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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Οι αρχιτεκτονικοί φακοί αποτελούν μια ειδική κατηγορία φωτογραφικών φακών με ευρεία 
χρήση σε ειδικές εφαρμογές όπου η μετατόπιση ή η κλίση του φακού ως προς το προβολικό 

επίπεδο αξιοποιείται στον έλεγχο της προοπτικής παραμόρφωσης ή του βάθους πεδίου 

αντίστοιχα. Παρά τα σαφή πλεονεκτήματα που προσφέρουν σε σχέση με τα συμβατικά 

οπτικά συστήματα, η αξιοποίηση τέτοιων φακών στη φωτογραμμετρία απαιτεί την 
αποτύπωση της εσωτερικής τους γεωμετρίας, ώστε η παραγόμενη εικόνα να είναι γεωμετρικά 

αξιόπιστη και, άρα, μετρητικά αξιοποιήσιμη. Εκτός της αλλοίωσης της συμμετρίας της 

προοπτικής απεικόνισης στην εικόνα, που η κίνησή τους προκαλεί, και των σχετικών 
διαφοροποιήσεων στα στοιχεία εσωτερικού προσανατολισμού, η αξιόπιστη διακρίβωσή των 

αρχιτεκτονικών φακών καθίσταται δυσχερής λόγω της αβεβαιότητας των μηχανικών τους 

κλιμάκων, που υπεισέρχεται στην ακρίβεια, αλλά και της εικαζόμενης υψηλής μηχανικής 
τους αστάθειας, οφειλόμενης στην κίνηση των μερών τους ως προς το προβολικό επίπεδο. 

Στην παρούσα εργασία, εξετάζεται το ζήτημα της συστηματικής βαθμονόμησης 

αρχιτεκτονικών φακών με βάση τις βασικές αρχές μηχανικής λειτουργίας τους και του 

αντίκτυπου αυτών στη γεωμετρία κάθε λήψης. Ειδικότερα, θέτοντας ως στόχο τη 
βαθμονόμηση του αρχιτεκτονικού φακού Canon TS-E 24 mm II, διατυπώνεται ένα σύστημα 

παραμέτρων και περιορισμών που περιγράφουν τις διαφοροποιήσεις στα στοιχεία 

εσωτερικού προσανατολισμού του με σκοπό την πρόβλεψη ενός συνόλου προσεγγιστικών 
τιμών για κάθε θέση κίνησής του, η ακρίβεια των οποίων ελέγχεται. Δι’ αυτών, διερευνάται η 

μηχανική σταθερότητα του συγκεκριμένου φακού και η αξιοπιστία της κλίμακας μηχανικής 

του κίνησης. Για τη βαθμονόμηση του φακού κατά τα παραπάνω, ελήφθησαν εικόνες σε 

ποικίλες θέσεις κίνησης αυτού σε τρισδιάστατο πεδίο ελέγχου. Για κάθε θέση κίνησης, τρεις 
συγκλίνουσες εικόνες του πεδίου ελέγχου ελήφθησαν θεωρώντας ότι εκφράζουν την ίδια 

προοπτική απεικόνιση και τα αποτελέσματα εσωτερικού προσανατολισμού κάθε θέσης 

προέκυψαν με δύο διαφορετικούς τρόπους. Αρχικά, για κάθε εικόνα χωριστά, με 
επεκτεταμένη φωτογραμμετρική οπισθοτομία, και, στη συνέχεια, για κάθε μπλοκ τριών 

εικόνων με συνόρθωση με τη μέθοδο των δεσμών. Η τελευταία ολοκληρώθηκε με και χωρίς 

αυτοβαθμονόμηση, αλλά και λαμβάνοντας ως στοιχεία εσωτερικού προσανατολισμού τα 
προκύψαντα από την οπισθοτομία με σκοπό τον διασταυρωτικό έλεγχο των δύο μεθόδων. Σε 

κάθε περίπτωση, τα αποτελέσματα καταγράφηκαν, ταξινομήθηκαν και αναλύθηκαν και 

χρήσιμα συμπεράσματα εξήχθησαν. Οι μέθοδοι που εισήχθησαν και ελέγχθησαν, 

αξιολογήθηκαν και νέες προσεγγίσεις στην κατεύθυνση αυτή προτάθηκαν. 
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ABSTRACT 

Tilt-shift lenses are special photographic lenses, currently being exploited widely in special 

projects, where translation or inclination of  lens body relative to the digital camera sensor 

enable photographers to transcend the normal restrictions of perspective distortion or depth of 

field, respectively. Despite their absolute advantages to common lenses in special cases of 

interest, their mechanical stability in terms of internal geometry parameters should be fully 

modeled, prior to their utilization in the field of Photogrammetry, so that metrical exploitation 

of related images is made possible. However, a robust model, describing alterations caused by 

lens movements in camera’s internal orientation parameters, can be quite arduous, taking into 

account lens mechanical instability, plus a certain level of incertitude concerning shifting and 

tilting mechanisms. This thesis reports on tackling tilt-shift lens calibration, taking into  

consideration the principles of their mechanical function and, also, their related impact on 

image geometry. The goal of this study is the calibration of Canon TS-E 24 mm II tilt-shift 

lens, by introducing a set of parameters and constraints capable of predicting camera 

parameters’ differentiations caused by lens movements. Further, mechanical stability, as well 

as tilt-shift mechanisms reliability of the above lens, are being investigated. Three calibration 

images of a 3-D spatial field were captured for every amount of lens movement tested, 

minding optimal ray intersections at all times. Internal orientation parameters for every 

camera station was computed using extended space resection and, afterwards, during block 

bundle adjustment (self-calibration). Results were obtained and analyzed from above cases 

and  conclusions were reached. 
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1. Εισαγωγή 

Οι αρχιτεκτονικοί φακοί είναι χρήσιμο εργαλείο σε ειδικές εφαρμογές στις οποίες οι 

ιδιότητές τους αξιοποιούνται. Ειδικά στην αρχιτεκτονική φωτογραφία, στην οποία οφείλουν 

και την επωνυμία τους, αποτελούν μία αξιόπιστη λύση σε συνθήκες κατά τις οποίες 

απαιτείται πρόσθετος έλεγχος της προοπτικής παραμόρφωσης και του βάθους πεδίου μιας 

σκηνής. Στη Φωτογραμμετρία, οι αρχιτεκτονικοί φακοί μπορεί επίσης να βρουν ευρύ πεδίο 

εφαρμογής δίνοντας λύση σε προβλήματα που παρουσιάζονται σε περιπτώσεις αποτύπωσης 

αντικειμένων σύνθετης γεωμετρίας και ειδικών συνθηκών του πεδίου φωτογράφησης. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την αξιοποίηση φακών τέτοιου τύπου στη φωτογραμμετρική 

διαδικασία είναι να προσδιοριστούν οι διαφοροποιήσεις που η κίνησή τους επιφέρει στην 

εσωτερική τους γεωμετρία και, κατ’ επέκταση, στην αλλοίωση της προοπτικής απεικόνισης. 

Στην παρούσα εργασία, προσεγγίζεται το θέμα της βαθμονόμησης ενός αρχιτεκτονικού 

φακού μέσω της διερεύνησης των αρχών μηχανικής λειτουργίας του και της επίπτωσης 

αυτών στην ποιότητα της φωτογραφικής απεικόνισης. Ειδικότερα, σκοπός είναι να φανεί εάν 

ο εξεταζόμενος αρχιτεκτονικός φακός είναι δυνατόν να ενταχθεί ως πρόσθετος εξοπλισμός σε 

μία φωτογραμμετρική αποστολή και να θεωρηθεί ένα αξιόπιστο μέσο εξαγωγής γεωμετρικής 

πληροφορίας. 

Αναλυτικά, το κυρίως μέρος της εργασίας αποτελείται από τέσσερα κεφάλαια. Στο κεφάλαιο 

2, γίνεται μία συνοπτική πλην πλήρης αναφορά στις περιπτώσεις αξιοποίησης 

αρχιτεκτονικών φακών στη φωτογραμμετρική διαδικασία διαχρονικά, αλλά ειδικά κατά τα 

τελευταία χρόνια, στα οποία η αξιοποίησή τους τείνει να αυξάνεται. Στο κεφάλαιο 3, 

διατυπώνονται οι θεμελιώδεις αρχές που διέπουν το κατασκευαστικό πρότυπο, αλλά και τη 

λειτουργία των αρχιτεκτονικών φακών. Αναφέρονται οι ειδικές ιδιότητες τους και 

καταγράφονται οι δυνατότητες και περιορισμοί που αυτές απορρέουν κατά την χρήση. Στο 

κεφάλαιο 4, χαράσσεται η βασική στρατηγική για τη βαθμονόμηση του φακού Canon TS-E 

24 mm II και αναφέρονται οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν για την ολοκλήρωσή της. Τα 

αποτελέσματα της βαθμονόμησης καταγράφονται, ταξινομούνται και αναλύονται με σκοπό 

την εξαγωγή των πλέον αξιόπιστων συμπερασμάτων βάσει των κατευθυντήριων γραμμών της 

εργασίας. Στο κεφάλαιο 5, εξάγονται τα βασικά συμπεράσματα του κυρίως σκέλους της 

βαθμονόμησης και ελέγχεται η δυνατότητα πραγματικής φωτογραμμετρικής αξιοποίησης των 

εικόνων που ελήφθησαν, τα οποία χρησιμοποιούνται επίσης για την αξιολόγηση των 

αποτελεσμάτων του προηγούμενου κεφαλαίου. Τέλος, με βάση τα χαρακτηριστικά σημεία 

της βαθμονόμησης του φακού και την εκτεταμένη ανάλυση που προηγήθηκε, προτείνονται 

πρόσθετες ενέργειες για την βελτίωση των προσεγγίσεων που πραγματοποιήθηκαν  
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2. Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας 

2.1 Εισαγωγή 

Οι αρχιτεκτονικοί φακοί είναι μία ειδική κατηγορία φωτογραφικών φακών οι οποίοι 

χρησιμοποιούνται κυρίως σε εφαρμογές αρχιτεκτονικής φωτογραφίας, στις οποίες 

αξιοποιούνται για διόρθωση της προοπτικής παραμόρφωσης και έλεγχο του βάθους πεδίου 

(De Mare, 1961; Harris, 1998). Στη σύγχρονη φωτογραφία και στα γραφικά υπολογιστών 

επιστρατεύονται για την παραγωγή φωτογραφιών πολύ μικρής απόστασης λήψης με μικρό 

φαινόμενο βάθος πεδίου με σκοπό την πρόκληση του φαινομένου του διοράματος μέσω της 

επίδρασης στην αντίληψη βάθους του παρατηρητή (Gogel, 1962; Held et al., 2010). Η αρχή 

λειτουργίας των αρχιτεκτονικών φακών με όρους γεωμετρίας και οπτικής έχει αντιμετωπιστεί 

εκτενώς στα πλαίσια ανάλυσης της τεχνικής φωτογραφικής μηχανής (view camera) (Adams, 

2005; Jacobson et al., 2000; Stroebel, 1993), στις βασικές κινήσεις της οποίας βασίζονται οι 

κατασκευαστικές τους αρχές. Οι περισσότεροι σύγχρονοι αρχιτεκτονικοί φακοί έχουν 

δυνατότητα κίνησης του φακού παράλληλα (shift) και υπό γωνία (tilt) ως προς το επίπεδο 

προβολής το οποίο, κατά κανόνα, παραμένει ακίνητο. Το εύρος των διευθύνσεων στις οποίες 

είναι δυνατόν να επιβληθούν οι παραπάνω κινήσεις εξαρτάται από τον κατασκευαστή και τον 

τύπο κάθε φακού. Οι αρχιτεκτονικοί φακοί στη διεθνή βιβλιογραφία απαντώνται επίσης ως 

φακοί προοπτικού ελέγχου (Percpective Control) ή ως φακοί ‘tilt – shift’ (T/S). Από τον 

Adams προτάθηκε ως πιο ακριβής η χρήση του όρου ‘φακοί ελέγχου σύγκλισης 

παραλλήλων’ (convergence control) η οποία όμως δεν φαίνεται να υιοθετήθηκε τελικά. 

Η εκτεταμένη χρήση αρχιτεκτονικών φακών για μη φωτογραμμετρικές εργασίες ανέδειξε τα 

πλεονεκτήματά τους έναντι των κοινών φακών, με αποτέλεσμα οι δυνατότητές τους να 

αξιοποιούνται, κυρίως τα τελευταία χρόνια, κάτω από ορισμένες συνθήκες και για 

συγκεκριμένες εφαρμογές. Η αξιοποίηση φωτογραφιών που λαμβάνονται με αρχιτεκτονικό 

φακό για εξαγωγή αξιόπιστης γεωμετρικής πληροφορίας, προϋποθέτει τη διακρίβωση του 

οπτικού συστήματος λήψης, η οποία επιμερίζεται σε βαθμονόμηση του φακού για κάθε 

κατηγορία κίνησής του (shift και tilt). Στην υπάρχουσα βιβλιογραφία, το ζήτημα διερεύνησης 

των μετρητικών δυνατοτήτων ενός αρχιτεκτονικού φακού συναντάται σε μία περίπτωση 

(Piechel et al., 2010), στην οποία εξετάζεται η γεωμετρική σταθερότητα ενός αρχιτεκτονικού 

φακού και σε μία άλλη, με θέμα την ακρίβεια ενός φωτογραφικού συστήματος με δυνατότητα 

μετατόπισης του φακού ως προς το επίπεδο προβολής (Rieke-Zapp & Peipe, 2006). Στη 

συνέχεια, αναφέρονται συγκεντρωτικά οι υπάρχουσες αναφορές σχετικά με την αξιοποίηση 

αρχιτεκτονικών φακών σε Φωτογραμμετρικές εφαρμογές ταξινομημένες ανάλογα με την 

εκάστοτε χρησιμοποιούμενη λειτουργία (shift ή tilt). 
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2.2 Φωτογραμμετρική Αξιοποίηση Αρχιτεκτονικού Φακού σε shift 

Ο Albrecht Meydenbauer πρώτος σχετίζεται με την κατασκευή και χρήση μετρητικών 

μηχανών, εχουσών την δυνατότητα μετακίνησης του φακού ως προς το επίπεδο προβολής 

(Grimm, 1978, 1980). Η δραστηριότητά του στην αρχιτεκτονική φωτογραμμετρία ανέδειξε 

την ανάγκη για βέλτιστη προσαρμογή ευμεγεθών φωτογραφούμενων αντικειμένων στο 

πλαίσιο της εικόνας, διατηρώντας ταυτόχρονα την μηχανή αυστηρά κατακόρυφη και 

παράλληλη στο αντικείμενο (Albertz, 2001). 

 
Εικόνα 1: Η επίδραση της μετατόπισης του φακού ως προς το επίπεδο προβολής (κατά Meydenbauer, 1912) 

Οι μηχανές του Meydenbauer ήταν διακριβωμένες και η κεντρική προβολή κάθε λήψης 

γνωστή, αν και τα πρωτότυπα δεδομένα βαθμονόμησης έχουν καταστραφεί ή δεν είναι πλέον 

διαθέσιμα (Wiedemann et al., 2000). Ωστόσο, οι παράμετροι του εσωτερικού 

προσανατολισμού των φωτογραφιών που ελήφθησαν με τις μηχανές αυτές είναι δυνατόν να 

ανακτηθούν (Wiedemann et al., 2000; van den Heuvel, 2001) χωρίς να αποτελεί πρόβλημα η 

μετατόπιση του φακού εν σχέσει με το προβολικό επίπεδο, επικυρώνοντας τη μετρητική αξία 

τέτοιων εικόνων. 

Στη σύγχρονη βιβλιογραφία, η απόδοση ενός φακού με δυνατότητα μετατόπισης ως προς το 

επίπεδο προβολής έχει διερευνηθεί και συγκριθεί με φακό ίδιου τύπου και ίδιας εστιακής 

απόστασης (47 mm), αλλά χωρίς δυνατότητα κίνησης (Rieke-Zapp & Peipe, 2006). Η μηχανή 

που χρησιμοποιήθηκε για τον έλεγχο αυτό διέθετε αισθητήρα διαστάσεων 48×36 mm
2
 και 

μέγεθος εικονοστοιχείου περίπου 7.1 μm. Για την βαθμονόμηση των δύο φακών ελήφθησαν 

85 και 93 εικόνες αντίστοιχα σε τρισδιάστατο πεδίο ελέγχου. Οι παράμετροι του εσωτερικού 

προσανατολισμού υπολογίστηκαν σε κάθε περίπτωση με συνόρθωση με τη μέθοδο των 

δεσμών για το σύνολο των εικόνων (bundle block adjustment). Οι μέγιστες αποκλίσεις που 

σημειώθηκαν για τον φακό shift ήταν 71μm για την εστιακή απόσταση και 70μm για τη θέση 

του πρωτεύοντος σημείου, οι οποίες ήταν μεγαλύτερες αλλά δεν διέφεραν σημαντικά από τις 

αντίστοιχες για τον κανονικό φακό (50μm για την εστιακή απόσταση και 56μm για το 

πρωτεύον σημείο). Επίσης, παρατηρήθηκε σε μεγάλο βαθμό σύμπτωση στα γραφήματα της 

ακτινικής διαστροφής των δύο φακών. Ωστόσο, η μετατόπιση του φακού ως προς το επίπεδο 

προβολής διαπιστώθηκε ότι έχει δύο αρνητικά επακόλουθα. Πρώτον, η μετακίνηση του 

προβολικού κέντρου στο χώρο είχε ως αποτέλεσμα την απομάκρυνση του πρωτεύοντος 

σημείου από το κέντρο του αισθητήρα με αποτέλεσμα μεγαλύτερη μέγιστη ακτινική 

απόσταση στα άκρα της εικόνας και, συνεπώς, μεγαλύτερη μέγιστη ακτινική διαστροφή 

(0.15mm εν σχέσει με 0.10mm για τον κοινό φακό).  
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Δεύτερον, η διαφορετική κατανομή της γωνίας θέασης ως προς τις δύο πλευρές του 

αισθητήρα, θεωρήθηκε ότι εξ ορισμού συνεπάγεται άνιση κατανομή των μετρήσεων στην 

εικόνα. Στα παραπάνω αίτια αποδόθηκε η (κατά 18%) μειωμένη ακρίβεια μηκών που 

καταγράφηκε στην περίπτωση του φακού shift εν σχέσει με τον κανονικό και για το λόγο 

αυτό αναφέρεται ότι σε περιπτώσεις εφαρμογών υψηλών απαιτήσεων ακριβείας, ένας 

κανονικός φακός υπερτερεί θεωρητικά ενός φακού ίδιου τύπου με δυνατότητα παράλληλης 

κίνησης του φακού ως προς τον αισθητήρα. 

Ωστόσο, σε άλλη, σχετική αναφορά (Rieke-Zapp & Ebert, 2009) σημειώνεται ότι η απώλεια 

ακρίβειας μπορεί να μετριασθεί στην περίπτωση που η μετατόπιση του φακού είναι 

μικρότερη και η απώλεια ακρίβειας αντισταθμίζεται από άλλα οφέλη της μετατόπισης του 

φακού, όπως η δυνατότητα κατακόρυφης λήψης όψεων κτηρίων και άλλων επίπεδων 

αντικειμένων με μέγιστη κάλυψη του αισθητήρα, η αποτύπωση των αντικειμένων σε ενιαία 

κλίμακα και η αύξηση του ποσοστού επικάλυψης ενός στερεοσκοπικού ζεύγους διατηρώντας 

σταθερή τη βάση λήψης. 

 
Εικόνα 2: H αξιοποίηση της μετατόπισης του φακού ως προς το επίπεδο προβολής σε στερεοσκοπική διάταξη. 

Η επικάλυψη (p) αυξάνεται διατηρώντας σταθερή τη βάση λήψης (b) 

Το τελευταίο πλεονέκτημα της χρήσης shift φακών αναπτύχθηκε στην ίδια αναφορά μέσω 

ειδικής εφαρμογής η οποία αναφέρεται καθώς παρουσιάζει ενδιαφέρον. Για τη μελέτη της 

εδαφικής διάβρωσης λόγω βροχής αποφασίσθηκε η φωτογράφηση επιφάνειας χώματος 

συγκεκριμένων διαστάσεων μετά από προσομοίωση βροχόπτωσης. Καθοριστικές παράμετροι 

για το συγκεκριμένο πείραμα ήταν η ταχύτητα λήψης των εικόνων και η απαίτηση για 

παραγωγή ΨΜΥ βήματος 3mm για μελέτη της τραχύτητας του εδάφους και της διαδικασίας 

ανάπτυξης καναλιών φυσικής αποστράγγισης. Το σύστημα φωτογράφησης αποτελείτο από 

δύο μηχανές εφοδιασμένες με φακούς shift και στερεωμένες με ειδική κατασκευή άνωθεν του 

αντικειμένου. Η απόσταση λήψης ήταν συγκεκριμένη ώστε σε συνδυασμό με την απόσταση 

των μηχανών να εξασφαλίζει επικάλυψη των φωτογραφιών κατά 60%. Με βάση την 

επικάλυψη αυτή, κρίθηκε ότι θα απαιτούντο άνω των δύο εικόνων για την πλήρη κάλυψη του 

αντικειμένου και την ταυτόχρονη δυνατότητα παραγωγής ενός ΨΜΥ της ζητούμενης 

πυκνότητας. Αντ’ αυτού, επελέγη η εναλλακτική λύση της μετατόπιση του φακού σε κάθε 

μηχανή κατά 8mm προς την κατεύθυνση της άλλης, έτσι ώστε το επικαλυπτόμενο τμήμα να 

καταλαμβάνει τελικά 77% της επιφάνειας του αισθητήρα. Τελικά, η εργασία ολοκληρώθηκε 

με δύο ταυτόχρονες λήψεις και το ένα στερεομοντέλο θεωρήθηκε επαρκές για την παραγωγή 

του ΨΜΥ. 
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Σε μια άλλη εφαρμογή (Wulff et al., 2010), η δυνατότητα μετατόπισης του φακού 

αξιοποιήθηκε όχι για την αύξηση της επικάλυψης στερεοζευγών, αλλά για τη διατήρηση της 

στα επιθυμητά επίπεδα (60%) με ταυτόχρονη αύξηση της βάσης λήψης. Η διάταξη αυτή 

επελέγη για την ελάττωση του αριθμού των απαιτούμενων στερεομοντέλων που θα 

απαιτούντο για την πλήρη κάλυψη του αντικειμένου ενδιαφέροντος (ιστός αράχνης) και την 

τρισδιάστατη ανακατασκευή του. Αντίστοιχα με παραπάνω, δίνεται η διάταξη ενός 

στερεοσκοπικού ζεύγους στο οποίο, η χρήση αρχιτεκτονικών φακών, επιτρέπει την αύξηση 

της βάσης λήψης, χωρίς μείωση του επικαλυπτόμενου τμήματος των εικόνων, με μετατόπιση 

κάθε φακού ως προς τη θέση του άλλου. 

 

Εικόνα 3: H αξιοποίηση της μετατόπισης του φακού ως προς το επίπεδο προβολής σε στερεοσκοπική διάταξη. 
Η επικάλυψη (p) διατηρείται σταθερή παρά την αύξηση της βάσης λήψης (b) 

 

2.3 Φωτογραμμετρική Αξιοποίηση Αρχιτεκτονικού Φακού σε tilt 

Οι γεωμετρικές και οπτικές συνθήκες της εστίασης αντικειμένων σε περίπτωση μη 

παράλληλης διάταξης του φακού και του προβολικού επιπέδου αξιοποιήθηκαν 

φωτογραμμετρικά για πρώτη φορά στην προοπτική αναγωγή κεκλιμένων αεροφωτογραφιών 

από τον Theodor Scheimpflug (Scheimpflug, 1904). Η κλίση του φακού ως προς το 

προβολικό επίπεδο κατά λήψη, χρησιμοποιείται ως μια μέθοδος ελέγχου του βάθους πεδίου, 

καθώς, υπό προϋποθέσεις, καθιστά δυνατή την εστίαση ενός επίπεδου αντικειμένου, 

θεωρητικά άπειρων διαστάσεων, στο σύνολό του (§3.2.3). Στην πράξη, σε φωτογραφίες που 

έχουν ληφθεί με τα επίπεδα φακού και προβολής υπό γωνία, η διαφορά εστίασης ανάμεσα 

στη διεύθυνση εστίασης και τα άκρα της εικόνας είναι έντονη (§5.3). Αν και χρήσιμο σε 

κάποιους τομείς τεχνολογίας της εικόνας, είναι προφανές ότι το φαινόμενο αυτό σε μετρητική 

φωτογραφία είναι κατ’ αρχήν ανεπιθύμητο. Αναμενόμενα, σε αντίθεση με την παράλληλη 

μετατόπιση του φακού, η κίνηση υπό γωνία δεν αποτελεί συνηθισμένη πρακτική στη 

Φωτογραμμετρία και η αξιοποίησή της σε σχετικές εφαρμογές είναι περιορισμένη. Ωστόσο, η 

διάταξη οπτικού συστήματος με κεκλιμένο φακό μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμη 

στην αποτύπωση επίπεδων αντικειμένων και να προσφέρει ακριβή αποτελέσματα, ειδικά σε 

περιπτώσεις μονοεικονικής φωτογραμμετρίας. 
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Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι μία εφαρμογή γεωλογικού ενδιαφέροντος (Rieke-Zapp 

et al., 2009a) στην οποία σκοπός ήταν η οριοθέτηση και μέτρηση του μεγέθους, κατανομής 

και σχήματος κρυστάλλων ασβεστίτη σε τμήματα μαρμάρου, ως χαρακτηριστικό 

αναγνώρισης της προέλευσής τους. Για τις ανάγκες του πειράματος, χρησιμοποιήθηκε ένα 

τετράγωνο δείγμα από μάρμαρο Νάξου, πλευράς 20cm, οι κρύσταλλοι του οποίου 

θεωρήθηκαν μεγάλοι για να παρατηρηθούν σε ηλεκτρονικό ή οπτικό μικροσκόπιο, όπως 

είθισται σε σχετικές εφαρμογές. Για την φωτογράφηση,  χρησιμοποιήθηκε γωνία κλίσης του 

φακού ως προς το επίπεδο προβολής 20 ˚ η οποία επετεύχθη με χρήση τεχνικής κάμερας (view 

camera), οι αρχές λειτουργίας της οποίας μπορεί να περιγράψουν τις βασικές κινήσεις ενός 

αρχιτεκτονικού φακού (§3.3). Η φωτογραφική μηχανή τοποθετήθηκε με γωνία 40˚ ως προς 

το δείγμα το οποίο φωτιζόταν με φωτεινή πηγή με γωνία κλίσης 10˚ ως προς αυτό. Η γωνία 

κλίσης του φακού επελέγη για την εστίαση του συνόλου της επιθυμητής επιφάνειας (§3.2.3) 

και η κεκλιμένη θέση κάμερας και φωτισμού ως προς το δείγμα για τον καλύτερο φωτισμό 

του δείγματος κατά την επιθυμητή διεύθυνση, με σκοπό τη διευκόλυνση στην αναγνώριση 

και εξαγωγή των ορίων των κόκκων του μαρμάρου. 

 

Εικόνα 4: Διαμόρφωση φωτογραφικής διάταξης με βάση την αρχή του Scheimpflug. 

Για την εξασφάλιση της ορατότητας όλων των ορίων, ελήφθησαν τέσσερις συνολικά εικόνες, 

περιστρέφοντας το δείγμα κάθε φορά κατά 90˚ εν σχέσει με την προηγούμενη λήψη. Η 

εδαφοψηφίδα υπολογίστηκε στα 36μm. Για την αναγωγή των φωτογραφιών, ορίστηκαν 

σημεία ελέγχου στην επιφάνεια του μαρμάρου και μετρήθηκαν σε κοινό σύστημα 

συντεταγμένων με ακρίβεια 50μm. Η αναγωγή ολοκληρώθηκε σε λογισμικό ψηφιακής 

αναγωγής και το μέσο τετραγωνικό σφάλμα υπολογίστηκε στα 50μm (1.5pixel), καλύπτοντας 

την ακρίβεια της χειροκίνητης διανυσματοποίησης των ορίων των κόκκων. Η τελική ακρίβεια 

κρίθηκε ικανοποιητική και παρόμοια με αυτή των κοινών μεθόδων γεωλογικής ανάλυσης, 

της ηλεκτρονικής και οπτικής μακροσκοπίας, προσφέροντας παράλληλα τη δυνατότητα 

ανάλυσης μεγαλύτερων κόκκων ασβεστίτη σε δείγματα μαρμάρου. 
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2.4 Φωτογραμμετρική Αξιοποίηση Αρχιτεκτονικού Φακού με συνδυασμό 

shift και tilt 

Σε ένα πρόσφατο πείραμα των Mariam, Héno και Pierrot-Deseilligny (2013), διερευνήθηκε η 

χρήση αρχιτεκτονικού φακού σε αρχαιολογικές εφαρμογές για την καταγραφή στοιχείων 

πολιτιστικής κληρονομιάς και ειδικά στην τρισδιάστατη αποτύπωση και αναπαράσταση πολύ 

μικρών αντικειμένων. Το αντικείμενο που χρησιμοποιήθηκε στη συγκεκριμένη εφαρμογή 

ήταν μια επίπεδη ξύλινη σανίδα στην οποία είχαν προκληθεί σκόπιμα εντομές σε διάφορες 

διευθύνσεις και βάθη για τον έλεγχο της ποιότητας του τρισδιάστατου μοντέλου. Η κύρια 

φωτογράφηση έγινε με μηχανή Canon EOS 5D MII και φακό TS-E 90mm. Αρχικά, έγινε μία 

σειρά λήψεων με ευρυγώνιο φακό εστιακής απόστασης 24mm, για να αξιοποιηθούν στο 

στάδιο του προσανατολισμού και, στη συνέχεια, ελήφθησαν 24 εικόνες περιμετρικά του 

αντικειμένου με κανονικό βήμα, χωρίς να διευκρινίζεται το μέτρο μετατόπισης και κλίσης 

του φακού που χρησιμοποιήθηκε. Η διαδικασία της φωτογράφησης ολοκληρώθηκε με λήψη 

εννέα εναέριων λήψεων για την παραγωγή του ΨΜΥ. Κατά την επεξεργασία, ανιχνεύθηκαν 

σημεία σύνδεσης σε κατάλληλο λογισμικό και έγινε συνένωση των μοντέλων με χρήση του 

αλγορίθμου SIFT (Lowe, 2004) για το σύνολο των εικόνων. Ο προσανατολισμός των λήψεων 

πραγματοποιήθηκε σε πρόγραμμα αεροτριγωνισμού μέσω του οποίου υπολογίστηκε 

ελαχιστοτετραγωνικά ο εσωτερικός και εξωτερικός προσανατολισμός κάθε φωτογραφικής 

μηχανής που χρησιμοποιήθηκε, αξιοποιώντας το σύνολο των υπεράριθμων και ετερογενών 

παρατηρήσεων που ήταν διαθέσιμες. Για την εικονική ανακατασκευή του αντικειμένου, 

χρησιμοποιήθηκε λογισμικό υπολογισμού αντιστοίχισης πυκνότητας των 

προσανατολισμένων εικόνων και ως τελικά παράγωγα παρουσιάστηκαν τρισδιάστατα 

μοντέλα του αντικειμένου.           

