραφική και 

υψοµετρική επίλυση, η Ταχυµετρία επιλύει το δίκτυο καταρχήν οριζοντιογραφικά. Η 

πραγµατοποίηση της επίλυσης γίνεται στα παρακάτω στάδια: 

1. Μόρφωση κανονικών εξισώσεων (πινάκων A, L και P). Κατά την µόρφωση των 

εξισώσεων, γίνεται ένας καταρχήν έλεγχος ώστε να εντοπιστούν σηµεία που δε 

µπορούν να επιλυθούν γιατί λείπουν (ή έχουν αποκλειστεί) µετρήσεις. Σε αυτή τη 

περίπτωση, θα εµφανιστεί το µήνυµα της Εικόνα 10.6. Απαντώντας «Ναι», η 

Ταχυµετρία αποκλείει το σηµείο από την επίλυση και την επαναλαµβάνει αυτόµατα. 

Στην αντίθετη περίπτωση, η επίλυση σταµατάει. 

 

Εικόνα 10.6 

2. Υπολογισµός του πίνακα PAAN T
=  

3. Αντιστροφή του πίνακα N µε τη µέθοδο Choleski 

4. Έλεγχος αντιστροφής του πίνακα (µόνο στην πρώτη επανάληψη). Κατά τον έλεγχο 

αντιστροφής του πίνακα N µπορεί να βρεθούν σηµεία που δε µπορούν να επιλυθούν 

διότι δεν υπάρχουν (ή έχουν αποκλειστεί) οι απαραίτητες µετρήσεις ή να βρεθεί ότι η 

αντιστροφή του N είναι αδύνατη. 

5. Υπολογισµός του πίνακα διορθώσεων των συντεταγµένων DX. 

6. Έλεγχος αν όλα τα στοιχεία του DX είναι µικρότερα από 0.0005 m. Αν δεν είναι 

µικρότερα, τότε οι διορθώσεις προστίθενται στις προσωρινές συντεταγµένες και 

επαναλαµβάνονται τα βήµατα 1 έως 6 και για όσες επαναλήψεις έχει ορίσει ο 

χρήστης. Ο αριθµός των απαραίτητων επαναλήψεων στην πλειοψηφία των 

περιπτώσεων δεν είναι µεγαλύτερος από τρεις. Σε ορισµένες περιπτώσεις όµως όπου 

υπάρχουν λάθη στις µετρήσεις, ή στον ορισµό των τυπικών σφαλµάτων, ο αριθµός 

αυτός µπορεί να φτάσει και τις 20. Στη συνέχεια, µε τους στατιστικούς δείκτες που 

παρέχει η Ταχυµετρία, εύκολα µπορεί να φανεί ποιες είναι οι λανθασµένες µετρήσεις. 

Όταν όλα τα στοιχεία του DX είναι µικρότερα του 0.0005, τότε το σύστηµα 

συγκλίνει και εµφανίζεται το µήνυµα της Εικόνα 10.7. 
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Εικόνα 10.7 

Στη συνέχεια, η Ταχυµετρία προχωράει στον υπολογισµό του σ0 a posteriori και 

πραγµατοποιεί ένα test x2 µε µηδενική υπόθεση 000 : σσ =
)

H . Αν η µηδενική υπόθεση 

επαληθευθεί σύµφωνα µε το επίπεδο εµπιστοσύνης που δίνεται στις παραµέτρους 

επίλυσης (παράγραφος 10.1 (3)), εµφανίζεται το παράθυρο της Εικόνα 10.8, µε µπλε 

γράµµατα, το οποίο πληροφορεί για το αποτέλεσµα του test και προτρέπει το χρήστη να 

επιλέξει το σ0 µε το οποίο θα πραγµατοποιηθούν οι υπόλοιποι στατιστικοί έλεγχοι. 

 

Εικόνα 10.8 

Στην περίπτωση του παραδείγµατος, η µηδενική υπόθεση έχει απορριφθεί και 

εποµένως πρέπει να επιλεχθεί το σ0 a priori για την πραγµατοποίηση των υπόλοιπων 

στατιστικών ελέγχων. Αν η µηδενική υπόθεση απορριφθεί, τότε το παράθυρο της Εικόνα 

10.8 θα είχε κόκκινα γράµµατα και θα έπρεπε να επιλεχθεί το σ0 a posteriori για την 

εκτέλεση των υπόλοιπων στατιστικών ελέγχων. Η επιλογή του σωστού σύµφωνα µε τον 

έλεγχο σ0 µπορεί να γίνει πατώντας απλώς το “Enter” όταν εµφανιστεί η Εικόνα 10.8. Αν, 

ο χρήστης επιθυµεί να χρησιµοποιήσει οπωσδήποτε το σ0 a priori ή a posteriori 

ανεξάρτητα από το αποτέλεσµα του στατιστικού ελέγχου µπορεί να το κάνει κάνοντας 

απλά κλικ επάνω στο αντίστοιχο κουµπί. 

Αµέσως µετά η Ταχυµετρία εκτελεί τους στατιστικούς ελέγχους και παρουσιάζει τα 

αποτελέσµατα της επίλυσης όπως αυτά περιγράφονται στην παράγραφο 10.4. Στη 

συνέχεια, ο χρήστης µπορεί να αλλάξει τις παραµέτρους ή τα δεδοµένα επίλυσης (να 

αλλάξει µία παράµετρο, να απενεργοποιήσει τη συµµετοχή κάποιας µέτρησης ή κάποιου 

σηµείου ή να αλλάξει κάποιες συντεταγµένες) και να πραγµατοποιήσει πάλι την επίλυση. 

Αν έχει επιλεχθεί και η υψοµετρική επίλυση, τότε αυτή γίνεται µε τον ίδιο τρόπο µε 

την οριζοντιογραφική, εκτός του ότι στην υψοµετρική επίλυση δεν υπάρχουν 

επαναλήψεις, γιατί το σύστηµα των κανονικών εξισώσεων είναι γραµµικό. Και σε αυτή τη 
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περίπτωση γίνεται το test x2 για το σ0  και προτρέπεται ο χρήστης να επιλέξει το σ0  a 

priori ή a posteriori για την πραγµατοποίηση των στατιστικών ελέγχων. 

10.4. Αποτελέσµατα συνόρθωσης - οριζοντιογραφικά 

Αµέσως µετά την επίλυση, η Ταχυµετρία παρουσιάζει τα αποτελέσµατα της 

επίλυσης σε έξι διαφορετικά παράθυρα. 

10.4.1. Συντεταγµένες 

Στο παράθυρο αυτό (Εικόνα 10.9) παρουσιάζονται οι αρχικές και συνορθωµένες 

συντεταγµένες των σηµείων του δικτύου, οι διορθώσεις τους ∆Χ και ∆Υ και το σ0 της 

κάθε συντεταγµένης. Αν ένα σηµείο είναι σταθεροποιηµένο κατά Χ ή Υ, τότε οι 

αντίστοιχες διορθώσεις είναι 0 και στο τυπικό σφάλµα εµφανίζεται µία παύλα (-). 

