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Γεωγραφικές Συντεταγμένες
Γεωγραφικό πλάτος
Το γεωγραφικό πλάτος (latitude) είναι ένα από τα δύο μεγέθη των
γεωγραφικών συντεταγμένων με τα οποία προσδιορίζεται η θέση των διάφορων
τόπων και πλοίων στην επιφάνεια της γης και κατά προβολή, η θέση των
αεροσκαφών υπεράνω αυτής. Συγκεκριμένα, προσδιορίζει την γωνιακή απόσταση
των διάφορων τόπων από τον Ισημερινό, ο οποίος έxει γεωγραφικό πλάτος ίσο με
0. Συμβολίζεται με το γράμμα (φ), αγγλικά lat.

Παγκόσμιος χάρτης που το γεωγραφικό πλάτος φαίνεται μεν στις οριζόντιες γραμμές (παράλληλοι),
που όμως προσδιορίζεται επί των καθέτων (μεσημβρινοί), αρχής γενομένης από τον Ισημερινό (Βόρεια
ή Νότια)

Προσδιορισμός γεωγραφικού πλάτους 50°B, επί τόξου του μεσημβρινού του τόπου.

Το γεωγραφικό πλάτος αποδίδεται σε μοίρες, πρώτα και δεύτερα της μοίρας ή και
ως δεκαδικός αριθμός επί των προηγουμένων. Οι μοίρες του γεωγραφικού
πλάτους αποδίδονται πάντα με διψήφιο αριθμό από 00° - 90° Ν (North, Βόρειο), ή
00° - 90° S (South, Νότιο).

Ξεκινώντας από τον Ισημερινό κάθε μοίρα αντιστοιχεί με μια γραμμή που απέχει από
την επόμενη 111 χλμ.
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Γεωγραφικές Συντεταγμένες
Γεωγραφικό μήκος
Το γεωγραφικό μήκος (longitude) είναι ένα από τα δύο μεγέθη των
γεωγραφικών συντεταγμένων με τα οποία προσδιορίζεται η θέση των διαφόρων
τόπων και πλοίων στην επιφάνεια της γης και κατά προβολή, η θέση των
αεροσκαφών υπεράνω αυτής. Συμβολίζεται στην ελληνική με το γράμμα (λ),
αγγλικά long.
Η μέτρηση του γεωγραφικού μήκους έχει οριστεί κατά σύμβαση να μετριέται από
τον Μεσημβρινό που διέρχεται από το Αστεροσκοπείο του Γκρίνουιτς στην Μεγάλη
Βρετανία καλούμενος πρώτος μεσημβρινός ή αριθμητικά 000° 00΄ 00΄΄

Παγκόσμιος χάρτης που το γεωγραφικό μήκος φαίνεται μεν στις κάθετες γραμμές (μεσημβρινοί) αλλά
προσδιορίζεται επί των οριζοντίων (παράλληλοι), αρχής γενομένης από τον Μεσημβρινό Γκρίνουιτς
(Ανατολικά ή Δυτικά).

Το γεωγραφικό μήκος αποδίδεται σε μοίρες, πρώτα και δεύτερα της μοίρας ή και
ως δεκαδικός αριθμός επί των προηγουμένων. Οι μοίρες του γεωγραφικού μήκους
προς αποφυγή λάθους αποδίδονται πάντα με τριψήφιο αριθμό από 000° - 180° E
(East, Ανατολικό), ή 000° - 180° W (West, Δυτικό).
Στο ύψος του ισημερινού οι μεσημβρινοί απέχουν μεταξύ τους 111 χλμ. (δηλαδή
το γεωγραφικό μήκος με το πλάτος σχηματίζουν ένα τετράγωνο) ενώ όσο
ανεβαίνουν προς τα πάνω συγκλίνουν και ενώνονται στους πόλους.
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Γεωγραφικές Συντεταγμένες
Γεωγραφικό στίγμα
Γεωγραφικό στίγμα (geographical position) ενός τόπου είναι η τομή του
αντίστοιχου παράλληλου και του μεσημβρινού αυτού του σημείου. Δηλαδή οι
γεωγραφικές συντεταγμένες του σημείου αυτού.