 

 

Εικόνα 5: To τρισδιάστατο μοντέλο του αντικειμένου μετά τον υπολογισμό των θέσεων λήψης 
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3. Θεωρητικές Βάσεις 

3.1 Εισαγωγή 

Η Φωτογραμμετρία είναι ένας έμμεσος τρόπος μέτρησης οντοτήτων του χώρου αξιοποιώντας 

ως μέσο μία ή περισσότερες εικόνες. Μπορεί να ειπωθεί λοιπόν ότι στόχος της 

συγκεκριμένης μεθόδου είναι η αποτύπωση της θέσης και του σχήματος οντοτήτων του 

χώρου, δεδομένου ότι είναι εφικτή η φωτογραφική καταγραφή τους. Ειδικότερα, η 

φωτογραμμετρική διαδικασία συνίσταται στην αποθήκευση γεωμετρικής πληροφορίας και 

στην ανάκλησή της με σκοπό την ανακατασκευή ενός αντικειμένου ενδιαφέροντος σε δύο ή 

τρεις διαστάσεις. Απαραίτητη προϋπόθεση των παραπάνω είναι κάθε φωτογραφία που 

εντάσσεται στη διαδικασία αυτή να πληροί συγκεκριμένες προδιαγραφές ακριβείας, ώστε να 

μπορεί να θεωρηθεί μετρητικά αξιοποιήσιμη. Ως εκ τούτου, η ερμηνεία της οπτικής 

διαδικασίας δημιουργίας της φωτογραφικής εικόνας αποτελεί θεμελιώδες πεδίο ανάλυσης για 

τη Φωτογραμμετρία. 

Η φωτογραφική απεικόνιση περιγράφεται με τον καλύτερο τρόπο με το μαθηματικό μοντέλο 

της κεντρικής προβολής. Ειδικότερα, κατά τη λήψη μίας φωτογραφίας θεωρείται ότι ισχύει 

μία περίπτωση της γενικευμένης κεντρικής προβολής, η προοπτική απεικόνιση, βάσει της 

οποίας μία οντότητα του χώρου (μίας, δύο ή τριών διαστάσεων) απεικονίζεται στο επίπεδο 

προβολής μέσω ενός σημείου, του προοπτικού κέντρου. Στην περίπτωση αυτή, ο εσωτερικός 

προσανατολισμός της προοπτικής απεικόνισης θεωρείται ορισμένος εφόσον είναι γνωστά 

(Γεωργόπουλος και Χλιβερού, 2003): 

 Η θέση και ο προσανατολισμός του επιπέδου προβολής. 

 Η απόσταση του προοπτικού κέντρου από το επίπεδο προβολής (πρωτεύουσα απόσταση). 

 Η θέση της ορθής προβολής του πάνω στο επίπεδο προβολής (πρωτεύον σημείο). 

Προϋπόθεση εξάσκησης της φωτογραφικής τέχνης αποτελεί η βέλτιστη μηχανική 

αναπαράσταση του παραπάνω ιδανικού μοντέλου με σκοπό τη γρήγορη και οικονομική λήψη 

ευκρινών εικόνων. Στο πλαίσιο αυτό, διατυπώθηκε το μοντέλο κάμερας σημειακής οπής 

(pinhole camera model), σύμφωνα με το οποίο το προοπτικό κέντρο της απεικόνισης 

ταυτίζεται με το κέντρο οπής. Στην περίπτωση αυτή, όλες οι φωτεινές ακτίνες που 

σχηματίζουν τελικά την εικόνα διέρχονται από την οπή, η διάμετρος της οποίας καθορίζει τη 

φωτεινότητας της παραγόμενης φωτογραφίας. 

Το μοντέλο αυτό συνέβαλε στη διαμόρφωση της σημερινής μορφής των φωτογραφικών 

συστημάτων τα οποία δεν  διαθέτουν οπή, αλλά ένα φακό (σύστημα φακών και οπτικών 

στοιχείων) εφοδιασμένο με μία ίριδα (διάφραγμα) η οποία ρυθμίζει το ποσό και τη διεύθυνση 

της διερχόμενης εκ του φακού ακτινοβολίας κατά τα πρότυπα της σημειακής οπής. Σε έναν 

φακό, είναι δυνατόν να οριστούν δύο σημεία από τα οποία θεωρείται ότι περνούν όλες οι 

φωτεινές ακτίνες, το εξωτερικό και το εσωτερικό προοπτικό κέντρο. Τα σημεία αυτά 

ορίζονται ως οι τομές του οπτικού άξονα με τα είδωλα του διαφράγματος έμπροσθεν και 

όπισθεν του φακού αντίστοιχα (ίριδα εισόδου και εξόδου). Η απόσταση του επιπέδου 

προβολής (φιλμ ή αισθητήρα) από το εσωτερικό προοπτικό κέντρο ορίζεται για κάθε φακό ως 

η εστιακή απόστασή του για δεδομένη εστίαση και η τομή του οπτικού του άξονα με το 

επίπεδο προβολής ονομάζεται σημείο αυτοευθυγράμμισης. 
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Παρά τα παραπάνω, η λειτουργία του φακού εξακολουθεί να απέχει από το ιδανικό μοντέλο 

της κεντρικής προβολής καθώς οι ακτίνες που προσπίπτουν στο εξωτερικό προοπτικό κέντρο 

δεν διέρχονται από το εσωτερικό προοπτικό κέντρο με την ίδια διεύθυνση. Το φαινόμενο 

αυτό οφείλεται σε φυσική ιδιότητα του φακού (ακτινική διαστροφή) και παρατηρείται ως 

οπτική διαστροφή της εικόνας στο επίπεδο προβολής με σχέση συμμετρική και μέτρο 

ακτινικά αυξανόμενο ως προς το σημείο αυτοευθυγράμμισης, όπου είναι εξ ορισμού μηδέν. 

 

Εικόνα 6: H προοπτική απεικόνιση μέσω ασυμμετρικού φακού 

Αξιοποιώντας το μοντέλο αυτό, η φωτογραμμετρική μέθοδος εστιάζει στη συστηματική 

καταγραφή των αποκλίσεων ενός φωτογραφικού συστήματος από το ιδανικό μοντέλο της 

κεντρικής προβολής με σκοπό την αποκατάσταση της γεωμετρικής σχέσης που συνδέει την 

εικόνα με τον χώρο που φωτογραφικά απεικονίζει. Για την ακρίβεια, το μαθηματικό μοντέλο 

της προοπτικής απεικόνισης εφαρμόζεται υπολογίζοντας το προοπτικό κέντρο (OM), ώστε να 

μεγιστοποιείται η συμμετρική κατανομή της ακτινικής διαστροφής (Δr) στην εικόνα ως προς 

το πρωτεύον σημείο (xo, yo), το οποίο δεν ταυτίζεται απαραίτητα με το σημείο 

αυτοευθυγράμμισης, λόγω των ασταθειών και ατελειών του φωτογραφικού συστήματος, και 

την τιμή για την πρωτεύουσα απόσταση (c) σε κάθε σημείο της εικόνας για την οποία η 

συνολική επίδραση διαστροφής στην εικόνα ελαχιστοποιείται. Τα παραπάνω στοιχεία 

αποτελούν τον εσωτερικό προσανατολισμό μιας φωτογραμμετρικής λήψης και 

περιλαμβάνουν κάποιες φορές την έκκεντρη (ή εφαπτομενική) διαστροφή (Δp) η οποία είναι 

αποτέλεσμα κατασκευαστικών ατελειών στην ευθυγράμμιση των οπτικών στοιχείων του 

συστήματος των φακών. 

 

Εικόνα 7: O ορισμός του πρωτεύοντος σημείου στην περίπτωση κεκλιμένου επιπέδου προβολής (κατά Kraus 2000) 
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Με βάση τα παραπάνω, η κοινή πρακτική στο σχεδιασμό φωτογραφικών συστημάτων 

επιβάλλει την πλήρωση δύο βασικών συνθηκών που εξασφαλίζουν την ιδανική συμμετρία 

της προοπτικής απεικόνισης και, κατ’ επέκταση, την πλέον ακριβή οπτική αναπαράσταση του 

αντικειμένου ενδιαφέροντος στην εικόνα. Οι συνθήκες αυτές μπορεί να διατυπωθούν 

αξιωματικά ως εξής: 

α.    Ο πρωτεύων άξονας του φακού (ξ) διέρχεται από το κέντρο του επιπέδου προβολής (Π). 

β.   Το πρωτεύον επίπεδο του φακού (Φ) είναι παράλληλο με το επίπεδο προβολής. 

Οι παραπάνω συνθήκες παραβιάζονται στην περίπτωση των αρχιτεκτονικών φακών, η 

σχεδίαση των οποίων επιτρέπει την παράλληλη μετατόπιση (shift) και κλίση (tilt) του 

συστήματος των φακών, άρα και του οπτικού άξονα, ως προς το επίπεδο προβολής. 

Παρακάτω, διερευνάται η ελεγχόμενη παραβίαση των παραπάνω συνθηκών για ειδικές 

περιπτώσεις φωτογραφικών συστημάτων, με ειδική αναφορά στην περίπτωση των 

αρχιτεκτονικών φακών και αναλύονται οι διαφοροποιήσεις που αυτή επιφέρει στην 

φωτογραφική απεικόνιση. Επίσης, εξετάζονται οι αρχές μηχανικής λειτουργίας των 

συστημάτων αυτών και οι πρόσθετες δυνατότητες και περιορισμοί που τίθενται κατά τη 

φωτογραφική λήψη. Τέλος, διερευνώνται οι προϋποθέσεις μετρητικής αξιοποίησης ενός 

αρχιτεκτονικού φακού  με βάση αυτές τις ιδιαιτερότητές τους. 

 

Εικόνα 8: H ιδανική φωτογραφική διάταξη και η διαδοχική παραβίαση των συνθηκών α’ και β’ 

 

 

3.2 Δυνατότητες και Περιορισμοί 

 

Όπως αναφέρθηκε, οι συνθήκες (α) και (β) περιγράφουν την ιδανική εσωτερική διάταξη ενός 

φωτογραφικού συστήματος βάσει των αρχών και των ιδιοτήτων της προοπτική απεικόνισης 

με σκοπό την καταγραφή των οντοτήτων του χώρου που ενδιαφέρουν κατά τον βέλτιστο 

οπτικά και γεωμετρικά τρόπο. Ως εκ τούτου, η πλήρωση των συνθηκών αυτών είναι 

επιθυμητή στην πλειοψηφία των πάσης φύσεως φωτογραφικών εφαρμογών και η άρση 

ισχύος τους νοείται μόνον εφόσον το επιβάλλουν οι ειδικές συνθήκες του πεδίου 

φωτογράφησης ή η ιδιαίτερη γεωμετρία του αντικειμένου ενδιαφέροντος. Ειδικότερα, η 

παραβίαση των συνθηκών (α) και (β) επιλέγεται στην περίπτωση που ένας από τους 

παρακάτω περιορισμούς υπερισχύει της ισχύος τους: 

 Έλεγχος προοπτικής παραμόρφωσης 

 Έλεγχος βάθους πεδίου 
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Όπως θα φανεί και στη συνέχεια, η παραβίαση της συνθήκης (α) επιτρέπει τον έλεγχο της 

προοπτικής παραμόρφωσης της εικόνας σε περιπτώσεις που η κλασική φωτογραφική διάταξη 

παρουσιάζει συγκεκριμένες αδυναμίες και περιορισμούς. Αντίστοιχα, με παραβίαση της 

συνθήκης (β) είναι δυνατόν να επιτευχθεί έλεγχος του βάθους πεδίου κατά συγκεκριμένη 

διεύθυνση του χώρου και αλλαγή της κατανομής της εστίασης στην εικόνα σε περιπτώσεις 

που η διάταξη του φωτογραφικού συστήματος στο χώρο είναι δυσχερής εν σχέσει με τη 

γεωμετρία του αντικειμένου. Στην τελευταία περίπτωση, η παραβίαση της συνθήκης (β) 

συνεπάγεται την κατά κανόνα άρση ισχύος και της συνθήκης (α). 

3.2.2 Έλεγχος προοπτικής παραμόρφωσης  

Σε ειδικές εφαρμογές φωτογραφίας, όπως στην αρχιτεκτονική φωτογραφία, είναι επιθυμητή η 

διατήρηση των αληθών σχημάτων του χώρου και η ακριβής οπτική αναπαράσταση των 

αντικειμένων, ελαχιστοποιώντας στο μέγιστο βαθμό τις επιδράσεις της προοπτικής 

παραμόρφωσης σε αυτά. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η μετωπική φωτογράφηση του 

αντικειμένου ενδιαφέροντος διατηρώντας το βασικό του επίπεδο παράλληλο στο επίπεδο 

προβολής. 

Στο πεδίο της Φωτογραμμετρίας, όπως έχει αναφερθεί, εκτός από την ορθή και πιστή 

αναπαράσταση οντοτήτων του χώρου, σκοπός είναι η δυνατότητα πλήρους ορισμού (θέση 

και σχήμα) και ανακατασκευής τους με ελεγχόμενη ακρίβεια. Ως εκ τούτου, ο 

προγραμματισμός λήψεων στις βέλτιστες συνθήκες είναι βασική παράμετρος για την 

παραγωγή εικόνων με οπτική πιστότητα, αλλά και γεωμετρική αξιοπιστία. Ειδικότερα, 

προτιμάται η λήψη κατακόρυφων φωτογραφιών, ώστε να ελαχιστοποιούνται οι 

διαφοροποιήσεις μεταξύ των εικονοψηφίδων (κλίμακα, σχήμα, μέγεθος), ώστε η 

ολοκλήρωση των διαδικασιών επεξεργασίας εικόνας (ορθοαναγωγή, επανασύσταση) να 

επιτυγχάνεται με μεγαλύτερη ταχύτητα και ακρίβεια-αξιοπιστία. 

Στην πράξη, σε περιπτώσεις αντικειμένων μεγάλης επιφάνειας (προσόψεις κτηρίων), η λήψη 

κατακόρυφων φωτογραφιών δεν είναι πάντα δυνατή. Ο λόγος είναι ότι κάθε φωτογραφικός 

φακός διαθέτει ένα περιορισμένο πεδίο θέασης, το οποίο πολλές φορές δεν επαρκεί για την 

πλήρη κάλυψη του αντικειμένου, χωρίς τη χρησιμοποίηση κάποιας πλατφόρμας ανύψωσης 

της φωτογραφικής μηχανής. Το πρόβλημα μπορεί να αντιμετωπιστεί πρακτικά με τη λήψη 

σκοπίμως κεκλιμένων φωτογραφιών ή με αύξηση της απόστασης λήψης. Στην πρώτη 

περίπτωση, η ευνοϊκή (και πολλές φορές επιβεβλημένη) διάταξη μετωπικής φωτογράφησης 

διαταράσσεται ενώ στη δεύτερη, όταν είναι εφικτή η απομάκρυνση από το αντικείμενο, η 

κάλυψη του επιπέδου προβολής γίνεται ανομοιογενώς και η κλίμακα της φωτογραφίας, αν 

και διατηρείται ενιαία, μειώνεται ανεπιθύμητα. Εναλλακτικά, μία λύση στο πρόβλημα χωρίς 

τις δυσμενείς επιπτώσεις που αναφέρθηκαν παραπάνω, είναι η παραβίαση της συνθήκης (α) 

με κατακόρυφη μετακίνηση του φακού ως προς το επίπεδο προβολής, διατηρώντας τη 

φωτογραφική μηχανή αυστηρά κατακόρυφη με το επίπεδο του εδάφους. 

Η συγκεκριμένη μέθοδος αντιμετώπισης προτάθηκε από τον Α. Μeydenbauer (§2.2) και 

αξιοποιήθηκε από τον ίδιο σε εφαρμογές αρχιτεκτονικής φωτογραμμετρίας και ειδικότερα 

στη γεωμετρική τεκμηρίωση μνημείων, ώστε να επιτυγχάνεται: 

 Εξάλειψη δυσμενών επιδράσεων προοπτικής παραμόρφωσης στην εικόνα 

 Απεικόνιση αντικειμένου ενδιαφέροντος σε ενιαία κλίμακα 

 Βέλτιστη κάλυψη του επιπέδου προβολής 

 Διατήρηση στοιχείων προγραμματισμού λήψης (απόσταση λήψης, κλίμακα) 
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Ο παραπάνω συλλογισμός απετέλεσε τη βάση σχεδιασμού για την κατασκευή φωτογραφικών 

μηχανών δικής του επινόησης με δυνατότητα κατακόρυφης κίνησης του φακού. Τα επόμενα 

χρόνια στην πρακτική αυτή βασίστηκε η κατασκευή πολλών φωτοθεοδολίχων και τεχνικών 

φωτογραφικών μηχανών (view cameras). Στην πλέον σύγχρονη εφαρμογή της, η μέθοδος 

απαντάται στους αρχιτεκτονικούς φακούς. 

3.2.3 Έλεγχος Βάθους Πεδίου 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, κατά τη φωτογράφηση επιδιώκεται η παραλληλία του βασικού 

επιπέδου του αντικειμένου με το επίπεδο προβολής. Ωστόσο, η διάταξη αυτή δεν είναι πάντα 

εφικτή λόγω περιορισμών που τίθενται από το πεδίο φωτογράφησης ή το ίδιο το αντικείμενο 

και η λήψη κεκλιμένων εικόνων αποτελεί μονόδρομο. Τότε, αναμενόμενα η εστίαση του 

αντικειμένου στην εικόνα θα ποικίλει και μπορεί να παρατηρηθούν στην εικόνα οπτικές 

αλλοιώσεις εάν το βάθος πεδίου του φακού δεν επαρκεί για την εστίαση του αντικειμένου 

ενδιαφέροντος στο σύνολό του. Στην περίπτωση αυτή, η αποκατάσταση πλήρους εστίασης 

του αντικειμένου επιτυγχάνεται, δεδομένου ότι τέμνονται στο χώρο τα εξής: 

 Το επίπεδο προβολής. 

 Το επίπεδο του αντικειμένου. 

 Το πρωτεύον επίπεδο του φακού. 

Ο παραπάνω εμπειρικός κανόνας, γνωστός και ως ‘αρχή του Scheimpflug’, διατυπώθηκε για 

πρώτη φορά επίσημα από τον Jules Carpenter (Carpenter, 1901) και ακολούθησε η 

επιστημονική απόδειξη και συστηματική αξιοποίησή του από τον Theodor Scheimpflug 

(Scheimpflug, 1904) κυρίως στην προοπτική αναγωγή κεκλιμένων αεροφωτογραφιών. Στη 

συνέχεια, περιγράφεται σχηματικά ο τρόπος που μεταβάλλεται το βάθος πεδίου ενός φακού, 

βάσει της αρχής του Scheimpflug, έτσι ώστε το αντικείμενο ενδιαφέροντος να απεικονίζεται 

πλήρως εστιασμένο στην εικόνα. 

 

Εικόνα 9: To κεκλιμένο αντικείμενο Α δεν καλύπτεται πλήρως από το βάθος πεδίου Τ1. Η κλίση του φακού Φ κατά 
την αρχή του Scheimpflug επιτρέπει την πλήρη εστίαση του αντικειμένου Α που πλέον βρίσκεται εντός της ζώνης 
βάθους πεδίου Τ2. 
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Κατά την προσαρμογή του φωτογραφικού συστήματος στην αρχή του Scheimpflug, 

παραβιάζεται σαφώς η συνθήκη (β), που όπως θα φανεί στη συνέχεια έχει ως συνέπεια την 

κατά κανόνα παραβίαση και της συνθήκης (α). Επίσης, το βάθος πεδίου μεταβάλλεται ως 

προς τον τρόπο κατανομής του στο χώρο και λαμβάνει την ανοίκεια μορφή τριγωνικού 

πρίσματος. Ωστόσο, τα πλεονεκτήματά της διάταξης αυτής είναι προφανή και η ορθότητα 

του κανόνα στον οποίο βασίζεται αποδεικνύεται εύκολα. Στη συνέχεια αναφέρεται η 

απόδειξη της αρχής του Scheimpflug, θεωρώντας ότι η φωτογραφική απεικόνιση 

πραγματοποιείται μέσω λεπτού φακού. 

Όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα τα επίπεδα του αντικειμένου (Α), του επιπέδου 

προβολής (Π) και του πρωτεύοντος επιπέδου του φακού τέμνονται προεκτεινόμενα σε κοινή 

ευθεία (Σ), λεγόμενη και ως ευθεία Scheimpflug (Merklinger, 1993). Το σημείο Ο συμβολίζει 

το κέντρο του φακού και το προοπτικό κέντρο της απεικόνισης για την απλουστευμένη 

περίπτωση λεπτού φακού που εξετάζεται. Η εικόνα ενός σημείου Β του αντικειμένου και του 

απειρικού σημείου Ε στο επίπεδο προβολής είναι β και ε αντίστοιχα. Το σημείο Β που ανήκει 

στο επίπεδο του αντικειμένου και τα β, ε του επιπέδου προβολής προβάλλονται στο επίπεδο 

του φακού στα σημεία Β’, β’, ε’ και οι αντίστοιχες αποστάσεις καλούνται u, v (αποστάσεις 

αντικειμένου και ειδώλου) και f (εστιακή απόσταση φακού για εστίαση στο άπειρο). 

 

Εικόνα 10: Aπόδειξη της αρχής του Scheimpflug (κατά Jacobson et al., 2000) 

Εάν η αρχική υπόθεση είναι αληθής και το σύνολο του αντικειμένου Α είναι εστιασμένο, τότε 

το τυχαίο σημείο Β του αντικειμένου πρέπει να επαληθεύει τη σχέση αντικειμένου – ειδώλου, 

η οποία στην προκειμένη περίπτωση γράφεται: 

1 1 1

u v f
   (3.1) 
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Αναλύοντας το πρώτο σκέλος της εξίσωσης, προκύπτει: 

1 1 1 1

u v
  

 λ κ
 

1 1

f f
 

 
 

 

 
1

f


  
  
  

 

 

Από τα όμοια τρίγωνα βεΟ και βΣΒ: 

 


 
 (3.2) 

 

Άρα: 

1 1 1

u v
f

 
  
  
  

 

1

f


   
 

 

 

1

f
  

Συνεπώς, απεδείχθη ότι ένα αντικείμενο είναι πλήρως εστιασμένο, σε συνθήκες παραβίασης 

της συνθήκης (β), όταν το επίπεδο στο οποίο ανήκει τέμνεται με το επίπεδο προβολής και το 

πρωτεύον επίπεδο του φακού σε κοινή ευθεία στο χώρο (Jacobson et al., 2000). 

3.3 Αρχές Μηχανικής Λειτουργίας 

3.3.1 Γενικά 

Εξαίρεση στην κοινή πρακτική κατασκευής φωτογραφικών συστημάτων, όπως αυτή 

περιγράφηκε παραπάνω μέσω των συνθηκών (α) και (β), αποτελούν οι αρχιτεκτονικοί φακοί, 

ο σχεδιασμός των οποίων επιτρέπει την κίνηση του φακού ως προς το επίπεδο προβολής, με 

σκοπό τη βέλτιστη φωτογραφική απεικόνιση σε ειδικές συνθήκες. Oι αρχές λειτουργίας των 

αρχιτεκτονικών φακών περιγράφονται στη συνέχεια με βάση τις αντίστοιχες κινήσεις της  

view camera και για την ακρίβεια της monorail camera, στο σχεδιαστικό πρότυπο της οποίας 

βασίζεται η κατασκευή τους. 
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Εκτός από πρόδρομοι των αρχιτεκτονικών φακών, οι τεχνικές μηχανές ‘μονής ράγας’ είναι 

ιδιαίτερα απλές στην κατασκευή τους, διευκολύνοντας τη γεωμετρική-οπτική διερεύνηση των 

μηχανικών κινήσεων που ενδιαφέρουν (μετατόπιση και κλίση του φακού ως προς το επίπεδο 

προβολής). 

 

Εικόνα 11: Tα βασικά κατασκευαστικά μέλη της τεχνικής κάμερας μονής ράγας  (από Harris, 1998) 

Ο σχεδιασμός της monorail camera συνίσταται σε ένα μηχανικό άξονα επί του οποίου είναι 

στερεωμένα, με βραχίονες σχήματος Π ή Γ, τα σταθερά τμήματα της φωτογραφικής μηχανής 

(βάση φακού και βάση φωτοευαίσθητης επιφάνειας) τα οποία ενώνονται μεταξύ τους με ένα 

ευλύγιστο σωλήνα, που συνήθως καλείται φυσούνα (bellows). Για κάθε κατηγορία κίνησης 

υπάρχει η ‘ουδέτερη θέση’ και βαθμονομημένη κλίμακα η οποία είναι συνήθως σε μοίρες για 

τις στροφές και χιλιοστά για τις μεταθέσεις. Οι στροφές γίνονται με βάση ένα κέντρο 

περιστροφής η θέση του οποίου μπορεί να είναι σταθερή (ως προς το κέντρο ή την βάση των 

σταθερών τμημάτων) ή να μετακινείται σε διάφορες θέσεις ανάλογα με τις ανάγκες της 

φωτογράφησης. Οι διάφορες κινήσεις σε μία monorail camera είναι οι ‘βαθμοί ελευθερίας’ 

του φωτογραφικού συστήματος (Jacobson et al., 2000). 

 

Εικόνα 12: Η τεχνική κάμερα μονής ράγας στην ουδέτερη θέση κίνησης  (από Jacobson et al., 2000) 

Από τις παραπάνω εικονιζόμενες κινήσεις, σε έναν αρχιτεκτονικό φακό είναι δυνατές αυτές 

που αφορούν σε κίνηση του φακού. Η διαφορά στα δύο συστήματα είναι ότι στον 

αρχιτεκτονικό φακό δεν υπάρχει δυνατότητα μετάθεσης κατά τον άξονα Χ (οπτικός-

πρωτεύων άξονας) αλλά στροφή περί αυτόν (σε κάποιες περιπτώσεις) η οποία δεν 



 

21 
 

προβλέπεται στην view camera. Υπό την ευρεία έννοια, μετάθεση επί του οπτικού άξονα 

μπορεί να θεωρηθεί ότι πραγματοποιείται και στον αρχιτεκτονικό φακό λόγω της 

μετακίνησης των οπτικών στοιχείων του συστήματος των φακών κατά την εστίαση. Ωστόσο, 

το ενδιαφέρον της παρούσας ανάλυσης αφορά σε κινήσεις του φακού που επιφέρουν 

μετακίνηση (μετάθεση ή κλίση) του οπτικού άξονα και μετατόπιση της προβολής του επί του 

επιπέδου προβολής (πρωτεύον σημείο). 

3.3.2 Παράλληλη Μετατόπιση 

Οι μεταθέσεις του φακού σε μία monorail camera μπορεί να πραγματοποιηθούν κατά την 

κατακόρυφο (shift) ή κατά την οριζόντιο διεύθυνση (cross-shift). 

 

Εικόνα 13: Η μετατόπιση του φακού παράλληλα προς το επίπεδο προβολής κατά την οριζόντιο ή κατακόρυφο 
διεύθυνση (από Harris, 1998) 

H παράλληλη κίνηση του φακού ως προς το επίπεδο προβολής διευρύνει το πεδίο θέασης της 

απεικόνισης κατά τη διεύθυνση κίνησης και καθιστά εφικτή την φωτογράφηση αντικειμένων 

σε περιπτώσεις που τα πραγματικά σημεία θέασης δεν προσφέρουν κάλυψη του συνόλου της 

επιφάνειας ενδιαφέροντος διατηρώντας ταυτόχρονα το επίπεδο προβολής παράλληλο σε 

αυτήν. Παρά την χρησιμότητα της κίνησης αυτής σε συγκεκριμένες εφαρμογές, η ανόμοια 

κατανομή του πεδίου θέασης στο επίπεδο προβολής εντείνει τη γεωμετρική διαστροφή των 

απεικονιζόμενων οντοτήτων, η οποία γίνεται ανεπιθύμητα μεγάλη για ακραίες θέσεις 

μετατόπισης του φακού. Επίσης, αντιδιαμετρικά της κίνησης, η ακτινική διαστροφή είναι 

μεγάλη λόγω της απόστασης από το πρωτεύον σημείο και, καθώς η γωνία πρόσπτωσης των 

οπτικών ακτίνων γίνεται μικρότερη, η πτώση της φωτεινότητας είναι επίσης σημαντική 

(Νόμος Φωτεινότητας cos
4
θ). 

Ένας επιπρόσθετος περιορισμός που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη σε εργασίες που 

επιβάλλουν μετατόπιση του φακού ως προς το επίπεδο προβολής είναι η διάμετρος του 

κύκλου φωτισμού του φακού, δηλαδή της τομή του κώνου φωτός που προβάλλεται από το 

εσωτερικό προοπτικό κέντρο με το επίπεδο προβολής ή η διάμετρος του κύκλου ορθού 

ορισμού του φακού η οποία εκτιμάται σε συνάρτηση και με τη ζητούμενη ποιότητα της 

τελικής εικόνας. Ένας βασικός παράγοντας που καθορίζει τον κύκλο ορθού ορισμού του 

φακού, άρα και το ανεκτό εύρος των μετατοπίσεων, είναι ο συνδυασμός επιπέδου προβολής – 

εστιακής απόστασης που ορίζουν τη μέγιστη γωνία θέασης του φακού. Η παράμετρος αυτή 

είναι σημαντική, καθώς η κίνηση του φακού στα άκρα του κύκλου ορθού ορισμού μπορεί να 

προκαλέσει βινιετάρισμα στις γωνίες αντιδιαμετρικά της κίνησης. 

Πρέπει να σημειωθεί βέβαια ότι οι φακοί που προορίζονται για κινήσεις στην τεχνική 

κάμερα, αλλά και οι αρχιτεκτονικοί φακοί έχουν μεγάλο κύκλο φωτισμού που επιτρέπει σε 

ένα βαθμό τις μετατοπίσεις χωρίς δραματικά αποτελέσματα στην ποιότητα της εικόνας 

(Jacobson et al., 2000). 
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3.3.3 Κλίση 

Οι κλίσεις του φακού που επιτρέπονται στη monorail camera είναι η κλίση κατά την 

οριζόντιο διεύθυνση (tilt) και κατά την κατακόρυφο διεύθυνση (swing). 

