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3.   ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΓΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΚΩΝ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ 

3.1. Μέτρηση γωνιών 

Στην Τοπογραφία χρησιμοποιούνται δύο είδη γωνιών αφ’ ενός οι οριζόντιες γωνίες, που 

στην πραγματικότητα είναι δίεδρες γωνίες δύο κατακόρυφων επιπέδων και αφ’ ετέρου οι 

κατακόρυφες γωνίες διευθύνσεων από ένα οριζόντιο επίπεδο. Οι κατακόρυφες γωνίες 

μετρούνται πάντα από το οριζόντιο επίπεδο μέχρι τη θέση της διεύθυνσης. Τα διάφορα 

τοπογραφικά όργανα δεν έχουν τη δυνατότητα να μετρούν όλες τις παραπάνω γωνίες. 

Η πυξίδα χρησιμοποιείται μόνο για τις μετρήσεις των οριζόντιων γωνιών που σχηματίζουν οι 

ευθυγραμμίες με τη διεύθυνση του μαγνητικού βορρά οι οποίες ονομάζονται αζιμούθιες γωνίες. 

Το κλισίμετρο μετρά μόνο κατακόρυφες γωνίες. Δηλαδή μετρά τις γωνίες διευθύνσεων 

ως προς ένα οριζόντιο επίπεδο, το οποίο διέρχεται από το σημείο αρχής τους. 

Το θεοδόλιχο είναι το κατ’ εξοχήν χρησιμοποιούμενο όργανο για τις ακριβείς μετρήσεις 

οριζόντιων γωνιών και ζενιθίων αποστάσεων. Η ζενίθια απόσταση μιας ευθυγραμμίας 

είναι η γωνία, που σχηματίζει αυτή με την κατακόρυφο του τόπου που είναι η αρχή της 

ευθυγραμμίας. Η ομάδα των θεοδόλιχων, η οποία δίνει τη μεγαλύτερη ακρίβεια μετρήσεων, 

συμπεριλαμβάνει και τα συμβατικά ταχύμετρα καθώς και τα ηλεκτρονικά ταχύμετρα. 

3.1.1. Μέτρηση οριζοντίων γωνιών 

Δίνονται τρία σημεία τα Α, 1 και 2 , τα κατακόρυφα επίπεδα των σημείων Α , 1 και Α , 2 

(σχήμα 3.1 ), καθώς και οι οριζόντιες ευθείες α1 και α2, που διέρχονται από το σημείο Α και 

κείνται η μεν α1 στο κατακόρυφο επίπεδο Α,1 η δε α2 στο κατακόρυφο επίπεδο Α, 2. 

                                             Σχήμα 3.1. Η οριζόντια γωνία α1Αα2 

Ονομάζεται οριζόντια γωνία των σημείων 1 και 2 ως προς το σημείο Α τη γωνία που 

σχηματίζουν οι ευθείες α1 και α2 . 

Τα δύο κατακόρυφα επίπεδα τέμνονται κατά την κατακόρυφη ευθεία ΑΚ του σημείου . 

Επομένως οι α1 και α2 είναι κάθετες προς την ΑΚ. Άρα, η οριζόντια γωνία α1 Α α2 ισούται με 

την τιμή της δίεδρης γωνίας που σχηματίζουν τα κατακόρυφα επίπεδα Α,1 και Α, 2. 

Η μέτρηση μιας οριζόντιας γωνίας μπορεί να γίνει με διάφορα τοπογραφικά όργανα 

κυριότερα από τα οποία είναι το θεοδόλιχο και η γωνιομετρική πυξίδα. 

Κατά τη μέτρηση με την πυξίδα, η πυξίδα τοποθετείται έτσι ώστε μέσα από το φακό να 

φαίνεται σε ευθυγραμμία η κατακόρυφη χαραγή που υπάρχει στο αντιδιαμετρικό στέλεχος, 

και το ακόντιο που τοποθετήθηκε στο σκοπευόμενο σημείο. Σε αυτή τη θέση βλέπουμε 

ταυτόχρονα, μέσα από το φακό, την ένδειξη του μαγνητικού δίσκου. Η ένδειξη αυτή μας 

δίνει απ' ευθείας την αζιμούθια γωνία της σκοπευόμενης διεύθυνσης. 



Για απλές περιπτώσεις η μέτρηση μπορεί να γίνει με την ακόλουθη τριγωνομετρική 

μέθοδο για την εφαρμογή της οποίας απαιτούνται μόνο ακόντια και μετροταινία. 

                 Σχήμα 3.2. Μέτρηση οριζόντιας γωνίας 

Δίδονται οι ευθυγραμμίες ΑΒ και ΑΓ οι οποίες τέμνονται στο σημείο Α και ζητείται να 

μετρηθεί η οριζόντια γωνία που σχηματίζουν. 

Ορίζονται δύο τυχαία σημεία Δ και Ε πάνω στις ευθυγραμμίες ΑΒ και ΑΓ αντίστοιχα και 

μετρώνται οι αποστάσεις ΑΔ = ε , ΑΕ = δ και ΔΕ = α. 

Από το νόμο του συνημίτονου,  συνφ.δε2εδα
222
 ,  υπολογίζεται η γωνία φ : 
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Για να είναι ακριβής η μέτρηση πρέπει ληφθούν διάφορες αποστάσεις δi  και εi και να 

υπολογιστεί το φ από τη σχέση  
n

φ

φ

ni

1i

i


   όπου n είναι ο αριθμός των μετρήσεων. 