Η μοίρα υποδιαιρείται σε 60’ (πρώτα) και το κάθε πρώτο λεπτό αποτελείται από
60’’ (δεύτερα). Άρα, αν η κάθε μοίρα είναι 111 χλμ., το κάθε πρώτο λεπτό είναι
111.000μ / 60 = 1852μ. (όσο ακριβώς ένα ναυτικό μίλι) και κάθε δεύτερο είναι
1852 μ. / 60 = 30,8μ. Τα νούμερα αυτά αλλάζουν στο γεωγραφικό μήκος μια που
οι γραμμές συγκλίνουν προς τους πόλους με αποτέλεσμα να μειώνονται συνεχώς.
Στην αναφορά του γεωγραφικού στίγματος δίνεται το γεωγραφικό πλάτος και το
γεωγραφικό μήκος. Το πλάτος δίνεται με διψήφιο αριθμό μοιρών ακολουθούμενο
με διψήφιο πρώτων και διψήφιο δεύτερων της μοίρας και του χαρακτηριστικού
γράμματος Ν (Νorth, βόρεια) ή S (South, νότια). Το μήκος δίνεται πάντοτε με
τριψήφιο αριθμό μοιρών (σε αντίθεση με το πλάτος που δίνεται με διψήφιο αριθμό
μοιρών) ακολουθούμενο με διψήφιο πρώτων και διψήφιο δεύτερων της μοίρας και
του χαρακτηριστικού γράμματος Ε (Εast, ανατολικά) ή W (West, δυτικά).

π.χ. 37ο 30’ 30,5’’ N – 25ο 40’ 40,5’’ E
σημαίνει ότι είμαστε 37 μοίρες, 30 πρώτα και 30,5 δεύτερα λεπτά βόρεια του
ισημερινού και 25 μοίρες, 40 πρώτα και 40,5 δεύτερα λεπτά ανατολικά του
Greenwich.
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Γεωγραφικές Συντεταγμένες
Το γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς (Datum) UTM (Universal
Transverse Mercator, παγκόσμια εγκάρσια μερκατορική
προβολή)
Προβολικό σύστημα ονομάζεται ένα σύστημα που επιτρέπει την απεικόνιση του
ελλειψοειδούς σχήματος της γης σε ένα επίπεδο.
Οποιαδήποτε λύση και αν δοθεί, θα καταλήξει στην παραμόρφωση των σχημάτων
στο ελλειψοειδές, αφού αυτό είναι μια μη αναπτυκτή επιφάνεια.
Για να ορισθεί και να χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά ένα προβολικό σύστημα
χρειάζονται μαθηματικές σχέσεις που να συνδέουν τις θέσεις σημείων στο
ελλειψοειδές με αυτές που τους αντιστοιχούν στο επίπεδο και να παρέχουν τον
βαθμό παραμόρφωσης των μεγεθών επί του ελλειψοειδούς.
Αναλόγως του είδους της επιφάνειας που χρησιμοποιείται, μια προβολή μπορεί να
χαρακτηρισθεί ως Αζιμουθιακή, Κωνική ή Κυλινδρική.
Κυλινδρικές προβολές:

προκύπτουν από την προβολή των παράλληλων και των μεσημβρινών στην
εσωτερική επιφάνεια ενός κυλίνδρου. Παράδειγμα, η Εγκάρσια Μερκατορική
προβολή (ΕΓΣΑ/UTM).
Παγκόσμια Εγκάρσια Μερκατορική προβολή:

Παγκόσμια Εγκάρσια Μερκατορική ή Σύστημα U.T.M. Η προβολή αυτή προκύπτει
αν φανταστούμε ότι ο κύλινδρος εφάπτεται στη σφαίρα κατά μήκος ενός ζεύγους
μεσημβρινών και ο άξονάς του είναι κάθετος προς τον άξονα της σφαίρας. Το
κέντρο της προβολής συμπίπτει με το κέντρο της σφαίρας. Όπως φαίνεται και στο
σχήμα, οι παραμορφώσεις αυξάνουν σημαντικά όσο απομακρυνόμαστε από το
μεσημβρινό επαφής. Προκειμένου να περιοριστούν οι παραμορφώσεις σε ανεκτό
όριο για τις χαρτογραφήσεις, θεωρούμε ότι ο κύλινδρος τέμνει τη γήινη σφαίρα σε
ζώνες πλάτους 6°. Κατ' αυτόν τον τρόπο δεχόμαστε ότι μπορεί να προβληθεί με
σχετικά μεγάλη ακρίβεια όλη η γήινη επιφάνεια, επειδή κάθε ζώνη των 6°
προβάλλεται ξεχωριστά στην εσωτερική επιφάνεια του κυλίνδρου.
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Στο σύστημα UTM, η γη χωρίζεται σε 60 ίσες ζώνες των 6° που αρχίζουν από τον
μεσημβρινό των 180° και αναπτύσσονται προς την Ανατολή. Για παράδειγμα, η
Ελλάδα ανήκει στις ζώνες 34 και 35.
Στους τοπογραφικούς χάρτες θα δείτε σε κάποια σημεία να αναφέρεται το
γεωγραφικό πλάτος και μήκος, αλλά επίσης θα δείτε και σε αρκετά άλλα σημεία να
αναφέρεται το UTM. Στους περισσότερους χάρτες, αντί για σημεία υπάρχουν οι
οριζόντιες και κάθετες γραμμές οι οποίες διασχίζουν όλον το χάρτη. Για κάθε
κάθετη γραμμή του πλέγματος, υπάρχει ένας αριθμός, στο κάτω και στο επάνω
μέρος των UTM τοπογραφικών χαρτών, ο οποίος δείχνει πόσα μέτρα απέχει η
κάθετη γραμμή, με κατεύθυνση προς τα ανατολικά, από τη γραμμή εκκίνησης της
ζώνης που ανήκει. Για κάθε οριζόντια γραμμή του πλέγματος, υπάρχει ένας
αριθμός, στις πλευρές των UTM τοπογραφικών χαρτών, ο οποίος δείχνει πόσα
μέτρα απέχει η οριζόντια γραμμή, με κατεύθυνση προς το Βορρά (στο βόρειο
ημισφαίριο), από τον ισημερινό. Στο νότιο ημισφαίριο, η αρίθμηση αρχίζει από το
10.000, στον ισημερινό, και μειώνεται προς το Νότο.
Τα τρία τελευταία ψηφία, για μεν τις κάθετες γραμμές του πλέγματος, δείχνουν
πόσα μέτρα ανατολικά απέχει η θέση ενός σημείου στο χάρτη από την πλησιέστερη
κάθετη γραμμή, ενώ για τις οριζόντιες γραμμές του πλέγματος, δείχνουν πόσα
μέτρα βόρεια απέχει η θέση ενός σημείου στο χάρτη από την πλησιέστερη
οριζόντια γραμμή.
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Οι UTM συντεταγμένες για το σημείο 002 είναι οι εξής:
18, 435.500 E, 4.248.500 N
Ας αναλύσουμε αυτούς τους UTM αριθμούς για τη θέση 002:
• Το 18 είναι ο αριθμός της ζώνης.
• Ο αριθμός 435.500 Ε μας δείχνει την κοντινότερη (προς τα δυτικά)κάθετη
γραμμή του πλέγματος που βρίσκεται το σημείο αυτό και πόσα μέτρα προς τα
ανατολικά απέχει το σημείο από τη γραμμή αυτή. Κοιτάξτε στο χάρτη πάλι. Θα
προσέξετε ότι το σημείο 002 βρίσκεται 500 μέτρα ανατολικά από αυτή τη γραμμή
αφού γραμμή με γραμμή απέχουν 1.000μ. Το γράμμα E αναφέρεται στη λέξη
Ανατολικά (East). Το σημείο 002 λοιπόν, βρίσκεται 435.500μ. ανατολικά της
γραμμής εκκίνησης της ζώνης 18.
• Ο αριθμός 4.248.500 Ν μας δείχνει, αντίστοιχα, την κοντινότερη (προς τα νότια)
οριζόντια γραμμή του πλέγματος που βρίσκεται το σημείο αυτό και πόσα μέτρα
προς τα βόρεια απέχει το σημείο από τη γραμμή αυτή. Προσέξετε στο χάρτη ότι το
σημείο 002 είναι 500μ. βόρεια από την οριζόντια γραμμή του πλέγματος με αριθμό
4.248 αφού γραμμή με γραμμή απέχουν πάλι 1.000μ. Το γράμμα N αναφέρεται
στη λέξη Βόρεια (North). Το σημείο 002 λοιπόν, βρίσκεται 4.248.500μ. βόρεια του
ισημερινού.
Το σύστημα UTM δεν χρησιμοποιείται στους πόλους που αντικαθίσταται από το
UPS .
Παρόμοια με το σύστημα UTM είναι όλα τα συστήματα που χρησιμοποιούν
χιλιομετρικές αποστάσεις για τον προσδιορισμό του στίγματος.
Στην Ελλάδα, στους ορειβατικούς χάρτες, χρησιμοποιείται το παγκόσμιο σύστημα
αναφοράς WGS84 (μοίρες) και το Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς
ΕΓΣΑ87 που είναι και το πιο ευκρινές.
Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς ΕΓΣΑ87:
Θεωρείται μια ενιαία ζώνη για την χώρα με κεντρικό μεσημβρινό λ=24ο
Οι παραμορφώσεις με αυτόν τον τρόπο μπορούν να φτάσουν μέχρι και 1:1.000
στα άκρα της χώρας (δηλ. 1 μέτρο σε απόσταση 1χλμ.).
Για να αποφευχθούν αρνητικές τιμές ο κεντρικός μεσημβρινός έχει ως τετμημένη
500.000μ.
Αρχή των τεταγμένων θεωρείται ο ισημερινός (φ=0ο)
Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς European 50:
Στους χάρτες της Γ.Υ.Στρατού το datum είναι European 50:
Το σύστημα χρησιμοποιεί ζώνες κάλυψης, με τις παραμορφώσεις μέσα σε κάθε
ζώνη να μην υπερβαίνουν το 1:2.500.
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Αριθμός ζωνών κάλυψης του Ελλαδικού χώρου: 2 ( με κ.μ. λ=21 και 27ο)
Η Ελλάδα καταλαμβάνει τις ζώνες 4 και 5 (ή 34, 35) αφού τα γεωγραφικά μήκη
των άκρων της Ελλάδας είναι λ=19ο έως λ=28ο (περίπου).
Για να αποφευχθούν αρνητικές συντεταγμένες η τιμή των τετμημένων των
κεντρικών μεσημβρινών είναι 500.000μ.
Η αρχή των τεταγμένων είναι ο ισημερινός.
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G.P.S.
Το GPS (Global Positioning System), Παγκόσμιο Σύστημα Θεσιθεσίας, είναι
ένα παγκόσμιο σύστημα εντοπισμού θέσης, το οποίο παρέχει ακριβείς πληροφορίες
για τη θέση ενός δέκτη, το υψόμετρό του, την ταχύτητα και την κατεύθυνση της
κίνησής του. Επίσης, σε συνδυασμό με ειδικό λογισμικό χαρτογράφησης μπορεί να
απεικονίσει γραφικά τις πληροφορίες αυτές.