   

Εικόνα 14: Η κλίση του φακού ως προς το επίπεδο προβολής κατά την οριζόντιο ή κατακόρυφο διεύθυνση  
(από Harris, 1998) 

Σε περιπτώσεις που το αντικείμενο φωτογράφησης είναι επίμηκες και η θέση του πλάγια ως 

προς τον οπτικό άξονα του φακού, το βάθος πεδίου είναι πιθανό να μην επαρκεί για την 

πλήρη κάλυψή του. Ως αποτέλεσμα, εάν θεωρηθεί ότι το κέντρο του θέματος είναι ορθά 

εστιασμένο, τα κοντινά και μακρινά σημεία εστιάζουν έμπροσθεν και όπισθεν, αντίστοιχα, 

του επιπέδου προβολής προκαλώντας μεγάλους κύκλους σύγχυσης, και άρα απώλεια 

εστίασης στη εικόνα. Η κλίση του φακού στις περιπτώσεις αυτές επιτρέπει τον έλεγχο του 

βάθους πεδίου και άρα της εστίασης της εικόνας κατά μήκος μίας διεύθυνσης (§3.2.3, §4.8.2, 

§4.9.2). 

Oι επιπτώσεις της κλίση του φακού στην ποιότητα της εικόνας εξαρτάται, όπως και στην 

παράλληλη μετατόπιση, από την κίνηση του επιπέδου προβολής στα όρια του κύκλου 

φωτισμού του φακού. Στην προκειμένη περίπτωση, αυτή εξαρτάται από τη θέση του  κέντρου 

περιστροφής του φακού, η οποία δεν είναι σταθερή στην τεχνική κάμερα. Από άποψη 

σχεδιασμού, το πρόβλημα ελαχιστοποιείται εάν το κέντρο περιστροφής βρίσκεται επί του 

οπτικού άξονα και κοντά στην ίριδα εξόδου του φακού, χωρίς ταυτόχρονα να απέχει 

σημαντικά από το επίπεδο προβολής, για λόγους συμμετρίας της προοπτικής απεικόνισης 

(Jacobson et al., 2000). 

Στους αρχιτεκτονικούς φακούς, η θέση του κέντρου περιστροφής δεν είναι γνωστή αλλά οι 

κινήσεις που επιτρέπονται γίνονται ως προς τον άξονα μηχανικής ισορροπίας τους, ο οποίος 

μπορεί να θεωρηθεί ότι ταυτίζεται προσεγγιστικά με τον οπτικό άξονα. Στην περίπτωση 

αυτή, το κέντρο περιστροφής εκτιμάται ότι βρίσκεται επί του οπτικού άξονα σε άγνωστη 

απόσταση από το επίπεδο προβολής. Ανεξάρτητα της θέσης του κέντρου περιστροφής, η 

πρωτεύουσα ακτίνα της απεικόνισης τέμνει το επίπεδο προβολής σε γωνία ίση με τη γωνία 

κλίσης του φακού η οποία μειώνεται περαιτέρω στα άκρα της εικόνας επιδρώντας στη 

φωτεινότητα της κατά το Νόμο Φωτεινότητας cos
4
θ. 
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3.4 Διερεύνηση Μετρητικής Αξιοποίησης Αρχιτεκτονικών Φακών 

3.4.1 Γενική Προσέγγιση 

Όπως έχει αναφερθεί, η φωτογραφική μηχανή μπορεί να θεωρηθεί ως ένα σύστημα 

καταγραφής διευθύνσεων στο χώρο που αποτελείται από ένα επίπεδο προβολής (φιλμ ή 

αισθητήρα) και ένα φακό με το προοπτικό του κέντρο. Τότε, οι παράμετροι εσωτερικού 

προσανατολισμού μίας φωτογραφικής μηχανής περιγράφουν τη θέση του προοπτικού 

κέντρου στο χώρο, την πρωτεύουσα απόσταση και τη θέση του πρωτεύοντος σημείου ως 

προς το σύστημα συντεταγμένων της τελικής εικόνας. Επίσης, λαμβάνονται υπόψη οι 

αποκλίσεις της απεικόνισης από το ιδανικό μοντέλο κεντρικής προβολής λόγω της ακτινικής 

ή και της έκκεντρης διαστροφής των φακών. 

Η εκτέλεση του εσωτερικού προσανατολισμού για κάθε εικόνα είναι απαραίτητη για την 

αποκατάσταση της πορείας της δέσμης των φωτεινών ακτίνων στο εσωτερικό της μηχανής 

κατά τη στιγμή της λήψης, ώστε να προσεγγιστεί το μοντέλο κεντρικής προβολής που 

περιγράφει καλύτερα την φωτογραφική μηχανή, για τη συγκεκριμένη λήψη. Τα στοιχεία 

εσωτερικού προσανατολισμού προσδιορίζονται με  βαθμονόμηση (διακρίβωση) του 

φωτογραφικού συστήματος και αξιοποιούνται για την αποκατάσταση του εσωτερικού 

προσανατολισμού στις εικόνες που ελήφθησαν με το συγκεκριμένο σύστημα, 

εξασφαλίζοντας σωστές μετρήσεις στον υπολογισμό των παραμέτρων μετασχηματισμού 

εικονοσυντεταγμένων, στη διόρθωση του πρωτεύοντος σημείου και στη διόρθωση από 

ακτινική διαστροφή. 

Στην περίπτωση των αρχιτεκτονικών φακών, παρότι η απεικόνιση του χώρου εξακολουθεί να 

γίνεται κεντρικά μέσω του προοπτικού κέντρου, η συμμετρία της προβολής ως προς το 

προοπτικό επίπεδο διαταράσσεται, δεδομένου ότι το πρωτεύον σημείο δεν βρίσκεται ποτέ 

κοντά στο κέντρο της εικόνας. Ως εκ τούτου, τα κρίσιμα ερωτήματα για τη διερεύνηση 

βαθμονόμησης τέτοιων φακών είναι πώς οι κινήσεις του φακού επηρεάζουν: 

α. Τη σταθερότητα στην εσωτερική γεωμετρία του οπτικού συστήματος. 

β. Τη θέση του πρωτεύοντος σημείου και την τιμή της εστιακής απόστασης. 

γ. Τα μοντέλα διαστροφής της δέσμης (ακτινικής και έκκεντρης). 

Το (α) εξαρτάται από την κατασκευαστική ακρίβεια κάθε φακού και την επίδραση των 

επιβαλλόμενων κινήσεων σε αυτήν σε βάθος χρόνου. Στην περίπτωση σύγχρονων 

αρχιτεκτονικών φακών αυτή θεωρείται υψηλή, λόγω και του υψηλού γενικά κόστους τους, 

χωρίς να μπορεί να θεωρηθεί δεδομένη. Σε κάθε περίπτωση, η υψηλή γεωμετρική 

σταθερότητα ενός φακού προορισμένου για φωτογραφικούς σκοπούς δεν πληροί απαραίτητα 

τα αυξημένα όρια ακρίβειας που συνήθως απαιτούνται σε φωτογραμμετρικές εργασίες και 

πρέπει να διερευνηθεί μέσω της διαδικασίας της βαθμονόμησης (§4). 

Το (β) είναι ίσως το πλέον κρίσιμο για τη διακρίβωση ενός αρχιτεκτονικού φακού, δεδομένου 

ότι τα βασικά στοιχεία της προοπτικής απεικόνισης (εστιακή απόσταση, θέση πρωτεύοντος 

σημείου) αλλάζουν δραματικά με την επιβολή κινήσεων shift και tilt. Παρότι η αριθμητική 

ανάλυση γίνεται κατά τη διαδικασία της βαθμονόμησης, παρακάτω το ζήτημα διερευνάται 

από τη γεωμετρική του σκοπιά. Ειδικότερα, επιχειρείται η διατύπωση ενός μοντέλου 

πρόβλεψης των στοιχείων εσωτερικού προσανατολισμού ενός αρχιτεκτονικού φακού, 

ανάλογα με τις μηχανικές κινήσεις στις οποίες υποβάλλεται. Το παραπάνω κρίνεται 

απαραίτητο για την ορθότερη ανάλυση και αξιολόγηση των τελικών αποτελεσμάτων. 
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Η αντιμετώπιση του (γ) μπορεί να επιμεριστεί επίσης σε δύο μέρη, το αριθμητικό και το 

γεωμετρικό. Το αριθμητικό μέρος σχετίζεται με το κατά πόσο η κίνηση του φακού επηρεάζει 

τις καμπύλες διαστροφής και αντιμετωπίζεται αργότερα. Η γεωμετρική διερεύνηση, η οποία 

παρουσιάζεται παρακάτω, αφορά στο κατά πόσο η αλλαγή των γεωμετρικών σχέσεων δέσμης 

ακτίνων και επιπέδου προβολής επηρεάζει τη μορφή και την κατανομή της διαστροφής στην 

εικόνα. Πρώτα εξετάζονται οι βασικές κινήσεις της μηχανής (shift και tilt) κατά τις κύριες 

διευθύνσεις  σε αντιστοιχία με τις κινήσεις της view camera. 

3.4.2 Παράλληλη Μετατόπιση (shift) 

Η κίνηση shift, όταν επιβάλλεται κατά μία κύρια διεύθυνση (οριζόντιο ή κατακόρυφο), έχει 

ως αποτέλεσμα την μετατόπιση (ΑS) του προβολικού κέντρου επί του επιπέδου του φακού, το 

οποίο παραμένει παράλληλο στο επίπεδο προβολής. Ως αποτέλεσμα, η  εστιακή απόσταση 

παραμένει σταθερή (c’=c) αλλά το πρωτεύον σημείου κινείται επί του παράλληλου στην 

κίνηση άξονα του συστήματος συντεταγμένων της εικόνας (x ή y αντίστοιχα). Δεδομένου ότι 

το πρωτεύον σημείο και το προοπτικό κέντρο είναι συνευθειακά, ευρισκόμενα επί του 

οπτικού άξονα, η μετακίνηση του πρωτεύοντος σημείου αναμένεται να είναι ισόποση της 

κίνησης του φακού. 

Για κίνηση κατά την οριζόντιο διεύθυνση: 

o o

o o S

x x

y y A

 

  
 (3.3) 

 

Για κίνηση κατά την κατακόρυφο διεύθυνση: 

o o S

o o

x x A

y y

  

 
 

(3.4) 

Για λόγους απλοποίησης, θεωρείται ότι το πρωτεύον σημείο πριν τη μετακίνηση του φακού 

βρίσκεται στο κέντρο της εικόνας και ταυτίζεται με το κέντρο συμμετρίας της ακτινικής 

διαστροφής. Η μετατόπιση του φακού συνεπάγεται την αντίστοιχη μετακίνηση του 

πρωτεύοντος σημείου στην εικόνα και κατ’ επέκταση την αλλαγή του κέντρου συμμετρίας 

της ακτινικής διαστροφής, το οποίο δεν μπορεί πλέον να θεωρείται ότι βρίσκεται στο κέντρο 

της εικόνας. Ως εκ τούτου, η κατανομή των παραμορφώσεων λόγω ακτινικής διαστροφής στο 

επίπεδο προβολής αναμένεται να διαφοροποιηθεί εν σχέσει με την ουδέτερη θέση του φακού. 

Ωστόσο,  το πρότυπο της ακτινικής διαστροφής θεωρείται ότι παραμένει το ίδιο, δεδομένου 

ότι η αλλαγή στη σχετική θέση φακού και προβολικού επιπέδου δεν επηρεάζει την εσωτερική 

γεωμετρία του φακού. Παρακάτω, γίνεται μια παράθεση ποιοτικών διαγραμμάτων ακτινικής 

διαστροφής, ώστε να αναδειχθεί η οπτική επίπτωση της μετατόπισης του πρωτεύοντος 

σημείου στην εικόνα, λόγω της λειτουργίας shift. 

 

Εικόνα 15: Το πρότυπο κατανομής της ακτινικής διαστροφής στην εικόνα όταν ο φακός είναι στην ουδέτερη θέση 
και η μετακίνηση του κατά τη μετατόπιση του φακού κατά την οριζόντιο και κατακόρυφο διεύθυνση 
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Παρατηρείται ότι και για τις δύο διευθύνσεις, η κίνηση του φακού κατά μία πλευρά της 

φωτογραφίας προκαλεί αύξηση της ακτινικής διαστροφής στην απέναντι πλευρά. Το 

φαινόμενο αυτό είναι αναμενόμενο, καθώς, ως αποτέλεσμα της μετατόπισης του οπτικού 

άξονα, η εικόνα απομακρύνεται από τον κύκλο ορθού ορισμού του φακού. Η αύξηση είναι 

μεγαλύτερη για οριζόντια κίνηση του φακού, γιατί τότε η απόσταση της ‘αδύναμης πλευράς’ 

από το πρωτεύον σημείο είναι μεγαλύτερη. Όπως σημειώθηκε παραπάνω, οι συνέπειες του 

ζητήματος αυτού μετριάζονται χάρη στη μεγάλη διάμετρο του κύκλου φωτισμού των 

αρχιτεκτονικών φακών. 

Η μορφή της έκκεντρης διαστροφής του φακού αναμένεται να είναι η ίδια, πριν και μετά την 

επιβολή shift, ακολουθώντας την πορεία του πρωτεύοντος σημείου, δεδομένου ότι ο φακός 

δεν στρέφεται περί τον οπτικό του άξονα. Προφανώς, στα άκρα της εικόνας, όπου η 

απόσταση από το πρωτεύον σημείο αυξάνεται, αναμένεται ανάλογη αύξηση των επιπτώσεων 

της έκκεντρης διαστροφής, χωρίς η αύξηση αυτή να είναι ουσιαστική σε αντίθεση με την 

περίπτωση της ακτινικής διαστροφής. 

3.4.3 Κλίση (tilt) 

Η κλίση του φακού ως προς το επίπεδο προβολής συνεπάγεται μετατόπιση του πρωτεύοντος 

σημείου κατά τη διεύθυνση κίνησης (ΑΤ). Κατ’ αντιστοιχία με την περίπτωση shift, η νέα 

θέση του πρωτεύοντος σημείου στο σύστημα της εικόνας μπορεί να υπολογιστεί κάθε φορά 

θεωρώντας ότι η κίνηση του φακού δεν αποκλίνει της προκαθορισμένης διεύθυνσης. 

Για κλίση κατά την οριζόντιο διεύθυνση: 

o o T

o o

x x A

y y

  

 
 (3.5) 

Για κλίση κατά την κατακόρυφο διεύθυνση: 

o o

o o T

x x

y y A

 

  
 (3.6) 

Το μέτρο της μετατόπισης εξαρτάται από τη γωνία κλίσης (θ) και την απόσταση του κέντρου 

περιστροφής του φακού από το προβολικό επίπεδο (d). Στην περίπτωση κλίσης, το πρωτεύον 

σημείο ορίζεται ως το σημείο στο οποίο ο οπτικός άξονας του φακού τέμνει το προβολικό 

επίπεδο σε γωνία συμπληρωματική της γωνίας κλίσης. Σε κάθε περίπτωση, με κλίση του 

φακού κατά την παραπάνω θεώρηση, η θέση του πρωτεύοντος σημείου μετατοπίζεται και το 

μήκος που ενώνει το νέο σημείο με το προβολικό κέντρο αυξάνεται. Το μήκος αυτό μπορεί 

να θεωρηθεί η εστιακή απόσταση (c’) για την απεικόνιση αυτή. Επίσης, το ίδιο ισχύει και για 

την απόσταση του κέντρου περιστροφής από το επίπεδο προβολής, η οποία επίσης αυξάνεται 

(d’). Παρακάτω, απεικονίζεται η διάταξη του φωτογραφικού συστήματος σε συνθήκες κλίσης 

του φακού ως προς το επίπεδο προβολής με βάση τα όσα παρατηρήθηκαν παραπάνω. 
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Εικόνα 16: H απόσταση του προοπτικού κέντρου και του κέντρου περιστροφής από το επίπεδο προβολής πριν και 
μετά την κλίση του φακού ως προς αυτό 

Όπως μπορεί να διαφανεί από τα παραπάνω, κρίσιμη παράμετρος για την ολοκλήρωση της 

παρούσας ανάλυσης είναι η ανίχνευση της θέσης του κέντρου περιστροφής ενός 

αρχιτεκτονικού φακού. Κατά τη διατύπωση των αρχών μηχανικής λειτουργίας, αναφέρθηκε 

ότι η θέση του σημείου αυτού ποικίλλει στην περίπτωση της view camera για λόγους 

κατασκευαστικούς και λειτουργικούς. Στην περίπτωση των αρχιτεκτονικών φακών, το 

κατασκευαστικό τους πρότυπο επιτρέπει κίνηση του φακού και όχι άλλων μερών του 

φωτογραφικού συστήματος. Συνεπώς, και εφόσον δεν πρόκειται για φωτογραφικό σύστημα 

ειδικής κατασκευής, κρίνεται ότι το κέντρο περιστροφής ενός αρχιτεκτονικού φακού θα 

βρίσκεται επί του άξονα ισορροπίας του, ο οποίος θεωρείται ότι ταυτίζεται με τον οπτικό 

άξονα, σε απόσταση d από το πρωτεύον σημείο (για τη θέση μηδενικής κλίσης). Δεδομένης 

κλίσης του φακού κατά γωνία θ, το μήκος της ακτίνας που ενώνει το μετατοπισμένο 

πρωτεύον σημείο με το κέντρο περιστροφής θα είναι d’. Η απόσταση d μπορεί να είναι 

θεωρητικά μικρότερη, ίση ή μεγαλύτερη από την εστιακή απόσταση κάθε φακού και η 

ακριβής τιμή της αποτελεί αντικείμενο διερεύνησης. Σε κάθε περίπτωση θα ισχύει με βάση το 

παραπάνω σχήμα: 

'

d

d
  (3.7) 

Γενικά, εάν η θέση του κέντρου περιστροφής βρίσκεται κοντά σε μία από τις δύο ίριδες, η 

ποιότητα της εικόνας παραμένει υψηλή, καθώς η δέσμη ακτίνων δεν κινείται στα άκρα του 

κύκλου ορθού ορισμού του φακού. Ωστόσο, οι μεγάλοι κύκλοι των αρχιτεκτονικών φακών 

επιτρέπουν την απομάκρυνση του κέντρου περιστροφής από τις ίριδες, χωρίς μεγάλη απώλεια 

ποιότητας της εικόνας, ώστε ο πρωτεύον άξονας να μην εκτρέπεται πολύ από την αρχική του 

θέση στο επίπεδο προβολής διαταράσσοντας τη συμμετρία της απεικόνισης. 

Στην πράξη, εικάζεται ότι τα παραπάνω δεδομένα λαμβάνονται υπόψη σε συνδυασμό με 

άλλες παραμέτρους (κύκλος εικόνας, εστιακή απόσταση) για τον τελικό σχεδιασμό ενός 

αρχιτεκτονικού φακού. Ανεξαρτήτως της θέσης του κέντρου περιστροφής, η αναλογία που 

διατυπώθηκε παραπάνω θα ισχύει και για τις εστιακές αποστάσεις με την προϋπόθεση ότι η 

εστίαση του φακού παραμένει σταθερή παρά την κλίση. 
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Τότε: 

' '

c d

c d
   

(3.8) 

Η μετατόπιση του πρωτεύοντος σημείου θα είναι στην περίπτωση αυτή: 

'TA d d      (3.9) 

H κλίση του φακού έχει ως συνέπεια ο κώνος φωτός που προβάλλεται από το εσωτερικό 

προοπτικό κέντρο να τέμνει το επίπεδο προβολής πλάγια και όχι ορθά όπως στην κλασική 

περίπτωση κεντρικής προβολής που εξετάζεται στη φωτογραφία. Το αποτέλεσμα είναι το 

μοντέλο φωτισμού της εικόνας να μην αναπτύσσεται ακτινικά ως προς το κέντρο της αλλά 

ελλειπτικά ως προς τη θέση του μετατοπισμένου πρωτεύοντος σημείου, με το μεγάλο 

ημιάξονα των ελλείψεων κατά τη διεύθυνση κίνησης. Αντίστοιχα, η ακτινική διαστροφή της 

εικόνας, δεν θα αναπτύσσεται ακτινικά ως προς αυτήν όπως στην περίπτωση της παράλληλης 

μετατόπισης του φακού. Η νέα μορφή της ακτινικής διαστροφής μπορεί να παρασταθεί από 

ομόκεντρες ελλείψεις ως προς το μετατοπισμένο πρωτεύον σημείο, με το μεγάλο ημιάξονά 

τους κατά τη διεύθυνση κίνησης και τον μικρό κάθετα σε αυτήν και ίσο με τη διάμετρο του 

αντίστοιχου κύκλου της ακτινικής διαστροφής. Η αναλογία των δύο αξόνων θα εξαρτάται 

από το βαθμό κλίσης του φακού ως προς το επίπεδο προβολής. Στη συνέχεια, παρουσιάζεται 

παραστατικά η μεταβολή στην κατανομή της ακτινικής διαστροφής στην εικόνα λόγω κλίσης 

του φακού ως προς το επίπεδο προβολής με σκοπό την καταγραφή των διαφορών εν σχέσει 

με την θέση μηδενικής κλίσης. Για την ανάδειξη των διαφορών που προκύπτουν για την 

ακτινική διαστροφή αποκλειστικά λόγω κλίσης του φακού, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η 

μετατόπιση του πρωτεύοντος σημείου, θεωρείται αυθαίρετα ότι η κλίση του φακού γίνεται 

περί το πρωτεύον σημείο. 

Κατ’ αρχάς, θεωρείται κώνος η κορυφή του οποίου ταυτίζεται με το κέντρο συμμετρίας της 

ακτινικής διαστροφής στο επίπεδο. Για την παραστατική απεικόνιση της κατανομής της 

συμμετρικής ακτινικής διαστροφής στη θέση μηδενικής κλίσης, λαμβάνονται οι, κατά τη 

διεύθυνση του οπτικού άξονα, προβολές των γεννητόρων κύκλων του κώνου επί του 

προβολικού επιπέδου. Η κατανομή της συμμετρικής ακτινικής διαστροφής στην εικόνα θα 

έχει τότε την ακόλουθη μορφή. 

 
Εικόνα 17: H κατανομή της ακτινικής διαστροφής στο επίπεδο της εικόνας και ο κώνος παραμόρφωσης στην 

ουδέτερη θέση του φακού 
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Η κλίση του φακού ως προς το επίπεδο προβολής επιφέρει ισόποση κλίση του κώνου 

παραμόρφωσης ως προς αυτό. Στην περίπτωση αυτή, οι γεννήτορες κύκλοι προβάλλονται 

πλάγια στο επίπεδο προβολής, κατά τη διεύθυνση του κεκλιμένου οπτικού άξονα. Η νέα 

κατανομή της ακτινικής διαστροφής στην εικόνα θα λαμβάνει την παρακάτω μορφή: 

 
Εικόνα 18: H κατανομή της ακτινικής διαστροφής στο επίπεδο της εικόνας και ο κώνος παραμόρφωσης στην για 

κλίση του φακού ως προς το επίπεδο προβολής 

Η νέα ακτινική διαστροφή στην εικόνα, κατά τη διεύθυνση κίνησης, δεδομένου ότι κάθετα σε 

αυτήν παραμένει σταθερή, μπορεί να υπολογιστεί συναρτήσει του μέτρου της ακτινικής 

διαστροφής πριν την κλίση του φακού ως προς το προβολικό επίπεδο και της γωνίας κλίσης. 

Η γεωμετρική σχέση των δύο μεγεθών καθίσταται σαφής από το παρακάτω σχήμα: 

 
Εικόνα 19: Η επίπτωση της κλίσης του φακού στην ακτινική διαστροφή 

Για κάθε γεννήτορα του κώνου μπορεί να προκύψει από το παραπάνω σχήμα η σχέση: 

'

i

i

r

r





  

(3.10) 
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Κατά συνέπεια, μπορεί να θεωρηθεί ότι η ακτινική διαστροφή σε συνθήκες κλίσης του φακού 

ως προς το προβολικό επίπεδο, δεν μεταβάλλεται κάθετα στη διεύθυνση κίνησης και 

παράλληλα σε αυτήν αυξάνεται με βάση την παραπάνω σχέση. Προφανώς, στην 

πραγματικότητα το νέο πρότυπο κατανομής της ακτινικής διαστροφής στην εικόνα θα είναι 

επίσης μετατοπισμένο κατά τη διεύθυνση της κίνησης. 

Αναφορικά στην έκκεντρη διαστροφή, εκτός από τη μετατόπιση του μοντέλου 

παραμορφώσεων και την αύξηση της επίδρασης της αντιδιαμετρικά της κίνησης, φαίνεται 

λογικό να υπάρξει κάποια μεταβολή του μέτρου της και κατά τη διεύθυνση κίνησης,  

δεδομένου ότι η εστιακή απόσταση δεν παραμένει σταθερή, αλλά αυξάνεται ανάλογα με την 

επιβαλλόμενη γωνία κλίσης στο φακό. Παρότι η εναλλαγή εστίασης προκαλεί γενικά 

μεταβολή της έκκεντρης διαστροφής, έχει κριθεί ότι η τελική επίδραση των 

διαφοροποιήσεων αυτών στο επίπεδο της εικόνας είναι κατά κανόνα πολύ χαμηλές και 

μπορεί με ασφάλεια να αγνοηθούν (Fraser, 1997). 

3.4.4 Περιστροφή (rotation) 

Η στροφή του φακού (rotation) περί τον μηχανικό του άξονα είναι ένα χαρακτηριστικό 

σύγχρονων αρχιτεκτονικών φακών, με σκοπό τη δυνατότητα επιβολής κινήσεων shift και tilt 

σε διάφορες διευθύνσεις (κυρίως εναλλαγή καθέτου και οριζοντίου). Στη view camera η 

λειτουργία αυτή δεν απαντάται, καθώς η δυνατότητα κίνησης φακού και επιπέδου προβολής 

σε διάφορες θέσεις την καθιστά περιττή. Η επίπτωση της στροφής στους αρχιτεκτονικούς 

φακούς αναμένεται να είναι η μετακίνηση του πρωτεύοντος σημείου στο επίπεδο προβολής, 

λόγω απόκλισης του οπτικού και του μηχανικού άξονα και της εκκεντρότητας των οπτικών 

στοιχείων του φακού. Αντίστοιχα, αναμένεται ενδεχόμενη διαφοροποίηση στην κατανομή 

της έκκεντρης διαστροφής στην εικόνα δεδομένου ότι, σε αντίθεση με την ακτινική, δεν 

αναπτύσσεται συμμετρικά γύρω από τον οπτικό άξονα του φακού. 
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4. Βαθμονόμηση του Φακού Canon ΤS-E 24mm ΙΙ 

4.1 Εισαγωγή 

Η μετρητική αξιοποίηση φακού μη σχεδιασμένου για φωτογραμμετρικές εργασίες καθίσταται 

δυνατή εφόσον έχει ολοκληρωθεί η διακρίβωσή του, ώστε τα στοιχεία εσωτερικού 

προσανατολισμού κάθε λήψης να είναι γνωστά με την απαιτούμενη για κάθε εφαρμογή 

ακρίβεια. Στην ειδική περίπτωση βαθμονόμησης ενός αρχιτεκτονικού φακού, η διαδικασία 

μπορεί να θεωρηθεί επιτυχώς ολοκληρωμένη, όταν τα στοιχεία εσωτερικού 

προσανατολισμού έχουν προσδιοριστεί για – δυνητικά – κάθε μέτρο και διεύθυνση κίνησης 

του φακού. Στην πράξη, η παραπάνω θεώρηση κρίνεται σαφώς αντιοικονομική, λόγω των 

πολλών πιθανών θέσεων κίνησης ενός φακού τέτοιου τύπου. Επίσης, η επαναληπτικότητα 

στα στοιχεία βαθμονόμησης για μία θέση κίνησης δεν μπορεί να θεωρηθεί δεδομένη λόγω 

της αναμενόμενης ασάφειας στον χειροκίνητο προσδιορισμό του επιθυμητού μέτρου κίνησης 

σε μετατόπιση (shift) και κλίση (tilt) του φακού ως προς το προβολικό επίπεδο. 

Όπως έχει αναφερθεί (§3.4.2, §3.4.3), σε συνθήκες ελεγχόμενης κίνησης του αρχιτεκτονικού 

φακού, οι προσεγγιστικές τιμές των στοιχείων εσωτερικού προσανατολισμού μίας λήψης 

μπορούν να εκτιμηθούν με βάση μια σειρά απλών μαθηματικών σχέσεων, δεδομένου ότι ο 

φακός έχει βαθμονομηθεί στην ουδέτερη θέση. Η ορθότητα των υπολογισμών αυτών θα 

εξαρτάται από: 

α. Την ακρίβεια βαθμονόμησης του φακού στην ουδέτερη θέση 

β. Την αξιοπιστία της κλίμακας κίνησης του φακού 

γ. Τη  μηχανική σταθερότητα του φακού 

Στην περίπτωση αυτή, εκτός από την προφανή επίδραση του (α) στα αποτελέσματα, το (β) 

προσδιορίζει το μέτρο της αναμενόμενης απόκλιση των τιμών ‘δεῖ’ και ‘εστί’ για κίνηση του 

φακού σε δεδομένη θεωρητικά κατεύθυνση. Το (γ), για δεδομένο (β), προσδιορίζει την 

ακρίβεια στην επαναληπτικότητα των στοιχείων εσωτερικού προσανατολισμού για την ίδια 

θέση λαμβάνοντας υπόψη την επίδραση της μηχανικής κίνησης του συστήματος των φακών 

στην εσωτερική γεωμετρία του αρχιτεκτονικού φακού. Το (α) εξαρτάται κυρίως από τη 

μέθοδο βαθμονόμησης που θα επιλεγεί και τα (β,γ) σχετίζονται με την ταυτότητα του 

αρχιτεκτονικού φακού (τύπος, κατασκευαστική ακρίβεια, συνθήκες συντήρησης κλπ). Είναι 

προφανές ότι παρότι μία τιμή για το (α) μπορεί να επιτευχθεί για διάφορους αρχιτεκτονικούς 

φακούς, η τελική ακρίβεια βαθμονόμησης θα διαφέρει δυνητικά καθοριζόμενη από τα τα (β) 

και (γ) του καθενός. Ως εκ τούτου, στο πλαίσιο της βαθμονόμησης ενός αρχιτεκτονικού 

φακού, τα (β,γ) πρέπει να εκτιμηθούν και να ληφθούν υπόψη ως μέρος της όλης διαδικασίας. 

Το αντικείμενο του παρόντος κεφαλαίου, η διακρίβωση του αρχιτεκτονικού φακού Canon 

ΤS-E 24mm f/3.5L II, προσεγγίζεται με βάση τη λογική που διατυπώθηκε παραπάνω περί της 

βαθμονόμησης φακών αυτής της κατηγορίας. 

