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Άδειες Χρήσεις 

• Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες 

χρήσης Creative Commons.  

 

• Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται 

σε άλλου τύπου άδειας χρήσης, η άδεια χρήσης 

αναφέρεται ρητώς.  

 



Χρηματοδότηση 

• Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια 

του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. 

• Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο 

Πανεπιστήμιο Πατρών» έχει χρηματοδοτήσει μόνο τη 

αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.  

• Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και 

συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους. 

 



ΠΡΟΒΟΛΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 



Βασικές Έννοιες (1) 

• ΓΕΩΕΙΔΕΣ 

• ΣΦΑΙΡΟΕΙΔΕΣ – ΕΛΛΕΙΨΟΕΙΔΕΣ 

• ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ 

• DATUM 

• ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ 

• ΠΡΟΒΟΛΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ 

• ΟΡΘΟΜΕΤΡΙΚΟ ΥΨΟΜΕΤΡΟ 

• ΥΨΟΜΕΤΡΟ ΕΛΛΕΙΨΟΕΙΔΟΥΣ  

• ΥΨΟΜΕΤΡΟ ΓΕΩΕΙΔΟΥΣ 

 

 



Βασικές Έννοιες (2) 

Εικόνα 1.  



Εικόνα 2.  

Βασικές Έννοιες (3) 



• Στις γεωεπιστήμες η μορφή της γήινης επιφάνειας 

προσομοιώνεται από μια επιφάνεια, που ονομάζεται 

γεωειδές. Το γεωειδές με έναν απλό τρόπο μπορεί να οριστεί 

ως η επιφάνεια που διαμορφώνεται από τη μέση στάθμη της 

θάλασσας και την προέκτασή της στο χώρο που 

καταλαμβάνουν οι ήπειροι. 

• Μια εικόνα του γεωειδούς μπορεί να έχει κάποιος, αν 

θεωρήσει ότι «κόβει» όλα τα βουνά των ηπείρων που εξέχουν 

από τη γήινη επιφάνεια και τα «ρίξει» στις θάλασσες με τρόπο 

ώστε να σχηματιστεί μια σχετικά ομαλή μορφή.  

Βασικές Έννοιες (4) 



• Το γεωειδές στην πραγματικότητα είναι μια πολύπλοκη 

επιφάνεια και δεν είναι δυνατό να προσδιοριστεί με ένα απλό 

μαθηματικό (γεωμετρικό) μοντέλο. Ο προσδιορισμός του 

γεωειδούς αποτελεί ένα από τα βασικότερα αντικείμενα για την 

επιστήμη της γεωδαισίας. 

• Αντί για το γεωειδές, μπορεί να θεωρήσουμε ότι η μορφή της 

επιφάνειας της γης είναι μια ομαλότερη επιφάνεια, μια 

μαθηματική επιφάνεια που το προσεγγίζει όσο το δυνατόν 

καλύτερα. Μια κατάλληλη επιφάνεια για το σκοπό αυτό είναι η 

επιφάνεια ενός ελλειψοειδούς εκ περιστροφής. 

Βασικές Έννοιες (5) 



Για να φανταστούμε, με ένα σχηματοποιημένο τρόπο, τη μορφή 

που έχει η επιφάνεια του ελλειψοειδούς εκ περιστροφής, 

μπορούμε να θεωρήσουμε μια σφαίρα από ένα ελαστικό μέσο 

(π.χ. μία μπάλα) την οποίαν πιέζουμε κατά τη διεύθυνση ενός 

άξονα (τον άξονα περιστροφής της γης). Οι τομές της επιφάνειας 

του ελλειψοειδούς εκ περιστροφής με επίπεδα που περιέχουν 

τον άξονα περιστροφής της γης (κατακόρυφα επίπεδα) είναι 

ελλείψεις, ενώ οι τομές με επίπεδα κάθετα στον άξονα 

περιστροφής της είναι κύκλοι. Η μελέτη της γεωμετρίας του 

ελλειψοειδούς εκ περιστροφής είναι αρκετά πολύπλοκη γιατί 

πρόκειται για επιφάνεια με μεταβαλλόμενη διπλή καμπυλότητα 

και αντιμετωπίζεται από τον τομέα των μαθηματικών της 

διαφορικής γεωμετρίας και της θεωρίας επιφανειών. 

