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Extended Summary 

 

 

 

 

 

This doctoral thesis focuses on a comprehensive and elaborate study of the entire spectrum of 
gravity field approximation and modeling as well as with the connection, inter-relation and 
interaction between physical geodesy and physical oceanography. A detailed account of mod-
ern data processing techniques and approximation methods in geodesy is presented together 
with a description of the past and latest gravity field related data. Focus is put on the results 
acquired by the gravity field dedicated satellite missions of CHAMP and GRAE and on the 
remote measurements of sea surface heights from altimetric satellites orbiting the Earth. The 
new geopotential models derived from CHAMP and GRACE data are analyzed with respect 
to the by degree and cumulative accuracy they provide for geoid heights as well as the resolu-
tion finally reached. New geoid models based solely on marine and terrestrial gravity and sat-
ellite altimetry data are presented, while combined solutions employing conventional least 
squares collocation and the FFT-based Input-Output System Theory are computed. The inter-
action between geodesy and oceanography is signaled through the determination of a quasi-
stationary sea surface topography (QSST) model employing purely geodetic data and meth-
ods. From the aforementioned, models of the ocean circulation and the velocity of the 
geostrophic currents are derived. Finally, different height types are optimally combined 
through least squares adjustment, testing various parametric models for the description of the 
systematic errors, in order to: a) determine an adjusted model of the QSST, b) provide a first 
approximation of the time-varying component of the sea surface topography and c) determine 
a corrector surface for the homogenization of the vertical datum in Greece and reference all 
mean sea level measurements at tide gauge stations to the country’s vertical datum zero point 
located in Piraeus.   

The first chapter of this thesis is dedicated to the problem statement and the objectives that 
this work needs to address.  

The second chapter summarizes the fundamental theory and parameters of the Earth’s gravity 
field. The concept and types of geodetic boundary value problems is presented together with 
the methods used for their solution. Special emphasis is placed on the third geodetic boundary 
value problem which leads to the determination of the bounding surface given values on its 
boundary. Through that analysis the solutions of Stokes and Molodensky for the determina-
tion of the geoid are presented while special emphasis is given on the various topographic re-
duction methods employed during gravity field data processing. Then, a detailed account of 
conventional least squares collocation is presented and examples of geoid determination from 
gravity, geoid and deflections of the vertical are given. Moreover, the transformations to 
Stokes’ kernel function for its evaluation with spectral method is presented. Finally, some ba-
sic elements of the FFT-based IOST method for the optimal combination of heterogeneous 
data sources and the determination of geoid heights are presented. 

The third chapter of the thesis is dedicated to the new gravity-field dedicated satellite mis-
sions of CHAMP, GRACE and GOCE and the concepts of high-low satellite to satellite track-
ing, low-low satellite to satellite tracking and satellite gravity gradiometry. The areas of ap-
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plication and the goals of each mission are described with the main focus on the expected ac-
curacy and spatial resolution. Then a spectral analysis of the latest global geopotential models 
derived from CHAMP and GRACE data is performed through their degree and error degree 
variances, analyzing as well the per-degree and cumulative geoid error. From this analysis the 
degree up to which each model retains full power and the achievable accuracy are determined. 
Based on the results acquired from the statistical analysis and the comparisons of the new 
geopotential models with EGM96, conclusions are drawn with respect to the accuracy im-
provement the new models offer in gravity field modeling. The spatial features that each 
model represents are determined through the determination of their contribution to both grav-
ity anomalies and geoid heights and the comparison with EGM96. Based on these results a 
combined geopotential model is determined using for each degree the coefficients of the 
CHAMP and/or GRACE models that provides the most accurate results. Validation of the so-
derived geopotential model against EGM96 per-degree and cumulatively is carried out 
through comparisons with altimetric gravity anomalies, T/P sea surface heights and 
GPS/Leveling geoid heights.  

In the fourth chapter a detailed analysis of the various height types, their measurement, error 
estimation and connection is presented with special emphasis on orthometric heights. The re-
lation between orthometric and normal heights is given and their inter-relation with geody-
namic numbers is outlined. The projection of heights according to the Helmert and Pizzeti 
projections is commented and examples on the errors induced in orthometric heights due to 
gravity errors are described. A significant part of this chapter is dedicated to the description of 
the principle of satellite altimetry and the presentation of the past, recent and future missions. 
Special emphasis is put on the altimetric measurements error budget and the two leading 
methods of data processing, i.e., crossover adjustment and stacking. The determination of the 
QSST from a combination of gravimetric and altimetric observations is presented together 
with the estimation of the velocities of the geostrophic currents. The rest of the chapter is 
dedicated to the detailed description of heterogeneous height data combination with special 
emphasis on the selection of the parametric corrector surface for the minimization of the sys-
tematic errors between various height types, variance component estimation and the determi-
nation of stochastic residual signals. Finally, the theoretical background of the numerical ex-
amples conducted in this work towards the determination of adjusted QSST models, the de-
termination of the time-varying component of the SST and the unification of heights in 
Greece are presented.   

The fifth chapter is dedicated to geoid model development from gravity anomalies, altimetric 
observations and a combination of the two. The determination of a complete and homogene-
ous gravity database from shipborne and terrestrial gravity data is described through the de-
tection and removal of blunders using the least squares collocation approach. The so-derived 
gravity database is combined with a geopotential model and a digital topography and bathym-
etry model for the determination of a gravimetric geoid solution. The determination of a 
multi-satellite altimetric geoid from GEOSAT and ERS1 data follows. Then solutions using 
least squares collocation and IOST are then determined combining optimally the gravimetric 
and altimetric geoid models. The validation of the estimated models is performed against 
stacked T/P data and buoy heights of the sea surface. GPS/Leveling geoid heights over the 
isle of GAVDOS are used for the validation of the estimated models over land areas. The in-
sufficiency of global QSST models to describe the sea topography in closed sea areas like the 
Mediterranean basin, leads to the geodetic determination of the a QSST model through a 
combination of the already determined gravimetric and altimetric geoid models. From that, 
the velocities of the ocean currents and the circulation in the area under study are determined.  
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The sixth chapter deals with the numerical experiments for the height data combination at sea. 
An adjusted QSST model is determined through the common adjustment of the geodetic 
QSST model previously determined with an oceanographic one. Then, the determination of 
the time-varying part of the QSST is described by estimating it as a residual stochastic signal 
in the observation equation. Finally, a first attempt towards the homogenization of the vertical 
datum in Greece is carried out through the combination of mean sea level measurements, or-
thometric connections with leveling benchmarks, orthometric heights of the benchmarks and 
the quasi-stationary sea surface topography. This combination procedure results in the deter-
mination of a corrector surface that provides a reduction parameter for the entire Greek terri-
tory to successfully reduce local TG measurements to the zero point of the Greek vertical da-
tum set at the TG station of Piraeus.  

In the seventh chapter concluding remarks on the findings of this PhD thesis are drawn and 
recommendations for future work in the field are proposed. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 vi 

 

 

 

 

 

 

 



 

vii 

Ευχαριστίες 

 

Η παρούσα διδακτορική διατριβή εκπονήθηκε στον Τοµέα Γεωδαισίας και Τοπογραφίας του 
Τµήµατος Αγρονόµων και Τοπογράφων Μηχανικών (ΤΑΤΜ) της Πολυτεχνικής Σχολής του 
Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) υπό την επίβλεψη του Καθηγητή Ηλία 
Τζιαβού.  

Έχοντας φτάσει στο τελικό στάδιο αυτής της εργασίας, που είναι η συγγραφή της διατριβής, 
αντιλήφθηκα ότι µπορώ πλέον να γράψω το πιο όµορφο αλλά και δύσκολο κοµµάτι της 
εργασίας. Όµορφο, επειδή έχω τη δυνατότητα να εκφράσω τις ευχαριστίες µου στους 
ανθρώπους που µε βοήθησαν στην ολοκλήρωση αυτού του  πρώτου βήµατος των 
επιστηµονικών µου αναζητήσεων. ∆ύσκολο, επειδή πρέπει να χωρέσω σε ένα κοµµάτι χαρτί 
συναισθήµατα και αναµνήσεις τριών και πλέον ετών. Θέλω λοιπόν να ευχαριστήσω: 

• Πρώτα από όλους το ∆άσκαλό µου, Καθηγητή του ΤΑΤΜ/ΑΠΘ Ηλία Τζιαβό, ο 
οποίος ήταν ο καθοδηγητής και συµπαραστάτης όλα αυτά τα χρόνια εκπόνησης της 
εργασίας. Η συνεχής συµπαράστασή του, οι συµβουλές και η αµέριστη στήριξή του 
όχι µόνο σε επιστηµονικά θέµατα αλλά και θέµατα καθηµερινότητας, συνέβαλαν στην 
επιτυχή, θεωρώ, ολοκλήρωση της παρούσας εργασίας. Επίσης, θα ήθελα να τον 
ευχαριστήσω για τη δυνατότητα που µου προσέφερε να συµµετάσχω σε διάφορα 
ερευνητικά έργα µε ιδιαίτερο επιστηµονικό ενδιαφέρον.  

• Τον Καθηγητή του ΤΑΤΜ/ΑΠΘ ∆ηµήτριο Αραµπέλο, για τα πρώτα µαθήµατα 
εισαγωγής στο πεδίο βαρύτητας και για τις σηµαντικές υποδείξεις του κατά τη 
διάρκεια της έρευνας. 

• Τον Καθηγητή του ΤΑΤΜ/ΑΠΘ Αθανάσιο ∆ερµάνη για τις αξιόλογες υποδείξεις του 
κατά τη διάρκεια της έρευνας. 

• Τον Καθηγητή του ΤΑΤΜ/ΑΠΘ Κωνσταντίνο Κατσάµπαλο, τον Αναπληρωτή 
Καθηγητή του ΤΑΤΜ/ΑΠΘ Σπυρίδωνα Σπαταλά, τον Επίκουρο Καθηγητή του 
ΤΑΤΜ/ΑΠΘ ∆ηµήτριο Τσούλη καθώς και τον καθηγητή του Τµήµατος Γεωλογίας 
ΑΠΘ Γρηγόριο Τσόκα για την συµβολή τους σε τµήµατα της εργασίας και για την 
άρτια ολοκλήρωσή της.  

• Την Επιτροπή Ερευνών ΑΠΘ για την οικονοµική της στήριξη µέσω της υποτροφίας 
αριστείας για το ακαδηµαΐκό έτος 2003-2004.  

• Τον φίλο µου εντός και εκτός ΤΑΤΜ/ΑΠΘ ∆ηµήτρη Ράµναλη, υποψήφιο διδάκτορα 
του ΤΑΤΜ/ΑΠΘ, για την συµπαράσταση και τις συζητήσεις των κοινών 
προβληµατισµών και αναζητήσεών µας. 

• Τους γονείς µου Σµαρώ και Στέλιο και την αδερφή µου Σίνια, για την αµέριστη 
συµπαράσταση και αγάπη που µε περιβάλλουν καθηµερινά αλλά και για το κουράγιο 
που µου έδιναν όλα αυτά τα χρόνια, ώστε να ολοκληρώσω την διατριβή. Σας 
ευχαριστώ για όλα. 

• Τέλος, την κ. Έλενα Τζάνου υποψήφια διδάκτορα του ΤΑΤΜ/ΑΠΘ, τον άνθρωπο που 
άντεξε όλες τις παραξενιές και ιδιαιτερότητες που ανέπτυξα στα πλαίσια εκπόνησης 
της διατριβής, τις ατελείωτες ώρες στο πανεπιστήµιο και τις µακρές συζητήσεις για 
επιστηµονικά, επαγγελµατικά και καθηµερινά ζητήµατα. Σε ευχαριστώ.  



 viii 

Η παρούσα διδακτορική διατριβή υποβλήθηκε στο Τµήµα Αγρονόµων και Τοπογράφων 
Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης. Η επταµελής εξεταστική 
επιτροπή είναι: 

1. Ηλίας Τζιαβός, Καθηγητής ΑΠΘ, επιβλέπων 

2. ∆ηµήτριος Αραµπέλος, Καθηγητής ΑΠΘ, µέλος συµβουλευτικής επιτροπής 

3. Αθανάσιος ∆ερµάνης, Καθηγητής ΑΠΘ, µέλος συµβουλευτικής επιτροπής 

4. Κωνσταντίνος Κατσάµπαλος, Καθηγητής ΑΠΘ, µέλος επταµελούς επιτροπής 

5. Σπυρίδωνας Σπαταλάς, Αναπληρωτής Καθηγητής ΑΠΘ, µέλος επταµελούς επιτροπής 

6. ∆ηµήτριος Τσούλης, Επίκουρος Καθηγητής ΑΠΘ, µέλος επταµελούς επιτροπής 

7. Γρηγόριος Τσόκας, Καθηγητής ΑΠΘ, µέλος επταµελούς επιτροπής 

 

 

 

Θεσσαλονίκη, Ιανουάριος 2006 
Γεώργιος Σ. Βέργος 

 



 

ix 

Αφιέρωση 

 

 

Στους γονείς µου 
Σµαρώ & Στέλιο, 

στην αδερφή µου Σίνια 
και στην Έλενα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 x 

 

 



 

xi 

Περιεχόµενα 

Extended Summary................................................................................................................. iii 

Ευχαριστίες ............................................................................................................................. vii 

Αφιέρωση ................................................................................................................................. ix 

Περιεχόµενα ............................................................................................................................. xi 

Κατάλογος Πινάκων............................................................................................................... xv 

Κατάλογος Σχηµάτων ........................................................................................................... xix 

Κατάλογος Συµβόλων .......................................................................................................... xxv 

Συντοµογραφίες ................................................................................................................... xxix 

1 Εισαγωγή – Αντικείµενο Μελέτης .................................................................................. 1 

1.1 Εισαγωγή..................................................................................................................... 1 

1.2 Αντικείµενο και στόχοι της παρούσας µελέτης .......................................................... 1 

1.3 ∆ιάρθρωση και ανάλυση των περιεχοµένων της µελέτης .......................................... 3 

2 Το Γήινο πεδίο βαρύτητας ............................................................................................... 7 

2.1 Εισαγωγή..................................................................................................................... 7 

2.2 Γεωδαισία και προβλήµατα συνοριακών τιµών.......................................................... 7 

2.3 Προσδιορισµός του πεδίου βαρύτητας µε την τεχνική της αποµάκρυνσης-
υπολογισµού-επαναφοράς......................................................................................... 16 

2.3.1 Τοπογραφικές αναγωγές στην πρόγνωση του πεδίου βαρύτητας.................. 20 

2.4 Μέθοδοι πρόγνωσης του πεδίου βαρύτητας ............................................................. 28 

2.4.1 Η µέθοδος της σηµειακής προσαρµογής ....................................................... 28 

2.4.2 Φασµατικές µέθοδοι προσέγγισης του πεδίου βαρύτητας............................. 34 

2.4.3 Πρόγνωση υψοµέτρων του γεωειδούς µε χρήση των συστηµάτων πολλαπλής 
εισόδου- πολλαπλής εξόδου .......................................................................... 37 

2.5 Ανακεφαλαίωση – Συµπεράσµατα............................................................................ 40 

3 Νέες αποστολές και παγκόσµια γεωδυναµικά µοντέλα ............................................... 43 

3.1 Εισαγωγή................................................................................................................... 43 

3.2 Προσέγγιση του πεδίου βαρύτητας από το διάστηµα ............................................... 43 

3.2.1 SST-hl, SST-ll, ∆ορυφορική βαθµιδοµετρία ................................................. 44 

3.3 Οι δορυφορικές αποστολές µέτρησης του πεδίου βαρύτητας................................... 49 

3.3.1 Η αποστολή του δορυφόρου CHAMP........................................................... 49 



 xii 

3.3.2 Η αποστολή των δορυφόρων GRACE .......................................................... 51 

3.3.3 Η αποστολή του GOCE ................................................................................. 52 

3.4 Σφαιρικές αρµονικές και στατιστική ανάλυση του πεδίου βαρύτητας ..................... 57 

3.4.1 Ανάπτυξη των βασικών µεγεθών της βαρύτητας σε σφαιρικές αρµονικές ... 57 

3.4.2 Υπολογισµός των στατιστικών χαρακτηριστικών γεωδυναµικών µοντέλων 59 

3.5 Αριθµητικές εφαρµογές µε γεωδυναµικά µοντέλα από τις νέες αποστολές ............. 61 

3.5.1 Στατιστικά χαρακτηριστικά γεωδυναµικών µοντέλων από τις αποστολές 
CHAMP και GRACE .................................................................................... 61 

3.5.2 Πρόγνωση υψοµέτρων του γεωειδούς και ανωµαλιών της βαρύτητας από τα 
νέα γεωδυναµικά µοντέλα ............................................................................. 64 

3.5.3 Φασµατική ανάλυση γεωδυναµικών µοντέλων και συνδυασµός τους.......... 71 

3.5.4 Συγκρίσεις µε δεδοµένα GPS/Γεωµετρικής Χωροστάθµησης ...................... 79 

3.5.5 Συγκρίσεις µε αλτιµετρικά δεδοµένα ............................................................ 84 

3.5.6 Συγκρίσεις µε βαρυτηµετρικά δεδοµένα ....................................................... 86 

3.6 Ανακεφαλαίωση – Συµπεράσµατα............................................................................ 88 

4 Υψόµετρα και συνδυασµός ............................................................................................ 93 

4.1 Εισαγωγή................................................................................................................... 93 

4.2 Γεωµετρική χωροστάθµηση και τύποι υψοµέτρων................................................... 93 

4.2.1 Γεωδυναµικοί αριθµοί και δυναµικά υψόµετρα ............................................ 96 

4.2.2 Η αναγωγή της βαρύτητας των Poincaré και Prey ........................................ 97 

4.2.3 Ορθοµετρικά υψόµετρα ................................................................................. 99 

4.2.4 Απεικόνιση ορθοµετρικών υψοµέτρων µε τις προβολές των Helmert και 
Pizzeti........................................................................................................... 101 

4.2.5 Κανονικά υψόµετρα και ανωµαλίες ύψους ................................................. 104 

4.3 ∆ορυφορική αλτιµετρία και υψόµετρα της επιφάνειας της θάλασσας ................... 106 

4.3.1 Αρχή της δορυφορικής αλτιµετρίας............................................................. 106 

Οι δορυφόροι Skylab, GEOS-3 και SEASAT ........................................................... 112 

Η γεωδαιτική αποστολή GEOSAT ........................................................................... 113 

Οι δορυφόροι ERS1 και ERS2 ................................................................................. 114 

Οι δορυφόροι TOPEX/Poseidon και JASON-1 ....................................................... 115 

Οι δορυφόροι GFO και ENVISAT ........................................................................... 116 

Αναµενόµενοι δορυφόροι παρατήρησης των ωκεανών ............................................ 118 

Συνόρθωση στις τοµές των τροχιακών ιχνών .......................................................... 118 

Ενοποίηση αλτιµετρικών δεδοµένων (stacking) ...................................................... 122 

4.4 Τοπογραφία της επιφάνειας της θάλασσας και ωκεάνια κυκλοφορία .................... 123 



 

xiii 

4.4.1 Τοπογραφία της επιφάνειας της θάλασσας και µέθοδοι προσδιορισµού της125 

4.4.2 Προσδιορισµός της σχεδόν-στάσιµης τοπογραφίας της επιφάνειας της 
θάλασσας µε γεωδαιτικές µεθόδους ............................................................ 127 

4.4.3 Γεωστροφική ροή και εκτίµηση ταχύτητας ρευµάτων ................................ 128 

4.5 Παλιρροιογράφοι και υψόµετρα της στάθµης της θάλασσας ................................. 133 

4.6 Συνδυασµός ετερογενών υψοµέτρων...................................................................... 139 

4.6.1 Γενικό µοντέλο κοινής συνόρθωσης υψοµέτρων ........................................ 140 

4.6.2 Μαθηµατικά µοντέλα για την παραµετρική επιφάνεια διόρθωσης και 
προσδιορισµός συντελεστών ....................................................................... 143 

4.6.3 Κριτήρια αξιολόγησης του παραµετρικού µοντέλου................................... 148 

4.6.4 Εκτίµηση συνιστωσών µεταβλητότητας...................................................... 151 

4.6.5 Στοχαστική αντιµετώπιση του προβλήµατος συνδυασµού υψοµέτρων ...... 155 

4.6.6 Προσδιορισµός τοπογραφίας της επιφάνειας της θάλασσας και 
οµογενοποίηση κατακόρυφου συστήµατος αναφοράς µε συνδυασµό 
υψοµέτρων ................................................................................................... 157 

Βελτιστοποίηση µοντέλου σχεδόν-στάσιµης τοπογραφίας επιφάνειας της θάλασσας 157 

Προσδιορισµός χρονικά-µεταβαλλόµενης τοπογραφίας επιφάνειας της θάλασσας .. 159 

Προσδιορισµός επιφάνειας διόρθωσης για την οµογενοποίηση του κατακόρυφου 

συστήµατος αναφοράς της Ελλάδας .......................................................... 160 

4.7 Ανακεφαλαίωση – Συµπεράσµατα.......................................................................... 162 

5 Προσδιορισµός µοντέλων γεωειδούς, θαλάσσιας τοπογραφίας και ωκεάνιας 

κυκλοφορίας .................................................................................................................. 165 

5.1 Εισαγωγή................................................................................................................. 165 

5.2 Περιοχή µελέτης και διαθέσιµα δεδοµένα .............................................................. 165 

5.2.1 ∆εδοµένα θαλάσσιας και ηπειρωτικής βαρυτηµετρίας ............................... 167 

5.2.2 ∆εδοµένα δορυφορικής αλτιµετρίας............................................................ 169 

5.3 ∆ηµιουργία βαρυτηµετρικής βάσης δεδοµένων ..................................................... 172 

5.4 Προσδιορισµός βαρυτηµετρικού, αλτιµετρικού και µοντέλων συνδυασµού για το 
γεωειδές................................................................................................................... 180 

5.4.1 Προσδιορισµός βαρυτηµετρικού γεωειδούς ................................................ 181 

5.4.2 Προσδιορισµός αλτιµετρικού γεωειδούς ..................................................... 186 

5.4.3 Προσδιορισµός λύσεων συνδυασµού για το γεωειδές................................. 192 

5.5 Αξιολόγηση µοντέλων γεωειδούς ........................................................................... 194 

5.6 Προσδιορισµός τοπογραφίας επιφάνειας της θάλασσας, ωκεάνιας κυκλοφορίας και 
αξιολόγηση.............................................................................................................. 198 

5.7 Ανακεφαλαίωση – Συµπεράσµατα.......................................................................... 202 



 xiv 

6 Συνδυασµός ετερογενών υψοµέτρων .......................................................................... 205 

6.1 Εισαγωγή................................................................................................................. 205 

6.2 Βελτιστοποίηση τοπικού µοντέλου της σχεδόν-στάσιµης τοπογραφίας της 
επιφάνειας της θάλασσας ........................................................................................ 205 

6.3 Προσδιορισµός δυναµικής τοπογραφίας της επιφάνειας της θάλασσας µε 
συνδυασµό γεωδαιτικών και ωκεανογραφικών δεδοµένων.................................... 211 

6.4 Προσδιορισµός επιφάνειας διόρθωσης για την οµογενοποίηση του κατακόρυφου 
συστήµατος αναφοράς της Ελλάδας ....................................................................... 214 

6.5 Ανακεφαλαίωση – Συµπεράσµατα.......................................................................... 218 

7 Συµπεράσµατα – Προτάσεις ........................................................................................ 221 

Βιβλιογραφία ........................................................................................................................ 227 



 

xv 

Κατάλογος Πινάκων 

 

Πίνακας 3.1. ∆ιαθέσιµα γεωδυναµικά µοντέλα και χαρακτηριστικά ...................................... 62 

Πίνακας 3.2: Στατιστικά στοιχεία υψοµέτρων του γεωειδούς όπως υπολογίστηκαν από τα 
διαθέσιµα γεωδυναµικά µοντέλα. [m]................................................................ 65 

Πίνακας 3.3: Στατιστικά στοιχεία ανωµαλιών βαρύτητας όπως υπολογίστηκαν από τα 
διαθέσιµα γεωδυναµικά µοντέλα. [mGal] .......................................................... 66 

Πίνακας 3.4: ∆ιαφορές υψοµέτρων του γεωειδούς µεταξύ των διαθέσιµων γεωδυναµικών 
µοντέλων. [m]..................................................................................................... 68 

Πίνακας 3.5: Αθροιστικό σφάλµα υψοµέτρων του γεωειδούς για τα διάφορα γεωδυναµικά 
µοντέλα. [cm] ..................................................................................................... 71 

Πίνακας 3.6: Συντελεστές µεταβλητότητας υψοµέτρων του γεωειδούς από τα µοντέλα 
EGM96 και GGM01C. [mm] ............................................................................. 73 

Πίνακας 3.7: Στατιστικά στοιχεία του νέου µοντέλου γεωειδούς και των ανωµαλιών 
βαρύτητας στην περιοχή µελέτης όπως προέκυψαν από τον συνδυασµό των 
γεωδυναµικών µοντέλων. ................................................................................... 76 

Πίνακας 3.8: Στατιστικά στοιχεία των υψοµέτρων του γεωειδούς από GPS/Γεωµετρική 
Χωροστάθµηση. [m]........................................................................................... 81 

Πίνακας 3.9: ∆ιαφορές µεταξύ ΝGPS και NCOMB πρίν και µετά τη χρήση παραµετρικού 
µοντέλου. [m] ..................................................................................................... 81 

Πίνακας 3.10: ∆ιαφορές µεταξύ ΝGPS και NGM πρίν και µετά τη χρήση παραµετρικού 
µοντέλου. [m] ..................................................................................................... 82 

Πίνακας 3.11: ∆ιαφορές µεταξύ ΝT/P και NGM πριν και µετά τη χρήση παραµετρικού 
µοντέλου. [m] ..................................................................................................... 85 

Πίνακας 3.12: ∆ιαφορές µεταξύ DgKMS02 και ∆gGM  στην περιοχή µελέτης. [mGal].............. 88 

Πίνακας 3.13: ∆ιαφορές µεταξύ Dggrav και ∆gGM  στην περιοχή µελέτης. [mGal] ................. 88 

Πίνακας 5.1: Στατιστικά χαρακτηριστικά του συνολικού πεδίου ανωµαλιών ελευθέρου αέρα. 
[mGal]............................................................................................................... 169 

Πίνακας 5.2: Στατιστικά χαρακτηριστικά των αλτιµετρικών παρατηρήσεων των δορυφόρων 
GEOSAT και ERS1. [m] .................................................................................. 170 

Πίνακας 5.3: Στατιστικά χαρακτηριστικά των αλτιµετρικών παρατηρήσεων των δορυφόρων 
GEOSAT και ERS1. [m] .................................................................................. 171 

Πίνακας 5.4: Στατιστικά χαρακτηριστικά των αρχικών και των ανηγµένων ανωµαλιών 
ελευθέρου αέρα, και των ανηγµένων ανωµαλιών Bouruer. [mGal] ................ 172 

Πίνακας 5.5: Στατιστικά χαρακτηριστικά ανηγµένων ανωµαλιών Bouguer για τον εντοπισµό 
και την αποµάκρυνση χονδροειδών σφαλµάτων µε σηµειακή προσαρµογή. 
[mGal]............................................................................................................... 174 

Πίνακας 5.6: Στατιστικά χαρακτηριστικά των ανηγµένων ανωµαλιών Bouguer για την 
αποµάκρυνση χονδροειδών σφαλµάτων. [mGal]............................................. 177 



 xvi 

Πίνακας 5.7: Στατιστικά χαρακτηριστικά των ανηγµένων ανωµαλιών Bouguer πριν και µετά 
την αποµάκρυνση των παρατηρήσεων µε χονδροειδή σφάλµατα. [mGal] ...... 178 

Πίνακας 5.8: Στατιστικά χαρακτηριστικά της τελικής βάσης δεδοµένων ανωµαλιών 
ελευθέρου αέρα και της σύγκρισης µε το KMS02. [mGal] ............................. 179 

Πίνακας 5.9: Στατιστικά χαρακτηριστικά της τελικής βαθυµετρικής και τοπογραφικής βάσης. 
[m] .................................................................................................................... 181 

Πίνακας 5.10: Στατιστικά χαρακτηριστικά των αρχικών ανωµαλιών ελευθέρου αέρα, της 
συνεισφοράς του γεωδυναµικού µοντέλου, των ανηγµένων ανωµαλιών 
βαρύτητας, της αναγωγής RTM και των υπολειπόµενων ανωµαλιών βαρύτητας. 
[mGal]............................................................................................................... 183 

Πίνακας 5.11: Στατιστικά χαρακτηριστικά των υπολειπόµενων ανωµαλιών βαρύτητας και της 
βαρυτηµετρικής βάσης δεδοµένων σε πλέγµα 1′′′′××××1′′′′. [mGal] .......................... 184 

Πίνακας 5.12: Στατιστικά χαρακτηριστικά των υπολειπόµενων υψοµέτρων και ανηγµένων 
υψοµέτρων του γεωειδούς, και η τελική βαρυτηµετρική λύση διακριτικής 
ικανότητας 1′′′′××××1′′′′ για την περιοχή µελέτης. [m] ............................................... 186 

Πίνακας 5.13: Στατιστικά χαρακτηριστικά των ανηγµένων στο EGM96 αλτιµετρικών 
παρατηρήσεων των δορυφόρων GEOSAT και ERS1 και το συνολικό πεδίο. [m]
.......................................................................................................................... 188 

Πίνακας 5.14: Στατιστικά χαρακτηριστικά των παγκόσµιων µοντέλων ΣΣΤΕΘ στην περιοχή 
µελέτης. [m]...................................................................................................... 189 

Πίνακας 5.15: Στατιστικά χαρακτηριστικά του πλέγµατος 1′′′′××××1′′′′ των υπολειπόµενων 
υψοµέτρων του γεωειδούς πριν και µετά την εφαρµογή του χαµηλοπερατού 
φίλτρου . [m] .................................................................................................... 192 

Πίνακας 5.16: Στατιστικά χαρακτηριστικά των τελικών λύσεων συνδυασµού για το γεωειδούς 
µε τις µεθόδους των συστηµάτων εισόδου-εξόδου και της σηµειακής 
προσαρµογής. [m]............................................................................................. 193 

Πίνακας 5.17: ∆ιαφορές µεταξύ των µοντέλων γεωειδούς και των δεδοµένων του T/P. [m]196 

Πίνακας 5.18: Υψόµετρα γεωειδούς από GPS/Γεωµετρική Χωροστάθµηση, το 
βαρυτηµετρικό, αλτιµετρικό, συνδυασµένο µε MIMOST και µε LSC µοντέλα 
και διαφορές. [m].............................................................................................. 197 

Πίνακας 5.19: Αρχική εκτίµηση της ΣΣΤΕΘ από την διαφορά του αλτιµετρικού µε το 
βαρυτηµετρικό γεωειδές και οι προσδιοριζόµενες ταχύτητες ροής. [m] ......... 198 

Πίνακας 5.20: Το δεδοµένα ΣΣΤΕΘ µετά το πείραµα αποµάκρυνσης χονδροειδών 
σφαλµάτων, το τελικό µοντέλο ΣΣΤΕΘ µετά την εφαρµογή του χαµηλοπερατού 
φίλτρου, τα χαρακτηριστικά του ωκεανογραφικού µοντέλου και οι διαφορές 
τους πριν και µετά την εφαρµογή του παραµετρικού µοντέλου. [m]............... 200 

Πίνακας 5.21: Τελικές εκτιµήσεις των ταχυτήτων της γεωστροφικής ροής [m/s] ................ 200 

Πίνακας 6.1: Στατιστικά χαρακτηριστικά του γεωδαιτικού και ωκεανογραφικού µοντέλου της 
ΣΣΤΕΘ. [m] ...................................................................................................... 206 

Πίνακας 6.2: ∆ιαφορές µεταξύ γεωδαιτικού και ωκεανογραφικού µοντέλου της ΣΣΤΕΘ µετά 
την εφαρµογή των παραµετρικών µοντέλων και τιµές της επιφάνειας 
διόρθωσης. [m] ................................................................................................. 206 



 

xvii 

Πίνακας 6.3: Συντελεστές προσδιορισµού, συνορθωµένοι συντελεστές προσδιορισµού και 
αριθµοί  κατάστασης για τον συνδυασµό µοντέλων ΣΣΤΕΘ. [m] ................... 208 

Πίνακας 6.4: Στατιστικά χαρακτηριστικά του τελικού βελτιστοποιηµένου µοντέλου της 
ΣΣΤΕΘ, των συνιστωσών των ταχυτήτων των θαλάσσιων ρευµάτων και του 
συνολικού πεδίου.............................................................................................. 208 

Πίνακας 6.5: Τιµές των επιφανειών διόρθωσης για την πρόγνωση της ΧΜΤΕΘ και 
συντελεστές προσδιορισµού, συνορθωµένοι συντελεστές προσδιορισµού και 
αριθµοί κατάστασης των παραµετρικών µοντέλων. [m].................................. 212 

Πίνακας 6.6: Στατιστικά χαρακτηριστικά του τελικού µοντέλου της χρονικά µεταβαλλόµενης 
τοπογραφίας της επιφάνειας της θάλασσας. [m].............................................. 214 

Πίνακας 6.7: ∆εδοµένα παλιρροιογραφικών σταθµών για την οµογενοποίηση του 
κατακόρυφου datum. [m] ................................................................................. 216 

Πίνακας 6.8: Συντελεστές παραµετρικών µοντέλων, συντελεστές προσδιορισµού, 
συνορθωµένοι συντελεστές προσδιορισµού, αριθµοί κατάστασης και σφάλµατα 
πρόγνωσης. ....................................................................................................... 217 

Πίνακας 6.9: Στατιστικά χαρακτηριστικά του βελτιστοποιηµένου µοντέλου ΣΣΤΕΘ για την 
οµογενοποίηση του κατακόρυφου συστήµατος αναφοράς της Ελλάδας. [m] . 217 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 xviii 

 

 

 



 

xix 

Κατάλογος Σχηµάτων 

Σχήµα 2.1: Οι βασικές επιφάνειες στο πρόβληµα του Stokes. ................................................ 10 

Σχήµα 2.2: Το σφαιρικό τρίγωνο και η σφαιρική απόσταση ψ ανάµεσα σε δύο σηµεία. ....... 11 

Σχήµα 2.3: Οι βασικές επιφάνειες στο πρόβληµα του Moldensky. ......................................... 13 

Σχήµα 2.4: Το γεωειδές και το αντισταθµισµένο γεωειδές...................................................... 22 

Σχήµα 2.5: Αναγωγή πλάκας Bouguer και τοπογραφική διόρθωση. ....................................... 23 

Σχήµα 2.6: Το µοντέλο υπολειπόµενης τοπογραφίας. ............................................................. 25 

Σχήµα 2.7: ∆ιαδικασία προσδιορισµού του γεωειδούς............................................................ 28 

Σχήµα 2.8: Σύστηµα διπλής εισόδου απλής εξόδου για πρόγνωση υψοµέτρων του γεωειδούς.
............................................................................................................................. 38 

Σχήµα 3.1: Συµβολή του πεδίου βαρύτητας της Γης στις γεωεπιστήµες................................. 45 

Σχήµα 3.2: Η τεχνική SST-hl για την µέτρηση του πεδίου βαρύτητας από το διάστηµα........ 47 

Σχήµα 3.3: Η τεχνική SST-ll για την µέτρηση του πεδίου βαρύτητας από το διάστηµα. ....... 48 

Σχήµα 3.4: Η τεχνική της βαθµιδοµετρίας για την µέτρηση του πεδίου βαρύτητας από το 
διάστηµα................................................................................................................. 49 

Σχήµα 3.5: Ο δορυφόρος CHAMP (GFZ). .............................................................................. 50 

Σχήµα 3.6: Οι δορυφόροι GRACE (CSR). .............................................................................. 52 

Σχήµα 3.7: Ο δορυφόρος GOCE (ESA)................................................................................... 53 

Σχήµα 3.8: Συντελεστές µεταβλητότητας σφάλµατος ανά αρµονικό βαθµό των συντελεστών 
των γεωδυναµικών µοντέλων που θα προκύψουν από τις τεχνικές SST-hl, SST-ll, 
και SGG. (Σχήµα από ESA (1999a)) ..................................................................... 55 

Σχήµα 3.9: Η συνεισφορά του GOCE στις επιστήµες της γεωλογίας, γεωφυσικής και 
σεισµολογίας. (από ESA 1996 µετά από τροποποίηση) ........................................ 56 

Σχήµα 3.10: Η συνεισφορά του GOCE στην ωκεανογραφία. (από ESA 1996 µετά από 
τροποποίηση)....................................................................................................... 57 

Σχήµα 3.11: Η συνεισφορά του GOCE στη γεωδαισία. (από ESA 1996 µετά από 
τροποποίηση)....................................................................................................... 58 

Σχήµα 3.12: Συντελεστές µεταβλητότητας υψοµέτρων γεωειδούς και των σφαλµάτων τους 
από τα διάφορα γεωδυναµικά µοντέλα. .............................................................. 63 

Σχήµα 3.13: Σφάλµα υψοµέτρων του γεωειδούς από τα διάφορα γεωδυναµικά µοντέλα. ..... 63 

Σχήµα 3.14: Αθροιστικό (cumulative) σφάλµα υψοµέτρων του γεωειδούς από τα διάφορα 
µοντέλα. ............................................................................................................... 64 

Σχήµα 3.15: Αθροιστικό (cumulative) σφάλµα υψοµέτρων του γεωειδούς από τα διάφορα 
γεωδυναµικά µοντέλα (τα χρώµατα αντιστοιχούν στα µοντέλα όπως στο Σχ. 
3.3)....................................................................................................................... 65 

Σχήµα 3.16: Υψόµετρα του γεωειδούς από το EGM96 (n=70). .............................................. 66 

Σχήµα 3.17: Ανωµαλίες βαρύτητας από το EGM96 (n=70). ................................................... 66 

Σχήµα 3.18: Υψόµετρα του γεωειδούς από το GGM01C........................................................ 67 



 xx 

Σχήµα 3.19: Ανωµαλίες βαρύτητας από το GGM01C............................................................. 67 

Σχήµα 3.20: Υψόµετρα γεωειδούς από το EIGEN3p. ............................................................. 67 

Σχήµα 3.21: ∆ιαφορές στα υψόµετρα του γεωειδούς µεταξύ EGM96 (n=70) και EIGEN3p. 68 

Σχήµα 3.22: ∆ιαφορές στα υψόµετρα του γεωειδούς µεταξύ EGM96 (n=70) και GGM01C. 69 

Σχήµα 3.23: ∆ιαφορές στα υψόµετρα του γεωειδούς µεταξύ EGM96 (n=360) και GGM01C.
............................................................................................................................. 69 

Σχήµα 3.24: ∆ιαφορές στα υψόµετρα του γεωειδούς µεταξύ GGM01C και GRACE01S. ..... 70 

Σχήµα 3.25: ∆ιαφορές στα υψόµετρα του γεωειδούς µεταξύ GGM01C και EIGEN3p.......... 70 

Σχήµα 3.26: Συντελεστές µεταβλητότητας  σφάλµατος κατά βαθµό και αθροιστικά για 
διάφορες περιοχές του φάσµατος. ....................................................................... 72 

Σχήµα 3.27: Συντελεστές µεταβλητότητας υψοµέτρων του γεωειδούς και σφάλµατος αυτών 
από τα γεωδυναµικά µοντέλα και τον συνδυασµό τους...................................... 76 

Σχήµα 3.28: Το νέο µοντέλο γεωειδούς από τον συνδυασµό των γεωδυναµικών µοντέλων. . 77 

Σχήµα 3.29: Οι ανωµαλίες βαρύτητας στην περιοχή µελέτης όπως προκύπτουν από το 
συνδυασµό των γεωδυναµικών µοντέλων........................................................... 77 

Σχήµα 3.30: Το νέο µοντέλο γεωειδούς από τον συνδυασµό των γεωδυναµικών µοντέλων. . 79 

Σχήµα 3.31: Γεωγραφική κατανοµή των υψοµέτρων του γεωειδούς από Συνδυασµό GPS και 
γεωµετρικής χωροστάθµησης.............................................................................. 81 

Σχήµα 3.32: Επιφάνειες διόρθωσης για τις διαφορές µεταξύ NGPS 
και NCOMB 

µε αφαίρεση 
µέσης τιµής (α), πολυωνυµικό µοντέλο 1ου (β) 2ου (γ) 3ου (δ) βαθµού και 4-
παραµετρικό µοντέλο (ε)..................................................................................... 83 

Σχήµα 3.33: Ενοποιηµένα δεδοµένα του δορυφόρου T/P στη Μεσόγειο................................ 85 

Σχήµα 3.34: ∆ιαφορές ανάµεσα στα ενοποιηµένα δεδοµένα του δορυφόρου T/P στη 
Μεσόγειο και στο µοντέλο συνδυασµού NCOMB.................................................. 86 

Σχήµα 3.35: Το πεδίο ανωµαλιών βαρύτητας KMS02 πριν (πάνω) και µετά την αφαίρεση του 
γεωδυναµικού µοντέλου συνδυασµού (κάτω)..................................................... 89 

Σχήµα 3.36: Το πεδίο ανωµαλιών βαρύτητας της βαρυτηµετρικής βάσης δεδοµένων πρίν 
(επάνω) και µετά την αφαίρεση του γεωδυναµικού µοντέλου συνδυασµού 
(κάτω). ................................................................................................................. 91 

Σχήµα 4.1: Η αρχή της γεωµετρικής χωροστάθµησης............................................................. 94 

Σχήµα 4.2: Χωροστάθµηση και ορθοµετρικά υψόµετρα. ........................................................ 95 

Σχήµα 4.3: Κλειστή διαδροµή στο πεδίο βαρύτητας. .............................................................. 95 

Σχήµα 4.4: Ορισµός ορθοµετρικού υψοµέτρου σηµείου. ........................................................ 96 

Σχήµα 4.5: Η αναγωγή Poincaré και Prey................................................................................ 97 

Σχήµα 4.6: Προβολή ορθοµετρικών υψοµέτρων κατά Pizzeti. ............................................. 102 

Σχήµα 4.7: Προβολή ορθοµετρικών υψοµέτρων κατά Helmert. ........................................... 102 

Σχήµα 4.8: ∆ιαφορά στα υψόµετρα µεταξύ των προβολών Pizzeti και Helmert. ................. 103 

Σχήµα 4.9: Η αρχή της δορυφορικής αλτιµετρίας. ................................................................ 107 



 

xxi 

Σχήµα 4.10: Ορισµός απόστασης (α) και περασµάτων (β) αλτιµετρικών δορυφόρων. ........ 108 

Σχήµα 4.11: Συµβολή των συστηµάτων GPS, DORIS και SLR στην δορυφορική αλτιµετρία 
(AVISO). ........................................................................................................... 112 

Σχήµα 4.12: Οι δορυφόροι Skylab (αριστερά), GEOS-3 (κέντρο) και SEASAT (δεξιά) 
(NASA).............................................................................................................. 113 

Σχήµα 4.13: Ο δορυφόρος GEOSAT (NOAA)...................................................................... 114 

Σχήµα 4.14: Οι δορυφόροι ERS1 (αριστερά) και ERS2 (δεξιά) (ESA). ............................... 115 

Σχήµα 4.15: Οι δορυφόροι TOPEX/POSEIDON (αριστερά) και JASON-1 (δεξιά) (AVISO).
........................................................................................................................... 116 

Σχήµα 4.16: Ο δορυφόρος GFO (US NAVY). ...................................................................... 117 

Σχήµα 4.17: Ο δορυφόρος ENVISAT (ESA). ....................................................................... 117 

Σχήµα 4.18: Οι δορυφόροι Cryosat (ESA) (αριστερά) και OSTM (JPL) δεξιά. ................... 118 

Σχήµα 4.19: Η µορφή των τροχιακών ιχνών των αλτιµετρικών δορυφόρων σε παγκόσµια 
κλίµακα.............................................................................................................. 119 

Σχήµα 4.20: Η µορφή των σηµείων τοµής των τροχιακών ιχνών.......................................... 121 

Σχήµα 4.21: Προσδιορισµός του σχεδόν-στάσιµου µέρους της τοπογραφίας της επιφάνειας 
της θάλασσας..................................................................................................... 128 

Σχήµα 4.22: ∆ιάταξη παλιρροιογράφου µε δέκτη GPS και τριγωνοµετρικού σηµείου......... 135 

Σχήµα 4.23: Προσδιορισµός βασικού τριγωνοµετρικού σηµείου αναφοράς για την ίδρυση 
κατακόρυφου datum. ......................................................................................... 136 

Σχήµα 4.24: Σταθµοί µέτρησης παλιρροιών στον ελληνικό χώρο......................................... 139 

Σχήµα 4.25: Μια παραµετρική επιφάνεια διόρθωσης............................................................ 147 

Σχήµα 4.26: Συνδυασµός υψοµέτρων για ενοποίηση κατακόρυφου datum. ......................... 161 

Σχήµα 5.1: Τοπογραφία και βαθυµετρία περιοχής µελέτης................................................... 166 

Σχήµα 5.2: Γεωδυναµικά χαρακτηριστικά της περιοχής µελέτης.......................................... 166 

Σχήµα 5.3: Τα διαθέσιµα δεδοµένα βαρύτητας. .................................................................... 168 

Σχήµα 5.4: Το πεδίο των πρωτογενών ανωµαλιών ελευθέρου αέρα στην περιοχή µελέτης. 169 

Σχήµα 5.5: Τα δεδοµένα των δορυφόρων GEOSAT/GM (κόκκινο) και ERS1/GM (µπλέ) στην 
περιοχή µελέτης.................................................................................................... 170 

Σχήµα 5.6: Τα δεδοµένα του δορυφόρου TOPEX/Poseidon στην Μεσόγειο (πάνω) και στην 
περιοχή µελέτης (κάτω)........................................................................................ 171 

Σχήµα 5.7: Το πεδίο των ανηγµένων ανωµαλιών Bouguer πριν (επάνω) και µετά (κάτω) τον 
οπτικό έλεγχο. ...................................................................................................... 173 

Σχήµα 5.8: ∆ιαίρεση της περιοχής µελέτης σε υπο-περιοχές. ............................................... 175 

Σχήµα 5.9: Ανηγµένες στο EGM96 ανωµαλίες Bouguer για τον έλεγχο χονδροειδών 
σφαλµάτων µε σηµειακή προσαρµογή................................................................. 176 

Σχήµα 5.10: ∆ιαχωρισµός δεδοµένων υπο-περιοχής 7 σε δύο οµοιογενείς οµάδες δεδοµένων 
(σηµεία µε µπλέ και κόκκινο χρώµα)................................................................ 176 



 xxii 

Σχήµα 5.11: Εµπειρικές (κόκκινο) και αναλυτικές συναρτήσεις συµµεταβλητότητας (µαύρο) 
για την πρόγνωση µε σηµειακή προσαρµογή και την αποµάκρυνση χονδροειδών 
σφαλµάτων. Παράδειγµα για την υπο-περιοχή 7 και την πρόγνωση από την 
Οµάδα Α στην Οµάδα Β (αριστερά) και αντίστροφα (δεξιά). .......................... 177 

Σχήµα 5.12: ∆εδοµένα ανηγµένων τιµών ανωµαλιών βαρύτητας που αποµακρύνονται 
(κόκκινο) και παραµένουν (µπλέ) στη βάση για την υπο-περιοχή 7................. 177 

Σχήµα 5.13: ∆εδοµένα ανηγµένων τιµών ανωµαλιών βαρύτητας που αποµακρύνονται 
(κόκκινο) και παραµένουν (µπλέ) στην τελική βάση (επάνω) και το τελικό πεδίο 
ανωµαλιών Bouguer. ......................................................................................... 179 

Σχήµα 5.14: Η τελική βάση δεδοµένων βαρύτητας για την περιοχή µελέτης. ...................... 180 

Σχήµα 5.15: Τα βαθυµετρικά δεδοµένα από την βάση GEODAS για την περιοχή µελέτης. 181 

Σχήµα 5.16: Το τελικό µοντέλο 15″″″″ τοπογραφίας και βαθυµετρίας στην περιοχή µελέτης.. 182 

Σχήµα 5.17: Ανηγµένες στο EGM96 (επάνω) και υπολειπόµενες (κάτω) ανωµαλίες 
βαρύτητας για τον προσδιορισµό του γεωειδούς. ............................................. 184 

Σχήµα 5.18: Εµπειρικές συναρτήσεις συµµεταβλητότητας ανηγµένων (κόκκινο) και 
υπολειπόµενων (µπλε) ανωµαλιών βαρύτητας και αναλυτικό µοντέλο (µώβ). 185 

Σχήµα 5.19: Το τελικό πεδίο (1′′′′××××1′′′′) ανωµαλιών ελευθέρου αέρα στην περιοχή µελέτης. ... 185 

Σχήµα 5.20: Υπολειπόµενα υψόµετρα βαρυτηµετρικού γεωειδούς στην περιοχή µελέτης. . 186 

Σχήµα 5.21: Η τελική λύση του βαρυτηµετρικού γεωειδούς................................................. 187 

Σχήµα 5.22: Η κατανοµή των δεδοµένων του δορυφόρου GEOSAT πριν και µετά την 
αποµάκρυνση των ηπειρωτικών και ρηχών παρατηρήσεων. ............................ 188 

Σχήµα 5.23: ∆ιαφορές µεταξύ των µοντέλων ΣΣΤΕΘ EGM96 και POCM-4....................... 189 

Σχήµα 5.24: Φασµατική ανάλυση των παγκόσµιων µοντέλων ΣΣΤΕΘ. ............................... 190 

Σχήµα 5.25: Εµπειρική (αριστερά) και αναλυτική (δεξιά) συνάρτηση συµµεταβλητότητας 
υπολειπόµενων υψοµέτρων του γεωειδούς για τη δηµιουργία πλέγµατος. ...... 191 

Σχήµα 5.26: Το πεδίο των υπολειπόµενων υψοµέτρων του γεωειδούς πριν (επάνω) και µετά 
(κάτω) την εφαρµογή του χαµηλοπερατού φίλτρου.......................................... 192 

Σχήµα 5.27: Το τελικό αλτιµετρικό µοντέλο του γεωειδούς. ................................................ 193 

Σχήµα 5.28: Το τελικό συνδυασµένο µοντέλο του γεωειδούς από τη θεωρία των συστηµάτων 
εισόδου εξόδου. ................................................................................................. 194 

Σχήµα 5.29: Το τελικό συνδυασµένο µοντέλο του γεωειδούς από σηµειακή προσαρµογή 
(αριστερά) και τα σφάλµατα πρόγνωσης (δεξιά). ............................................. 195 

Σχήµα 5.30: ∆ιαφορές ανάµεσα στα δεδοµένα του T/P και το βαρυτηµετρικό (επάνω), 
αλτιµετρικό (κάτω αριστερά) και συνδυασµένο µε MIMOST (κάτω δεξιά) 
γεωειδές. ............................................................................................................ 196 

Σχήµα 5.31: ∆ιαφορές ανάµεσα στις παρατηρήσεις µε buoys και στο συνδυασµένο µε 
MIMOST γεωειδές. ........................................................................................... 197 

Σχήµα 5.32: Τα σηµεία µε δεδοµένα GPS/Γεωµετρικής Χωροστάθµησης στη Γαύδο......... 198 

Σχήµα 5.33: Το αρχικό µοντέλο ΣΣΤΕΘ (επάνω) και οι συνιστώσες της ταχύτητας των 
θαλάσσιων ρευµάτων us (κάτω αριστερά) και vs (κάτω δεξιά). ........................ 199 



 

xxiii 

Σχήµα 5.34: Το τελικό µοντέλο της ΣΣΤΕΘ (επάνω) και οι διαφορές του µε την 
ωκεανογραφική λύση (κάτω). ........................................................................... 201 

Σχήµα 5.35: Οι συνιστώσες της ταχύτητας των θαλάσσιων ρευµάτων us (πάνω αριστερά) και 
vs (πάνω δεξιά) και η θαλάσσια κυκλοφορία στην περιοχή µελέτης................. 202 

Σχήµα 6.1: Το γεωδαιτικό (πάνω) και το ωκεανογραφικό (κάτω) µοντέλο της ΣΣΤΕΘ....... 207 

Σχήµα 6.2: Επιφάνειες διόρθωσης για τις διαφορές µεταξύ ςc geod 
και ςc ocean 

για πολυωνυµικό 
µοντέλο µηδενικού (α), 1ου (β), 2ου (γ), 3ου (δ) βαθµού και το 4-παραµετρικό 
µοντέλο (ε) και διαφορές των αντίστοιχων βελτιστοποιηµένων µοντέλων ΣΣΤΕΘ 
µε την ωκεανογραφική λύση (δεξιά).................................................................... 210 

Σχήµα 6.3: Η τελική βελτιστοποιηµένη λύση του σχεδόν-στάσιµου µέρους της τοπογραφίας 
της επιφάνειας της θάλασσας. .............................................................................. 210 

Σχήµα 6.4: Τελική εκτίµηση των συνιστωσών της ταχύτητας των θαλάσσιων ρευµάτων uS 

(πάνω αριστερά) και vs (πάνω δεξιά) και θαλάσσια κυκλοφορία στην περιοχή 
µελέτης (κάτω). .................................................................................................... 211 

Σχήµα 6.5: Εµπειρική συνάρτηση συµµεταβλητότητας των ανηγµένων τιµών της ΧΜΤΕΘ.
.............................................................................................................................. 212 

Σχήµα 6.6: Επιφάνειες διόρθωσης για το µοντέλο τεσσάρων παραµέτρων (α), πέντε 
παραµέτρων (β) και το πολυωνυµικό µοντέλο τρίτου βαθµού (γ) στον 
προσδιορισµό της ΧΜΤΕΘ. ................................................................................. 213 

Σχήµα 6.7: Το τελικό µοντέλο της χρονικά µεταβαλλόµενης τοπογραφίας της επιφάνειας της 
θάλασσας. ............................................................................................................. 214 

Σχήµα 6.8: Κατανοµή σταθµών παρακολούθησης παλιρροιών στον Ελλαδικό χώρο για την 
οµογενοποίηση του κατακόρυφου datum (οι τιµές αναφέρονται στο ςMSL)......... 215 

Σχήµα 6.9: Επιφάνειες διόρθωσης για το µοντέλο των τεσσάρων (αριστερά) και πέντε 
παραµέτρων (δεξιά) για την ενοποίηση του κατακόρυφου datum....................... 216 

Σχήµα 6.10: Η τελική επιφάνεια αναγωγής των δεδοµένων ΜΣΘ των παλιρροιογράφων της 
ΥΥ για την αναφορά τους στον σταθµό του Πειραιά και την οµογενοποίηση του 
κατακόρυφου datum της Ελλάδας. .................................................................... 218 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 xxiv 

 

 



 

xxv 

Κατάλογος Συµβόλων 

 

Σύµβολο Περιγραφή 

  
a Μεγάλος ηµιάξονας ελλειψοειδούς αναφοράς 

b Μικρός ηµιάξονας ελλειψοειδούς αναφοράς 

f Επιπλάτυνση του ελλειψοειδούς αναφοράς 

e Εκκεντρότητα ελλειψοειδούς αναφοράς 

E Εκκεντρική ανωµαλία 

M′ Μέση ανωµαλία 

i Κλίση τροχιάς δορυφόρου 

k, G Νευτώνεια βαρυτηµετρική σταθερά 

kM Γεωκεντρική βαρυτηµετρική σταθερά 

g Βαρύτητα (µέγεθος) 

g
�

 Βαρύτητα (διάνυσµα) 

γ Κανονική βαρύτητα (magnitude) 

γ
�

 Κανονική βαρύτητα (διάνυσµα)  

γGRS80 Κανονική βαρύτητα στο σύστηµα αναφοράς GRS80  

γGRS67 Κανονική βαρύτητα στο σύστηµα αναφοράς GRS67 

∆  Τελεστής Laplace 

V Πραγµατικό δυναµικό βαρυτικής έλξης 

V′ Κανονικό δυναµικό βαρυτικής έλξης 

W ∆υναµικό της βαρύτητας 

U Κανονικό δυναµικό 

Φ Φυγόκεντρο δυναµικό 

T ∆ιαταρακτικό δυναµικό 

∆g Ανωµαλία βαρύτητας 

∆gf Ανωµαλία ελευθέρου αέρα 

δgf Αναγωγή ελευθέρου αέρα 

∆gΒ Ανωµαλία Bouguer 



 xxvi 

Σύµβολο Περιγραφή 

comp
Bg∆  Πλήρης ή βελτιωµένη ανωµαλία Bouguer 

δgB Αναγωγή πλάκας Bouguer 

∆gtop Τοπογραφική αναγωγή  

cP Αναγωγή τοπογραφικού αναγλύφου 

∆gFaye Ανωµαλία Faye 

∆gRTM Ανωµαλία υπολειπόµενης τοπογραφίας 

δgRTM Αναγωγή υπολειπόµενης τοπογραφίας 

h Γεωµετρικό (ελλειψοειδές ή γεωδαιτικό) υψόµετρο 

H Ορθοµετρικό υψόµετρο 

N Υψόµετρου (διακύµανση) γεωειδούς 

ζ Ανωµαλία ύψους 

Η
* 

Κανονικό υψόµετρο 

NGM 
Συνεισφορά γεωδυναµικού µοντέλου στα υψόµετρα του γεωειδούς 

NRTM 
Συνεισφορά αναγωγής RTM στα υψόµετρα του γεωειδούς 

Nres Υπολειπόµενο υψόµετρο του γεωειδούς  

horb Γεωµετρικό υψόµετρο δορυφόρου πάνω από το ελλειψοειδές αναφοράς 

halt 
Απόσταση µεταξύ του δορυφόρου και της Στιγµιαίας Στάθµης της Θά-
λασσας 

ς Τοπογραφία της επιφάνειας της θάλασσας 

ςc Σχεδόν-στάσιµο µέρος της τοπογραφίας της επιφάνειας της θάλασσας 

ςt Μεταβαλλόµενο µέρος της τοπογραφίας της επιφάνειας της θάλασσας 

∆ra Ακτινικό τροχιακό σφάλµα ανερχόµενης αλτιµετρικής διάβασης 

∆rd Ακτινικό τροχιακό σφάλµα κατερχόµενης αλτιµετρικής διάβασης 

φ Γεωδαιτικό πλάτος 

λ Γεωδαιτικό µήκος 

θ = 90ο – φ 

α Αζιµούθιο 

ρ Πυκνότητα 

∆ρ ∆ιαφορά πυκνότητας 

R Μέση ακτίνα της Γης 



 

xxvii 

Σύµβολο Περιγραφή 

S(ψ) Πυρήνας Stokes’  

F      F 
-1 Ευθύς και αντίστροφος µετασχηµατισµός Fourier 

Yn(θ,λ) Επιφανειακές σφαιρικές αρµονικές του Laplace 

nP (cos )θ  Πολυώνυµα Legendre  

nmP (cos )θ  Γενικευµένες συναρτήσεις Legendre  

nmP (cos )θ  Πλήρως κανονικοποιηµένες γενικευµένες συναρτήσεις Legendre  

nmnm S,C  Πλήρως κανονικοποιηµένοι συντελεστές σφαιρικών αρµονικών του γήι-
νου πεδίου βαρύτητας 

SST
nm

SST
nm S,C  

Πλήρως κανονικοποιηµένοι συντελεστές σφαιρικών αρµονικών της το-
πογραφίας της θάλασσας  

nmax Μέγιστος βαθµός ανάπτυξης σε µοντέλο σφαιρικών αρµονικών 

n, m Βαθµός και τάξη συντελεστών σε µοντέλο σφαιρικών αρµονικών 

σn Συντελεστές µεταβλητότητας διαταρακτικού δυναµικού 

nσε  Συντελεστές µεταβλητότητας σφάλµατος διαταρακτικού δυναµικού 

cn Συντελεστές µεταβλητότητας ανωµαλιών βαρύτητας 

nc
ε  Συντελεστές µεταβλητότητας σφάλµατος ανωµαλιών βαρύτητας 

σΝ Συντελεστές µεταβλητότητας διαταρακτικού δυναµικού 

Nσε  Συντελεστές µεταβλητότητας σφάλµατος διαταρακτικού δυναµικού 

p Υδροστατική πίεση 

Y(u,v) Φάσµα σήµατος εισόδου 

M(u,v) Φάσµα θορύβου εισόδου 

Yo(u,v) Φάσµα παρατήρησης εισόδου 

X(u,v) Φάσµα σήµατος εξόδου 

E(u,v) Φάσµα σφάλµατος εκτίµησης 

Xo(u,v) Φάσµα εκτίµησης 
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Κεφάλαιο 1  

 

 

 

 

Εισαγωγή – Αντικείµενο Μελέτης 

 

 

1.1 Εισαγωγή  

Η παρούσα διδακτορική διατριβή επιχειρεί µια µελέτη του συνολικού φάσµατος των µεθόδων 
και τεχνικών προσδιορισµού των συνιστωσών του πεδίου βαρύτητας και τη σύνδεσή τους µε 
ωκεανογραφικές παραµέτρους που χρησιµοποιούνται για την περιγραφή του θαλάσσιου περι-
βάλλοντος. Παρουσιάζονται οι βασικές έννοιες του πεδίου βαρύτητας καθώς και οι σύγχρο-
νες µέθοδοι προσέγγισής του, τόσο µε µετρήσεις σε ηπειρωτικές και θαλάσσιες εκτάσεις, όσο 
και µε δορυφορικές µετρήσεις του ύψους της θάλασσας και του πεδίου βαρύτητας. Γίνεται 
παρουσίαση και αξιολόγηση των νέων γεωδυναµικών µοντέλων που προκύπτουν από τις δο-
ρυφορικές αποστολές παρακολούθησης του πεδίου βαρύτητας, ανάπτυξη νέων µοντέλων 
γεωειδούς πολύ υψηλής ακρίβειας και διακριτικής ικανότητας, σύνδεση των γεωδαιτικών τε-
χνικών και µετρήσεων µε ωκεανογραφικές µεθόδους και παραµέτρους, ενώ τέλος πραγµατο-
ποιείται προσδιορισµός των χρονικά µεταβαλλόµενων ιδιοτήτων των θαλασσών και επιχει-
ρείται η ενοποίηση του κατακόρυφου συστήµατος αναφοράς της Ελλάδας. Το σκεπτικό και η 
δοµή στα οποία βασίζεται η παρούσα διδακτορική διατριβή οδηγούνται από το γενικό στο 
ειδικό, από τα παγκόσµια γεωδυναµικά µοντέλα στην οµογενοποίηση ενός τοπικού datum µε 
τοπικές παρατηρήσεις µέσης στάθµης θάλασσας και τοπικό µοντέλο της τοπογραφίας της ε-
πιφάνειας της θάλασσας. Στόχος είναι η όσο το δυνατόν πληρέστερη απεικόνιση και εφαρµο-
γή των σύγχρονων τεχνικών και δεδοµένων για το πεδίο βαρύτητας της Γης και η επίλυση 
σύγχρονων γεωδαιτικών προβληµάτων.  

1.2 Αντικείµενο και στόχοι της παρούσας µελέτης 

Είναι γεγονός ότι, τις δύο τελευταίες δεκαετίες η επιστήµη της γεωδαισίας, και πολύ περισ-
σότερο η φυσική γεωδαισία, έχουν πραγµατοποιήσει σηµαντικά βήµατα στην περιγραφή, 
προσέγγιση και υπολογισµό του πεδίου βαρύτητας της Γης και όλων των συνιστωσών του. Σε 
αυτό έχουν συµβάλλει σε πολύ µεγάλο βαθµό οι αποστολές παρακολούθησης του πλανήτη 
µας από το διάστηµα, οι οποίες τα τελευταία είκοσι χρόνια έχουν προσφέρει µια πολύ µεγάλη 
βάση παρατηρήσεων. Σηµαντικές σε αυτή την κατηγορία είναι οι δορυφορικές αποστολές 
παρακολούθησης της κατάστασης και των ιδιοτήτων των ωκεανών της Γης µε την χρήση αλ-
τιµέτρων σε τεχνητούς δορυφόρους που περιστρέφονται γύρω από τη Γη. Οι αποστολές των 
δορυφόρων GEOSAT, ERS1/2, TOPEX/Poseidon, JASON-1, GFO και ENVISAT έχουν 
συµβάλλει στη δηµιουργία µιας αλτιµετρικής βάσης δεδοµένων περίπου είκοσι χρόνων, δίνο-
ντας έτσι τη δυνατότητα για επίτευξη λύσεων για το θαλάσσιο πεδίο βαρύτητας που δεν ήταν 
δυνατό να επιτευχθούν µε τις κλασικές τεχνικές θαλάσσιας βαρυτηµετρίας. Μόλις πρόσφατα, 
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υλοποιήθηκε ο διακαής στόχος όλων των επιστηµόνων που ασχολούνται µε την προσέγγιση 
του πεδίου βαρύτητας της Γης σε διάφορες κλίµακες, µε την εκτόξευση και λειτουργία των 
πρώτων δορυφορικών αποστολών αποκλειστικής παρακολούθησης του πεδίου βαρύτητας της 
Γης και των συνιστωσών του. Οι αποστολές των δορυφόρων CHAMP και GRACE έχουν 
βελτιώσει την προσέγγιση του πεδίου βαρύτητας σε παγκόσµια κλίµακα προσφέροντας ακρί-
βειες της τάξης των ±10 cm για βαθµούς αρµονικής ανάπτυξης µέχρι 60-70. Στο πολύ προσε-
χές µέλλον θα τεθεί σε τροχιά και η αποστολή GOCE, που θα έχει ως αποκλειστικό στόχο της 
την βελτίωση του πεδίου βαρύτητας στις µεσαίες και υψηλές συχνότητες, µε αναµενόµενες 
ακρίβειες ±1 cm για τα υψόµετρα του γεωειδούς και ±1-2 mGal για τις ανωµαλίες βαρύτητας 
µέχρι βαθµό 200 (µήκη κύµατος ~100 km).  

Η ύπαρξη όλων αυτών των δεδοµένων και η βελτίωση των µεθόδων επεξεργασίας και ανά-
λυσής τους, δίνει τη δυνατότητα προσδιορισµού λύσεων πολύ υψηλής ακρίβειας και διακρι-
τικής ικανότητας για το πεδίο βαρύτητας της Γης. Επιπλέον το γεγονός ότι το 70% της επιφά-
νειας του πλανήτη µας καλύπτεται από ωκεανούς, έχει ως συνέπεια οι παραπάνω λύσεις για 
το πεδίο βαρύτητας να αναφέρονται σε θαλάσσια µοντέλα του γεωειδούς και του βαρυτικού 
πεδίου. Στο σηµείο αυτό εντοπίζεται και η σχέση µεταξύ γεωδαισίας και ωκεανογραφίας α-
φού το περιβάλλον των θαλασσών αποτελεί το πεδίο εφαρµογών και των δύο επιστηµών. 
Συνδετική παράµετρος ανάµεσα στις παραµέτρους και τα φαινόµενα στα οποία εστιάζουν οι 
δύο επιστήµες είναι η τοπογραφία της επιφάνειας της θάλασσας (ΤΕΘ), η οποία είναι απα-
ραίτητη στην γεωδαισία για την αναγωγή των γεωδαιτικών παρατηρήσεων στην συνοριακή 
επιφάνεια του γεωειδούς, ενώ είναι απαραίτητη στην ωκεανογραφία για την εκτίµηση ιδιοτή-
των του θαλάσσιου νερού και της κυκλοφορίας των θαλάσσιων ρευµάτων.  

Όπως αναφέρθηκε ήδη, ο στόχος της παρούσας διατριβής είναι να παρουσιαστεί µια συνολι-
κή µελέτη του πεδίου βαρύτητας της Γης και των συνιστωσών του, χρησιµοποιώντας όλες τις 
διαθέσιµες µορφές δεδοµένων και τις τεχνικές ανάλυσης και συνδυασµού τους. Τελικός στό-
χος είναι ο προσδιορισµός µοντέλων γεωειδούς πολύ υψηλής ακρίβειας και διακριτικής ικα-
νότητας, η προσέγγιση του σχεδόν-στάσιµου και χρονικά µεταβαλλόµενου µέρους της τοπο-
γραφίας της επιφάνειας της θάλασσας και τελικά η προσπάθεια οµογενοποίησης του συστή-
µατος κατακόρυφων συντεταγµένων της χώρας µας.  

Πρώτος στόχος της διατριβής είναι η συλλογή και ανάλυση των σύγχρονων γεωδυναµικών 
µοντέλων του πεδίου βαρύτητας της Γης που έχουν προκύψει από δεδοµένα των αποστολών 
των δορυφόρων CHAMP και GRACE. Επιχειρείται η ανάλυση της ακρίβειας των γεωδυνα-
µικών µοντέλων στα διάφορα µέρη του φάσµατος του πεδίου βαρύτητας και η διερεύνηση 
επίτευξης των στόχων της κάθε αποστολής. Από τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης προσδιο-
ρίζεται ένα γεωδυναµικό µοντέλο συνδυασµού χρησιµοποιώντας σε κάθε περιοχή του φά-
σµατος τα δεδοµένα εκείνου του γεωδυναµικού µοντέλου που παρουσιάζουν την µεγαλύτερη 
ακρίβεια. Τελικά προκύπτει ένα γεωδυναµικό µοντέλο που παρέχει µικρότερο αθροιστικό 
σφάλµα στα υψόµετρα του γεωειδούς και αντίστοιχη τουλάχιστον αναγωγή δεδοµένων σε 
σχέση µε το EGM96, που είναι το ευρύτερα χρησιµοποιούµενο σήµερα γεωδυναµικό µοντέ-
λο. 

∆εύτερος στόχος της διατριβής είναι ο προσδιορισµός λύσεων για το γεωειδές πολύ υψηλής 
ακρίβειας και διακριτικής ικανότητας µέσω του βέλτιστου συνδυασµού όλων των διαθέσιµων 
βαρυτηµετρικών και αλτιµετρικών δεδοµένων. Επιχειρείται η δηµιουργία µιας οµοιογενούς 
και υψηλής ακρίβειας και διακριτικής ικανότητας βάσης δεδοµένων για τον Ελλαδικό χώρο, 
η οποία θα συνδυάζει όλα τα διαθέσιµα ηπειρωτικά και θαλάσσια δεδοµένα βαρύτητας.  

Τρίτος στόχος της διατριβής είναι ο προσδιορισµός του σχεδόν-στάσιµου µέρους της τοπο-
γραφίας της επιφάνειας της θάλασσας µε καθαρά γεωδαιτικά δεδοµένα και τεχνικές. Οριοθε-
τούνται οι δυνατότητες σύνδεσης γεωδαιτικών και ωκεανογραφικών µεθόδων για την παρα-
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κολούθηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος, τον καθορισµό της ωκεάνιας κυκλοφορίας και την 
αναγωγή των παρατηρήσεων των συνιστωσών του πεδίου βαρύτητας από την επιφάνεια της 
θάλασσας στην συνοριακή επιφάνεια του γεωειδούς.  

Τέταρτος στόχος της παρούσας διατριβής είναι ο προσδιορισµός βελτιστοποιηµένων λύσεων 
του σχεδόν-στάσιµου µέρους της τοπογραφίας της επιφάνειας της θάλασσας (ΣΣΤΕΘ) που 
παρουσιάζουν τις µικρότερες δυνατές διαφορές µε αντίστοιχα ωκεανογραφικά µοντέλα. Ε-
κτιµάται επίσης το χρονικά µεταβαλλόµενο µέρος της τοπογραφίας της επιφάνειας της θά-
λασσας (ΧΜΤΕΘ) µε τον συνδυασµό γεωδαιτικών και ωκεανογραφικών δεδοµένων. Τέλος, 
επιχειρείται η οµογενοποίηση του κατακόρυφου συστήµατος αναφοράς της Ελλάδας µε την 
εκτίµηση µιας επιφάνειας διόρθωσης που παρέχει διορθωτικές τιµές σε όλους τους σταθµούς 
παρακολούθησης παλιρροιών της χώρας για την αναγωγή του µηδενός τους, που αποτελεί 
την τοπική υλοποίηση του γεωειδούς, στη υψοµετρική αρχή του κατακόρυφου datum της Ελ-
λάδας, δηλαδή στον παλιρροιογράφο του Πειραιά.  

1.3 ∆ιάρθρωση και ανάλυση των περιεχοµένων της µελέτης  

Στην παρούσα εργασία γίνεται µια προσπάθεια συνολικής παρουσίασης της προσέγγισης του 
γήινου πεδίου βαρύτητας και των παραµέτρων που σχετίζονται µε αυτό χρησιµοποιώντας και 
αξιολογώντας αρχικά τα νέα δεδοµένα των δορυφορικών αποστολών παρακολούθησης του 
πεδίου βαρύτητας. Παρουσιάζεται µια οµογενοποιηµένη και υψηλής ακρίβειας και διακριτι-
κής ικανότητας βαρυτηµετρική βάση δεδοµένων για την περιοχή του Αιγαίου, που καταλήγει 
στον προσδιορισµό λύσεων για το γεωειδές πολύ υψηλής ακρίβειας. Αυτό το µοντέλο συν-
δυάζεται µε δεδοµένα δορυφορικής αλτιµετρίας για τον προσδιορισµό λύσεων συνδυασµού 
για το γεωειδές χρησιµοποιώντας τις µεθόδους της σηµειακής προσαρµογής και των συστη-
µάτων εισόδου-εξόδου. Στη συνέχεια παρουσιάζονται µοντέλα του σχεδόν-στάσιµου µέρους 
της τοπογραφίας της επιφάνειας της θάλασσας και της θαλάσσιας κυκλοφορίας στην περιοχή 
του Αιγαίου. Τέλος, παρουσιάζονται τα αριθµητικά πειράµατα για την βελτιστοποίηση γεω-
δαιτικών µοντέλων της σχεδόν-στάσιµης ΤΕΘ, για την εκτίµηση του χρονικά µεταβαλλόµε-
νου µέρους της ΤΕΘ  και για την ενοποίηση του κατακόρυφου συστήµατος αναφοράς της 
Ελλάδας. Η δοµή της διατριβής µετά το πρώτο εισαγωγικό κεφάλαιο είναι η εξής: 

Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζονται εισαγωγικές έννοιες για το πεδίο βαρύτητας της Γης, 
τα µεγέθη που σχετίζονται µε αυτό και τις µεθόδους προσδιορισµού τους. Αρχικά γίνεται α-
ναφορά στα γεωδαιτικά συνοριακά προβλήµατα τιµών και στην φυσική τους ερµηνεία. Ανα-
λύονται οι µέθοδοι επίλυσης των συνοριακών προβληµάτων τιµών και ιδιαίτερα του τρίτου, 
που οδηγεί στον προσδιορισµό της συνοριακής επιφάνειας από τιµές στο όριό της. Μέσω αυ-
τής της ανάλυσης παρουσιάζονται οι λύσεις του Stokes και του Molodensky για τον προσδιο-
ρισµό του γεωειδούς και οι διάφορες αναγωγές των µετρήσεων βαρύτητας. Η αναγκαιότητα 
εκτέλεσης των αναγωγών αυτών παρουσιάζεται σε συνδυασµό µε την τεχνική της αποµά-
κρυνσης-υπολογισµού-επαναφοράς για τον προσδιορισµό υψοµέτρων του γεωειδούς. Στην 
συνέχεια παρουσιάζεται η στοχαστική µέθοδος της σηµειακής προσαρµογής για τον προσδι-
ορισµό παραµέτρων του πεδίου βαρύτητας. Επιπλέον, παρουσιάζονται οι εφαρµογές των φα-
σµατικών µεθόδων για την προσέγγιση του πεδίου βαρύτητας και οι διάφορες προσεγγίσεις 
της συνάρτησης πυρήνα του Stokes. Τέλος, παρουσιάζονται βασικά στοιχεία της θεωρίας των 
συστηµάτων πολλαπλής εισόδου πολλαπλής εξόδου και δίνεται η αναλυτική µορφή του συ-
στήµατος και των εξισώσεων στην περίπτωση της πρόγνωσης υψοµέτρων του γεωειδούς από 
τον συνδυασµό βαρυτηµετρικών και αλτιµετρικών παρατηρήσεων. Το κεφάλαιο αυτό παρέ-
χει το αναγκαίο θεωρητικό υπόβαθρο για όλες τις αριθµητικές εφαρµογές προσδιορισµού 
βέλτιστων, τόσο από άποψη ακρίβειας όσο και διακριτικής ικανότητας, µοντέλων του γεωει-
δούς που θα ακολουθήσουν. 
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Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι βασικές µέθοδοι παρατήρησης του πεδίου βαρύτητας 
από το διάστηµα, που βασίζονται στις τεχνικές της υψηλής-χαµηλής παρακολούθησης δορυ-
φόρου από δορυφόρο (SST-hl), της χαµηλής-χαµηλής παρακολούθησης δορυφόρου από δο-
ρυφόρο (SST-ll), και της δορυφορικής βαθµιδοµετρίας (SGG). Περιγράφεται το πεδίο εφαρ-
µογής της κάθε µιας και τα αναµενόµενα αποτελέσµατα στον προσδιορισµό γεωδυναµικών 
µοντέλων, τόσο ως προς την ακρίβεια όσο και ως προς την διακριτική ικανότητα. Στη συνέ-
χεια παρουσιάζονται οι αποστολές παρακολούθησης του πεδίου βαρύτητας των δορυφόρων 
CHAMP, GRACE και GOCE και γίνεται αναφορά στα στοιχεία της τροχιάς και τον επιστη-
µονικό εξοπλισµό τους, καθώς και στις εφαρµογές των δεδοµένων τους στην γεωφυσική, τη 
γεωλογία, τη σεισµολογία, την ωκεανογραφία και τη γεωδαισία. Ακολούθως παρουσιάζεται η 
φασµατική ανάλυση των νέων γεωδυναµικών µοντέλων µέσω των συντελεστών µεταβλητό-
τητας και των συντελεστών µεταβλητότητας σφάλµατος, ενώ πραγµατοποιείται και ανάλυση 
των σφαλµάτων στα υψόµετρα του γεωειδούς κατά βαθµό και αθροιστικά. Από την µελέτη 
αυτή υπολογίζεται ο βαθµός µέχρι τον οποίο διατηρεί το κάθε µοντέλο πλήρη ισχύ σήµατος 
και οι ακρίβειες που επιτυγχάνονται. Από τα αποτελέσµατα της στατιστικής αξιολόγησης των 
νέων γεωδυναµικών µοντέλων και την σύγκρισή τους µε το EGM96 προκύπτουν συµπερά-
σµατα για την ακρίβειά τους και την βελτίωση που προσφέρουν στον προσδιορισµό του πεδί-
ου βαρύτητας. Ακολουθεί ο υπολογισµός της συνεισφοράς των µοντέλων στα υψόµετρα του 
γεωειδούς και τις ανωµαλίες βαρύτητας σε µια εκτεταµένη περιοχή που καλύπτει το σύνολο 
των βαλκανικών χωρών και την λεκάνη της Ανατολικής Μεσογείου και στη συνέχεια πραγ-
µατοποιείται σύγκρισή τους µε το EGM96. Βάσει των συµπερασµάτων που προκύπτουν υπο-
λογίζεται ένα νέο γεωδυναµικό µοντέλο συνδυασµού από τη σύνθεση των υπαρχόντων, λαµ-
βάνοντας υπόψη για κάθε βαθµό ανάπτυξης το ακριβέστερο γεωδυναµικό µοντέλο για τη συ-
γκεκριµένη περιοχή του φάσµατος. Τέλος, γίνονται συγκρίσεις του γεωδυναµικού µοντέλου 
συνδυασµού και του EGM96 µε δεδοµένα δορυφορικής αλτιµετρίας, ανωµαλίες βαρύτητας 
και υψόµετρα γεωειδούς από GPS/Γεωµετρική χωροστάθµηση για τον έλεγχο της ακρίβειας 
του κάθε µοντέλου και της δυνατότητας που προσφέρει για περιγραφή των χαµηλών συχνο-
τήτων του πεδίου βαρύτητας.  

Στο τέταρτο κεφάλαιο πραγµατοποιείται µια εισαγωγή στους διάφορους τύπους υψών και 
παρουσιάζεται η µεταξύ τους σχέση. Παρουσιάζεται η σύνδεση των ορθοµετρικών υψοµέ-
τρων µε τα κανονικά υψόµετρα και η συσχέτισή τους µε τους γεωδυναµικούς αριθµούς. Στη 
συνέχεια γίνεται συνοπτική περιγραφή της αρχής της µέτρησης υψοµέτρων της επιφάνειας 
της θάλασσας από το διάστηµα µε αλτίµετρα και παρουσιάζονται παλαιότερες, πρόσφατες 
και αναµενόµενες αποστολές παρατήρησης των ωκεανών της Γης. Ειδική αναφορά γίνεται σε 
δύο από τις µεθόδους επεξεργασίας αλτιµετρικών παρατηρήσεων, δηλαδή στη συνόρθωση 
στις τοµές των τροχιακών ιχνών και στην ενοποίηση των υψοµέτρων της επιφάνειας της θά-
λασσας. Παρουσιάζεται ακόµη ο γεωδαιτικός προσδιορισµός του σχεδόν-στάσιµου µέρους 
της τοπογραφίας της επιφάνειας της θάλασσας και η διαδικασία εκτίµηση της ωκεάνιας κυ-
κλοφορίας και της ταχύτητας των θαλάσσιων ρευµάτων βάσει της αρχής της γεωστροφικής 
ροής. Το υπόλοιπο µέρος του κεφαλαίου αυτού αφιερώνεται στην περιγραφή του βέλτιστου 
συνδυασµού ετερογενών υψοµέτρων µε ιδιαίτερη αναφορά στην επιλογή και την µοντελο-
ποίηση της επιφάνειας διόρθωσης για την ελαχιστοποίηση των συστηµατικών σφαλµάτων, 
στην εκτίµηση στοχαστικών σηµάτων που περιλαµβάνονται στις παρατηρήσεις και την εκτί-
µηση των συνιστωσών µεταβλητότητας. Τελικά, παρουσιάζεται το θεωρητικό υπόβαθρο στο 
οποίο βασίστηκαν τα τρία πειράµατα που πραγµατοποιήθηκαν στην παρούσα διατριβή, στα 
οποία συνδυάζοντας ετερογενή υψόµετρα εκτιµώνται βελτιωµένα µοντέλα της ΣΣΤΕΘ, 
προσδιορίζεται µοντέλο της ΧΜΤΕΘ και γίνεται µια προσπάθεια για την ενοποίηση του κα-
τακόρυφου συστήµατος αναφοράς της Ελλάδας. 
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Στο πέµπτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι αριθµητικές εφαρµογές προσδιορισµού του γεωει-
δούς από βαρυτηµετρικά και αλτιµετρικά δεδοµένα και τον συνδυασµό τους. Αρχικά περι-
γράφεται η δηµιουργία της βαρυτηµετρικής βάσης δεδοµένων για την περιοχή µελέτης που 
περιλάµβανε έναν πολύ µεγάλο αριθµό ηπειρωτικών και θαλάσσιων δεδοµένων. ∆ίνεται ανα-
λυτικά η διαδικασία εντοπισµού και αποµάκρυνσης χονδροειδών σφαλµάτων µε τη µέθοδο 
της σηµειακή προσαρµογής ενώ στη συνέχεια µε βάση τα δεδοµένα αυτά και ένα ψηφιακό 
µοντέλο τοπογραφίας και βαθυµετρίας προσδιορίζεται η βαρυτηµετρική λύση του γεωειδούς. 
Ακολουθεί η ανάλυση των αλτιµετρικών παρατηρήσεων της επιφάνειας της θάλασσας των 
δορυφόρων GEOSAT και ERS1 για τον προσδιορισµού ενός αλτιµετρικού πολυ-
δορυφορικού (multi-satellite) µοντέλου του γεωειδούς. Στη συνέχεια παρουσιάζονται δύο λύ-
σεις συνδυασµού για το γεωειδές στην περιοχή µελέτης, η µία βασιζόµενη στα συστήµατα 
εισόδου-εξόδου και η άλλη στη σηµειακή προσαρµογή. Ακολουθεί η αξιολόγηση των µοντέ-
λων του γεωειδούς που προσδιορίστηκαν µε συγκρίσεις µε ενοποιηµένα δεδοµένα του T/P 
και υψόµετρα της επιφάνειας της θάλασσας από ειδικούς πλωτήρες (buoys). Στις ηπειρωτικές 
περιοχές πραγµατοποιούνται συγκρίσεις µε υψόµετρα γεωειδούς από GPS/Γεωµετρική χω-
ροστάθµηση που υπήρχαν διαθέσιµα στη νήσο Γαύδο. Η αδυναµία των παγκόσµιων µοντέ-
λων της ΣΣΤΕΘ να δώσουν αξιόπιστες διορθώσεις για την αναγωγή των αλτιµετρικών παρα-
τηρήσεων αποτελεί και την κεντρική αιτία για τον προσδιορισµό ενός µοντέλου της ΣΣΤΕΘ 
στην περιοχή µελέτης από τον συνδυασµό του αλτιµετρικού µε το βαρυτηµετρικό µοντέλο 
του γεωειδούς και στη συνέχεια την εκτίµηση της θαλάσσιας κυκλοφορίας και της ταχύτητας 
των θαλάσσιων ρευµάτων.  

Στο έκτο κεφάλαιο παρουσιάζονται αριθµητικά παραδείγµατα συνδυασµού ετερογενών υψο-
µέτρων µε έµφαση στο θαλάσσιο περιβάλλον. Αρχικά περιγράφονται τα αριθµητικά αποτε-
λέσµατα από τον προσδιορισµό ενός βελτιωµένου γεωδαιτικού µοντέλου της σχεδόν-
στάσιµης τοπογραφίας της επιφάνειας της θάλασσας, που προκύπτει από την κοινή συνόρθω-
ση µε διαθέσιµο ωκεανογραφικό µοντέλο. Στη συνέχεια παρουσιάζεται µια εφαρµογή προσ-
διορισµού του χρονικά-µεταβαλλόµενου µέρους της τοπογραφίας της επιφάνειας της θάλασ-
σας, που εισάγεται ως ένα επιπλέον στοχαστικό σήµα στην εξίσωση παρατήρησης. Τέλος, 
παρουσιάζεται µια πρώτη προσπάθεια οµογενοποίησης του κατακόρυφου συστήµατος ανα-
φοράς της Ελλάδας µε τον συνδυασµό δεδοµένων ΜΣΘ από παλιρροιογράφους, χωροσταθ-
µικών διαφορών µε τριγωνοµετρικά σηµεία της ΓΥΣ, ορθοµετρικών υψοµέτρων των τελευ-
ταίων από το µηδέν του παλιρροιογράφου του Πειραιά και υψοµέτρων της ΣΣΤΕΘ.  

Τέλος, στο έβδοµο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα συµπεράσµατα της διατριβής όπως προκύ-
πτουν από την ανάλυση που πραγµατοποιείται στα προηγούµενα κεφάλαια και παρατίθενται 
ορισµένες ιδέες και απόψεις για µελλοντική έρευνα στο συγκεκριµένο πεδίο. 
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Κεφάλαιο 2  

 

 

 

 

Το Γήινο πεδίο βαρύτητας 

 

 

2.1 Εισαγωγή 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται συνοπτικά θεµελιώδεις έννοιες και εξισώσεις σχετικές µε 
το γήινο πεδίο βαρύτητας, καθώς επίσης και µέθοδοι που χρησιµοποιούνται στις αριθµητικές 
εφαρµογές της παρούσας διδακτορικής διατριβής. ∆ιεξοδική ανάλυση όλων των ανωτέρω 
υπάρχει σε συγγράµµατα φυσικής γεωδαισίας τόσο ξενόγλωσσα (π.χ. Heiskanen and Moritz 
1967, Moritz 1980, Torge 2001) όσο και ελληνικά. (Αραµπέλος 2000, 2002; Αραµπέλος και 
Τζιαβός 2001; Κατσάµπαλος και Τζιαβός 1991; Τζιαβός 1984).  

2.2 Γεωδαισία και προβλήµατα συνοριακών τιµών 

Αντικείµενο της επιστήµης της Γεωδαισίας είναι ο προσδιορισµός του σχήµατος και των δια-
στάσεων της Γης, η γεωµετρική απεικόνιση της γήινης επιφάνειας, η µέτρηση και ο προσδιο-
ρισµός συντεταγµένων σηµείων της γήινης επιφάνειας για τη δηµιουργία συστηµάτων ανα-
φοράς, η µελέτη του γήινου πεδίου βαρύτητας και τέλος η χρονική µεταβολή των παραπάνω 
µεγεθών. Ο κλάδος της γεωδαισίας που επικεντρώνεται στο γήινο πεδίο βαρύτητας ονοµάζε-
ται φυσική γεωδαισία. Στόχοι της φυσικής γεωδαισίας είναι η µελέτη του εξωτερικού πεδίου 
βαρύτητας της Γης, ο προσδιορισµός συντεταγµένων σηµείων τόσο στην επιφάνεια της Γης 
όσο και στο διάστηµα, η µελέτη και ο καθορισµός της εσωτερικής δοµής του πλανήτη µας 
τόσο ως προς τη γεωµετρία όσο και την κατανοµή των πυκνοτήτων (µαζών). Κεντρικό όµως 
αντικείµενο της φυσικής γεωδαισίας είναι ο προσδιορισµός του εξωτερικού πεδίου βαρύτητας 
της Γης και κατά συνέπεια η προσέγγιση του γεωειδούς που είναι εκείνη η ισοδυναµική επι-
φάνεια που προσεγγίζει βέλτιστα (σε µια πρώτη προσέγγιση) την µέση στάθµη των ισορρο-
πούντων ωκεανών. Ο προσδιορισµός αυτός γίνεται µε παρατηρήσεις (µετρήσεις) που πραγ-
µατοποιούνται στην επιφάνεια της Γης ή σε κάποιο ύψος από αυτή και οι οποίες µε κατάλλη-
λες διαδικασίες ανάγονται στην φυσική επιφάνεια αναφοράς που είναι το γεωειδές. Αυτό α-
κριβώς το πρόβληµα του προσδιορισµού µιας συνάρτησης στον χώρο όπως είναι το δυναµικό 
του γήινου πεδίου βαρύτητας από τιµές της συνάρτησης αυτής καθ’ αυτής ή παραγώγων της 
που δίνονται επάνω σε µια συνοριακή επιφάνεια ονοµάζεται πρόβληµα συνοριακών τιµών 
(Αραµπέλος 2002). Στην γεωδαισία τα προβλήµατα συνοριακών τιµών αναφέρονται στην 
προσέγγιση του εξωτερικού πεδίου βαρύτητας από µετρήσεις διαφόρων συνιστωσών του, οι 
οποίες αναφέρονται στην συνοριακή επιφάνεια της Γης.  

Η ανάγκη για αναφορά όλων των επίγειων, από αέρα και διαστηµικών παρατηρήσεων στην 
γήινη συνοριακή επιφάνεια, προκειµένου να προσδιοριστεί το εξωτερικό πεδίο βαρύτητας, 
προκύπτει από την θεµελιώδη διαφορική εξίσωση των Laplace και Poisson. Μια συνάρτηση 
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V ονοµάζεται αρµονική (harmonic) και κανονική (regular) σε έναν χώρο υ που περικλείεται 
από µία κλειστή επιφάνεια S εάν είναι συνεχής, έχει συνεχείς παραγώγους πρώτης και δεύτε-
ρης τάξης και ικανοποιεί την εξίσωση του Laplace, δηλαδή 

2 2 2
2

2 2 2

V V V
V V 0

x y z

∂ ∂ ∂
∆ = ∇ = + + =

∂ ∂ ∂
 (2.1) 

όπου ∆ είναι ο τελεστής του Laplace (Heiskanen and Moritz 1967).  

Μεταφέροντας το πρόβληµα στο γήινο δυναµικό της βαρυτικής έλξης, η σηµασία των παρα-
πάνω έγκειται στο ότι όλες οι συναρτήσεις που ικανοποιούν το θεώρηµα του Laplace είναι 
κανονικές αρµονικές συναρτήσεις και στο άπειρο. Για το δυναµικό βαρυτικής έλξης (gravita-
tional force potential) στο εσωτερικό των µαζών ισχύει η εξίσωση του Poisson  

V 4kπρ∆ = −  (2.2) 

όπου k είναι η Νευτώνια σταθερά της παγκόσµιας έλξης και ρ η πυκνότητα των γήινων µα-
ζών. Συνεπώς το δυναµικό έλξης δεν είναι αρµονική συνάρτηση εντός των ελκουσών µαζών 
και όπου υπάρχει ασυνέχεια πυκνοτήτων είναι ασυνεχείς και οι δεύτερες παράγωγοι. Στον 
χώρο όµως εκτός των ελκουσών µαζών, που η πυκνότητα είναι θεωρητικά µηδέν, το δυναµι-
κό θα ικανοποιεί την εξίσωση του Laplace και θα είναι έτσι αρµονική συνάρτηση.  

Η αρµονικότητα του δυναµικού έλξης είναι σηµαντική αφού και τα προβλήµατα συνοριακών 
τιµών ασχολούνται µε τον προσδιορισµό κανονικών αρµονικών συναρτήσεων ως λύσεων της 
διαφορικής εξίσωσης του Laplace που πρέπει να πληρούν και κάποιες επιπλέον συνθήκες στη 
συνοριακή επιφάνεια. Ανάµεσα στα διάφορα προβλήµατα συνοριακών τιµών ξεχωρίζουν αυ-
τά των Dirichlet, Neumann και το τρίτο ή µικτό πρόβληµα. Ενώ το δυναµικό έλξης είναι αρ-
µονική συνάρτηση έξω από τις έλκουσες µάζες, αυτό δεν συµβαίνει µε το δυναµικό της βα-
ρύτητας W το οποίο περιλαµβάνει και έναν όρο που οφείλεται στο φυγόκεντρο δυναµικό Φ 
(W=V+Φ). Έτσι λοιπόν το δυναµικό της βαρύτητας µπορεί να διαχωριστεί σε δύο µέρη, ένα 
κανονικό που υπολογίζεται µε τη βοήθεια αναλυτικών µαθηµατικών σχέσεων (µοντέλο) και 
ένα υπολειπόµενο διαταρακτικό µέρος που υπολογίζεται µε τη βοήθεια των µετρήσεων. Για 
το διαταρακτικό δυναµικό της βαρύτητας Τ ισχύει: 

( )T W U V V V V′ ′= − = +Φ − +Φ = −  (2.3) 

όπου V και V′ είναι το πραγµατικό και κανονικό δυναµικό έλξης και U το κανονικό δυναµικό 
της βαρύτητας. Από την Εξ. 2.3 προκύπτει ότι το διαταρακτικό δυναµικό δίνεται συναρτήσει 
(απλή διαφορά) δύο αρµονικών συναρτήσεων των V και V′ και εποµένως είναι και αυτό αρ-
µονική συνάρτηση και ικανοποιεί την εξίσωση του Laplace (Heiskanen και Moritz 1967). Ο 
διαχωρισµός του δυναµικού της βαρύτητας σε ένα κανονικό µέρος που υπολογίζεται από α-
ναλυτικές µαθηµατικές σχέσεις (µοντέλο) και σε ένα υπολειπόµενο µέρος (διαταρακτικό), 
που είναι η διαφορά ανάµεσα στο µοντέλο και την πραγµατικότητα, αποτελεί σε γενικές 
γραµµές και τα πνεύµα µε το οποίο αντιµετωπίζονται όλα τα προβλήµατα της φυσικής γεω-
δαισίας (διαχωρισµός σε ένα τµήµα που υπολογίζεται θεωρητικά και σε ένα άλλο τµήµα που 
υπολογίζεται από παρατηρήσεις).  

Για τον υπολογισµό του κανονικού δυναµικού της βαρύτητας χρησιµοποιείται ως γήινο µο-
ντέλο ένα ελλειψοειδές εκ περιστροφής (ΕΕΠ) θεωρώντας ότι η µάζα του ελλειψοειδούς, η 
ταχύτητα περιστροφής του και το κέντρο µάζας του ταυτίζονται µε τα αντίστοιχα της πραγ-
µατικής Γης. Μετά την επιλογή του µοντέλου για τον υπολογισµό του κανονικού δυναµικού 
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βαρύτητας, επιλέγεται και µια συνοριακή επιφάνεια στο εξωτερικό της οποίας θα προσδιορι-
στεί το διαταρακτικό δυναµικό της βαρύτητας Τ δηλαδή το δυναµικό που προκύπτει όταν από 
το πραγµατικό γήινο δυναµικό αφαιρέσουµε το κανονικό δυναµικό (µοντέλο Γης, ελλειψοει-
δές). Στην κλασσική θεώρηση του γεωδαιτικού προβλήµατος, γνωστού και ως γεωδαιτικού 
προβλήµατος συνοριακών τιµών (Geodetic Boundary Value Problem - GBVP), ως συνοριακή 
επιφάνεια επιλέγεται η επιφάνεια του γεωειδούς. Το πρόβληµα της επιλογής της συνοριακής 
επιφάνειας και του διαταρακτικού δυναµικού στην πράξη είναι ταυτόσηµο. Από µετρήσεις 
τιµών του Τ ή συναρτησιακών του (ανωµαλίες βαρύτητας ∆g) ή παραγώγων του Τ, ορίζεται η 

συνοριακή επιφάνεια. Επί της συνοριακής επιφάνειας ή έξω από αυτήν, το Τ ή τα συναρτησι-
ακά του ικανοποιούν συγκεκριµένες ιδιότητες (αρµονικότητα, ισοδυναµική συνοριακή επι-
φάνεια). Η θεωρητική διατύπωση του ανωτέρω προβλήµατος, περιγράφεται µέσω του τρίτου 
προβλήµατος συνοριακών τιµών (ή µικτού προβλήµατος) η λύση του οποίου προκύπτει από 
τον ολοκληρωµατικό τύπο του Stokes, όπως θα περιγραφεί στη συνέχεια. Εκτός της κλασσι-
κής θεώρησης, το συνοριακό πρόβληµα τιµών επιλύεται και µέσω της θεωρίας του Moloden-
sky, όπου ως συνοριακή επιφάνεια θεωρείται η επιφάνεια της Γης. Στην παρούσα διατριβή 
αξιοποιείται η κλασσική διατύπωση του προβλήµατος συνοριακή τιµών. Υπάρχει εκτενής 
βιβλιογραφία σχετική µε τις διατυπώσεις των προβληµάτων συνοριακών τιµών και τον τρόπο 
επίλυσής τους (π.χ., Arnold 1983; Grbenitcharsky 2004; Heck 1997; Heiskanen and Moritz 
1967; Keller 1996; Lehmann 1999a, 1999b; Moritz 1980;  Sansò 1981, 1993, 1995). 

 

Τρίτο πρόβληµα συνοριακών τιµών (µικτό πρόβληµα) 

∆ίνονται οι τιµές του γραµµικού συνδυασµού µιας συνάρτησης V και των παραγώ-

γων της V n∂ ∂  επάνω σε µια συνοριακή επιφάνεια S και ζητείται να υπολογιστεί 

αρµονική συνάρτηση V στο εξωτερικό της επιφάνειας S.  

Η λύση στο πρόβληµα αυτό, εφόσον οι παρατηρήσεις έχουν αναχθεί σε σφαιρική συνοριακή 
επιφάνεια ακτίνας R, δίνεται από τον ολοκληρωµατικό τύπο του Stokes που βασίζεται στο 
θεώρηµα του Stokes (1849) σύµφωνα µε το οποίο: «Υπάρχει µόνο µία αρµονική συνάρτηση V 

που να έχει δοσµένες συνοριακές τιµές επάνω σε µια επιφάνεια, εφόσον µια τέτοια συνάρτηση 

υπάρχει». Ο Stokes θεωρεί ως συνοριακή επιφάνεια το γεωειδές, που είναι εκείνη η ισοδυνα-
µική επιφάνεια του πεδίου βαρύτητας της Γης η οποία προσεγγίζει βέλτιστα (σε µια πρώτη 
θεώρηση, αν δεν λάβουµε υπόψη την επίδραση των θαλάσσιων ρευµάτων, των παλιρροιών, 
των πλανητικών επιδράσεων και των µετεωρολογικών φαινόµενων) τη µέση στάθµη των ι-
σορροπούντων ωκεανών σε παγκόσµια κλίµακα (Τζιαβός, 1984). Στο Σχ. 2.1 παρουσιάζονται 
σχηµατικά οι βασικές επιφάνειες του προβλήµατος του Stokes καθώς και τα είδη υψών που 
εµπλέκονται. Φυσικά κεντρική θέση έχουν το υψόµετρο του γεωειδούς Ν και η επιφάνεια του 
γεωειδούς, που αποτελούν και τις κύριες προσδιοριζόµενες ποσότητες στην επίλυση του τρί-
του γεωδαιτικού προβλήµατος συνοριακών τιµών. Στο πρόβληµα του Stokes θεωρείται ότι 
όλες οι παρατηρούµενες ποσότητες έχουν αναχθεί στην επιφάνεια του γεωειδούς µε κατάλ-
ληλες αναγωγές (αναγωγή ελευθέρου αέρα) ενώ έχει ληφθεί υπόψη και η επίδραση των τοπο-
γραφικών µαζών ανάµεσα στο γεωειδές και την γήινη επιφάνεια (τοπογραφικές αναγωγές). 
Εύκολα προκύπτει έτσι το κεντρικό πρόβληµα στην επίλυση του τρίτου γεωδαιτικού προβλή-
µατος συνοριακών τιµών µε τη λύση του Stokes, που έχει ως προσδιοριζόµενες ποσότητες το 
διαταρακτικό δυναµικό και το γεωειδές, δηλαδή το γεγονός ότι για να γίνουν οι προαναφερ-
θείσες αναγωγές πρέπει να γίνουν υποθέσεις για την πυκνότητα και την κατανοµή των τοπο-
γραφικών µαζών. Φυσικά λόγω της ελλειπούς γνώσης που έχουµε τόσο για την κατανοµή 
των µαζών όσο και για την πυκνότητά τους, είµαστε υποχρεωµένοι να κάνουµε υποθέσεις.  
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γεωειδές

W=Wo

W=WP

κατακόρυφος

PO

P

H

γήινη επιφάνεια

U=Uo ΕΕΠ

N

QO

h

κάθετος

Q
ι

O  
Σχήµα 2.1: Οι βασικές επιφάνειες στο πρόβληµα του Stokes. 

Σύµφωνα µε τη λύση του Stokes, αν θεωρήσουµε ότι έχουν αποµακρυνθεί όλες οι τοπογρα-
φικές µάζες έξω από το γεωειδές, τότε το διαταρακτικό είναι αρµονική συνάρτηση και ικανο-
ποιεί την εξίσωση του Laplace. Τότε το υψόµετρο του γεωειδούς προσδιορίζεται από την εξί-
σωση του Bruns (Heiskanen and Moritz 1967) 

T
N =

γ
 (2.4) 

όπου γ είναι η τιµή της κανονικής βαρύτητας. Με βάση την Εξ. 2.4 και τον ορισµό της ανω-
µαλίας της βαρύτητας προκύπτει η θεµελιώδης εξίσωση της φυσικής γεωδαισίας  

T 1 γ
∆g T

h γ h

∂ ∂
= − +

∂ ∂
 (2.5) 

η οποία αποτελεί τη συνοριακή συνθήκη που πρέπει να ικανοποιεί το διαταρακτικό δυναµικό 
επάνω στην συνοριακή επιφάνεια (γεωειδές). Η θεµελιώδης εξίσωση της φυσικής γεωδαισίας 
και το θεώρηµα του Laplace αποτελούν τις βασικότερες ίσως σχέσεις για τον προσδιορισµό 
του γεωειδούς. Αν µε βάση την Εξ. 2.5 αναπτύξουµε το διαταρακτικό δυναµικό σε σειρά 

σφαιρικών αρµονικών συναρτήσεων, δηλαδή ( ) ( ) ( )n 1

n
n

T r,θ,λ R r T θ,λ
∞

+
=∑ , τότε προκύπτει 

η εξίσωση του Stokes  

( )o

σ

2δW ∆g R R
N ∆gS ψ dσ

γ 4πγ

 −
= + 
 

∫∫  (2.6) 

όπου Ν είναι το υψόµετρο του γεωειδούς, ∆g η ανωµαλία της βαρύτητας, γ η τιµή της κανο-
νικής βαρύτητας, R µια µέση ακτίνα της Γης, και S(ψ) είναι η συνάρτηση πυρήνας του Stokes 
(Stokes’ kernel function). Η Εξ. 2.6 σε σφαιρική προσέγγιση και εφόσον ισχύουν οι προϋπο-
θέσεις που αναφέρθηκαν παραπάνω για την ταύτιση της µάζας, του κέντρου και της ταχύτη-
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τας περιστροφής του ΕΕΠ µε αυτά της πραγµατικής Γης, δίνει τη γνωστή ολοκληρωµατική 
σχέση του Stokes για το διαταρακτικό δυναµικό  

( )
σ

R
T ∆gS ψ dσ

4π
= ∫∫  (2.7) 

η οποία για τα υψόµετρα του γεωειδούς, λόγω της Εξ. 2.4, έχει τη µορφή 

( )
σ

R
N ∆gS ψ dσ

4πγ
= ∫∫  (2.8) 

Ο πυρήνας του Stokes είναι συνάρτηση της σφαιρικής απόστασης ψ ανάµεσα στο σηµείο ό-
που έχουµε δεδοµένα και το σηµείο υπολογισµού 

( ) ( )n
N 2

2n 1
S ψ P cosψ

n 1

∞

=

+
=

−∑  (2.9) 

ή σε κλειστή µορφή  

( ) ( ) ( ) 21 ψ ψ ψ
S ψ 6sin 1 5cos ψ 3cos ψ ln sin sin

ψ 2 2 2sin
2

      = − + − − +              
 
 

 (2.10) 

όπου  

PQ P Q P Q2 2 2
P Q

ψ φ φ λ λ
sin sin sin cosφ cosφ

2 2 2

− −     
= +     

     
 (2.11) 

και (φP,λP), (φQ,λQ) οι συντεταγµένες δύο σηµείων P, Q µε P το σηµείο υπολογισµού και Q το 
τρέχον σηµείο µε παρατηρήσεις πάνω στη συνοριακή επιφάνεια (βλ. Σχ. 2.2). Η σφαιρική 
απόσταση ψ των δύο σηµείων P και Q δίνεται από τη σχέση 

( )PQ P Q P Q Q Pcosψ sinφ sinφ cosφ cosφ cos λ λ= + −  (2.12) 

Βόρειος Πόλος

Q ( )φ ,λQ Q

P ( )φ ,λP P

ψ

θ

φ

P

P

=90
-o 

  θ

φ

Q

Q

=
90  -

    
o

 

Σχήµα 2.2: Το σφαιρικό τρίγωνο και η σφαιρική απόσταση ψ ανάµεσα σε δύο σηµεία. 
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Σε αντίθεση µε τη θεώρηµα του Stokes και τη θεώρηση του γεωειδούς ως συνοριακής επιφά-
νειας, υπάρχει όπως αναφέρθηκε προηγουµένως και η θεωρία του Molodensky, σύµφωνα µε 
την οποία θεωρείται ως συνοριακή επιφάνεια η επιφάνεια της Γης και όλες οι µετρήσεις που 
σχετίζονται µε τον προσδιορισµό της αναφέρονται σε αυτή. Το πρόβληµα του Molodensky 
τίθεται ως εξής (Τζιαβός 1984, Sideris 1987): 

∆ίνονται επάνω σε όλα τα σηµεία της Γήινης επιφάνειας S το δυναµικό της βαρύτη-

τας W και το διάνυσµα της βαρύτητας g
�
και ζητείται ο υπολογισµός της επιφάνειας 

αυτής. 

Ένα από τα σηµαντικότερα πλεονεκτήµατα της µεθόδου του Molodensky για τον προσδιορι-
σµό του γεωειδούς και του εξωτερικού πεδίου βαρύτητας είναι ότι δεν απαιτείται γνώση της 
κατανοµής των πυκνοτήτων και των µαζών στο εσωτερικό της Γης, ενώ επίσης δεν απαιτείται 
η αναγωγή των µετρήσεων σε κάποια επιφάνεια αναφοράς διαφορετική από το επίπεδο όπου 
πραγµατοποιούνται οι µετρήσεις, δηλαδή την επιφάνεια της Γης. Η συνοριακή επιφάνεια της 
Γης µπορεί να προσδιοριστεί ως συνάρτηση του δυναµικού και του διανύσµατος της βαρύτη-
τας, δηλαδή 

( )s sS f W ,g=
�

 (2.13) 

όπου f είναι ο τελεστής του Molodensky που είναι άγνωστος και s sg gradW=
�

το διάνυσµα της 

βαρύτητας. Η συνοριακή επιφάνειας S προσεγγίζεται από την επιφάνεια του τελουροειδούς 
(βλ. Σχ. 2.3), που είναι η επιφάνεια για την οποία ισχύει UQ=WP. Προφανώς η επιφάνεια του 
τελουροειδούς δεν είναι ούτε ισοδυναµική (όπως το γεωειδές στη λύση του Stokes) ούτε 
σφαιροδυναµική. Στο Σχ. 2.3  φαίνονται οι βασικές επιφάνειες του προβλήµατος του Molo-
densky όπου η απόσταση του τελουροειδούς από της επιφάνεια της Γης κατά µήκος της κα-
θέτου στο ελλειψοειδές PQ=ζ ονοµάζεται ανωµαλία ύψους. Στη θεωρία του Molodensky, αν 
σχεδιάσουµε το τελουροειδές σε απόσταση ζ από την επιφάνεια του ΕΕΠ τότε ορίζουµε το 
σχεδόν γεωειδές (quasi-geoid), ενώ η απόσταση του τελουροειδούς από το ΕΠΠ QQo=H

*
 ο-

νοµάζεται κανονικό υψόµετρο του σηµείου P της επιφάνειας της Γης (για τα συστήµατα υ-
ψών βλ. §4.2.5).  

Η λύση στο πρόβληµα του Molodensky δίνεται προσεγγίζοντας την συνοριακή επιφάνεια µε 
το τελουροειδές, το δυναµικό της βαρύτητας WS µε το κανονικό δυναµικό της βαρύτητας US 

και το διάνυσµα της βαρύτητας µε το διάνυσµα της κανονικής βαρύτητας s sγ gradU=
�

. Πρέ-

πει να τονιστεί ότι σε σφαιρική προσέγγιση η λύση του προβλήµατος του Molodensky ταυτί-
ζεται µε αυτή του Stokes (Εξ. 2.8) (Heiskanen and Moritz 1967). Η λύση για τον προσδιορι-
σµό της συνοριακής επιφάνειας δίνεται σύµφωνα µε τους Molodensky et al. (1962) εκφράζο-
ντας το διαταρακτικό δυναµικό Τ ως αρµονικό δυναµικό µιας λεπτής επιφάνειας επάνω στο 
τελουροειδές. Με τον τρόπο αυτό η συνοριακή συνθήκη µετασχηµατίζεται σε µια ολοκληρω-
µατική εξίσωση. Το διαταρακτικό δυναµικό δίνεται από µία εξίσωση της µορφής  

nT T
n 0

∞

=
=
∑  (2.14) 

( )n n

σ

R
T G S ψ dσ, n 0,1

4π
= =∫∫  (2.15) 

 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2  13 

 

 

Σχήµα 2.3: Οι βασικές επιφάνειες στο πρόβληµα του Moldensky. 

( ) ( )22
P

n n n 23
0σ σ

h hR R
T G S ψ dσ G dσ, n 2

4π 4π l −

−
= − ≥∫∫ ∫∫  (2.16) 

Οι όροι µηδενικής και πρώτης τάξης είναι  

0G ∆g′=  (2.17) 

2 P
1 03

0σ

h h
G R k dσ

l

−
= ∫∫  (2.18) 

όπου ∆g′ είναι οι ανωµαλίες βαρύτητας που αναφέρονται στο τελουροειδές, ενώ 

0

ψ
l 2R sin

2
=  (2.19) 

και  

0 0

1 3k
k ∆g ζ

2π 2R
 ′= + 
 

 (2.20) 

Από τις Εξ. 2.15, 2.16, 2.17 και 2.18 προκύπτει συνεπώς ότι  

( )0

σ

R
T ∆g S ψ dσ

4π
′= ∫∫  (2.21) 

και  
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( )1 1

σ

R
T G S ψ dσ

4π
= ∫∫  (2.22) 

Με βάση τις παραπάνω σχέσεις για το διαταρακτικό δυναµικό, η λύση του προβλήµατος των 
συνοριακών τιµών του Molodensky οδηγεί στον προσδιορισµό της ανωµαλίας ύψους ζ από 
την εξίσωση του Bruns ζ T γ= . Στη λύση του Molodensky οι ανωµαλίες ύψους µπορούν να 
εκφραστούν βάσει της ανάπτυξης σε σειρά (Heiskanen and Moritz 1967, Molodensky 1962, 
Moritz 1980, Sideris 1987) 

0 1 2 3ζ ζ ζ ζ ζ= + + + +…  (2.23) 

όπου βάσει των Εξ,. 2.15 και 2.16 ισχύει 

( )n n

σ

R
ζ G S ψ dσ, n 0,1

4πγ
= =∫∫  (2.24) 

( ) ( )22
P

n n n 23
0σ σ

h hR R
ζ G S ψ dσ G dσ, n 2

4πγ 4πγ l −

−
= − ≥∫∫ ∫∫  (2.25) 

και τελικά προκύπτει (Denker and Tziavos 1999) 

( )0

σ

R
ζ ∆g S ψ dσ

4πγ
′= ∫∫  (2.26) 

που ταυτίζεται µε την εξίσωση του Stokes. Οι υπόλοιποι όροι της σειράς από την Εξ. 2.24 
είναι  

2
P

1 03
0σ

h hR
G G dσ

2π l

−
= ∫∫  (2.27) 

2
2P

2 1 03
0σ

h hR
G G dσ G tan β

2π l

−
= +∫∫  (2.28) 

( )32 2
P2P

3 2 1 03 5
0 0σ σ

h hh hR 3R
G G dσ G tan β G dσ

2π l 4π l

−−
= + −∫∫ ∫∫  (2.29) 

Η σχέση ανάµεσα στους διάφορους τύπους υψοµέτρων που αναφέρθηκαν τόσο για το πρό-
βληµα του Stokes όσο και αυτό του Molodensky, προκύπτουν από τον ορισµό της συνορια-
κής επιφάνειας σε κάθε πρόβληµα. Στο πρόβληµα του Stokes, η συνοριακή επιφάνεια είναι το 
γεωειδές και η αναγωγή των µετρήσεων/παρατηρήσεων σε αυτό γίνεται υιοθετώντας κάποιες 
παραδοχές για την κατανοµή των πυκνοτήτων στο εσωτερικό της Γης. Τελικά οι αναγωγές 
πραγµατοποιούνται µε την αναγωγή ελευθέρου αέρα, δηλαδή χρησιµοποιώντας την κατακό-
ρυφη βαθµίδα της βαρύτητας (βλ. Σχ. 2.1)  

0F P P

g γ
δg g g H H 0.3086ΗmGal

H H

∂ ∂
= − = − ≈ − ≈

∂ ∂
 (2.30) 
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όπου το σηµείο P βρίσκεται στην επιφάνεια του εδάφους και το σηµείο Po είναι η προβολή 
του στην επιφάνεια του γεωειδούς κατά µήκος της κατακορύφου.  

Στο πρόβληµα το Molodensky οι ανωµαλίες ύψους υπολογίζονται σύµφωνα µε τη σχέση  

Q

Q

Τ
ζ

γ
=  (2.31) 

όπου το σηµείο Q βρίσκεται στο τελουροειδές (βλ. Σχ. 2.3). Από το Σχ. 2.3 προκύπτει και η 
σχέση ανάµεσα στους διαφόρους τύπους υψοµέτρων 

*h H N ζ Η= + = +  (2.32) 

από όπου φαίνεται ότι το κανονικό υψόµετρο λειτουργεί ακριβώς όπως το ορθοµετρικό στο 
πρόβληµα του Stokes. Από την Εξ. 2.31 και τον ορισµό του ορθοµετρικού και του κανονικού 
υψοµέτρου (βλ. §4.2.5) προκύπτει και η σχέση που συνδέει το υψόµετρο του γεωειδούς µε 
την ανωµαλία ύψους (Heiskanen and Moritz 1967) 

( )* B∆gg γ
N ζ Η Η ζ δζ ζ Η ζ H

γ γ

−
= + − = + = + ≈ +  (2.33) 

Στην Εξ. 2.33 g  είναι η µέση τιµή της βαρύτητας κατά µήκος της κατακορύφου, γ  είναι η 
µέση τιµή της κανονικής βαρύτητας κατά µήκος της καθέτου και ∆gB είναι η ανωµαλία 
Bouguer στο σηµείο υπολογισµού P στην επιφάνεια της Γης. Από την Εξ. 2.33 φαίνεται ότι ο 
όρος δζ µπορεί να ερµηνευθεί ως µια διορθωτική παράµετρος, λόγω της προς τα πάνω επέ-
κτασης (upward continuation). Η τιµή της διόρθωσης δζ παίρνει τιµές από µερικά εκατοστά 
µέχρι και περίπου 1 m σε πολύ ορεινές περιοχές (Heiskanen and Moritz 1967, Torge 2001).  