 

 

 

 



 

31 
 

4.2 Ο ΦΑΚΟΣ 

O φακός ΤS-E 24mm f/3.5L II παρουσιάστηκε από την εταιρία Canon το 2009 και ανήκει 

στην κατηγορία των αρχιτεκτονικών φακών. Ειδικότερα, αποτελεί το τελευταίο μέρος της 

σειράς ευρυγώνιων φακών tilt-shift της Canon οι οποίοι σχεδιάζονται για χρήση με τις 

φωτογραφικές μηχανές Canon EOS. Παρακάτω αναφέρονται συνοπτικά τα βασικά φυσικά, 

οπτικά και γεωμετρικά χαρακτηριστικά του φακού ΤS-E 24mm f/3.5L II ο οποίος στο εξής θα 

αναφέρεται ως ‘o φακός’. 

4.2.1 Φυσικά Χαρακτηριστικά 

Με βάση τα τυπικά χαρακτηριστικά, όπως δίνονται από τον κατασκευαστή, το βάρος του 

φακού είναι 780 γραμμάρια και οι διαστάσεις του 106.9 χιλιοστά μήκος και 88.5 χιλιοστά 

μέγιστη διάμετρος. 

4.2.2 Οπτικά Χαρακτηριστικά 

Ο υπό εξέταση φακός είναι σχεδιασμού retrofocus. Η χρησιμότητα του συγκεκριμένου 

σχεδιαστικού προτύπου στην προκειμένη περίπτωση είναι διττή. Αφ’ ενός, επιβάλλει αύξηση 

της πραγματικής απόστασης που διανύουν οι φωτεινές ακτίνες από το εσωτερικό προοπτικό 

κέντρο έως το επίπεδο προβολής, λαμβάνοντας υπόψη τον χώρο που καταλαμβάνει το 

πεντάπρισμα, διατηρώντας ταυτόχρονα την ισοδύναμη εστιακή απόσταση της φωτογραφικής 

απεικόνισης ίση με την επιθυμητή ονομαστική τιμή. Αφ’ ετέρου, έχει ως αποτέλεσμα τον 

περιορισμό του παράγοντα αρνητικής μείωσης φωτεινότητας στην εικόνα από ‘cos
4
θ’ σε 

‘cos
3
θ’ περίπου, ιδιότητα σημαντική για έναν αρχιτεκτονικό φακό όπως ο εξεταζόμενος που 

επιτρέπει τη μετακίνηση της εικόνας στα όρια του κύκλου ορθού ορισμού. Η τελευταία 

ευεργετική επίδραση του σχεδιασμού retrofocus επιτυγχάνεται κατασκευαστικά με προσθήκη 

ενός αρνητικού οπτικού στοιχείου μεγάλης διαμέτρου στο εξωτερικό άκρο του φακού, 

διευρύνοντας πρακτικά την ίριδα εισόδου του και επιτρέποντας την αύξηση της γωνίας 

πρόσπτωσης των ακτίνων στο εξωτερικό προοπτικό κέντρο (Jacobson et al., 2000). 

Ο εξεταζόμενος φακός αποτελείται συνολικά από 16 οπτικά στοιχεία χωρισμένα σε 11 

ομάδες. Το πρώτο στοιχείο είναι ασφαιρικής επιφάνειας και χρησιμοποιείται για μετριασμό 

της διαστροφής και διόρθωση της σφαιρικής εκτροπής. Επίσης, είναι εσωτερικά 

επενδεδυμένο με επίστρωση SWC (Sub-Wavelength Structure), η οποία αντιμετωπίζει τα 

ανεπιθύμητα είδωλα λόγω αναλαμπής και σκίασης που προκαλούνται από την ανάκλαση 

φωτός στην επιφάνεια του φακού. Στη συνέχεια, είναι τοποθετημένο ένα αρνητικό οπτικό 

στοιχείο ως μέρος του σχεδιασμού retrofocus. Συνολικά τρία στοιχεία του συγκεκριμένου 

συστήματος φακών είναι τύπου UD (Ultra-low Dispersion) για την ελαχιστοποίηση της 

πλευρικής δευτερεύουσας χρωματικής εκτροπής (lateral secondary color aberration). Το 

σύστημα εστίασης του φακού είναι αποκλειστικά χειροκίνητο και λειτουργικά οπίσθιο (rear 

focusing), καθώς η ομάδα οπτικών στοιχείων εστίασης βρίσκεται πίσω από την ίριδα 

διαφράγματος. 

 

Εικόνα 20: Ανατομία του φακού Canon ΤS-E 24mm (από canon.com) 
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4.2.3 Γεωμετρικά - Μηχανικά Χαρακτηριστικά 

Ο φακός είναι ονομαστικής εστιακής απόστασης 24mm και ονομαστικής τιμής διαφράγματος 

f/3.5. Ο σχεδιασμός του προβλέπει μεγάλη διάμετρο κύκλου εικόνας (67.2mm) που, σε 

συνδυασμό με αναλογική φωτογραφική μηχανή 35mm ή ψηφιακή πλήρους format (full 

frame), προσφέρει ευρύ πεδίο θέασης 84˚ κατά τη διαγώνιο του επιπέδου προβολής και 74˚ 

κατά την οριζόντιο διεύθυνση. Ο μεγάλος κύκλος εικόνας ελαχιστοποιεί τις αρνητικές 

επιδράσεις της κίνηση του φακού ως προς το επίπεδο προβολής, όπως αυτές περιγράφηκαν 

στο κεφάλαιο 3 (§3.3.2, §3.4.2). 

Ο φακός μπορεί να κινηθεί σε ορισμένη διεύθυνση παράλληλα (shift)  ή υπό γωνία (tilt) ως 

προς το προβολικό επίπεδο. Η παράλληλη μετατόπιση του φακού μπορεί να εκταθεί έως 

12mm εκατέρωθεν της αρχικής του θέσης και η κλίση του αντίστοιχα έως 8.5˚ εν σχέσει με 

τον οπτικό του άξονα, όπως αυτός ορίζεται στην αρχική θέση. Η επιθυμητή κίνηση του 

φακού επιτυγχάνεται με χρήση του κατάλληλου κοχλία και το ακριβές μέτρο της κίνησης 

επιλέγεται σε κάθε περίπτωση μέσω κλίμακας βήματος μισού χιλιοστού για τη μετατόπιση 

και μισής μοίρας για την κλίση. Η εναλλαγή των διευθύνσεων εφαρμογής των κινήσεων 

μπορεί να γίνει εφόσον αξιοποιηθεί η δυνατότητα στροφής του φακού (rotation) η οποία 

αναλύεται περισσότερο στη συνέχεια (§4.6.2). 

4.3 Μεθοδολογία Βαθμονόμησης 

Η βαθμονόμηση του φακού πραγματοποιήθηκε σε τρισδιάστατο πεδίο ελέγχου το οποίο έχει 

ιδρυθεί σε εργαστηριακό χώρο του Κέντρου Μετρολογίας της ΣΑΤΜ για τη διακρίβωση 

φωτογραφικών μηχανών σε κοντινές αποστάσεις εστίασης, δηλαδή έως 15m. Αποτελείται 

από 130 σημεία αναφοράς, επισημασμένα με αυτοκόλλητους στόχους, εκ των οποίων τα 34 

ανήκουν στο ίδιο κατακόρυφο επίπεδο και τα υπόλοιπα 96 ορίζουν 16 κατακόρυφες ευθείες 

(στύλους) ομοιόμορφα κατανεμημένες στο διαθέσιμο χώρο, εκ των οποίων κάθε μία φέρει 

τουλάχιστον 4 και όχι περισσότερα από 8 σημεία. 

 

Εικόνα 21: To τρισδιάστατο πεδίο ελέγχου 
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Εικόνα 22: To κατακόρυφο επίπεδο στόχων εντός του πεδίου ελέγχου 

Οι χωρικές συντεταγμένες των σημείων αναφοράς του πεδίου ελέγχου έχουν υπολογιστεί σε 

κοινό γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς από το Εργαστήριο Γενικής Γεωδαισίας του τομέα 

Τοπογραφίας της ΣΑΤΜ μετά από ίδρυση και επίλυση γεωδαιτικού δικτύου με 

ολοκληρωμένο γεωδαιτικό σταθμό Leica TDM 5005 γωνιακής ακρίβειας 0.5΄΄ και ακρίβειας 

προσδιορισμού σημείων <0.3mm/20m. 

Οι συντεταγμένες που τελικά χρησιμοποιήθηκαν για τη βαθμονόμηση του φακού προέκυψαν 

μετά από μετασχηματισμό του γεωδαιτικού συστήματος αναφοράς (Γ) σε σύστημα 

παράλληλο στο σύστημα της φωτογραφικής μηχανής (Φ), με διαδοχική στροφή των κυρίων 

αξόνων κατά τις αντίστοιχες γωνίες: 

(ω,φ,κ) ~ (90˚,90˚,0) 

ώστε για κάθε σημείο να ισχύει η  αντιστοιχία: 

(Χ,Υ,Ζ)Φ ~ (-Υ,Ζ,-Χ)Γ 

 

Εικόνα 23: Η στροφή του συστήματος συντεταγμένων, ώστε να καταστεί παράλληλο με το σύστημα της 
φωτογραφικής μηχανής 
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Παρακάτω, περιγράφεται η διαδικασία που ακολουθήθηκε για την διακρίβωση του φακού, η 

οποία περιλαμβάνει τα εξής στάδια: 

 Στρατηγική βαθμονόμησης  

 Διενέργεια φωτογραφικών λήψεων και επεξεργασία ψηφιακών εικόνων 

 Υπολογισμός στοιχείων βαθμονόμησης 

Στην περίπτωση που εξετάζεται, το ενδιαφέρον της βαθμονόμησης εστιάζεται στον 

προσδιορισμό των στοιχείων του εσωτερικού προσανατολισμού για λήψεις στην ουδέτερη 

θέση και στη διερεύνηση της διαφοροποίησης αυτών για διάφορες θέσεις κίνησης του φακού 

(shift και tilt). Επίσης, ελέγχεται η επίπτωση της περιστροφής του φακού (rotation) στα 

στοιχεία βαθμονόμησης για την ουδέτερη θέση. 

Η κατάλληλη διασπορά των σημείων αναφοράς του διαθέσιμου πεδίου ελέγχου και η υψηλή 

ακρίβεια στον προσδιορισμό των συντεταγμένων τους καθιστούν δυνατή την αξιόπιστη 

βαθμονόμηση του φακού για κάθε λήψη με φωτογραμμετρική οπισθοτομία, λαμβάνοντας 

υπόψη τα στοιχεία βαθμονόμησης που ενδιαφέρουν. Ωστόσο, η πολλαπλή καταγραφή του 

πεδίου ελέγχου με εναλλαγή της θέσης και του προσανατολισμού λήψης μπορεί να βελτιώσει 

την ακρίβεια της βαθμονόμησης και να απαλλάξει τα τελικά αποτελέσματα από κάποια 

συστηματικά σφάλματα (Fraser, 1995). 

Έτσι, για κάθε θέση μηχανικής κίνησης που εξετάστηκε ελήφθησαν τρεις διαδοχικές 

φωτογραφίες του πεδίου ελέγχου περιμετρικά και με διαφορετικό προσανατολισμό ως προς 

αυτό με στόχο την αύξηση αξιοπιστίας της βαθμονόμησης. Επιπλέον, η διενέργεια 

περισσοτέρων της μίας λήψεων σε ευνοϊκή διάταξή ως προς το πεδίο ελέγχου προσφέρει τη 

δυνατότητα αποκατάστασης του εσωτερικού προσανατολισμού με αυτοβαθμονόμηση στο 

πλαίσιο συνόρθωσης και των τριών εικόνων ως μπλοκ για κάθε θέση κίνησης του φακού 

(§5.2). Σε κάθε περίπτωση, η θέση λήψης επελέγη με γνώμονα τη θέαση του μεγίστου 

αριθμού σημείων αναφοράς και ταυτόχρονα τη βέλτιστη κάλυψη του επιπέδου προβολής. 

 

Εικόνα 24: Προγραμματισμός τριών συγλινουσών λήψεων του πεδίου ελέγχου για κάθε θέση κίνησης του φακού που 
πρόκειται να ελεγχθεί 

Με βάση τον παραπάνω σχεδιασμό, ελήφθησαν συνολικά 102 φωτογραφίες με σκοπό την 

αποτύπωση των επιπτώσεων μετατόπισης (shift), κλίσης (tilt)  και περιστροφής (rotation) του 

φακού στα στοιχεία του εσωτερικού προσανατολισμού. Η φωτογράφηση έγινε με 

προσάρτηση του φακού σε μηχανή Canon EOS 1Ds MIII διαστάσεων αρνητικού 24×36mm
2
 

(full frame) με επιλογή για μέγιστη ανάλυση εικόνας. Το στάδιο της φωτογράφησης 

ολοκληρώθηκε κατά τα παραπάνω σε τέσσερις, χρονικά διαφορετικές περιόδους. 
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Τα ονομαστικά γεωμετρικά χαρακτηριστικά της φωτογραφικής απεικόνισης και της 

παραγόμενης εικόνας για κάθε λήψη ήταν: 

Εστιακή Απόσταση Φακού 24 mm 

Διαστάσεις Επιπέδου Προβολής (Αισθητήρα) 36×24 mm
2
 

Διαστάσεις Ψηφιακής Εικόνας 5616×3744 pixel 

Μέγεθος Εικονοστοιχείου (pixel) 6.4 μm 

Πίνακας 1: Γεωμετρικά και οπτικά χαρακτηριστικά του φωτογραφικού συστήματος λήψης 

Μετά την περάτωση της φωτογραφικής διαδικασίας, κάθε ψηφιακή εικόνα εισήχθη σε 

σχεδιαστικό πρόγραμμα, όπου ορίστηκε το σύστημα εικονοσυντεταγμένων (x,y) και 

πραγματοποιήθηκε μέτρηση των ορατών φωτοσταθερών σημείων. 

Γενικά, μετά τα παραπάνω, ο εσωτερικός προσανατολισμός κάθε λήψης μπορεί να 

προσδιορισθεί με επεκτεταμένη φωτογραμμετρική οπισθοτομία ή με χρήση κάποιας 

γραμμικής προβολικής μεθόδου. Στην προκειμένη περίπτωση, μία γραμμική μέθοδος δεν 

ικανοποιεί τα επίπεδα ακριβείας της βαθμονόμησης, αλλά μπορεί να παράσχει καλές 

προσεγγιστικές τιμές για την αρχικοποίηση μιας επεκτεταμένης φωτογραμμετρικής 

οπισθοτομίας. Η προσέγγιση αυτή ακολουθείται από το πρόγραμμα Calibration ccd (Σαμαρά, 

2004), το οποίο χρησιμοποιήθηκε για τη βαθμονόμηση του φακού. Mε βάση αυτό, οι αρχικές 

τιμές του εσωτερικού και εξωτερικού προσανατολισμού κάθε λήψης υπολογίζονται με 

εφαρμογή ενός Άμεσου Γραμμικού Μετασχηματισμού (DLT). Στη συνεχεία, τα στοιχεία της 

βαθμονόμησης υπολογίζονται επαναληπτικά με ελαχιστοτετραγωνική επίλυση 

φωτογραμμετρικής οπισθοτομίας. Στο στάδιο αυτό, λαμβάνονται υπόψη η ακτινική και 

έκκεντρη διαστροφή των φακών, αλλά και οι αφινικές παραμορφώσεις του εικονοστοιχείου 

στο σύστημα της φωτογραφίας (μη καθετότητα αξόνων και διαφοροποίηση κλίμακας κατά 

διεύθυνση). Οι βασικές αναλυτικές σχέσεις που περιγράφουν την παραπάνω μέθοδο και 

υλοποιούνται από το πρόγραμμα βαθμονόμησης για κάθε εικόνα παρουσιάζονται ακολούθως. 

4.4 Υπολογιστική Διαδικασία 

O αλγόριθμος DLT (Abdel-Aziz & Karara, 1971) συνίσταται στην επίλυση ενός γραμμικού 

συστήματος εξισώσεων με σκοπό την αποκατάσταση του προσανατολισμού μιας λήψης και 

βασίζεται στη συνθήκη συγγραμικότητας επεκτεταμένη με έναν αφινικό μετασχηματισμό των 

εικονοσυντεταγμένων. Ο μετασχηματισμός περιγράφεται από τις σχέσεις:  

1 2 3 4

9 10 11

5 6 7 8

9 10 11

1

1

L X L Y L Z L
x

L X L Y L Z

L X L Y L Z L
y

L X L Y L Z

  


  

  


  

 (4.1) 

Εξ αυτών προκύπτει το παρακάτω γραμμικό σύστημα εξισώσεων στο οποίο οι παράγοντες 

X,Y,Z αναφέρονται στις συντεταγμένες των φωτοσταθερών στο τρισδιάστατο σύστημα 

αναφοράς και οι x,y στις εικονοσυντετγμένες των αντίστοιχων σημείων που έχουν μετρηθεί 

στη φωτογραφία. 

1 2 3 4 9 10 11

5 6 7 8 9 10 11

0

0

L X L Y L Z L xL X xL Y xL Z x

L X L Y L Z L yL X yL Y yL Z y

       

       
 (4.2) 
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Η γραμμικότητα των σχέσεων ως προς τις άγνωστες καθοριστικές παραμέτρους επιτρέπει την 

εκτέλεση του μετασχηματισμού χωρίς προσεγγιστικές τιμές. Αφού εκτιμηθούν οι έντεκα (11) 

παράμετροι του μετασχηματισμού (συντελεστές Li), προσδιορίζονται οι παράμετροι του 

εσωτερικού (3) και του εξωτερικού προσανατολισμού (6) και τα δύο εναπομένοντα στοιχεία 

περιγράφουν την παραμόρφωση και την κλίμακα του αφινικού μετασχηματισμού. Με βάση 

τους αγνώστους συντελεστές, ο ελάχιστος αριθμός φωτοσταθερών που απαιτείται για την 

επίλυση του συστήματος είναι έξι (6), πολύ λιγότερα δηλαδή από τα διαθέσιμα σημεία 

αναφοράς του τρισδιάστατου πεδίου ελέγχου που χρησιμοποιήθηκε για τη βαθμονόμηση. Για 

n αριθμό φωτοσταθερών (n≥6), οι εξισώσεις παρατήρησης σε μορφή πινάκων είναι: 

 Ax l u  (4.3) 

 Με ικανοποίηση της αρχής ελαχίστων τετραγώνων ([uu]→min) το σύστημα γράφεται: 

1( )  T T
x A A A l  (4.4) 

To διάνυσμα x περιέχει τις άγνωστες παραμέτρους του μετασχηματισμού (συντελεστές Li) 

και το διάνυσμα δl τις παρατηρήσεις των n φωτοσταθερών στην εικόνα (x,y). Ο πίνακας 

σχεδιασμού Α είναι ο ακόλουθος: 

1 1 1 1 1 1 1 1 1
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A  (4.5) 

Θεωρώντας την παράμετρο: 

2 2 2

9 10 11

1

( )
L

L L L




 
  

Υπολογίζονται οι παράμετροι εσωτερικού προσανατολισμού (xo,yo,c). Ειδικότερα, η θέση του 

πρωτεύοντος σημείου θα είναι (Luhmann et al., 2014): 

2

1 9 2 10 3 11

2

5 9 6 10 7 11

( )

( )

o

o

x L L L L L L L

y L L L L L L L

       

       
 (4.6) 

Η πρωτεύουσα απόστασης της απεικόνισης προσδιορίζεται ως ο μέσος όρος των όρων 

κλιμάκων κατά x και κατά y, που υπολογίζονται ως εξής (Luhmann et al., 2014): 

2 2 2 2 2

1 2 3

2 2 2 2 2
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 (4.7) 
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Γενικά, δεν αναμένεται μεγάλη απόκλιση στις τιμές των κλιμάκων κατά τις δύο κύριες 

διευθύνσεις του προβολικού επιπέδου και, μάλιστα, η συνθήκη ισότητάς τους ισοδυναμεί με 

μηδενισμό της αφινικής παραμόρφωσης κλίμακας και είναι ουσιαστική για την εξασφάλιση 

της ισχύος της κεντρικής προβολής. Η σημασία της παρατήρησης αυτής αναδεικνύεται στην 

περίπτωση κλίσης του φακού ως προς το επίπεδο προβολής, όπου η κλίμακα της απεικόνισης 

διαφοροποιείται κατά τη διεύθυνση της κίνησης και, αναμενόμενα, οι παραπάνω τιμές 

αποκλίνουν σαφώς (§4.8.2). Εν συνεχεία, υπολογίζονται με βάση τις καθοριστικές 

παραμέτρους οι γωνίες στροφής για  κάθε λήψη θεωρώντας cx=cy≈c (Καρράς, 1998): 
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 (4.8) 

Τέλος, ο εξωτερικός προσανατολισμός ολοκληρώνεται με τον προσδιορισμό της θέσης του 

προοπτικού κέντρου: 
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(4.9) 

  

Μετά την ολοκλήρωση του DLT και τον προσδιορισμό προσεγγιστικών τιμών για τον 

εσωτερικό και εξωτερικό προσανατολισμό κάθε λήψης, οι τελικές τιμές βαθμονόμησης 

υπολογίζονται με φωτογραμμετρική οπισθοτομία κάθε εικόνας όπου οι εξισώσεις 

παρατήρησης είναι οι εξισώσεις συγγραμικότητας: 
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 (4.10) 

Oι παραπάνω εξισώσεις περιγράφουν, για κάθε εικόνα, το μετασχηματισμό των 

συντεταγμένων των φωτοσταθερών σημείων (X,Y,Z) στις αντίστοιχες εικονοσυντεταγμένες 

(x,y) ως συνάρτηση των παραμέτρων του εσωτερικού προσανατολισμού (xo,yo,c,Δx,Δy) και 

του εξωτερικού προσανατολισμού (Χο,Υο,Ζο,ω,φ,κ) της συγκεκριμένης λήψης. 

Αντικαθιστώντας τον παρονομαστή με Ν και τους αριθμητές με kX και kY, οι εξισώσεις 

συγγραμμικότητας γράφονται ως εξής: 
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Οι διορθώσεις των εικονοσυντεταγμένων ανά διεύθυνση (Δx,Δy) εκφράζουν τις αποκλίσεις 

από το ιδανικό μοντέλο της κεντρικής προβολής, ως αποτέλεσμα επιδράσεων των 

διαστροφών και των αφινικών παραμορφώσεων. Οι παραμορφώσεις που λαμβάνονται υπόψη 

από το πρόγραμμα Calibration ccd ως μέρος του εσωτερικού προσανατολισμού είναι η 

ακτινική και εφαπτομενική διαστροφή των φακών και οι αφινικές παραμορφώσεις 

εικονοστοιχείου (μη καθετότητα των αξόνων και διαφορετική κλίμακα). Τότε, οι διορθώσεις 

γράφονται: 

tan

tan

rad aff

rad aff

x x x x

y y y y

    

    
 (4.12) 

Με βάση τους δύο πρώτους όρους της κλασικής αναπαράστασης της ακτινικής διαστροφής 

μέσω μιας πολυωνυμικής σειράς:  

3 5 7

1 2 3 ...radr K r K r K r      (4.13) 

και την έκφραση της σχετικής ακτινικής διαστροφής: 

r x y

r x y

  
   

Οι διορθώσεις των εικονοσυντεταγμένων λόγω ακτινικής διαστροφής υπολογίζονται ως εξής: 
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 (4.14) 

H έκκεντρη διαστροφή (εφαπτομενική και ακτινική) προσεγγίζεται από τις ακόλουθες 

συναρτήσεις (Brown, 1966): 

2 2

tan 1 2
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x P r x P xy
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 (4.15) 

Tέλος, η έκφραση που χρησιμοποιείται από το πρόγραμμα για τη διόρθωση των 

εικονοσυντεταγμένων λόγω αφινικών παραμορφώσεων είναι η ακόλουθη, όπου ε είναι η 

απόκλιση των αξόνων x,y από την ορθογωνικότητα και λ o λόγος των κλιμάκων y/x: 
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x y

y y





 

 
 (4.16) 

Mε βάση τα παραπάνω, οι εξισώσεις παρατήρησης που χρησιμοποιήθηκαν ήταν η τελική 

έκφραση των εξισώσεων συγγραμικότητας: 
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όπου 
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Τα στοιχεία του εσωτερικού προσανατολισμού κάθε λήψης εκτιμώνται στη συνέχεια μέσω 

επεκτεταμένης φωτογραμμετρικής οπισθοτομίας, μιας ειδικής περίπτωσης αυτοβαθμονόμη- 

σης με τη μέθοδο των δεσμών (bundle adjustment), στην οποία το μοναδιαίο στοιχείο είναι η 

εικόνα. Στη γενική περίπτωση, για κάθε ζεύγος παρατηρήσεων ενός σημείου i στην 

φωτογραφία j, οι γραμμικοποιημένες εξισώσεις παρατήρησης που σχηματίζονται είναι 

(Δερμάνης & Φωτίου, 2003): 

ji ji j ji j ji jib A x A x D y v     (4.18) 

Γενικά, η διάταξη αυτή σχετίζεται τη μέθοδο του διαχωρισμού έτσι ώστε κάθε εξίσωση να 

περιλαμβάνει άγνωστες παραμέτρους ẋ κοινές για όλες τις εξισώσεις (Χο,Υο,Ζο,ω,φ,κ) και 

ιδιαίτερες παραμέτρους ẍi που εμφανίζονται μόνο σε αυτήν (X,Y,Z). Επίσης, όλες 

περιλαμβάνουν τις άγνωστες επιπρόσθετες παραμέτρους y (xo,yo,c,Δx,Δy).  

Στην περίπτωση που εξετάζεται, όπου κάθε εικόνα αναλύεται χωριστά, ο δείκτης j περιττεύει 

και ο αριθμός i εξαρτάται από τον αριθμό των φωτοσταθερών σημείων που έχουν μετρηθεί 

σε κάθε μία. Επίσης, ο δεύτερος όρος των εξισώσεων παρατήρησης της γενικής περίπτωσης 

είναι μηδενικός, καθώς οι συντεταγμένες των φωτοσταθερών θεωρούνται γνωστές. To 

διάνυσμα ẋ περιέχει τις παραμέτρους του εξωτερικού προσανατολισμού και το διάνυσμα y 

τις παραμέτρους του εσωτερικού προσανατολισμού όπως ορίστηκαν παραπάνω 

(xo,yo,c,Κ1,Κ2, P1,P2,ε,λ). Οι πίνακες Ă και D περιέχουν τους συντελεστές των παραμέτρων 

του εξωτερικού και εσωτερικού προσανατολισμού αντίστοιχα. Με βάση τα παραπάνω, η 

λύση της επεκτεταμένης φωτογραμμετρικής οπισθοτομίας γίνεται με επίλυση του 

συστήματος των κανονικών εξισώσεων: 
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4.5 Διαχείριση Αποτελεσμάτων Βαθμονόμησης 

Μετά την ολοκλήρωση της υπολογιστικής διαδικασίας που περιγράφηκε παραπάνω, τα 

αποτελέσματα βαθμονόμησης για τις τριάδες των φωτογραφιών που ελήφθησαν σε κάθε 

θέση του φακού ομαδοποιήθηκαν, ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο παράγοντας της τυχαιότητας 

στην ανάλυση που έπεται, αλλά και να ελεγχθεί η ακρίβεια του φακού στην υλοποίηση της 

θεωρητικά ίδιας κεντρικής προβολής. Σημειώνεται ότι η κάθε μηχανική θέση λήψης 

θεωρείται μοναδική, ασχέτως εάν η υλοποίησή της επαναλαμβάνεται μετά από οποιαδήποτε 

κίνηση του φακού. Η διάρθρωση της παρουσίασης των αποτελεσμάτων επελέγη με σκοπό τη 

διερεύνηση και ανάδειξη των επιπτώσεων κίνησης του φακού στις κρίσιμες παραμέτρους του 

εσωτερικού προσανατολισμού (c,xo,yo), αλλά και την ακρίβεια ορισμού τους στην ουδέτερη 

θέση. Κάθε κατηγορία κίνησης (shift, tilt) εξετάζεται χωριστά και θεωρείται ότι επιδρά στη 

γεωμετρία του φακού ανεξάρτητα των άλλων. Επίσης, ανεξάρτητα κρίνονται και 

αξιολογούνται οι ομάδες φωτογραφιών που ελήφθησαν με διαφορετική εστίαση και σε 

διαφορετικό προσανατολισμό των διευθύνσεων shift και tilt. Στην πρώτη περίπτωση, η 

συστηματική διαφορά στην τιμή της πρωτεύουσας απόστασης είναι προφανώς αναμενόμενη. 

Στην δεύτερη, η αλλαγή των διευθύνσεων κίνησης με στροφή του φακού συνεπάγεται την 

απόκλιση του οπτικού άξονα από την αρχική του πορεία, με συνέπεια τη διαφοροποίηση της 

θέσης του πρωτεύοντος σημείου στην εικόνα. 

Όπως αναφέρθηκε, στο σύνολο της φωτογραφικής διαδικασίας ελήφθησαν 102 εικόνες του 

πεδίου ελέγχου σε τέσσερις ανεξάρτητες φάσεις. Οι κινήσεις του φακού που εξετάστηκαν 

στις φάσεις αυτές παρουσιάζονται παρακάτω (για κάθε θέση κίνησης ελήφθησαν τρεις 

εικόνες). Για κίνηση σε μετατόπιση (shift) ή κλίση (tilt) του φακού αναγράφεται το μέτρο 

κίνησης σε χιλιοστά και μοίρες αντίστοιχα, που αναφέρεται στη θεωρητική κίνηση με βάση 

την κλίμακα του φακού. Όσον αφορά στην περιστροφή του φακού (rotation), αναγράφεται σε 

κάθε θέση κίνησης με βάση τον προσανατολισμό των αξόνων shift και tilt. 