 

Βασικές Έννοιες (6) 



Στις περιπτώσεις εκείνες, για τις οποίες ένας χάρτης δεν 

προϋποθέτει υψηλά επίπεδα ακριβειών, είναι δυνατόν η 

επιφάνεια του ελλειψοειδούς εκ περιστροφής να αντικατασταθεί 

από την επιφάνεια μιας σφαίρας. Η μελέτη της γεωμετρίας της 

επιφάνειας μιας σφαίρας είναι λιγότερο πολύπλοκη, γιατί 

πρόκειται για επιφάνεια με σταθερή καμπυλότητα. 

 

 Το σύστημα αναφοράς που χρησιμοποιείται στη χαρτογραφία 

είναι το σύστημα των γεωγραφικών συντεταγμένων, που 

αναφέρεται σε κάποιο από τα ελλειψοειδή που 

χρησιμοποιούνται στην πράξη ή σε μία σφαίρα. 

Βασικές Έννοιες (7) 



Γεωγραφικά Συστήματα 

Συντεταγμένων (1) 

Το πιο διαδεδομένο σύστημα αναφοράς παγκοσμίως είναι το 

σύστημα των γεωγραφικών συντεταγμένων, που θεωρεί τη 

γήινη επιφάνεια σα μία σφαίρα. 

Στο Γεωγραφικό Σύστημα Συντεταγμένων (Geographic 

Coordinate System) ένα σημείο είναι δυνατό να γεωαναφερθεί 

από τις τιμές του γεωγραφικού μήκους και πλάτους του. 

Το γεωγραφικό μήκος και πλάτος είναι οι τιμές των γωνιών 

που σχηματίζονται από το κέντρο της Γης μέχρι σε ένα σημείο 

της επιφάνειάς της, και υπολογίζονται συνήθως σε μοίρες ή σε 

βαθμούς (grads). 



Στο Γεωγραφικό Σύστημα Συντεταγμένων, οι «οριζόντιες 

γραμμές», ή οι γραμμές Α-Δ, είναι γραμμές ίσου γεωγραφικού 

πλάτους και ονομάζονται Παράλληλοι. Οι «κάθετες γραμμές», ή 

οι γραμμές Β-Ν, είναι γραμμές ίσου γεωγραφικού μήκους, και 

ονομάζονται και Μεσημβρινοί. 

Τόσο οι Παράλληλοι όσο και οι Μεσημβρινοί, καλύπτουν όλη τη 

σφαίρα και διαμορφώνουν ένα πλέγμα που ονομάζεται 

γεωγραφικός κάνναβος (graticule). 

Η γραμμή γεωγραφικού πλάτους που ισαπέχει από τους δύο 

Πόλους, ονομάζεται Ισημερινός και καθορίζει τη γραμμή 

μηδενικού γεωγραφικού πλάτους. Η γραμμή μηδενικού 

γεωγραφικού μήκους καλείται πρώτος Μεσημβρινός.  

Γεωγραφικά Συστήματα 

Συντεταγμένων (2) 



Γεωγραφικά Συστήματα 

Συντεταγμένων (3) 

Εικόνα 3.  



Εικόνα 4.  

Γεωγραφικά Συστήματα 

Συντεταγμένων (4) 



Το σημείο με συντεταγμένες (0,0) καθορίζεται ως η τομή του 

Ισημερινού και του πρώτου Μεσημβρινού. 

Η γεώσφαιρα διαιρείται σε τέσσερα γεωγραφικά τεταρτημόρια με 

σημείο εκκίνησης το (0,0). 

Ο Βορράς και ο Νότος είναι επάνω και κάτω από τον Ισημερινό 

αντίστοιχα, ενώ η Δύση και η Ανατολή τοποθετούνται αριστερά 

και δεξιά του πρώτου Μεσημβρινού αντίστοιχα. 

Γεωγραφικά Συστήματα 

Συντεταγμένων (5) 



Γεωγραφικό πλάτος είναι η απόσταση, πάνω σε σφαίρα ή 

χάρτη, ενός τόπου από τον Ισημερινό, βόρεια ή νότια από 

αυτόν. Οι τιμές γεωγραφικού πλάτους και μήκους υπολογίζονται 

με μονάδα  μέτρησης είτε τους δεκαδικούς βαθμούς είτε τις 

μοίρες, τα λεπτά και τα δευτερόλεπτα (Degrees Minutes 

Seconds – DMS). 