 

Εικόνα 10.9 

Η τελευταία στήλη (αποκλεισµός στην επόµενη επίλυση) χρησιµοποιείται µε τον 

ίδιο τρόπο ακριβώς όπως η πρώτη στήλη του πίνακα συντεταγµένων των δεδοµένων 

επίλυσης. Κάνοντας διπλό κλικ επάνω στη στήλη, το αντίστοιχο κελί παίρνει την τιµή 

«Ναι» και δείχνει ότι όταν πραγµατοποιηθεί η επόµενη επίλυση το συγκεκριµένο σηµείο 

δε θα συµµετέχει. Ξανακάνοντας διπλό κλικ, επάνω στο ίδιο κελί, το «Ναι» φεύγει και η 

εγγραφή επαναφέρεται στην αρχική της κατάσταση. Η λειτουργία αυτή µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί όταν κάποιο σηµείο έχει εµφανώς πολύ µεγάλο σ0 σε σχέση µε τα 

υπόλοιπα. Προτιµότερο όµως είναι να χρησιµοποιείται η λειτουργία αποκλεισµού 

παρατήρησης που περιγράφεται στην παράγραφο 10.4.2. 
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10.4.2. Συνορθωµένες παρατηρήσεις 

Στο παράθυρο αυτό (Εικόνα 10.10) παρουσιάζονται οι αρχικές και συνορθωµένες 

παρατηρήσεις διευθύνσεων και αποστάσεων που συµµετέχουν στην επίλυση του 

τριγωνισµού καθώς και ορισµένα στατιστικά στοιχεία για την κάθε µέτρηση. Στον 

παρακάτω πίνακα 10.3 αναλύεται η κάθε στήλη της Εικόνα 10.10 

Στήλη πίνακα 
συνορθωµένων 
παρατηρήσεων 

Επεξήγηση 

Σταθµός Το όνοµα του σηµείου από το οποίο έχει ληφθεί η µέτρηση. 
Σκόπευση Το όνοµα του σηµείου προς το οποίο έχει γίνει η µέτρηση. 
Τύπος ∆ιεύθυνση ή απόσταση. 
Παρατήρηση Η αρχική τιµή της παρατήρησης όπως προκύπτει από τις µετρήσεις 

του έργου. 
∆ιόρθωση Η διόρθωση που προκύπτει για την παρατήρηση µετά την 

συνόρθωση του δικτύου (συνορθωµένη παρατήρηση µείον την 
αρχική). Όσο µεγαλύτερη η διόρθωση τόσο µεγαλύτερη η 
πιθανότητα να είναι λανθασµένη η µέτρηση. 

Συνορθωµένη 
παρατήρηση 

Η τιµή της  παρατήρησης που προκύπτει µετά από την συνόρθωση 
του δικτύου (αρχική παρατήρηση συν τη διόρθωση). 

σ a priori Η τυπική απόκλιση που έχει δηλωθεί για την κάθε µέτρηση στους 
πίνακες παρατηρήσεων των δεδοµένων επίλυσης. 

σ a posteriori Η τυπική απόκλιση που έχει προκύπτει για την κάθε µέτρηση µετά 
τη συνόρθωση του δικτύου. 

Κανονικοποιηµένος 
δείκτης περίσσειας 
µετρήσεως 

Είναι ένας κανονικοποιηµένος δείκτης (και εποµένως παίρνει τιµές 
από 0 µέχρι 1), ο οποίος δείχνει κατά πόσο περισσεύει µία µέτρηση. 
Στις δύο ακραίες περιπτώσεις (1 και 0), ο δείκτης αυτός θα είναι  
• 1 όταν το υπόλοιπο της παρατήρησης µετά την συνόρθωση θα 

δείχνει µε µεγάλη εµπιστοσύνη, πώς τελικά µεταβάλλεται η 
παρατήρηση. 

• 0 όταν δεν υπάρχει διόρθωση για τη παρατήρηση και 
εποµένως ούτε τοπικός έλεγχός της (π.χ. η µέτρηση της 
απόστασης προς µία τυφλή στάση). 

Στη περίπτωση που ο δείκτης αυτός είναι αρκετά µικρός τότε η 
συγκεκριµένη παρατήρηση δεν µπορεί να επαληθευτεί και 
εποµένως καλό θα ήταν να είχαν ληφθεί περισσότερες όµοιες 
παρατηρήσεις (περισσότερες περίοδοι, περισσότερες µετρήσεις 
αποστάσεων κ.λ.π.). Όταν είναι κάτω από το κατώφλι που ορίζεται 
στις παραµέτρους επίλυσης (παράγραφος 10.1.(7)) η γραµµή της 
παρατήρησης γίνεται πράσινη. 
Ο δείκτης αυτός εξαρτάται από το µοντέλο του δικτύου και όχι την 
τιµή των παρατηρήσεων και είναι ένα µέτρο που δείχνει την 
εσωτερική αξιοπιστία του δικτύου. 
 

MDE (Marginally 
Detectable Error) 

Είναι ένα µέγεθος το οποίο δείχνει ποιο είναι το οριακά ανιχνεύσιµο 
σφάλµα για αυτή τη µέτρηση. Όταν ο κανονικοποιηµένος δείκτης 
περίσσειας είναι 0, τότε προφανώς το MDE δε µπορεί να οριστεί 
γιατί δεν υπάρχουν επιπλέον µετρήσεις και εποµένως, εµφανίζεται 
µία παύλα (-). Όταν το µέγεθος MDE είναι παραπάνω από το 
κατώφλι που ορίζεται στις παραµέτρους επίλυσης (παράγραφο 
10.1.(8b)), η συγκεκριµένη κυψέλη παίρνει µπλε σκούρο χρώµα. 
Ο δείκτης αυτός εξαρτάται από το µοντέλο του δικτύου και όχι την 
τιµή των παρατηρήσεων και είναι ένα µέτρο που δείχνει την 
εσωτερική αξιοπιστία του δικτύου. 
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Ατοµικός δείκτης 
στατιστικού 
ελέγχου 

Είναι ο βασικός τρόπος ελέγχου της ακρίβειας της κάθε µέτρησης. 
Όσο µικρότερη είναι η απόλυτη τιµή αυτού του δείκτη τόσο 
καλύτερη είναι η µέτρηση (ταιριάζει στο δίκτυο), ενώ στην αντίθετη 
περίπτωση της µεγάλης απόλυτης τιµής η µέτρηση είναι 
προβληµατική. Η απόλυτη τιµή του ατοµικού δείκτη συγκρίνεται µε 
µία τιµή που εξαρτάται από το επίπεδο εµπιστοσύνης που έχει 
δηλώσει ο χρήστης (στις παραµέτρους επίλυσης - παράγραφος 
10.1(5)), για το οποίο η παρατήρηση είναι σωστή. Αν είναι 
µεγαλύτερη από αυτή τη τιµή, ολόκληρη η γραµµή της 
παρατήρησης γίνεται κόκκινη. Όταν ο κανονικοποιηµένος δείκτης 
περίσσειας είναι 0, τότε προφανώς o ατοµικός δείκτης στατιστικού 
ελέγχου δε µπορεί να οριστεί γιατί δεν υπάρχουν επιπλέον 
µετρήσεις και εποµένως, εµφανίζεται µία παύλα (-). 

Πίνακας 10.3 

 

Εικόνα 10.10 

Η τελευταία στήλη (αποκλεισµός στην επόµενη επίλυση) χρησιµοποιείται µε τον 

ίδιο τρόπο ακριβώς όπως η τελευταία στήλη των πινάκων παρατηρήσεων των δεδοµένων 

επίλυσης. Κάνοντας διπλό κλικ επάνω στη στήλη, το αντίστοιχο κελί παίρνει την τιµή 

«Ναι» και δείχνει ότι όταν πραγµατοποιηθεί η επόµενη επίλυση η συγκεκριµένη µέτρηση 

δε θα συµµετέχει. Ξανακάνοντας διπλό κλικ, επάνω στο ίδιο κελί, το «Ναι» φεύγει και η 

εγγραφή επαναφέρεται στην αρχική της κατάσταση. Η λειτουργία αυτή πρέπει να 

εφαρµόζεται σε περιπτώσεις µε µεγάλο (και εποµένως κόκκινο) ατοµική δείκτη 

στατιστικού ελέγχου, οπότε η παρατήρηση έχει πιθανότατα πρόβληµα. Αν υπάρχουν 

αρκετές προβληµατικές παρατηρήσεις (µε κόκκινο χρώµα), καλό είναι να βρίσκεται 

καταρχήν η παρατήρηση µε το µεγαλύτερο δείκτη στατιστικού ελέγχου (επιλογή 

«Εύρεση παρατήρησης µε το µεγαλύτερο οριζοντιογραφικό σφάλµα» του µενού 
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«Επίλυση») και να αποκλείεται αυτή. Όταν ξαναπραγµατοποιηθεί η επίλυση, η 

προβληµατική µέτρηση δε θα συµµετέχει και τα αποτελέσµατα πιθανότατα θα είναι κατά 

πολύ καλύτερα. 