 

 

Πίνακας 2α,β: Συγκεντρωτική παρουσίαση 
εργαστηριακών λήψεων ανά φάση λήψης με αναφορά 
στις θέσεις που εξετάστηκαν υπό συγκεκριμένη 
διεύθυνση tilt και shift 

 

Φάση 

Λήψης 
S T 

R Λήψεις 
S T 

 

3 

- - ↨ ↔ 

30 

- - ↨ ↨ 

- - 

↨ ↔ 
+2.5 - 

2.5 - 

- - 

- - 

↔ ↨ 
+8 - 

8 - 

- - 

4 

- - 

↨ ↔ 

30 

- +3 

- 3 

- - 

- +5 

↔ ↨ - 5 

- - 

- +5 

↨ ↔ - 5 

- - 

 

Φάση 

Λήψης 
S T 

R Λήψεις 
S T 

 

1 

- - 

↨ ↔ 18 

+8 - 

8 - 

- +5 

- 5 

- - 

2 

- - 

↔ ↨ 24 

- +3 

- 3 

+12 - 

12 - 

- +8.5 

- 8.5 

- - 
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Το πρώτο μέρος της ανάλυσης των αποτελεσμάτων στοχεύει στον προσδιορισμό των 

στοιχείων βαθμονόμησης στην ουδέτερη θέση κίνησης, λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των 

λήψεων που πραγματοποιήθηκαν. Σκοπός είναι η διερεύνηση της επίδρασης των ποικίλων 

κινήσεων του φακού στα στοιχεία εσωτερικού προσανατολισμού και, ουσιαστικά, η ακρίβεια 

με την οποία αυτά μπορεί να οριστούν για την ουδέτερη θέση. Ειδικότερα, τα στοιχεία που 

εξετάζονται πρώτα είναι η πρωτεύουσα απόσταση και η θέση του πρωτεύοντος σημείου. Στη 

συνέχεια παρατίθενται τα αποτελέσματα για την ακτινική και έκκεντρη διαστροφή των 

φακών σε όλες τις θέσεις κίνησης (§4.7). Επίσης, αναφέρεται η διαφοροποίηση των αφινικών 

παραμορφώσεων του εικονοστοιχείου, παρότι δεν σχετίζονται με την εσωτερική ακρίβεια του 

φακού (§4.8). 

4.6 Βαθμονόμηση Ουδέτερης Θέσης 

4.6.1 Πρωτεύουσα Απόσταση 

Η πρωτεύουσα απόσταση ελέγχεται για τις λήψεις που πραγματοποιήθηκαν με το φακό στην 

ουδέτερη θέση (42 συνολικά) και τα σχετικά αποτελέσματα παρουσιάζονται σε τέσσερις 

φάσεις, όσες και οι φάσεις πραγματοποίησης του εργαστηρίου φωτογράφησης. Οι μέσες 

τιμές είναι προφανώς πλήρως ασυσχέτιστες μεταξύ τους καθώς αναφέρονται σε διαφορετικές 

τιμές εστίασης του φακού. 

ΦΑΣΗ 1 2 3 4 

mm c1 c2 c3 c4 

Μέση Τιμή 24.261 24.225 24.198 24.344 

Μέση Απόκλιση 0.003 0.003 0.004 0.004 

Μέγιστο Εύρος Τιμών 0.014 0.010 0.018 0.020 

Aριθμός Λήψεων 6 6 18 12 

Πίνακας 3:Βαθμονομημένες τιμές της σταθεράς του φακού στην ουδέτερη θέση ανά φάση λήψης 

Η μέση απόκλιση των τιμών αποκαλύπτει ανεξαρτησία της πρωτεύουσας απόστασης από τον 

αριθμό των λήψεων και την, μικρή έστω, διαφορά εστίασης και, ως μέτρο ακρίβειας 

προσδιορισμού της πρωτεύουσας απόστασης κρίνεται αρκετά ικανοποιητική για όλες τις 

φάσεις φωτογράφησης (~0.5pixel). Ως εκ τούτου, η πρωτεύουσα απόσταση μπορεί να 

προσδιοριστεί με υψηλή ακρίβεια ανεξάρτητα από οποιαδήποτε κίνηση του φακού, για 

σταθερή φυσικά εστίαση. Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τις τέσσερις φάσεις φωτογράφησης 

για τις οποίες υπολογίστηκαν οι παραπάνω τιμές, έγινε εκτεταμένη κίνηση και δοκιμή του 

φακού για διάφορες θέσεις μετατόπισης και κλίσης αυτού ως προς το προβολικό επίπεδο. 

Ειδικά στις δύο τελευταίες φάσεις, πραγματοποιήθηκε και στροφή του φακού περί το 

μηχανικό του άξονα που ενδεχομένως συνδέεται με την παρατηρούμενη αύξηση της μέσης 

απόκλισης και της διασποράς στην τιμή της πρωτεύουσας απόστασης. Γενικά, το εύρος τιμών 

που λαμβάνει η σταθερά κυμαίνεται σε λογικά επίπεδα και διαφοροποιείται ελαφρώς 

ανάλογα με την φάση μέτρησης (1.5 έως 3 pixel). 

4.6.2 Πρωτεύον Σημείο 

Ο έλεγχος της θέσης του πρωτεύοντος σημείου γίνεται, όπως και παραπάνω, για τις λήψεις 

που αναφέρονται στην ουδέτερη θέση του φακού. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή, ο κρίσιμος 

παράγοντας ταξινόμησης των αποτελεσμάτων δεν αφορά στις διαφορετικές φάσεις 

φωτογράφησης (διαφορετικές τιμές εστίασης), αλλά στον προσανατολισμό των αξόνων shift 

και tilt. Ο προσανατολισμός αυτός εξαρτάται από τη θέση περιστροφής του φακού και, όταν 

μεταβάλλεται, αναμένεται να σχετίζεται με μία συστηματική μετατόπιση του πρωτεύοντος 

σημείου στο επίπεδο προβολής. 
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Έτσι, με βάση τις λήψεις που πραγματοποιήθηκαν και παρουσιάστηκαν σε παραπάνω πίνακα, 

οι κατηγορίες ανάλυσης που προκύπτουν για το σύνολο της φωτογραφικής διαδικασίας είναι: 

α. Shift κατά την οριζόντιο διεύθυνση (↔) / tilt κατά την κατακόρυφο διεύθυνση (↨) 

β. Shift κατά την κατακόρυφο διεύθυνση (↨) / tilt κατά την οριζόντιο διεύθυνση (↔) 

γ. Shift κατά την κατακόρυφο διεύθυνση (↨) / tilt κατά την κατακόρυφο διεύθυνση (↨) 

Θεωρώντας ότι η θέση (α) είναι η αρχική θέση προ περιστροφής, η θέση (β) προκύπτει με 

δεξιόστροφη περιστροφή κατά 90 μοίρες του κύριου μηχανισμού περιστροφής του φακού. Η 

επαναφορά στην θέση (α) γίνεται αντίστοιχα με ισόποση αριστερόστροφη περιστροφή του 

ίδιου μηχανισμού. Η θέση (γ) προκύπτει από τη θέση (β) με δεξιόστροφη περιστροφή κατά 

90 μοίρες του δευτερεύοντα μηχανισμού, με βάση τον οποίο ο προσανατολισμός του άξονα 

tilt αλλάζει εν σχέσει με του shift ο οποίος παραμένει σταθερός. Προφανώς, η θέση (γ) 

μπορεί να προκύψει από τη θέση (α) ως συνδυασμός δεξιόστροφων περιστροφών και των δύο 

μηχανισμών κατά 90 μοίρες. 

 

Εικόνα 25: Αναπαράσταση του προσανατολισμού και της σχετικής θέσης των αξόνων shift και tilt ως δηλωτική της 
θέσης περιστροφής (rotation) του φακού 

Με βάση τα παραπάνω, υπολογίζονται οι συντεταγμένες του πρωτεύοντος σημείου στην 

ουδέτερη θέση λήψης για κάθε προσανατολισμό των αξόνων που εξετάστηκε. Η εναλλαγή 

των προσανατολισμών shift και tilt αναδεικνύει την επίδραση κάθε υλοποιούμενης 

περιστροφής στη θέση του πρωτεύοντος σημείου. 

ΘΕΣΗ α β γ 

mm xο yο xο yο xο yο 

Μέση Τιμή 17.892 12.268 17.567 11.831 18.320 11.889 

Μέση Απόκλιση 0.040 0.010 0.047 0.030 0.009 0.010 

Μέγιστο Εύρος Τιμών 0.147 0.040 0.125 0.138 0.024 0.026 

Aριθμός Λήψεων 21 18 3 

Πίνακας 4: Βαθμονομημένες τιμές του πρωτεύοντος σημείο για την ουδέτερη κίνηση του φακού ανά θέση 
προσανατολισμού των αξόνων shift και tilt 

Όπως φαίνεται στον πίνακα, η περιστροφή του φακού έχει σαφή επίπτωση στη θέση του 

πρωτεύοντος σημείου επιβεβαιώνοντας την αναμενόμενη απόκλιση του οπτικού άξονα από 

τον άξονα μηχανικής ισορροπίας του φακού. Στις θέσεις (α) και (β), οι συντεταγμένες του 

πρωτεύοντος σημείου προσδιορίζονται ικανοποιητικά λαμβάνοντας υπόψη ότι η αβεβαιότητα 

που προκύπτει περιλαμβάνει τις επιδράσεις περιστροφής, αλλά και όλων των άλλων πιθανών 

κινήσεων του φακού που ελέγχθηκαν. Στη θέση (γ), η θέση του πρωτεύοντος σημείου έχει 

υπολογιστεί με μεγάλη ακρίβεια, αλλά μικρή αξιοπιστία καθώς ελέγχθηκε άπαξ.  
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Με βάση την αλληλουχία των στροφών και τον παραπάνω πίνακα, προκύπτει ότι η 

περιστροφή με τον πρωτεύοντα μηχανισμό επιφέρει μεταβολή περίπου 300μm (47 pixel) στη 

θέση του πρωτεύοντος σημείου κατά x και 400μm (63 pixel) κατά y. H περιστροφή με τον 

δευτερεύοντα μηχανισμό, κατά την οποία μεταβάλλεται μόνο η διεύθυνση tilt, προκαλεί 

σημαντική μεταβολή 750μm (117 pixel) κατά τον άξονα x και σαφώς μικρότερη κατά τον y, 

60μm (10 pixel). 

4.7 Διαγράμματα Διαστροφών 

4.7.1 Ακτινική Διαστροφή 

Για τον υπολογισμό της ακτινικής διαστροφής χρησιμοποιήθηκαν οι παράμετροι Κ1 και Κ2, 

όπως υπολογίστηκαν κατά τη βαθμονόμηση ως στοιχεία του εσωτερικού προσανατολισμού. 

Οι διάφορες τιμές ακτινικής διαστροφής υπολογίστηκαν συναρτήσει της απόστασης κάθε 

σημείου από το πρωτεύον σημείο βάσει της σχέσης: 

3 5

1 2( )r r K r K r    (4.21) 

Oι βαθμονομημένες τιμές για τις παραμέτρους Κ1 και Κ2 δεν παρουσίασαν ουσιαστικές 

αποκλίσεις για τις διάφορες θέσεις κίνησης του φακού στο σύνολο της φωτογραφικής 

διαδικασίας. Παρότι είναι λογική η σταθερότητα των παραμέτρων διαστροφής ανεξάρτητα 

των κινήσεων του φακού, με βάση και τα όσα παρατηρήθηκαν σχετικά στο τρίτο κεφάλαιο 

(§3.4.2), τα αποτελέσματα αυτά συγκροτούν μία ισχυρή ένδειξη σταθερότητας του φακού. 

K1×10
-10

 K2×10
-17

 

-6.855
 

2.005 

Πίνακας 5: Βαθμονομημένες τιμές παραμέτρων συμμετρικής ακτινικής διαστροφής για όλες τις θέσεις κίνησης 

Για την ουδέτερη θέση του φακού, η ακτινική διαστροφή θα παραστεί από το πρωτεύον 

σημείο (r=0) έως μέγιστη ακτινική απόσταση (rmax), η οποία στην περίπτωση αυτή 

λαμβάνεται η ημιδιαγώνιος του επιπέδου προβολής δ, θεωρώντας ότι κατά το πρωτεύον 

σημείο βρίσκεται πολύ κοντά στο κέντρο της εικόνας. Η ημιδιαγώνιος για αιθητήρα 

διαστάσεων 36×24 mm παίρνει την τιμή δ≈22mm. H χαρακτηριστική καμπύλη ακτινικής 

διαστροφής για τις τιμές αυτές είναι η εξής: 

 
Εικόνα 26: Καμπύλη ακτινικής διαστροφής για την ουδέτερη θέση του φακού 
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Με μελέτη του διαγράμματος παρατηρείται ότι η ακτινική διαστροφή λαμβάνει αρνητικές 

τιμές με μέγιστη στα άκρα της εικόνας (-0.12mm) και η μορφή της παραμόρφωσης που 

προκαλεί στη φωτογραφία είναι πιθοειδής, όπως άλλωστε υποδηλώνει και το αρνητικό 

πρόσημο της παραμέτρου Κ1 και επιβεβαιώνεται από τη μονοτονία της καμπύλης. 

Δεδομένου ότι, όπως αναφέρθηκε, οι τιμές των βαθμονομημένων παραμέτρων δεν 

μεταβάλλονται ουσιαστικά για το σύνολο των φωτογραφιών, η χαρακτηριστική καμπύλη της 

ακτινικής διαστροφής  σε συνθήκες μετατόπισης (shift) ή κλίσης (tilt) του φακού ως προς το 

επίπεδο προβολής μπορεί να υπολογιστεί με τις παραπάνω τιμές λαμβάνοντας υπόψη την 

εκκεντρότητα του πρωτεύοντος σημείου σε κάθε τέτοια περίπτωση. 

Για τη χάραξη της καμπύλης, η νέα μέγιστη ακτινική απόσταση θα θεωρηθεί η μέγιστη 

απόσταση των άκρων της εικόνας από το πρωτεύον σημείο σε συνθήκες μέγιστης 

μετατόπισης του φακού ως προς το προβολικό επίπεδο. Η εκκεντρότητα του πρωτεύοντος 

σημείου σε κλίση του φακού (tilt) δεν μπορεί να υπολογιστεί, καθώς η κρίσιμη παράμετρος 

της θέσης του κέντρου περιστροφής αγνοείται (§3.4.4, §4.9.2). Ωστόσο, θεωρείται ότι η 

μέγιστη τιμή της δεν θα υπερβαίνει την αντίστοιχη για μετατόπιση του φακού (12 mm), 

καθώς σε μια τέτοια περίπτωση η γεωμετρία της απεικόνισης θα ήταν εξαιρετικά δυσχερής. 

Ως εκ τούτου, η μέγιστη ακτινική απόσταση θα υπολογιστεί για μέγιστη μετατόπιση του 

φακού κατά τη μικρή διάσταση του επιπέδου προβολής. Τότε: 

2 2

max 12 (12 18) 33r mm     

H χαρακτηριστική καμπύλη ακτινικής διαστροφής του φακού, επεκτεταμένη έως τη νέα 

μέγιστη ακτινική απόσταση είναι η εξής: 

 
Εικόνα 27: Καμπύλη ακτινικής διαστροφής στις θέσεις κίνησης του φακού 

H πρώτη παρατήρηση αφορά στη μορφή της καμπύλης. Όπως φαίνεται, η μονοτονία της 

συνάρτησης αλλάζει σε απόσταση περίπου 29mm από το πρωτεύον σημείο και, 

συνακόλουθα, η παραμόρφωση από το σημείο αυτό έως την άκρη της εικόνας γίνεται πλέον 

μηνοειδής. 
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Στην περίπτωση αυτή η ακτινική διαστροφή του φακού καλείται κυματοειδούς τύπου και δεν 

είναι ασυνήθιστη σε ευρυγώνιους retrofocus φακούς, όπως ο εξεταζόμενος. Το φαινόμενο 

αυτό προκύπτει ως απόρροια του σχεδιασμού των φακών αυτών με σκοπό την ανακοπή της 

διαστροφής σε μεγάλες ακτινικές αποστάσεις (Hönlinger & Nasse, 2009). 

Όπως φαίνεται στο διάγραμμα, η μέγιστη τιμή ακτινικής διαστροφής δεν θα είναι στη 

μέγιστη ακτινική απόσταση αλλά σε απόσταση 28-30 mm από το πρωτεύον σημείο όπου η 

καμπύλη ακτινικής διαστροφής λαμβάνει τη μέγιστη (κατ’ απόλυτο) τιμή της, η οποία είναι 

λίγο μεγαλύτερη από 0.16 mm. Στο απώτατο άκρο της εικόνας (r=33mm), η διαστροφή θα 

είναι περίπου 0.14mm. Προφανώς, δεδομένου ότι οι παράμετροι ακτινικής διαστροφής δεν 

μεταβάλλονται στις θέσεις κίνησης του φακού, η ακτινική διαστροφή για κάθε μετατόπιση 

του φακού μπορεί να εκτιμηθεί από το παραπάνω διάγραμμα. 

Ειδικά σε συνθήκες κλίσης του φακού ως προς το επίπεδο προβολής, πρέπει να ληφθεί υπόψη 

η αλλοίωση της ακτινικής διαστροφής του φακού στο επίπεδο της εικόνας, με βάση τα όσα 

έχουν ειπωθεί σχετικά (§3.4.3). Ειδικότερα, η ακτινική διαστροφή καθέτως της κλίσης του 

φακού να εκτιμηθεί με τη βοήθεια του παραπάνω διαγράμματος, δεδομένου ότι η μετατόπιση 

του πρωτεύοντος σημείου είναι, έστω και κατά προσέγγιση, γνωστή. Τότε, η διαστροφή της 

εικόνας κατά τη διεύθυνση κίνησης του φακού μπορεί να υπολογιστεί ως συνάρτηση της 

θεωρητικής γωνίας κλίσης. Εφόσον η  επίδραση της κλίσης του φακού στο πρωτεύον σημείο 

δεν έχει ακόμα εξεταστεί και προκειμένου να εκτιμηθεί η επίπτωση του φαινομένου αυτού 

στην εικόνα, λαμβάνεται η ακραία περίπτωση η μέγιστη γωνία κλίσης του φακού (8.5˚) να 

προκαλεί τη μέγιστη τιμή ακτινικής διαστροφής καθέτως της διεύθυνσης κλίσης η οποία 

μπορεί να παρατηρηθεί στην εικόνα σύμφωνα με το παραπάνω διάγραμμα (-0.16mm). Τότε, 

η αντίστοιχη τιμή ακτινικής διαστροφής κατά τη διεύθυνση κλίσης του φακού θα είναι: 

 max
max' 0.162

r
r mm


    

Ως εκ τούτου, η μέγιστη διαφοροποίηση ακτινικής διαστροφής στην εικόνα, λόγω κλίσης του 

φακού ως προς το επίπεδο προβολής είναι της τάξης των 2μm στη δυσμενέστερη περίπτωση 

που μπορεί θεωρητικά να ισχύει. Συνεπώς, δεν θεωρείται ότι  επηρεάζεται ουσιαστικά η 

ακρίβεια των υπολογισμών και κρίνεται ότι για τις περισσότερες εφαρμογές, η αλλοίωση του 

προτύπου ακτινικής διαστροφής στην εικόνα που περιγράφηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο 

μπορεί να αγνοηθεί. 

4.7.2 Έκκεντρη Διαστροφή 

Κατ’ αντίστοιχο τρόπο με την ακτινική διαστροφή, προσδιορίστηκε η κατανομή της 

έκκεντρης διαστροφής στην εικόνα για τις βαθμονομημένες τιμές των παραμέτρων Ρ1 και Ρ2 

από τη συνάρτηση: 

2 2 1/2 2

1 2( ) ( )p r P P r    (4.22) 

Όπως και στην περίπτωση της ακτινικής διαστροφής, οι παράμετροι της έκκεντρης 

διαστροφής δεν διαφέρουν σημαντικά μεταξύ τους για τις διάφορες θέσεις κίνησης του 

φακού. Ως εκ τούτου, το παραπάνω μοντέλο διαστροφής μπορεί να εκφραστεί για κάθε θέση 

κίνησης του φακού από τις παρακάτω τιμές των παραμέτρων Ρ1, Ρ2: 

P1×10-7
 P2×10

-7
 

2.000
 

2.920 
Πίνακας 6: Βαθμονομημένες τιμές έκκεντρης διαστροφής για όλες τις θέσεις κίνησης 
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H χάραξη της καμπύλης έκκεντρης διαστροφής των φακών έγινε για ακτινικές αποστάσεις (r) 

από μηδέν (πρωτεύον σημείο) έως τη μέγιστη ακτινική απόσταση που υπολογίστηκε 

παραπάνω (rmax). H ασύμμετρη παραμόρφωση κάθε εικόνας μπορεί να προκύψει από το 

παρακάτω διάγραμμα εφόσον είναι γνωστή η θέση του πρωτεύοντος σημείου στο επίπεδο 

προβολής κατά τη λήψη. 

 
Εικόνα 28: Καμπύλη έκκεντρης διαστροφής των φακών για όλες τις θέσεις κίνησης του φακού 

Στο πρωτεύον σημείο, η έκκεντρη διαστροφή είναι μηδενική, ανεξάρτητα από τη θέση αυτού 

στο επίπεδο προβολής. Στα άκρα της εικόνας, όταν ο φακός είναι στην ουδέτερη θέση 

(r=22mm), η έκκεντρη διαστροφή εντοπίζεται μεταξύ των τιμών 0.025 και 0.03 mm και στη 

μέγιστη ακτινική απόσταση από το πρωτεύον σημείο (r=33mm) είναι 0.06 mm. Στην 

ακτινική απόσταση που η ακτινική διαστροφή λαμβάνει τη μέγιστη τιμή της κατά το 

προηγούμενο διάγραμμα (r=29mm), η έκκεντρη διαστροφή είναι περίπου 0.05mm. 

4.8 Αφινικές Παραμορφώσεις 

Οι αφινικές παραμορφώσεις του εικονοστοιχείου προσδιορίστηκαν ως προς το σύστημα 

συντεταγμένων κάθε φωτογραφίας και ελέγχθηκε ο τρόπος διαφοροποίησής τους εν σχέσει 

με τις κινήσεις του φακού. Παρότι η συγκεκριμένη κατηγορία παραμορφώσεων σχετίζεται με 

σφάλματα του αισθητήρα της φωτογραφικής μηχανής, η παρουσίαση τους κρίνεται σκόπιμη 

στο βαθμό που μπορεί να βοηθήσουν στην κατανόηση της διαφοροποίησης της γεωμετρίας 

της φωτογραφικής απεικόνισης κατά την κίνηση του φακού. 

4.8.1 Μη ορθογωνικότητα αξόνων x,y 

H απόκλιση των αξόνων από την ορθογωνικότητα (ε, skew) δεν διαφοροποιείται εν σχέσει με 

την κίνηση του φακού και λαμβάνει τιμές σε βαθμούς (grad) εντός εύρους τιμών (-0.025, 

0.025) για το σύνολο των λήψεων που εξετάστηκαν. Ο μέσος όρος για τις απόλυτες τιμές 

απόκλισης υπολογίστηκε λιγότερο από 0.010. Η ανάλυση αυτή δεν προσφέρει κάποια 

πληροφορία σχετικά με την επίδραση της κίνηση του φακού στη φωτογραφική απεικόνιση, 

εκτός του ότι αυτή δεν επηρεάζει την ορθογωνικότητα των αξόνων x,y, όπως άλλωστε 

αναμένετο. 
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4.8.2 Διαφοροποίηση κλίμακας κατά x και y 

Η διαφορετική κλίμακα κατά τους άξονες x και y (λ, scale) υπολογίστηκε ως ο λόγος των 

κλιμάκων y/x. Μελετώντας τις βαθμονομημένες τιμές της παραμέτρου αυτής διαπιστώνεται 

ότι σε λήψεις στην ουδέτερη θέση του φακού και με μετατόπιση αυτού ως προς το επίπεδο 

προβολής (shift) η κλίμακα παραμένει ουσιαστικά σταθερή. Οι μέσες τιμές που 

υπολογίστηκαν για τις δύο αυτές κατηγορίες κίνησης ήταν: 

 Ουδέτερη Θέση Κίνηση shift 

λ (y/x) 0.99998 0.99980 

Πίνακας 7: Αφινική παραμόρφωση κλίμακας εικονοστοιχείου στην ουδέτερη θέση και στις θέσεις μετατόπισης του 

φακού ως προς το επίπεδο προβολής 

Οι βαθμονομημένες τιμές κλίμακας y/x για λήψεις με κλίση του φακού ως προς το επίπεδο 

προβολής (tilt) διαφέρουν σημαντικά με τις αντίστοιχες για την ουδέτερη θέση, αλλά 

παρουσιάζουν εγγύτητα για τις λήψεις με tilt ίδιου βαθμού. Με βάση τα αναφερόμενα στο 

κεφάλαιο 3 (§3.4.3), η εξέλιξη αυτή φανερώνει μία λογική επίπτωση της κλίσης του φακού 

στη γεωμετρία της φωτογραφικής απεικόνισης. Ειδικότερα, κατά τη διεύθυνση κλίσης του 

φακού (κατά γωνία θ) αναμένεται μετατόπιση του πρωτεύοντος σημείου και αύξηση της 

σταθεράς του φακού (πρωτεύουσας απόστασης της απεικόνισης) c σύμφωνα με τη σχέση 

(3.7): 

'

d

d
   

Αυτό που δεν τονίστηκε στο κεφάλαιο 3 είναι ότι η μεταβολή της σταθεράς κατά τη 

διεύθυνση κλίσης ισοδυναμεί με μεταβολή της κλίμακας της απεικόνισης μόνο κατά τη 

διεύθυνση αυτή. Έτσι, η εικόνα με βάση την διαφοροποίηση στον παράγοντα της κλίμακας 

θα παρουσιάζει διαφορετική μορφή ανάλογα με τη διεύθυνση κλίσης. Ειδικότερα, για κλίση 

του φακού ως προς το επίπεδο προβολής κατά την οριζόντιο διεύθυνση (κατά τον άξονα x), η 

μορφή της εικόνας, λαμβάνοντας υπόψη τη αύξηση κλίμακας κατά τη διεύθυνση κίνησης, 

πριν και μετά την κίνηση θα είναι η ακόλουθη: 

 
Εικόνα 29: Επίδραση της παραμόρφωσης κλίμακας στην εικόνα για κλίση του φακού κατά την οριζόντιο διεύθυνση 

Με βάση τα παραπάνω, ο λόγος των κλιμάκων y/x θα πρέπει να ισούται με το συνημίτονο 

της γωνίας κλίσης του φακού ως προς το επίπεδο προβολής. Προφανώς, αυτό ισχύει για 

κλίση κατά την οριζόντιο διεύθυνση του προβολικού επιπέδου, καθώς για κίνηση κατά την 

κατακόρυφο διεύθυνση (κατά τον άξονα y), ο λόγος που θα επαληθεύει τη σχέση θα είναι ο 

αντίστροφος. H υπό γωνία κίνηση του φακού κατά την οριζόντιο διεύθυνση, θα προκαλέσει 

στην εικόνα ανάλογη διαφοροποίηση κλίμακας: 
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Εικόνα 30: Επίδραση της παραμόρφωσης κλίμακας στην εικόνα για κλίση του φακού κατά την κατακόρυφο 

διεύθυνση 

Η ορθότητα της παραπάνω θεώρησης ελέγχεται στη συνέχεια με βάση τις τιμές κλιμάκων 

που προσδιορίστηκαν κατά τη βαθμονόμηση για τις διάφορες γωνίες κλίσης του φακού ως 

προς το προβολικό επίπεδο κατά την οριζόντιο και την κατακόρυφο διεύθυνση. Τα 

αποτελέσματα για κλίση του φακού κατά την οριζόντιο διεύθυνση, θεωρώντας όλες τις 

γωνίες σε μοίρες ήταν: 

tilt ↔ 3 +3 5 +5 

λ 0.99875 0.99855 0.99655 0.99650 

θ=τοξσυν(λ) 2.865 3.086 4.761 4.795 

Πίνακας 8: Υπολογισμός γωνίας κλίσης βάσει της παραμέτρου παραμόρφωσης κλίμακας κατά την οριζόντιο 
διεύθυνση για τις διάφορες γωνίες κλίσης που εξετάστηκαν 

Ομοίως, για κλίση του φακού κατά την κατακόρυφο διεύθυνση: 

tilt ↨ 3 +3 5 +5 8.5 +8.5 

λ 1.00120 1.00110 1.00325 1.00345 1.01085 1.00955 

θ=τοξσυν(1/λ) 2.806 2.688 4.613 4.753 8.402 7.887 

Πίνακας 9: Υπολογισμός γωνίας κλίσης βάσει της παραμέτρου παραμόρφωσης κλίμακας κατά την κατακόρυφο 
διεύθυνση για τις διάφορες γωνίες κλίσης που εξετάστηκαν 

 

4.9 Βαθμονόμηση σε Κίνηση 

Αντικείμενο ανάλυσης του παρόντος εδαφίου είναι οι εικόνες του πεδίου ελέγχου που 

ελήφθησαν με κίνηση του φακού ως προς το επίπεδο προβολής. Σκοπός είναι η αποτύπωση 

της επίδρασης των κινήσεων αυτών στα στοιχεία εσωτερικού προσανατολισμού των 

σχετικών λήψεων εν συγκρίσει με τις αντίστοιχες που αναφέρονται στην ουδέτερη θέση του 

φακού. Ως σημείο αναφοράς για την αξιολόγηση αυτή χρησιμοποιήθηκαν οι εικόνες που 

ελήφθησαν στην ουδέτερη θέση του φακού πριν και μετά από κάθε κίνηση που εξετάστηκε 

με σκοπό την ανάδειξη της επίδρασης της μηχανικής κίνησης των στοιχείων του φακού στη 

γεωμετρία της εκάστοτε φωτογραφικής απεικόνισης. Επίσης, ελέγχθηκε η διαφοροποίηση 

των στοιχείων του εσωτερικού προσανατολισμού εν σχέσει με τις γενικές τιμές για την 

ουδέτερη θέση, όπως υπολογίστηκαν και παρουσιάστηκαν παραπάνω ανά φάση λήψης (για 

την πρωτεύουσα απόσταση) και θέση λήψης - προσανατολισμό των λειτουργιών shift και tilt 

(για τη θέση του πρωτεύοντος σημείου). Ο έλεγχος αυτός κρίθηκε χρήσιμος για την 

αποτίμηση της ποιότητας του προσδιορισμού των στοιχείων βαθμονόμησης του φακού σε 

κίνηση με βάση τις βαθμονομημένες τιμές για την ουδέτερη θέση και τις βασικές 

μαθηματικές σχέσεις που αναπτύχθηκαν στο κεφάλαιο 3 (§3.4). 
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Εν συνόψει, στα παρακάτω εδάφια περιλαμβάνονται τα αριθμητικά αποτελέσματα 

βαθμονόμησης του φακού σε ποικίλες θέσεις κίνησης, καθώς και η κατάλληλη ανάλυση και 

σύνθεση αυτών με σκοπό την εξαγωγή αξιόπιστων ενδείξεων περί της δυνατότητας 

βαθμονόμησης του φακού σε κίνηση και την ποιότητα αυτής ανάλογα με την εκάστοτε θέση. 

Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων γίνεται με βάση το είδος κίνησης (shift, tilt), τη 

διεύθυνση επί της οποίας αυτή πραγματοποιείται (κατακόρυφο, οριζόντιο) και το μέτρο της 

μετατόπισης ή κλίσης που εξετάστηκε. 