Το γεωγραφικό πλάτος αποτελεί το τόξο που αντιστοιχεί σε μια 

γωνία με κορυφή το κέντρο της γης και μετριέται πάνω σε ένα 

επίπεδο Βορρά – Νότου, από τον Ισημερινό προς τους Πόλους.  

Γεωγραφικά Συστήματα 

Συντεταγμένων (6) 



Το τόξο μεταξύ του Ισημερινού και του ενός από τους δύο 

γεωγραφικούς Πόλους είναι 90ᵒ  (1/4 της περιφέρειας της γης 

δηλαδή  ¼ * 360ᵒ), γι’αυτό και το μεγαλύτερο δυνατό 

γεωγραφικό πλάτος είναι -90ᵒ στο Νότιο Πόλο ή +90ᵒ στο 

Βόρειο Πόλο. 

Το μήκος μιας μοίρας τόξου γεωγραφικού πλάτους είναι 

περίπου 111 km, ενώ παρουσιάζει αυξομειώσεις λόγω της μη 

ομοιόμορφης κυρτότητας της γης και κυμαίνεται από 110,568 

km στον Ισημερινό, έως 111,900 km στους Πόλους. 

Γεωγραφικά Συστήματα 

Συντεταγμένων (7) 



Το γεωγραφικό μήκος είναι η απόσταση ενός τόπου από τον 

πρώτο Μεσημβρινό, ανατολικά ή δυτικά από αυτόν. 

Ο πρώτος Μεσημβρινός του Γκρήνουιτς είναι η καθορισμένη 

νοητή γραμμή Βορρά – Νότου, που περνά από τους δύο 

γεωγραφικούς Πόλους και το Γκρήνουιτς. 

Το γεωγραφικό μήκος μετριέται επίσης σε μοίρες, πρώτα και 

δεύτερα λεπτά, αποτελεί το μήκος του τόξου που σχηματίζεται 

αν χαραχθεί μια γραμμή από το κέντρο της γης προς το σημείο 

τομής του Ισημερινού με τον πρώτο Μεσημβρινό και κατόπιν 

μια άλλη γραμμή από το κέντρο της γης προς οποιαδήποτε 

άλλο μέρος επί του Ισημερινού.  

Γεωγραφικά Συστήματα 

Συντεταγμένων (8) 



Οι τιμές γεωγραφικού μήκους κυμαίνονται από -180ᵒ προς 

δύση, έως σε 180ᵒ προς ανατολή. 

Εάν ο πρώτος Μεσημβρινός είναι στο Γκρήνουιτς, τότε η 

Αυστραλία, η οποία είναι νότια του ισημερινού και ανατολικά 

του Γκρήνουιτς, έχει θετικές τιμές γεωγραφικού μήκους και 

αρνητικές τιμές γεωγραφικού πλάτους. 

Κάθε μοίρα γεωγραφικού μήκους ισοδυναμεί στον Ισημερινό με 

111,32 km περίπου και στους Πόλους με 0 km. 

Γεωγραφικά Συστήματα 

Συντεταγμένων (9) 



Γεωγραφικά Συστήματα 

Συντεταγμένων (10) 

Αν και μέσω του γεωγραφικού μήκους και πλάτους είναι 

δυνατός ο εντοπισμός της ακριβούς θέσης στην επιφάνεια της 

γεώσφαιρας, οι μονάδες μέτρησης σε αυτή την περίπτωση δεν 

είναι ομοιόμορφες. 

Μόνο κατά μήκος του Iσημερινού, η απόσταση που 

αντιπροσωπεύει μία μοίρα γεωγραφικού μήκους είναι ίση με 

την απόσταση που αντιπροσωπεύει μία μοίρα γεωγραφικού 

πλάτους. Αυτό συμβαίνει διότι ο Ισημερινός είναι η μόνη τόσο 

μεγάλη παράλληλος, όσο ο Mεσημβρινός. 

Σε γενικές γραμμές, ο Ισημερινός καθώς και όλοι οι 

Μεσημβρινοί, είναι μεγάλοι κύκλοι.  



Επάνω και κάτω από τον Ισημερινό, οι κύκλοι που ορίζουν τις 

παράλληλους του γεωγραφικού πλάτους, μικραίνουν βαθμιαία 

μέχρι που μετατρέπονται σε ένα σημείο, στο βόρειο και νότιο 

Πόλο, όπου και οι Μεσημβρινοί συγκλίνουν. Καθώς οι 

Μεσημβρινοί συγκλίνουν προς τους Πόλους, η απόσταση που 

αντιπροσωπεύει μία μοίρα γεωγραφικού μήκους μηδενίζεται. 