Στην σύγχρονη γεωδαιτική πρακτική χρησιµοποιούνται και οι δύο θεωρίες, του Stokes και 
του Molodensky, για την επίλυση του τρίτου γεωδαιτικού προβλήµατος συνοριακών τιµών. 
Αποτέλεσµα αυτού είναι σε κάποιες χώρες να χρησιµοποιείται ως επιφάνεια αναφοράς των 
τοπογραφικών και γεωδαιτικών εργασιών το γεωειδές και κατά συνέπεια τα ορθοµετρικά υ-
ψόµετρα και τα υψόµετρα του γεωειδούς, ενώ σε κάποιες άλλες το σχεδόν γεωειδές και τα 
κανονικά υψόµετρα και οι ανωµαλίες ύψους. Η χρήση του γεωειδούς ως επιφάνειας αναφο-
ράς παρουσιάζει αδυναµίες εξαιτίας των αναγκαίων υποθέσεων για την κατανοµή των πυκνο-
τήτων στο εσωτερικό της Γης, αλλά παρόλα αυτά αποτελεί µια φυσική επιφάνεια (επιφάνεια 
θάλασσας) σε αντίθεση µε το τελουροειδές. Συνέπεια αυτού είναι το ότι οι µη ειδικοί µπο-
ρούν πολύ πιο εύκολα να ερµηνεύσουν τα ορθοµετρικά υψόµετρα (υψόµετρο από την επιφά-
νεια της θάλασσας) µε αποτέλεσµα να υπάρχει ο συνδετικός κρίκος µεταξύ επιστήµης και 
καθηµερινότητας. Αντίθετα, τα κανονικά υψόµετρα δεν αποτελούν φυσική ή καλύτερα εύκο-
λα κατανοητή ποσότητα για τους µη ειδικούς, µε αποτέλεσµα να έχουν κυρίως επιστηµονική 
αξία. Παρόλα αυτά, σε περίπτωση που είναι επιθυµητός ο συνδυασµός κατακόρυφων datum 
µεταξύ δύο χωρών µε διαφορετικό σύστηµα υψών ή ο συνδυασµός κανονικών υψοµέτρων µε 
υψόµετρα γεωειδούς που προκύπτουν από δορυφορική αλτιµετρία, είναι επιβεβληµένη η  µε-
τατροπή των ανωµαλιών ύψους σε υψόµετρα του γεωειδούς και των κανονικών υψοµέτρων 
σε ορθοµετρικά.  
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2.3 Προσδιορισµός του πεδίου βαρύτητας µε την τεχνική της αποµάκρυνσης-

υπολογισµού-επαναφοράς 

Η κυρίαρχη πρακτική στη σύγχρονη γεωδαισία για την προσέγγιση του γεωειδούς περιλαµ-
βάνει την ανάλυση του φάσµατος του πεδίου βαρύτητας στις κυρίαρχες συχνότητές του, δη-
λαδή στις χαµηλές, τις µεσαίες, τις υψηλές και τις πολύ υψηλές. Αυτή η µεθοδολογία σχετίζε-
ται άµεσα µε την ευρύτατα εφαρµοζόµενη τις τελευταίες τρεις δεκαετίες τεχνική της αποµά-
κρυνσης-υπολογισµού-επαναφοράς (remove-compute-restore method - RCR) και της προ-
σέγγισης του πεδίου βαρύτητας µε φασµατικές µεθόδους (spectral methods). Η τεχνική RCR 
βασίζεται στην ανάλυση του βαρυτικού σήµατος και την αποµάκρυνση από αυτό των χαµη-
λών, υψηλών και πολύ υψηλών συχνοτήτων, ώστε να παραµείνουν µόνον οι µεσαίες συχνό-
τητες που αντιπροσωπεύουν ένα οµαλοποιηµένο σήµα. Η διαδικασία αυτή θεωρείται ότι είναι 
µια στοχαστική διαδικασία (stochastic/random process). Σύµφωνα µε τον Moritz (1980) µια 
στοχαστική διαδικασία που εφαρµόζεται στην επιφάνεια µιας σφαίρας, µπορεί να δοθεί µε τη 
µορφή σειράς σφαιρικών αρµονικών συναρτήσεων  

( ) ( ) ( ) ( )( )
max maxn n

n nm nm nm nm
m 0 m 0

f R,θ,λ Y θ,λ a P cosθ cos mλ b P cosθ sin mλ
= =

= = +∑ ∑  (2.34) 

όπου ο µέγιστος βαθµός ανάπτυξης nmax εξαρτάται από την πυκνότητα των δεδοµένων (βλ. 
§3.4.1) στη συνοριακή επιφάνεια.  

Μέχρι τη δεκαετία του 1980 τα διαθέσιµα βαρυτηµετρικά δεδοµένα σε παγκόσµια κλίµακα 
ήταν πολύ λίγα, µε συνέπεια ο βαθµός ανάπτυξης των µοντέλων σφαιρικών αρµονικών συ-
ναρτήσεων να περιορίζεται σε χαµηλούς βαθµούς και εποµένως τα αναπτύγµατα να αναπαρι-
στούν τα πολύ µεγάλα και µεγάλα µήκη κύµατος. Με την εξέλιξη όµως της δορυφορικής τε-
χνολογίας, υπάρχει σήµερα µια πληθώρα επίγειων, από αέρα και δορυφορικών δεδοµένων για 
το πεδίο βαρύτητας της Γης. Τα επίγεια δεδοµένα είναι στην πλειονότητά τους ανωµαλίες 
βαρύτητας που συλλέγονται µε τις κλασσικές βαρυτηµετρικές τεχνικές και σε ένα µικρότερο 
ποσοστό δεδοµένα αποκλίσεων της κατακορύφου και παρατηρήσεις GPS. Επιπρόσθετα, υ-
πάρχουν διαθέσιµα και δεδοµένα της τοπογραφίας και βαθυµετρίας, που είναι διαθέσιµα µε 
τη µορφή ψηφιακών µοντέλων εδάφους (Digital Topography Models - DTMs) και βάθους 
(Digital Bathymetry Models - DBMs). Σε κάποιες περιπτώσεις είναι διαθέσιµα και δεδοµένα 
της κατανοµής των πυκνοτήτων στο εσωτερικό της Γης, µε τη µορφή ψηφιακών µοντέλων 
πυκνοτήτων (Digital Density Models - DDMs). Τα δεδοµένα από αέρα είναι κυρίως µετρή-
σεις βαρύτητας από αεροπλάνα και σε µικρότερο βαθµό µετρήσεις κατακόρυφων βαθµίδων. 
Τέλος, τα δορυφορικά δεδοµένα συνιστούν παρατηρήσεις των τροχιών των τεχνητών δορυ-
φόρων, ενώ τα τελευταία χρόνια κυριαρχούν οι παρατηρήσεις της επιφάνειας της θάλασσας 
από αλτιµετρικούς δορυφόρους (περισσότερα για τη δορυφορική αλτιµετρία στο Κεφ. 4). Τα 
τελευταία πέντε περίπου χρόνια έχουν αρχίσει να γίνονται διαθέσιµες και οι πρώτες άµεσες 
παρατηρήσεις του πεδίου βαρύτητας από το διάστηµα µε τους δορυφόρους CHAMP και 
GRACE, ενώ µέσα στο 2006 αναµένεται να εκτοξευθεί και ο δορυφόρος GOCE, που θα 
πραγµατοποιήσει µετρήσεις δορυφορικής βαθµιδοµετρίας. Εξαιτίας αυτού του πλούτου δε-
δοµένων καθίσταται αναγκαία η χρήση φασµατικών τεχνικών για την προσέγγιση του πεδίου 
βαρύτητας, λόγω κυρίως της µεγάλης ταχύτητας που προσφέρουν στην εκτέλεση των υπολο-
γισµών µεγάλου αριθµού δεδοµένων, σε σύγκριση µε τις παραδοσιακές τεχνικές στον χώρο 
των αποστάσεων, όπως οι ολοκληρωµατικές και στοχαστικές µέθοδοι.  

Για τον προσδιορισµό υψοµέτρων του γεωειδούς ή ανωµαλιών ύψους, βάσει των Εξ. 2.8 και 
2.26, είναι απαραίτητη η ύπαρξη δεδοµένων σε ολόκληρη τη συνοριακή επιφάνεια κάτι που 
είναι πρακτικά αδύνατο στην περίπτωση που ενδιαφερόµαστε για προσδιορισµό µοντέλων σε 
τοπική και περιφερειακή κλίµακα. Σε περίπτωση που πραγµατοποιούνται τοπικές εφαρµογές 
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και οι Εξ. 2.8 και 2.26 µεταφερθούν στον χώρο των συχνοτήτων, τότε αυτές αναπαριστούν 
µόνο ένα µέρος του συνολικού φάσµατος του πεδίου βαρύτητας, δηλαδή µόνο τις µεσαίες και 
κάποιες από τις υψηλές συχνότητες. Προκειµένου να απεικονιστεί ολόκληρο το φάσµα του 
πεδίου βαρύτητας χρησιµοποιείται η µέθοδος RCR. Η µέθοδος της αποµάκρυνσης-
επαναφοράς βασίζεται στην αποµάκρυνση από τα δεδοµένα βαρύτητας µέρους του φάσµατός 
τους που µπορεί να υπολογιστεί από παγκόσµια γεωδυναµικά µοντέλα και από την επίδραση 
της τοπογραφίας. Τα παγκόσµια γεωδυναµικά µοντέλα περιέχουν τα µεγάλα µήκη κύµατος 
(χαµηλές συχνότητες) του φάσµατος του πεδίου βαρύτητας, ενώ αντίθετα η επίδραση της το-
πογραφίας και της βαθυµετρίας αναφέρεται στα µικρά µήκη κύµατος (υψηλές συχνότητες). 
Εποµένως µε την αποµάκρυνση της συνεισφοράς τους από τα βαρυτηµετρικά δεδοµένα, αυτό 
που αποµένει είναι η επίδραση των µηκών κύµατος µεσαίου µεγέθους, που παρουσιάζουν µια 
εξαιρετικά οµαλή µορφή. Η κύρια σηµασία της µεθόδου RCR έγκειται στον διαχωρισµό του 
συνολικού σήµατος που περιέχεται στα δεδοµένα εισόδου στις επιµέρους συχνότητες και 
στην οµαλοποίηση των σηµάτων εισόδου που θα χρησιµοποιηθούν στην πρόγνωση µε την 
αποµάκρυνση των χαµηλών και υψηλών συχνοτήτων. Εποµένως η µέθοδος RCR λειτουργεί 
ως ένα ζωνοπερατό φίλτρο (band-pass filter) αφού αποµονώνει τις µεσαίες συχνότητες.  

Τα παγκόσµια γεωδυναµικά µοντέλα (Global Geopotential Models – GGMs ή Earth Gravity 
Models – EGMs) προσφέρουν τις χαµηλές συχνότητες του φάσµατος του πεδίου βαρύτητας 
της Γης και υπολογίζονται από δεδοµένα βαρύτητας που είναι κατανεµηµένα σε ολόκληρη τη 
συνοριακή επιφάνεια. Στην πράξη, τα γεωδυναµικά µοντέλα είναι υπολογισµένοι συντελε-
στές σφαιρικών αρµονικών συναρτήσεων της µορφής της Εξ. 2.34 που έχουν υπολογιστεί σε 
µεγάλα ερευνητικά κέντρα µε σηµαντικές υπολογιστικές δυνατότητες. Μπορούν να κατηγο-
ριοποιηθούν σε δορυφορικά µοντέλα (Satellite-only models) και µοντέλα συνδυασµού (Com-
bined models). Για την ανάπτυξη των δορυφορικών µοντέλων, πριν από τις αποστολές των 
CHAMP και GRACE, χρησιµοποιούνταν µόνο δεδοµένα δορυφορικών τροχιών ενώ σήµερα 
γίνεται χρήση και βαρυτηµετρικών δεδοµένων από το διάστηµα µε τις τεχνικές της υψηλής-
χαµηλής παρακολούθησης δορυφόρου προς δορυφόρο (high-low satellite to satellite tracking 
– Hi-Low SST) και της χαµηλής-χαµηλής παρακολούθησης δορυφόρου προς δορυφόρο (low-
low satellite to satellite tracking – Low-Low SST). Τα πιο σύγχρονα καθαρά δορυφορικά γε-
ωδυναµικά µοντέλα είναι τα EIGEN3p (Reigber 2005) και GGM01S (Tapley et al. 2003), που 
έχουν υπολογιστεί από τα ινστιτούτα GFZ (GeoForschungsZentrum Potsdam) και CSR (Cen-
ter for Space Research) και παρουσιάζουν µέγιστο βαθµό ανάπτυξης 120 (~165 km µήκος 
κύµατος) (βλ. §3.5). Από τα µοντέλα συνδυασµού, αυτό που χρησιµοποιείται σε σχεδόν όλες 
τις εφαρµογές σήµερα είναι το EGM96 (Earth Gravity Model 1996) (Lemoine et al. 1997) 
που υπολογίστηκε από το κέντρο διαστηµικών πτήσεων Goddard (Goddard Space Flight Cen-
ter – GSFC) και την Εθνική Υπηρεσία Γεωχωρικών Πληροφοριών των ΗΠΑ (National Geo-
spatial-Intelligence Agency – NGA, πρώην National Imagery and Mapping Agency – NIMA). 
Το EGM96 είναι ένα µοντέλο συνδυασµού µε µέγιστο βαθµό ανάπτυξης 360, δηλαδή µε δια-
κριτική ικανότητα 30″ (~45 km). Πρόσφατα, έχουν αρχίσει να χρησιµοποιούνται στον προσ-
διορισµό του πεδίου βαρύτητας και µοντέλα συνδυασµού που περιλαµβάνουν και δεδοµένα 
των δορυφόρων CHAMP και GRACE, όπως το GGM01C (Tapley et al. 2004) και το EIGEN-
CG03C (Förste et al. 2005), που παρουσιάζουν µέγιστο βαθµό ανάπτυξης 200 και 360 αντί-
στοιχα. Πρόσφατες εφαρµογές αυτών των νέων γεωδυναµικών µοντέλων, σχετικές µε το πε-
δίο βαρύτητας, δίνονται από τους Andersen et al. (2003), Tziavos et al. (2005) και Vergos et 
al. (2005c). Τα µοντέλα αυτά, όπως παρουσιάζονται στο Κεφ. 3 της παρούσας διατριβής, 
προσφέρουν κατά 10 φορές περίπου υψηλότερη ακρίβεια (απόλυτη όσο και σχετική) στον 
προσδιορισµό του γεωειδούς σε σχέση µε τα προγενέστερα και αναµένεται να προσφέρουν 
ακόµη καλύτερα αποτελέσµατα όταν γίνουν διαθέσιµα επιπλέον δεδοµένα από τους δορυφό-
ρους CHAMP, GRACE και GOCE (Tscherning et al. 2001a, b).  



18  ΤΟ ΓΗΙΝΟ ΠΕ∆ΙΟ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ   

  

Οι υψηλές και µέρος των πολύ υψηλών συχνοτήτων του πεδίου βαρύτητας προέρχονται από 
επεξεργασία δεδοµένων για την τοπογραφία και βαθυµετρία της περιοχής µελέτης. Παραδο-
σιακά τα δεδοµένα αυτά είναι διαθέσιµα ως ψηφιακά µοντέλα εδάφους, µοντέλα δηλαδή που 
απεικονίζουν την τοπογραφία της περιοχής µελέτης. Μέχρι πρόσφατα, όλα τα DTM προερχό-
ταν είτε από ψηφιοποιήσεις χαρτών είτε από φωτογραµµετρικές και τηλεπισκοπικές µεθό-
δους. Σχετικά πρόσφατα (Φεβρουάριος 2000) πραγµατοποιήθηκε η αποστολή Shuttle Radar 
Topography Mission (SRTM) και µε την χρήση της δορυφορικής δια--συµβολοµετρίας (radar 
interferometry) από το διαστηµικό λεωφορείο Endeavour παράχθηκε ένα παγκόσµιο DTM 
διακριτικής ικανότητας 3″ (~90 m) (Bamler 1999, Farr and Kobrick 2000). Όπως προέκυψε 
από διάφορες εργασίες, το µοντέλο SRTM παρουσιάζει πολύ καλή ακρίβεια ακόµη και συ-
γκρινόµενο µε τοπικά DTM (Denker 2004, Marti 2004, Vergos et al. 2005d), και πρακτικά 
αντικαθιστά παλαιότερα DTM, όπως το ETOPO5U (2005) και το GLOBE (2005), που χρη-
σιµοποιούνταν µέχρι πρόσφατα στον υπολογισµό µοντέλων του γεωειδούς. Όσο αφορά τα 
DBM, µέχρι την εµφάνιση της δορυφορικής αλτιµετρίας πρακτικά δεν υπήρχαν αξιόπιστα 
µοντέλα βαθών σε διάφορες κλίµακες, καθώς τα µόνα διαθέσιµα δεδοµένα ήταν αυτά από 
ηχοβολιστικές συσκευές. Εξαιτίας του µεγέθους των ωκεανών της Γης γίνεται κατανοητό ότι 
από ηχοβολίσεις και µόνο δεν είναι δυνατή η κατασκευή παγκόσµιων DBM καθώς η ηχοβο-
λιστική διαδικασία είναι εξαιρετικά δαπανηρή και χρονοβόρα (είναι πρακτικά αδύνατο να 
καλυφθούν όλοι οι ωκεανοί της Γης µε µετρήσεις από ηχοβολιστικές συσκευές). Όµως, µε 
την εξέλιξη της δορυφορικής αλτιµετρίας, εξελίχθηκαν µέθοδοι για τη χρήση αλτιµετρικών 
δεδοµένων (παρατηρήσεων του ύψους της θάλασσας πάνω από κάποιο ελλειψοειδές αναφο-
ράς) για τον υπολογισµό βαθών. Αυτή η τεχνική στηρίχθηκε στην συσχέτιση των αλτιµετρι-
κών παρατηρήσεων που µπορούν να θεωρηθούν υψόµετρα του γεωειδούς και κατά συνέπεια 
τιµές βαρύτητας στην επιφάνεια της θάλασσας, λόγω της επίδρασης της βαθυµετρίας στις µε-
τρήσεις βαρύτητας (Arabelos and Tziavos 1994, 1998; Barzaghi et al. 1993; Smith 1993; 
Smith and Sandwell 1994, 1997). Έτσι, λύνοντας ουσιαστικά ένα αντίστροφο πρόβληµα, κα-
τέστη δυνατός ο υπολογισµός παγκόσµιων ψηφιακών µοντέλων βαθών. Με τον εµπλουτισµό 
αυτών των µοντέλων µε δεδοµένα ηχοβολιστικών συσκευών, προέκυψαν µοντέλα βαθυµε-
τρίας πολύ υψηλής διακριτικής ικανότητας (2′) και ακρίβειας (~100-200 m) σε σχέση πάντο-
τε µε τα προγενέστερα. Το καλύτερο παγκόσµιο µοντέλο βαθυµετρίας σήµερα είναι το Digi-
tal Bathymetric Database 8.2 των Smith και Sandwell (1997) διακριτικής ικανότητας 2′ το 
οποίο έχει συνδυαστεί µε τα δεδοµένα της αποστολής SRTM, για την τοπογραφία ώστε να 
δηµιουργηθεί ένα παγκόσµιο µοντέλο τοπογραφίας και βαθυµετρίας που ονοµάζεται SRTM 
PLUS v0.1 (Smith και Sandwell 1997) και έχει διακριτική ικανότητα 30″. Ανάλογα µε τον 
τρόπο επίλυσης του γεωδαιτικού προβλήµατος συνοριακών τιµών, επιλέγεται και ο τρόπος 
προσέγγισης της τοπογραφίας/βαθυµετρίας. Οι διαθέσιµες τεχνικές θα αναλυθούν στην επό-
µενη ενότητα. Τέλος, οι πολύ υψηλές συχνότητες του πεδίου βαρύτητας προέρχονται από τα 
ψηφιακά µοντέλα πυκνοτήτων για την ανώτερη λιθόσφαιρα (Digital Density Models – 
DDMs), τα οποία υπολογίζονται µε κατάλληλες δειγµατοληπτικές µεθόδους καθώς και την 
ψηφιοποίηση γεωλογικών χαρτών και χαρτών πυκνοτήτων. Τα τρισδιάστατα DDM παρέχουν 
πολύ πιο αξιόπιστες τιµές για τον υπολογισµό των τοπογραφικών αναγωγών σε σχέση µε την 
παραδοχή µιας σταθερής πυκνότητας για όλες τις τοπογραφικές µάζες, όπως γίνεται συνήθως.  

Αν υποθέσουµε ότι έχουµε διαθέσιµες ανωµαλίες ελευθέρου αέρα ∆g και στόχος είναι η πρό-
γνωση υψοµέτρων του γεωειδούς Ν, τότε τα βήµατα που θα ακολουθηθούν µε τη µέθοδο α-
ποµάκρυνσης-επαναφοράς είναι τα εξής: 

1. Θεωρούµε ότι έχουµε αρχικά διαθέσιµες τιµές ανωµαλιών βαρύτητας έστω ∆g οπότε 
το πρώτο βήµα είναι η αναγωγή τους στο γεωειδές µε την αναγωγή ελευθέρου αέρα 
προκειµένου να υπολογιστούν ανωµαλίες ελευθέρου αέρα ∆gf. Από την Εξ. 2.30 προ-
κύπτει  
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f f o f∆g ∆g δg g γ δg= + = − +  (2.35) 

Το επόµενο βήµα είναι η αποµάκρυνση από τα δεδοµένα των χαµηλών και υψηλών 
συχνοτήτων του φάσµατος των ανωµαλιών της βαρύτητας. Αυτό θα γίνει για τις χα-
µηλές συχνότητες, µε τη χρήση κάποιου γεωδυναµικού µοντέλου και για τις υψηλές µε 
κάποιο µοντέλο τοπογραφίας/βαθυµετρίας για τον υπολογισµό τοπογραφικών αναγω-
γών. Είναι εποµένως  

GM
red f top∆g ∆g ∆g ∆g= − −  (2.36) 

όπου ∆gred είναι οι ανηγµένες (reduced) ανωµαλίες βαρύτητας, ∆g
GM

 είναι η συνει-
σφορά του γεωδυναµικού µοντέλου στις ανωµαλίες βαρύτητας (µεγάλα µήκη κύµα-
τος) και ∆gtop ή ∆g

Η η συνεισφορά της τοπογραφίας (µικρά µήκη κύµατος). Για τον 
προσδιορισµό υψοµέτρων του γεωειδούς (πρόβληµα Stokes) και σε σφαιρική προσέγ-
γιση, οι ανωµαλίες βαρύτητας από κάποιο γεωδυναµικό µοντέλο δίνονται από την 
σχέση 

( ) ( ) ( )
max

nn n
*
nm nm nm2

n 2 m 0

kM a
g n 1 C cos m S sin m P cos

r r= =

 ∆ = − + 
 

∑ ∑ λ λ θ  (2.37) 

Όπου a  είναι ο µεγάλος ηµιάξονας του ελλειψοειδούς µοντέλου αναφοράς, M είναι η 
µάζα της Γης, k η σταθερά της παγκόσµιας έλξης, Pnm(cosθ) είναι οι γενικευµένες συ-
ναρτήσεις του Legendre, και * *

nm nmC ,S οι πλήρως κανονικοποιηµένοι συντελεστές ανά-

πτυξης του διαταρακτικού δυναµικού. Οι συντελεστές αυτοί δίνονται από τις σχέσεις 

* N
nm nm n0C C C , m 0= − =  (2.38) 

*
nm nmC C , m 0= ≠  (2.39) 

*
nm nmS S=  (2.40) 

Στις Εξ. 2.38-2.40 nm nmC καιS είναι οι συντελεστές του γήινου πεδίου βαρύτητας και 
N
n0C  οι συντελεστές ζώνης του κανονικού πεδίου του ελλειψοειδούς µοντέλου αναφο-

ράς. Πρέπει να τονιστεί ότι επειδή το κέντρο του ελλειψοειδούς αναφοράς και η µάζα 
του θεωρείται ότι ταυτίζονται µε αυτά της πραγµατικής Γης και ότι ο άξονας Ζ του ελ-
λειψοειδούς ταυτίζεται µε τον µέσο άξονα περιστροφής της Γης, όλες οι αρµονικές 
πρώτου βαθµού (n=1) και αυτές δεύτερου βαθµού και πρώτης τάξης (n=2 και m=1) εί-
ναι µηδενικές. Αυτές οι αρµονικές είναι γνωστές και ως απαγορευµένες αρµονικές 
(forbidden ή inadmissible harmonics) (Heiskanen and Moritz 1967).  

2. Από τις ανηγµένες τιµές των ανωµαλιών της βαρύτητας ∆gred, υπολογίζονται υψόµε-
τρα γεωειδούς Ν χρησιµοποιώντας κάποια στοχαστική ή ολοκληρωµατική µέθοδο. Με 
την αποµάκρυνση των χαµηλών και υψηλών συχνοτήτων από τα δεδοµένα εισόδου ε-
πιτυγχάνεται η εξοµάλυνσή τους, µε αποτέλεσµα την βελτιστοποίηση της προσέγγισης 
µέσω των διαφόρων στατιστικών µεθόδων πρόγνωσης. Αυτό είναι ιδιαίτερα σηµαντι-
κό στις φασµατικές µεθόδους, όπου απαιτείται η διαθεσιµότητα των δεδοµένων σε 
κάνναβο, κάτι που πραγµατοποιείται µε πολύ µεγαλύτερη ακρίβεια όταν χρησιµοποι-
ούνται εξοµαλυσµένα δεδοµένα. Πέραν αυτού, στη σύγχρονη γεωδαιτική πρακτική τα 
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σήµατα εισόδου αντιµετωπίζονται ως στοχαστικές µεταβλητές, ως µεταβλητές δηλαδή 
που έχουν τυχαίο και όχι ντετερµινιστικό χαρακτήρα και διέπονται από τους νόµους 
των πιθανοτήτων. Τα εξοµαλυσµένα σήµατα µπορούν να θεωρηθούν ότι είναι τιµές 
µιας στοχαστικής διαδικασίας και έτσι η αντιµετώπισή τους να είναι στοχαστική. Το 
σηµείο αυτό είναι ιδιαίτερα σηµαντικό στη σύγχρονη γεωδαισία αφού από τη θεώρηση 
του διαταρακτικού δυναµικού ως ντετερµινιστικής ή στοχαστικής διαδικασίας εξαρτά-
ται η επιλογή της συνάρτησης συµµεταβλητότητας που αποτελεί κεντρική παράµετρο 
στην πρόγνωση µε τη µέθοδο της σηµειακής προσαρµογής. Περισσότερες πληροφορί-
ες για τον στοχαστικό ή ντετερµινιστικό χαρακτήρα του πεδίου βαρύτητας µπορούν να 
αναζητηθούν στους Moritz (1976, 1978a, 1978b,1980), Sansò (1978) και Kotsakis 
(2000) ενώ µια εξόχως διαφωτιστική συζήτηση στο αντικείµενο δίνεται από τους 
Moritz and Sansò (1980) 

3. Στο τρίτο και τελευταίο βήµα της µεθόδου RCR πραγµατοποιείται η επαναφορά των 
χαµηλών και υψηλών συχνοτήτων δηλαδή της συνεισφοράς του γεωδυναµικού µοντέ-
λου και της τοπογραφίας που είχαν προηγουµένως αποµακρυνθεί. Στην περίπτωση της 
πρόγνωσης υψοµέτρων του γεωειδούς θα είναι 

GM
∆gred topN N N N= + +  (2.41) 

όπου Νtop ή ΝΗ είναι η συνεισφορά της τοπογραφίας στα υψόµετρα του γεωειδούς, 
Ν

GM
 η συνεισφορά του γεωδυναµικού µοντέλου στα υψόµετρα του γεωειδούς και N∆g 

red είναι οι ανηγµένες τιµές υψοµέτρων του γεωειδούς που προέκυψαν από τις ανηγµέ-
νες ανωµαλίες βαρύτητας µε την εφαρµογή της Εξ. 2.10 και κάποιες κατάλληλης στα-
τιστικής µεθόδου προσδιορισµού (σηµειακή προσαρµογή, φασµατικές µέθοδοι, κ.λπ.).  

Σε αντιστοιχία µε την Εξ. 2.44 για τις ανωµαλίες βαρύτητας, οι χαµηλές συχνότητες 
στο υψόµετρα του γεωειδούς προέρχονται από το γεωδυναµικό µοντέλο που χρησιµο-
ποιείται δηλαδή 

( ) ( )
n n

*
nm nm nm

n 2 m 0

kM a
N C cos m S sin m P cos

r r

∞

= =

 = + 
 

∑ ∑ λ λ θ
γ

 (2.42) 

όπου γ είναι η µέση τιµή της κανονικής βαρύτητας. Η επαναφορά των τοπογραφικών 
επιδράσεων γίνεται µε τις έµµεσες επιδράσεις (indirect effects) που αναλύονται στην 
επόµενη παράγραφο. 

2.3.1 Τοπογραφικές αναγωγές στην πρόγνωση του πεδίου βαρύτητας 

Όπως παρουσιάστηκε στην παράγραφο 2.2, η επίλυση των γεωδαιτικών προβληµάτων συνο-
ριακών τιµών, επιβάλλει την αναγωγή των διαθέσιµων παρατηρήσεων σε κάποια συνοριακή 
επιφάνεια, που στην περίπτωση της λύσης του Stokes είναι το γεωειδές. Αυτό προϋποθέτει 
την αναγωγή όλων των µετρήσεων από την επιφάνεια της Γης στην επιφάνεια του γεωειδούς 
δηλαδή µέσα στις τοπογραφικές µάζες. Η αναγωγή αυτή είναι γνωστή ως τοπογραφική ανα-
γωγή (terrain reduction) και σχετίζεται µε τον υπολογισµό της συνεισφοράς της τοπογραφίας 
της Γης στις µετρήσεις βαρύτητας. Γενικά, η τοπογραφία επηρεάζει την προσέγγιση του πε-
δίου βαρύτητας λόγω της έλξης των τοπογραφικών µαζών. Η έλξη αυτή εµφανίζεται ως ένα 
ισχυρό σήµα πολύ υψηλής συχνότητας (µικρού µήκους κύµατος) στο φάσµα του πεδίου βα-
ρύτητας. Επιπλέον, η ύπαρξη της τοπογραφίας είναι αυτή που επιβάλλει την αναγωγή των 
µετρήσεων στο γεωειδές, αφού η επιφάνεια της Γης δεν είναι ισοδυναµική επιφάνεια του πε-
δίου βαρύτητας και εποµένως δεν πληροί τις απαιτήσεις του προβλήµατος των συνοριακών 
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τιµών και την εξίσωση του Laplace. Είναι εποµένως απαραίτητο να πραγµατοποιηθούν οι το-
πογραφικές αναγωγές προκειµένου να αναχθούν οι µετρήσεις σε µια οµαλή επιφάνεια, στο 
εξωτερικό της οποίας το δυναµικό θα είναι αρµονική συνάρτηση. Όπως προαναφέρθηκε, οι 
τοπογραφικές αναγωγές είναι απαραίτητες, προκειµένου να οµαλοποιούνται οι µετρήσεις βα-
ρύτητας καθώς το φασµατικό περιεχόµενο του βαρυτηµετρικού σήµατος που προέρχεται από 
την τοπογραφία είναι υψήσυχνο. Η οµαλοποίηση των µετρήσεων είναι απαραίτητη προκειµέ-
νου να µην εισαχθούν σφάλµατα κατά την επεξεργασία των δεδοµένων, π.χ. παρεµβολή, 
πρόγνωση σε περιοχές µε αραιή κάλυψη, αλλά και στην πρόγνωση του γεωειδούς µε τις διά-
φορες στατιστικές τεχνικές που βασίζονται στη θεώρηση στοχαστικών διαδικασιών, της στα-
σιµότητας και της εργοδικότητας (Moritz 1980). Γίνεται βέβαια εύκολα αντιληπτό ότι οποια-
δήποτε µεταφορά µαζών από την επιφάνεια της Γης σε κάποιο άλλο σηµείο προκαλεί και µε-
ταβολή στο δυναµικό βαρύτητας, εποµένως λόγω της µεταφοράς των µαζών η επιφάνεια α-
ναφοράς των µετρήσεων δεν είναι πλέον ισοδυναµική επιφάνεια του πεδίου βαρύτητας της 
Γης. Εποµένως οι τοπογραφικές αναγωγές από µόνες τους δεν εξασφαλίζουν την επίλυση του 
συνοριακού προβλήµατος τιµών, αλλά πρέπει να συνοδεύονται και από κάποιες κατάλληλες 
διορθώσεις συµπύκνωσης των µαζών (terrain condensation corrections).  

∆ύο είναι οι βασικές µέθοδοι συµπύκνωσης των µαζών: Η µέθοδος Helmert και η µέθοδος 
Molodensky. Με τη µέθοδο Helmert υπολογίζονται υψόµετρα του γεωειδούς, ενώ µε τη µέ-
θοδο Molodensky ανωµαλίες ύψους. Βέβαια, το γεωειδές και το σχεδόν γεωειδές ταυτίζονται 
στην επιφάνεια των θαλασσών, σε περιπτώσεις που µελετάµε το θαλάσσιο γεωειδές και το 
θαλάσσιο πεδίο βαρύτητας. Είναι αυτονόητο, ότι όπως λαµβάνεται υπόψη η επίδραση της 
τοπογραφίας στον προσδιορισµό του γεωειδούς, έτσι πρέπει να λαµβάνεται υπόψη και η επί-
δραση της βαθυµετρίας, που σε πολλές περιπτώσεις έχει συγκρίσιµο ή και µεγαλύτερο µέγε-
θος.  

Όπως αναφέρθηκε, οποιαδήποτε µεταβολή/µετακίνηση µαζών, προκαλεί και µεταβολή του 
γήινου δυναµικού βαρύτητας. Αυτό έχει ως συνέπεια η επιφάνεια την οποία υπολογίζουµε να 
µην είναι το γεωειδές αλλά το αντισταθµισµένο γεωειδές (compensated geoid ή co-geoid) (βλ. 
Σχ. 2.4) και η µεταβολή που επιφέρεται στην επιφάνεια του γεωειδές να ταυτίζεται µε τις έµ-

µεσες επιδράσεις (indirect effects) των αναγωγών της βαρύτητας στα υψόµετρα του γεωειδούς 
(Heiskanen and Moritz 1967). Η έµµεση επίδραση στα υψόµετρα του γεωειδούς υπολογίζεται 
από τη σχέση  

ind

δW
N

γ
=  (2.43) 

όπου Νind είναι η έµµεση επίδραση στα υψόµετρα του γεωειδούς και δW η µεταβολή του δυ-
ναµικού της βαρύτητας που προκλήθηκε από την µετακίνηση των µαζών. Ανάλογα µε τον 
τύπο της αναγωγής (Bouguer, τοπογραφική διόρθωση, ισοστατική, κ.λπ.) προκύπτει και ένα 
διαφορετικό αντισταθµισµένο γεωειδές, µε συνέπεια και οι ανηγµένες τιµές των ανωµαλιών 
βαρύτητας που προέκυψαν, να αναφέρονται σε αυτή την επιφάνεια, την συνοριακή επιφάνει-
α. Για την µεταφορά των ανωµαλιών της βαρύτητας στην επιφάνεια του αντισταθµισµένου 
γεωειδούς χρησιµοποιείται µια διόρθωση που ονοµάζεται έµµεση επίδραση στη βαρύτητα ή 
δευτερεύουσα έµµεση επίδραση (indirect effect on gravity ή secondary indirect effect) και υ-
πολογίζεται µε την βοήθεια της κατακόρυφης βαθµίδας της κανονικής βαρύτητας (Εξ. 2.30), 
είναι δηλαδή   

indδ 0.3086 [mGal]= Ν  (2.44) 



22  ΤΟ ΓΗΙΝΟ ΠΕ∆ΙΟ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ   

  

γεωειδές

W=Wo

κατακόρυφος

PO

P

γήινη επιφάνεια

U=Uo ΕΕΠ

N

QO

αντισταθµισµένο 
γεωειδές

W=WP

PC

Nind

 
Σχήµα 2.4: Το γεωειδές και το αντισταθµισµένο γεωειδές. 

Ας υποθέσουµε πως υπάρχουν διαθέσιµες ανωµαλίες βαρύτητας ∆g οι οποίες αναφέρονται 
προφανώς στην επιφάνεια µέτρησής τους, δηλαδή στην επιφάνεια της Γης. Προκειµένου να 
χρησιµοποιηθούν για την επίλυση του γεωδαιτικού προβλήµατος συνοριακών τιµών πρέπει 
να αναχθούν στην επιφάνεια του γεωειδούς. Αυτό γίνεται µε την αναγωγή ελευθέρου αέρα 

(free-air gravity reduction), σύµφωνα µε την οποία δεν υπάρχουν µάζες ανάµεσα στο γεωει-
δές και την επιφάνεια της Γης, ή ακριβέστερα οι τοπογραφικές µάζες συµπυκνώνονται επάνω 
στο γεωειδές. Η αναγωγή ελευθέρου αέρα δίνει τιµές οριακές πάνω στο γεωειδές και η έµµε-
ση επίδραση παραµένει µικρή (κάτω από µερικά µέτρα) (Αραµπέλος 2000). Εφαρµόζοντας 
την αναγωγή ελευθέρου αέρα προκύπτουν οι ανωµαλίες ελευθέρου αέρα ως εξής (βλ. Σχ. 2.1) 

o o o o of P P Q P Q P Q f

g
∆g ∆g g γ g γ H g γ δg

H

∂
= = − = − − = − −

∂
 (2.45) 

όπου P είναι το σηµείο µέτρησης της βαρύτητας στην επιφάνεια της Γης, Po η προβολή του 
στο γεωειδές κατά την κατακόρυφο, και Qo η προβολή του Po στο ΕΕΠ κατά την κάθετο σε 
αυτό. Η ποσότητα δgf είναι γνωστή ως αναγωγή ελευθέρου αέρα και προκύπτει ως συνάρτη-
ση του ορθοµετρικού υψοµέτρου Η και της κατακόρυφης βαθµίδας της πραγµατικής βαρύτη-
τας g H∂ ∂ . Επειδή η βαθµίδα της πραγµατικής βαρύτητας δεν µπορεί να υπολογιστεί, προ-

σεγγίζεται µε την βαθµίδα της κανονικής βαρύτητας γ H∂ ∂  (βλ. Εξ. 2.30) η οποία για γεω-
γραφικό πλάτος 45ο έχει τιµή περίπου ίση µε 0.3086 mGal, οπότε η Εξ. 2.43 γίνεται (Heis-
kanen and Moritz 1967) 

of P Q∆g g γ 0.3086H= − +  (2.46) 

Η Εξ. 2.50 δίνει ανωµαλίες ελευθέρου αέρα στην επιφάνεια του γεωειδούς για την επίλυση 
του γεωδαιτικού προβλήµατος συνοριακών τιµών µε τη θεωρία του Stokes. Σε περίπτωση 
που ζητείται να υπολογιστεί το σχεδόν γεωειδές και κατά συνέπεια ανωµαλίες ύψους, τότε οι 
µετρήσεις δεν αναφέρονται στο γεωειδές αλλά στην επιφάνεια της Γης. Στην περίπτωση αυτή 
οι ανωµαλίες ελευθέρου αέρα υπολογίζονται ως η διαφορά της παρατηρούµενης τιµής της 
βαρύτητας στην επιφάνεια της Γης και της κανονικής βαρύτητας σε σηµείο που απέχει από-
σταση H από το ελλειψοειδές, δηλαδή 
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oP P Q P Q

γ
∆g g γ g γ H

h

∂
= − = − −

∂
 (2.47) 

Η αναγωγή που πραγµατοποιείται µε την Εξ. 2.53 δεν αφαιρεί την επίδραση των τοπογραφι-
κών µαζών, η οποία εξαρτάται άµεσα από τα υψόµετρα. Αποτέλεσµα αυτού είναι οι ανωµα-
λίες ελευθέρου αέρα να είναι έντονα συσχετισµένες µε τα υψόµετρα και να παρουσιάζουν 
σηµαντικές µεταβολές, µε αποτέλεσµα να µην είναι κατάλληλες για πρόγνωση σε πλέγµα. Η 
αφαίρεση της τοπογραφίας µπορεί να γίνει µε την τοπογραφική αναγωγή δgtop η οποία αποτε-
λείται από δύο επιµέρους αναγωγές, την αναγωγή Bouguer και την τοπογραφική διόρθωση 
(terrain correction). Η αναγωγή Bouguer αναφέρεται στην αφαίρεση της επίδρασης µιας πλά-
κας σταθερού πάχους hP (βλ. Σχ. 2.5) και πυκνότητας ρ σύµφωνα µε την σχέση 

2 2
P P Pδg 2πGρh 0.0419 10 ρh [µms ]− −= = ×  (2.48) 

όπου δgP είναι η αναγωγή πλάκας Bouguer. Στην Εξ. 2.47 το ορθοµετρικό υψόµετρο του ση-
µείου hP υπεισέρχεται σε m και η πυκνότητα ρ σε 3kgm− . Οπότε για µια τιµή πυκνότητας 

ρ=2,670 3kgm−  προκύπτει ότι 

P Pδg 0.1119h mGal=  (2.49) 
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Σχήµα 2.5: Αναγωγή πλάκας Bouguer και τοπογραφική διόρθωση. 

Με βάση την Εξ. 2.56 οι ανωµαλίες Bouguer υπολογίζονται ως εξής: 

o oB P Q f B P Q

γ
∆g g γ δg δg g γ Η 2πGρΗ

Η

∂
= − − − = − − −

∂
 (2.50) 

οπότε από τις Εξ. 2.53 και 2.56 προκύπτει  

oB P Q∆g g γ 0.1967H= − +  (2.51) 

Με την αφαίρεση της πλάκας Bouguer αφαιρείται το µεγαλύτερο µέρος των επιδράσεων της 
τοπογραφίας, αποµένει όµως το µέρος εκείνο που οφείλεται στις εξάρσεις της ορατής τοπο-
γραφίας από την επιφάνεια της πλάκας. Αυτή η επιπλέον διόρθωση υπολογίζεται µε την το-

πογραφική διόρθωση (terrain correction) η οποία σε επίπεδες συντεταγµένες και για σταθερή 
τιµή πυκνότητας ρ δίνεται από την σχέση 
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όπου Ε είναι η περιοχή ολοκλήρωσης, P το σηµείο υπολογισµού και Q το τρέχον σηµείο. Σε 
περίπτωση που υπάρχει διαθέσιµο ψηφιακό µοντέλο πυκνοτήτων τότε η πυκνότητα είναι µια 
επιπλέον µεταβλητή στο πρόβληµα και η Εξ. 2.52 γίνεται  

( ) ( )

( ) ( ) ( )( )P

z H(x,y)
P

P Q Q Q3 22 2 2
E z Η

Q P Q P Q P

ρ x, y, z z H
c G dx dy dz

x x y y z H

=

=

−
=

− + − + −
∫∫ ∫  (2.53) 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι η τοπογραφική διόρθωση αφαιρεί µάζες από περιοχές όπου υπάρχουν 
τοπογραφικές εξάρσεις πάνω από την πλάκα Bouguer, ενώ προσθέτει µάζες σε περιοχές όπου 
υπάρχει έλλειµµα (βλ. Σχ. 2.5). Και στις δύο περιπτώσεις προκαλείται αύξηση του δυναµικού 
της βαρύτητας εποµένως η διόρθωση αυτή είναι πάντοτε θετική. Αν στις (απλές) ανωµαλίες 
Bouguer προστεθεί και η τοπογραφική διόρθωση, τότε προκύπτουν οι λεγόµενες πλήρεις ή 

βελτιωµένες ανωµαλίες Bouguer (complete or refined Bouguer gravity anomalies)  

o o

compl
B P Q f B P P Q P∆g g γ δg δg c g γ 0.1967H c= − − − + = − + +  (2.54) 

Σε αντίθεση µε τις ανωµαλίες ελευθέρου αέρα, οι πλήρεις ανωµαλίες Bouguer είναι πολύ πιο 
εξοµαλυσµένες, καθώς έχει αφαιρεθεί η επίδραση των υψηλών συχνοτήτων. Οι ανωµαλίες 
ελευθέρου αέρα είναι έντονα συσχετισµένες µε την τοπογραφία και έχουν µικρές έµµεσες 
επιδράσεις και γι’ αυτό είναι κατάλληλες για πρόγνωση του γεωειδούς. Οι ανωµαλίες 
Bouguer είναι κατάλληλες σε γεωφυσικές εργασίες, διότι λόγω της αποµάκρυνσης των ορα-
τών µαζών αντανακλούν τα γεωφυσικά χαρακτηριστικά των ανώτερων στρωµάτων της λιθό-
σφαιρας. Σε γεωδαιτικές εφαρµογές χρησιµοποιούνται, λόγω της οµαλότητάς τους για πρό-
γνωση σε πλέγµα και σε περιοχές µε αραιή κάλυψη, αλλά όχι στην πρόγνωση του γεωειδούς, 
λόγω των πολύ µεγάλων τιµών που δίνουν στις έµµεσες επιδράσεις.  

Σε περίπτωση που στις ανωµαλίες ελευθέρου αέρα εφαρµοστεί µόνο η τοπογραφική διόρθω-
ση, προκύπτουν οι λεγόµενες ανωµαλίες Faye ή ανωµαλίες Helmert, οι οποίες χρησιµοποιού-
νται σε πάρα πολλές περιπτώσεις πρόγνωσης υψοµέτρων του γεωειδούς. Είναι δηλαδή 

oFaye P Q P∆g g γ 0.3086H c= − + +  (2.55) 

Οι ανωµαλίες Faye είναι κατάλληλες για πρόγνωση του γεωειδούς, καθώς παρουσιάζουν έ-
ντονη συσχέτιση µε την τοπογραφία και έχουν µικρές έµµεσες επιδράσεις. ∆εν είναι όµως 
οµαλές, µε αποτέλεσµα να µην είναι κατάλληλες για πρόγνωση σε πλέγµα και σε περιοχές µε 
αραιή κάλυψη.  

Όλα τα παραπάνω είδη αναγωγών προϋποθέτουν την οµοιογένεια του γήινου φλοιού. Στην 
πραγµατικότητα όµως δεν συµβαίνει κάτι τέτοιο και σε αυτό συνηγορούν τόσο η ισορροπία 
του φλοιού, όσο και το γεγονός ότι διάφορα µεγέθη που σχετίζονται µε το πεδίο βαρύτητας 
παρουσιάζουν µια (σχεδόν) συστηµατική συµπεριφορά. Για παράδειγµα οι ανωµαλίες 
Bouguer θα έπρεπε να έχουν πολύ µικρές τιµές και να κατανέµονται τυχαία γύρω από το µη-
δέν ενώ παρουσιάζουν έντονα και συστηµατικές αρνητικές τιµές σε ορεινές περιοχές. Επίσης 
τα υψόµετρα του γεωειδούς σε ηπειρωτικές εκτάσεις θα έπρεπε να εµφανίζουν διακυµάνσεις 
της τάξης των 1000 m ενώ στην πραγµατικότητα οι διακυµάνσεις αυτές σε παγκόσµια κλίµα-
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και δεν ξεπερνούν τα 100 m (Heiskanen and Moritz 1967). Σήµερα είναι αποδεκτό ότι οι η-
πειρωτικές και  θαλάσσιες µάζες βρίσκονται σε ένα είδος υδροστατικής ισορροπίας, καθώς σε 
ένα µεγάλο βαθµό οι µάζες αντισταθµίζονται στο εσωτερικό της Γης. Αυτό το φαινόµενο ο-
νοµάζεται ισοστασία και µπορεί να περιγραφεί µε κάποιο από τα δύο ευρέως χρησιµοποιού-
µενα µοντέλα, το ισοστατικό µοντέλο των Airy-Heiskanen και το ισοστατικό µοντέλο των 
Pratt-Hayford (Heiskanen and Moritz 1967).  

Ο συνδυασµός της τεχνικής αποµάκρυνσης-υπολογισµού-επαναφοράς και των τοπογραφικών 
διορθώσεων που δόθηκαν παραπάνω αποτελούν τη βάση των µεθόδων προσέγγισης του γεω-
ειδούς, δηλαδή της µεθόδου συµπύκνωσης των τοπογραφικών µαζών του Molodensky και 
της δεύτερης µεθόδου συµπύκνωσης των τοπογραφικών µαζών του Helmert (Helmert’s sec-
ond method of condensation). Σύµφωνα µε το πρόβληµα του Molodensky όλες οι παρατηρή-
σεις που χρησιµοποιούνται για την προσέγγιση του γεωειδούς αναφέρονται στην επιφάνεια 
της Γης, οπότε οι ανωµαλίες βαρύτητας εξοµαλύνονται µε την µέθοδο RCR, ώστε να προκύ-
ψουν οι τελικές ανωµαλίες ύψους σύµφωνα µε τις σχέσεις 

P P Q∆g g γ= −  (2.56) 

GM H
red P P P∆g ∆g ∆g ∆g= − −  (2.57) 

GM Ηζ ζ ' ζ ζ= + +  (2.58) 

όπου P είναι το σηµείο των µετρήσεων στην επιφάνεια της Γης και Q το αντίστοιχο σηµείο 
στην επιφάνεια του τελουροειδούς κατά την κάθετο στο ελλειψοειδές, ζGM, ζΗ και ζ′ είναι η 
συνεισφορά του γεωδυναµικού µοντέλου, της τοπογραφίας και των ανηγµένων ανωµαλιών 
τις βαρύτητας στις ανωµαλίες ύψους.  

Μια εναλλακτική προσέγγιση στο πρόβληµα του Molodensky αποτέλεσε το µοντέλο της υπο-

λειπόµενης τοπογραφίας (Residual Terrain Model – RTM), το οποίο χρησιµοποιείται ευρέως 
στην πρακτική προσέγγιση του γεωειδούς τόσο σε ηπειρωτικές όσο και θαλάσσιες εκτάσεις 
(Forsberg 1984a, 1984b, 1985; Forsberg and Solheim 1988; Forsberg and Tscherning 1981). 
Σύµφωνα µε τη µέθοδο RTM, αποµακρύνεται και επαναφέρεται η επίδραση της τοπογραφί-
ας/βαθυµετρίας µε επιφάνεια αναφοράς µια µέση υψοµετρική/βαθυµετρική επιφάνεια της πε-
ριοχής µελέτης (βλ. Σχ. 2.6). Για να γίνει αυτό, µάζες που εξέχουν από την επιφάνεια αναφο-
ράς πρέπει να αφαιρεθούν και υπόλοιπα µαζών κάτω από την επιφάνεια αναφοράς πρέπει να 

γεωειδές

γήινη επιφάνεια διόρθωση υπολοιπόµενης 
τοπογραφίας

h href

επιφάνεια µέσου υψοµέτρου

 
Σχήµα 2.6: Το µοντέλο υπολειπόµενης τοπογραφίας. 
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συµπληρωθούν. Η επιφάνεια αναφοράς µπορεί να προκύψει από ένα διαθέσιµο DTM ή DBM 
υψηλής διακριτικής ικανότητας µε επαναδειγµατοληψία (resampling) και λαµβάνοντας κινη-
τούς µέσους όρους επιλεγµένου αριθµού κελιών. Για τον πρακτικό υπολογισµό µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί το DTM ή DBM υψηλής διακριτικής ικανότητας µέχρι κάποια απόσταση από 
το σηµείο υπολογισµού (π.χ. 100 km) και από εκεί και πέρα ένα µοντέλο µε χαµηλότερη ανά-
λυση. Το σηµαντικό πλεονέκτηµα της µεθόδου RTM είναι ότι οι ανηγµένες ανωµαλίες βαρύ-
τητας ή τα ανηγµένα υψόµετρα του γεωειδούς που προκύπτουν είναι πολύ οµαλά ενώ επίσης 
οι έµµεσες επιδράσεις τόσο στα υψόµετρα του γεωειδούς όσο και στις ανωµαλίες βαρύτητας 
είναι πολύ µικρότερες από οποιαδήποτε άλλη µέθοδο τοπογραφικής αναγωγής (µερικά cm 
και λίγα mGal αντίστοιχα). Επειδή οι τιµές των αναγωγών που προκύπτουν είναι τόσο αρνη-
τικές όσο και θετικές, οι τιµές των τοπογραφικών επιδράσεων υπολογίζονται µόνο µέχρι κά-
ποια απόσταση από το σηµείο υπολογισµού οπότε η επίδραση της αποµακρυσµένης τοπο-
γραφίας ελαχιστοποιείται. Ένα ακόµη πλεονέκτηµα της µεθόδου RTM είναι ότι δεν χρειάζε-
ται να γίνει καµία υπόθεση ισοστατικής συµπύκνωσης. Το βασικό µειονέκτηµα της µεθόδου 
RTM είναι ότι δεν έχει θεωρητικό υπόβαθρο, είναι δηλαδή ένας τεχνητός τρόπος αναγωγής 
των ανωµαλιών βαρύτητας, οι οποίες δεν επιδέχονται γεωδαιτική ή γεωφυσική ερµηνεία και 
επιπλέον το δυναµικό της βαρύτητας δεν είναι πλέον αρµονική συνάρτηση σε σταθµούς που 
βρίσκονται κάτω από την επιφάνεια του µέσου υψοµέτρου. Αυτό συµβαίνει επειδή κάποιος 
σταθµός που βρίσκεται σε µια κοιλάδα κάτω από τη µέση επιφάνεια ύψους, θα βρίσκεται µε-
τά την αναγωγή εντός των τοπογραφικών µαζών, όπου το δυναµικό δεν είναι αρµονική συ-
νάρτηση. Προκειµένου να µπορούν να εφαρµοστούν οι σύγχρονες µέθοδοι προσέγγισης του 
πεδίου βαρύτητας που προϋποθέτουν την αρµονικότητα του πεδίου, πρέπει να εφαρµοστεί 
µια αρµονική διόρθωση (harmonic correction) στις ανωµαλίες βαρύτητας, η οποία για τα υ-
ψόµετρα του γεωειδούς και τις αποκλίσεις της κατακορύφου είναι µηδενική. Αυτό προκύπτει 
από την αναγωγή βαρύτητας Prey (Heiskanen and Moritz 1967, Forsberg 1984a). Η αναγωγή 
υπολειπόµενης τοπογραφίας για τις ανωµαλίες βαρύτητας προκύπτει από τη σχέση  

( )RTM ref Pδg 2πGρ H H c= − −  (2.59) 

ενώ η αρµονική διόρθωση είναι 

( )*
P P ref Pg g 4πGρ H H∆ −∆ = −  (2.60) 

Η αναγωγή της υπολειποµένης τοπογραφίας οδηγεί στο σχεδόν γεωειδές και σε ανωµαλίες 
ύψους οπότε για τον υπολογισµό υψοµέτρων του γεωειδούς θα πρέπει να γίνει η διόρθωση 
που δίνεται στην Εξ. 2.33. Σε κάθε περίπτωση, ακολουθείται η τεχνική της αποµάκρυνσης-
υπολογισµού-επαναφοράς, που για την περίπτωση του µοντέλου RTM, έχει την παρακάτω 
µορφή: 

1. Αποµακρύνονται αρχικά οι χαµηλές συχνότητες από το φάσµα του πεδίου βαρύτητας 
µε την βοήθεια ενός γεωδυναµικού µοντέλου βάσει της Εξ. 2.37.  

2. Υπολογίζεται η αναγωγή µε βάση το µοντέλο της υπολειπόµενης τοπογραφίας ώστε 
να προκύψουν ανωµαλίες RTM 

( )GM
red f ref P∆g ∆g ∆g 2πGρ H H c= − − − +  (2.61) 

3. Οι ανηγµένες ανωµαλίες RTM χρησιµοποιούνται για την παρεµβολή και πρόγνωση 
τιµών σε περιοχές µε αραιή κάλυψη ή και για τη δηµιουργία πλέγµατος σε περίπτωση 
που θα χρησιµοποιηθούν φασµατικές µέθοδοι.  
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4. Προσεγγίζονται ανηγµένες τιµές ανωµαλιών ύψους ζred µε δεδοµένα εισόδου τις ανηγ-
µένες ανωµαλίες RTM.  

5. Επαναφέρεται οι χαµηλές και υψηλές συχνότητες µέσω της συνεισφοράς του γεωδυ-
ναµικού µοντέλου και των επιδράσεων της τοπογραφίας στις ανωµαλίες ύψους (ζGM

 

και ζRTM). 

6. Υπολογίζονται υψόµετρα του γεωειδούς βάσει της Εξ. 2.40. 

Εκτός της παραπάνω προσέγγισης, σε πολλές περιπτώσεις χρησιµοποιείται ο κλασσικός δεύ-
τερος νόµος συµπύκνωσης των τοπογραφικών µαζών του Helmert (Heiskanen and Moritz 
1967; Heck 1993, 2003). Σύµφωνα µε αυτόν η επιφάνεια του γεωειδούς προσεγγίζεται από 
τις ανωµαλίες ελευθέρου αέρα, αφού αφαιρεθεί η επίδραση της τοπογραφίας και του γεωδυ-
ναµικού µοντέλου. Η διαδικασία εφαρµογής ακολουθεί τα εξής βήµατα: 

1. Αποµακρύνονται αρχικά οι χαµηλές συχνότητες από το φάσµα του πεδίου βαρύτητας 
µε την βοήθεια ενός γεωδυναµικού µοντέλου βάσει της Εξ. 2.44.  

2. Από τις αρχικές ανωµαλίες ελευθέρου αέρα αφαιρείται και η επίδραση της τοπογραφί-
ας µε την πλήρη τοπογραφική διόρθωση, οπότε προκύπτουν πλήρεις ανωµαλίες 
Bouguer  

GM
red f P∆g ∆g ∆g 2πGρH c= − − +  (2.62) 

3. Οι ανηγµένες πλήρεις ανωµαλίες Bouguer, προσφέρουν ένα πολύ οµαλό πεδίο και 
χρησιµοποιούνται για την παρεµβολή και πρόγνωση τιµών σε περιοχές µε αραιή κά-
λυψη ή και για τη δηµιουργία πλέγµατος σε περίπτωση που θα χρησιµοποιηθούν φα-
σµατικές µέθοδοι. 

4. Επαναφέρεται η επίδραση της πλάκας Bouguer οπότε προκύπτουν ανηγµένες ανωµα-
λίες Faye, δηλαδή 

Faye
red red∆g ∆g 2πGρH= +  (2.63) 

5. Προσεγγίζονται ανηγµένα υψόµετρα του γεωειδούς από τις ανηγµένες ανωµαλίες Faye 
είτε µε στοχαστικές είτε µε φασµατικές µεθόδους.  

6. Επαναφέρονται οι χαµηλές και υψηλές συχνότητες µέσω της συνεισφοράς του γεωδυ-
ναµικού µοντέλου και των έµµεσων επιδράσεων της τοπογραφίας στα υψόµετρα του 
γεωειδούς (ΝGM

 και Νind) σύµφωνα µε τη σχέση 

GM
red indN N N N= + +  (2.64) 

Η έµµεση επίδραση στα υψόµετρα του γεωειδούς που αναφέρθηκε και προηγουµένως, 
δίνεται από (Wichiencharoen 1982, Li 1993) τη σχέση 

( ) ( )( )
3 3

2 P
ind P Q Q3 22 2 2Ε

Q P Q P

H Hπkρ kρ
N H dx dy

γ 6γ x x y y H

−
= − −

− + − +
∫∫  (2.65) 

όπου H  είναι το µέσο υψόµετρο της περιοχής µελέτης.  

Τα προαναφερθέντα αποτελούν τις κύριες διαδικαστικές µεθόδους προσέγγισης του πεδίου  
βαρύτητας και του γεωειδούς τόσο σε ηπειρωτικές όσο και θαλάσσιες περιοχές. Στα πλαίσια 
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της παρούσας διατριβής επιλέχθηκε να χρησιµοποιηθεί το µοντέλο της υπολειπόµενης τοπο-
γραφίας και ο αλγόριθµος που αναφέρθηκε παραπάνω σε όλες τις εργασίες προσδιορισµού 
του γεωειδούς. Στο Σχ. 2.7 δίνονται συνοπτικά τα βήµατα που θα ακολουθηθούν στα επόµενα 
κεφάλαια σε µορφή διαγράµµατος.  

ΑΝΩΜΑΛΙΕΣΑΝΩΜΑΛΙΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΑΕΡΑΑΕΡΑ ΜΕΜΕ ΑΝΑΓΩΓΗΑΝΑΓΩΓΗ

ΠΡΟΓΝΩΣΗΠΡΟΓΝΩΣΗ ΑΝΗΓΜΕΝΩΝΑΝΗΓΜΕΝΩΝ ΥΨΟΜΕΤΡΩΝΥΨΟΜΕΤΡΩΝ ΤΟΥΤΟΥ ΓΕΩΕΙ∆ΟΥΣΓΕΩΕΙ∆ΟΥΣ

f ���� σηµειακή προσαρµογή, φασµατικές µέθοδοι

ΑΝΩΜΑΛΙΕΣΑΝΩΜΑΛΙΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

f f o f∆g ∆g δg g γ δg= + = − +

ΠΛΗΡΕΙΣΠΛΗΡΕΙΣ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣΑΝΩΜΑΛΙΕΣ BOUGUERBOUGUER

ΈλεγχοςΈλεγχος γιαγια χονδροειδήχονδροειδή σφάλµατασφάλµατα σταστα
δεδοµέναδεδοµένα µεµε σηµειακήσηµειακή προσαρµογήπροσαρµογή καικαι

αποµάκρυνσήαποµάκρυνσή τουςτους

o

compl
B P Q f P∆g g γ δg 2πGρΗ c= − − − +

∆ΙΟΡΘΩΜΕΝΕΣ∆ΙΟΡΘΩΜΕΝΕΣ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣΑΝΩΜΑΛΙΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΑΕΡΑΑΕΡΑ

corr corr
f B P∆g ∆g 2πGρΗ c= + −

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΕΠΙ∆ΡΑΣΗΣΕΠΙ∆ΡΑΣΗΣ

ΓΕΩ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥΓΕΩ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥΜΟΝΤΕΛΟΥ ∆∆ggGMGM

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΕΠΙ∆ΡΑΣΗΣΕΠΙ∆ΡΑΣΗΣ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΕΜΕ RTM RTM ∆∆ggRTMRTM

corr GM RTM

red f∆g = ∆g -∆g -∆g

{ }red redN ∆g= f

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΧΑΜΗΛΩΝΧΑΜΗΛΩΝ ((ΝΝGMGM)), , ΥΨΗΛΩΝΥΨΗΛΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ (N(NRTMRTM) ) & & 

∆ΙΟΡΘΩΣΗ∆ΙΟΡΘΩΣΗ ΑΠΟΑΠΟ ζζ �� ΝΝ ( )( )δζ =
B

∆g γ H

δζ+GM RTM

redN = N + N + N

ΑΝΩΜΑΛΙΕΣΑΝΩΜΑΛΙΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΑΕΡΑΑΕΡΑ ΜΕΜΕ ΑΝΑΓΩΓΗΑΝΑΓΩΓΗ

ΠΡΟΓΝΩΣΗΠΡΟΓΝΩΣΗ ΑΝΗΓΜΕΝΩΝΑΝΗΓΜΕΝΩΝ ΥΨΟΜΕΤΡΩΝΥΨΟΜΕΤΡΩΝ ΤΟΥΤΟΥ ΓΕΩΕΙ∆ΟΥΣΓΕΩΕΙ∆ΟΥΣ

f ���� σηµειακή προσαρµογή, φασµατικές µέθοδοι

ΑΝΩΜΑΛΙΕΣΑΝΩΜΑΛΙΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

f f o f∆g ∆g δg g γ δg= + = − +

ΠΛΗΡΕΙΣΠΛΗΡΕΙΣ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣΑΝΩΜΑΛΙΕΣ BOUGUERBOUGUER

ΈλεγχοςΈλεγχος γιαγια χονδροειδήχονδροειδή σφάλµατασφάλµατα σταστα
δεδοµέναδεδοµένα µεµε σηµειακήσηµειακή προσαρµογήπροσαρµογή καικαι

αποµάκρυνσήαποµάκρυνσή τουςτους

ΠΛΗΡΕΙΣΠΛΗΡΕΙΣ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣΑΝΩΜΑΛΙΕΣ BOUGUERBOUGUER

ΈλεγχοςΈλεγχος γιαγια χονδροειδήχονδροειδή σφάλµατασφάλµατα σταστα
δεδοµέναδεδοµένα µεµε σηµειακήσηµειακή προσαρµογήπροσαρµογή καικαι

αποµάκρυνσήαποµάκρυνσή τουςτους

o

compl
B P Q f P∆g g γ δg 2πGρΗ c= − − − +

∆ΙΟΡΘΩΜΕΝΕΣ∆ΙΟΡΘΩΜΕΝΕΣ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣΑΝΩΜΑΛΙΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΑΕΡΑΑΕΡΑ

corr corr
f B P∆g ∆g 2πGρΗ c= + −

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΕΠΙ∆ΡΑΣΗΣΕΠΙ∆ΡΑΣΗΣ

ΓΕΩ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥΓΕΩ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥΜΟΝΤΕΛΟΥ ∆∆ggGMGM

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΕΠΙ∆ΡΑΣΗΣΕΠΙ∆ΡΑΣΗΣ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΕΜΕ RTM RTM ∆∆ggRTMRTM

corr GM RTM

red f∆g = ∆g -∆g -∆g

{ }red redN ∆g= f

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΧΑΜΗΛΩΝΧΑΜΗΛΩΝ ((ΝΝGMGM)), , ΥΨΗΛΩΝΥΨΗΛΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ (N(NRTMRTM) ) & & 

∆ΙΟΡΘΩΣΗ∆ΙΟΡΘΩΣΗ ΑΠΟΑΠΟ ζζ �� ΝΝ ( )( )δζ =
B

∆g γ H

δζ+GM RTM

redN = N + N + N
 

Σχήµα 2.7: ∆ιαδικασία προσδιορισµού του γεωειδούς. 

2.4 Μέθοδοι πρόγνωσης του πεδίου βαρύτητας 

Στην παρούσα εργασία χρησιµοποιούνται τρεις µέθοδοι πρόγνωσης των παραγώγων µεγεθών 
του πεδίου βαρύτητας (υψόµετρα γεωειδούς, ανωµαλίες βαρύτητας): α) η µέθοδος της σηµει-
ακής προσαρµογής (Least Squares Collocation – LSC) στο χώρο των αποστάσεων, β) η ολο-
κληρωµατική µέθοδος Stokes µέσω των ταχέων µετασχηµατισµών Fourier (Fast Fourier 
Transforms - FFT) στο χώρο των συχνοτήτων και γ) τα συστήµατα πολλαπλής εισόδου πολ-
λαπλής εξόδου (Multiple Input Multiple Output System Theory –MIMOST), που στην πραγ-
µατικότητα αποτελούν µια µορφή της µεθόδου LSC στο χώρο των συχνοτήτων. 

Η µέθοδος LSC αξιοποιεί τα στατιστικά χαρακτηριστικά του πεδίου βαρύτητας µέσω στοχα-
στικής διαδικασίας και υπολογισµού οµογενών και ισότροπων συναρτήσεων του διαταρακτι-
κού δυναµικού και των παραγώγων µεγεθών του (ανωµαλίες βαρύτητας). Το θεωρητικό µέ-
ρος της µεθόδου LSC περιγράφεται εκτενώς σε διάφορες εργασίες (π.χ., Dermanis 1977; He-
iskanen and Moritz 1967; Kotsakis 2000; Krarup 1969; Lauritzen 1973; Moritz 1976, 1978a, 
1978b, 1980; Moritz and Sansò 1980; Sansò 1978, 1986, 1997; Torge 2001; Tscherning 1986, 
1997, 1991; Ανδριτσάνος 2000; ∆ερµάνης 1986; Κατσάµπαλος και Τζιαβός 1991; Τζιαβός 
1984).  

2.4.1 Η µέθοδος της σηµειακής προσαρµογής 

Η µέθοδος της σηµειακής προσαρµογής είναι µια στοχαστική µέθοδος προσέγγισης του πεδί-
ου βαρύτητας και των παραγώγων µεγεθών του. Κεντρική παράµετρος στη µέθοδο της ση-
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µειακής προσαρµογής είναι η συνάρτηση συµµεταβλητότητας του διαταρακτικού δυναµικού 
που περιγράφει τα στατιστικά χαρακτηριστικά του γήινου πεδίου βαρύτητας και όλων των 
µεγεθών που σχετίζονται µε αυτό (ανωµαλίες βαρύτητας, υψόµετρα γεωειδούς, αποκλίσεις 
κατακορύφου, κ.λπ.). Όλες οι παράµετροι που σχετίζονται µε το πεδίο βαρύτητας συνδέονται 
µέσω της βασικής συνάρτησης συµµεταβλητότητας του διαταρακτικού δυναµικού Κ(P,Q), 
της οποίας η µέση τιµή στην επιφάνεια µιας σφαίρας θεωρείται ίση µε το µηδέν (Moritz 
1980) 

( ) ( ) ( ) ( ){ } ( ) ( )
2π 2π 2π

2
λ 0 θ 0 α 0

1
K P,Q K ψ Μ Τ P Τ Q Τ θ,λ Τ θ ,λ sinθdθdλdα

8π = = =

′ ′= = = ∫ ∫ ∫  (2.66) 

όπου το M αντιπροσωπεύει την µέση τιµή της συνάρτησης του διαταρακτικού δυναµικού 
στην περιοχή µελέτης (ιδιότητα της οµογένειας), ψ είναι η σφαιρική απόσταση ανάµεσα στα 

σηµεία P, Q. Επίσης η 2.66 είναι ανεξάρτητη του αζιµουθίου του διανύσµατος θέσης PQ
����

 (ι-
διότητα της ισοτροπίας). Εποµένως η συνάρτηση Κ(P,Q) εξαρτάται µόνο από την σφαιρική 
απόσταση ψ ανάµεσα στα σηµεία των δεδοµένων. Προκειµένου να ισχύει η Εξ. 2.66 θα πρέ-
πει  

{ }M Τ 0=  (2.67) 

και  

{ } ( )

( )

( )

2π 2π 2π

2
λ 0 θ 0 α 0

2π 2π 2π

2
λ 0 θ 0 α 0

2π 2π

λ 0 θ 0

1
Μ Τ Τ θ,λ sinθdθdλdα

8π

1
Τ θ,λ sinθdθdλ dα

8π

1
Τ θ,λ sinθdθdλ

4π

= = =

= = =

= =

= =

= =

=

∫ ∫ ∫

∫ ∫ ∫

∫ ∫

 (2.68) 

Το ολοκλήρωµα της Εξ. 2.68 γίνεται µηδενικό µόνο όταν η συνάρτηση του διαταρακτικού 
δυναµικού Τ(θ,λ) δεν περιέχει αρµονικές µηδενικού βαθµού, το οποίο συµβαίνει όπως ανα-
φέρθηκε και προηγουµένως όταν η µάζα του ελλειψοειδούς αναφοράς είναι ίση µε τη µάζα 
της Γης. Τέλος µε κατάλληλη επιλογή του συστήµατος αναφοράς, ο αρµονικός όρος πρώτης 
τάξης του ολοκληρώµατος είναι ίσος µε το µηδέν.  

Η συνάρτηση συµµεταβλητότητας που ενδιαφέρει σε πρακτικές εφαρµογές είναι αυτή των 
ανωµαλιών της βαρύτητας, καθώς στις περισσότερες περιπτώσεις τα σήµατα εισόδου για τον 
υπολογισµό του γεωειδούς είναι ανωµαλίες βαρύτητας. Οι συναρτήσεις συµµεταβλητότητας 
όλων των υπολοίπων µεγεθών που σχετίζονται µε το πεδίο βαρύτητας, προκύπτουν από τον 
νόµο µετάδοσης των συµµεταβλητοτήτων και τη θεωρία της συναρτησιακής ανάλυσης 
(Moritz 1980, Tscherning 1986). Η συνάρτηση συµµεταβλητότητας των ανωµαλιών βαρύτη-
τας δίνεται από µια σχέση ανάλογη της Εξ. 2.73 (Moritz 1980) 

 ( ) ( ) ( ) ( ){ }
2π 2π 2π

P Q2
λ 0 θ 0 α 0

1
C P,Q C ψ Μ ∆g P ∆g Q ∆g ∆g sinθdθdλdα

8π = = =

= = = ∫ ∫ ∫  (2.69) 
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Οι συναρτήσεις συµµεταβλητότητας του διαταρακτικού δυναµικού και των ανωµαλιών της 
βαρύτητας µπορούν να εκφραστούν ως σφαιρικές αρµονικές συναρτήσεις σύµφωνα µε τις 
σχέσεις (Moritz 1980) 

( ) ( )
n 12

n n
n 2

R
K P,Q σ P cosψ

rr

+∞

=

 
=  ′ 
∑  (2.70) 

( ) ( )
n 22

n n
n 2

R
C P,Q c P cosψ

rr

+∞

=

 
=  ′ 
∑  (2.71) 

όπου R είναι η σφαιρική ακτίνα της Γης, r και r′ οι πολικές αποστάσεις των σηµείων P και Q 
αντίστοιχα, σn είναι οι συντελεστές µεταβλητότητας του διαταρακτικού δυναµικό και cn είναι 
οι συντελεστές µεταβλητότητας των ανωµαλιών της βαρύτητας. Οι αρµονικές συναρτήσεις 
της παραπάνω µορφής ονοµάζονται επιφανειακές σφαιρικές αρµονικές και εκφράζουν τις συ-
ναρτήσεις συµµεταβλητότητας τόσο πάνω στο σύνορο της σφαίρας όσο και έξω από αυτό. 
Όπως αναφέρθηκε και προηγουµένως, η άθροισή τους ξεκινά από n=2 και όχι από αρµονικό 
βαθµό 0. Η σχέση που συνδέει του συντελεστές µεταβλητότητας του διαταρακτικού δυναµι-
κού και των ανωµαλιών της βαρύτητας είναι (Heiskanen and Moritz 1967) 

2

n n

n 1
c σ

R

− =  
 

 (2.72) 

Στο 3ο Κεφάλαιο δίνονται οι σχέσεις υπολογισµού των συντελεστών µεταβλητότητας βάσει 
των συντελεστών ανάπτυξης του διαταρακτικού δυναµικού σε σφαιρικές αρµονικές, που 
χρησιµοποιούνται στις πρακτικές εφαρµογές, τουλάχιστον µέχρι τον βαθµό ανάπτυξης του 
γεωδυναµικού µοντέλου. Με εφαρµογή του νόµου µετάδοσης των συµµεταβλητοτήτων στην 
Εξ. 2.78 προκύπτει και η συνάρτηση διασυµµεταβλητότητας των υψοµέτρων του γεωειδούς 
και των ανωµαλιών της βαρύτητας  

( ) ( )
n 22

n
N∆g n

n 2

cR R
C P,Q P cosψ

γ n 1 rr

+∞

=

  =    ′−  
∑  (2.73) 

Ένα µοντέλο των συντελεστών µεταβλητότητας του διαταρακτικού δυναµικού δίνεται από τη 
σχέση 

6

n B

A10
σ

n

−

=  (2.74) 

όπου για Α=10 και Β=2 προκύπτει ο γνωστός κανόνας του Kaula (rule of thumb) 

5

n 2

10
σ

n

−

=  (2.75) 

Στις πρακτικές εφαρµογές ο υπολογισµός των συναρτήσεων συµµεταβλητότητας του πεδίου 
βαρύτητας αποτελεί ίσως το πιο κρίσιµο σηµείο για την προσέγγιση του πεδίου, αφού ο ορ-
θός υπολογισµός οδηγεί σε ασφαλείς και ορθές πληροφορίες για τα στατιστικά χαρακτηρι-
στικά και τις ιδιότητες του πεδίου. Είναι σκόπιµο λοιπόν να γίνει µια διάκριση ανάµεσα στον 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2  31 

 

παγκόσµιο και τον τοπικό χαρακτήρα των συναρτήσεων συµµεταβλητότητας. Μια παγκόσµια 
συνάρτηση συµµεταβλητότητας του πεδίου βαρύτητας περιγράφει τα χαρακτηριστικά του 
πεδίου σε παγκόσµια κλίµακα. Συνεπώς δεν περιέχει καµία πληροφορία για τα τοπικά χαρα-
κτηριστικά και τις ιδιαιτερότητες µιας περιορισµένης περιοχής. Πρακτικά αυτό σηµαίνει ότι, 
ενώ σε παγκόσµια κλίµακα µια συνάρτηση συµµεταβλητότητας αναπαριστά πολύ καλά τις 
στατικές ιδιότητες του πεδίου, σε τοπική κλίµακα δεν µπορεί να αναπαραστήσει τα τοπικά 
χαρακτηριστικά και τις ιδιαιτερότητές του. Είναι λοιπόν απαραίτητη η χρησιµοποίηση τοπι-
κών µετρήσεων, που σχετίζονται µε το πεδίο βαρύτητας, προκειµένου να κατασκευαστούν 
τοπικές συναρτήσεις συµµεταβλητότητας που θα περιγράφουν τα τοπικά χαρακτηριστικά του 
πεδίου. Προκύπτει βέβαια εύκολα, ότι η ίδια τοπική συνάρτηση συµµεταβλητότητας δεν 
µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε κάποια άλλη περιοχή για να αποδώσει τα στατικά χαρακτηρι-
στικά της. Η µελέτη των τοπικών συναρτήσεων συµµεταβλητότητας, του υπολογισµού, των 
ιδιοτήτων, των χαρακτηριστικών και της χρήσης τους περιγράφονται διεξοδικά σε διάφορες 
εργασίες (π.χ., Arabelos and Tziavos 1983; Barzaghi et al. 1992; Forsberg 1984b; Knudsen 
1987; Moritz 1980; Schwarz and Lachapelle 1980; Tscherning 1976, 1991; Tscherning and 
Rapp 1974).  

Ως προς τα παγκόσµια µοντέλα συναρτήσεων συµµεταβλητότητας, αυτά στηρίζονται στα α-
ναπτύγµατα σφαιρικών αρµονικών συναρτήσεων σύµφωνα µε τις Εξ. 2.70 και 2.71. Μοναδι-
κός περιορισµός στην χρήση των παγκόσµιων µοντέλων συµµεταβλητότητας είναι η ανα-
γκαιότητα για άθροιση άπειρων όρων. Οι Tscherning and Rapp (1974) χρησιµοποίησαν µια 
παγκόσµια βάση δεδοµένων βαρύτητας και έδωσαν κλειστές σχέσεις για τον υπολογισµό των 
συντελεστών στα απειροστά αθροίσµατα. Ανάµεσα στα διάφορα µοντέλα που προέκυψαν, 
στις πρακτικές εφαρµογές χρησιµοποιείται συνηθέστερα για την αναπαράσταση των συντε-
λεστών του διαταρακτικού δυναµικού το µοντέλο  

( )
( )( )( )n

α
σ T,T

n 1 n 2 n 24
=

− − +
 (2.76) 

όπου α είναι µια σταθερά που υπολογίζεται από τα διαθέσιµα δεδοµένα σε µονάδες (m/s)
4. 

Από την Εξ. 2.81 προκύπτουν και οι συντελεστές µεταβλητότητας των ανωµαλιών της βαρύ-
τητας, των υψοµέτρων του γεωειδούς καθώς και οι συντελεστές συµµεταβλητότητας υψοµέ-
τρων του γεωειδούς και ανωµαλιών βαρύτητας 
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n 1
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rr
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( ) ( )n n
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σ Ν,Ν σ Τ,Τ
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( ) ( )n n
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σ Ν,∆g σ Τ,Τ

γr
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=
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Στην πράξη, υπάρχουν διαθέσιµα δεδοµένα ανωµαλιών βαρύτητας και υψοµέτρων του γεωει-
δούς από δορυφορική αλτιµετρία (και ενδεχόµενα από GPS/Γεωµετρική χωροστάθµηση). Η 
αριθµητική διαδικασία ξεκινά µε ανηγµένες τιµές αυτών των δεδοµένων, οπότε αποµακρύνο-
νται οι χαµηλές και υψηλές συχνότητες. Τα ανηγµένα δεδοµένα αντιπροσωπεύουν πολύ κα-
λύτερα τα τοπικά χαρακτηριστικά της περιοχής µελέτης, και επιπλέον µε την τοπογραφική 
αναγωγή ελαχιστοποιείται η συσχέτιση των δεδοµένων που ενδέχεται να δηµιουργήσει προ-
βλήµατα στην επίλυση του συστήµατος της πρόγνωσης. Η απαίτηση για δεδοµένα µε µέση 
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τιµή µηδέν (βλ. Εξ. 2.67) συνήθως επιτυγχάνεται µε πολύ προσεκτική αξιολόγηση και προε-
πεξεργασία των δεδοµένων, αλλά και µε την προσεκτική εκτέλεση των αναγωγών. Η αµετά-
βλητη στη στροφή (ισοτροπία) και στη µετάθεση (οµογένεια) αναπαράσταση της συνάρτηση 
συµµεταβλητότητας υπολογίζεται στην πράξη από τη µέση τιµή στο πεδίο ορισµού της των 
γινοµένων των παρατηρήσεων σε ολόκληρη την περιοχή. Τα δεδοµένα βέβαια δίνονται σε 
διακριτά σηµεία, οπότε η προσέγγιση του ολοκληρώµατος 2.69 µπορεί να γίνει αρχικά µε α-
ριθµητική ολοκλήρωση. Αν υποθέσουµε ότι κάθε διακριτή παρατήρηση yi αναπαριστά το εµ-
βαδόν µιας µικρής περιοχής Αi και η yj αναπαριστά το εµβαδόν µιας άλλης περιοχής Αj τότε: 

i j i j
k

i j

A A y y
C

A A
= ∑

∑
 (2.80) 

Σε περίπτωση που η περιοχή µελέτης χωριστεί σε πολύ µικρές περιοχές που η κάθε µια πε-
ριέχει µία µόνο παρατήρηση και οι περιοχές αυτές θεωρηθούν ισεµβαδικές, τότε η Εξ. 2.87 
γίνεται  

i j
k

k

y y
C

N
= ∑  (2.81) 

όπου Νk είναι οι αριθµός των γινοµένων στο k διάστηµα επιλογής. Με βάση τα παραπάνω 
µπορεί από τα διαθέσιµα δεδοµένα να υπολογιστούν οι εµπειρικές τιµές της συνάρτησης συµ-
µεταβλητότητας των δεδοµένων. Χωρίζοντας την περιοχή σε ίσα διαστήµατα  και υπολογίζο-
ντας τα αθροίσµατα που προαναφέρθηκαν για κάθε διάστηµα οι τιµές των συµµεταβλητοτή-
των που προκύπτουν αντιστοιχούν στις εµπειρικές τιµές της συνάρτησης. Μετά από την ανά-
λυση των εµπειρικών τιµών της συνάρτησης συµµεταβλητότητας στα διάφορα αζιµούθια 
προκύπτει η φυσική ανισοτροπία του πεδίου βαρύτητας. Τα κυρίαρχα χαρακτηριστικά αυτής 
της ανισοτροπίας µπορούν να ελαχιστοποιηθούν µε την αποµάκρυνση των τοπογραφικών ε-
πιδράσεων και των χαµηλών συχνοτήτων από το γεωδυναµικό µοντέλο. Από τις εµπειρικές 
τιµές της συνάρτησης συµµεταβλητότητας προκύπτουν και οι εµπειρικοί συντελεστές των 
ανωµαλιών του πεδίου βαρύτητας, οι οποίοι περιγράφουν τα τοπικά χαρακτηριστικά του πε-
δίου βαρύτητας. Επειδή οι εµπειρικές τιµές δεν ακολουθούν κάποιο αναλυτικό µοντέλο, στο 
επόµενο στάδιο γίνεται η προσαρµογή των εµπειρικών τιµών σε κάποιο αναλυτικό µοντέλο 
(π.χ. εκθετικό, µοντέλο των Tscherning and Rapp (1974)). Από το αναλυτικό µοντέλο που 
επιλέγεται υπολογίζεται µια τοπική συνάρτηση συµµεταβλητότητας. Για τον υπολογισµό αυ-
τό είναι απαραίτητη η αποµάκρυνση των χαµηλών συχνοτήτων του πεδίου (µέσω του γεωδυ-
ναµικού µοντέλου), που δίνει ουσιαστικά την επίδραση εκτός της περιοχής µελέτης. Οι συ-
ντελεστές του γεωδυναµικού µοντέλου έχουν προκύψει από προσαρµογή παγκόσµιων βάσε-
ων δεδοµένων βαρύτητας σε µοντέλα σφαιρικών αρµονικών συναρτήσεων. Οι συντελεστές 
αυτοί συνοδεύονται συνήθως (βλ. και Κεφάλαιο 3) και από τα αντίστοιχα σφάλµατα προσδι-
ορισµού τους που δίνονται µε τους αντίστοιχους συντελεστές συµµεταβλητότητας σφάλµατος 
του µοντέλου 

( )*
n nm nm

n
2 2 2 2

C S
m 0

R
=

= +∑σε γ ε ε  (2.82) 

όπου 
nσ

ε είναι οι συντελεστές µεταβλητότητας σφάλµατος των συντελεστών του γεωδυναµι-

κού µοντέλου, γ η µέση τιµή της κανονικής βαρύτητας, R η µέση τιµή της ακτίνας της Γης, n 

και m ο βαθµός και η τάξη ανάπτυξης του γεωδυναµικού µοντέλου µε µέγιστο το nmax και 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2  33 

 

*
nm nmC S

,ε ε τα σφάλµατα των συντελεστών του µοντέλου. Υποθέτοντας ότι οι συντελεστές µε-

ταβλητότητας σφάλµατος του παγκόσµιου γεωδυναµικού µοντέλου περιγράφουν (τουλάχι-
στον) τη γενικότερη τάση (trend) στην περιγραφή των σφαλµάτων της ανά βαθµό ανάπτυξης, 
στη µελέτη µιας τοπικής περιγραφής οι τιµές των συντελεστών πολλαπλασιάζονται µε µια 
κοινή σταθερά α. Αυτή η παράµετρος λειτουργεί ως ένας συντελεστής κλίµακας για την ταυ-
τόχρονη χρησιµοποίηση των συντελεστών σφάλµατος και των συντελεστών του διαταρακτι-
κού δυναµικού. Σύµφωνα µε τα παραπάνω, το τοπικό µοντέλο για την προσέγγιση της συνάρ-
τησης συµµεταβλητότητας καταλήγει στη µορφή 

( ) ( ) ( ) ( )
max

n

max

n 1n 1n 22
B

n n n
n 2 n n 1

RR
K P,Q K P cos P cos

rr rr

++
∞

= = +

  
= = +   ′ ′   

∑ ∑σψ α ε ψ σ ψ  (2.83) 

όπου 
nσ

ε είναι οι συντελεστές µεταβλητότητας σφάλµατος των συντελεστών του γεωδυναµι-

κού µοντέλου, γ η µέση τιµή της κανονικής βαρύτητας, R η µέση τιµή της ακτίνας της Γης, n 

ο βαθµός ανάπτυξης του γεωδυναµικού µοντέλου µε µέγιστο το nmax και σn οι συντελεστές 
µεταβλητότητας του γεωδυναµικού µοντέλου, RB η ακτίνα της σφαίρας του Bjerhammar (He-
iskanen and Moritz 1967, Moritz 1980) και ψ η σφαιρική απόσταση των σηµείων P και Q. 
Με γνωστές τις τιµές της συνάρτησης συµµεταβλητότητας Κ(P,Q) από την εµπειρική συνάρ-
τηση συµµεταβλητότητας, οι άγνωστοι που αποµένουν στο πρόβληµα είναι ο συντελεστής Α 
του µοντέλου των Tscherning and Rapp (1974), ο συντελεστής κλίµακας α και η τιµή της α-
κτίνας της σφαίρας του Bjerhammar RB. Πρέπει να τονιστεί ότι κάθε ένας από τους τρεις αυ-
τούς αγνώστους αντιστοιχεί σε διαφορετική περιοχή του φάσµατος της συνάρτησης. Ο συ-
ντελεστής κλίµακας α ανταποκρίνεται στις χαµηλές συχνότητες ενώ ο συντελεστής Α και ι-
διαίτερα ο RB σχετίζονται µε τις υψηλές συχνότητες. Έτσι λοιπόν τα βήµατα για τον υπολογι-
σµό της αναλυτικής συνάρτησης συµµεταβλητότητας µπορούν να συνοψιστούν στα παρακά-
τω (Αραµπέλος 2000):  

1. Υπολογίζονται από τις ανηγµένες τιµές των δεδοµένων οι εµπειρικές τιµές της συνάρ-
τησης συµµεταβλητότητας, ώστε να περιγράφονται βέλτιστα τα τοπικά στατιστικά χα-
ρακτηριστικά του πεδίου βαρύτητας. 

2. Γίνεται προσαρµογή του µοντέλου των συντελεστών µεταβλητότητας, ώστε οι συναρ-
τήσεις συµµεταβλητότητας που προκύπτουν να προσεγγίζουν µε βέλτιστο τρόπο τις 
εµπειρικές συναρτήσεις. Για την προσαρµογή αυτή απαιτείται µια επαναληπτική δια-
δικασία επειδή η σχέση ανάµεσα στις συναρτήσεις συµµεταβλητότητας και στους συ-
ντελεστές µεταβλητότητας δεν είναι γραµµική.  

3. Με τις παραµέτρους του µοντέλου συντελεστών µεταβλητότητας που προκύπτουν υ-
πολογίζεται η αναλυτική µορφή της συνάρτησης συµµεταβλητότητας ανάµεσα σε όλα 
τα είδη σηµάτων εισόδου και εξόδου που εµπλέκονται στο πρόβληµα.  

Σε µορφή πινάκων το µοντέλο πρόγνωσης της σηµειακής προσαρµογής δίνεται από τη σχέση  

( ) 1

sl ll nnŝ C C C l
−

= +  (2.84) 

όπου ŝ  είναι το διάνυσµα των αποτελεσµάτων της πρόγνωσης (π.χ., υψόµετρα γεωειδούς, 
ανωµαλίες βαρύτητας), l είναι ο πίνακας των δεδοµένων εισόδου (π.χ., ανωµαλίες βαρύτητας, 
υψόµετρα γεωειδούς, αποκλίσεις κατακορύφου), Cll είναι ο πίνακας συµµεταβλητοτήτων των 
παρατηρήσεων, Cnn είναι ο πίνακας του θορύβου των παρατηρήσεων (στην Εξ. 2.91 θεωρεί-
ται ότι οι παρατηρήσεις και ο θόρυβός τους είναι ασυσχέτιστα) και Csl είναι ο πίνακας των 
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συµµεταβλητοτήτων ανάµεσα στα δεδοµένα εισόδου και εξόδου. Η ακρίβεια της πρόγνωσης 
δίνεται από τον πίνακα συµµεταβλητοτήτων των σφαλµάτων Εss µέσω της σχέσης 

( ) 1

ss ss sl ll nn lsE C C C C C
−

= − +  (2.85) 

Οι αναλυτικές σχέσεις υπολογισµού των συµµεταβλητοτήτων ανάµεσα στα διάφορα µεγέθη 
του πεδίου βαρύτητας που προκύπτουν µε εφαρµογή του νόµου µετάδοσης των συµµεταβλη-
τοτήτων δίνονται από τον Moritz (1980, σελ. 108-109). Τα πλεονεκτήµατα της µεθόδου της 
σηµειακής προσαρµογής συνοψίζονται ως εξής (Αραµπέλος και Τζιαβός 2001, Τζιαβός 1984, 
Κατσάµπαλος και Τζιαβός 1991): α) το αποτέλεσµα είναι ανεξάρτητο του αριθµού των ση-
µείων, στα οποία πρόκειται να γίνει πρόγνωση, β) τόσο οι παρατηρήσεις όσο και τα σήµατα 
που προσδιορίζονται µπορεί να είναι ετερογενή, και γ) η λύση που προκύπτει µε βάση τα 
χρησιµοποιούµενα δεδοµένα είναι η ακριβέστερη σε σύγκριση µε οποιασδήποτε άλλης µορ-
φής γραµµική προσέγγιση (Moritz 1980, Dermanis 1984, Tscherning 1986). Σηµαντικό µειο-
νέκτηµα είναι ο υπολογιστικός φόρτος, αφού προκύπτει από την Εξ. 2.84 ότι απαιτείται η α-
ντιστροφή ενός πίνακα µε γραµµές και στήλες όσες και ο αριθµός των δεδοµένων. Στην περί-
πτωση που είναι διαθέσιµες κάποιες χιλιάδες παρατηρήσεων ανωµαλιών βαρύτητας και κά-
ποιες δεκάδες ή εκατοντάδες χιλιάδες αλτιµετρικών παρατηρήσεων, γίνεται αντιληπτή η υπο-
λογιστική ισχύς και ο χρόνος που απαιτείται για την πρόγνωση. Μια βελτιστοποιηµένη, ως 
προς την ταχύτητα υπολογισµού, παραλλαγή της µεθόδου της σηµειακής προσαρµογής είναι 
η ταχεία σηµειακή προσαρµογή (fast collocation), που στηρίζεται στον κατάλληλο υπολογι-
σµό των δεδοµένων σε κάνναβο (Bottoni and Barzaghi 1993). Μια µέθοδος που ξεπερνάει τα 
χρονικά προβλήµατα που εµφανίζονται από τη µέθοδο της σηµειακής προσαρµογής είναι και 
η θεωρία των συστηµάτων πολλαπλής εισόδου πολλαπλής εξόδου, τα αποτελέσµατα της ο-
ποίας είναι ακριβώς τα ίδια µε αυτά της σηµειακής προσαρµογής (Ανδριτσάνος 2000; Andrit-
sanos et al. 2001a,b; Sansò and Sideris 1997).  

2.4.2 Φασµατικές µέθοδοι προσέγγισης του πεδίου βαρύτητας 

Οι φασµατικές µέθοδοι προσδιορισµού των συνιστωσών του πεδίου βαρύτητας βασίζονται 
κυρίως στους Ταχείς Μετασχηµατισµούς Fourier (Fast Fourier Transforms – FFT), µέσω των 
οποίων επιλύονται συνελικτικά ολοκληρώµατα (π.χ., Stokes Εξ. 2.8, 2.9) στο χώρο των συ-
χνοτήτων µε µεγάλη ταχύτητα και δίνουν τα ίδια αποτελέσµατα µε τις άλλες µεθόδους (LSC, 
MIMOST). Οι φασµατικές τεχνικές µέσω FFT είναι κατάλληλες για τη διαχείριση πολύ µε-
γάλου πλήθους δεδοµένων και σήµερα αξιοποιούνται ευρέως στους υπολογισµούς παραγώ-
γων µεγεθών του πεδίου βαρύτητας (υψόµετρα γεωειδούς, ανωµαλίες βαρύτητας). Παρου-
σιάζουν βέβαια ορισµένα µειονεκτήµατα (τα δεδοµένα πρέπει να αναφέρονται σε πλέγµα, δεν 
υπάρχει δυνατότητα εκτίµησης του σφάλµατος υπολογισµού), τα οποία όµως είναι εξισορρο-
πούνται σε κάποιο βαθµό από την εξαιρετικά υψηλή υπολογιστική ευελιξία και ταχύτητα (Li 
1993, Tziavos 1994). 

Η Εξ. 2.8 σε γεωγραφικές συντεταγµένες έχει τη µορφή  

( ) ( ) ( )
Q Q

P P Q Q PQ PQ Q Q

R
N , g , S cos d d

4 λ φ

φ λ = ∆ φ λ ψ φ φ λ
πγ ∫ ∫  (2.86) 

όπου P είναι το σηµείο υπολογισµού και Q το σηµείο παρατήρησης, R είναι η µέση ακτίνα 
της Γης, γ η µέση τιµή της βαρύτητας, ∆g είναι οι ανηγµένες τιµές των ανωµαλιών ελευθέρου 
αέρα, S(ψPQ) η συνάρτηση πυρήνας του Stokes (βλ. Εξ. 2.12 και 2.13), και ψ η σφαιρική α-
πόσταση ανάµεσα στο σηµείο υπολογισµού και το σηµείο παρατήρησης. Το πρόβληµα µε την 
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Εξ. 2.98 είναι ότι για τον υπολογισµό υψοµέτρων του γεωειδούς σε ένα σηµείο είναι απαραί-
τητες παρατηρήσεις σε ολόκληρη της επιφάνειας της Γης. Επειδή στις πρακτικές εφαρµογές 
υπάρχουν διαθέσιµα µόνο διακριτά δεδοµένα, η Εξ. 2.86 στην περίπτωση που υπάρχουν δια-
θέσιµες για παράδειγµα ανωµαλίες βαρύτητας σε πλέγµα µε Ν γραµµές και Μ στήλες και ζη-
τείται η πρόγνωση υψοµέτρων του γεωειδούς στο σηµείο P µε συντεταγµένες (φl,λk), έχει τη 
µορφή 

( ) ( ) ( )
N M

Q 1 Q 1

P P Q Q PQ Q Q Q

R
N , g , S cos

4

φ λ

φ =φ λ =λ

φ λ = ∆ φ λ ψ φ ∆φ ∆λ
πγ ∑ ∑  (2.87) 

και 

( ) ( ) ( )
N 1 M 1

l k j i j l k j i
j 0 i 0

R
N , g , cos S , , ,

4

− −

= =

φ λ = ∆ φ λ φ φ λ φ λ ∆φ∆λ
πγ∑∑  (2.88) 

όπου ∆φ και ∆λ είναι το βήµα του καννάβου των δεδοµένων στις διευθύνσεις του γεωγραφι-
κού πλάτους και γεωγραφικού µήκους, και τα Μ, Ν ορίζουν την περιοχή συλλογής δεδοµένων 
(Μ×Ν) και αντιστοιχούν στον αριθµό των µεσηµβρινών και παραλλήλων. Η συνάρτηση πυ-
ρήνας του Stokes S(ψPQ) δίνεται από την κλειστή σχέση (Strang van Hees, 1990) 

( ) ( ) ( )222
PQ sslns63s10s64

s

1
S +−−+−−=ψ  (2.89) 

όπου 

PQs sin
2

ψ 
=  

 
 (2.90) 

και  

PQ P Q P Q2 2 2
P Qsin sin sin cos cos

2 2 2

ψ φ −φ λ −λ     
= + φ φ     

     
 (2.91) 

Για τον υπολογισµό της Εξ. 2.88 µέσω FFT έχει προταθεί µια διαφορετική µορφή (Strang van 
Hees 1990)  

PQ P Q P Q2 2 2 2

P Q P Q2 2 2 2 P

sin sin sin cos
2 2 2

sin sin cos sin
2 2 2

ψ φ −φ λ −λ     
= + φ     

     
φ −φ λ −λ    φ −φ  + φ −      

     

≃

≃

 (2.92) 

όπου φ  είναι το µέσο γεωγραφικό πλάτος στην περιοχή µελέτης. Η Εξ. 2.87 σε συνελικτική 
µορφή γίνεται (Strang van Hees 1990): 
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( ) ( ) ( )

( ) ( )

N 1 M 1

l k j i j l j k i
j 0 i 0

j i j l k

R
N , g , cos S , ,

4

R
g , cos S , ,

4

− −

= =

φ λ = ∆ φ λ φ φ −φ λ −λ φ ∆φ∆λ =
πγ

 = ∆ φ λ φ ∗ φ λ φ πγ

∑∑
 (2.93) 

Η Εξ. 2.105 µπορεί πλέον να υπολογιστεί µε εφαρµογή του διδιάστατου ταχύ µετασχηµατι-
σµό Fourier ως εξής: 

( ) ( ){ } ( ){ }{ }1
l k j i j l k

R
N , g , cos S , ,

4
−φ λ = ∆ φ λ φ φ λ φ

πγ
F F F  (2.94) 

όπου F και F-1 είναι ο διδιάστατος ευθύς και αντίστροφος µετασχηµατισµός Fourier. Είναι 
προφανές ότι στις παραπάνω σχέσεις οι συντεταγµένες του σηµείου υπολογισµού P (φl,λk) 
ταυτίζονται µε τις (φP,λP) ενώ το ίδιο συµβαίνει και µε τις συντεταγµένες του τρέχοντος ση-
µείου Q όπου οι συντεταγµένες (φj,λi) ταυτίζονται µε τις (φQ,λQ). Αυτή η µίξη συµβολισµών 
επιλέχθηκε προκειµένου µε τους δείκτες l, k, j, i να δοθεί µε αναλυτικό τρόπο η διακριτοποί-
ηση του προβλήµατος και µια εικόνα της υπολογιστικής διαδικασίας που ακολουθείται. 

Ο υπολογισµός της Εξ. 2.94 παρουσιάζει το µειονέκτηµα της παραδοχής του µέσου γεωγρα-
φικού πλάτους φ και των σφαλµάτων της κυκλικής συνέλιξης που υπάρχουν στη συνελικτική 
επίλυση της εξίσωσης (Li 1993, Tziavos 1994). Κατά συνέπεια η επίλυση της Εξ. 2.94 µε α-
ριθµητική ολοκλήρωση (αντιστοιχεί σε γραµµική συνέλιξη) δίνει διαφορετικά αποτελέσµατα 
από αυτά της συνελικτικής επίλυσης µε FFT. Το πρόβληµα αυτό αντιµετωπίζεται επιτυχώς µε 
προσθήκη µηδενικών τόσο γύρω από τα δεδοµένα όσο και από τη συνάρτηση πυρήνα του 
Stokes (zero padding), συνήθως σε ποσοστό 100%, όπως έχει προκύψει από αριθµητικές ε-
φαρµογές σε διάφορες περιοχές µελέτης (Li 1993, Tziavos 1994) και τότε τα αποτελέσµατα 
αριθµητικής ολοκλήρωσης και διδιάστατου FFT είναι ταυτόσηµα.  

Η παραδοχή του µέσου γεωγραφικού πλάτους φ στην Εξ. 2.94 και των αναπόφευκτων σφαλ-
µάτων που επιφέρει στα αποτελέσµατα, αντιµετωπίζεται µα την εφαρµογή διδιάστατου FFT 
(2D-FFT) σε διαδοχικές ισοπαράλληλες ζώνες (multi-band spherical FFT), ενδεχόµενα και µε 
επικάλυψη των ζωνών, οπότε τα τελικά αποτελέσµατα προκύπτουν µέσω γραµµικών παρεµ-
βολών (Forsberg and Sideris 1993). 

Τα υπολογιστικά προβλήµατα του διδιάστατου FFT παρακάµπτονται υπολογίζοντας το δια-
κριτό συνελικτικό ολοκλήρωµα της Εξ. 2.94 κατά  µήκος κάθε παραλλήλου χωρίς καµία 
προσέγγιση και εφαρµόζοντας στην πραγµατικότητα το µονοδιάστατο FFT (1D-FFT) ανά 
παράλληλο και αθροίζοντας κατά µεσηµβρινό (προσθετική ιδιότητα FFT) (Haagmans et al. 
1993). Στην περίπτωση αυτή η Εξ. 2.88 γίνεται  

( ) ( ) ( )
N 1 M 1

l k j i j l j k i
j 0 i 0

R
N , g , cos S , ,

4

− −

= =

 
φ λ = ∆ φ λ φ φ φ λ −λ ∆λ ∆φ πγ  

∑ ∑  (2.95) 

όπου φl= φ1, φ2,…, φN. Η παράσταση που περιλαµβάνεται µέσα στις αγκύλες της Εξ. 2.95 δεν 
είναι τίποτα παραπάνω από µια µονοδιάστατη διακριτή συνέλιξη ως προς το γεωγραφικό µή-
κος λ, εποµένως κατά µήκος ενός παραλλήλου µπορεί να υπολογιστεί µε µονοδιάστατο FFT 
(1D-FFT). Εφαρµόζοντας την προσθετική ιδιότητα των διακριτών FFT, το διακριτό ολοκλή-
ρωµα του Stokes µπορεί να υπολογιστεί για έναν συγκεκριµένο παράλληλο από τη σχέση 
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( ) ( ){ } ( ){ }
N 1

1
l k 1 1 j i j 1 l j k

j 0

R
N , g , cos S , ,

4

−
−

=

 
φ λ = ∆ φ λ φ φ φ λ 

πγ  
∑F F F  (2.96) 

όπου φl= φ1, φ2,…, φN. Αν θεωρήσουµε ότι το σηµείο υπολογισµού είναι το P και το τρέχον 
σηµείο το Q, τότε η Εξ. 2.112 γράφεται και ως εξής:  

( ) ( ){ } ( ){ }
m

Q 1

1
P P 1 1 Q Q Q 1 PQ

R
N , g , cos S

4

φ
−

φ =φ

 ∆φ∆λ  
φ λ = ∆ φ λ φ ψ 

πγ   
∑F F F  (2.97) 

όπου 1F  και 1
1

−
F  είναι ο ευθύς και αντίστροφος µονοδιάστατος ταχύς µετασχηµατισµός 

Fourier (direct and inverse 1D-FFT) αντίστοιχα. Ο µονοδιάστατος FFT δίνει ταυτόσηµα απο-
τελέσµατα µε την αριθµητική ολοκλήρωση και πλεονεκτεί σε χρόνο υπολογισµού έναντι του 
διδιάστατου FFT. 

Αριθµητικές εφαρµογές και αποτελέσµατα των σφαιρικών προσεγγίσεων των σειρών της 
διόρθωσης λόγω αναγλύφου και του υπολογισµού µε φασµατικές µεθόδους δίνονται από τους 
Tziavos and Andritsanos (1998) και Vergos et al (2005d). Περισσότερες πληροφορίες για την 
αναλυτική περιγραφή των παραπάνω αλγορίθµων και της διαδικασίας παραγωγής των εξισώ-
σεων που δόθηκαν, αλλά και για µια εκτενή παρουσίαση των εφαρµογών των φασµατικών 
µεθόδων στη φυσική γεωδαισία πρέπει να αναζητηθούν στους Forsberg and Sideris (1993), 
Haagmans et al (1993), Schwarz et al (1990), Sideris (1984), Sideris (1997), Sideris and She 
(1995), Strang van Hees (1990), και Tziavos (1994). Στην παρούσα διδακτορική διατριβή, 
οποτεδήποτε γίνεται προσδιορισµός βαρυτηµετρικών µοντέλων του γεωειδούς, χρησιµοποιεί-
ται ο µονοδιάστατος FFT και διακριτά φάσµατα για την συνάρτηση πυρήνα του Stokes σε 
σφαιρική προσέγγιση (1D spherical FFT employing discrete spectra for the kernel function).  

2.4.3 Πρόγνωση υψοµέτρων του γεωειδούς µε χρήση των συστηµάτων πολλαπλής ει-

σόδου- πολλαπλής εξόδου 

Μια άλλη µέθοδος, που έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια για τον βέλτιστο συνδυασµό ε-
τερογενών δεδοµένων, είναι αυτή που βασίζεται στη θεωρία των συστηµάτων πολλαπλής ει-
σόδου πολλαπλής εξόδου (Multiple Input Multiple Output System Theory – MIMOST). Η 
µέθοδος MIMOST είναι µια φασµατική µέθοδος προσδιορισµού µεγεθών σχετικών µε το πε-
δίο βαρύτητας και έχει χρησιµοποιηθεί τα τελευταία χρόνια στον προσδιορισµό υψοµέτρων 
του γεωειδούς, ανωµαλιών βαρύτητας και του στάσιµου µέρους της θαλάσσιας τοπογραφίας 
(Ανδριτσάνος 2000; Andritsanos, Sideris and Tziavos 2001a, b; Bendat and Piersol 1986; Li 
1996, Li and Sideris 1996; Sansò and Sideris 1997; Sideris 1996; Tziavos et al. 1996, 1997, 
1998a, 1998b). Στην ενότητα αυτή θα δοθούν µόνο οι βασικές σχέσεις που είναι απαραίτητες 
για τον προσδιορισµό υψοµέτρων του γεωειδούς από ετερογενή δεδοµένα ανωµαλιών βαρύ-
τητας και υψοµέτρων του γεωειδούς µε την θεωρία των συστηµάτων εισόδου εξόδου. Η θεω-
ρητική θεµελίωση της µεθόδου και η µαθηµατική περιγραφή των µοντέλων δίνονται αναλυ-
τικά στους Ανδριτσάνος (2000), Bendat and Piersol (1986), Sideris (1996) και Sansò and 
Sideris (1997).  

Στην πρόγνωση υψοµέτρων του γεωειδούς µε την θεωρία των συστηµάτων εισόδου-εξόδου 
χρησιµοποιούνται ως δεδοµένα εισόδου οποιαδήποτε µεγέθη σχετίζονται µε το πεδίο βαρύτη-
τας. Συνηθέστερα όµως, όπως και στις αριθµητικές εφαρµογές της παρούσας διατριβής, τα 
δεδοµένα εισόδου είναι ανωµαλίες βαρύτητας και υψόµετρα του γεωειδούς από δορυφορική 
αλτιµετρία, που είναι διαθέσιµα σε πλέγµα, ενώ τα δεδοµένα εξόδου είναι υψόµετρα γεωει-
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δούς. Όπως σε όλες τις φασµατικές µεθόδους, έτσι και στα συστήµατα εισόδου-εξόδου υπάρ-
χει η απαίτηση των δεδοµένων σε πλέγµα και αυτό αποτελεί ένα µειονέκτηµα αφού σε οποια-
δήποτε διαδικασία πρόγνωσης εισάγεται κάποιο, έστω και µικρό, σφάλµα. Εφόσον όµως α-
κολουθηθούν κατάλληλες διαδικασίες πρόγνωσης και εφαρµοστούν βέλτιστες µέθοδοι προ-
σέγγισης, όπως για παράδειγµα η σηµειακή προσαρµογή, τότε τα σφάλµατα που υπεισέρχο-
νται στα δεδοµένα εισόδου µπορούν να θεωρηθούν αµελητέα και οπωσδήποτε µικρότερα από 
τον θόρυβο των µετρήσεων. Στην παρούσα διατριβή σε όλες τις περιπτώσεις πρόγνωσης σε 
πλέγµα εφαρµόστηκε ο αλγόριθµος της σηµειακής προσαρµογής χρησιµοποιώντας τοπικές 
συναρτήσεις συµµεταβλητότητας που προέκυψαν από δεδοµένα ανωµαλιών βαρύτητας για 
τις περιοχές µελέτης. Στα συστήµατα εισόδου εξόδου που χρησιµοποιούνται δύο σήµατα (α-
νωµαλίες βαρύτητας και υψόµετρα του γεωειδούς) ως δεδοµένα εισόδου και λαµβάνεται ένα 
σήµα εξόδου (υψόµετρα γεωειδούς από συνδυασµό), έχουµε την περίπτωση των συστηµάτων 
διπλής εισόδου απλής εξόδου µε θόρυβο. Η έννοια του θορύβου υπεισέρχεται στους υπολογι-
σµούς ως ένα µέτρο της ακρίβειας των δεδοµένων εισόδου, ώστε να συνδυαστούν βέλτιστα 
δεδοµένα δορυφορικής αλτιµετρίας και βαρυτηµετρικά υψόµετρα του γεωειδούς που περιέ-
χουν θόρυβο προκειµένου να γίνει βέλτιστος συνδυασµός του και πρόγνωση ενός µοντέλου 
γεωειδούς από συνδυασµό. Ένα τέτοιο σύστηµα περιγράφεται στο Σχ. 2.8, όπου τα φάσµατα 
(µετασχηµατισµοί Fourier) πραγµατικών συναρτήσεων συµβολίζονται µε αντίστοιχα κεφα-
λαία γράµµατα. 

 
Σχήµα 2.8: Σύστηµα διπλής εισόδου απλής εξόδου για πρόγνωση υψοµέτρων του γεωειδούς. 

Το σύστηµα του Σχ. 2.10 µπορεί να γραφεί σε συνελικτική µορφή (Ανδριτσάνος 2000) 

( ) ( )gr alt

gr gr alt alt
o ˆ ˆnn nn

n̂ n m h n m h e= + ∗ + + ∗ +  (2.98) 

όπου ngr και nalt είναι τα σήµατα εισόδου των βαρυτηµετρικών και αλτιµετρικών υψοµέτρων 
του γεωειδούς αντίστοιχα, mgr και malt είναι οι αντίστοιχοι θόρυβοι των µετρήσεων, 

ˆ grnn
h  και 

ˆ altnn
h  είναι οι συναρτήσεις απόκρισης παλµού (impulse response function) που συνδέουν τα 

δεδοµένα εισόδου και εξόδου, και e είναι ο θόρυβος του σήµατος εξόδου. Αν υπολογιστούν 
τα φάσµατα των παραπάνω παραµέτρων, τότε η Εξ. 2.98 γίνεται ένα απλός πολλαπλασιασµός 
στον χώρο των συχνοτήτων και µπορεί να υπολογιστεί µε τη χρήση µετασχηµατισµών Fou-
rier, οπότε προκύπτει η σχέση  
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όπου oN̂  είναι το φάσµα του σήµατος των υψοµέτρων του γεωειδούς, Malt
 και Mgr είναι τα 

φάσµατα των θορύβων των αλτιµετρικών και βαρυτηµετρικών υψοµέτρων του γεωειδούς, 
N

alt
 και Ngr είναι τα φάσµατα των αλτιµετρικών και βαρυτηµετρικών υψοµέτρων του γεωει-

δούς που χρησιµοποιούνται ως σήµατα εισόδου, alt

oN  και gr

oN  είναι τα φάσµατα των αλτιµε-

τρικών και βαρυτηµετρικών υψοµέτρων του γεωειδούς που εισάγονται ως παρατηρήσεις στο 
σύστηµα, altNN

H ˆ και grNN
H ˆ  είναι οι συναρτήσεις απόκρισης συχνότητας (frequency response 

functions), δηλαδή οι τελεστές που συνδέουν τα σήµατα εισόδου µε το σήµα εξόδου και είναι 
τα φάσµατα των συναρτήσεων απόκρισης παλµού, και E είναι το φάσµα του θορύβου του 
σήµατος εξόδου. Στις Εξ. 2.98-2.99 συµβολίζονται µε πεζούς χαρακτήρες οι διάφορες παρά-
µετροι στον χώρο των αποστάσεων, ενώ µε κεφαλαία οι αντίστοιχες στον χώρο των συχνοτή-
των. Οι εκτιµήσεις για τα σφάλµατα των παραµέτρων εξόδου µπορούν να προσδιοριστούν 
όταν τα σήµατα εισόδου και τα σφάλµατά τους είναι στοχαστικές µεταβλητές µε γνωστές συ-
ναρτήσεις πυκνότητας φάσµατος (power spectral density functions) (Sideris (1996). Με την 
υπόθεση ότι οι θόρυβοι εισόδου είναι ασυσχέτιστοι όσο και ότι οι θόρυβοι και τα δεδοµένα 
εισόδου είναι ασυσχέτιστα µεταξύ τους, η λύση στο σύστηµα διπλής-εισόδου απλής εξόδου 
δίνεται από τις ακόλουθες εξισώσεις (Sideris 1996): 
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όπου oN̂  είναι το φάσµα των βέλτιστων εκτιµήσεων των υψοµέτρων του γεωειδούς από συν-

δυασµό, grNN
H ˆ  και altNN

H ˆ  είναι οι θεωρητικοί τελεστές που συνδέουν τα σήµατα εισόδου Ngr 

και Nalt µε το σήµα εισόδου oN̂ , grNN
H ˆ
ˆ  και altNN

H ˆ
ˆ  είναι οι βέλτιστες συναρτήσεις απόκρισης 

συχνότητας, ê  είναι η βέλτιστη εκτίµηση του θορύβου εξόδου και οι Pxy συµβολίζουν τις συ-
ναρτήσεις πυκνότητας δια-φάσµατος ανάµεσα στις παραµέτρους x και y και τις συναρτήσεις 
πυκνότητας αυτο-φάσµατος στην περίπτωση που x=y και Pxy= Pxx (Ανδριτσάνος 2000).  

Προκύπτει εύκολα από τα παραπάνω ότι το κύριο πρόβληµα µε την εφαρµογή των φασµατι-
κών µεθόδων των συστηµάτων πολλαπλής εισόδου πολλαπλής εξόδου είναι ότι η συνάρτηση 
πυκνότητας αυτο-φάσµατος του θορύβου εισόδου (Pmm) πρέπει να είναι γνωστή. Συνήθως, 
στις πρακτικές εφαρµογές δεν γνωρίζουµε τα σφάλµατα των δεδοµένων εισόδου, αλλά µόνο 
τις µεταβλητότητες των µετρήσεων. Προκειµένου να ξεπεραστεί το πρόβληµα αυτό µπορεί 
να προσοµοιωθεί ο θόρυβος θεωρώντας ότι η Pmm αναφέρεται σε στάσιµο τυχαίο θόρυβο, έ-
τσι ώστε να είναι δυνατή η χρήση κάποιου ειδικού προγράµµατος γεννήτριας τυχαίων αριθ-
µών (random noise generator). Η συνθήκη κατανοµής που συνήθως (ανάµεσα σε άλλες) ακο-
λουθούν τα τυχαία σφάλµατα είναι η κανονική κατανοµή ή κατανοµή του Gauss (normal or 
Gaussian distribution). Η συνάρτηση πυκνότητας της κανονικής κατανοµής προκύπτει από 
την σχέση (∆ερµάνης 1986) 

( ) ( )2 2x 21
f x e

2
− −µ σ=

σ π
  (2.105) 

όπου σ είναι η τυπική απόκλιση της τυχαίας µεταβλητής, x οι τιµές της τυχαίας µεταβλητής 
και µ η µέση τιµή. Αυτός ο τύπος κατανοµής των τυχαίων σφαλµάτων χρησιµοποιήθηκε και 
στις πρακτικές εφαρµογές της παρούσας διατριβής για την προσοµοίωση του θορύβου των 
αλτιµετρικών και βαρυτηµετρικών δεδοµένων εισόδου για προσδιορισµό συνδυασµένων υ-
ψοµέτρων γεωειδούς, καθώς και τα σφάλµατα των δεδοµένων δεν είναι γνωστά. Η µηχανή 
δηµιουργίας τυχαίων αριθµών που χρησιµοποιήθηκε, ήταν αυτή του λογισµικού MATLAB, 
προκειµένου να δηµιουργηθούν πεδία θορύβου µε κανονική κατανοµή (white noise) και δια-
στάσεις ίδιες µε αυτές των σηµάτων εισόδου. Τα πεδία του θορύβου που προκύπτουν έχουν 
µηδενική µέση τιµή και τυπική απόκλιση σ, η οποία προκύπτει µετά από σύγκριση των µεµο-
νωµένων (αλτιµετρικών ή βαρυτηµετρικών) λύσεων για το γεωειδές µε δεδοµένα της δορυ-
φορικής αλτιµετρικής αποστολής του TOPEX/Poseidon, που θεωρούνται ως τα πλέον ακριβή 
και αξιόπιστα για τις θαλάσσιες περιοχές.  

Μια πιο εκτενής και αναλυτική παρουσίαση των συστηµάτων εισόδου-εξόδου και των µαθη-
µατικών σχέσεων που περιγράφηκαν παραπάνω µπορεί να αναζητηθεί σε διάφορες εργασίες 
(π.χ., Ανδριτσάνος 2000; Bendat and Piersol 1986; Sansò and Sideris 1997; Sideris 1996).  