Εδώ πρέπει να σηµειωθεί ότι αν αποκλειστεί µία πράσινη µέτρηση (µε µηδενικό 

κανονικοποιηµένο δείκτη περίσσειας)  τότε, η επίλυση δε θα µπορέσει να 

πραγµατοποιηθεί. 

10.4.3. Απόλυτες και σχετικές ελλείψεις σφάλµατος 

Στις εικόνες 10.11 και 10.12 φαίνονται αντίστοιχα οι απόλυτες και σχετικές 

ελλείψεις σφάλµατος. Στον πίνακα 10.4 περιγράφονται οι στήλες της Εικόνα 10.11. 

 

Εικόνα 10.11 

 

Εικόνα 10.12 

 
Στήλη πίνακα απόλυτων 
ελλείψεων σφάλµατος 

Επεξήγηση 

Συντεταγµένες (Χ,Υ) Οι συντεταγµένες είναι οι συνορθωµένες συντεταγµένες 
των σηµείων που επιλύθηκαν µε τον τριγωνισµό. 

Ηµιάξονες (α) Το µήκος του µεγάλου ηµιάξονα της έλλειψης 
Ηµιάξονες (α) Το µήκος του µικρού ηµιάξονα της έλλειψης 
Ηµιάξονες – Αζιµούθιο 
µεγάλου ηµιάξονα 

Το αζιµούθιο του µεγάλου ηµιάξονα σε βαθµούς (grad) 

Πίνακας 10.4 

Οι σχετικές ελλείψεις υπολογίζονται ανά ζεύγη σηµείων και µάλιστα µόνο για αυτά 

τα ζεύγη για τα οποία υπάρχει τουλάχιστο µία µεταξύ τους µέτρηση. Στον πίνακα 10.5 

περιγράφονται οι στήλες της Εικόνα 10.12. 

Στήλη πίνακα σχετικών 
ελλείψεων σφάλµατος 

Επεξήγηση 

Ηµιάξονες (α) Το µήκος του µεγάλου ηµιάξονα της έλλειψης 
Ηµιάξονες (α) Το µήκος του µικρού ηµιάξονα της έλλειψης 
Ηµιάξονες – Αζιµούθιο 
µεγάλου ηµιάξονα 

Το αζιµούθιο του µεγάλου ηµιάξονα σε βαθµούς (grad) 
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Πίνακας 10.5 

Οι απόλυτες και σχετικές ελλείψεις σφάλµατος υπολογίζονται για το επίπεδο 

εµπιστοσύνης που ορίζει ο χρήστης (παράγραφος 10.1.(6)). 

Οι ελλείψεις σφάλµατος, δίνουν δυνατότητα για τον έλεγχο της ακρίβειας του 

δικτύου. 

Στην περίπτωση της υψοµετρικής επίλυσης δεν υπάρχουν (σχετικές και απόλυτες) 

ελλείψεις σφάλµατος διότι η επίλυση γίνεται σε µία µόνο διάσταση. 

10.4.4. Γραφική Επίλυση 

Η γραφική επίλυση παρουσιάζει το δίκτυο µε όλα τα σηµεία στις σωστές 

(συνορθωµένες) συντεταγµένες του. Όπως φαίνεται και στην Εικόνα 10.13, οι γραµµές 

των παρατηρήσεων σχεδιάζονται µε διαφορετικό χρώµα µεταξύ τους, ώστε να γίνονται 

γρήγορα και άµεσα αντιληπτά τα αποτελέσµατα της επίλυσης. Το χρώµα της κάθε 

γραµµής είναι ίδιο µε το χρώµα που έχει η αντίστοιχη γραµµή του πίνακα παρατηρήσεων 

(πίνακας 10.6).  

 

Εικόνα 10.13 

Χρώµα Επεξήγηση 
Μαύρο Η παρατήρηση έχει περάσει από όλους τους στατιστικούς 

ελέγχους 
Κόκκινο Η παρατήρηση έχει επισηµανθεί από τον ατοµικό στατιστικό 

έλεγχο και εποµένως µπορεί να είναι προβληµατική (πίνακας 10.3) 
Πράσινο Η παρατήρηση έχει επισηµανθεί από κανονικοποιηµένο δείκτη 

περίσσειας µετρήσεως (πίνακας 10.3) 

Πίνακας 10.6 

Όλα τα σηµεία έχουν µπλε χρώµα που σηµαίνει ότι έχουν επιλυθεί. Όταν ο 

χρήστης κατευθύνει το ποντίκι επάνω από την ετικέτα κάποιου σηµείου, θα εµφανιστούν 

τα τυπικά σφάλµατα του σηµείου (σx, σy). 

Η εµφάνιση των ελλείψεων σφάλµατος µπορεί να γίνει επάνω στη γραφική επίλυση 

επιλέγοντας το «Εµφάνιση ελλείψεων σφάλµατος» από το µενού «Επίλυση», οπότε 
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η Ταχυµετρία ζητάει από το χρήστη να επιλέξει την κλίµακα σχεδίασης των ελλείψεων. 

Στη συνέχεια, σχεδιάζονται οι απόλυτες ελλείψεις µε µπλε χρώµα και οι σχετικές µε 

µαύρο. 

 

Εικόνα 10.14 

10.5. Το Μενού «Αρχείο» 

Το µενού αρχείο έχει εντολές για την αποθήκευση, ανάκτηση ή εκτύπωση µίας 

επίλυσης καθώς και για την αποθήκευση των συντεταγµένων που προέκυψαν από αυτήν. 

10.5.1. Άνοιγµα επίλυσης 

Εκτελώντας αυτήν την εντολή, εµφανίζεται το παράθυρο διαλόγου της Εικόνα 

10.15, όπου ο χρήστης πρέπει να επιλέξει µία από τις ήδη αποθηκευµένες επιλύσεις. Η 

κάθε επίλυση αποθηκεύεται στο αρχείο του έργου µε το όνοµα που δίνει ο χρήστης στις 

παραµέτρους επίλυσης (παράγραφος 10.1 (1)). Η επίλυση πρέπει να είναι 

οριζοντιογραφική και υψοµετρική.  

 

Εικόνα 10.15 

10.5.2. Αποθήκευση επίλυσης 

Εκτελώντας αυτήν την εντολή, η Ταχυµετρία αποθηκεύει την τρέχουσα επίλυση 

στο αρχείο του έργου και µε το όνοµα που έχει δοθεί στις παραµέτρους της επίλυσης 

(παράγραφος 10.1.(1)) . Για να µπορέσει να αποθηκευτεί µία επίλυση πρέπει να έχει γίνει 

η οριζοντιογραφική και υψοµετρική επίλυση των σηµείων. Στην αντίθετη περίπτωση, η 

Ταχυµετρία θα εµφανίσει το µήνυµα της Εικόνα 10.16, ενώ αν υπάρχει ήδη µία επίλυση 
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µε το ίδιο όνοµα στο αρχείο του έργου, θα εµφανιστεί το µήνυµα της Εικόνα 10.17 µε το 

οποίο ζητείται επιβεβαίωση της αντικατάστασης της υπάρχουσας επίλυσης. Πρέπει να 

σηµειωθεί ότι η αλλαγή του ονόµατος της επίλυσης µπορεί να γίνει και µετά από την 

επίλυση, αλλά οπωσδήποτε πριν την αποθήκευση. 

 

Εικόνα 10.16 

 

Εικόνα 10.17 

Με την εκτέλεση αυτής της εντολής, δεν αποθηκεύονται µόνο οι παράµετροι µε τις 

οποίες πραγµατοποιήθηκε η επίλυση (τυπικά σφάλµατα, παρατηρήσεις, προσωρινές 

συντεταγµένες κ.λ.π.) αλλά και τα αποτελέσµατα της επίλυσης. 

10.5.3. Αποθήκευση Συντεταγµένων 

Εκτελώντας αυτήν την εντολή, η Ταχυµετρία αποθηκεύει τις συντεταγµένες των 

σηµείων (οριζοντιογραφικές και υψοµετρικές) που προέκυψαν από την τρέχουσα επίλυση. 