Στο σφαιροειδές σύστημα Clarke 1866, μία μοίρα γεωγραφικού 

μήκους στον Ισημερινό, ισούται με 111.321 Km, ενώ στις 60° 

είναι μόνο 55.802 Km. Επειδή οι μοίρες γεωγραφικού πλάτους 

και μήκους δεν αντιπροσωπεύουν σταθερή απόσταση, δεν είναι 

δυνατή η μέτρηση με ακρίβεια των αποστάσεων ή η αποτύπωση 

των περιοχών στις δύο διαστάσεις. 

Γεωγραφικά Συστήματα 

Συντεταγμένων (11) 



Γεωγραφικά Συστήματα 

Συντεταγμένων (12) 

Εικόνα 5.  



Υπολογισμός απόστασης σε 

γεωγραφικές συντεταγμένες (1) 

• Πόσο είναι το μήκος ενός τόξου 1ο στην Ελλάδα 38Ν 23Ε; 

• Υποθέτουμε ότι η ακτίνα της γης είναι R=6371km 
 

 Λύση:  

Μετατρέπουμε τη μοίρα σε radians 

π radians = 180o άρα 1ο = π/180=0,01745329 

Για το μεσημβρινό ΔL=R*0,01745329=111,2 km 

Για τον παράλληλο: 

ΔL=R*0,01745329*cosφ=6371*0,01745329*cos(38)= 87,62 km 



• Πόσο είναι το μήκος ενός τόξου 1´ στην Ελλάδα 38Ν 23Ε; 

 

 1o= 87,62km 

 1 μοίρα έχει 60´ 

 

Άρα: 

1´=87,62/60=1,460km 

Υπολογισμός απόστασης σε 

γεωγραφικές συντεταγμένες (2) 



Σφαιροειδή και σφαίρες (1) 

 

Η μορφή και το μέγεθος ενός Γεωγραφικού Συστήματος 

Συντεταγμένων καθορίζεται από μια Σφαίρα ή ένα Σφαιροειδές. 

Παρά το γεγονός ότι η γη αντιπροσωπεύεται καλύτερα από ένα 

Σφαιροειδές, μερικές φορές παρουσιάζεται ως Σφαίρα για να 

διευκολύνονται οι μαθηματικοί υπολογισμοί. 

Η υπόθεση ότι η γη είναι μια σφαίρα είναι φανερή από χάρτες 

μικρής κλίμακας (μικρότεροι και από 1:5.000.000). 

Σε αυτήν την κλίμακα, η διαφορά μεταξύ μιας Σφαίρας και ενός 

Σφαιροειδούς, δεν είναι ανιχνεύσιμη στο χάρτη.  



Σφαιροειδή και σφαίρες (2) 

Εντούτοις, ένα Σφαιροειδές είναι απαραίτητο για να 

αντιπροσωπεύσει τη μορφή της γης προκειμένου να 

διατηρηθεί η ακρίβεια για μεγαλύτερης κλίμακας χάρτες 

(κλίμακα 1:1.000.000 ή μεγαλύτερη). 

Για όλες τις ενδιάμεσες τιμές στις κλίμακες που 

προαναφέρθηκαν, η επιλογή μεταξύ της Σφαίρας ή του 

Σφαιροειδούς, θα εξαρτηθεί από το σκοπό που θα εξυπηρετεί 

ο χάρτης που θα δημιουργηθεί, καθώς επίσης και από την 

ακρίβεια των δεδομένων. 



Σφαιροειδή και σφαίρες (3) 

Εικόνα 6.  



Η Σφαίρα παράγεται από την περιστροφή ενός κύκλου γύρω 

από μία διάμετρό του, ενώ ένα Σφαιροειδές ή Ελλειψοειδές 

από την περιστροφή μιας έλλειψης γύρω από έναν άξονά της. 

Χαρακτηριστικά της έλλειψης είναι ο μεγάλος άξονας και ο 

μικρός άξονας. 

Η απόσταση μεταξύ των δύο εστιών του 

ελλειψοειδούςονομάζεται εστιακή απόσταση. 