2.5 Ανακεφαλαίωση – Συµπεράσµατα 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάστηκαν εισαγωγικές έννοιες για το πεδίο βαρύτητας της Γης, για 
τα µεγέθη που σχετίζονται µε αυτό και τις µεθόδους ανάλυσής τους. Αρχικά παρουσιάστηκαν 
τα γεωδαιτικά συνοριακά προβλήµατα τιµών και δόθηκε η φυσική τους ερµηνεία. Αναλύθη-
καν οι µέθοδοι επίλυσης των συνοριακών προβληµάτων τιµών και ιδιαίτερα του τρίτου που 
οδηγεί στον προσδιορισµό της συνοριακής επιφάνειας από τιµές στο όριό της. Μέσω αυτής 
της ανάλυσης παρουσιάστηκαν οι λύσεις του Stokes και του Molodensky για τον προσδιορι-
σµό του γεωειδούς, και αναφέρθηκαν οι διάφορες αναγωγές που πραγµατοποιούνται κατά την 
επεξεργασία των βαρυτηµετρικών παρατηρήσεων παράλληλα µε την φυσική τους σηµασία. 
Η αναγκαιότητα εκτέλεσης των αναγωγών αυτών παρουσιάστηκε σε συνδυασµό µε την τε-
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χνική της αποµάκρυνσης-υπολογισµού-επαναφοράς για τον προσδιορισµό υψοµέτρων του 
γεωειδούς. Στην συνέχεια παρουσιάστηκε η στοχαστική µέθοδος της σηµειακής προσαρµο-
γής για πρόγνωση παραµέτρων του πεδίου βαρύτητας. Επιπλέον παρουσιάστηκαν οι εφαρµο-
γές των φασµατικών µεθόδων για την προσέγγιση του πεδίου βαρύτητας, ενώ δόθηκε ιδιαίτε-
ρη βαρύτητα στις διάφορες προσεγγίσεις της συνάρτηση πυρήνα του Stokes προκειµένου να 
µπορεί να υπολογιστεί µε ταχείς µετασχηµατισµούς Fourier. Τέλος, παρουσιάστηκαν κάποια 
βασικά στοιχεία της θεωρίας των συστηµάτων πολλαπλής εισόδου πολλαπλής εξόδου και δό-
θηκε η αναλυτική µορφή του συστήµατος και των εξισώσεων στην περίπτωση της πρόγνω-
σης υψοµέτρων του γεωειδούς από τον συνδυασµό βαρυτηµετρικών και αλτιµετρικών παρα-
τηρήσεων. Το κεφάλαιο αυτό παρέχει το αναγκαίο θεωρητικό υπόβαθρο για όλες τις αριθµη-
τικές εφαρµογές προσδιορισµού βέλτιστων, τόσο από άποψη ακρίβειας όσο και διακριτικής 
ικανότητας, µοντέλων του γεωειδούς που θα ακολουθήσουν. 
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Κεφάλαιο 3  

 

 

 

 

Νέες αποστολές και παγκόσµια γεωδυναµικά µοντέλα 

 

 

3.1 Εισαγωγή 

Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφονται οι νέες δορυφορικές αποστολές για την προσέγγιση και 
µέτρηση του πεδίου βαρύτητας, καθώς και τα αποτελέσµατα από τη χρήση των δεδοµένων 
που προέρχονται από αυτές. Αρχικά γίνεται αναφορά στην προσέγγιση του πεδίου βαρύτητας 
από το διάστηµα και συγκεκριµένα στις τεχνικές α) hi-low SST (satellite to satellite tracking), 
β) low-low SST (υψηλή-χαµηλή παρακολούθηση δορυφόρου προς δορυφόρο και χαµηλή-
χαµηλή παρακολούθηση δορυφόρου προς δορυφόρο αντίστοιχα) και γ) SGG (Satellite Grav-
ity Gradiometry – Βαθµιδοµετρία από το ∆ιάστηµα). Στη συνέχεια δίνονται τα χαρακτηριστι-
κά των δορυφόρων χαµηλής περιστροφής  γύρω από τη Γη (Low Earth Orbiting satellites - 
LEO) και περιγράφονται οι παρατηρήσεις που πραγµατοποιούνται από αυτούς. Στην κατηγο-
ρία αυτή ανήκουν οι δορυφόροι CHAMP, GRACE, που βρίσκονται ήδη σε τροχιά, καθώς και 
ο GOCE ο οποίος πρόκειται να εκτοξευθεί τον Ιούλιο του 2006. Ακολουθεί µια εκτενής ανά-
λυση της ανάπτυξης του διαταρακτικού δυναµικού, των ανωµαλιών της βαρύτητας και των 
υψοµέτρων του γεωειδούς σε αναπτύγµατα σφαιρικών αρµονικών συναρτήσεων. Παρουσιά-
ζονται ακόµη οι έννοιες των συντελεστών µεταβλητότητας και των συντελεστών µεταβλητό-
τητας σφάλµατος των παγκόσµιων γεωδυναµικών µοντέλων οι οποίες χρησιµοποιούνται στη 
συνέχεια για την στατιστική αξιολόγηση ενός µεγάλου αριθµού γεωδυναµικών µοντέλων που 
προέρχονται από δεδοµένα των δορυφόρων CHAMP και GRACE. Από την αξιολόγηση των 
µοντέλων αυτών εξάγονται συµπεράσµατα για την ακρίβεια που προσφέρει το κάθε ένα σε 
συγκεκριµένα µέρη του συνολικού φάσµατος του πεδίου βαρύτητας. Τα αποτελέσµατα αυτά 
χρησιµοποιούνται για τον προσδιορισµό ενός νέου µοντέλου από τον συνδυασµό των υπαρ-
χόντων, χρησιµοποιώντας σε κάθε αρµονικό βαθµό το µοντέλο εκείνο που προσφέρει την µε-
γαλύτερη ακρίβεια. Στο τέλος του κεφαλαίου παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της στατιστι-
κής αξιολόγησης του νέου µοντέλου που προέκυψε σε σχέση µε τα ήδη υπάρχοντα µέσω συ-
γκρίσεων: α) µε υψόµετρα του γεωειδούς από την αλτιµετρική αποστολή του δορυφόρου 
TOPEX/Poseidon και β) µε τη βάση ανωµαλιών βαρύτητας για την Ανατολική Μεσόγειο που 
προέκυψαν κατά τη διαδικασία προσδιορισµού µοντέλων του γεωειδούς (Κεφ. 5). 

3.2 Προσέγγιση του πεδίου βαρύτητας από το διάστηµα 

Η γνώση που έχουµε σήµερα για το πεδίο βαρύτητας της Γης σε παγκόσµια κλίµακα µέσα 
από τις διάφορες τεχνικές µπορεί να χαρακτηριστεί ελλιπής. Ο συνδυασµός των παραδοσια-
κών µεθόδων µέτρησης της βαρύτητας, των παρατηρήσεων των δορυφορικών τροχιών και 
της µέτρησης των στιγµιαίων υψών της επιφάνειας της θάλασσας έχει συµβάλλει στην προ-
σέγγιση του πεδίου βαρύτητας της Γης σε παγκόσµια κλίµακα µε ακρίβεια ±46 cm για µήκη 
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κύµατος της τάξης των ~100 km (Lemoine et al 1997). Οι ανάγκες όµως της γεωδαισίας, της 
ωκεανογραφίας, της γεωφυσικής, της γεωλογίας και των γεωεπιστηµών γενικότερα απαιτούν 
τον προσδιορισµό του πεδίου βαρύτητας της Γης και του γεωειδούς µε ακρίβειες της τάξης 
του ±1 cm για µήκη κύµατος ~10 km. Αυτή η ακρίβεια είναι επιβεβληµένη προκειµένου να 
αντιληφθούµε τις φυσικές διεργασίες στο εσωτερικό της Γης, την δυναµική µεταβολή των 
ωκεανών, την αλληλεπίδραση των τεκτονικών πλακών, καθώς επίσης και για τη µελέτη του 
ισοζυγίου πάγου στους ωκεανούς, τις µεταβολές της στάθµης της θάλασσας, το ισοζύγιο µά-
ζας της Γης σε µικρές χρονικές κλίµακες, και τα συστήµατα υψών σε περιφερειακή και πα-
γκόσµια κλίµακα. Προκειµένου να επιτευχθούν οι ακρίβειες που απαιτούνται για τις παραπά-
νω εργασίες σε παγκόσµια κλίµακα µε επίγειες µεθόδους, θα ήταν απαραίτητες µετρήσεις 
βαρύτητας σε πολύ µεγάλες εκτάσεις, κάτι που συνεπάγεται πολύ µεγάλο κόστος και απαγο-
ρευτικό χρονικό ορίζοντα υλοποίησης. Η µόνη µέθοδος που θα µπορούσε να εγγυηθεί οµογέ-
νεια στα δεδοµένα, στα ποιοτικά χαρακτηριστικά, τόσο ως προς την ακρίβεια όσο και προς 
και την αξιοπιστία, και ταυτόχρονα παγκόσµια κάλυψη, είναι η συλλογή παρατηρήσεων σχε-
τικών µε το πεδίο βαρύτητας της Γης από το διάστηµα. Το σηµαντικότερο πρόβληµα στην 
παρατήρηση του πεδίου βαρύτητας από το διάστηµα είναι η οµαλοποίηση του σήµατος εξαι-
τίας του ύψους πτήσης των δορυφόρων. Αυτός είναι και ο κύριος λόγος που το ύψος πτήσης 
των δορυφορικών αποστολών για το πεδίο βαρύτητας της Γης είναι πολύ χαµηλό (454 km για 
τον CHAMP, 485-500 km για τους GRACE και µόλις 250 km για τον GOCE) σε σύγκριση 
µε τους αλτιµετρικούς δορυφόρους (~1360 km) και τους δορυφόρους GPS (~20000 km).  

Το πεδίο βαρύτητας της Γης και κατ’ επέκταση οι ανωµαλίες βαρύτητας είναι ιδιαίτερα ση-
µαντικές για το σύνολο των γεωεπιστηµών. Μέσω των ανωµαλιών βαρύτητας προσδιορίζο-
νται µοντέλα γεωειδούς σε διάφορες κλίµακες. Η βελτίωση των µοντέλων αυτών ως προς την 
ακρίβεια και τη διακριτική ικανότητα είναι κοινή απαίτηση σήµερα όλων των γεω-
εφαρµογών. Στην κατεύθυνση αυτή συµβάλλουν ήδη, και θα προσφέρουν περισσότερα στο 
µέλλον, οι δορυφορικές αποστολές οι σχετικές µε το πεδίο βαρύτητας της Γης. Οι υψηλής 
ακρίβειας προσεγγίσεις για το γεωειδές και το πεδίο βαρύτητας εν γένει, θα συνεισφέρουν 
χρήσιµα στοιχεία στη µελέτη δυναµικών φαινοµένων που αφορούν τόσο τις ηπειρωτικές όσο 
και τις ωκεάνιες εκτάσεις (βλ. π.χ. Σχ. 3.1). Οι τεχνικές που έχουν αναπτυχθεί για την παρα-
τήρηση του πεδίου βαρύτητας της Γης από το διάστηµα είναι τρεις: α) η τεχνική της υψηλής-
χαµηλής παρακολούθησης δορυφόρου προς δορυφόρο (hi-low satellite to satellite tracking – 
SST-hl), β) η τεχνική της χαµηλής-χαµηλής παρακολούθησης δορυφόρου προς δορυφόρο 
(low-low satellite to satellite tracking – SST-ll), και γ) η τεχνική της δορυφορικής βαθµιδοµε-
τρίας (satellite gravity gradiometry– SGG). Οι διαθέσιµες δορυφορικές αποστολές για την 
παρακολούθηση του πεδίου βαρύτητας της Γης είναι αυτές του CHAMP, που χρησιµοποιεί 
την τεχνική SST-hl, του ζεύγους δορυφόρων GRACE, που χρησιµοποιεί την τεχνική SST-ll, 
και η αναµενόµενη αποστολή του δορυφόρου GOCE, που θα χρησιµοποιεί την τεχνική SGG.  

3.2.1 SST-hl, SST-ll, ∆ορυφορική βαθµιδοµετρία  

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, οι εφαρµοζόµενες σήµερα τεχνικές προσδιορισµού του πε-
δίου βαρύτητας σε παγκόσµια κλίµακα έχουν καλύψει τις δυνατότητές που µπορούν να προ-
σφέρουν τόσο ως προς την ακρίβεια όσο και την διακριτική ικανότητα. Σε περίπτωση που 
είναι επιθυµητή κάποια ουσιαστική και δραστική αλλαγή σε κάποια ή και στις δύο από τις 
παραµέτρους της ακρίβειας και τις διακριτικής ικανότητας, τότε η χρήση δορυφορικών µεθό-
δων για παρακολούθηση του πεδίου βαρύτητας είναι µονόδροµος. Πρέπει να τονιστεί στο 
σηµείο αυτό, ότι για τις θαλάσσιες περιοχές, οι παρατηρήσεις από αλτιµετρικούς δορυφόρους 
έχουν προσφέρει ανεκτίµητα αποτελέσµατα και επιτρέπουν, όπως θα φανεί και στις 
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Σχήµα 3.1: Συµβολή του πεδίου βαρύτητας της Γης στις γεωεπιστήµες. 

αριθµητικές εφαρµογές που θα ακολουθήσουν, τον προσδιορισµό µοντέλων του γεωειδούς 
διακριτικής ικανότητας 1′×1′ και σχετικής ακρίβειας 3-5 cm. Τα µειονεκτήµατα των αλτιµε-
τρικών δεδοµένων είναι δύο. Το πρώτο είναι ότι µπορούν να προσφέρουν ακριβείς και αξιό-
πιστες παρατηρήσεις µόνο σε καθαρά θαλάσσιες περιοχές, ενώ κοντά στην ακτογραµµή και 
σε περιοχές µικρού βάθους περιέχουν σφάλµατα εξαιτίας: α) της ανάκλασης του ηλεκτροµα-
γνητικού παλµού που εκπέµπεται από το αλτίµετρο από τον πυθµένα της θάλασσας, β) σφαλ-
µάτων στα µοντέλα που χρησιµοποιούνται για τις παλιρροϊκές διορθώσεις και γ) σφαλµάτων 
στον αλγόριθµο εντοπισµού (retracking algorithm) των παρατηρήσεων κατά τη διάβαση από 
το όριο θάλασσας-ξηράς. Το δεύτερο µειονέκτηµα είναι ότι οι παρατηρήσεις των αλτιµετρι-
κών δορυφόρων, όταν αυτοί βρίσκονται σε ηπειρωτικές περιοχές: α) περιέχουν πολύ µεγάλο 
ποσοστό θορύβου (ακόµα και µε τη χρησιµοποίηση ειδικών αλγορίθµων εντοπισµού), β) εµ-
φανίζουν πολύ µικρό ποσοστό αξιοποιήσιµων παρατηρήσεων, και γ) δεν προσφέρουν παρα-
τηρήσεις του πεδίου βαρύτητας, όπως στις θαλάσσιες περιοχές όπου τα υψόµετρα της επιφά-
νειας της θάλασσας µπορούν να θεωρηθούν υψόµετρα του γεωειδούς, αλλά παρατηρήσεις για 
την ορατή τοπογραφία της Γης. Από το σύνολο των παραπάνω προκύπτει ότι οι αλτιµετρικοί 
δορυφόροι προσφέρουν παρατηρήσεις σχετικές µε το πεδίο βαρύτητας της Γης µόνο σε θα-
λάσσιες περιοχές, ενώ οι παρατηρήσεις τους σε ηπειρωτικές εκτάσεις µπορούν να χρησιµο-
ποιηθούν µόνο για την βελτίωση των ψηφιακών µοντέλων εδάφους. Συνέπεια αυτών είναι οι 
αλτιµετρικές παρατηρήσεις να προσφέρουν βελτίωση της διακριτικής ικανότητας και της 
σχετικής ακρίβειας στον προσδιορισµό µοντέλων του γεωειδούς µόνο σε θαλάσσιες περιοχές. 
Η έννοια της σχετικής ακρίβειας τονίστηκε σε αρκετά σηµεία, διότι κατά τον προσδιορισµό 
αλτιµετρικών λύσεων για το γεωειδές η απόλυτη ακρίβεια της τελικής λύσης εξαρτάται και 
από την ακρίβεια των υψοµέτρων του γεωειδούς που προέρχονται από τη συνεισφορά του 
γεωδυναµικού. Όπως αναφέρθηκε στο 2ο Κεφάλαιο, η χρήση κάποιου γεωδυναµικού µοντέ-
λου επιβάλλεται για την αναγωγή των µετρήσεων και κατά συνέπεια την αποµάκρυνση των 
χαµηλών συχνοτήτων του πεδίου βαρύτητας. Συνεπώς, το τελικό απόλυτο σφάλµα στον 
προσδιορισµό υψοµέτρων του γεωειδούς επηρεάζεται και από το συνολικό σφάλµα στο υψό-
µετρα του γεωειδούς (cumulative geoid error) που για το καλύτερο από τα µέχρι πρόσφατα 
διαθέσιµα γεωδυναµικά µοντέλα (EGM96) ήταν της τάξης των ±46 cm. Από τα παραπάνω 
προκύπτει επιτακτικά η ανάγκη περισσότερων, οµογενών και µεγάλης ακρίβειας παρατηρή-
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σεων για το πεδίο βαρύτητας της Γης σε παγκόσµια κλίµακα τόσο σε ηπειρωτικές όσο και 
θαλάσσιες περιοχές. Αυτό ακριβώς το κενό έρχονται να καλύψουν οι πρόσφατες και αναµε-
νόµενες αποστολές παρατήρησης του πεδίου βαρύτητας της Γης.  

Σύµφωνα µε την κλασσική θεωρία της ανάλυσης των τροχιών των τεχνητών δορυφόρων αυ-
τοί θεωρούνται ως µάζες που περιστρέφονται γύρω από τη Γη και υπόκεινται στους νόµους 
του ελκτικού της πεδίου. Από την ανάλυση των δορυφορικών τροχιών προκύπτει το πεδίο 
βαρύτητας της Γης. Στην κλασσική αυτή θεώρηση υπάρχουν δύο προβλήµατα. Το πρώτο εί-
ναι ότι ο δορυφόρος  και η τροχιά του µπορεί να παρακολουθηθούν µόνο για µικρά χρονικά 
διαστήµατα όταν αυτός περνά πάνω από κατάλληλους σταθµούς παρακολούθησης, µε αποτέ-
λεσµα το ίχνος του βαρυτηµετρικού σήµατος να αποτυπώνεται µόνο όπου το τροχιακό ίχνος 
είναι αρκετά µεγάλο (ΕSA 1998a). Αυτό οφείλεται βέβαια στον µικρό αριθµό των διαθέσι-
µων σταθµών παρακολούθησης δορυφόρων στην επιφάνεια της Γης. Το δεύτερο µειονέκτηµα 
της µεθόδου αυτής είναι ότι η περιστροφική κίνηση του δορυφόρου δεν οφείλεται µόνο στις 
βαρυτικές δυνάµεις που επιθυµούµε να µελετήσουµε αλλά και σε µη-βαρυτικές επιδράσεις οι 
οποίες πρέπει µε κάποιον τρόπο να αποµονωθούν. Αυτές ακριβώς οι µη-βαρυτικές επιδράσεις 
είναι που εισάγουν σφάλµατα και αβεβαιότητα στα υπάρχοντα παγκόσµια γεωδυναµικά µο-
ντέλα. Από τα παραπάνω, προκύπτουν τρεις βασικές προϋποθέσεις τις οποίες πρέπει να πλη-
ρούν οι δορυφορικές αποστολές παρατήρησης του πεδίου βαρύτητας της Γης. Έτσι λοιπόν 
είναι επιβεβληµένο: α) να υπάρχει δυνατότητα συνεχούς και αδιάκοπης παρατήρησης των δο-

ρυφόρων αυτών στον τρισδιάστατο χώρο, β) να υπάρχει η δυνατότητα µέτρησης ή µείωσης της 

επίδρασης των µη-βαρυτικών δυνάµεων ώστε να µπορεί να αποµονωθεί το βαρυτικό σήµα, και 

γ) το ύψος πτήσης να είναι όσο πιο χαµηλό και πιο κοντά στις ελκτικές µάζες προκειµένου η 

οµαλοποίηση του σήµατος λόγω ύψους να είναι η µικρότερη δυνατή.  

Και τα τρία αυτά κριτήρια εκπληρώνονται µε την τεχνική της παρακολούθησης δορυφόρου 
από δορυφόρο σε υψηλή-χαµηλή θέση (satellite to satellite tracking high-low –SST-hl) που 
παρουσιάζεται στο Σχ. 3.2. Σύµφωνα µε την µεθοδολογία αυτή, ένας δορυφόρος που βρίσκε-
ται σε χαµηλό ύψος περιστροφής (Low Earth Orbiter – LEO) είναι εξοπλισµένος µε δέκτη 
που µπορεί να λαµβάνει σήµα από το σύστηµα GPS (Global Positioning System) και το 
GLONASS (Global Navigation Satellite System) και µε ένα επιταχυνσιόµετρο τριών αξόνων 
(three-axis accelerometer). Ο δέκτης παρακολουθεί σε κάθε χρονική στιγµή τουλάχιστον δώ-
δεκα δορυφόρους GPS και GLONASS και βάσει των εφηµερίδων τους, που προσδιορίζονται 
µε πολύ µεγάλη ακρίβεια από το εκτεταµένο δίκτυο παρακολούθησης της ∆ιεθνούς Υπηρεσί-
ας GPS (International GPS Service), και τις παρατηρήσεις φέροντος κύµατος και φάσεων που 
πραγµατοποιεί, µπορεί να προσδιορίζει συνεχώς το τρισδιάστατο διάνυσµα της θέσης του µε 
ακρίβεια εκατοστού. Επιπρόσθετα, το επιταχυνσιόµετρο που είναι εγκατεστηµένο στο κέντρο 
µάζας του δορυφόρου µετρά τις µη-βαρυτικές δυνάµεις (όπως η ατµοσφαιρική έλξη, η γήινη 
ακτινοβολία Albedo και η ηλιακή ακτινοβολία), η επίδραση των οποίων µπορεί να υπολογι-
στεί εκ των υστέρων ή να αντισταθµιστεί µε έναν µηχανισµό ελέγχου και αποµάκρυνσης µε-
ταθέσεων και γωνιακών µεταβολών (drag-free and angular-free controls). Ένας τέτοιος δορυ-
φόρος, χωρίς τον µηχανισµό ελέγχου µεταθέσεων είναι και ο δορυφόρος CHAMP (Challeng-
ing Mini-Satellite Payload) που θα περιγραφεί παρακάτω (Reigber et al. 1996).  

Ακόµη όµως και µε αυτή τη διάταξη, δεν είναι δυνατή η συλλογή δεδοµένων για το πεδίο βα-
ρύτητας υψηλής διακριτικής ικανότητας, εξαιτίας της οµαλοποίησης του σήµατος ακόµη και 
σε ένα πολύ χαµηλό, σε σύγκριση µε άλλα δορυφορικά συστήµατα, ύψος πτήσης του δορυ-
φόρου µεταξύ 300 και 500 km. Έτσι, υπεισέρχεται µια τέταρτη προϋπόθεση που θα πρέπει να 
πληρούν οι δορυφόροι παρακολούθησης του πεδίου βαρύτητας της Γης. Αυτή είναι η δυνατό-

τητα εξουδετέρωσης ή µείωσης της οµαλοποίησης του βαρυτικού σήµατος λόγω του ύψους πτή-

σης του δορυφόρου. Η κλασσική προσέγγιση σε όλες τις γεωεπιστήµες αλλά και στη γεωδαι-
σία για την ανάδειξη και εντοπισµό χαρακτηριστικών κάποιου µεγέθους µικρού 
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Σχήµα 3.2: Η τεχνική SST-hl για την µέτρηση του πεδίου βαρύτητας από το διάστηµα. 

µήκους κύµατος είναι η µέτρηση διαφορών ή βαθµίδων του υπό εξέταση µεγέθους (differen-
tiation). Προκύπτουν έτσι δυο διαφορετικές δυνατότητες για την εξουδετέρωση της οµαλο-
ποίησης του βαρυτικού σήµατος µε το υψόµετρο. Η πρώτη είναι η παρακολούθηση δορυφό-
ρου προς δορυφόρο σε χαµηλή-χαµηλή θέση (satellite to satellite tracking low-low mode – 
SST-ll) και η δεύτερη η δορυφορική βαθµιδοµετρία (Satellite Gravity Gradiometry - SGG) οι 
οποίες συνδυάζονται πάντα µε την τεχνική SST-hl.  

Στην περίπτωση της τεχνικής παρακολούθησης δορυφόρου προς δορυφόρο σε χαµηλή-
χαµηλή θέση (βλ. Σχ. 3.3) δύο δορυφόροι βρίσκονται ουσιαστικά στην ίδια τροχιά και σε α-
πόσταση της τάξης των 100 έως 400 km µεταξύ τους. Αυτό το ιδιότυπο «κυνηγητό» ανάµεσα 
στους δύο δορυφόρους µεταφράζεται σε αυξοµείωση της σχετικής τους θέσης η οποία µετρά-
ται µε πάρα πολύ µεγάλη ακρίβεια. Και σε αυτή την περίπτωση η επίδραση των µη-
βαρυτικών δυνάµεων στα δύο οχήµατα µπορεί είτε να αντισταθµιστεί είτε να µετρηθεί και να 
αποµακρυνθεί. Η κύρια ποσότητα που ενδιαφέρει στην περίπτωση της τεχνικής SST-ll είναι η 
σχετική απόσταση µεταξύ των δύο σκαφών που ουσιαστικά αποτελεί την απόσταση των κέ-
ντρων µάζας τους. Η απόσταση αυτή µετράται από µία σύνδεση µικροκυµάτων (Ku-band), 
που υπάρχει ανάµεσα στους δύο δορυφόρους, και ταυτόχρονα συλλέγονται µετρήσεις επιτα-
χύνσεων στις τρεις διαστάσεις µε τα διαθέσιµα επιταχυνσιόµετρα και παρατηρήσεις ύψους 
και θέσης από τους δέκτες παρακολούθησης των δορυφόρων GPS και GLONASS. Στην κα-
τηγορία αυτή ανήκουν οι δορυφόροι GRACE (Gravity Recovery and Climate Experiment) 
που απαρτίζεται από τους δορυφόρους GRACE-A και GRACE-B (Grace 1998).  

Η εναλλακτική προοπτική στην τεχνική SST-ll είναι αυτή της δορυφορικής βαθµιδοµετρίας 
(SGG) την οποία θα χρησιµοποιήσει ο δορυφόρος GOCE (Gravity field and steady Ocean 
Circulation Explorer) που πρόκειται να εκτοξευθεί από την ESA στα µέσα Αυγούστου του 
2006. Η µέθοδος της δορυφορικής βαθµιδοµετρίας αναφέρεται στην µέτρηση διαφορών επι-
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Σχήµα 3.3: Η τεχνική SST-ll για την µέτρηση του πεδίου βαρύτητας από το διάστηµα. 

ταχύνσεων και στις τρεις χωρικές διευθύνσεις ανάµεσα στις µάζες ελέγχου και στο σύνολο 
των επιταχυνσιοµέτρων που υπάρχουν µέσα στο σώµα του δορυφόρου (βλ. Σχ. 3.4). Η παρα-
τήρηση είναι η διαφορά των βαρυτηµετρικών επιταχύνσεων στις θέσεις των µαζών ελέγχου 
µέσα στον δορυφόρο, οι οποίες προέρχονται από όλες τις ελκτικές µάζες της Γης (ορατή το-
πογραφία, υποθαλάσσιες τάφροι και όρη, ζώνες διάρρηξης τεκτονικών πλακών, ανοµοιογε-
νείς κατανοµές κάτω από τη λιθόσφαιρα, κ.λπ.). Η τεχνική της δορυφορικής βαθµιδοµετρίας 
µπορεί να µετρήσει όλα αυτά τα σήµατα, επειδή αποτυπώνονται στο πεδίο βαρύτητας της 
Γης. Οι µετρήσεις ανταποκρίνονται στις βαθµίδες της επιτάχυνσης της βαρύτητας δηλαδή 
ουσιαστικά στις δεύτερες παραγώγους του δυναµικού έλξης. Οι µη-βαρυτικές επιδράσεις στο 
διαστηµικό όχηµα, όπως για παράδειγµα η ώθηση του αέρα, επηρεάζουν µε τον ίδιο τρόπο 
όλα τα επιταχυνσιόµετρα και σε µια ιδεατή κατάσταση αποµακρύνονται όταν σχηµατίζονται 
οι διαφορές των επιταχύνσεων. Η περιστροφική κίνηση του δορυφόρου επηρεάζει τις µε-
τρούµενες διαφορές των επιταχύνσεων, αλλά µπορεί να αποµακρυνθεί από το βαρυτηµετρικό 
σήµα χωρίζοντας τον 3×3 πίνακα των δευτέρων παραγώγων του δυναµικού έλξης σε ένα 
συµµετρικό και ένα αντι-συµµετρικό µέρος.  

Από την παραπάνω ανάλυση προκύπτει και η συνέχεια/διαδοχή ανάµεσα στις αποστολές πα-
ρατήρησης του πεδίου βαρύτητας των δορυφόρων CHAMP, GRACE και GOCE και στις µε-
θόδους µέτρησης που χρησιµοποιεί ο καθένας (SST-hl, SST-ll, SGG αντίστοιχα) µε την επι-
τάχυνση της βαρύτητας να αποτελεί την κεντρική ποσότητα. Για την περίπτωση του CHAMP 
και θεωρώντας ότι οι τροχιακές θέσεις των δορυφόρων GPS και GLONASS είναι γνωστές µε 
πολύ καλή ακρίβεια, η τεχνική SST-hl µπορεί να µεταφραστεί σε έναν προσδιορισµό της 
τρισδιάστατης θέσης του δορυφόρου ταυτόχρονα µε την µέτρηση της ταχύτητας ή επιτάχυν-
σης του διαστηµικού οχήµατος. Στην περίπτωση του δορυφόρου GRACE και της τεχνικής 
SST-ll, η παρατήρηση µπορεί να µεταφραστεί στη µέτρηση της απόστασης ανάµεσα στα δύο 
διαστηµικά οχήµατα καθώς και της µεταβολής της απόστασης αυτής, που αποτελεί την δια-
φορά στην επιτάχυνση των δύο οχηµάτων. Τέλος, στην περίπτωση του GOCE και της τεχνι-
κής SGG η παρατήρηση είναι οι διαφορές στις µετρούµενες επιταχύνσεις στις τρεις διαστά-
σεις πάνω σε µια γραµµή βάσης µικρού µήκος του βαθµιδοµέτρου. Συνοπτικά λοιπόν: α) µε 
την τεχνική SST-hl µετράται η επιτάχυνση της βαρύτητας, β) µε την τεχνική SSH-ll µετρώ-
νται οι διαφορές στην επιτάχυνση ανάµεσα στους δύο δορυφόρους, και γ) µε 
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Σχήµα 3.4: Η τεχνική της βαθµιδοµετρίας για την µέτρηση του πεδίου βαρύτητας από το διάστηµα. 

την τεχνική SGG µετρώνται οι δεύτερες βαθµίδες της βαρύτητας δηλαδή οι βαθµίδες των επι-
ταχύνσεων. Αν προσπαθήσουµε να µεταφράσουµε τα παραπάνω τρία σηµεία σε µαθηµατι-
κούς όρους, τότε οι τρεις αποστολές αποτελούν ένα «όχηµα» µεταφοράς των µετρήσεων από 
την πρώτη βαθµίδα του δυναµικού έλξης (SST-hl), στις διαφορές των πρώτων βαθµίδων κατά 
µήκος µιας µεγάλης γραµµής βάσης (SST-ll) και τελικά στις δεύτερες βαθµίδες του δυναµι-
κού έλξης (SGG). Η διαφορά των τριών µεθόδων ως προς την φασµατική ευαισθησία τους 
(spectral sensitivity) και εποµένως στην µέτρηση σηµάτων του πεδίου βαρύτητας µικρού µή-
κους κύµατος είναι το µήκος της γραµµής βάσης πάνω στο οποίο εκτελούνται οι µετρήσεις. 
Αυτό είναι σχεδόν άπειρο για την τεχνική SST-hl και σχεδόν µηδενικό για την τεχνική SSG.  

Οι µέθοδοι µέτρησης µε κάθε µια από τις τρεις προαναφερθείσες τεχνικές δίνονται σε διάφο-
ρες εργασίες (π.χ., Αραµπέλος 2000; Κατσάµπαλος και Τζιαβός 1991; Colombo 1988; Heis-
kanen and Moritz 1967; Jekeli 1999; Kaula 1966; Pail 2003; Pail and Plank 2002; Rummel 
and Colombo 1983; Rummel et al. 1993; Schrama 1990; Sharma 1995; Torge 2001; Wagner 
1983; Wakker et al. 1983; Wolff 1969) 

3.3 Οι δορυφορικές αποστολές µέτρησης του πεδίου βαρύτητας 

Στην παράγραφο αυτή θα περιγραφούν συνοπτικά οι αποστολές µέτρησης, παρακολούθησης 
και προσδιορισµού του πεδίου βαρύτητας των δορυφόρων CHAMP, GRACE και GOCE, ενώ 
στην επόµενη θα παρουσιαστούν τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης και χρήσης των νέων 
γεωδυναµικών µοντέλων που προέκυψαν από τους δύο πρώτους.  

3.3.1 Η αποστολή του δορυφόρου CHAMP 

Η αποστολή του δορυφόρου CHAMP (Challenging Mini-satellite Payload) (βλ. Σχ. 3.5) απο-
τελεί την πρώτη προσπάθεια για παρατήρηση του πεδίου βαρύτητας από το διάστηµα και 
βρίσκεται υπό την εποπτεία και διαχείριση του Γερµανικού Ινστιτούτου γεωφυσικών ερευνών 
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GFZ (GeoForschungsZentrum), που εδρεύει στο Potsdam. Ο δορυφόρος εκτοξεύθηκε στις 15 
Ιουλίου του 2000 και ακολουθεί µια σχεδόν κυκλική (e=0.004001) και σχεδόν πολική τροχιά 
(i=87.3

o) µε αρχικό τροχιακό ύψος 454 km. Βάσει του σχεδιασµού του δορυφόρου ο αναµε-
νόµενος χρόνος ζωής και καλής λειτουργίας του είναι 5 χρόνια. Αυτή η πρόβλεψη για τον 
χρόνο ζωής του δορυφόρου CHAMP έχει ήδη επιβεβαιωθεί αφού ακόµη και στις αρχές του 
2006 το τροχιακό επίπεδο του δορυφόρου παραµένει σχεδόν αναλλοίωτο. Προκειµένου να 
εξασφαλισθεί αυτό, και εξαιτίας του ότι ο δορυφόρος πέρασε από το µέγιστο της ηλιακής 
δραστηριότητας το 2001, ήταν αναγκαία η πραγµατοποίηση δύο διορθωτικών παρεµβάσεων 
στην τροχιά του δορυφόρου (Μάρτιος και Σεπτέµβριος 2002) ώστε να ανακτήσει ύψος και να 
µπορέσει έτσι να προσφέρει δεδοµένα για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα. Στην παρούσα φά-
ση ο δορυφόρος βρίσκεται σε ύψος 347 km και βάσει των προβλέψεων για την ηλιακή δρα-
στηριότητα των εποµένων ετών αναµένεται να προσεγγίσει το ύψος των 300 km από την επι-
φάνεια της Γης τον Αύγουστο ή Σεπτέµβριο του 2007. Κάτω από το ύψος των 300 km ο δο-
ρυφόρος θα πραγµατοποιήσει παρατηρήσεις λίγων µόνο µηνών, οι οποίες θα σηµάνουν και 
το τέλος της αποστολής του µέσα στους πρώτους µήνες του 2008.  

 
Σχήµα 3.5: Ο δορυφόρος CHAMP (GFZ). 

Όπως περιγράφηκε και παραπάνω, η αποστολή του δορυφόρου CHAMP βασίζεται στην τε-
χνική SST-hl για παρατήρηση του πεδίου βαρύτητας, οπότε και φέρει ανάλογο εξοπλισµό. Τα 
επιστηµονικά όργανα του CHAMP περιλαµβάνουν: α) ένα ηλεκτροστατικό επιταχυνσιόµετρο 
STAR για τη µέτρηση των µη-βαρυτικών δυνάµεων (ατµοσφαιρική έλξη, ηλιακή ακτινοβολί-
α, κ.λπ.), β) ένα δέκτη GPS TRSR-2 για παρατήρηση των δορυφόρων των συστηµάτων GPS 
και GLONASS, γ) έναν τετραεδρικό ανακλαστήρα Laser προκειµένου να επιτρέπονται παρα-
τηρήσεις SLR (Satellite Laser Ranging) από τους σταθµούς παρακολούθησης, δ) δύο µαγνη-
τόµετρα Fluxgate για µελέτη του µαγνητικού πεδίου της Γης και των µαγνητικών διαταρα-
χών, ε) ένα µαγνητόµετρο Overhauser για τη µέτρηση του µαγνητικού πεδίου που προκαλεί-
ται από τον δορυφόρο εξαιτίας του συνεχούς ρεύµατος στα κυκλώµατά του και τη διόρθωση 
των µετρήσεων του µαγνητικού πεδίου της Γης, στ) δύο αστρικές πυξίδες για τον προσανα-
τολισµό και τον έλεγχο της θέσης του δορυφόρου κάθε µια από τις οποίες αποτελείται από 
δύο φωτογραφικές µηχανές πολύ υψηλής ανάλυσης, και ζ) έναν ψηφιακό µετρητή ιόντων για 
τη µελέτη της κατανοµής τους στην ιονόσφαιρα. Η αποστολή του δορυφόρου CHAMP µπο-
ρεί να χαρακτηριστεί ως επιτυχηµένη, αφού τα δεδοµένα που έχει προσφέρει µέχρι στιγµής 
έχουν οδηγήσει σε γεωδυναµικά µοντέλα µε πολύ καλύτερη ακρίβεια στις αρµονικές µικρού 
βαθµού βελτιώνοντας έτσι τα υπάρχοντα µοντέλα για το πεδίο βαρύτητας. Περισσότερες 
πληροφορίες για τον δορυφόρο CHAMP µπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα του GFZ 
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(http://www.gfz-potsdam.de/pb1/op/champ/index_CHAMP.html) και στους Reigber (1996), 
Reigber et al. (2005a, b). 

3.3.2 Η αποστολή των δορυφόρων GRACE 

Η αποστολή των δορυφόρων GRACE (Gravity Recovery and Climate Experiment) (βλ. Σχ. 
3.6) µπορεί να θεωρηθεί σαν η φυσική συνέχεια της αποστολής του δορυφόρου CHAMP, 
αφού έχει ως κύριο στόχο την βελτίωση της ακρίβεια των αρµονικών µικρής και µεσαίας τά-
ξης αλλά και την παρακολούθηση των διαχρονικών µεταβολών του πεδίου βαρύτητας της 
Γης. Η αποστολή των GRACE είναι µια κοινή προσπάθεια των υπηρεσιών διαστήµατος των 
ΗΠΑ (National Aeronautics and Space Administration – NASA) και της Γερµανίας (Deut-
sches Zentrum für Luft- und Raumfahrt – DLR) ενώ τα ερευνητικά ινστιτούτα που είναι υ-
πεύθυνα για την συλλογή, αξιολόγηση και επεξεργασία των δεδοµένων είναι το Κέντρο ∆ια-
στηµικής Έρευνας (Center for Space Research – CSR) στο πανεπιστήµιο του Τέξας και το 
GFZ. Η δορυφορική αποστολή των GRACE αποτελείται από ένα ζεύγος πανοµοιότυπων δο-
ρυφόρων τους GRACE-A και GRACE-B οι οποίοι πραγµατοποιούν παρατηρήσεις του πεδίου 
βαρύτητας της Γης µε την τεχνική SST-ll, δηλαδή βασίζονται στην µέτρηση των διαφορών 
της µεταξύ τους απόστασης. Οι δορυφόροι εκτοξεύθηκαν στις 17 Μαρτίου του 2002 και ακο-
λουθούν µια σχεδόν κυκλική (e=0.0019994) και σχεδόν πολική τροχιά (i=89.03

o) µε αρχικό 
τροχιακό ύψος 475 km ενώ η αρχική απόσταση µεταξύ τους ήταν 211.4687 km.  Βάσει του 
σχεδιασµού του συστήµατος, ο αναµενόµενος χρόνος ζωής και καλής λειτουργίας του είναι 5 
χρόνια. Στην παρούσα φάση (Ιανουάριος 2006) οι δορυφόροι παραµένουν σε ικανοποιητικό 
υψόµετρο (~467 km), ενώ βάσει των προβλέψεων για την ηλιακή δραστηριότητα, αναµένεται 
στα τέλη του 2010 ή στις αρχές του 2011 οι δορυφόροι GRACE να βρεθούν σε υψόµετρο κά-
τω των 300 km κάτι που θα σηµάνει και το πέρας της αποστολής τους. Πρόσφατα (∆εκέµβρι-
ος 2005) έγινε αλλαγή της θέσης τους, ώστε ο προπορευµένος δορυφόρος να είναι ο GRACE-
B και όχι ο GRACE-A. Αυτή η αλλαγή θέσης πραγµατοποιήθηκε για καθαρά πρακτικούς 
σκοπούς, επειδή η κεραία µικροκυµάτων Ku-band του GRACE-B ήταν στην πρώτη φάση της 
αποστολής εκτεθειµένη στις επιδράσεις του ατοµικού οξυγόνου εξαιτίας της προς τα εµπρός 
κίνησης του δορυφόρου. Αντίθετα η κεραία Ku-band του GRACE-Α ήταν προφυλαγµένη ε-
πειδή «έβλεπε» προς τον δορυφόρο GRACE-B. Η επίδραση αυτή του ατοµικού οξυγόνου ο-
φείλεται στο ότι οι δορυφόροι που βρίσκονται σε χαµηλή τροχιά γύρω από τη Γη ουσιαστικά 
περιστρέφονται µέσα στα ανώτερα στρώµατα της ατµόσφαιρας, όπου η πυκνότητα είναι πολύ 
αραιή αλλά όχι αµελητέα. Σε αυτά τα τροχιακά ύψη η σύνθεση της ατµόσφαιρας αποτελείται 
κατά κύριο λόγο από οξυγόνο σε ατοµική κατάσταση το οποίο προκαλεί οξείδωση στα τοι-
χώµατα των δορυφόρων που κινούνται µέσα σε αυτό (ESA 2005, Reigber et al. 2005b). Μετά 
την αλλαγή της θέσης των δορυφόρων GRACE η µεταξύ τους απόσταση είναι 170 km και 
αυξάνεται µε ένα ρυθµό 0.5 km/ηµέρα. Με την ευκαιρία της πολύ κοντινής απόστασης των 
δορυφόρων, και µέχρι να αποκτήσουν πάλι µια µέση απόσταση ~200 km, θα πραγµατοποιη-
θούν µετρήσεις πολύ υψηλής διακριτικής ικανότητας για το πεδίο βαρύτητας. 

Όπως περιγράφηκε και παραπάνω, η αποστολή των δορυφόρων GRACE βασίζεται στην τε-
χνική SST-ll (η παρατήρηση των δορυφόρων GPS και GLONASS γίνεται µε την τεχνική 
SST-hl) για παρατήρηση του πεδίου βαρύτητας οπότε και φέρει ανάλογο εξοπλισµό. Τα επι-
στηµονικά όργανα των δορυφόρων GRACE περιλαµβάνουν: α) το σύστηµα µέτρησης απο-
στάσεων στην περιοχή των µικροκυµάτων (Ku-band) για την µέτρηση των αλλαγών στην α-
πόσταση ανάµεσα στους δύο δορυφόρους µε ακρίβεια 1 µm/s, β) ένα ηλεκτροστατικό επιτα-
χυνσιόµετρο για την µέτρηση των επιδράσεων όλων των µη-βαρυτικών δυνάµεων όπως της 
ατµοσφαιρικής έλξης, της πίεσης της ηλιακής ακτινοβολίας και της ώθησης που προκαλείται 
κατά τη διάρκεια διορθώσεων στην τροχιά µε το αντίστοιχο σύστηµα ελέγχου της, γ) ένα δε-
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Σχήµα 3.6: Οι δορυφόροι GRACE (CSR). 

κτη GPS µε δεκαέξι κανάλια για παρατήρηση των δορυφόρων των συστηµάτων GPS και 
GLONASS, από τα οποία τα δώδεκα χρησιµοποιούνται για τον προσδιορισµό θέσης και τα 
τέσσερα για προσδιορισµό των ατµοσφαιρικών επιδράσεων, δ) έναν τετραεδρικό ανακλαστή-
ρα Laser, όµοιο µε αυτόν του CHAMP, προκειµένου να επιτρέπονται παρατηρήσεις SLR 
(Satellite Laser Ranging) από τους σταθµούς παρακολούθησης, ε) µια αστρική πυξίδα για τον 
προσανατολισµό και τον έλεγχο της θέσης του δορυφόρου που αποτελείται από δύο φωτο-
γραφικές µηχανές πολύ υψηλής ανάλυσης, στ) έναν αισθητήρα για τον χονδρικό προσδιορι-
σµό της θέσης Ηλίου-Γης, ζ) έναν ταλαντωτή αναφοράς για την παραγωγή της βασικής συ-
χνότητας (Ku) του συστήµατος µέτρησης της απόστασης ανάµεσα στους δύο δορυφόρους, 
και η) µια διάταξη για τον υπολογισµό και την διατήρηση του κέντρου µάζας του δορυφόρου. 
Η αποστολή των δορυφόρων GRACE είναι ιδιαίτερα επιτυχής και έχει συµβάλει στην αύξη-
ση της ακρίβειας προσδιορισµού των αρµονικών χαµηλής και µεσαίας τάξης, καθώς και στην 
παρακολούθηση των διαχρονικών µεταβολών του πεδίου βαρύτητας. Ειδικά ο συνδυασµός 
δεδοµένων των δορυφόρων GRACE µε αυτά του CHAMP (ο οποίος προσφέρει, όπως προ-
κύπτει από τα αριθµητικά παραδείγµατα, µεγαλύτερη ακρίβεια για τις αρµονικές µέχρι βαθµό 
n=~6-8) έχει οδηγήσει σε γεωδυναµικά µοντέλα µε συνολικό σφάλµα στα υψόµετρα του γεω-
ειδούς ~10 cm για n=90. Περισσότερες πληροφορίες για τους δορυφόρους GRACE µπορούν 
να αναζητηθούν στις ιστοσελίδες του CSR (http://www.csr.utexas. edu/grace/) και του GFZ 
(http://www.gfz-potsdam.de/pb1/op/grace/index_GRACE.html) καθώς και στους Reigber et 
al. (2005b), Tapley et al. (2003, 2004). 

3.3.3 Η αποστολή του GOCE 

Η αποστολή του δορυφόρου GOCE (βλ. Σχ. 3.7), είναι η τελευταία στην σειρά των αποστο-
λών για την παρατήρηση του πεδίου βαρύτητας από το διάστηµα που πρόκειται να τεθεί σε 
τροχιά τον Ιούλιο του 2006 υπό την ευθύνη της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας ∆ιαστήµατος (Euro-
pean Space Agency – ESA). Ο GOCE είναι ο πρώτος δορυφόρος που πρόκειται να εφαρµόσει 
την τεχνική της δορυφορικής βαθµιδοµετρίας (SGG) και τα αποτελέσµατά του αναµένεται να 
δώσουν καινούριες πληροφορίες για τις υψηλές συχνότητες του πεδίου βαρύτητας της Γης µε 
ακρίβεια καλύτερη του ±1 cm µέχρι και n=250 (~80 km  µισό µήκος κύµατος). Ο δορυφόρος 
θα τεθεί σε τροχιά ηλιοσύγχρονη (sun-synchronous orbit) αυγής-σκότους (dawn-dusk) που θα 
είναι σχεδόν κυκλική (e≤0.0045) και µε κλίση i=96.5

o. Θα τεθεί στο πολύ χαµηλό, σε σχέση 
µε τους υπόλοιπους δορυφόρους, ύψος των 250 km και η αποστολή του θα έχει µια (προ-
γραµµατιζόµενη) διάρκεια περίπου δύο χρόνων. Ένα χαρακτηριστικό όλων των δορυφόρων 
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Σχήµα 3.7: Ο δορυφόρος GOCE (ESA). 

που τίθενται σε ηλιοσύγχρονη τροχιά και σε τόσο χαµηλό ύψος, είναι η ύπαρξη εκλείψεων. 
Αυτές έχουν ανεπιθύµητες παρενέργειες στον δορυφόρο, στα συστήµατά και την λειτουργία 
τους εξαιτίας των θερµοελαστικών διαταραχών στις σκιασµένες περιοχές και των ιδιαίτερα 
υψηλών απαιτήσεων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας των προωθητήρων ιόντων που έχει 
ο δορυφόρος. Βάσει των εκλείψεων αυτών έχουν καθοριστεί και οι φάσεις µετρήσεων του 
δορυφόρου ως εξής:  

α) η εκτόξευση θα γίνει αρχικά σε ένα ύψος µεγαλύτερο του επιθυµητού (~270 km) 
επειδή ο δορυφόρος θα εκτοξευθεί σε περίοδο έκλειψης που θα διαρκέσει 90 ηµέ-
ρες. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου ο δορυφόρος θα αφεθεί σε ελεύθερη τρο-
χιά ώστε να κατέλθει στο φυσικό του ύψος των ~250 km. Παράλληλα θα εκτελού-
νται και οι προγραµµατισµένες εργασίες της φάσης εντολών προς τον δορυφόρο 
(commissioning phase) από το κέντρο ελέγχου που περιλαµβάνουν για παράδειγµα 
την έναρξη λειτουργίας των συστηµάτων του δορυφόρου, την εγκατάσταση και έ-
ναρξη της επικοινωνίας µε αυτόν, κ.λπ.  

β) Με το πέρας της έκλειψης θα γίνουν άµεσα οι διαδικασίες βαθµονόµησης του βαθ-
µιδοµέτρου και όλων των άλλων επιστηµονικών οργάνων, προκειµένου να ξεκινή-
σει η πρώτη φάση παρατηρήσεων του δορυφόρου, που συµπίπτει µε την έναρξη του 
επιστηµονικού µέρους της αποστολής. Κατά την πρώτη φάση µετρήσεων που θα δι-
αρκέσει έξι µήνες, µεσολαβεί µια έκλειψη µικρής διάρκειας 35 ηµερών, κατά την 
οποία οι µετρήσεις θα συνεχιστούν κανονικά.  

γ) Αµέσως µετά ο δορυφόρος θα µπει σε κατάσταση νάρκης όπου όλα τα όργανα θα 
υπολειτουργούν, πέρα από αυτά που σχετίζονται µε τις επικοινωνίες, τον προσδιο-
ρισµό της θέσης και την κίνησή του. Η περίοδος αυτή θα κρατήσει 135 ηµέρες και 
στη διάρκειά της ο δορυφόρος θα αλλάξει ύψος περιστροφής ανερχόµενος στα 
~260 km. Αυτό θα πραγµατοποιηθεί µε την χρήση του προωθητήρα ιόντων ο ο-
ποίος θα σταµατήσει να λειτουργεί του όταν ο δορυφόρος φτάσει στο επιθυµητό 
ύψος. Με την παύση της λειτουργίας του κινητήρα, ο δορυφόρος θα αρχίσει την 
σταδιακή µείωση του ύψους του, ώστε στην επόµενη φάση παρατηρήσεων (βλ. βή-
µα δ) παρακάτω) να βρίσκεται σε υψόµετρο 240 km.  
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δ) Με το πέρας αυτής της περιόδου µεγάλης έκλειψης θα πραγµατοποιηθεί εκ νέου η 
βαθµονόµηση των οργάνων του δορυφόρου προκειµένου να ξεκινήσει η δεύτερη 

φάση παρατηρήσεων. Αυτή θα διαρκέσει και πάλι έξι µήνες ενώ θα µεσολαβήσει 
ακόµη µια µικρή περίοδος έκλειψης 35 ηµερών όπου τα όργανα του δορυφόρου θα 
λειτουργούν κανονικά. Με το πέρας και αυτής της φάσης ο δορυφόρος θα βρίσκε-
ται σε τροχιά για είκοσι µήνες, που οριοθετούν και το προσδόκιµο λειτουργίας του 
που είναι δύο χρόνια. Η περίοδος λειτουργίας του GOCE εξαρτάται αποκλειστικά 
από τα διαθέσιµα αναλώσιµα και από τον ρυθµό εξασθένισης των προωθητήρων 
ιόντων που θα έχει. Η προγραµµατισµένη, µε ένα περιθώριο 50% πάνω από το κα-
νονικό, διάρκεια των προωθητήρων εξασφαλίζει διάστηµα 2.3 χρόνων (20000 ω-
ρών) για τον δορυφόρο GOCE.  

Τα επιστηµονικά όργανα του δορυφόρου GOCE περιλαµβάνουν: α) ένα βαρυτηµετρικό βαθ-
µιδόµετρο που θα αποτελείται συνολικά από έξι επιταχυνσιόµετρα (δύο ανά διεύθυνση) τα 
οποία θα µετρούν τις επιταχύνσεις µε ένα επίπεδο θορύβου καλύτερο από ±3 mE (1 mE = 1 
milli-Eötvos = 10-12 s-2), β) ένα δέκτη GPS µε δώδεκα κανάλια για παρατήρηση των δορυφό-
ρων των συστηµάτων GPS και GLONASS για τον προσδιορισµό θέσης, γ) έναν τετραεδρικό 
ανακλαστήρα Laser, όµοιο µε αυτόν του CHAMP, προκειµένου να επιτρέπονται παρατηρή-
σεις SLR (Satellite Laser Ranging) από τους σταθµούς παρακολούθησης, δ) έναν αισθητήρα 
παρακολούθησης των ατµοσφαιρικών επιδράσεων και των επιδράσεων της ακτινοβολίας, ε) 
δύο προωθητήρες ιόντων για τον έλεγχο της τροχιάς και του ύψους του δορυφόρου, και στ) 
τέσσερις κρυογονικούς προωθητήρες για τον έλεγχο των περιστροφικών και γωνιακών κινή-
σεων του δορυφόρου αλλά και για την βαθµονόµηση των οργάνων του. Για την επεξεργασία 
των παρατηρήσεων του δορυφόρου GOCE έχουν προταθεί δύο βασικές µεθοδολογίες, µια 
που ακολουθεί την ανάλυση των δεδοµένων µε βάση τον χρόνο (time-wise approach) και µια 
δεύτερη που ακολουθεί την ανάλυση των δεδοµένων µε βάση τον χώρο (space-wise ap-
proach) (Albertella et al. 1999, 2002; Rummel et al 1993, 1995). 

Οι παρατηρήσεις του δορυφόρου GOCE αναµένεται να αυξήσουν την ακρίβεια προσδιορι-
σµού των µεσαίων και υψηλών αρµονικών (n>50-60) καθώς και να συµβάλλουν αποφασιστι-
κά στην αύξηση της χωρικής διακριτικής ικανότητας µε την οποία παρατηρούµε το πεδίο βα-
ρύτητας. Το αθροιστικό σφάλµα στα υψόµετρα του γεωειδούς που θα προκύψουν από τα δε-
δοµένα του GOCE αναµένεται να είναι της τάξης του 1 cm για βαθµούς ανάπτυξης µέχρι 
n=250-260 που µεταφράζεται σε ~80-76 km (µισό µήκος κύµατος). Πρέπει να τονιστεί ότι οι 
απαιτήσεις από την αποστολή του GOCE είναι να αυξήσει την ακρίβεια προσδιορισµού των 
µεσαίων και υψηλών αρµονικών καθώς και την διακριτική ικανότητα των µοντέλων ενώ δεν 
αναµένεται να αυξήσει την ακρίβεια των αρµονικών µικρής και µεσαίας τάξης (τουλάχιστον 
µέχρι n=~50). Αυτό προέκυψε από µελέτες προσοµοίωσης των συναρτήσεων πυκνότητας 
φάσµατος των σφαλµάτων (βλ. Σχ. 3.8) που αναµένονται από κάθε µια από τις τρεις τεχνικές 
παρατήρησης του πεδίου βαρύτητας από το διάστηµα, δηλαδή των τεχνικών SST-hl, SST-ll 
και SGG που χρησιµοποιούν οι δορυφόροι CHAMP, GRACE και GOCE αντίστοιχα. Στο 
Σχήµα 3.8 µε GMs αναπαριστώνται τα µέχρι πρότινος διαθέσιµα γεωδυναµικά µοντέλα και 
µε Kaula οι αναµενόµενοι συντελεστές µεταβλητότητας σφάλµατα όπως προκύπτουν από τον 
νόµο του Kaula (βλ. Εξ. 2.82). Από το Σχ. 3.8 φαίνεται ότι η συµβολή του δορυφόρου 
CHAMP αναµένεται στις αρµονικές πολύ χαµηλού βαθµού όπου θα βελτιώσει την ακρίβειά 
τους αλλά και θα συµβάλλει στην επίλυση της συσχέτισης των αρµονικών συντελεστών. Ο 
δορυφόρος GRACE θα συµβάλλει στον προσδιορισµό των αρµονικών µέχρι βαθµό περίπου 
n=50-60, όπου η καµπύλη του τέµνεται από αυτήν του GOCE. Αυτό είναι αναµενόµενο, δη-
λαδή οι αποστολές που χρησιµοποιούν την τεχνική SST-ll, εφόσον έχουν διάρκεια κάποιων 
χρόνων, είναι κατάλληλες στο να µελετούν τις διαχρονικές µεταβολές του πεδίου βαρύτητας 
στις χαµηλές και µεσαίες συχνότητες. Αντίθετα, οι αποστολές που βασίζονται στη βαθµιδο-
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µετρία υπερτερούν στην επίτευξη υψηλής διακριτικής ικανότητας και για τον λόγο αυτό δεν 
είναι αναγκαίο να έχουν µεγάλη διάρκεια. Ώς γενικός κανόνας ισχύει ότι η αύξηση της µε-
τρητικής ακρίβειας ή η µείωση του υψοµέτρου πτήσης αντιστοιχούν χονδρικά σε µια µετατό-
πιση του φάσµατος των σφαλµάτων κατά τον κατακόρυφο άξονα. Η διαφορά στην διακριτική 
ικανότητα που επιτυγχάνεται µε τις τεχνικές SST-ll και SGG οφείλεται στην µεγάλη κλίση 
της καµπύλης των σφαλµάτων της πρώτης, που δεν επιτρέπει την επίτευξη µεγάλης διακριτι-
κής ικανότητας. Αντιθέτως, στην περίπτωση του GOCE η καµπύλη αυτή είναι πολύ πιο οµα-
λή, παρουσιάζει µια κοίλη οµαλή περιοχή που εκτείνεται µέχρι n=~100, επιτρέποντας έτσι 
την επίλυση/προσδιορισµό αρµονικών υψηλότερης τάξης. Ένα τελικό συµπέρασµα είναι ότι 
οι τρεις αποστολές και ιδιαίτερα αυτές των GRACE και GOCE είναι αλληλοσυµπληρούµενες 
και µόνο ο συνδυασµός των δεδοµένων τους µπορεί να οδηγήσει σε γεωδυναµικά µοντέλα 
που θα δίνουν αθροιστικά σφάλµατα στα υψόµετρα του γεωειδούς καλύτερα από ±1 cm. 

 
Σχήµα 3.8: Συντελεστές µεταβλητότητας σφάλµατος ανά αρµονικό βαθµό των συντελεστών των γεωδυναµικών 

µοντέλων που θα προκύψουν από τις τεχνικές SST-hl, SST-ll, και SGG. (Σχήµα από ESA (1999a)) 

Αξίζει ακόµη να αναφερθεί συνοπτικά το όφελος που θα έχουν οι γεωεπιστήµες στο σύνολό 
τους από την αποστολή του δορυφόρου GOCE. Σηµαντικό όφελος θα έχουν οι επιστήµες της 
γεωλογίας, της γεωφυσικής και της σεισµολογίας. Αν και φαινοµενικά το πεδίο βαρύτητας 
της Γης αποτελεί για τις επιστήµες αυτές µια περιφερειακή ποσότητα, εντούτοις δίνει µια 
τρισδιάστατη εικόνα της κατανοµής των µαζών και µεταβολών της πυκνότητας στην λιθό-
σφαιρα και στον ανώτερο µανδύα οπότε µπορεί να συνδυαστεί µε δεδοµένα σεισµικής τοµο-
γραφίας, κατανοµής και ανωµαλιών πυκνοτήτων, και γεωφυσικής διασκόπησης προκειµένου 
να προκύψει µια πληρέστερη εικόνα του εσωτερικού της Γης. Οι µεταβολές στην πυκνότητα 
σχετίζονται άµεσα µε το πεδίο βαρύτητας αφού οι ανωµαλίες βαρύτητας προκύπτουν από δι-
αφορές στην κατανοµή των µαζών και των πυκνοτήτων. Η γνώση των ανωµαλιών των πυ-
κνοτήτων µπορεί µε τον τρόπο αυτό να δώσει νέα ώθηση στην µελέτη και τον προσδιορισµό 
των ζωνών διάρρηξης των τεκτονικών πλακών, της µορφολογίας του πυθµένα των θαλασ-
σών, των υποθαλάσσιων οροσειρών και λεκανών και της κίνησης των πλακών. Ακόµη ανα-
µένεται συνεισφορά στην κατανόηση των µηχανισµών γένεσης των σεισµών, που αποτελεί 
βασική επιδίωξη της γεωφυσικής. Όλες αυτές οι εφαρµογές και οι απαιτήσεις τους σε ακρί-
βεια και διακριτική ικανότητα παρουσιάζονται στο Σχ. 3.9 σε σχέση µε τα αναµενόµενα απο-
τελέσµατα του GOCE.  
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Σχήµα 3.9: Η συνεισφορά του GOCE στις επιστήµες της γεωλογίας, γεωφυσικής και σεισµολογίας. (από ESA 

1996 µετά από τροποποίηση) 

Στην επιστήµη της ωκεανογραφίας ο δορυφόρος GOCE θα έχει ίσως ανάλογη συνεισφορά µε 
τις αλτιµετρικές αποστολές των δορυφόρων GEOSAT, ERS1/2, T/P, JASON-1, GFO και 
ENVISAT. Αυτό προκύπτει εύκολα από τη σχέση γεωδαισίας και ωκεανογραφίας στις θα-
λάσσιες περιοχές, καθώς η γεωδαισία χρειάζεται µοντέλα του σχεδόν στάσιµου µέρους της 
θαλάσσιας τοπογραφίας για τον προσδιορισµό υψοµέτρων του γεωειδούς από αλτιµετρικές 
παρατηρήσεις ενώ η ωκεανογραφία απαιτεί µοντέλα θαλάσσιου γεωειδούς µε ακρίβεια ±1 cm 
ώστε να προσδιοριστούν µοντέλα της θαλάσσιας τοπογραφίας και από αυτά η ωκεάνια κυ-
κλοφορία (βλ. 4ο Κεφάλαιο). Με δεδοµένο λοιπόν ότι τα µοντέλα του γεωειδούς που θα προ-
κύψουν από τον δορυφόρο GOCE  θα έχουν ακρίβεια καλύτερη του ±1 cm για µήκη κύµατος 
της τάξης των 150-160 km (πλήρες µήκος κύµατος) προκύπτει ότι ο συνδυασµός τους µε αλ-
τιµετρικές παρατηρήσεις θα οδηγήσει στην αποτύπωση του µεγέθους και της διεύθυνσης ό-
λων των ωκεάνιων ρευµάτων, από το πιο µεγάλα και ισχυρά όπως το Kuroshio, το Gulf 
Stream (ρεύµα του κόλπου), και το Παραπόλειο Ρεύµα της Ανταρκτικής (Antarctic Circum-
polar Current), ως τα πιο ασθενή παραθαλάσσια ρεύµατα και τα ρεύµατα µεγάλου βάθους. 
Τέλος, τα δεδοµένα του GOCE θα αποτελέσουν ένα ακόµη σήµα εισόδου σε µοντέλα αφο-
µοίωσης (assimilation) µε προφανείς εφαρµογές στην φυσική ωκεανογραφία. Όλες αυτές οι 
εφαρµογές και οι απαιτήσεις τους σε ακρίβεια και διακριτική ικανότητα παρουσιάζονται στο 
Σχ. 3.10 σε σχέση µε τα αναµενόµενα αποτελέσµατα του GOCE. 

Τέλος, για την γεωδαισία η αποστολή του GOCE µπορεί να χαρακτηριστεί ως η απαρχή µιας 
νέας εποχής, καθώς επιστηµονικές επιδιώξεις δεκαετιών θα µπορούν πλέον να πραγµατοποι-
ηθούν. Κατ’ αρχήν σε περιοχές όπως στην Βόρειο Αµερική, την Ευρώπη, την Αυστραλία και 
την Ιαπωνία όπου υπάρχουν ήδη τοπικά ή/και περιφερειακά µοντέλα γεωειδούς υψηλής α-
κρίβειας και διακριτικής ικανότητας τα αποτελέσµατα που θα προκύψουν από τον GOCE θα 
καταστήσουν εφικτή την χωροστάθµηση µε GPS, την ενοποίηση των κατακόρυφων συστη-
µάτων αναφοράς και την πλοήγηση µε αδρανειακά συστήµατα. Στις περιοχές όπου δεν υπάρ-
χουν µοντέλα γεωειδούς ή όπου οι υφιστάµενες λύσεις παρουσιάζουν χονδροειδή σφάλµατα 
και µεγάλες διαφορές στάθµης, τα δεδοµένα από την αποστολή του GOCE θα συµβάλλουν 
στην αποµάκρυνση µεγάλου µέρους των σφαλµάτων αυτών και στην βελτιστοποίηση των 
µοντέλων γεωειδούς. Επίσης, συνεισφορά θα υπάρχει και στον προσδιορισµό των δορυφορι-
κών τροχιών, οι οποίες πλέον θα υπολογίζονται µε µεγαλύτερη ακρίβεια αφού οι επιδράσεις
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Σχήµα 3.10: Η συνεισφορά του GOCE στην ωκεανογραφία. (από ESA 1996 µετά από τροποποίηση) 

της βαρυτικής έλξης και τα σφάλµατα που αυτή εισάγει θα είναι στο µεγαλύτερο ποσοστό 
τους προσδιορίσηµα. Τέλος, η παρακολούθηση των µεταβολών της στάθµης της θάλασσας, η 
µελέτη του ισοζυγίου του νερού ανάµεσα στους παγετώνες, τους ωκεανούς και τους ηπειρω-
τικούς υδάτινους ταµιευτήρες και η πρόγνωση και παρακολούθηση κλιµατικών φαινοµένων 
όπως το El Niño και η La Niña, θα µπορούν πλέον να γίνονται µε πολύ µεγαλύτερη ακρίβεια 
και χωρική διακριτική ικανότητα. Όλες αυτές οι εφαρµογές και οι απαιτήσεις τους σε ακρί-
βεια και διακριτική ικανότητα παρουσιάζονται στο Σχ. 3.11 σε σχέση µε τα αναµενόµενα α-
ποτελέσµατα του GOCE. Περισσότερες πληροφορίες για τον δορυφόρο GOCE µπορούν να 
αναζητηθούν στις ιστοσελίδες της ESA (http://www.esa.int/export/ esaLP/goce.html) καθώς 
και σε διάφορες ερευνητικές εργασίες (π.χ., Albertella et al 1999, 2002; Arabelos and 
Tscherning 2001; Drinkwater et al 2003; ESA 1996, 1998a, b, c, 1999a, b; Koop et al 2002; 
Rebhan et al 2000; Rummel et al 2000, 2002; Sünkel 2002; Tscherning 2001; Tscherning et al 
2001; Visser and van den IJssel 2000). 

3.4 Σφαιρικές αρµονικές και στατιστική ανάλυση του πεδίου βαρύτητας 

3.4.1 Ανάπτυξη των βασικών µεγεθών της βαρύτητας σε σφαιρικές αρµονικές 

Τα αποτελέσµατα των νέων δορυφορικών αποστολών (CHAMP, GRACE και GOCE) είναι 
διαθέσιµα (συνήθως) ως αναπτύγµατα σε σφαιρικές αρµονικές του διαταρακτικού δυναµικού 
(disturbing potential) της βαρύτητας. Ένα τέτοιο µοντέλο περιγράφει τη δοµή (αρµονικές συ-
νιστώσες – harmonic coefficients) και τα στατιστικά χαρακτηριστικά (σφάλµατα των αρµονι-
κών συνιστωσών – harmonic coefficient errors) του πεδίου βαρύτητας. Από τις συνιστώσες 
των γεωδυναµικών µοντέλων µπορεί να υπολογιστεί το διαταρακτικό δυναµικό σε κάθε ση-
µείο της επιφάνειας της Γης όπου όλα τα παράγωγα µεγέθη της βαρύτητας θεωρούνται αρ-
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Σχήµα 3.11: Η συνεισφορά του GOCE στη γεωδαισία. (από ESA 1996 µετά από τροποποίηση) 

µονικές συναρτήσεις. Έτσι, τα διαταρακτικό δυναµικό Τ σε κάποιο σηµείο της γήινης επιφά-
νειας µε γεωγραφικές συντεταγµένες φ και λ και πολική απόσταση r θα είναι (Heiskanen and 
Moritz 1967) 
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όπου V και V′ είναι το πραγµατικό και κανονικό δυναµικό έλξης, U είναι το κανονικό δυνα-
µικό του ελλειψοειδούς αναφοράς που χρησιµοποιείται µε µάζα Μ′, δυναµικό Uo και µεγάλο 
ηµιάξονα a, M (M=M′+δΜ) είναι η µάζα της Γης, Φ είναι το φυγόκεντρο δυναµικό, W είναι 
το δυναµικό της βαρύτητας, Jnm και Knm είναι οι συντελεστές ανάπτυξης του δυναµικού έλξης 
της Γης, nm nmJ , K′ ′  είναι οι συντελεστές ανάπτυξης του δυναµικού έλξης του ΕΕΠ και 

Pnm(cosθ) είναι οι γενικευµένες συναρτήσεις του Legendre. Αν θεωρήσουµε ότι η µάζα του 
ελλειψοειδούς αναφοράς Μ′ ταυτίζεται µε αυτή της Γης Μ (η αρχική τιµή του βαθµού ανά-
πτυξης n=2) τότε έχουµε 
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Άν αντί των συντελεστών δJnm και δΚnm χρησιµοποιήσουµε τους κανονικοποιηµένους συντε-
λεστές * *

nm nm nmC ,S S=  προκύπτουν οι τελικές σχέσεις ανάπτυξης του διαταρακτικού δυναµι-

κού  
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Από τη σχέση του Bruns και βασική εξίσωση της Φυσικής Γεωδαισίας προκύπτουν και τα 
αντίστοιχα αναπτύγµατα για τα υψόµετρα του γεωειδούς και τις ανωµαλίες βαρύτητας 
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Οι σχέσεις (3.5)-(3.7) αποτελούν τα αναπτύγµατα των βασικών µεγεθών του πεδίου βαρύτη-
τας σε σφαιρικές αρµονικές. Προκειµένου να καθοριστεί ο µέγιστος βαθµός ανάπτυξης ενός 
µοντέλου, πρέπει να ελεγχθεί η διακριτική ικανότητα των διαθέσιµων δεδοµένων. Έτσι ο µέ-
γιστος βαθµός ανάπτυξης nmax προκύπτει από την εξής σχέση 

max

180
n

φ
=

∆
 (3.8) 

όπου ∆φ είναι η διακριτική ικανότητα των δεδοµένων. Για παράδειγµα η διακριτική ικανότη-
τα των δεδοµένων που χρησιµοποιήθηκαν για τον υπολογισµό του γεωδυναµικού µοντέλου 
EGM96 (Earth Gravity Model 1996) ήταν 50 km ή ≅0.5ο, οπότε ο µέγιστος βαθµός ανάπτυ-
ξής του είναι 

maxn 360=  (3.9) 

Η διακριτική ικανότητα του κάθε µοντέλου καθορίζεται στη συνέχεια από το µέγιστο βαθµό 
ανάπτυξής του και το θεώρηµα του Nyquist (συχνότητα αποκοπής Nyquist), µε βάση τη σχέ-
ση 

max

2 180
2

n

⋅′ ′∆φ = ⇒ ∆φ = ∆φ  (3.10) 

οπότε η διακριτική ικανότητα του προαναφερθέντος µοντέλου EGM96 είναι 1ο ή ≅100 km. 

3.4.2 Υπολογισµός των στατιστικών χαρακτηριστικών γεωδυναµικών µοντέλων  

Τα γεωδυναµικά µοντέλα που περιγράφουν το πεδίο βαρύτητας της Γης περιλαµβάνουν τους 
συντελεστές ανάπτυξης σε σφαιρικές αρµονικές ( *

nm nmC ,S ) και τις ακρίβειες προσδιορισµού 

των συντελεστών αυτών για κάθε βαθµό και τάξη ανάπτυξης *
nm nmC S

,σ σ . Με βάση αυτά µπο-

ρούν να υπολογιστούν οι συντελεστές µεταβλητότητας (degree variances) και συντελεστές 
µεταβλητότητας σφάλµατος (error degree variances) του γεωδυναµικού µοντέλου. Από τους 
πρώτους, οι οποίοι δίνουν στην ουσία µια εικόνα του φάσµατος του πεδίου βαρύτητας όπως 
αυτό περιγράφεται από το κάθε γεωδυναµικό µοντέλο, µπορούµε να εξάγουµε χρήσιµα συ-
µπεράσµατα σχετικά µε τη δύναµη του σήµατος της βαρύτητας (signal power) και το ποσο-
στό του σήµατος που περιλαµβάνεται σε κάθε βαθµό ανάπτυξης είτε µεµονωµένα είτε αθροι-
στικά (cumulatively). Από τους συντελεστές µεταβλητότητας σφάλµατος µπορούµε να συ-
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µπεράνουµε σχετικά µε την ακρίβεια που προσφέρει το κάθε µοντέλο για κάθε βαθµό ανά-
πτυξης ή αθροιστικά.  

Ας θεωρήσουµε ότι έχουµε στη διάθεσή µας κάποιο γεωδυναµικό µοντέλο που έχει µέγιστο 
βαθµό ανάπτυξης nmax και είναι διαθέσιµο σε µορφή σφαιρικών αρµονικών µε συντελεστές 

*
nm nmC ,S  και σφάλµατα των συντελεστών *

nm nmC S
,ε ε  για τους συντελεστές βαθµού n και τάξης 

m. Τότε οι συντελεστές µεταβλητότητας και οι συντελεστές µεταβλητότητας σφάλµατος του 
διαταρακτικού δυναµικού θα δίνονται από τις σχέσεις (βλ. και Εξ. 2.78, 2.82): 
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Έχοντας υπολογίσει τις παραπάνω ποσότητες για το διαταρακτικό δυναµικό µπορούµε, χρη-
σιµοποιώντας τη θεµελιώδη εξίσωση της φυσικής γεωδαισίας και το θεώρηµα του Bruns, να 
τις υπολογίσουµε και για τις ανωµαλίες βαρύτητας και τα υψόµετρα του γεωειδούς αντίστοι-
χα. Στην περίπτωση των ανωµαλιών βαρύτητας οι συντελεστές ονοµάζονται συντελεστές µε-
ταβλητότητας ανωµαλιών βαρύτητας (anomaly degree variances) και συντελεστές µεταβλη-
τότητας σφάλµατος ανωµαλιών βαρύτητας (error anomaly degree variances) και δίνονται από 
τις σχέσεις  
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ενώ στην περίπτωση των υψοµέτρων του γεωειδούς ορίζονται αντίστοιχα οι συντελεστές µε-
ταβλητότητας υψοµέτρων του γεωειδούς (geoid degree variances) και οι συντελεστές µετα-
βλητότητας σφάλµατος των υψοµέτρων του γεωειδούς (error geoid degree variances) και δί-
νονται από τις σχέσεις 
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Σε περίπτωση που πρόκειται να συγκριθούν διάφορα γεωδυναµικά µοντέλα, καθένα από τα 
οποία χρησιµοποιεί και διαφορετικό ελλειψοειδές αναφοράς, είναι χρήσιµο οι παραπάνω συ-
ντελεστές να αναφέρονται στην επιφάνεια µιας σφαίρας ακτίνας R έτσι ώστε να είναι συγκρί-
σιµοι µεταξύ τους. Προκειµένου να γίνει αυτό αρκεί να πραγµατοποιήσουµε µια αλλαγή κλί-
µακας σε κάθε µια από τις παραπάνω ποσότητες. Έτσι οι συντελεστές προκύπτουν από τις 
εξής σχέσεις 
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α) για το διαταρακτικό δυναµικό:  
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β) για τις ανωµαλίες της βαρύτητας: 
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γ) για τα υψόµετρα του γεωειδούς: 
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3.5 Αριθµητικές εφαρµογές µε γεωδυναµικά µοντέλα από τις νέες αποστολές 

3.5.1 Στατιστικά χαρακτηριστικά γεωδυναµικών µοντέλων από τις αποστολές 

CHAMP και GRACE 

Στα πλαίσια των αριθµητικών εφαρµογών υπολογίστηκαν τα φάσµατα διάφορων γεωδυναµι-
κών µοντέλων καθώς και τα υψόµετρα του γεωειδούς που καθένα παρέχει για µια περιοχή 
µελέτης µε όρια 33ο ≤ φ ≤ 45ο και 19ο ≤ λ ≤ 30ο. Τα γεωδυναµικά µοντέλα που χρησιµοποιή-
θηκαν και τα χαρακτηριστικά αυτών δίνονται στον Πίνακα 3.1. Από αυτά, τα EGM96 και 
GGM01C είναι µοντέλα συνδυασµού ενώ τα υπόλοιπα βασίζονται µόνο σε δορυφορικά δε-
δοµένα. Τα δορυφορικά δεδοµένα στα παλιά µοντέλα όπως το EGM96S προέρχονται από ε-
πίγειες παρατηρήσεις προς δορυφόρους που περιστρέφονται γύρω από τη Γη. Στα πιο νέα µο-
ντέλα, τα δεδοµένα αυτά αναφέρονται σε παρατηρήσεις hi-low µεταξύ δορυφόρων GPS και 
των CHAMP και GRACE, καθώς και σε µετρήσεις των επιταχυνσιοµέτρων των δορυφόρων 
αυτών. 

Στο Σχήµα 3.12 δίνονται οι συντελεστές µεταβλητότητας των υψοµέτρων του γεωειδούς και 
του σφάλµατος αυτών όπως υπολογίστηκαν από τα παραπάνω γεωδυναµικά µοντέλα. Τόσο 
το σήµα όσο και τα σφάλµατα των υψοµέτρων του γεωειδούς έχουν υπολογιστεί βάσει των 
προηγούµενων σχέσεων για κάθε ένα βαθµό ξεχωριστά. Από το σχήµα προκύπτει ότι το σήµα 
του GGM01C έχει την ίδια ισχύ µε το EGM96 µέχρι και το µέγιστο βαθµό ανάπτυξής του 
(n=200), διατηρεί πλήρη ισχύ σήµατος µέχρι και βαθµό n=112 ενώ το σφάλµα του είναι 
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Πίνακας 3.1. ∆ιαθέσιµα γεωδυναµικά µοντέλα και χαρακτηριστικά 

ΜΟΝΤΕΛΟ ΒΑΘΜΟΣ Α-
ΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Ι∆ΡΥΜΑ ΥΠΟΛΟ-
ΓΙΣΜΟΥ 

∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΈΤΟΣ 

EGM96 360 NIMA, NASA-GSC ∆ορυφορικές τροχιές, αλτιµετρία, βα-
ρύτητα,  τοπογραφία 

1996 

EGM96S 70 NIMA, NASA-GSC ∆ορυφορικές τροχιές, αλτιµετρία, βα-
ρύτητα,  τοπογραφία 

1996 

EIGEN2 120 GFZ ∆εδοµένα του δορυφόρου CHAMP 
(GPS SST, επιταχυνσιόµετρο) 09/2000-
12/2000 και 09/2001-12/2001 

2002 

EIGEN3p 120 GFZ ∆εδοµένα του δορυφόρου CHAMP 
(GPS SST, επιταχυνσιόµετρο) 07/2000-
06/2003 

2003 

UCPH2003 90 University of Copen-
hagen 

∆εδοµένα του δορυφόρου CHAMP 
(GPS SST, επιταχυνσιόµετρο) 08/2001-
??/2003 

2003 

GRACE01S 140 GFZ 39 ηµέρες δεδοµένων των δορυφόρων 
GRACE (08/2002 και 11/2002) 

2003 

GGM01S 120 CSR 111 ηµέρες δεδοµένων των δορυφόρων 
GRACE (04/2002-11/2002) 

2003 

GGM01C 200 CSR 111 ηµέρες δεδοµένων των δορυφόρων 
GRACE (04/2002-11/2002), βαρύτητα, 
αλτιµετρία, δεδοµένα παρακολούθησης 
άλλων δορυφόρων 

2003 

µέχρι και βαθµό ~120 µικρότερο αυτού του EGM96. Η βελτίωση που παρέχει στην ακρίβεια 
(βλ. Σχήµα 3.13) είναι κατά είκοσι περίπου φορές καλύτερη αυτής του EGM96 ενώ όπως 
φαίνεται από τα Σχήµατα 3.14 και 3.15 δίνει ακρίβεια 1 και 10 cm µέχρι n=62 και n=112. Το 
µοντέλο GGM01S διατηρεί πλήρη ισχύ σήµατος µέχρι και βαθµό n=95 ενώ η βελτίωση που 
παρέχει στην ακρίβεια είναι µέχρι και βαθµό n=70 ίδια µε αυτή του GGM01C. Το µοντέλο 
αυτό προσφέρει ακρίβεια 1 cm µέχρι και βαθµό n=52 και ακρίβεια 10 cm µέχρι n=101 (βλ. 
Σχήµα 3.15). Τέλος, το µοντέλο GRACE01S διατηρεί πλήρη ισχύ σήµατος µέχρι και βαθµό 
n=95 ενώ η βελτίωση που παρέχει στην ακρίβεια είναι µέχρι και βαθµό n=70 ίδια µε αυτή του 
GGM01C. Το µοντέλο αυτό προσφέρει ακρίβεια 1 και 10 cm µέχρι βαθµούς n=52 και n=90. 

Όσο αφορά στα µοντέλα που προήλθαν από δεδοµένα του δορυφόρου CHAMP, το EIGEN2 
διατηρεί πλήρη ισχύ σήµατος µέχρι και βαθµό n=30 ενώ η βελτίωση που παρέχει, σε σχέση 
µε το EGM96, στην ακρίβεια είναι κατώτερη αυτής των µοντέλων που χρησιµοποιούν δεδο-
µένα των δορυφόρων GRACE. Έτσι το EIGEN2 προσφέρει βελτιωµένη ακρίβεια κατά περί-
που δύο φορές σε σχέση µε το EGM96, και ακρίβειες 1 και 10 cm µέχρι και βαθµούς  n=20 
και n=39 αντίστοιχα. Το µοντέλο EIGEN3p, που πρέπει να τονιστεί ότι είναι ένα προκαταρ-
κτικό γεωδυναµικό µοντέλο, διατηρεί πλήρη ισχύ σήµατος µέχρι και n=52 ενώ είναι εµφανές 
ότι προσφέρει καλύτερη ακρίβεια από το EIGEN2 κατά περίπου δύο φορές. Η ακρίβεια 1 cm 
επιτυγχάνεται µέχρι και βαθµό n=27 ενώ αυτή των 10 cm µέχρι βαθµό n=56. Τέλος το µοντέ-
λο UCPH2003 του Πανεπιστηµίου της Κοπεγχάγης, διατηρεί πλήρη ισχύ σήµατος µέχρι και 
n=47 ενώ είναι εµφανές ότι από άποψη ακρίβειας είναι µεταξύ των δύο λύσεων του GFZ δη-
λαδή των EIGEN2 και EIGEN3p. Έτσι η ακρίβεια 1 cm επιτυγχάνεται µέχρι και βαθµό n=25 
ενώ αυτή των 10 cm µέχρι βαθµό n=51. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι το καλύτερο µέχρι 
στιγµής µοντέλο που υπολογίζεται αποκλειστικά από δορυφορικά δεδοµένα είναι το
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Σχήµα 3.12: Συντελεστές µεταβλητότητας υψοµέτρων γεωειδούς και των σφαλµάτων τους από τα διάφορα γε-

ωδυναµικά µοντέλα. 

 
Σχήµα 3.13: Σφάλµα υψοµέτρων του γεωειδούς από τα διάφορα γεωδυναµικά µοντέλα. 

GGM01S και η λύση συνδυασµού που βασίζεται σε αυτό, δηλαδή το GGM01C. Τα µοντέλα 
αυτά δίνουν ακρίβεια 1 cm µέχρι και 319 και 380 km αντίστοιχα (µισό µήκος κύµατος) ενώ ή 
ακρίβεια των 10 cm επιτυγχάνεται µέχρι και 176 και 196 km. Για το EGM96 οι αντίστοιχες 
τιµές αναφέρονται σε µήκη κύµατος ίσα µε 2830 και 550 km αντίστοιχα ενώ για το EIGEN3p 
αντιστοιχούν σε 733 και 354 km. Οι τιµές αυτές δείχνουν και τη σηµαντική βελτίωση που 
προσφέρουν οι νέες βαρυτηµετρικές αποστολές στον ακριβή προσδιορισµό του πεδίου βαρύ-
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τητας. Πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη ότι στα µοντέλα του CSR έχουν χρησιµοποιηθεί µόνο 
111 ηµέρες δεδοµένων από τους δορυφόρους GRACE, οπότε γίνεται αντιληπτό ότι όταν γίνει 
χρήση επιπλέον δεδοµένων θα γίνει δυνατός ο προσδιορισµός ακόµη µικρότερων µηκών κύ-
µατος µε ακρίβεια καλύτερη του 1 cm. 

 
Σχήµα 3.14: Αθροιστικό (cumulative) σφάλµα υψοµέτρων του γεωειδούς από τα διάφορα µοντέλα. 

3.5.2 Πρόγνωση υψοµέτρων του γεωειδούς και ανωµαλιών της βαρύτητας από τα νέα 

γεωδυναµικά µοντέλα 

Στη συνέχεια των πειραµάτων, υπολογίστηκαν υψόµετρα του γεωειδούς και ανωµαλίες βαρύ-
τητας από τα νέα γεωδυναµικά µοντέλα για µια περιοχή µε όρια 33ο ≤ φ ≤ 45ο και 19ο ≤ λ ≤ 
30ο, που περιλαµβάνει τον Ελλαδικό χώρο. Η πρόγνωση έγινε σε πλέγµα ισοδιάστασης 
15′×15′ βάσει των Εξισώσεων 3.6 και 3.7. Στον Πίνακα 3.2 δίνονται τα στατιστικά χαρακτη-
ριστικά των υψοµέτρων του γεωειδούς όπως υπολογίστηκαν από τα γεωδυναµικά µοντέλα, 
ενώ τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά µεγέθη για τις ανωµαλίες της βαρύτητας δίνονται στον 
Πίνακα 3.3. Στον Πίνακα 3.4 δίνονται οι διαφορές µεταξύ των υπολογισθέντων υψοµέτρων 
του γεωειδούς για τα διάφορα γεωδυναµικά µοντέλα. Τονίζεται ότι όλες οι διαφορές µε το 
EGM96 υπολογίστηκαν θεωρώντας το µοντέλο πλήρες σε βαθµό και τάξη n=m=70. Στα σχή-
µατα 3.16, 3.18 και 3.20 δίνονται τα υψόµετρα του γεωειδούς στην περιοχή µελέτης όπως 
αυτά προκύπτουν από τα µοντέλα EGM96 (n=70), GGM01C και EIGEN3p αντίστοιχα. Κά-
ποια ενδεικτικά σχήµατα για τις ανωµαλίες της βαρύτητας δίνονται στα σχήµατα 3.17 και 
3.19 για τα µοντέλα EGM96 (n=70) και GGM01C. Τέλος οι διαφορές µεταξύ κάποιων από τα 
χρησιµοποιηθέντα µοντέλα δίνονται στα σχήµατα 3.21-3.24. Θα πρέπει να τονιστεί ότι η λύ-
ση του EGM96 περιορίστηκε µέχρι βαθµό n=70 έτσι ώστε να αντιστοιχεί στα υπόλοιπα µο-
ντέλα και στην αρχική λύση συνδυασµού που είχε υπολογιστεί για αυτό το µοντέλο από τη 
NIMA (EGM96S).  
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Σχήµα 3.15: Αθροιστικό (cumulative) σφάλµα υψοµέτρων του γεωειδούς από τα διάφορα γεωδυναµικά µοντέ-

λα (τα χρώµατα αντιστοιχούν στα µοντέλα όπως στο Σχ. 3.3). 

Από τον Πίνακα 3.2 και τα Σχήµατα 3.16-3.20 µπορούµε να διαπιστώσουµε ότι τα γεωδυνα-
µικά µοντέλα περιγράφουν τα γενικά χαρακτηριστικά του πεδίου βαρύτητας στην περιοχή. 
Το GGM01C παρουσιάζει µια αρκετά λεπτοµερή, σε σχέση µε τα υπόλοιπα, εικόνα του πεδί-
ου όπως για παράδειγµα οι ελάχιστες τιµές των υψοµέτρων του γεωειδούς νότιο-ανατολικά 
της Κρήτης. Επίσης είναι το µόνο που καταφέρνει να «διαχωρίσει» τις δύο ισοϋψείς καµπύ-
λες νότιο-δυτικά της Κρήτης που σχετίζονται µε τη µορφολογία του Ελληνικού τόξου. Τα 
υπόλοιπα µοντέλα, ανάλογα µε τα βαθµό ανάπτυξής τους, παρουσιάζουν µια λιγότερο λεπτο-
µερή εικόνα του γεωειδούς της περιοχής. Παρόλα αυτά, ακόµη και στην περίπτωση του 
UCPH2003 που είναι ανεπτυγµένο µέχρι βαθµό 70, µπορούµε να έχουµε µια εποπτική εικόνα 
του γεωειδούς της περιοχής. 

Πίνακας 3.2: Στατιστικά στοιχεία υψοµέτρων του γεωειδούς όπως υπολογίστηκαν από τα διαθέσιµα γεωδυνα-
µικά µοντέλα. [m] 

ΜΟΝΤΕΛΟ max min mean rms std 

EGM96 47.324 1.163 31.414 33.602 ±11.929 
EGM96 (n=70) 45.265 3.679 31.453 33.529 ±11.615 

EIGEN2 47.079 5.695 31.672 33.600 ±11.220 

EIGEN3p 46.562 2.677 31.557 33.704 ±11.836 

UCPH2003 47.465 7.842 31.982 33.820 ±10.998 

GGM01C 47.689 0.531 31.469 33.724 ±12.122 

GGM01S 47.351 1.718 31.478 33.730 ±12.118 

GRACE01S 47.118 2.145 31.506 33.758 ±12.125 
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Σχήµα 3.16: Υψόµετρα του γεωειδούς από το EGM96 

(n=70). 

 
Σχήµα 3.17: Ανωµαλίες βαρύτητας από το EGM96 

(n=70).

Πίνακας 3.3: Στατιστικά στοιχεία ανωµαλιών βαρύτητας όπως υπολογίστηκαν από τα διαθέσιµα γεωδυναµικά 
µοντέλα. [mGal] 

ΜΟΝΤΕΛΟ max min mean rms std 

EGM96 113.491 -200.582 3.208 61.336 ±61.252 
EGM96 (n=70) 100.012 -110.049 3.810 46.690 ±46.534 

EIGEN2 95.069 -85.834 6.043 41.711 ±41.271 
EIGEN3p 98.787 -118.933 4.760 48.106 ±47.870 

UCPH2003 66.404 -67.039 7.762 38.503 ±37.713 
GGM01C 108.104 -181.060 3.603 60.348 ±60.240 
GGM01S 121.041 -153.536 3.753 57.806 ±57.684 

GRACE01S 125.323 -160.421 4.265 57.558 ±57.400 

Συγκρίνοντας τα µοντέλα διαπιστώνουµε ότι παρουσιάζουν έντονες διαφορές µεταξύ τους µε 
σηµαντικότερες αυτές µεταξύ των µοντέλων που προέκυψαν από δεδοµένα των δορυφόρων 
GRACE µε τα υπόλοιπα. Στην περίπτωση των συγκρίσεων µε το EGM96 αυτό που δίνει τις 
µικρότερες διαφορές (1σ) είναι το EIGEN3p ενώ η µικρότερη µέση τιµή των διαφορών 
προέρχεται από το GGM01C. Από το Σχήµα 3.21 φαίνεται ότι οι διαφορές µεταξύ των 
EGM96 και EIGEN3p εντοπίζονται σε κάποιες τραπεζοειδείς αρµονικές. Αυτό είναι πιο εµ-
φανές στις διαφορές του EGM96 µε το GGM01C (βλ. Σχ. 3.22), ενώ σε αυτές ανάµεσα στο 
GGM01C και τα GRACE01S (βλ. Σχ. 3.24) και EIGEN3p (βλ. Σχ. 3.25) οι διαφορές εντοπί-
ζονται τόσο σε τοµεοειδείς όσο και τραπεζοειδείς αρµονικές. Από τις συγκρίσεις θα περιµέ-
ναµε, βάσει και των φασµάτων των µοντέλων, αυτά που προέρχονται από τα δεδοµένα των 
δορυφόρων GRACE να συµφωνούν καλύτερα µε το EGM96. Προκειµένου να ελέγξουµε αυ-
τή την υπόθεση, υπολογίσαµε υψόµετρα του γεωειδούς για την περιοχή, χρησιµοποιώντας 
αυτή τη φορά το EGM96 µέχρι και το µέγιστο βαθµό ανάπτυξής του (n=360). Η σύγκριση σε 
αυτή την περίπτωση µεταξύ του EGM96 και του GGM01C έδωσε πολύ καλύτερα αποτελέ-
σµατα (βλ. Πίνακας 3.4, 5η γραµµή και Σχήµα 3.23) που είναι ουσιαστικά και οι µικρότερες 
διαφορές σε σχέση µε όλα τα υπόλοιπα µοντέλα (σ=±72 cm). Οι διαφορές τους εντοπίζονται 
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Σχήµα 3.18: Υψόµετρα του γεωειδούς από το 
GGM01C. 

 
Σχήµα 3.19: Ανωµαλίες βαρύτητας από το 
GGM01C. 

 

 
Σχήµα 3.20: Υψόµετρα γεωειδούς από το EIGEN3p. 

και πάλι σε κάποιες τραπεζοειδείς αρµονικές, προφανώς βαθµού µεγαλύτερου του 160 (βλ. 
Σχ. 3.24) καθώς και σε κάποια µικρά µήκη κύµατος τα οποία δεν ανιχνεύονται από το 
GGM01C λόγω του βαθµού ανάπτυξής του. Είναι όµως σηµαντικό ότι παρά το γεγονός ότι το 
µοντέλο από δεδοµένα των δορυφόρων GRACE φθάνει µέχρι πολύ χαµηλότερο βαθµό από 
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το EGM96 (nGGM01C=200 και nEGM96=360) καταφέρνει να απεικονίσει αρκετά λεπτοµερή 
πληροφορία, η οποία προσφέρεται από το EGM96  σε µικρότερα µήκη κύµατος. 

Πίνακας 3.4: ∆ιαφορές υψοµέτρων του γεωειδούς µεταξύ των διαθέσιµων γεωδυναµικών µοντέλων. [m] 

ΜΟΝΤΕΛΟ max min mean rms std 

EGM96-EIGEN2 5.157 -4.096 -0.218 1.676 ±1.625 
EGM96*-EIGEN2 7.682 -8.947 -0.258 2.977 ±2.965 
EGM96-EIGEN3p 1.944 -1.716 -0.104 0.776 ±0.769 

EGM96*-EIGEN3p 6.593 -6.616 -0.143 2.055 ±2.050 
EGM96-UCPH2003 8.464 -5.280 -0.528 2.730 ±2.678 

EGM96*-UCPH2003 11.006 -12.885 -0.568 3.794 ±3.751 
EGM96-GGM01C 7.877 -6.162 -0.016 2.239 ±2.239 
EGM96*-GGM01C 2.289 -2.047 -0.056 0.722 ±0.720 
EGM96-GGM01S 7.170 -6.161 -0.025 2.128 ±2.128 

EGM96*-GGM01S 3.635 -4.724 -0.065 1.143 ±1.141 
EGM96-GRACE01S 7.589 -6.234 -0.052 2.081 ±2.080 

EGM96*-GRACE01S 3.602 -4.546 -0.092 1.140 ±1.136 
GGM01C-EIGEN2 7.946 -8.455 -0.202 3.007 ±3.000 

GGM01C-EIGEN3p 5.873 -6.083 -0.088 2.003 ±2.001 
GGM01C-UCPH2003 10.768 -12.410 -0.512 3.769 ±3.734 
GGM01C-GGM01S 3.485 -3.360 -0.009 0.955 ±0.955 

GGM01C-GRACE01S 3.454 -3.210 -0.036 1.002 ±1.001 

* EGM96 (n=360) 

 
Σχήµα 3.21: ∆ιαφορές στα υψόµετρα του γεωειδούς µεταξύ EGM96 (n=70) και EIGEN3p. 
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Σχήµα 3.22: ∆ιαφορές στα υψόµετρα του γεωειδούς µεταξύ EGM96 (n=70) και GGM01C. 

 

Σχήµα 3.23: ∆ιαφορές στα υψόµετρα του γεωειδούς µεταξύ EGM96 (n=360) και GGM01C. 
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Σχήµα 3.24: ∆ιαφορές στα υψόµετρα του γεωειδούς µεταξύ GGM01C και GRACE01S.

 
Σχήµα 3.25: ∆ιαφορές στα υψόµετρα του γεωειδούς µεταξύ GGM01C και EIGEN3p. 
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3.5.3 Φασµατική ανάλυση γεωδυναµικών µοντέλων και συνδυασµός τους 

Λαµβάνοντας υπόψη την ανάλυση που έγινε στις δύο προηγούµενες παραγράφους καταλή-
γουµε στο συµπέρασµα ότι κάποια γεωδυναµικά µοντέλα περιγράφουν καλύτερα τα µεγάλα 
µήκη κύµατος ενώ κάποια άλλα τα µικρά. Στόχος του πειράµατος που παρατίθεται στη συνέ-
χεια είναι α) να πραγµατοποιηθεί µια φασµατική ανάλυση των γεωδυναµικών µοντέλων, β) 
να καθοριστούν τα µήκη κύµατος (αρµονικοί βαθµοί) που περιγράφει το καθένα καλύτερα 
(µικρότερο σφάλµα στον προσδιορισµό του γεωειδούς), και γ) να συνδυαστούν τα διάφορα 
µοντέλα προκειµένου να προσδιοριστεί ένα µοντέλο γεωειδούς µε τα µικρότερα σφάλµατα σε 
κάθε µήκος κύµατος. Έτσι λοιπόν έγινε µια φασµατική ανάλυση των γεωδυναµικών µοντέ-
λων υπολογίζοντας το σφάλµα στα υψόµετρα του γεωειδούς (geoid signal error) κατά βαθµό 
και αθροιστικά (cumulative geoid signal error). Το φάσµα χωρίστηκε σε ένα αριθµό µπαντών 
κατά βαθµό ανά 20 αρµονικούς βαθµούς από το 0 µέχρι το 360, δηλαδή 0-20, 21-40, 41-
60,...,340-360. Για κάθε µια από αυτές τις µπάντες υπολογίστηκε το συνολικό σφάλµα στα 
υψόµετρα του γεωειδούς όπως αυτό προκύπτει από τους συντελεστές µεταβλητότητας σφάλ-
µατος του κάθε µοντέλου. Στον Πίνακα 3.5 δίνονται τα αποτελέσµατα αυτής της ανάλυσης 
για όλα τα διαθέσιµα µοντέλα και τις µπάντες που αναφέρθηκαν. Στο Σχ. 3.26 δίνονται σχη-
µατικά τα σφάλµατα στα υψόµετρα του γεωειδούς στις παραπάνω µπάντες τόσο κατά βαθµό 
όσο και αθροιστικά. Πρέπει να τονιστεί ότι µια ορθότερη προσέγγιση της αξιολόγησης των 
µοντέλων κατά περιοχές φάσµατος θα περιελάµβανε τον προσδιορισµό και την χρήση κατάλ-
ληλων βαρών για κάθε συντελεστή σε κάθε βαθµό. Κάτι τέτοιο ήταν έξω από τους σκοπούς 
αυτής της εργασίας και αποτελεί αντικείµενο µελλοντικής έρευνας. 

Πίνακας 3.5: Αθροιστικό σφάλµα υψοµέτρων του γεωειδούς για τα διάφορα γεωδυναµικά µοντέλα. [cm] 

Αρµονικός βαθµός 
ΜΟΝΤΕΛΟ 

0-20 0-40 0-60 0-80 0-100 0-120 0-140 0-160 0-200 0-360 

EIGEN2 1.04 11.77 50.78 78.12 91.10 98.20     

EIGEN3p 0.63 3.08 13.05 61.04 88.32 97.70     

GGM01C 0.16 0.34 0.93 2.61 6.50 13.00 18.77 22.59 27.44  

GGM01S 0.33 0.48 1.06 3.16 9.97 32.54     

GRACE01S 0.36 0.49 1.35 4.95 17.36 48.01     

EGM96 4.91 11.3 17.22 21.89 26.01 28.99 31.30 33.18 36.08 42.08 

 
(α) Σφάλµατα στα υψόµετρα του γεωειδούς κατά βαθ-
µό για την περιοχή του φάσµατος από n=0 – 20. 

 
(α′) Αθροιστικό σφάλµα στα υψόµετρα του γεωειδούς 
για την περιοχή του φάσµατος από n=0 – 20. 
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(β) Σφάλµατα στα υψόµετρα του γεωειδούς κατά βαθ-
µό για την περιοχή του φάσµατος από n=21 – 40. 

 

(γ) Σφάλµατα στα υψόµετρα του γεωειδούς κατά βαθ-
µό για την περιοχή του φάσµατος από n=21 – 40 µόνο 
για τα µοντέλα από το δορυφόρο GRACE. 

 
(δ′) σφάλµατα στα υψόµετρα του γεωειδούς κατά βαθ-
µό για την περιοχή του φάσµατος από n=41 – 200 µό-
νο για τα µοντέλα από το δορυφόρο GRACE. 

 

 
(β′) Αθροιστικό σφάλµα στα υψόµετρα του γεωειδούς 
για την περιοχή του φάσµατος από n=21 – 40. 

 
(γ′) Αθροιστικά σφάλµατα στα υψόµετρα του γεωει-
δούς κατά βαθµό για την περιοχή του φάσµατος από 
n=21 – 40 µόνο για τα µοντέλα από το δορυφόρο 
GRACE. 

 

(δ) Σφάλµατα στα υψόµετρα του γεωειδούς κατά βαθ-
µό για την περιοχή του φάσµατος από n=41 – 200 µό-
νο για τα µοντέλα από το δορυφόρο GRACE. 

Σχήµα 3.26: Συντελεστές µεταβλητότητας  σφάλµατος κατά βαθµό και αθροιστικά για διάφορες περιοχές του 
φάσµατος. 
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Στα Σχ. 3.26 δεν δόθηκαν όλες οι µπάντες ανά 20 αρµονικούς βαθµούς για n=40-200 µιας και 
ήταν εµφανής η υπεροχή του µοντέλου GGM01C οπότε κρίθηκε άσκοπη η παράθεση παρα-
πάνω σχηµάτων. Τόσο από τον Πίνακα 3.5 όσο και από τα Σχ. 3.26 προκύπτει ότι για τους 
βαθµούς 1-5 το µοντέλο EIGEN2 δίνει τα µικρότερα σφάλµατα στα υψόµετρα του γεωειδούς 
ενώ για τους βαθµούς 6-116 η υπεροχή των µοντέλων που χρησιµοποιούν δεδοµένα από το 
δορυφόρο GRACE είναι εµφανής. Αυτό σηµατοδοτεί και το σκοπό των δύο αυτών δορυφό-
ρων και τα αναµενόµενα αποτελέσµατά τους, δηλαδή ότι από τον CHAMP αναµένουµε να 
προσδιορίσουµε µε πολύ καλή ακρίβεια τα πολύ µεγάλα µήκη κύµατος ενώ µε τoν GRACE 
τα µεγάλα και µεσαία. Από στα σχήµατα φαίνεται ότι για κάποιους βαθµούς µεγαλύτερους 
του 7 (n=9, 26 και 28) το µοντέλο του CHAMP δίνει καλύτερη ακρίβεια σε σχέση µε τον 
GRACE αλλά αν παρατηρήσουµε το συνολικό σφάλµα στα υψόµετρα του γεωειδούς, θα δια-
πιστώσουµε ότι το µοντέλο του GRACE υπερτερεί. Τέλος, το µοντέλο GGM01C παρουσιάζει 
τα µικρότερα σφάλµατα µέχρι και βαθµό n=116 ενώ για τα µικρότερα µήκη κύµατος υστερεί 
έναντι του EGM96. Προκειµένου να διασφαλιστεί η ορθότητα της επιλογής αυτής, υπολογί-
στηκαν οι συντελεστές µεταβλητότητας των υψοµέτρων του γεωειδούς από το δύο µοντέλα 
(GGM01C και EGM96) για τους συγκεκριµένους βαθµούς (βλ. Πίν. 3.6), από όπου επιβε-
βαιώνεται το παραπάνω συµπέρασµα. 

Πίνακας 3.6: Συντελεστές µεταβλητότητας υψοµέτρων του γεωειδούς από τα µοντέλα EGM96 και GGM01C. 
[mm] 

Μονέλο/n 114 115 116 117 

EGM96 28.133539 28.018137 27.904121 27.791479 

GGM01C 27.289356 27.543928 28.018583 28.330286 

Με βάση λοιπόν τα αποτελέσµατα αυτά θα προχωρήσουµε στον συνδυασµό των αρµονικών 
συντελεστών των διαφόρων µοντέλων και των συντελεστών µεταβλητότητας σφάλµατος αυ-
τών, προκειµένου να προσδιορίσουµε ένα νέο γεωδυναµικό µοντέλο που θα παρουσιάζει τα 
µικρότερα σφάλµατα σε όλους τους βαθµούς. Εποµένως για κάθε αρµονικό βαθµό του νέου 
µοντέλου θα χρησιµοποιηθούν οι αρµονικοί συντελεστές εκείνου του παγκόσµιου µοντέλου 
που παρουσιάζει το µικρότερο σφάλµα (για τον εν λόγω βαθµό).  

Από την Εξ. 3.6 που δίνει το ανάπτυγµα των υψοµέτρων του γεωειδούς σε σφαιρικές αρµονι-
κές µπορούµε να θεωρήσουµε ότι το τελικό υψόµετρο του γεωειδούς από το νέο γεωδυναµικό 
µοντέλο θα προκύψει από τον συνδυασµό των υψοµέτρων που προκύπτουν από τα διάφορα 
µοντέλα σε ξεχωριστές συχνότητες, δηλαδή η τελική συνεισφορά των γεωδυναµικών µοντέ-
λων στα υψόµετρα του γεωειδούς θα δίνεται από µία σχέση της µορφής 

GM
CHAMP GRACE EGM96N N N N= + +  (3.23) 

όπου ΝGM είναι η συνολική συνεισφορά των γεωδυναµικών µοντέλων και Νi η συνεισφορά 
των µοντέλων από καθένα από τους δορυφόρους και από το µοντέλο EGM96. Είναι αναγκαίο 
να συνυπολογιστεί και η συνεισφορά του EGM96 αφού προς το παρών τα γεωδυναµικά µο-
ντέλα από τους δορυφόρους φτάνουν µέχρι ένα βαθµό ανάπτυξης 200. Οι όροι Νi για κάθε 
µοντέλο θα δίνουν τα υψόµετρα του γεωειδούς ως εξής 

( ) ( )
n5 n

*CHAMP CHAMP
CHAMP nm nm nm

n 2 m 0

kM a
N C cos m S sin m P sin

r r
λ λ φ

γ = =

 = + 
 

∑ ∑  (3.24)  
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( ) ( )
n116 n

*GARCE GRACE
GRACE nm nm nm

n 6 m 0

kM a
N C cos m S sin m P sin

r r
λ λ φ

γ = =

 = + 
 

∑ ∑  (3.25)  

( ) ( )
n360 n

*EGM96 EGM96
EGM96 nm nm nm

n 117 m 0

kM a
N C cos m S sin m P sin

r r
λ λ φ

γ = =

 = + 
 

∑ ∑  (3.26)  

Σε περίπτωση που υπάρχει διαθέσιµο κάποιο µοντέλο µεγαλύτερου βαθµού (π.χ. το GPM98b 
µε nmax=1800) τότε µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τους βαθµούς 361- nmax. Με βάση τη λογι-
κή αυτή υπολογίστηκαν οι συντελεστές µεταβλητότητας και τα σφάλµατα αυτών για το νέο 
µοντέλο συνδυασµού που φαίνονται στο Σχ. 3.27 για διάφορες µπάντες του φάσµατος. Από 
την ανάλυση που έγινε προέκυψε ότι το συνολικό σφάλµα στα υψόµετρα του γεωειδούς από 
το νέο γεωδυναµικό µοντέλο, που υπολογίστηκε από τον συνδυασµό των EIGEN2, GGM01C 
και EGM96, είναι της τάξης των 33 cm (έναντι 50 cm για το EGM96). Επιπλέον, η ακρίβεια 
του 1 cm επιτυγχάνεται µέχρι βαθµό n=62 και η ακρίβεια των 10 cm επιτυγχάνεται µέχρι 
βαθµό n=112 (n=7 και n=37 για το EGM96). Από αυτά προκύπτει η µεγάλη βελτίωση στην 
ακρίβεια προσδιορισµού των νέων γεωδυναµικών µοντέλων όπως αυτά υπολογίζονται από τα 
δεδοµένα των νέων δορυφορικών αποστολών.  

Στο σηµείο αυτό πρέπει να τονιστεί, ότι το τελικό απόλυτο σφάλµα των υψοµέτρων του γεω-
ειδούς θα περιοριζόταν στα ~12 cm σε περίπτωση που η ανάπτυξη του νέου γεωδυναµικού 
µοντέλου είχε γίνει µέχρι ~n=120. Βέβαια, η ανάγκη χρήσης ενός γεωδυναµικού µοντέλου 
για την εξοµάλυνση των υψοµέτρων του γεωειδούς, επιβάλλει την ανάπτυξή του µέχρι n=360 
ή και µεγαλύτερο. Αυτό είναι σήµερα δυνατό µόνο µε τον συνδυασµό των νέων γεωδυναµι-
κών µοντέλων µε το EGM96. Όµως, µε την χρήση µεγαλύτερων χρονοσειρών δεδοµένων των 
δορυφόρων CHAMP και GRACE και βέβαια µε τα δεδοµένα του GOCE µετά το 2006, µπο-
ρεί να θεωρείται βέβαιο ότι θα αναπτυχθούν λύσεις, βαθµού µεγαλύτερου από 120, αποκλει-
στικά από δορυφορικά δεδοµένα και µε ακρίβεια κοντά στα 10 cm.  

Με βάση την Εξ. 3.23 προέκυψε ένα νέο γεωδυναµικό µοντέλο και κατά συνέπεια ένα νέο 
µοντέλο γεωειδούς για την περιοχή µελέτης µε συνδυασµό των γεωδυναµικών µοντέλων 
στους διάφορους αρµονικούς βαθµούς. Το γεωειδές στην περιοχή και οι ανωµαλίες βαρύτη-
τας όπως προέκυψαν από τον υπολογισµό αυτό φαίνονται στα Σχ. 3.28 και 3.29, ενώ τα στα-
τιστικά τους δίνονται στον Πίν. 3.7. Στον ίδιο πίνακα δίνεται και η συνεισφορά των παγκό-
σµιων γεωδυναµικών µοντέλων όπως αυτά χρησιµοποιήθηκαν για τον υπολογισµό του νέου 
συνδυασµένου µοντέλου. Έτσι, παρατίθεται η συνεισφορά του µοντέλου EIGEN2 στους 
βαθµούς 2-5, του GGM01C στους βαθµούς 6-116 και του EGM96 στους βαθµούς 117-360. 
Από τον πίνακα 3.7 µπορεί να διαπιστωθεί ότι το σηµαντικότερο µέρος του σήµατος των υ-
ψοµέτρων του γεωειδούς δίνεται από τα πολύ µεγάλα και µεσαία µήκη κύµατος (ποσοστό 
44% του συνολικού σήµατος δίνεται µέχρι n=6) ενώ τα µικρά µήκη κύµατος συνεισφέρουν 
µόνο κατά περίπου 8.7% στο συνολικό πεδίο. Αντίθετα, στην περίπτωση των ανωµαλιών της 
βαρύτητας, µέχρι βαθµό n=6 περιέχεται µόνο το 2% του σήµατος, ενώ το µεγαλύτερο µέρος 
προέρχεται από τα µεσαία µήκη κύµατος1. Στο Σχ. 3.30 (α-γ) δίνεται η συµβολή των παγκό

                                                 

1 Πρέπει να σηµειωθεί ότι οι όροι µεσαία και µικρά µήκη κύµατος δεν χρησιµοποιούνται µε την κλασική τους 
σηµασία, αφού µήκη κύµατος της τάξης των 100 km δεν µπορούν φυσικά να θεωρηθούν µεσαία ή/και µικρά. Η 
χρήση των όρων αυτών γίνεται επειδή αναφερόµενοι σε ένα γεωδυναµικό µοντέλο, τα µήκη κύµατος που αντι-
στοιχούν στους µεγαλύτερους βαθµούς ανάπτυξής του µπορούν να θεωρηθούν τα «µικρά µήκη κύµατος» της 
συνεισφοράς του.  
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(α) Σφάλµατα στα υψόµετρα του γεωειδούς κατά βαθ-
µό για την περιοχή του φάσµατος από n=0 – 20. 

 

(β) Σφάλµατα στα υψόµετρα του γεωειδούς κατά βαθ-
µό για την περιοχή του φάσµατος από n=21 – 40. 

 

(γ) Σφάλµατα στα υψόµετρα του γεωειδούς κατά βαθ-
µό για την περιοχή του φάσµατος από n=41 – 360. 

 
(α′) Αθροιστικό σφάλµα στα υψόµετρα του γεωειδούς 
για την περιοχή του φάσµατος από n=0 – 20. 

 
(β′) Αθροιστικό σφάλµα στα υψόµετρα του γεωειδούς 
για την περιοχή του φάσµατος από n=21 – 40. 

 

(γ′) Αθροιστικό σφάλµα στα υψόµετρα του γεωειδούς 
για την περιοχή του φάσµατος από n=41 – 360.
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Σχήµα 3.27: Συντελεστές µεταβλητότητας υψοµέτρων του γεωειδούς και σφάλµατος αυτών από τα γεωδυναµι-

κά µοντέλα και τον συνδυασµό τους. 

σµιων γεωδυναµικών µοντέλων EIGEN2, GGM01C και EGM96 στα µέρη του φάσµατος των 
υψοµέτρων του γεωειδούς που χρησιµοποιήθηκαν, ενώ τα αντίστοιχα για τις ανωµαλίες βα-
ρύτητας φαίνονται στο Σχ. 3.30 (δ-ζ). 

Πίνακας 3.7: Στατιστικά στοιχεία του νέου µοντέλου γεωειδούς και των ανωµαλιών βαρύτητας στην περιοχή 
µελέτης όπως προέκυψαν από τον συνδυασµό των γεωδυναµικών µοντέλων. 

 max min mean rms std 

Ν
COMB (m) 47.859 0.819 31.467 33.719 ±12.117 

NEIGEN (m) 
(n=2-5) 45.454 21.549 34.453 34.847 ±5.299 

NGGM01C (m) 
(n=6-116) 13.067 -24.611 -2.975 10.673 ±10.250 

NEGM96 (m) 
(n=117-360) 4.676 -4.353 -0.011 1.043 ±1.043 

Dgf
COMB (mGal) 116.147 -198.85 3.471 62.089 ±61.992 

Dgf
EIGEN (mGal) 
(n=2-5) 13.516 7.909 10.650 10.718 ±1.201 

DgGGM01C (m) 
(n=6-116) 112.503 -162.372 -6.788 56.967 ±56.561 

DgEGM96 (m) 
(n=117-360) 135.937 -136.327 -0.391 27.105 ±27.102 
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Σχήµα 3.28: Το νέο µοντέλο γεωειδούς από τον συνδυασµό των γεωδυναµικών µοντέλων. 

 
Σχήµα 3.29: Οι ανωµαλίες βαρύτητας στην περιοχή µελέτης όπως προκύπτουν από το συνδυασµό των γεωδυ-

ναµικών µοντέλων.
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(α) Η συνεισφορά του EIGEN2 στα υψόµετρα του 
γεωειδούς. 

 

 
(β) Η συνεισφορά του GGM01C στα υψόµετρα του 
γεωειδούς.

 
(γ) Η συνεισφορά του EGM96 στα υψόµετρα του γεω-
ειδούς. 

 
(δ) Η συνεισφορά του EIGEN2 στις ανωµαλίες βαρύ-
τητας.
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(ε) Η συνεισφορά του GGM01C στις ανωµαλίες βαρύ-
τητας. 

 
(ζ) Η συνεισφορά του EGM96 στις ανωµαλίες βαρύτη-
τας.

Σχήµα 3.30: Το νέο µοντέλο γεωειδούς από τον συνδυασµό των γεωδυναµικών µοντέλων. 

3.5.4 Συγκρίσεις µε δεδοµένα GPS/Γεωµετρικής Χωροστάθµησης 

Προκειµένου να εξαχθούν κάποια συµπεράσµατα σχετικά µε την ορθότητα του συνδυασµού 
των γεωδυναµικών µοντέλων που παρουσιάστηκε παραπάνω, έγινε σύγκριση αυτών µε δεδο-
µένα GPS/Γεωµετρικής Χωροστάθµησης σε µια περιοχή της Βόρειας Ελλάδας. Τα δεδοµένα 
GPS/Χωροστάθµησης µπορούν να αποτελέσουν ένα µέτρο της εξωτερικής ακρίβειας των µο-
ντέλων µιας και προέρχονται από τελείως ανεξάρτητες πηγές, είναι δηλαδή ασυσχέτιστα µε 
τα δεδοµένα που χρησιµοποιήθηκαν για την ανάπτυξη των γεωδυναµικών µοντέλων. Η δια-
δικασία που ακολουθήθηκε ήταν να γίνει πρόγνωση υψοµέτρων του γεωειδούς από τα γεω-
δυναµικά µοντέλα στα σηµεία µε διαθέσιµα υψόµετρα του γεωειδούς από 
GPS/Χωροστάθµηση και στην συνέχεια να συγκριθούν µε αυτά. Για την ελαχιστοποίηση των 
µεταξύ τους διαφορών (ΝGPS-NGM) χρησιµοποιήθηκαν δύο κατηγορίες παραµετρικών µοντέ-
λων για τον υπολογισµό της επιφάνειας διόρθωσης. Η πρώτη από αυτές αναφέρεται σε πολυ-
ωνυµικά µοντέλα διαφόρων βαθµών, ενώ η δεύτερη στο γνωστό µοντέλο τεσσάρων παραµέ-
τρων που προέρχεται από τον 7-παραµετρικό µετασχηµατισµό οµοιότητας µεταξύ δύο datum. 
Έτσι σε κάθε µια από αυτές τις περιπτώσεις, το γενικό µοντέλο συνόρθωσης (ελαχιστοποίη-
σης των διαφορών µεταξύ ΝGPS και NGM) µπορεί να δοθεί από την εξίσωση  

GPS GM T
i iN N− = +α x v  (3.27) 

όπου T
iα  είναι γνωστοί συντελεστές που εξαρτώνται από το παραµετρικό µοντέλο που χρησι-

µοποιείται και x είναι ένας πίνακας που περιλαµβάνει άγνωστους συντελεστές που προσδιο-
ρίζονται µε µια ελαχιστοτετραγωνική µέθοδο, ΝGPS 

είναι τα υψόµετρα του γεωειδούς από 
GPS/Γεωµετρική Χωροστάθµηση και ΝGM 

είναι τα υψόµετρα του γεωειδούς από τα γεωδυ-
ναµικά µοντέλα (EGM96, EIGEN2, EIGEN3p, GGM01C, GGM01S, GRACE01S, 
UCPH2003, και το µοντέλο συνδυασµού COMB). 
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Τα πολυωνυµικά µοντέλα µπορούν να παρασταθούν στην γενική τους µορφή από την Εξίσω-
ση Πολλαπλής Παλινδρόµησης (Multiple Regression Equation - MRE) οπότε ακολουθώντας 
την Εξ. 3.27 προκύπτει (βλ. και Κεφάλαιο 4). 

