
Εργασίες Υπαίθρου 

 

 Το αντικείμενο της μελέτης αφορά στην υψομετρική και 

οριζοντιογραφική αποτύπωση της όδευσης του αγωγού ύδρευσης από την 

πηγή Αβούρου, έως τη κεντρική δεξαμενή ύδρευσης του οικισμού 

Κορακοβουνίου.. Όλες οι εργασίες είτε πραγματοποιήθηκαν είτε 

συνορθώθηκαν στο Κρατικό Τριγωνομετρικό δίκτυο (ΕΓΣΑ΄87), προκειμένου 

να δημιουργηθεί το Ψηφιακό Μοντέλο Εδάφους. 

 

 Πρώτο στάδιο  των εργασιών αποτέλεσε η αναγνώριση της περιοχής 

του έργου  με τη χρήση κατάλληλων υποβάθρων (χάρτες Γ.Υ.Σ κλίμακας 

1:5.000, 1:50.000 και ορθοφωτοχάρτες).  Ακολούθησε ο πλήρης και  

λεπτομερής εντοπισμός της στην ύπαιθρο προκειμένου να αναγνωριστούν οι 

ιδιαιτερότητες της περιοχής για το σωστό προγραμματισμό των εργασιών 

υπαίθρου.  

 

 Στη συνέχεια, έγινε η επιλογή των σημείων ίδρυσης των κορυφών του 

τριγωνομετρικού δικτύου. Για τις ανάγκες της αποτύπωσης, χρησιμοποιήθηκε 

ένα τριγωνομετρικό σημείο του κρατικού δικτύου ενώ ιδρύθηκε ένα νέο 

τριγωνομετρικό σημείο, κατάλληλα επισημασμένο με σιδηροπασσάλους. Η 

εξάρτηση από το ΕΓΣΑ ΄87 πραγματοποιήθηκε με σύστημα GPS και κάνοντας 

χρήση του Ελληνικού Συστήματος Εντοπισμού – HEPOS.  

Οι συντεταγμένες των παραπάνω τριγωνομετρικών παρουσιάζονται στον 

πίνακα που ακολουθεί: 

 

 X Y Z 

57044 388227,578 4133987,630 194,00 

T1 388739,281 4133996,759 113,56 

 

 Ακολούθως, πραγματοποιήθηκαν οι εργασίες οριζοντιογραφικής και 

υψομετρικής αποτύπωσης χρησιμοποιώντας GPS διπλής συχνότητας. 

Ελήφθησαν συνολικά εφτακόσια δυο (702) σημεία. Καθημερινά στέλνονταν οι 

πρωτογενείς μετρήσεις στο γραφείο, όπου γινόταν η απόδοση σε ψηφιακό 



αρχείο. Αποτυπώθηκαν όλα τα χαρακτηριστικά στοιχεία (διαβάσεις, τεχνικά 

κλπ) και προσδιορίστηκαν υψομετρικά όλοι οι δρόμοι στον άξονα. 

 

 Οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν χρησιμοποιώντας τα εξής 

τοπογραφικά όργανα.  

 

Ένα σύστημα GPS (διπλής συχνότητας και κινηματικού εντοπισμού) της 

εταιρίας JAVAD, τύπου TRIUMPH -1. 

 

RTK  

- Horizontal 1cm + 1 ppm 

- Vertical 2cm + 1 ppm 

Static 

- Horizontal 3mm + 1 ppm 

- Vertical 8mm + 1 ppm 

 

Ένα σύστημα GPS (διπλής συχνότητας και κινηματικού εντοπισμού) της 

εταιρίας MAGELLAN, τύπου Pro-Mark 500. 

 

RTK  

 

Static 

- Horizontal 3mm + 1 ppm 

- Vertical 8mm + 1 ppm 

 

 

Οι αποδόσεις όλων των σημείων έγιναν με το πρόγραμμα σχεδιασμού 

Autocad2010. 

Παρακάτω παρατίθενται οι συντεταγμένες όλων των σημείων που 

ελήφθησαν  

 