4.9.1 Βαθμονόμηση σε κίνηση shift 

Η κίνηση που εξετάζεται πρώτα είναι η μετατόπιση του φακού παράλληλα προς το επίπεδο 

προβολής. Προ της μελέτης των επιπτώσεων των κινήσεων αυτών στο επίπεδο προβολής και 

κατ’ επέκταση στη γεωμετρία της απεικόνισης, ελέγχεται η καθεαυτή κίνηση του φακού στο 

χώρο ως αποτέλεσμα χρήσης της λειτουργίας shift. Προς πλήρωση του σκοπού αυτού, 

υπολογίζονται οι παράμετροι εξωτερικού προσανατολισμού για διαδοχικές λήψεις στις οποίες 

η φωτογραφική μηχανή διατηρείται σταθερή και η μόνη αλλαγή αφορά στη μετατόπιση του 

φακού ως προς το προβολικό επίπεδο κατά το ίδιο μέτρο εκατέρωθεν της θέσης μηδενικής 

κίνησης (ουδέτερη θέση). Στη θέση αυτή, η θέση του μαθηματικού προβολικού κέντρου της 

απεικόνισης όπως υπολογίστηκε από το πρόγραμμα Calibration ccd ήταν: 

m Χο Υο Ζο 

Ουδέτερη Θέση -22.9798 10.2479 -26.4269 

Πίνακας 10: Θέση του προβολικού κέντρου στην ουδέτερη θέση του φακού για έλεγχο του μηχανισμού παράλληλης 
μετατόπισης 

Οι επόμενες δύο εικόνες ελήφθησαν με το φακό μετατοπισμένο κατά 10mm εκατέρωθεν της 

ουδέτερης θέσης επί της οριζοντίου διεύθυνσης. Το μέτρο της μετατόπισης ορίστηκε επί της 

αντίστοιχης κλίμακας shift του φακού. Τα αποτελέσματα σε μέτρα ήταν: 

Shift ↔ +10 -10 

Xo -22.9895 -22.9697 

Yo 10.2474 10.2474 

Zo -26.4238 -26.4280 

Πίνακας 11: Θέση του προβολικού κέντρου για μετατόπιση του φακού εκατέρωθεν της ουδέτερης θέσης κατά 10mm 

Οι διαφορές των συντεταγμένων εν σχέσει με την ουδέτερη θέση ήταν: 

mm +10 -10 

ΔXo 9.7 -10.1 

ΔYo 0.5 0.5 

ΔZo -3.1 1.1 

Πίνακας 12: Έλεγχος απόκλισης πραγματικής και θεωρητικής μετατόπισης του φακού ως προς το προβολικό κέντρο 

Όπως διαγράφεται από τα στοιχεία του τελευταίου πίνακα, η φυσική κίνηση του φακού στο 

χώρο φαίνεται να ανταποκρίνεται στη μετατόπιση που θεωρητικά επεβλήθη μέσω της 

λειτουργίας shift. Ωστόσο, καταγράφεται ως αξιοσημείωτη η μετατόπιση κατά τον άξονα Ζ 

στην περίπτωση της κίνησης ‘shift +10’. 

Στη συνέχεια, διερευνάται ο αντίκτυπος των παραπάνω κινήσεων στα στοιχεία εσωτερικού 

προσανατολισμού των αντίστοιχων λήψεων. Αρχικά παρατίθενται οι παράμετροι εσωτερικού 

προσανατολισμού στη θέση μηδενικής κίνησης. 
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mm xo yo c 

Ουδέτερη Θέση 17.878 12.271 24.197 

Πίνακας 13: Θέση του πρωτεύοντος σημείου στην ουδέτερη θέση του φακού για έλεγχο του μηχανισμού παράλληλης 
μετατόπισης 

Tα στοιχεία εσωτερικού προσανατολισμού των άλλων λήψεων ήταν (mm): 

Shift ↔ +10 -10 

xo 27.882 7.890 

yo 12.269 12.272 

c 24.206 24.198 

Πίνακας 14: Θέση του πρωτεύοντος σημείου για μετατόπιση του φακού εκατέρωθεν της ουδέτερης θέσης κατά 
10mm 

Οι διαφορές τους εν σχέσει με την ουδέτερη θέση προέκυψαν: 

mm +10 -10 

Δxo 10.004 -9.988 

Δyo -0.002 0.001 

Δc 0.009 0.001 

Πίνακας 15: Έλεγχος απόκλισης πραγματικής και θεωρητικής μετατόπισης του φακού ως προς το πρωτεύον σημείο 

Η μετατόπιση του πρωτεύοντος σημείου πραγματοποιείται κατά το αναμενόμενο μέτρο και 

διεύθυνση και υποδεικνύει υψηλή αξιοπιστία της κλίμακας ορισμού κίνησης του φακού. Η 

μεταβολή της τιμής της πρωτεύουσας απόστασης είναι ιδιαίτερα υψηλή κατά την κίνηση 

‘shift +10’ κατ’ αντιστοιχία με την παρατηρηθείσα μετατόπιση του προβολικού κέντρου κατά 

τη διεύθυνση της λήψης. Το γεγονός αυτό υποδεικνύει πιθανά μία ενδεχόμενη 

κατασκευαστική ατέλεια του φακού που διαταράσσει την θεωρητικά παράλληλη κίνηση 

αυτού ως προς το προβολικό επίπεδο για θετικές τιμές shift, χωρίς φυσικά να αποκλείεται και 

μια αστάθεια του συστήματος στον προσδιορισμό στοιχείων κατά την διεύθυνση της λήψης. 

Με βάση τα παραπάνω και για τη συνέχεια της ανάλυσης, η θεωρητική μετατόπιση του 

φακού μέσω της σχετικής κλίμακας shift μπορεί να θεωρηθεί επαρκώς ακριβής. Επίσης, η 

κίνηση του φακού μπορεί να θεωρηθεί παράλληλη ως προς το επίπεδο προβολής, με  

ενδεχόμενη μία μικρή απόκλιση της παραλληλίας για θετικές τιμές shift στην οριζόντιο 

διεύθυνση. Τα αποτελέσματα βαθμονόμησης του φακού σε διάφορες θέσεις shift 

παρουσιάζονται παρακάτω με βάση τη διεύθυνση μετακίνησης του φακού και το μέτρο της 

θεωρητικής μετατόπισης που κάθε φορά επεβλήθη. 

Kίνηση shift κατά την οριζόντιο διεύθυνση 

Κατ’ αρχάς, ελέγχεται η κίνηση του φακού στη θέση (α) όπως αυτή περιγράφεται παραπάνω, 

δηλαδή με προσανατολισμό shift κατά την οριζόντιο διεύθυνση (↔) και tilt κατά την 

κατακόρυφο (↨). Οι τιμές που εξετάστηκαν στην περίπτωση αυτή ήταν η μετατόπιση του 

φακού κατά 8mm (φάση 3) και 12mm (φάση 2) εκατέρωθεν του άξονα y. H οριζόντιος 

διεύθυνση κίνησης αντιστοιχεί σε κίνηση κατά τον άξονα x του συστήματος της εικόνας. 

Συνεπώς, αναμένεται μεταβολή της x-συνιστώσας του πρωτεύοντος σημείου με μέγεθος ίσο 

με την επιβαλλόμενη μετατόπιση και μη αριθμητική μεταβολή στην y-συνιστώσα και την 

τιμή της εστιακής απόστασης. 
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Shift ↔8mm 

Ο έλεγχος της μετατόπισης κατά (±)8mm, γίνεται ως προς τις γενικές τιμές που έχουν 

υπολογιστεί για την ουδέτερη θέση (θέση α, φάση 3) και ως προς την ουδέτερη θέση του 

φακού όπως αυτή προσδιορίζεται για τις λήψεις αμέσως πριν και μετά την μετακίνηση του 

φακού. Οι τιμές αυτές παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα ως ΙΑ3 και ΙΙΣ8 αντίστοιχα. 

mm xο yο c 

Ια3 17.892 12.268 24.198 

ΙΙΣ8ο 17.846 12.266 24.197 

Πίνακας 16: Τιμές βάσης για τη βαθμονόμηση του φακού στη θέση οριζοντίου μετατόπισης 8mm 

Αξίζει να αναφερθεί ότι αυτή η μέθοδος αξιολόγησης των στοιχείων βαθμονόμησης 

χρησιμοποιήθηκε για όλες τις θέσεις κίνησης του φακού υπολογίζοντας σε κάθε περίπτωση 

τις αντίστοιχες τιμές Ι και ΙΙ. Η συσχέτιση των αποτελεσμάτων της βαθμονόμησης με τις 

τιμές Ι αποτελεί έναν δείκτη της γεωμετρικής σταθερότητας του οπτικού συστήματος και της 

ακρίβειας βαθμονόμησης κάθε θέσης κίνησης του φακού. Η σύγκριση με τις τιμές ΙΙ μπορεί 

να δώσει το μέτρο της μηχανικής ακρίβειας και, κατ’ επέκταση, της αξιοπιστίας της κλίμακας 

μετατόπισης του φακού. Σε αμφότερες τις περιπτώσεις, η αποχή των βαθμονομημένων τιμών 

με βάση τις αναμενόμενες είναι σημαντική ως παράγοντας ακρίβειας στη διαδικασία 

βαθμονόμησης του φακού. 

Οι τιμές βαθμονόμησης που προέκυψαν για οριζόντια μετατόπιση του φακού ως προς το 

επίπεδο προβολής κατά (±)8mm και τα στατιστικά στοιχεία που υπολογίστηκαν για το 

σύνολο των λήψεων (3 λήψεις) σε κάθε θέση, παρουσιάζονται παρακάτω: 

Shift ↔ +8 -8 

mm xο yο c xο yο c 

Μέση Τιμή 25.902 12.246 24.199 9.772 12.264 24.197 

Μέση Απόκλιση 0.012 0.011 0.003 0.019 0.010 0.003 

Πίνακας 17: Βαθμονομημένες τιμές του φακού για οριζόντια μετατόπιση ±8mm 

H μέση απόκλιση των τιμών βαθμονόμησης ανά θέση δείχνει ότι η αποκατάσταση του 

εσωτερικού προσανατολισμού σε σταθερή θέση shift, χωρίς ενδιάμεσες κινήσεις του φακού, 

μπορεί να επιτευχθεί με παρόμοια ακρίβεια εν σχέσει με την ουδέτερη θέση. Ως εκ τούτου, η 

μετρητική ποιότητα της φωτογραφικής απεικόνισης δεν φαίνεται να διαταράσσεται 

ουσιαστικά από την κίνηση του φακού. Κατά τα άλλα, παρατηρείται λίγο μεγαλύτερη 

αβεβαιότητα κατά τη διεύθυνση κίνησης (xο), η οποία δικαιολογείται λόγω της αναμενόμενης 

μηχανικής αστάθειας του φακού κατά την κίνηση. 

Η ουσιαστική αξιολόγηση της βαθμονόμησης του φακού στη θέση αυτή γίνεται παρακάτω, 

όπου αξιοποιούνται οι τιμές βαθμονόμησης των παραμέτρων εσωτερικού προσανατολισμού 

που προέκυψαν (Β) σε συνδυασμό με τις τιμές για την ουδέτερη θέση (Ι,ΙΙ) όπως αυτές 

παρουσιάστηκαν παραπάνω. Ειδικότερα, υπολογίζονται οι διαφορές τους με σκοπό την 

σύγκρισή τους με τις θεωρητικά αναμενόμενες μεταβολές στα στοιχεία εσωτερικού 

προσανατολισμού λόγω της κίνησης του φακού (ΑΔ). 
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Shift ↔ +8 -8 

mm Δxο Δyο Δc Δxο Δyο Δc 

ΒΙ 8.010 -0.022 0.001 -8.120 -0.004 -0.001 

ΒΙΙ 8.056 -0.020 0.002 -8.074 -0.002 0.000 

ΑΔ 8.000 0.000 0.000 -8.000 0.000 0.000 

Πίνακας 18: Αξιολόγηση αποτελεσμάτων βαθμονόμησης για οριζόντια μετατόπιση ±8mm 

Η διαφορά των τιμών βαθμονόμησης με τις τιμές Ι ουσιαστικά υποδεικνύει την ακρίβεια με 

την οποία θα μπορούσε να έχει αποκατασταθεί ο εσωτερικός προσανατολισμός των λήψεων 

με shift (±)8mm, με δεδομένες τις βαθμονομημένες τιμές του φακού για την ουδέτερη θέση 

και ειδικότερα για θέση προσανατολισμού των αξόνων (α) και φάση 3, σύμφωνα με τους 

σχετικούς πίνακες. Με βάση τα παραπάνω αποτελέσματα, ο προσδιορισμός των παραμέτρων 

βαθμονόμησης με τη μέθοδο αυτή κρίνεται ικανοποιητικά ακριβής. 

Οι τιμές διαφοράς ‘ΒΙΙ’ αποτελούν τις απόλυτες μεταβολές των παραμέτρων ως 

αποτέλεσμα μόνο της εξεταζόμενης κίνησης. Γενικά, οι τιμές αυτές υποδεικνύουν την 

ακρίβεια υλοποίησης της επιθυμητής μετακίνησης με χρήση της σχετικής κλίμακας του 

φακού και, επί της ουσίας, χρησιμεύουν ως μέτρο της αξιοπιστίας του συγκεκριμένου 

μηχανικού του τμήματος. Με βάση τις συγκεκριμένες τιμές, ο φακός μπορεί να θεωρηθεί 

μηχανικά ευσταθής και η κλίμακα ορισμού μετατόπισης επαρκώς αξιόπιστη. 

Shift ↔12mm 

Η μετατόπιση κατά 12mm είναι η μέγιστη που μπορεί να πραγματοποιήσει ο φακός. Ο 

έλεγχος των λήψεων για shift 12mm  γίνεται ως προς τις γενικές τιμές (Ια2) που έχουν 

υπολογιστεί για την ουδέτερη θέση (θέση α, φάση 2) και ως προς την ουδέτερη θέση του 

φακού όπως αυτή προσδιορίζεται για τις λήψεις αμέσως πριν και μετά την μετακίνηση του 

φακού (ΙΙΣ12ο). 

mm xο yο c 

Ια2 17.892 12.268 24.225 

ΙΙΣ12ο 17.916 12.274 24.225 

Πίνακας 19: Τιμές βάσης για τη βαθμονόμηση του φακού στη θέση οριζοντίου μετατόπισης 12mm 

Οι τιμές βαθμονόμησης που προέκυψαν για οριζόντια μετατόπιση του φακού ως προς το 

επίπεδο προβολής κατά (±)12mm ήταν: 

Shift ↔ +12 -12 

mm xο yο c xο yο c 

Μέση Τιμή 29.965 12.220 24.241 5.969 12.265 24.227 

Μέση Απόκλιση 0.014 0.010 0.001 0.038 0.002 0.001 

Πίνακας 20: Βαθμονομημένες τιμές του φακού για οριζόντια μετατόπιση ±12mm 

Όπως και στην προηγούμενη περίπτωση μετατόπισης του φακού, η αβεβαιότητα στη θέση 

του πρωτεύοντος σημείου είναι μεγαλύτερη κατά τη διεύθυνση της κίνησης (xo), ειδικά κατά 

τη θετική φορά του οριζόντιου άξονα. Η μη συμμετρική αύξηση της γωνίας θέασης φαίνεται 

ότι βαθμιαία μειώνει την ακρίβεια της φωτογραφικής απεικόνισης, χωρίς όμως να προκαλεί 

υπερβολικές αποκλίσεις στην αποκατάσταση του εσωτερικού προσανατολισμού των 

αντίστοιχων λήψεων. 
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Οι διαφορές των τιμών βαθμονόμησης με τις τιμές για την ουδέτερη θέση όπως αυτές 

ορίστηκαν παραπάνω (Ια2,ΙΙΣ12ο) είναι οι ακόλουθες: 

Shift ↔ +12 -12 

mm Δxο Δyο Δc Δxο Δyο Δc 

ΒΙ 12.073 -0.048 0.016 -11.923 -0.003 0.002 

ΒΙΙ 12.049 -0.054 0.016 -11.947 -0.009 0.002 

ΑΔ 12.000 0.000 0.000 -12.000 0.000 0.000 

Πίνακας 21: Αξιολόγηση αποτελεσμάτων βαθμονόμησης για οριζόντια μετατόπιση ±8mm 

Λαμβάνοντας υπόψη τις αναμενόμενες τιμές κάθε μεταβολής (ΑΔ), παρατηρείται αύξηση 

των αποκλίσεων εν σχέσει με την προηγούμενη περίπτωση, ειδικά κάθετα στην μετατόπιση. 

Επίσης, αξίζει να σημειωθεί η μεγάλη μεταβολή της τιμής της πρωτεύουσας απόστασης στη 

θέση ‘shift +12’. 

Με βάση τα αποτελέσματα που παρουσιάστηκαν παραπάνω, σχεδιάστηκαν δύο διαγράμματα 

με σκοπό τη συγκεντρωτική παρουσίαση των εξαγόμενων παρατηρήσεων βάσει της 

στρατηγικής προσέγγισης της βαθμονόμησης του φακού σε κίνηση, όπως αυτή διαγράφεται 

στην αρχή του παρόντος εδαφίου. Αμφότερα τα διαγράμματα απεικονίζουν τις αποκλίσεις 

των διαφορών (ΒΙ) και (ΒΙΙ) από τις αναμενόμενες μεταβολές των παραμέτρων 

εσωτερικού προσανατολισμού για κάθε θέση λήψης, με βάση τα όσα έχουν ήδη ειπωθεί επ’ 

αυτού. 

Διάγραμμα Ι 

Το διάγραμμα Ι θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί ως διάγραμμα βαθμονόμησης του φακού 

στις θέσεις κίνησης που περιγράφηκαν παραπάνω. Η ανάγνωσή του παρέχει πληροφορία για 

την ακρίβεια με την οποία μπορεί να αποκατασταθεί ο εσωτερικός προσανατολισμός των 

λήψεων σε συνθήκες μετατόπισης του φακού κατά την οριζόντιο διεύθυνση. Ως δεδομένα 

στην περίπτωση αυτή θεωρούνται οι βαθμονομημένες τιμές των παραμέτρων εσωτερικού 

προσανατολισμού για την ουδέτερη θέση και το μέτρο της θεωρητικής μετατόπισης του 

φακού. Η απόκλιση για την ουδέτερη θέση προσδιορίστηκε ως η μέση τιμή των διαφορών 

των τιμών Ι με τις αντίστοιχες ΙΙ όπως παρουσιάζονται παραπάνω. 

 
Εικόνα 31: Διάγραμμα εκτίμησης της ακρίβειας βαθμονόμησης στις θέσεις οριζόντιας μετατόπιση του φακού ως 

προς το επίπεδο προβολής 
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Στο διάστημα αρνητικής μετατόπισης, η πρωτεύουσα απόσταση και η y-συνιστώσα του 

πρωτεύοντος σημείου μπορούν να προσδιορισθούν με μεγάλη ακρίβεια (<1pixel). Αντίθετα, 

η  τιμή της x-συνιστώσας του πρωτεύοντος σημείου παρουσιάζει σημαντική αβεβαιότητα στο 

διάστημα αυτό (≈20pixel). Στο αντιδιαμετρικό τμήμα του διαγράμματος, το πρωτεύον σημείο 

προσδιορίζεται με τρόπο σαφώς συμμετρικότερο ως προς τις δύο διευθύνσεις τόσο για 

μετατόπιση 8mm (≈3pixel) όσο και στη μέγιστη απόσταση από το κέντρο του προβολικού 

επιπέδου (≈9pixel). Στην ίδια θέση παρατηρείται επίσης απότομη αύξηση της απόκλισης 

στον προσδιορισμό της πρωτεύουσας απόστασης (≈3pixel), η οποία θεωρείται ιδιαίτερα 

σημαντική για το συγκεκριμένο μέγεθος. 

Στο σημείο αυτό, θα ήταν σκόπιμο να προταθεί η λήψη πρόσθετων εικόνων με περιστροφή 

περί τον άξονα λήψης σε ίδιες συνθήκες φωτογράφησης, ώστε να διερευνηθεί περαιτέρω η 

μεγάλη παρατηρούμενη αβεβαιότητα στον προσδιορισμό της παραμέτρου xo. Επίσης, αξίζει 

να υπενθυμιστεί η ανάλογη παρατήρηση που καταγράφηκε στην αρχή του παρόντος 

κεφαλαίου περί αδικαιολόγητης απόκλισης του φακού από την αναμενόμενα παράλληλη 

κίνησή του ως προς το επίπεδο προβολής. Η εξήγηση του φαινομένου αυτού, εάν 

αποκλεισθεί η περίπτωση της τυχαιότητας, μπορεί να αποδοθεί σε ατέλεια του φακού ή του 

επιπέδου προβολής (αισθητήρα) της φωτογραφικής μηχανής. Τέλος, σημειώνεται ότι σε 

αμφότερες τις περιπτώσεις που αναφέρονται ο φακός ήταν μετατοπισμένος κατά το θετικό 

διάστημα τιμών (για την εικόνα) και ο προσανατολισμός των αξόνων κίνησης ήταν στη θέση 

(α). 

Διάγραμμα ΙΙ 

Η χάραξη του διαγράμματος ΙΙ έγινε, όπως έχει αναφερθεί, με βάση τις αποκλίσεις των 

διαφορών (ΒΙΙ) από τις αναμενόμενες μεταβολές σε κάθε θέση κίνησης. Οι τιμές ΙΙ, ούσες 

απαλλαγμένες από τις ποικίλες αβεβαιότητες που υπεισέρχονται στον προσδιορισμό των 

γενικών τιμών Ι, είναι δυνατόν να προσδώσουν με μεγαλύτερη ακρίβεια την καθεαυτή 

επίπτωση της μηχανικής κίνησης του φακού στον προσδιορισμό των παραμέτρων 

εσωτερικού προσανατολισμού των αντίστοιχων λήψεων. Η ουδέτερη θέση στην περίπτωση 

αυτή προσδιορίζεται από τις λήψεις πριν και μετά τις κινήσεις του φακού και, συνεπώς, είναι 

ορισμένη με μικρότερη αξιοπιστία. Ως εκ τούτου, το ακόλουθο διάγραμμα δεν παρατίθεται 

ως μέσο αξιολόγησης της ποιότητας της βαθμονόμησης, αλλά ως ένας δείκτης εκτίμησης της 

γεωμετρικής σταθερότητας του φακού και συγκεκριμένα του μηχανισμού μετατόπισής του. 

Οι εκτιμήσεις επίδρασης κάθε κίνησης όπως φαίνονται παρακάτω δεν μπορεί να θεωρηθούν 

απόλυτες. Ωστόσο, δεδομένου ότι η βαθμονόμηση των λήψεων σε όλες τις θέσεις κίνησης 

ολοκληρώθηκε με την ίδια περίπου ακρίβεια, κρίνεται ότι δεν διαταράσσεται ο ποιοτικός 

χαρακτήρας του διαγράμματος. Η επίδραση στην μηδενική θέση κίνησης θεωρείται εκ των 

πραγμάτων μηδέν. 
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Εικόνα 32: Διάγραμμα εκτίμησης της αξιοπιστίας της κλίμακας παράλληλης μετατόπισης του φακού ως προς το 

επίπεδο προβολής 

Παρατηρείται ότι, για τις τιμές της πρωτεύουσας απόστασης και της y-συνιστώσας του 

πρωτεύοντος σημείου, η επίδραση είναι ανάλογη για το σύνολο του διαστήματος τιμών, αν 

και σαφώς μεγαλύτερη για το τμήμα θετικών τιμών. Εκτός αυτού, μπορεί να εκτιμηθεί η 

συνεισφορά της κίνησης του φακού στην αβεβαιότητα προσδιορισμού των παραμέτρων 

βαθμονόμησης όπως αυτή λαμβάνεται από το διάγραμμα Ι. 

Κίνηση shift κατά την κατακόρυφο διεύθυνση 

Ο έλεγχος της μετατόπισης του φακού κατά την κατακόρυφο διεύθυνση γίνεται στη θέση (β) 

δηλαδή με προσανατολισμό shift κατά την κατακόρυφο διεύθυνση (↨) και tilt κατά την 

οριζόντιο (↔). Οι τιμές που εξετάστηκαν στην περίπτωση αυτή ήταν η μετατόπιση του 

φακού κατά 2.5mm (φάση 3) και 5mm (φάση 1) εκατέρωθεν του άξονα x. H κατακόρυφος 

διεύθυνση κίνησης αντιστοιχεί σε κίνηση κατά τον άξονα y του συστήματος της εικόνας. 

Συνεπώς, αναμένεται μεταβολή της y-συνιστώσας του πρωτεύοντος σημείου με μέγεθος ίσο 

με την επιβαλλόμενη μετατόπιση και μη αριθμητική μεταβολή στην x-συνιστώσα και την 

τιμή της εστιακής απόστασης. 

Shift ↕2.5mm 

Ο έλεγχος των λήψεων για shift (±)2.5mm πραγματοποιείται ως προς τις γενικές τιμές που 

έχουν υπολογιστεί για την ουδέτερη θέση (θέση β, φάση 3) και ως προς την ουδέτερη θέση 

του φακού όπως αυτή προσδιορίζεται για τις λήψεις αμέσως πριν και μετά την μετακίνηση 

του φακού. Οι τιμές αυτές παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα ως Ιβ3 και ΙΙΣ2.5κ 

αντίστοιχα. 

mm xο yο c 

Ιβ3 17.567 11.831 24.198 

ΙΙΣ2.5κ 17.521 11.795 24.196 

Πίνακας 22: Τιμές βάσης για τη βαθμονόμηση του φακού στη θέση κατακορύφου μετατόπισης 2.5mm 
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Οι τιμές βαθμονόμησης που προέκυψαν για οριζόντια μετατόπιση του φακού ως προς το 

επίπεδο προβολής κατά (±)2.5mm παρουσιάζονται παρακάτω: 

Shift ↔ +2.5 -2.5 

mm xο yο c xο yο c 

Μέση Τιμή 17.484 14.309 24.205 17.507 9.272 24.199 

Μέση Απόκλιση 0.011 0.009 0.002 0.011 0.006 0.004 

Πίνακας 23: Βαθμονομημένες τιμές του φακού για κατακόρυφο μετατόπιση ±2.5mm 

Οι αποκλίσεις είναι ισορροπημένες για τις δύο αντιδιαμετρικές κινήσεις και σε χαμηλά 

επίπεδα. Η αβεβαιότητα σε κάθε περίπτωση είναι μεγαλύτερη για τη x-συνιστώσα του 

πρωτεύοντος σημείου. Στη συνέχεια, υπολογίζονται οι διαφορές των παραπάνω τιμών 

βαθμονόμησης (Β) με τις τιμές που παρατέθηκαν για την ουδέτερη θέση (Ι,ΙΙ) και 

συγκρίνονται με τις αναμενόμενες μεταβολές για τη θέση κίνησης που εξετάζεται (ΑΔ). 

Shift ↔ +2.5 -2.5 

mm Δxο Δyο Δc Δxο Δyο Δc 

ΒΙ -0.083 2.478 0.007 -0.060 -2.559 0.001 

ΒΙΙ -0.037 2.514 0.009 -0.014 -2.523 0.003 

ΑΔ 0.000 2.500 0.000 0.000 -2.500 0.000 

Πίνακας 24:Αξιολόγηση αποτελεσμάτων βαθμονόμησης για κατακόρυφο μετατόπιση  ±2.5mm 

Εκτός από την αναμενόμενη μεγαλύτερη απόκλιση για τις τιμές Ι εν σχέσει με τις τιμές ΙΙ, 

αξίζει να σημειωθεί η αυξημένη απόκλιση της πρωτεύουσας απόστασης από την 

αναμενόμενη μεταβολή της στην περίπτωση της κίνησης του φακού στο θετικό διάστημα 

τιμών (για την εικόνα). 

Shift ↕5mm 

Ο έλεγχος των λήψεων για shift (±)5mm γίνεται ως προς τις γενικές τιμές που έχουν 

υπολογιστεί για την ουδέτερη θέση (θέση β, φάση 1) και ως προς την ουδέτερη θέση του 

φακού όπως αυτή προσδιορίζεται για τις λήψεις αμέσως πριν και μετά την μετακίνηση του 

φακού. Οι τιμές αυτές παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα ως Ιβ1 και ΙΙΣ5κ αντίστοιχα. 

mm xο yο c 

Ιβ1 17.567 11.831 24.261 

ΙΙΣ5κ 17.604 11.840 24.261 

Πίνακας 25: Τιμές βάσης για τη βαθμονόμηση του φακού στη θέση κατακορύφου μετατόπισης 5mm 

Οι τιμές βαθμονόμησης για κατακόρυφο μετατόπιση του φακού ως προς το επίπεδο 

προβολής κατά (±)5mm παρουσιάζονται παρακάτω: 

Shift ↔ +5 -5 

mm xο yο c xο yο c 

Μέση Τιμή 17.638 16.692 24.255 17.674 6.797 24.257 

Μέση Απόκλιση 0.005 0.005 0.005 0.031 0.060 0.004 

Πίνακας 26: Βαθμονομημένες τιμές του φακού για κατακόρυφο μετατόπιση ±5mm 
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Είναι σαφής η μεγάλη αβεβαιότητα στον προσδιορισμό του πρωτεύοντος σημείου, ειδικά 

κατά τη διεύθυνση της κίνησης (yo) στο διάστημα αρνητικών τιμών μετατόπισης του φακού 

(για την εικόνα), χωρίς να είναι δυνατόν να επεξηγηθεί στο σημείο αυτό. Οι υπόλοιπες 

παράμετροι προσδιορίζονται με ικανοποιητική ακρίβεια. Στη συνέχεια, υπολογίζονται οι 

διαφορές των παραπάνω τιμών βαθμονόμησης (Β) με τις τιμές που παρατέθηκαν για την 

ουδέτερη θέση (Ι,ΙΙ) και συγκρίνονται με τις αναμενόμενες μεταβολές για τη θέση κίνησης 

που εξετάζεται (ΑΔ). 

Shift ↔ +5 -5 

mm Δxο Δyο Δc Δxο Δyο Δc 

ΒΙ 0.071 4.861 -0.006 0.107 -5.034 -0.004 

ΒΙΙ 0.034 4.852 -0.006 0.070 -5.043 -0.004 

ΑΔ 0.000 5.000 0.000 0.000 -5.000 0.000 

Πίνακας 27: Αξιολόγηση αποτελεσμάτων βαθμονόμησης για κατακόρυφο μετατόπιση ±5mm 

Στην περίπτωση αυτή, η απόκλιση της y-συνιστώσας του πρωτεύοντος σημείου από την 

αναμενόμενη μεταβολή είναι μικρότερη για τις τιμές Ι απ’ό,τι για τις τιμές ΙΙ. Όπως και στην 

εξέταση της μετατόπισης του φακού κατά την οριζόντιο διεύθυνση, με βάση τις παραπάνω 

τιμές σχεδιάστηκαν δύο διαγράμματα (Ι,ΙΙ) με σκοπό την αποτίμηση της βαθμονόμησης στις 

θέσεις που εξετάστηκαν στην προκειμένη περίπτωση (Ι) και την καταγραφή της επίδρασης 

των σχετικών κινήσεων του φακού στις παραμέτρους βαθμονόμησης που προσδιορίστηκαν. 