( ) ( )
M N n mT

i i i m,n
m 0 n 0

x
= =

= − −∑∑α x φ φ λ λ  (3.28) 

όπου ,φ λ  είναι το µέσο γεωγραφικό πλάτος και µήκος αντίστοιχα των σηµείων GPS και xm,n 
είναι οι άγνωστοι συντελεστές που πρέπει να προσδιοριστούν. Ο µέγιστος αριθµός των α-
γνώστων συντελεστών µπορεί να είναι (N+1)(M+1). Στο συγκεκριµένο αριθµητικό παρά-
δειγµα χρησιµοποιήθηκαν πολυωνυµικά µοντέλα µηδενικού έως και τρίτου βαθµού, µε το 
µοντέλο µηδενικού βαθµού να αντιστοιχεί στην αφαίρεση της µέσης τιµής των διαφορών µε-
ταξύ ΝGPS και NGM, ενώ τα µοντέλα 1ου, 2ου και 3ου βαθµού δίνονται από τις Εξ. 3.29-3.31 
αντίστοιχα. 

( ) ( )GPS GM
1 2 i 3 iN N x x x vφ φ λ λ− = + − + − +  (3.29) 

( ) ( ) ( ) ( )
( )( )

2 2GPS GM
1 2 i 3 i 4 i 5 i

6 i i

N N x x x x x

x v

φ φ λ λ φ φ λ λ

φ φ λ λ

− = + − + − + − + − +

+ − − +
 (3.30) 

( ) ( ) ( ) ( )
( )( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )( )

2 2GPS GM
1 2 i 3 i 4 i 5 i

3 3

6 i i 7 i 8 i

2 2

9 i i 9 i i

N N x x x x x

x x x

x x v

φ φ λ λ φ φ λ λ

φ φ λ λ φ φ λ λ

φ φ λ λ φ φ λ λ

− = + − + − + − + − +

+ − − + − + − +

+ − − + − − +

 (3.31) 

Το µοντέλο 4 παραµέτρων που αντιστοιχεί σε ένα µετασχηµατισµό οµοιότητας µεταξύ datum 
(προσδιορίζονται δηλαδή τρεις παράµετροι µετάθεσης και τρεις στροφές των αξόνων και έ-
νας συντελεστής κλίµακας) δίνεται από την Εξ. 3.32 

GPS GM
1 2 3 4N N x x cos cos x cos sin x sin vφ λ φ λ φ− = + + + +  (3.32) 

Τα δεδοµένα από GPS/Γεωµετρική χωροστάθµηση ήταν 130 και εντοπίζονται στην ευρύτερη 
περιοχή της Μακεδονίας (βλ. Σχ. 3.31) µε έµφαση στην περιοχή των λιµνών Βόλβη και Κο-
ρώνεια, στην Θεσσαλονίκη και στα Μουδανιά Χαλκιδικής. Στον Πίνακα 3.8 φαίνονται τα 
στατιστικά στοιχεία των υψοµέτρων του γεωειδούς όπως προέκυψαν από των συνδυασµό γε-
ωµετρικών υψοµέτρων GPS και ορθοµετρικών υψοµέτρων από γεωµετρική χωροστάθµηση. 
Στη συνέχεια, και προκειµένου να επιλεγεί το παραµετρικό µοντέλο που θα χρησιµοποιηθεί 
για την ελαχιστοποίηση των σφαλµάτων µεταξύ ΝGPS και NGM, έγινε µια σύγκριση των προα-
ναφερθέντων µοντέλων για τις διαφορές στα υψόµετρα του γεωειδούς µεταξύ ΝGPS και 
NCOMB. Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης αυτής φαίνονται στο Πίνακα 3.9, όπου µε ΠΡΙΝ α-
ναφέρονται οι διαφορές πρίν την χρήση των παραµετρικών µοντέλων για την ελαχιστοποίηση 
των διαφορών µεταξύ ΝGPS και NCOMB, ενώ τα παραµετρικά µοντέλα κατηγοριοποιήθηκαν ως 
εξής α) αφαίρεση µέσης τιµής � Α, β) πολυώνυµο 1ου βαθµού � Β, γ) πολυώνυµο 2ου βαθ-
µού � Γ, δ) πολυώνυµο 3ου βαθµού � ∆, ε) 4-παραµετρικό µοντέλο � Ε.  
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Σχήµα 3.31: Γεωγραφική κατανοµή των υψοµέτρων του γεωειδούς από Συνδυασµό GPS και γεωµετρικής χω-

ροστάθµησης. 

Πίνακας 3.8: Στατιστικά στοιχεία των υψοµέτρων του γεωειδούς από GPS/Γεωµετρική Χωροστάθµηση. [m] 

 max min mean rms std 

Ν
GPS 42.556 39.851 41.397 41.405 ±0.791 

Πίνακας 3.9: ∆ιαφορές µεταξύ ΝGPS και NCOMB πρίν και µετά τη χρήση παραµετρικού µοντέλου. [m] 

Ν
GPS max min mean rms std 

ΠΡΙΝ -0.347 -2.469 -1.072 1.150 ±0.415 

Α 0.520 -1.321 0.000 0.435 ±0.435 

Β 0.790 -1.151 0.000 0.283 ±0.283 

Γ 0.797 -1.282 0.000 0.261 ±0.261 

∆ 0.482 -1.186 0.000 0.215 ±0.215 

Ε 0.828 -1.238 0.000 0.274 ±0.274 

Από τον Πίν. 3.9 φαίνεται ότι το παραµετρικό µοντέλο που παρέχει τα καλύτερα αποτελέ-
σµατα (µέγιστη µείωση των διαφορών µεταξύ ΝGPS και NCOMB) είναι το πολυωνυµικό 3ου 
βαθµού, αφού µειώνει την τυπική απόκλιση και το εύρος των διαφορών κατά 22 cm και 1.8 
m αντίστοιχα. Οπότε θα είναι και αυτό που θα χρησιµοποιηθεί στις συγκρίσεις και για τα υ-
πόλοιπα γεωδυναµικά µοντέλα, προκειµένου να καθοριστεί ποιο παρέχει την καλύτερη ακρί-
βεια. Τα αποτελέσµατα των συγκρίσεων αυτών δίνονται για όλα τα µοντέλα στον Πίν. 3.10 
(επαναλαµβάνονται για το µοντέλο συνδυασµού), τόσο πρίν όσο και µετά από την ελαχιστο-
ποίηση των διαφορών µε την εφαρµογή του παραµετρικού µοντέλου που βασίζεται σε πο-
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λυώνυµο 3ου βαθµού. Στον Πιν. 3.10, τα αποτελέσµατα µετά την εφαρµογή του παραµετρικού 
µοντέλου δίνονται µε έντονα γράµµατα. Στο Σχ. 3.32 δίνονται οι επιφάνειες διορθώσεις για 
τα διάφορα παραµετρικά µοντέλα όπως προσδιορίστηκαν κατά την ελαχιστοποίηση των δια-
φορών µεταξύ των υψοµέτρων του γεωειδούς από GPS/Χωροστάθµηση και από το γεωδυνα-
µικό µοντέλο συνδυασµού που υπολογίστηκε στην Παρ. 3.5.3. 

Πίνακας 3.10: ∆ιαφορές µεταξύ ΝGPS και NGM πρίν και µετά τη χρήση παραµετρικού µοντέλου. [m] 

 max min mean rms std 

-0.347 -2.469 -1.072 1.150 ±0.415 
Ν

GPS- ΝCOMB 
0.482 -1.186 0.000 0.215 ±±±±0.215 

-0.821 -2.662 -1.341 1.410 ±0.435 
Ν

GPS- ΝEGM96 
0.483 -1.185 0.000 0.221 ±±±±0.221 

0.630 -2.821 -1.064 1.313 ±0.770 
Ν

GPS- ΝEIGEN2 
0.491 -1.234 0.000 0.221 ±±±±0.221 

-0.427 -2.503 -1.202 1.266 ±0.397 
Ν

GPS- ΝEIGEN3p 
0.499 -1.244 0.000 0.222 ±±±±0.222 

-2.213 -4.513 -3.164 3.181 ±0.329 
Ν

GPS- ΝUCPH2003 
-1.245 0.501 0.000 0.223 ±±±±0.223 

-0.046 -2.510 -0.931 1.048 ±0.482 
Ν

GPS- ΝGGM01C 
0.481 -1.226 0.000 0.219 ±±±±0.219 

-0.169 -3.810 -1.742 1.893 ±0.740 
Ν

GPS- ΝGGM01S 
0.508 -1.254 0.000 0.224 ±±±±0.224 

-0.051 -3.225 -1.363 1.484 ±0.588 
Ν

GPS- ΝGRACE01S 
0.504 -1.250 0.000 0.223 ±±±±0.223 

Από τα στατιστικά στοιχεία που παρουσιάζονται στον Πίν. 3.10 προκύπτει ότι το µοντέλο 
συνδυασµού, παρέχει µετά την εφαρµογή του παραµετρικού µοντέλου τις µικρότερες διαφο-
ρές  (σ περίπου 21.5 cm και εύρος διαφορών 1.67 m) µε τα υψόµετρα του γεωειδούς από 
GPS. Το καλύτερο από τα υπόλοιπα µοντέλα (GGM01C) συµφωνεί µε τα NGPS περίπου στα 
22 cm µε εύρος διαφορών στα 1.71 m είναι δηλαδή υποδεέστερο του µοντέλου συνδυασµού 
κατά 4 mm και 4 cm αντίστοιχα. Το αξιοσηµείωτο είναι ότι το µοντέλο GGM01C δίνει πριν 
από την εφαρµογή του παραµετρικού µοντέλου διαφορές µε µικρότερη µέση τιµή σε σχέση 
µε το µοντέλο συνδυασµού κατά περίπου 14 cm. Επίσης το UCPH2003 που δίνει τις µικρό-
τερες διαφορές πριν την εφαρµογή του µοντέλου (σ ±32.9 cm) φαίνεται να διαφέρει από την 
επιφάνεια του γεωειδούς των δεδοµένων GPS/Γεωµετρικής χωροστάθµησης κατά µία σταθε-
ρή ποσότητα της τάξης των 3.2 m. Όσο αφορά στη σύγκριση µεταξύ των αποτελεσµάτων του 
µοντέλου συνδυασµού και του EGM96, που είναι και τα µόνα µέχρι βαθµό και τάξη 360, 
προκύπτει από τον Πίν. 3.10 ότι η απόδοσή τους είναι εφάµιλλη, µε µια πολύ µικρή υπεροχή 
του µοντέλου συνδυασµού µετά από την εφαρµογή του παραµετρικού µοντέλου. Ένα γενικό 
συµπέρασµα που µπορεί να προκύψει από την παραπάνω ανάλυση είναι ότι όλα σχεδόν τα 
µοντέλα, ανεξάρτητα από τον βαθµό ανάπτυξης και ανεξάρτητα από τις αρχικές διαφορές 
που έχουν µε τα δεδοµένα GPS/Γεωµετρικής χωροστάθµησης, παρουσιάζουν πολύ καλά απο-
τελέσµατα (όσο αφορά τις διαφορές τους µε αυτά) µετά από την εφαρµογή ενός παραµετρι-
κού µοντέλου µετασχηµατισµού. Αυτά µπορούν να αποδοθούν: α) στο ότι ακόµη και αν ο 
βαθµός ανάπτυξης είναι µικρός, για παράδειγµα n=120, παραµένει αρκετός για να µοντελο-
ποιήσει ικανοποιητικά το µεγαλύτερο µέρος του σήµατος των υψοµέτρων του γεωειδούς (βέ-
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(α) 

 
(β) 

 
(γ) 

 
(δ) 

 
 (ε)

Σχήµα 3.32: Επιφάνειες διόρθωσης για τις διαφορές µεταξύ NGPS 
και NCOMB 

µε αφαίρεση µέσης τιµής (α), πο-
λυωνυµικό µοντέλο 1ου (β) 2ου (γ) 3ου (δ) βαθµού και 4-παραµετρικό µοντέλο (ε).  

βαια µε µικρότερα ακρίβεια σε σχέση µε τα µοντέλα µεγαλύτερης ανάπτυξης) και β) στο ότι 
το πολυωνυµικό µοντέλο 3ου βαθµού µοντελοποιεί πολύ ικανοποιητικά τις διαφορές µεταξύ 
υψοµέτρων του γεωειδούς από γεωδυναµικά µοντέλα και GPS/Γεωµετρική χωροστάθµηση. 
Η δεύτερη επισήµανση, γίνεται ιδιαίτερα ξεκάθαρη στην περίπτωση του µοντέλου 
UCPH2003. 
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3.5.5 Συγκρίσεις µε αλτιµετρικά δεδοµένα 

Στη συνέχεια, έγινε σύγκριση δεδοµένων της αλτιµετρικής αποστολής του TOPEX/Poseidon 
(T/P) µε υψόµετρα του γεωειδούς από τα γεωδυναµικά µοντέλα προκειµένου να γίνει αξιολό-
γηση αυτών σε θαλάσσιες περιοχές. Ο δορυφόρος T/P (βλ. Κεφ. 4) µετρά µε µεγάλη εσωτε-
ρική και εξωτερική ακρίβεια τα υψόµετρα της επιφάνειας της θάλασσας (sea surface heights - 
SSHs) και βρίσκεται σε τροχιά από το 1993. Σαν δεδοµένα ελέγχου των γεωδυναµικών µο-
ντέλων χρησιµοποιήθηκαν SSHs εννέα χρόνων του δορυφόρου T/P τα οποία ενοποιηθήκαν 
(stacked) προκειµένου να αποµακρυνθούν εποχικές και ετήσιες επιδράσεις της δυναµικής θα-
λάσσιας τοπογραφίας από αυτά. Η ενοποίηση (Knudsen 1993) αναφέρεται στη δηµιουργία 
µέσων υψοµέτρων της επιφάνειας της θάλασσας, κατά µήκος των ιχνών (tracks) του δορυφό-
ρου, από επαναλαµβανόµενες διαβάσεις (repeat passes) αυτού. Η διαδικασία αυτή έχει σαν 
αποτέλεσµα τη δηµιουργία ενός σετ δεδοµένων τα οποία είναι απαλλαγµένα από όλες τις δυ-
ναµικές επιδράσεις της θάλασσας που έχουν περίοδο µεγαλύτερη της περιόδου επαναληπτι-
κής τροχιάς του δορυφόρου. Η περίοδος αυτή για τον T/P είναι περίπου δέκα ηµέρες (9.9156 
ηµέρες για την ακρίβεια) οπότε µε την ενοποίηση των δεδοµένων προκύπτουν ουσιαστικά 
µέσα υψόµετρα της επιφάνειας της θάλασσας  που µπορούν να θεωρηθούν υψόµετρα του γε-
ωειδούς. Η τελευταία προσέγγιση αγνοεί τη διαφορά µεταξύ της ΜΣΘ και του γεωειδούς, 
που είναι το σχεδόν στάσιµο µέρος της θαλάσσιας τοπογραφίας (quasi-stationary sea surface 
topography - QSST), αλλά σε κλειστές θαλάσσιες περιοχές όπως η Μεσόγειος µπορούµε να 
τη θεωρήσουµε σωστή µε ακρίβεια της τάξης των ~4-10 cm2.  

Τα ενοποιηµένα δεδοµένα του T/P ήταν 2931 σηµειακές τιµές (βλ. Πίν. 3.11) και αναφέρο-
νται σε ολόκληρη τη λεκάνη της Μεσογείου (βλ. Σχ. 3.33). Οι συγκρίσεις πραγµατοποιήθη-
καν µε τους ίδιους αλγόριθµους όπως και στις συγκρίσεις µε τα δεδοµένα GPS/Γεωµετρικής 
χωροστάθµησης χρησιµοποιώντας το πολυωνυµικό παραµετρικό µοντέλο 3ου βαθµού (βλ. Εξ. 
3.31) για την ελαχιστοποίηση των διαφορών µεταξύ ενοποιηµένων υψοµέτρων της επιφάνει-
ας της θάλασσας από των δορυφόρο T/P και υψοµέτρων του γεωειδούς από τα γεωδυναµικά 
µοντέλα. Η σύγκριση για τα αποτελέσµατα που προκύπτουν από τη χρήση των διάφορων πα-
ραµετρικών µοντέλων (που κατέληξε στην επιλογή του πολυωνυµικού µοντέλου 3ου βαθµού) 
έγινε και για τα δεδοµένα του T/P, αλλά δεν παρατίθεται για οικονοµία χώρου. Η µόνη τρο-
ποποίηση στην Εξ. 3.31 αφορά στην αντικατάσταση των NGPS µε NT/P. Στον Πίνακα 3.11 πα-
ρατίθενται τα στατιστικά των συγκρίσεων µεταξύ όλων των γεωδυναµικών µοντέλων και των 
SSHs του T/P τόσο πριν (κανονικά γράµµατα) όσο και µετά (έντονα γράµµατα) την εφαρµο-
γή του παραµετρικού µοντέλου. 

Από τον Πίν. 3.11 προκύπτει ότι το µοντέλο συνδυασµού δίνει τις µικρότερες διαφορές µε τα 
δεδοµένα του T/P τόσο πριν όσο και µετά την εφαρµογή του παραµετρικού µοντέλου (σ 
±31.9 cm και ±26.6 cm αντίστοιχα). Παρατηρώντας τα στοιχεία του Πίνακα διαπιστώνουµε 
ότι τα αποτελέσµατα του EGM96 είναι αντίστοιχα (ελαφρώς χειροτέρα) από αυτά του µοντέ-
λου συνδυασµού, πράγµα που υποδηλώνει ότι οι µικρές συχνότητες στο EGM96, τις οποίες 
και βελτιώνουν τα νέα γεωδυναµικά µοντέλα, είναι σχετικά καλά προσδιορισµένες. Εποµέ-
νως η χρήση των νέων γεωδυναµικών µοντέλων έχει νόηµα (όσο αφορά τα υψόµετρα του γε-
ωειδούς) στην καλύτερη απόλυτη ακρίβεια που παρέχουν (βλ. Παρ. 3.5.3). Τέλος, σηµαντικό 
στοιχείο που αξίζει αναφοράς είναι η ποσοστιαία µείωση της µέσης τιµής και της τυπικής α-
πόκλισης των υπολοιπόµενων (residuals) υψοµέτρων της επιφάνειας της θάλασσας. Από τον 
Πίν. 3.11 προκύπτει ότι η µέση τιµή µειώνεται κατά 29.1 m (98.5%) και η τυπική απόκλιση 

                                                 
2 Στο Κεφ. 4, όπου θα αναλυθεί ο συνδυασµός υψοµέτρων στη θάλασσα, θα εισαγάγουµε ξανά την θαλάσσια 
τοπογραφία στην ανάπτυξη των αλγορίθµων συνόρθωσης. Στις παρούσες συγκρίσεις όµως, η διόρθωση των 
µετρήσεων του T/P για την QSST µπορεί να θεωρηθεί ότι δεν εισαγάγει σηµαντικό σφάλµα. 
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κατά 12.533 m (97.5%) που υποδηλώνει την µεγάλη εξοµάλυνση του πεδίου µετά την ανα-
φορά του στο γεωδυναµικό µοντέλο συνδυασµού. Στο Σχ. 3.34 φαίνονται οι διαφορές µεταξύ 
των ενοποιηµένων δεδοµένων του δορυφόρου T/P και των υψοµέτρων του γεωειδούς από το 
γεωδυναµικό µοντέλο συνδυασµού. Από το σχήµα αυτό προκύπτει ότι οι διαφορές είναι γενι-
κά µικρές (µεταξύ -20 και 20 cm) και παρουσιάζουν εξάρσεις είτε σε περιοχές µε έντονες 
ανωµαλίες τοπικού χαρακτήρα εποµένως υψηλών συχνοτήτων (περιοχή νότιο-δυτικά της 
Κρήτης) είτε κοντά στην ξηρά όπου τα αλτιµετρικά δεδοµένα περιέχουν σφάλµατα.

Πίνακας 3.11: ∆ιαφορές µεταξύ ΝT/P και NGM πριν και µετά τη χρήση παραµετρικού µοντέλου. [m] 

 max min mean rms std 

T/P 49.990 1.068 29.516 32.193 ±12.852 
1.348 -1.014 0.085 0.330 ±0.319 

Ν
T/P- ΝCOMB 

1.345 -0.786 0.000 0.266 ±±±±0.266 

1.026 -1.195 -0.143 0.356 ±0.326 
Ν

T/P- ΝEGM96 
1.157 -0.719 0.000 0.269 ±±±±0.269 

7.063 -8.017 -1.433 3.609 ±3.312 
Ν

T/P- ΝEIGEN2 
9.414 -5.981 0.000 2.973 ±±±±2.973 

5.582 -6.041 -0.555 2.354 ±2.288 
Ν

T/P- ΝEIGEN3p 
7.009 -5.330 0.000 2.114 ±±±±2.114 

10.876 -11.627 -2.161 4.694 ±4.167 
Ν

T/P- ΝUCPH2003 
12.446 -7.854 0.000 3.585 ±±±±3.585 

1.600 -1.869 -0.054 0.538 ±0.535 
Ν

T/P- ΝGGM01C 
1.739 -1.419 0.000 0.481 ±±±±0.481 

2.737 -3.157 0.052 1.026 ±1.025 
Ν

T/P- ΝGGM01S 
1.960 -3.372 0.000 0.899 ±±±±0.899 

2.829 -2.985 -0.008 1.115 ±1.115 
Ν

T/P- ΝGRACE01S 
2.193 -3.117 0.000 0.961 ±±±±0.961 

 
Σχήµα 3.33: Ενοποιηµένα δεδοµένα του δορυφόρου T/P στη Μεσόγειο. 
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Σχήµα 3.34: ∆ιαφορές ανάµεσα στα ενοποιηµένα δεδοµένα του δορυφόρου T/P στη Μεσόγειο και στο µοντέλο 

συνδυασµού NCOMB. 

3.5.6 Συγκρίσεις µε βαρυτηµετρικά δεδοµένα 

Οι τελευταίες συγκρίσεις που πραγµατοποιήθηκαν προκειµένου να γίνει αξιολόγηση των νέ-
ων γεωδυναµικών µοντέλων, αναφέρονται σε ανωµαλίες βαρύτητας και συγκεκριµένα σε α) 
συγκρίσεις µε το µοντέλο ανωµαλιών βαρύτητας του Εθνικού Ινστιτούτου Τοπογραφίας και 
Κτηµατολογίου της ∆ανίας (Kort & Matrikelstyrelsen – KMS) και β) συγκρίσεις µε την βάση 
ανωµαλιών βαρύτητας που δηµιουργήθηκε για τον προσδιορισµό µοντέλων του γεωειδούς 
στο Αιγαίο και παρουσιάζεται στο 5ο Κεφάλαιο της διατριβής.  

Στην πρώτη περίπτωση το µοντέλο ανωµαλιών βαρύτητας του KMS που χρησιµοποιήθηκε 
ήταν το KMS2002 (Andersen and Knudsen 1998) που αποτελούσε (την περίοδο εκτέλεσης 
των πειραµάτων) και την τελευταία λύση για το πεδίο βαρύτητας στη θάλασσα και έχει υπο-
λογιστεί σε γεωγραφικό πλέγµα ισοδιάστασης 2′×2′. Τον ∆εκέµβριο του 2005, η ερευνητική 
οµάδα του KMS παρουσίασε ένα νέο µοντέλο ανωµαλιών βαρύτητας (KMS04) το οποίο ό-
µως δεν ήταν δυνατό να χρησιµοποιηθεί λόγω των χρονικών περιθωρίων ολοκλήρωσης της 
παρούσας διατριβής. Θα πρέπει άλλωστε να τονιστεί ότι κάτι ανάλογο ισχύει και µε τα γεω-
δυναµικά µοντέλα που προκύπτουν από τις νέες δορυφορικές αποστολές, νέες λύσεις των ο-
ποίων παρουσιάζονται συνήθως αν έξι µήνες ή και πιο τακτά. Είναι κατανοητό εποµένως ότι 
δεν είναι δυνατή η παρουσίαση και χρήση των πιο πρόσφατων γεωδυναµικών µοντέλων από 
τις αποστολές των CHAMP και GRACE και πάλι εξαιτίας της πολύ συχνής ανανέωσής τους. 
Ενδεικτικά πρέπει να αναφερθεί ότι το GFZ παρουσίασε την τελική λύση του µοντέλου EI-
GEN3p που χρησιµοποιήθηκε παραπάνω ως EIGEN3S τον Ιανουάριο του 2006. Αναφορικά 
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µε τα µοντέλα του KMS θα αναφερθεί µόνο ότι είναι λύσεις που προέρχονται από δεδοµένα 
δορυφορικής αλτιµετρίας των δορυφόρων ERS1, ERS2 και GEOSAT και προκύπτουν µε την 
επίλυση του αντίστροφου ολοκληρώµατος του Stokes.  

Η δεύτερη περίπτωση, αποτελεί το αποτέλεσµα µιας συστηµατικής προσπάθειας για τη συλ-
λογή όλων των διαθέσιµων επίγειων, θαλάσσιων και από αέρα δεδοµένων βαρύτητας για την 
ανατολική περιοχή της Μεσογείου και συγκεκριµένα για τη Νότιο Ελλάδα. Τα δεδοµένα αυ-
τά, αφού οµογενοποιήθηκαν, υποβλήθηκαν σε σειρά πειραµάτων µε τη χρήση του αλγορίθ-
µου της σηµειακής προσαρµογής προκειµένου να εντοπιστούν και αποµακρυνθούν µετρήσεις 
µε τυχόν χονδροειδή σφάλµατα. Τελικά σχηµατίστηκε πλέγµα ανωµαλιών ελευθέρου αέρα σε 
γεωγραφικό κάνναβο ισοδιάστασης 1′×1′. Οι συγκρίσεις των γεωδυναµικών µοντέλων µε δε-
δοµένα ανωµαλιών ελευθέρου αέρα έχουν ιδιαίτερη σηµασία, µιας και αποτελούν το πρώτο 
βήµα της γνωστής διαδικασίας αφαίρεσης-υπολογισµού-επαναφοράς (remove-compute-
restore method) που χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό βαρυτηµετρικών λύσεων για το 
γεωειδές που περιγράφηκε εκτενώς στο 2ο Κεφάλαιο. Οι συγκρίσεις εποµένως των γεωδυνα-
µικών µοντέλων µε δεδοµένα βαρύτητας µπορούν να καταδείξουν την καταλληλότητα καθε-
νός από αυτά προκειµένου να χρησιµοποιηθεί για τον υπολογισµό βαρυτηµετρικών µοντέλων 
γεωειδούς. Περισσότερα στοιχεία και αποτελέσµατα για την δηµιουργία της βαρυτηµετρικής 
βάσης δεδοµένων και την χρήση της για τον προσδιορισµό του γεωειδούς δίνονται στο 5ο 
Κεφάλαιο της διατριβής.  

Συγκρίσεις µε το µοντέλο KMS02 

Τα δεδοµένα του KMS02 αναφέρονται σε ολόκληρη την περιοχή µελέτης, δηλαδή  33ο ≤ φ ≤ 
45ο και 19ο ≤ λ ≤ 30ο και παρουσιάζουν διακριτική ικανότητα 2′×2′ ή περίπου 3.3 km. Στον 
Πίν. 3.12 δίνονται τα στατιστικά στοιχεία τόσο του αρχικού όσο και του εξοµαλυµένου πεδί-
ου ανωµαλιών ελευθέρου αέρα καθώς επίσης και η συνεισφορά των γεωδυναµικών µοντέ-
λων. Πρέπει να τονιστεί, ότι νόηµα έχει µόνο η χρήση των µοντέλων µε µεγάλο βαθµό ανά-
πτυξης για αυτό και δίνονται µόνο τα στατιστικά για το µοντέλο συνδυασµού και το EGM96. 
Από τον Πιν. 3.12 προκύπτει ότι τα δύο γεωδυναµικά µοντέλα επιτυγχάνουν να εξοµαλύνουν 
το πεδίο ανωµαλιών βαρύτητας εξίσου και οι διαφορές τους είναι πολύ µικρές. Ενδεικτικά, το 
µοντέλο συνδυασµού µειώνει το εύρος του πεδίου κατά 187 mGal περίπου (ήτοι 45%) ενώ το 
EGM96 κατά 189 mGal. Οι µέσες τιµές των ανηγµένων ανωµαλιών της βαρύτητας µειώνο-
νται κατά 3.2 και 3.3 mGal (περίπου 87%) αντίστοιχα ενώ η τυπική απόκλιση µε την εφαρ-
µογή του µοντέλου συνδυασµού µειώνεται κατά 48 mGal (75% περίπου). Τα αποτελέσµατα 
αυτά κρίνονται ως ικανοποιητικά, διότι η µέση τιµή του πεδίου µειώνεται αρκετά έτσι ώστε 
µε την εφαρµογή κάποιας τοπογραφικής διόρθωσης να φτάσει κοντά στο µηδέν. Η διαδικα-
σία υπολογισµού ενός βαρυτηµετρικού µοντέλου του γεωειδούς υποθέτει ότι τα δεδοµένα 
βαρύτητας που θα χρησιµοποιηθούν χαρακτηρίζονται από την τυχαία φύση των σφαλµάτων 
που περιέχουν (random errors) που στην πράξη σηµαίνει ότι θα πρέπει τα δεδοµένα να είναι 
απαλλαγµένα από συστηµατικά σφάλµατα και να έχουν µέση τιµή µηδέν (προσδοκία ίση ή 
κοντά στο µηδέν Ε{v}=0). Στο Σχ. 3.35 παρουσιάζεται το αρχικό και το ανηγµένο στο µοντέ-
λο συνδυασµού πεδίο ανωµαλιών βαρύτητας KMS02. Από αυτό προκύπτει ότι µετά την α-
φαίρεση της συνεισφοράς του µοντέλου, το πεδίο εξοµαλύνεται στο µεγαλύτερο µέρος του 
και παραµένουν µόνο κάποιες εξάρσεις που αποδίδονται σε τοπικές ανωµαλίες λόγω υποθα-
λάσσιων βουνών, κ.λπ. Αυτές οι ανωµαλίες προφανώς περιλαµβάνουν µήκη κύµατος µικρό-
τερα των 100 km οπότε και δεν εξοµαλύνονται αρκετά. Τέλος πρέπει να σηµειωθεί ότι το 
KMS02 αναφέρεται µόνο σε θαλάσσιες περιοχές και απλά συµπληρώνεται από το EGM96 
στις ηπειρωτικές, γι’ αυτό και οι µηδενικές τιµές στο ανοιγµένο πεδίο στην ξηρά.  
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Πίνακας 3.12: ∆ιαφορές µεταξύ DgKMS02 και ∆gGM  στην περιοχή µελέτης. [mGal] 

 max min mean rms std 

KMS02 165.890 -254.480 3.185 63.846 ±63.767 

∆gCOMB 117.041 -206.109 3.620 62.528 ±62.421 

∆gKMS02-∆gCOMB 130.611 -99.904 -0.432 16.309 ±16.303 

∆gEGM96 114.474 -207.961 3.334 61.762 ±61.272 

∆gKMS02-∆gEGM96 127.816 -102.067 -0.549 16.712 ±16.712 

Συγκρίσεις µε τη βαρυτηµετρική βάση δεδοµένων  

Η βαρυτηµετρική βάση δεδοµένων αναφέρεται στην περιοχή µεταξύ 33ο ≤ φ ≤ 38ο και 20ο ≤ 
λ ≤ 28ο, παρουσιάζει διακριτική ικανότητα 1′×1′ ή περίπου 1.6 km και υπολογίστηκε στα 
πλαίσια εκπόνησης της παρούσας διατριβής για τον προσδιορισµό µοντέλων του γεωειδούς 
και της θαλάσσιας τοπογραφίας στην περιοχή του Αιγαίου. Στον Πίν. 3.13 δίνονται τα στατι-
στικά του πεδίου ανωµαλιών βαρύτητας της βάσης δεδοµένων (∆g

grav) καθώς και οι ανηγµέ-
νες τιµές στο µοντέλο συνδυασµού και το EGM96. Από τον πίνακα αυτό προκύπτει ότι και 
στην περίπτωση των θαλάσσιων και ηπειρωτικών δεδοµένων βαρύτητας η απόδοση των δύο 
γεωδυναµικών µοντέλων είναι αντίστοιχη µιας και µειώνουν και τα δύο την µέση τιµή κατά 
περίπου 97% και την τυπική απόκλιση κατά περίπου 70%. Πάλι διαπιστώνουµε ότι το µοντέ-
λο συνδυασµού δίνει ελαφρώς καλύτερα αποτελέσµατα αλλά στο επίπεδο του δέκατου του 
mGal που δεν αξιολογείται ως σηµαντικό. Στο Σχ. 3.25 παρουσιάζεται το αρχικό και το α-
νηγµένο στο µοντέλο συνδυασµού πεδίο ανωµαλιών βαρύτητας από τη βαρυτηµετρική βάση 
δεδοµένων. Από το Σχήµα αυτό φαίνεται ότι το νέο µοντέλο που προέκυψε στην παρούσα 
µελέτη αποµακρύνει το µεγαλύτερο µέρος των µεγάλου µήκους κύµατος συνεισφορών στις 
ανωµαλίες βαρύτητας κατά κύριο λόγω στις θαλάσσιες περιοχές. Όπως είναι αναµενόµενο, 
στις ηπειρωτικές περιοχές όπου η επίδραση της τοπικής τοπογραφίας είναι πολύ πιο έντονη 
παραµένουν κάποιες έντονες εξάρσεις, οι οποίες µπορούν να εξοµαλυνθούν µε την εφαρµογή 
κάποιας τοπογραφικής αναγωγής (π.χ. τοπογραφική διόρθωση, αναγωγή υπολειπόµενης το-
πογραφίας, κ.ο.κ.). 

Πίνακας 3.13: ∆ιαφορές µεταξύ Dggrav και ∆gGM  στην περιοχή µελέτης. [mGal] 

 max min mean rms std 

∆ggrav 248.719 -237.932 -22.102 86.198 ±83.317 

∆GCOMB 117.041 -193.254 -21.336 83.384 ±80.609 

∆Ggrav-∆GCOMB 198.273 -99.858 -0.766 25.341 ±25.329 

∆GEGM96 114.474 -195.921 -21.380 82.279 ±80.488 

∆Ggrav-∆GEGM96 192.817 -105.638 -0.821 25.559 ±25.548 

3.6 Ανακεφαλαίωση – Συµπεράσµατα 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάστηκαν οι βασικές µέθοδοι παρατήρησης του πεδίου βαρύτητας 
από το διάστηµα που βασίζονται στις τεχνικές της υψηλής-χαµηλής παρακολούθησης δορυ-
φόρου από δορυφόρο (SST-hl), της χαµηλής-χαµηλής παρακολούθησης δορυφόρου από δο-
ρυφόρο (SST-ll), και της δορυφορικής βαθµιδοµετρίας (SGG). Αναφέρθηκε το πεδίο εφαρ-
µογής της κάθε µιας και τα αναµενόµενα αποτελέσµατα στον προσδιορισµό γεωδυναµικών 
µοντέλων τόσο ως προς την ακρίβεια όσο και ως προς την διακριτική ικανότητα. Στη συνέ-
χεια παρουσιάστηκαν οι αποστολές παρακολούθησης του πεδίου βαρύτητας των δορυφόρων
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Σχήµα 3.35: Το πεδίο ανωµαλιών βαρύτητας KMS02 πριν (πάνω) και µετά την αφαίρεση του γεωδυναµικού 

µοντέλου συνδυασµού (κάτω). 
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CHAMP, GRACE και GOCE και έγινε µια εκτενής αναφορά στα στοιχεία της τροχιάς και 
τον επιστηµονικό εξοπλισµό τους καθώς και στις εφαρµογές και τον αντίκτυπο που θα έχουν 
τα δεδοµένα τους στην γεωφυσική, τη γεωλογία, τη σεισµολογία, την ωκεανογραφία και τη 
γεωδαισία. Ακολούθως παρουσιάστηκε η φασµατική ανάλυση των νέων γεωδυναµικών µο-
ντέλων µέσω των συντελεστών µεταβλητότητας και των συντελεστών µεταβλητότητας 
σφάλµατος ενώ πραγµατοποιήθηκε και ανάλυση των σφαλµάτων στα υψόµετρα του γεωει-
δούς κατά βαθµό και αθροιστικά. Από τη µελέτη αυτή υπολογίστηκε ο βαθµός µέχρι τον ο-
ποίο διατηρεί το κάθε µοντέλο πλήρη ισχύ σήµατος και προέκυψε ότι τα µοντέλα που βασί-
στηκαν σε δεδοµένα του δορυφόρου GRACE διατηρούν πλήρη ισχύ σήµατος µέχρι και βαθ-
µό n=95 ενώ τα καλύτερα αντίστοιχα από τον δορυφόρο CHAMP µέχρι και βαθµό n=52. Από 
τη µελέτη της ακρίβειας που προσφέρει το κάθε µοντέλο προέκυψε ότι ακρίβειες της τάξης 
του ±1 cm και ±10 cm επιτυγχάνονται µέχρι βαθµούς n=62 και n=112 για τα µοντέλα του δο-
ρυφόρου GRACE και µέχρι βαθµούς n=27 και n=56 για τα µοντέλα του δορυφόρου CHAMP. 
Από τα αποτελέσµατα της στατιστικής αξιολόγησης των νέων γεωδυναµικών µοντέλων και 
την σύγκρισή τους µε το EGM96 προέκυψε ότι τα µοντέλα του δορυφόρου GRACE δίνουν 
ακρίβειες κατά είκοσι περίπου φορές καλύτερες από το κυρίαρχο µέχρι σήµερα γεωδυναµικό 
µοντέλο. Η αντίστοιχη ακρίβεια για τα µοντέλα του δορυφόρου CHAMP είναι κατά περίπου 
τέσσερις φορές βελτιωµένη σε σχέση µε το EGM96. Ακολούθησε ο υπολογισµός της συνει-
σφοράς των µοντέλων στα υψόµετρα του γεωειδούς και τις ανωµαλίες βαρύτητας σε µια ε-
κτεταµένη περιοχή που καλύπτει το σύνολο των βαλκανικών χωρών και την λεκάνη της Ανα-
τολικής Μεσογείου και στη συνέχεια πραγµατοποιήθηκε σύγκρισή τους µε το EGM96. Βάσει 
των παραπάνω και την φασµατική ανάλυση των γεωδυναµικών µοντέλων ανά βαθµό, υπολο-
γίστηκε ένα νέο συνδυασµένο γεωδυναµικό µοντέλο από την σύνθεση των υπαρχόντων, λαµ-
βάνοντας υπόψη για κάθε βαθµό ανάπτυξης το ακριβέστερο γεωδυναµικό µοντέλο για την 
συγκεκριµένη περιοχή του φάσµατος. Το νέο γεωδυναµικό µοντέλο συνδυασµού παρουσιάζει 
αθροιστικό σφάλµα στα υψόµετρα του γεωειδούς ±33.13 cm για µέγιστο βαθµό ανάπτυξης 
n=360 σε σύγκριση µε τα ±42.08 cm του EGM96. Επίσης, οι ακρίβειες του ±1 cm και ±10 cm 
επιτυγχάνονται µέχρι βαθµούς ανάπτυξης n=62 και n=112 (n=7 και n=37 για το EGM96 α-
ντίστοιχα) για το µοντέλο συνδυασµού που επιτρέπουν την επίτευξη πολύ υψηλότερης χωρι-
κής διακριτικής ικανότητας και ακρίβειας. Τέλος έγιναν συγκρίσεις του συνδυασµένου γεω-
δυναµικού µοντέλου και του EGM96 µε δεδοµένα δορυφορικής αλτιµετρίας και ανωµαλίες 
βαρύτητας. Από τις συγκρίσεις αυτές προέκυψε ότι το µοντέλο συνδυασµού συµβάλλει εξί-
σου καλά µε το EGM96 στην αναγωγή υψοµέτρων του γεωειδούς και ανωµαλιών βαρύτητας 
αφού επιτυγχάνεται µείωση της µέσης τιµής και της τυπικής απόκλισης των αλτιµετρικών 
παρατηρήσεων κατά 98.5% και 97.5% αντίστοιχα. Οι αντίστοιχες τιµές για τις ανωµαλίες της 
βαρύτητας είναι 87% και 75% και κρίνονται εξίσου ικανοποιητικές, δεδοµένου ότι τόσο στα 
υψόµετρα του γεωειδούς όσο και στις ανωµαλίες βαρύτητας η µέση τιµή των πεδίων µετά την 
αναγωγή είναι κοντά στο µηδέν, οπότε µπορεί να θεωρηθεί ότι ισχύει η υπόθεση της στοχα-
στικότητας που έγινε στο 2ο Κεφάλαιο. Έτσι, στην περίπτωση πρόγνωσης υψοµέτρων του 
γεωειδούς µε την τεχνική της αποµάκρυνσης-υπολογισµού-επαναφοράς, το νέο γεωδυναµικό 
µοντέλο µπορεί να δώσει πολύ καλά αποτελέσµατα κατά την αναγωγή των παρατηρήσεων 
και ένα πολύ µικρότερο κατά 10 cm περίπου σφάλµατα στα τελικά προσδιοριζόµενα υψόµε-
τρα.
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Σχήµα 3.36: Το πεδίο ανωµαλιών βαρύτητας της βαρυτηµετρικής βάσης δεδοµένων πρίν (επάνω) και µετά την 

αφαίρεση του γεωδυναµικού µοντέλου συνδυασµού (κάτω). 
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Κεφάλαιο 4  

 

 

 

 

Υψόµετρα και συνδυασµός 

 

4.1 Εισαγωγή 

Στο κεφάλαιο γίνεται αρχικά µια εισαγωγή στην έννοια και τον ορισµό των ορθοµετρικών και 
γεωµετρικών υψοµέτρων και στον τρόπο που αυτά µετρώνται µε τις µεθόδους τις γεωµετρι-
κής χωροστάθµησης και µε το σύστηµα GPS. Στη συνέχεια δίνεται ο ορισµός των κανονικών 
υψοµέτρων και παρουσιάζεται η σύνδεσή τους µε τα ορθοµετρικά υψόµετρα και τα υψόµετρα 
του γεωειδούς. Ακολουθεί η παρουσίαση της αρχής της δορυφορικής αλτιµετρίας και των 
διαφόρων αλτιµετρικών αποστολών. ∆ίνονται επίσης κάποιες γενικές πληροφορίες για την 
µέτρηση της στάθµης της θάλασσας µε παλιρροιογράφους καθώς και ο ορισµός των διαφό-
ρων µεγεθών που µετρώνται. Το κεφάλαιο αυτό καταλήγει µε την θεωρητική θεµελίωση του 
συνδυασµού ετερογενών υψοµέτρων και την παρουσίαση των διαθέσιµων µοντέλων για την 
επιφάνεια προσαρµογής. Επίσης περιγράφονται και κάποιες τεχνικές αξιολόγησης των παρα-
µετρικών µοντέλων, ενώ παρουσιάζεται και η τεχνική της εκτίµησης των συνιστωσών µετα-
βλητότητας. Τέλος, περιγράφονται οι αλγόριθµοι συνδυασµού α) γεωδαιτικών και ωκεανο-
γραφικών µοντέλων που χρησιµοποιούνται στο 6ο Κεφάλαιο της παρούσας διατριβής για τον 
προσδιορισµό του δυναµικού και του στάσιµου µέρους της τοπογραφίας της επιφάνειας της 
θάλασσας και β) αλτιµετρικών δεδοµένων µε υψόµετρα της τοπογραφίας και της στάθµης της 
θάλασσας για την οµογενοποίηση κατακόρυφων συστηµάτων αναφοράς.  

4.2 Γεωµετρική χωροστάθµηση και τύποι υψοµέτρων 

Η αρχή της γεωµετρικής χωροστάθµησης βασίζεται στον προσδιορισµό της υψοµετρικής δι-
αφοράς ανάµεσα στο σηµεία Α και Β µε τη χρήση σταδιών (βλ. Σχ. 4.1). Λαµβάνοντας τις 
αναγνώσεις της οπισθοσκόπευσης προς το Α (L1) και της εµπροσθοσκόπευσης προς το Β (L2) 
στις δύο σταδίες, και δεδοµένου ότι η απόσταση A1B1 είναι οριζόντια, η υψοµετρική διαφορά 
των δύο σηµείων θα είναι: 

AB 2 1∆H L L= −  (4.1) 

Αν µετρήσουµε την υψοµετρική διαφορά κατά µήκος µιας κλειστής διαδροµής, οπότε τα ση-
µεία αρχής και τέλους συµπίπτουν, τότε η τελική υψοµετρική διαφορά, δηλαδή το άθροισµα 
των επιµέρους υψοµετρικών διαφορών, δεν θα είναι µηδέν, αντίθετα µε ότι θα αναµέναµε, 
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Σχήµα 4.1: Η αρχή της γεωµετρικής χωροστάθµησης.  

ακόµη και στην περίπτωση που θεωρήσουµε ότι οι µετρήσεις είναι απαλλαγµένες από σφάλ-
µατα. Αυτό οφείλεται στο ότι οι χωροσταθµικές υψοµετρικές διαφορές που µετρώνται κατά 
τη διάρκεια των εργασιών πεδίου δεν είναι ίσες µε τη (γεωµετρική) διαφορά των υψοµέτρων 
των σηµείων Α και Β. Εποµένως ο όρος δn που µετράται µε τη γεωµετρική χωροστάθµηση 
δεν είναι ίσος µε την υψοµετρική διαφορά δHΒ (βλ. Σχ. 4.2). Αυτό συµβαίνει επειδή, κατά τη 
διαδικασία της οριζοντίωσης του χωροβάτη ο κάθετος άξονάς του ταυτίζεται µε την κατακό-
ρυφο, συνεπώς το όργανο είναι κάθετο στην τοπική ισοδυναµική επιφάνεια. Κάθε φορά λοι-
πόν που µετράται η υψοµετρική διαφορά ανάµεσα σε δύο σηµεία, µετράται ουσιαστικά η µέ-
ση τοπική απόσταση ανάµεσα στις δύο ισοδυναµικές επιφάνειες που διέρχονται από τα ση-
µεία. Κάθε µια από αυτές είναι κάθετη στην διεύθυνση της κατακορύφου που διέρχεται από 
το κάθε σηµείο και εποµένως δεν είναι παράλληλες µεταξύ τους. Αντίθετα, η υψοµετρική δι-
αφορά δHΒ ορίζεται ως η κάθετη απόσταση από το σηµείο B προς το γεωειδές . Επειδή ο 
ρυθµός µεταβολής του δυναµικού πάνω στην κατακόρυφο είναι ίσος µε τη βαρύτητα, η αρχι-
κή µέτρηση της απόστασης ανάµεσα στις ισοδυναµικές επιφάνειες στα Α και Β µπορεί να 
αναχθεί στη διαφορά δυναµικού W, δηλαδή 

BδW gδn g δH′− = =  (4.2) 

όπου g είναι η τιµή της βαρύτητας στο σηµείο που πραγµατοποιείται η µέτρηση (εκεί δηλαδή 
που µετράµε το δn) και g′ είναι η τιµή της βαρύτητας κατά µήκος της κατακορύφου που διέρ-
χεται από το σηµείο B (εκεί δηλαδή που µετράµε το δHΒ). Στην Εξ. 4.2 το αρνητικό πρόσηµο 
προκύπτει επειδή η διεύθυνση του διανύσµατος της βαρύτητας είναι αντίθετη από τη διεύ-
θυνση κατά την οποία αυξάνονται τα υψόµετρα. Η Εξ. 4.2 µπορεί να γραφεί ως εξής (Heis-
kanen and Moritz 1967) 

B

B A
A

δW gδn W W gδn= − ⇒ − = −∑   (4.3) 

Λαµβάνοντας υπόψη ότι το διάνυσµα της βαρύτητας σε κάποιο σηµείο P είναι (βλ. Σχ. 4.2)  

( ) ( )P (P) P P

W gradW
g n gradW g n

n S

∂
= = = = −

∂
� � �

�   (4.4) 

προκύπτει ότι  

(A) (P) PA
(P)

W
W W x

x

∂
= +

∂
�

 και (B) (P) PB
(P)

W
W W x

x

∂
= +

∂
�

 (4.5) 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4   95 

 

A

B

HA

γεωειδές

δHB

HB

δn

κάθετος

κατακόρυφος

διάνυσµα της 
βαρύτητας

B

A

n

P

gP

XPA

XPB

SAB

θ
δn

 
Σχήµα 4.2: Χωροστάθµηση και ορθοµετρικά υψόµετρα. 

οπότε  

( ) ( ) ( )AΒ (Β) (Α) PΒ PA (P) AB ABP P
(P)

W
δW W W x x g x g n x

x

∂
= − = − = − =

∂
� �� � � �

 (4.6) 

Όπως αναφέρθηκε και στο 2ο Κεφάλαιο, το δυναµικό της βαρύτητας W είναι συνάρτηση µό-
νο της θέσης, δηλαδή W=f(x,y,z), οπότε σε µια κλειστή διαδροµή από το σηµείο Α στο σηµείο 
Β και πάλι στο σηµείο Α (βλ. Σχ. 4.3) η διαφορά δυναµικού είναι µηδέν. Αυτό ισχύει επειδή 
σε κάθε σηµείο αντιστοιχεί µόνο µια τιµή δυναµικού της βαρύτητας Wi.  

Αντίθετα, αν µετρήσουµε τις υψοµετρικές διαφορές (δn) µε χωροβάτη, τότε θα είναι 

B

AB AB
A

∆n δn S cosθ= =∑  (4.7) 

Στην Εξ. 4.6 η τελική υψοµετρική διαφορά εξαρτάται από τη διαδροµή που θα ακολουθηθεί 

και η οποία για µια κλειστή διαδροµή δεν είναι µηδέν, δηλαδή AA∆n dn 0= ≠∫� . Συµπερα-

σµατικά λοιπόν προκύπτει ότι οι διαφορές δυναµικού είναι το αποτέλεσµα χωροστάθµησης 
µε µετρήσεις βαρύτητας. Οπότε, η παραδοσιακή γεωµετρική χωροστάθµηση χωρίς µετρήσεις 
βαρύτητας δεν έχει νόηµα, αφού αν εφαρµοστεί σε µια κλειστή διαδροµή δεν θα δώσει υψο-
µετρική διαφορά ίση µε το µηδέν, όχι µόνο λόγω σφαλµάτων στις µετρήσεις αλλά εξαιτίας 
της αρχής της µεθόδου. 

A

B

W =f(x ,y ,z )A A A A

W =f(x ,y ,z )B B B B

 
Σχήµα 4.3: Κλειστή διαδροµή στο πεδίο βαρύτητας. 
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4.2.1 Γεωδυναµικοί αριθµοί και δυναµικά υψόµετρα 

Αν θεωρήσουµε ένα σηµείο P στην επιφάνεια της Γης (βλ. Σχ. 4.4) και την προβολή του PO 

στο γεωειδές κατά µήκος της κατακορύφου, τότε η απόσταση PPo ονοµάζεται ορθοµετρικό 
υψόµετρο του σηµείο P (ΗP). Η διαφορά δυναµικού ανάµεσα στα δύο σηµεία ορίζεται ως ε-
ξής (Heiskanen and Moritz 1967) 

( )
O O O

o

P

P P P P P P
P

δW gdn W W W W C= − = − − = − =∑  (4.8) 

γεωειδές

ισοδυναµική 
επιφάνεια στο  P

W=Wo

WP

κατακόρυφος

PO

P

HP

γήινη επιφάνεια

 
Σχήµα 4.4: Ορισµός ορθοµετρικού υψοµέτρου σηµείου. 

όπου C είναι ο γεωδυναµικός αριθµός του σηµείου Ρ. Όπως και το δυναµικό της βαρύτητας 
έτσι και οι γεωδυναµικό αριθµοί είναι ανεξάρτητοι της διαδροµής που ακολουθούµε και κατά 
συνέπεια είναι µοναδικοί για κάθε ισοδυναµική επιφάνεια και αποτελούν ένα φυσικό µέτρο 
του ύψους κάθε σηµείου. Οι γεωδυναµικοί αριθµοί εκφράζονται σε γεωδυναµικές µονάδες 
(geopotential units – g.p.u.), όπου 1 g.p.u. = 1 kgal*m = 1000 gal*meter. Επειδή 

g
g 0.98Kgal; δn δH δH

g

′
=≐ ≐  (4.9) 

τότε θα είναι 

C gH 0.98H=≐  (4.10) 

Οι γεωδυναµικοί αριθµοί (εκφρασµένοι σε γεωδυναµικές µονάδες) είναι σχεδόν όµοιοι µε τα 
ορθοµετρικά υψόµετρα εκφρασµένα σε m. Με τον ίδιο τρόπο, µπορούµε να ορίσουµε και το 
δυναµικό υψόµετρο ενός σηµείου, ως τον λόγο του γεωδυναµικού αριθµού µε µια µέση τιµή 
της κανονικής βαρύτητας γο (γο=980.6294 gal για ένα µέσο πλάτος 45ο), δηλαδή 

dyn

ο

C
H

γ
=  (4.11) 

Το µειονέκτηµα όµως των δυναµικών υψοµέτρων είναι ότι δεν έχουν άµεση φυσική σηµασία, 
σε αντίθεση µε τα ορθοµετρικά υψόµετρα, αλλά µόνο έµµεση επειδή αποτελούν µια απλή 
µετατροπή των γεωδυναµικών αριθµών σε µονάδες µήκους.  
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4.2.2 Η αναγωγή της βαρύτητας των Poincaré και Prey 

Προκειµένου να µετατραπούν οι µετρήσεις µε χωροβάτη σε υψοµετρικές διαφορές θα πρέπει 
(βλ. Εξ. 4.2) να γνωρίζουµε την τιµή της βαρύτητας g′, η οποία αναφέρεται στην κατακόρυφο 
του σηµείου, στο οποίο γίνεται η µέτρηση κατά µήκος της καθέτου στο γεωειδές από το ση-
µείο Β (βλ. Σχ. 4.2). Αυτά τα σηµεία βρίσκονται βέβαια µέσα την επιφάνεια της Γης, οπότε 
και δεν µπορεί να γίνουν µετρήσεις βαρύτητας σε αυτά. Προκειµένου να είναι όµως δυνατή η 
µετατροπή των διαφορών δυναµικού που µετράµε µε τον χωροβάτη στην γεωµετρική υψοµε-
τρική διαφορά µεταξύ των Α και Β κατά µήκος της καθέτου στο γεωειδές από το σηµείο Β, 
χρησιµοποιούµε την αναγωγή βαρύτητας των Poincaré και Prey που ουσιαστικά ανάγει τις 
µετρήσεις της βαρύτητας από την επιφάνεια της Γης στο σηµείο στο εσωτερικό της που µας 
ενδιαφέρει.  

Ας υποθέσουµε ότι Q είναι το σηµείο που χρειάζεται να υπολογιστεί η τιµή της βαρύτητας g′ 
(βλ. Σχ. 4.5) και P είναι το αντίστοιχο σηµείο στην επιφάνεια της Γης, στο οποίο µετράται η 
βαρύτητα (gP) κατά τη διάρκεια της χωροστάθµησης και επιπλέον τα σηµεία P και Q είναι 
έτσι επιλεγµένα, ώστε να βρίσκονται κατά µήκος της ίδιας κατακορύφου στο γεωειδές. Στην 
περίπτωση αυτή ισχύει: 

γεωειδές

W=Wo

WP

κατακόρυφος

PO

P

HP

γήινη επιφάνεια

Q

HQ

 
Σχήµα 4.5: Η αναγωγή Poincaré και Prey. 

P

Q P

Q

g
g g dH

h

∂
= −

∂∫  (4.12) 

Η τιµή της βαρύτητας στο σηµείο Q προκύπτει µε την προς τα κάτω συνέχεια της τιµής της 
βαρύτητας κατά µήκος της κατακορύφου για απόσταση dH, που µετράται στο σηµείο P της 
επιφάνειας της Γης. Στην Εξ. 4.12 υποθέτουµε ότι η τιµή της βαθµίδας της πραγµατικής βα-
ρύτητας στο εσωτερικό των µαζών είναι γνωστή. Από την εξίσωση του Bruns ισχύει ότι (He-
iskanen and Moritz 1967) 

2g
2gJ 4kπρ 2ω

h

∂
= − + −

∂
 (4.13) 

η οποία απαιτεί την γνώση της µέσης καµπυλότητας των χωροσταθµικών επιφανειών J και 
της πυκνότητας ρ όλων των µαζών ανάµεσα στα σηµεία P και Q. Φυσικά, επειδή αυτά δεν 
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είναι γνωστά, µπορούµε, όπως και στην αναγωγή ελευθέρου αέρα, να προσεγγίσουµε την 
βαθµίδα της πραγµατικής βαρύτητας µε αυτή της κανονικής βαρύτητας, δηλαδή: 

2
o

γ
2γJ 2ω

h

∂
= − −

∂
 (4.14) 

όπου Jo είναι η µέση καµπυλότητα των σφαιροδυναµικών επιφανειών. Αν εποµένως κάνουµε 
την προσέγγιση 

oγJ gJ≐  (4.15) 

τότε προκύπτει ότι 

g γ
4kπρ

h h

∂ ∂
= +

∂ ∂
 (4.16) 

Αν στην Εξ. 4.16 αντικαταστήσουµε την τιµή της κανονικής βαρύτητας µε µια µέση τιµή της, 
για παράδειγµα για ένα µέσο πλάτος 45ο, και υποθέσουµε ότι ρ=2.67 gr/cm3 τότε µε βάση την 

τιµή της Νευτώνειας σταθεράς ( )8 3 2k 6.67 10 cm gr s−= × ⋅ , προκύπτει ότι 

g h 0.0848 mGal m∂ ∂ = −  (Torge 2001) και 

( ) ( ) ( )
P

Q P P P Q P P Q

Q

g
g g dH g 0.0848 H H g 0.0848 H H

h

∂
= − = − − − = + −

∂∫  (4.17) 

όπου τα υψόµετρα είναι σε m και η τιµή της βαρύτητας στο σηµείο Ρ (gP) είναι σε mGal.  

Ένας άλλο τρόπος για τον υπολογισµό της βαρύτητας στο σηµείο Q στο εσωτερικό των µα-
ζών είναι να ακολουθηθεί µια διαδικασία αποµάκρυνσης-αναγωγής ελευθέρου αέρα-
επαναφοράς (βλ. Σχ. 4.5). Η διαδικασία αυτή υλοποιείται σε τρία βήµατα: α) αρχικά αποµα-
κρύνονται όλες οι µάζες πάνω από την ισοδυναµική επιφάνεια WP που περιλαµβάνουν το Q 
και αφαιρείται η συνεισφορά τους από την βαρύτητα που µετρήθηκε στο P (gP), β) ο σταθµός 
πλέον στο σηµείο P είναι στο αέρα, εποµένως µπορεί να αναχθεί στην επιφάνεια του γεωει-
δούς µε την αναγωγή ελευθέρου αέρα (βλ. Εξ. 2.53), γ) τελικά επαναφέρεται η συνεισφορά 
των µαζών που αφαιρέθηκε στο βήµα α) και η επίδρασή τους προστίθεται αλγεβρικά στην 
τιµή της βαρύτητας στο σηµείο Q. Προκύπτει εύκολα ότι οι αναγωγές που πραγµατοποιήθη-
καν στα βήµατα α) και γ) αντιστοιχούν σε µια αναγωγή πλάκας Bouguer πάχους (HP – HQ). 
Θεωρώντας τις ίδιες τιµές για την πυκνότητα ρ και την Νευτώνεια σταθερά k προκύπτει (βλ. 
και Εξ. 2.49): 

( ) ( ) ( )
( )

Q P P Q P Q P Q

P P Q

g g 0.119 H H 0.3086 H H 0.119 H H

g 0.0848 H H Εξ.4.17

 = − − − + − − − = 

= + − ≡
 (4.18) 

Αυτή η «αναγωγή» ονοµάζεται αναγωγή των Poincaré και Prey και δίνει τιµές της βαρύτητας 
σε σηµεία στο εσωτερικό της Γης, οπότε ανταποκρίνεται στην περίπτωση που θα µπορούσα-
µε να κάνουµε µετρήσεις εντός των ελκουσών µαζών. Φυσικά η παρούσα έννοια της αναγω-
γής δεν είναι η ίδια µε τις άλλες αναγωγές της βαρύτητας που παρουσιάστηκαν στο 2ο Κεφά-
λαιο, καθώς οι τελευταίες δίνουν τιµές της βαρύτητας πάνω στην συνοριακή επιφάνεια του 
γεωειδούς.  
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4.2.3 Ορθοµετρικά υψόµετρα 

Επιστρέφοντας πάλι στο Σχ. 4.4, µπορούµε να ορίσουµε τον γεωδυναµικό αριθµό του σηµεί-
ου P ως (βλ. Εξ. 4.8) 

O PC W W= −  (4.19) 

Κατά µήκος της κατακορύφου που διέρχεται από το σηµείο Ρ το HP είναι η χωροσταθµική 
διαφορά ανάµεσα στα σηµεία Po και P. Αν ολοκληρώσουµε κατά µήκος της κατακορύφου 
από το γεωειδές στο σηµείο P (κάτι που επιτρέπεται, γιατί όπως αναφέρθηκε και παραπάνω 
το δυναµικό είναι ανεξάρτητο της διαδροµής),τότε προκύπτει 

P

O

HP

O P

P 0

C W W gdn gdH= − = =∫ ∫  (4.20) 

Στην Εξ. 4.20 ο όρος dn που µετράται µε τη χωροστάθµηση ισούται µε τον dH, επειδή η χω-
ροστάθµηση πραγµατοποιείται κατά µήκος της κατακορύφου. Ένας πιο άµεσος τρόπος για να 
υπολογίσουµε το ορθοµετρικό υψόµετρο του σηµείου Ρ προκύπτει ως εξής: 

P

O

W C

W 0

dW dC dW dC
dC dW gdH dH H

g g g g

−
= − = ⇒ = = ⇒ = − =∫ ∫  (4.21) 

Μια άλλη πιο πρακτική προσέγγιση είναι (βλ. Εξ. 4.20) (Heiskanen and Moritz 1967) µέσω 
της σχέσης 

H H

o 0

1
C gdH H gdH

H
= = ⋅∫ ∫  (4.22) 

Στην Εξ. 4.22 το ολοκλήρωµα της πραγµατικής βαρύτητας είναι η µέση τιµή του µεγέθους 
της κατά µήκος της κατακορύφου για το διάστηµα Η. Εποµένως από την Εξ. 4.22 προκύπτει : 

C Hg=  (4.23) 

και 

H

0

1
g gdH

H
= ∫  (4.24) 

Εποµένως από την Εξ. 4.23 προκύπτει µια σχέση για το ορθοµετρικό υψόµετρο του σηµείου 
Ρ, όταν γνωρίζουµε την µέση τιµή της πραγµατικής βαρύτητας. Η µέση τιµή της πραγµατικής 
βαρύτητας δεν εξαρτάται απόλυτα από το ορθοµετρικό υψόµετρο H. Επιπλέον, δεν είναι α-
παραίτητο να γνωρίζουµε τα επιµέρους χωροσταθµικά στοιχεία dn=dH ανάµεσα στο γεωει-
δές και το σηµείο P στην επιφάνεια της Γης αλλά µόνο το συνολικό ορθοµετρικό υψόµετρο 
Η. Προκύπτει εποµένως ότι: 

C
H

g
=  (4.25) 
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Για τον υπολογισµό της µέσης τιµής της βαρύτητας σε κάποιο σηµείο, και αν λάβουµε υπόψη 
µας ότι σε κάθε ενδιάµεσο σηµείο Q της διαδροµής από το γεωειδές στο σηµείο Ρ η τιµή της 
βαρύτητας µπορεί να υπολογιστεί µε την αναγωγή Prey, τότε η Εξ. 4.24 γίνεται  

( )
H

0

1
g g z dz

H
= ∫  (4.26) 

όπου z=HQ (βλ. Σχ. 4.5) και g(z) είναι η πραγµατική τιµή της βαρύτητας στο ενδιάµεσο ση-
µείο Q. Από την Εξ. 4.18 προκύπτει εποµένως ότι 

( ) ( )g z g 0.0848 H z= + −  (4.27) 

όπου g είναι η µετρηµένη τιµή της βαρύτητας στο σηµείο P (g=gP). Με χρήση της Εξ. 4.27 η 
Εξ. 4.26 γίνεται  

( )( )
H2H

0
0

1 1 z
g g 0.0848 H z dz g 0.0848 Hz g 0.0424H

H H 2

 
= + − = + − = + 

 
∫  (4.28) 

όπου το g είναι σε mGal και το H σε m. Προφανώς η Εξ. 4.28 προκύπτει για µια σταθερή τι-
µή της πυκνότητας ρ=2.67 gr/cm

3, ενώ στην περίπτωση µεταβλητής τιµής της πυκνότητας 
γίνεται (Heiskanen and Moritz 1967) 

1 1
g g 4 k g g 2 k

2 h 2 h

γ γ
π ρ π ρ

 ∂ ∂   = − + Η ⇒ = − + Η    ∂ ∂    
 (4.29) 

Τελικά, αν χρησιµοποιηθεί η Εξ. 4.28 για την µέση τιµή της πραγµατικής βαρύτητας τότε από 
την Εξ. 4.25 προκύπτει για το ορθοµετρικό υψόµετρο του σηµείου Ρ:  

C C
H

g g 0.0424H
= =

+
 (4.30) 

Κλείνοντας την παράγραφο αυτή για τα ορθοµετρικά υψόµετρα, θεωρείται χρήσιµο να ανα-
φερθούν κάποια στοιχεία για την ακρίβεια προσδιορισµού των ορθοµετρικών υψοµέτρων ε-
ξαιτίας σφαλµάτων είτε στις µετρήσεις βαρύτητας είτε στον υπολογισµό των πυκνοτήτων. 
Παραγωγίζοντας την Εξ. 4.25 ως προς g  προκύπτει 

2

C
H g

g
δ δ= −  (4.31) 

όπου δΗ είναι το σφάλµα στον προσδιορισµό του ορθοµετρικού υψοµέτρου. Στην παραπάνω 
εξίσωση η µέση τιµή της πραγµατικής βαρύτητας µπορεί να θεωρηθεί ίση µε 1000 gal και ο 
γεωδυναµικός αριθµός είναιC Hg= , οπότε αγνοώντας το αρνητικό πρόσηµο προκύπτει η 
απλή σχέση 

mm mGal km

H
H g g H

g
δ δ δ= − =  (4.32) 
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Από την Εξ. 4.32 αν υποθέσουµε ότι έχουµε ένα σφάλµα 100 mGal στην βαρύτητα και το 
υψόµετρο του σηµείου είναι 1 km, τότε προκύπτει ένα σφάλµα µόνο 10 cm στον προσδιορι-
σµό του τελικού υψοµέτρου. Λαµβάνοντας υπόψη ότι ακόµη και µε πρόγνωση ανωµαλιών 
βαρύτητας από δορυφορική αλτιµετρία προκύπτει µια ακρίβεια ±2-3 mGal, που µεταφράζεται 
σε σφάλµα ±2-3 mm στο υψόµετρο, γίνεται κατανοητό ότι τα σφάλµατα στον προσδιορισµό 
της βαρύτητας επηρεάζουν σε πολύ µικρό βαθµό το τελικό σφάλµα των ορθοµετρικών υψο-
µέτρων. Ένα τελευταίο παράδειγµα αποτελεί η αποστολή του δορυφόρου GOCE που αναµέ-
νεται να πετύχει ακρίβειες στις ανωµαλίες της βαρύτητας της τάξης των ±1-2 mGal (ESA 
1999) που οδηγούν σε σφάλµα στον προσδιορισµό των ορθοµετρικών υψοµέτρων της τάξης 
των ±1-2 mm, οπότε ακόµη και µε δορυφορικές παρατηρήσεις θα είναι δυνατή η αναγωγή 
των παρατηρήσεων της γεωµετρικής χωροστάθµησης µε πολύ µεγάλη ακρίβεια. Είναι ευνόη-
το βέβαια ότι σε περιπτώσεις που οι ζητούµενες ακρίβειες είναι µεγαλύτερες, π.χ., κατακόρυ-
φα δίκτυα πρώτης τάξης, τότε η πραγµατοποίηση παρατηρήσεων µε βαρυτήµετρο στα τριγω-
νοµετρικά σηµεία είναι µονόδροµος.  

Για την περίπτωση των πυκνοτήτων, αν παραγωγήσουµε την Εξ. 4.29 ως προς δρ προκύπτει 

g 2 kHπ δρ=  (4.33) 

Οπότε για ένα σφάλµα στην πυκνότητα της τάξης του ±0.1 g/cm3 και για ορθοµετρικό υψό-
µετρο H=1 km προκύπτει ένα σφάλµα στην µέσης τιµή της βαρύτητας των ±4.2 mGal µόνο, 
το οποίο µε την σειρά του µεταφράζεται σε σφάλµα ±4.2 mm στην τιµή του υψοµέτρου. Πέ-
ραν αυτού, αν λάβουµε υπόψη ότι η µεγαλύτερη µεταβολή πυκνοτήτων που µπορεί να υπάρ-
ξει στον στερεό φλοιό είναι της τάξης του ±0.6 g/cm3 αυτό µεταφράζεται σε σφάλµα στο υ-
ψόµετρο (αν και πάλι H= 1 km) της τάξης των ±25 mm µόνο. Προκύπτει εποµένως ότι και 
για πολύ µεγάλα σφάλµατα στην τιµή της πυκνότητας, το σφάλµα που εισάγεται στον προσ-
διορισµό του ορθοµετρικού υψοµέτρου είναι πολύ µικρό (Heiskanen and Moritz 1967).  

Στον παραπάνω σχολιασµό για τις ακρίβειες στον προσδιορισµό των ορθοµετρικών υψοµέ-
τρων θεωρήθηκε ότι αυτές είναι απαλλαγµένες από χονδροειδή και συστηµατικά σφάλµατα, 
δηλαδή ότι  σφάλµατα των ορθοµετρικών υψοµέτρων έχουν µηδενική προσδοκία Ε{vH}=0. 
Με βάση την υπόθεση αυτή και δεδοµένου ότι οι µετρήσεις γεωµετρικής χωροστάθµησης 
έχουν πολύ υψηλή ακρίβεια (επίπεδο ±1mm/km ανάλογα µε τις απαιτήσεις της χωροσταθµι-
κής όδευσης  ή/και την τάξη του δικτύου), τα µεγαλύτερα σφάλµατα (συστηµατικά) προέρχο-
νται συνήθως από την συνόρθωση των περιφερειακών και εθνικών κατακόρυφων δικτύων. 
Αν για παράδειγµα η συνόρθωση του κατακόρυφου δικτύου βασίζεται σε ένα µόνο αρχικό 
σηµείο (συνήθως παλιρροιογραφικό σταθµό όπου τίθεται µια δέσµευση για τον ορισµό του 
µηδενός), τότε τα συνορθωµένα ορθοµετρικά υψόµετρα θα περιέχουν µια σταθερή διαφορά 
στάθµης σε όλο τα δίκτυο. Η περίπτωση περιπλέκεται όταν χρησιµοποιούνται περισσότερες 
δεσµεύσεις, δηλαδή περισσότεροι παλιρροιογραφικοί σταθµοί, οπότε εισάγονται διάφορες 
παραποιήσεις στο δίκτυο (Fotopoulos 2004).  

4.2.4 Απεικόνιση ορθοµετρικών υψοµέτρων µε τις προβολές των Helmert και Pizzeti 

Στα προηγούµενα, τα ορθοµετρικά υψόµετρα ορίστηκαν ως η απόσταση κατά µήκος της κα-
τακορύφου από το γεωειδές µέχρι το υπό εξέταση σηµείο στην επιφάνεια της Γης. Αυτός ο 
ορισµός (βλ. Σχ. 4.4) έχει φυσική σηµασία µιας και το σηµείο Po στο γεωειδές αποτελεί την 
προβολή του σηµείου P της επιφάνειας της Γης στο γεωειδές που µπορεί να οπτικοποιηθεί 
από τη µέση στάθµη της θάλασσας. Λαµβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα της επιφάνειας 
του γεωειδούς που το καθιστά ακατάλληλο για να χρησιµοποιηθεί σε πρακτικούς υπολογι-
σµούς, το σηµείο Po προβάλλεται κατά την κάθετο στο ελλειψοειδές αναφοράς, υλοποιώντας 
έτσι ένα νέο σηµείο Qo. Η απόσταση PoQo είναι τα γνωστά υψόµετρα του γεωειδούς και αυτή 
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η διπλή προβολή του σηµείο P της επιφάνειας της Γής (αρχικά στο γεωειδές και στη συνέχεια 
στο ελλειψοειδές) είναι γνωστή σαν προβολή του Pizzeti (βλ. Σχ. 4.6).  
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γήινη επιφάνεια
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N
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Q
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Σχήµα 4.6: Προβολή ορθοµετρικών υψοµέτρων κατά Pizzeti. 

Στις πρακτικές όµως εφαρµογές ο ορισµός αυτός για τα υψόµετρα θεωρείται πολύπλοκος λό-
γω α) της καµπυλότητας της κατακορύφου (που απαιτεί την χρήση πολύπλοκων εξισώσεων), 
β) της µη καθετότητας της κατακορύφου στην επιφάνεια του ελλειψοειδούς από όπου µετρώ-
νται τα γεωµετρικά υψόµετρα, και γ) της εµπλοκής της επιφάνειας του γεωειδούς που οδηγεί 
και πάλι στη χρήση πολύπλοκων εξισώσεων. Για τους λόγους αυτούς, και προκειµένου να 
οριστεί το υψόµετρο ενός σηµείου της επιφάνειας της Γης µε πιο απλό τρόπο, µπορούµε να 
θεωρήσουµε την προβολή του σηµείου P στο ελλειψοειδές αναφοράς κατά την κάθετο σε αυ-
τό, που υλοποιεί το σηµείο Q′o (βλ. Σχ 4.7). Η απόσταση PQ′o ονοµάζεται γεωµετρικό υψό-
µετρο του σηµείου P και η προβολή κατά την κάθετο προβολή Helmert. Στην προβολή κατά 
Helmert, το ορθοµετρικό υψόµετρο δεν µετράται πλέον κατά την κατακόρυφο, αλλά ως η α-
πόσταση από το σηµείο της επιφάνειας της Γης P µέχρι το γεωειδές κατά την κάθετο (βλ. Σχ. 
1.7). Οπότε η σχέση που συνδέει το γεωµετρικό υψόµετρο µε το ορθοµετρικό και το υψόµε-
τρο του γεωειδούς είναι 

h H N= +  (4.34) 
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Σχήµα 4.7: Προβολή ορθοµετρικών υψοµέτρων κατά Helmert. 
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Από τα παραπάνω προκύπτει ότι µεταξύ των προβολών των ορθοµετρικών υψοµέτρων κατά 
την κάθετο και κατά την κατακόρυφο υπάρχει διαφορά στον ορισµό τους, δηλαδή στο τι α-
ντιπροσωπεύει το ορθοµετρικό υψόµετρο ενός σηµείου σε κάθε µια από τις προβολές αυτές. 
Αν θέλουµε να ποσοτικοποιήσουµε τη διαφορά ανάµεσα στις δύο προβολές, διαπιστώνουµε 
ότι αυτή αναφέρεται ουσιαστικά στην γωνία θ κατά την οποία αποκλίνει η κατακόρυφος από 
την κάθετο στο ελλειψοειδές (βλ. Σχ. 4.8). Η γωνία αυτή δεν είναι τίποτα άλλο παρά η από-
κλιση της κατακορύφου, η οποία αναλύεται σε δύο συνιστώσες κατά τη διεύθυνση του µε-
σηµβρινού και του παραλλήλου που διέρχονται από το σηµείο (συνιστώσες ξ και η αντίστοι-
χα). Η διαφορά στα υψόµετρα δh είναι πολύ µικρή και µπορεί να υπολογιστεί ως (Heiskanen 
and Moritz 1967) 

h h sin tanδ θ θ≅  (4.35) 

Αν για παράδειγµα θεωρήσουµε ότι θ=4′  (µια σχετικά µεγάλη τιµή που εµφανίζεται στην 
Νότια Ελλάδα στην περιοχή του ελληνικού τόξου) και h=10000 m είναι δh=1.35 cm. Γίνεται 
εποµένως αντιληπτό ότι το σφάλµα που εισαγάγουµε αν θεωρήσουµε ότι τα ορθοµετρικά υ-
ψόµετρα προβάλλονται κατά την κάθετο και όχι κατά την κατακόρυφο, δηλαδή αν πρακτικά 
θεωρήσουµε ότι η κατακόρυφος και η κάθετος ταυτίζονται (θ=0

o), είναι πολύ µικρό. Συνε-
πώς, στα παρακάτω θα θεωρούµε ότι τα ορθοµετρικά υψόµετρα προβάλλονται µε την προβο-
λή του Helmert, προκειµένου να απλοποιηθούν οι υπολογισµοί. Τέλος, η απόσταση QoQ′o 
(βλ. Σχ. 4.8) που προκύπτει από την διαφορετική προβολή των σηµείων µπορεί να υπολογι-
στεί από τη σχέση 
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Σχήµα 4.8: ∆ιαφορά στα υψόµετρα µεταξύ των προβολών Pizzeti και Helmert. 

o oQ Q h tan′ ≈ θ  (4.36) 

και για τις προηγούµενες τιµές των h και θ προκύπτει ίση µε 11.6 cm. Για τιµές υψοµέτρου 
πλησιέστερες στα δεδοµένα της χώρας µας, π.χ., για h=3000 m, προκύπτει αντίστοιχα ότι 
δh=0.41 cm και QoQo′=3.5 cm. Από τα παραπάνω παραδείγµατα προκύπτει ότι η διαφορά 
ανάµεσα στις δύο µεθόδους προβολής είναι µικρή και µπορεί να αγνοείται στα περισσότερα 
προβλήµατα που απασχολούν τη φυσική γεωδαισία (φυσικά δεν µπορεί και δεν πρέπει να α-
γνοείται όταν γίνεται αναφορά σε συντεταγµένες σηµείων) (Heiskanen and Moritz 1967).  
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4.2.5 Κανονικά υψόµετρα και ανωµαλίες ύψους 

Ένας τρίτος τύπος υψοµέτρων, που χρησιµοποιούνται σε πολλές χώρες του κόσµου αντί των 
ορθοµετρικών, είναι και τα κανονικά υψόµετρα. Στα παρακάτω θα παρατεθούν λίγα στοιχεία 
για τον ορισµό τους και τη σχέση µε τα ορθοµετρικά υψόµετρα, κυρίως για λόγους πληρότη-
τας και σε σχέση µε όσα αναφέρθηκαν στο 2ο Κεφάλαιο για τα συνοριακά προβλήµατα τι-
µών, και δεν θα γίνει εκτενής αναφορά µιας και δεν θα χρησιµοποιηθούν στη διατριβή. 

Ας θεωρήσουµε ότι στις σχέσεις 4.20 – 4.24 η τιµή της πραγµατικής βαρύτητας µπορεί να 
αντικατασταθεί από αυτή της κανονικής βαρύτητας κατά µήκος της κατακορύφου. Αυτό πρα-
κτικά σηµαίνει ότι θεωρούµε πώς το πεδίο βαρύτητας της Γης είναι κανονικό, οπότε θα είναι 
W=U, g=γ και Τ=0. Σε αυτή την περίπτωση αν «µετρήσουµε» ορθοµετρικά υψόµετρα θα 
προκύψουν κάποια νέα υψόµετρα που ονοµάζονται κανονικά υψόµετρα H*. Συνεπώς για την 
περίπτωση των κανονικών υψοµέτρων, και σε αναλογία µε τις σχέσεις 4.20 – 4.24, είναι 

*H *
o P 0

W W C dHγ− = = ∫  (4.37) 

C*

0

dC
H

γ
= ∫  (4.38) 

*C H= γ  (4.39) 

*H *
* 0

1
d

H
= Η∫γ γ  (4.40) 

όπου τη θέση της µέσης τιµής της πραγµατικής βαρύτητας ( g ) παίρνει η µέση τιµή της κανο-
νικής βαρύτητας (γ ). Το νόηµα των κανονικών υψοµέτρων συνδέεται µε τη θεωρία και το 
πρόβληµα συνοριακών τιµών του Molodensky (βλ. Κεφ. 2) και τις ανωµαλίες ύψους που α-
ντικαθιστούν πλέον τα υψόµετρα του γεωειδούς όπως αυτά ορίζονται από το πρόβληµα του 
Stokes3. Στα πλαίσια αυτά το κανονικό υψόµετρο ενός σηµείου P ορίζεται ως το γεωµετρικό 
υψόµετρο του σηµείου Q του τελουροειδούς (UQ=WP) από το ελλειψοειδές κατά την κάθετο 
σε αυτό. Η προβολή του σηµείου P στο τελουροειδές (σηµείο Q) γίνεται και αυτή κατά την 
κάθετο στο ελλειψοειδές, οπότε και στην περίπτωση του προβλήµατος του Molodensky η 
προβολή των υψών γίνεται σύµφωνα µε την προβολή του Helmert. Σε αντιστοιχία λοιπόν µε 
την σχέση 4.34 για τα ορθοµετρικά υψόµετρα, τα κανονικά υψόµετρα θα προκύπτουν ως 

*h H ζ= +  (4.41) 

όπου ζ είναι οι ανωµαλίες ύψους που προκύπτουν από την αντικατάσταση του γεωειδούς µε 
το σχεδόν-γεωειδές (quasi-geoid) (βλ. Κεφ. 2).  

Επιστρέφοντας στις Εξ. 4.39 και 4.40 για τον προσδιορισµό των κανονικών υψοµέτρων, προ-
κύπτει ότι πρέπει να υπολογιστεί και η µέση τιµή της κανονικής βαρύτητας κατά µήκος της 
καθέτου στο ελλειψοειδές. Αυτό µπορεί να γίνει σε αντιστοιχία µε την Εξ. 4.26 για την µέση 
τιµή της βαρύτητας οπότε  

                                                 
3
Περισσότερα στοιχεία σχετικά µε τα προβλήµατα των συνοριακών τιµών και τις αναπαραστάσεις των προβλη-
µάτων των Stokes και Molodensky δίνονται στο Κεφ. 2. 
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 (4.43) 

Με χρήση της 4.43 µπορεί να υπολογιστεί το κανονικό υψόµετρο από την 4.39 χρησιµοποιώ-
ντας κάποια επαναληπτική µέθοδο (Heiskanen and Moritz 1967). 

Στο κεφάλαιο αυτό έχουν οριστεί τρεις τύποι υψοµέτρων σε συνάρτηση µε το γεωδυναµικό 
αριθµό, τα δυναµικά, ορθοµετρικά και τα κανονικά υψόµετρα. Καθένα προκύπτει από µία 
γενική εξίσωση της µορφής 

i
i

C
H

G
=  (4.44) 

όπου i µπορεί να συµβολίζει καθέναν από τους τρεις τύπους υψοµέτρων, οπότε προκύπτουν 
οι παρακάτω σχέσεις για κάθε τύπο υψοµέτρου 
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 (4.45) 

δηλαδή ορίζονται τα ορθοµετρικά, κανονικά και δυναµικά υψόµετρα. Συνεπώς γίνεται αντι-
ληπτό ότι η διαφορά ανάµεσα στα συστήµατα υψοµέτρων έγκειται αποκλειστικά στην επιλο-
γή της τιµής της βαρύτητας, οπότε µε µια νέα επιλογή µπορεί να προκύψει ένα νέο σύστηµα 
υψοµέτρων, δηλαδή ένα νέο σύστηµα προσδιορισµού της κατακόρυφης θέσης ενός σηµείου. 
Στα παραπάνω καταδείχθηκε ότι τα ορθοµετρικά και κανονικά υψόµετρα έχουν γεωµετρική 
σηµασία, δηλαδή αποτελούν µια απόσταση ανάµεσα στο σηµείο της γήινης επιφάνειας και σε 
κάποια επιφάνεια αναφοράς (γεωειδές ή τελουροειδές αντίστοιχα). Όµως, τα δυναµικά υψό-
µετρα δεν έχουν κάποια γεωµετρική εξήγηση µιας και αποτελούν µια απλή µετατροπή των 
γεωδυναµικών αριθµών σε µονάδες µήκους. Παρόλα αυτά, είναι ο µόνος τύπος υψοµέτρων 
που έχουν φυσική σηµασία δείχνουν δηλαδή την ροή του νερού. Οπότε ανάµεσα σε δύο ση-
µεία µε το ίδιο δυναµικό υψόµετρο το νερό δεν θα ρέει, µιας και βρίσκονται στην ίδια ισοδυ-
ναµική επιφάνεια, κάτι το οποίο δεν συµβαίνει όµως µε τα ορθοµετρικά και τα κανονικά υ-
ψόµετρα (βλ. και Σχ. 4.2). Αυτό σηµαίνει ότι ανάµεσα σε δύο σηµεία µε το ίδιο ορθοµετρικό 
(ή κανονικό) υψόµετρο θα υπάρχει ροή νερού µιας και δεν βρίσκονται στην ίδια ισοδυναµική 
επιφάνεια. Συµπερασµατικά, ενώ τα δυναµικά υψόµετρα είναι τα µόνα που έχουν φυσική ση-
µασία, δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν στην πράξη επειδή δεν έχουν γεωµετρική αναπαρά-
σταση.  

Τα ορθοµετρικά υψόµετρα ενώ δεν έχουν φυσική σηµασία αναπαριστώνται γεωµετρικά πολύ 
απλά µιας και η επιφάνεια αναφοράς τους είναι αυτή της µέσης στάθµης της θάλασσας. Αυ-
τός ο ορισµός τους είναι αρκετά πλεονεκτικός και για τις πρακτικές εφαρµογές, αφού γίνεται 
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εύκολα καταληπτός και από απλούς πολίτες/χρήστες υψών. Τέλος, τα κανονικά υψόµετρα 
εξαρτώνται από το ελλειψοειδές αναφοράς που χρησιµοποιείται και η γεωµετρική τους ανα-
παράσταση είναι ξεκάθαρη µόνο σε εξειδικευµένο κοινό. Το µεγάλο τους πλεονέκτηµα όµως 
είναι η ευκολία στον υπολογισµό (Εξ. 4.42 και 4.43) σε σχέση µε τα ορθοµετρικά υψόµετρα 
(Εξ. 4.28-4.30) καθώς και το ότι είναι ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε υποθέσεις για την πυ-
κνότητα και την κατανοµή των µαζών.  

Το ποια υψόµετρα θα χρησιµοποιηθούν τελικά για την κοινή συνόρθωση µε τα υψόµετρα του 
γεωειδούς, τη θαλάσσια τοπογραφία και τα δεδοµένα των παλιρροιογραφικών σταθµών, ε-
ξαρτάται άµεσα από τις διαθέσιµες βάσεις δεδοµένων σε κάθε χώρα, καθεµιά από τις οποίες 
προτιµά αποκλειστικά είτε ορθοµετρικά είτε κανονικά υψόµετρα. Βέβαια, κάθε τύπος υψοµέ-
τρου είναι άµεσα συσχετισµένος µε τον γεωδυναµικό αριθµό (ο οποίος προσδιορίζεται µε µε-
τρήσεις βαρύτητας και γεωµετρικής χωροστάθµησης) του σηµείου της γήινης επιφάνειας που 
εξετάζεται, οπότε θεωρητικά είναι δυνατός ο µετασχηµατισµός ανάµεσα στα διάφορα συστή-
µατα υψών.   

Τέλος, όσο αφορά τα γεωµετρικά (ελλειψοειδή) υψόµετρα δεν θα γίνει ιδιαίτερος σχολιασµός 
µιας και υπάρχει εκτενής βιβλιογραφία που τα περιγράφει (∆ερµάνης 1999, Φωτίου και Λιβι-
εράτος 2000) καθώς και τη διαδικασία µέτρησή τους µε το σύστηµα GPS και τα σφάλµατα 
που προκύπτουν (Φωτίου και Πικριδάς 2001, Hofmann-Wellenhof  et al 1994, Seeber 1993). 

4.3 ∆ορυφορική αλτιµετρία και υψόµετρα της επιφάνειας της θάλασσας 

Η δορυφορική αλτιµετρία αποτελεί τεχνολογία που αναπτύχθηκε τα τελευταία τριάντα περί-
που χρόνια µε σκοπό την παρατήρηση και µελέτη των ιδιοτήτων του θαλάσσιου περιβάλλο-
ντος, της µεταβολής της στάθµης της θάλασσας, των µετακινήσεων των πάγων, της ταχύτη-
τας των ανέµων, του ύψος των κυµάτων και της θερµοκρασία του νερού. Οι αλτιµετρικές α-
ποστολές δεν ήταν και δεν είναι ακόµη και σήµερα σχεδιασµένες για την µελέτη του πεδίου 
βαρύτητας της Γης, δηλαδή δεν έχουν ένα στενά γεωδαιτικό χαρακτήρα όντας προσανατολι-
σµένες σε ωκεανογραφικές εφαρµογές. Οι παρατηρήσεις των αλτιµετρικών δορυφόρων όµως 
µεταφράζονται σχεδόν ευθέως σε υψόµετρα του γεωειδούς (βλ. ανάλυση παρακάτω) στις θα-
λάσσιες περιοχές και χρησιµοποιούνται ως εκ τούτου στον υπολογισµό µοντέλων γεωειδούς 
για θαλάσσιες περιοχές.  

4.3.1 Αρχή της δορυφορικής αλτιµετρίας 

Η αρχή της δορυφορικής αλτιµετρίας στηρίζεται στην εκποµπή από το αλτίµετρο του δορυ-
φόρου ενός παλµικού κύµατος προς την επιφάνεια της γης κατά την κατακόρυφη διεύθυνση 
και στην ανάκλαση αυτού κάθετα από την επιφάνεια της θάλασσας προς τον δέκτη του δορυ-
φόρου. Αυτές οι παρατηρήσεις, αφού διορθωθούν για γεωφυσικές, µετεωρολογικές επιδρά-
σεις καθώς και για σφάλµατα που οφείλονται στα ηλεκτρονικά µέρη του αλτιµέτρου, δίνουν 
την απόσταση ανάµεσα στο δορυφόρο και τη στιγµιαία επιφάνεια της θάλασσας (ΣΕΘ) (in-
stantaneous sea surface – ISS), σαν το µισό του χρόνου που χρειάστηκε ο παλµός για να φτά-
σει στην επιφάνεια της θάλασσας και να επιστρέψει στο δορυφόρο. Η απόσταση αυτή συµ-
βολίζεται µε halt στο Σχ. 4.9, όπου περιγράφεται η αρχή της δορυφορικής αλτιµετρίας, και 
ονοµάζεται υψόµετρο της επιφάνειας της θάλασσας (sea surface height – SSH). Η απόσταση 
ανάµεσα στην στιγµιαία επιφάνεια της θάλασσας και τη µέση στάθµη της επιφάνειας της θά-
λασσας (ΜΣΘ) (mean sea surface – MSS), ςt στο Σχ. 4.9, ονοµάζεται δυναµική ή χρονικά µε-

ταβαλλόµενη τοπογραφία της επιφάνειας της θάλασσας (dynamic or time-dependant sea sur-
face topography – TSST). Αυτό το δυναµικό µέρος της τοπογραφίας της θάλασσας οφείλεται 
σε πολλούς παράγοντες, όπως οι γήινες παλίρροιες, τα θαλάσσια ρεύµατα και τα µετεωρολο-
γικά φαινόµενα, ορισµένοι εκ των οποίων (όπως για παράδειγµα η επίδραση των παλιρροιών) 
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µπορούν να υπολογιστούν µέσω καταλλήλων µοντέλων ενώ κάποιοι άλλοι δεν µπορούν να 
προσδιοριστούν (όπως για παράδειγµα η επίδραση των θαλάσσιων ρευµάτων). Η αδυναµία 
στον προσδιορισµό ή/και την δηµιουργία µοντέλων της δυναµικής θαλάσσιας τοπογραφίας 
οριοθετεί και την ανάγκη για τον προσδιορισµό της µε τον συνδυασµό ετερογενών υψοµέ-
τρων, όπως θα περιγραφεί στις επόµενες ενότητες. Η απόσταση ανάµεσα στη µέση στάθµη 
της επιφάνειας της θάλασσας και το γεωειδές, απόσταση ςc στο σχήµα 4.9, ονοµάζεται σχε-
δόν-στάσιµη τοπογραφία της θάλασσας (quasi-stationary sea surface topography - QSST) και 
οφείλεται σε διάφορα δυναµικά φαινόµενα όπως η θερµοκρασία, η αλατότητα και η πυκνότη-
τα του θαλάσσιου νερού καθώς και στην ύπαρξη φορτίσεων από παράγοντες όπως τα θαλάσ-
σια ρεύµατα (περισσότερα για την τοπογραφία της επιφάνειας της θάλασσας δίνονται στην 
επόµενη παράγραφο).  

 
Σχήµα 4.9: Η αρχή της δορυφορικής αλτιµετρίας. 

Στο Σχ. 4.10 δίνονται κάποια χαρακτηριστικά των αλτιµετρικών τροχιών, όπου ως απόσταση 
(range) ορίζεται η απόσταση από το κέντρο µάζας του δορυφόρου µέχρι την στιγµιαία επιφά-
νεια της θάλασσας, που είναι και η µέτρηση την οποία δίνει το αλτίµετρο του δορυφόρου. 
Υψόµετρο του δορυφόρου (altitude) ορίζεται η απόσταση του κέντρου µάζας του από το ελ-
λειψοειδές αναφοράς (π.χ. GRS80, WGS84) κατά την διεύθυνση της καθέτου. Περιστροφή 
(revolution) του δορυφόρου ορίζεται µία πλήρης περιστροφή του δορυφόρου γύρω από τη Γη 
και τέλος σαν διάβαση του δορυφόρου (satellite pass) ορίζεται το µισό µιας πλήρους περι-
στροφής αυτού. Οι διαβάσεις του δορυφόρου διακρίνονται σε ανερχόµενες (ascending tracks) 
και κατερχόµενες (descending tracks) ανάλογα µε το αν ο δορυφόρος κατευθύνεται από µικρά 
σε µεγάλα πλάτη ή από µεγάλα σε µικρά πλάτη αντίστοιχα (βλ. Σχ. 4.10 (β)). 
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(α)  (β) 

Σχήµα 4.10: Ορισµός απόστασης (α) και περασµάτων (β) αλτιµετρικών δορυφόρων. 

Ας συµβολίσουµε λοιπόν µε halt την ποσότητα που µετρά το αλτίµετρο του δορυφόρου, δη-
λαδή το γινόµενο του µισού του χρόνου, που χρειάστηκε ο παλµός για να φτάσει στην επιφά-
νεια της θάλασσας και να επιστρέψει στην κεραία του αλτιµέτρου, µε την ταχύτητα των ρα-
διοκυµάτων στην ατµόσφαιρα. Η µετρούµενη απόσταση είναι ένα µέσο υψόµετρο της επιφά-
νειας της θάλασσας, την οποία καλύπτει το ίχνος του δορυφορικού σήµατος. Το στιγµιαίο 
ύψος της στάθµης της θάλασσας πάνω από ένα ελλειψοειδές αναφοράς δίνεται από τη σχέση 

altorbisl hhh −=  (4.46) 

όπου hisl είναι το γεωµετρικό υψόµετρο της στιγµιαίας επιφάνειας της θάλασσας, horb είναι το 
γεωµετρικό υψόµετρο του δορυφόρου και halt είναι η απόσταση ανάµεσα στο κέντρο βάρους 
του δορυφόρου και τη στιγµιαία τοπογραφία της επιφάνειας της θάλασσας. Όπως σε όλες τις 
παρατηρήσεις, έτσι και στην περίπτωση αυτή περιέχονται σφάλµατα στις παραµέτρους της 
Εξ. 4.46, που µπορούν να περιγραφούν µέσω της εξίσωσης: 

( ) ( )α∆+−∆+= m
altorb

c
orbisl hhhh  (4.47) 

όπου ∆horb το σφάλµα στον υπολογισµό του ύψους τροχιάς του δορυφόρου, ∆α το σφάλµα 
στη µέτρηση του αλτιµέτρου, c

orb
h το γεωµετρικό υψόµετρο του δορυφόρου, όπως αυτό υπο-

λογίζεται από την τροχιά του, και m

alt
h  η µέτρηση του αλτιµέτρου. Το σφάλµα των αλτιµετρι-

κών µετρήσεων αποτελείται από ένα µέρος που οφείλεται στο αλτίµετρο αυτό καθ’ αυτό και 
ένα δεύτερο που οφείλεται στη διάδοση του σήµατος µέσω από την ατµόσφαιρα και στην κα-
τάσταση της θάλασσας. Στη δεύτερη κατηγορία περιλαµβάνονται τα ποικίλα γεωφυσικά 
σφάλµατα. Τέλος ένα τρίτο σφάλµα αποτελεί το θόρυβο της µέτρησης. Έτσι, στα σφάλµατα 
που έχουν σχέση µε το αλτίµετρο περιλαµβάνονται αυτά που οφείλονται στα µηχανικά µέρη 
του οργάνου, όπως η ολίσθηση και η υστέρησή του και η διαφορά στάθµης της θαλάσσιας 
κατάστασης, ενώ στην κατηγορία των γεωφυσικών σφαλµάτων περιλαµβάνονται οι επιδρά-
σεις της τροπόσφαιρας και της ιονόσφαιρας. Με βάση τα παραπάνω, ο παράγοντας ∆α της 
Εξ. 4.47 γίνεται: 

c c c c c c c c
instr prop n instr iono dry wet instr iono dry wet n∆α α α α α α α α ∆α ∆α ∆α ∆α α= + + = + + + + + + + +  (4.48) 
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όπου αi είναι τα σφάλµατα των αλτιµετρικών παρατηρήσεων, c

i
α  οι εκτιµήσεις των σφαλµά-

των και c

i
∆α  τα υπόλοιπα των σφαλµάτων. Στην Εξ. 4.48 

instr
α  είναι το σφάλµα του αλτιµέ-

τρου, propα  είναι το σφάλµα διάδοσης του ραδιοκύµατος, c

instr
α  είναι η εκτίµηση του σφάλµα-

τος του αλτιµέτρου, c

iono
α  είναι η εκτίµηση του σφάλµατος λόγω της επίδρασης της ιονόσφαι-

ρας, c
dryα  είναι η εκτίµηση του σφάλµατος λόγω της ξηρής τροποσφαιρικής επίδρασης, c

wet
α  

είναι η εκτίµηση του σφάλµατος λόγω της υγρής τροποσφαιρικής επίδρασης, 
n
α  είναι ο θό-

ρυβος της αλτιµετρικής µέτρησης, c

instr
∆α  είναι το υπόλοιπο του σφάλµατος του αλτιµέτρου, 

c

iono
∆α  είναι το υπόλοιπο του σφάλµατος λόγω της επίδρασης της ιονόσφαιρας, c

dry∆α  είναι το 

υπόλοιπο του σφάλµατος λόγω της ξηρής τροποσφαιρικής επίδρασης, και c

wet
∆α  είναι το υπό-

λοιπο του σφάλµατος λόγω της υγρής τροποσφαιρικής επίδρασης. Για όλες τις αλτιµετρικές 
αποστολές, οι απαραίτητες διορθώσεις για τα παραπάνω σφάλµατα περιλαµβάνονται στις εγ-
γραφές των γεωφυσικών δεδοµένων (Geophysical Data Records - GDRs) και έχουν υπολογι-
στεί µε τη βοήθεια κατάλληλων µοντέλων. Εφόσον γίνουν οι παραπάνω διορθώσεις, το 
σφάλµα που µένει στις αλτιµετρικές παρατηρήσεις είναι ο θόρυβος και το άθροισµα των 
σφαλµάτων που έγιναν κατά την εκτίµηση των προαναφερθεισών διορθώσεων, οπότε το τε-
λικό σφάλµα µπορεί να περιγραφεί από την παρακάτω εξίσωση: 

n
cc CC α+∆=−∆=ε αααα  (4.49) 

όπου c

αC είναι το άθροισµα των σφαλµάτων που υπολογίστηκαν, δηλαδή αυτών του οργάνου 

και της διάδοσης του κύµατος, και c

α∆C είναι το σφάλµα που έγινε κατά την εκτίµηση αυτών 

των διορθώσεων. Το σφάλµα ∆horb, που γίνεται στην εκτίµηση του υψοµέτρου του δορυφό-
ρου, αναφέρεται στην παράµετρο ∆r που αντιπροσωπεύει την λανθασµένη γνώση της τροχιάς 
του δορυφόρου και αποτελεί το γνωστό ακτινικό τροχιακό σφάλµα (radial orbit error). Η λαν-
θασµένη γνώση της πραγµατικής τροχιάς του δορυφόρου οφείλεται, όπως έχει άλλωστε ανα-
φερθεί, στα µειωµένης ακρίβειας µοντέλα βαρύτητας που χρησιµοποιούνταν στις παλαιότε-
ρες αποστολές, καθώς και στους αναλυτικούς αλγορίθµους µέσω των οποίων επιδιώχθηκε η 
προσέγγιση της δορυφορικής τροχιάς. Βέβαια µε την πάροδο του χρόνου το ακτινικό τροχια-
κό σφάλµα έφτασε από τα ±2-3m, που ήταν στις αποστολές των SEASAT και GEOSAT, στα 
3cm για την αποστολή του T/P. Από τις Εξ. 4.46-4.49 προκύπτει: 

( ) ( ) αα ε−∆+=ε+−∆+= rhhrhh c
isl

c
alt

c
orbisl  (4.50) 

όπου c m c

alt alt αh = h +C είναι η διορθωµένη µέτρηση του αλτιµέτρου και ∆r είναι το ακτινικό τρο-

χιακό σφάλµα. Το υψόµετρο της στιγµιαίας τοπογραφίας της επιφάνειας της θάλασσας, hisl, 
µπορεί να γραφεί και στη µορφή: 

tcislh ς+ς+Ν=ς+Ν=  (4.51) 

όπου Ν τα υψόµετρα του γεωειδούς, ς η τοπογραφία της επιφάνειας της θάλασσας (Sea 
Surface Topography – SST), ςc το σχεδόν στάσιµο µέρος της τοπογραφίας της επιφάνειας της 
θάλασσας και ςt το χρονικά µεταβαλλόµενο µέρος της τοπογραφίας της επιφάνειας της θά-
λασσας. Από την Εξ. 4.51 προκύπτει ότι η περίπτωση της τοπογραφίας της επιφάνειας της 
θάλασσας είναι ανάλογη των ορθοµετρικών υψοµέτρων στις ηπειρωτικές περιοχές (βλ. Εξ. 
4.34). Σε µία πρώτη προσέγγιση προκύπτει σαν η διαφορά ανάµεσα στις αλτιµετρικές παρα-
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τηρήσεις, δηλαδή στο γεωµετρικό υψόµετρο της επιφάνειας της θάλασσας και το υψόµετρο 
του γεωειδούς, και όπως φαίνεται και από την Εξ. 4.51 χωρίζεται σε δύο συνιστώσες στις ςc 
και ςt. Η χρονικά µεταβαλλόµενη από αυτές, περιλαµβάνει φαινόµενα σχετικά µε τις ελαστι-
κές ωκεάνιες παλίρροιες, τις παλίρροιες του στερεού φλοιού της γης, τα φαινόµενα φόρτισης 
του πυθµένα των ωκεανών εξαιτίας των παλιρροιών, το αντίστροφο βαροµετρικό φαινόµενο 
καθώς και άλλα παροδικά φαινόµενα που εµφανίζονται στην επιφάνεια της θάλασσας και ε-
πηρεάζουν το ύψος της όπως τα ρεύµατα. Κάποιες από αυτές τις παραµέτρους µπορούν να 
υπολογιστούν µέσω µοντέλων, ώστε το σήµα του δυναµικού µέρους της θαλάσσιας τοπογρα-
φίας να µπορεί να περιγραφεί από την σχέση 

c c c c c c c c
t o e l ib w o e l ib o e l ib wς T T T T T T T T T ∆T ∆T ∆T ∆T T= + + + + = + + + + + + + +  (4.52) 

όπου 
o

T είναι το πλάτος των ελαστικών ωκεάνιων παλιρροιών, 
e

T είναι το πλάτος των παλιρ-

ροιών του στερεού φλοιού της γης, 
l

T είναι το πλάτος της φόρτισης του πυθµένα των ωκεα-

νών εξαιτίας των παλιρροιών, 
ib

T είναι η διόρθωση εξαιτίας του αντίστροφου βαροµετρικού 

φαινοµένου, 
w

T είναι το ύψος της επιφάνειας της θάλασσας που προκαλείται από παροδικά, 

φαινόµενα (στην παράµετρο αυτή υπεισέρχεται η επίδραση των ρευµάτων και άλλων περιο-
δικών φαινοµένων), c

o
T  είναι η εκτίµηση του πλάτους των ελαστικών ωκεάνιων παλιρροιών, 

c

e
T  είναι η εκτίµηση του πλάτους των παλιρροιών του στερεού φλοιού της γης, c

l
T  είναι η 

εκτίµηση του πλάτους της φόρτισης του πυθµένα των ωκεανών εξαιτίας των παλιρροιών, c

ib
T  

είναι η εκτίµηση της διόρθωση εξαιτίας του αντίστροφου βαροµετρικού φαινοµένου, c

o
∆T  

είναι το υπόλοιπο του πλάτους των ελαστικών ωκεάνιων παλιρροιών, c

e
∆T  είναι το υπόλοιπο 

του πλάτους των παλιρροιών του στερεού φλοιού της γης, c

l
∆T  είναι το υπόλοιπο του πλά-

τους της φόρτισης του πυθµένα των ωκεανών λόγω των παλιρροιών, και c

ib
∆T  είναι το υπό-

λοιπο της διόρθωση εξαιτίας του αντίστροφου βαροµετρικού φαινοµένου. Συνδυάζοντας λοι-
πόν τις Εξ. 4.50 και 4.52 καταλήγουµε στην σχέση προσδιορισµού υψοµέτρων του γεωειδούς 
από αλτιµετρικές παρατηρήσεις: 

( )
( )

c c c
isl α isl α c t isl α o e l ib w

c c c c c c c c c
isl α o e l ib o e l ib w

N h ∆r ε ς h ∆r ε ς ς h ∆r ε T T T T T

h ∆r ε T T T T ∆T ∆T ∆T ∆T T

= + − − = + − − − = + − − + + + + =

= + − − + + + + + + + +
 (4.53) 

Τα υψόµετρα του γεωειδούς που προκύπτουν µε εφαρµογή της Εξ. 4.53 περιλαµβάνουν και 
την επίδραση του σχεδόν-στάσιµου µέρους της τοπογραφίας της επιφάνειας της θάλασσας. 
Συνεπώς, αν αντιµετωπιστούν πιο αυστηρά δεν αποτελούν υψόµετρα του γεωειδούς αλλά 
υψόµετρα της µέσης στάθµης της θάλασσας (ΜΣΘ), αφού και αναφέρονται σε αυτήν. Προ-
κειµένου να αναφερθούν στο γεωειδές πρέπει να γίνει µια αναγωγή τους από την επιφάνεια 
της ΜΣΘ στην επιφάνεια του γεωειδούς, πρέπει δηλαδή να αφαιρεθεί από τα υψόµετρα που 
υπολογίζονται από την Εξ. 4.53 η επίδραση του στάσιµου µέρους της τοπογραφίας της επι-
φάνειας της θάλασσας. Το σηµείο αυτό αποτελεί και τον συνδετικό κρίκο ανάµεσα στις επι-
στήµες της γεωδαισίας και της ωκεανογραφίας, αφού η πρώτη χρειάζεται µοντέλα του στάσι-
µου µέρους της τοπογραφίας της θάλασσας προκειµένου να αναχθούν οι αλτιµετρικές παρα-
τηρήσεις στο γεωειδές, ενώ η δεύτερη, προκειµένου να δώσει τέτοια µοντέλα από ωκεανο-
γραφικές παρατηρήσεις έχει ανάγκη µιας πολύ καλά προσδιορισµένης επιφάνειας αναφοράς, 
που είναι το γεωειδές. Μια εκτίµηση του στάσιµου µέρους της τοπογραφίας της επιφάνειας 
της θάλασσας µπορεί να προκύψει µε γεωδαιτικές µεθόδους, αν συνδυαστούν ένα βαρυτηµε-
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τρικό µοντέλο του γεωειδούς, που έχει προκύψει από ανωµαλίες ελευθέρου αέρα δηλαδή από 
παρατηρήσεις που έχουν αναχθεί στην συνοριακή επιφάνεια του γεωειδούς, και ένα αλτιµε-
τρικό µοντέλο του θαλάσσιου γεωειδούς, το οποίο στην ουσία αναπαριστά την ΜΣΘ. Είναι 
εποµένως:  

alt grav
cς N N= −  (4.54) 

δηλαδή το στάσιµο µέρος της τοπογραφίας της επιφάνειας της θάλασσας προκύπτει σαν η 
απλή διαφορά ανάµεσα στο αλτιµετρικό και το βαρυτηµετρικό γεωειδές.  

Μια παράµετρος που αποτελούσε και αποτελεί την κύρια πηγή σφαλµάτων που αποµένει στις 
αλτιµετρικές παρατηρήσεις µετά την διόρθωσή τους για τα διάφορα ατµοσφαιρικά σφάλµατα 
και τα σφάλµατα που οφείλονται στο αλτίµετρο, είναι το ακτινικό τροχιακό σφάλµα ∆r (βλ. 
Εξ. 4.50) που οφείλεται στην αδυναµία προσδιορισµού της πραγµατικής τροχιάς των δορυ-
φόρων Όπως αναφέρθηκε και προηγουµένως, η αρχή της δορυφορικής αλτιµετρίας βασίζεται 
στην εκποµπή από τον ποµπό του δορυφόρου, ανάκλαση από την επιφάνεια της θάλασσας 
και λήψη από τον δέκτη του αλτιµέτρου ενός παλµικού σήµατος. Προκύπτει εποµένως ότι για 
τον προσδιορισµό των υψοµέτρων της επιφάνειας της θάλασσας είναι απαραίτητο να γνωρί-
ζουµε και το γεωµετρικό υψόµετρο του δορυφόρου, δηλαδή την τροχιά του. Η τροχιά ενός 
τεχνητού δορυφόρου βρίσκεται κάτω από τη συνεχή επίδραση του πεδίου βαρύτητας της Γης, 
την ατµοσφαιρική έλξη, την έλξη του ηλίου της σελήνης και των υπολοίπων πλανητών. Όλες 
αυτές οι επιδράσεις έχουν ως αποτέλεσµα η τροχιά του να παρουσιάζει πολλές ανωµαλίες και 
να παρεκκλίνει από αυτήν που έχει υπολογιστεί. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα κατά τις παλαιό-
τερες αποστολές το κυριότερο σφάλµα των αλτιµετρικών µετρήσεων, το ακτινικό τροχιακό 
σφάλµα (radial orbit error), να προέρχεται από την µη σωστή γνώση της δορυφορικής τρο-
χιάς. Προκειµένου να µπορούµε να µιλάµε σήµερα για τον υπολογισµό-προσδιορισµό ενός 
γεωειδούς πολύ υψηλής ακρίβειας, χρειάστηκε η συµβολή κάποιων σύγχρονων µεθόδων 
προσδιορισµού-εντοπισµού θέσης προκειµένου να προσδιορίζεται η τροχιά του δορυφόρου 
µε ακρίβεια ικανή να δώσει αλτιµετρικές παρατηρήσεις υψηλής ποιότητας. Τα συστήµατα 
που συνέβαλλαν και συµβάλλουν στην κατεύθυνση αυτή είναι το δορυφορικό σύστηµα GPS 
καθώς και τα επίγεια συστήµατα παρακολούθησης δορυφόρων DORIS και SLR. Βέβαια για 
να καταστεί κάτι τέτοιο δυνατό, πρέπει ο δορυφόρος πέρα από τα αλτίµετρα που έχει να δια-
θέτει και κατάλληλους δέκτες για τα συστήµατα GPS και DORIS αλλά και τους απαραίτη-
τους ανακλαστήρες για το σύστηµα SLR (βλ. Σχ. 4.11). Σηµαντική τέλος παράµετρος στην 
βελτίωση της ακριβείας προσδιορισµού των δορυφορικών τροχιών αποτέλεσε και η συνεχής 
βελτίωση των δορυφορικών µοντέλων για το πεδίο βαρύτητας της Γης. Ειδικά η τελευταία 
παράµετρος, σε συνδυασµό µε την τεχνική SST-hl που περιγράφηκε στο 3ο Κεφάλαιο και τα 
νέα µοντέλα που προκύπτουν από τους δορυφόρους CHAMP και GOCE αναµένεται να βελ-
τιώσουν ακόµη περισσότερο τον προσδιορισµό των δορυφορικών τροχιών που από ακρίβειες 
µερικών µέτρων πριν από µερικά χρόνια έχουν φτάσει στα µερικά εκατοστά (2-3cm) σήµερα, 
στο επίπεδο δηλαδή του θορύβου των αλτιµετρικών µετρήσεων. 

Στη συνέχεια θα γίνει µια σύντοµη περιγραφή των παλαιότερων και σύγχρονων αλτιµετρικών 
αποστολών,  καθώς και δύο βασικών µεθόδων στην επεξεργασία των αλτιµετρικών παρατη-
ρήσεων, δηλαδή: α) της συνόρθωσης στις τοµές των τροχιακών ιχνών (crossover adjustment), 
που αποσκοπεί στην ελαχιστοποίηση του ακτινικού τροχιακού σφάλµατος των παρατηρήσε-
ων και β) την ενοποίησης (staking) των παρατηρήσεων που έχει σαν στόχο την δηµιουργία 
µέσων τιµών για τα αλτιµετρικά δεδοµένα απαλλαγµένων από τις διάφορες χρονικά µετα-
βαλλόµενες επιδράσεις του θαλάσσιου περιβάλλοντος. 
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Σχήµα 4.11: Συµβολή των συστηµάτων GPS, DORIS και SLR στην δορυφορική αλτιµετρία (AVISO).  

Οι δορυφόροι Skylab, GEOS-3 και SEASAT 

Η πρώτη δορυφορική αποστολή παρατήρησης των ωκεανών ήταν αυτή του αλτιµετρικού δο-
ρυφόρου GEOS-3, ο οποίος τέθηκε σε τροχιά το 1975. Πριν από τον GEOS-3 υπήρξε µια 
σειρά δορυφόρων µε το όνοµα Skylab, η οποίοι πραγµατοποίησαν κάποια πειράµατα αλτιµε-
τρικών µετρήσεων χωρίς όµως να είναι αυτός ο πρωταρχικός τους στόχος. Οι δορυφόροι Sky-
lab ήταν οι πρώτοι που έκαναν τέτοιου είδους παρατηρήσεις, διαµορφώνοντας έτσι το πεδίο 
για την πρώτη καθαρά αλτιµετρική αποστολή του δορυφόρου SEASAT (βλ. Σχ. 4.12). 

Ο δορυφόρος GEOS-3 (Geodynamics Experimental Ocean Satellite) ανήκει σε µια σειρά δο-
ρυφόρων παρακολούθησης των ωκεανών που είχαν ως κύριο σκοπό την µέτρηση και εξαγω-
γή δεδοµένων για το πεδίο βαρύτητας της Γης και των γεωφυσικών ιδιοτήτων των ωκεανών. 
Ο GEOS-3 εκτοξεύθηκε στις 9 Απριλίου 1975 και παρέµεινε σε λειτουργία µέχρι τον ∆εκέµ-
βριο του 1978. Η αξιοπιστία των µετρήσεων του ήταν της τάξης των ±25 cm και η ακρίβεια 
της τροχιάς του ±5 m, ενώ οι υπεύθυνες υπηρεσίες για την παρακολούθηση του δορυφόρου 
ήταν το κέντρο διαστηµικών πτήσεων Goddard της NASA (NASA Goddard Space Flight 
Center – GSFC) και το κέντρο διαστηµικών πτήσεων Wallops (Wallops Space Flight Center 
– WSFC). Ο GEOS-3 περιστρεφόταν σε ύψος περίπου 843 km ακολουθώντας µια σχεδόν κυ-
κλική τροχιά (e=0.001) µε κλίση 114.98o (Chelton et al. 2001). Στη διάρκεια λειτουργίας του 
προσέφερε τα πρώτα δεδοµένα για τις υψηλές συχνότητες του θαλάσσιου πεδίου βαρύτητας 
της Γης, την κατάσταση της θάλασσας, τα ύψος των κυµάτων, την κίνηση και την κατάσταση 
των πάγων, την ταχύτητα των ανέµων, και τις σχεδόν-στάσιµες µεταβολές του θαλάσσιου 
γεωειδούς.  
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Σχήµα 4.12: Οι δορυφόροι Skylab (αριστερά), GEOS-3 (κέντρο) και SEASAT (δεξιά) (NASA).  

