
ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ: 17 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019                                                                                              ΑΜ __ __ __ __ __

ΘΕΜΑΤΑ

1.  Για  τον  υπολογισμό  των  προβολικών  συντεταγμένων  του  σημείου  Γ  στο  ΕΓΣΑ87  μετρήθηκε  η  κεκλιμένη
απόσταση στο πεδίο  SΒΓ=4385.142  m και  η  οριζόντια  γωνία  ωΒΑΓ = 134g.4915.  Να βρεθούν  οι  προβολικές
συντεταγμένες  του  σημείου  Γ.  Δίνονται  οι  προβολικές  συντεταγμένες  του  Α  και  του  Β  στην  ΤΜ87  ( =
474926.175 m, = 4208966.571 m,  = 471523.325 m, = 4205736.352 m), τα ορθομετρικά υψόμετρα ΗΒ

= 383.12 m και ΗΓ = 1012.15 m, καθώς επίσης και η αποχές του γεωειδούς ΝΒ = -1.50 m και ΝΓ = -3.86 m. Οι
αναγωγές των γωνιακών μετρήσεων θεωρούνται αμελητέες.                                                               (3.5 μονάδες)

2. Να υπολογιστούν οι ορθογώνιες καρτεσιανές συντεταγμένες του σημείου με γεωδαιτικές συντεταγμένες (φ =
37° 14' 53''. __ __ __ __ __,  λ = 22° 06' 44''. __ __ __ __ __,  h = 341.892 m) στο σύστημα __ (ανάλογα με το
τελευταίο ψηφίο του Α.Μ.
A.M. 1 και 2: ΕΓΣΑ87,    Α.Μ. 3, 4 και 5: ED50,     A.M. 6, 7 και 8: GRD,   Α.Μ. 9 και 0: σύστημα του GPS 
                                                                                                                                                                     (2 μονάδες)

3. Τί γνωρίζετε για τα βασικά υψόμετρα στη Γεωδαισία; Πώς προσδιορίζονται και ποια είναι η θεμελιώδης σχέση
που συνδέει τα υψόμετρα αυτά μεταξύ τους;                                                                                            (1 μονάδα)

4.  Με  σκοπό  τη μεταφορά της  ρυμοτομίας  σε  νέο  τοπογραφικό  διάγραμμα  χρησιμοποιήθηκαν  δύο σημεία
προβολικών συντεταγμένων σε χάρτη διανομής του Υπουργείου Γεωργίας. 
i. Ποιο είναι το γεωδαιτικό datum και η προβολή στην οποία αναφερόμαστε;
ii. 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 ελλειψοειδείς γεωδαιτικές συντεταγμένες του σημείου 2. 

                                                                                                                                                 (2 μονάδες)

5. Να αποδειχθεί ότι ισχύει για το συντελεστή κλίμακας γραμμής στο ΕΓΣΑ87 η σχέση:

                                                                                                  (1.5 μονάδα)
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Bessel WGS84 GRS80
a 6377397.1550 6378388.0000 6378137.0000 6378137.0000
b 6356078.9630 6356911.9461 6356752.3142 6356752.3141

Παραμετροι Hayford