Η ΛΗΨΗ ΣΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ G.P.S
Το G.P.S. σαν κύριο και πρωταρχικό στόχο του έχει να δίνει τις γεωγραφικές
συντεταγμένες του σημείου που βρίσκεται και συνεπώς, να βρίσκει ένα σημείο με
βάση τις γεωγραφικές συντεταγμένες του.
Για να επιτευχθεί αυτό, από τις Η.Π.Α., για στρατιωτικούς καταρχήν λόγους,
δημιουργήθηκε τη δεκαετία του 1960 ένα σύστημα 24 δορυφόρων και επίγειων
σταθμών που ελέγχουν τους δορυφόρους και το οποίο ονομάζεται NAVSTAR.
Σκοπός του συστήματος αυτού είναι κάθε σημείο της γης να το βλέπουν
ταυτόχρονα τουλάχιστον 6 δορυφόροι. Το G.P.S. μετρά τον χρόνο που χρειάζεται
κάθε ραδιοσήμα των δορυφόρων για να φτάσει στον δέκτη-συσκευή G.P.S. Η
διαφορά χρόνου που χρειάζεται το σήμα από τους δορυφόρους για να συγκλίνει
στην συσκευή χρησιμοποιείται για να υπολογιστεί και η ακριβής θέση της
συσκευής στη γη.
Μετά την εξασφάλιση των στρατιωτικών σκοπών του το G.P.S. δόθηκε για
αξιοποίηση και στον υπόλοιπο κόσμο (μεταφορές κ.λ.π.). Μέχρι το 2000 το
σύστημα παρουσίαζε εσκεμμένες προγραμματισμένες αποκλίσεις (selective
availability) που εσκεμμένα μείωναν την ευκρίνεια του. Η κατάργηση τους έδωσε
νέα ώθηση στην ανάπτυξη των συστημάτων G.P.S. που άρχισαν να τοποθετούνται
ακόμα και σε συστήματα πλοήγησης αυτοκινήτων.
Ένα φορητό G.P.S. δέχεται σήμα από 12 δορυφόρους. Για να λειτουργήσει σωστά
πρέπει να πάρει σήμα από τουλάχιστον 3 δορυφόρους.