Ο δορυφόρος SEASAT (SEA SATellite – SEASAT) ήταν ο πρώτος δορυφόρος που εκτοξεύ-
θηκε αποκλειστικά για την παρακολούθηση των ωκεανών. Κατασκευάστηκε και εκτοξεύθηκε 
από το JPL (Jet Propulsion Laboratory) στις 28 Ιουνίου 1978, αλλά η αποστολή του τερµατί-
στηκε πρόωρα στις 10 Οκτωβρίου 1978 εξαιτίας προβληµάτων στα ηλεκτρονικά κυκλώµατα. 
Ο δορυφόρος τέθηκε σε µια σχεδόν κυκλική τροχιά µε κλίση 108o και ύψος 800 km, έχοντας 
ακρίβεια 100 cm στον προσδιορισµό της θέσης του και αξιοπιστία ±5cm στις παρατηρήσεις. 
Ο SEASAT κατάφερε να συλλέξει παρατηρήσεις µόνο για 42 ώρες (Chelton et al. 2001), πα-
ρόλα αυτά οι παρατηρήσεις αυτές είναι περισσότερες από όσες είχαν συλλεγθεί τα τελευταία 
100 χρόνια επίγειων παρατηρήσεων για τους ωκεανούς της Γης. Ο SEASAT συνέλεξε επίσης 
δεδοµένα για την ταχύτητα των ανέµων, την θερµοκρασία των ωκεανών, τους πάγους, τα ύψη 
των κυµάτων, και την τοπογραφία της θάλασσας.  

Η γεωδαιτική αποστολή GEOSAT 

Ένας σηµαντικός αλτιµετρικός δορυφόρος για τις εφαρµογές της διαστηµικής γεωδαισίας και 
της διαστηµικής ωκεανογραφίας, είναι ο GEOSAT (GEOdetic SATellite) από την ονοµασία 
του οποίου προκύπτει και ο καθαρά γεωδαιτικός του χαρακτήρας. Ο GEOSAT (βλ. Σχ. 4.13) 
κατασκευάστηκε από το Εργαστήριο Εφαρµοσµένης γεωφυσικής του πανεπιστηµίου Johns 
Hopkins των ΗΠΑ και υπό την εποπτεία του Ναυτικού των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερι-
κής. Ο εξοπλισµός του δορυφόρου ήταν ένα αλτίµετρο µε τη βοήθεια του οποίου κατέστη 
δυνατή η µέτρηση της στιγµιαίας επιφάνειας της θάλασσας, το ύψος των κυµάτων και η τα-
χύτητα των ανέµων. Ο δορυφόρος αυτός εκτέλεσε δύο φάσεις µετρήσεων κατά τη διάρκεια 
της τροχιάς του, την καθαρά γεωδαιτική φάση (Geodetic Mission – GM) και την ακριβώς ε-
παναλαµβανόµενη (Exact Repeat Mission – ERM) φάση. Ο δορυφόρος πραγµατοποίησε την 
καθαρά γεωδαιτική του αποστολή από τις 30 Μαρτίου 1985 έως τις 30 Σεπτεµβρίου του 1986 
µε στόχο την προσέγγιση του θαλάσσιου γεωειδούς µέχρι του γεωγραφικού πλάτους των 72ο. 
Το ύψος πτήσης ήταν 800 km και η κλίση του προσέγγιζε τις 108ο. Κατά τη διάρκεια αυτής 
της περιόδου η τροχιά του δορυφόρου ήταν σχεδόν επαναληπτική µε περίοδο 23 ηµερών και 
τα ίχνη των διαφόρων περιστροφών στην επιφάνεια της Γης είχαν απόσταση 4 km. Αποτέλε-
σµα των στοιχείων αυτών της τροχιάς του GEOSAT ήταν ένα πολύ πυκνό και µεγάλης δια-
κριτικής ικανότητας πλέγµα δεδοµένων, το οποίο λόγω της µεγάλης στρατιωτικής του σηµα-
σίας έµεινε απόρρητο µέχρι το 1990. Αµέσως µετά τη γεωδαιτική φάση ακολούθησε η ακρι-
βώς επαναλαµβανόµενη στις 8 Νοεµβρίου 1986 η οποία κατέστη δυνατή µε µία αλλαγή στην 
τροχιά του δορυφόρου. Όµως κατά τη διάρκεια της τελευταίας χρονιάς της αποστολής του 
GEOSAT (τέλη 1988 και αργότερα), τόσο η κάλυψη της επιφάνειας της Γης όσο και η ακρί-
βεια των δεδοµένων που παρείχε ο δορυφόρος, µειώθηκαν σηµαντικά, σε σχέση µε τα αντί-
στοιχα για τα πρώτα 3.5 χρόνια λειτουργίας του. Αυτό οφειλόταν σε µία βλάβη στο καταγρα-
φικό σύστηµα του δορυφόρου και εξαιτίας της συνεχιζόµενης παρουσίας της τερµατίστηκε η 
αποστολή του GEOSAT στις 30 ∆εκεµβρίου 1989 οπότε και ο δορυφόρος είχε συµπληρώσει 
93 κύκλους (NOAA 1997). Παρά την πρόωρη διακοπή της λειτουργίας του, ο GEOSAT έδω-
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σε ένα πολύ πυκνό και µεγάλης διακριτικής ικανότητας πλήθος δεδοµένων, τα οποία ήταν και 
παραµένουν εξαιρετικά πολύτιµα για την διεθνή επιστηµονική κοινότητα. Η σηµασία των 
γεωδαιτικών φάσεων των αλτιµετρικών αποστολών είναι πολύ µεγάλη εξαιτίας της πολύ µι-
κρής απόστασης µεταξύ γειτονικών ιχνών που επιτρέπει την επίτευξη λύσεων υψηλής διακρι-
τικής ικανότητας για το πεδίο βαρύτητας.  

 
Σχήµα 4.13: Ο δορυφόρος GEOSAT (NOAA).  

Οι δορυφόροι ERS1 και ERS2 

Την αποστολή του GEOSAT ακολούθησε αυτή του ευρωπαϊκού δορυφόρου ERS1 – Euro-
pean Remote-Sensing Satellite 1 από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία ∆ιαστήµατος (ESA – Euro-
pean Satellite Agency) στις 17 Ιουλίου 1991. Ο πρωταρχικός σκοπός του ERS1 (βλ. Σχ. 4.14) 
ήταν η µελέτη των ωκεανών, η καταγραφή της κίνησης των πάγων, η µέτρηση του ύψους των 
κυµάτων και της θερµοκρασίας καθώς και η µέτρηση της ταχύτητας και της διεύθυνσης των 
ανέµων. Από το σχεδιασµό του ο δορυφόρος ήταν προγραµµατισµένος να λειτουργήσει για 
δύο µόνο χρόνια όµως το καταγραφικό µέρος της λειτουργίας του συνεχίστηκε µέχρι και το 
1996, ενώ στη συνέχεια χρησιµοποιήθηκε για τη βαθµονόµηση του διαδόχου του ERS2. Το 
ύψος τροχιάς του  ERS1 ήταν 780 km και βρισκόταν σε πολική ηλιοσύγχρονη τροχιά µε κλί-
ση 98.50ο. Ο ERS1 εκτέλεσε επτά φάσεις τις A, B, C, D, E, F, και E. Από αυτές η πρώτη α-
ναφέρεται στον έλεγχο του δορυφορικού συστήµατος και τη βαθµονόµηση των οργάνων, η B 
στην πρώτη φάση παρακολούθησης και καταγραφής των πάγων, η C ήταν η πρώτη ακριβώς 
επαναλαµβανόµενη τροχιά (ERM), η D ήταν η δεύτερη φάση καταγραφής των πάγων, η E 
ήταν η πρώτη γεωδαιτική αποστολή και η F η δεύτερη, ενώ η E ήταν η δεύτερη φάση της α-
κριβώς επαναλαµβανόµενης τροχιάς που έγινε παράλληλα µε αυτή του ERS2 (βλ. Σχ. 4.14), ο 
οποίος σηµειωτέον κινείται ακριβώς πάνω στην τροχιά του ERS1, προκειµένου να επιτευχθεί 
η προαναφερθείσα βαθµονόµηση των οργάνων του ERS2 και η συµβατότητα των δεδοµένων 
µεταξύ των δύο δορυφόρων. Από όλες αυτές τις φάσεις αυτές που έχουν κατά κύριο λόγο γε-
ωδαιτικό ενδιαφέρον είναι οι γεωδαιτικές E και F οι οποίες διήρκεσαν από 10 Απριλίου 1994 
έως 24 Σεπτεµβρίου 1994 και από 24 Σεπτεµβρίου 1994 έως 21 Μαρτίου 1995 αντίστοιχα. Η 
απόσταση µεταξύ των ιχνών των τροχιών και των δύο φάσεων είναι 1.7 χιλιόµετρα, ενώ τα 
ίχνη της φάσης F είναι µετατοπισµένα κατά 8 χιλιόµετρα σε σχέση µε τα αντίστοιχα της E 
ώστε να επιτευχθεί µεγαλύτερη διακριτική ικανότητα. Οι φάσεις αυτές είχαν ως αποστολή 
την πυκνή κάλυψη των ωκεάνιων εκτάσεων για τον προσδιορισµό του θαλάσσιου γεωειδούς 
και αυτό επιτεύχθηκε ακόµη αποτελεσµατικότερα µε την φάση F, που βελτίωσε τη διακριτική 
ικανότητα κάλυψης. Ο δορυφόρος ERS1 πραγµατοποίησε συνολικά 156 κύκλους και η απο-
στολή του έληξε στις 13 Μαρτίου 2000, ενώ ο δορυφόρος ERS2 έχει πραγµατοποιήσει µέχρι 
σήµερα 110 κύκλους (28 Νοεµβρίου 2005), ενώ είναι ακόµη άγνωστο αν η ESA συνεχίσει 
για µακρό ακόµη χρόνο αυτή την αποστολή (Scharroo 2005).   
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Σχήµα 4.14: Οι δορυφόροι ERS1 (αριστερά) και ERS2 (δεξιά) (ESA).  

   

Οι δορυφόροι TOPEX/Poseidon και JASON-1 

Αποτέλεσµα των αλτιµετρικών αυτών αποστολών ήταν να διαπιστωθεί τόσο από µέρους της 
επιστηµονικής κοινότητας, όσο και από τους φορείς υλοποίησης των διαστηµικών αποστο-
λών, η πολύ µεγάλη σηµασία της συνεχούς παρατήρησης των ωκεανών και των θαλασσών 
µέσω δορυφόρων. Αυτό οδήγησε την NASA (National Aeronautics and Space 
Administration) και το Εθνικό Κέντρο ∆ιαστηµικών Μελετών της Γαλλίας (CNES – Centrale 
Nationale d’ Etudes Speciales) στο να κατασκευάσουν ένα δορυφόρο που θα παρέχει πολύ 
υψηλές ακρίβειες αλλά που θα έχει και µεγάλη διάρκεια ζωής. Το προϊόν αυτής της συνεργα-
σίας ήταν ο δορυφόρος TOPEX/Poseidon (T/P) (βλ. Σχ. 4.15) το όνοµα του οποίου προέρχε-
ται από τις ονοµασίες των δύο αλτιµέτρων που φέρει. Το ένα εξ αυτών κατασκευάστηκε από 
τη NASA και ονοµάστηκε TOPographic EΧperiment (TOPEX) ενώ το άλλο κατασκευάστηκε 
από το CNES και ονοµάστηκε POSEIDON (Ποσειδώνας). Η εκτόξευση του δορυφόρου έγινε 
στις 10 Αυγούστου 1992 και ο δορυφόρος περιστρέφεται σε ένα ύψος 1336 km, µε κλίση 
66.039ο και τροχιά σχεδόν κυκλική. Ο δορυφόρος έχει περίοδο 112 min και το ίχνος της τρο-
χιάς του επαναλαµβάνεται µε ακρίβεια 1 km. Ο T/P τερµάτισε την λειτουργική του φάση στις 
8 Οκτωβρίου 2005 όταν διαπιστώθηκε ότι το σύστηµα ελιγµών του δορυφόρου που διατη-
ρούσε την διεύθυνσή του προς το ναδίρ δεν λειτουργούσε πλέον και ο δορυφόρος εξέπεµψε 
τα τελευταία δεδοµένα του στις 18 Ιανουαρίου 2006. Στο χρονικό διάστηµα από την εκτό-
ξευσή του το 1992 µέχρι σήµερα ο T/P συµπλήρωσε 481 πλήρεις κύκλους παρέχοντας έτσι 
έναν τεράστιο, σε σχέση µε όλες τις προηγούµενες αποστολές, όγκο αλτιµετρικών δεδοµένων 
και κατέστησε δυνατή τη µελέτη και παρακολούθηση πολλών και διαφορετικών φαινοµένων, 
εκτός των κλασσικών που είχαν παρατηρηθεί και κατά τις προηγούµενες αλτιµετρικές απο-
στολές. Έτσι, δόθηκε η δυνατότητα να µελετηθούν φαινόµενα όπως η κίνηση των θαλάσσιων 
ρευµάτων (ρεύµα του κόλπου – Gulf Stream), καθώς και τα πιο µεγάλα σε ένταση και συνέ-
πειες κλιµατολογικά φαινόµενα (El Niño, La Niña). Στο σηµείο αυτό αξίζει να σηµειωθεί ότι 
η αποστολή του T/P ήταν η πρώτη στην οποία δόθηκε έµφαση στην δυνατότητα υψηλής α-
κρίβειας προσδιορισµού της δορυφορικής τροχιάς. Αυτό προέκυψε από την αδυναµία προη-
γούµενων αποστολών ακριβούς προσδιορισµού της δορυφορικής τροχιάς, που είχε ως συνέ-
πεια τη µείωση της ακρίβειας των αλτιµετρικών δεδοµένων. Ο ακριβής προσδιορισµός της 
τροχιάς του δορυφόρου κατέστη δυνατός µε τη χρήση συστηµάτων προσδιορισµού-
εντοπισµού θέσης, όπως το Παγκόσµιο ∆ορυφορικό Σύστηµα Προσδιορισµού Θέσης (Global 
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Positioning System - GPS) και το DORIS (Doppler Orbitography and Radiolocation Inte-
grated by Satellite). Για να επιτευχθεί αυτό τοποθετήθηκαν στο δορυφόρο δέκτες και των δύο 
συστηµάτων και όσον αφορά το GPS ο δορυφόρος τέθηκε σε τροχιά σε χαµηλότερο ύψος 
από αυτό των δορυφόρων GPS (ύψος ∼23000 km), έτσι ώστε να µπορεί να δέχεται ο δέκτης 
του σήµα από τους δορυφόρους GPS για τον προσδιορισµό της τροχιάς του (ακρίβειες της 
τάξης των 1-2cm). Λόγω της υψηλής ακρίβειας προσδιορισµού της τροχιάς του, ο 
TOPEX/POSEIDON χρησιµοποιήθηκε και ως δορυφόρος αναφοράς στην προσέγγιση και 
διόρθωση της τροχιάς των υπολοίπων αλτιµετρικών δορυφόρων GEOSAT, ERS1 και ERS-2 
µέσω της συνόρθωσης των τροχιών τους επάνω στις τροχιές του T/P. 

Η αποστολή του δορυφόρου JASON-1 (βλ. Σχ. 4.15) είναι αυτή που αποτελεί την συνέχεια 
του TOPEX/POSEIDON και η εκτόξευση του πραγµατοποιήθηκε στις 7 ∆εκεµβρίου 2001. Ο 
δορυφόρος αυτός είναι το προϊόν συνεργασίας µεταξύ της NASA, µέσω του εργαστηρίου JPL 
(Jet Propulsion Laboratory), της CNES, µέσω της AVISO (Archiving, Validation and Inter-
pretation of Satellite Orbit) και της CLS (Collect, Localization, Satellites). Ο JASON-1 απο-
τελεί τον προποµπό µιας σειράς δορυφόρων, που θα εκτοξευθούν στα επόµενα 20 χρόνια, 
αλλά και τον πρώτο στην ιστορία της δορυφορικής αλτιµετρίας που θα παρέχει και τη δυνα-
τότητα αποστολής δεδοµένων σε σχεδόν πραγµατικό χρόνο. Ο JASON-1 περιστρέφεται σε 
ύψος 1336 km, µε κλίση τροχιάς 66ο και περίοδο 112 min έχοντας πραγµατοποιήσει µέχρι 
σήµερα 149 πλήρεις κύκλους. Το ίχνος της τροχιάς του επαναλαµβάνεται στον ισηµερινό µε 
µία ακρίβεια καλύτερη από 1 km δίνοντας έτσι τη δυνατότητα συνεχούς παρακολούθησης 
των διαχρονικών µεταβολών της στάθµης της θάλασσας. Με την εκτόξευση του JASON-1 
πραγµατοποιήθηκαν διαδικασίες βαθµονόµησής του, θέτοντάς τον στην ίδια τροχιά µε τον 
T/P και µόνο 1-10 min µπροστά από αυτόν. Από τις 20 Σεπτεµβρίου 2002 µέχρι και το τέλος 
της αποστολής του TOPEX/Poseidon οι δυο δορυφόροι βρίσκονταν σε κοινή αποστολή πα-
ρακολούθησης (tandem phase), µε το τροχιακό ίχνος του T/P να βρίσκεται ανάµεσα σε δύο 
γειτονικά ίχνη του JASON-1 προκειµένου να βελτιωθεί η διακριτική ικανότητα των παρατη-
ρήσεων (AVISO 1996, 1998).  

       
Σχήµα 4.15: Οι δορυφόροι TOPEX/POSEIDON (αριστερά) και JASON-1 (δεξιά) (AVISO).  

Οι δορυφόροι GFO και ENVISAT 

Μετά την µεγάλη επιτυχία της αλτιµετρικής αποστολή του GEOSAT, που θεωρείται ως η κο-
ρυφαία αποστολή για στρατιωτικές εφαρµογές, το Ναυτικό των ΗΠΑ (U.S. Navy) αποφάσισε 
την χρηµατοδότηση και ανάπτυξη ενός διάδοχου δορυφόρου µε την ονοµασία Geosat Follow 
On (GFO) (βλ. Σχ. 4.16) που εκτοξεύθηκε στις 10 Φεβρουαρίου 1998. Ο δορυφόρος θα εκτε-
λεί µόνο ακριβώς επαναλαµβανόµενες τροχιές µε περίοδο 17.05 ηµερών, δίνοντας έτσι παρα-
τηρήσεις ακριβώς πάνω από τα ίχνη του δορυφόρου GEOSAT. Ο δορυφόρος βρίσκεται σε 
µια σχεδόν κυκλική τροχιά (e=0.0008035), υψόµετρο 800 km και κλίση 108.0448o και έχει 
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ολοκληρώσει µέχρι σήµερα 165 πλήρεις κύκλους. Υπεύθυνες υπηρεσίες για τον GFO και την 
συλλογή, επεξεργασία και διαχείριση των δεδοµένων του είναι η NASA και η NOAA. Η α-
κρίβεια των δεδοµένων του είναι ±2-3 cm, ενώ κάποια αρχικά προβλήµατα στον προσδιορι-
σµό της θέσης του εξαιτίας µη λειτουργίας του δέκτη GPS έχουν ξεπεραστεί σε µεγάλο βαθ-
µό, µε αποτέλεσµα η ακρίβεια στον προσδιορισµό της θέσης να έχει βελτιωθεί από τα ±12-35 
cm στα ±5-8 cm.  

 
 Σχήµα 4.16: Ο δορυφόρος GFO (US NAVY).  

Ο δορυφόρος ENVISAT (ENVIronmental SATellite) αποτελεί τον διάδοχο των ERS1/2, ε-
κτοξεύθηκε την 1η Μαρτίου 2002 υπό την ευθύνη της ESA και προγραµµατίζεται να έχει µια 
καθαρή διάρκεια παρατηρήσεων τουλάχιστον 10 χρόνων. Ο ENVISAT ακολουθεί µια πολική 
ηλιοσύγχρονη τροχιά σε υψόµετρο 800 km και κλίση 98.55o. Πρέπει να επισηµανθεί ότι ο 
ENVISAT δεν αποτελεί έναν αλτιµετρικό µόνο δορυφόρο, αλλά ένα εργαστήριο παρακολού-
θησης των φυσικών διεργασιών του πλανήτη (παρατήρηση και παρακολούθηση της ατµό-
σφαιρας, των πάγων και των ηπειρωτικών εκτάσεων), που εκτελεί παράλληλα και αλτιµετρι-
κές παρατηρήσεις και φιλοδοξεί να συνεχίσει τις πολύ επιτυχηµένες αποστολές των ERS1/2.  
Έχει τεθεί σε µια ακριβώς επαναλαµβανόµενη τροχιά 35 ηµερών, ενώ η ακρίβεια που επιτυγ-
χάνεται στην τροχιά του είναι της τάξης των ±1-2 cm και στις παρατηρήσεις του ±1-3 cm. 
Ήδη, τα πρώτα αποτελέσµατα που προέκυψαν από τα δεδοµένα του δορυφόρου ENVISAT 
είναι πολύ ενθαρρυντικά και δείχνουν ότι η ακρίβειά του είναι ανάλογη αυτής του T/P 
(Gómez-Enri et al. 2006, Queffeulou 2004, Scharroo et al. 2004, Vergos et al 2005c).  

 
 Σχήµα 4.17: Ο δορυφόρος ENVISAT (ESA).  
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Αναµενόµενοι δορυφόροι παρατήρησης των ωκεανών 

Ένας από τους πλέον αναµενόµενους δορυφόρους παρακολούθησης των ωκεανών ήταν ο δο-
ρυφόρος Cryosat, ο οποίος θα είχε σαν στόχο την παρακολούθηση των πάγων στους πόλους 
της Γης και την µελέτη των κλιµατικών µεταβολών εξαιτίας της συρρίκνωσης των παγωµέ-
νων εκτάσεων του πλανήτη µας. ∆υστυχώς ο δορυφόρος συνετρίβη κατά τη διαδικασία εκτό-
ξευσής του στις 8 Οκτωβρίου 2005 εξαιτίας σφάλµατος στον αλγόριθµο αποκόλλησης της 
εξωτερικής δεξαµενής καυσίµων. Μια άλλη αναµενόµενη αποστολή είναι αυτή της µελέτης 
της τοπογραφίας της θάλασσας (Ocean Surface Topography Mission – OSTM) (βλ. Σχ. 4.18) 
που θα αποτελέσει τον διάδοχο του JASON-1 και αναµένεται να εκτοξευθεί το 2008 σε συ-
νεργασία JPL, NASA και CNES. Η αποστολή αυτή είναι προγραµµατισµένη να εκτελέσει 
τουλάχιστον τρία χρόνια παρατηρήσεων προκειµένου να επεκτείνει την χρονοσειρά δεδοµέ-
νων των T/P και JASON-1. Κύριοι στόχοι της είναι η παρακολούθηση των µεταβολών της 
ωκεάνιας κυκλοφορίας σε κλίµακες µεγαλύτερες των δέκα ετών, κάτι που θα προκύψει από 
συνδυασµό µε τα δεδοµένα των T/P και JASON-1, καθώς και η βελτίωση των παρατηρήσεων 
της µέσης ωκεάνιας κυκλοφορίας, των µεταβολών της στάθµης της θάλασσας και των παλιρ-
ροϊκών µοντέλων. Αναµένεται η ακρίβεια των µετρήσεων να είναι τουλάχιστον στο επίπεδο 
του JASON-1 (±3.3 cm), ή να προσεγγίσει, αν καταστεί δυνατό, τα ±2.5 cm. Θα τεθεί σε σχε-
δόν κυκλική τροχιά κλίσης 66ο και υψοµέτρου 1336 km, ενώ ο δορυφόρος θα εκτελεί ακρι-
βώς επαναλαµβανόµενες αποστολές διάρκειας 10 ηµερών µε ακρίβεια στην επανάληψη των 
ιχνών του της τάξης του 1 km.  

      
 Σχήµα 4.18: Οι δορυφόροι Cryosat (ESA) (αριστερά) και OSTM (JPL) δεξιά.  

Συνόρθωση στις τοµές των τροχιακών ιχνών 

Τα αλτιµετρικά δεδοµένα, αφού διορθωθούν από όλες τις γεωφυσικές παραµέτρους και πε-
ράσουν τους απαραίτητους ελέγχους για την ύπαρξη χονδροειδών και συστηµατικών σφαλ-
µάτων, είναι έτοιµα να εισαχθούν ως δεδοµένα στη διαδικασία της συνόρθωσης, η οποία έχει 
ως κύριο σκοπό τη διόρθωση-ελαχιστοποίηση του σηµαντικότερου για τις αλτιµετρικές µε-
τρήσεις σφάλµατος, του ακτινικού τροχιακού. Η µέθοδος συνόρθωσης που ακολουθείται εί-
ναι η συνόρθωση στις τοµές των τροχιακών ιχνών (crossover adjustment) και ονοµάζεται έτσι 
επειδή το σηµείο στο οποίο τέµνονται µια ανερχόµενη διάβαση µε µια κατερχόµενη ονοµάζε-
ται σηµείο τοµής των τροχιακών ιχνών (crossover point). Ο δορυφόρος κινούµενος από µικρά 
σε µεγάλα πλάτη, διαγράφει την ανερχόµενη διάβασή του και συνεχίζει την περιστροφική του 
κίνηση µέχρι να καλύψει όλη την επιφάνεια της γης. Μόλις φτάσει στο τέλος αυτής του της 
πορείας θα πρέπει να επιστρέψει περιστρεφόµενος κατά την αντίθετη φορά. Έτσι στο σηµείο 
όπου διέγραψε τον προαναφερθέντα ανερχόµενο κλάδο, θα κινηθεί τώρα από µεγαλύτερα 
προς µικρότερα πλάτη, δηλαδή θα διαγράψει έναν κατερχόµενο κλάδο. Αυτή η πορεία του 
δορυφόρου φαίνεται στο Σχ. 4.19. 
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Σχήµα 4.19: Η µορφή των τροχιακών ιχνών των αλτιµετρικών δορυφόρων σε παγκόσµια κλίµακα.  

Στη θεωρητική περίπτωση που δεν υπήρχαν ανωµαλίες στην τροχιά του δορυφόρου θα έπρε-
πε οι τροχιές του δορυφόρου στο σηµείο τοµής των τροχιακών ιχνών να βρίσκονται στο ίδιο 
επίπεδο, όµως κάτι τέτοιο δεν συµβαίνει. Στην πραγµατικότητα το ένα ίχνος της τροχιάς βρί-
σκεται πάνω ή κάτω από το άλλο (παράµετρος της διαφοράς στάθµης στη συνόρθωση – bias) 
και παρουσιάζει και κάποια κλίση σε σχέση µ’ αυτό (παράµετρος κλίσης στη συνόρθωση – 
tilt). Έτσι, σκοπός µας είναι ο µηδενισµός του πρώτου και η ελαχιστοποίηση του δεύτερου. 
Όπως θα δούµε στην ανάλυση της επεξεργασίας των δεδοµένων των GEOSAT και ERS1, 
εξαιτίας των βελτιωµένων µοντέλων τροχιάς υπάρχουν πολλές περιπτώσεις, όπου η διαφορά 
στάθµης είναι µηδενική ή τουλάχιστον πολύ µικρή πριν από την εφαρµογή της συνόρθωσης, 
µε συνέπεια η συνόρθωση να µην προσφέρει σηµαντικά αποτελέσµατα. Όπως έχει προκύψει 
όµως από διάφορες εργασίες (π.χ. Knudsen (1992a), Vergos (2002)) η εφαρµογή της συνόρ-
θωσης στις τοµές των τροχιακών ιχνών µειώνει και τις επιδράσεις υψηλών συχνοτήτων που 
εµφανίζονται στις αλτιµετρικές µετρήσεις και οφείλονται στις µεταβολές των ωκεανών. Έτσι, 
τουλάχιστον σε καθαρά ωκεάνιες περιοχές, η εφαρµογή της συνόρθωσης στις τοµές των τρο-
χιακών ιχνών µπορεί να θεωρηθεί ότι όχι µόνο µειώνει το σχετικά µικρό τροχιακό σφάλµα 
των σύγχρονων αλτιµετρικών αποστολών, αλλά και ότι συµβάλλει στη µείωση του θορύβου 
των µετρήσεων. Προκειµένου λοιπόν να εφαρµόσουµε τη συνόρθωση στις τοµές των τροχια-
κών ιχνών είναι καλό να θεωρήσουµε πρώτα µια περιοχή σε σχήµα ρόµβου, αφού µε αυτό το 
σχήµα όλα τα ανερχόµενα και κατερχόµενα περάσµατα έχουν περίπου το ίδιο µήκος. Το µο-
ντέλο της συνόρθωσης προέρχεται από τη γραµµικοποίηση της σχέσης (4.52), η οποία σε πιο 
συνοπτική µορφή γράφεται ως εξής: 

α d α d α d
ˆ ˆ ˆ ˆ ˆh h ∆r ∆r ς ς v− = − + − +  (4.55) 

όπου το σύµβολο (^) υποδηλώνει στοχαστικές ποσότητες, αĥ  και dĥ  είναι τα διορθωµένα 

από όλες τις γεωφυσικές επιδράσεις υψόµετρα της στιγµιαίας επιφάνειας της θάλασσας στις 
ανερχόµενες και κατερχόµενες διαβάσεις αντίστοιχα, ∆rα και ∆rd τα ακτινικά τροχιακά σφάλ-
µατα των ανερχόµενων και κατερχόµενων κλάδων αντίστοιχα, ας̂  και dς̂  η δυναµική θαλάσ-

σια τοπογραφία στις δύο χρονικές στιγµές και v̂  το σφάλµα της αλτιµετρικής µέτρησης. Η 
εξίσωση παρατήρησης έχει τελικά τη µορφή: 

αd α d
ˆ ˆ ˆ∆h ∆r ∆r ∆ς v= − + +  (4.56) 



120   ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ  

  

όπου ς∆ˆ  είναι η µεταβολή της στάθµης της θάλασσας στο χρονικό διάστηµα ∆t=tj-ti (οι χρό-
νοι αυτοί αναφέρονται στο κατερχόµενο και ανερχόµενο ίχνος αντίστοιχα). Θεωρούµε ότι 
έχουµε τοµή δύο διαβάσεων όταν ο χρόνος µεταξύ τους είναι ορισµένος και δεν ξεπερνά τον 
χρόνο ενός πλήρους κύκλου για τον κάθε δορυφόρο, αφού θα πρέπει στο διάστηµα αυτό να 
έχει περάσει από την περιοχή που βρίσκεται το σηµείο τοµής των διαβάσεων περιστρεφόµε-
νος κατά την αντίθετη φορά. Η µεταβολή του µεγέθους της ποσότητας ς∆ˆ  και η συσχέτιση 

µεταξύ αυτής και του σφάλµατος της µέτρησης v̂  µας οδηγεί στο να υιοθετήσουµε τις στο-
χαστικές αυτές µεταβλητές ως µία νέα ποσότητα. Με τον τρόπο αυτό αποµακρύνουµε κατά 
µήκος του ίχνους της τροχιάς, τα ωκεάνια σήµατα µε µεγάλο µήκος κύµατος. Έτσι η νέα πο-
σότητα που διαµορφώνεται είναι η: 

ε∆=+ς∆ ˆv̂ˆ  (4.57) 

όπου ε∆ˆ  είναι µια ασυσχέτιστη και τυχαία µεταβλητή µε µηδενική προσδοκία { } 0ˆ =εΕ και a-
priori πίνακα συµµεταβλητοτήτων της µορφής 

{ } IˆˆD T
y οσ=εεΕ=  (4.58) 

Στην Εξ. 4.58 I είναι ο µοναδιαίος πίνακας. Όπως σε όλες τις διαδικασίες συνόρθωσης, έτσι 
και σε αυτή, σκοπός µας είναι η ελαχιστοποίηση του αθροίσµατος των τετραγώνων των υπο-
λοίπων των υψοµετρικών διαφορών στις τοµές των τροχιακών ιχνών. Υπολογίζουµε δηλαδή 
για κάθε σηµείο τοµής τις διαφορές ανάµεσα στα SSHres και θέλουµε να ελαχιστοποιήσουµε 

την ποσότητα ∑
=

=ε
n

1i

2
i min , ακολουθούµε δηλαδή το κλασικό κριτήριο των ελαχίστων τετρα-

γώνων. Το µοντέλο του ακτινικού τροχιακού σφάλµατος δεν έχει στοχαστικό χαρακτήρα και 
εποµένως για µικρές δορυφορικές τροχιές µπορεί να περιγραφεί µε τους νόµους του Kepler. 
Σε αυτή την περίπτωση η ακτινική απόσταση µπορεί να περιγραφεί από τη σχέση: 

( )Ecose1rs −α=  (4.59) 

όπου, rs  είναι η ακτινική απόσταση, α είναι ο µεγάλος ηµιάξονας, e είναι η εκκεντρότητα, και 
Ε είναι η έκκεντρη ανωµαλία. Σε πιο απλοποιηµένη µορφή η ακτινική διόρθωση δίνεται από 
την ακόλουθη σχέση: 

( ) MsinMeMcoseer ∆α+α∆+∆α−α∆≈∆  (4.60) 

όπου, Μ είναι η µέση ανωµαλία (θεωρούµε ότι EM ≈ ). Η µέση ανωµαλία µεταβάλλεται 
σύµφωνα µε τη σχέση (Rummel 1991): 

tMMM 0
ɺ+=  (4.61) 

όπου 

T

2
nM

π
=≈ɺ  (4.62) 

και n  είναι η µέση γωνιακή ταχύτητα του δορυφόρου και Τ η περίοδος της τροχιάς του. Από 
τη σχέση (4.60) φαίνεται ότι το ακτινικό τροχιακό σφάλµα περιγράφεται ως συνάρτηση της 
τροχιακής περιόδου. Τουλάχιστον για διαστήµατα µέχρι και µία περιστροφή οι παράµετροι 
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∆α, ∆e και ∆Μ µπορούν να θεωρηθούν σταθερές. Στο Σχ. 4.20 φαίνεται ένας ρόµβος, στη 
µορφή που όπως προαναφέραµε είναι κατάλληλη για την εκτέλεση της συνόρθωσης και επι-
τρέπει τη µετατροπή των απολύτων χρονικών στιγµών των µετρήσεων σε νέες αδιάστατες 
ποσότητες. Ορίζεται από δύο ανερχόµενα ίχνη τροχιάς τα (1) και (2) και από δύο αντίστοιχα 
κατερχόµενα, τα (3) και (4), ενώ υπάρχει και ένα ανερχόµενο τόξο ίχνους τροχιάς το i και ένα 
αντίστοιχα κατερχόµενο το j, τα οποία τέµνονται στο σηµείο Χ. Ο χρόνος αναφοράς t0, που 
αντιστοιχεί  στο αδιάστατο µέγεθος µ επιλέγεται έτσι, ώστε η τιµή του µ να είναι µηδενική 
κατά την είσοδο των ιχνών των τροχιών στην εν λόγω περιοχή. 

 
Σχήµα 4.20: Η µορφή των σηµείων τοµής των τροχιακών ιχνών.  

Από το παραπάνω σχήµα φαίνεται ότι η χρονική στιγµή της τοµής στο σηµείο Q του ανερχό-
µενου ίχνους (1) µε το κατερχόµενο j µπορεί να µετασχηµατιστεί στην αδιάστατη ποσότητα 

( ) ( )1j 1j 13 14 13µ t t t t= − − ενώ αντίστοιχα ορίζονται και οι ποσότητες µij και µ2j για τις χρονι-

κές στιγµές των τοµών στα σηµεία Χ και P αντίστοιχα. Εποµένως είναι 

( ) ( )ij ij i3 i4 i3µ t t t t= − −  και ( ) ( )2 j 2 j 23 24 23µ t t t t= − − . Αυτές οι αδιάστατες ποσότητες χα-

ρακτηρίζουν τις τοµές των τροχιακών ιχνών και υπολογίζονται για όλα τα τόξα της περιοχής, 
οπότε και εισάγονται στη διαδικασία της συνόρθωσης. Η µέση τιµή των ποσοτήτων µαj για 
όλες τις τοµές κατά µήκος του τόξου j θα θεωρηθεί αντιπροσωπευτική γι’ αυτό και θα χαρα-
κτηρίζεται  µε τη µορφή µj µε την οποία και θα µπει στον πίνακα σχεδιασµού Α. Όλη αυτή η 
διαδικασία γίνεται προκειµένου να ξεπεραστεί η αδυναµία βαθµού του πίνακα σχεδιασµού, η 
οποία, όπως αποδείχθηκε από τον Schrama (1989), είναι ίση µε ρ2 αν θεωρηθεί ότι το ακτινι-
κό τροχιακό σφάλµα περιγράφεται από ένα µοντέλο µε ρ παραµέτρους για κάθε ίχνος τρο-
χιάς. Έτσι η Εξ. 4.33 γίνεται (Schrama 1989): 

µ+µ+=∆ cosCsinBAr  (4.63) 

µε τη σχέση αυτή να απλοποιείται για µικρά µήκη τόξων (<2000km) και να γίνεται: 

µ+=∆ BAr  (4.64) 

ενώ για πολύ µικρά µήκη τόξων καταλήγει στην ισότητα: 

Ar =∆  (4.65) 

Έτσι η εξίσωση παρατήρησης για την περίπτωση της περιφερειακής συνόρθωσης διαφοράς 
στάθµης και κλίσης στις τοµές των τροχιακών ιχνών θα δίνεται από τον τύπο: 

( ) ( ) ε+µ+−µ+=∆⇒ε+µ∆−µ∆=∆ ˆ)BA()BA(hˆrrh jjjiiiijjjiiij  (4.66) 
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όπου Αi, Bi και Αj, Bj οι παράµετροι της διαφοράς στάθµης και κλίσης για τα τόξα i και j αντί-
στοιχα. Το µοντέλο των κανονικών εξισώσεων θα είναι της γνωστής µορφής του µοντέλου 
των εξισώσεων παρατηρήσεων, δηλαδή: 

ˆ ˆ ˆ= +y Ax ε  (4.67) 

όπου ŷ  είναι το διάνυσµα των σταθερών όρων και περιέχει τις διαφορές στις τοµές των τρο-
χιακών ιχνών, Α είναι ο πίνακας σχεδιασµού του συστήµατος των κανονικών εξισώσεων, x̂  
είναι το διάνυσµα των αγνώστων όρων, ε̂ είναι το διάνυσµα των σφαλµάτων και η λύση σύµ-
φωνα µε το ελαχιστοτετραγωνικό κριτήριο που προαναφέρθηκε θα είναι: 

( ) 1T T 1ˆ
− −= =x A PA A Pb N u  (4.68) 

Το µοντέλο που αναπτύξαµε είναι αυτό της περιφερειακής συνόρθωσης διαφοράς στάθµης 
και κλίσης στις τοµές των τροχιακών ιχνών και επελέχθη ως το πλέον κατάλληλο, αφού η πε-
ριοχή της Μεσογείου, όπου και πραγµατοποιήθηκαν τα αριθµητικά παραδείγµατα προσδιορι-
σµού του γεωειδούς, χαρακτηρίζεται από µικρά σε µήκος τόξα. Εκτενής ανάλυση για τα δια-
θέσιµα µοντέλα συνόρθωσης στις τοµές των τροχιακών ιχνών δίνονται σε διάφορες εργασίες 
(π.χ, Denker 1990; van Gysen et al 1997; Knudesn 1992a; Rummel 1993; Schrama 1989; Αν-
δριτσάνος 2000). 

Ενοποίηση αλτιµετρικών δεδοµένων (stacking) 

Η διαδικασία της ενοποίησης (stacking) αποτελεί µέρος της συγγραµµικής επεξεργασίας των 
αλτιµετρικών παρατηρήσεων και εφαρµόζεται για τις ακριβώς επαναλαµβανόµενες φάσεις 
των αλτιµετρικών αποστολών, αφού οι γεωδαιτικές αποστολές δεν προσφέρουν επαναλαµβα-
νόµενες παρατηρήσεις. Το υψόµετρο του γεωειδούς που περιέχεται σε µία αλτιµετρική µέ-
τρηση έχει στάσιµο χαρακτήρα, µε την έννοια ότι δεν παρουσιάζει χρονικές µεταβολές, οπότε 
µία µέση τιµή για τα στιγµιαία υψόµετρα της επιφάνειας της θάλασσας θα περιέχει αφενός 
µεν την πληροφορία για το γεωειδές, αφετέρου δε θα είναι απαλλαγµένη από την ύπαρξη 
σφαλµάτων και από σήµατα που εξαρτώνται από το χρόνο. Με τον τρόπο αυτό ο προσδιορι-
σµός µέσων τιµών του υψοµέτρου της επιφάνειας της θάλασσας, κατά µήκος ενός ίχνους της 
τροχιάς του δορυφόρου, θα αυξήσει την ακρίβεια, ενώ ταυτόχρονα θα µειώσει τον αριθµό 
των παρατηρήσεων. Εάν προσπαθήσουµε να δούµε πιο απλοποιηµένα την κατάσταση που 
διαµορφώνεται σε µια ακριβώς επαναλαµβανόµενη αλτιµετρική αποστολή, θα διαπιστώσου-
µε ότι ο δορυφόρος δεν περνά ακριβώς πάνω από τα ίδια σηµεία. Αυτό σε µία πρώτη προσέγ-
γιση θα µπορούσε να αποδοθεί στην ύπαρξη κυµατισµών, κάτι που έχει ως συνέπεια το αλτί-
µετρο να µην “χτυπά” τα ίδια σηµεία, αλλά κάποια που βρίσκονται το ένα πολύ κοντά στο 
άλλο. Μια παράµετρος που έχει ιδιαίτερη σηµασία αφορά τα σήµατα τα οποία αποµακρύνο-
νται κατά την ενοποίηση των αλτιµετρικών δεδοµένων. Αν υποθέσουµε ότι εφαρµόζουµε τον 
αλγόριθµο σε δεδοµένα οκτώ ετών της αποστολής του T/P, που έχει ακριβώς επαναλαµβανό-
µενη τροχιά δέκα ηµερών, τότε µετά την ενοποίηση θα έχουν αποµακρυνθεί όλα τα χρονικά 
µεταβαλλόµενα σήµατα µε περίοδο µεταξύ δέκα ηµερών και οκτώ ετών. ∆εν θα έχουν απο-
µακρυνθεί όµως οι ωκεάνιες επιδράσεις µε περίοδο µικρότερη των δέκα ηµερών, αφού θα 
περιλαµβάνονται σε όλες τις παρατηρήσεις. Επίσης, η επίδραση του στάσιµου µέρους της το-
πογραφίας της επιφάνειας της θάλασσας, καθώς και χρονικά µεταβαλλόµενα σήµατα, που 
εµφανίζουν είτε σε ολόκληρο τα φάσµα τους είτε σε µέρος αυτού κάποια συσχέτιση, δεν θα 
αποµακρυνθούν. Τέλος, το τροχιακό σφάλµα που οφείλεται στο µοντέλο του πεδίου βαρύτη-
τας που χρησιµοποιήθηκε για τον προσδιορισµό της τροχιάς του δορυφόρου περιλαµβάνεται 
σε όλες τις µετρήσεις και δεν θα αφαιρεθεί. Εποµένως η ενοποίηση των αλτιµετρικών δεδο-
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µένων δεν µπορεί να αποτελέσει µέθοδο ελαχιστοποίησης ή αποµάκρυνσης του τροχιακού 
σφάλµατος, το οποίο πρέπει να αντιµετωπιστεί µε συνόρθωση στις τοµές των τροχιακών ι-
χνών. Τα δεδοµένα της αποστολής των T/P και ERS1 που χρησιµοποιούνται στην παρούσα 
διατριβή για τον υπολογισµό του γεωειδούς, προέρχονται από την AVISO (1998) και έχουν 
ήδη συνορθωθεί από την υπηρεσία αυτή. Εµφανίζουν ένα τελικό ακτινικό τροχιακό σφάλµα 
της τάξης των ±1-2 cm που είναι µικρότερο από τον θόρυβο των µετρήσεων και δεν αξιολο-
γείται ως σηµαντικό.  

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι, σκοπός της συγγραµµικής επεξεργασίας των αλτιµετρικών 
παρατηρήσεων είναι η ανάπτυξη µιας σειράς δεδοµένων, η οποία εξάγεται µέσα από µια δια-
δικασία µέσων τιµών. Ακριβώς αυτός ο υπολογισµός των µέσων υψών της στάθµης της θά-
λασσας για µια ορισµένη χρονική περίοδο ονοµάζεται ενοποίηση (stacking) και πραγµατο-
ποιείται µέσω µιας διαδικασίας συγγραµµικής ανάλυσης για τα επαναλαµβανόµενα ίχνη τρο-
χιών ως εξής (Knudsen 1992a): 

1. Καθορίζεται ένας χρόνος αναφοράς για κάθε ένα από τα συγγραµµικά ίχνη σε τρόπο 
ώστε παρατηρήσεις µε τους ίδιους σχετικούς χρόνους να βρίσκονται γεωγραφικά στην 
ίδια περιοχή (µέσα στα πλαίσια βέβαια της ακρίβειας των τροχιών). 

2. Υπολογίζονται µε µεθόδους παρεµβολής τα υψόµετρα της επιφάνειας της θάλασσας 
και οι γεωγραφικές συντεταγµένες που αναφέρονται στους ίδιους σχετικούς χρόνους. 

3. Τα συγγραµµικά ίχνη των τροχιών ενοποιούνται µε µια διαδικασία συνόρθωσης, µέσω 
της οποίας ελαχιστοποιούνται οι διαφορές στα υψόµετρα µεταξύ των διαφορετικών 
τροχιών µε τον υπολογισµό συνηµιτονοειδών και ηµιτονοειδών συντελεστών για κάθε 
ίχνος. 

4. Υπολογίζονται µέσες τιµές για τα ύψη της επιφάνειας της θάλασσας και τις γεωγραφι-
κές συντεταγµένες. 

Από τα παραπάνω στάδια της διαδικασίας της ενοποίησης το πιο σηµαντικό είναι το τρίτο, 
αφού οι τροχιές ενοποιούνται µε σκοπό να αφαιρεθούν οι κυριότερες διαφορές µεταξύ των 
υψοµέτρων των διαφορετικών τροχιών. Αυτό είναι σηµαντικό αφού η επιφάνεια κάλυψης της 
κάθε τροχιάς µπορεί να είναι διαφορετική και κατά συνέπεια ένας υπολογισµός µέσης τιµής 
υψοµέτρου ενδέχεται να περιέχει διαφορές στάθµης και κλίσης από την προηγούµενη τροχιά 
(Knudsen 1992a). Έτσι, µε τη διαδικασία αυτή οδηγούµαστε στη δηµιουργία µέσων τιµών 
του ύψους της θάλασσας στη χρονική περίοδο που γίνεται η µελέτη οι οποίες όµως δεν µπο-
ρούν να χρησιµοποιηθούν για την µελέτη των µεταβολών της στάθµης της θάλασσας αφού οι 
όποιες χρονικές µεταβολές έχουν αποµακρυνθεί σε µεγάλο βαθµό. Παρόλα αυτά περιλαµβά-
νουν το σήµα του γεωειδούς και του στάσιµου µέρους της τοπογραφίας της επιφάνειας της 
θάλασσας και εποµένως µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την µελέτη του πεδίου βαρύτητας 
της Γης. Κύριο µειονέκτηµα των αποστολών ERM είναι η πολύ µεγάλη απόσταση ανάµεσα 
στα γειτονικά ίχνη (cross-track spacing) που ποικίλλει από 100 km για την αποστολή ERM 
35 ηµερών του ERS1 µέχρι 320 km για τον T/P. Σε περίπτωση όµως που συνδυαστούν δεδο-
µένα ERM πολλών αποστολών και δορυφόρων µε δεδοµένα GM τότε προσφέρουν επιπλέον 
πληροφορία που συµβάλλει στον προσδιορισµό λύσεων µεγαλύτερης διακριτικής ικανότητας.  

4.4 Τοπογραφία της επιφάνειας της θάλασσας και ωκεάνια κυκλοφορία 

Η σχέση γεωδαισίας και ωκεανογραφίας οριοθετείται από το γεγονός ότι οι µεν γεωδαίτες 
χρειάζονται ωκεανογραφικές παρατηρήσεις για να προσδιορίσουν µε µεγάλη ακρίβεια το θα-
λάσσιο γεωειδές, ενώ οι ωκεανογράφοι χρειάζονται το θαλάσσιο γεωειδές προκειµένου να 
προσδιορίσουν απόλυτες τιµές για την ταχύτητα των γεωστροφικών ρευµάτων σε κάποιο συ-
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γκεκριµένο βάθος. Το σηµείο στο οποίο συναντώνται οι δύο επιστήµες εντοπίζεται στην απο-
χή της Μέσης Στάθµης της Θάλασσας (ΜΣΘ) από το γεωειδές που όπως αναφέρθηκε και πα-
ραπάνω ονοµάζεται δυναµική τοπογραφία της θάλασσας (Dynamic Ocean Topography – 
DOT) ή τοπογραφία της επιφάνειας της θάλασσας (Sea Surface Topography – SST). Κοινή 
πρακτική σε όλους τους προσδιορισµούς µοντέλων του γεωειδούς µέχρι σήµερα είναι η υπό-
θεση ότι το γεωειδές αποτελεί εκείνη την ισοδυναµική επιφάνεια του πεδίου βαρύτητας της 
Γης που προσαρµόζεται βέλτιστα στην ΜΣΘ. Είναι όµως γνωστό ότι όταν στόχος είναι ο 
προσδιορισµός µοντέλων γεωειδούς υψηλής ακρίβειας, τότε η παραπάνω υπόθεση δεν ισχύει, 
αφού η αποχή της ΜΣΘ από το γεωειδές ποικίλει από -2.2 m, στην περιοχή της Ανταρκτικής, 
έως 70 cm σε παγκόσµια κλίµακα µε µια τυπική απόκλιση ±62 cm (Koblinsky et al. 1999). 
Αυτές οι µεγάλες αποχές προκαλούνται κατά κύριο λόγο από τα θαλάσσια ρεύµατα τα οποία 
δηµιουργούνται κάτω από την επίδραση των ανέµων, των διαφορών στην αλατότητα και τη 
θερµοκρασία του νερού και τέλος των µεταβολών της ατµοσφαιρικής πίεσης. Η αποχή αυτή 
της ΜΣΘ από το γεωειδές µελετάται συνήθως µε βάση υποθέσεις γεωστροφικής ροής και υ-
δροστατικής ισορροπίας των ωκεανών.  

Όπως αναφέρθηκε και στην προηγούµενη ενότητα, η τοπογραφία της επιφάνειας της θάλασ-
σας (ΤΕΘ) µπορεί να χωριστεί σε δύο µέρη: α) σε ένα σχεδόν-στάσιµο µέρος που θεωρείται 
ότι δεν µεταβάλλεται µε τον χρόνο και ορίζεται ως η αποχή της στάθµης της θάλασσας από 
το γεωειδές, που είναι σταθερή για ένα µεγάλο χρονικό διάστηµα και β) σε ένα χρονικά µετα-
βαλλόµενο µέρος, που οφείλεται κατά κύριο λόγο σε εποχιακά ωκεάνια φαινόµενα και ωκεά-
νιες επιδράσεις που έχουν σύντοµο (χρονικά) χαρακτήρα. Το πρώτο θα αναφέρεται στη συνέ-
χεια ως σχεδόν-στάσιµη τοπογραφία της επιφάνειας της θάλασσας (ΣΣΤΕΘ) και το δυναµικό 
µέρος ως χρονικά µεταβαλλόµενη τοπογραφία της επιφάνειας της θάλασσας (ΧΜΤΕΘ). Ειδι-
κά η ΣΣΤΕΘ µπορεί µε την κατάλληλη επεξεργασία και ανάλυση των αλτιµετρικών δεδοµέ-
νων να προσεγγιστεί µε καθαρά γεωδαιτικές µεθόδους. Στο Σχ. 4.9 παρουσιάστηκαν οι θεµε-
λιώδεις παράµετροι της δορυφορικής αλτιµετρίας σε σχέση µε τα υψόµετρα του γεωειδούς 
και την ΤΕΘ, όπου συµβολίσαµε µε ςt την ΧΜΤΕΘ και ςc την ΣΣΤΕΘ. Από το σχήµα αυτό 
προκύπτει άµεσα η σχέση που συνδέει τα υψόµετρα του γεωειδούς, τα υψόµετρα της επιφά-
νειας της θάλασσας και την τοπογραφία της επιφάνειας της θάλασσας, δηλαδή:  

SSH = N + SST  (4.69) 

και 

halt = N + ς  (4.70) 

όπου SSH (halt
 στην Εξ. 4.70) είναι τα υψόµετρα της επιφάνεια της θάλασσας από τις αλτιµε-

τρικές παρατηρήσεις, Ν είναι τα υψόµετρα του γεωειδούς και SST (ς στην Εξ. 4.70) η ΤΕΘ. Ο 
όρος της τοπογραφίας της θάλασσας µπορεί να αναλυθεί στο σχεδόν-στάσιµο και χρονικά 
µεταβαλλόµενο µέρος του ως εξής: 

ς = ςc + ςt  (4.71) 

Η Εξ. 4.69 µοιάζει µε την σχέση που συνδέει τα γεωµετρικά υψόµετρα h, τα υψόµετρα του 
γεωειδούς N και τα ορθοµετρικά υψόµετρα H στην προβολή κατά Helmert για τις ηπειρωτι-
κές περιοχές. Στην περίπτωση όµως των αλτιµετρικών παρατηρήσεων, οι Εξ. 4.69 και 4.70 
ισχύουν εφόσον έχουν πραγµατοποιηθεί όλες οι γεωφυσικές διορθώσεις και οι διορθώσεις 
που σχετίζονται µε το αλτίµετρο (AVISO, 1998).  Στην περίπτωση αυτή, η ΤΕΘ ς στις θα-
λάσσιες περιοχές είναι ανάλογη του ορθοµετρικού υψοµέτρου στις ηπειρωτικές και εξαιτίας 
αυτής της οµοιότητας αποκαλείται τοπογραφία της θάλασσας. Βέβαια η ΤΕΘ έχει πολύ λίγα 
κοινά χαρακτηριστικά µε την τοπογραφία των ηπειρωτικών περιοχών. Η ΤΕΘ έχει δυναµικό 
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χαρακτήρα αφού, πέραν του σχεδόν-στάσιµου µέρους της που θεωρείται ότι παραµένει στα-
θερό για µεγάλες χρονικές περιόδους, υπάρχει και το δυναµικό µέρος που µεταβάλλεται µε 
τον χρόνο. Αντίθετα, όταν αναφερόµαστε στην ηπειρωτική τοπογραφία στα πλαίσια της φυ-
σικής γεωδαισίας (και φυσικά όχι της γεωφυσικής και σεισµολογίας) θεωρούµε ότι αυτή πα-
ραµένει σταθερή και δεν υπόκειται σε χρονικές µεταβολές. Επιπρόσθετα, η ΤΕΘ έχει µέγι-
στες τιµές της τάξης των 2.2 m όταν η τοπογραφία στις ηπειρωτικές περιοχές φτάνει τα 8.5 
km στα Ιµαλάϊα. Οι γεωδαιτικές µέθοδοι προσδιορισµού της ΤΕΘ επιλύουν σε ικανοποιητικό 
βαθµό το πρόβληµα του προσδιορισµού του επιπέδου ακινησίας δηλαδή του γεωειδούς. Α-
ντίθετα οι καθαρά ωκεανογραφικές µέθοδοι προσδιορισµού της ΤΕΘ και της ωκεάνιας κυ-
κλοφορίας βασίζονται σε πολύπλοκες διαφορικές εξισώσεις και υποθέσεις για την κίνηση 
των θαλάσσιων ρευµάτων. Οι ωκεανογραφικές µέθοδοι βασίζονται σε παρατηρήσεις της 
θερµοκρασίας, της αλατότητας, της πίεσης και της περιεκτικότητας διαλυµένου οξυγόνου του 
θαλάσσιου νερού, ενώ οι γεωδαιτικές µέθοδοι βασίζονται σε παρατηρήσεις διαφόρων ποσο-
τήτων του πεδίου βαρύτητας (υψοµέτρων γεωειδούς, ανωµαλιών βαρύτητας, αποκλίσεων κα-
τακορύφου, βαθµίδων δυναµικού, κ.λπ.). Τέλος, πρέπει να τονιστεί ότι ο προσδιορισµός της 
ΤΕΘ µε γεωδαιτικές παρατηρήσεις σχετίζεται µε την εφαρµογή της Εξ. 4.69, οπότε είναι α-
παραίτητο όλες οι παρατηρήσεις για το πεδίο βαρύτητας να µετασχηµατίζονται σε υψόµετρα 
του γεωειδούς.  

4.4.1 Τοπογραφία της επιφάνειας της θάλασσας και µέθοδοι προσδιορισµού της 

Σε όλες σχεδόν τις µέχρι σήµερα πρακτικές εφαρµογές προσδιορισµού του θαλάσσιου γεωει-
δούς σε τοπική και περιφερειακή κλίµακα µε αλτιµετρικές παρατηρήσεις έχει γίνει η υπόθεση 
ότι τα υψόµετρα της επιφάνειας της θάλασσας (SSHs) που προκύπτουν από την προ-
επεξεργασία των αλτιµετρικών δεδοµένων ταυτίζονται µε τα υψόµετρα του γεωειδούς. Επο-
µένως τα υψόµετρα του γεωειδούς που προκύπτουν από ένα τέτοιο προσδιορισµό έχουν µια 
αβεβαιότητα, που ισούται τουλάχιστον µε το µέγεθος της ΣΣΤΕΘ (Denker, 1990). Ο προσδι-
ορισµός λοιπόν της ΣΤΕΘ είναι σηµαντικός όχι µόνο για τις ωκεανογραφικές αλλά και για τις 
γεωδαιτικές εφαρµογές, όταν απαιτείται ο βέλτιστος προσδιορισµός του γεωειδούς. Αυτός ο 
διαχωρισµός της ΜΣΘ από το γεωειδές µε την ΣΤΕΘ αποκτά πολύ µεγαλύτερη σηµασία σή-
µερα που ο στόχος όλων των σύγχρονων µεθόδων για τον προσδιορισµό του γεωειδούς στο-
χεύει σε λύσεις µε ακρίβεια ±1 cm.  

Σε όλες τις εφαρµογές της φυσικής γεωδαισίας γίνεται η υπόθεση ότι το γεωειδές δεν µετα-
βάλλεται µε τον χρόνο, ή τουλάχιστον για το χρονικό διάστηµα που απασχολεί την κάθε µε-
λέτη, οπότε µας ενδιαφέρει µόνο η ΣΤΕΘ προκειµένου να προσδιοριστεί ένα βέλτιστο µοντέ-
λο γεωειδούς. Το χρονικά µεταβαλλόµενο µέρος της ΤΕΘ θα µπορούσε να προσδιοριστεί µε 
ένα σχετικά ευθύ τρόπο µέσω της ανάλυσης των ιχνών των αλτιµετρικών δορυφόρων που 
εκτελούν ακριβώς επαναλαµβανόµενες τροχιές, ώστε σε ένα επόµενο στάδιο να αφαιρεθεί 
από τις αλτιµετρικές παρατηρήσεις (Cazenave et al., 1996; Engelis, 1987). Ένας άλλος τρό-
πος προσδιορισµού και αποµάκρυνσης της ΧΜΤΕΘ είναι να θεωρηθεί ως µέρος του θορύβου 
των αλτιµετρικών παρατηρήσεων και να αποµακρυνθεί κατά τη συνόρθωση στις τοµές των 
τροχιακών ιχνών µαζί µε τις παραµέτρους στάθµης και κλίσης του ακτινικού τροχιακού 
σφάλµατος. Σε αυτό βασίζεται και η προαναφερθείσα ιδιότητα της συνόρθωσης στις τοµές 
των τροχιακών ιχνών να µειώνει, πέρα από το τροχιακό σφάλµα, και τις επιδράσεις υψηλής 
συχνότητας, που οφείλονται στην µεταβλητότητα των θαλασσών, από τις αλτιµετρικές παρα-
τηρήσεις. Το στάσιµο µέρος της ΤΕΘ µπορεί να προσδιοριστεί όπως αναφέρθηκε και παρα-
πάνω µέσω παρατηρήσεων αλατότητας, θερµοκρασίας, πίεσης και περιεκτικότητας σε διαλυ-
µένο οξυγόνο του θαλάσσιου νερού κατά από υποθέσεις γεωστροφικής ροής  στην επίλυση 
των εξισώσεων κίνησης των υδάτων. Μία άλλη γεωδαιτική προσέγγιση στον προσδιορισµό 
της ΣΣΤΕΘ βασίζεται στον προσδιορισµό υψοµέτρων του γεωειδούς από ένα δορυφορικό 
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µοντέλο του πεδίου βαρύτητας χαµηλού βαθµού ανάπτυξης και την αφαίρεση αυτών από υ-
ψόµετρα της επιφάνειας της θάλασσας που µετρήθηκαν µε δορυφορική αλτιµετρία. Εξαιτίας 
των σφαλµάτων στα δορυφορικά γεωδυναµικά µοντέλα πριν τις αποστολές των CHAMP  και 
GRACE, µόνο ένα µικρό µέρος της ΣΣΤΕΘ, τα µεγάλα µήκη κύµατος, µπορούσε να προσδι-
οριστεί (Wagner, 1977). Προκειµένου να προσδιοριστεί αυτό το µεγάλου µήκους κύµατος 
µέρος της ΣΣΤΕΘ απαιτείται αρµονική ανάλυση των ανηγµένων υψοµέτρων (Colombo, 
1981) και στη συνέχεια η χρήση ενός χαµηλοπερατού φίλτρου προκειµένου να διατηρηθούν 
εκείνοι µόνο οι συντελεστές χαµηλού βαθµού που παρουσιάζουν τον επιθυµητό λόγο σήµα-
τος προς θόρυβο (Engelis, 1987). Σε µία άλλη τεχνική που προτάθηκε από τον (Engelis 1984) 
οι αλτιµετρικές παρατηρήσεις χρησιµοποιούνται σε µια λύση συνδυασµού µείωσης του ακτι-
νικού τροχιακού σφάλµατος, βελτίωσης του γεωειδούς και προσδιορισµού της ΣΣΤΕΘ.  

Η αποτελεσµατικότητα όλων των γεωδαιτικών µεθόδων προσδιορισµού της ΣΣΤΕΘ εξαρτά-
ται από τον ακριβή προσδιορισµού του φασµατικού περιεχοµένου της ΤΕΘ. Αυτό σηµαίνει 
ότι, τα µοντέλα σφαιρικών αρµονικών που χρησιµοποιούνται πρέπει να χρησιµοποιηθούν 
σωστά. Ειδικά στην τελευταία µέθοδο που περιγράφηκε παραπάνω, είναι αναγκαία κάποια a-
priori στατιστικά χαρακτηριστικά της ΤΕΘ κατά βαθµό, δηλαδή κάποια a-priori δεδοµένα 
συντελεστών µεταβλητότητας. Τέτοιες εκτιµήσεις για τους συντελεστές µεταβλητότητας και 
τους συντελεστές µεταβλητότητας σφάλµατος είχαν υπολογιστεί από τον Engelis (1984) που 
χρησιµοποίησε τα δεδοµένα  ΤΕΘ του Levitus (1982) προκειµένου να υπολογίσει συντελε-
στές ανάπτυξης σε σφαιρικές αρµονικές και τους συντελεστές µεταβλητότητάς τους.  

Οι µέθοδοι για τον προσδιορισµό µοντέλων της ΣΣΤΕΘ µπορεί να χωριστούν σε τρεις κατη-
γορίες. Οι πρώτες βασίζονται στην ανάπτυξη σε σφαιρικές αρµονικές συναρτήσεις των χαρ-
τών ΤΕΘ του Levitus όπως προτείνεται και εφαρµόζεται από τον Engelis (1987). Μια διαφο-
ρετική µορφή της παραπάνω µεθόδου βασίζεται στην χρήση των υψοµέτρων της επιφάνειας 
της θάλασσας που προκύπτουν από τη δορυφορική αλτιµετρία και ενός γεωδυναµικού µοντέ-
λου χαµηλού βαθµού ανάπτυξης. Και οι δύο µέθοδοι στηρίζονται στην αναπαράσταση της 
ΣΣΤΕΘ µε ανάπτυγµα σφαιρικών αρµονικών συναρτήσεων. Το κύριο µειονέκτηµα των µεθό-
δων αυτών έγκειται στο ότι για να γίνει η ανάπτυξη της ΣΣΤΕΘ σε σφαιρικές αρµονικές πρέ-
πει να υπάρχουν συνεχείς τιµές της σε όλη την επιφάνεια της Γης. Αυτό βέβαια δεν είναι δυ-
νατό αφού τιµές της ΤΕΘ υπάρχουν µόνο στις θαλάσσιες περιοχές και όχι στις ηπειρωτικές, 
ενώ δεν καλύπτονται όλες οι περιοχές της Γης µε αλτιµετρικές παρατηρήσεις. Μια λύση στο 
πρόβληµα αυτό δόθηκε από τον Engelis (1983, 1984, 1985, 1987) µε την τοποθέτηση µηδενι-
κών σε όλες της ηπειρωτικές περιοχές και µε την ελαχιστοτετραγωνική προσαρµογή των συ-
ναρτήσεων σφαιρικών αρµονικών στα δεδοµένα. Το αδύναµο σηµείο αυτής της αντιµετώπι-
σης βρίσκεται στο γεγονός ότι οι αρµονικές πιέζονται προς το µηδέν όταν πλησιάζουµε σε 
ηπειρωτικές περιοχές, κάτι που επηρεάζει τις τιµές και σε καθαρά θαλάσσιες εκτάσεις.  

Μια άλλη λύση που προτάθηκε από τον Hwang (1991, 1995) και τους Rapp et al. (1996) βα-
σίζεται στην αντικατάσταση των σφαιρικών αρµονικών µε ορθοκανονικές (orthonormal) συ-
ναρτήσεις οι οποίες ορίζονται πάνω από συγκεκριµένες περιοχές της σφαίρας που στην περί-
πτωση της ΣΣΤΕΘ είναι οι ωκεανοί εξαιρουµένων των πολύ βόρειων και νότιων γεωγραφι-
κών πλατών καθώς και κλειστών θαλάσσιων περιοχών όπως η Μεσόγειος και η Μαύρη Θά-
λασσα. Η µέθοδος αυτή χρησιµοποιεί τις σφαιρικές αρµονικές συναρτήσεις που προσδιορί-
στηκαν µε την ελαχιστοτετραγωνική προσαρµογή προκειµένου να προσδιοριστούν οι ορθο-
κανονικές συναρτήσεις.  

Μια πρόσφατη συµβολή στον προσδιορισµό της ΣΣΤΕΘ προτάθηκε από τον Ανδριτσάνο 
(2000) και βασίζεται στην θεωρία των συστηµάτων εισόδου εξόδου για τον προσδιορισµό της 
ΤΕΘ στον χώρο των συχνοτήτων. Η µέθοδος εφαρµόστηκε µε ιδιαίτερα ικανοποιητικά απο-
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τελέσµατα στην περιοχή της Μεσογείου και της θάλασσας του Labrador (Andritsanos and 
Tziavos 2000; Andritsanos et al. 2001a, b).  

4.4.2 Προσδιορισµός της σχεδόν-στάσιµης τοπογραφίας της επιφάνειας της θάλασσας 

µε γεωδαιτικές µεθόδους 

Για τον προσδιορισµό της ΣΣΤΕΘ στην παρούσα διατριβή χρησιµοποιούνται τα αλτιµετρικά 
και βαρυτηµετρικά µοντέλα του γεωειδούς που προσδιορίζονται για την περιοχή µελέτης. 
Από την απλή διαφορά αυτών προκύπτει η ΣΣΤΕΘ. Ένα σηµείο που χρήζει ιδιαίτερης προ-
σοχής αφορά στη χρησιµοποίηση κάποιου παγκόσµιου µοντέλου ΤΕΘ για την αναγωγή των 
αλτιµετρικών παρατηρήσεων από την επιφάνεια της θάλασσας στο γεωειδές. Το παγκόσµια 
µοντέλα όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, είναι ανεπτυγµένα µε στόχο την αναπαράσταση 
της ΤΕΘ στις ωκεάνιες περιοχές και όχι σε κλειστές θάλασσες όπως η Μεσόγειος. Αποτέλε-
σµα είναι οι τιµές και διαφορές µεταξύ των διαφόρων µοντέλων να είναι σε πολλές περιπτώ-
σεις µεγαλύτερες από την τιµή της ΣΣΤΕΘ στην Μεσόγειο που εκτιµάται ότι έχει µια τυπική 
απόκλιση της τάξης των ±20-30 cm (Vergos 2002). Επιπλέον, από την ανάλυση των παγκό-
σµιων µοντέλων ΣΣΤΕΘ που χρησιµοποιήθηκαν στην διατριβή προκύπτει ότι το 95-99% του 
σήµατος περιλαµβάνεται µέχρι τους βαθµούς ανάπτυξης n=6-10, δηλαδή σύµφωνα µε το πα-
γκόσµια µοντέλα δεν υπάρχει ουσιαστικά σήµα στις υψηλότερες συχνότητες, δηλαδή σε µή-
κη κύµατος µικρότερα των ~2000 km.  

Ο προσδιορισµός της ΣΣΤΕΘ στην παρούσα διατριβή στηρίζεται στην αξιοποίηση των βαρυ-
τηµετρικών και αλτιµετρικών µοντέλων του γεωειδούς που θα προσδιοριστούν καθώς τα 
πρώτα αναφέρονται στο γεωειδές και τα δεύτερα στην επιφάνεια της θάλασσας. Η διαφορά 
τους συνεπώς δίνει την ΣΣΤΕΘ (βλ. Σχ. 4.9). Στην απλή διαφορά όµως των δύο αυτών λύσε-
ων για το θαλάσσιο γεωειδές περιλαµβάνονται και δύο τύπου σφάλµατα: α) ορισµένα χον-
δροειδή σφάλµατα στις παρατηρήσεις που οφείλονται κατά κύριο λόγο στα σφάλµατα των 
αλτιµετρικών παρατηρήσεων κοντά στην ξηρά και στα σφάλµατα που εισάγονται κατά την 
πρόγνωση υψοµέτρων του γεωειδούς από αλτιµετρικές παρατηρήσεις κοντά στην ξηρά µέσω 
της αναγκαίας δηµιουργίας πλέγµατος σε περιοχές χωρίς δεδοµένα, β) σφάλµατα στις υψηλές 
συχνότητες που υπάρχουν στις αλτιµετρικές παρατηρήσεις και δεν αποµακρύνονται µε την 
συνόρθωση στις τοµές των τροχιακών ιχνών και τα οποία οφείλονται σε χρονικά µεταβαλλό-
µενα φαινόµενα των θαλάσσιων εκτάσεων. Η πρώτη κατηγορία σφαλµάτων µπορεί να απο-
µακρυνθεί µε το γνωστό πείραµα 3rms, κατά το οποίο αποµακρύνονται όλες οι παρατηρήσεις 
µε τιµή µεγαλύτερη του τριπλάσιου του µέσου τετραγωνικού σφάλµατος του συνολικού πε-
δίου. Για την αποµάκρυνση των χρονικά µεταβαλλόµενων επιδράσεων στην εκτιµώµενη 
ΣΣΤΕΘ θα χρησιµοποιηθεί ένα χαµηλοπερατό φίλτρο Wiener, που προσοµοιάζει το φιλτρά-
ρισµα των δεδοµένων που πραγµατοποιείται µε την σηµειακή προσαρµογή. Αν υποθέσουµε 
ότι ο κανόνας του Kaula για το φάσµα των υψοµέτρων του γεωειδούς ισχύει, τότε αυτό µειώ-
νεται µέχρι ω-4, όπου ω είναι ο ακτινικός κυµαταριθµός (radial wavenumber). Σύµφωνα µε 
τους Forsberg and Solheim (1988), το φίλτρο θα είναι της µορφής 

4
c

4

4
c)(F
ω+ω

ω
=ω   (4.72) 

όπου ω είναι η ακτινική συχνότητα (radial frequency), 22 vu +=ω και η συχνότητα αποκο-
πής ωc προσδιορίζεται εµπειρικά, ώστε να επιτευχθεί όσο το δυνατόν µεγαλύτερη µείωση του 

θορύβου µε µικρότερη απώλεια σήµατος. Κατά τη διαδικασία του φιλτραρίσµατος των δεδο-
µένων εξετάζεται ένα ευρύ φάσµα συχνοτήτων αποκοπής ώστε να επιλεγχθεί αυτό που δίνει 
τα καλύτερα αποτελέσµατα βάσει του παραπάνω κριτηρίου αλλά και τις µικρότερες διαφορές 
σε σχέση µε ένα διαθέσιµο ωκεανογραφικό µοντέλο ΣΣΤΕΘ. Η διαδικασία προσδιορισµού 
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του σχεδόν-στάσιµου µέρους της τοπογραφίας της επιφάνειας της θάλασσας φαίνεται στο Σχ. 
4.21. 

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΧΟΝ∆ΡΟΕΙ∆ΩΝΧΟΝ∆ΡΟΕΙ∆ΩΝ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΜΕΜΕ 33rmsrms

ΣΧΕ∆ΟΝΣΧΕ∆ΟΝ--ΣΤΑΣΙΜΗΣΤΑΣΙΜΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣΘΑΛΑΣΣΑΣ ςςcc
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Σχήµα 4.21: Προσδιορισµός του σχεδόν-στάσιµου µέρους της τοπογραφίας της επιφάνειας της θάλασσας.  

4.4.3 Γεωστροφική ροή και εκτίµηση ταχύτητας ρευµάτων 

Έχοντας µια εκτίµηση της ΣΣΤΕΘ βάσει της διαδικασίας που παρουσιάστηκε στην προηγού-
µενη ενότητα υπολογίζονται οι γεωστροφικές ταχύτητες των θαλάσσιων ρευµάτων χρησιµο-
ποιώντας τις εξισώσεις της γεωστροφικής ροής. Αυτή η µέθοδος βασίζεται σε ωκεανογραφι-
κές µελέτες και εφαρµογές, αλλά το µεγάλο πλεονέκτηµά της είναι ότι δίνει πολύ γρήγορα 
εκτιµήσεις της ταχύτητας των ρευµάτων. Αποτελεί ένα πολύ καλό παράδειγµα της αλληλεπί-
δρασης και συµπληρωµατικότητας της ωκεανογραφίας και της γεωδαισίας, αφού από µια κα-
θαρά γεωδαιτική εκτίµηση της ΣΣΤΕΘ προκύπτουν καθαρά ωκεανογραφικές ποσότητες. 

Από την εξίσωση της κίνησης που προκύπτει µετά την εφαρµογή του δεύτερου νόµου του 
Νεύτωνα στο θαλάσσιο περιβάλλον είναι (Ανδριτσάνος, 2000) 

FgVΩ
V

++×−∇
ρ

−= 2p
1

dt

d
 (4.73) 

όπου V είναι το διάνυσµα της ταχύτητας, ρ η πυκνότητα, p η πίεση, Ω η γωνιακή ταχύτητας 
περιστροφή της Γης, g το διάνυσµα της επιτάχυνσης της βαρύτητας και F το διάνυσµα όλων 
των υπολοίπων δυνάµεων που ενεργούν σε µια µονάδα µάζας νερού. Η Εξ. 4.72 µπορεί να 
γραφεί σε ένα τρισορθογώνιο καρτεσιανό σύστηµα συντεταγµένων (x,y,z) αν αναλυθεί στις 
τρεις συνιστώσες της ταχύτητας ως εξής 

x

du 1 p
2Ω sinφυ 2Ω cosφω F

dt ρ x

∂
= − − − +

∂
 (4.74) 

y

dυ 1 p
2Ω sinφu F

dt ρ y

∂
= − − +

∂
 (4.75) 
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z

dω 1 p
2Ωcosφu g F

dt ρ z

∂
= − − − +

∂
 (4.76) 

Στις Εξ. 4.74-4.76 οι άγνωστοι είναι οι τρεις συνιστώσες της ταχύτητας u, υ, ω και η παράµε-
τρος της πίεσης p. Η ιδέα για την επίλυση των παραπάνω εξισώσεων κίνησης είναι αυτή της 
σταθερής ωκεάνιας κυκλοφορίας (steady ocean circulation). Σύµφωνα µε αυτή, η κίνηση του 
θαλάσσιου νερού σε µεγάλες κλίµακες µπορεί να µελετηθεί µε την υπόθεση της σταθερής 
ροής ώστε παρατηρήσεις οι οποίες προέρχονται από διαφορετικές εποχές να µπορούν να α-
ναλυθούν ταυτόχρονα. Αυτή η υπόθεση θεωρήθηκε απαραίτητη εξαιτίας του µικρού αριθµού 
διαθέσιµων παρατηρήσεων για τα θαλάσσια ρεύµατα, της µικρής διακριτικής ικανότητα των 
δεδοµένων και του πολύ υψηλού κόστους των ωκεανογραφικών αποστολών. Προκειµένου να 
λυθούν οι Εξ. 4.73-4.76 είναι απαραίτητες κάποιες συνοριακές συνθήκες καθώς και η συνθή-
κη διατήρησης της µάζας όπως περιγράφονται στην φυσική ωκεανογραφία (Pond and Pickard 
2000) 

0
zyx

u
=

∂
ω∂

+
∂
υ∂

+
∂
∂

 (4.77) 

Απαιτείται επίσης και µια εξίσωση για την κατάσταση του θαλάσσιου νερού, η οποία συνδέει 
την πυκνότητα του νερού µε την θερµοκρασία, την αλατότητα και την πίεση. Τέτοιες εξισώ-
σεις προσδιορίζονται εµπειρικά και έχουν την γενική µορφή: 

( ) ( ) ( )( )p,t,,,S,t,,,t,,, λφρλφρθρ=λφρρ  (4.78) 

όπου ρ είναι η πυκνότητα του νερού, θ είναι η θερµοκρασία, p η πίεση και S η αλατότητα του 
νερού (Ross, 1995). Τέτοιες εµπειρικές συναρτήσεις δίνονται από την Fenoglio (1996). Η δυ-
σκολία στην επίλυση των διαφορικών εξισώσεων της κίνησης του νερού εντοπίζεται στην 
παρουσία µη γραµµικών όρων οι οποίοι συνδέουν τις µερικές παραγώγους µεταξύ τους. Επι-
πρόσθετα, η πολυπλοκότητα στον προσδιορισµό των δυνάµεων του όρου F της Εξ. 4.73, που 
οφείλονται στο µεγαλύτερο µέρος τους στις δυνάµεις τριβής, κάνουν την απλοποίηση των 
παραπάνω σχέσεων επιτακτική. Ο προσδιορισµός των δυνάµεων τριβής είναι δυνατός, µόνον 
όταν µη γραµµικοί όροι της µορφής u x∂ ∂ και υ x∂ ∂  αγνοηθούν. Οι σχέσεις που προκύ-
πτουν είναι οι γνωστές εξισώσεις των Navier-Stokes (Pond and Pickard 2000). Προκειµένου 
να απλοποιηθούν ακόµη περισσότερο οι γενικευµένες εξισώσεις της κίνησης, γίνεται ακόµη 
µια υπόθεση για την σταθερή ροή του νερού ενώ οι δυνάµεις τριβής τίθενται ίσες µε το µη-
δέν. Η υπόθεση σταθερής ροής συνεπάγεται ότι οι επιταχύνσεις για τις τρεις συνιστώσες της 
ταχύτητας είναι µηδενικές, δηλαδή:  
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 (4.79) 

Σύµφωνα µε τους Pond and Pickard (2000) οι εξισώσεις της κίνησης γίνονται: 

1 p
2Ω sinφυ

ρ x

∂
=

∂
 (4.80) 

1 p
2Ω cosφu

ρ y

∂
= −

∂
 (4.81) 
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1 p
g

ρ z

∂
= −

∂
 (4.82) 

Οι Εξ. 4.80 και 4.81 δίνουν τις οριζόντιες συνιστώσες της γεωστροφικής ροής, ενώ η Εξ. 4.82 
αναπαριστά την εξίσωση της υδροστατικής ισορροπίας (Ross, 1995). Η γενεσιουργός αιτία 
της γεωστροφικής ροής και των γεωστροφικών ρευµάτων οφείλεται στη δύναµη Coriolis, ε-
ξαιτίας της περιστροφής της Γης. Η παρουσία και ύπαρξη γεωστροφικών ρευµάτων µπορεί 
να εξηγηθεί µε την εισαγωγή ισοβαρικών επιφανειών, οι οποίες, σε αντιστοιχία µε τις ισοδυ-
ναµικές επιφάνειες του πεδίου βαρύτητας, αναπαριστούν επιφάνειες ίσης πίεσης. Αυτή η υπό 
όρους αντιστοιχία γίνεται πιο προφανής από την παραλληλία των ισοβαρικών επιφανειών µε 
τις ισοδυναµικές στην περίπτωση ακινησίας του νερού. Την χρονική στιγµή όµως που το νε-
ρό των ωκεανών φεύγει από την κατάσταση ακινησίας, οι ισοβαρικές επιφάνειες δεν είναι 
πλέον παράλληλες µε τις ισοδυναµικές και προκειµένου να διατηρηθεί η υδροστατική ισορ-
ροπία ξεκινά η γεωστροφική ροή (Pond and Pickard 2000; Ross 1995). Σύµφωνα µε τον Ross 
(1995) η γενική µορφή της γεωστροφικής εξίσωσης δίνεται από της σχέση 

itangsinV2isinp
1

=φΩ=∇
ρ

−  (4.83) 

όπου i είναι η οριζόντια κλίση της πίεσης. Από την Εξ. 34.83 συµπεραίνουµε ότι η γενικευ-
µένη εξίσωση της γεωστροφικής ροής πρέπει να επιτρέπει τον προσδιορισµό γεωστροφικών 
ταχυτήτων των θαλάσσιων ρευµάτων όταν υπάρχουν διαθέσιµες παρατηρήσεις για την κλίση 
των ισοβαρικών επιφανειών. ∆υστυχώς όµως κάτι τέτοιο δεν ισχύει επειδή στις πρακτικές 
εφαρµογές οι παρατηρήσεις της πίεσης δεν πραγµατοποιούνται µε την απαιτούµενη ακρίβεια. 
Μια εναλλακτική στο πρόβληµα αυτό προσφέρεται από τις αλτιµετρικές παρατηρήσεις µέσω 
των οποίων µπορεί να προσδιοριστεί η κλίση των ισοβαρικών επιφανειών αφού οι µετρήσεις 
του αλτιµέτρου αναφέρονται στην επιφάνεια της θάλασσας. Επειδή η εκτίµηση της κλίσης i 
δεν µπορεί να γίνει µε καλή ακρίβεια και είναι δύσκολη, µπορούµε να απαλείψουµε τον όρο 
της πίεσης p χρησιµοποιώντας την εξίσωση της κίνησης κατά τον άξονα x (Εξ. 4.80), βάζο-
ντας την δύναµη Coriolis f, και πολλαπλασιάζοντας και τα δύο µέλη της εξίσωσης µε την πυ-
κνότητα ρ και παραγωγίζοντας ως προς z. Με τον τρόπο αυτό σύµφωνα µε τους Pond and 
Pickard (2000), προκύπτουν οι εξισώσεις θερµικού ανέµου (thermal wind equations) όπου 
αντί της πίεσης υπάρχει ο όρος της πυκνότητας του νερού. Οπότε προκύπτουν οι εξισώσεις: 

( )ρfυ ρ
g

z x

∂ ∂
= −

∂ ∂
 (4.84) 

( )ρfu ρ
g

z y

∂ ∂
=

∂ ∂
 (4.85) 

όπου f=2Ωsinφ είναι η δύναµη Coriolis. Ολοκληρώνοντας τις εξισώσεις θερµικού ανέµου και 
βασιζόµενοι στην προσέγγιση Boussinesq ότι η πυκνότητα του νερού είναι σταθερή, προκύ-
πτουν οι συνιστώσες της γεωστροφικής ταχύτητας των ρευµάτων (Pond and Pickard 2000) 

( ) ( )
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z
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g ρ
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∂∫   (4.86) 
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∂
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όπου b,c είναι σταθερές ολοκλήρωσης. Το βάθος zo που εµφανίζεται στις Εξ. 4.86 και 4.87 
ονοµάζεται βάθος αναφοράς και από την τιµή του προσδιορίζονται οι τιµές των σταθερών 
ολοκλήρωσης b,c.  Τέλος, όπως προκύπτει εύκολα από τις Εξ. 4.86 και 4.87 από την επιλογή 
του βάθους αναφοράς εξαρτώνται και οι τελικές ταχύτητες γεωστροφικής ροής.  

Το γεωδαιτικό ενδιαφέρον στις εξισώσεις γεωστροφικής ροής των ωκεάνιων υδάτων επικε-
ντρώνεται στην σύνδεση των γεωστροφικών ταχυτήτων που προσδιορίζονται από τις παρα-
πάνω εξισώσεις µε την απόσταση της επιφάνειας της θάλασσας από την επιφάνεια µηδενικού 
βάθους z=0. Αυτή η απόσταση αναφέρεται σε µια ισοδυναµική επιφάνεια που είναι κοντά 
στην επιφάνεια της θάλασσας όπου ως γνωστόν το βάθος είναι µηδέν (z=0). Οπότε σε αντι-
στοιχία µε τις ηπειρωτικές εκτάσεις, όπου η επιφάνεια µηδενικού ύψους είναι η επιφάνεια του 
γεωειδούς, έτσι και στις ωκεανογραφικές εφαρµογές ορίζεται σαν επιφάνεια µηδενικού βάθος 
η επιφάνεια του γεωειδούς. Η εξίσωση που συνδέει τις ταχύτητες γεωστροφικής ροής µε την 
απόσταση ανάµεσα στην επιφάνεια της θάλασσας και το γεωειδές, που είναι η τοπογραφία 
της επιφάνειας της θάλασσας, προκύπτεί αν ολοκληρωθεί η εξίσωση υδροστατικής ισορροπί-
ας (βλ. Εξ. 4.86 και Εξ. 4.87) από την επιφάνεια της θάλασσας µέχρι κάποιο συγκεκριµένο 
βάθος z. Συµβολίζοντας την επιφανειακή πυκνότητα του νερού µε ρs και θέτοντας την ατµο-
σφαιρική πίεση ίση µε το µηδέν, τότε σύµφωνα µε τους Pond and Pickard (2000) προκύπτει: 

( ) ( )
( )

( ) ( )∫∫ ρ+ρ=ρ=
0

z

s

t,z,y,xH

z

dzt,z,y,xgt,z,y,xgHdzt,z,y,xgt,z,y,xP  (4.88) 

όπου H είναι η ΤΕΘ. Στην Εξ. 4.88 το αρχικό ολοκλήρωµα έχει χωριστεί σε δύο µέρη. Το 
πρώτο από αυτά εκτελεί την ολοκλήρωση από την επιφάνεια µηδενικού βάθους, το γεωειδές 
δηλαδή που είναι κοντά στην επιφάνεια της θάλασσας, µέχρι την επιφάνεια της θάλασσας. Το 
δεύτερο ολοκλήρωµα εκτελεί την ολοκλήρωση από το βάθος όπου εµφανίζονται τα θαλάσσια 
ρεύµατα, το βάθος προσδιορισµού δηλαδή των γεωστροφικών ταχυτήτων, µέχρι την επιφά-
νεια µηδενικού βάθους. Η πίεση στην ισοδυναµική επιφάνεια µηδενικού βάθους που δεν απέ-
χει πολύ από την επιφάνεια της θάλασσας είναι ( ) ( )t,0,y,xgHt,0,y,xP ss ρ= . Από τις εξισώ-

σεις της γεωστροφικής ροής (Εξ. 4.80-4.82) προσδιορίζονται οι συνιστώσες της ταχύτητας 
της γεωστροφικής ροής στην επιφάνεια µηδενικού βάθους (Ross, 1995) 
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Οι Εξ. 4.89 και 4.90 δίνουν τις δύο συνιστώσες στην επιφάνεια µηδενικού βάθους σε επίπεδη 
προσέγγιση. Οι ίδιες εξισώσεις σε σφαιρική προσέγγιση δίνονται σύµφωνα µε τους Pond and 
Pickard (2000) ως εξής: 
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132   ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ  

  

s

g H
υ

fR cosφ λ
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όπου R είναι η µέση ακτίνα της Γης. Με τον τρόπο αυτό, γνωρίζοντας την ΣΣΤΕΘ (Η στις Εξ. 
4.91-4.92) µπορούµε να προσδιορίσουµε τις δύο συνιστώσες γεωστροφικής ροής. Αντίστοι-
χα, σε περίπτωση που γνωρίζουµε τις ταχύτητες γεωστροφικής µπορούµε να προσδιορίσουµε 
την ΣΣΤΕΘ από τις Εξ. 4.91 και 4.92 χρησιµοποιώντας τις Εξ. 4.84 και 4.85, ώστε να προκύ-
ψει: 
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s z

H 1 ρ
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y ρ y

∂ ∂
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s z
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∂ ∂
= +
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Η ταχύτητα των γεωστροφικών ρευµάτων στην επιφάνεια αναφοράς, δηλαδή οι σταθερές ο-
λοκλήρωσης b και c δεν είναι γνωστές, οπότε προκειµένου να απλοποιηθούν οι υπολογισµοί 
τίθενται και οι δύο ίσες µε το µηδέν (b=c=0) και για αυτό τον λόγο η επιφάνεια αναφοράς 
ονοµάζεται και επιφάνεια ακινησίας. Στην παρούσα διατριβή, οι ταχύτητες γεωστροφικής 
ροής εκτιµώνται από τις Εξ. 4.91 και 4.92 χρησιµοποιώντας τα µοντέλα του σχεδόν-στάσιµου 
µέρους της τοπογραφίας της επιφάνειας της θάλασσας που προκύπτουν από τα αλτιµετρικά 
και βαρυτηµετρικά µοντέλα του γεωειδούς. 

Πριν κλείσουµε την παράγραφο αυτή κρίνεται σκόπιµη η παράθεση ορισµένων σχολίων για 
την µέθοδο που περιγράφηκε ώστε να αναδειχθεί καλύτερα και η σχέση µεταξύ γεωδαισίας 
και ωκεανογραφίας. Στην παραπάνω ανάπτυξη θεωρήσαµε ότι τα βάθη µετρώνται ως προς 
µια ισοδυναµική επιφάνεια αναφοράς που είναι το γεωειδές. Η επιφάνεια του γεωειδούς βρί-
σκεται κοντά στην επιφάνεια της θάλασσας και διαφέρει από αυτή κατά έναν µικρό όρο που 
είναι η ΤΕΘ, και η οποία αντανακλά τα θαλάσσια ρεύµατα και τις µεταβολές στην πυκνότητα 
του νερού.  Επιπρόσθετα, η επιφάνεια της θάλασσας θεωρείται ότι είναι και µια ισοβαρική 
επιφάνεια και ότι στο επίπεδο ακινησίας η ισοβαρική και ισοδυναµική επιφάνεια ταυτίζονται. 
Αν γνωρίζουµε την ταχύτητα των ρευµάτων σε ένα βάθος αναφοράς, π.χ. z=zo, τότε είναι δυ-
νατό να προσδιορίσουµε την ΤΕΘ ως την αποχή της επιφάνειας της θάλασσας από την επι-
φάνεια αναφοράς. Αντίθετα, όταν γνωρίζουµε την ΤΕΘ τότε µπορούµε να προσδιορίσουµε 
τις γεωστροφικές ταχύτητες σε οποιοδήποτε βάθος. Σε αυτό ακριβώς το σηµείο εντοπίζεται η 
σύνδεση και αλληλεξάρτηση της γεωδαισίας και ωκεανογραφίας, αφού σε περίπτωση που 
γνωρίζουµε το γεωειδές µπορούµε να προσδιορίσουµε µε πολύ µεγάλη ακρίβεια την επιφά-
νεια αναφοράς, να υπολογίσουµε απόλυτες τιµές ΣΣΤΕΘ και τελικά να εκτιµήσουµε τις ταχύ-
τητες των γεωστροφικών ρευµάτων σε οποιοδήποτε βάθος. Αντίστοιχα σε περίπτωση που 
γνωρίζουµε τις ταχύτητες των ρευµάτων από µετρήσεις ρευµατογράφων σε κάποιο βάθος, 
τότε µπορούµε να υπολογίσουµε την ΣΣΤΕΘ και τελικά να διορθώσουµε τις αλτιµετρικές 
παρατηρήσεις µε την αναγωγή τους από την επιφάνεια της θάλασσας στο γεωειδές.  

Αυτή η αναλυτική µέθοδος για τον προσδιορισµό των ταχυτήτων των θαλάσσιων γεωστροφι-
κών ρευµάτων είναι γνωστή ως µέθοδος της γεωστροφικής ροής και έχει πάρα πολλά αδιαφι-
λονίκητα πλεονεκτήµατα αφού παρέχει πολύ γρήγορα εκτιµήσεις της ταχύτητας των ρευµά-
των και της ωκεάνιας κυκλοφορίας. Παρουσιάζει όµως και κάποια µειονεκτήµατα τα οποία 
παρουσιάζονται παρακάτω µε µια σύντοµη ανάλυση: 

1. Σε περίπτωση που θέλουµε να προσδιορίσουµε την ΣΣΤΕΘ από ταχύτητες γεωστρο-
φικής ροής, τότε η µέθοδος δίνει µόνο σχετικές τιµές, οπότε προκειµένου να προσδιο-
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ριστούν απόλυτες τιµές ΣΣΤΕΘ πρέπει να καθοριστεί κάποιο επίπεδο ακινησίας. Ο 
προσδιορισµός αυτού του επιπέδου εισάγει ένα επιπλέον πρόβληµα προς επίλυση. 

2. Κοντά στην ακτογραµµή η µέθοδος της γεωστροφικής ροής αποκλίνει µιας και το επί-
πεδο ακινησίας ταυτίζεται µε τον πυθµένα της θάλασσας.  

3. Η ακρίβεια της µεθόδου είναι σε άµεση συνάρτηση µε την ακρίβεια µέτρησης κά-
ποιων ποσοτήτων σχετικών µε το θαλάσσιο νερό. Εποµένως η ακρίβεια της τελικής 
λύσης εξαρτάται από την ακρίβεια µέτρησης της αλατότητας, της πίεσης και της θερ-
µοκρασίας του νερού. Τα τελευταία χρόνια, και κυρίως λόγω των δορυφορικών µεθό-
δων προσδιορισµού, η µέτρηση των παραπάνω ποσοτήτων έχει αυξηθεί πολύ, αλλά 
βρίσκεται ακόµη αρκετές τάξεις µεγέθους χαµηλότερα από την ακρίβεια που προκύ-
πτει από τις αλτιµετρικές παρατηρήσεις των υψοµέτρων της επιφάνειας της θάλασσας 
(±2-5 cm).  

4. Για την εξαγωγή των τελικών εξισώσεων των γεωστροφικών ταχυτήτων οι δυνάµεις 
τριβής αγνοήθηκαν αλλά η επίδρασή τους στις µάζες νερού ειδικά κοντά στον πυθµέ-
να είναι σηµαντικές.  

5. Κοντά στον ισηµερινό η επίδραση της δύναµης Coriolis είναι αµελητέα αλλά οι δυνά-
µεις τριβής είναι σηµαντικές.  

6. Η γεωστροφική ροή που προσδιορίζεται βασίζεται στις υποθέσεις της ακινησίας του 
νερού και της οµαλότητας της ωκεάνιας κυκλοφορίας, εποµένως δεν περιλαµβάνει 
χρονικά µεταβαλλόµενες συνιστώσες. Για τη µελέτη αυτών των χρονικά µεταβαλλό-
µενων συνιστωσών της γεωστροφικής ροής είναι απαραίτητη η παρακολούθηση για 
µεγάλο χρονικό διάστηµα της επιφάνειας όπου πραγµατοποιούνται οι µετρήσεις (βά-
θος ίσο µε z), δηλαδή της επιφάνειας όπου εµφανίζονται και µετρώνται τα ρεύµατα.  

7. Βάσει της υπόθεσης της σταθερής ωκεάνιας κυκλοφορίας και της γεωστροφικής ροής 
υποθέσαµε ότι οι ισοβαρικές επιφάνειες είναι παράλληλες µε τις ισοδυναµικές. Αυτή η 
υπόθεση απλοποιεί σε πολύ µεγάλο βαθµό τις εξισώσεις και εξηγεί την δηµιουργία της 
γεωστροφικής ροής αλλά δεν ισχύει στην πραγµατικότητα αν λάβουµε υπόψη τις δυ-
νάµεις τριβής και τις επιταχύνσεις που αγνοήσαµε. Επίσης, έγινε η υπόθεση ότι στο 
επίπεδο ακινησίας και κάτω από υδροστατική ισορροπία, η ισοβαρική επιφάνεια είναι 
και µια ισοδυναµική επιφάνεια αλλά αυτό κατέστη δυνατό µόνο αφού αγνοήθηκαν οι 
δυνάµεις τριβής και οι µη-γραµµικοί όροι των επιταχύνσεων.  

8. Τέλος, έγινε η υπόθεση ότι οι γεωστροφικές ταχύτητες στο επίπεδο ακινησίας b και c 
είναι µηδενικές, κάτι που επίσης δεν ισχύει στην πραγµατικότητα.  

Παρά τα παραπάνω µειονεκτήµατα, η µέθοδος της γεωστροφικής ροής χρησιµοποιείται ευ-
ρέως στον προσδιορισµό των ταχυτήτων των γεωστροφικών ρευµάτων, εξαιτίας της απλότη-
τας και της ταχύτητάς της, ενώ ο συνδυασµός της µε τα αλτιµετρικά δεδοµένα παρέχει την 
δυνατότητα υπολογισµού ταχυτήτων ρευµάτων σχεδόν σε ολόκληρη της επιφάνεια της Γης 
και πάντως σε περιοχές τόσο µεγάλες που δεν θα µπορούσαν να καλυφθούν µε τις κλασσικές 
ωκεανογραφικές µετρητικές αποστολές.  

4.5 Παλιρροιογράφοι και υψόµετρα της στάθµης της θάλασσας 

Μια από τις βασικότερες ποσότητες που υπεισέρχονται τόσο στον προσδιορισµό των ορθοµε-
τρικών υψοµέτρων όσο και της τοπογραφίας της επιφάνειας της θάλασσας, είναι η µέση 
στάθµη της θάλασσας (ΜΣΘ). Ο καθορισµός της ΜΣΘ γίνεται µε ειδικές διατάξεις που ονο-
µάζονται παλιρροιόµετρα και παλιρροιογράφοι και οι οποίες µετρούν τις µεταβολές της στάθ-
µης της θάλασσας για µεγάλα χρονικά διαστήµατα Ο ακριβής προσδιορισµός της ΜΣΘ είναι 
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ένα αρκετά πολύπλοκο πρόβληµα που προσεγγίζεται σχετικά εύκολα σε µικρές περιοχές αλ-
λά αρκετά δύσκολα σε περιφερειακή και παγκόσµια κλίµακα. Ανεξάρτητα από την κλίµακα 
προσδιορισµού της ΜΣΘ, ακολουθούνται πάντα κάποιες βασικές αρχές στον προσδιορισµό 
της. Έτσι πρέπει να γίνονται µακροχρόνιες παρατηρήσεις των µεταβολών της στάθµης της 
θάλασσας χωρίς διακοπές και για περίοδο µεγαλύτερη των 18.6 ετών ώστε να είναι δυνατή η 
απαλοιφή των περιοδικών φαινοµένων χαµηλής συχνότητας. Θα πρέπει επίσης να γίνονται 
διορθώσεις στις εγγραφές των παλιρροιογράφων εξαιτίας φαινοµένων µικρής περιόδου αλλά 
µεγάλου µήκους κύµατος όπως είναι η επίδραση των παλιρροιών, των ατµοσφαιρικών συν-
θηκών, των τεχνητών κυµατισµών στην περιοχή που είναι εγκατεστηµένο το όργανο, κ.λπ. 
Τέλος θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη και η επίδραση µη γραµµικών και µη περιοδικών µε-
ταβολών που επηρεάζουν την στάθµη της θάλασσας όπως είναι η τήξη των πάγων, η µετακι-
νήσεις των τεκτονικών πλακών της Γης, η αντίδραση της επιφάνειας της Γης στους πάγους 
της τελευταίας εποχής παγετώνων (postglacial rebound), κ.λπ. Έχοντας λάβει όλες αυτές τις 
επιδράσεις υπόψη, µπορεί να προσδιοριστεί για ένα σηµείο ή για έναν αριθµό σηµείων η 
ΜΣΘ που πρέπει να αναφέρεται σε κάποια συγκεκριµένη εποχή (Σπαταλάς 1995).  

Η µέτρηση της ΜΣΘ και των παλιρροιών πραγµατοποιείται όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω 
µε δυο βασικές διατάξεις, το παλιρροιόµετρο και τον παλιρροιογράφο. Το παλιρροιόµετρο 
αποτελείται από µια ανεστραµµένη µεταλλική σταδία η οποία τοποθετείται στο νερό. Το πα-
λιρροιόµετρο πακτώνεται σε κάποιο σταθερό σηµείο (συνήθως στην προβλήτα του λιµανιού) 
έτσι ώστε η χαµηλότερη υποδιαίρεση του να βρίσκεται µέσα στο νερό. Το ψηλότερο σηµείο 
του παλιρροιοµέτρου αποτελεί την µηδενική του στάθµη και συνεπώς την αφετηρία των µε-
τρήσεων, ενώ συνδέεται γεωµετρικά µε δύο τουλάχιστον σηµεία στην ξηρά ώστε να µπορέσει 
να επαναπροσδιοριστεί η θέση του. Οι µετρήσεις των παλιρροιών πραγµατοποιούνται λαµβά-
νοντας ωριαίες συνήθως αναγνώσεις στην σταδία ενώ ο µέσος όρος των µετρήσεων αυτών 
ορίζει το επίπεδο της µέσης στάθµης της θάλασσας.  

Ο παλιρροιογράφος αντίθετα µε το παλιρροιόµετρο χρησιµοποιεί µια αυτόµατη συσκευή κα-
ταγραφής των µετρήσεων προκειµένου να εξασφαλίζεται ακρίβεια και αξιοπιστία στις παρα-
τηρήσεις. Έτσι λοιπόν ο παλιρροιογράφος αποτελείται από µια καταγραφική συσκευή που 
είναι συνήθως ένα κυλινδρικό τύµπανο που περιστρέφεται µε έναν ωρολογιακό µηχανισµό 
και ένα πλωτήρα που τοποθετείται σε ειδική δεξαµενή η οποία συνδέεται µε την θάλασσα 
(βλ. Σχ. 4.22). Με την κατακόρυφη κίνηση του πλωτήρα µετακινείται και η γραφίδα στο κα-
ταγραφικό τύµπανο ώστε να καταγράφονται οι µεταβολές της στάθµης της θάλασσας σε ηµε-
ρήσια, µηνιαία ή ετήσια βάση (Τζιαβός 2002). Η σύγχρονη διάταξη των παλιρροιογράφων 
περιλαµβάνει ηλεκτρονικά και όχι µηχανικά συστήµατα που στηρίζονται στην καταγραφή 
των µεταβολών της στάθµης της θάλασσας µέσω της µεταβολής στην υδροστατική πίεση. Οι 
µεταβολές της υδροστατικής πίεσης µεταδίδονται µε την µορφή διαφορών ηλεκτρικής τάσης 
στον ηλεκτρονικό καταγραφικό µηχανισµό και αποθηκεύονται στην µνήµη του παλιρροιο-
γράφου µε τη διάρκεια καταγραφής να φτάνει και τα αρκετά χρόνια ανάλογα µε τον ρυθµό 
καταγραφής και τη διαθέσιµη µνήµη.  

Με την χρήση τέτοιων διατάξεων προσδιορίζεται η ΜΣΘ και κατά συνέπεια το κατακόρυφο 
datum των περισσοτέρων χωρών, κάθε µια από τις οποίες χρησιµοποιεί κάποιον παλιρροιο-
γραφικό σταθµό ως σταθµό αναφοράς όπου το υψόµετρο τίθεται ίσο µε το µηδέν και στη συ-
νέχεια µε χωροσταθµήσεις δίνονται υψόµετρα στα υπόλοιπα σηµεία του χωροσταθµικού και 
τριγωνοµετρικού δικτύου της επικράτειάς της. Ως κατακόρυφο datum µιας χώρας ορίζεται η 
επιφάνεια αναφοράς στην οποία αναφέρονται όλες οι κατακόρυφες συντεταγµένες (υψόµε-
τρα) των σηµείων στην χώρα αυτή (Φωτίου και Λιβιεράτος 2000). Η χρησιµότητα της ύπαρ-
ξης ενός κοινού κατακόρυφου συστήµατος αναφοράς σε µια χώρα συνδέεται τόσο µε επιστη-
µονικές όσο και καθηµερινές εφαρµογές. Έτσι ένα ενιαίο κατακόρυφο datum προσφέρει: α) 
βελτιωµένη πλοήγηση σε παράκτιες περιοχές και λιµένες, β) ακρίβεια στα ψηφιακά 
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Σχήµα 4.22: ∆ιάταξη παλιρροιογράφου µε δέκτη GPS και τριγωνοµετρικού σηµείου.  

µοντέλα εδάφους για υδραυλικές, περιβαλλοντικές και τοπογραφικές µελέτες καθώς και σε 
έργα υποδοµής όπως αγωγοί πετρελαίου και φυσικού αερίου, γ) βελτιωµένη ακρίβεια στην 
προσέγγιση και προσγείωση αεροσκαφών, δ) βελτιστοποίηση και ακρίβεια στην παρακολού-
θηση της µετακίνησης των τεκτονικών πλακών, κ.λπ. Από την περιγραφή στο 2ο Κεφάλαιο 
των διαφόρων τύπων επιφανειών αναφοράς προκύπτει ότι στη γεωδαισία έχουν χρησιµοποιη-
θεί παραδοσιακά διάφορες επιφάνειες για την αναφορά των υψοµέτρων, δηλαδή το γεωειδές, 
το σχεδόν γεωειδές και το ελλειψοειδές αναφοράς, οπότε προκύπτουν οι αντίστοιχοι τύποι 
υψοµέτρων δηλαδή τα ορθοµετρικά, κανονικά και γεωµετρικά υψόµετρα αντίστοιχα. Όλες 
αυτές οι επιφάνειες αναφοράς µπορούν να προσδιοριστούν σε παγκόσµια και περιφερειακή 
κλίµακα προκειµένου να προσεγγίζουν την επιφάνεια της Γης σε παγκόσµια και περιφερεια-
κή κλίµακα αντίστοιχα.  

Σήµερα δεν υπάρχει κάποιο παγκόσµιο και ενιαίο κατακόρυφο σύστηµα αναφοράς µε αποτέ-
λεσµα η κάθε χώρα να χρησιµοποιεί το δικό της κατακόρυφο datum και να υπάρχουν περισ-
σότερα από 100 τοπικά κατακόρυφα συστήµατα αναφοράς (Fotopoulos 2003). Τα συστήµατα 
αυτά ποικίλουν ανάλογα µε τον τύπο και τον ορισµό της επιφάνειας αναφοράς και τα δεδοµέ-
να στα οποία βασίστηκαν. Η πιο κλασσική µέθοδος ορισµού ενός κατακόρυφου datum βασί-
ζεται στην προαναφερθείσα παρατήρηση των µεταβολών της στάθµης της θάλασσας σε πα-
λιρροϊκούς σταθµούς και στην εξαγωγή µιας τιµής ΜΣΘ για κάποια εποχή από την µέση τιµή 
δεδοµένων 18.6 ετών που αντιστοιχεί στην µεγαλύτερη σε διάρκεια παλιρροϊκή συνιστώσα. 
Αυτή η τιµή ορίζεται για ένα ή περισσότερα βασικά σηµεία και από αυτά προκύπτουν µε χω-
ροστάθµηση  τα υψόµετρα των υπολοίπων σηµείων του δικτύου της κάθε χώρας. Ένα σηµείο 
που αξίζει προσοχής είναι ότι ο παραπάνω ορισµός του µηδενός για το κατακόρυφο datum 
µιας χώρας έχει µια πολύ σηµαντική αδυναµία. Αυτή είναι ότι η ΜΣΘ και το γεωειδές δεν 
ταυτίζονται όπως καταδείχτηκε και παραπάνω, αλλά διαφέρουν κατά την ΣΣΤΕΘ ενώ επι-
πλέον η ΜΣΘ δεν είναι µια ισοδυναµική επιφάνεια του πεδίου βαρύτητας της Γης, σε αντίθε-
ση µε το γεωειδές, εξαιτίας υδρολογικών, µετεωρολογικών και ωκεανογραφικών φαινοµένων 
(Groten and Müller 1991). Στο Σχ. 4.23 φαίνεται η κλασσική διάταξη που χρησιµοποιείται 
για τον ορισµό του βασικού τριγωνοµετρικού σηµείου για την ίδρυση ενός κατακόρυφου da-
tum µε µετρήσεις της ΜΣΘ σε παλιρροιογράφο. Ο παλιρροιογράφος µετρά το στιγµιαίο υψό-
µετρο της επιφάνειας της θάλασσας Ηisl και από τον µέσο όρο αυτών των παρατηρήσεων για 
ένα µεγάλο χρονικό διάστηµα προκύπτει η µέση τιµή της στάθµης της θάλασσας για τον 
σταθµό αυτό ΗMSL. Το υψόµετρο του παλιρροιογράφου µετράται επίσης και σε σχέση µε ένα 
τριγωνοµετρικό σηµείο αναφοράς (∆ΗBM-ΤG) το οποίο βρίσκεται στην ξηρά και σε κοντινή 
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απόσταση από τον σταθµό. Με τον τρόπο αυτό καθορίζεται το υψόµετρο του τριγωνοµετρι-
κού σηµείου πάνω από τη µέση στάθµη της θάλασσας ως εξής: 

 
Σχήµα 4.23: Προσδιορισµός βασικού τριγωνοµετρικού σηµείου αναφοράς για την ίδρυση κατακόρυφου datum.  

BM MSL BM TGH H ∆H −= +  (4.95) 

Έχοντας προσδιορίσει το υψόµετρο του βασικού αυτού σηµείου πραγµατοποιούνται χωρο-
σταθµικές οδεύσεις προς τις υπόλοιπες τριγωνοµετρικές και χωροσταθµικές κορυφές του δι-
κτύου της χώρας, προσδιορίζονται υψοµετρικές διαφορές και τελικά τα απόλυτα υψόµετρα 
όλων των υπολοίπων σηµείων από τη ΜΣΘ. Η ακρίβεια προσδιορισµού του βασικού τριγω-
νοµετρικού σηµείου εξαρτάται αποκλειστικά από την ακρίβεια µέτρησης της υψοµετρικής 
διαφοράς ∆ΗΒΜ-ΤG αφού θεωρείται ότι κατά τον προσδιορισµό της ΜΣΘ από το παλιρροιόµε-
τρο έχουν αφαιρεθεί όλες οι ατµοσφαιρικές, παλιρροϊκές, και γεωφυσικές επιδράσεις και έχει 
επιπλέον προκύψει σαν ο µέσος όρος µιας επαρκούς χρονοσειράς δεδοµένων. Στο Σχ. 4.24 
παρουσιάζεται η διάταξη ενός παλιρροιογράφου που είναι εξοπλισµένος µε δέκτη GPS. Αυτή 
η διάταξη είναι επιβεβληµένη προκειµένου να υπάρχουν διαθέσιµα γεωµετρικά υψόµετρα 
πολύ υψηλής ακρίβειας για τον παλιρροιογραφικό σταθµό αλλά κυρίως προκειµένου να µπο-
ρούν να προσδιορίζονται και αποµακρύνονται από τα δεδοµένα της στάθµης της θάλασσας 
επιδράσεις που οφείλονται στις κατακόρυφες κινήσεις του εδάφους.  

Για τον προσδιορισµό ενός σύγχρονου κατακόρυφου συστήµατος αναφοράς, λαµβάνοντας 
υπόψη τις νέες µεθοδολογίες που γίνονται διαθέσιµες αλλά και τις ανάγκες σε ακρίβεια που 
φτάνουν πλέον στο επίπεδο του ±1 cm, υπάρχουν πέντε διαθέσιµες επιλογές που παρουσιά-
ζονται παρακάτω (Kearsley et al 1993):  

1. Ορισµός του γεωειδούς από µετρήσεις ΜΣΘ σε ένα δίκτυο παλιρροϊκών σταθµών α-
ναφοράς που βρίσκονται κατάλληλα διατεταγµένοι στην ακτογραµµή της χώρας και 
ορισµός του µηδενός του κατακόρυφου datum στους σταθµούς αυτούς. Όπως αναφέρ-
θηκε και παραπάνω αυτός ο ορισµός θα έχει σαν αποτέλεσµα την εµφάνιση αβεβαιο-
τήτων εξαιτίας του ότι η ΜΣΘ δεν είναι ισοδυναµική επιφάνεια του πεδίου βαρύτητας 
της Γης και διαφέρει από το γεωειδές κατά την ΣΣΤΕΘ. Επίσης, θέτοντας το µηδέν 
στους παλιρροιογράφους, θεωρούµε ότι οι µετρήσεις τους είναι απαλλαγµένες από 
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σφάλµατα και ότι όλες οι επιδράσεις (ατµοσφαιρικές, γεωφυσικές ωκεάνιες) έχουν 
αποµακρυνθεί από τα δεδοµένα.  

2. Ορισµός ενός κατακόρυφου datum µε συνόρθωση του δικτύου σαν ελεύθερου ορίζο-
ντας το µηδέν µόνο σε έναν παλιρροιογραφικό σταθµό. Αυτή η εναλλακτική µορφή 
της πρώτης περίπτωσης στηρίζεται στα δεδοµένα ενός µόνο σταθµού αγνοώντας ό-
λους τους υπόλοιπους και θεωρεί τις µετρήσεις στο βασικό σηµείο ως απόλυτα σω-
στές.  

3. Χρησιµοποιείται το καλύτερο δυνατό µοντέλο για τον προσδιορισµό της ΣΣΤΕΘ και 
στη συνέχεια γίνεται συνόρθωση του κατακόρυφου δικτύου θέτοντας την διαφορά 
MSL-ςc ίση µε το µηδέν σε όλους του παλιρροιογραφικούς σταθµούς. Αυτή η προσέγ-
γιση ξεπερνά τις περισσότερες αδυναµίες των δύο πρώτων αλλά έχει κάποιους πρα-
κτικούς περιορισµούς. Οι παλιρροιογραφικοί σταθµοί βρίσκονται στην ακτογραµµή 
και συνήθως σε κλειστούς κόλπους όπου τα δεδοµένα της δορυφορικής αλτιµετρίας 
από τα οποία προσδιορίζεται η ΣΣΤΕΘ έχουν αρκετά σφάλµατα ενώ στις πιο πολλές 
περιπτώσεις φτάνουν µόνο µέχρι αποστάσεις πολλών χιλιοµέτρων από τις ακτές. Έτσι 
µε έναν τέτοιο ορισµό θα εµφανιστούν πολλές διαταραχές στο κατακόρυφο datum ε-
ξαιτίας των αβεβαιοτήτων στην ΣΣΤΕΘ. Παρόλα αυτά, η συγκεκριµένη µέθοδος προ-
σφέρει µια ελκυστική εναλλακτική για την οµογενοποίηση και σύνδεση κατακόρυφων 
datum σε χώρες µε πολλά νησιωτικά συµπλέγµατα όπως η Ελλάδα.  

4. Ορισµός του κατακόρυφου datum όπως στην τρίτη περίπτωση αλλά δίνοντας κατάλ-
ληλα βάρη στα δεδοµένα των παλιρροιογραφικών σταθµών επιτρέποντάς τους έτσι να 
είναι ελεύθεροι στην συνόρθωση. Αυτή η προσέγγιση περιλαµβάνει όλα τα δεδοµένα 
για την ΜΣΘ και την ΣΣΤΕΘ στους παλιρροιογραφικούς σταθµούς και µε την βελτίω-
ση των αλτιµετρικών δεδοµένων, των µοντέλων της ΣΣΤΕΘ και τον καλύτερο προσ-
διορισµό των σφαλµάτων των παρατηρήσεων ΜΣΘ µπορεί να δώσει ρεαλιστικές ε-
κτιµήσεις της ακρίβειας. ∆υστυχώς όµως για τα δεδοµένα ΜΣΘ, τουλάχιστον για τον 
ελληνικό χώρο, δεν υπάρχουν διαθέσιµες εκτιµήσεις των σφαλµάτων ενώ το αντίστοι-
χο ισχύει και για τα απόλυτα σφάλµατα των αλτιµετρικών παρατηρήσεων και για τα 
µοντέλα της ΣΣΤΕΘ σε παγκόσµια κλίµακα.  

5. Η τελευταία µέθοδος βασίζεται στην προηγούµενη αλλά χρησιµοποιεί και ορθοµετρι-
κά υψόµετρα που προέρχονται από µετρήσεις γεωµετρικών υψοµέτρων µε GPS και 
συνδυασµό τους µε υψόµετρα του γεωειδούς από βαρυτηµετρικά δεδοµένα. Χρησιµο-
ποιεί δηλαδή δεδοµένα χωροστάθµησης µε GPS, που για να δώσουν ακρίβειες της τά-
ξης του ±1 cm απαιτούν µεγάλη διάρκεια παρατηρήσεων µε GPS (κατά προτίµηση την 
ύπαρξη µόνιµου σταθµού στο σηµείο του παλιρροιογράφου) και βαρυτηµετρικό µο-
ντέλο γεωειδούς πολύ υψηλής ακρίβειας. Στον ελληνικό χώρο κανένα από τα δύο αυτά 
στοιχεία δεν είναι διαθέσιµο, αφού η Υδρογραφική Υπηρεσία (ΥΥ) που είναι υπεύθυ-
νη για το δίκτυο των παλιρροιογράφων µόλις πρόσφατα προµηθεύτηκε µόνιµους 
σταθµούς GPS και πραγµατοποιεί µετρήσεις στους παλιρροιογράφους (Μιντουράκης 
2005). Επιπλέον τα καλύτερο µέχρι σήµερα µοντέλο γεωειδούς για τον ελλαδικό χώρο 
έχει µια σχετική ακρίβεια της τάξης των ±5-10 cm και απόλυτη που φτάνει τα ±50 cm 
αφού αναφέρεται στο γεωδυναµικό µοντέλο EGM96 (Tziavos and Andritsanos 1999). 
Το κυρίαρχο πλεονέκτηµα της µεθόδου αυτής είναι όµως η συσχέτιση του datum µιας 
χώρας µέσω των παρατηρήσεων GPS µε παγκόσµια κατακόρυφη επιφάνεια αναφοράς 
(Balasubramania 1994, Colombo 1980). Όσο αφορά στον ορισµό ενός παγκόσµιου 
κατακόρυφου συστήµατος αναφοράς (global vertical datum) η πιο σύγχρονη προσέγ-
γιση αναφέρεται στον προσδιορισµό µιας τιµής δυναµικού της βαρύτητας Wo είτε από 
κάποιο γεωδυναµικό µοντέλο είτε επιλέγοντας µια αυθαίρετη τιµή είτε τέλος από ένα 
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µέσο όρο των τιµών Wo που προσδιορίζονται σε ολόκληρη της έκταση των ωκεανών 
της Γης από αλτιµετρικές παρατηρήσεις. Η ανάλυση και ο προσδιορισµός ενός πα-
γκόσµιου κατακόρυφου συστήµατος αναφοράς ξεφεύγει από τα πλαίσια της παρούσας 
διατριβής οπότε περισσότερες πληροφορίες µπορούν να αναζητηθούν στους 
Balasubramania (1994), Burša et al. (2001), Colombo (1980), Heck and Rummel 
(1990), Lehmann (2000), Moritz (1980) και στις αναφορές που δίνονται σε αυτούς.  

