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ΘΕΜΑΤΑ

1. Σε ποιούς κλάδους διακρίνεται η Γεωδαισία,  ανάλογα με το είδος των παρατηρήσεων που
χρησιμοποιούνται;                                                                                                          (1 μονάδα)

2. Δίνονται οι ελλειψοειδείς γεωδαιτικές συντεταγμένες ενός σημείου στο γεωδαιτικό σύστημα
ΕΓΣΑ87 (φ = 40° 07’ __ __´´ . __ __ __ / λ = 23°  18´ __ __´´ . __ __ __).  Να υπολογιστούν οι
προβολικές  συντεταγμένες  του  σημείου  στην  προβολή  που  συνοδεύει  το  συγκεκριμένο
γεωδαιτικό σύστημα.                                                                                                     (2 μονάδες)
 

3. Δίνονται  οι  ελλειψοειδείς  γεωδαιτικές  συντεταγμένες  ενός  σημείου  στο  σύστημα  __  (το
τελευταίο ψηφίο του Α.Μ.). Να υπολογιστούν οι ορθογώνιες καρτεσιανές συντεταγμένες του
σημείου (φ = 38° 56' 03''. __ __ __ __ __,  λ = 21° 01' 48''. __ __ __ __ __,  h = 325.16 m)
A.M. 1, 2 και 3: GRD,    Α.Μ. 4, 5 και 6: ED50,    A.M. 7, 8, 9 και 0: ΕΓΣΑ87              (2.5 μονάδες)

4. Για  την  επίλυση  ενός  γεωδαιτικού  δικτύου  στο  ΕΓΣΑ87  χρησιμοποιήθηκε  η  μέτρηση  της
κεκλιμένης απόστασης μεταξύ δύο σημείων Α και Β, SΑΒ

κ = 52__ __. __ __ __ m. Να υπολογίσετε
την τελική απόσταση που αποτελεί το στοιχείο εισαγωγής στη συνόρθωση του γεωδαιτικού
δικτύου στο ελλειψοειδές αναφοράς. Δίνονται ΗA = 1237.25 m, ΗB = 1031.47 m, NA = -5 m, NB

= -4.3 m. Δίνεται η μέση ακτίνα της Γης Rm = 6371000 m.                                       (2.5 μονάδες)

5. Ποιά είναι τα στάδια αναγωγής της μέτρησης μιας απόστασης;                                 (1 μονάδα)

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

Τυπολόγιο Ασκήσεων     

                          

 

                    

                                              

                                 

                 

                                       

 

 

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

Παραμετροι Hayford
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