Για να µπορέσει να αποθηκευτούν οι συντεταγµένες των σηµείων πρέπει να γίνει 

τουλάχιστο η οριζοντιογραφική. Όταν έχει γίνει µόνο η οριζοντιογραφική επίλυση, η 

Ταχυµετρία αποθηκεύει στον πίνακα συντεταγµένων τα Χ,Υ του κάθε σηµείου και το 

υψόµετρο που παίρνουν τα ταχυµετρικά σηµεία όταν δεν µπορεί να υπολογιστεί το 

υψόµετρό τους (γενικές παράµετροι). 

10.5.4. Εκτύπωση επίλυσης – Εξαγωγή στο MS Excel 

Για να πραγµατοποιηθεί η εκτύπωση ή η εξαγωγή µίας επίλυσης στο MS Excel, 

πρέπει πρώτα να έχει αποθηκευτεί. Έτσι, εκτελώντας την εντολή, εµφανίζεται το 

παράθυρο διαλόγου της Εικόνα 10.18, όπου ο χρήστης καλείται να επιλέξει τους πίνακες 

που θέλει να εκτυπωθούν ή να εξαχθούν στο MS Excel. Στη συνέχεια, η Ταχυµετρία 

συνεχίζει κατά τα γνωστά. 
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Εικόνα 10.18 

  

10.6. Χωροστάθµιση µε Μ.Ε.Τ. 

Η επιλογή «Χωροστάθµιση µε Μ.Ε.Τ.» δεν παρουσιάζει καµία διαφορά από τον 

τριγωνισµό, εκτός του ότι, ανοίγοντας το παράθυρο της επίλυσης, δεν υπάρχει καµία 

µέτρηση και κανένα υψόµετρο σηµείου για επίλυση (Εικόνα 10.19).  

 

Εικόνα 10.19 
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Η εισαγωγή µετρήσεων στο σύστηµα µπορεί να γίνει από το µενού «∆εδοµένα», 

όπου µπορούν να εισαχθούν: 

1. ∆εδοµένα (υψοµετρικές διαφορές) από το έργο οι οποίες έχουν προέλθει 

από τις µετρήσεις µέσω τριγωνοµετρικής υψοµετρίας . Τα δεδοµένα αυτά 

είναι τα ίδια που χρησιµοποιούνται στις υψοµετρικές επιλύσεις οδεύσεων 

και τριγωνισµού.  

2. ∆εδοµένα (υψοµετρικές διαφορές) από γεωµετρική χωροστάθµιση µε 

χωροβάτη ή οποιοδήποτε άλλο µέσο. Επιλέγοντας εποµένως από το µενού 

δεδοµένα το «Εισαγωγή Υψοµετρικών ∆ιαφορών από Αρχείο (Γεωµετρική 

Χωροστάθµιση)», εµφανίζεται το παρακάτω παράθυρο (Εικόνα 10.20) στο 

οποίο ο χρήστης πρέπει να ορίσει το αρχείο που περιέχει τις υψοµετρικές 

διαφορές και τη µορφή του.  

 

Εικόνα 10.20 

3. Με τον ίδιο τρόπο µπορούν να εισαχθούν σηµεία προς επίλυση είτε από το 

έργο και τις προσωρινές επιλύσεις που έχουν πραγµατοποιηθεί ή από 

εξωτερικό αρχείο το οποίο περιέχει υψόµετρα σηµείων. 

Οι υπόλοιπες λειτουργίες της χωροστάθµισης µε Μ.Ε.Τ., είναι ίδιες µε αυτές του 

τριγωνισµού (επίλυση, στατιστικά τεστ, εκτυπώσεις, αποθήκευση συντεταγµένων) 

γι αυτό και δεν αναλύονται περισσότερο. 
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11. Χάραξη 

Η επίλυση της χάραξης γίνεται από την επιλογή «Χάραξη» του µενού Επιλύσεις. Η 

Εικόνα 11.1 έχει το παράθυρο της χάραξης. Σε αυτό το παράθυρο δεν υπάρχει κανένα 

στοιχείο για τη χάραξη. Για να επιλυθεί η χάραξη χρειάζονται τρία στοιχεία: Οι 

συντεταγµένες µίας στάσης που θα αποτελέσει το σταθµό της χάραξης, οι συντεταγµένες 

της αφετηρίας της και οι συντεταγµένες των σηµείων που πρέπει να επιλυθούν. Τα 

δεδοµένα αυτά µπορούν να ληφθούν είτε από αρχεία συντεταγµένων είτε από το 

AutoCAD.  

 

Εικόνα 11.1 

11.1. Τα Μενού Εντολών της Επίλυσης Χάραξης 

Η επίλυση χάραξης έχει τρία µενού εντολών, τα Αρχείο, Επεξεργασία, και Εργαλεία. 

11.1.1. «Αρχείο»  

Χρησιµοποιώντας το µενού «Αρχείο» µπορούν να εκτελεσθούν οι παρακάτω 

εργασίες:  

1. Εισαγωγή Συντεταγµένων Σηµείων. Με αυτή τη λειτουργία µπορούν να 

εισαχθούν συντεταγµένες σηµείων προς επίλυση από ASCII αρχεία ή το 

AutoCAD. Η λειτουργία που χρησιµοποιείται για την εισαγωγή των σηµείων είναι 

ίδια µε της παραγράφου 6.1.1 (1). Σηµαντικό είναι να σηµειωθεί ότι η εισαγωγή 
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των προς επίλυση σηµείων δε µπορεί να γίνει πριν τον ορισµό (εισαγωγή) του 

σταθµού από τον οποίον θα χαραχθούν τα σηµεία (11.1.2 (4)). 

2. Εξαγωγή / Αποθήκευση ως.  Η εντολή αυτή εκτελείται µόνο όταν υπάρχουν 

δεδοµένα για αποθήκευση. Όταν εκτελεστεί, εµφανίζεται το παράθυρο διαλόγου 

της Εικόνα 11.2, όπου περιγράφεται η µορφή του αρχείου και το όνοµα του 

ASCII αρχείου που θα δηµιουργηθεί κατά την εξαγωγή. 

 

Εικόνα 11.2 

3. Εξαγωγή στο MS Excel. Χρησιµοποιώντας αυτή την εντολή, εξάγεται η επίλυση 

της χάραξης όλων σηµείων του πίνακα σηµείων στο MS Excel (παράγραφος 5.2.1 

(4)). 

4. Προεπισκόπηση – Εκτύπωση. Εµφανίζεται κατά τα γνωστά το παράθυρο της 

προεπισκόπησης (παρ. 5.2.1 (3)), όπου µπορεί να εκτυπωθεί η επίλυση όλων των 

σηµείων της χάραξης ή να καθοριστούν οι σελίδες που θα εκτυπωθούν. 

 

5. Έξοδος. Κλείνει το παράθυρο της επίλυσης χάραξης και επαναφέρει το 

πρόγραµµα στην αρχική του κατάσταση. 

11.1.2. «Επεξεργασία Μετρήσεων» 

Χρησιµοποιώντας το µενού «Επεξεργασία µετρήσεων» µπορούν να εκτελεσθούν οι 

εργασίες διαγραφής – εισαγωγής µέτρησης και στάσης, αποκοπής, αντιγραφής, 

επικόλλησης και εύρεσης. Συγκεκριµένα: 

1. Αποκοπή. Χρησιµοποιώντας αυτήν την επιλογή και αφού ζητηθεί επιβεβαίωση 

από τη χρήστη,  διαγράφεται η επιλεγµένη µέτρηση (όχι ο σταθµός) και 

µεταφέρεται στο Clipboard. Στη συνέχεια µπορεί να χρησιµοποιηθεί η επικόλληση 
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για να µεταφερθούν τα στοιχεία στον ίδιο ή σε άλλο σταθµό. Η εντολή αυτή 

όπως και οι επόµενες δεν µπορούν να πραγµατοποιηθούν µε πολλαπλή επιλογή 

σηµείων. 