DATUM (γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς)
H απεικόνιση της σφαιρικότητας της γης σε ένα επίπεδο χάρτη συναντά μεγάλες
δυσκολίες και γι΄αυτό το σκοπό δημιουργήθηκαν διάφορα συστήματα προβολής
των σφαιρικών συντεταγμένων σε δύο διαστάσεις. Ανάλογα με το σύστημα που
χρησιμοποιεί ο κατασκευαστής του χάρτη χρησιμοποιεί ένα datum (γεωδαιτικό
σύστημα αναφοράς) το οποίο πρέπει να γνωρίζει ο χρήστης του για να
προσαρμόσει σε αυτό το G.P.S. του. To πιο διαδεδομένο παγκοσμίως είναι το
datum WGS84 που χρησιμοποιεί μοίρες και υπάρχει στα G.P.S. Για όσους
χρησιμοποιούν χάρτες της Γ.Υ.Στρατού το datum είναι European 50.
Η ελληνικοί ορειβατικοί χάρτες έχουν συνήθως δεδομένα και του WGS84 (μοίρες)
και του συστήματος ΕΓΣΑ87 (μέτρα), το οποίο όμως, στα τα περισσότερα μοντέλα
G.P.S. πρέπει να δοθεί από τον χρήστη τους στη θέση User Datum και στη θέση
User Grid.
Όταν σας δίνουν συντεταγμένες ή θέλετε να συνδυάσετε χάρτη με ένα
G.P.S. θα πρέπει οπωσδήποτε να γνωρίζετε το datum και το μετρικό
σύστημα (position format/grid) με το οποίο έχουν αποδοθεί οι
συντεταγμένες ή έχει κατασκευασθεί ο χάρτης και να ρυθμίσετε το G.P.S.
σας να λειτουργεί με το ίδιο datum και το ίδιο position format/grid .
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ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΤΟ G.P.S.
Το G.P.S. διαχειρίζεται δύο κατηγορίες πληροφοριών, τα WayPoints ή Marks και τα
Tracks.
Waypoints ή Μarks:
Πατώντας το ειδικό κουμπί του G.P.S. σας, αποθηκεύετε τις συντεταγμένες που
εκείνη τη στιγμή δείχνει η οθόνη σας ή συντεταγμένες που παίρνετε από το χάρτη.
Ο συνήθης αριθμός των waypoints που μπορούν να αποθηκεύσουν τα G.P.S. είναι
500. Το κάθε waypoint απεικονίζεται με έναν αύξοντα αριθμό, περιγραφή που
μπορείτε εσείς ν΄αλλάξετε γράφοντας π.χ. αντί 001 τη λέξη SPITI που την
θυμάστε ευκολότερα.
Για τα waypoints υπάρχουν δύο περιπτώσεις
- να τα καταχωρήσετε πριν ξεκινήσετε τη διαδρομή σας, βρίσκοντάς τα έτοιμα ή
παίρνοντάς τα από το χάρτη,
- να τα καταγράψετε εσείς με το G.P.S. κατά τη διάρκεια της διαδρομής σας.
Ας δεχτούμε ότι με ένα από τους δύο τρόπους έχουν καταχωρηθεί 6 waypoints στο
G.P.S. σας, Μ1 έως Μ6.