Κλείνοντας την παράγραφο αυτή θα περιγράψουµε την κατάσταση που επικρατεί στην Ελλά-
δα σχετικά µε τον προσδιορισµό της κατακόρυφης θέσης των σηµείων. Η χώρα διαθέτει ένα 
δίκτυο 34 παλιρροϊκών σταθµών (βλ. Σχ. 4.24) κάποιοι από τους οποίους είναι εξοπλισµένοι 
µε παλιρροιογράφους και κάποιοι µε παλιρροιόµετρα. Υπεύθυνη για τη συντήρηση και πα-
ρακολούθηση των σταθµών καθώς και για τη συλλογή και επεξεργασία των δεδοµένων είναι 
η Υδρογραφική Υπηρεσία (ΥΥ) του Ελληνικού Ναυτικού. Η ΥΥ δηµοσιεύει σε τακτά χρονι-
κά διαστήµατα δύο βασικές µελέτες που αναφέρονται στα δεδοµένα των σταθµών µέτρησης 
παλιρροιών, δηλαδή την Ωκεανογραφική Μελέτη  και την Αρµονική Ανάλυση Παλιρροιών Ελ-

ληνικών Λιµένων. Η µεν πρώτη περιλαµβάνει τοπογραφικά διαγράµµατα όλων των σταθµών, 
την χωροθέτηση των παλιρροιογράφων ή/και παλιρροιοµέτρων, την χωροσταθµική σύνδεσή 
τους µε repère της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού και της ΥΥ και διαγράµµατα µε τις τι-
µές της ΜΣΘ για χρονικό διάστηµα είκοσι ή και παραπάνω ετών (Υδρογραφική Υπηρεσία 
2002). Όσο αφορά στα repère της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού (ΓΥΣ), αυτά συνδέονται 
µε χωροσταθµικές οδεύσεις υψηλής ακρίβειας µε το µηδέν του παλιρροιογράφου και αποτε-
λούν τις χωροσταθµικές αφετηρίες για το κατακόρυφο δίκτυο της χώρας. Στους ηπειρωτικούς 
σταθµούς παρακολούθησης των παλιρροιών, η ΓΥΣ προσφέρει και τα ορθοµετρικά υψόµετρα 
των τριγωνοµετρικών σηµείων σε σχέση µε την υψοµετρική αρχή της χώρας που είναι το µη-
δέν του παλιρροιογράφου στο λιµάνι του Πειραιά. Έτσι, τουλάχιστον για τους σταθµούς πα-
ρακολούθησης παλιρροιών που διαθέτουν υψοµετρική σύνδεση µε repère της ΓΥΣ υπάρχει 
διαθέσιµη η ΜΣΘ που µετράται στον τοπικό παλιρροιογράφο (ΗMSL στο Σχ. 4.23), η υψοµε-
τρική διαφορά του µηδενός του παλιρροιογράφου µε το repère της ΓΥΣ (∆ΗBM-MSL στο Σχ. 
4.24) και το ορθοµετρικό υψόµετρο του repère σε σχέση µε το µηδέν του κατακόρυφου da-
tum της χώρας (ΗBM στο Σχ. 4.23). ∆υστυχώς, η προαναφερθείσα σύνδεση µε το δίκτυο της 
ΓΥΣ δεν είναι διαθέσιµη για όλους τους σταθµούς µέτρησης παλιρροιών µε αποτέλεσµα τα 
δεδοµένα τους να µην µπορούν να χρησιµοποιηθούν στην συνόρθωση υψοµέτρων για την 
ενοποίηση του κατακόρυφου συστήµατος της χώρας που θα περιγραφεί παρακάτω. Επιπλέον, 
δεν υπάρχει σταθµός παρακολούθησης παλιρροιών που να πραγµατοποιούνται ταυτόχρονες 
µετρήσεις γεωµετρικών υψοµέτρων µε το σύστηµα GPS έτσι ώστε σε συνδυασµό µε τα δε-
δοµένα της δορυφορικής αλτιµετρίας, βαρυτηµετρικών λύσεων του γεωειδούς και µοντέλων 
της ΣΣΤΕΘ να καταστεί εφικτή η αξιόπιστη ενοποίηση του κατακόρυφου datum της χώρας. 
Επίσης, για την χώρα δεν έχει προσδιοριστεί κάποιο επίσηµο και σύγχρονο µοντέλο γεωει-
δούς (στα πλαίσια σύνταξης του εθνικού κτηµατολογίου για παράδειγµα από τον ΟΚΧΕ 
ή/και την ΓΥΣ) που θα περιλαµβάνει όλα τα σύγχρονα δεδοµένα για το πεδίο βαρύτητας και 
θα χρησιµοποιεί τις τελευταίες µεθόδους προσδιορισµού. Φυσικά, δεν υπάρχουν διαθέσιµα 
και µοντέλα της ΣΣΤΕΘ και της ΧΜΤΕΘ για την παρακολούθηση των µεταβολών της θά-
λασσας και της ολοκληρωµένης αντιµετώπισης των ωκεανογραφικών και γεωδαιτικών µελε-
τών. Μια προσπάθεια στην κατεύθυνση του προσδιορισµού επιφανειών διόρθωσης των τοπι-
κών µετρήσεων ΜΣΘ στους σταθµούς παρακολούθησης παλιρροιών, προκειµένου να κατα-
στεί δυνατή η ενοποίηση του κατακόρυφη datum της χώρας και η αναφορά των τοπικά προσ-
διοριζόµενων επιφανειών ΜΣΘ (ολόκληρης της χώρας περιλαµβανοµένων των νησιών) στην 
αρχή του συστήµατος στον Πειραιά, περιγράφεται παρακάτω.  
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Σχήµα 4.24: Σταθµοί µέτρησης παλιρροιών στον ελληνικό χώρο.  

4.6 Συνδυασµός ετερογενών υψοµέτρων  

Ο συνδυασµός ετερογενών υψοµέτρων αποσκοπεί συνήθως στον προσδιορισµό κάποιας επι-
φάνειας διόρθωσης η οποία θα περιγράφει µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις διαφορές ανά-
µεσα στους διαφόρους τύπους υψών, θα προσφέρει δηλαδή τη δυνατότητα διόρθωσης κά-
ποιων ποσοτήτων ενδιαφέροντος µέσω της ελαχιστοποίησης των σφαλµάτων τους. Κύριος 
στόχος είναι λοιπόν να βρεθεί κάποια εξίσωση η οποία θα µπορεί να προβλέπει τις τιµές των 
σφαλµάτων και να τις προσδιορίζει επιτυχώς προκειµένου να είναι δυνατή η µελέτη της συ-
µπεριφοράς τους αλλά και η διόρθωση υψοµέτρων που προκύπτουν από νέες µετρήσεις.  

Θεωρώντας ότι έχουν πραγµατοποιηθεί παρατηρήσεις GPS/γεωµετρικής χωροστάθµησης σε 
ένα δίκτυο σηµείων στα οποία υπάρχει διαθέσιµη και πληροφορία για τα υψόµετρα του γεω-
ειδούς από κάποιο βαρυτηµετρικό µοντέλο, τότε σύµφωνα µε την προβολή κατά Helmert θα 
πρέπει να ισχύει: 

i i ih H N= +  (4.96) 

όπου hi είναι το γεωµετρικό υψόµετρο του σηµείο i, Hi είναι το ορθοµετρικό υψόµετρο του 
σηµείο i και Ni είναι το υψόµετρο του γεωειδούς. Από την Εξ. 4.96 προκύπτει ότι πρέπει να 
ισχύει 

i i ih H N 0− − =  (4.97) 

κάτι που δεν συµβαίνει στην πραγµατικότητα εξαιτίας των σφαλµάτων που υπάρχουν στις 
παρατηρήσεις. Τα υψόµετρα του γεωειδούς που προέρχονται από βαρυτηµετρικές και αλτιµε-
τρικές λύσεις έχουν καλή διακριτική ικανότητα και αξιοπιστία αλλά κακή απόλυτη ακρίβεια, 
κυρίως λόγω των σφαλµάτων του γεωδυναµικού µοντέλου που χρησιµοποιείται για τον υπο-
λογισµό τους. Αντίθετα τα υψόµετρα του γεωειδούς που προκύπτουν από τον συνδυασµό πα-
ρατηρήσεων GPS και γεωµετρικής χωροστάθµησης (NGPS=h-H) έχουν πολύ καλή εσωτερική 
και εξωτερική ακρίβεια αλλά η διακριτική τους ικανότητα είναι µικρή και επιπλέον δεν ανα-
φέρονται στην ισοδυναµική επιφάνεια που προσδιορίζεται µε το βαρυτηµετρικό και αλτιµε-
τρικό γεωειδές αλλά σε µια τοπική ισοδυναµική επιφάνεια σε σχέση µε το τοπικό κατακόρυ-
φο σύστηµα αναφοράς που υλοποιείται από την κατακόρυφο του τόπου όπου πραγµατοποιή-
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θηκαν οι µετρήσεις. Τα δύο αυτά σφάλµατα, εξαιτίας του γεωδυναµικού µοντέλου και του 
κατακόρυφου συστήµατος αναφοράς, έχουν κατ’ εξοχήν συστηµατικό χαρακτήρα και συ-
µπληρώνονται µε τυχαία σφάλµατα που οφείλονται στον θόρυβο των παρατηρήσεων.  

Από την προσαρµογή µιας εξίσωσης στα σφάλµατα κλεισίµατος της Εξ. 4.97 προκύπτει ένα 
µοντέλο που περιγράφει το σύνολο των σφαλµάτων όλων των τύπων υψοµέτρων δηλαδή µια 
επιφάνεια που προσφέρει τιµές διόρθωσης οι οποίες µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την 
βελτίωση των µοντέλων γεωειδούς (συνήθως) ή ακόµη και για τη βελτίωση των δεδοµένων 
GPS/γεωµετρικής χωροστάθµησης (σπάνια). Αποτέλεσµα µιας τέτοιας διαδικασίας είναι µια 
τελική «συνορθωµένη» λύση γεωειδούς που διατηρεί την υψηλή διακριτική ικανότητα του 
βαρυτηµετρικού µοντέλου και την υψηλή απόλυτη ακρίβεια των υψοµέτρων 
GPS/γεωµετρικής χωροστάθµησης πάντα σε σχέση µε το επίπεδο αναφοράς του τοπικού υ-
ψοµετρικού δικτύου. Πέρα από την διόρθωση µοντέλων γεωειδούς, ο παραπάνω υπολογισµός 
µιας επιφάνειας διόρθωσης έχει σηµαντικές εφαρµογές και στην χωροστάθµηση µε GPS µια 
µέθοδος που παρουσιάζει το συγκριτικό πλεονέκτηµα της ταχύτητας σε σχέση µε την παρα-
δοσιακή γεωµετρική χωροστάθµηση αλλά µειονεκτεί ως προς της ακρίβεια. Με την διόρθω-
ση του βαρυτηµετρικού γεωειδούς όπως περιγράφηκε παραπάνω είναι δυνατόν να χρησιµο-
ποιηθούν παρατηρήσεις γεωµετρικών υψοµέτρων που συλλέχθηκαν µε το σύστηµα GPS και 
τα διορθωµένα υψόµετρα του γεωειδούς ώστε να προσδιοριστούν ορθοµετρικά υψόµετρα. 
Βέβαια στην περίπτωση αυτή, όλα ή τουλάχιστον το µεγαλύτερο µέρος των συστηµατικών 
σφαλµάτων αποδίδονται στα υψόµετρα του γεωειδούς µια υπόθεση που δεν είναι ικανοποιη-
τική και θεωρητικά σωστή αλλά που δίνει ικανοποιητικά αποτελέσµατα στην συγκεκριµένη 
περίπτωση. Η συνορθωµένη λύση γεωειδούς που προκύπτει είναι σίγουρα µεγαλύτερης εξω-
τερικής ακρίβειας σε σχέση µε το αρχικό βαρυτηµετρικό µοντέλο αλλά ως προς το επίπεδο 
αναφοράς του τοπικού δικτύου µόνο. Το πού ακριβώς αναφέρεται αυτή η επιφάνεια είναι λί-
γο ως πολύ άγνωστο αφού είναι άγνωστο και το δυναµικό στο οποίο αναφέρεται το τοπικό 
δίκτυο. Παραπάνω υποτέθηκε ότι η επιφάνεια διόρθωσης περιγράφει τα συστηµατικά σφάλ-
µατα των υψοµέτρων του γεωειδούς, θεωρήθηκε δηλαδή ότι όλα τα σφάλµατα του τοπικού 
δικτύου είναι µηδενικά. Αυτό ισχύει µόνο στην περίπτωση που τα υψόµετρα του δικτύου εί-
ναι διορθωµένα για την ΣΣΤΕΘ, για την αποχή δηλαδή της τοπικής ΜΣΘ από το γεωειδές, 
κάτι που συνήθως αγνοείται. Σε περίπτωση όµως που είχε γίνει η σχετική διόρθωση τότε τα 
γεωµετρικά υψόµετρα από το GPS µπορούν να θεωρηθούν απαλλαγµένα από συστηµατικά 
σφάλµατα, οπότε η επιφάνεια διόρθωσης αναφέρεται στα σφάλµατα µεγάλου µήκους κύµα-
τος του βαρυτηµετρικού γεωειδούς και διορθώνει κυρίως αυτά αποκτώντας και θεωρητική 
ορθότητα. Πέρα από τις παραπάνω εφαρµογές, η επιφάνεια διόρθωσης µπορεί να χρησιµο-
ποιηθεί για τον διαχωρισµό συστηµατικών και τυχαίων σφαλµάτων και την αξιολόγηση έτσι 
των µεθόδων συλλογής υψοµετρικής πληροφορίας ενώ µπορεί να οδηγήσει και στον εντοπι-
σµό χονδροειδών σφαλµάτων στα υψόµετρα κάποιων κορυφών του δικτύου ώστε αυτά να 
µην χρησιµοποιηθούν σε µελλοντικές λύσεις ή να µετρηθούν ξανά. Η διαθέσιµη βιβλιογρα-
φία ειδικά για την περίπτωση της χωροστάθµησης µε GPS είναι αρκετά εκτενής και περισσό-
τερες πληροφορίες µπορεί να αναζητηθούν στους Featherstone (1998, 2000), Featherstone 
and Guo (2001), Featherstone et al (2001), Fotopoulos et al. (2001a, 2001b, 2002), Kearsley 
et al (1993), Kotsakis et al (2001), Vergos and Sideris (2002b). 

4.6.1 Γενικό µοντέλο κοινής συνόρθωσης υψοµέτρων 

Ας υποθέσουµε ότι υπάρχει διαθέσιµο ένα δίκτυο σηµείων στο οποίο έχουν µετρηθεί γεωµε-
τρικά υψόµετρα µε GPS, ορθοµετρικά υψόµετρα µε γεωµετρική χωροστάθµηση και έχουν 
προσδιοριστεί υψόµετρα του γεωειδούς από κάποιο διαθέσιµο βαρυτηµετρικό µοντέλο του 
γεωειδούς. Για κάθε σηµείο έστω i του δικτύου η εξίσωση παρατήρησης που σχηµατίζεται 
έχει τη γενική µορφή 
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h H N
i i i i if v v v= + + +ℓ  (4.98) 

όπου iℓ  είναι το διάνυσµα των παρατηρήσεων, fi είναι ένας όρος που περιγράφει τα συστη-

µατικά σφάλµατα και τις ασυµβατότητες στο σύστηµα αναφοράς ανάµεσα στα δεδοµένα και 
vi είναι ο θόρυβος των παρατηρήσεων, τυχαία δηλαδή σφάλµατα που δεν περιγράφονται από 
τον όρο fi. Προφανώς καθένας από τους δείκτες h, H και Ν στα σφάλµατα χρησιµοποιείται 
για να καταδειχθούν τα σφάλµατα που αναφέρονται στον αντίστοιχο τύπο υψοµέτρου. Ο δι-
ορθωτικός όρος fi µπορεί να προσδιοριστεί µε ένα ντετερµινιστικό παραµετρικό µοντέλο της 
µορφής 

T
i i if = a x  (4.99) 

και το διάνυσµα των παρατηρήσεων είναι της µορφής  

i i i ih H N= − −ℓ  (4.100) 

όπου τα h, H και Ν αναφέρονται στο γεωµετρικό και ορθοµετρικό υψόµετρο και την αποχή 
του γεωειδούς στο σηµείο i. Μια άλλη µορφή της Εξ. 4.99 προκύπτει αν αντικατασταθεί η 
διαφορά του γεωµετρικού υψοµέτρου µε το ορθοµετρικό µε το αντίστοιχο υψόµετρο του γεω-
ειδούς από παρατηρήσεις GPS και γεωµετρικής χωροστάθµησης NGPS, δηλαδή: 

GPS
i i iN h H= −  (4.101) 

οπότε το διάνυσµα των παρατηρήσεων είναι  

GPS
i i i i i iN N h H N= − = − −ℓ  (4.102) 

Από την Εξ. 4.98 προκύπτει ότι το συνολικό σφάλµα χωρίζεται σε δύο µέρη, σε ένα συστη-
µατικό και σε ένα τυχαίο σφάλµα που επηρεάζει όλες τις παρατηρήσεις. Στα παρακάτω, ο 
όρος fi εκλαµβάνεται ως σήµα, αφού αποτελεί την ποσότητα της οποίας η περιγραφή αναζη-
τείται µέσω του παραµετρικού µοντέλου. Αντίθετα το τυχαίο σφάλµα εκλαµβάνεται ως θό-
ρυβος ή απλά ως σφάλµα και πρέπει να διαχωριστεί από το σήµα επηρεάζοντας τις τιµές των 
παραµέτρων του µοντέλου όσο το δυνατόν λιγότερο. Ο θόρυβος των παρατηρήσεων θεωρεί-
ται ότι έχει στοχαστική ερµηνεία, δηλαδή ότι ακολουθεί την κανονική κατανοµή και έχει µη-
δενική προσδοκία (Kotsakis and Sideris 1999) δηλαδή 

{ } { } { }h H NE E E 0= = =v v v  (4.103) 

ενώ οι πίνακες συµµεταβλητοτήτων δίνονται από τις σχέσεις  

{ }T 2
h h h h hE σ= =v v C Q  (4.104) 

{ }T 2
H H H H HE σ= =v v C Q  (4.105) 

{ }T 2
N N N N NE σ= =v v C Q  (4.106) 

Στις Εξ. 4.103-4.105 Ch, CH και CN είναι οι πίνακες συµµεταβλητοτήτων των γεωµετρικών, 
ορθοµετρικών υψοµέτρων και των υψοµέτρων του γεωειδούς και οι Qh, QH και QN είναι οι 
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αντίστοιχοι πίνακες συντελεστών µεταβλητότητας. Οι παραπάνω πίνακες µπορεί να προκύ-
ψουν κατά την επεξεργασία των µετρήσεων πεδίου για κάθε έναν τύπο υψοµέτρων καθώς και 
από τη διαδικασία προσδιορισµού τους ειδικά για το µοντέλο του γεωειδούς (σφάλµατα γεω-
δυναµικού µοντέλου, ανωµαλιών βαρύτητας, αλτιµετρικών παρατηρήσεων, κ.λπ.). Συνήθως 
όµως τέτοια πληροφορία δεν υπάρχει οπότε οι συνιστώσες 2

iσ  εισάγονται σαν άγνωστοι για 

τον έλεγχο και τη διόρθωση της διαθέσιµης πληροφορίας της ακρίβειας των δεδοµένων.  

Πέρα από την περίπτωση των µετρήσεων GPS, γεωµετρικής χωροστάθµησης και υψοµέτρων 
του γεωειδούς, το πρόβληµα µπορεί να επεκταθεί και στον συνδυασµό άλλων τύπων υψοµέ-
τρων όπως για παράδειγµα: 

α) στην βελτιστοποίηση θαλάσσιων µοντέλων του γεωειδούς και της τοπογραφίας της επιφά-
νειας της θάλασσας, όπου  

alt grav c
i i i iN N ς= − −ℓ  (4.107) 

β) στην βελτιστοποίηση µοντέλου της ΣΣΤΕΘ που προκύπτει από συνδυασµό αλτιµετρικού 
και βαρυτηµετρικού γεωειδούς χρησιµοποιώντας ένα ωκεανογραφικό µοντέλο της ΣΣΤΕΘ 
όπου  

alt grav c ocean c geod c ocean
i i i i i iN N ς ς ς= − − = −ℓ  (4.108) 

όπου c geod
iς  και c ocean

iς  είναι το γεωδαιτικό και ωκεανογραφικό µοντέλο της ΣΣΤΕΘ. 

Από τις Εξ. 4.98, 4.99 και 4.100 προκύπτει η γενική µορφή της εξίσωσης παρατήρησης 

T
i i i i= +a x vℓ  (4.109) 

όπου x είναι το διάνυσµα των αγνώστων παραµέτρων του µοντέλου που πρέπει να προσδιο-
ριστούν και a είναι ένα διάνυσµα γνωστών συντελεστών του παραµετρικού µοντέλου. Ο 
προσδιορισµός των αγνώστων παραµέτρων του µοντέλου γίνεται µε την µέθοδο της συνόρ-
θωσης ελαχίστων τετραγώνων, οπότε οι βέλτιστες εκτιµήσεις του διανύσµατος των αγνώ-
στων παραµέτρων x̂  προσδιορίζονται κάτω από την συνθήκη 

T T 1 T 1 T 1
h h h H H H N N N min− − −= + + =v Pv v C v v C v v C v  (4.110) 

όπου P είναι ο πίνακας βάρους των παρατηρήσεων και δίνεται από τη σχέση: 

( ) 1

h H N

−
= + +P C C C  (4.111) 

Με τον προσδιορισµό των συντελεστών του µοντέλου µπορούν να προκύψουν τα «διορθωµέ-
να» υψόµετρα του βαρυτηµετρικού και αλτιµετρικού γεωειδούς και του µοντέλου ΣΣΤΕΘ 
από τις σχέσεις  

adj grav T
grav iN N= + a x  (4.112) 

adj alt T
alt iN N= + a x  (4.113) 

adj T
c geod c geod iς ς= + a x  (4.114) 
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Στα παραπάνω θεωρήθηκε ότι τα συστηµατικά σφάλµατα που προσπαθούµε να µοντελοποιή-
σουµε µε το παραµετρικό µοντέλο οφείλονται αποκλειστικά στο βαρυτηµετρικό µοντέλο του 
γεωειδούς (Εξ. 4.112), στο αλτιµετρικό µοντέλο (Εξ. 4.113) και στην γεωδαιτικά προσδιορι-
ζόµενη ΣΣΤΕΘ (Εξ. 4.114). Βέβαια, στην πραγµατικότητα συστηµατικά σφάλµατα υπάρχουν 
σε όλους τους τύπους υψοµέτρων αλλά είναι αδύνατο να δίνει διαχωρισµός τους κατά την 
κοινή συνόρθωση, οπότε αυτό που τελικά προκύπτει είναι το συνολικό µέγεθος των συστη-
µατικών σφαλµάτων που είναι ίσο µε το µέγεθος των τιµών xaT

i . Οι κύριοι παράγοντες που 

προκαλούν τις διαφορές ανάµεσα στους διαφόρους τύπους υψοµέτρων και τις οποίες προ-
σπαθούµε να ελαχιστοποιήσουµε µε κάποιο παραµετρικό µοντέλο της µορφής xaT

i  προέρχο-

νται από: α) τυχαία σφάλµατα στα υπό εξέταση υψόµετρα, β) διαφορές στα κατακόρυφα συ-
στήµατα αναφοράς που υπάρχουν σε όλους τους τύπους υψοµέτρων, γ) συστηµατικές επι-
δράσεις και σφάλµατα στα υψόµετρα που συνδυάζονται (σφάλµατα από το γεωδυναµικό µο-
ντέλο στα υψόµετρα του γεωειδούς, τις ατµοσφαιρικές επιδράσεις στις µετρήσεις GPS και 
από τη συνόρθωση των χωροσταθµικών δικτύων στα ορθοµετρικά υψόµετρα), δ) υποθέσεις 
και προσεγγίσεις στα θεωρητικά µοντέλα κατά την επεξεργασία των παρατηρήσεων (γεω-
στροφική ροή για την ΣΣΤΕΘ, ταύτιση της ΜΣΘ και του γεωειδούς στα αλτιµετρικά µοντέλα 
του γεωειδούς, διορθώσεις στα ορθοµετρικά και κανονικά υψόµετρα µε την βαθµίδα της κα-
νονικής αντί της πραγµατικής βαρύτητας, κ.λπ.) και ε) µεταβολές στη θέση των τριγωνοµε-
τρικών σηµείων, χωροσταθµικών αφετηριών και παλιρροιογραφικών σταθµών που δεν παρα-
κολουθούνται. Ουσιαστικά λοιπόν η επιφάνεια διόρθωσης καλείται να ελαχιστοποιήσει όλα 
τα παραπάνω σφάλµατα προκειµένου να οδηγηθούµε σε καλύτερες εκτιµήσεις υψοµέτρων 
αλλά και πρόγνωση των τιµών τους σε νέα σηµεία (Fotopoulos 2003, Kearsley 1993).  

4.6.2 Μαθηµατικά µοντέλα για την παραµετρική επιφάνεια διόρθωσης και προσδιορι-

σµός συντελεστών 

Η επιλογή ενός παραµετρικού µοντέλου για την περιγραφή και ελαχιστοποίηση των σφαλµά-
των των Εξ. 4.112-4.114 καθώς και για την πρόγνωση τιµών σε νέα σηµεία δεν είναι µια α-
πλή υπόθεση αφού υπάρχει µια µακριά λίστα επιλογών ενώ η επιλογή που θα γίνει θα πρέπει 
να έχει κάποια φυσική σηµασία ή έστω κάποιο νόηµα όταν εφαρµόζεται σε γεωδαιτικά προ-
βλήµατα υψοµετρίας είτε στη θάλασσα είτε στην ξηρά. Η γενική επιλογή για την περιγραφή 
του διγραµµικού όρου της Εξ. 4.99 είναι να χρησιµοποιηθεί µια παραµετρική εξίσωση απεί-
ρων όρων που στη γραµµική της µορφή είναι 

1 1 2 2 q qp b f b f b f= + +…  (4.115) 

όπου b1, b2,…,bq είναι οι άγνωστοι συντελεστές του µοντέλου που πρέπει να προσδιοριστούν 
και f1, f2,…,fq είναι κάποιες γνωστές συναρτήσεις βάσης. Ο τύπος των συναρτήσεων βάσης 
µπορεί να ποικίλλει και εξαρτάται προφανώς από την επιλογή που θα γίνει. Μια συνήθης επι-
λογή στις γεωδαιτικές εφαρµογές είναι το κλασσικό εφτά-παραµετρικό µοντέλο µετασχηµα-
τισµού οµοιότητας (similarity transformation model) που εφαρµόζεται στις µετατροπές συ-
στηµάτων αναφοράς. Η µορφή του που χρησιµοποιείται συνηθέστερα είναι αυτή των τεσσά-
ρων και των πέντε παραµέτρων που δίνονται ως εξής (Heiskanen and Moritz 1967):  

T
i 0 1 i i 2 i i 3 ix x cosφ cosλ x cosφ sin λ x sinφ= + + +a x  (4.116) 

T 2
i 0 1 i i 2 i i 3 i 4 ix x cosφ cosλ x cosφ sin λ x sinφ x sin φ= + + + +a x  (4.117) 

όπου φi, λi είναι οι γεωδαιτικές συντεταγµένες του σηµείου Pi και xj είναι οι άγνωστοι συντε-
λεστές του µοντέλου. Οι παραπάνω εξισώσεις εκφράζουν τον µετασχηµατισµό των αποχών 
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του γεωειδούς και της ΣΣΤΕΘ σε ένα ελλειψοειδές µετατοπισµένο στις τρεις διαστάσεις, µε 
διαφορετικό µεγάλο ηµιάξονα και διαφορετική επιπλάτυνση. Βασιζόµενοι στο κλασικό µο-
ντέλο του µετασχηµατισµού οµοιότητας οι Kotsakis et al (2001) δηµιούργησαν µια πιο περί-
πλοκη µορφή του διαφορικού µοντέλο µετατροπής του συστήµατος αναφοράς (differential 
similarity transformation model) που δίνεται ως εξής 

T i i i
i 1 i i 2 i i 3 i 4

2 2 2
i i i i i

5 6 7

sinφ cosφ sin λ
x cosφ cosλ x cosφ sin λ x sinφ x

W

sinφ cosφ cosλ 1 f sin φ sin φ
                     x x x

W W W

 = + + +  
 

   − + + +    
     

a x

 (4.118) 

όπου 2 2
iW 1 e sin φ= − , e2 είναι η εκκεντρότητα του ελλειψοειδούς αναφοράς και f η επι-

πλάτυνσή του.  

Μια άλλη επιλογή είναι τα πολυωνυµικά µοντέλα διαφόρων βαθµών που βασίζονται στην 
εξίσωση γραµµικής παλινδρόµησης (multiple regression equation – MRE) και δίνονται από 
την σχέση 

M N
T n m m
i m,n i 0 i 0 i

m 0 n 0

x (φ φ ) (λ λ ) cos φ
= =

= − −∑∑a x  (4.119) 

όπου φο και λο είναι η µέση τιµή του γεωγραφικού πλάτους και γεωγραφικού µήκους της πε-
ριοχής µελέτης, xm,n είναι οι άγνωστοι συντελεστές του µοντέλου ο µέγιστος αριθµός των ο-
ποίων µπορεί να είναι q=(Μ+1)(Ν+1). Μια παραλλαγή του παραπάνω µοντέλου προκύπτει 
από την εξίσωση MRE ως εξής: 

M N
T n m
i m,n i 0 i 0

m 0 n 0

x (φ φ ) (λ λ )
= =

= − −∑∑a x  (4.120) 

Πέραν των παραπάνω µπορεί να χρησιµοποιηθεί και µια τριγωνοµετρική συνάρτηση που βα-
σίζεται στην ανάλυση Fourier και δίνεται από την σχέση: 

( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )

a bM N
m,n i i m,n i iT

i c d
m 1 n 1 m.n i i m,n i i

x cos mλ cos nφ x sin mλ cos nφ

 x cos mλ sin nφ x sin mλ sin nφ= =

+ +
=

+
∑∑a x  (4.121) 

Αυτές είναι φυσικά λίγες µόνο επιλογές για το παραµετρικό µοντέλο ανάµεσα στην πληθώρα 
διάφορων επιλογών, αλλά είναι αυτές που χρησιµοποιήθηκαν στην παρούσα διατριβή στα 
σχετικά αριθµητικά πειράµατα. Κάποιες επιπλέον επιλογές µπορούν να αναζητηθούν στην 
εκτενή διαθέσιµη βιβλιογραφία από την οποία ενδεικτικά αναφέρονται οι Duquenne (1999), 
Fotopoulos (2003), Fotopoulos et al. (2002), Haagmans et al. (1998), Jiang et al. (1996), Jiang 
Z and Duquenne H (1995), Kotsakis and Sideris (1999), Ανδριτσάνος et al. (1999).  

Με βάση τα παραπάνω µοντέλα και αν υποθέσουµε ότι έχουµε διαθέσιµες n παρατηρήσεις 
και m άγνωστες παραµέτρους δηλαδή συντελεστές του µοντέλου που πρέπει να προσδιορι-
στούν, τότε η γενική µορφή της Εξ. 4.109 είναι 

= +b Ax v  (4.122) 
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όπου b είναι το n×1 διάνυσµα των παρατηρήσεων, x είναι το m×1 διάνυσµα των αγνώστων 
παραµέτρων, v είναι το n×1 διάνυσµα των αγνώστων σφαλµάτων των παρατηρήσεων και Α 
είναι ο n×m πίνακας σχεδιασµού του συστήµατος των εξισώσεων παρατηρήσεων µε στοιχεία 
τις µερικές παραγώγους της εξίσωσης του µοντέλου ως προς τις άγνωστες παραµέτρους. Θα 
πρέπει να τονιστεί στο σηµείο αυτό ότι οι συµβολισµοί που χρησιµοποιούνται για την περι-
γραφή του αλγορίθµου της συνόρθωσης είναι αυτοί που χρησιµοποιούνται στους ∆ερµάνης 
(1986, 1987), ∆ερµάνης και Φωτίου (1995) και Ρωσσικόπουλος (1999). Ο πίνακας σχεδια-
σµού Α για το πεντα-παραµετρικό και τετρα-παραµετρικό µοντέλο έχει τη µορφή: 

2
1 1 1 1 1 1

2
2 2 2 2 2 2

2
n n n n n n

1 cosφ cosλ cosφ sin λ sinφ sin φ

1 cosφ cosλ cosφ sin λ sinφ sin φ

1 cosφ cosλ cosφ sin λ sinφ sin φ

 
 
 =
 
 
  

A
⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮

 (4.123) 

και 

1 1 1 1 1

2 2 2 2 2

n n n n n

1 cosφ cosλ cosφ sin λ sinφ

1 cosφ cosλ cosφ sin λ sinφ

1 cosφ cosλ cosφ sin λ sinφ

 
 
 =
 
 
 

A
⋯… … … …

 (4.124) 

Αν για το πολυωνυµικό µοντέλο επιλέξουµε για παράδειγµα M=1 και N=1 τότε ο αριθµός 
παραµέτρων είναι q=4 και ο πίνακας σχεδιασµού γίνεται: 

1 0 1 0 1 1 0 1 0 1

2 0 2 0 2 2 0 2 0 2

n 0 n 0 n n 0 n 0 n

1 (φ φ ) (λ λ ) cosφ (φ φ )(λ λ ) cosφ

1 (φ φ ) (λ λ ) cosφ (φ φ )(λ λ ) cosφ

1 (φ φ ) (λ λ ) cosφ (φ φ )(λ λ ) cosφ

− − − − 
 − − − − =
 
 

− − − − 

A
… … … …

 (4.125) 

Σε περίπτωση που στο πολυωνυµικό µοντέλο επιλεχθεί M=2 και N=2 τότε ο αριθµός παρα-
µέτρων είναι q=10 κ.ο.κ. Για M=1 και N=1 το µοντέλο που βασίζεται στην εξίσωση MRE 
δίνει µέγιστο αριθµό παραµέτρων q=4 ενώ ο πίνακας σχεδιασµού είναι:  

1 0 1 0 1 0 1 0

2 0 2 0 2 0 2 0

n 0 n 0 n 0 n 0

1 (φ φ ) (λ λ ) (φ φ )(λ λ )

1 (φ φ ) (λ λ ) (φ φ )(λ λ )

1 (φ φ ) (λ λ ) (φ φ )(λ λ )

− − − − 
 − − − − =
 
 

− − − − 

A
… … … …

 (4.126) 

Τέλος στο τριγωνοµετρικό µοντέλο µε επιλογή M=1 και N=1 προκύπτει ένας αριθµός αγνώ-
στων παραµέτρων m=4 και ο πίνακας σχεδιασµού γίνεται: 
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( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2 2 2

n n n n n n n n

cos λ cos φ sin λ cos φ cos λ sin φ sin λ sin φ

cos λ cos φ sin λ cos φ cos λ sin φ sin λ sin φ

cos λ cos φ sin λ cos φ cos λ sin φ sin λ sin φ

 
 
 =
 
 
  

A
⋮ ⋮ ⋮ ⋮

 (4.127) 

Από την συνόρθωση µε ελάχιστα τετράγωνα για τις εξισώσεις παρατηρήσεων προκύπτουν οι 
βέλτιστες εκτιµήσεις των αγνώστων παραµέτρων x̂  και των σφαλµάτων v̂  σύµφωνα µε τις 
σχέσεις (∆ερµάνης και Φωτίου 1995): 

( ) 1T Tˆ
−

=x A PA A Pb  (4.128) 

ˆ ˆ= −v b Ax  (4.129) 

Οι πίνακες συµµεταβλητοτήτων των βέλτιστων εκτιµήσεων των αγνώστων παραµέτρων, των 
σφαλµάτων των παρατηρήσεων και των διορθώσεων του µοντέλου προκύπτουν ως εξής: 

( ) 1T
ˆ

−
=xC A PA  (4.130) 

( ) 11 T T 1 T
ˆ ˆ

−− −= − = −v xC P A A PA A P AC A  (4.131) 

( ) 1T T T
ˆ ˆ

−
= =y xC A A PA A AC A  (4.132) 

ενώ τέλος η εκτίµηση της µεταβλητότητας αναφοράς, που χρησιµοποιείται για να δοθεί η 
σωστή κλίµακα (scaling) στους προηγούµενους πίνακες συµµεταβλητότητας, είναι: 

T T
2 ˆ ˆ ˆ ˆ

σ̂
n m f

= =
−

v Pv v Pv
 (4.133) 

2
ˆ ˆσ̂=x xC Q  (4.134) 

2
ˆ ˆσ̂=v vC Q  (4.135) 

2
ˆ ˆσ̂=y yC Q  (4.136) 

Σύµφωνα µε τους (Kotsakis and Sideris 1999) το συνολικό σφάλµα µπορεί να διαχωριστεί σε 
συνιστώσες σφάλµατος για τον κάθε τύπο υψοµέτρου που υπεισέρχεται στην εξίσωση παρα-
τήρησης ως εξής: 

( ) 1

h h h H Nˆ ˆ−
=v C C + C + C v  (4.137) 

( ) 1

H H h H Nˆ ˆ−
= −v C C + C + C v  (4.138) 

( ) 1

N N h H Nˆ ˆ−
= −v C C + C + C v  (4.139) 
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Οι Εξ. 4.137-4.139 ισχύουν για την περίπτωση που πραγµατοποιείται συνδυασµός γεωµετρι-
κών και ορθοµετρικών υψοµέτρων και βαρυτηµετρικού γεωειδούς. Για την εξίσωση παρατή-
ρησης στην περίπτωση του συνδυασµού αλτιµετρικών και βαρυτηµετρικών υψοµέτρων του 
γεωειδούς µοντέλο της ΣΣΤΕΘ, οι αντίστοιχοι πίνακες είναι: 

( )alt alt alt grav c

1

N N N N ς
ˆ ˆ

−

=v C C + C + C v  (4.140) 

( )grav grav alt grav c

1

N N N N ς
ˆ ˆ

−

= −v C C + C + C v  (4.141) 

( )c c alt grav c

1

ς ς N N ς
ˆ ˆ

−

= −v C C + C + C v  (4.142) 

και για την περίπτωση του συνδυασµού γεωδαιτικά προσδιοριζόµενης ΣΣΤΕΘ µε ένα ωκεα-
νογραφικό µοντέλο είναι: 

( )c geod c geod c geod c ocean

1

ς ς ς ς
ˆ ˆ

−

=v C C + C v  (4.143) 

( )c ocean c ocean c geod c ocean

1

ς ς ς ς
ˆ ˆ

−

= −v C C + C v  (4.144) 

Από τις παραπάνω εξισώσεις προσδιορισµού των συνιστωσών των σφαλµάτων κάθε τύπου 
υψοµέτρων προκύπτει ότι πρέπει να υπάρχουν διαθέσιµοι οι πίνακες συµµεταβλητοτήτων 
των υψοµέτρων που προέκυψαν κατά την επεξεργασία των δεδοµένων. Επιπρόσθετα, ο δια-
χωρισµός του σφάλµατος σε συνιστώσες είναι αξιόπιστος µόνο αν οι αρχικοί πίνακες συµµε-
ταβλητοτήτων είναι αξιόπιστοι. Βέβαια η αξιοπιστία των πινάκων συµµεταβλητοτήτων και 
κατ’ επέκταση ο διαχωρισµός των σφαλµάτων µπορεί να βελτιωθεί µε τη εκτίµηση των συνι-
στωσών µεταβλητότητας που θα περιγραφεί σε συντοµία παρακάτω. Οι παράµετροι του µο-
ντέλου που προσδιορίζονται µε τον παραπάνω αλγόριθµο µπορούν να χρησιµοποιηθούν για 
την εκτίµηση της διόρθωσης σε οποιοδήποτε νέο σηµείο, αρκεί να είναι γνωστές οι συντε-
ταγµένες του. Επίσης, µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την πρόγνωση σε ένα πλέγµα σηµεί-
ων στην περιοχή µελέτης ώστε να δηµιουργηθεί µια επιφάνεια διόρθωσης για όλη την περιο-
χή (βλ. Σχ. 4.25).  

 
Σχήµα 4.25: Μια παραµετρική επιφάνεια διόρθωσης.  
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4.6.3 Κριτήρια αξιολόγησης του παραµετρικού µοντέλου 

Όπως παρουσιάστηκε και παραπάνω, οι δυνατότητες επιλογής κάποιου παραµετρικού µοντέ-
λου είναι πάρα πολλές και η επιλογή κάποιου από αυτά ως πιο κατάλληλου διαφέρει για κάθε 
περιοχή µελέτης ανάλογα µε τα συστηµατικά σφάλµατα των υψοµέτρων που υπάρχουν. Έτσι 
υπάρχει περίπτωση κάποιο µοντέλο που δίνει πολύ καλά αποτελέσµατα σε µια περιοχή να 
µην έχει τις ίδιες επιδόσεις σε κάποια άλλη καθιστώντας αδύνατη την εκ των προτέρων γνώ-
ση του ποιο µοντέλο είναι κατάλληλο. Πρέπει συνεπώς κάθε φορά να διενεργείται µια σειρά 
δοκιµών διαφορετικών µοντέλων και µέσα από αυτές να προκύψει εκείνο που περιγράφει µε 
τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα συστηµατικά σφάλµατα που καλείται να µοντελοποιήσει. Εί-
ναι αυτονόητο βέβαια ότι πρέπει ταυτόχρονα να γίνεται και έλεγχος των δεδοµένων για την 
ύπαρξη χονδροειδών σφαλµάτων τα οποία και αποµακρύνονται ώστε να µην επηρεάσουν την 
εκτίµηση των αγνώστων παραµέτρων. Για τον έλεγχο των χονδροειδών σφαλµάτων υπάρ-
χουν διάφορες στατιστικές µέθοδοι µε συχνότερα χρησιµοποιούµενη την σάρωση δεδοµένων 
(data snooping). Στην παρούσα διατριβή, επειδή τα πρωτογενή υψόµετρα είναι υψόµετρα του 
γεωειδούς, ο έλεγχος για την ύπαρξη χονδροειδών σφαλµάτων και η αποµάκρυνση των παρα-
τηρήσεων γίνεται κατά την επεξεργασία των παρατηρήσεων µε την µέθοδο της σηµειακής 
προσαρµογής όπως περιγράφηκε στο 2ο Κεφάλαιο και θα παρουσιαστεί στο 5ο στα πλαίσια 
της δηµιουργίας µιας βαρυτηµετρικής βάσης δεδοµένων.  

Ένα πρώτο µέτρο της προσαρµογής του µοντέλου στα δεδοµένα είναι το µέσο τετραγωνικό 
σφάλµα (RMS) που δίνεται από τη σχέση: 

Tˆ ˆ
r

n 1
=

−
v v

 (4.145) 

Το µέσο τετραγωνικό σφάλµα υπολογίζεται στο τέλος της συνόρθωσης από το διάνυσµα των 
σφαλµάτων v̂  αλλά δεν αποτελεί ασφαλές µέτρο αφού µειώνεται όσο αυξάνει ο αριθµός των 
παραµέτρων του µοντέλου. Κάτι τέτοιο βέβαια δεν σηµαίνει ότι το µοντέλο περιγράφει καλύ-
τερα την πραγµατικότητα (over-parameterization). Μια ορθότερη προσέγγιση για τον έλεγχο 
του µοντέλου είναι η πρόγνωση σε σηµεία που δεν έχουν συµµετοχή στην λύση και ο έλεγχος 
του σήµατος που προκύπτει από την πρόγνωση µε το πραγµατικό σήµα στο σηµείο ελέγχου. 
Σε περίπτωση που η πρόγνωση είναι κοντά στην πραγµατική τιµή τότε το παραµετρικό µο-
ντέλο µπορεί να θεωρηθεί ότι περιγράφει ικανοποιητικά την πραγµατικότητα και έτσι µπορεί 
να χρησιµοποιηθεί σε µελλοντικές εφαρµογές αλλά και για την πρόγνωση σε περιοχές χωρίς 
δεδοµένα. Σηµασία έχει βέβαια και ο όρος «κοντά» που αναφέρθηκε παραπάνω, ο οποίος α-
πεικονίζει την ακρίβεια ή το σφάλµα της πρόγνωσης σε σχέση µε την πραγµατικότητα. Η ε-
πιλογή του δεν είναι εύκολη και γίνεται κυρίως εµπειρικά, ενώ πρέπει σε κάθε περίπτωση να 
συµβαδίζει µε την ακρίβεια των δεδοµένων. Για παράδειγµα αν σκοπός είναι η βελτίωση ενός 
αλτιµετρικού γεωειδούς εξαιτίας της ΣΣΤΕΘ, τότε δεν θα είχε νόηµα να θέσουµε ένα όριο 
διαφοράς µεταξύ πρόγνωσης και πραγµατικής τιµής της τάξης του ±1 cm για παράδειγµα, 
αφού ο θόρυβος των αλτιµετρικών παρατηρήσεων είναι της τάξης του ±1-3 cm. Έτσι λοιπόν 
το σφάλµα πρόγνωσης pv  για κάποιο σηµείο δίνεται από τις σχέσεις: 

proggravprog
NNN ∆+=  (4.146) 

progGPS

p NNv −=  (4.147) 
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όπου prog
N∆  είναι η πρόγνωση της διόρθωσης. Σύµφωνα µε την (Fotopoulos 2003) πρέπει 

για λόγους πληρότητας αυτό το σφάλµα πρόγνωσης να προσδιορίζεται για όλα τα σηµεία του 
δικτύου και της περιοχής µελέτης. Κάτι τέτοιο έχει βέβαια νόηµα, από πρακτικής σκοπιάς, 
στην περίπτωση που η εξίσωση παρατήρησης αναφέρεται στον συνδυασµό GPS/γεωµετρικής 
χωροστάθµησης µε υψόµετρα γεωειδούς και στον συνδυασµό παρατηρήσεων ΜΣΘ και 
ΣΣΤΕΘ σε παλιρροιογραφικούς σταθµούς, δηλαδή σε περιπτώσεις που ο αριθµός των σηµεί-
ων είναι µικρός. Στην περίπτωση για παράδειγµα των αλτιµετρικών παρατηρήσεων κάτι τέ-
τοιο θα ήταν δύσκολο αφού έπρεπε να γίνει η πρόγνωση του σφάλµατος σε εκατοντάδες χι-
λιάδες σηµείων. Βέβαια στην περίπτωση που ο χρόνος δεν αποτελεί σηµαντική παράµετρο, 
µπορεί να εφαρµοστεί η πρόγνωση σε όλα τα σηµεία της περιοχής µελέτης, κάτι που πραγµα-
τοποιήθηκε για την δηµιουργία της βαρυτηµετρικής βάσης δεδοµένων της παρούσας διατρι-
βής. Σαν παράδειγµα του χρόνου που απαιτείται για µια τέτοια διαδικασία, ειδικά µε τον αλ-
γόριθµο της σηµειακής προσαρµογής που είναι εξαιρετικά χρονοβόρος, αξίζει να αναφερθεί 
ότι για περίπου 100000 παρατηρήσεις βαρύτητας χρειάστηκε διάστηµα ενός περίπου µήνα 
προκειµένου να εκτιµηθούν τα σφάλµατα πρόγνωσης και να αποµακρυνθούν οι παρατηρή-
σεις µε χονδροειδή σφάλµατα. Στην περίπτωση ενός δικτύου n κορυφών οι παράµετροι του 
µοντέλου συνορθώνονται n φορές αφού κάθε φορά αφαιρείται από το δίκτυο µια κορυφή και 
οι παράµετροι του µοντέλου προσδιορίζονται από την πληροφορία των υπόλοιπων n-1 ση-
µείων. Στη συνέχεια προσδιορίζεται το σφάλµα της πρόγνωσης στο σηµείο που αφαιρέθηκε 
και τελικά σχηµατίζεται το n×1 διάνυσµα των σφαλµάτων πρόγνωσης pv̂ . Αυτό χρησιµοποι-

είται για τον προσδιορισµό του µέσου τετραγωνικού σφάλµατος της πρόγνωσης σύµφωνα µε 
την σχέση 

T
p p

p

ˆ ˆ
r

n 1
=

−

v v
 (4.148) 

Είναι βέβαια αυτονόητο ότι όσο µικρότερο είναι το σφάλµα αυτό τόσο καλύτερο είναι και το 
µοντέλο.  

Μια άλλη σηµαντική διαδικασία ελέγχου του παραµετρικού µοντέλου είναι και ο στατιστικός 
έλεγχος της σηµαντικότητας των παραµέτρων του (Dermanis and Rossikopoulos 1991). Αν 
υποθέσουµε ότι επιθυµούµε να ελεγχθούν κάποιες παράµετροι του µοντέλου i τότε ο πίνακας 
των αγνώστων παραµέτρων µπορεί να γραφεί στην µορφή: 

( )

I

I

 
=  

  

x
x

x
 (4.149) 

όπου xI είναι οι παράµετροι που πρέπει να ελεγχθούν και x(I) είναι οι υπόλοιπες παράµετροι 
του µοντέλου. Ο έλεγχος γίνεται για τη µηδενική υπόθεση Ho: xI=0 έναντι της εναλλακτικής 
Ho: xI≠0 υπολογίζοντας την ποσότητα  

I

T 1
I Iˆ

2

ˆ ˆ
F

ˆkσ

−

= x
x Q x

ɶ  (4.150) 

όπου 
I

1

ˆ

−

x
Q είναι ο υπο-πίνακας του πίνακα 1

ˆ N−=xQ  που αναφέρεται στις παραµέτρους xI και 

k είναι ο αριθµός των παραµέτρων που ελέγχονται. Η µηδενική υπόθεση γίνεται δεκτή όταν  

a
k,fF F≤ɶ  (4.151) 
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όπου a
k,fF είναι η τιµή της κατανοµής F που προκύπτει από τους σχετικούς πίνακες για καθο-

ρισµένο επίπεδο εµπιστοσύνης και βαθµούς ελευθερίας (βλ. σχετικό παράρτηµα στον ∆ερµά-
νης 1986). Αν ισχύει η Εξ. 4.151 τότε οι παράµετροι που εξετάζονται δεν θεωρούνται σηµα-
ντικοί και αποµακρύνονται από το µοντέλο, ενώ στην αντίθετη περίπτωση παραµένουν.  

Ένα ακόµη στατιστικό µέτρο της ποιότητας της προσαρµογής ενός παραµετρικού µοντέλου 
µπορεί να γίνει µε τον συντελεστή προσδιορισµού (coefficient of determination) (Rao and 
Toutenburg 1995) που προκύπτει από τη σχέση: 

n
2

i i
i 12

n
2

i
i 1

ˆ(b b )

R 1

(b b)

=

=

 
− 

 = −
 

− 
 

∑

∑
 (4.152) 

όπου b  είναι η µέση τιµή των παρατηρήσεων, ib̂  είναι η κάθε συνορθωµένη παρατήρηση, 

δηλαδή i i i
ˆ ˆb b v= −  και n ο αριθµός των παρατηρήσεων. Στην ακραία περίπτωση που η προ-

σαρµογή του µοντέλου είναι τέλεια, θα είναι 
n

2
i i

i 1

ˆ(b b ) 0
=

− =∑  και τελικά R2
=1. Στην αντίθετη 

περίπτωση που τα υπόλοιπα των σφαλµάτων είναι τόσο µεγάλα ώστε να προσεγγίζουν τις 
διαφοροποιήσεις των παρατηρήσεων γύρω από τη µέση τιµή, τότε ο δεύτερος όρος της Εξ. 
4.152 θα προσεγγίζει το 1 και θα είναι R2

�1. Εποµένως ο συντελεστής προσδιορισµού µπο-
ρεί να πάρει τιµές 0≤R

2
≤1 και όσο πιο κοντά είναι στην µονάδα τόσο µικρότερα είναι τα 

σφάλµατα και εποµένως τόσο καλύτερη η προσαρµογή του µοντέλου. Ένα καλύτερο κριτή-
ριο είναι ο συνορθωµένος συντελεστής προσδιορισµού (adjusted coefficient of determination) 
ο οποίος χρησιµοποιείται αντί του R2 

επειδή ο τελευταίος επηρεάζεται από τους βαθµούς ε-
λευθερίας (όσο λιγότεροι οι βαθµοί ελευθερίας του δικτύου, δηλαδή όσο περισσότερες οι πα-
ράµετροι του µοντέλου τόσο µεγαλύτερες οι τιµές του R2 (Fotopoulos 2003). Ο συνορθωµέ-
νος συντελεστής προσδιορισµού 

δίνεται από τη σχέση (Fotopoulos 2003): 

n
2

i i
i 12

a n
2

i
i 1

ˆ(b  b ) (n m)

R 1

(b b) (n 1)

=

=

 
− − 

 = −
 

− − 
 

∑

∑
 (4.153) 

Από τις Εξ. 4.152 και 4.153 προκύπτει ότι ισχύει η σχέση: 

( )
( )

2 2
a

n m
R 1 R

n 1

−
= −

−
 (4.154) 

Περισσότερα στοιχεία για τον συντελεστή προσδιορισµού και τον συνορθωµένο συντελεστή 
δίνονται από την (Fotopoulos 2003). Ένα τελευταίο κριτήριο που µπορεί να χρησιµοποιηθεί 
για την αξιολόγηση ενός παραµετρικού µοντέλου είναι και ο αριθµός κατάστασης (condition 
number) ο οποίος προσδιορίζεται από το λόγο της µεγαλύτερης προς τη µικρότερη ιδιοτιµή 
του πίνακα AT

A είναι δηλαδή: 

max

min

λ
con

λ
=  (4.155) 
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Όσο µεγαλύτερες είναι οι τιµές που παίρνει ο αριθµός κατάστασης, τόσο πιο ασταθές είναι το 
παραµετρικό µοντέλο οπότε τα αποτελέσµατα της πρόγνωσης είναι και πιο ευµετάβλητα σε 
µικρές αλλαγές των τιµών των δεδοµένων. Μια λύση στην περίπτωση που ο αριθµός κατά-
στασης ενός µοντέλου είναι πολύ µεγάλος είναι να απαλειφθούν κάποιες παράµετροι του µο-
ντέλου ώστε να απλοποιηθεί.  

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η χρησιµοποίηση κάποιου παραµετρικού µοντέλου για την 
περιγραφή των συστηµατικών σφαλµάτων κατά τον συνδυασµό διαφόρων τύπων υψοµέτρων 
είναι θέµα πολλών και επαναλαµβανόµενων δοκιµών, συγκρίσεων των αποτελεσµάτων της 
λύσης, ελέγχου της προσαρµογής και των σφαλµάτων πρόγνωσης. Εφόσον γίνουν οι απαραί-
τητοι στατιστικοί έλεγχοι και επαναληφθεί η συνόρθωση διορθώνοντας το αρχικό µοντέλο 
τότε, και ιδιαίτερα σε περίπτωση που η ακρίβεια των τελικών λύσεων είναι ικανοποιητική, θα 
εξασφαλιστεί η ορθότητα του µοντέλου και η εφαρµογή του στην περιοχή µελέτης.  

4.6.4 Εκτίµηση συνιστωσών µεταβλητότητας 

Ένα από τα βασικότερα στοιχεία που απαιτούνται από την συνόρθωση µε ελάχιστα τετράγω-
να γεωδαιτικών παραµέτρων προκειµένου να οδηγηθούµε σε βέλτιστα και ορθά αποτελέσµα-
τα είναι, πέρα από την κατάλληλη µοντελοποίηση των συστηµατικών σφαλµάτων, η υιοθέτη-
ση ενός κατάλληλου στοχαστικού µοντέλου που θα περιγράφει τον θόρυβο των παρατηρή-
σεων. Ο προσδιορισµός «λανθασµένων» πινάκων συµµεταβλητοτήτων για τα δεδοµένα µπο-
ρεί να οδηγήσει σε λανθασµένα αποτελέσµατα των στατιστικών µεθόδων αξιολόγησης των 
δεδοµένων και των παραµετρικών µοντέλων καθώς και στην εσφαλµένη µελέτη των σφαλµά-
των των δεδοµένων και κατ’ επέκταση των οργάνων και µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν για 
την συλλογή και επεξεργασία τους (Fotopoulos 2003). Είναι εποµένως αναγκαίο να ακολου-
θείται µια διαδικασία διόρθωσης των αρχικών πινάκων συµµεταβλητοτήτων η οποία γίνεται 
µε την εκτίµηση των συνιστωσών µεταβλητότητας. Με τον τρόπο αυτό µπορεί να αξιολογη-
θούν οι µέθοδοι εκτίµησης του θορύβου στην επεξεργασία των δεδοµένων, όπως για παρά-
δειγµα  συµβαίνει στην αξιολόγηση συναρτήσεων συµµεταβλητότητας σφάλµατος του γεωει-
δούς από δεδοµένα του πεδίου βαρύτητας.  

Στις απλές εξισώσεις παρατηρήσεων ισχύει για τα σφάλµατα v: 

vAxb += , ( )θ~ , = vv 0 V C   (4.156) 

όπου ο πίνακας συµµεταβλητότητας Cv εξαρτάται από µια σειρά άγνωστων παραµέτρων 

pθθθ ,,, …21  που ονοµάζονται συνιστώσες µεταβλητότητας, και οι οποίες συνδέονται µε τον 

πίνακα συµµεταβλητοτήτων µε µια γραµµική σχέση της µορφής: 

θ 1 1 2 2 p pθ θ θ= + + +V V V V⋯  (4.157) 

Στην Εξ. 4.157 οι πίνακες V1, V2,…, Vp προκύπτουν από τους αρχικούς πίνακες συµµεταβλη-
τοτήτων των παρατηρήσεων των υψοµέτρων. Έτσι, για τις τρεις περιπτώσεις συνδυασµού 
υψοµέτρων που δόθηκαν παραπάνω (Εξ. 4.112-4.114) η µορφή του πίνακα Vθ είναι αντίστοι-
χα: 

1 1 k k 1 1 v v 1 1 u uθ h h h h H H H H N N N Nθ θ θ θ θ θ= + + + + + + + +V V V V V V V⋯ ⋯ ⋯  (4.158) 

όπου θεωρούµε ότι υπάρχουν k, v, u ασυσχέτιστες οµάδες παρατηρήσεων γεωµετρικών υψο-
µέτρων, ορθοµετρικών υψοµέτρων και υψοµέτρων γεωειδούς αντίστοιχα. 
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alt alt alt alt grav grav grav grav c ocean c ocean c ocean c ocean
1 1 k k v v u u1 1 1 1

θ N N N N N N ς ςN N ς ς
θ θ θ θ θ θ= + + + + + + + +V V V V V V V⋯ ⋯ ⋯ (4.159) 

όπου θεωρούµε ότι υπάρχουν k, v, u ασυσχέτιστες οµάδες παρατηρήσεων αλτιµετρικών υψο-
µέτρων του γεωειδούς, βαρυτηµετρικών υψοµέτρων του γεωειδούς και υψοµέτρων της 
ΣΣΣΤΕΘ από κάποιο ωκεανογραφικό µοντέλο αντίστοιχα. 

c geod c geod c geod c geod c ocean c ocean c ocean c ocean
u u1 1 1 1k k

θ ς ςς ς ς ς ς ς
θ θ θ θ= + + + + +V V V V V⋯ ⋯  (4.160) 

όπου θεωρούµε ότι υπάρχουν k, u ασυσχέτιστες οµάδες παρατηρήσεων υψοµέτρων της 
ΣΣΣΤΕΘ από κάποιο γεωδαιτικό και κάποιο ωκεανογραφικό µοντέλο αντίστοιχα. Η Εξ. 
4.158, και µε όµοιο τρόπο και οι 4.159 και 4.160 µπορεί να αναλυθεί ως εξής: 

1

1 1

1 1 k k 1 k

k

k k

h
q q

h h h h h h

h
q q

θ θ θ θ

×

×

   
   
   + + = + +   
   
     

Q 0 0
0 0 0

V V 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 Q

⋯ ⋯  (4.161) 

1

1 1

1 1 v v 1 v

v

v v

H
w w

H H H H H H

H
w w

θ θ θ θ

×

×

   
   
   + + = + +   
   
     

Q 0 0
0 0 0

V V 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 Q

⋯ ⋯  (4.162) 

1

1 1

1 1 u u 1 u

u

u u

N
r r

N N N N N N

N
r r

θ θ θ θ

×

×

   
   
   + + = + +   
   
     

Q 0 0
0 0 0

V V 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 Q

⋯ ⋯  (4.163) 

όπου q×q, w×w και r×r είναι οι διαστάσεις των αρχικών πινάκων συµµεταβλητότητας των 
γεωµετρικών υψοµέτρων, των ορθοµετρικών υψοµέτρων και των υψοµέτρων του γεωειδούς 
αντίστοιχα. Προκειµένου να γίνει πιο κατανοητή η µορφή των πινάκων που δόθηκαν παρα-
πάνω θα περιγραφούν κάποιες περιπτώσεις που µπορούν να προκύψουν συχνά στις πρακτικές 
εφαρµογές. Η πρώτη περίπτωση αναφέρεται στον συνδυασµό γεωµετρικών και ορθοµετρικών 
υψοµέτρων µε ένα βαρυτηµετρικό µοντέλο του γεωειδούς διαθέτοντας ένα µόνο σετ παρατη-
ρήσεων για την κάθε µια. Τότε η Εξ. 4.157 έχει την µορφή:  

θ h h H H N N
n n n n n n

θ θ θ
× × ×

= + +V Q Q Q  (4.164) 

όπου n είναι ο αριθµός των παρατηρήσεων και οι συνιστώσες µεταβλητότητας που θα προσ-
διοριστούν θα είναι τρεις. Στην παραπάνω περίπτωση όλοι οι αρχικοί πίνακες συµµεταβλητο-
τήτων των παρατηρήσεων και ο Vθ θα έχουν τις ίδιες διαστάσεις δηλαδή n×n. 

Η δεύτερη περίπτωση αναφέρεται στον συνδυασµό αλτιµετρικών και βαρυτηµετρικών υψο-
µέτρων του γεωειδούς µε δεδοµένα ΣΣΤΕΘ υποθέτοντας ότι για την ΣΣΤΕΘ υπάρχουν δια-
θέσιµα δύο σετ δεδοµένων (για παράδειγµα ένα από ωκεανογραφικές µεθόδους και ένα από 
κάποιο παγκόσµιο γεωδυναµικό µοντέλο). Τότε η εξίσωση γίνεται: 
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 (4.165) 

όπου n είναι ο αριθµός των παρατηρήσεων από αλτιµετρία και βαρύτητα, n1 είναι ο αριθµός 
των παρατηρήσεων της ΣΣΤΕΘ από το ωκεανογραφικό µοντέλο και n2 είναι ο αριθµός των 
παρατηρήσεων της ΣΣΤΕΘ από το παγκόσµιο γεωδυναµικό µοντέλο, ενώ ισχύει ότι n=n1+n2.  

Με βάση τα παραπάνω η διαδικασία της συνόρθωσης αρχικά χρησιµοποιώντας τον προσεγ-
γιστικό πίνακα βάρους 1−= VP , όπου: 

pVVVV +++= ⋯21  (4.166) 

Για την εκτίµηση των συνιστωσών µεταβλητότητας υπάρχουν διάφορες δυνατότητες που πα-
ρουσιάζονται εκτενώς από την Fotopoulos (2003). Μια επιλογή είναι να χρησιµοποιηθεί ο 
αλγόριθµος της τετραγωνικής ανεπηρέαστης εκτίµησης ελάχιστης νόρµας (Minimum Norm 
Quadric Unbiased Estimation – MINQUE) του Rao (1970, 1971). Σύµφωνα µε αυτόν, προσ-
διορίζεται αρχικά ο πίνακας W (Rao and Kleffe 1988): 

1 1
ˆ

− −= vW V Q V  (4.167) 

ο οποίος για όλα τα µοντέλα συνόρθωσης (παρατηρήσεων, συνθηκών, µικτό) χαρακτηρίζεται 
από τη σχέση (Ρωσσικόπουλος 1999): 

1ˆ −=v P Wb  (4.168) 

και για τις εξισώσεις παρατηρήσεων χωρίς δεσµεύεις είναι: 

( ) 11111 −−−−− −= VAAVAAVVW TT  (4.169) 

Η βέλτιστη εκτίµηση θ̂  του διανύσµατος των άγνωστων συνιστωσών µεταβλητότητας 
T

1 2 pθ ,θ , ,θ =  θ …  προσδιορίζεται εφαρµόζοντας τις παρακάτω σχέσεις (Τσελφές 2004): 

11 12 1p

21 22 2p

p1 p2 pp

J J J

J J J

J J J

 
 
 =
 
 
  

J

⋯

⋯

⋮ ⋮ ⋱ ⋮

⋯

 (4.170) 

όπου: 

ij i jJ tr    i, j 1, 2, , p = = WV WV …  (4.171) 

όπου tr είναι το ίχνος του πίνακα, και 

1 2 p[k k k ]=k ⋯  (4.172) 

όπου 
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T 1 1
i iˆ ˆk − −= v V V V v  (4.173) 

Σε περίπτωση που ο πίνακας J είναι οµαλός, τότε οι εκτιµήσεις των αγνώστων συνιστωσών 
µεταβλητότητας προκύπτουν ως εξής: 

1ˆ −=θ J k  (4.174) 

ενώ σε περίπτωση που ο πίνακας J δεν είναι οµαλός µπορεί να χρησιµοποιηθεί ο γενικευµέ-
νος ψευδοαντίστροφός του, οπότε η λύση προκύπτει: 

ˆ +=θ J k  (4.175) 

Αντίστοιχα προσδιορίζεται και η ακρίβεια προσδιορισµού των συνιστωσών µεταβλητότητας 
µέσω του πίνακα συµµεταβλητοτήτων, που σε περίπτωση οµαλότητας ή µη του πίνακα J 

προκύπτει από τις σχέσεις: 

1
ˆ 2 −=
θ

C J  (4.176) 

ˆ 2 +=
θ

C J  (4.177) 

Επειδή σύµφωνα µε την Fotopoulos (2003) η λύση εξαρτάται άµεσα από τις αρχικές συνι-
στώσες µε τις οποίες θα πολλαπλασιαστούν οι αρχικοί πίνακες συµµεταβλητοτήτων που επη-
ρεάζουν τον πίνακα W (βλ. Εξ. 4.169), κρίνεται σκόπιµο να πραγµατοποιηθούν κάποιες επα-
ναλήψεις. Κατά τη διαδικασία αυτή, οι πίνακες συµµεταβλητότητας που προκύπτουν από το 
προηγούµενο βήµα πολλαπλασιάζονται µε τις νέες εκτιµήσεις των άγνωστων συνιστωσών, 
ενώ η διαδικασία επαναλαµβάνεται µέχρις οι εκτιµήσεις των άγνωστων συνιστωσών µετα-
βλητότητας συγκλίνουν στο 1. Πρακτικά αυτό υλοποιείται υπολογίζοντας σε κάθε βήµα την 

διαφορά ανάµεσα στους συντελεστές που προκύπτουν έστω αθ̂  και σε αυτούς που προέκυ-

ψαν στο προηγούµενο βήµα α 1ˆ −θ . Όταν η διαφορά αυτή είναι µικρότερη από κάποιο αρκετά 

µικρό όριο έστω ε, δηλαδή α α 1ˆ ˆ ε−− <θ θ  τότε θεωρείται ότι έχει επιτευχθεί σύγκλιση, και υ-

πολογίζονται οι τελικές συνιστώσες µεταβλητότητας. Οι τελικές εκτιµήσεις των συντελεστών 
µεταβλητότητας προκύπτουν τελικά από τη σχέση: 

n
α

i i
α 1

ˆ ˆθ θ
=

=∏  (4.178) 

Ένα από τα κυριότερα µειονεκτήµατα του αλγορίθµου MINQUE είναι ότι µπορεί να οδηγή-
σει σε αρνητικές εκτιµήσεις των συνιστωσών µεταβλητότητας. Αυτό µπορεί να οφείλεται σε 
δύο κατά κύριο λόγο παράγοντες: α) στο µη επαρκή αριθµό παρατηρήσεων σε σχέση µε τις 
άγνωστες παραµέτρους και β) στην επιλογή λανθασµένου στοχαστικού µοντέλου για την πε-
ριγραφή των τυχαίων σφαλµάτων των δεδοµένων. Μια λύση στο πρόβληµα αυτό δίνεται από 
τον επαναληπτικό σχεδόν ανεπηρέαστο εκτιµητή (iterative almost unbiased estimator – 
IAUE) ο οποίος οδηγεί πάντα σε θετικές εκτιµήσεις για τις συνιστώσες µεταβλητότητας. 
Σύµφωνα µε αυτόν, η εκτίµηση των συντελεστών µεταβλητότητας είναι (Fotopoulos 2003):  

{ }

α 1 T 1 1
α i i
i

i

ˆ ˆ ˆˆ
tr

− − −

=
θ v V V V v

θ
WV

 (4.179) 
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όπου α 1ˆ −θ  και α

iθ̂  είναι η παλιά και η καινούργια εκτίµηση των συντελεστών µεταβλητότητας 

οπότε προκύπτει ότι ακολουθείται και στον αλγόριθµο IAUE η ίδια επαναληπτική διαδικασία 
µε τον MINQUE. Περισσότερες πληροφορίες για την εκτίµηση των συνιστωσών µεταβλητό-
τητας µπορούν να αναζητηθούν στους Fotopoulos (2003), Koch (1999), Koch and Kusche 
(2002), Rao (1970, 1971), Rao and Kleffe (1988), Satirapod et al (2002), Schaffrin and Iz 
(2002).  

4.6.5 Στοχαστική αντιµετώπιση του προβλήµατος συνδυασµού υψοµέτρων  

Το κύριο µειονέκτηµα της προηγούµενης διαδικασίας συνόρθωσης που περιγράφηκε έγκειται 
στην δυσκολία προσδιορισµού ενός καλού παραµετρικού µοντέλου της µορφής xaT

i  προκει-

µένου να προσδιοριστούν όλες οι πιθανές συστηµατικές διαφοροποιήσεις µεταξύ των διαφό-
ρων τύπων υψών. Αυτό µε την σειρά του προκαλεί προβλήµατα ως προς την καταλληλότητα 
των αποτελεσµάτων που προκύπτουν για την χρήση σε διαδικασίες GPS/γεωµετρικής χωρο-
στάθµησης, βελτιστοποίησης γεωειδούς, εκτίµησης της ΣΣΤΕΘ, της ΜΣΘ, κ.λπ. Προκειµέ-
νου να επιτευχθεί µια καλύτερη λύση, προτάθηκε από τους Kotsakis and Sideris (1999) η 
ταυτόχρονη εκτίµηση των σηµάτων s κατά τη συνόρθωση οπότε εµφανίζεται το πρόβληµα 
της συνόρθωσης µε στοχαστικές παραµέτρους. Προκειµένου να εκτιµηθούν ταυτόχρονα και 
οι ντετερµινιστικές παράµετροι xaT

i  αλλά και οι στοχαστικές s χρησιµοποιείται το µικτό µο-

ντέλο συνόρθωσης παρατηρήσεων (∆ερµάνης και Φωτίου 1995), ενώ το µοντέλο διόρθωσης 
που προκύπτει ονοµάζεται υβριδικό στοχαστικό και ντετερµινιστικό. Σύµφωνα µε τους Kot-
sakis and Sideris (1999) το στοχαστικό µέρος του σήµατος συµπεριλαµβάνεται από την αρχή 
στην εξίσωση παρατήρησης η οποία παίρνει πλέον την µορφή: 

T T
i i i i i ib ( s ) v e= + + = +a x a x  (4.180) 

η οποία σε µορφή πινάκων γίνεται: 

K= + +b Ax s v  (4.181) 

όπου Κ είναι ένας µοναδιαίος πίνακας που για το πρόβληµα της χωροστάθµησης µε GPS (h-

H-N=0) είναι [ ]n n n= − −K I I I  όπου n είναι ο αριθµός των παρατηρήσεων. Το κριτήριο 

ελαχιστοποίησης έχει πλέον την µορφή: 

T 1 T 1 T 1 T 1
s h h h H H H N N N min− − − −+ + + =s Q s v Q v v Q v v Q v  (4.182) 

όπου 1−
sQ  είναι ένας κατάλληλος πίνακας βάρους για τα άγνωστα σήµατα. Η λύση του συ-

στήµατος είναι όµοια µε τις εξισώσεις που δόθηκαν παραπάνω για τις εξισώσεις παρατηρή-
σεων, δηλαδή Kotsakis and Sideris (1999): 

( ) 1

h H N s

−
= + + +P Q Q Q Q  (4.183) 

( ) 1T Tˆ
−

=x A PA A Pb  (4.184) 

ˆ ˆ= −v b Ax  (4.185) 

Σφάλµατα στις εκτιµήσεις των σηµάτων ŝ  θεωρείται ότι δεν υπάρχουν, είτε ότι υπάρχουν 
αλλά το µέγεθός τους είναι αµελητέο ενώ τα σφάλµατα των παρατηρήσεων θεωρείται ότι πε-
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ριλαµβάνονται πλήρως στις εκτιµήσεις των σφαλµάτων. Στις παραπάνω σχέσεις δεν είναι 
γνωστός ο πίνακας sQ οπότε µπορεί αρχικά να επιλεγεί ο µοναδιαίος πίνακας. Σύµφωνα µε 

τους (Kotsakis and Sideris 1999) αυτή η επιλογή µπορεί να θεωρηθεί ως η οµαλότερη λύση 
που ταιριάζει βέλτιστα στις διαθέσιµες παρατηρήσεις b, το επιλεγµένο παραµετρικό µοντέλο 

xaT

i  και το στοχαστικό µοντέλο που επιλέχθηκε για τον τυχαίο θόρυβο των παρατηρήσεων 

(Qh, QH, QN). Η αρχική λύση για το σήµα s προκύπτει ως εξής: 

( )( ) ( )
11 1T T

n h H N n h H N n

−− −
= − + + + + + +W I A A Q Q Q I A A Q Q Q I  (4.186) 

και 

( ) 1

init h H N nˆ
−

= + + +s Q Q Q I Wb  (4.187) 

Το επόµενο βήµα είναι να υπολογιστεί η γενικότερη τάση στα σήµατα s µε την προσαρµογή 
κάποιας οµαλής επιφάνειας διόρθωσης στα initŝ . Με εκτίµηση των διαφορών sm̂  που δίνει  η 

προσαρµογή της επιφάνειας διόρθωσης στα διάφορα σηµεία του δικτύου µπορούν να κατα-
σκευαστούν ανηγµένες τιµές παρατηρήσεων και σήµατος, δηλαδή: 

r sˆ= −b b m  (4.188) 

και 

r sˆ= −s s m  (4.189) 

Στην περίπτωση αυτή µπορούµε να υποθέσουµε ότι τα ανηγµένα σήµατα έχουν µηδενική µέ-
ση τιµή ( { }rE 0=s ) ενώ µπορεί να προσδιοριστεί και µια εµπειρική συνάρτηση συµµεταβλη-

τότητας που θα περιγράφει τα στατιστικά χαρακτηριστικά των ανηγµένων σηµάτων και θα 
χρησιµοποιηθεί για τον υπολογισµό του πίνακα Qs. Χρησιµοποιώντας την νέα αυτή βελτιω-
µένη περιγραφή του στοχαστικού µοντέλου, προκύπτουν νέες καλύτερες εκτιµήσεις των ση-
µάτων. Οι τελική λύση δίνεται από τις σχέσεις: 

( )( ) ( )
11 1T T

n h H N sr h H N sr

−− −
= − + + + + + +W I A A Q Q Q Q A A Q Q Q Q  (4.190) 

( )( ) ( )
11 1T T

h H N sr h H N sr rˆ
−− −

= + + + + + +x A Q Q Q Q A A Q Q Q Q b  (4.191) 

( ) 1

r s h H N s rˆ −
= + + +s Q Q Q Q Q Wb  (4.192) 

και τα επιµέρους σφάλµατα των παρατηρήσεων είναι: 

( ) 1

h h h H N s rˆ −
= + + +v Q Q Q Q Q Wb  (4.193) 

( ) 1

H H h H N s rˆ −
= − + + +v Q Q Q Q Q Wb  (4.194) 
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( ) 1

N N h H N s rˆ −
= − + + +v Q Q Q Q Q Wb  (4.195) 

Στα πλεονεκτήµατα του µικτού µοντέλου είναι ότι µπορεί να χρησιµοποιηθεί η εκτίµηση συ-
νιστωσών µεταβλητότητας για τον έλεγχο και τη βελτίωση του πίνακα Qs των σηµάτων οπότε 
και να βελτιωθούν και οι τελικές εκτιµήσεις των σηµάτων αυτών καθ’ αυτών. Η εκτίµηση 
των συνιστωσών µεταβλητότητας είναι ακριβώς ίδια µε την προηγούµενη παράγραφο οπότε 
δεν θα περιγραφεί ξανά. Η µόνη διαφορά τους είναι στον πίνακα Qs που µπαίνει πλέον στην 
εξίσωση προσδιορισµού των συνιστωσών µεταβλητότητας, είναι δηλαδή: 

θ h h H H N N s s
n n n n n n n x

θ θ θ θ
× × × ×

= + + +V Q Q Q Q  (4.196) 

4.6.6 Προσδιορισµός τοπογραφίας της επιφάνειας της θάλασσας και οµογενοποίηση 

κατακόρυφου συστήµατος αναφοράς µε συνδυασµό υψοµέτρων  

Ο αλγόριθµος συνδυασµού υψοµέτρων που παρουσιάστηκε στα προηγούµενα χρησιµοποιή-
θηκε στα πλαίσια της παρούσας διατριβής για την αντιµετώπιση τριών προβληµάτων συνδυ-
ασµού. Το πρώτο αναφέρεται στην βελτίωση µοντέλου της ΣΣΤΕΘ, που προκύπτει από τον 
συνδυασµό ενός αλτιµετρικού και ενός βαρυτηµετρικού µοντέλου γεωειδούς, µέσω του συν-
δυασµού του µε ένα ωκεανογραφικό µοντέλο της ΣΣΤΕΘ. Το δεύτερο αναφέρεται στον 
προσδιορισµό του σήµατος του χρονικά-µεταβαλλόµενου µέρους της ΤΕΘ από τον συνδυα-
σµό ενός γεωδαιτικού και ενός ωκεανογραφικού µοντέλου της ΤΕΘ. Τέλος το τρίτο αναφέρε-
ται στην οµογενοποίηση του κατακόρυφου συστήµατος αναφοράς της Ελλάδας µε συνδυα-
σµό τιµών της ΜΣΘ από παλιρροιογράφους, ορθοµετρικών υψοµετρικών διαφορών των πα-
λιρροιογραφικών σταθµών µε repère της ΓΥΣ και ενός µοντέλου της ΣΣΤΕΘ.  

Βελτιστοποίηση µοντέλου σχεδόν-στάσιµης τοπογραφίας επιφάνειας της θάλασσας  

Στην πρώτη περίπτωση της βελτιστοποίησης ενός γεωδαιτικού µοντέλου της ΣΣΤΕΘ η εξί-
σωση παρατήρησης είναι της µορφής: 

 ( )alt grav c ocean c geod c ocean
i i i i i ib N N ς ς ς= − − = −  (4.197) 

οπότε το σύστηµα των κανονικών εξισώσεων γίνεται 

= +b Ax v  (4.198) 

Για την επιλογή του κατάλληλου παραµετρικού µοντέλου ελέγχονται τόσο τα παραδοσιακά 
µοντέλα µετασχηµατισµού οµοιότητας, οπότε:  

2
1 1 1 1 1 1

2
2 2 2 2 2 2

2
n n n n n n

1 cosφ cosλ cosφ sin λ sinφ sin φ

1 cosφ cosλ cosφ sin λ sinφ sin φ

1 cosφ cosλ cosφ sin λ sinφ sin φ

 
 
 =
 
 
  

A
⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮

 (4.199) 

και 



158 ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ 

  

1 1 1 1 1

2 2 2 2 2

n n n n n

1 cosφ cosλ cosφ sin λ sinφ

1 cosφ cosλ cosφ sin λ sinφ

1 cosφ cosλ cosφ sin λ sinφ

 
 
 =
 
 
 

A
⋯… … … …

 (4.200) 

αλλά και τα πολυωνυµικά µοντέλα διαφόρων βαθµών  

M N
T n m m
i q i 0 i 0 i

m 0 n 0

x (φ φ ) (λ λ ) cos φ
= =

= − −∑∑a x  (4.201) 

καθώς και το µοντέλο που βασίζεται στην εξίσωση MRE 

M N
T n m
i q i 0 i 0

m 0 n 0

x (φ φ ) (λ λ )
= =

= − −∑∑a x  (4.202) 

Το κριτήριο των ελαχίστων τετραγώνων παίρνει την µορφή 

c geod c geod c geod c ocean c ocean c ocean

T T 1 T 1

ς ς ς ς ς ς
min− −= + =v Pv v C v v C v  (4.203) 

Οι βέλτιστες εκτιµήσεις των αγνώστων παραµέτρων x̂  και των σφαλµάτων v̂  προκύπτουν ως 
εξής: 

( ) 1T Tˆ
−

=x A PA A Pb  (4.204) 

ˆ ˆ= −v b Ax  (4.205) 

καθώς και οι πίνακες συµµεταβλητοτήτων των βέλτιστων εκτιµήσεων των αγνώστων παρα-
µέτρων, των σφαλµάτων των παρατηρήσεων και των διορθώσεων του µοντέλου: 

( ) 1T
ˆ

−
=xC A PA  (4.206) 

( ) 11 T T 1 T
ˆ ˆ

−− −= − = −v xC P A A PA A P AC A  (4.207) 

( ) 1T T T
ˆ ˆ

−
= =y xC A A PA A AC A  (4.208) 

ενώ τέλος η εκτίµηση της µεταβλητότητας αναφοράς, που χρησιµοποιείται για να δοθεί η 
σωστή κλίµακα (scaling) στους προηγούµενους πίνακες συµµεταβλητότητας, είναι: 

T T
2 ˆ ˆ ˆ ˆ

σ̂
n m f

= =
−

v Pv v Pv
 (4.209) 

2
ˆ ˆσ̂=x xC Q  (4.210) 

2
ˆ ˆσ̂=v vC Q  (4.211) 
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2
ˆ ˆσ̂=y yC Q  (4.212) 

ενώ οι συνιστώσες σφάλµατος για κάθε τύπο παρατήρησης είναι: 

( )c geod c geod c geod c ocean

1

ς ς ς ς
ˆ ˆ

−

=v C C + C v  (4.213) 

( )c ocean c ocean c geod c ocean

1

ς ς ς ς
ˆ ˆ

−

= −v C C + C v  (4.214) 

Οι διορθωµένες τιµές της γεωδαιτικά προσδιοριζόµενης ΣΣΤΕΘ προκύπτουν τελικά ως εξής: 

adj T
c geod c geod iς ς= + a x  (4.215) 

Προσδιορισµός χρονικά-µεταβαλλόµενης τοπογραφίας επιφάνειας της θάλασσας  

Στην περίπτωση του προσδιορισµού της ΧΜΤΕΘ πραγµατοποιείται συνδυασµός ενός γεω-
δαιτικού µοντέλου της ΣΣΤΕΘ, στο οποίο όµως δεν έχει πραγµατοποιηθεί η διαδικασία του 
χαµηλοπερατού φίλτρου που περιγράφηκε στην § 4.4.2, και ενός ωκεανογραφικού µοντέλου 
της ΣΣΤΕΘ. Σκοπός είναι ο υπολογισµός της ΧΜΤΕΘ θεωρώντας την σαν ένα στοχαστικό 
σήµα στη διαδικασία της συνόρθωσης. Προκειµένου να γίνει βέβαια αυτό πρέπει η ΧΜΤΕΘ 

να έχει τα χαρακτηριστικά ενός στοχαστικού σήµατος δηλαδή πρέπει { }tE ς 0= . Αυτή η υπό-

θεση µπορεί να γίνει και είναι ασφαλής από τον τυχαίο χαρακτήρα της ΧΜΤΕΘ και την µη 
ύπαρξη σε αυτή συστηµατικών επιδράσεων. Έτσι η εκτίµηση του σήµατος βασίζεται στο 
στοχαστικό µοντέλο που δόθηκε παραπάνω και η εξίσωση παρατήρησης γίνεται: 

c geod c ocean T
i i i i i iς ς ( s ) v= − = + +b a x  (4.216) 

δηλαδή: 

K= + +b Ax s v  (4.217) 

Το κριτήριο ελαχιστοποίησης έχει πλέον την µορφή: 

c geod c geod c geod c ocean c ocean c ocean

T 1 T 1 T 1
s ς ς ς ς ς ς

min− − −+ + =s Q s v Q v v Q v  (4.218) 

Η λύση του συστήµατος δίνεται όπως και παραπάνω: 

( )c geod c ocean

1

sς ς

−

= + +P Q Q Q  (4.219) 

( ) 1T Tˆ
−

=x A PA A Pb  (4.220) 

ˆ ˆ= −v b Ax  (4.221) 

Η αρχική λύση για το σήµα s προκύπτει ως εξής: 

( ) ( )c geod c ocean c geod c ocean

11 1
T T

n n s nς ς ς ς

−− − = − + + + + + 
 

W I A A Q Q I A A Q Q Q I  (4.222) 
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και 

( )c geod c ocean

1
t

init init nς ς
ˆ ˆ

−

= = + +s ς Q Q I Wb  (4.223) 

Στη συνέχεια γίνεται εκτίµηση των διαφορών sm̂  και υπολογίζονται οι ανηγµένες τιµές πα-

ρατηρήσεων και σήµατος της ΧΜΤΕΘ, δηλαδή: 

r sˆ= −b b m  (4.224) 

και 

r sˆ= −s s m  (4.225) 

Χρησιµοποιώντας την νέα αυτή βελτιωµένη περιγραφή του στοχαστικού µοντέλου, προκύ-
πτουν νέες καλύτερες εκτιµήσεις του σήµατος της ΧΜΤΕΘ: 

( ) ( )c geod c ocean t c geod c ocean t

11 1
T T

n ς ς s ς ς s

−− − = − + + + + 
 

W I A A Q Q Q A A Q Q Q  (4.226) 

( ) ( )c geod c ocean t c geod c ocean t

11 1
T T

rς ς s ς ς s
ˆ

−− − = + + + + 
 

x A Q Q Q A A Q Q Q b  (4.227) 

( )c geod c ocean t

1
t

r final s rς ς s
ˆ ˆ

−

= = + +s ς Q Q Q Q Wb  (4.228) 

και τα επιµέρους σφάλµατα των παρατηρήσεων είναι: 

( )c geod c geod c geod c ocean t

1

rς ς ς ς s
ˆ

−

= + +v Q Q Q Q Wb  (4.229) 

( )c ocean c ocean c geod c ocean t

1

rς ς ς ς s
ˆ

−

= − + +v Q Q Q Q Wb  (4.230) 

Προσδιορισµός επιφάνειας διόρθωσης για την οµογενοποίηση του κατακόρυφου συστήµα-

τος αναφοράς της Ελλάδας 

Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούµενη παράγραφο το κατακόρυφο σύστηµα αναφοράς της 
χώρας µας δεν είναι ενιαίο εξαιτίας της ύπαρξης πολύ µεγάλων θαλάσσιων εκτάσεων µεταξύ 
της ηπειρωτικής χώρας και των νησιών. Σε κάποιους από τους ηπειρωτικούς σταθµούς παρα-
κολούθησης των παλιρροιών έχει πραγµατοποιηθεί η υψοµετρική σύνδεση του µηδενός των 
παλιρροιογράφων µε τριγωνοµετρικά σηµεία της ΓΥΣ των οποίων το ορθοµετρικό υψόµετρο 
αναφέρεται στην υψοµετρική αφετηρία της χώρας που είναι το µηδέν του παλιρροιογράφου 
του Πειραιά. Έτσι λοιπόν η κατάσταση που διαµορφώνεται περιγράφεται στο Σχ. 4.26 όπου 
ΗBM είναι το ορθοµετρικό υψόµετρο του τριγωνοµετρικού σηµείου σε σχέση µε το µηδέν του 
παλιρροιογράφου Πειραιά δηλαδή σε σχέση µε το τοπικό γεωειδές, ΗTG-BM είναι η υψοµετρι-
κή διαφορά µεταξύ του τριγωνοµετρικού σηµείου και του µηδενός ενός παλιρροιογραφικού 
σταθµού κάπου στην ηπειρωτική Ελλάδα και ΗMSL είναι η τοπική ΜΣΘ της θάλασσας όπως 
ορίζεται από τις µετρήσεις του παλιρροιογράφου δηλαδή σε σχέση µε το τοπικό γεωειδές 
στον παλιρροιογράφο. Προκύπτει από το Σχ. 4.27 ότι ισχύει 
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ΒΜ ΤG BM MSL∆Η Η ∆Η H 0−= − − ≠  (4.231) 

Αυτό που συµβαίνει στην πραγµατικότητα είναι ότι το ορθοµετρικό υψόµετρο του τριγωνο-
µετρικού σηµείου και η µετρήσεις ΜΣΘ του παλιρροιογράφου αναφέρονται σε διαφορετικά 
επίπεδα αναφοράς, δηλαδή σε διαφορετικά «γεωειδή». Όµως η διαφορά αυτή δεν είναι τίποτα 
άλλο παρά η διαφορά στην ΣΣΤΕΘ µεταξύ των δύο παλιρροιογράφων, και επειδή η ΣΣΤΕΘ 
για τον παλιρροιογράφο του Πειραιά είναι µηδενική (εκεί ορίζεται το Wo της χώρας), η δια-
φορά των υψοµέτρων ανταποκρίνεται στην ΣΣΤΕΘ, δηλαδή: 

 ΒΜ ΤG BM MSL c∆Η Η ∆Η H ς 0−= − − = ≠  (4.232) 

Σηµαντική παράµετρος στο σηµείο αυτό για να µη θεωρηθεί ότι πραγµατοποιείται λογικό άλ-
µα είναι η εξής: θεωρούµε ότι οι παρατηρήσεις ΜΣΘ των παλιρροιογράφων είναι απαλλαγµέ-

νες από οποιεσδήποτε χρονικά µεταβαλλόµενες επιδράσεις οι οποίες έχουν ληφθεί υπόψη και 

έχουν αποµακρυνθεί. Επίσης θεωρείται ότι το µόνο µέρος της ΤΕΘ που υπεισέρχεται είναι το 

σχεδόν-στάσιµο αφού όλες οι ωκεάνιες επιδράσεις που συµβάλλουν στη δηµιουργία του χρονικά 

µεταβαλλόµενου µέρους της ΤΕΘ έχουν αποµακρυνθεί.  

 
Σχήµα 4.26: Συνδυασµός υψοµέτρων για ενοποίηση κατακόρυφου datum.  

Από την Εξ. 4.232 προκύπτει η εξίσωση παρατήρησης για την αναφορά όλων των παρατηρή-
σεων των σταθµών παρακολούθησης της Ελλάδας στο µηδέν του κατακόρυφου συστήµατος 
της χώρας: 

( )BM TG BM MSL i i i T
i i i i c MSL c i i ib Η ∆Η H ς ς ς v−= − − − = − = +a x  (4.233) 

όπου η ΣΣΤΕΘ σε κάθε σηµείο προκύπτει από κάποιο διαθέσιµο µοντέλο. Αναγνωρίζεται ότι 
τα µοντέλα της ΣΣΤΕΘ παρουσιάζουν αποκλίσεις κοντά στην ακτογραµµή και αρκετά µεγά-
λα σφάλµατα. ∆υστυχώς όµως µόνο µε µια τέτοια προσέγγιση µπορεί να γίνει µια σχετική 
προσπάθεια οµογενοποίησης του κατακόρυφου συστήµατος αναφοράς όλης της χώρας. Η 
εναλλακτική λύση του συνδυασµού γεωµετρικών υψοµέτρων που µετρώνται σε κάθε παλιρ-
ροιογραφικό σταθµό, ΜΣΘ, αλτιµετρικών δεδοµένων και ΣΣΤΕΘ είναι αρκετά ελκυστική 
αλλά δυστυχώς προϋποθέτει την ύπαρξη µετρήσεων µε GPS σε σταθµούς παρακολούθησης  
παλιρροιών, κάτι που στην Ελλάδα δεν είναι διαθέσιµο. Μια πολύ καλή παρουσίαση του σε-
ναρίου αυτού δίνεται από τους Fotopoulos et al (2004).  
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Από την Εξ. 4.233 και δεδοµένου ότι στόχος είναι η οµογενοποίηση του κατακόρυφου datum 
της Ελλάδας ως προς τον Πειραιά, προκύπτει ότι πρέπει να µπει µια δέσµευση, ώστε η τελική 
τιµή της βελτιστοποιηµένης ΣΣΤΕΘ που θα προκύψει για τον Πειραιά να είναι µηδενική. 
Πρακτικά θα πρέπει για τον παλιρροιογράφο του Πειραιά να ισχύει T

ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 0=a x , δη-

λαδή για παράδειγµα για το πεντα-παραµετρικό µοντέλο µετασχηµατισµού οµοιότητας θα 
πρέπει να είναι  

2
Π Π Π Π Π Π0 cosφ cosλ cosφ sin λ sinφ sin φ 0  =  x  (4.234) 

ή σε µορφή πινάκων 

=Hx z  (4.235) 

Οπότε το τελικό σύστηµα εξισώσεων παρατηρήσεων που προκύπτει είναι 

= +b Ax v , ( )MSL c

1

ς ς

−

= +P Q Q , =Hx z  (4.236) 

Η τελική λύση του συστήµατος είναι: 

( ) 1T T
oˆ

−
=x A PA A Pb  (4.237) 

( ) 1T T−
=S H Α PA H  (4.238) 

( ) ( )
1T T 1

o oˆ ˆ ˆ
− −= + −x x A PA H S z Hx  (4.239) 

ˆ ˆ= −v b Ax  (4.240) 

( ) ( ) ( )1 1 1T T T 1 T
ˆ

− − −−= −xC A PA A PA H S H A PA  (4.241) 

( ) ( )1 11 T T T T 1 1 T
ˆ

− −− − −= − +vC P A A PA A A A PA H S HN A  (4.242) 

Οπότε µε τον υπολογισµό των τελικών βέλτιστων εκτιµήσεων των αγνώστων συντελεστών 
του µοντέλου προσδιορίζονται διορθωµένες τιµές της ΣΣΤΕΘ οι οποίες µπορούν να χρησιµο-
ποιηθούν για την µετατροπή των τοπικών µετρήσεων ΜΣΘ σε κάθε παλιρροιογράφο στο επί-
πεδο αναφοράς του σταθµού του Πειραιά ως εξής: 

adj T
c c iς ς= + a x  (4.243) 

4.7 Ανακεφαλαίωση – Συµπεράσµατα  

Στο κεφάλαιο αυτό πραγµατοποιήθηκε αρχικά µια εισαγωγή στους διάφορους τύπους υψών 
και παρουσιάστηκε ο τρόπος σύνδεσής τους. Εκτενής αναφορά έγινε στα ορθοµετρικά υψό-
µετρα, στον τρόπο µέτρησής τους καθώς και στα προβλήµατα που αντιµετωπίζονται. Στην 
συνέχεια παρουσιάστηκε η σύνδεση των ορθοµετρικών υψοµέτρων µε τα κανονικά υψόµετρα 
καθώς και η συσχέτιση όλων µε τους γεωδυναµικούς αριθµούς. Ακολούθως παρουσιάστηκε η 
προβολή υψοµέτρων κατά Helmert και Pizzeti και σχολιάστηκε µε συγκεκριµένα παραδείγ-
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µατα το σφάλµα που εισάγεται στα ορθοµετρικά υψόµετρα εξαιτίας σφαλµάτων στις µετρή-
σεις βαρύτητας. Ένα σηµαντικό µέρος του κεφαλαίου αυτού αφιερώθηκε στην αρκετά συνο-
πτική περιγραφή της αρχής της µέτρησης υψοµέτρων της επιφάνειας της θάλασσας από το 
διάστηµα µε αλτίµετρα και παρουσιάστηκαν οι παλιές, πρόσφατες και αναµενόµενες αποστο-
λές παρατήρησης των ωκεανών της Γης. Ειδική αναφορά έγινε σε δύο από τις κυρίαρχες µε-
θόδους επεξεργασίας αλτιµετρικών παρατηρήσεων, δηλαδή στη συνόρθωση στις τοµές των 
τροχιακών ιχνών και στην ενοποίηση των υψοµέτρων της επιφάνειας της θάλασσας. Στη συ-
νέχεια παρουσιάστηκε ο γεωδαιτικός προσδιορισµός του σχεδόν-στάσιµου µέρους της τοπο-
γραφίας της επιφάνειας της θάλασσας και η διαδικασία εκτίµησης της ωκεάνιας κυκλοφορίας 
και της ταχύτητας των θαλάσσιων ρευµάτων βάσει της αρχής της γεωστροφικής ροής. Το υ-
πόλοιπο µέρος του κεφαλαίου αυτού αφιερώθηκε στην περιγραφή του βέλτιστου συνδυασµού 
ετερογενών υψοµέτρων µε ιδιαίτερη αναφορά στην επιλογή και την µοντελοποίηση της επι-
φάνειας διόρθωσης για την ελαχιστοποίηση των συστηµατικών σφαλµάτων, στην εκτίµηση 
στοχαστικών σηµάτων που περιλαµβάνονται στις παρατηρήσεις και την εκτίµηση των συνι-
στωσών µεταβλητότητας. Τελικά, παρουσιάστηκε το θεωρητικό υπόβαθρο στο οποίο βασί-
στηκαν τα τρία πειράµατα που πραγµατοποιήθηκαν στην παρούσα διατριβή στα οποία συν-
δυάζοντας ετερογενή υψόµετρα εκτιµώνται βελτιωµένα µοντέλα της ΣΣΤΕΘ, προσδιορίζεται 
µοντέλο της ΧΜΤΕΘ και γίνεται µια προσπάθεια για την ενοποίηση του κατακόρυφου συ-
στήµατος αναφοράς της Ελλάδας. 
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Κεφάλαιο 5  

 

 

 

 

Προσδιορισµός µοντέλων γεωειδούς, θαλάσσιας τοπογρα-
φίας και ωκεάνιας κυκλοφορίας 

 

 

5.1 Εισαγωγή 

Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφονται οι αριθµητικές εφαρµογές που πραγµατοποιήθηκαν για 
τον προσδιορισµό βαρυτηµετρικών, αλτιµετρικών και λύσεων συνδυασµού για το γεωειδές, 
µοντέλων της σχεδόν-στάσιµης τοπογραφίας της επιφάνειας της θάλασσας και τέλος της ω-
κεάνιας κυκλοφορίας και της ταχύτητας των γεωστροφικών ρευµάτων. Ο προσδιορισµός του 
βαρυτηµετρικού γεωειδούς στηρίζεται σε µια βαρυτηµετρική βάση δεδοµένων που δηµιουρ-
γήθηκε στα πλαίσια της παρούσας διατριβής µε την συλλογή όλων των διαθέσιµων δεδοµέ-
νων για την περιοχή µελέτης, την οµογενοποίησή τους και την αποµάκρυνση παρατηρήσεων 
µε χονδροειδή σφάλµατα µε την µέθοδο της σηµειακής προσαρµογής. Το αλτιµετρικό γεωει-
δές υπολογίζεται µε δεδοµένα των γεωδαιτικών αποστολών (GM) των δορυφόρων GEOSAT 
και ERS1. Οι λύσεις συνδυασµού για το γεωειδές προκύπτουν µε εφαρµογή των µεθόδων της 
σηµειακής προσαρµογής και των συστηµάτων πολλαπλής εισόδου πολλαπλής εξόδου όπου 
σαν δεδοµένα χρησιµοποιούνται τα αλτιµετρικά υψόµετρα του γεωειδούς και οι ανωµαλίες 
βαρύτητας. Εξαιτίας του πολύ µεγάλου όγκου δεδοµένων (περίπου 150000 συνολικά) η λύση 
µε τη µέθοδο της σηµειακής προσαρµογής περιορίστηκε σε ένα µικρό παράθυρο γύρω από το 
νησί της Γαύδου όπου υπήρχαν διαθέσιµες και παρατηρήσεις GPS οπότε µπορούσε να γίνει 
και ο έλεγχος της ακρίβειας της τελικής λύσης. Οι συγκρίσεις για τον έλεγχο ακρίβειας των 
υπολοίπων µοντέλων γίνεται µε ενοποιηµένα δεδοµένα του δορυφόρου T/P, που θεωρούνται 
ως τα πλέον αξιόπιστα και ακριβή για τις θαλάσσιες περιοχές, καθώς και µε υψόµετρα της 
επιφάνειας της θάλασσας που προέκυψαν από µετρήσεις µε ειδικούς πλωτήρες στην περιοχή 
µελέτης. Τελικά, από το βαρυτηµετρικό και αλτιµετρικό µοντέλο του γεωειδούς προσδιορίζε-
ται ένα µοντέλο της σχεδόν-στάσιµης τοπογραφίας της επιφάνειας της θάλασσας και η ταχύ-
τητα των γεωστροφικών ρευµάτων στην περιοχή µελέτης. Η αξιολόγηση του µοντέλου της 
ΣΣΤΕΘ γίνεται µέσω σύγκρισης µε ένα ωκεανογραφικό µοντέλο, που είναι διαθέσιµο για την 
περιοχή έρευνας.  

5.2 Περιοχή µελέτης και διαθέσιµα δεδοµένα 

Η περιοχή µελέτης (βλ Σχ. 5.1) βρίσκεται στο Νότιο Αιγαίο Πέλαγος µεταξύ των ορίων 33ο 
≤φ≤38ο και 20ο

≤λ≤28ο και περιλαµβάνει την Κρήτη, τα ∆ωδεκάνησα, την Γαύδο, τις Κυκλά-
δες, το σύνολο σχεδόν της Πελοπονήσου και τις θαλάσσιες περιοχές όπου εντοπίζεται το Ελ-
ληνικό τόξο, µέρος της Μεσογειακής Οροσειράς, και ένα πλήθος άλλων γεωλογικών σχηµα-
τισµών που κάνουν την περιοχή ένα φυσικό εργαστήριο για την πραγµατοποίηση πειραµά-
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των. Ειδικά για τον προσδιορισµό του πεδίου βαρύτητας και του γεωειδούς, η περιοχή που 
επιλέχθηκε παρουσιάζει πολύ έντονες βαθµίδες τόσο στις ανωµαλίες βαρύτητας όσο και στα 
υψόµετρα του γεωειδούς (συνολική διακύµανση περίπου 400 mGal και 41 m αντίστοιχα). 
Επίσης, η περιοχή της Κρήτης είναι παράλληλη προς την Ελληνική τάφρο (Hellenic trench) 
και µόνο 20 km από το βόρειο όριο αυτής της γραµµής, στο σηµείο δηλαδή όπου η υποπλάκα 
του Αιγαίου προσεγγίζει την αντίστοιχη Αφρικανική (βλ Σχ. 5.2). Αξιοσηµείωτο είναι και το 
γεγονός ότι από αναλύσεις γεωδαιτικών δεδοµένων, που έχουν συλλεγεί κατά τις δύο τελευ-
ταίες δεκαετίες, έχει προκύψει ότι η Κρήτη παρουσιάζει µία από τις µεγαλύτερες οριζόντιες 
µετακινήσεις σε σχέση µε µία σταθερή Ευρώπη περίπου ±4-6 mm/έτος (Smith et al. 1994, Le 
Pichon et al 1995). 

 
Σχήµα 5.1: Τοπογραφία και βαθυµετρία περιοχής µελέτης.  

 
Σχήµα 5.2: Γεωδυναµικά χαρακτηριστικά της περιοχής µελέτης.  
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Οι βάσεις δεδοµένων που δηµιουργήθηκαν για την προσέγγιση του γεωειδούς στην περιοχή 
µελέτης αποτελούνται από δεδοµένα βαρύτητας, δορυφορικής αλτιµετρίας και µοντέλο βα-
θυµετρίας και τοπογραφίας.  

5.2.1 ∆εδοµένα θαλάσσιας και ηπειρωτικής βαρυτηµετρίας 

Η βαρυτηµετρική βάση δεδοµένων αποτελείται από: 

1. 21372 παρατηρήσεις θαλάσσιας βαρυτηµετρίας από το πρόγραµµα GEODAS (NGS 
2001). Οι οριζόντιες συντεταγµένες των σηµείων αναφέρονται στο GRS80 και οι µε-
τρήσεις βαρύτητας στο IGSN71/GRS80 (βλ. Σχ. 5.3). 

2. 39647 παρατηρήσεις θαλάσσιας βαρυτηµετρίας που προήλθαν από την ψηφιοποίηση 
των χαρτών του Morelli, που πραγµατοποιήθηκε στο ινστιτούτο Insitüt für Erdmes-
sug (IfE) (Behrent et al 1996). Οι οριζόντιες συντεταγµένες των σηµείων αναφέρο-
νται στο GRS80 και οι µετρήσεις βαρύτητας στο IGSN71/GRS80 (βλ. Σχ. 5.3). 

3. 4506 παρατηρήσεις βαρυτηµετρίας στις ηπειρωτικές περιοχές που προήλθαν από την 
βάση δεδοµένων του Λάγιου (Lagios et al 1996). Οι οριζόντιες συντεταγµένες των 
σηµείων αναφέρονται στο ED50 και οι µετρήσεις βαρύτητας στο IGSN71/GRS67 
(βλ. Σχ. 5.3). 

4. 29054 παρατηρήσεις βαρύτητας σε θαλάσσιες και ηπειρωτικές περιοχές από το Uni-
versität Bochum (Casten and Makris 2001). Οι µετρήσεις στις ηπειρωτικές περιοχές 
αναφέρονται στο GRS80 και στο IGSN71/GRS80 ενώ οι θαλάσσιες παρατηρήσεις 
στο ED50 και το IGSN71/GRS67 (βλ. Σχ. 5.3). 

5. 9322 παρατηρήσεις βαρύτητας που προήλθαν από αντιστροφή αλτιµετρικών υψοµέ-
τρων της επιφάνειας της θάλασσας. Τα δεδοµένα προέρχονται από το µοντέλο 
KMS02 της υπηρεσίας κτηµατολογίου και τοπογραφίας της ∆ανίας Kort og Matrikel-
styrelsen (Andersen and Knudsen 1998) και χρησιµοποιήθηκαν αποκλειστικά και µό-
νο για να συµπληρωθούν µικρές περιοχές στα ανατολικά και δυτικά της περιοχής µε-
λέτης όπου δεν υπήρχαν άλλα δεδοµένα. Οι οριζόντιες συντεταγµένες τους αναφέρο-
νται στο GRS80 και τα δεδοµένα βαρύτητας στο IGSN71/GRS80 (βλ. Σχ. 5.3). 

6. 132 τιµές βαρύτητας από το γεωδυναµικό µοντέλο GPM98b (Wenzel 1999) που χρη-
σιµοποιήθηκαν στις ηπειρωτικές περιοχές της Τουρκίας. Οι οριζόντιες συντεταγµένες 
τους αναφέρονται στο GRS80 και τα δεδοµένα βαρύτητας στο IGSN71/GRS80 (βλ. 
Σχ. 5.3). 

7. Τέλος, 1686 τιµές ανωµαλιών ελευθέρου αέρα που προέκυψαν από βαρύτητα από 
αέρα στα πλαίσια του προγράµµατος CAATER για την περιοχή της Κρήτης (Olesen 
et al 2003, Tziavos et al. 2004). Οι οριζόντιες συντεταγµένες τους αναφέρονται στο 
GRS80 και τα δεδοµένα βαρύτητας στο IGSN71/GRS80 (βλ. Σχ. 5.3). 

Συνολικά συλλέχθηκαν 101533 παρατηρήσεις ανωµαλιών ελευθέρου αέρα για την περιοχή 
µελέτης που παρουσιάζονται στο Σχ. 5.3. Για τις βάσεις δεδοµένων που οι οριζόντιες συντε-
ταγµένες τους αναφέρονται στο ED50 πραγµατοποιήθηκε µετασχηµατισµός στο GRS80 (βλ. 
Φωτίου και Λιβιεράτος 2000) ώστε να βρίσκονται όλες οι παρατηρήσεις στο ίδιο οριζόντιο 
σύστηµα συντεταγµένων. Επιπλέον έγινε µετασχηµατισµός των παρατηρήσεων ανωµαλιών 
βαρύτητας από το σύστηµα IGSN71/GRS67 στο IGSN71/GRS80 (Αραµπέλος και Τζιαβός 
2001). Στον Πίνακα 5.1 δίνονται τα στατιστικά χαρακτηριστικά του συνολικού πεδίου ανω-
µαλιών ελευθέρου αέρα το οποίο απεικονίζεται και στο Σχ. 5.4. Τα δεδοµένα αυτά αποτέλε-
σαν την βάση για τον προσδιορισµό του βαρυτηµετρικού µοντέλου του γεωειδούς και την 
µετέπειτα ανάπτυξη του µοντέλου της ΣΣΤΕΘ. 



16
8 

Π
Ρ
Ο
Σ
∆
ΙΟ

Ρ
ΙΣ

Μ
Ο
Σ

 Μ
Ο
Ν
Τ
Ε
Λ
Ω
Ν

 Γ
Ε
Ω
Ε
Ι∆

Ο
Υ
Σ

, Θ
Α
Λ
Α
Σ
Σ
ΙΑ

Σ
 Τ
Ο
Π
Ο
Γ
Ρ
Α
Φ
ΙΑ

Σ
…

 

 
 

 
Σ
χ
ή
µ
α

 5
.3

: 
Τ
α

 δ
ια
θ
έσ

ιµ
α

 δ
εδ

ο
µ
έν
α

 β
α
ρ
ύ
τη

τα
ς.

  

If
E

 

B
o

ch
u

m
 

L
a

g
io

s 

G
E

O
D

A
S

 

C
A

A
T

E
R

  

K
M

S
0

1
 

G
P

M
9

8
b

  



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5  169 

 

Πίνακας 5.1: Στατιστικά χαρακτηριστικά του συνολικού πεδίου ανωµαλιών ελευθέρου αέρα. [mGal] 

 max min mean rms std 

∆gf 270.600 -247.758 -34.459 89.193 ±82.267 

 
Σχήµα 5.4: Το πεδίο των πρωτογενών ανωµαλιών ελευθέρου αέρα στην περιοχή µελέτης.  

5.2.2 ∆εδοµένα δορυφορικής αλτιµετρίας 

Η αλτιµετρική βάση δεδοµένων βασίστηκε στις γεωδαιτικές αποστολές (GM) των δορυφό-
ρων GEOSAT (ΝΟΑΑ 1997) και ERS1 (AVISO 1998). ∆ιαθέσιµες για τους δορυφόρους ή-
ταν οι εγγραφές γεωφυσικών δεδοµένων (Geophysical Data Records – GDRs), που περιλαµ-
βάνουν την παρατήρηση της στιγµιαίας επιφάνειας της θάλασσας και όλες τις απαραίτητες 
γεωφυσικές διορθώσεις. Θα πρέπει να τονιστεί ότι και για τους δύο δορυφόρους συλλέχθη-
καν δεδοµένα για περιοχή πολύ µεγαλύτερη (ολόκληρη η λεκάνη της Μεσογείου) από την 
περιοχή µελέτης προκειµένου να πραγµατοποιηθεί µε επιτυχία η προεπεξεργασία τους που 
περιλαµβάνει και την συνόρθωση στις τοµές των τροχιακών ιχνών. Το συγκεκριµένο πείραµα 
έγινε µόνο για τον GEOSAT αφού τα δεδοµένα του ERS1 είναι ήδη συνορθωµένα από την 
AVISO (1998). Για τον GEOSAT η περίοδος των δεδοµένων ήταν µεταξύ 30 

Μαρτίου 1985 
και 30 

Σεπτεµβρίου
 1986 και αποτελούν τα επαναπροσδιορισµένα υψόµετρα της επιφάνειας 

της θάλασσας που αναφέρονται στο µοντέλο JGM-3 (NOAA 1997). Τα δεδοµένα του ERS1 
αναφέρονται στην περίοδο  10 

Απριλίου1994 έως 21 
Μαρτίου

 1995 και προέρχονται από την 
AVISO (1998). Οι συνολικές εγγραφές για τον GEOSAT ήταν 174546 και για τον ERS1 
105105. Τα στατιστικά χαρακτηριστικά των δεδοµένων των δύο δορυφόρων δίνονται στον 
Πιν. 5.2 ενώ στο Σχ. 5.5 δίνεται η κατανοµή των παρατηρήσεών τους στην περιοχή µελέτης.  
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Πίνακας 5.2: Στατιστικά χαρακτηριστικά των αλτιµετρικών παρατηρήσεων των δορυφόρων GEOSAT και 
ERS1. [m] 

 max min mean rms std 

GEOSAT 240.151 -286.336 29.553 ±32.317 ±13.323 

ERS1 53.596 0.639 31.898 34.516 ±13.186 

 
Σχήµα 5.5: Τα δεδοµένα των δορυφόρων GEOSAT/GM (κόκκινο) και ERS1/GM (µπλέ) στην περιοχή µελέτης.  

Για τον δορυφόρο T/P χρησιµοποιήθηκαν δεδοµένα δέκα χρόνων (9 Οκτωβρίου 1992- 9 Ο-
κτωβρίου 2002) από το οποία για κάθε έτος υπολογίστηκαν διορθωµένα υψόµετρα της επι-
φάνειας της θάλασσας (Corrected SSHs), δηλαδή τα SSHs που διατίθενται από την AVISO 
(1998) διορθώθηκαν για όλα τα γεωφυσικά σφάλµατα και για τα σφάλµατα του αλτιµέτρου. 
Τα δεδοµένα του δορυφόρου T/P δεν χρησιµοποιήθηκαν στον υπολογισµό υψοµέτρων του 
γεωειδούς για την περιοχή µελέτης, αλλά ως δεδοµένα ελέγχου για την αξιολόγηση και τον 
προσδιορισµό της ακρίβειας των αλτιµετρικών, βαρυτηµετρικών και λύσεων  συνδυασµού 
για το γεωειδές. Έτσι, προκειµένου να αποµακρυνθούν χρονικά µεταβαλλόµενες επιδράσεις 
από τα δεδοµένα του T/P, πραγµατοποιήθηκε ενοποίηση των δεδοµένων µε τον αλγόριθµο 
που περιγράφηκε στο 4ο Κεφάλαιο, ώστε να προκύψει τελικά ένα οµοιογενές πεδίο που περι-
γράφει µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα στάσιµα χαρακτηριστικά του πεδίου βαρύτητας 
στην περιοχή µελέτης. Για να είναι αξιόπιστα τα αποτελέσµατα της ενοποίησης, χρησιµοποι-
ήθηκαν αρχικά δεδοµένα για όλη την Μεσόγειο θάλασσα (βλ. Σχ. 5.6) ώστε να υπάρχουν 
πολλά επαναλαµβανόµενα ίχνη τροχιών κάτι που στην περιοχή µελέτης δεν συµβαίνει εξαιτί-
ας της ύπαρξης πολλών νησιών (βλ. Σχ. 5.6). Ο συνολικό αριθµός των δεδοµένων του T/P 
ήταν 488634 και τα στατιστικά χαρακτηριστικά τους δίνονται στον Πίνακα 5.3. Στις δύο τε-
λευταίες γραµµές του πίνακα αυτού δίνονται τα στατιστικά χαρακτηριστικά των ενοποιηµέ-
νων δεδοµένων (stacked) για ολόκληρη της Μεσόγειο και για την περιοχή µελέτης (2931 και 
530 παρατηρήσεις αντίστοιχα) που αποτελούν και τα δεδοµένα ελέγχου της παρούσας διατρι-
βής. Η υιοθέτηση των ενοποιηµένων δεδοµένων του T/P ως δεδοµένων ελέγχου είναι ασφα-
λής αφού αποτελούν τα ακριβέστερα και πιο αξιόπιστα δεδοµένα για τις θαλάσσιες περιοχές.  
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Σχήµα 5.6: Τα δεδοµένα του δορυφόρου TOPEX/Poseidon στην Μεσόγειο (πάνω) και στην περιοχή µελέτης 

(κάτω).  