Διάγραμμα Ι 

 
Εικόνα 33: Διάγραμμα εκτίμησης της ακρίβειας βαθμονόμησης στις θέσεις κατακόρυφης μετατόπιση του φακού ως 

προς το επίπεδο προβολής 
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Διάγραμμα ΙΙ

 

Εικόνα 34: Διάγραμμα εκτίμησης της αξιοπιστίας της κλίμακας κατακόρυφης μετατόπισης του φακού ως προς το 
επίπεδο προβολής 

 

4.9.2 Βαθμονόμηση σε κίνηση tilt 

Η κλίση του φακού ως προς το επίπεδο προβολής επιφέρει, όπως έχει περιγραφεί εκτενώς,  

ουσιαστικές διαφοροποιήσεις στη γεωμετρία της φωτογραφικής απεικόνισης με μετατόπιση 

του κέντρου συμμετρίας της (πρωτεύον σημείο) και διαφοροποίηση της κλίμακάς της κατά 

διεύθυνση (πρωτεύουσα απόσταση). Όπως και στην περίπτωση της παράλληλης μετατόπισης 

του συστήματος των φακών ως προς το προβολικό επίπεδο (shift), στόχος  της διαδικασίας 

βαθμονόμησης είναι η καταγραφή των διαφοροποιήσεων αυτών μέσω των στοιχείων 

εσωτερικού προσανατολισμού των λήψεων που πραγματοποιήθηκαν. 

Στην περίπτωση κλίσης του φακού ως προς το επίπεδο προβολής, το αρχικό δεδομένο είναι η 

θεωρητική γωνία κλίσης με βάση την οποία μπορεί να εκτιμηθεί η νέα τιμή πρωτεύουσας 

απόστασης (§), δηλαδή, σύμφωνα με τα όσα παρατηρήθηκαν παραπάνω, η τιμή της κλίμακας 

της εικόνας κατά τη διεύθυνση της κλίσης. Για την εκτίμηση της μετατόπισης του 

πρωτεύοντος σημείου εν σχέσει με την ουδέτερη θέση απαραίτητος είναι ο, έστω και 

προσεγγιστικός, ορισμός της θέσης του κέντρου περιστροφής του φακού ως προς το 

προβολικό επίπεδο. Στη συνέχεια, βάσει της γεωμετρικής ερμηνείας που έχει διατυπωθεί για 

τη λειτουργία tilt, επιχειρείται ένας αδρομερής αριθμητικός υπολογισμός κρίσιμων μεγεθών 

της ειδικής αυτής περίπτωσης φωτογραφικής απεικόνισης για τον υπό εξέταση αρχιτεκτονικό 

φακό, όπως αυτά ορίστηκαν και περιγράφηκαν γενικά στο κεφάλαιο 3 (§3.4.3). 

Στην πράξη, η λειτουργία tilt προκαλεί την απόκλιση του φακού από τον αρχικά κατακόρυφο 

οπτικό άξονα με αποτέλεσμα τη μετατόπιση του πρωτεύοντος σημείου στο επίπεδο προβολής 

και την αύξηση της τιμής της πρωτεύουσας απόστασης κατά τη διεύθυνση της κίνησης. Η 

αλλαγή στη γεωμετρία της φωτογραφικής απεικόνισης μπορεί να ανιχνευθεί στη μεταβολή 

της θέσης του εσωτερικού προοπτικού κέντρου του φακού κατά τη διεύθυνση κίνησης. 

0 

0,01 

0,02 

0,03 

0,04 

0,05 

0,06 

0,07 

0,08 

-6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 

Ε
Π
ΙΔ
Ρ
Α
Σ
Η
 Κ
ΙΝ
Η
Σ
Η
Σ

 
ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΞΟΝΑ y (mm) 

Xo 

Yo 

C 



 

59 
 

Η μετατόπιση του προβολικού κέντρου (Π) για γωνία κλίσης του φακού θ θα συμβολίζεται 

με Jθ. Μετά την κλίση, ο κεκλιμένος οπτικός άξονας τέμνει σε κάποιο σημείο την ευθεία που 

αντιστοιχεί στον κατακόρυφο οπτικό άξονα, όπως αυτός ορίζεται στην ουδέτερη θέση, σε 

γωνία θ, όση και η γωνία κλίσης που επεβλήθη. Το σημείο τομής είναι το κέντρο μηχανικής 

περιστροφής (Κ) του συστήματος των φακών και θα θεωρείται σταθερό για κάθε λήψη. 

Προεκτεινόμενοι οι δύο οπτικοί άξονες τέμνουν το προβολικό επίπεδο στο πρωτεύον σημείο 

που αντιστοιχεί σε κάθε θέση λήψης (Σ,Σ’). Η μετατόπιση του πρωτεύοντος σημείου ως 

αποτέλεσμα της κλίσης του φακού αντιστοιχεί στην απόσταση των δύο αυτών σημείων και 

θα συμβολίζεται με jθ. 

 

Εικόνα 35: Η κλίση του φακού κατά γωνία θ ως προς το κέντρο περιστροφής (Κ) 

Κατά το παραπάνω σχήμα, το μήκος d περιγράφει την απόσταση μεταξύ του προβολικού 

κέντρου του φακού και του κέντρου μηχανικής περιστροφής θεωρώντας, κατά σύμβαση, ότι 

αυτό βρίσκεται επί του κατακόρυφου οπτικού άξονα (δηλαδή ότι ο οπτικός και ο μηχανικός 

άξονας του φακού ταυτίζονται). Η ασάφεια στον προσδιορισμό του προβολικού κέντρου 

καθιστά την απόσταση αυτή δυνητικά μεταβλητή ανάλογα με την εστίαση και την τιμή 

διαφράγματος κάθε λήψης. Αντίθετα, τo μήκος h μπορεί να θεωρηθεί σχετικά σταθερό, 

καθώς δεν σχετίζεται με την κάθε λήψη και αφορά αποκλειστικά την σχέση του προβολικού 

επιπέδου (φωτογραφική μηχανή) με το αναφερόμενο ως μηχανικό κέντρο περιστροφής του 

φακού. Αυτά τα μήκη είναι δυνατόν να υπολογιστούν βάσει της παραπάνω διάταξης ως εξής: 

J
d 


  (4.23) 

 

j
h 


  (4.24) 

 

Προφανώς, εάν ο φακός δεν ήταν σχεδιασμού retrofocus, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τα 

οπτικά του μεγέθη (§4.2.2), η πρωτεύουσα απόσταση στην ουδέτερη θέση θα ήταν: 

c h d   (4.25) 

 

Ωστόσο, στην προκειμένη περίπτωση, το μήκος (h+d) δεν αντιπροσωπεύει την πρωτεύουσα 

απόσταση της απεικόνισης. Για τον υπολογισμό της θα πρέπει να θεωρηθεί ένα νέο μήκος, η 

ισοδύναμη απόσταση κέντρου περιστροφής και εσωτερικού προοπτικού κέντρου (do), η 

οποία είναι ανάλογη της d, αλλά δεν αντιστοιχεί στα φυσικά μεγέθη του φακού. Η 

πραγματική πρωτεύουσα απόσταση της απεικόνισης στην ουδέτερη θέση θα είναι τότε: 

oc h d   (4.26) 
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Αντίστοιχα, για λήψεις με κλίση γωνίας θ του φακού ως προς το επίπεδο προβολής κατά 

ορισμένη διεύθυνση, η πρωτεύουσα απόσταση της απεικόνισης κατά τη διεύθυνση αυτή, για 

σταθερή εστίαση και ίδια τιμή διαφράγματος, θα είναι: 

oc h d    (4.27) 

 

Η σχέση που συνδέει τις δύο αυτές τιμές και έχει αναφερθεί πολλάκις είναι η απλή 

τριγωνομετρική σχέση (3.7): 

c

c
   

Η απόσταση h, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, θεωρείται σταθερή ενώ η do μεταβάλλεται 

κατά τρόπο ανάλογο με την απόσταση d και μπορεί να πάρει θετικές και αρνητικές τιμές στις 

παραπάνω σχέσεις ανάλογα με το κατασκευαστικό πρότυπο του φακού και, ειδικότερα, τη 

θέση του προβολικού κέντρου. Στην περίπτωση που εξετάζεται, η συμμετρία των μηχανικών 

στοιχείων κίνησης του φακού εξασφαλίζουν τη γενικότητα της ισχύος των παραπάνω για 

κάθε πιθανή διεύθυνση κίνησης και γωνία κλίσης. 

Στη συνέχεια, εκτιμώνται τα μεγέθη που ορίστηκαν παραπάνω για διαδοχικές λήψεις στις 

οποίες η φωτογραφική μηχανή διατηρείται σταθερή και ως μόνη αλλαγή λαμβάνεται η κλίση 

του φακού. Η δοκιμή αυτή γίνεται για κλίση κατά την κατακόρυφο διεύθυνση (κατά τον 

άξονα y) κατά 5 μοίρες εκατέρωθεν της αντίστοιχης ουδέτερης θέσης του (Ο) 

εξασφαλίζοντας σταθερή εστίαση και σταθερή τιμή διαφράγματος για όλες τις λήψεις (f/11). 

Στον παρακάτω πίνακα υπολογίζεται η μετατόπιση που επιφέρει η κλίση του φακού στη θέση 

του προβολικού επιπέδου, συμβολίζοντας τις τιμές ουδέτερης θέσης ως (1) και τις τιμές 

κίνησης ως (2): 

Tilt ↕ +5 -5 

m Χο Υο Ζο Χο Υο Ζο 

(1) -20.6808 10.2438 -25.2452 -20.6719 10.2390 -25.6049 

(2) -20.6809 10.2516 -25.2457 -20.6716 10.2312 -25.6047 

(21) -0.0001 0.0078 -0.0005 0.0003 -0.0078 0.0002 

Πίνακας 28: Θέση του προβολικού κέντρου στην ουδέτερη θέση του φακού και στη θέση κλίσης 5˚ εκατέρωθεν της 
ουδέτερης θέσης για έλεγχο του μηχανισμού κλίσης 

Προκύπτει ότι η κλίση του φακού κατά 5 μοίρες σε κατακόρυφη διεύθυνση προκαλεί 

μετατόπιση του προβολικού κέντρου της απεικόνισης κατά 7.8 χιλιοστά  στη διεύθυνση αυτή 

(J5). Άρα, στην περίπτωση αυτή το μήκος d θα είναι: 

5 89
5

J
d mm


   

Για την εκτίμηση της απόστασης h θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι παράμετροι του 

εσωτερικού προσανατολισμού των παραπάνω λήψεων, ώστε να εκτιμηθεί η μετατόπιση που 

επιφέρει η κλίση του φακού στη θέση του πρωτεύοντος σημείου (j5). 
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Tilt ↕ +5 -5 

mm x y x y 

(1) 17.952 12.272 17.929 12.261 

(2) 17.952 13.735 17.946 10.730 

(21) 0.000 1.463 0.017 -1.531 

Πίνακας 29: Θέση του πρωτεύοντος σημείου στη θέση κλίσης 5˚ εκατέρωθεν της ουδέτερης θέσης για έλεγχο του 
μηχανισμού κλίσης 

Για ακρίβεια αντίστοιχη με την ακρίβεια προσδιορισμού της θέσης του προβολικού κέντρου 

και της απόστασης d (δύο σημαντικών ψηφίων), η μετατόπιση του πρωτεύοντος σημείου 

λαμβάνεται 1.5mm. Η απόσταση του κέντρου περιστροφής του φακού από το προβολικό 

επίπεδο θα είναι στην περίπτωση αυτή: 

5 17
5

j
h mm


   

Mε την ίδια ακρίβεια μπορεί να προσδιοριστεί το ισοδύναμο μήκος do, χρησιμοποιώντας για 

τη σταθερά c την ονομαστική της τιμή (c=24mm): 

7od c h mm    

Εν συνεχεία, με βάση τις τιμές αυτές υπολογίζεται η μετατόπιση του πρωτεύοντος σημείου 

στην εικόνα λόγω κλίσης του φακού ως προς τη θέση του πρωτεύοντος σημείου στην 

ουδέτερη θέση. Παρουσιάζονται τα αποτελέσματα στο εύρος της διαθέσιμης κίνησης (0˚ έως 

8.5˚), αρχικά για ακέραιες τιμές γωνιών κλίσης (tilt) και ακολούθως για τις υπόλοιπες τιμές 

που είναι δυνατόν να επιτευχθούν βάσει της θεωρητικής ακρίβειας της κλίμακας του φακού 

(0.5˚). Οι έντονα επισημασμένες τιμές αναφέρονται στις θέσεις tilt του φακού που 

ελέγχθηκαν κατά τη βαθμονόμηση. 

 

tilt (˚) 1 2 3 4 5 6 7 8 

jθ (mm) 0.3 0.6 0.9 1.2 1.5 1.8 2.1 2.4 

 

tilt (˚) 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5 7.5 8.5 

jθ (mm) 0.1 0.4 0.7 1.0 1.3 1.6 1.9 2.2 2.5 

Πίνακας 30: Προσεγγιστικές τιμές μετατόπισης του πρωτεύοντος σημείου (jθ) λόγω κλίσης του φακού ως προς το 
επίπεδο προβολής 

 

Κίνηση tilt κατά την οριζόντιο διεύθυνση 

Κατ’ αρχάς, ελέγχεται η κίνηση του φακού στη θέση (β), δηλαδή με προσανατολισμό shift 

κατά την κατακόρυφο διεύθυνση (↨) και tilt κατά την οριζόντιο (↔). Οι κινήσεις που 

εξετάστηκαν στην περίπτωση αυτή ήταν η κλίση του φακού κατά (±)3˚ και (±)5˚ εκατέρωθεν 

του άξονα y (φάση 4). Η κλίση του φακού κατά την οριζόντιο διεύθυνση αντιστοιχεί σε 

κλίση κατά τον άξονα x του συστήματος της εικόνας. Συνεπώς, αναμένεται μεταβολή της x-

συνιστώσας του πρωτεύοντος σημείου με μέγεθος ανάλογο με την εκάστοτε γωνία κλίσης και 

μη αριθμητική μεταβολή στην y-συνιστώσα. 
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Ειδικότερα, η αναμενόμενη μετατόπιση του πρωτεύοντος σημείου εν σχέσει με την ουδέτερη 

θέση για κλίση του φακού κατά γωνία θ είναι: 

0

o

o

x j

y

 

 
 

Αντίστοιχα, η μεταβολή της πρωτεύουσας απόστασης ως προς την ουδέτερη θέση θα είναι: 

3.7 1
( 1)

c
c c c c c c 

 
           

Ως τιμή πρωτεύουσας απόστασης στην ουδέτερη θέση (c) χρησιμοποιείται η βαθμονομημένη 

τιμή για την αντίστοιχη θέση και φάση λήψης όπως έχει προσδιοριστεί κατά τη βαθμονόμηση 

του φακού στην ουδέτερη θέση. Για τις γωνίες κλίσης που ελέγχθησαν κατά την οριζόντιο 

διεύθυνση, ο όρος τθ λαμβάνει τις ακόλουθες τιμές: 

tilt (˚) 3 5 

τθ 0.0014 0.0038 

 

Tilt ↔ 3˚ 

Ο έλεγχος της κλίσης του φακού κατά (±)3˚ γίνεται ως προς τις γενικές τιμές που έχουν 

υπολογιστεί για την ουδέτερη θέση (θέση β, φάση 4) και ως προς την ουδέτερη θέση του 

φακού όπως αυτή προσδιορίζεται από τις λήψεις αμέσως πριν και μετά τη μετακίνηση του 

φακού. Οι τιμές αυτές παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα ως Ιβ4 και ΙΙΤ3ο αντίστοιχα. 

mm xο yο c 

Ιβ4 17.567 11.831 24.344 

ΙΙΤ3ο 17.631 11.863 24.346 

Πίνακας 31: Τιμές βάσης για τη βαθμονόμηση του φακού στη θέση οριζοντίου κλίσης 3˚ 

Οι τιμές βαθμονόμησης που προέκυψαν για κλίση του φακού (±)3˚ κατά την οριζόντιο 

διεύθυνση ήταν οι εξής: 

Τilt ↔ +3 -3 

mm xο yο c xο yο c 

Μέση Τιμή 18.478 11.904 24.380 16.734 11.882 24.391 

Μέση Απόκλιση 0.011 0.006 0.007 0.024 0.023 0.001 

Πίνακας 32: Βαθμονομημένες τιμές του φακού για οριζόντια κλίση ±3˚ 

Στο διάστημα αρνητικών τιμών παρατηρείται σαφώς μεγαλύτερη αβεβαιότητα στον 

προσδιορισμό του πρωτεύοντος σημείου, αλλά μεγαλύτερη ακρίβεια στην εκτίμηση της 

πρωτεύουσας απόστασης. Γενικά, οι αβεβαιότητες που καταγράφονται δεν είναι υπερβολικές 

και κρίνεται ότι για την προκειμένη θέση κλίσης του φακού, η ακρίβεια της απεικόνισης δεν 

διαταράσσεται ουσιαστικά. Η αβεβαιότητα στον προσδιορισμό του πρωτεύοντος σημείου 

είναι σε κάθε περίπτωση μεγαλύτερη κατά τη διεύθυνση της κίνησης (xo). 
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Στη συνέχεια, υπολογίζονται οι διαφορές των παραπάνω τιμών βαθμονόμησης (Β) με τις 

τιμές της ουδέτερης θέσης (Ι,ΙΙ), έτσι ώστε να συγκριθούν με τις αναμενόμενες τιμές των 

διαφορών για τις αντίστοιχες παραμέτρους (ΑΔ). Η σύγκριση αυτή είναι σημαντική για την 

αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της βαθμονόμησης, αλλά και για την αποτίμηση της 

ποιότητας των προσεγγίσεων που επιχειρήθηκαν παραπάνω σχετικά με τις αναμενόμενες 

μεταβολές στα στοιχεία του εσωτερικού προσανατολισμού σε περίπτωση κλίσης του φακού 

ως προς το επίπεδο προβολής.  

Τilt ↔ +3 -3 

mm Δxο Δyο Δc Δxο Δyο Δc 

ΒΙ 0.911 0.073 0.036 -0.833 0.051 0.047 

ΒΙΙ 0.847 0.041 0.034 -0.897 0.019 0.045 

ΑΔ 0.900 0.000 0.033 -0.900 0.000 0.033 

Πίνακας 33: Αξιολόγηση αποτελεσμάτων βαθμονόμησης για οριζόντια κλίση 3˚ 

Με βάση τα στοιχεία του πίνακα, η μετατόπιση του πρωτεύοντος σημείου προσδιορίζεται με 

ικανοποιητική ακρίβεια και στις δύο θέσεις λήψης που ελέγχθησαν. Γενικά, η απόκλιση είναι 

μεγαλύτερη στον προσδιορισμό της θέσης του πρωτεύοντος σημείου κάθετα στην κίνηση. Η 

εκτίμηση για τη μεταβολή της πρωτεύουσας απόστασης είναι ιδιαίτερα ακριβής στη ‘θετική’ 

γωνία κλίσης και αποκλίνει αρκετά στην αντιδιαμετρική θέση. Συνολικά, κρίνεται ότι οι τιμές 

διαφορών που προέκυψαν προσεγγίζουν σε ικανοποιητικό βαθμό τις αναμενόμενες 

μεταβολές των αντίστοιχων παραμέτρων. 

Tilt ↔ 5˚ 

Ο έλεγχος της κλίσης κατά (±)5˚ γίνεται ως προς τις γενικές τιμές που έχουν υπολογιστεί για 

την ουδέτερη θέση (θέση β, φάση 4) και ως προς την ουδέτερη θέση του φακού όπως αυτή 

προσδιορίζεται για τις λήψεις αμέσως πριν και μετά την μετακίνηση του φακού. Οι τιμές 

αυτές παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα ως Ιβ4 και ΙΙΤ5ο αντίστοιχα. 

mm xο yο c 

Ιβ4 17.567 11.831 24.344 

ΙΙΤ5ο 17.631 11.863 24.346 

Πίνακας 34: Τιμές βάσης για τη βαθμονόμηση του φακού στη θέση οριζοντίου κλίσης 5˚ 

Οι τιμές βαθμονόμησης που προέκυψαν για κλίση του φακού (±)5˚ κατά την οριζόντιο 

διεύθυνση ήταν οι εξής: 

Τilt ↔ +5 -5 

mm xο yο c xο yο c 

Μέση Τιμή 19.056 11.899 24.445 16.213 11.845 24.446 

Μέση Απόκλιση 0.013 0.005 0.004 0.025 0.002 0.002 

Πίνακας 35: Βαθμονομημένες τιμές του φακού για οριζόντια κλίση ±5˚ 

Όπως και παραπάνω, η αβεβαιότητα είναι μεγαλύτερη στον προσδιορισμό της x-συνιστώσας 

του πρωτεύοντος σημείου και, ιδιαίτερα στη θέση ‘αρνητικής’ γωνίας κλίσης του φακού. 

Επίσης, η εκτίμηση της τιμής σταθεράς του φακού είναι στη θέση αυτή πιο ακριβής εν σχέσει 

με την αντιδιαμετρική της. 
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Στη συνέχεια, παρουσιάζονται οι διαφορές των τιμών βαθμονόμησης (Β) με τις τιμές της 

ουδέτερης θέσης (Ι,ΙΙ), έτσι ώστε να συγκριθούν με τις αναμενόμενες τιμές των διαφορών για 

τις αντίστοιχες παραμέτρους (ΑΔ). 

Τilt ↔ +5 -5 

mm Δxο Δyο Δc Δxο Δyο Δc 

ΒΙ 1.489 0.068 0.101 -1.354 0.014 0.102 

ΒΙΙ 1.425 0.036 0.099 -1.418 -0.018 0.100 

ΑΔ 1.500 0.000 0.093 -1.500 0.000 0.093 

Πίνακας 36: Αξιολόγηση αποτελεσμάτων βαθμονόμησης για οριζόντια κλίση 5˚ 

Σε αμφότερες τις θέσεις κλίσης του φακού, η εκτιμώμενη μεταβολή της πρωτεύουσας 

απόστασης απέχει περίπου 1 pixel από την πραγματική τιμή διαφοράς, όπως υπολογίζεται 

από τις τιμές βαθμονόμησης. Αναφορικά στο πρωτεύον σημείο, η μετατόπισή του κατά τη 

διεύθυνση κίνησης προσδιορίζεται με μεγαλύτερη ακρίβεια στη θέση ‘θετικής’ γωνίας 

κλίσης, ενώ για ‘αρνητική’ γωνία κλίσης ισχύει το αντίθετο. 

Ολοκληρώνοντας την ανάλυση των αποτελεσμάτων της βαθμονόμησης για λήψεις με κλίση 

του φακού κατά την οριζόντιο διεύθυνση, σχεδιάστηκαν δύο διαγράμματα με σκοπό τη 

συγκεντρωτική παρουσίαση των εξαγόμενων παρατηρήσεων βάσει της στρατηγικής 

προσέγγισης της βαθμονόμησης του φακού σε κίνηση. Τα διαγράμματα αυτά απεικονίζουν 

τις αποκλίσεις των διαφορών (ΒΙ) και (ΒΙΙ) από τις αναμενόμενες μεταβολές των 

παραμέτρων εσωτερικού προσανατολισμού για κάθε θέση λήψης. 

Διάγραμμα Ι 

Το διάγραμμα Ι περιέχει συμπυκνωμένη την πληροφορία για την ακρίβεια με  την οποία 

μπορεί να αποκατασταθεί ο εσωτερικός προσανατολισμός των λήψεων σε συνθήκες κλίσης 

του φακού κατά την οριζόντιο διεύθυνση. Ως δεδομένα στην περίπτωση αυτή θεωρούνται οι 

βαθμονομημένες τιμές των παραμέτρων εσωτερικού προσανατολισμού για την ουδέτερη 

θέση και το μέτρο της θεωρητικής κλίσης του φακού. Η απόκλιση για την ουδέτερη θέση 

προσδιορίστηκε ως η μέση τιμή των διαφορών των τιμών Ι με τις αντίστοιχες ΙΙ.  

 
Εικόνα 36: Διάγραμμα εκτίμησης της ακρίβειας βαθμονόμησης στις θέσεις οριζόντιας κλίσης του φακού ως προς το 

επίπεδο προβολής 
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Αναφορικά στις συντεταγμένες του πρωτεύοντος σημείου, παρατηρείται αντίστροφη σχέση 

στην αύξηση και μείωση των αποκλίσεών τους από τις αναμενόμενες τιμές. Η συνιστώσα 

κατά την κίνηση να παρουσιάζει τη μεγαλύτερη απόκλιση (≈23pixel) στη γωνία κλίσης ‘5˚’, 

ενώ, στην αντιδιαμετρική θέση, η αντίστοιχη απόκλιση είναι σαφώς μικρότερη (≈2pixel). 

Υπενθυμίζεται ότι η μετατόπιση του πρωτεύοντος σημείου από την ουδέτερη θέση που 

αντιστοιχεί σε αυτή τη γωνία κλίσης είναι 1.5mm. Η απόκλιση για την πρωτεύουσα 

απόσταση κυμαίνεται από 1 έως 2.5 pixel περίπου παρουσιάζοντας μικρή έξαρση στο 

αρνητικό διάστημα τιμών για τις γωνίες κλίσης.  

Γενικά, δεδομένων των προσεγγίσεων για τη μετατόπιση του πρωτεύοντος σημείου στο 

προβολικό επίπεδο και τη μεταβολή της πρωτεύουσας απόστασης λόγω της κλίσης του 

φακού, τα αποτελέσματα της βαθμονόμησης για τις παραπάνω θέσεις κίνησης κρίνονται 

αρκετά ικανοποιητικά. 

Διάγραμμα ΙΙ 

Το διάγραμμα ΙΙ απεικονίζει τις αποκλίσεις των διαφορών (ΒΙΙ) από τις αναμενόμενες 

μεταβολές σε κάθε θέση κίνησης. Οι τιμές ΙΙ, όπως έχει αναφερθεί, αξιοποιούνται για την 

πλέον ακριβή αποτύπωση της επίδρασης της μηχανικής κίνησης του φακού στα στοιχεία του 

εσωτερικού προσανατολισμού. 

 

Εικόνα 37: Διάγραμμα εκτίμησης της αξιοπιστίας της κλίμακας οριζόντιας κλίσης του φακού ως προς το επίπεδο 
προβολής 

Είναι σαφής η επίδραση της κίνησης του φακού στον προσδιορισμό της x-συνιστώσας του 

πρωτεύοντος σημείου, για την οποία παρατηρούνται οι μέγιστες τιμές αποκλίσεων. Οι 

αποκλίσεις αυτές αυξάνουν ανάλογα με τη γωνία κλίσης και την απομάκρυνση του 

πρωτεύοντος σημείου από το κέντρο του προβολικού επιπέδου. Γενικά, η κίνηση κατά το 

διάστημα θετικών τιμών (για την εικόνα) επιφέρει μεγαλύτερη απόκλιση στον προσδιορισμό 

του πρωτεύοντος σημείου, ενώ η κίνηση κατά την αντίθετη κατεύθυνση προκαλεί 

μεγαλύτερη απόκλιση στην εκτίμηση της πρωτεύουσας απόστασης. 
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Κίνηση tilt κατά την κατακόρυφο διεύθυνση 

Κατ’ αρχάς, ελέγχεται η κίνηση του φακού στη θέση (α), δηλαδή με προσανατολισμό shift 

κατά την οριζόντιο διεύθυνση (↔) και tilt κατά την κατακόρυφο (↨). Οι κινήσεις που 

εξετάστηκαν στην περίπτωση αυτή ήταν η κλίση του φακού κατά (±)3˚ και (±)8.5˚ (φάση 2), 

αλλά και κατά (±)5˚ (φάση 4) εκατέρωθεν του άξονα x. 

H κατακόρυφος διεύθυνση κίνησης αντιστοιχεί σε κλίση κατά τον άξονα y του συστήματος 

της εικόνας. Συνεπώς, αναμένεται μεταβολή της y-συνιστώσας του πρωτεύοντος σημείου με 

μέγεθος ανάλογο με την εκάστοτε γωνία κλίσης και μη αριθμητική μεταβολή στην x-

συνιστώσα. Ειδικότερα, η αναμενόμενη μετατόπιση του πρωτεύοντος σημείου εν σχέσει με 

την ουδέτερη θέση για κλίση του φακού κατά γωνία θ θα είναι: 

0o

o

x

y j

 

 
 

Αντίστοιχα, η μεταβολή της πρωτεύουσας απόστασης ως προς την ουδέτερη θέση θα είναι: 

3.7 1
( 1)

c
c c c c c c 

 
           

Ως τιμή πρωτεύουσας απόστασης στην ουδέτερη θέση (c) χρησιμοποιείται η βαθμονομημένη 

τιμή για την αντίστοιχη θέση και φάση λήψης όπως έχει προσδιοριστεί κατά τη βαθμονόμηση 

του φακού στην ουδέτερη θέση. Για τις γωνίες κλίσης που ελέγχθησαν κατά την κατακόρυφο 

διεύθυνση, ο όρος τθ λαμβάνει τις ακόλουθες τιμές: 

tilt (˚) 3 5 8.5 

τθ 0.0014 0.0038 0.0111 

 

Tilt ↕ 3˚ 

Ο έλεγχος της κλίσης του φακού κατά (±)3˚ στην κατακόρυφο διεύθυνση γίνεται ως προς τις 

γενικές τιμές που έχουν υπολογιστεί για την ουδέτερη θέση (θέση α, φάση 2) και ως προς την 

ουδέτερη θέση του φακού όπως αυτή προσδιορίζεται από τις λήψεις αμέσως πριν και μετά τη 

μετακίνηση του φακού. Οι τιμές αυτές παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα ως Ια2 και ΙΙΤ3κ 

αντίστοιχα. 

mm xο yο c 

Ια2 17.892 12.268 24.225 

ΙΙΤ3κ 17.916 12.274 24.225 

Πίνακας 37: Τιμές βάσης για τη βαθμονόμηση του φακού στη θέση κατακορύφου κλίσης 3˚ 

Οι τιμές βαθμονόμησης που προέκυψαν για κλίση του φακού (±)3˚ κατά την κατακόρυφο 

διεύθυνση ήταν οι εξής: 

Τilt ↕ +3 -3 

mm xο yο c xο yο c 

Μέση Τιμή 17.994 13.208 24.238 17.982 11.385 24.232 

Μέση Απόκλιση 0.016 0.010 0.002 0.008 0.002 0.002 

Πίνακας 38: Βαθμονομημένες τιμές του φακού για κατακόρυφο κλίση ±3˚ 
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Παρότι η κίνηση του φακού πραγματοποιείται κατά την κατακόρυφο διεύθυνση, η 

αβεβαιότητα στην αντίστοιχη συνιστώσα του πρωτεύοντος σημείου (yo) παρουσιάζει 

μικρότερη αβεβαιότητα από την x-συνιστώσα. Στη θέση ‘θετικής’ γωνίας κλίσης, οι 

αβεβαιότητες για το πρωτεύον σημείο είναι σαφώς μεγαλύτερες από τη θέση κλίσης ‘3˚’, 

ενώ η απόκλιση για την πρωτεύουσα απόσταση δεν διαφέρει για τις δύο αντιδιαμετρικές 

θέσεις. Γενικά, οι αποκλίσεις που καταγράφονται για τα στοιχεία βαθμονόμησης είναι, όπως 

και στην περίπτωση κλίσης του φακού κατά την οριζόντιο διεύθυνση, ιδιαίτερα 

ικανοποιητικές. Παρακάτω, υπολογίζονται οι διαφορές των τιμών βαθμονόμησης (Β) με τις 

τιμές της ουδέτερης θέσης (Ι,ΙΙ), έτσι ώστε να συγκριθούν με τις αναμενόμενες τιμές των 

διαφορών για τις αντίστοιχες παραμέτρους (ΑΔ). 