2. Αντιγραφή. Μεταφέρονται τα στοιχεία του επιλεγµένου σηµείου στο Clipboard 

και στη συνέχεια µπορούν να επικολληθούν στον ίδιο ή σε άλλο σταθµό. 

3. Επικόλληση. Χρησιµοποιείται για να επικολληθεί το σηµείο που αντιγράφηκε ή 

αποκόπηκε στον ίδιο ή σε άλλο σταθµό. Ο συνδυασµός των τριών προηγούµενων 

εντολών µπορεί να χρησιµοποιηθεί κυρίως για τη µεταφορά σηµείων από ένα 

σταθµό σε έναν άλλο. 

4. Νέος Σταθµός (Εισαγωγή Σταθµού). Χρησιµοποιείται για να εισάγει έναν 

καινούργιο σταθµό από όπου θα πραγµατοποιηθεί η χάραξη. Μετά την εισαγωγή 

του νέου σταθµού αν πληκτρολογηθεί το όνοµα κάποιας στάσης που οι 

συντεταγµένες της βρίσκονται στον πίνακα τελικών συντεταγµένων, πατώντας 

enter, οι συντεταγµένες µεταφέρονται αυτόµατα στον πίνακα σταθµών χάραξης. 

Το ίδιο ισχύει και αν χρησιµοποιηθεί σαν αφετηρία µία στάση µε γνωστές 

συντεταγµένες. 

 

Κατά την πληκτρολόγηση 

 

Πατώντας Enter 

5. ∆ιαγραφή Σταθµού. ∆ιαγράφει τον τρέχοντα σταθµό και τα σηµεία που θα 

ληφθούν από αυτόν. Πριν πραγµατοποιηθεί η διαγραφή, το πρόγραµµα ζητάει 

επικύρωση της εντολής από τον χρήστη. 

6. Εισαγωγή Σηµείου. ∆ηµιουργεί ένα καινούργιο σηµείο στο τέλος του τρέχοντος 

σταθµού. Οι συντεταγµένες του σηµείου µπορούν να τροποποιηθούν στη 

συνέχεια. 

7. ∆ιαγραφή Σηµείου. ∆ιαγράφει το τρέχον σηµείο. Πριν πραγµατοποιηθεί η 

διαγραφή, το πρόγραµµα ζητάει επικύρωση της εντολής από τον χρήστη. 

8. Εύρεση. Εµφανίζεται ένα παράθυρο όπου ζητείται το όνοµα του σηµείου. 

Πατώντας ↵ ή κάνοντας κλικ στο «Εύρεση», το πρόγραµµα βρίσκει το σηµείο ή 

ενηµερώνει το χρήστη ότι δεν υπάρχει. 

11.1.3. «Εργαλεία» 

Το µενού εργαλεία περιλαµβάνει εντολές για την επίλυση της χάραξης και τη 

µεταφορά συντεταγµένων από το AutoCAD. 
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1. Επίλυση. Πραγµατοποιείται η επίλυση της χάραξης και ο πίνακας σηµείων γεµίζει 

µε τις υπολογισµένες τιµές για την οριζόντια γωνία και απόσταση. Η επίλυση της 

χάραξης γίνεται λαµβάνοντας υπόψη διορθώσεις λόγω υψοµέτρου και διάθλασης 

καθώς και τη χαρτογραφική προβολή (τα στοιχεία δηλαδή που έχουν καθοριστεί 

στις παραµέτρους του έργου). 

2. Αλλαγή συντεταγµένων σταθµού στο AutoCAD. Εκτελώντας αυτή την 

εντολή ενεργοποιείται το AutoCAD όπου ζητούνται οι νέες συντεταγµένες του 

τρέχοντος σταθµού. 

3. Αλλαγή συντεταγµένων αφετηρίας στο AutoCAD. Εκτελώντας αυτή την 

εντολή ενεργοποιείται το AutoCAD όπου ζητούνται οι νέες συντεταγµένες της 

αφετηρίας του τρέχοντος σταθµού. 

4. Αλλαγή συντεταγµένων σηµείου στο AutoCAD. Εκτελώντας αυτή την 

εντολή ενεργοποιείται το AutoCAD όπου ζητούνται οι νέες συντεταγµένες του 

τρέχοντος σηµείου της χάραξης. 

5. Προσθήκη σταθµού από αντικείµενο στο AutoCAD. Εκτελώντας αυτή την 

εντολή ενεργοποιείται το AutoCAD όπου ζητείται να επιλεχθεί ένα αντικείµενο 

από το οποίο θα ληφθούν η ετικέτα και οι συντεταγµένες του. Ένα τέτοιο 

αντικείµενο µπορεί να είναι ένα Toporest Data, ένα κείµενο (ACADTEXT) ή ένα 

σηµείο του Land Development Desktop (LDD Point). Αµέσως µετά προστίθεται 

µία νέα εγγραφή στον πίνακα σταθµών χάραξης µε την ετικέτα και τις 

συντεταγµένες του αντικειµένου που επιλέχθηκε. 

6. Προσθήκη αφετηρίας από αντικείµενο στο AutoCAD. Εκτελώντας αυτή την 

εντολή ενεργοποιείται το AutoCAD όπου ζητείται να επιλεχθεί ένα αντικείµενο 

από το οποίο θα ληφθούν η ετικέτα και οι συντεταγµένες του. Ένα τέτοιο 

αντικείµενο µπορεί να είναι ένα Toporest Data, ένα κείµενο (ACADTEXT) ή ένα 

σηµείο του Land Development Desktop (LDD Point). Αµέσως µετά, προστίθεται, 

σαν αφετηρία, στην τρέχουσα εγγραφή του πίνακα σταθµών η ετικέτα και οι 

συντεταγµένες του αντικειµένου που επιλέχθηκε. 

7. Προσθήκη σηµείου από αντικείµενο στο AutoCAD. Εκτελώντας αυτή την 

εντολή ενεργοποιείται το AutoCAD όπου ζητείται να επιλεχθεί ένα αντικείµενο 

από το οποίο θα ληφθούν η ετικέτα και οι συντεταγµένες του. Ένα τέτοιο 

αντικείµενο µπορεί να είναι ένα Toporest Data, ένα κείµενο (ACADTEXT) ή ένα 

σηµείο του Land Development Desktop (LDD Point). Αµέσως µετά, προστίθεται 

στην τρέχουσα εγγραφή του πίνακα σηµείων η ετικέτα και οι συντεταγµένες του 

αντικειµένου που επιλέχθηκε. 
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12. Μετασχηµατισµοί 

∆ύο ειδών µετασχηµατισµοί συντεταγµένων υποστηρίζονται από την Ταχυµετρία. 

Οι µετασχηµατισµοί από HATT σε ΕΓΣΑ’87 και αντίστροφα σύµφωνα µε τους συντελεστές 

του βιβλίου των "ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ" έκδοση ΟΚΧΕ / ΓΥΣ / ΕΜΠ και ο 

πολυωνυµικός µετασχηµατισµός (ο οποίος για βαθµό = 1 είναι ίδιος µε τον αφινικό) που 

χρησιµοποιείται όταν είναι γνωστές οι συντεταγµένες ενός αριθµού σηµείων (τουλάχιστο 

τριών) και στα δύο συστήµατα. 

12.1. Μετασχηµατισµός HATT – ΕΓΣΑ ‘87 

Οι µετασχηµατισµοί από HATT σε ΕΓΣΑ’87 και αντίστροφα σύµφωνα µε τους 

συντελεστές του βιβλίου των "ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ" έκδοση ΟΚΧΕ / ΓΥΣ / ΕΜΠ 

πραγµατοποιούνται µε πολυώνυµα 2ου βαθµού των οποίων οι συντελεστές έχουν 

υπολογισθεί από τους ΟΚΧΕ / ΓΥΣ / ΕΜΠ ώστε να συνδεθούν το παλαιό µε το νέο Datum. 