Πίνακας 5.3: Στατιστικά χαρακτηριστικά των αλτιµετρικών παρατηρήσεων των δορυφόρων GEOSAT και 
ERS1. [m] 

ΈΤΟΣ max min mean rms std 

1992 40.245 0.905 18.855 20.381 ±7.739 
1993 40.906 0.903 19.168 20.727 ±7.843 

1994 41.221 1.307 19.404 21.059 ±8.183 

1995 40.162 1.031 19.404 21.066 ±8.203 

1996 40.532 1.122 18.819 20.494 ±8.114 

1997 41.203 0.919 19.359 21.066 ±8.307 

1998 40.997 0.888 18.978 20.619 ±8.060 

1999 41.052 0.754 19.280 20.949 ±8.195 

2000 41.020 1.068 19.408 21.040 ±8.126 

2001 41.012 0.972 19.386 21.024 ±8.137 

stacked (Mεσόγειος) 53.596 0.639 31.898 34.516 ±13.186 
stacked (Ελλάδα) 39.599 0.813 17.227 19.559 ±9.261 
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5.3 ∆ηµιουργία βαρυτηµετρικής βάσης δεδοµένων 

Για την δηµιουργία της βαρυτηµετρικής βάσης δεδοµένων ακολουθήθηκε µια διαδικασία δύο 
βηµάτων. Αρχικά οι παρατηρήσεις ανωµαλιών ελευθέρου αέρα αναφέρθηκαν σε ένα γεωδυ-
ναµικό µοντέλο πολύ µεγάλου βαθµού. Επιλέχθηκε το µοντέλο GPM98b (Wenzel 1999) που 
παρουσιάζει βαθµό ανάπτυξης n=1800, πολύ υψηλότερο δηλαδή από το EGM96 και το µο-
ντέλο συνδυασµού που αναπτύχθηκε στο 3ο Κεφάλαιο. Για το GPM98b υπάρχουν διαθέσιµοι 
µόνο οι συντελεστές του µοντέλου και όχι οι συντελεστές µεταβλητότητας σφάλµατος, οπότε 
το µοντέλο δεν χρησιµοποιήθηκε ως γεωδυναµικό µοντέλο αναφοράς των λύσεων του γεωει-
δούς αλλά µόνο σε αυτό το αρχικό στάδιο για την δηµιουργία της βαρυτηµετρικής βάσης δε-
δοµένων. Πρέπει επίσης να επισηµανθεί ότι, ως επιφάνεια αναφοράς όλων των µοντέλων 
γεωειδούς, που αναπτύσσονται στην παρούσα διατριβή χρησιµοποιήθηκε το EGM96 και όχι 
το γεωδυναµικό µοντέλο συνδυασµού του 3ου Κεφαλαίου. Αυτή η επιλογή έγινε επειδή τα 
δεδοµένα του T/P, το ωκεανογραφικό µοντέλο ΣΣΤΕΘ που χρησιµοποιείται για την αξιολό-
γηση του γεωδαιτικού µοντέλου της ΤΕΘ αλλά και τα δεδοµένα για την τοπογραφία και βα-
θυµετρία της περιοχής χρησιµοποιούν ως επιφάνεια αναφοράς το EGM96. Για λόγους οµοιο-
γένειας λοιπόν αποφασίστηκε να χρησιµοποιηθεί το EGM96 ως επιφάνεια αναφοράς. Άλλω-
στε, όπως διαπιστώθηκε στο 3ο Κεφάλαιο η βελτίωση που προσφέρει το γεωδυναµικό µοντέ-
λο συνδυασµού εντοπίζεται µόνο µέχρι n=120 περίπου εξαιτίας της χρήσης δεδοµένων από 
τους δορυφόρους CHAMP και GRACE. Σκοπός όµως της παρούσας διατριβής είναι η ανά-
πτυξη µοντέλων γεωειδούς διακριτικής ικανότητας 1′×1′ (~1.67 km) οπότε είναι απολύτως 
απαραίτητη η χρήση ενός γεωδυναµικού µοντέλου υψηλού βαθµού. Επιστρέφοντας στην δη-
µιουργία της βαρυτηµετρικής βάσης δεδοµένων και στο πρώτο βήµα, µετά την αναγωγή των 
ανωµαλιών ελευθέρου αέρα πραγµατοποιήθηκε η µετατροπή τους σε ανωµαλίες Bouguer, 
αφού όπως αναφέρθηκε και στο 2ο Κεφάλαιο οι ανωµαλίες Bouguer προσφέρουν ένα πολύ 
πιο οµαλό πεδίο το οποίο είναι κατάλληλο για έλεγχο των δεδοµένων. Οι ανηγµένες ανωµα-
λίες Bouguer χρησιµοποιήθηκαν για έναν πρώτο εµπειρικό/οπτικό έλεγχο των δεδοµένων και 
αποµακρύνθηκαν παρατηρήσεις που δηµιουργούσαν πολύ έντονες θετικές και αρνητικές ε-
ξάρσεις στο πεδίο. Στον Πίνακα 5.3 δίνονται οι αρχικές ανωµαλίες ελευθέρου αέρα, οι ανηγ-
µένες τιµές τους στο GPM98b και οι ανηγµένες τιµές ανωµαλιών Bouguer που υπολογίστη-
καν µε την αναγωγή πλάκας Bouguer. Το πεδίο των ανηγµένων ανωµαλιών Bouguer δίνεται 
στο Σχ. 5.7 όπου παρατηρείται ότι κάποιες τιµές παρουσιάζουν αδικαιολόγητα υψηλές τιµές 
σε σχέση µε τις γειτονικές τους (κόκκινοι κύκλοι). Οι τιµές αυτές αφαιρέθηκαν µε τον οπτικό 
έλεγχο των δεδοµένων και ήταν συνολικά 84, µε αποτέλεσµα να αποµείνουν 101533 παρατη-
ρήσεις βαρύτητας. Στο Σχ. 5.8 δίνεται το πεδίο των ανωµαλιών Bouguer µετά τον οπτικό έ-
λεγχο. Στη συνέχεια οι ανωµαλίες Bouguer µετατράπηκαν και πάλι σε ανωµαλίες ελευθέρου 
αέρα ενώ επαναφέρθηκε και η συνεισφορά του γεωδυναµικού µοντέλου GPM98b. Οι ανωµα-
λίες ελευθέρου αέρα µετά τον πρώτο αυτό οπτικό έλεγχο δίνονται στον Πίνακα 5.4.  

Πίνακας 5.4: Στατιστικά χαρακτηριστικά των αρχικών και των ανηγµένων ανωµαλιών ελευθέρου αέρα, και των 
ανηγµένων ανωµαλιών Bouruer. [mGal] 

 max min mean rms std 

∆gf 270.60 -247.76 -34.46 89.19 ±82.27 

∆gGPM98b
 154.25 -228.24 -31.63 87.64 ±81.74 

∆gf red 149.03 -111.87   -2.83 14.62 ±14.34 

∆gB red 122.40 -136.93   -4.89 16.30 ±15.65 

∆gf 

(µετά τον οπτικό έλεγχο) 
261.80 -247.76 -34.46 89.19 ±82.27 
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Σχήµα 5.7: Το πεδίο των ανηγµένων ανωµαλιών Bouguer πριν (επάνω) και µετά (κάτω) τον οπτικό έλεγχο.  

Το δεύτερο στάδιο ελέγχου για τη δηµιουργία της βαρυτηµετρικής βάσης δεδοµένων αναφέ-
ρεται στον εντοπισµό και την αποµάκρυνση συστηµατικών σφαλµάτων µε τη µέθοδο της ση-
µειακής προσαρµογής. Επειδή οι παρατηρήσεις του πεδίου βαρύτητας είναι χωρικά συσχετι-
σµένες, θα πρέπει οι τιµές για κάποια ποσότητα σχετική µε το πεδίο βαρύτητας σε γειτονικά 
σηµεία να είναι περίπου οι ίδιες. Ειδικά, µετά την αποµάκρυνση της συνεισφοράς των χαµη-
λών συχνοτήτων από ένα γεωδυναµικό µοντέλο και της επίδρασης των γειτονικών µαζών (υ-
ψηλές συχνότητες), θα πρέπει η κατανοµή των δεδοµένων να είναι πολύ κοντά στην κανονική 
κατανοµή. Εποµένως η απλή δηµιουργία ενός ιστογράµµατος συχνότητας των δεδοµένων θα 
δείξει αµέσως τις παρατηρήσεις που περιέχουν χονδροειδή σφάλµατα. Έτσι ο αλγόριθµος της 
σηµειακής προσαρµογής χρησιµοποιήθηκε για την πρόγνωση τιµών ανωµαλιών βαρύτητας 
(έστω y) από µια βάση δεδοµένων ανωµαλιών βαρύτητας (έστω x), σε γειτονικά σηµεία, που 
παρουσιάζουν οµοιόµορφη κατανοµή. Για να γίνει ο έλεγχος των δεδοµένων µε τον αλγόριθ-
µο της σηµειακής προσαρµογής πραγµατοποιήθηκε αρχικά ένας διαχωρισµός της περιοχής 
µελέτης σε είκοσι ορθογώνια διαστάσεων 1ο×2ο (βλ. Σχ. 5.8). Αυτό είναι αναγκαίο, επειδή τα 
δεδοµένα είναι πάρα πολλά (101533) και δεν είναι δυνατή η πρόγνωση µε σηµειακή προσαρ-
µογή λόγω της αντιστροφής πολύ µεγάλων πινάκων. Σε περίπτωση που επιχειρήσουµε να κά-
νουµε την πρόγνωση σε ένα βήµα για όλα τα δεδοµένα, θα πρέπει να αντιστραφεί ένα πίνα-
κας διαστάσεων 101533×101533 δηλαδή ένας πίνακας που θα περιλάµβανε περίπου 
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1.77×1010 
στοιχεία που µεταφράζεται σε περίπου 88GB µνήµης. Φυσικά τέτοιες υπολογιστι-

κές δυνατότητες δεν υπήρχαν οπότε και αποφασίστηκε η διαίρεση της περιοχή µελέτης σε 
µικρότερα ορθογώνια. Σε κάθε ένα από αυτά τα δεδοµένα χωρίστηκαν σε δύο επιµέρους ο-
µάδες, µε τέτοιο τρόπο ώστε η κατανοµή των δεδοµένων και για τις δύο οµάδες να είναι πα-
ρόµοια και ο αριθµός των δεδοµένων και στις δύο οµάδες να είναι ο ίδιος περίπου. Από τα 
δεδοµένα της πρώτης οµάδας έγινε πρόγνωση τιµών ανωµαλιών βαρύτητας στα σηµεία όπου 
υπήρχαν διαθέσιµες παρατηρήσεις από τα δεδοµένα της δεύτερης οµάδας. Η πρόγνωση έγινε 
µε τον αλγόριθµο της σηµειακής προσαρµογής (Tscherning, 1991)  

1
yy C C x−=ɶ  (5.1) 

όπου Cy είναι ο πίνακας συµµεταβλητοτήτων µεταξύ των τιµών y και xi, C C D= +  είναι το 
άθροισµα των πινάκων συµµεταβλητοτήτων των παραµέτρων xi και του θορύβου των δεδο-
µένων. Μετά την πρόγνωση έγινε µια εκτίµηση του σφάλµατος πρόγνωσης υπολογίζοντας τη 
διαφορά y~y −  µε τη σχέση  

( )2 T 1
o y yσ y y C C C C−− = −  (5.2) 

όπου Co είναι η µεταβλητότητα των τιµών βαρύτητας. Ο εντοπισµός των χονδροειδών σφαλ-
µάτων βασίστηκε στη σχέση 

( )2 2
obs yy - y k σ y - y σ> +ɶ ɶ  (5.3) 

όπου k είναι µια σταθερά µε τιµές συνήθως µεταξύ 3 και 5 ανάλογα µε την αυστηρότητα του 
ελέγχου και 2

yσ  είναι η ακρίβεια των δεδοµένων βαρύτητας. Από τη Εξ. 5.3 προκύπτει ότι τα 

σφάλµατα εντοπίζονται πιο εύκολα, όταν η µεταβλητότητα των δεδοµένων Co είναι όσο το 
δυνατόν µικρότερη γίνεται. Εποµένως, είναι απαραίτητη η αποµάκρυνση των χαµηλών και 
υψηλών συχνοτήτων του πεδίου βαρύτητας από τα δεδοµένα. Για την εκτέλεση των πειραµά-
των εντοπισµού και αποµάκρυνσης των χονδροειδών σφαλµάτων επιλέχθηκε µια τιµή για την 
παράµετρο k ίση µε 2 και η ακρίβεια των δεδοµένων θεωρήθηκε ίση µε ±5 mGal. Αυτό πρα-
κτικά σηµαίνει ότι, για όσες παρατηρήσεις το σφάλµα πρόγνωσης είναι µεγαλύτερο από πε-
ρίπου 10 mGal, τότε αυτές αποµακρύνονται σαν πιθανές να περιέχουν χονδροειδή σφάλµατα.  

Από τις 101533 παρατηρήσεις ανωµαλιών ελευθέρου αέρα που παρέµειναν µετά τον οπτικό 
έλεγχο, υπολογίστηκαν ανηγµένες τιµές στο  EGM96 και στη συνέχεια αφαιρέθηκε και η συ-
νεισφορά της πλάκας Bouguer, ώστε να υπολογιστούν απλές ανωµαλίες Bouguer. Στον Πίνα-
κα 5.5 δίνονται τα στατιστικά χαρακτηριστικά των ανηγµένων στο EGM96 ανωµαλιών 
Bouguer, που χρησιµοποιήθηκαν ως δεδοµένα εισόδου για την αποµάκρυνση των χονδροει-
δών σφαλµάτων µε τη µέθοδο της σηµειακής προσαρµογής. Στο Σχ. 5.8 δίνεται η διαίρεση 
της περιοχής µελέτης σε υπο-περιοχές ώστε να είναι δυνατή η εκτέλεση του αλγορίθµου της 
σηµειακής προσαρµογής και στο Σχ. 5.9 το πεδίο των ανηγµένων στο EGM96 ανωµαλιών 
Bouguer που χρησιµοποιήθηκε.  

Πίνακας 5.5: Στατιστικά χαρακτηριστικά ανηγµένων ανωµαλιών Bouguer για τον εντοπισµό και την αποµά-
κρυνση χονδροειδών σφαλµάτων µε σηµειακή προσαρµογή. [mGal] 

 max min mean rms std 

∆gB red 118.45 -115.23 -5.35 27.10 ±26.57 
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Σχήµα 5.8: ∆ιαίρεση της περιοχής µελέτης σε υπο-περιοχές. 

Στο σηµείο αυτό θα περιγραφεί η διαδικασία που ακολουθήθηκε σε µια µόνο από τις υπο-
περιοχές (ορθογώνιο 7 στο Σχ. 5.8). Για τις υπόλοιπες ακολουθείται η ίδια διαδικασία. Στην 
περιοχή 7 υπάρχουν διαθέσιµες 9080 παρατηρήσεις, οι οποίες χωρίζονται σε δύο οµογενείς 
οµάδες (έστω οµάδα Α και Β που συµβολίζονται µε µπλε και κόκκινο χρώµα στο Σχ. 5.10) 
των 4540 σηµείων η κάθε µια (βλ. Σχ. 5.10). Η πρόγνωση γίνεται αρχικά από τα δεδοµένα 
της οµάδας Α στα δεδοµένα της οµάδας Β. Έτσι από τις ανηγµένες τιµές των ανωµαλιών 
Bouguer της οµάδας Α που δίνονται στον Πίνακα 5.5 υπολογίζεται η εµπειρική συνάρτηση 
συµµεταβλητότητας (βλ. Σχ. 5.11) και σε αυτή προσαρµόζεται το αναλυτικό µοντέλο των 
Tscherning and Rapp οπότε υπολογίζονται ο συντελεστής κλίµακας α και η ακτίνα της σφαί-
ρας του Bjerhammar (βλ. Εξ. 2.90). Με βάση τα στοιχεία αυτά γίνεται πρόγνωση τιµών βα-
ρύτητας στα σηµεία όπου υπάρχουν διαθέσιµες οι παρατηρήσεις της οµάδας Β και υπολογί-
ζονται τα σφάλµατα πρόγνωσης. Στον Πίνακα 5.6 µε ∆gB Βorig συµβολίζονται τα αρχικά δεδο-
µένα ανηγµένων ανωµαλιών Bouguer της οµάδας Β, µε ∆gB Βerr τα στατιστικά των σφαλµά-
των πρόγνωσης των σηµείων που εντοπίζονται να περιέχουν χονδροειδή σφάλµατα και µε 
∆gB Βnew τα στατιστικά των ανηγµένων ανωµαλιών Bouguer της οµάδας Β για τα σηµεία που 
δεν περιέχουν χονδροειδή σφάλµατα. Από τον πίνακα αυτό φαίνεται ότι κατά τον έλεγχο και 
την πρόγνωση µε σηµειακή προσαρµογή αποµακρύνθηκαν 711 τιµές ως πιθανές να περιέχουν 
χονδροειδή σφάλµατα, οπότε απέµειναν 3892 παρατηρήσεις στην Οµάδα Β. Από τις εναπο-
µένουσες παρατηρήσεις της Οµάδας Β υπολογίζεται η εµπειρική συνάρτηση συµµεταβλητό-
τητας, προσαρµόζεται σε αυτή το αναλυτικό µοντέλο των Tscherning and Rapp (βλ. Σχ. 
5.11), υπολογίζονται ο συντελεστής κλίµακας α και η ακτίνα της σφαίρας του Bjerhammar 
και γίνεται πρόγνωση ανωµαλιών βαρύτητας στα σηµεία όπου υπάρχουν διαθέσιµα δεδοµένα 
της Οµάδας Α. Στη συνέχεια γίνεται έλεγχος των σφαλµάτων πρόγνωσης και για όσα σηµεία 
το σφάλµα είναι µεγαλύτερο από το όριο που προκύπτει από την Εξ. 5.6 αυτά θεωρούνται ότι 
περιέχουν χονδροειδή σφάλµατα και αποµακρύνονται από την βάση. Έτσι, από τα 4540 ση-
µεία της Οµάδας Α, 725 θεωρήθηκε ότι περιέχουν σφάλµατα και τα υπόλοιπα 3815 παραµέ-
νουν στην βάση. Τα στατιστικά του πειράµατος για την Οµάδα Α δίνονται και αυτά στον Πί-
νακα 5.6 όπου παρουσιάζονται και τα συγκεντρωτικά στοιχεία για το σύνολο της υπο-
περιοχής 7. Στο Σχ. 5.12 παρουσιάζονται συνολικά για την υπο-περιοχή 7 τα δεδοµένα που 
αποµακρύνονται από την βάση και αυτά που παραµένουν. Από το σχήµα αυτό φαίνεται ότι τα 
δεδοµένα που είναι ύποπτα για χονδροειδή σφάλµατα και αποµακρύνονται από την βάση 
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προέρχονται κατά κύριο λόγω από την βάση θαλάσσιων δεδοµένων βαρύτητας του Πανεπι-
στηµίου του Bochum.  

 
Σχήµα 5.9: Ανηγµένες στο EGM96 ανωµαλίες Bouguer για τον έλεγχο χονδροειδών σφαλµάτων µε σηµειακή 

προσαρµογή. 

 
Σχήµα 5.10: ∆ιαχωρισµός δεδοµένων υπο-περιοχής 7 σε δύο οµοιογενείς οµάδες δεδοµένων (σηµεία µε µπλέ 

και κόκκινο χρώµα). 
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Πίνακας 5.6: Στατιστικά χαρακτηριστικά των ανηγµένων ανωµαλιών Bouguer για την αποµάκρυνση χονδροει-
δών σφαλµάτων. [mGal] 

 max min mean rms std Αρ. σηµείων 

∆gB Βorig 112.51 -115.29 -5.57 39.16 ±38.76 4540 
∆gB Βerr 65.99    10.29 16.10 17.65   ±7.23 711 

∆gB Βnew 112.51   -97.39 -3.97 38.29 ±38.18 3892 

∆gB Aorig 109.48 -104.72 -5.17 39.56 ±39.22 4540 
∆gB Aerr  65.06    10.28 17.59 19.01  ±7.45 725 

∆gB Anew 109.48   -97.15 -3.45 38.46 ±38.31 3815 

∆gB orig 112.51 -115.23 -5.37 39.36 ±38.99 9080 
∆gB err  65.98    10.28 16.80 18.35   ±7.38 1436 

∆gB new 112.51   -97.39  -3.71 38.43 ±38.25 7644 

 
Σχήµα 5.11: Εµπειρικές (κόκκινο) και αναλυτικές συναρτήσεις συµµεταβλητότητας (µαύρο) για την πρόγνωση 

µε σηµειακή προσαρµογή και την αποµάκρυνση χονδροειδών σφαλµάτων. Παράδειγµα για την 
υπο-περιοχή 7 και την πρόγνωση από την Οµάδα Α στην Οµάδα Β (αριστερά) και αντίστροφα (δε-
ξιά).  

 
Σχήµα 5.12: ∆εδοµένα ανηγµένων τιµών ανωµαλιών βαρύτητας που αποµακρύνονται (κόκκινο) και παραµέ-

νουν (µπλέ) στη βάση για την υπο-περιοχή 7.  



178 ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΓΕΩΕΙ∆ΟΥΣ, ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ… 

  

Η ίδια διαδικασία ακολουθήθηκε σε ολόκληρη την περιοχή µελέτης και για όλες τις υπο-
περιοχές που φαίνονται στο Σχ. 5.8. Το πλεονέκτηµα του εντοπισµού και της αποµάκρυνσης 
παρατηρήσεων µε χονδροειδή σφάλµατα µε την µέθοδο της σηµειακής προσαρµογής είναι 
ότι, αποτελεί έναν βέλτιστο εκτιµητή που λαµβάνει υπόψη τα τοπικά στατιστικά χαρακτηρι-
στικά των υπό ανάλυση δεδοµένων. Το σηµαντικότερο µειονέκτηµα είναι αυτό του υπολογι-
στικού χρόνου που απαιτείται για να πραγµατοποιηθεί η όλη διαδικασία, ειδικά για µια µεγά-
λη περιοχή µελέτης, όπως αυτή που επιλέχθηκε στην παρούσα διατριβή και για τόσο µεγάλο 
όγκο δεδοµένων. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι για να τελειώσει η πρόγνωση και αποµάκρυνση 
του συνόλου των παρατηρήσεων µε χονδροειδή σφάλµατα για ολόκληρη την περιοχή µελέ-
της, απαιτήθηκε περίπου ένας µήνας συνεχούς επεξεργασίας σε προσωπικό υπολογιστή P4 
3.2 GHz µε 1.024 GB µνήµης RAM. Για παράδειγµα, µόνο για τον υπολογισµό της εµπειρι-
κής συνάρτησης συµµεταβλητότητας των δεδοµένων της οµάδας Α στην υπο-περιοχή 7 και 
την πρόγνωση ανωµαλιών βαρύτητας στα 4540 σηµεία της οµάδας Β απαιτήθηκαν δύο ηµέ-
ρες επεξεργασίας.  

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αποµάκρυνσης παρατηρήσεων µε χονδροειδή σφάλµα-
τα για ολόκληρη την περιοχή µελέτης, αποµακρύνθηκαν τελικά 5729 παρατηρήσεις (5.64%) 
και απέµειναν στην βαρυτηµετρική βάση δεδοµένων 95804 τιµές. Τα στατιστικά χαρακτηρι-
στικά του τελικού πεδίου που προέκυψε δίνονται στον Πίνακα 5.7, µαζί µε τα αρχικά δεδοµέ-
να και τα σφάλµατα πρόγνωσης για τις παρατηρήσεις που αποµακρύνθηκαν. Στο Σχ. 5.13 
παρουσιάζεται η κατανοµή των σηµείων που παρέµειναν στην βάση δεδοµένων και αυτών 
που αποµακρύνθηκαν καθώς και η τελική µορφή του πεδίου.  

Πίνακας 5.7: Στατιστικά χαρακτηριστικά των ανηγµένων ανωµαλιών Bouguer πριν και µετά την αποµάκρυνση 
των παρατηρήσεων µε χονδροειδή σφάλµατα. [mGal] 

 max min mean rms std Αρ. σηµείων 

∆gB orig 118.45 -115.23 -5.35 27.10 ±26.57 101533 
∆gB err 100.76    10.01 17.00 18.79   ±7.99    5729 

∆gB new 118.45 -113.40  -5.60 26.61 ±26.01   95804 

Προκειµένου να υπολογιστεί ένα τελικό πεδίο ανωµαλιών ελευθέρου αέρα και να γίνει µια 
πρώτη αξιολόγησή του, επαναφέρθηκε στο πεδίο των ανηγµένων ανωµαλιών Bouguer η συ-
νεισφορά του EGM96 και υπολογίστηκαν ανωµαλίες ελευθέρου αέρα µε επαναφορά της επί-
δρασης της πλάκας Bouguer που είχε αποµακρυνθεί σε προηγούµενο βήµα. Έτσι, προέκυψε η 
τελική βαρυτηµετρική βάση ανωµαλιών ελευθέρου αέρα για την περιοχή µελέτης µε τα χα-
ρακτηριστικά που φαίνονται στον Πίνακα 5.8 και παρουσιάζονται Στο Σχ. 5.14. Η αξιολόγη-
ση της βαρυτηµετρικής βάσης δεδοµένων που δηµιουργήθηκε έγινε µε σύγκριση µε το µο-
ντέλο ανωµαλιών βαρύτητας KMS02 (Andersen and Knudsen 1998) που αποτελεί την ακρι-
βέστερη βάση ανωµαλιών βαρύτητας που έχει προκύψει από αλτιµετρικά δεδοµένα. Βέβαια η 
έννοια της αξιολόγησης της βάσης που δηµιουργήθηκε µε ένα µοντέλο ανωµαλιών βαρύτη-
τας από αλτιµετρία, για την αξιολόγηση του οποίου χρησιµοποιούνται µετρήσεις βαρύτητας 
από θαλάσσια βαρυτηµετρία δηλαδή βάσεις σαν αυτήν που προέκυψε, µπορεί να χαρακτηρι-
στεί «άδικη». Πρόθεσή µας είναι να έχουµε ένα µέτρο συµφωνίας µε κάποια άλλη βαρυτηµε-
τρική βάση δεδοµένων. Στα πλαίσια λοιπόν αυτά πραγµατοποιήθηκε η σύγκριση της βαρυτη-
µετρικής βάσης δεδοµένων µε το µοντέλο KMS02 και τα αποτελέσµατα της σύγκρισης συ-
νοψίζονται στον Πίνακα 5.8. Από τον Πίνακα 5.8 προκύπτει ότι η βαρυτηµετρική βάση που 
δηµιουργήθηκε συµφωνεί πολύ καλά µε το µοντέλο KMS02 αφού παρουσιάζουν µια τυπική 
απόκλιση διαφορών µόνο ±7 mGal. Αυτό βέβαια αποτελεί και έναν εξωτερικό έλεγχο της α-
κρίβειας του µοντέλου KMS02. Στο επόµενο βήµα τα δεδοµένα των ανωµαλιών ελευθέρου 
αέρα της βαρυτηµετρικής βάσης δεδοµένων θα χρησιµοποιηθούν για τον υπολογισµό της βα-
ρυτηµετρικής λύσης για το γεωειδές στην περιοχή µελέτης. 
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Σχήµα 5.13: ∆εδοµένα ανηγµένων τιµών ανωµαλιών βαρύτητας που αποµακρύνονται (κόκκινο) και παραµέ-

νουν (µπλέ) στην τελική βάση (επάνω) και το τελικό πεδίο ανωµαλιών Bouguer.  

Πίνακας 5.8: Στατιστικά χαρακτηριστικά της τελικής βάσης δεδοµένων ανωµαλιών ελευθέρου αέρα και της 
σύγκρισης µε το KMS02. [mGal] 

 max min mean rms std 

∆gf final 227.96 -83.15 16.20 32.47 ±28.14 
∆gf final-KMS04 49.12 -70.86 -0.64   6.99   ±6.96 



180 ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΓΕΩΕΙ∆ΟΥΣ, ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ… 

  

 
Σχήµα 5.14: Η τελική βάση δεδοµένων βαρύτητας για την περιοχή µελέτης. 

5.4 Προσδιορισµός βαρυτηµετρικού, αλτιµετρικού και µοντέλων συνδυασµού για το 

γεωειδές  

Για τον προσδιορισµό των µοντέλων του γεωειδούς από τα βαρυτηµετρικά και αλτιµετρικά 
δεδοµένα είναι αναγκαία όπως αναφέρθηκε και στο 2ο Κεφάλαιο η ύπαρξη κάποιου µοντέλου 
τοπογραφίας/βαθυµετρίας προκειµένου να υπολογιστούν οι επιδράσεις της τοπογραφίας και 
βαθυµετρίας στο πεδίο βαρύτητας. Την περίοδο που πραγµατοποιούνταν οι αριθµητικές ε-
φαρµογές για τον προσδιορισµό του γεωειδούς δεν ήταν διαθέσιµα τα ψηφιακά µοντέλα εδά-
φους από την αποστολή SRTM που έχουν διακριτική ικανότητα 3″ (~90 m) οπότε χρησιµο-
ποιήθηκε το µοντέλο διακριτικής ικανότητας 15″ (~500 m) της ΓΥΣ για τις ηπειρωτικές περι-
οχές της χώρας. Η αντίστοιχη κατάσταση στις θαλάσσιες περιοχές ήταν και παραµένει σε µε-
γάλο βαθµό απογοητευτική αφού το καλύτερο παγκόσµιο µοντέλο βαθών που είναι αυτό των 
Smith and Sandwell (1997) έχει διακριτική ικανότητα 2′ (~1.6 km) και προέρχεται από παρα-
τηρήσεις αλτιµετρικών δορυφόρων. Στόχος στην παρούσα διατριβή ήταν ο προσδιορισµός 
ενός µοντέλου γεωειδούς διακριτικής ικανότητας 1′ κάτι που απαιτεί την ύπαρξη µοντέλων 
τοπογραφίας και βαθυµετρίας πολύ υψηλής διακριτικής ικανότητας (υψηλότερης φυσικά από 
το προσδιοριζόµενο µοντέλο γεωειδούς) προκειµένου να αποφευχθούν φαινόµενα παραποίη-
σης (aliasing). Έτσι αποφασίστηκε να χρησιµοποιηθεί το µοντέλο 500 m της ΓΥΣ στις ηπει-
ρωτικές περιοχές της Ελλάδας και για τα παράλια της Τουρκίας στο ανατολικό µέρος της πε-
ριοχής µελέτης να χρησιµοποιηθούν δεδοµένα από το παγκόσµιο µοντέλο GLOBE (2005). 
Για τις θαλάσσιες περιοχές αποφασίστηκε να αξιοποιηθεί ένας συνδυασµός του µοντέλου των 
Smith and Sandwell v8 (S&SV8) (διακριτική ικανότητα 2′), του µοντέλου DBDBV1.0 (2002) 
(διακριτική ικανότητα 1′) και δεδοµένων ηχοβολιστικών συσκευών από την βάση του προ-
γράµµατος GEODAS (NGDC 2001) που περιείχε 137550 παρατηρήσεις για την ευρύτερη 
περιοχή µελέτης (βλ. Σχ. 5.15). Ο συνδυασµός όλων αυτών των δεδοµένων σε ένα πλέγµα 
διακριτικής ικανότητας 15″ (~500 m) όµοιας µε αυτή των δεδοµένων για την τοπογραφία των 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5  181 

 

 
Σχήµα 5.15: Τα βαθυµετρικά δεδοµένα από την βάση GEODAS για την περιοχή µελέτης. 

ηπειρωτικών περιοχών, πραγµατοποιήθηκε µε την µέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων µε βά-
ρη. Ως βάρος για τα δεδοµένα από τις βάσεις DBDBV1 και S&SV8 χρησιµοποιήθηκε η τυπι-
κή απόκλιση των διαφορών τους µε τα δεδοµένα του GEODAS (±195 m και ±130 m αντί-
στοιχα) ενώ για τα δεδοµένα του GEODAS η ακρίβεια τέθηκε ίση µε ±50 m. Από τον συνδυ-
ασµό αυτό προέκυψε ένα πλέγµα βαθών ισοδιάστασης 15″ που αποτέλεσε το ψηφιακό µοντέ-
λο βαθών της περιοχής µελέτης (DBM). To DBM αυτό συνδυάστηκε στη συνέχεια µε το 
DTM της ΓΥΣ ώστε να προκύψει το τελικό συνδυασµένο µοντέλο τοπογραφίας και βαθυµε-
τρίας διακριτικής ικανότητας 15″. Προκειµένου να αποφευχθούν σφάλµατα κατά την µετά-
βαση από τις θαλάσσιες περιοχές στις ηπειρωτικές, χρησιµοποιήθηκε η βάση ακτογραµµών 
του προγράµµατος GMT (Wessel and Smith 1998), ώστε να διαχωριστούν οι παρατηρήσεις 
τοπογραφίας και βαθυµετρίας. Το τελικό ψηφιακό µοντέλο εδάφους και βαθών (βλ. Σχ. 5.16), 
που θα αποκαλείται στο εξής DTM για λόγους συντοµίας, παρουσιάζει τα στατιστικά χαρα-
κτηριστικά που συνοψίζονται στον Πίνακα 5.9. Αυτό θα είναι και το µοντέλο βάσει του οποί-
ου θα υπολογιστεί η συνεισφορά της τοπογραφίας και βαθυµετρίας στις ανωµαλίες βαρύτη-
τας και τα υψόµετρα του γεωειδούς. Αξίζει να αναφερθεί, ότι αν τα ίδια πειράµατα πραγµα-
τοποιούνταν σήµερα (Ιανουάριος 2006), θα χρησιµοποιούνταν για τις ηπειρωτικές περιοχές 
το µοντέλο SRTM 3″ και για τις θαλάσσιες το νέο µοντέλο συνδυασµού SRTMPlus 30″ των 
Smith and Sandwell. Ειδικά για το µοντέλο τοπογραφίας από την αποστολή SRTM έχουν 
πραγµατοποιηθεί µελέτες αξιολόγησής του για τον Ελλαδικό χώρο σε σχέση µε τα ψηφιακά 
υψοµετρικά µοντέλα της ΓΥΣ και προέκυψε ότι παρέχει πολύ καλές ακρίβειες (Vergos et al 
2005d). 

Πίνακας 5.9: Στατιστικά χαρακτηριστικά της τελικής βαθυµετρικής και τοπογραφικής βάσης. [m] 

 max min mean rms std 

DTM (1 km) 2394.79 -5065.95 -1562.48 2015.35 ±1272.92 

5.4.1 Προσδιορισµός βαρυτηµετρικού γεωειδούς 

Ο προσδιορισµός του βαρυτηµετρικού γεωειδούς βασίστηκε στην βάση δεδοµένων ανωµα-
λιών ελευθέρου αέρα που δηµιουργήθηκε και στην τεχνική της αποµάκρυνσης-υπολογισµού-
επαναφοράς. Στο πρώτο βήµα, πρέπει να αποµακρυνθεί η συνεισφορά των χαµηλών και υψη-
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Σχήµα 5.16: Το τελικό µοντέλο 15″ τοπογραφίας και βαθυµετρίας στην περιοχή µελέτης. 

λών συχνοτήτων του πεδίου βαρύτητας˙ για τις µεν χαµηλές συχνότητες µε ένα γεωδυναµικό 
µοντέλο, για τις δε υψηλές µε τον υπολογισµό των τοπογραφικών διορθώσεων που προκύ-
πτουν από το DTM που δηµιουργήθηκε. Η επίδραση της τοπογραφίας και βαθυµετρίας στις 
ανωµαλίες βαρύτητας και τα υψόµετρα του γεωειδούς λαµβάνεται υπόψη µε το µοντέλο της 
υπολειπόµενης τοπογραφίας, όπως περιγράφηκε στο 2ο Κεφάλαιο της διατριβής. Έτσι, αρχικά 
οι σηµειακές ανωµαλίες ελευθέρου αέρα αναφέρθηκαν στο γεωδυναµικό µοντέλο EGM96 
(∆g

GM
), ώστε να προκύψουν ανηγµένες τιµές ∆gred, ενώ στη συνέχεια υπολογίστηκε η αναγω-

γή RTM (∆g
RTM

) και αφαιρέθηκε από τις ανηγµένες τιµές για να προκύψουν υπολειπόµενες 
ανωµαλίες βαρύτητας ∆gres. Τα στατιστικά χαρακτηριστικά όλων αυτών των ενδιάµεσων βη-
µάτων µέχρι την κατασκευή των υπολειπόµενων ανωµαλιών βαρύτητας δίνονται στον Πίνα-
κα 5.10 ενώ στο Σχ. 5.17 φαίνονται οι ανηγµένες και υπολειπόµενες ανωµαλίες βαρύτητας 
στην περιοχή µελέτης. Από τα στοιχεία του Πίνακα 5.10 προκύπτει ότι µετά την αναγωγή 
RTM και σε σχέση µε τις ανηγµένες τιµές των ανωµαλιών βαρύτητας επιτυγχάνεται µια µεί-
ωση της µέσης τιµής του πεδίου κατά 83.20% (2.82 mGal), της τυπικής απόκλισης κατά 
40.10% (10.87 mGal), και της διακύµανσης των δεδοµένων κατά 44.36% (139.4 mGal). Αυτό 
αποτελεί και ένα είδους αξιολόγησης του µοντέλου τοπογραφίας/βαθυµετρίας, αφού ένας από 
τους λόγους που χρησιµοποιείται για την αναγωγή των παρατηρήσεων είναι για να εξοµαλύ-
νει το πεδίο και να µειώσει την µέση τιµή του, σε τέτοια επίπεδα ώστε το υπολειπόµενο σήµα 
να έχει µέση τιµή περίπου ίση µε το µηδέν και συνεπώς να µπορεί να θεωρηθεί ως µια στο-
χαστική διαδικασία. Στην περίπτωση αυτή µπορούν να εφαρµοστούν οι στοχαστικές µέθοδοι 
προσδιορισµού του πεδίου βαρύτητας, που αναφέρθηκαν στο 2ο Κεφάλαιο (σηµειακή προ-
σαρµογή, συστήµατα εισόδου-εξόδου, κ.λπ.). Προκύπτει λοιπόν ότι, το DTM που δηµιουρ-
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γήθηκε συνεισφέρει στην εξοµάλυνση του πεδίου βαρύτητας και παρέχει πολύ καλά αποτε-
λέσµατα στην αναγωγή των βαρυτηµετρικών παρατηρήσεων. Αυτό διακρίνεται πολύ πιο εύ-
κολα στον Σχ. 5.17, όπου οι περιοχές µε έντονες διακυµάνσεις στο αρχικό πεδίο ανωµαλιών 
βαρύτητας εξοµαλύνονται σχεδόν στο σύνολό τους (κόκκινοι κύκλοι). Η διαφορά της χρήσης 
ενός αξιόπιστου και ενός υποδεέστερου DTM για τον υπολογισµό τοπογραφικών αναγωγών 
γίνεται αντιληπτή στα Τουρκικά παράλια, όπου σε αντίθεση µε τον Ελλαδικό χώρο χρησιµο-
ποιήθηκαν δεδοµένα τοπογραφίας από το παγκόσµιο µοντέλο GLOBE, το οποίο όπως φαίνε-
ται δεν περιγράφει καλά την τοπογραφία της περιοχής αφού το πεδίο των ανωµαλιών βαρύ-
τητας πριν και µετά την αναγωγή RTM παρουσιάζει πολύ µικρή (τουλάχιστον σε σχέση µε 
την υπόλοιπη περιοχή µελέτης) εξοµάλυνση.  

Πίνακας 5.10: Στατιστικά χαρακτηριστικά των αρχικών ανωµαλιών ελευθέρου αέρα, της συνεισφοράς του γεω-
δυναµικού µοντέλου, των ανηγµένων ανωµαλιών βαρύτητας, της αναγωγής RTM και των υπολειπόµενων ανω-
µαλιών βαρύτητας. [mGal] 

 max min mean rms std 

∆gf 227.96 -83.15 16.20 32.47 ±28.14 
∆gGM 114.47 -195.92 21.38 83.28 ±80.41 

∆gred 206.08 -108.17 -3.39 27.34 ±27.13 
∆gRTM 225.60 -86.06 -2.82 24.85 ±24.69 

∆gres 79.98 -95.87 -0.57 16.27 ±16.26 

Η πρόγνωση βαρυτηµετρικών υψοµέτρων του γεωειδούς θα γίνει µε την σφαιρική προσέγγι-
ση της συνάρτησης πυρήνα του Stokes στον χώρο των συχνοτήτων χρησιµοποιώντας τον µο-
νοδιάστατο µετασχηµατισµό Fourier (1D-FFT spherical Stokes convolution) όπως περιγρά-
φηκε στο 2ο Κεφάλαιο. Για να µπορεί να γίνει η πρόγνωση µε 1D-FFT πρέπει το πεδίο των 
ανωµαλιών βαρύτητας να είναι διαθέσιµο σε πλέγµα. Έτσι από τις σηµειακές υπολειπόµενες 
ανωµαλίες βαρύτητας έγινε πρόγνωση σε πλέγµα ισοδιάστασης 1′ µε σηµειακή προσαρµογή. 
Από τις υπολειπόµενες ανωµαλίες βαρύτητας υπολογίστηκε η εµπειρική συνάρτηση συµµε-
ταβλητότητας και σε αυτήν προσαρµόστηκε το µοντέλο των Tscherning and Rapp για τον 
υπολογισµό των α και RB. Η εµπειρική συνάρτηση συµµεταβλητότητας και το αναλυτικό µο-
ντέλο που προκύπτει φαίνονται στο Σχ. 5.18. Στο ίδιο σχήµα δίνεται και η εµπειρική συνάρ-
τηση συµµεταβλητότητας των ανηγµένων στο EGM96 ανωµαλιών βαρύτητας από όπου µπο-
ρεί να διαπιστωθεί η εξοµάλυνση των δεδοµένων µετά την αναγωγή RTM, αφού αυξάνεται 
το µήκος συσχέτισης και ελαττώνεται σηµαντικά η µεταβλητότητα. Στον Πίνακα 5.11 δίνο-
νται τα στατιστικά χαρακτηριστικά των υπολειπόµενων ανωµαλιών βαρύτητας στο πλέγµα 
1′×1′ οι οποίες και χρησιµοποιήθηκαν για τον προσδιορισµό του βαρυτηµετρικού γεωειδούς.  

Σε πολλές επιστήµες πέρα από τη φυσική γεωδαισία, όπως στη γεωλογία και τη γεωφυσική, 
είναι χρήσιµο οι ανωµαλίες βαρύτητας να δίνονται σε πλέγµα και όχι ως σηµειακές τιµές µε 
τυχαία κατανοµή. Έτσι από τις υπολειπόµενες τιµές των ανωµαλιών βαρύτητας σε πλέγµα, 
δηµιουργήθηκε ένα πεδίο ανωµαλιών βαρύτητας ισοδιάστασης 1′×1′ µε την επαναφορά της 
επίδρασης του γεωδυναµικού µοντέλου και της αναγωγής RTM. Πρέπει να τονιστεί ότι, η 
τοπογραφική επίδραση υπολογίστηκε ξανά για τα σηµεία του πλέγµατος αντί να γίνει πρό-
γνωση στο πλέγµα από τις ήδη προσδιορισµένες σηµειακές τιµές. Αυτό το στάδιο έχει ιδιαί-
τερη σηµασία, ειδικά σε τύπους αναγωγών όπως η τοπογραφική διόρθωση που παρουσιάζει 
πολύ έντονες διακυµάνσεις, επειδή σε περίπτωση που γίνει πρόγνωση σε πλέγµα από τις ση-
µειακές τιµές της αναγωγής και όχι επαναϋπολογισµός της αναγωγής, εισάγεται σφάλµα της 
τάξης των ±2-3 mGal και ±1-2 cm σε περιοχές µε έντονο ανάγλυφο και έντονες διακυµάνσεις 
του πεδίου βαρύτητας (Vergos 2002). Έτσι, προέκυψε µια τελική βαρυτηµετρική βάση ανω-
µαλιών ελευθέρου αέρα σε πλέγµα ισοδιάστασης 1′ τα στατιστικά χαρακτηριστικά της οποίας 
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Σχήµα 5.17: Ανηγµένες στο EGM96 (επάνω) και υπολειπόµενες (κάτω) ανωµαλίες βαρύτητας για τον προσδιο-

ρισµό του γεωειδούς. 

δίνονται στον Πίνακα 5.11. Στο Σχ. 5.19 φαίνεται το τελικό πεδίο διακριτικής ικανότητας 1′ 
ανωµαλιών ελευθέρου αέρα για την περιοχή µελέτης.  

Πίνακας 5.11: Στατιστικά χαρακτηριστικά των υπολειπόµενων ανωµαλιών βαρύτητας και της βαρυτηµετρικής 
βάσης δεδοµένων σε πλέγµα 1′×1′. [mGal] 

 max min mean rms std 

∆gres grid 69.97 -93.81  -0.84 15.87 ±15.85 

∆gf grid 248.72 -237.93 -22.10 86.20 ±83.32 
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Σχήµα 5.18: Εµπειρικές συναρτήσεις συµµεταβλητότητας ανηγµένων (κόκκινο) και υπολειπόµενων (µπλε) α-

νωµαλιών βαρύτητας και αναλυτικό µοντέλο (µώβ). 

Επιστρέφοντας στον προσδιορισµό του βαρυτηµετρικού γεωειδούς, υπολογίστηκαν µε 1D-
FFT υπολειπόµενα υψόµετρα του γεωειδούς από το πλέγµα των υπολειπόµενων ανωµαλιών 
βαρύτητας που δηµιουργήθηκε. Τα στατιστικά χαρακτηριστικά του πεδίου φαίνονται στον 
Πίνακα 5.12 ενώ το πεδίο παρουσιάζεται στο Σχ. 5.20. Για τον προσδιορισµό της τελικής βα-
ρυτηµετρικής λύσης του γεωειδούς επαναφέρθηκε η συνεισφορά της τοπογραφίας από το µο-
ντέλο RTM στα υψόµετρα του γεωειδούς και οι χαµηλές συχνότητες µέσω της συνεισφοράς 
του γεωδυναµικού µοντέλου EGM96. Τα αποτελέσµατα αυτά συνοψίζονται στον Πίνακα 
5.12 και στο Σχ. 5.21 παρουσιάζεται το τελικό βαρυτηµετρικό µοντέλο γεωειδούς για την πε-
ριοχή µελέτης. Κατά τη διαδικασία αυτή, τα υψόµετρα του σχεδόν-γεωειδούς που υπολογίζο-
νται µε την τεχνική RTM, µετατράπηκαν σε υψόµετρα του γεωειδούς µε εφαρµογή της διόρ-
θωσης δζ (βλ. Εξ. 2.40). Η τελευταία στήλη του Πίνακα 5.12 δίνει το σφάλµα πρόγνωσης 
(δηµιουργία πλέγµατος, πρόγνωση κ.λπ.) των υψοµέτρων του βαρυτηµετρικού γεωειδούς και 
φυσικά όχι το απόλυτο σφάλµα, το οποίο εξαιτίας της χρήσης του EGM96 ως επιφάνειας α-
ναφοράς υπολογίζεται στα ±45 cm. 

 
Σχήµα 5.19: Το τελικό πεδίο (1′×1′) ανωµαλιών ελευθέρου αέρα στην περιοχή µελέτης. 



186 ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΓΕΩΕΙ∆ΟΥΣ, ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ… 

  

Πίνακας 5.12: Στατιστικά χαρακτηριστικά των υπολειπόµενων υψοµέτρων και ανηγµένων υψοµέτρων του γεω-
ειδούς, και η τελική βαρυτηµετρική λύση διακριτικής ικανότητας 1′×1′ για την περιοχή µελέτης. [m] 

 max min mean rms std 

Νres  1.161 -2.521 -0.240 0.556 ±0.501 

Ν
RTM 2.512 -1.161 0.050 0.389 ±0.386 

Νred  1.644 -2.357 -0.190 0.504 ±0.466 

Ν
GM 39.868 1.124 21.376 23.828     ±10.529 

Ngr 39.813 0.780 21.185 23.579 ±10.352 

Nerr
gr   0.015 0.001   0.003   0.003   ±0.001 

 
Σχήµα 5.20: Υπολειπόµενα υψόµετρα βαρυτηµετρικού γεωειδούς στην περιοχή µελέτης. 

Από την τελική λύση που υπολογίστηκε αξίζει να παρατηρηθεί η πολύ έντονη διακύµανση 
που εµφανίζεται στα υπολειπόµενα υψόµετρα του γεωειδούς (βλ Σχ. 5.20) στα παράλια της 
Τουρκίας. Στην περιοχή εκείνη υπήρχαν διαθέσιµες µόνο παρατηρήσεις βαρύτητας από το 
Πανεπιστήµιο του Bochum και από το µοντέλο GPM98b (βλ. και Σχ. 5.4), οπότε µπορούµε 
να καταλήξουµε στο συµπέρασµα ότι τα διαθέσιµα δεδοµένα δεν ήταν επαρκή για τη συγκε-
κριµένη περιοχή (κόκκινος κύκλος στο Σχ. 5.20). Η τελική λύση του βαρυτηµετρικού γεωει-
δούς  που παρουσιάζεται στο Σχ. 5.21 περιγράφει πολύ καλά όλα τα γνωστά γεωφυσικά χα-
ρακτηριστικά της περιοχής µελέτης (ελληνικό τόξο) και θα χρησιµοποιηθεί σε επόµενο στά-
διο για τον προσδιορισµό συνδυασµένων λύσεων.  

5.4.2 Προσδιορισµός αλτιµετρικού γεωειδούς 

Το αλτιµετρικό γεωειδές προσδιορίστηκε από τα δεδοµένα των γεωδαιτικών αποστολών των 
δορυφόρων GEOSAT και ERS1 εφαρµόζοντας την τεχνική της αποµάκρυνσης-υπολογισµού-
επαναφοράς. Τα δεδοµένα του GEOSAT είναι διαθέσιµα από τον NOAA (1997) και αναφέ-
ρονται στο βελτιωµένο µοντέλο τροχιών JGM-3. Τόσο τα δεδοµένα του GEOSAT όσο και 
αυτά του ERS1 (AVISO 1998) ήταν διαθέσιµα σε µορφή GDR οπότε το πρώτο βήµα κατά 
την προεπεξεργασία τους περιλάµβανε την δηµιουργία διορθωµένων υψοµέτρων της επιφά-
νειας της θάλασσας (Corrected Sea Surface Heights – CSSHs) που υπολογίζονται µε την 
διόρθωση της αλτιµετρικής παρατήρησης για τα γεωφυσικά σφάλµατα και τα σφάλµατα
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Σχήµα 5.21: Η τελική λύση του βαρυτηµετρικού γεωειδούς. 

που οφείλονται στο αλτίµετρο. Τα στατιστικά στοιχεία των CSSHs που προέκυψαν δίνονται 
στον Πίνακα 5.2. Η προεπεξεργασία των δεδοµένων των δορυφόρων GEOSAT και ERS1 εί-
χε πραγµατοποιηθεί για ολόκληρη την λεκάνη της Μεσογείου σε προηγούµενη εργασία  
(Βέργος 2000) οπότε δεν θα επαναληφθεί εδώ. Θα αναφερθούν µόνο περιληπτικά τα βήµατα 
που ακολουθήθηκαν για την προεπεξεργασία των δεδοµένων.  

Τα δεδοµένα του δορυφόρου GEOSAT περιέχουν τιµές όχι µόνο για θαλάσσιες αλλά και για 
κάποιες ηπειρωτικές περιοχές. Έτσι ένα πρώτο βήµα ήταν η αποµάκρυνση των ηπειρωτικών 
παρατηρήσεων µε µια µάσκα ακτογραµµής του προγράµµατος GMT που ήδη αναφέρθηκε. 
Προκειµένου να αποµακρυνθούν και παρατηρήσεις µε σφάλµατα κοντά στις ακτές χρησιµο-
ποιήθηκε µια επιπλέον βαθυµετρική µάσκα ώστε παρατηρήσεις που αντιστοιχούσαν σε ση-
µεία µε βάθη µικρότερα των 50 m να αποµακρυνθούν από την βάση. Το αποτέλεσµα αυτής 
της διαδικασίας φαίνεται στο Σχ. 5.22, όπου δίνεται η κατανοµή των δεδοµένων του δορυφό-
ρου πριν και µετά την αποµάκρυνση των ηπειρωτικών και ρηχών παρατηρήσεων. Στη συνέ-
χεια, αποµακρύνθηκε η συνεισφορά του γεωδυναµικού µοντέλου EGM96, ώστε να προκύ-
ψουν ανηγµένες τιµές υψοµέτρων της επιφάνειας της θάλασσας. Στο σηµείο αυτό πραγµατο-
ποιήθηκε µια σειρά πειραµάτων µε το κριτήριο 3rms για την αποµάκρυνση παρατηρήσεων µε 
χονδροειδή σφάλµατα, το οποία ήταν έντονα στα δεδοµένα του δορυφόρου GEOSAT. Ένδει-
ξη αποτελούν οι µέγιστες και ελάχιστες τιµές των δεδοµένων που φαίνονται στον Πίνακα 5.2, 
από όπου γίνεται κατανοητό ότι τιµές CSSHs της τάξης των 240 m και -280 m δεν µπορούν 
να υπάρξουν, αφού τα υψόµετρα της επιφάνειας της θάλασσας απέχουν από τα υψόµετρα του 
γεωειδούς µόνο κατά την ΣΣΤΕΘ, που στην περιοχή µελέτης παρουσιάζει τυπικές αποκλίσεις 
της τάξης των ±10 cm (βλ. επόµενες παραγράφους για τον προσδιορισµό της ΣΣΤΕΘ). Συνο-
λικά από τα δεδοµένα του GEOSAT αποµακρύνθηκε το 15.6% των παρατηρήσεων λόγω ύ-
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παρξης χονδροειδών σφαλµάτων. Τα δεδοµένα που προέκυψαν τελικά χρησιµοποιήθηκαν για 
τη συνόρθωση στις τοµές των τροχιακών ιχνών ώστε να ελαττωθεί το ακτινικό τροχιακό 
σφάλµα των παρατηρήσεων του  δορυφόρου GEOSAT. Τελικά προέκυψαν ανηγµένες τιµές 
υψοµέτρων του γεωειδούς στο EGM96 απαλλαγµένες από χονδροειδή σφάλµατα και µε κά-
ποιο υπολειπόµενο ακτινικό τροχιακό. Τα στατιστικά χαρακτηριστικά τους δίνονται στον Πί-
νακα 5.13.  

 
Σχήµα 5.22: Η κατανοµή των δεδοµένων του δορυφόρου GEOSAT πριν και µετά την αποµάκρυνση των ηπει-

ρωτικών και ρηχών παρατηρήσεων. 

Μια αντίστοιχη διαδικασία ακολουθήθηκε για τα δεδοµένα του δορυφόρου ERS1 τα οποία 
διατίθενται από την AVISO (1998) σε µορφή GDR επίσης. ∆υο στοιχεία που τα διαφοροποι-
ούν όµως, είναι τα εξής: α) στα δεδοµένα έχει πραγµατοποιηθεί ήδη συνόρθωση στις τοµές 
των τροχιακών ιχνών και β) έχουν αποµακρυνθεί παρατηρήσεις που αντιστοιχούν σε σηµεία 
µε βάθη µικρότερα των 50 m. Έτσι, στα δεδοµένα του δορυφόρου ERS1 πραγµατοποιήθηκαν 
µόνο οι γεωφυσικές διορθώσεις ώστε να κατασκευαστούν CSSHs και στη συνέχεια αφαιρέ-
θηκε η συνεισφορά του µοντέλου EGM96 ώστε να αποµακρυνθούν οι χαµηλές συχνότητες. 
Στις ανηγµένες τιµές που προκύπτουν πραγµατοποιήθηκε και πάλι το πείραµα 3rms για την 
αποµάκρυνση χονδροειδών σφαλµάτων. Τελικά προέκυψαν και για το δορυφόρο ERS1 α-
νηγµένες τιµές υψοµέτρων του γεωειδούς στο EGM96 απαλλαγµένες από χονδροειδή σφάλ-
µατα τα στατιστικά χαρακτηριστικά των οποίων δίνονται στον Πίνακα 5.13. Οι ανηγµένες 
τιµές των υψοµέτρων του γεωειδούς των δορυφόρων GEOSAT και ERS1 συνδυάστηκαν σε 
ένα κοινό αρχείο παρατηρήσεων τα στατιστικά του οποίου δίνονται στην τελευταία γραµµή 
του Πίνακα 5.13. Συνολικά για την περιοχή µελέτης υπήρχαν διαθέσιµες 32553 παρατηρή-
σεις για τον προσδιορισµό του θαλάσσιου γεωειδούς από τις δύο δορυφορικές αποστολές (βλ. 
Σχ. 5.5).  

Πίνακας 5.13: Στατιστικά χαρακτηριστικά των ανηγµένων στο EGM96 αλτιµετρικών παρατηρήσεων των δο-
ρυφόρων GEOSAT και ERS1 και το συνολικό πεδίο. [m] 

 max min mean rms std 

SSHres GEOSAT 1.261 -1.491 -0.328 0.466 ±0.330 

SSHred ERS1 1.128 -1.182 -0.235 0.397 ±0.319 

SSHres comb 1.261 -1.491 -0.294 0.441 ±0.329 

Το ενοποιηµένο αυτό πεδίο ανηγµένων υψοµέτρων της επιφάνειας της θάλασσας χρησιµο-
ποιήθηκε για τον προσδιορισµό του γεωειδούς. Ένα ενδιάµεσο βήµα ήταν ο υπολογισµός και 
η αποµάκρυνση της επίδρασης της βαθυµετρίας µε την αναγωγή RTM όπως και στην περί-
πτωση του βαρυτηµετρικού γεωειδούς. Με την αφαίρεση της συνεισφοράς της βαθυµετρίας 
κατασκευάστηκαν υπολειπόµενα υψόµετρα της επιφάνειας της θάλασσας. Στο σηµείο αυτό 
θα αναφερθούµε µε συντοµία στην επίδραση της ΣΣΤΕΘ στα υψόµετρα των αλτιµετρικών 
δορυφόρων. Όπως αναφέρθηκε και στο 4ο Κεφάλαιο είναι απολύτως απαραίτητο οι αλτιµε-
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τρικές παρατηρήσεις να αναχθούν από την επιφάνεια της θάλασσας στην συνοριακή επιφά-
νεια του γεωειδούς προκειµένου να καταλήξουµε σε αξιόπιστα αποτελέσµατα. Η αναγωγή 
αυτή έχει νόηµα είτε βρισκόµαστε σε ανοιχτούς ωκεανούς είτε σε κλειστές θάλασσες όπως η 
Μεσόγειος. Το πρόβληµα όµως µε την εφαρµογή που παρουσιάζεται στην παρούσα διατριβή 
είναι ότι τα διαθέσιµα µοντέλα της ΣΣΤΕΘ είναι ακατάλληλα για την περιοχή της Μεσογείου. 
Σαν ένα πρώτο παράδειγµα δίνονται οι διαφορές µεταξύ πέντε παγκόσµιων µοντέλων της 
ΣΣΤΕΘ που χρησιµοποιούνται ευρέως και δίνονται όλα σαν αναπτύξεις της ΣΣΤΕΘ σε σφαι-
ρικές αρµονικές. Έτσι χρησιµοποιήθηκαν τα µοντέλα βαθµών ανάπτυξης nmax=15 και 20 που 
βασίζονται στην ΣΣΤΕΘ του Levitus και προσδιορίστηκαν από τον Engelis (1984, 1985) 
(LEV15 και LEV20 αντίστοιχα στον Πίνακα 5.14). Μια άλλη λύση είναι αυτή που υπολογί-
στηκε από τον Engelis (1983) και βασίστηκε σε δεδοµένα του δορυφόρου SEASAT δίνοντας 
ένα µοντέλο της ΣΣΤΕΘ (OSU83) µε βαθµό ανάπτυξης nmax=60. Τέλος ελέγχθηκαν δύο ακό-
µη µοντέλα το EGM96 που προέκυψε κατά τον προσδιορισµό του γεωδυναµικού µοντέλου 
EGM96 και παρουσιάζει βαθµό ανάπτυξης nmax=20 (Lemoine et al 1997) και το µοντέλο 
POCM-4 που υπολογίστηκε από τους Pavlis et al. (1998) µε βαθµό ανάπτυξης nmax=30 και 
βασίστηκε σε δεδοµένα ενός µοντέλου ωκεάνιας κυκλοφορίας και αλτιµετρικές παρατηρή-
σεις των δορυφόρων SEASAT, ERS1 και GEOSAT. Στον Πίνακα 5.14 δίνονται οι διαφορές 
µεταξύ των µοντέλων αυτών για ολόκληρη τη λεκάνη της Μεσογείου ενώ στο Σχ. 5.23 δίνο-
νται οι διαφορές µεταξύ των µοντέλων EGM96 και POCM-4. Τόσο από τον Πίνακα 5.14 όσο 
και από το Σχήµα 5.23 φαίνεται ότι οι διαφορές µεταξύ των µοντέλων για την περιοχή της 
Μεσογείου αλλά και την περιοχή µελέτης είναι πολύ µεγάλες και µεγαλύτερες από το µέγε-
θος της ίδιας της ΣΣΤΕΘ. Έτσι καταλήξαµε στο συµπέρασµα ότι η αναγωγή των αλτιµετρι-
κών παρατηρήσεων από την επιφάνεια της θάλασσας στο γεωειδές µε ένα τέτοιο µοντέλο θα 
εισήγαγε ανεπιθύµητα και µη απαραίτητα σφάλµατα στην τελική λύση του γεωειδούς. Άλλω-
στε ένας από τους σκοπούς της παρούσας διατριβής είναι και ο προσδιορισµός της ΣΣΤΕΘ 
στην περιοχή µελέτης ακριβώς λόγω της ανυπαρξίας αξιόλογων µοντέλων.  

Πίνακας 5.14: Στατιστικά χαρακτηριστικά των παγκόσµιων µοντέλων ΣΣΤΕΘ στην περιοχή µελέτης. [m] 

ΜΟΝΤΕΛΟ max min mean std 

EGM96-LEV15 0.051 -0.656 -0.348 ±0.207 
EGM96-LEV20 0.045 -0.628 -0.348 ±0.206 

EGM96-OSU83 0.650 -0.860 -0.040 ±0.390 

EGM96-POCM-4 -0.160 -0.746 -0.527 ±0.149 

 
Σχήµα 5.23: ∆ιαφορές µεταξύ των µοντέλων ΣΣΤΕΘ EGM96 και POCM-4. 
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Ένας επιπλέον έλεγχος για την αξιολόγηση των µοντέλων της ΣΣΤΕΘ ήταν και η φασµατική 
τους ανάλυση, ώστε να προσδιοριστεί η ισχύς του σήµατός τους. Στο Σχ. 5.24 δίνεται η φα-
σµατική ανάλυση όλων των µοντέλων ΣΣΤΕΘ τόσο κατά βαθµό όσο και αθροιστικά. Από το 
σχήµα αυτό προκύπτει ότι όλα τα µοντέλα περιέχουν σχεδόν το 98% του σήµατός τους µέχρι 
βαθµό n=6, δηλαδή για µήκη κύµατος περίπου 3300 km. Μόνη διαφορά αποτελεί το µοντέλο 
OSU83 που περιλαµβάνει µέχρι και βαθµό ανάπτυξης n=20 (περίπου 990 km) το 96% του 
σήµατός του. Γίνεται εποµένως εύκολα αντιληπτό ότι, τέτοια µοντέλα είναι κατάλληλα µόνο 
για καθαρά ωκεάνιες περιοχές και όχι για κλειστές θάλασσες όπως η Μεσόγειος. Η ανάλυση 
αυτή επιβεβαίωσε την παραπάνω απόφαση να µην διορθωθούν τα υψόµετρα της επιφάνειας 
της θάλασσας για την ΣΣΤΕΘ αναγνωρίζοντας ότι έτσι εισάγεται µια διαφορά της τάξης των 
10-15 cm περίπου στις αποχές µεταξύ του αλτιµετρικού και βαρυτηµετρικού γεωειδούς. Προ-
τιµήθηκε όµως η λύση αυτή από το να εισαχθούν µεγάλα σφάλµατα στα τελικά εκτιµώµενα 
υψόµετρα του αλτιµετρικού γεωειδούς που από τα παραπάνω παραδείγµατα φαίνεται ότι, 
φτάνουν και ξεπερνούν τα 70 cm (βλ. Σχ. 5.23). Τονίζεται και πάλι όµως ότι η αναγωγή των 
αλτιµετρικών παρατηρήσεων στο γεωειδές είναι επιβεβληµένη για τον βέλτιστο προσδιορι-
σµό του γεωειδούς. Σε αυτή την κατεύθυνση θα συµβάλλει και το µοντέλο της ΣΣΤΕΘ που 
υπολογίζεται στην παρούσα διατριβή, ώστε σε µελλοντικές εργασίες να είναι δυνατή η ανα-
γωγή των αλτιµετρικών παρατηρήσεων στο γεωειδές.  
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Σχήµα 5.24: Φασµατική ανάλυση των παγκόσµιων µοντέλων ΣΣΤΕΘ. 

Επιστρέφοντας στον υπολογισµό του αλτιµετρικού γεωειδούς, το επόµενο βήµα ήταν η δηµι-
ουργία πλέγµατος από τα υπολειπόµενα υψόµετρα του γεωειδούς που δηµιουργήθηκε προη-
γουµένως. Για την δηµιουργία του πλέγµατος διακριτικής ικανότητας 1′×1′ χρησιµοποιήθηκε 
και πάλι ο αλγόριθµος της σηµειακής προσαρµογής, οπότε υπολογίστηκε και πάλι η εµπειρι-
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κή συνάρτηση συµµεταβλητότητας των υπολειπόµενων υψοµέτρων του γεωειδούς και προ-
σαρµόστηκε σε αυτή το µοντέλο των Tscherning and Rapp για τον υπολογισµό του συντελε-
στή κλίµακας και της ακτίνας της σφαίρας του Bjerhammar. Η εµπειρική συνάρτηση συµµε-
ταβλητότητας και το αναλυτικό µοντέλο δίνονται στο Σχ. 5.25 ενώ τα στατιστικά χαρακτηρι-
στικά του πλέγµατος των υπολειπόµενων αλτιµετρικών υψοµέτρων του γεωειδούς που προέ-
κυψαν φαίνονται στον Πίνακα 5.15 και στο Σχ. 5.26. Από το Σχ. 5.26 φαίνεται πολύ έντονη η 
επίδραση του θορύβου στα αλτιµετρικά δεδοµένα, γεγονός που οφείλεται στην επίδραση 
χρονικά µεταβαλλόµενων επιδράσεων της θάλασσας. Προκειµένου να αποµακρυνθεί µέρος 
του θορύβου αυτού εφαρµόστηκε το χαµηλοπερατό φίλτρο Wiener που περιγράφηκε στο 4ο 
Κεφάλαιο (βλ. Εξ. 4.72).  Η διαδικασία προσδιορισµού της συχνότητας αποκοπής είναι ε-
µπειρική και βασίζεται στο κριτήριο της µέγιστης µείωσης του θορύβου µε ελάχιστη απώλεια 
σήµατος. Πέραν αυτού του κριτηρίου, για κάθε µια συχνότητα αποκοπής που ελέγχθηκε υπο-
λογίστηκε και µια τελική λύση γεωειδούς η οποία συγκρίθηκε µε τα ενοποιηµένα δεδοµένα 
του T/P, ώστε να χρησιµοποιηθεί η λύση εκείνη που έδινε τις µικρότερες διαφορές. Στα πλαί-
σια αυτά, πραγµατοποιήθηκαν πειράµατα µε συχνότητες αποκοπής που αντιστοιχούν σε µήκη 
κύµατος 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14 και 16 km και τελικά επιλέχθηκε συχνότητα αποκοπής 
που αντιστοιχεί σε µήκος κύµατος 6 km, γιατί έδινε την µεγαλύτερη µείωση θορύβου µε τις 
µικρότερες απώλειες σήµατος και ταυτόχρονα τις µικρότερες διαφορές µε τον T/P. Χαµηλό-
τερες συχνότητες αποκοπής (δηλαδή µεγαλύτερα µήκη κύµατος) αποµάκρυναν µεγάλο µέρος 
του σήµατος. Πρέπει επίσης να τονιστεί ότι αν επιλεγόταν µικρότερες συχνότητες για το φίλ-
τρο, τότε θα αποµακρυνόταν και µεγάλο µέρος της ΧΜΤΕΘ για την οποία γίνεται προσπά-
θεια υπολογισµού στο 6ο Κεφάλαιο. Τα τελικά υπολειπόµενα αλτιµετρικά υψόµετρα του γεω-
ειδούς, µετά την εφαρµογή του φίλτρου δίνονται στον Πίνακα 5.15 και στο Σχ. 5.26. Συγκρί-
νοντας το πεδίο πριν και µετά την αποµάκρυνση κάποιων πολύ υψηλών συχνοτήτων διακρί-
νεται η µεγάλη βελτίωση που επιτυγχάνεται αφού το µεγαλύτερο µέρος του θορύβου αποµα-
κρύνεται.  

 
Σχήµα 5.25: Εµπειρική (αριστερά) και αναλυτική (δεξιά) συνάρτηση συµµεταβλητότητας υπολειπόµενων υψο-

µέτρων του γεωειδούς για τη δηµιουργία πλέγµατος.  

Τελικό βήµα για τον υπολογισµό του τελικού πλέγµατος διακριτικής ικανότητας 1′×′1 των 
αλτιµετρικών υψοµέτρων του γεωειδούς ήταν η επαναφορά των τοπογραφικών επιδράσεων 
και της συνεισφοράς του γεωδυναµικού µοντέλου. Τα τελικά αλτιµετρικά υψόµετρα του γεω-
ειδούς δίνονται στον Πίνακα 5.15 (τελευταία γραµµή) και το τελικό µοντέλο στο Σχ. 5.27. 
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Πίνακας 5.15: Στατιστικά χαρακτηριστικά του πλέγµατος 1′×1′ των υπολειπόµενων υψοµέτρων του γεωειδούς 
πριν και µετά την εφαρµογή του χαµηλοπερατού φίλτρου . [m] 

ΜΟΝΤΕΛΟ max min mean rms std 

Νres 0.983 -1.694 -0.121 0.366 ±0.345 

Νres (ωc=6 km) 1.171 -1.375  0.052 0.345 ±0.341 

Ν
alt 40.206 1.057 21.376       23.808      ±10.484 

 

 
Σχήµα 5.26: Το πεδίο των υπολειπόµενων υψοµέτρων του γεωειδούς πριν (επάνω) και µετά (κάτω) την εφαρ-

µογή του χαµηλοπερατού φίλτρου.  

5.4.3 Προσδιορισµός λύσεων συνδυασµού για το γεωειδές  

Επόµενο και τελικό βήµα στον προσδιορισµό µοντέλων του γεωειδούς ήταν ο προσδιορισµός 
λύσεων συνδυασµού µε τη µέθοδο της σηµειακής προσαρµογής και των συστηµάτων εισό-
δου-εξόδου. Σαν σήµατα εισόδου στην λύση συνδυασµού µε τα συστήµατα εισόδου-εξόδου 
χρησιµοποιούνται τα υπολειπόµενα υψόµετρα της βαρυτηµετρικής και αλτιµετρικής λύσης 
του γεωειδούς για την περιοχή µελέτης. Επειδή οι συναρτήσεις πυκνότητας φάσµατος του 
θορύβου των σηµάτων εισόδου δεν είναι γνωστές, έγινε προσοµοίωση του θορύβου θεωρώ-
ντας ότι αυτός ακολουθεί την κανονική κατανοµή µε { }E n 0= . Τα πεδία τυχαίου θορύβου 
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Σχήµα 5.27: Το τελικό αλτιµετρικό µοντέλο του γεωειδούς. 

δηµιουργήθηκαν µε την βιβλιοθήκη παραγωγής τυχαίων αριθµών του Matlab® ενώ θεωρή-
θηκε ότι η µεταβλητότητα του πεδίου του θορύβου για κάθε σήµα εισόδου είναι ίση µε την 
τυπική απόκλιση των διαφορών κάθε λύσης µε τα δεδοµένα του T/P (βλ. επόµενη παράγρα-
φο). Έτσι για την αλτιµετρική λύση χρησιµοποιήθηκε τιµή µεταβλητότητας ίση µε ±7.6 cm 
ενώ η αντίστοιχη τιµή για τον θόρυβο του βαρυτηµετρικού γεωειδούς ήταν ±12.3 cm. Από 
τον συνδυασµό προέκυψαν υπολειπόµενα συνδυασµένα υψόµετρα του γεωειδούς, και η τελι-
κή λύση υπολογίστηκε µε την επαναφορά των τοπογραφικών/βαθυµετρικών επιδράσεων και 
της συνεισφοράς του γεωδυναµικού µοντέλου EGM96. Επειδή η αρχική περιοχή µελέτης ή-
ταν πολύ µεγάλη και ο συνολικό αριθµός των υπολειπόµενων υψοµέτρων του γεωειδούς για 
κάθε σήµα εισόδου ήταν 144481 παρατηρήσεις (συνολικά δηλαδή 288962 παρατηρήσεις), η 
τελική λύση συνδυασµού µε τη θεωρία των συστηµάτων εισόδου εξόδου περιορίστηκε για 
ένα εσωτερικό παράθυρο της περιοχής µελέτης. Τα στατιστικά χαρακτηριστικά του τελικού 
µοντέλου συνδυασµού δίνονται στον Πίνακα 5.16 και το γεωειδές συνδυασµού παρουσιάζε-
ται στο Σχ. 5.28.  

Πίνακας 5.16: Στατιστικά χαρακτηριστικά των τελικών λύσεων συνδυασµού για το γεωειδούς µε τις µεθόδους 
των συστηµάτων εισόδου-εξόδου και της σηµειακής προσαρµογής. [m] 

ΜΟΝΤΕΛΟ max min mean rms std 

Ν
comb IOST

 37.733 6.168 22.899 24.651 ±9.127 

Ν
comb LSC 25.038 9.857 16.867 17.324 ±3.951 

Ν
err LSC (cm)    1.60   0.40   0.529   0.551 ±0.153 

Το τελευταίο µοντέλο που προσδιορίστηκε στην παρούσα διατριβή ήταν ένα µοντέλο συνδυ-
ασµού µε τη µέθοδο της σηµειακής προσαρµογής όπου χρησιµοποιήθηκαν ως δεδοµένα εισό-
δου οι υπολειπόµενες ανωµαλίες βαρύτητας και τα υπολειπόµενα υψόµετρα του γεωειδούς. 
Αν στα συστήµατα εισόδου-εξόδου το µέγεθος των παρατηρήσεων δηµιουργεί κάποια µικρά 
προβλήµατα (κάτι που οφείλεται αποκλειστικά στον υπολογιστή που έγιναν τα πειράµατα 
αφού µε µικρή αύξηση της µνήµης θα µπορούσε να είχε υπολογιστεί ολόκληρη η περιοχή µε-
λέτης), στην περίπτωση της σηµειακής προσαρµογής τα προβλήµατα αυτά είναι ανυπέρβλη- 
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Σχήµα 5.28: Το τελικό συνδυασµένο µοντέλο του γεωειδούς από τη θεωρία των συστηµάτων εισόδου εξόδου. 

τα. Ενδεικτικά θα αναφερθεί ότι για να γίνει ο υπολογισµός του µοντέλου συνδυασµού µε 
σηµειακή προσαρµογή για το σύνολο των δεδοµένων εισόδου θα έπρεπε να δηµιουργηθούν 
πίνακες διαστάσεων 290000×290000 για τον πίνακα συµµεταβλητοτήτων και τον πίνακα θο-
ρύβου των δεδοµένων εισόδου. Για να γίνουν αντιστροφές µε έναν τέτοιο πίνακα θα απαιτού-
νταν ~670 GB µνήµης. Έτσι, ο υπολογισµός περιορίστηκε σε ένα παράθυρο 1ο×1ο 

γύρω από 
τη νήσο Γαύδο, επειδή εκεί υπήρχαν διαθέσιµες παρατηρήσεις GPS/γεωµετρικής χωροστάθ-
µησης και θα µπορούσε να γίνει ένας στοιχειώδης έλεγχος της λύσης. Για τον προσδιορισµό 
των τελικών υψοµέτρων συνδυασµού µε σηµειακή προσαρµογή υπολογίστηκε η εµπειρική 
συνάρτηση συµµεταβλητότητας των υπολειπόµενων ανωµαλιών βαρύτητας, προσαρµόστηκε 
το µοντέλο των Tscherning and Rapp και υπολογίστηκε το αναλυτικό µοντέλο για τη συνάρ-
τηση συµµεταβλητότητας των ανωµαλιών βαρύτητας, τη συνάρτηση συµµεταβλητότητας των 
υψοµέτρων του γεωειδούς και τη συνάρτηση δια-συµµεταβλητότητας ανωµαλιών βαρύτητας 
και υψοµέτρων του γεωειδούς. Στα τελικά υπολειπόµενα υψόµετρα του γεωειδούς που προ-
κύπτουν, επαναφέρεται η επίδραση της τοπογραφίας και η συνεισφορά του γεωδυναµικού 
µοντέλου, ώστε να προκύψει το τελικό µοντέλο γεωειδούς µε τα στατιστικά χαρακτηριστικά 
που φαίνονται στον Πίνακα 5.16. Το τελικό µοντέλο δίνεται στο Σχ. 5.29 µαζί µε τα τελικά 
σφάλµατα πρόγνωσης. Η τελική ακρίβεια πρόγνωσης του µοντέλου συνδυασµού από σηµει-
ακή προσαρµογή, που παρουσιάζει διακύµανση από 0.40 έως 1.6 cm κρίνεται ως πολύ ικανο-
ποιητική. 

5.5 Αξιολόγηση µοντέλων γεωειδούς 

Η αξιολόγηση των µοντέλων του γεωειδούς που παρουσιάστηκαν προηγουµένως πραγµατο-
ποιήθηκε µε συγκρίσεις τους µε τα ενοποιηµένα δεδοµένα δέκα ετών του δορυφόρου T/P. Για 
την αποµάκρυνση συστηµατικών σφαλµάτων, στις διαφορές που προκύπτουν προσαρµόστη-
καν διάφορες παραµετρικές επιφάνειες, και τελικά καταλήξαµε στο πολυώνυµο 3ου βαθµού 
αφού προσέφερε τις µικρότερες διαφορές µετά την προσαρµογή. Τα αποτελέσµατα των συ-
γκρίσεων των µοντέλων γεωειδούς µε τον T/P δίνονται στον Πίνακα 5.17, από όπου προκύ-
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Σχήµα 5.29: Το τελικό συνδυασµένο µοντέλο του γεωειδούς από σηµειακή προσαρµογή (αριστερά) και τα 

σφάλµατα πρόγνωσης (δεξιά). 

πτει ότι η καλύτερη ακρίβεια επιτυγχάνεται µε την αλτιµετρική λύση του γεωειδούς και φτά-
νει τα ±7.6 cm, ενώ η αντίστοιχη για το βαρυτηµετρικό µοντέλο είναι ±12.3 cm. Το µοντέλο 
συνδυασµού που προέκυψε µε τα συστήµατα εισόδου-εξόδου δίνει ακρίβεια, όπως αναµενό-
ταν άλλωστε, της τάξης των ±10.8 cm ανάµεσα δηλαδή στις ακρίβειες των δύο προηγούµε-
νων λύσεων. Η ακρίβεια του αλτιµετρικού µοντέλου µπορεί να θεωρηθεί ότι εξαντλεί τις δυ-
νατότητες των αλτιµετρικών παρατηρήσεων αφού ο θόρυβος των δεδοµένων του δορυφόρου 
GEOSAT είναι στο επίπεδο των 4-5 cm. Επίσης ο θόρυβος των δεδοµένων του T/P είναι ~±2 
cm, οπότε η εκτιµώµενη ακρίβεια είναι ίσως η βέλτιστη δυνατή. Για το βαρυτηµετρικό γεω-
ειδές, η ακρίβεια των ±12.3 cm είναι κατά τάξεις καλύτερη από αυτήν που έχει επιτευχθεί σε 
προγενέστερες εργασίες στην περιοχή µελέτης. Ενδεικτικά αξίζει να αναφερθεί ότι η βαρυτη-
µετρική λύση του γεωειδούς για µια περιοχή λίγο µικρότερη από αυτήν της παρούσας εργα-
σίας είχε ακρίβεια ±37.8 cm (Andritsanos et al. 2001) ενώ µια άλλη βαρυτηµετρική λύση είχε 
ακρίβεια ±20 cm (Vergos et al. 2002). Γίνεται κατανοητό εποµένως ότι, η ακρίβεια των ±12.3 
cm κρίνεται πολύ ικανοποιητική. Αν µάλιστα ληφθεί υπόψη ότι στο ενοποιηµένα δεδοµένα 
του T/P περιλαµβάνεται και η ΣΣΤΕΘ, τότε µπορούµε να µιλήσουµε για µια ακρίβεια καλύ-
τερη των 10 cm για τη βαρυτηµετρική λύση του γεωειδούς. Η λύση συνδυασµού µε MI-
MOST δίνει ακρίβειες µεταξύ των δύο µεµονωµένων λύσεων και συνδυάζει τα πλεονεκτήµα-
τα και της βαρυτηµετρικής λύσης και της αλτιµετρικής. Έτσι, προσφέρει τη δυνατότητα για 
τον προσδιορισµό υψοµέτρων του γεωειδούς στις ηπειρωτικές περιοχές και κοντά στην ακτο-
γραµµή που δεν υπάρχει για τα αλτιµετρικά µοντέλα, ενώ παρουσιάζει σηµαντικά καλύτερη 
ακρίβεια από το βαρυτηµετρικό γεωειδές. Στον Πίνακα 5.17 δεν δίνονται στατιστικά στοιχεία 
από την σύγκριση της λύσης συνδυασµού µε σηµειακή προσαρµογή και τα δεδοµένα του T/P 
επειδή η περιοχή στην οποία αναφέρεται είναι πολύ µικρή και περιλαµβάνει µικρό αριθµό 
ενοποιηµένων υψοµέτρων του T/P. Στο Σχ. 5.30 δίνονται οι διαφορές ανάµεσα στα δεδοµένα 
του δορυφόρου T/P και το βαρυτηµετρικό, αλτιµετρικό και το γεωειδές συνδυασµού µε MI-
MOST.  

Ένας επιπλέον έλεγχος που πραγµατοποιήθηκε για την αξιολόγηση της λύσης συνδυασµού 
του γεωειδούς από MIMOST στην περιοχή µελέτης, ήταν µε σύγκριση µε υψόµετρα της επι-
φάνειας της θάλασσας που προέκυψαν από µετρήσεις µε ειδικούς πλωτήρες. Τα δεδοµένα 
αυτά συλλέχθηκαν από την ερευνητική οµάδα του Τεχνικού Πανεπιστηµίου της Ζυρίχης 
(ETHZ) στα πλαίσια του ερευνητικού προγράµµατος GAVDOS (http://www.gavdos.tuc.gr). 
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Πίνακας 5.17: ∆ιαφορές µεταξύ των µοντέλων γεωειδούς και των δεδοµένων του T/P. [m] 

ΜΟΝΤΕΛΟ max min mean rms std 

T/P – Νgr
 -0.430 0.510 0.000 0.153 ±0.123 

T/P – Νalt -0.321 0.525 0.000 0.086 ±0.076 
T/P – Νcomb IOST -0.311 0.445 0.000 0.138 ±0.108 

SSHbuoy – Νcomb IOST -0.690 0.250       -0.079 0.192 ±0.173 

 

 
Σχήµα 5.30: ∆ιαφορές ανάµεσα στα δεδοµένα του T/P και το βαρυτηµετρικό (επάνω), αλτιµετρικό (κάτω αρι-

στερά) και συνδυασµένο µε MIMOST (κάτω δεξιά) γεωειδές. 

Οι παρατηρήσεις µε πλωτήρες ήταν συνολικά 153 και η σύγκριση της λύσης συνδυασµού µε 
αυτές φαίνεται στον Πίνακα 5.17 (τελευταία σειρά) και παρουσιάζονται στο Σχ. 5.31. Από τα 
αποτελέσµατα της σύγκρισης, και δεδοµένου ότι οι παρατηρήσεις µε πλωτήρες αναφέρονται 
στην στιγµιαία επιφάνεια της θάλασσας, προκύπτει ότι υπάρχει σχετικά καλή συµφωνία, η 
οποία θα µπορούσε να βελτιωθεί εάν τόσο στις παρατηρήσεις µε πλωτήρες όσο και στα µο-
ντέλα γεωειδούς είχε πραγµατοποιηθεί καλύτερη προσέγγιση της ΣΣΤΕΘ και των χρονικά 
µεταβαλλόµενων επιδράσεων της θάλασσας. Από το Σχ. 5.31 προκύπτει, ότι το σύνολο των 
διαφορών είναι σχετικά µικρό, ενώ οι µεγαλύτερες διαφορές εντοπίζονται κοντά στον κόλπο 
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της Αγ. Γαλήνης (κόκκινος κύκλος) όπου υπάρχουν διαφορές της τάξης του 1 m για είκοσι 
επτά (27) σηµεία παρατήρησης µε πλωτήρες. Αν αποµακρυνθούν τα σηµεία αυτά, τότε η τυ-
πική απόκλιση των διαφορών είναι την τάξης των ±12.9 cm.  

 
Σχήµα 5.31: ∆ιαφορές ανάµεσα στις παρατηρήσεις µε buoys και στο συνδυασµένο µε MIMOST γεωειδές. 

Ένας τελικός έλεγχος για την ακρίβεια των τελικών λύσεων για το γεωειδές πραγµατοποιή-
θηκε µέσω σύγκρισης µε δεδοµένα GPS/Γεωµετρικής χωροστάθµησης σε δύο σταθµούς στην 
νήσο Γαύδο. Υπήρχαν διαθέσιµα τρία σηµεία µε υψόµετρα του γεωειδούς από 
GPS/Γεωµετρική χωροστάθµηση, τα KARAVE, GVR8, GVD0, και GVD5 (βλ. Σχ. 5.32). 
Στο σηµείο KARAVE είναι εγκατεστηµένος ο παλιρροιογράφος της νήσου Γαύδος. Στον Πί-
νακα 5.18 παρουσιάζονται τα στατιστικά στοιχεία των υψοµέτρων του γεωειδούς από 
GPS/Γεωµετρική χωροστάθµηση και από τις λύσεις που υπολογίστηκαν στην παρούσα δια-
τριβή. Από τον Πίνακα 5.18 προκύπτει ότι οι διαφορές είναι πολύ µικρές (2-16 cm) και στην 
περίπτωση που υπήρχαν διαθέσιµα περισσότερα δεδοµένα GPS/Γεωµετρικής χωροστάθµη-
σης, ώστε να χρησιµοποιηθεί κάποιο παραµετρικό µοντέλο διόρθωσης, τότε η συµφωνία που 
θα προέκυπτε θα ήταν στο επίπεδο των λίγων cm. Ένα σηµαντικό στοιχείο που προκύπτει 
από τον Πίνακα αυτό είναι η συµφωνία ανάµεσα στα µοντέλα γεωειδούς που έχουν προσδιο-
ριστεί και η οποία κυµαίνεται από µερικά mm µέχρι 3 cm στην χειρότερη περίπτωση. Στον 
Πίνακα 5.18 έγινε πρόγνωση υψοµέτρων του γεωειδούς από το αλτιµετρικό µοντέλο µόνο 
στο σηµείο KARAVE επειδή οι υπόλοιποι σταθµοί ήταν στην ξηρά.  

Πίνακας 5.18: Υψόµετρα γεωειδούς από GPS/Γεωµετρική Χωροστάθµηση, το βαρυτηµετρικό, αλτιµετρικό, 
συνδυασµένο µε MIMOST και µε LSC µοντέλα και διαφορές. [m] 

ΜΟΝΤΕΛΟ GPS Ngr Nalt Ncomb IOST Ncomb LSC 

GVR8 16.622 16.698 (7.6) --------- 16.693 (7.1) 16.686 (6.4) 

GVD0 16.457 16.598 (14.1) --------- 16.592 (13.5) 16.582 (12.5) 

GVD5 16.591 16.750 (15.9) --------- 16.745 (15.4) 16.731 (14.0) 

KARAVE 16.758 16.700 (-5.8) 16.700 (-5.8) 16.698 (-6.0) 16.729 (-2.9) 
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Σχήµα 5.32: Τα σηµεία µε δεδοµένα GPS/Γεωµετρικής Χωροστάθµησης στη Γαύδο. 

5.6 Προσδιορισµός τοπογραφίας επιφάνειας της θάλασσας, ωκεάνιας κυκλοφορίας 

και αξιολόγηση 

Έχοντας προσδιορίσει µια βαρυτηµετρική και µια αλτιµετρική λύση για το γεωειδές, υπάρχει 
η δυνατότητα προσδιορισµού ενός µοντέλου της ΣΣΤΕΘ από τον συνδυασµό των δύο γεωει-
δών. Η µεθοδολογία που ακολουθήθηκε έχει περιγραφεί στο 4ο Κεφάλαιο και βασίζεται στην 
απλή σχέση που συνδέει τους τρεις τύπους υψοµέτρων. ∆ηλαδή ότι η ΣΣΤΕΘ προκύπτει ως η 
διαφορά των βαρυτηµετρικών από τα αλτιµετρικά υψόµετρα του γεωειδούς.  

Στον Πίνακα 5.19 δίνονται οι διαφορές ανάµεσα στα δύο µοντέλα του γεωειδούς, που αποτε-
λούν µια πρώτη εκτίµηση της ΣΣΤΕΘ. Από το µοντέλο αυτό υπολογίστηκαν βάσει της θεω-
ρίας της γεωστροφικής ροής οι συνιστώσες της ταχύτητας των γεωστροφικών ρευµάτων us 

και vs και το συνολικό πεδίο ταχυτήτων (vel στον Πίνακα 5.19). Στο Σχ. 5.33 δίνεται το πεδίο 
της ΣΣΤΕΘ που υπολογίστηκε και οι συνιστώσες των ταχυτήτων των ρευµάτων. Από τα 
στοιχεία του Πίνακα 5.19 προκύπτει ότι το µοντέλο που προσδιορίζεται, περιέχει πολύ µεγά-
λα σφάλµατα, αφού τιµές της ΣΣΤΕΘ της τάξης των 2.2 m δεν είναι ρεαλιστικές για την πε-
ριοχή της Μεσογείου. Το ίδιο ισχύει φυσικά και για τις συνιστώσες των γεωστροφικών ταχυ-
τήτων που παρουσιάζουν τιµές της τάξης των 14 m/s (~50 km/h), που είναι εξαιρετικά µεγά-
λες. Αυτά τα συµπεράσµατα επιβεβαιώνονται και από το Σχ. 5.33, όπου φαίνεται ότι υπάρ-
χουν πολύ µεγάλες τιµές της ΣΣΤΕΘ (κόκκινος κύκλος) ενώ οι ταχύτητες εκτός των µεγάλων 
τιµών παρουσιάζουν και πολύ έντονο θόρυβο. Αυτό βέβαια είναι αναµενόµενο, καθώς τα πε-
δία που συνδυάστηκαν έχουν διακριτική ικανότητα 1′ και εξαιτίας του φιλτραρίσµατος των 
αλτιµετρικών υψοµέτρων του γεωειδούς τα τελικά υψόµετρα περιέχουν όλες τις ωκεάνιες ε-
πιδράσεις µε µήκος κύµατος µεγαλύτερο των 6 km.  

Πίνακας 5.19: Αρχική εκτίµηση της ΣΣΤΕΘ από την διαφορά του αλτιµετρικού µε το βαρυτηµετρικό γεωειδές 
και οι προσδιοριζόµενες ταχύτητες ροής. [m] 

 max min mean rms std 

ς
c init   2.177   -1.112   0.244  0.396  ±0.326 

us init (m/s) 13.801 -14.454 -0.007 1.373 ±1.373 
vs init (m/s) 11.859 -17.516 -0.031 1.447 ±1.447 

velinit (m/s) 17.526     0.000  1.074 2.341  ±1.635 
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Σχήµα 5.33: Το αρχικό µοντέλο ΣΣΤΕΘ (επάνω) και οι συνιστώσες της ταχύτητας των θαλάσσιων ρευµάτων us 

(κάτω αριστερά) και vs (κάτω δεξιά). 

Έτσι, στο πεδίο της ΣΣΤΕΘ που προέκυψε πραγµατοποιήθηκε περαιτέρω επεξεργασία σε δυο 
στάδια. Αρχικά πραγµατοποιήθηκε ένα πείραµα 3rms προκειµένου να αποµακρυνθούν οι πα-
ρατηρήσεις που περιέχουν χονδροειδή σφάλµατα. Στη συνέχεια στο πεδίο που προέκυψε ε-
φαρµόστηκε το ίδιο χαµηλοπερατό φίλτρο Wiener που χρησιµοποιήθηκε στα υψόµετρα του 
γεωειδούς, προκειµένου να αποµακρυνθεί ο θόρυβος, παρατηρήσεις δηλαδή πολύ µικρού µή-
κους κύµατος που οφείλονται στην κατάσταση της θάλασσας και στις παροδικές µεταβολές 
της. Στον Πίνακα 5.20 συνοψίζονται τα αποτελέσµατα για το µοντέλο της ΣΣΤΕΘ µετά το 
πείραµα 3rms. Στα δεδοµένα αυτά πραγµατοποιήθηκε ο εµπειρικός προσδιορισµός της βέλτι-
στης συχνότητας αποκοπής κατά το φιλτράρισµα των δεδοµένων, όπου και πάλι στόχος ήταν 
η µέγιστη µείωση του θορύβου µε την µικρότερη απώλεια σήµατος. Ελέγχθηκαν και πάλι 
πολλές συχνότητες που ανταποκρίνονταν σε µήκη κύµατος από 20 km έως 200 km και τελικά 
επιλέχθηκε ένα µήκος κύµατος 100 km επειδή µείωνε σε ικανοποιητικό βαθµό των θόρυβο 
του πεδίου µε µικρή απώλεια σήµατος. Όπως και στην περίπτωση του αλτιµετρικού γεωει-
δούς, όλες οι λύσεις για την ΣΣΤΕΘ που προέκυπταν για κάθε µια συχνότητα αποκοπής συ-
γκρινόταν µε ένα ωκεανογραφικό µοντέλο της ΣΣΤΕΘ που ήταν διαθέσιµο για την περιοχή 
µελέτης. Το µοντέλο αυτό, που θα συµβολίζεται στο εξής µε ςc ocean, υπολογίστηκε από τους 
Rio et al (2004) µε συνδυασµό τοπικών ωκεανογραφικών παρατηρήσεων και δεδοµένων δο-
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ρυφορικής αλτιµετρίας. Από τις συγκρίσεις αυτές διαπιστώθηκε ότι το µοντέλο της ΣΣΤΕΘ 
που προέκυψε µε συχνότητα αποκοπής που αντιστοιχεί σε µήκος κύµατος 100 km έδωσε τις 
µικρότερες διαφορές. Στον Πίνακα 5.20 παρουσιάζονται τα στατιστικά χαρακτηριστικά του 
τελικού µοντέλου της ΣΣΤΕΘ καθώς και τα αποτελέσµατα της σύγκρισής του µε το ωκεανο-
γραφικό µοντέλο πριν και µετά την ελαχιστοποίηση των διαφορών µε ένα πολυωνυµικό µο-
ντέλο τρίτου βαθµού (περισσότερα για την επιλογή του συγκεκριµένου µοντέλου στο Κεφά-
λαιο 6). Στο Σχ. 5.34 παρουσιάζεται το τελικό µοντέλο της ΣΣΤΕΘ και οι διαφορές του µε 
την ωκεανογραφική λύση των Rio et al. (2004). Τόσο από το Σχ. 5.34, όσο και από τις διαφο-
ρές που δίνονται στον Πίνακα 5.20 προκύπτει ότι η τελική λύση της ΣΣΤΕΘ παρουσιάζει πο-
λύ µικρές διαφορές µε το ωκεανογραφικό µοντέλο οι οποίες είναι µεταξύ -5 και +5 cm. Οι 
µεγαλύτερες διαφορές εντοπίζονται κοντά στις ακτές, κάτι αναµενόµενο άλλωστε, αφού εκεί 
εντοπίζονται και οι κύριες διαφορές ανάµεσα στο αλτιµετρικό και το βαρυτηµετρικό γεωει-
δές. Προκύπτει συνεπώς ότι το µοντέλο της ΣΣΤΕΘ που υπολογίστηκε, είναι πολύ αξιόπιστο 
για την περιοχή µελέτης και αναπαριστά το πεδίο της ΣΣΤΕΘ για µήκη κύµατος µέχρι 100 
km (βαθµός ανάπτυξης n=360). Προσφέρει λοιπόν µια πολύτιµη τοπική λύση, που µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί για την αναγωγή αλτιµετρικών παρατηρήσεων από την επιφάνεια της θάλασ-
σας στο γεωειδές και για την αναγωγή ελευθέρου αέρα παρατηρήσεων θαλάσσιας βαρυτηµε-
τρίας. Από το τελικό αυτό µοντέλο της ΣΣΤΕΘ, υπολογίστηκαν οι συνιστώσες της ταχύτητας 
των ρευµάτων και το συνολικό πεδίο ταχυτήτων τα στατιστικά των οποίων δίνονται στον Πί-
νακα 5.21. Στο Σχ. 5.35 παρουσιάζονται οι τελικές συνιστώσες της ταχύτητας των θαλάσσιων 
ρευµάτων και η τελικά εκτιµώµενη κυκλοφορία των θαλάσσιων ρευµάτων στην περιοχή µε-
λέτης. 

Πίνακας 5.20: Το δεδοµένα ΣΣΤΕΘ µετά το πείραµα αποµάκρυνσης χονδροειδών σφαλµάτων, το τελικό µο-
ντέλο ΣΣΤΕΘ µετά την εφαρµογή του χαµηλοπερατού φίλτρου, τα χαρακτηριστικά του ωκεανογραφικού µοντέ-
λου και οι διαφορές τους πριν και µετά την εφαρµογή του παραµετρικού µοντέλου. [m] 

 max min mean rms std 

ς
c 3rms 0.977 -0.958  0.244  0.396  ±0.326 

ς
c final 0.657 -0.510 0.014 0.238  ±0.238 

ς
c ocean 0.096 -0.177       -0.047 0.070 ±0.052 

ς
c ocean- ςc final  

(πριν) 
0.478 -0.635       -0.058 0.208 ±0.200 

ς
c ocean- ςc final  

(µετά)
 0.481 -0.293 0.000 0.090 ±0.090 

Πίνακας 5.21: Τελικές εκτιµήσεις των ταχυτήτων της γεωστροφικής ροής [m/s] 

 max min mean rms std 

us init (m/s) 1.298 -0.999 0.016 0.293 ±0.292 

vs init (m/s) 1.292 -1.211 -0.005 0.284 ±0.284 

velinit (m/s) 1.307  0.000 0.347 0.408 ±0.214 

Στο Σχ. 5.35, που παρουσιάζεται η θαλάσσια κυκλοφορία στην περιοχή µελέτης, µπορούν να 
εντοπιστούν τα περισσότερα γνωστά ρεύµατα που εµφανίζονται σε ωκεανογραφικά µοτνέλα 
θαλάσσιας κυκλοφορίας για την ανατολική Μεσόγειο (Manzella et al 2001, Rio et al 2004). 
Έτσι διακρίνονται: α) το µεσο-ιόνιο ρεύµα (Mid-Ionia Jet) (1) στο Σχ. 5.35, β) το δυτικό επι-
φανειακό κυκλικό ρεύµα (gyre) του κυκλώνα της Κρήτης (Western Cretan gyre) (2) στο Σχ. 
5.35, γ) το δυτικό µέρος του επιφανειακού κυκλικού ρεύµατος της Ρόδου (Rhodes gyre) που 
περιλαµβάνεται στην περιοχή µελέτης (3) στο Σχ. 5.35, δ) το µέσο-µεσογειακό ρεύµα (Mid- 
Mediterranean Jet) (4) στο Σχ. 5.35, ε) κάποια ρεύµατα (5) στο Σχ. 5.35 βόρεια της Κρήτης 
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Σχήµα 5.34: Το τελικό µοντέλο της ΣΣΤΕΘ (επάνω) και οι διαφορές του µε την ωκεανογραφική λύση (κάτω). 

που τροφοδοτούν το µεσο-µεσογειακό ρεύµα και το επιφανειακό κυκλικό ρεύµα της Κρήτης, 
στ) ένα τµήµα του ανατολικού επιφανειακού κυκλικού ρεύµατος του κυκλώνα της Κρήτης 
(Eastern Cretan gyre) (6) στο Σχ. 5.35 και, ζ) ένας αντικυκλώνας στην περιοχή των Κυκλά-
δων (7) στο Σχ. 5.35 που δεν εµφανίζεται στα ωκεανογραφικά µοντέλα. Προκύπτει λοιπόν ότι 
µε τον γεωδαιτικό αυτό προσδιορισµό της ΣΣΤΕΘ και της ωκεάνιας κυκλοφορίας µπορούν 
να προσδιοριστούν µε σχετικά ικανοποιητική ακρίβεια ωκεανογραφικές παράµετροι. Όπως 
θα παρουσιαστεί στο επόµενο κεφάλαιο, η βελτιστοποίηση του γεωδαιτικού αυτού µοντέλου 
της ΣΣΤΕΘ µπορεί να οδηγήσει στον εντοπισµό όλων των ρευµάτων της περιοχής µελέτης 
και να δώσει ακόµη πιο ακριβή και αξιόπιστα µοντέλα ΣΣΤΕΘ και ωκεάνιας κυκλοφορίας.  
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Σχήµα 5.35: Οι συνιστώσες της ταχύτητας των θαλάσσιων ρευµάτων us (πάνω αριστερά) και vs (πάνω δεξιά) 

και η θαλάσσια κυκλοφορία στην περιοχή µελέτης. 

5.7 Ανακεφαλαίωση – Συµπεράσµατα 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάστηκαν αριθµητικές εφαρµογές προσδιορισµού του γεωειδούς 
από βαρυτηµετρικά και αλτιµετρικά δεδοµένα και τον συνδυασµό τους. Αρχικά περιγράφηκε 
η δηµιουργία της βαρυτηµετρικής βάσης δεδοµένων για την περιοχή µελέτης, που περιλάµ-
βανε έναν πολύ µεγάλο αριθµό ηπειρωτικών και θαλάσσιων δεδοµένων. ∆όθηκε αναλυτικά η 
διαδικασία εντοπισµού και αποµάκρυνσης χονδροειδών σφαλµάτων µε τη µέθοδο της σηµει-
ακή προσαρµογής, η οποία βοήθησε στη δηµιουργία µιας υψηλής ακρίβειας (±2-5 mGal) βα-
ρυτηµετρικής βάσης δεδοµένων. Στη συνέχεια, µε βάση τα δεδοµένα αυτά και ένα ψηφιακό 
µοντέλο εδάφους και βαθών που δηµιουργήθηκε στα πλαίσια της παρούσας διατριβής, χρη-
σιµοποιήθηκε η τεχνική της αποµάκρυνσης-υπολογισµού-επαναφοράς για την προσέγγιση 
της βαρυτηµετρικής λύσης του γεωειδούς. Ακολούθησε η ανάλυση των αλτιµετρικών παρα-
τηρήσεων της επιφάνειας της θάλασσας των δορυφόρων GEOSAT και ERS1 µε σκοπό τον 
προσδιορισµού ενός αλτιµετρικού πολυ-δορυφορικού (multi-satellite) µοντέλου του γεωει-
δούς. Στην ανάλυση των αλτιµετρικών παρατηρήσεων παρουσιάστηκε και η αδυναµία των 
υπαρχόντων παγκόσµιων µοντέλων της σχεδόν-στάσιµης τοπογραφίας της επιφάνειας της 
θάλασσας να δώσουν αξιόπιστες τιµές για την αναγωγή των παρατηρήσεων από την επιφά-
νεια της θάλασσας στο γεωειδές. Στη συνέχεια, παρουσιάστηκαν δύο λύσεις συνδυασµού για 

((33))  

((44))  

((11))  

((22))  

((44))  

((55))  

((66))  

((77))  
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το γεωειδές στην περιοχή µελέτης, η µία βασιζόµενη στα συστήµατα εισόδου-εξόδου και η 
άλλη στην σηµειακή προσαρµογή. Το κύριο µειονέκτηµα της τελευταίας είναι ο µεγάλος υ-
πολογιστικός φόρτος που µας ανάγκασε να περιορίσουµε την τελική εκτίµηση του γεωειδούς 
σε µια περιορισµένη υπο-περιοχή της αρχικής περιοχής µελέτης. Ακολούθησε η αξιολόγηση 
των µοντέλων του γεωειδούς που προσδιορίστηκαν µε συγκρίσεις µε ενοποιηµένα δεδοµένα 
του T/P και υψοµέτρων της επιφάνειας της θάλασσας από ειδικούς πλωτήρες. Στις ηπειρωτι-
κές περιοχές πραγµατοποιήθηκαν συγκρίσεις µε υψόµετρα γεωειδούς από GPS/Γεωµετρική 
Χωροστάθµηση που υπήρχαν διαθέσιµα στη νήσο Γαύδο. Η αδυναµία των παγκόσµιων µο-
ντέλων της ΣΣΤΕΘ να δώσουν αξιόπιστες διορθώσεις για την αναγωγή των αλτιµετρικών 
παρατηρήσεων αποτέλεσε και την κεντρική αιτία για τον προσδιορισµό ενός µοντέλου της 
ΣΣΤΕΘ στην περιοχή µελέτης από το συνδυασµό του αλτιµετρικού µε το βαρυτηµετρικό µο-
ντέλο του γεωειδούς και στη συνέχεια την εκτίµηση της θαλάσσιας κυκλοφορίας και της τα-
χύτητας των θαλάσσιων ρευµάτων.  

Από τα αποτελέσµατα της παραπάνω ανάλυσης προέκυψε ότι η αλτιµετρική λύση του γεωει-
δούς παρουσιάζει ακρίβεια της τάξης των ±7.5 cm, που θεωρείται ότι εξαντλεί τα όρια και τις 
δυνατότητες των αλτιµετρικών δεδοµένων. Οποιαδήποτε άλλη σηµαντική βελτίωση µπορεί 
να προέλθει µόνο από το συνδυασµό όλων των διαθέσιµων αλτιµετρικών παρατηρήσεων, αλ-
λά κατά κύριο λόγο µόνο στην περίπτωση που θα υπάρξει µια καινούργια αλτιµετρική δορυ-
φορική αποστολή που θα εκτελέσει γεωδαιτική φάση παρατηρήσεων. Κάτι τέτοιο θα αυξήσει 
την ακρίβεια και τη διακριτική ικανότητα των λύσεων του γεωειδούς και του πεδίου βαρύτη-
τας. Η ακρίβεια που επιτυγχάνεται στη βαρυτηµετρική λύση του γεωειδούς παρουσιάζεται 
βελτιωµένη κατά 10-20 cm σε σχέση µε προγενέστερα µοντέλα για την ευρύτερη περιοχή µε-
λέτης. Και σε αυτή την περίπτωση θεωρείται ότι έχει πλέον επιτευχθεί η µέγιστη ακρίβεια 
που µπορούν να δώσουν τα συγκεκριµένα δεδοµένα και οποιαδήποτε βελτίωση µπορεί να 
προέλθει µόνο από λύσεις συνδυασµού µε αλτιµετρικά δεδοµένα, όπως η λύση συνδυασµού 
µε τα συστήµατα εισόδου-εξόδου και τη σηµειακή προσαρµογή που βελτιώνει την ακρίβεια 
της βαρυτηµετρικής λύσης κατά 2 cm. Η σηµαντικότερη όµως βελτίωση θα επιτευχθεί µε τη 
διάθεση των δεδοµένων της αποστολής του GOCE κυρίως ως προς το τελικό απόλυτο σφάλ-
µα των προσδιοριζόµενων λύσεων. Όλες οι λύσεις που παρουσιάστηκαν έχουν πολύ υψηλή 
σχετική ακρίβεια αλλά το απόλυτο σφάλµα τους είναι περίπου ±46-50 cm εξαιτίας της χρή-
σης του EGM96 ως επιφάνειας αναφοράς. Το γεωδυναµικό µοντέλο συνδυασµού που υπολο-
γίστηκε στο 3ο Κεφάλαιο δεν µπορεί να προσφέρει ακόµη σηµαντική βελτίωση αφού παρου-
σιάζει µεγάλες ακρίβειες µόνο µέχρι n=120. Αυτό βέβαια είναι αναµενόµενο επειδή στηρίζε-
ται σε δεδοµένα των δορυφόρων CHAMP και GRACE, στόχος των οποίων είναι η βελτίωση 
του φάσµατος του πεδίου βαρύτητας µέχρι n=60-70. Πραγµατική βελτίωση και επίτευξη λύ-
σεων ακρίβειας µερικών cm θα επιτευχθεί µόνον από τα δεδοµένα της αποστολής GOCE και 
το βέλτιστο συνδυασµό αυτών µε παγκόσµια δεδοµένα βαρύτητας και δορυφορικής αλτιµε-
τρίας για τον προσδιορισµό γεωδυναµικών µοντέλων πολύ υψηλών βαθµών και πολύ υψηλής 
ακρίβειας. Τέλος, από τον υπολογισµό της ΣΣΤΕΘ προέκυψε ότι, µε τον κατάλληλο συνδυα-
σµό καθαρά γεωδαιτικών δεδοµένων µπορούν να προκύψουν πολύ αξιόπιστες λύσεις, που 
παρουσιάζουν ακρίβειες της τάξης των ±9 cm συγκρινόµενες µε ωκεανογραφικά µοντέλα. 
Αυτό επιβεβαιώνεται και από τις γεωστροφικές ταχύτητες των θαλάσσιων ρευµάτων, οι ο-
ποίες οδηγούν στον ακριβή εντοπισµό του µεγαλύτερου µέρους των ρευµάτων στην περιοχή 
µελέτης. 
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Κεφάλαιο 6  

 

 

 

 

Συνδυασµός ετερογενών υψοµέτρων 

 

 

6.1 Εισαγωγή 

Στο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι αριθµητικές εφαρµογές συνδυασµού υψοµέτρων για τη βελ-
τίωση του µοντέλου της ΣΣΤΕΘ, τον προσδιορισµό της ΧΜΤΕΘ και την ενοποίηση του κα-
τακόρυφου συστήµατος αναφοράς της Ελλάδας µε τον υπολογισµό µιας επιφάνειας διόρθω-
σης για την αναφορά όλων των µετρήσεων ΜΣΘ των παλιρροιογράφων στον Πειραιά. Η µε-
θοδολογία που χρησιµοποιείται παρουσιάστηκε αναλυτικά στην §4.4.6, όπου δόθηκαν ανα-
λυτικά οι εξισώσεις παρατηρήσεων για κάθε µια από τις τρεις περιπτώσεις που µελετήθηκαν. 
Τα δεδοµένα για τα µοντέλα της ΣΣΤΕΘ προέρχονται από τη γεωδαιτική ΣΣΤΘΕ που προσ-
διορίστηκε στο προηγούµενο κεφάλαιο, το ωκεανογραφικό µοντέλο των Rio et al (2004) και 
δεδοµένα της ΜΣΘ από τους σταθµούς παρακολούθησης των παλιρροιών της Υδρογραφικής 
Υπηρεσίας (ΥΥ).   

6.2 Βελτιστοποίηση τοπικού µοντέλου της σχεδόν-στάσιµης τοπογραφίας της επιφά-

νειας της θάλασσας 

Στο πείραµα αυτό χρησιµοποιήθηκαν ως δεδοµένα εισόδου το µοντέλο της ΣΣΤΕΘ, που 
προσδιορίστηκε στο προηγούµενο κεφάλαιο από το συνδυασµό του αλτιµετρικού και βαρυ-
τηµετρικού γεωειδούς καθώς και το ωκεανογραφικό µοντέλο της ΣΣΤΕΘ (Rio et al. 2004). Η 
περιοχή µελέτης είναι το Νότιο Αιγαίο στην περιοχή της Κρήτης και της Γαύδου. Στον Πίνα-
κα 6.1 δίνονται τα στατιστικά χαρακτηριστικά των δύο µοντέλων της ΣΣΤΕΘ καθώς και οι 
διαφορές τους, ενώ στο Σχ. 6.1 παρουσιάζονται τα δύο µοντέλα. Η εξίσωση παρατήρησης 
είναι της µορφής  

( )alt grav c ocean c geod c ocean
i i i i i ib N N ς ς ς= − − = −  (6.1) 

και σε µορφή πινάκων γίνεται: = +b Ax v . Η τελική λύση είναι: 

adj T
c geod c geod iς ς= +a x  (6.2) 

Για την επιλογή της κατάλληλης επιφάνειας χρησιµοποιήθηκαν τα µοντέλα µετασχηµατισµού 
συστήµατος αναφοράς µε τέσσερις και πέντε παραµέτρους, καθώς και το πολυωνυµικό µο-
ντέλο µηδενικής, πρώτης, δεύτερης και τρίτης τάξης. Σε κάθε µια από αυτές τις περιπτώσεις 
υπολογίστηκαν οι συντελεστές κάθε µοντέλου, οι διορθωµένες τιµές του γεωδαιτικού µοντέ-
λου της ΣΣΤΕΘ και οι διαφορές µετά την προσαρµογή µε το ωκεανογραφικό µοντέλο. Τα 
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αποτελέσµατα αυτής της ανάλυσης συνοψίζονται στον Πίνακα 6.2. Στον Πίνακα 6.2 µε Α, Β, 
Γ, ∆, Ε, ΣΤ συµβολίζονται αντίστοιχα το πολυωνυµικό µοντέλο µηδενικού, πρώτου και δευ-
τέρου βαθµού και τα µοντέλα µετασχηµατισµού οµοιότητας τεσσάρων και πέντε παραµέ-
τρων. Επίσης, µε τον όρο trend συµβολίζονται οι τιµές της παραµετρικής επιφάνειας διόρθω-
σης. Πρέπει να τονιστεί ότι, για τη συνόρθωση χρησιµοποιήθηκαν πίνακες συµµεταβλητοτή-
των που προέκυψαν από τη δηµιουργία ενός τυχαίου πίνακα µε την συνάρτηση randn που 
προσφέρει το λογισµικό Matlab® υποθέτοντας ότι τα σφάλµατα των δεδοµένων παρουσιά-
ζουν χαρακτηριστικά λευκού θορύβου. Στη συνέχεια οι πίνακες αυτοί πολλαπλασιάστηκαν µε 
τις ακρίβειες των µοντέλων της ΣΣΤΕΘ, που ορίστηκαν σε ±2 cm και ±1 cm για το γεωδαιτι-
κό και ωκεανογραφικό µοντέλο αντίστοιχα. Ακολουθήθηκε δηλαδή µια διαδικασία ανάλογη 
µε αυτήν των Συστηµάτων Εισόδου Εξόδου, που περιγράφηκε στο προηγούµενο κεφάλαιο, 
όπου σαν ακρίβεια για τη δηµιουργία των πινάκων συµµεταβλητοτήτων ορίστηκε η τυπική 
απόκλιση της διαφοράς του αλτιµετρικού και βαρυτηµετρικού µοντέλου µε τα δεδοµένα του 
T/P. Πρέπει να επισηµανθεί ότι η, σε κάποιο βαθµό, τυχαία επιλογή των ακριβειών των δεδο-
µένων είναι απαραίτητη, επειδή δεν υπάρχει κανένα µέτρο ακρίβειας και για τους δύο τύπους 
δεδοµένων της ΣΣΤΕΘ. Η ακρίβεια του γεωδαιτικού µοντέλου επιλέχθηκε να είναι περίπου 
ίση µε το θόρυβο των αλτιµετρικών µετρήσεων, από τις οποίες προήλθε ενώ θεωρήθηκε ότι 
το ωκεανογραφικό µοντέλο έχει ελαφρώς καλύτερη ακρίβεια επειδή προέρχεται από επιτόπι-
ες ωκεανογραφικές παρατηρήσεις. Κατά τη διαδικασία υπολογισµού πραγµατοποιήθηκαν 
πειράµατα µε διαφορετικές τιµές για τις αρχικές ακρίβειες των δεδοµένων και σε σχέση πά-
ντοτε µε την εκτίµηση των συνιστωσών µεταβλητότητας, όπου και διαπιστώθηκε ότι αν η 
αναλογία µεταξύ των ακριβειών παραµένει η ίδια, τότε οι συνιστώσες µεταβλητότητας που 
εκτιµώνται οδηγούν στην ίδια συνολική µεταβλητότητα. Το πρόβληµα της απουσίας αξιόπι-
στων πινάκων συµµεταβλητοτήτων για τα δεδοµένα µας οδήγησε στο να µην περιλάβουµε τα 
πειράµατα εκτίµησης των συνιστωσών µεταβλητότητας (variance component estimation) α-
φού αυτά αποτελούν ουσιαστικά µελέτες προσοµοίωσης και έχουν να προσφέρουν λίγα στο 
κυρίως αντικείµενο των πειραµάτων.  

Πίνακας 6.1: Στατιστικά χαρακτηριστικά του γεωδαιτικού και ωκεανογραφικού µοντέλου της ΣΣΤΕΘ. [m] 

 max min mean rms std 

ς
c geod 0.675 -0.510 0.014 0.238 ±0.238 
ς

c ocean 0.096 -0.176 -0.040 0.066 ±0.053 

ς
c geod – ςc ocean 0.478 -0.635 -0.058 0.208 ±0.200 

Πίνακας 6.2: ∆ιαφορές µεταξύ γεωδαιτικού και ωκεανογραφικού µοντέλου της ΣΣΤΕΘ µετά την εφαρµογή των 
παραµετρικών µοντέλων και τιµές της επιφάνειας διόρθωσης. [m] 

 max min mean rms std 

Α (trend) -0.058 

ς
c geod – ςc ocean 0.596 -0.577  0.000 0.201 ±0.201 

B (trend) 0.184 -0.298 -0.065 0.130 ±0.130 
ς

c geod – ςc ocean 0.571 -0.369  0.000 0.167 ±0.167 

Γ (trend) 0.130 -0.755 -0.076 0.210 ±0.210 
ς

c geod – ςc ocean 0.499 -0.245  0.000 0.105 ±0.105 

∆ (trend) 0.191 -0.737 -0.075 0.211 ±0.211 

ς
c geod – ςc ocean 0.481 -0.233  0.000 0.092 ±0.092 

Ε (trend) 0.133 -0.532 -0.071 0.179 ±0.179 
ς

c geod – ςc ocean 0.553 -0.278  0.000 0.130 ±0.130 

ΣΤ (trend) 0.136 -0.614 -0.072 0.186 ±0.186 
ς

c geod – ςc ocean 0.558 -0.283  0.000 0.131 ±0.131 
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Σχήµα 6.1: Το γεωδαιτικό (πάνω) και το ωκεανογραφικό (κάτω) µοντέλο της ΣΣΤΕΘ.  

Από τον Πίνακα 6.2 προκύπτει ότι, τα καλύτερα αποτελέσµατα για τις διαφορές µεταξύ του 
διορθωµένου γεωδαιτικού µοντέλου και του ωκεανογραφικού προκύπτουν όταν χρησιµοποι-
είται το πολυωνυµικό µοντέλο τρίτου βαθµού το οποίο δίνει τυπική απόκλιση ±9.2 cm, που 
είναι κατά 1 cm καλύτερη από την αντίστοιχη τιµή για το πολυωνυµικό µοντέλο δευτέρου 
βαθµού. Ειδικά σε σύγκριση µε τα µοντέλα µετασχηµατισµού οµοιότητας τεσσάρων και πέ-
ντε παραµέτρων, το πολυωνυµικό µοντέλο δίνει καλύτερα αποτελέσµατα κατά 3.8 cm και 3.9 
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cm αντίστοιχα. Η καλύτερη προσαρµογή του πολυωνυµικού µοντέλου τρίτου βαθµού φαίνε-
ται και από το συνολικό µέγεθος των διαφορών (range), που βρίσκεται στα 71.4 cm ενώ για 
τα µοντέλα Γ, Ε, ΣΤ είναι 74.4 cm, 83.1 cm και 84.1 cm αντίστοιχα.  

