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1. Εισαγωγή στα συστήµατα προσδιορισµού θέσης.Σφάλµα! ∆εν έχει οριστεί 
σελιδοδείκτης. 

1.1 Ιστορική αναδροµή ............Σφάλµα! ∆εν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 

 
 
2. Παγκόσµια δορυφορικά συστήµατα πλοήγησης Σφάλµα! ∆εν έχει οριστεί 
σελιδοδείκτης. 

2.1 GPS (Global Positioning System)Σφάλµα! ∆εν έχει οριστεί 

σελιδοδείκτης. 

2.1.1  ∆έκτες GPS.......................... Σφάλµα! ∆εν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 
2.1.2  Είδη Μετρήσεων GPS.......... Σφάλµα! ∆εν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 
2.1.3 Αρχή λειτουργίας του GPS.... Σφάλµα! ∆εν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 

2.2 Το σύστηµα GLONASS.....Σφάλµα! ∆εν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 

2.3 Το σύστηµα GALILEO.......Σφάλµα! ∆εν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 

 
 
3. ∆ικτυακές τεχνικές προσδιορισµού θέσης .........Σφάλµα! ∆εν έχει οριστεί 
σελιδοδείκτης. 

3.1 ∆ίκτυα µονίµων σταθµών GNSSΣφάλµα! ∆εν έχει οριστεί 

σελιδοδείκτης. 

3.2 Προσδιορισµός θέσης .......Σφάλµα! ∆εν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 

3.3 Χρήση δικτυακού RTK.......Σφάλµα! ∆εν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 

3.3.1 Μετάδοση RTK παραµέτρων επιφανειακών διορθώσεωνΣφάλµα! ∆εν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.
3.3.2 Εικονικός σταθµός αναφοράς –∆εδοµένα VRSΣφάλµα! ∆εν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.

 
 
4. Εφαρµογές στον Ελληνικό χώροΣφάλµα! ∆εν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 

4.1 HEPOS..............................Σφάλµα! ∆εν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 

4.1.1 Γενικοί Στόχοι του HEPOS.... Σφάλµα! ∆εν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 
4.1.2 Τηλεπικοινωνιακή υποδοµή του HEPOS και ΥπηρεσίεςΣφάλµα! ∆εν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.
4.1.3 ∆ιαφαινόµενες προοπτικές από τη δικτυακή υποδοµήΣφάλµα! ∆εν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.
4.1.4 Σύστηµα αναφοράς του HEPOS και ΕΓΣΑ 87Σφάλµα! ∆εν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.
4.1.5 Άλλες δυνατές επεκτάσεις του HEPOSΣφάλµα! ∆εν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 

4.2 Ιδιωτικά δίκτυα µόνιµων σταθµώνΣφάλµα! ∆εν έχει οριστεί 

σελιδοδείκτης. 

4.2.1 JGC-GEOSENSE.NΕΤ ......... Σφάλµα! ∆εν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 
4.2.2 ∆ίκτυο METRICA A.E............ Σφάλµα! ∆εν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 
4.2.3 TREE COMPANY CORPORATION AEBEΣφάλµα! ∆εν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.
4.2.3.1 U.R.A.N.U.S....................... Σφάλµα! ∆εν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 

 
 



5. ∆ίκτυα µονίµων σταθµών στον παγκόσµιο - Ευρωπαϊκό χώροΣφάλµα! ∆εν 
έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 

5.1. EPN-EUREF.....................Σφάλµα! ∆εν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 

5.2 GIM INTERNATIONAL......Σφάλµα! ∆εν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 

5.3 SWEPOS...........................Σφάλµα! ∆εν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 

5.3.1 Σχεδιασµός του δικτύου SWEPOSΣφάλµα! ∆εν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 
5.3.2 Αλληλεπίδραση µεταξύ swepos και άλλων Παγκόσµιων-
Ευρωπαϊκών συστηµάτων αναφοράςΣφάλµα! ∆εν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 

 
 
6.Συµπεράσµατα και αξιολόγηση.Σφάλµα! ∆εν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 

6.1 Ανάπτυξη - επέκταση των εγκαταστηµένων σταθµών για την παροχή 

υπηρεσιών...............................Σφάλµα! ∆εν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 

6.2  Μόνιµοι σταθµοί για ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς.

................................................Σφάλµα! ∆εν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 

6.3 Αξιολόγηση και συµπεράσµαταΣφάλµα! ∆εν έχει οριστεί 

σελιδοδείκτης. 

 
 
Βιβλιογραφία……........................ Σφάλµα! ∆εν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 
 
 
 

 

 

 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 



 
 
 

 

 
 

Εισαγωγικό σηµείωµα 
 
 
   Η παρακάτω εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια της πτυχιακής εργασίας του φοιτητή 

∆ηµητρίου Κρασανάκη για το τµήµα Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας του 

Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος Σερρών. 

   Η παρούσα εργασία αφορά στις τεχνολογίες προσδιορισµού θέσης σε πραγµατικό 

χρόνο σε δίκτυα µονίµων σταθµών GNSS στον ελλαδικό και εν µέρει στον 

Παγκόσµιο και Ευρωπαϊκό χώρο.  

  Η συνεχής εξέλιξη των Παγκόσµιων δορυφορικών Συστηµάτων Πλοήγησης GPS,  

(GNSS,GLONASS,GALILEO, κ.ά.), όσον αφορά τη χρήση τους σε γεωδαιτικές 

εφαρµογές για τον προσδιορισµό θέσεων στη φυσική γήινη επιφάνεια, οδήγησε στη 

δηµιουργία δικτύων µόνιµων σταθµών αναφοράς σε παγκόσµια, διακρατική, εθνική, 

περιφερειακή, ή τοπική κλίµακα.Έτσι ενώ µέχρι σήµερα για µετρήσεις πραγµατικού 

χρόνου αλλά και µετεπεξεργασίας, απαιτούνταν 2 δέκτες, τον 2ο δέκτη έχει 

αντικαταστήσει ο µόνιµος σταθµός αναφοράς, µε αποτέλεσµα να είναι πλέον δυνατό 

να πραγµατοποιούνται µετρήσεις µε την ύπαρξη ενός και µόνο δέκτη. 

  Επίσης παρουσιάζεται στατιστικά η αύξηση της ίδρυσης νέων µονίµων σταθµών 

από χρόνο σε χρόνο καθώς επίσης και η τεράστια σηµασία που έχει η συνεχόµενη 

αύξηση αυτών για την εξυπηρέτηση των αναγκών.  

 