Τι κάνετε; Αν π.χ. είστε στο σημείο Μ1 και θέλετε να πάτε στο Μ2 πατώντας το
ειδικό κουμπί του G.P.S. σας (GO TO ή NAVIGATION) του ζητάτε να σας οδηγήσει
στο Μ2. Το G.P.S. θα σας δείξει σε ευθεία γραμμή σε ποια κατεύθυνση βρίσκεται
το Μ2, σε πόση απόσταση και σύμφωνα με τη ταχύτητά σας, σε πόση ώρα θα είστε
εκεί. Ας σημειωθεί ότι το G.P.S. τα βλέπει όλα σαν ευθείες και δεν γνωρίζει αν στη
διαδρομή σας υπάρχει γκρεμός ή κάτι αδιάβατο. Επίσης ότι για να προσανατολιστεί
σωστά το G.P.S. πρέπει να το κρατάμε σταθερά και να περπατήσουμε για λίγα
μέτρα μέχρι να σταθεροποιηθούν οι ενδείξεις του.
Αν εσείς πρέπει να κάνετε ένα μεγάλο κύκλο για να αποφύγετε κάποιο εμπόδιο, μη
σας ανησυχεί αυτό. Απλά να συμβουλεύεστε το G.P.S. σας, ανά τακτά χρονικά
διαστήματα, και αυτό θα σας δίνει την καινούργια κατεύθυνση που πρέπει να
ακολουθήσετε, και την απόσταση που απέχετε από το σημείο προορισμού. Οι
συσκευές αναπαριστούν τη διαδρομή που έχετε περπατήσει, με μία γραμμή
(track), και το σημείο προορισμού (waypoint), με ένα σύμβολο. Παρατηρώντας
αυτά τα δύο, μπορείτε να δείτε πόση απόσταση έχετε διανύσει και πόσο απέχετε
από το σημείο προορισμού σας.
Τracks
Το G.P.S. όταν λειτουργεί λαμβάνοντας το σήμα από τους δορυφόρους, αφήνει
ανά τακτά χρονικά διαστήματα μία τελεία (point) πάνω στην οθόνη σας
δημιουργώντας μια συνεχή γραμμή (track) που απεικονίζει τη διαδρομή που
περπατάτε. Η γραμμή αυτή είναι η πραγματική πορεία της διαδρομής σας. Το να
έχετε το track μιας διαδρομής είναι ότι καλύτερο για να πάτε με ασφάλεια στον
προορισμό σας γιατί κοιτάτε συνεχώς την οθόνη του G.P.S. σας ώστε να βρίσκεστε
συνεχώς πάνω στη γραμμή του track. Αν π.χ. πάτε από το Μ1 στο Μ6 και έχετε
καταγράψει το track της διαδρομή σας, δεν έχετε παρά στην επιστροφή απλά να
το ακολουθήσετε και θα φτάσετε πάλι στο Μ1 με απόλυτη ασφάλεια ακόμα και αν
είναι νύχτα.
Το πρόβλημα που υπάρχει με το track είναι ότι δεν μπορείτε να το καταχωρήσετε
όπως τα Mark με το χέρι στο G.P.S. σας αλλά πρέπει να έχετε υπολογιστή και το
κατάλληλο πρόγραμμα ώστε όταν έχετε το track στον υπολογιστή να το
φορτώσετε στο G.P.S. σας.
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ΧΑΡΤΕΣ ΣΥΜΒΑΤΟΙ ΜΕ G.P.S.
Πολλοί χάρτες, παρά το γεγονός ότι έχουν καταγραμμένες πολλές λεπτομέρειες
και στο περιθώριο τους έχουν βαθμονομημένες τις συντεταγμένες σε μοίρες και
λεπτά, δεν υπάρχει αντίστοιχο πλέγμα που να τις μεταφέρει στο εσωτερικό τους.
Έτσι είναι πάρα πολύ δύσκολος αν όχι αδύνατος, ιδιαίτερα σε συνθήκες βουνού, ο
προσδιορισμός των συντεταγμένων ενός σημείου. Το πλέγμα που εμφανίζουν δεν
αντιστοιχεί σε συντεταγμένες, αλλά είναι απλά ο χάρτης χωρισμένος σε
τετράγωνα.