Πέρα από τον έλεγχο των τελικών συνορθωµένων µοντέλων σε σχέση µε το ωκεανογραφικό, 
πραγµατοποιήθηκε και προσδιορισµός του συντελεστή προσδιορισµού (coefficient of deter-
mination), του συνορθωµένου συντελεστή προσδιορισµού (adjusted coefficient of determina-
tion) και του αριθµού κατάστασης (condition number) για κάθε µοντέλο ενώ έγινε και έλεγ-
χος της σηµαντικότητας των συντελεστών κάθε παραµετρικής επιφάνειας διόρθωσης. Από 
τον έλεγχο της σηµαντικότητας των παραµέτρων του κάθε µοντέλου προέκυψε µετά τον έ-
λεγχο της µηδενικής υπόθεσης, ότι δεν αποµακρύνεται κανένας, παρά µόνο για το µοντέλο 
µετασχηµατισµού οµοιότητας πέντε παραµέτρων, στο οποίο η πέµπτη παράµετρος sinφi

2 δεν 
κρίθηκε σηµαντική, οπότε το µοντέλο αυτό µεταβλήθηκε ουσιαστικά σε µοντέλο τεσσάρων 
παραµέτρων. Τα αποτελέσµατα συνοψίζονται στον Πίνακα 6.3, από όπου προκύπτει ότι µε 
την αύξηση των παραµέτρων του µοντέλου αυξάνεται και ο αριθµός κατάστασης, οπότε και 
το αντίστοιχο µοντέλο γίνεται πιο ασταθές. Εξετάζοντας τους συντελεστές προσδιορισµού 
διαπιστώνεται ότι το πολυωνυµικό µοντέλο είναι αυτό που παρουσιάζει την καλύτερη προ-
σαρµογή µε 2R 0.68=  και 2

aR 0.74= . Από την ανάλυση τόσο των στατιστικών ελέγχων όσο 

και των τελικών διαφορών µε το ωκεανογραφικό µοντέλο, προκύπτει ότι η καταλληλότερη 
επιφάνεια διόρθωσης είναι αυτή που προκύπτει από το πολυωνυµικό µοντέλο τρίτου βαθµού 
οπότε είναι και αυτή που χρησιµοποιείται για να δώσει την τελική βελτιστοποιηµένη λύση 
( adj T

c geod c geod iς ς= +a x ) για τη ΣΣΤΕΘ στην περιοχή µελέτης. Στο Σχ. 6.2 παρουσιάζονται οι 

επιφάνειες διόρθωσης για τα πολυωνυµικά µοντέλα µηδενικού, πρώτου, δευτέρου και τρίτου 
βαθµού καθώς και για τα µοντέλα µετασχηµατισµού οµοιότητας τεσσάρων και πέντε παρα-
µέτρων καθώς και οι διαφορές µεταξύ του βελτιστοποιηµένου µοντέλου της ΣΣΤΕΘ που 
προκύπτει για το καθένα µε την ωκεανογραφική λύση. 

Πίνακας 6.3: Συντελεστές προσδιορισµού, συνορθωµένοι συντελεστές προσδιορισµού και αριθµοί  κατάστασης 
για τον συνδυασµό µοντέλων ΣΣΤΕΘ. [m] 

 Α Β Γ ∆ Ε ΣΤ 
2

aR  0.44 0.51 0.56 0.68 0.63 0.59 

R2
 0.46 0.54 0.62 0.74 0.66 0.60 

con 1.62×102 4.39×103 6.72×104 2.61×105 1.16×107 7.29×107 

 Στο Σχ. 6.3 παρουσιάζεται η τελική βελτιστοποιηµένη λύση για τη ΣΣΤΕΘ όπως προέκυψε 
από την εφαρµογή του πολωυνυµικού µοντέλου 3ου βαθµού, ενώ τα αποτελέσµατα συνοψίζο-
νται στον Πίνακα 6.4 (πρώτη γραµµή). Από το βελτιωµένο αυτό µοντέλο της ΣΣΤΘΕ υπολο-
γίστηκαν ξανά οι ταχύτητες των γεωστροφικών ρευµάτων και η γενική ωκεάνια κυκλοφορία 
στην περιοχή µελέτης. Τα στατιστικά χαρακτηριστικά των συνιστωσών της ταχύτητας ροής 
(us και vs) και του συνολικού πεδίου (vel) δίνονται στον Πίνακα 6.4, ενώ η µορφή τους δίνε-
ται στο Σχ. 6.4.  

Πίνακας 6.4: Στατιστικά χαρακτηριστικά του τελικού βελτιστοποιηµένου µοντέλου της ΣΣΤΕΘ, των συνιστω-
σών των ταχυτήτων των θαλάσσιων ρευµάτων και του συνολικού πεδίου. 

 max min mean rms std 

ς
c adj 0.332 -0.420 -0.040 0.139 ±0.133 

us (m/s) 1.416 -1.239 -0.013 0.283 ±0.283 
vs (m/s) 1.440 -1.185 -0.012 0.245 ±0.245 

vel (m/s) 1.445 0.000 0.313 0.375 ±0.206 
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(α) 

         
(β) 

        
(γ) 

            
(δ) 
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(ε) 

Σχήµα 6.2: Επιφάνειες διόρθωσης για τις διαφορές µεταξύ ςc geod 
και ςc ocean 

για πολυωνυµικό µοντέλο µηδενικού 
(α), 1ου (β), 2ου (γ), 3ου (δ) βαθµού και το 4-παραµετρικό µοντέλο (ε) και διαφορές των αντίστοιχων 
βελτιστοποιηµένων µοντέλων ΣΣΤΕΘ µε την ωκεανογραφική λύση (δεξιά).   

 
Σχήµα 6.3: Η τελική βελτιστοποιηµένη λύση του σχεδόν-στάσιµου µέρους της τοπογραφίας της επιφάνειας της 

θάλασσας. 

Τα αποτελέσµατα που προκύπτουν από τον προσδιορισµό της θαλάσσιας κυκλοφορίας θα 
µπορούσαν να χαρακτηριστούν ιδιαίτερα σηµαντικά αφού µπορούµε πλέον να διακρίνουµε 
σχεδόν όλα τα γνωστά ρεύµατα στην περιοχή µελέτης. Έτσι διακρίνονται πολύ καθαρά: α) το 
µεσο-ιόνιο ρεύµα (Mid-Ionia Jet) (1) στο Σχ. 6.4, β) το δυτικό επιφανειακό κυκλικό ρεύµα 
(gyre) του κυκλώνα της Κρήτης (Western Cretan gyre) (2) στο Σχ. 6.4, γ) το δυτικό µέρος του 
επιφανειακού κυκλικού ρεύµατος της Ρόδου (Rhodes gyre) που περιλαµβάνεται στην περιοχή 
µελέτης (3) στο Σχ. 6.4, δ) το µέσο-µεσογειακό ρεύµα (Mid- Mediterranean Jet) (4) στο Σχ. 
6.4, ε) τον αντικυκλώνα της Ιεράπετρας (Ierapetra Anticyclone) (5) στο Σχ. 6.4, στ) κάποια 
ρεύµατα (6) στο Σχ. 6.4 βόρεια της Κρήτης που τροφοδοτούν το µεσο-µεσογειακό ρεύµα και 
το επιφανειακό κυκλικό ρεύµα της Κρήτης, ζ) ένα κοµµάτι του ανατολικού επιφανειακού κυ-
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κλικού ρεύµατος του κυκλώνα της Κρήτης (Eastern Cretan gyre) (7) στο Σχ. 6.4 και, η) ένας 
αντικυκλώνας στην περιοχή των Κυκλάδων (8) στο Σχ. 6.4, που δεν εµφανίζεται στα ωκεα-
νογραφικά µοντέλα. Προκύπτει λοιπόν ότι, από την προσαρµογή της επιφάνειας διόρθωσης 
στο γεωδαιτικό µοντέλο της ΣΣΤΕΘ επιτεύχθηκε πράγµατι αισθητή βελτίωση σε σχέση µε 
την αρχική λύση, αφού όχι µόνο η ΣΣΤΕΘ έχει πολύ πιο λογικές τιµές και παρουσιάζει δια-
φορές της τάξης των 9 cm µόνο µε το ωκεανογραφικό µοντέλο, αλλά αποτυπώνονται πλέον 
καθαρά όλα τα ρεύµατα που υπάρχουν στην περιοχή µελέτης και τα οποία έχουν εντοπιστεί 
από ωκεανογραφικές µελέτες (Manzella et al 2001, Rio et al 2004). 

 

 
Σχήµα 6.4: Τελική εκτίµηση των συνιστωσών της ταχύτητας των θαλάσσιων ρευµάτων uS (πάνω αριστερά) και 

vs (πάνω δεξιά) και θαλάσσια κυκλοφορία στην περιοχή µελέτης (κάτω). 

6.3 Προσδιορισµός δυναµικής τοπογραφίας της επιφάνειας της θάλασσας µε συνδυα-

σµό γεωδαιτικών και ωκεανογραφικών δεδοµένων 

Στο πείραµα αυτό γίνεται προσπάθεια προσδιορισµού του χρονικά µεταβαλλόµενου µέρους 
της ΤΕΘ από τον συνδυασµό του γεωδαιτικού και του ωκεανογραφικού µοντέλου της 
ΣΣΤΕΘ. Ακολουθείται η στοχαστική αντιµετώπιση του προβλήµατος συνδυασµού υψοµέ-
τρων που περιγράφηκε στην §4.6.5, όπου στην εξίσωση παρατήρησης K= + +b Ax s v  το 
σήµα s που προσδιορίζεται είναι η ΧΜΤΕΘ. Ο αρχικός πίνακας συµµεταβλητοτήτων των 
σηµάτων Qs είναι ο µοναδιαίος, οπότε και πραγµατοποιείται η αρχική πρόγνωση των σηµά-

((33))  

((44))  

((11))  

((22))  

((44))  

((66))  

((77))  

((55))  

((88))  
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των initŝ . Στη συνέχεια υπολογίζονται οι ανηγµένες τιµές των σηµάτων µε αφαίρεση των τι-

µών των διαφορών sm̂  που δίνει  η προσαρµογή της επιφάνειας διόρθωσης στα σηµεία της 

περιοχής µελέτης, ενώ παράλληλα υπολογίζεται και η εµπειρική συνάρτηση συµµεταβλητό-
τητας των ανηγµένων τιµών του σήµατος της ΧΜΤΕΘ. Η εµπειρική συνάρτηση συµµεταβλη-
τότητας (βλ. Σχ. 6.5) των ανηγµένων σηµάτων χρησιµοποιείται στη συνέχεια για τον υπολο-
γισµό ενός πιο αξιόπιστου, σε σχέση µε τον µοναδιαίο πίνακα, πίνακα συµµεταβλητοτήτων 
Qs, οπότε και υπολογίζονται οι τελικές εκτιµήσεις του σήµατος της ΧΜΤΕΘ στην περιοχή 
µελέτης. Για την περιγραφή των συστηµατικών σφαλµάτων ελέγχθηκαν όλα τα παραµετρικά 
µοντέλα, που αναφέρθηκαν και στην προηγούµενη αριθµητική εφαρµογή. Παρακάτω παρου-
σιάζονται τα αποτελέσµατα µόνο για το πολυωνυµικό µοντέλο τρίτου βαθµού και για τα µο-
ντέλα τεσσάρων και πέντε παραµέτρων του µετασχηµατισµού οµοιότητας επειδή έδωσαν τα 
µικρότερα τελικά σφάλµατα πρόγνωσης.  

 
Σχήµα 6.5: Εµπειρική συνάρτηση συµµεταβλητότητας των ανηγµένων τιµών της ΧΜΤΕΘ. 

Στον Πίνακα 6.5 παρουσιάζονται οι τιµές των παραµετρικών επιφανειών διόρθωσης για την 
περιοχή µελέτης καθώς και ο συντελεστής προσδιορισµού, ο συνορθωµένος συντελεστής 
προσδιορισµού και ο αριθµός κατάστασης της κάθε επιφάνειας. Ο συµβολισµός των µοντέ-
λων διατηρείται ίδιος µε το προηγούµενο παράδειγµα για λόγους συµβατότητας, οπότε ∆ εί-
ναι το πολυωνυµικό µοντέλο τρίτου βαθµού, και Ε, ΣΤ τα µοντέλα τεσσάρων και πέντε πα-
ραµέτρων του µετασχηµατισµού οµοιότητας. Στο Σχ. 6.6 παρουσιάζονται οι επιφάνειες διόρ-
θωσης για τα µοντέλα που χρησιµοποιήθηκαν. 

Πίνακας 6.5: Τιµές των επιφανειών διόρθωσης για την πρόγνωση της ΧΜΤΕΘ και συντελεστές προσδιορισµού, 
συνορθωµένοι συντελεστές προσδιορισµού και αριθµοί κατάστασης των παραµετρικών µοντέλων. [m] 

 max min mean rms std 

∆ (trend) 0.882 -0.232 0.044 0.201 ±0.196 
Ε (trend) 0.607 -0.167 0.044 0.175 ±0.169 

ΣΤ (trend) 0.577 -0.149 0.044 0.181 ±0.175 

 ∆ Ε ΣΤ 

R2 0.66 0.49 0.52 
2

aR  0.65 0.48 0.51 

con 1.3111×103 1.16×107 3.63×107 
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(α)                (β) 

 
     (γ) 

Σχήµα 6.6: Επιφάνειες διόρθωσης για το µοντέλο τεσσάρων παραµέτρων (α), πέντε παραµέτρων (β) και το πο-
λυωνυµικό µοντέλο τρίτου βαθµού (γ) στον προσδιορισµό της ΧΜΤΕΘ. 

Από τον Πίνακα 6.5 προκύπτει ότι το πολυωνυµικό µοντέλο τρίτου βαθµού δίνει τους καλύ-
τερους συντελεστές προσδιορισµού, οπότε και παρουσιάζει την βέλτιστη προσαρµογή στα 
δεδοµένα. Επίσης, οι αριθµοί κατάστασης των µοντέλων τεσσάρων και πέντε παραµέτρων 
είναι περίπου κατά τέσσερις τάξεις µεγέθους µεγαλύτεροι από τους αντίστοιχους για το πο-
λυωνυµικό µοντέλο, γεγονός που δείχνει την αστάθεια των µοντέλων αυτών. Από τον υπολο-
γισµό των διαφορών πρόγνωσης που προκύπτουν για τα τρία µοντέλα, διαπιστώθηκε ότι το 
πολυωνυµικό µοντέλο τρίτου βαθµού υπερτερεί, αφού δίνει τυπική απόκλιση της τάξης των 
±4.5 cm έναντι ±6.2 cm και ±6.9 cm για τα µοντέλα πέντε και τεσσάρων παραµέτρων αντί-
στοιχα. Αποφασίστηκε έτσι να χρησιµοποιηθεί η λύση που προκύπτει χρησιµοποιώντας ως 
επιφάνεια διόρθωσης το πολυωνυµικό µοντέλο τρίτου βαθµού. Έτσι προέκυψε το πρώτο µο-
ντέλο της ΧΜΤΕΘ για την περιοχή µελέτης (βλ. Σχ. 6.7) µε τα στατιστικά χαρακτηριστικά 
που συνοψίζονται στον Πίνακα 6.6. Από το Σχ. 6.7 φαίνεται ότι οι τιµές της ΧΜΤΕΘ που ε-
κτιµώνται είναι ρεαλιστικές δηλαδή δεν παρουσιάζουν πολύ µεγάλες ή πολύ µικρές τιµές, 
ενώ η µέση τιµή τους είναι µηδενική. ∆υστυχώς, δεν υπάρχει διαθέσιµο κάποιο µοντέλο της 
ΧΜΤΕΘ για την περιοχή µελέτης, ώστε να γίνουν συγκρίσεις και να ελεγχθεί η σχετική α-
κρίβεια της λύσης που προέκυψε. Κάτι τέτοιο θα ήταν δυνατό σε περίπτωση που είχαν πραγ-
µατοποιηθεί ωκεανογραφικές παρατηρήσεις από την ανάλυση των οποίων µπορεί να προκύ-
ψει η ΧΜΤΕΘ. Η παρούσα λύση για την χρονικά-µεταβαλλόµενη τοπογραφία της επιφάνειας 
της θάλασσας µπορεί να αποτελέσει τη βάση συγκρίσεων µε ωκεανογραφικά µοντέλα που θα 
αναπτυχθούν στο µέλλον για την περιοχή µελέτης.  
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Πίνακας 6.6: Στατιστικά χαρακτηριστικά του τελικού µοντέλου της χρονικά µεταβαλλόµενης τοπογραφίας της 
επιφάνειας της θάλασσας. [m] 

 max min mean rms std 

ς
t adj 0.085 -0.086 0.000 0.029 ±0.029 

 
Σχήµα 6.7: Το τελικό µοντέλο της χρονικά µεταβαλλόµενης τοπογραφίας της επιφάνειας της θάλασσας. 

6.4 Προσδιορισµός επιφάνειας διόρθωσης για την οµογενοποίηση του κατακόρυφου 

συστήµατος αναφοράς της Ελλάδας 

Η τελευταία αριθµητική εφαρµογή αναφέρεται στο συνδυασµό παρατηρήσεων ΜΣΘ παλιρ-
ροιογραφικών σταθµών, των χωροσταθµικών συνδέσεών τους µε τριγωνοµετρικά σηµεία της 
ΓΥΣ (υψοµετρικές διαφορές), των ορθοµετρικών υψοµέτρων των σηµείων αυτών και ενός 
µοντέλου της ΣΣΤΕΘ για τον προσδιορισµό µιας επιφάνειας διόρθωσης για ολόκληρη την 
χώρα µε σκοπό την οµογενοποίηση του κατακόρυφου datum. Η διαδικασία που ακολουθήθη-
κε περιγράφηκε µε λεπτοµέρειες στην §4.4.6 οπότε στην ενότητα αυτή θα δοθούν τα αποτε-
λέσµατα που προέκυψαν.  

Όπως αναφέρθηκε και στο 4ο Κεφάλαιο, τα διαθέσιµα δεδοµένα προερχόταν από οκτώ µόνο 
παλιρροιογραφικούς σταθµούς κατανεµηµένους στο ηπειρωτικό µέρος της Ελλάδας (Θεσσα-
λονίκη, Πειραιάς, Χαλκίδα (βόρειος λιµένας), Καλαµάτα, Κατάκολο, Πάτρα, Πρέβεζα και 
Καβάλα) (βλ. Σχ. 6.7). Για τους σταθµούς αυτούς υπήρχαν διαθέσιµα δεδοµένα ΜΣΘ, χωρο-
σταθµικής σύνδεσης µε το τριγωνοµετρικό σηµείο της ΓΥΣ και τα ορθοµετρικά υψόµετρα 
των τριγωνοµετρικών σηµείων σε σχέση µε το µηδέν του παλιρροιοµέτρου του Πειραιά. Τα 
στοιχεία αυτά συνοψίζονται στον Πίνακα 6.7, όπου µε ςMSL συµβολίζεται η τιµή της τοπο-
γραφίας της επιφάνειας της θάλασσας που προκύπτει από τις παραπάνω τιµές υψοµέτρων για 
κάθε παλιρροιογραφικό σταθµό. Στον ίδιο πίνακα, µε ςc συµβολίζεται η τιµή της ΣΣΤΕΘ που 
υπολογίστηκε µε παρεµβολή από το διαθέσιµο ωκεανογραφικό µοντέλο χρησιµοποιώντας την 
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µέθοδο της σηµειακής προσαρµογής. Η εκτίµηση του µήκους συσχέτισης και της µεταβλητό-
τητας, που είναι αναγκαία στον αλγόριθµο της σηµειακής προσαρµογής έγινε από την εµπει-
ρική συνάρτηση συµµεταβλητότητας των δεδοµένων της ΣΣΤΕΘ. Πρέπει να τονιστεί ότι αρ-
χική επιλογή µας για το µοντέλο της ΣΣΤΕΘ ήταν η βελτιστοποιηµένη λύση που υπολογί-
στηκε προηγουµένως (ενότητα 6.2), αλλά το µοντέλο δεν καλύπτει ολόκληρο τον Ελλαδικό 
χώρο. ∆υνατότητα επέκτασης του γεωδαιτικού µοντέλου ΣΣΤΕΘ στο βόρειο µέρος του Αι-
γαίου Πελάγους δεν υπήρχε, όταν πραγµατοποιήθηκαν τα πειράµατα, λόγω ανυπαρξίας δεδο-
µένων θαλάσσιας βαρυτηµετρίας στην περιοχή. Η επιλογή να καλυφθούν τα κενά στο βόρειο 
και δυτικό µέρος των ελληνικών θαλασσών µε ανωµαλίες βαρύτητας από δορυφορική αλτι-
µετρία (για παράδειγµα µοντέλα KMS ή Sandwell and Smith) δεν υφίσταται, γιατί στην περί-
πτωση αυτή δεν έχει νόηµα ο υπολογισµός της ΣΣΤΕΘ µε την µεθοδολογία που αναπτύχθηκε 
(στην ουσία θα αφαιρούνταν αλτιµετρικές παρατηρήσεις βαρύτητας από ένα αλτιµετρικό µο-
ντέλο του γεωειδούς).  

 
Σχήµα 6.8: Κατανοµή σταθµών παρακολούθησης παλιρροιών στον Ελλαδικό χώρο για την οµογενοποίηση του 

κατακόρυφου datum (οι τιµές αναφέρονται στο ςMSL). 

Η εξίσωση παρατήρησης περιγράφεται από την Εξ. 4.233, ενώ η αναγκαία συνθήκη από την 
Εξ. 4.234, όπου φi, λi είναι οι γεωγραφικές συντεταγµένες του παλιρροιογράφου του Πειραιά. 
Ως επιφάνειες διόρθωσης χρησιµοποιήθηκαν µόνο τα µοντέλα τεσσάρων και πέντε παραµέ-
τρων του µετασχηµατισµού οµοιότητας, αφού για το πολυωνυµικό µοντέλο τρίτου βαθµού 
που έχει δώσει τα καλύτερα αποτελέσµατα στα προηγούµενα πειράµατα, αλλά και για το πο-
λυώνυµο δευτέρου βαθµού, προκύπτει αδυναµία βαθµού (n<m).  

Από τη συνόρθωση προέκυψαν οι συντελεστές των παραµετρικών µοντέλων που συνοψίζο-
νται στον Πίνακα 6.8 µαζί µε τον συντελεστή προσδιορισµού, τον συνορθωµένο συντελεστή 
προσδιορισµού και τον αριθµό κατάστασης. Στον ίδιο πίνακα δίνονται και τα σφάλµατα πρό-
γνωσης τιµών της ΣΣΤΕΘ για τους παλιρροιογραφικούς σταθµούς του δικτύου. Όταν έγινε η 
πρόγνωση για τον i σταθµό, αυτός δεν συµµετείχε στη λύση, η οποία προέκυψε από τα υπό-
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λοιπα επτά σηµεία του δικτύου. Από τον Πίνακα 6.8 προκύπτει ότι και τα δύο µοντέλα εµφα-
νίζουν πολύ υψηλούς συνορθωµένους συντελεστές προσδιορισµού, γεγονός που δείχνει ότι η 
προσαρµογή τους είναι πολύ καλή. Οι αντίστοιχες τιµές του συντελεστή 2

aR  για τα πολυωνυ-

µικά µοντέλα µηδενικού και πρώτου βαθµού είναι 0.62 και 0.78 αντίστοιχα που σηµαίνει ότι 
τα µοντέλα αυτά δεν προσαρµόζονται ικανοποιητικά στις διαφορές µεταξύ των ςMSL και ςc. 
Από τα σφάλµατα πρόγνωσης που υπολογίστηκαν (βλ. Πίνακα 6.9) προκύπτει ότι το µοντέλο 
πέντε παραµέτρων υπερτερεί σε σχέση µε το µοντέλο των τεσσάρων παραµέτρων. Βέβαια και 
τα δύο µοντέλα δίνουν διαφορές µικρότερες του 1 cm για όλους τους σταθµούς παρακολού-
θησης παλιρροιών. Τα µεγαλύτερα σφάλµατα πρόγνωσης εµφανίζονται και για τα δύο µοντέ-
λα στους σταθµούς της Χαλκίδας (7.7 mm και 7.2 mm) και της Πάτρας (5.5 mm και 5.0 mm) 
κάτι που είναι αναµενόµενο, επειδή οι σταθµοί αυτοί βρίσκονται ο µεν πρώτος στο στενό µε-
ταξύ Εύβοιας και ηπειρωτικής Ελλάδας και ο δεύτερος στον Κορινθιακό Κόλπο, δηλαδή και 
οι δύο βρίσκονται σε περιοχές όπου το ωκεανογραφικό µοντέλο είχε πολύ λίγες ή και καθό-
λου διαθέσιµες παρατηρήσεις. Παρόλα αυτά, τα σφάλµατα πρόγνωσης και των δύο µοντέλων 
είναι πολύ µικρά, οπότε ως τελικό µοντέλο προσαρµογής επιλέχθηκε αυτό των πέντε παραµέ-
τρων επειδή δίνει µικρότερα σφάλµατα πρόγνωσης. Πρέπει να τονιστεί ότι τα σφάλµατα βρί-
σκονται πλέον στο όριο του θορύβου των δεδοµένων και δεν αναµένονται καλύτερες ακρίβει-
ες µε τα διαθέσιµα δεδοµένα. Ενδεικτικά θα  αναφερθεί µόνο ότι για τον σταθµό της Θεσσα-
λονίκης τα αντίστοιχα σφάλµατα πρόγνωσης των πολυωνυµικών µοντέλων µηδενικού και 
πρώτου βαθµού είναι 15 mm και 9 mm αντίστοιχα, ενώ παρόµοια σφάλµατα εµφανίζονται 
και για τους υπόλοιπους σταθµούς.  

Πίνακας 6.7: ∆εδοµένα παλιρροιογραφικών σταθµών για την οµογενοποίηση του κατακόρυφου datum. [m] 

 MSL ∆ΗTG-BM HBM 
α/α τριγων. 

σηµείου ΓΥΣ 
ςMSL ςc 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 0.941 0.984 1.940 R16 0.015 0.038 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ 1.349 0.834 2.183 R0 0.000 0.012 

ΧΑΛΚΙ∆Α 0.941 -0.122 0.811 R96     -0.008 0.023 

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 1.440 -0.319 1.138 R9 0.017       -0.001 

ΚΑΤΑΚΟΛΟ 0.859 1.639 2.502 RM 0.004       -0.003 

ΠΑΤΡΑ 0.720 1.964 2.698 R1 0.014 0.011 

ΠΡΕΒΕΖΑ 0.989 0.973 1.956 R138     -0.006      -0.019 

ΚΑΒΑΛΑ 0.739 1.518 2.284 RO 0.027 0.043 

      
Σχήµα 6.9: Επιφάνειες διόρθωσης για το µοντέλο των τεσσάρων (αριστερά) και πέντε παραµέτρων (δεξιά) για 

την ενοποίηση του κατακόρυφου datum. 
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Πίνακας 6.8: Συντελεστές παραµετρικών µοντέλων, συντελεστές προσδιορισµού, συνορθωµένοι συντελεστές 
προσδιορισµού, αριθµοί κατάστασης και σφάλµατα πρόγνωσης.  

ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ 

xo = 38.8140    x1 = -27.3822    x2 = -12.2316    x3 = -24.6888 
 

R2 = 0.91    2
aR = 0.90    con = 9.26×107 

ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΕΝΤΕ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ 

xo = 46.8390    x1 = -36.5437    x2 = -16.0076    x3 = -17.6524    x4 = -12.0030 
 

R2 = 0.91    2
aR = 0.90    con = 4.59×108 

 ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΕΝΤΕ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ -3.6 mm -1.1 mm 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ +2.4 mm +2.1 mm 

ΧΑΛΚΙ∆Α +7.7 mm +7.2 mm 

ΚΑΛΑΜΑΤΑ -0.1 mm +0.1 mm 

ΚΑΤΑΚΟΛΟ -3.2 mm -3.1 mm 

ΠΑΤΡΑ -5.5 mm -5.0 mm 

ΠΡΕΒΕΖΑ -3.7 mm -1.9 mm 

ΚΑΒΑΛΑ -2.1 mm -2.2 mm 

Στο Σχ. 6.9 δίνονται οι επιφάνειες διόρθωσης για τα δύο µοντέλα που χρησιµοποιήθηκαν και 
στο Σχ. 6.10 παρουσιάζεται το τελικό βελτιστοποιηµένο µοντέλο της ΣΣΤΕΘ, που προέκυψε 
από την εφαρµογή του µοντέλου πέντε παραµέτρων µετασχηµατισµού οµοιότητας. Τα στατι-
στικά χαρακτηριστικά του µοντέλου αυτού δίνονται στον Πίνακα 6.9. Το µοντέλο αυτό παρέ-
χει τις τιµές διόρθωσης/αναγωγής των µετρήσεων ΜΣΘ των σταθµών παρακολούθησης πα-
λιρροιών σε ολόκληρη τη χώρα (νησιωτική και ηπειρωτική Ελλάδα) στο «µηδέν» του παλιρ-
ροιοµέτρου του Πειραιά. ∆ίνει ουσιαστικά τις τιµές κατά τις οποίες πρέπει να διορθωθούν τα 
τοπικά µοντέλα γεωειδούς ή οι τοπικές προσεγγίσεις της ΜΣΘ, ώστε να αναχθούν στην ΜΣΘ 
του Πειραιά και να επιτευχθεί έτσι η οµογενοποίηση του κατακόρυφου datum της χώρας. Το 
φαινόµενο βέβαια που θέλουµε να περιγράψουµε µε το πείραµα αυτό, βρίσκεται στα όρια 
ακρίβειας των διαθέσιµων δεδοµένων. Πραγµατική βελτίωση και πολύ µεγαλύτερη αξιοπι-
στία στην τελική λύση θα επιτευχθεί µε τα δεδοµένα του δορυφόρου GOCE, τα οποία σε συν-
δυασµό µε τοπικά δεδοµένα βαρύτητας, δορυφορικής αλτιµετρίας και ωκεανογραφικά µοντέ-
λα αναµένεται να δώσουν εκτιµήσεις της ΣΣΤΕΘ πολύ µεγάλης διακριτικής ικανότητας και 
ακρίβειας.  

Πίνακας 6.9: Στατιστικά χαρακτηριστικά του βελτιστοποιηµένου µοντέλου ΣΣΤΕΘ για την οµογενοποίηση του 
κατακόρυφου συστήµατος αναφοράς της Ελλάδας. [m] 

 max min mean rms std 

ς
c adj 0.096 -0.096 0.011 0.026 ±0.024 

 



218 ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ ΕΤΕΡΟΓΕΝΩΝ ΥΨΟΜΕΤΡΩΝ 

  

      
Σχήµα 6.10: Η τελική επιφάνεια αναγωγής των δεδοµένων ΜΣΘ των παλιρροιογράφων της ΥΥ για την αναφο-

ρά τους στον σταθµό του Πειραιά και την οµογενοποίηση του κατακόρυφου datum της Ελλάδας.  

6.5 Ανακεφαλαίωση – Συµπεράσµατα 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάστηκαν αριθµητικά παραδείγµατα συνδυασµού ετερογενών υ-
ψοµέτρων µε έµφαση στο θαλάσσιο περιβάλλον. Αρχικά περιγράφηκαν τα αριθµητικά απο-
τελέσµατα από τον προσδιορισµό ενός βελτιωµένου γεωδαιτικού µοντέλου της σχεδόν-
στάσιµης τοπογραφίας της επιφάνειας της θάλασσας, που προέκυψε από την κοινή συνόρθω-
σή του µε το διαθέσιµο ωκεανογραφικό µοντέλο. Από τα αποτελέσµατα συµπεραίνεται ότι, η 
τελική λύση είναι πραγµατικά βελτιωµένη, αφού πέρα από τις µικρότερες διαφορές µε το ω-
κεανογραφικό µοντέλο, δίνει γεωστροφικές ταχύτητες πολύ πιο ρεαλιστικές για την περιοχή 
µελέτης. Το σηµαντικότερο όµως είναι ότι, η ωκεάνια κυκλοφορία που προκύπτει βάσει της 
θεωρίας της γεωστροφικής ροής από το µοντέλο της ΣΣΤΕΘ, αναπαριστά πολύ καθαρά όλα 
τα γνωστά θαλάσσια ρεύµατα στην περιοχή µελέτης, κάτι που δεν είναι εφικτό µε τον απλό 
γεωδαιτικό προσδιορισµό της ΣΣΤΕΘ που περιγράφηκε στο 5ο Κεφάλαιο. Στη συνέχεια πα-
ρουσιάζεται η εφαρµογή προσδιορισµού του χρονικά-µεταβαλλόµενου µέρους της τοπογρα-
φίας της επιφάνειας της θάλασσας, που εισάγεται ως ένα επιπλέον στοχαστικό σήµα στην ε-
ξίσωση παρατήρησης. Άµεση εξωτερική σύγκριση του µοντέλου που προκύπτει δεν είναι δυ-
νατή γιατί δεν υπάρχει διαθέσιµο κάποιο ανάλογο. Το σηµαντικό όµως µε το µοντέλο αυτό 
είναι ότι µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την τοπική διόρθωση παρατηρήσεων (αλτιµετρικών 
δεδοµένων, µετρήσεων της ΜΣΘ µε παλιρροιογράφους, κ.λπ.) και τις παροδικές µεταβολές 
και επιδράσεις των ωκεανών. Επιπλέον, µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε συνδυασµό µε ωκεανο-
γραφικά δεδοµένα σε  µοντέλα αφοµοίωσης προκειµένου να προσδιοριστούν οι ιδιότητες των 
θαλασσών και οι χρονικά µεταβαλλόµενες ωκεάνιες επιδράσεις. Τέλος, παρουσιάστηκε µια 
πρώτη προσπάθεια οµογενοποίησης του κατακόρυφου συστήµατος αναφοράς της Ελλάδας µε 
το συνδυασµό δεδοµένων ΜΣΘ παλιρροιογράφων, χωροσταθµικών συνδέσεων µε τριγωνο-
µετρικά σηµεία της ΓΥΣ, ορθοµετρικών υψοµέτρων των τελευταίων από το «µηδέν» του πα-
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λιρροιογράφου του Πειραιά και υψοµέτρων της ΣΣΤΕΘ. Αποτέλεσµα αυτού ήταν ο προσδιο-
ρισµός µιας επιφάνειας που δίνει το µέγεθος των αναγωγών, ώστε να αναφερθούν οι παρατη-
ρήσεις ΜΣΘ παλιρροιογράφων που ορίζουν το τοπικό υψοµετρικό «µηδέν», σε κάποιο νησί 
για παράδειγµα στο µηδέν του παλιρροιογράφου του Πειραιά που αποτελεί την υψοµετρική 
αρχή του κατακόρυφου datum της Ελλάδας. Η λύση που επιτεύχθηκε και η προσέγγιση που 
ακολουθήθηκε έχει αρκετές αδυναµίες (σφάλµατα µοντέλων ΣΣΤΕΘ κοντά στις ακτές, µι-
κρός αριθµός σταθµών παρακολούθησης παλιρροιών), αλλά παρόλα αυτά αποτελεί µια πρώ-
τη προσπάθεια για ενοποίηση του κατακόρυφου συστήµατος αναφοράς της Ελλάδας και οµο-
γενοποίηση των υψοµέτρων. Σηµαντική προσθήκη και βελτίωση στη µέθοδο που παρουσιά-
στηκε θα δώσει η αναµενόµενη αποστολή του δορυφόρου GOCE και η παρακολούθηση των 
παλιρροιογραφικών σταθµών µε δέκτες GPS, οπότε θα υπάρχουν σε αυτούς διαθέσιµα και 
γεωµετρικά υψόµετρα. 
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Κεφάλαιο 7  

 

 

 

 

Συµπεράσµατα – Προτάσεις 

 

 

Στην παρούσα διδακτορική διατριβή επιχειρήθηκε µια συνολική µελέτη όλων των παραµέ-
τρων που συνδέονται µε τη µελέτη του πεδίου βαρύτητας της Γης και ιδιαίτερα τον προσδιο-
ρισµό του γεωειδούς. Παρουσιάστηκε η σύνδεση καθαρά γεωδαιτικών µεγεθών µε παραµέ-
τρους των θαλασσών ωκεανογραφικού ενδιαφέροντος. Έγινε επίσης εκτενής περιγραφή και 
αξιολόγηση των νέων γεωδυναµικών µοντέλων που προκύπτουν από τις δορυφορικές απο-
στολές παρακολούθησης του πεδίου βαρύτητας CHAMP και GRACE και αναπτύχθηκε ένα 
νέο γεωδυναµικό µοντέλο. Περιγράφηκαν οι µέθοδοι πρόγνωσης του γεωειδούς, τόσο στον 
χώρο των αποστάσεων όσο και στον χώρο των συχνοτήτων, εκτίµησης της τοπογραφίας της 
επιφάνειας της θάλασσας και της γεωστροφικής ροής. Πραγµατοποιήθηκε ο βέλτιστος συν-
δυασµός διαφόρων τύπων υψοµέτρων για προσέγγιση του σχεδόν-στάσιµου και χρονικά µε-
ταβαλλόµενου µέρους της τοπογραφίας της επιφάνειας της θάλασσας και τελικά προσδιορί-
στηκε µια διορθωτική επιφάνεια για την οµογενοποίηση του κατακόρυφου συστήµατος συ-
ντεταγµένων της χώρας. Το σκεπτικό και η δοµή στα οποία βασίζεται και αναπτύχθηκε η πα-
ρούσα διδακτορική διατριβή οδηγούνται από το γενικό στο ειδικό, από τα παγκόσµια γεωδυ-
ναµικά µοντέλα στην οµογενοποίηση ενός τοπικού datum µε τοπικές παρατηρήσεις µέσης 
στάθµης θάλασσας και τοπικό µοντέλο της τοπογραφίας της επιφάνειας της θάλασσας. Στό-
χος ήταν η κατά το δυνατόν πληρέστερη απεικόνιση και εφαρµογή των πλέον σύγχρονων τε-
χνικών και δεδοµένων για το πεδίο βαρύτητας της Γης και η επίλυση σύγχρονων γεωδαιτικών 
προβληµάτων. Τελικό ζητούµενο ήταν η περιγραφή της µεθοδολογίας και ο προσδιορισµός 
βέλτιστων, από άποψη ακρίβειας και διακριτικής ικανότητας, µοντέλων γεωειδούς για την 
περιοχή της ανατολικής Μεσογείου, η παρουσίαση της τεχνικής προσέγγισης της τοπογραφί-
ας της επιφάνειας της θάλασσας και της ωκεάνιας κυκλοφορίας και ο υπολογισµός µοντέλων 
που θα περιγράφουν την ταχύτητα και την διεύθυνση των θαλάσσιων ρευµάτων µε ακρίβεια 
αντίστοιχη των ωκεανογραφικών µοντέλων. Επίσης στόχος ήταν να εκτιµηθεί για πρώτη φο-
ρά το χρονικά µεταβαλλόµενο µέρος της τοπογραφίας της επιφάνειας της θάλασσας και να 
οµογενοποιηθεί το κατακόρυφο σύστηµα αναφοράς της Ελλάδας.  

Από τα αποτελέσµατα που παρουσιάστηκαν στην ανάλυση των σύγχρονων δορυφορικών µο-
ντέλων του πεδίου βαρύτητας από τους δορυφόρους CHAMP και GRACE προκύπτει ότι και 
οι δύο πληρούν τους στόχους της αποστολής τους. Έτσι, ο CHAMP προσφέρει πολύ καλή 
ακρίβεια στις αρµονικές πολύ χαµηλής τάξης, ενώ ο GRACE βελτιώνει τα µεσαία µήκη κύ-
µατος. Από τη φασµατική ανάλυση των νέων γεωδυναµικών µοντέλων υπολογίστηκε ο βαθ-
µός µέχρι τον οποίο διατηρεί το κάθε µοντέλο πλήρη ισχύ σήµατος και προέκυψε ότι τα µο-
ντέλα που βασίστηκαν σε δεδοµένα του δορυφόρου GRACE διατηρούν πλήρη ισχύ σήµατος 
µέχρι και βαθµό n=95 ενώ τα καλύτερα αντίστοιχα από τον δορυφόρο CHAMP µέχρι και 
βαθµό n=52. Από τη µελέτη της ακρίβειας που προσφέρει το κάθε µοντέλο, προέκυψε ότι 
ακρίβειες της τάξης του ±1 cm και ±10 cm για τα υψόµετρα του γεωειδούς επιτυγχάνονται 
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µέχρι βαθµούς n=62 και n=112 για τα µοντέλα του δορυφόρου GRACE και µέχρι βαθµούς 
n=27 και n=56 για τα µοντέλα του δορυφόρου CHAMP. Από τα αποτελέσµατα της στατιστι-
κής αξιολόγησης των νέων γεωδυναµικών µοντέλων και τη σύγκρισή τους µε το EGM96 
προέκυψε ότι τα µοντέλα του δορυφόρου GRACE δίνουν ακρίβειες κατά είκοσι περίπου φο-
ρές καλύτερες από το κυρίαρχο µέχρι σήµερα γεωδυναµικό µοντέλο. Η αντίστοιχη ακρίβεια 
για τα µοντέλα του δορυφόρου CHAMP είναι κατά περίπου τέσσερις φορές βελτιωµένη σε 
σχέση µε το EGM96. Ακολούθησε ο υπολογισµός της συνεισφοράς των µοντέλων στα υψό-
µετρα του γεωειδούς και τις ανωµαλίες βαρύτητας σε µια εκτεταµένη περιοχή που καλύπτει 
το σύνολο των βαλκανικών χωρών και την λεκάνη της Ανατολικής Μεσογείου και στη συνέ-
χεια πραγµατοποιήθηκε σύγκρισή τους µε το EGM96. Από την ανάλυση αυτή διαπιστώθηκε 
η αδυναµία ακόµη και των λύσεων συνδυασµού CHAMP, GRACE µε δεδοµένα βαρύτητας 
µε βαθµό ανάπτυξης n=200 να αναπαραστήσουν όλες τις συχνότητες του πεδίου βαρύτητας 
που αποτυπώνονται στην συνεισφορά του EMG96. Εποµένως, προκειµένου τα νέα γεωδυνα-
µικά µοντέλα να είναι αξιοποιήσιµα στον προσδιορισµό µοντέλων γεωειδούς µε την τεχνική 
της αποµάκρυνσης-υπολογισµού-επαναφοράς πρέπει να υπάρξει σηµαντική βελτίωση και σε 
µεγαλύτερους αρµονικούς βαθµούς, ώστε η ακρίβεια που επιτυγχάνεται σε αναπτύγµατα µέ-
χρι n=360 ή και µεγαλύτερα να είναι της ίδια τάξης µε αυτή \που δίνουν τα νέα γεωδυναµικά 
µοντέλα στους χαµηλότερους βαθµούς (n=120-130).  

Από τα προεκτεθέντα συµπεράσµατα και τη φασµατική ανάλυση των γεωδυναµικών µοντέ-
λων ανά βαθµό, υπολογίστηκε ένα νέο γεωδυναµικό µοντέλο συνδυασµού από τη σύνθεση 
των υπαρχόντων, λαµβάνοντας υπόψη για κάθε βαθµό ανάπτυξης το ακριβέστερο γεωδυνα-
µικό µοντέλο για την συγκεκριµένη περιοχή του φάσµατος. Το νέο γεωδυναµικό µοντέλο 
συνδυασµού παρουσιάζει αθροιστικό σφάλµα στα υψόµετρα του γεωειδούς ±33.13 cm για 
µέγιστο βαθµό ανάπτυξης n=360, που είναι 10 cm καλύτερο από το αντίστοιχο σφάλµα µε το 
EGM96. Επίσης, οι ακρίβειες του ±1 cm και ±10 cm επιτυγχάνονται µέχρι βαθµούς ανάπτυ-
ξης n=62 και n=112 (n=7 και n=37 για το EGM96 αντίστοιχα) για το µοντέλο συνδυασµού, 
που επιτρέπουν την επίτευξη πολύ υψηλότερης χωρικής διακριτικής ικανότητας και ακρίβει-
ας. Τέλος, από τις συγκρίσεις του συνδυασµένου γεωδυναµικού µοντέλου και του EGM96 µε 
δεδοµένα δορυφορικής αλτιµετρίας και ανωµαλίες βαρύτητας προέκυψε ότι, το µοντέλο συν-
δυασµού συµβάλλει εξίσου καλά µε το EGM96 στην αναγωγή υψοµέτρων του γεωειδούς και 
ανωµαλιών βαρύτητας, αφού επιτυγχάνεται µείωση της µέσης τιµής και της τυπικής απόκλι-
σης των αλτιµετρικών παρατηρήσεων κατά 98.5% και 97.5% αντίστοιχα. Οι αντίστοιχες τι-
µές για τις ανωµαλίες της βαρύτητας είναι 87% και 75% και κρίνονται εξίσου ικανοποιητικές, 
δεδοµένου ότι τόσο στα υψόµετρα του γεωειδούς όσο και στις ανωµαλίες βαρύτητας η µέση 
τιµή των πεδίων µετά την αναγωγή είναι κοντά στο µηδέν, οπότε µπορεί να θεωρηθεί ότι ι-
σχύει η υπόθεση της στοχαστικότητας των πεδίων. Έτσι, στην περίπτωση πρόγνωσης υψοµέ-
τρων του γεωειδούς µε την τεχνική της αποµάκρυνσης-υπολογισµού-επαναφοράς, το προτει-
νόµενο γεωδυναµικό µοντέλο µπορεί να δώσει πολύ καλά αποτελέσµατα κατά την αναγωγή 
των παρατηρήσεων και ένα πολύ µικρότερο κατά 10 cm περίπου σφάλµα στα τελικά προσδι-
οριζόµενα υψόµετρα.  

Από τις αριθµητικές εφαρµογές για τη δηµιουργία της βαρυτηµετρικής βάσης προκύπτει ότι 
είναι απολύτως απαραίτητος ο αυστηρός στατιστικός έλεγχος των δεδοµένων βαρύτητας για 
την ύπαρξη χονδροειδών σφαλµάτων, τα οποία πρέπει σε κάθε περίπτωση να αποµακρύνο-
νται. Αν δεν γίνει αυτό, τότε στην τελική βαρυτηµετρική λύση του γεωειδούς υπεισέρχονται 
σφάλµατα που φτάνουν τα 7-9 cm για την περιοχή µελέτης. Η µέθοδος της σηµειακής προ-
σαρµογής που εφαρµόστηκε για τον εντοπισµό και την αποµάκρυνση των χονδροειδών 
σφαλµάτων απαιτεί µεγάλη υπολογιστική ισχύ και αρκετό χρόνο, αλλά παραµένει µια από τις 
πιο αξιόπιστες µεθόδους πρόγνωσης σηµάτων στη φυσική γεωδαισία. Η ακρίβεια των ±2-5 
mGal της τελικής βαρυτηµετρικής βάσης δεδοµένων κρίνεται ως απόλυτα ικανοποιητική, όχι 
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µόνο για τα δεδοµένα της προσέγγισης του γεωειδούς αλλά και για γεωφυσικές και γεωδυνα-
µικές εφαρµογές.  

Με βάση τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης των µοντέλων του γεωειδούς προέκυψε ότι η 
αλτιµετρική λύση παρουσιάζει ακρίβεια της τάξης των ±7.5 cm, που θεωρείται ότι εξαντλεί 
τα όρια και τις δυνατότητες των αλτιµετρικών δεδοµένων. Οποιαδήποτε άλλη σηµαντική 
βελτίωση µπορεί να προέλθει µόνο από το συνδυασµό όλων των διαθέσιµων αλτιµετρικών 
παρατηρήσεων, αλλά µόνο στην περίπτωση που θα υπάρξει µια καινούργια αλτιµετρική δο-
ρυφορική αποστολή που θα εκτελέσει γεωδαιτική φάση παρατηρήσεων. Κάτι τέτοιο θα αυ-
ξήσει την ακρίβεια και τη διακριτική ικανότητα των λύσεων του γεωειδούς και του πεδίου 
βαρύτητας. Η διακριτική ικανότητα του 1′ (~1.6 km) θεωρείται ότι αποτελεί το όριο της ανά-
λυσης που µπορούν να δώσουν τα αλτιµετρικά δεδοµένα αφού σε υψηλότερες αναλύσεις ο 
θόρυβος των παρατηρήσεων και σφάλµατα παρεµβολής εξαιτίας έλλειψης δεδοµένων είναι 
εµφανή. Η ακρίβεια που επιτυγχάνεται στη βαρυτηµετρική λύση του γεωειδούς (±12.3 cm) 
παρουσιάζεται βελτιωµένη κατά 10-20 cm σε σχέση µε προγενέστερα µοντέλα για την ευρύ-
τερη περιοχή µελέτης. Και σε αυτή την περίπτωση θεωρείται ότι έχει πλέον επιτευχθεί η µέ-
γιστη ακρίβεια που µπορούν να δώσουν τα συγκεκριµένα δεδοµένα και οποιαδήποτε βελτίω-
ση µπορεί να προέλθει µόνο από λύσεις συνδυασµού µε αλτιµετρικά δεδοµένα, όπως η λύση 
συνδυασµού µε τα συστήµατα εισόδου-εξόδου και τη σηµειακή προσαρµογή που βελτιώνει 
την ακρίβεια της βαρυτηµετρικής λύσης κατά 2 cm. Η σηµαντικότερη όµως βελτίωση θα επι-
τευχθεί µε την διάθεση των δεδοµένων της αποστολής του GOCE, κυρίως ως προς το τελικό 
απόλυτο σφάλµα των λύσεων. Όλες οι λύσεις που παρουσιάστηκαν έχουν πολύ υψηλή σχετι-
κή ακρίβεια αλλά,το απόλυτο σφάλµα τους είναι περίπου στα ±46-50 cm εξαιτίας της χρήσης 
του EGM96 ως επιφάνειας αναφοράς. Το γεωδυναµικό µοντέλο συνδυασµού που υπολογί-
στηκε στο 3ο Κεφάλαιο δεν µπορεί να προσφέρει ακόµη σηµαντική βελτίωση, αφού παρου-
σιάζει µεγάλες ακρίβειες µόνο µέχρι n=120. Αυτό βέβαια είναι αναµενόµενο, επειδή το προ-
τεινόµενο µοντέλο βασίζεται σε δεδοµένα των δορυφόρων CHAMP και GRACE, στόχος των 
οποίων είναι η βελτίωση του φάσµατος του πεδίου βαρύτητας µέχρι n=60-70. Ουσιαστική 
βελτίωση και επίτευξη λύσεων ακρίβειας µερικών cm θα επιτευχθεί µόνο από τα δεδοµένα 
της αποστολής GOCE και τον βέλτιστο συνδυασµό αυτών µε δεδοµένα βαρύτητας και δορυ-
φορικής αλτιµετρίας σε παγκόσµια κλίµακα για τον προσδιορισµό γεωδυναµικών µοντέλων 
πολύ υψηλών βαθµών και πολύ υψηλής ακρίβειας. Από τον υπολογισµό του σχεδόν-
στάσιµου µέρους της τοπογραφίας της επιφάνειας της θάλασσας προέκυψε ότι µε τον κατάλ-
ληλο συνδυασµό καθαρά γεωδαιτικών δεδοµένων µπορεί να προκύψουν πολύ αξιόπιστες λύ-
σεις, που παρουσιάζουν ακρίβειες της τάξης των ±9 cm συγκρινόµενες µε ωκεανογραφικά 
µοντέλα. Αυτό φαίνεται και από τις υπολογισµένες γεωστροφικές ταχύτητες των θαλάσσιων 
ρευµάτων και οι οποίες οδηγούν στον πολύ καλό εντοπισµό του µεγαλύτερου µέρους των 
ρευµάτων στην περιοχή µελέτης.  

Με βάση τα αποτελέσµατα του προσδιορισµού ενός βελτιωµένου γεωδαιτικού µοντέλου της 
σχεδόν-στάσιµης τοπογραφίας της επιφάνειας της θάλασσας, που προέκυψε από την κοινή 
συνόρθωσή του µε το διαθέσιµο ωκεανογραφικό µοντέλο, συµπεραίνεται ότι η τελική λύση 
είναι πραγµατικά βελτιωµένη. Πέρα από τις µικρότερες διαφορές µε το ωκεανογραφικό µο-
ντέλο, δίνει γεωστροφικές ταχύτητες πολύ πιο λογικές για την περιοχή µελέτης. Το σηµαντι-
κότερο όµως είναι ότι η ωκεάνια κυκλοφορία που προκύπτει βάσει της θεωρίας της γεωστρο-
φικής ροής από το µοντέλο της ΣΣΤΕΘ, αναπαριστά πολύ καθαρά όλα τα γνωστά θαλάσσια 
ρεύµατα στην περιοχή µελέτης κάτι που δεν είναι δυνατό µε τον απλό γεωδαιτικό προσδιορι-
σµό της ΣΣΤΕΘ που περιγράφηκε στο 5ο Κεφάλαιο. Το τελικό αποτέλεσµα κρίνεται ιδιαίτερα 
ενθαρρυντικό και προσφέρει νέες προοπτικές συνδυασµού γεωδαιτικών και ωκεανογραφικών 
δεδοµένων για την µελέτη φαινοµένων όλου του φάσµατος των γεωεπιστηµών, άµεσα συνδε-
δεµένων µε τις δυναµικές διεργασίες του πλανήτη µας.  
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Το σήµα του χρονικά µεταβαλλόµενου µέρους της τοπογραφίας της επιφάνειας της θάλασσας 
προσδιορίστηκε θεωρώντας το ως ένα επιπλέον στοχαστικό σήµα στην εξίσωση παρατήρη-
σης. Άµεση εξωτερική σύγκριση του µοντέλου που προκύπτει δεν είναι δυνατή, γιατί δεν υ-
πάρχει διαθέσιµο κάποιο αντίστοιχο. Η σηµαντικότητα του µοντέλου αυτού έγκειται στο ότι 
µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την τοπική διόρθωση παρατηρήσεων (αλτιµετρικών δεδοµέ-
νων, µετρήσεων της ΜΣΘ µε παλιρροιογράφους, κ.λπ.) σχετικών µε τις παροδικές µεταβολές 
και επιδράσεις των ωκεανών. Επιπλέον µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε συνδυασµό µε ωκεανο-
γραφικά δεδοµένα σε µοντέλα αφοµοίωσης προκειµένου να προσδιοριστούν οι ιδιότητες των 
θαλασσών και οι χρονικά µεταβαλλόµενες ωκεάνιες επιδράσεις.  

Τέλος, παρουσιάστηκαν τα αποτελέσµατα της προσπάθειας οµογενοποίησης του κατακόρυ-
φου συστήµατος αναφοράς της Ελλάδας, µε το συνδυασµό δεδοµένων µέσης στάθµης θά-
λασσας παλιρροιογράφων, χωροσταθµικών συνδέσεων µε τριγωνοµετρικά σηµεία της ΓΥΣ, 
ορθοµετρικών υψοµέτρων των τελευταίων από το µηδέν του παλιρροιογράφου του Πειραιά, 
και υψοµέτρων του στάσιµου µέρους της τοπογραφίας της επιφάνειας της θάλασσας. Αποτέ-
λεσµα του συνδυασµού αυτού ήταν ο προσδιορισµός µιας επιφάνειας που δίνει το µέγεθος 
των αναγωγών, ώστε να αναφερθούν οι παρατηρήσεις ΜΣΘ παλιρροιογράφων που ορίζουν 
το τοπικό υψοµετρικό µηδέν, σε κάποιο νησί για παράδειγµα, στο µηδέν του παλιρροιογρά-
φου του Πειραιά που αποτελεί την υψοµετρική αρχή του κατακόρυφου datum της Ελλάδας. 
Η λύση που επιτεύχθηκε και η προσέγγιση που ακολουθήθηκε έχει αρκετές αδυναµίες 
(σφάλµατα µοντέλων ΣΣΤΕΘ κοντά στις ακτές, µικρός αριθµός σταθµών παρακολούθησης 
παλιρροιών), εντούτοις αποτελεί µια πρώτη προσπάθεια για ενοποίηση του κατακόρυφου συ-
στήµατος αναφοράς της Ελλάδας και οµογενοποίηση των υψοµέτρων. Σηµαντική προσθήκη 
και βελτίωση στη µέθοδο που παρουσιάστηκε, θα δώσει η αναµενόµενη αποστολή του δορυ-
φόρου GOCE και η παρακολούθηση των παλιρροιογραφικών σταθµών µε δέκτες GPS οπότε 
θα υπάρχουν σε αυτούς διαθέσιµα και γεωµετρικά υψόµετρα.  

Με το πέρας της διδακτορικής διατριβής, θεωρείται χρήσιµο να προταθεί ένα γενικό πλαίσιο 
για µελλοντική έρευνα στο συγκεκριµένο πεδίο που απασχόλησε την παρούσα εργασία. Ως 
προς τα γεωδυναµικά µοντέλα, η αποστολή του δορυφόρου GOCE αποτελεί τη βασική πηγή 
προκειµένου να αυξηθεί η ακρίβεια, όχι µόνο τον δορυφορικών, αλλά και των µοντέλων συν-
δυασµού. Ήδη από τη διεθνή γεωδαιτική κοινότητα έχει πραγµατοποιηθεί σηµαντική έρευνα 
µέσω µελετών προσοµοίωσης, για την ακρίβεια και τη διακριτική ικανότητα των δεδοµένων 
της δορυφορικής αποστολής GOCE. Αναµένεται ότι τα δεδοµένα αυτά θα δώσουν νέες διε-
ξόδους και ώθηση στη µελέτη δυναµικών φαινοµένων που καλύπτουν το χώρο της γεωδαισί-
ας, της γεωφυσικής, της γεωλογίας και της ωκεανογραφίας.  

Ο συνδυασµός δεδοµένων των δορυφόρων GOCE και GRACE µε δεδοµένα στιγµιαίων υψών 
της επιφάνειας της θάλασσας αναµένεται να προσφέρει µια καλύτερη ανάλυση και εντοπισµό 
των δυναµικών χαρακτηριστικών των ωκεανών, ώστε να µελετηθούν πληρέστερα οι χρονικές 
µεταβολές του γεωειδούς και του πεδίου βαρύτητας, που συνδέονται άµεσα µε τις περιβαλλο-
ντικές διεργασίες του πλανήτη. Από τα παραπάνω φαίνεται ότι το µέλλον της γεωδαιτικής 
έρευνας δεν βρίσκεται πλέον στα στενά γεωδαιτικά πλαίσια αλλά στη συνεργασία και στην 
αλληλεπίδρασή της µε άλλες επιστήµες.  

Ως προς τον προσδιορισµό τοπικών και περιφερειακών λύσεων γεωειδούς, σηµαντική βελτί-
ωση αναµένεται µε τη χρησιµοποίηση δεδοµένων του δορυφόρου GOCE και τη διαθεσιµότη-
τα του πλήρους πίνακα µεταβλητοτήτων/συµµεταβλητοτήτων των γεωδυναµικών µοντέλων 
που προκύπτουν από αυτόν και τους άλλους δορυφόρους παρατήρησης του πεδίου βαρύτη-
τας. Ακόµη, η µελλοντική έρευνα πρέπει να κατευθυνθεί στη δηµιουργία καλύτερων από ά-
ποψη ακρίβειας και διακριτικής ικανότητας ψηφιακών µοντέλων εδάφους, βαθυµετρίας και 
πυκνοτήτων, ώστε σε συνδυασµό µε τα νέα γεωδυναµικά µοντέλα των δορυφορικών αποστο-
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λών να επιτευχθεί µια βέλτιστη προσέγγιση όλων των συχνοτήτων του φάσµατος του πεδίου 
βαρύτητας.  

Επίσης, το µεγάλο πλήθος των διαθέσιµων αλτιµετρικών δεδοµένων και αυτών που αναµένο-
νται από τις µελλοντικές αποστολές προσφέρουν τη δυνατότητα προσδιορισµού του σχεδόν-
στάσιµου και του χρονικά µεταβαλλόµενου µέρους της τοπογραφίας της επιφάνειας της θά-
λασσας από την ταυτόχρονη ανάλυση των αλτιµετρικών παρατηρήσεων µε γεωδυναµικά µο-
ντέλα που θα προκύψουν από τον δορυφόρο GOCE. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να ελεγ-
χθούν, πέρα από την προτεινόµενη µεθοδολογία, και τεχνικές που βασίζονται στα wavelets 
αφού αυτές προσφέρουν δυνατότητα όχι µόνο χωρικής αλλά και χρονικής ανάλυσης και αξι-
ολόγησης των δεδοµένων. Με τον τρόπο αυτό θα µπορούν να εντοπιστούν και να προσδιορι-
στούν πολύ πιο αποτελεσµατικά και µε µεγαλύτερη ακρίβεια σήµατα που αναφέρονται στους 
ωκεανούς και κατά κύριο λόγω η ΣΣΤΕΘ, η ΧΜΤΕΘ και η ωκεάνια κυκλοφορία.  

Ο υπολογισµός µοντέλων της σχεδόν-στάσιµης τοπογραφία της επιφάνειας της θάλασσας θα 
οδηγήσει τελικά και σε περισσότερο αξιόπιστες λύσεις για την οµογενοποίηση των κατακό-
ρυφων συστηµάτων αναφοράς και ενδεχόµενα στη δηµιουργία ενός παγκόσµιου κατακόρυ-
φου datum. Είναι πάντως βέβαιο ότι, η συγκεκριµένη µεθοδολογία που παρουσιάστηκε για 
την οµογενοποίηση του κατακόρυφου datum της χώρας µας θα βελτιωθεί σε πολύ µεγάλο 
βαθµό και θα οδηγήσει σε ακόµη πιο αξιόπιστα αποτελέσµατα µε την ενσωµάτωση µοντέλων 
της ΣΣΤΕΘ πολύ υψηλότερης ακρίβειας (και κοντά στην ακτογραµµή), που θα προκύψουν 
από τον GOCE. Επιβεβληµένη βέβαια σε µια τέτοια κοινή συνόρθωση υψοµέτρων είναι και η 
ύπαρξη γεωµετρικών υψοµέτρων από παρατηρήσεις GPS στους παλιρροιογράφους, κυρίως 
για να επιλυθούν τα προβλήµατα µετάβασης από τις ηπειρωτικές στις θαλάσσιες περιοχές. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



226 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Βιβλιογραφία 

 

 

Ξενόγλωσση  

 

Albertella A, Migliaccio F, Sansò F (1999) New simulations for the spaceborne gravimetry 
inversion. Boll di Geofis Teorica ed App, 40: 277-384. 

Albertella A, Migliaccio F, Sansò F (2002) GOCE: The Earth Field by Space Gradiometry. 
Celes Mech and Dynam Astr, 83: 1-15. 

Andersen OB, Knudsen P (1998) Global gravity field from ERS1 and Geosat geodetic mis-
sion altimetry. J Geophys Res 103(C4): 8129-8137. 

Andersen OB, Vest AL, Knudsen P (2003) Altimetric Mean Sea Surfaces and inter-annual 
ocean variability. 2003 JASON-1 Sciency Working Team Meeting, Arles, France. 

Andritsanos VD, Tziavos IN (2000) Modeling the Sea Surface Topography in the Eastern 
Mediterranean Sea. Presented in the XXV EGS Millennium General Assembly, April 25-
29, Nice, France, 2000. 

Andritsanos VD, Arabelos D, Spatalas SD, Tziavos IN (1999) Mean Sea Level Studies in the 
Aegean Sea Phys and Chem of the Earth (A), 25(1): 53-56.  

Andritsanos VD, Sideris MG, Tziavos IN (2001a) A survey of gravity field modeling applica-
tions of the Input-Output System Theory (IOST). IGeS Bulletin, Vol. 10, pp. 1-17. 

Andritsanos VD, Sideris MG, Tziavos IN (2001b) Quasi-stationery Sea Surface topography 
estimation by the multiple Input-Output method. J Geodesy 75: 216-226. 

Andritsanos VD, Vergos GS, Tziavos IN, Pavlis EC (2000) Alternative Geoid Solutions in the 
Southern Aegean Sea: Comparisons and Results. Presented in the EGS Millennium con-
ference, April 25th – 29th, Nice, France. 

Andritsanos VD, Vergos GS, Tziavos IN, Pavlis EC, Mertikas SP (2001) A High-Resolution 
Geoid for the Establishment of the GAVDOS Multi-Satellite Calibration Site. In: Sideris 
MG (ed) Gravity, Geoid and Geodynamics 2000, International Association of Geodesy 
Symposia, vol. 123, 347-353. 

Arabelos D and Tscherning CC (2001) Improvements in height datum transfer expected from 
the GOCE mission. J of Geodesy, 75(5/6): 308-312. 

Arabelos D, Tziavos IN (1983) Determination of deflections of the vertical using a combina-
tion of spherical harmonics and gravimetrric data for the area of Greece. Bull Géod, 57: 
240-256. 

Arabelos D, Tziavos IN (1994) The contribution of bathymetry to gravity field modeling. In: 
Kumar M, Maul GA, Seeber G (eds) INSMAP94. PIP Printing, Rockville, MD 20852, pp 
132-141. 



228 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

  

Arabelos D, Tziavos IN (1998) Gravity-field improvement in the Mediterranean Sea by esti-
mating the bottom ocean topography using collocation. J Geodesy 72: 136-143. 

Arnold K (1983) The mixed boundary value problem of geodesy. Gerlands Beitr Geophys, 
vol. 92: 391-406. 

AVISO User Handbook – Merged TOPEX/POSEIDON Products (GDR-Ms) (1996). AVI-
NT-02-101-CN, Edition 3.0, 1996. 

AVISO User Handbook – Corrected Sea Surface Heights (CORSSHs) (1998). AVI-NT-011-
311-CN, Edition 3.1, 1998. 

Bamler R (1999) The SRTM Mission: A World-Wide 30 m Resolution DEM from SAR Inter-
ferometry in 11 Days. In: Fritsch D and Spiller R (eds), Photogrametric Week 99, Wich-
mann Verlag Heidelberg: 145-154. 

Balasubramania N (1994) Definition and Realization of a Global vertical Datum. Ohio State 
University, Department of Geodetic Science and Surveying, Report No. 427. 

Barzaghi R, Galdino A, Sanso F, Zenucchini C (1992) The collocation approach to the inver-
sion of gravity data. Geophys Prospec 40: 429-452. 

Behrent D, Denker H, Schmidt K (1996) Digital gravity data sets for the Mediterranean Sea 
derived from available maps. BGI Bulletin d’ information 78: 31-39. 

Bendat JS, Piersol AG (1986) Random data: Analysis and Measurement Procedures. Second 
edition. John Wiley and Sons, New York. 

Biancale R, Balmino G, Lemoine J-M, Marty J-C, Moynot B, Barlier F, Exertier P, Laurain 
O, Gegout P, Schwintzer P, Reigber Ch, Bode A, Gruber Th, König R, Massmann F-H, 
Raimondo JC, Schmidt R, Zhu SY (200) A new global Earth's gravity field model from 
satellite orbit perturbations: GRIM5-S1. Geophys Res Let, 27(22): 3611-3614. 

Bottoni GP, Barzaghi R (1993) Fast collocation. Bull Géod, 67: 119-126. 

Burša M, Kenyon S, Kouba J, Raděj K, Vatrt V, Vojtíšková M, and Šimek J (2001) World 
height system specified by geopotential at tide gauge stations. In: Drewes H, Dodson A, 
Fortes LPS, Sánchez L, Sandoval P (eds) Vertical Reference Systems Symposium, Inter 
Assoc of Geod Symposia, vol. 124, Springer – Verlag Berlin Heidelberg, 291-296. 

Casten U, Makris J (2001) Erkundung der Krustenstruktur von Kreta durch detaillierete 
Schwere- und Magnetfeldmessunggen. Project Report DFG: Ca 83/8-1 bis 3 Ma 719/54-1 
bis 3. 

Cazenave A, Schaeffer P, Berge M, Brossier C, Dominh K, Gennero MC (1996) High-
resolution mean sea surface computed with altimeter data of ERS-1 (geodetic mission) 
and Topex-Poseidon. Geophys. J. Int., Vol. 125, 696-704. 

Chelton DB, Ries JC, Haines BJ, Fu LL, Callahan P (2001) Satellite Altimetry. In: Fu LL, 
Cazenave A (eds) Satellite Altimetry and Earth Sciences A Handbook of Techniques and 
Applications. International Geophysics Series 69: 1-132, Academic Press, San Diego, 
California. 

Colombo OL (1980) A World Vertical Network. Ohio State University, Department of Geo-
detic Science, Report No. 296. 

Colombo O (1981) Numerical methods for harmonic analysis on the sphere. Report No. 310, 
Department of Geodetic Science and Surveying, The Ohio State University, Columbus, 
Ohio, U.S.A. 



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  229 

 

Colombo OL (1988) High resolution analysis of satellite Gradiometry. In Chapman confer-
ence on Progress in the Determination of the Earth’s Gravity Field. Bahia Mar Hotel, Fort 
Lauderdale, Florida, September 13-16, 100-103. 

Digital Bathymetry Data Base Version 1.0 – DBDBV1.0 (2002) Internet resources: 
http://idbms.navo.navy.mil/dbdbv/ dbdbv.html 

Denker Η (1990) Radial Orbit Error Reduction and Sea Surface Topography Determination 
Using One Year of GEOSAT Altimeter Data. Report No. 404, Department of Geodetic Sci-
ence and Surveying, The Ohio State University, Columbus, Ohio, U.S.A. 

Denker H (2004) Evaluation of SRTM3 and GTOPO30 Terrain Data in Germany. Presented 
at the Gravity Geoid and Space Missions 2004 (GGSM2004) conference, August 30 – Sep-
tember 3, Porto, Portugal. 

Denker H, Tziavos IN (1999) Investigation of Molodensky’s series terms for terrain reduced 
gravity field data. Boll di Geofis Teorica ed App, 40(3-4): 195-203.  

Dermanis A (1977) Geodetic linear estimation techniques and the norm choice problem. Man 
Geod, 2(1): 15-97. 

Dermanis A (1984) Signals in geodetic networks. Presented at the International School of ad-
vanced geodesy, Design and Optimization of Geodetic Networks, Erici, Trapani, Sicili, It-
aly. 

Dermanis A, Rossikopoulos D (1991) Statistical inference in integrated geodesy. Presented at 
the IUGG XXth General Assembly, Vienna, August 11 – 21. 

Drinkwater MR, Floberghagen R, Haagmans R, Muzi D, Popescu A (2003) GOCE: ESA's 
first Earth Explorer Core mission. In: Beutler GB, Drinkwater MR, Rummel R, Steiger R 
von (eds) Earth Gravity Field from Space - from Sensors to Earth Sciences. In the Space 
Sciences Series of ISSI, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, Netherlands, (18): 419-
432.  

Duquenne H (1999) Comparison and combination of a gravimetric quasi geoid with a leveled 
GPS data set by statistical analysis. Phys Chem Earth (A), 24(1): 79 – 83. 

Engelis T (1983) Analysis of Sea Surface Topography determination using Seasat altimeter 
data. Report No. 343, Department of Geodetic Science and Surveying, The Ohio State Uni-
versity, Columbus, Ohio, U.S.A. 

Engelis T (1984) Radial orbit error reduction and Sea Surface Topography determination us-
ing satellite altimetry. Report No. 377, Department of Geodetic Science and Surveying, The 
Ohio State University, Columbus, Ohio, U.S.A. 

Engelis T (1985) Global circulation from Seasat altimeter data. Mar Geod, vol. 9(1): 45-69. 

Engelis T (1987) Spherical harmonics expansion of the Levitus Sea Surface Topography. Re-
port No. 385, Department of Geodetic Science and Surveying, The Ohio State University, 
Columbus, Ohio. 

ESA (1996) Reports for Assessment – The nine Candidate Earth Explorer Missions. GFS-
SOCM, SP-1196(1). 

ESA (1998a) ENVISAT Mission. SP-1218. 

ESA (1998b) European Views on Dedicated Gravity Field Missions: GRACE and GOCE. 
ESD-MAG-REP-CON-001. 



230 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

  

ESA (1998c) The Earth Explorer: The Science and Research Elementrs of ESA’s Future 
Earth Observation Programs. ESA Publication Division, ESTEC, Noordwijk, Netherlands, 
SP-1227 

ESA (1999a) The four Candidate Earth Explorer Core Missions, Gravity Field and Steady-
State Ocean Circulation Mission. Reports for Mission Selection, ESA, SP-1233(1). 

ESA (1999b) GOCE-Summary report. GOC-RP-AI-0005. 

ESA (2005) http://space-env.esa.int/Background/atox_analysis.html. Πληροφορίες από το 
διαδίκτυο.  

ETOPO (2005) 2-Minute Gridded Global Relief Data (ETOPO2), http://www.ngdc.noaa.gov/ 
mgg/fliers/01mgg04.html. 

Farlow S (1993) Partial Differential Equations for Scientists and Engineers. Dover Publica-
tions Inc., New York. 

Farr TG, Kobrick M (2000) Shuttle Radar Topography Mission produces a wealth of data. 
EOS Trans Amer Geophys U 81: 583-585. 

Featherstone W (1998) Do we need a gravimetric geoid or a model of the Australian height 
datum to transform GPS Heights in Australia? The Australian Surveyor, 43(4): 273-280. 

Featherstone W (2000) Refinement of gravimetric geoid using GPS and levelling data. J of 
Surv Eng, 126(2): 27-56. 

Featherstone W and Guo W (2001) Evaluations of the Precision of the AUSGeoid98 Versus 
AUSGeoid93 Using GPS and Australian Height Datum Data. Geomatics Research Austral-
asia, 74: 75-102. 

Featherstone WE, Kirby JF, Kearsley AHW, Gilliand JR, Johnston J, Steed R, Forsberg R and 
Sideris MG (2001) The AUSGeoid98 geoid model of Australia: data treatment, computa-
tions and comparisons with GPS/levelling data. J of Geod, 75: 313-330. 

Földvary L, Svehla D, Gerlach Ch, Wermuth M, Gruber T, Rummel R, Rothacher M, 
Frommknecht B, Peters T, Steigenberger P (2003) Gravity Model TUM-2Sp Based on the 
Energy Balance Approach and Kinematic CHAMP Orbits In: Reigber C, Luhr H, 
Schwintzer P, Wickert J, (eds) Earth Observation with CHAMP: Results from Three 
Years in Orbit, Springer – Verlag Berlin Heidelberg, 13-18. 

Förste C, Flechtner C, Schmidt R, Meyer R, Stubenvoll R, Barthelmes F, König R, Neumayer 
KH, Rothacher M, Reigber Ch, Biancale R, Bruinsma S, Lemoine J.-M, Raimondo JC 
(2005) A New High Resolution Global Gravity Field Model Derived From Combination 
of GRACE and CHAMP Mission and Altimetry/Gravimetry Surface Gravity Data. EGU 
General Assembly 2005, Vienna, Austria, April 24-29. 

Forsberg R (1984a) A study of terrain corrections, density anomalies and geophysical inver-
sion methods in gravity field modeling. Rep no. 5, Department of Geodetic Science and 
Surveying, The Ohio State University, Columbus, Ohio, April 1984. 

Forsberg R (1984b) Local Covariance functions and density distributions. Rep no 6, Depart-
ment of Geodetic Science and Surveying, The Ohio State University, Columbus, Ohio, 
June 1984. 

Forsberg R (1985) Gravity field terrain effect computation by FFT. Bull Géod 59: 342-360. 

Forsberg R, Sideris MG (1993) Geoid computations by the multi-band FFT approach. Manu-
scrypta Geodaetica, 18: 82-90. 



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  231 

 

Forsberg R, Solheim D (1988) Perfomance of FFT methods in local gravity field modeling. In 
Chapman conference on Progress in the Determination of the Earth’s Gravity Field. Bahia 
Mar Hotel, Fort Lauderdale, Florida, September 13-16, 100-103. 

Forsberg R, Tscherning CC (1981) The Use of Height Data in Gravity Field Approximation 
by Collocation. J Geophys Res 86(B9): 7843-7854. 

Fotopoulos G (2003) An analysis on the optimal combination of geoid, orthometric and ellip-
soidal height data. UCGE Rep Nr 20185, Calgary AB, Canada. 

Fotopoulos G, Featherstone WE, Sideris MG (2002) Fitting a gravimetric geoid model to the 
Australian height datum via GPS data. In: Tziavos IN (ed) Gravity and Geoid 2002 - 
GG2002, 3rd Meeting of the International Gravity and Geoid Commission (IGGC), 173-
178. 

Fotopoulos G, Kotsakis C, Sideris MG (2001a) How accurately can we determine orthometric 
height differences from GPS and geoid data? J of Surv Eng, 129(1): 1-10. 

Fotopoulos G, Kotsakis C, Sideris MG (2001b) Determination of the Achievable Accuracy of 
Relative GPS/Geoid Levelling in Northern Canada. Presented at the International Associa-
tion of Geodesy 2001 Scientific Assembly, Budapest, Hungary, September 2-8. 

Fotopoulos G, Tziavos IN, Sideris MS (2004) On the incorporation of sea surface topography 
in establishing vertical control. Presented at the Gravity Geoid and Space Missions 2004 
Conference, Porto, Portugal, Aug. 30 – Sept. 3, 2004. 

GFZ (2001) Announcement of Opportunity for CHAMP. CH-GFZ-A0-001. 

GLOBE (2005) The Global Land One-km Base Elevation (GLOBE) Project – A 30-arc-
second (1-km) gridded, quality-controlled global Digital Elevation Model (DEM), 
http://www.ngdc.noaa.gov/mgg/topo/globe.html. 

Gómez-Enri J, Gommenginger CP, Challenor PG, Srokosz MA, Drinkwater MR (2006) EN-
VISAT Radar Altimeter Tracker Bias. Mar Geod 29(1): 19-38. 

GRACE (1998) Gravity Recovery and Climate Experiment: Science and Mission Require-
ments Document. Revision A, JPLD-15928, NASA’s Earth System Science Pathfinder 
Program.  

Grebenitcharsky RS (2004) Numerical Solutions to Altimetry-Gravimetry Boundary Value 
Problems in Coastal Regions. UCGE Rep Nr 20195, Calgary AB, Canada. 

Grebenitcharsky RS, Vergos GS and Sideris MG (2002) Combination of gravity, altimetry 
and GPS/Leveling data for the numerical solution of altimetry-gravimetry boundary value 
problems. In: Ádám J and Schwarz K-P (eds) Vistas for Geodesy in the New Millennium, 
International Association of Geodesy Symposia, vol. 125, Springer – Verlag Berlin Hei-
delberg, 150-155. 

Groten E and Müller T (1991) Combined Sea Surface Determination Based on Various Geo-
metric and Dynamic Techniques. Mar Geod, 14: 185-195. 

 Gruber Th, Anzenhofer M (1993) The GFZ 360 Gravity Field Model. In: Forsberg R, Denker 
H (eds) Proceedings of Session G3 European Geophysical Society XVIII General Assem-
bly, Wiesbaden, Germany, May 3-7.  

Gruber Th, Bode A, Reigber Ch, Schwintzer P (1997) DPAF Global Earth Models Based on 
ERS. Proceedings of the 3rd ERS Symposium, Florenz.  



232 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

  

van Gysen H, Coleman R, Hirsch B (1997) Local crossover analysis of exactly repeating al-
timeter data. Journal of Geodesy. No. 72, pp.31-43. 

Haagmans R, de Min E, van Gelderen M (1993) Fast evaluation of convolution integrals on 
the sphere using 1D FFT, and a comparison with existing methods for Stokes’ integral. 
Manuscr Geod 18: 227-241. 

Haagmans R, de Bruijne A, de Min E (1998) A procedure for combining gravimetric geoid 
models and independent geoid data, with an example in the North Sea region. DEOS Pro-
gress Letters 98(1): 89 – 99. 

Heck B (1993) A revision of Helmert’s second method of condensation in geoid and quasige-
oid determination. In: Montag H, Reigber C (eds) Geodesy and Physics of the Earth. Inter 
Assoc of Geod Symposia, vol. 112, Springer – Verlag Berlin Heidelberg, 246-251. 

Heck B (1997) Formulation and Linearization of Boundary Value Problems: From Observ-
ables to a Mathematical Model. In: Sansò F and Rummel R (eds) Geodetic Boundary 
Value Problems in View of One Centimeter Geoid, Lecture Notes in Earth Sciences, vol. 
65: 121-160. 

Heck B (2003) On Helmert’s methods of condensation. J of Geod, 77: 155-170. 

Heck B, Rummel R (1990) Strategies for solving the vertical datum problem using terrestrial 
and satellite geodetic data. In: Sünkel H and Baker T (eds) Inter Assoc of Geod Symposia, 
vol. 104, Springer – Verlag Berlin Heidelberg, 116-128.  

Heiskanen WA, Moritz H (1967) Physical Geodesy. W.H. Freeman, San Francisco. 

Hofmann-Wellenhof B, Lichtenegger H, Collins J (1994) Global Positioning System. Theory 
and Practice, 3rd Ed, Springer-Verlag, New York. 

Ilk KH, Mayer-Gürr T, Feuchtinger M (2005) Gravity Field Recovery by Analysis of Short 
Arcs of CHAMP. In: Reigber C, Luhr H, Schwintzer P, Wickert J, (eds) Earth Observation 
with CHAMP: Results from Three Years in Orbit, Springer – Verlag Berlin Heidelberg, 
127-132. 

Jekeli C (1999) The determination of gravitational potential differences from satellite-to-
satellite tracking. Celest Mech Dyn Astron, 75: 85-101. 

Jiang Z, Balmino G, Duquenne H (1996) On the numerical approximation of the errors in a 
GPS aided gravimetric geoid determination. Presented at the XXI general assembly of the 
European Geophysical Society, The Hague, 6 – 10 May, 1996. 

Jiang Z, Duquenne H (1995) On the combined adjustment of a gravimetrically determined 
geoid and GPS levelling stations. J of Geod 70: 505 – 514. 

Kaula WM (1966) Theory of Satellite Geodesy. Dover Publications Inc.  

Kearsley AHW, Ahmad Z, and Chan A (1993): National Height Datums, Levelling, GPS 
Heights and Geoids. Australian Journal of Geodesy, Photogrammetry, and Surveying, 59: 
53-88. 

Keller W (1996) On a scalar fixed altimetry-gravimetry boundary value problem. J of Geod, 
70: 459-469. 

Knudsen P (1987) Estimation and Modeling of the local empirical covariance function using 
gravity and satellite altimetry data. Bull Géod, 61(2): 145-160. 

Knudsen P (1992a) Altimetry for Geodesy and Oceanography. In: Kakkuri J (ed), Geodesy 
and Geophysics, Finnish Geodetic Institute, 87-129.  



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  233 

 

Knudsen (1992b) Estimation of sea surface topography in the Norwegian sea using gravim-
etry and Geosat altimetry. Bulletin Géodésique 66:27-40. 

Knudsen P (1993) Integration of Gravity and Altimeter Data by Optimal Estimation Tech-
niques. In:  Rummel R and Sansò F (eds) Satellite Altimetry for Geodesy and Oceanogra-
phy, Lecture Notes in Earth Sciences, vol. 50: 453-466. 

Koch KR (1999) Parameter Estimation and Hypothesis Testing in Linear Models. Second edi-
tion, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, Germany. 

Koch KR and Kusche J (2002) Regularization of geopotential determination from satellite 
data by variance components. J of Geod, (76) 259-268. 

Koop R, Suenkel H and the European GOCE Gravity Consortium (2002) In: Koop R, Suenkel 
H (eds) GOCE: Preparation of the GOCE Level 1 to Level 2 Data Processing. 
ESA/ESTEC Contract No. 14986/01/NL/DC, Final Report. 

Koblinsky CJ, Ray R, Beckley BD, Wang Y-M, Tsaoussi L, Brenner A, Williamson R (1999) 
NASA Ocean Altimeter Pathfinder Project, Report 1: Data Processing Handbook, 
NASA/TM-1998-208605. 

Kotsakis C (2000) Multiresolution Aspects of Linear Approximation Methods in Hilbert 
Spaces using Gridded Data. UCGE Rep Nr 20138, Calgary AB, Canada.  

Kotsakis C and Sideris MG (1999): On the adjustment of combined GPS/levelling/geoid net-
works. J of Geod, 73(8): 412-421. 

Kotsakis C, Fotopoulos G, Sideris MG (2001) Optimal fitting of gravimetric geoid undula-
tions to GPS/levelling data using an extended similarity transformation model. Presented 
at the 27th Annual meeting joint with the 58th Eastern snow conference of the Canadian 
Geophysical Union, Ottawa, Canada, May 14-17. 

Krarup T (1969) A contribution to the mathematical foundation of physical geodesy. Rep no 
44, Danish Geodetic Institute.  

Lagios E, Chailas S, Hipkin RG (1996) Newly compiled gravity and topographic data banks 
of Greece. Geophys J Int 126: 287-290. 

Lauritzen SL (1973) The probabilistic background of some statistical methods in physical ge-
odesy. Rep no 48, Danish Geodetic Institute. 

Lehmann R (1999a) Studies on the altimetry-gravimetry problems for geoid determination. 
Phys Chem Earth, PA: Solid Earth Geod., vol. 24: 47-52. 

Lehmann R (1999b) Boundary value problems in the complex world of geodetic measure-
ments. J of Geod, vol. 73: 491-500. 

Lehmann R (2000) Altimetry-gravimetry problems with free vertical datum. J of Geod, vol. 
74: 327-334. 

Lemoine FG, Kenyon SC, Factor JK, Trimmer RG, Pavlis NK, Chinn DS, Cox C, Klosko 
SM, Luthcke SB, Torrence MH, Wang YM, Williamson RG, Pavlis EC, Rapp RH, Olson 
TR (1998) The development of the join NASA GSFC and NIMA geopotential model 
EGM96, NASA Technical Paper, 1998 – 206861. 

Levitus S (1982) Climatological atlas of the world ocean NOAA. Geophysical fluid dynamics 
laboratory, Professional Paper 13, Rockville, MD. 

Li YC (1993) Optimized Spectral Geoid Determination. UCGE Report 20050, Calgary, AB, 
Canada. 



234 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

  

Li J (1996) Detailed marine gravity field determination by combination of heterogeneous 
data. UCGE Report 20102, Department of Geomatics Engineering, The University of Cal-
gary, Calgary, Alberta, Canada. 

Li J, Sideris MG (1996) Marine gravity and geoid determination by optimal combination of 
satellite altimetry and shipborne gravimetry data. J of Geod, 71(1) . 

Marti U (2004) Comparison of SRTM data with national DTMs of Switzerland. Presented at 
the Gravity Geoid and Space Missions 2004 (GGSM2004) conference, August 30 – Sep-
tember 3, Porto, Portugal. 

Manzella GMR, Cardin V, Cruzado A, Fusco G, Gacic N, Galli C, Gasparini GP, Gervais T, Kovace-
vic C, Millot C, Petit DeLaVilleon L, Spaggiari G, Tonani M, Tziavos C, Velasquez V, Walne A, 
Zervakis V, Zodiatis G (2001) EU-sponsered Effort Improves Monitoring of Circulation Variability 
in the Mediterranean. EOS-Transactions Amarican Geophysical Union, Vol. 82(43), 497-504, Oc-
tober 23, 2001. 

Moritz H (1976) Integral formulas and collocation. Man Geod, vol 1: 1-40. 

Moritz H (1978a) Statistical Foundations of Collocation. OSU Report No. 272, Dept of Geod 
Sci and Surv, Ohio State Univ, Columbus, Ohio. 

Moritz H (1978b) Introduction to Interpolation and Approximation. In: Moritz H and Sunkel 
H (eds) Approximation Methods in Geodesy, Herbert Wichmann Verlag, Karlsruhe. 

Moritz H (1980) Advanced Physical Geodesy. 2nd Ed Wichmann, Karlsruhe. 

Moritz H, Sansò F (1980) A dialogue on collocation. Boll di Geodesia e Scienze Affini, 
39(1): 49-51.  

Molodensky MS, Eremeev VF, Yurkina MI (1962) Methods for study of the External Gravi-
tational Field and Figure of the Earth. Works on the Central Research Institute of Geod-
esy, Aerial Photography and Cartography, Main Administration of Geodesy and Cartogra-
phy, Ministry of Geology and Control of Mineral Resources of the USSR, Rep. no. 131. 

Nerem RS, Lerch FJ, Marshall JA, Pavlis EC, Putney BH, Tapley BD, Eanes RJ, Ries JC, 
Schutz BE, Shum CK, Watkins MM, Chan JC, Klosko SM, Luthcke SB, Patel GB, Pavlis 
NK, Williamson RG, Rapp RH, Biancale R, Nouel F (1994) Gravity model development 
for TOPEX/POSEIDON: Joint Gravity Models 1 and  2. J of Geophys Res 99(C12): 
24421-24447.  

National Geophysical Data Center (2001) GEODAS Marine trackline geophysics – Gravity, 
bathymetry, seismic, geophysical data. 

National Oceanographic and Atmospheric Administration – NOAA (1997) The GEOSAT-
GM Altimeter JGM-3 GDRs. 

Olesen AV, Tziavos IN, Forsberg R (2003) New Airborne Gravity Dta Around Crete – First 
results from the CAATER Campaign. In: Tziavos (ed) Proc of the 3rd Meeting of the 
Gravity and Geoid Commission “Gravity and Geoid 2002”, pp 40-44. 

Pail R (2003) GOCE Data Archiving and Processing Center (DAPC) Graz. Graz University of 
Technology, Austrian Space Agency.  

Pail R, Plank G (2002) Assessment of three numerical solution strategies for gravity field re-
covery from GOCE satellite gravity Gradiometry implemented on a parallel platform. J of 
Geod, 76Q 462-474. 



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  235 

 

Pavlis NK (1988) Modelling and estimation of a low degree geopotential model from terres-
trial gravity data. OSU Rep No 386, Dept of Geod Sci and Surv, Ohio State Univ, Colum-
bus, Ohio. 

Pichon Le, Angelier XJ, Chamot-Rooke N, Lallemant S, Noomen R, Veis G (1995) Geodetic 
determination of the kinematics of Central Greece with respect to Europe: Implications for 
Eastern Mediterranean Tectonics. Journal of Geophysical Research, Vol. 100, 12265-
12690. 

Pond S, Pickard G (2000) Introduction to dynamical oceanography. 3rd edition, Butterworth – 
Heinemann. 

Queffeulou P (2004) Long-Term Validation of Wave Height Measurements from Altimeters. 
Mar Geod 27(3-4): 495-510. 

Rao CR (1970) Estimation of Heterogeneous Variances in Linear Models. J of American Sta-
tist Assoc, 65: 161 – 172. 

Rao CR (1971) Estimation of Variance Components - MINQUE Theory. J of Multivariate 
Statist, 1: 257-275. 

Rao CR and Kleffe J (1988) Estimation of Variance Components and Applications. North-
Holland Series in Statistics and Probability, vol.3. 

Rapp RH, Wang YM, Pavlis NK (1991) The Ohio State 1991 geopotential and sea surface 
topography harmonic coefficient models. OSU Report No. 410, Dept of Geod Sci and 
Surv, Ohio State Univ, Columbus, Ohio. 

Rebhan H, Aguirre M, Johannessen J (2000). The Gravity Field and Steady-State Ocean Cir-
culation Explorer Mission – GOCE. ESA Earth Observation Quarterly 66: 6-11 

Reigber Ch, Bock R, Förste Ch, Grunwaldt L, Jakowski N, Lühr H, Schwintzer P, Tilgner C 
(1996) CHAMP Phase-B Executive Summary. GFZ, STR96/13. 

Reigber Ch, Schwintzer P, Neumayer K.-H, Barthelmes F, König R, Förste Ch, Balmino G, 
Biancale R, Lemoine J.-M, Loyer S, Bruinsma S, Perosanz F, Fayard T (2003) The 
CHAMP-only Earth Gravity Field Model EIGEN-2. Adv Space R 31(8): 1883-1888 (doi: 
10.1016/S0273-1177(03)00162-5). 

Reigber Ch, Jochmann H, Wünsch J, Petrovic S, Schwintzer P, Barthelmes F, Neumayer K.-
H, König R, Förste Ch, Balmino G, Biancale R, Lemoine J.-M, Loyer S, Perosanz F 
(2005a) Earth Gravity Field and Seasonal Variability from CHAMP. In: Reigber C, Luhr 
H, Schwintzer P, Wickert J, (eds) Earth Observation with CHAMP: Results from Three 
Years in Orbit, Springer – Verlag Berlin Heidelberg, 25-30.  

Reigber C, Luhr H, Schwintzer P, Wickert J (2005b) Earth Observation with CHAMP: Re-
sults from Three Years in Orbit. Springer – Verlag Berlin Heidelberg. 

Rio M.-H. (2004) A Mean Dynamic Topography of the Mediterranean Sea Estimated from 
the Combined use of Altimetry, In-Situ Measurements and a General Circulation Model. 
Geoph Res Let Vol. 6, 03626. 

Ross DA (1995) Introduction to Oceanography. HarperCollins College Publishers, New York. 

Rummel R (1993) Principle of Satellite Altimetry and Elimination of Radial Orbit Errors. In 
Satellite Altimetry for Geodesy and Oceanography, editors: R. Rummel and F. Sansό, 
Lecture Notes in Earth Sciences No 50, pp. 189-241. Springer-Verlag. 



236 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

  

Rummel R, Colombo OL (1985) Gravity Field Determination from Satellite Gradiometry. 
Bull Géod, 59(3): 233-246. 

Rummel R, van Gelderen M, Koop R, Schrama E, Sansó F, Brovelli M, Miggliaccio F, Sacer-
fote F (1993) Spherical harmonic analyses of satellite Gradiometry. DEOS Publications, 
39. 

Rummel R, Sneeuw N, Müller J (1995) Geodetic requirements and prospects: study of gravity 
explorer mission requirements (a simulation study). GOCE Pre-Phase A study, Inst für 
Astr und Phys  Geodäsie, T.U. München. 

Rummel R, Müller J, Oberndorfer H, Sneeuw N (2000) Satellite Gravity Gradiometry with 
GOCE. In: Rummel R, Drewes H, Bosch W, Hornik H (eds) Towards an Integrated 
Global Geodetic Observing System (IGGOS), Inter Assoc of Geod Symposia, vol. 120, 
Springer – Verlag Berlin Heidelberg, 66-72. 

Rummel R, Balmino G, Johannessen J, Visser P, Woodworth  P (2002) Dedicated Gravity 
Field Missions - Principles and Aims. J of Geodyn (33): 3-20. 

Sansò F (1978) The Minimum Mean Square Estimation Error Principle in Physical Geodesy 
(Stochastic and non-Stochastic Interpretation). Boll di Geodesia e Scienze Affini, 39(2): 
112-129. 

Sansò F (1981) Recent advances in the theory of the geodetic boundary value problem. Rev of 
Geoph and Space Phys, vol. 19, no.3. 

Sansò F (1986) Statistical methods in physical geodesy. In: Sünkel H (ed) Mathematical and 
numerical techniques in physical Geodesy, Lecture notes in Earth Sciences No 7, Springer 
– Verlag, 49-155. 

Sansò F (1993) Theory of geodetic boundary value problems applied to the analysis of altime-
ter data. In:  Rummel R and Sansò F (eds) Satellite Altimetry for Geodesy and Oceanog-
raphy, Lecture Notes in Earth Sciences, vol. 50: 318-371. 

Sansò F (1995) The long road from measurements to boundary value problems in physical 
geodesy. Manuscr Geod, vol. 20: 326-344. 

Sansò F (1997) Geoid Determination by Least-square Collocation Using GRAVSOFT. In In-
ternational School for the Determination and Use of the Geoid Lecture Notes, Rio de Ja-
neiro, September 10-16, International Geoid Service, DIIAR – Politecnico di Milano, 1-
69. 

Sansò F, Sideris MG (1997) On the similarities and differences between systems theory and 
least-squares collocation in physical geodesy. Boll di Geodesia e Scienze Affini, 2: 174-
206. 

Satirapod C, Wang J, Rizos C (2002) A simplified MINQUE procedure for the estimation of 
variance-covariance components of GPS observables. Surv Rev, 36(286): 582-590. 

Schaffrin B and Iz HB (2002) BLIMPBE and its Geodetic Applications. In J. Ádám and K.-P. 
Schwarz (eds) Vistas for Geodesy in the New Millennium, Inter Assoc of Geod Symposia, 
vol 125, Springer – Verlag Berlin Heidelberg, 377-381. 

Scharroo R (2005) Προσωπική επικοινωνία. 

Scharroo R, LillibridgeJL, Smith WHF, Schrama EJO (2004) Cross-Calibration and Long-
Term Monitoring of the Microwave Radiometers of ERS, TOPEX, GFO, Jason, and Envi-
sat. Mar Geod 27(1-2): 279-297. 



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  237 

 

Schrama EJO (1989) The Role of orbit errors in processing of satellite altimeter data. Report 
No. 33, Netherlands Geodetic Commission, Publications on Geodesy, New Series, Delft, 
The Netherlands. 

Schrama EJO (1990) Gravity Field Error Analyses: Applications of GPS Receivers and Gra-
diometers on Low Orbiting Platforms. NASA Tech Memorandum, 100769. 

Schwarz K-P, Lachapelle G (1980) Local characteristics of the gravity anomaly covariance 
function. Bull Géod, 54: 21-36. 

Schwarz KP, Sideris MG, Forsberg R (1990) The use of FFT techniques in physical geodesy. 
Geophys J Int 100: 485-514. 

Seeber G (1993) Satellite Geodesy (Foundations, Methods, and Applications). Walter de 
Gruyter , Berlin - New York. 

Sharma J (1995) Precise Determination of the Geopotential with a low-low satellite-to-
satellite tracking mission. Center for Space Research, University of Texas at Austin, CSR-
95-5. 

Sideris MG (1984) Computation of gravimetric terrain corrections using fast Fourier trans-
form techniques. UCGE Report 20007, Calgary, AB, Canada. 

Sideris MG (1987) Spectral Methods for the Numerical Solution of the Molodensky’s Prob-
lem. UCGE Report 20024, Calgary, AB, Canada. 

Sideris MG (1996) On the use of heterogeneous noisy data in spectral gravity field modeling 
methods. Journal of Geodesy, 70: 470-479. 

Sideris MG (1997) Geoid Determination by FFT Techniques. In International School for the 
Determination and Use of the Geoid Lecture Notes, Rio de Janeiro, September 10-16, In-
ternational Geoid Service, DIIAR – Politecnico di Milano. 

Sideris MG, She BB (1995) A new high-resolution geoid for Canada and part of the U.S. by 
1D-FFT method. Bull Geod 69:92-108. 

Smith WHF (1993) On the Accuracy of Digital Bathymetry Data. J Geophys Res 98(B6): 
9591-9603. 

Smith DE, Kolenkiewicz R, Robbins JW, Dunn PJ, Torrence MH(1994) Horizontal crustal 
motion in the Central and Eastern Mediterranean inferred from Satellite Laser Ranging 
measurements. Geoph Res Let, 21: 1979 – 1982. 

Smith WHF, Sandwell DT (1994) Bathymetric prediction from dense satellite altimetry and 
sparse shipboard bathymetry. J Geophys Res 99(B11):21803-21824. 

Smith WHF, Sandwell DT (1997) Global Sea Floor Topography from Satellite Altimetry and 
Ship Depth Soundings. Science 227: 1956-1962.  

Stokes GG (1849) On the variation of gravity at the surface of the Earth. Trans Camp Phil Soc 
8: 672-712. In: Mathematical and physical papers by George Gabriel Stokes, Vol II. John-
son Reprint Corporation, New York, 131-171. 

Strang van Hees G (1990) Stokes formula using fast Fourier techniques. Man Geod, 15: 235-
239. 

Sünkel H (2002) From Eötvös to mGal+. In: Sünkel H (ed.) Final Report,ESA/ESTEC con-
tract No. 14287/00/NL/DC, GOCE Study Report. 



238 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

  

Tapley BD, Watkins MM, Ries JC, Davis GW, Eanes RJ, Poole SR, Rim HJ, Schutz BE, 
Shum CK, Nerem RS, Lerch FJ, Marshall JA, Klosko SM, Pavlis NK (1996) The JGM-3 
gravity model. J of Geophys Res 101(B12): 28029-28049. 

Tapley BD, Bettadpur S, Watkins MM, Reigber Ch (2004) The Gravity Recovery and Cli-
mate Experiment: Mission Overview and Early Results. Geophys Res Lett, 31, L09607, 
doi:10.1029/2004GL019920. 

Tapley BD, Chambers DP, Bettadpur S,  Ries JC (2003) Large  Scale Ocean Circulation from 
the GRACE GGM01 Geoid. Geophys Res Lett, 30(22), 2163, 
(doi:10.1029/2003GL018622). 

Tocho C, Vergos GS, Sideris MG (2005a) Optimal Marine Geoid Determination In The At-
lantic Coastal Region Of Argentina. International Association of Geodesy Symposia, Vol. 
128 F. Sansó (ed.), A Window on the Future of Geodesy, Springer – Verlag Berlin Hei-
delberg, 380-385. 

Tocho C, Vergos GS, Sideris MG (2005b) A new marine geoid model for Argentina combin-
ing altimetry, shipborne gravity data and CHAMP/GRACE-type EGMs (accepted for pub-
lication to Geodesy and Cartography). 

Torge W (2001) Geodesy. 3rd EdWalter de Gruyter, Berlin-New York.  

Tscherning CC (1976) A mass density covariance function consistent with the covariance 
function of the anomalous potential. Bol di Geod e Scien Aff, No. 2. 

Tscherning CC (1986) Functional methods for gravity field approximation. In: Sünkel H (ed) 
Mathematical and numerical techniques in physical Geodesy, Lecture notes in Earth Sci-
ences No 7, Springer – Verlag, 3-47. 

Tscherning CC (1991) The use of optimal estimation for gross-error detection in databases of 
spatially correlated data. BGI, Bulletin d’ Information 68: 79-89. 

Tscherning CC (1997) Geoid Determination by Least-square Collocation Using GRAVSOFT. 
In International School for the Determination and Use of the Geoid Lecture Notes, Rio de 
Janeiro, September 10-16, International Geoid Service, DIIAR – Politecnico di Milano, 
135-164. 

Tscherning CC (2001) Geoid determination after the first satellite gravity missions. Fest-
schrift Univ. Prof. em. Dr.-Ing. Wolfgang Torge zum 70. Geburtstag. Wiss. Arb. Fachr. 
Verm. wesen Univ. Hannover, Nr. 241, 11-14, Hannover. 

Tscherning CC, Arabelos D, Strykowski G (2001) The 1-cm geoid after GOCE. In: Sideris 
MG (ed) Gravity Geoid and Geodynamics 2000, Inter Assoc of Geod Symposia, vol. 123, 
Springer – Verlag Berlin Heidelberg, 267-270. 

Tscherning CC, Howe E, Stenseng L (2003) CHAMP Gravity Field Models using Precise Or-
bits. Presented at the 2003 IUGG General Assembly, Meeting of IAG Sec. III, Symposium 
G03 “Determination of the Gravity Field”, Sapporo, Japan, 2003. 

Tscherning CC, Rapp (1974) Closed Covariance Expressions for Gravity Anomalies, Geoid 
Undulations, and Deflections of the Vertical Implied by Anomaly Degree-Variance Mod-
els. Rep of the Dept of Geodetic Sci and Surv No 208 The Ohio State Univ, Columbus, 
Ohio. 

Tsoulis D (1998) A combination method for computing terrain corrections. Phys and Chem of 
the Earth, 23 (1): 53-58. 



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  239 

 

Tsoulis D (2001) A comparison between the Airy/Heiskanen and the Pratt/Hayford isostatic 
models for the computation of potential harmonic coefficients. J of Geod, 74 (9): 637-643. 

Tsoulis D (2003) Numerical investigations in the analytical and semi-analytical computation 
of gravimetric terrain effects, Studia geophys et geod, 47 (3): 481-494. 

Tsoulis D (2003)Terrain modeling in forward gravimetric problems: a case study on local ter-
rain effects, J of App Geophys, 54 (1/2): 145-160. 

Tsoulis D (2003) Potential field determination due to the given masses of a Digital Terrain 
Model for a system of target points, Boll di Geofis Teorica ed App, 44 (2): 129-138.  

Tsoulis D (2003) Principles and the scientific use of current and planned dedicated satellite 
gravity field missions, In: Dermanis A (ed) From Stars to Earth and Culture, Volume in 
honour of the memory of Professor Alexandros Tsioumis, 259-266, Ziti Editions, Thessa-
loniki. 

Tsoulis D, Stary B (2005) An isostatic compensated gravity model using spherical layer dis-
tributions. J of Geod, 78 (7/8): 418-424. 

Tsoulis D, Gruber C, Sneeuw N (2005) A novel approach for the calibration of the CHAMP 
accelerometer using short data spans. Boll di Geod e Scien Affini (in press). 

Tziavos IN (1992) Alternative numerical techniques for the efficient computation of terrain 
corrections and geoid undulations. Presented at the 1st Continental Workshop on the Geoid 
in Europe – “Towards a Precise Pan European Reference Geoid for the Nineties”, Prague, 
May 11-14.  

Tziavos IN (1994) Numerical consideration of FFT methods in gravity field modeling. Wiss 
Arb Fachr Vermwesen, Univ Hannover, Nr 188, Hannover.  

Tziavos IN, Andritsanos VD (1998) Recent advances in terrain correction computations. In: 
Vermeer M and Adam J (eds) Proceedings of the Second Continental Workshop on the 
Geoid in Europe, Rep of the Finish Geodetic Institute, 98(4): 169-176. 

Tziavos IN, Andritsanos VD (1999) Recent geoid computations for the Hellenic area. Phys 
Chem Earth, 24(1): 91-96. 

Tziavos IN, Forsberg R, Sideris MG (1998a) Marine Gravity Field modelling Using Ship-
borne and Geodetic Missions Altimetry Data. Geomatics Research Australasia, No.69:1-
18. 

Tziavos IN, Li J, Sideris MG (1996) Optimal spectral combination of satellite altimetry and 
marine gravity data. In: Tziavos IN, Vermeer M (eds) Techniques for Local Geoid Deter-
mination, Proceedings of the XXI EGS General Assembly: 41-56. 

Tziavos IN, Sideris MG, Forsberg R (1998b) Combined satellite altimetry and shipborne gra-
vimetry data processing. Marine Geodesy, 21: 299-317. 

Tziavos IN, Forsberg R, Sideris MG, Andritsanos VD (1997) A comparison of satellite altim-
etry methods for the recovery of gravity field quantities. In: Forsberg R, Feissel M, 
Dietrich R (eds) Geodesy on the Move, IAG symposia, vol 119, Springer-Verlag. 

Tziavos IN, Sideris MG, Forsberg R, Schwarz KP (1988) The effect of the terrain on airborne 
gravity and gradiometry. J of Geophys Res 93(B8): 9173-9186.  

Tziavos IN, Sideris MG, Forsberg R, Schwarz KP (1992) A study of the contribution of vari-
ous gravimetric data types on the estimation of gravity field parameters in the mountains. J 
of Geophys Res 97(B6): 8843-8852.  



240 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

  

Tziavos IN, Andritsanos VD, Forsberg R, Olesen A (2004) Numerical investigation of 
downward continuation methods for airborne gravity data. Presented at the Gravity Geoid 
and Space Missions 2004 Conference, Porto, Portugal, Aug. 30 – Sept. 3, 2004. 

Tziavos IN, Vergos GS, Kotzev V, Pashova L (2005) Mean sea level and sea surface topogra-
phy studies in the Black Sea and the Aegean. International Association of Geodesy Sym-
posia, Vol. 129, Jekeli C, Bastos L, Fernandes J (eds.), Gravity Geoid and Space Missions 
2004, Springer – Verlag Berlin Heidelberg: 254-259. 

Vergos GS (2002) Sea Surface Topography, Bathymetry and Marine Gravity Field Model-
ling. UCGE Rep Nr 20157, Calgary AB, Canada. 

Vergos GS, Bayoud FA, Sideris MG and Tziavos IN (2002) High-Resolution Geoid Compu-
tation by Combining Shipborne and Multi-Satellite Altimetry Data in the Eastern Mediter-
ranean Sea. IGeS Buletin Special Issue, Vol. 13, Proceedings of the EGS 2001 - G7 Ses-
sion "Regional and Local Gravity Field Approximation", I.N. Tziavos and R. Barzaghi 
(eds.), 85-99, March 25-30, Nice, France. 

Vergos GS, Grebenitcharsky RS and Sideris MG (2002) Combination of Multi-Satellite Al-
timetry and Shipborne Gravity Data for Geoid Determination in a Coastal Region of East-
ern Canada. IGeS Buletin Special Issue, Vol. 13, Proceedings of the EGS 2001 - G7 Ses-
sion "Regional and Local Gravity Field Approximation", I.N. Tziavos and R. Barzaghi 
(eds.), 100-115, March 25-30, Nice, France. 

Vergos GS, Grebenitcharsky RS and Sideris MG (2003) Sea Surface Topography and 
Geostrophic Flow Estiamtion from Multiu-Satellite Altimetry and Shipborne Gravity Data 
Using Wavelet Decomposition. In: Tziavos IN (ed) Gravity and Geoid 2002 - GG2002, 3rd 
Meeting of the International Gravity and Geoid Commission (IGGC), 314-319. 

Vergos GS, Sideris MG (2002a) Improving the Estimation of Bottom Ocean Topography with 
Altimetry-Derived Gravity Data Using the Integrated Inverse Method. In J. Ádám and K.-
P. Schwarz (eds) Vistas for Geodesy in the New Millennium, Inter Assoc of Geod Sympo-
sia, vol 125, Springer – Verlag Berlin Heidelberg, 529-534. 

Vergos GS, Sideris MG (2002b) Evaluation of Geoid Models and Validation of Geoid and 
GPS/Leveling Undulations in Canada. IGeS Bulletin, Vol. 12, 3 - 17. 

Vergos GS, Sideris MG (2003a) Estimation of High-Precision Marine Geoid Models Offshore 
Newfoundland, Eastern Canada. In: Tziavos IN (ed) Gravity and Geoid 2002 - GG2002, 
3rd Meeting of the International Gravity and Geoid Commission (IGGC), 126-131. 

Vergos GS, Sideris MG (2003b) Altimetry-Derived Marine Gravity Field Estimation Using 
Single- and Multi-Satellite Data. In: Tziavos IN (ed) Gravity and Geoid 2002 - GG2002, 
3rd Meeting of the International Gravity and Geoid Commission (IGGC), 308-313. 

Vergos GS, Sideris MG (2005) Improvement in the Determination of the Marine Geoid by 
Estimating the Bathymetry from Altimetry and Depth Soundings. Mar Geod 28(1): 81-102 
(doi: 10.1080/01490410590884593). 

Vergos GS, Tziavos IN, Andritsanos VD (2005a) On the Determination of Marine Geoid 
Models by Least-Squares Collocation and Spectral Methods Using Heterogeneous Data. 
In: Sansó F (ed.) A Window on the Future of Geodesy, Inter Assoc of Geod Symposia, 
vol. 128, Springer – Verlag Berlin Heidelberg, 332-337. 

Vergos GS, Tziavos IN, Andritsanos VD (2005b) Gravity Data Base Generation and Geoid 
Model Estimation Using Heterogeneous Data. In: Jekeli C, Bastos L, Fernandes J (eds.) 



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  241 

 

Gravity Geoid and Space Missions 2004, Inter Assoc of Geod Symposia, vol. 129, 
Springer – Verlag Berlin Heidelberg, 155-160.   

Vergos GS, Grigoriadis V, Tziavos IN, Sideris MG (2005c) Combination of multi-satellite 
altimetry data with CHAMP and GRACE EGMs for geoid and sea surface topography de-
termination. Presented at the 2005 Joint Scientific Assembly of IAG, IAPSO and IABO, 
Dynamic Planet 2005 - Monitoring and Understanding a Dynamic Planet with Geodetic 
and Oceanographic Tools, August 22-26, Cairns, Australia (accepted for publication to the 
conference proceedings). 

Vergos GS, Grigoriadis V, Kalampoukas G, Tziavos IN (2005d) Accuracy assessment of the 
SRTM 90m DTM over Greece and its implications to geoid modeling. Presented at the 
2005 Joint Scientific Assembly of IAG, IAPSO and IABO, Dynamic Planet 2005 - Moni-
toring and Understanding a Dynamic Planet with Geodetic and Oceanographic Tools, Au-
gust 22-26, Cairns, Australia (accepted for publication to the conference proceedings). 

Visser PNAM and van den IJssel J (2000) GPS-based precise orbit determination of the very 
low Earth orbiting gravity mission GOCE. J of  Geod 74(7/8): 590-602. 

Wagner CA (1977) The spectrum of the geoid from altimeter data. X-921-77-63 scientific re-
port (reprint), GSFC, Greenbelt, Maryland. 

Wagner CA (1983) Direct Computation of Gravitational Harmonics from Low-Low 
GRAVSAT Data. J Geophys Res, 88: 10309-10321. 

Wakker KF, Ambrosius BAC, Leenman H (1989) Satellite Orbit Determination and Gravity 
Field Recovery from Satellite-to-Satellite Tracking. DEOS Rep LR-605. 

Wenzel HG (1999) Global models of the gravity field of high and ultra-high resolution. In: 
Lecture Notes of IAG’s Geoid School, Milano, Italy. 

Wessel P, Smith WHF (1998) New improved version of Generic Mapping Tools released. 
EOS Trans. Amer. Geophys. U., vol. 79 (47), pp. 579. 

Wichiencharoen C (1982) The indirect effects on the computation of geoids undulations. OSU 
Rep No 336, Dept of Geod Sci and Surv, Ohio State Univ, Columbus, Ohio.  

Wolff M (1969) Direct Measurements of the Earth’s Gravitational Potential Using a Satellite 
Pair. J Geophys Res, 74: 5295-5300. 

 

 

 

 

 

Ελληνική 

Ανδριτσάνος Β∆ (2000) Βέλτιστος συνδυασµός επίγειων και δορυφορικών δεδοµένων µε τη 
χρήση φασµατικών µεθόδων για εφαρµογές στη γεωδαισία και την ωκεανογραφία. ∆ιδα-
κτορική ∆ιατριβή, Τµήµα Αγρονόµων και Τοπογράφων Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή 
ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη. 

Ανδριτσάνος Β∆, Κατσάµπαλος ΚΕ, Κεχαϊδου ΚΕ, Τζιαβός ΗΝ (1999) Βελτιστοποίηση το-
πικού γεωειδούς µε δεδοµένα βαρύτητας, τοπογραφίας, πυκνότητας και GPS. Τεχν Χρον 
Επιστ Έκδ ΤΕΕ, Tεύχος 1 – 2. 



242 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

  

Αραµπέλος ∆ (2000) Βαρυτηµετρία. Εκδόσεις Ζήτη. 

Αραµπέλος ∆ (2002) Εισαγωγή στη Θεωρία του ∆υναµικού. Εκδόσεις Ζήτη. 

Αραµπέλος ∆, Τζιαβός ΗΝ (2001) Εισαγωγή στο Πεδίο Βαρύτητας. ∆ιδακτικές σηµειώσεις 
ΤΑΤΜ/ΑΠΘ. 

Βέργος ΓΣ (2000) Η συµβολή της δορυφορικής αλτιµετρίας στην προσέγγιση του πεδίου βα-
ρύτητας: Εφαρµογή στην περιοχή της ανατολικής Μεσογείου. ∆ιπλωµατική Εργασία, Το-
µέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης.  

∆ερµάνης Α (1986) Συνορθώσεις παρατηρήσεων και θεωρία εκτίµησης – Τόµος 1. Εκδόσεις 
Ζήτη. 

∆ερµάνης Α (1987) Συνορθώσεις παρατηρήσεων και θεωρία εκτίµησης – Τόµος 2. Εκδόσεις 
Ζήτη. 

∆ερµάνης Α (1999) ∆ιαστηµικές µέθοδοι Γεωδαισίας και Γεωδυναµικής. Εκδόσεις Ζήτη, 
Θεσσαλονίκη. 

∆ερµάνης Α, Φωτίου Α (1995) Μέθοδοι και εφαρµογές συνόρθωσης παρατηρήσεων. Εκδό-
σεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη. 

Κατσάµπαλος ΚΕ, Τζιαβός ΗΝ (1991) Φυσική Γεωδαισία. Εκδόσεις Ζήτη. 

Μιντουράκης Ι (2005) Προσωπική επικοινωνία. 

Ρωσσικόπουλος ∆ (1999) Τοπογραφικά ∆ίκτυα και Υπολογισµοί. Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλο-
νίκη. 

Σπαταλάς Σ (1995) Συστηµατικές επιδράσεις των οργάνων και των θαλάσσιων παλιρροιών 
στις αστρογεωδαιτικές παρατηρήσεις. ∆ιδακτορική ∆ιατριβή, Τµήµα Αγρονόµων και Το-
πογράφων Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη. 

Τζιαβός ΗΝ (1984) Βέλτιστος Συνδυασµός Ετερογενών ∆εδοµένων για τον Προσδιορισµό 
του Γεωειδούς µε Εφαρµογές στον Ελληνικό Χώρο. ∆ιδακτορική ∆ιατριβή, Θεσσαλονί-
κη.   

Τζιαβός ΗΝ (2002) Υδρογραφία και Θαλάσσια Γεωδαισία. ∆ιδακτικές σηµειώσεις 
ΤΑΤΜ/ΑΠΘ. 

Τζιαβός ΗΝ (2003) Συστήµατα Εισόδου-Εξόδου. ∆ιδακτικές σηµειώσεις ΤΑΤΜ/ΑΠΘ. 

Τσελφές Ν (2004) Συστήµατα υψών και βελτιστοποίηση τοπικού γεωειδούς. Μεταπτυχιακή 
Εργασία, Τµήµα Αγρονόµων και Τοπογράφων Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ, 
Θεσσαλονίκη. 

Υδρογραφική Υπηρεσία (1992) Αρµονική ανάλυση παλιρροιών ελληνικών λιµένων. Ωκεανο-
γραφική Μελέτη 13, Υδρογραφική Υπηρεσία. 

Υδρογραφική Υπηρεσία (2002) Στοιχεία Παλίρροιας Ελληνικών Λιµένων. Ωκεανογραφική 
Μελέτη 21, Υδρογραφική Υπηρεσία. 

Φωτίου Α, Λιβιεράτος Ε (2000) Γεωµετρική Γεωδαισία και Γεωδαιτικά ∆ίκτυα. Εκδόσεις 
Ζήτη, Θεσσαλονίκη. 

Φωτιού Α, Πικριδάς Χ (2001) Το δορυφορικό σύστηµα GPS. ∆ιδακτικές σηµειώσεις 
ΤΑΤΜ/ΑΠΘ. 

 

 