Η μεγαλύτερη ακτίνα ονομάζεται μεγάλος ημιάξονας, και η 

μικρότερη ακτίνα αποκαλείται μικρός ημιάξονας. 

Σφαιροειδή και σφαίρες (4) 



Σφαιροειδή και σφαίρες (5) 

Εικόνα 7.  



Περιστρέφοντας την έλλειψη γύρω από τον μικρό άξονα 

δημιουργείται ένα σφαιροειδές. 

Ένα Σφαιροειδές καθορίζεται είτε από τον μεγάλο ημιάξονα (a), 

και από τον μικρό ημιάξονα (b), είτε από τον a και την 

επιπλάτυνση f (flattening). 

Η επιπλάτυνση είναι η διαφορά μήκους μεταξύ των δύο αξόνων 

προς το μήκος του άξονα a και εκφράζεται ως κλάσμα ή ως 

δεκαδικός:  

 

 f = (a - b) / a 

 

Σφαιροειδή και σφαίρες (6) 



Επειδή η τιμή της επιπλάτυνσης είναι μικρή (κυμαίνεται μεταξύ 

των τιμών 0-1), συνήθως χρησιμοποιείται στη θέση της η 

ποσότητα 1/f. 

Οι παράμετροι του Σφαιροειδούς για το παγκόσμιο γεωδαιτικό 

σύστημα του 1984 (World Geodetic System - WGS 1984 ή 

WGS84)  είναι: 

 a = 6.378.137,0m 

 1/f = 298,257223563 

 

Επιπλάτυνση με μηδενική τιμή, σημαίνει ότι οι δύο άξονες είναι 

ίσοι, με αποτέλεσμα να δημιουργούν μια Σφαίρα. 

Η επιπλάτυνση της γης είναι περίπου 0,003353. 

 

Σφαιροειδή και σφαίρες (7) 



Γενικά, ένα Σφαιροειδές επιλέγεται για μία χώρα ή μια 

συγκεκριμένη περιοχή και ως εκ τούτου, έρευνες έχουν 

καταλήξει σε πολλά Σφαιροειδή που αντιπροσωπεύουν τη γη. 

Ένα Σφαιροειδές που αρμόζει σε μία περιοχή, δεν αρμόζει 

απαραιτήτως και σε μία διαφορετική περιοχή. 

Μέχρι πρότινος, για τη Β. Αμερική χρησιμοποιούνταν το 

Σφαιροειδές που καθορίστηκε από τον γεωδαίτη Clarke το 

1866. 

Ο μεγάλος ημιάξονας του Σφαιροειδούς αυτού έχει μήκος 

6.378.206,4m και ο μικρός ημιάξονας έχει μήκος 

6.356.583,8m. 

Σφαιροειδή και σφαίρες (8) 



Λόγω της βαρύτητας και των ποικιλόμορφων χαρακτηριστικών 

γνωρισμάτων της επιφάνειας της γης, η γη δεν είναι ούτε μια 

τέλεια Σφαίρα ούτε ένα τέλειο Σφαιροειδές. 

Μέσω των δορυφόρων ανακαλύφθηκαν διάφορες ελλειπτικές 

αποκλίσεις, όπως για παράδειγμα ότι ο Νότιος Πόλος είναι πιο 

κοντά στον Ισημερινό από ό,τι ο Βόρειος Πόλος. 

Τα Σφαιροειδή, που έχουν προσδιοριστεί με δορυφορικές 

τεχνολογίες, αντικαθιστούν τον παλαιότερο τύπο Σφαιροειδών, 

που προσδιορίστηκαν με μετρήσεις εδάφους.  

Σφαιροειδή και σφαίρες (9) 



Για παράδειγμα, ο νέος τύπος Σφαιροειδούς για τη Βόρεια 

Αμερική είναι το γεωδαιτικό Σύστημα αναφοράς του 1980 

(GRS 1980), του οποίου οι ακτίνες είναι 6.378.137,0m και 

6.356.752,3m. 

 

Επειδή η μεταβολή του Σφαιροειδούς ενός συστήματος 

γεωγραφικών συντεταγμένων τροποποιεί όλες τις 

προηγούμενες υπολογισμένες τιμές, πολλοί οργανισμοί δεν 

έχουν υιοθετήσει ακόμη τα νεότερα και περισσότερο ακριβή 

Σφαιροειδή. 