Αντίθετα, στον παραπάνω χάρτη, το πλέγμα του αντιστοιχεί στις συντεταγμένες
που αναγράφονται στο περιθώριό του. Έτσι, με την βοήθεια ενός χάρακα ή
κάποιου κινητού κάναβου (www.eosathinon.gr/GPS_coordinates.pdf) μπορούμε να
προσδιορίσουμε τα λεπτά ή τα χιλιοστά της μοίρας άρα και τις συντεταγμένες ενός
σημείου.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ G.P.S. ΜΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ
Η πλήρης αξιοποίηση ενός G.P.S γίνεται όταν το χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με
ένα υπολογιστή και με το κατάλληλο πρόγραμμα διαχείρισης γεωγραφικών
πληροφοριών.
Το πιο διαδεδομένο πρόγραμμα αυτή τη στιγμή είναι το ΟΖΙ–ΕXPLORER, ένα
πρόγραμμα μεγάλων δυνατοτήτων που πωλείται μέσω Internet στη διεύθυνση
www.oziexplorer.com. Ένα παρόμοιο πρόγραμμα το Topo View πωλείται από την
εταιρεία Ανάβαση, www.anavasi.gr, ενώ ανάλογα προγράμματα κυκλοφορούν οι
δύο εταιρείες πώλησης G.P.S. Garmin και Magellan.
Έχοντας τα προγράμματα αυτά μπορείτε να ανεβοκατεβάζετε και ν΄αποθηκεύετε
waypoints και tracks. Ήδη για την Ελλάδα υπάρχουν τέτοιες πληροφορίες στο
διαδίκτυο από το Hellas Path www.hellaspath.gr.
Το σύστημα συμπληρώνεται εάν έχετε και ψηφιακούς χάρτες της περιοχής που
πρόκειται να περπατήσετε. H εταιρεία Ανάβαση προσφέρει χάρτες πολλών βουνών
της Ελλάδας σε ψηφιακή μορφή.
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ G.P.S.
Ένα G.P.S., μαζί με αυτές που αναφέραμε, παρέχει πολλές πληροφορίες χρήσιμες
για τη δραστηριότητα της πεζοπορίας. Οι κυριότερες είναι:
1. Το γεωγραφικό στίγμα σας (με περιθώριο απόκλισης 15 περίπου μέτρων),
2. σε ποια κατεύθυνση βρίσκεται ο προορισμός σας (με περιθώριο απόκλισης 15
περίπου μέτρων), συνεχώς , όσες φορές κι αν αλλάξετε πορεία λόγω εμποδίων,
3. ένδειξη υψομέτρου (με περιθώριο απόκλισης 50 περίπου μέτρων),
4. η ταχύτητα με την οποία περπατάτε,
5. πόσος χρόνος απέμεινε για να φτάσετε στον προορισμό σας (σύμφωνα με τη
ταχύτητά σας),
6. ώρες ανατολής και δύσης ηλίου,
7. μέσος όρος ταχύτητας της πορεία σας,
8. ανώτατη ταχύτητα της πορείας σας,
9. ώρα,
10. χάρτης.