Τα αποτελέσµατα των µετασχηµατισµών αυτών είναι ικανοποιητικά για 

χαρτογραφικές εργασίες, είναι όµως λιγότερο ακριβή συγκρινόµενα µε τους 

µετασχηµατισµούς που θα µπορούσαν να προκύψουν χρησιµοποιώντας 

οµόλογα σηµεία (παράγραφος 12.2). Σε κάθε περίπτωση, αν υπάρχουν 

συντεταγµένες οµόλογων σηµείων, είναι προτιµότερη η χρησιµοποίηση των 

πολυωνυµικών µετασχηµατισµών της παραγράφου 12.2. 

 

Εικόνα 12.1 

Εκτελώντας την επιλογή «Μετασχηµατισµός HATT – ΕΓΣΑ 87», εµφανίζεται το 

παράθυρο της Εικόνα 12.1 όπου πρέπει καταρχήν να επιλεχθεί αν ο µετασχηµατισµός 

γίνει από κάποιο φύλλο χάρτου του HATT προς το ΕΓΣΑ ή το αντίστροφο. Στην 

περίπτωση του αντίστροφου µετασχηµατισµού (ΕΓΣΑ προς HATT) αν δεν είναι γνωστό το 

φύλλο χάρτου η Ταχυµετρία µπορεί να το υπολογίσει κάνοντας κλικ επάνω στο 

. Επίσης, µπορούν να υπολογιστούν και να 

αποµονωθούν τα πέντε κοντινότερα φύλλα χάρτου ώστε να εµφανίζονται µόνο αυτά στη 
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λίστα των φύλλων χάρτου, κάνοντας κλικ στο «Εµφάνιση µόνο των κοντινότερων 

φύλλων χάρτου». Οι συντεταγµένες µε βάση της οποίες θα υπολογιστεί το επικρατέστερο 

και τα κοντινότερα φύλλα χάρτου, είναι συντεταγµένες του σηµείου στα «∆εδοµένα». 

Γράφοντας κάποιες συντεταγµένες στα «∆εδοµένα», ταυτόχρονα – και ανάλογα µε 

τον τύπο του µετασχηµατισµού και το Φύλλο Χάρτου - υπολογίζονται οι συντεταγµένες 

στα αποτελέσµατα. Οι συντεταγµένες στα «∆εδοµένα» αν έχουν αντιγραφεί π.χ. από το 

Excel µπορούν να επικολληθούν πατώντας το  ή CTRL+V. Αντίστοιχα, οι 

συντεταγµένες στα «Αποτελέσµατα» µπορούν να αντιγραφούν για να επικολληθούν 

κάπου αλλού πατώντας  ή CTRL+C. 

Στη συνέχεια πρέπει να εισαχθούν οι συντεταγµένες των σηµείων που θα 

µετασχηµατιστούν. Η εισαγωγή γίνεται κατά τα γνωστά είτε από αρχείο είτε από σηµεία 

(ACADPOINTS, TOPOREST_DATA) του AutoCAD πατώντας το αντίστοιχο κουµπί. Οµοίως 

γίνεται και η αποθήκευση των µετασχηµατισµένων συντεταγµένων. 

12.2. Πολυωνυµικός Μετασχηµατισµός 

Για να πραγµατοποιηθεί ο µετασχηµατισµός πρέπει να είναι γνωστές οι 

συντεταγµένες ενός αριθµού σηµείων (τουλάχιστο τριών) και στα δύο προβολικά 

συστήµατα (στο σύστηµα στο οποίο βρίσκονται τα σηµεία που θέλουµε να 

µετασχηµατιστούν και στο σύστηµα στο οποίο θα καταλήξουν). Οι συντελεστές του 

µετασχηµατισµού προκύπτουν αυτόµατα από τις συντεταγµένες των σηµείων ελέγχου 

(control points). Τελικά, οι συντεταγµένες )','( yx  στο σύστηµα προορισµού, του 

σηµείου ),( yx  του συστήµατος προέλευσης, υπολογίζονται από τις παρακάτω σχέσεις 
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Για n=1, προκύπτει 

321' ayaxax ++= , και 

654' ayaxay ++= , δηλαδή, ο πολυωνυµικός µετασχηµατισµός 1ου βαθµού συµπίπτει 

µε τον αφινικό µετασχηµατισµό. Από τη σχέση )2)(1(2 ++= nnm , προκύπτει ότι ο 

βαθµός n του πολυωνύµου εξαρτάται από τον αριθµό των σηµείων ελέγχου. Από τον 

πίνακα 12.2, προκύπτει ο ελάχιστος αριθµός σηµείων ελέγχου που πρέπει να υπάρχουν 

για να επιλυθεί ένας πολυωνυµικός µετασχηµατισµός βαθµού n. 
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Βαθµός Πολυωνυµικού 
Μετασχηµατισµού 

Ελάχιστος Αριθµός Σηµείων Ελέγχου 

1 3 
2 6 
3 10 
4 15 

Πίνακας 12.1 

Εκτελώντας την εντολή, ενεργοποιείται το παράθυρο της Εικόνα 13.7, όπου πρέπει 

να δοθούν τα σηµεία σύµφωνα µε τα οποία θα πραγµατοποιηθεί ο µετασχηµατισµός του 

σχεδίου. Οι συντεταγµένες των control points µπορούν να πληκτρολογηθούν ή να 

εισαχθούν από αρχείο. Η εισαγωγή από αρχείο µπορεί να χρησιµοποιηθεί και σε 

συνδυασµό µε τη λειτουργία αποθήκευσης που παρέχεται στο ίδιο παράθυρο. 

 

Εικόνα 12.2 

Στην αρχική κατάσταση που είναι το παράθυρο, ο χρήστης µπορεί να 

πληκτρολογήσει τις συντεταγµένες του 1ου σηµείου στο σύστηµα προέλευσης και στο 

σύστηµα προορισµού. Κάνοντας κλικ στην «προσθήκη σηµείου», δηµιουργείται µία νέα 

γραµµή όπου πρέπει να γραφτούν οι συντεταγµένες προέλευσης και προορισµού του 2ου 

σηµείου κ.ο.κ. Αν ο αριθµός των σηµείων που έχουν εισαχθεί είναι µεγαλύτερος από 3, η 

Ταχυµετρία πραγµατοποιεί αυτόµατα την µόρφωση των εξισώσεων του µετασχηµατισµού 

µε τη µέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων. Κάθε φορά που ο αριθµός των σηµείων 

ελέγχου φτάσει κάποιον από τους αριθµούς της δεύτερης στήλης του πίνακα 12.2, ο 

βαθµός του πολυωνύµου αυξάνεται αυτόµατα (π.χ. όταν εισαχθεί το 6ο σηµείο ο βαθµός 

του πολυωνύµου από 1 θα γίνει 2). Ο βαθµός του πολυωνύµου µπορεί στη συνέχεια να 

µεταβληθεί από το χρήστη (µπορεί δηλαδή να γίνει µικρότερος). 

Όταν αυξάνεται ο βαθµός του πολυωνύµου, µειώνονται τα σφάλµατα κατά Χ και Υ, 

γιατί αυξάνεται ο αριθµός των αγνώστων των εξισώσεων (ο αριθµός δηλαδή των 

άγνωστων αi). Όµως στις περισσότερες περιπτώσεις, ο πολυωνυµικός µετασχηµατισµός 

3ου και µεγαλύτερου βαθµού αν και µε µικρότερα σφάλµατα στα σηµεία ελέγχου, δεν 

δίνει καλά αποτελέσµατα στο συνολικό αρχείο συντεταγµένων. 
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Αν κάποιο σηµείο έχει µεγάλα σφάλµατα σε σχέση µε τα υπόλοιπα, µπορεί να 

απορριφθεί απενεργοποιώντας το check στη στήλη «Συµµετοχή», οπότε το πρόγραµµα 

υπολογίζει πάλι τις εξισώσεις µετασχηµατισµού (εικόνες 12.8 και 12.9). Όταν έχει 

τελειώσει ο ορισµός των σηµείων ελέγχου, ο χρήστης µπορεί να προχωρήσει στο 

µετασχηµατισµό πατώντας το κουµπί «Μετασχηµατισµός». Αν έχει επιλεχθεί η «Επιλογή 

Αντικειµένων», ενεργοποιείται το AutoCAD ώστε να επιλεχθούν τα αντικείµενα, και στη 

συνέχεια πραγµατοποιείται ο µετασχηµατισµός.  