Σφαιροειδή και σφαίρες (10) 



Datums (1) 

Ενώ ένα Σφαιροειδές προσεγγίζει τη μορφή της γης, ένα datum 

προσδιορίζει τη θέση του σφαιροειδούς σε σχέση με το κέντρο 

της γης. Ένα datum παρέχει ένα σύστημα αναφοράς για τις 

μετρήσεις θέσεων πάνω στην επιφάνεια της γης. Καθορίζει την 

αρχή και τον προσανατολισμό των γραμμών του γεωγραφικού 

πλάτους και μήκους. 

Τα τελευταία χρόνια οι δορυφορικές τεχνολογίες παρέχουν 

στους γεωδαίτες νέες μετρήσεις που καθορίζουν το 

καταλληλότερο Σφαιροειδές, το οποίο συσχετίζει τις 

συντεταγμένες με το κέντρο βάρους της γης. 

Ένα γεωκεντρικό datum χρησιμοποιεί το κέντρο βάρους της γης 

ως αφετηρία των αξόνων του Σφαιροειδούς (semimajor και 

semiminor).  



Το πιο πρόσφατα αναπτυγμένο και ευρέως εφαρμοσμένο datum 

είναι το WGS 1984, το οποίο χρησιμοποιείται για μετρήσεις 

θέσεων σε παγκόσμια κλίμακα. 

Ένα τοπικό datum προσαρμόζει το Σφαιροειδές του για να 

προσεγγίσει την επιφάνεια της γης σε μια συγκεκριμένη περιοχή. 

Ένα σημείο της επιφάνειας του Σφαιροειδούς αντιστοιχεί σε ένα 

συγκεκριμένο σημείο στην επιφάνεια της γης. Αυτό το σημείο 

είναι γνωστό ως σημείο εκκίνησης του datum. Οι συντεταγμένες 

αυτού του σημείου είναι σταθερές και οι συντεταγμένες όλων των 

άλλων σημείων υπολογίζονται σε σχέση με αυτό. 

Η αφετηρία των αξόνων ενός συστήματος συντεταγμένων ενός 

τοπικού datum δεν τοποθετείται απαραίτητα στο κέντρο της γης. 

 

 

Datums (2) 



Εικόνα 8. 

Το datum προσδιορίζει τη θέση του Σφαιροειδούς σε σχέση με το κέντρο της Γης 

(ΠΗΓΗ: http://www.esri.com/news/arcuser/0401/datum.html). 

Datums (3) 



Δύο γνωστά datums είναι τα NAD 1927 και ED 1950, που είναι 

τοπικά. Το πρώτο δημιουργήθηκε για τις ανάγκες της Β. 

Αμερικής, ενώ το δεύτερο για την Ευρώπη. 

Επειδή ένα τοπικό datum προσαρμόζει το Σφαιροειδές του σε 

μια συγκεκριμένη περιοχή στη γήινη επιφάνεια, δεν είναι 

κατάλληλο για τη χρήση εκτός της περιοχής για την οποία 

σχεδιάστηκε. 

Datums (4) 



Σημείωμα Αναφοράς (1) 

 Copyright, Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Γεωλογίας, 

Ν. Λαμπράκης, Κ. Νικολακόπουλος, Κ. Κατσάνου. 

«Υδρολογία με Χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων 

Πληροφοριών (GIS) και Δεδομένων 

Τηλεπισκόπισης». Έκδοση: 1.0.  Πάτρα 2014. 

 



 ʻΤηλεπισκόπησηʼ 

 Γ. Σκιάνης, Κ. Νικολακόπουλος, Δ. Βαϊόπουλος. 

Εκδόσεις Ίων. Έκδοση: 1.0. Αθήνα 2012. 

 

Σημείωμα Αναφοράς (2) 



Σημείωμα Αναφοράς (3) 

 Οι εικόνες της ενότητας 9, εκτός όσων έχουν 

αναφερθεί ως διαδικτυακή πηγή, αποτελούν 

περιεχόμενο των ανωτέρω συγγραμμάτων 

των Σημειωμάτων Αναφοράς. 



Από την επίσημη ιστοσελίδα ArcGIS της εταιρίας 

ESRI: 

 

1. http://www.esri.com/software/arcgis 

 

2. http://www.esri.com/news/arcuser/0401/datum.html 

Σημείωμα Χρήσης Έργων 

Τρίτων 



Τέλος Ενότητας 


