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ΘΕΜΑΤΑ

1.  Από  τις  προβολικές  συντεταγμένες  δύο  σημείων  σε  χάρτη  της  Επιχείρησης  Πολεοδομικής
Ανασυγκρότησης (ΕΠΑ) υπολογίστηκε η μεταξύ τους απόσταση.

i. Ποιο είναι το γεωδαιτικό datum και η προβολή στην οποία αναφερόμαστε;
ii. Περιγράψτε τον τρόπο εύρεσης του μήκους της γεωδαισιακής γραμμής μεταξύ των δύο

σημείων.
iii. Έστω ότι οι αντίστοιχες ελλειψοειδείς συντεταγμένες για το σημείο 1 είναι φ1 = 41° 38' 

34''.__ __ __ __ __, λ1 = 23° 54' 03''.__ __ __ __ __, το μήκος της γεωδαισιακής γραμμής που
υπολογίστηκε είναι S12 = 15.4__ __ __ __ __ km και το αζιμούθιο από το σημείο 1 στο 2 
είναι α12 = 123° 21' 32''.__ __ __ __ __ να υπολογιστούν οι συντεταγμένες του σημείου 2.
                                                                                                                                  (3 μονάδες)

2. Δίνονται οι ελλειψοειδείς γεωδαιτικές συντεταγμένες ενός σημείου στο γεωδαιτικό σύστημα ED50 
(φ = 40° 07’ __ __´´  .  __ __ __ / λ = 23° 18´ __ __´´  .  __ __ __).  Να υπολογιστούν οι προβολικές
συντεταγμένες  του  σημείου  στην  αντίστοιχη  προβολή  με  κεντρικό  το  μεσημβρινό  των  21°  που
συνοδεύει το συγκεκριμένο γεωδαιτικό σύστημα.                                                                     (3 μονάδες)

3.  Μία  σχεδόν  επίπεδη  έκταση  σχήματος  ορθογωνίου  παραλληλογράμμου  βρίσκεται  σε  μέσο
υψόμετρο 500 m. Το εμβαδόν της παραπάνω έκτασης στο τοπογραφικό επίπεδο υπολογίστηκε στα
10000.24 m². Ο Τοπογράφος Μηχανικός αποτυπώνοντας την περιοχή στο προβολικό σύστημα ΤΜ87
(ΕΓΣΑ87) υπολογίζει από τις προβολικές συντεταγμένες το εμβαδόν κατά περίπου 10 m² μικρότερο.
Είναι σωστοί οι υπολογισμοί του και πως δικαιολογείται αυτή η διαφορά; Σημειώνεται ότι η περιοχή
βρίσκεται πολύ κοντά στον κεντρικό μεσημβρινό της ΤΜ87. Ως ακτίνα της Γης λαμβάνεται η τιμή
6371000 m.                                                                                                                                 (2 μονάδες)

4. Να αναφερθείτε περιληπτικά στα γεωδαιτικά datum που χρησιμοποιούνται στην Ελλάδα. Πόσα
είναι και ποιά τα βασικά χαρακτηριστικά τους;                                                                        (1 μονάδα)

5. Γιατί θεωρείται σημαντική η γνώση της αποχής του γεωειδούς στη σύγχρονη Γεωδαισία; (1 μονάδα)

                                         

                   

        ,                         

                              

                                     

Bessel WGS84 GRS80
a 6377397.1550 6378388.0000 6378137.0000 6378137.0000
b 6356078.9630 6356911.9461 6356752.3142 6356752.3141

Παραμετροι Hayford