 

Εικόνα 12.3 

 

Εικόνα 12.4 

Στη συνέχεια πρέπει να εισαχθούν οι συντεταγµένες των σηµείων που θα 

µετασχηµατιστούν. Η εισαγωγή γίνεται κατά τα γνωστά είτε από αρχείο είτε από σηµεία 

(ACADPOINTS, TOPOREST_DATA) του AutoCAD πατώντας το κουµπί  

Η αποθήκευση των µετασχηµατισµένων συντεταγµένων γίνεται πατώντας το κουµπί 
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13. Εργαλεία Σχεδίασης 

Στο µενού «Εργαλεία Σχεδίασης», εκτός από τις εντολές για αντιστοίχηση του 

AutoCAD και του Land Development Desktop, υπάρχουν λειτουργίες για τη δηµιουργία 

των σχεδίων παράδοσης µίας τοπογραφικής µελέτης. Ειδικότερα, υπάρχουν λειτουργίες 

για τη δηµιουργία πίνακα συντεταγµένων τριγωνοµετρικών και πολυγωνοµετρικών 

σηµείων, διαγράµµατος οδεύσεων και πίνακα κορυφών ορίου ιδιοκτησίας. Επίσης 

παρέχεται η δυνατότητα µετασχηµατισµού ενός ολόκληρου σχεδίου (drawing) ή κάποιων 

συγκεκριµένων αντικειµένων του σχεδίου. Οι λειτουργίες αυτές εκτελούνται καλύτερα 

από το Toporest αλλά συνεχίζουν και υποστηρίζονται για λόγους συµβατότητας µε 

παλαιότερες εκδόσεις της Ταχυµετρίας. 

13.1. ∆ηµιουργία πίνακα συντεταγµένων. 

Χρησιµοποιώντας αυτή την εντολή, η Ταχυµετρία δηµιουργεί στο AutoCAD έναν 

πίνακα που περιέχει όλα τα σηµεία του πίνακα τριγωνοµετρικών και πολυγωνοµετρικών 

σηµείων (κεφ. 6). Εκτελώντας την, ενεργοποιείται το AutoCAD, όπου ζητείται το επάνω 

αριστερά σηµείο του πίνακα συντεταγµένων. Στη συνέχεια η Ταχυµετρία δηµιουργεί 

αυτόν τον πίνακα (Εικόνα 13.1). 

 

Εικόνα 13.1 

Το ύψος των γραµµάτων που χρησιµοποιούνται, καθώς και το Layer τοποθέτησης 

του πίνακα ρυθµίζονται από τις παραµέτρους της Ταχυµετρίας (Εικόνα 13.2, Εικόνα 13.3). 
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Το Style των κειµένων είναι πάντα “Arial”. Το πλάτος της κάθε στήλης είναι 0.05 επί την 

Κλίµακα σχεδίασης. Το ύψος της κάθε γραµµής είναι 2 επί το ύψος των γραµµάτων. 

  

Εικόνα 13.2 

 

Εικόνα 13.3 

13.2. ∆ηµιουργία διαγράµµατος οδεύσεων. 

Χρησιµοποιώντας αυτή την εντολή, η Ταχυµετρία δηµιουργεί στο AutoCAD το 

διάγραµµα οδεύσεων της µελέτης. Το διάγραµµα οδεύσεων αποτελείται από τα σύµβολα 

των τριγωνοµετρικών και πολυγωνοµετρικών σηµείων και τις γραµµές που περιγράφουν 

τις οδεύσεις. Το κριτήριο σύµφωνα µε το οποίο ένα σηµείο του πίνακα συντεταγµένων 

τριγωνοµετρικών και πολυγωνοµετρικών λαµβάνεται σαν τριγωνοµετρικό ή 

πολυγωνοµετρικό είναι το όνοµά του (T1 για το τριγωνοµετρικό 1, S1 για το 

πολυγωνοµετρικό 1). 

Το ύψος των συµβόλων τριγωνοµετρικών και πολυγωνοµετρικών καθώς και το 

Layer τοποθέτησής τους ρυθµίζεται από τις παραµέτρους του προγράµµατος (εικόνες 

12.1, 12.3). Ανάλογα µε τον τύπο της όδευσης, οι γραµµές µπαίνουν στο κατάλληλο 

Ύψος των γραµµάτων στον πίνακα 
συντεταγµένων.  Το ύψος των γραµµάτων 
είναι αυτό που θα έχουν στο τελικό (υπό 
κλίµακα) σχέδιο. Αν δηλαδή έχει δηλωθεί 
στο έργο κλίµακα 1:200, το ύψος των 
γραµµάτων στο AutoCAD θα είναι 
0.003x200=0.6 m 

Layer τοποθέτησης πίνακα 
συντεταγµένων 

Layer τοποθέτησης συµβόλων 
τριγωνοµετρικών και πολυγωνοµετρικών στο 
διάγραµµα οδεύσεων και δικτύου. Οι 
γραµµές των οδεύσεων ανάλογα µε το αν η 
όδευση είναι πρωτεύουσα ή δευτερεύουσα 
µπαίνουν στο Layer TX_Traverse_1 ή _2. Οι 
ελλείψεις σφάλµατος µπαίνουν στο Layer 
TX_Traverse_Ell 
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Layer. Το τελικό αποτέλεσµα ενός τέτοιου διαγράµµατος οδεύσεων φαίνεται στην Εικόνα 

13.4.  

 

Εικόνα 13.4 

13.3. ∆ηµιουργία διαγράµµατος δικτύου. 

Χρησιµοποιώντας αυτή την εντολή, η Ταχυµετρία δηµιουργεί στο AutoCAD το 

διάγραµµα δικτύου που έχει προκύψει από την επίλυση του δικτύου µε την Μ.Ε.Τ. Το 

διάγραµµα οδεύσεων αποτελείται από τα σύµβολα των τριγωνοµετρικών 

(σταθεροποιηµένων κατά την επίλυση) και πολυγωνοµετρικών (µη σταθεροποιηµένων 

κατά την επίλυση) σηµείων, καθώς και τις γραµµές που περιγράφουν τις µετρήσεις 

µεταξύ των σηµείων.  

Το ύψος των συµβόλων τριγωνοµετρικών και πολυγωνοµετρικών καθώς και το 

Layer τοποθέτησής τους ρυθµίζεται από τις παραµέτρους του προγράµµατος (εικόνες 

12.1, 12.3). Ο συµβολισµός που ακολουθείται για την περιγραφή των µετρήσεων µεταξύ 

των σηµείων του δικτύου περιγράφεται στον πίνακα 12.1 

Παρατήρηση Συµβολισµός 
∆ιεύθυνση Α→Β  

Απόσταση Α→Β 
 

 

Όλοι οι συνδυασµοί των 
παραπάνω, π.χ. ∆ιεύθυνση και 
Απόσταση Α→Β και Β→Α 

 

Πίνακας 13.1 

S 

> 

S         >  <       S 
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13.4. ∆ηµιουργία πίνακα κορυφών ορίου. 

Εκτελώντας αυτή την εντολή, ενεργοποιείται το παράθυρο της Εικόνα 13.5, όπου 

πρέπει να δηλωθούν οι απαραίτητες παράµετροι σύµφωνα µε τις οποίες θα δηµιουργηθεί 

ο πίνακας κορυφών ορίου. 

 

Εικόνα 13.5 

Όταν επιλεχθεί η Polyline που περιγράφει το όριο, ενεργοποιείται το κουµπί “OK” 

της Εικόνα 13.5. Πατώντας το, ενεργοποιείται το AutoCAD, ώστε να υποδειχθεί το επάνω 

αριστερά σηµείο εισαγωγής του πίνακα συντεταγµένων κορυφών ορίου. Αµέσως µετά η 

Ταχυµετρία αριθµεί τις κορυφές της Polyline, δηµιουργεί τον πίνακα συντεταγµένων, και 

αν έχει επιλεχθεί, γράφει και τα µήκη των πλευρών επάνω στην Polyline (Εικόνα 13.6). 