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ ΤΟΥ G.P.S.
1. Το G.P.S. δεν λαμβάνει σήμα σε κλειστό χώρο (π.χ. σε καταφύγια κ.λπ.). Για
να λειτουργήσει πρέπει να βρίσκεται σε ανοιχτό χώρο.
Δεν έχει καλή λήψη κοντά σε ορθοπλαγιές, μέσα σε χαράδρες και σε πυκνά
δάση.
2. Η πυξίδα του για να λειτουργήσει πρέπει κανείς να κινείται.
3. Το υψόμετρο που δείχνει το G.P.S. πολλές φορές έχει απόκλιση 30 μέχρι 50 μ.
Παρ’ όλα αυτά είναι καλύτερο από το βαρομετρικό αλτίμετρο που σε αλλαγές
καιρού η απόκλιση φτάνει και τα 100μ.
4. Οι ηλεκτρονικοί χάρτες που υπάρχουν για τα G.P.S. δεν έχουν την κατάλληλη
ανάλυση για κίνηση στο βουνό (ισοδιάσταση, κλίμακα)
5. Οι περισσότερες συσκευές λειτουργούν με δύο ή τρεις μπαταρίες τύπου ΑΑ οι
οποίες επαρκούν για 4 - 10 ώρες συνεχούς λειτουργίας (σε κρύες συνθήκες ο
χρόνος αυτός μειώνεται αισθητά). Αυτό σημαίνει ότι η συσκευή G.P.S. δεν
μπορεί να μένει συνεχώς ανοικτή, αλλά να τίθεται σε λειτουργία κατά
διαστήματα έτσι ώστε να παραταθεί ο χρόνος ζωής των μπαταριών. Καλό είναι
να χρησιμοποιείται επιλεκτικά και συνήθως μόνο όταν η ορατότητα είναι
περιορισμένη ή όταν υπάρχει αβεβαιότητα για το σημείο που βρισκόμαστε.
Επίσης, δεδομένου ότι οι κατασκευαστές συστήνουν ότι από τη στιγμή που
τεθεί σε λειτουργία η συσκευή απαιτείται κάποιος χρόνος για να συνδεθεί με
τρεις τουλάχιστον δορυφόρους (warm-up time), ο χρόνος χρήσης της
συσκευής με τις ίδιες μπαταρίες μειώνεται ακόμη περισσότερο.
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ΣΥΣΚΕΥΕΣ – ΜΟΝΤΕΛΑ G.P.S.
Τα G.P.S. εξελίσσονται συνεχώς διατηρώντας τις βασικές αρχές λειτουργίας τους.
Τα πρώτα G.P.S. ήταν αρκετά ογκώδη. Τα επόμενα μοντέλα ήταν αρκετά
μικρότερα αλλά η εξέλιξή τους επέτρεψε την ενσωμάτωση χαρτών στο λογισμικό
τους οπότε απαιτήθηκαν μεγάλες οθόνες για να μπορεί ο χρήστης να διακρίνει τα
στοιχεία ενός χάρτη.
Στην Ελλάδα κυκλοφορούν φορητά G.P.S. δύο εταιριών, της Garmin,
www.garmin.com και της Magellan, www.magellangps.com.
Τα χαρακτηριστικά που κυρίως μας ενδιαφέρουν στις συσκευές G.P.S. είναι:
1. να έχουν δέκτη υψηλής ακρίβειας (οι καλοί δέκτες λαμβάνουν σήμα ακόμα
και μέσα στα καταφύγια),
2. να έχουν μεγάλη ενεργειακή αυτονομία (να μην καταναλώνουν γρήγορα
τις μπαταρίες τους),
3. να διαθέτουν ηλεκτρονική πυξίδα για ακριβή ένδειξη θέσης ακόμα και όταν
η συσκευή είναι ακίνητη,
4. να έχουν βαρομετρικό αλτίμετρο για διασταύρωση των πληροφοριών του
G.P.S. και του αλτίμετρου-βαρόμετρου (και για τη πρόγνωση του καιρού),
5. να είναι ελαφριά.
Οι χάρτες στα G.P.S. είναι μόνο βοηθητικοί και δεν αντικαθιστούν σε καμία
περίπτωση τους κανονικούς, ορειβατικούς χάρτες. Καλό είναι λοιπόν το G.P.S. να
έχει και χάρτη δεν είναι όμως και απαραίτητο.

ΠΡΟΣΟΧΗ !
Καλό είναι να μη στηριζόμαστε απόλυτα στο G.P.S. για την πλοήγησή μας. Τα
ανθρώπινα λάθη είναι δυνατά. Αν εισάγετε λανθασμένα δεδομένα θα λάβετε και
λανθασμένες πληροφορίες. Το G.P.S. βοηθά στην πλοήγηση και στον
προσδιορισμό θέσεων, με την προϋπόθεση να συνδυάζεται σωστά με τον
τοπογραφικό χάρτη και την πυξίδα. Ο κίνδυνος σφάλματος είναι μεγαλύτερος για
κάποιον που έχει μικρή εμπειρία στον προσανατολισμό και την πλοήγηση. Σε έναν
τέτοιο χρήστη, το G.P.S. μπορεί να δώσει μία ψευδαίσθηση ασφάλειας, με
αποτέλεσμα αυτός να οδηγηθεί σε απρόσμενες καταστάσεις. Σε ένα δύσκολο και
τραχύ πεδίο (π.χ. βουνό), η ικανότητα να επιλέγει κάποιος μία ασφαλή διαδρομή
μεταξύ δύο σημείων είναι πολύ βασική και το G.P.S. δεν μπορεί να αντικαταστήσει
ούτε να υποβαθμίσει την ικανότητα αυτή. Το G.P.S. θα αποβεί ένα χρήσιμο
εργαλείο στα χέρια έμπειρων ατόμων στην πλοήγηση, τα οποία μπορούν να το
χρησιμοποιήσουν κατάλληλα μαζί με τις υπάρχουσες τεχνικές πλοήγησης.

13

