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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
Όπως είναι γνωστόν είναι σχεδόν αδύνατον να υπάρξει πλήρης συµφωνία µεταξύ 

µιας παρατήρησης και της παρατηρούµενης παραµέτρου, δηλαδή της πραγµατικής 
της τιµής. Η µέτρηση και η αβεβαιότητα ή το σφάλµα συνυπάρχουν πάντοτε. Για τον 
λόγο αυτό πρέπει πάντα να είναι γνωστό ότι υπάρχει πιθανότητα σφάλµατος και να 
γίνονται πάντα προσεκτικές µετρήσεις και έλεγχοι για την αποφυγή δηµιουργίας των 
σφαλµάτων αυτών. Για να γίνουν όλα αυτά θα πρέπει να υπάρχει η κατάλληλη γνώση 
τόσο της θεωρίας των σφαλµάτων όσο και του τεχνικού-πρακτικού µέρους αυτών.   
Για το λόγο αυτό η εργασία αυτή είχε ως σκοπός της να πραγµατοποιηθεί µια 

έρευνα πάνω στην θεωρία των σφαλµάτων, καθώς υπάρχει µια έλλειψη τόσο σε 
θεωρητικό όσο και σε εκπαιδευτικό επίπεδο, και να δηµιουργηθεί ένα πρότυπο 
ελέγχου των σφαλµάτων στα τοπογραφικά όργανα.  
Έτσι αρχικά πραγµατοποιήθηκε µια εκτεταµένη έρευνα πάνω στην θεωρία των 

σφαλµάτων, καταγράφθηκαν ορισµοί, αίτια δηµιουργίας τους όπως και οι κατηγορίες 
και οι υποκατηγορίες στις οποίες χωρίζονται. Το κοµµάτι αυτό έδωσε τις βάσεις και 
την γνώση που ήταν απαραίτητη για την συνέχεια στο πρακτικό κοµµάτι. Στο 
κοµµάτι αυτό της εργασίας περατώθηκε η διαδικασία έλεγχου διαπίστωσης όλων των 
σφαλµάτων µε την χρήση του τοπογραφικού οργάνου (ηλεκτρονικός θεοδόλιχος). 
Επιπλέον στο κοµµάτι αυτό έγινε εφαρµογή της θεωρίας που µελετήθηκε πιο πριν, 
όπως και οι έλεγχοι και οι διορθώσεις που απαιτούνταν. 
Το πόρισµα που βγήκε από την διαδικασία είναι ότι πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη 

προσοχή στην διαδικασία µετρήσεων και στον χειρισµό των οργάνων, αλλά και στην 
µεταφορά και την αποθήκευσή τους. Απαραίτητη προϋπόθεση σε αυτό είναι η γνώση 
και η καλή ενηµέρωση για την θεωρία των σφαλµάτων. Επίσης διαπιστώθηκε ότι το 
µεγαλύτερο ποσοστό των σφαλµάτων λύνεται ή προλαµβάνεται µε την τήρηση 
ορισµένων κανόνων που µπορούν να ελαχιστοποιήσουν αν όχι να απαλείψουν τα 
περισσότερα σφάλµατα, ενώ για τα υπόλοιπα πρέπει να γίνει έλεγχος στα ειδικά 
εργαστήρια . 
Τέλος, προτάθηκε προς το Τµήµα Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας η 

δηµιουργία δικού του εργαστηρίου ελέγχου που θα παρέχει στους φοιτητές τον 
ολοκληρωµένο έλεγχο σφαλµάτων των τοπογραφικών οργάνων. Ο χώρος αυτός θα 
είναι ειδικά διαµορφωµένος και θα παρέχει όλες τις ανέσεις και τον πλήρη εξοπλισµό 
για τέτοιου είδους ελέγχους. 
 