 

Εικόνα 13.6 

Κάντε κλικ για 
να επιλέξετε 
στο AutoCAD 
την Polyline 
που περιγράφει 
το όριο της 
ιδιοκτησίας 

Επιλέξτε τον τύπο της Polyline. Ο τύπος 
της Polyline πρέπει να συµπίπτει µε αυτόν 
που θα επιλέξετε. 

Κάντε κλικ για να τυπωθούν και τα 
υψόµετρα του κάθε σηµείου επάνω στον 
πίνακα συντεταγµένων. Αν η Polyline δεν 
έχει υψόµετρα, ελέγχεται αν υπάρχει  
στο έργο κάποιο ταχυµετρικό από το 
οποίο µπορεί να ληφθεί το υψόµετρο. 

Επιλέξτε τη φορά 
διαγραφής της Polyline, 
σύµφωνα µε την οποία θα 
αριθµηθούν οι κορυφές της 

Κάντε κλικ για να επιλέξετε το σηµείο 
από το οποίο αρχίζει η αρίθµηση των 
κορυφών. Αν δεν το επιλέξετε, η 
αρίθµηση θα ξεκινήσει από το πρώτο 
σηµείο της Polyline 

Επιλέξτε ώστε να τυπωθούν τα µήκη 
της κάθε πλευρά επάνω στην Polyline 
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Όλα τα αντικείµενα που σχεδιάστηκαν βρίσκονται στο Layer και έχουν το ύψος που 

καθορίζεται από τις παραµέτρους της Ταχυµετρίας (εικόνες 12.2, 12.3). 

13.5. Μετασχηµατισµός Σχεδίου 

Ο µετασχηµατισµός του σχεδίου είναι πολύ χρήσιµος στην περίπτωση που κάποιο 

σχέδιο πρέπει να µετατραπεί από ένα σύστηµα προβολής σε ένα άλλο (π.χ. από HATT σε 

ΕΓΣΑ 87). Για να πραγµατοποιηθεί ο µετασχηµατισµός πρέπει να είναι γνωστές οι 

συντεταγµένες ενός αριθµού σηµείων (τουλάχιστο τριών) και στα δύο προβολικά 

συστήµατα. Ο µετασχηµατισµός στον οποίον υποβάλλονται τα αντικείµενα του σχεδίου 

προκύπτει αυτόµατα από τις συντεταγµένες των σηµείων ελέγχου (control points) στα 

δύο συστήµατα και µπορεί να είναι οποιοσδήποτε µετασχηµατισµός ο οποίος προκύπτει 

από ένα πολυώνυµο σε πλήρη ανάπτυξη. ∆ηλαδή, οι συντεταγµένες )','( yx  στο 

σύστηµα προορισµού, του σηµείου ),( yx  του συστήµατος προέλευσης, υπολογίζονται 

από τις παρακάτω σχέσεις 
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 όπου 
2

)2)(1( ++
=

nn
m , και n ο βαθµός του πολυωνύµου. 

Για n=1, προκύπτει 

321' ayaxax ++= , και 

654' ayaxay ++= , δηλαδή, ο πολυωνυµικός µετασχηµατισµός 1ου βαθµού συµπίπτει 

µε τον αφινικό µετασχηµατισµό. Από τη σχέση )2)(1(2 ++= nnm , προκύπτει ότι ο 

βαθµός n του πολυωνύµου εξαρτάται από τον αριθµό των σηµείων ελέγχου. Από τον 

πίνακα 12.2, προκύπτει ο ελάχιστος αριθµός σηµείων ελέγχου που πρέπει να υπάρχουν 

για να επιλυθεί ένας πολυωνυµικός µετασχηµατισµός βαθµού n. 

Βαθµός Πολυωνυµικού 
Μετασχηµατισµού 

Ελάχιστος Αριθµός Σηµείων Ελέγχου 

1 3 
2 6 
3 10 
4 15 

Πίνακας 13.2 

Εκτελώντας την εντολή, ενεργοποιείται το παράθυρο της Εικόνα 13.7, όπου πρέπει 

να δοθούν τα σηµεία σύµφωνα µε τα οποία θα πραγµατοποιηθεί ο µετασχηµατισµός του 

σχεδίου. Οι συντεταγµένες των control points µπορούν να επιλεχθούν στο AutoCAD ή να 
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εισαχθούν από αρχείο. Η εισαγωγή από αρχείο µπορεί να χρησιµοποιηθεί και σε 

συνδυασµό µε τη λειτουργία αποθήκευσης που παρέχεται στο ίδιο παράθυρο. 

 

Εικόνα 13.7 

Κάνοντας κλικ στην «προσθήκη σηµείου», ενεργοποιείται το AutoCAD και ζητάει 

από το χρήστη να προσδιορίσει τις συντεταγµένες προέλευσης και προορισµού του κάθε 

σηµείου ελέγχου. Αν ο αριθµός των σηµείων που έχουν εισαχθεί είναι µεγαλύτερος από 3, 

η Ταχυµετρία πραγµατοποιεί αυτόµατα την µόρφωση των εξισώσεων του 

µετασχηµατισµού µε τη µέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων. Κάθε φορά που ο αριθµός 

των σηµείων ελέγχου φτάσει κάποιον από τους αριθµούς της δεύτερης στήλης του 

πίνακα 12.2, ο βαθµός του πολυωνύµου αυξάνεται αυτόµατα (π.χ. όταν εισαχθεί το 6ο 

σηµείο ο βαθµός του πολυωνύµου από 1 θα γίνει 2). Ο βαθµός του πολυωνύµου µπορεί 

στη συνέχεια να µεταβληθεί από το χρήστη (µπορεί δηλαδή να γίνει µικρότερος). 

Όταν αυξάνεται ο βαθµός του πολυωνύµου, µειώνονται τα σφάλµατα κατά Χ και Υ, 

γιατί αυξάνεται ο αριθµός των αγνώστων των εξισώσεων (ο αριθµός δηλαδή των 

άγνωστων αi). Όµως στις περισσότερες περιπτώσεις, ο πολυωνυµικός µετασχηµατισµός 

3ου και µεγαλύτερου βαθµού αν και µε µικρότερα σφάλµατα στα σηµεία ελέγχου, δεν έχει 

καλά αποτελέσµατα στο συνολικό σχέδιο. 

Αν κάποιο σηµείο «πετάει», δηλαδή έχει µεγάλα σφάλµατα σε σχέση µε τα 

υπόλοιπα, µπορεί να απορριφθεί απενεργοποιώντας το check στη στήλη «Συµµετοχή», 

οπότε το πρόγραµµα υπολογίζει πάλι τις εξισώσεις µετασχηµατισµού (εικόνες 12.8 και 

12.9). Όταν έχει τελειώσει ο ορισµός των σηµείων ελέγχου, ο χρήστης µπορεί να 

προχωρήσει στο µετασχηµατισµό πατώντας το κουµπί «Μετασχηµατισµός». Αν έχει 

επιλεχθεί η «Επιλογή Αντικειµένων», ενεργοποιείται το AutoCAD ώστε να επιλεχθούν τα 

αντικείµενα, και στη συνέχεια πραγµατοποιείται ο µετασχηµατισµός.  
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Εικόνα 13.8 

 

Εικόνα 13.9 

Στον πίνακα 12.3 φαίνονται οι τύπου των αντικειµένων που µπορούν να 

µετασχηµατιστούν από την Ταχυµετρία.. 

Τύπος αντικειµένου Περιορισµοί 
Point, Line, Polyline, 2D Polyline, 3D 
Polyline 

Κανένας 

Block, Text, Mtext Αλλάζει το Insertion Point, δε µεταβάλλεται 
η κλίµακα και η στροφή τους 

Circle, Arc Αλλάζει µόνο το κέντρο του κύκλου, δε 
µεταβάλλεται η ακτίνα του. 

Πίνακας 13.3 