3.1.2. Μέτρηση κατακόρυφης γωνίας ευθυγραμμίας ως προς τον ορίζοντα. 

Δίδονται η ευθυγραμμία ΑΒ και ζητείται να μετρηθεί η κατακόρυφη γωνία που 

σχηματίζει με το οριζόντιο επίπεδο που διέρχεται από το Α. 

 

                             Σχήμα 3.3. Μέτρηση κατακόρυφης γωνίας 
 

Στο σημείο Β τοποθετείται ένα ακόντιο κατακόρυφα και πάνω σε αυτό ορίζεται ένα 

τυχαίο σημείο Γ.  Κατόπιν  μετρώνται  οι αποστάσεις ΑΒ = γ, ΑΓ = β και ΒΓ = α. 

Από το νόμο του συνημίτονου στο τρίγωνο ΑΒΓ υπολογίζεται η γωνία φ:  
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Από το ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΟ προκύπτει  ότι ζητούμενη γωνία ω° = φ° - 90°. 



3.1.3.  Ασκήσεις 

Παρατηρήσεις: 

1. Η επίλυση των ασκήσεων θα γίνει από ομάδες των δυο φοιτητών, σε διαφορετικά σημεία του προαυλίου 

χώρου των εγκαταστάσεων του ΤΕΙ Ηπείρου. Η ομάδα θα χρησιμοποιήσει ως Ν το ημιάθροισμα των Ν των δύο 

φοιτητών. 

2. Για τις μετρήσεις θα χρησιμοποιηθούν μετροταινίες, ράμματα και ακόντια (λόγω ελλείψεως υλικού αντί 

ακοντίων θα χρησιμοποιηθούν πάσσαλοι ξύλινοι ή από καλάμια). 

3. Τα σημεία θα επισημανθούν και θα γίνει επίδειξη από την κάθε ομάδα.  

 

Άσκηση  1            

 

Για τη μέτρηση της γωνίας  φ που σχηματίζουν  δύο τεμνόμενες ευθυγραμμίες ΑΒ και 

ΑΓ μετρήθηκαν μήκη (ΑΔ) = ε = (4,00+0,1*Ν) , (ΑΕ) = δ = (5,00+0,1*Ν) και (ΔΕ) = α = 

(3,00+0,1*Ν) . Να υπολογιστεί η γωνία φ.  Δίδεται Ν=3.   
            

Λύση            
            

 Δεδομένα: (ΑΔ) = ε = (4,00 +0,1 x 3)  m = 4,3 m ,  (ΑΕ) = δ = (5,00+0,2 x 3) m = 5,6 m   

              και   (ΔΕ) = α = (3,00+0,1 x 3) m = 3,3 m .   

            

  

 

           

            

            

            

            

            

    

 

Από το νόμο του συνημίτονου  συνφ ε δ 2εδα
222
 :   ,  

υπολογίζεται η γωνία φ :   
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ήτοι φ =0,6284rad = 36,0046 μοίρες = 36 μοίρες ,  0 λεπτά ,  16,56 δευτερόλεπτα    

            

 

Άσκηση  2           

Για τη μέτρηση της κατακόρυφης  γωνίας  ω που  που σχηματίζει η ευθυγραμμία ΑΒ  

με το οριζόντιο επίπεδο που διέρχεται από το Α, τοποθετήθηκε σημείο Β  ένα ακόντιο 

κατακόρυφα και πάνω σε αυτό ορίστηκε ένα τυχαίο σημείο  Γ.  Κατόπιν  μετρήθηκαν  

τα μήκη (ΑΒ) = γ = (44,00+0,1*Ν) m , (ΑΓ) = β = (45,00+0,1*Ν) m και (ΒΓ) = α = 

(1,00+0,01*Ν) m . Ζητούνται : α) Η κατακόρυφη γωνία ω,  β) Η οριζόντια απόσταση 

(ΑΟ)  μεταξύ των σημείων Α και Β  και γ ) Η κατακόρυφη  απόσταση (ΟΒ)  μεταξύ των 

σημείων Α και Β  . 
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Λύση            
  

Δεδομένα: (ΑΒ) = γ = (44,00 +0,1 x 3) m = 44,3 m , (ΑΓ) = β = (45,00+0,1 x 3) m = 45,3 m   

              και   (ΒΓ) = α = (1,00 + 0,01 x 3) m = 1,03 m .   

            

α) Υπολογισμός της  κατακόρυφης  γωνίας ω     

Από το νόμο του συνημίτονου στο τρίγωνο ΑΒΓ υπολογίζεται η γωνία φ : 
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ήτοι φ =2,8969 rad = 165,9773 μοίρες = 165 μοίρες , 58 λεπτά ,  38,28 δευτερόλεπτα   

            

Από το ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΟ προκύπτει  ότι ζητούμενη γωνία ω° = φ° - 90°.    

            

ήτοι ω =2,8969 - 3,14159/2 =1,3261 rad = 75,9773 μοίρες = 75 μοίρες , 58 λεπτά ,  38,28 

δευτερόλεπτα   

           

 

 

            

            

            

            

            

            

            

            

β) Υπολογισμός της  οριζόντιας απόστασης  (ΑΟ)   

            

Είναι (ΑΟ) = (ΑΒ) συνω = ( 44,3) x συν(75,9773) =10,73 m   

            

γ) Υπολογισμός της κατακόρυφης  απόστασης  (ΟΒ)   
            

Είναι (ΑΟ) = (ΑΒ) ημω = ( 44,3) x ημ(75,9773) = 42,98 m   
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