Τilt ↕ +3 -3 

mm Δxο Δyο Δc Δxο Δyο Δc 

ΒΙ 0.102 0.940 0.013 0.090 -0.883 0.007 

ΒΙΙ 0.078 0.934 0.013 0.066 -0.889 0.007 

ΑΔ 0.000 0.900 0.033 0.000 -0.900 0.033 

Πίνακας 39: Αξιολόγηση αποτελεσμάτων βαθμονόμησης για κατακόρυφο κλίση 3˚ 

Αξίζει να σημειωθεί η μεγάλη απόκλιση της πρωτεύουσας απόστασης από την τιμή που 

αναμένετο με βάση τους υπολογισμούς και τις παραδοχές που πραγματοποιήθηκαν στην αρχή 

της ανάλυσης της βαθμονόμησης του φακού σε κλίση ως προς το επίπεδο προβολής. Οι τιμές 

διαφοράς για την x-συνιστώσα του πρωτεύοντος σημείου απέχουν επίσης από τις 

αναμενόμενες τιμές. Αντίθετα, η μετατόπιση του πρωτεύοντος σημείου κατά τη διεύθυνση 

κίνησης προσδιορίζεται με ικανοποιητική ακρίβεια. 

Tilt ↕ 5˚ 

Ο έλεγχος της κλίσης του φακού κατά (±)5˚ στην κατακόρυφο διεύθυνση γίνεται ως προς τις 

γενικές τιμές που έχουν υπολογιστεί για την ουδέτερη θέση (θέση α, φάση 4) και ως προς την 

ουδέτερη θέση του φακού όπως αυτή προσδιορίζεται από τις λήψεις αμέσως πριν και μετά τη 

μετακίνηση του φακού. Οι τιμές αυτές παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα ως Ια4 και ΙΙΤ5κ 

αντίστοιχα. 

mm xο yο c 

Ια4 17.892 12.268 24.344 

ΙΙΤ5κ 17.935 12.261 24.347 

Πίνακας 40: Τιμές βάσης για τη βαθμονόμηση του φακού στη θέση κατακορύφου κλίσης 5˚ 

Οι τιμές βαθμονόμησης που προέκυψαν για κλίση του φακού (±)5˚ κατά την κατακόρυφο 

διεύθυνση ήταν οι εξής: 

Τilt ↕ +5 -5 

mm xο yο c xο yο c 

Μέση Τιμή 17.945 13.720 24.367 17.985 10.740 24.356 

Μέση Απόκλιση 0.008 0.010 0.001 0.026 0.006 0.005 

Πίνακας 41: Βαθμονομημένες τιμές του φακού για κατακόρυφο κλίση ±5˚ 



 

68 
 

Στη θέση ‘θετικής’ γωνίας κλίσης, η απόκλιση για την πρωτεύουσα απόσταση είναι 

αμελητέα, ενώ στο πρωτεύον σημείο είναι μικρή και κατανέμεται συμμετρικά στις δύο 

συνιστώσες. Αντίθετα, στην αντιδιαμετρική θέση, η απόκλιση που καταγράφεται για τη 

σταθερά του φακού είναι σημαντική και η απόκλιση για την x-συνιστώσα του πρωτεύοντος 

σημείου επίσης σημαντική και σαφώς μεγαλύτερη της συνιστώσας κατά τη διεύθυνση της 

κίνησης. Παρατηρείται ότι οι τιμές που προκύπτουν για την πρωτεύουσα απόσταση απέχουν 

σημαντικά μεταξύ τους, παρότι αναφέρονται σε συμμετρικές γεωμετρικά θέσεις κίνησης του 

φακού, όπου η σταθερά αναμένετο θεωρητικώς η ίδια. 

Παρακάτω, υπολογίζονται οι διαφορές των τιμών βαθμονόμησης (Β) με τις τιμές της 

ουδέτερης θέσης (Ι,ΙΙ), έτσι ώστε να συγκριθούν με τις αναμενόμενες τιμές των διαφορών για 

τις αντίστοιχες παραμέτρους (ΑΔ). 

Τilt ↕ +5 -5 

mm Δxο Δyο Δc Δxο Δyο Δc 

ΒΙ 0.053 1.452 0.023 0.093 -1.528 0.012 

ΒΙΙ 0.010 1.459 0.020 0.050 -1.521 0.009 

ΑΔ 0.000 1.500 0.093 0.000 -1.500 0.093 

Πίνακας 42: Αξιολόγηση αποτελεσμάτων βαθμονόμησης για κατακόρυφο κλίση 5˚ 

Οι παρατηρήσεις για τις μεταβολές των παραμέτρων δεν διαφέρουν ουσιαστικά από αυτές 

που καταγράφηκαν παραπάνω για κλίση του φακού ±3˚ κατά την ίδια διεύθυνση με τη 

διαφορά ότι οι αποκλίσεις για τον προσδιορισμό της μετατόπισης του πρωτεύοντος σημείου 

κάθετα στην κίνηση έχουν μετριασθεί, ειδικά για τη θέση ‘θετικής’ γωνίας κλίσης. Ωστόσο, η 

απόκλιση που καταγράφεται σε σχέση με την πρωτεύουσα απόσταση κρίνεται σημαντική. 

Tilt ↕ 8.5˚ 

Ο έλεγχος της κλίσης του φακού κατά (±)8.5˚ στην κατακόρυφο διεύθυνση γίνεται ως προς 

τις γενικές τιμές που έχουν υπολογιστεί για την ουδέτερη θέση (θέση α, φάση 2) και ως προς 

την ουδέτερη θέση του φακού όπως αυτή προσδιορίζεται από τις λήψεις αμέσως πριν και 

μετά τη μετακίνηση του φακού. Οι τιμές αυτές παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα ως Ια2 

και ΙΙΤ8.5κ αντίστοιχα. 

mm xο yο c 

Ια2 17.892 12.268 24.225 

ΙΙΤ8.5κ 17.916 12.274 24.225 

Πίνακας 43: Τιμές βάσης για τη βαθμονόμηση του φακού στη θέση κατακορύφου κλίσης 8.5˚ 

Οι τιμές βαθμονόμησης που προέκυψαν για κλίση του φακού (±)8.5˚ κατά την κατακόρυφο 

διεύθυνση ήταν οι εξής: 

Τilt ↕ +8.5 -8.5 

mm xο yο c xο yο c 

Μέση Τιμή 17.991 14.962 24.289 17.977 9.637 24.272 

Μέση Απόκλιση 0.005 0.012 0.003 0.039 0.009 0.001 

Πίνακας 44: Βαθμονομημένες τιμές του φακού για κατακόρυφο κλίση ±8.5˚ 
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Τα αποτελέσματα της βαθμονόμησης στην ακραία θέση κλίσης του φακού παρουσιάζουν 

τιμές ανάλογες για το πρωτεύον σημείο με τις καταγεγραμμένες παραπάνω για κλίση ±5˚ 

κατά την ίδια διεύθυνση με τη διαφορά ότι στην περίπτωση αυτή οι αποκλίσεις είναι 

ελαφρώς μεγαλύτερες και, στη θέση ‘θετικής’ γωνίας κλίσης δεν κατανέμονται συμμετρικά 

στις δύο συνιστώσες. Οι προκύπτουσες τιμές για την πρωτεύουσα απόσταση προσδιορίζονται 

με ικανοποιητική ακρίβεια, αλλά και σε αυτήν την περίπτωση απέχουν μεταξύ τους παρά το 

αντίθετα αναμενόμενο. 

Στη συνέχεια, υπολογίζονται οι διαφορές των τιμών βαθμονόμησης (Β) με τις τιμές της 

ουδέτερης θέσης (Ι,ΙΙ), έτσι ώστε να συγκριθούν με τις αναμενόμενες τιμές των διαφορών για 

τις αντίστοιχες παραμέτρους (ΑΔ). 

Τilt ↕ +8.5 -8.5 

mm Δxο Δyο Δc Δxο Δyο Δc 

ΒΙ 0.099 2.694 0.064 0.085 -2.631 0.047 

ΒΙΙ 0.075 2.688 0.064 0.061 -2.637 0.047 

ΑΔ 0.000 2.500 0.270 0.000 -2.500 0.270 

Πίνακας 45: Αξιολόγηση αποτελεσμάτων βαθμονόμησης για κατακόρυφο κλίση 8.5˚ 

Οι αποκλίσεις είναι αρκετά μεγάλες και για τις δύο συνιστώσες του πρωτεύοντος σημείο 

όπως και για τη μεταβολή της πρωτεύουσας απόστασης. Φαίνεται ότι, καθώς η γωνία κλίσης 

μεγαλώνει, αυξάνεται με ανάλογο τρόπο και η απόκλιση των στοιχείων εσωτερικού 

προσανατολισμού του φακού από το προσεγγιστικό μοντέλο που διατυπώθηκε παραπάνω. 

Όπως και στην εξέταση της κλίσης του φακού κατά την οριζόντιο διεύθυνση, με βάση τις 

παραπάνω τιμές σχεδιάστηκαν δύο διαγράμματα (Ι,ΙΙ) με σκοπό την αποτίμηση της 

βαθμονόμησης στις θέσεις που εξετάστηκαν (Ι) και την καταγραφή της επίδρασης των 

σχετικών κινήσεων του φακού στις παραμέτρους βαθμονόμησης που προσδιορίστηκαν (ΙΙ). 

Διάγραμμα Ι 

 

Εικόνα 38: Διάγραμμα εκτίμησης της ακρίβειας βαθμονόμησης στις θέσεις κατακόρυφης κλίσης του φακού ως προς 
το επίπεδο προβολής 
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Η απόκλιση της x-συνιστώσας του πρωτεύοντος σημείου μπορεί να προσδιοριστεί εντός ενός 

εύρους τιμών 8 έως 16 pixel. Η y-συνιστώσα του πρωτεύοντος σημείου παρουσιάζει γενικά 

μικρότερες αποκλίσεις, αλλά μεγαλύτερες στις ακραίες θέσεις κίνησης (20 και 28 pixel 

αντίστοιχα). Η πρωτεύουσα απόσταση αυξάνεται σταθερά και ανάλογα με τη γωνία κλίσης 

και την απομάκρυνση του πρωτεύοντος σημείου από το κέντρο του προβολικού επιπέδου 

εμφανίζοντας στις ακραίες θέσεις πολύ μεγάλες αποκλίσεις από τις αναμενόμενες τιμές (38 

και 30 pixel αντίστοιχα). 

Η μορφή του διαγράμματος, ιδιαίτερα αναφορικά στην πρωτεύουσα απόσταση, επιβεβαιώνει 

το σχόλιο που διατυπώθηκε παραπάνω. Ειδικότερα, φαίνεται ότι η διατυπωθείσα προσέγγιση 

για την μεταβολή των στοιχείων βαθμονόμησης του φακού συναρτήσει της γωνίας κλίσης 

αυτού ως προς το επίπεδο προβολής δεν είναι ιδιαίτερα αξιόπιστη για μεγάλες γωνίες κλίσης. 

Το συμπέρασμα αυτό δεν οδηγεί σε αμφισβήτηση της προσέγγισης, αλλά καθιστά 

απαραίτητη τη λήψη πρόσθετων δεσμεύσεων για τη διατύπωσή της, εφόσον η εσωτερική 

γεωμετρία του φακού αποκωδικοποιηθεί με μεγαλύτερη ακρίβεια στο μέλλον. 

Διάγραμμα ΙΙ 

Το διάγραμμα ΙΙ απεικονίζει τις αποκλίσεις των διαφορών (ΒΙΙ) από τις αναμενόμενες 

μεταβολές σε κάθε θέση κίνησης. Οι τιμές ΙΙ, όπως έχει αναφερθεί, αξιοποιούνται για την 

πλέον ακριβή αποτύπωση της επίδρασης της μηχανικής κίνησης του φακού στα στοιχεία του 

εσωτερικού προσανατολισμού. 

 
Εικόνα 39: Διάγραμμα εκτίμησης της αξιοπιστίας της κλίμακας κατακόρυφης κλίσης του φακού ως προς το επίπεδο 

προβολής 

Όπως και παραπάνω, στο διάγραμμα ΙΙ καταγράφεται η αυξημένη αβεβαιότητα του 

προσεγγιστικού μοντέλου καθώς μεγαλώνει ο βαθμός κλίσης του φακού ως προς το επίπεδο 

προβολής. 
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Τα αποτελέσματα βαθμονόμησης που παρουσιάστηκαν στο παρόν εδάφιο (κλίση φακού κατά 

την κατακόρυφο διεύθυνση) είναι σημαντικά  για την ευρύτερη αντιμετώπιση της 

βαθμονόμησης σε θέσεις κλίσης του φακού γενικά και ειδικά κατά την κατακόρυφο 

διεύθυνση κίνησης. Οι βασικές παρατηρήσεις που μπορεί να καταγραφούν στο σημείο αυτό 

με βάση τα αποτελέσματα για κάθε παράμετρο βαθμονόμησης είναι οι εξής: 

1. Οι αποκλίσεις που καταγράφονται για τη μετατόπιση του πρωτεύοντος σημείου κάθετα 

στη διεύθυνση κίνησης είναι σημαντικές. 

2. Η προκύπτουσα μετατόπιση του πρωτεύοντος σημείου κατά τη διεύθυνση κίνησης 

επαληθεύει σε μεγάλο βαθμό την προσεγγιστική τιμή που υπολογίστηκε στην αρχή του 

κεφαλαίου και συμβαδίζει με την αντίστοιχη μετατόπιση κατά την ισόποση κλίση του 

φακού για την οριζόντιο διεύθυνση. 

3. Η μεταβολή της τιμής της πρωτεύουσας απόστασης διαφέρει σημαντικά από την 

αναμενόμενη τιμή και την αντίστοιχη μεταβολή κατά την ισόποση κλίση του φακού για 

την οριζόντιο διεύθυνση. 

Από τις παραπάνω παρατηρήσεις, η (1) δεν προβληματίζει ιδιαίτερα καθώς, παρότι μεγάλες, 

οι αναφερόμενες αποκλίσεις είναι εντός των ευρύτερα αποδεκτών ορίων της βαθμονόμησης. 

Η παρατήρηση (2) επαληθεύει την ορθότητα της γεωμετρικής ανάλυσης  που 

πραγματοποιήθηκε στην αρχή του κεφαλαίου και του αριθμητικού προσδιορισμού των 

παραμέτρων που προσδιορίστηκαν ως μέρος αυτής. Η (3) αποτελεί θεωρητικά το βασικό 

πρόβλημα που ανακύπτει από τη βαθμονόμηση του φακού σε κλίση κατά την κατακόρυφο 

διεύθυνση κίνησης, δηλαδή περί οριζόντιο άξονα, δεδομένου ότι έρχεται σε αντίθεση με τη 

γεωμετρική ερμηνεία της συγκεκριμένης κίνησης και της αναμενόμενης επίπτωσης αυτής στη 

φωτογραφική απεικόνιση. Παρότι δυσάρεστη, η ανακολουθία αυτή είναι δυνατόν να 

εξηγηθεί με βάση την προσέγγιση που πραγματοποιείται στην παρακάτω σημείωση. 

Σημείωση για tilt 

Έχει ειπωθεί ότι η κλίση του φακού ως προς το επίπεδο προβολής κατά γωνία θ προκαλεί 

αύξηση της πρωτεύουσας απόστασης της απεικόνισης κατά τη διεύθυνση κλίσης ( c ) εν 

σχέσει με την αρχική της τιμή ( c ) η οποία διατηρείται σταθερή για διεύθυνση καθέτως της 

κίνησης. Το αποτέλεσμα είναι η φωτογραφική απεικόνιση στη συγκεκριμένη περίπτωση να 

εκφράζεται από δύο τιμές πρωτεύουσας απόστασης, μία ανά κύρια διεύθυνση, οι οποίες 

συνδέονται με την σχέση (4.28): 

/c c    

Η παραπάνω θεώρηση μπορεί να επιβεβαιωθεί με έλεγχο των αποτελεσμάτων του άμεσου 

γραμμικού μετασχηματισμού (DLT) για τις εικόνες που ελήφθησαν με κλίση του φακού ως 

προς το επίπεδο προβολής της φωτογραφικής μηχανής. Υπενθυμίζεται ότι, κατά το στάδιο 

της βαθμονόμησης, ο αλγόριθμος DLT εκτελέστηκε για κάθε εικόνα με σκοπό τον 

υπολογισμό προσεγγιστικών τιμών επίλυσης της φωτογραμμετρικής οπισθοτομίας και την 

αποκατάσταση του εσωτερικού προσανατολισμού της αντίστοιχης λήψης. 
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Με επίλυση του άμεσου γραμμικού μετασχηματισμού, εφόσον δε λαμβάνονται υπόψη οι 

αυστηρές δεσμεύσεις της κεντρικής προβολής (μηδενισμός αφινικών παραμορφώσεων), 

προκύπτουν δύο τιμές για την πρωτεύουσα απόσταση, κατά x και κατά y, οι οποίες υπό 

κανονικές συνθήκες αναμένονται ίδιες και ο μέσος όρος τους λαμβάνεται ως η πρωτεύουσα 

απόσταση της απεικόνισης (Καρράς, 1998). 

Στη συνέχεια, εξετάζεται η διαφοροποίηση κλίμακας στην περίπτωση κλίσης του φακού ως 

προς το επίπεδο προβολής εν σχέσει με την ουδέτερη θέση, όπως αυτή αποτυπώνεται στις 

μεταβολές των αντίστοιχων όρων (cx,cy). Επίσης, ελέγχεται εάν ο τρόπος διαφοροποίησης της 

κλίμακας διαφέρει ανάλογα με τη διεύθυνση κατά την οποία κλίνει ο φακός. Για την 

ανάλυση, χρησιμοποιήθηκαν τα στοιχεία των λήψεων για τις οποίες η θεωρητική κλίση του 

φακού ήταν (±)3˚ και (±)5˚ και στις οποίες ο φακός ελέγχθηκε κατά την οριζόντιο, αλλά και 

την κατακόρυφο διεύθυνση. Παρουσιάζονται οι κατά διεύθυνση τιμές κλίμακας της εικόνας 

(cx,cy) όπως προσδιορίστηκαν από τον αλγόριθμο DLT στην ουδέτερη θέση και στη θέση που 

κάθε φορά εξετάζεται. Υπολογίζεται για κάθε θέση ο λόγος των όρων κλίμακας κατά τη 

διεύθυνση κίνησης (λ) και εκτιμάται μέσω αυτού η πραγματική γωνία κλίσης του φακού (θ). 

Κλίση (±)3˚ 

Η οριζόντιος κίνηση ισοδυναμεί με κίνηση κατά τον άξονα x του συστήματος της εικόνας. 

Συνεπώς, η μεταβολή κλίμακας λόγω κλίσης αναμένεται ως προς τη διεύθυνση αυτή.  

pixel/mm cx cy 

ΟΥΔΕΤΕΡΗ ΘΕΣΗ 3800.27 / 24.322 3804.07 / 24.346 

ΘΕΣΗ ΚΛΙΣΗΣ 3˚↔ 3806.45 / 24.361 3805.12 / 24.352 

λ = c/cθ 0.99838 0.99972 

θ˚ = τοξσυν (λ) 3.26 1.35 

Πίνακας 46: Διαφοροποίηση κλιμάκων απεικόνισης DLT για κλίση του φακού κατά την οριζόντιο διεύθυνση (3˚)

Αντίστοιχα, σε περίπτωση κλίσης κατά την κατακόρυφο διεύθυνση, η διαφοροποίηση της 

κλίμακας εξετάζεται κατά τον άξονα y. 

 

 

 

Πίνακας 47 : Διαφοροποίηση κλιμάκων απεικόνισης DLT για κλίση του φακού κατά την κατακόρυφο διεύθυνση (3˚) 

Η κλίμακα μεταβάλλεται κατά τα αναμενόμενα στην εκάστοτε διεύθυνση κίνησης 

επαληθεύοντας τη θεωρητική γωνία κλίσης του φακού (3˚) με απόκλιση ±0.30˚. Επίσης, 

παρατηρείται μεταβολή κλίμακας καθέτως στη διεύθυνση κίνησης του φακού που αντιστοιχεί 

σε γωνία κλίσης περίπου 1.4˚. Θεωρητικά, ο λόγος κλιμάκων κατά τη διεύθυνση μηδενικής 

πραγματικής κλίσης θα έπρεπε να είναι μοναδιαίος. Τα αντίστοιχα αποτελέσματα για κλίση 

κατά 5˚ παρουσιάζονται στη συνέχεια. 

 

 

pixel/mm cx cy 

ΟΥΔΕΤΕΡΗ ΘΕΣΗ 3786.23 / 24.232 3790.50 / 24.259 
ΘΕΣΗ ΚΛΙΣΗΣ 3˚ ↕ 3787.38 / 24.239 3794.65 / 24.286 

λ = c/cθ 0.99969 0.99891 

θ˚ = τοξσυν (λ) 1.43 2.68 
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Κλίση (±)5˚ 

Κατ’ αρχάς, ελέγχεται η διαφοροποίηση κλίμακας κατά την οριζόντιο διεύθυνση. 

 

 

 

 

Πίνακας 48: Διαφοροποίηση κλιμάκων απεικόνισης DLT για κλίση του φακού κατά την οριζόντιο διεύθυνση (5˚) 

 

Η μεταβολή της τιμής της πρωτεύουσας απόστασης για κλίσης του φακού κατά την 

κατακόρυφο διεύθυνση θα είναι: 

        

 

 

 
Πίνακας 49: Διαφοροποίηση κλιμάκων απεικόνισης DLT για κλίση του φακού κατά την κατακόρυφο διεύθυνση (5˚)                                       

 

Παρατηρείται σύγκλιση θεωρητικής και πραγματικής γωνίας κλίσης για τις θέσεις κλίσης του 

φακού (5˚) με μεγαλύτερη ακρίβεια απ’ ό,τι παραπάνω (3˚). Ωστόσο, παραμένει η 

διαφοροποίηση κλίμακας και κατά την διεύθυνση κάθετα στην κίνηση με την ίδια ισοδύναμη 

γωνία κλίσης (1.40˚). 

Στις περιπτώσεις που εξετάστηκαν, η εικαζόμενη γεωμετρία της εικόνας, σε περίπτωση 

κλίσης του φακού ως προς το επίπεδο προβολής, επαληθεύεται από τα αποτελέσματα του 

άμεσου γραμμικού μετασχηματισμού και ισχύει ανεξαρτήτως της διεύθυνσης κίνησης του 

φακού. Ειδικότερα, διαπιστώνεται ότι η κλίση του πρωτεύοντος επιπέδου του φακού 

προκαλεί συγκεκριμένη μεταβολή κλίμακας κατά τη διεύθυνση της κίνησης. Ως εκ τούτου, η 

κλίμακα της απεικόνισης δεν είναι ενιαία και η παραγόμενη εικόνα φέρει σχετική 

παραμόρφωση η οποία είναι δυνατόν να ανιχνευθεί κατά το στάδιο της οπισθοτομίας, 

δεδομένου ότι στα πλαίσια της επεκτεταμένης συνθήκης έχουν ληφθεί υπόψη οι αφινικές 

παραμορφώσεις εικονοστοιχείου και συγκεκριμένα η παραμόρφωση κλίμακας. 

Η ανάλυση που προηγήθηκε καταδεικνύει ότι η γεωμετρική παραμόρφωση που υφίσταται η 

εικόνα σε συνθήκες κλίσης του φακού ως προς το επίπεδο προβολής είναι ίδια, ανεξαρτήτως 

της διεύθυνσης κίνησης και υπό προϋποθέσεις είναι μετρήσιμη. Παρά την αποσαφήνιση των 

ζητημάτων αυτών, δεν απαντάται το ερώτημα που τέθηκε από την παρατήρηση (3) σχετικά 

με τη βαθμονόμηση του φακού για λήψεις tilt. Παρ’ολ’ αυτά, μπορεί στο σημείο αυτό να 

προταθεί με ασφάλεια μία εξήγηση σχετικά με τη διαφοροποίηση στη μεταβολή της 

βαθμονομημένης πρωτεύουσας απόστασης ανάλογα με τη διεύθυνση κίνησης του φακού. 

Ειδικότερα, για κλίση του φακού κατά ορισμένη γωνία ως προς το προβολικό επίπεδο, η τιμή 

της πρωτεύουσας απόστασης, όπως αυτή προσδιορίζεται από τη φωτογραμμετρική 

οπισθοτομία, θα είναι εξ ορισμού εξαρτώμενη από τη διεύθυνση κίνησης του φακού.  

pixel/mm cx cy 

ΟΥΔΕΤΕΡΗ ΘΕΣΗ 3800.27 / 24.322 3804.07 / 24.346 

ΘΕΣΗ ΚΛΙΣΗΣ 5˚↔ 3813.95 / 24.409 3805.65 / 24.356 

λ = c/cθ 0.99641 0.99958 

θ˚ = τοξσυν (λ) 4.86 1.66 

pixel/mm cx cy 

ΟΥΔΕΤΕΡΗ ΘΕΣΗ 3800.27 / 24.322 3804.07 / 24.346 

ΘΕΣΗ ΚΛΙΣΗΣ 5˚↕ 3801.41 / 24.329 3818.37 / 24.438 

λ = c/cθ 0.99970 0.99625 

θ˚ = τοξσυν (λ) 1.40 4.96 
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Ο λόγος είναι ότι παρότι η παραμόρφωση της απεικόνισης είναι ίδια σε κάθε διεύθυνση 

κίνησης του φακού, η αποτύπωσή της στην εικόνα δεν είναι συμμετρική, καθώς το 

προβολικό επίπεδο και, κατ’ επέκταση η φωτογραφία, δεν είναι κανονικών διαστάσεων 

(τετραγωνική). Ως εκ τούτου και επεκτείνοντας την παραπάνω εξήγηση, η βαθμονομημένη 

τιμή της πρωτεύουσας απόστασης εξαρτάται από την αναλογία των πλευρών της εικόνας 

(image aspect ratio) και είναι ανάλογη του μήκους της πλευράς του επιπέδου προβολής κατά 

τη διεύθυνση της οποίας επιλέγεται κλίση του πρωτεύοντος επιπέδου του φακού. 

Σημειώνεται ότι η θεωρούμενη κλίμακα της εικόνας είναι σε κάθε περίπτωση μία, ενιαία και 

προσδιορίζεται με εφαρμογή της επεκτεταμένης συνθήκης συγγραμμικότητας, όπως ορίζεται 

παραπάνω. 

Βέβαια, σύμφωνα και με τα όσα έχουν ειπωθεί, σε περίπτωση κλίσης του φακού ως προς το 

επίπεδο προβολής, η κλίμακα της παραγόμενης εικόνας δεν είναι ενιαία αλλά μεταβάλλεται 

κατά διεύθυνση. Συνεπώς, παρότι η παραπάνω θεώρηση επιβοηθά στην ερμηνεία των 

αποτελεσμάτων που παρουσιάστηκαν, κατά βάσιν στο κύριο μέρος της βαθμονόμησης, η 

βασική της παραδοχή είναι εξ ορισμού γεωμετρικά λανθασμένη. Ωστόσο, εξ αυτής 

αναδεικνύεται η ανάγκη για κατάλληλη επεξεργασία της εικόνας που έχει ληφθεί σε 

συνθήκες tilt, ώστε να εξαλειφθεί η αναμενόμενη παραμόρφωση κλίμακας -μπορεί να 

εκτιμηθεί ανάλογα με τη γωνία κλίσης- και η τελική εικόνα να μπορεί να περιγραφεί από μία 

ενιαία τιμή πρωτεύουσας απόστασης. Προφανώς, σε μία τέτοια περίπτωση, η οποιαδήποτε 

παρέμβαση στην εικόνα θα πρέπει να γίνει προ κάθε άλλης εργασίας και θα μπορούσε να 

περιλαμβάνει την εκτέλεση ενός απλού γεωμετρικού μετασχηματισμού για την απάλειψη της 

παραμόρφωσης κλίμακας και ενός αλγορίθμου παρεμβολής για την επανασύσταση της 

εικόνας. 
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5. Αξιολόγηση Βαθμονόμησης – Συμπεράσματα 

5.1 Γενική αποτίμηση των αποτελεσμάτων 

Στα κεφάλαια που προηγήθηκαν περιγράφηκε θεωρητικά η λειτουργία των αρχιτεκτονικών 

φακών και καταγράφηκαν οι δυνατότητές τους έναντι των συμβατικών φωτογραφικών 

συστημάτων μέσα από συγκεκριμένα παραδείγματα και εφαρμογές. Αναφέρθηκαν και 

ταξινομήθηκαν οι ιδιαιτερότητες των φακών τέτοιου τύπου ανάλογα με τις ποικίλες ιδιότητές 

τους (οπτικές, γεωμετρικές, μηχανικές). Με βάση τις ιδιαιτερότητες αυτές, αντιμετωπίστηκε 

θεωρητικά το ζήτημα της διακρίβωσης αρχιτεκτονικού φακού και καταγράφηκαν οι 

παράμετροι που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη σε μια τέτοια περίπτωση. Η βαθμονόμηση του 

αρχιτεκτονικού φακού Canon ΤS-E 24mm, αποτελούσα κύριο στόχο της παρούσας εργασίας, 

προσεγγίστηκε εργαστηριακά με βάση την πλούσια υπάρχουσα εμπειρία στην διακρίβωση 

κοινών φακών και η ανάλυση των αποτελεσμάτων βαθμονόμησης ολοκληρώθηκε 

λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου. Ειδικότερα, για κάθε 

περίπτωση κίνησης, διατυπώθηκε ένα μοντέλο ικανό να αποτυπώσει την εικαζόμενη 

γεωμετρία της απεικόνισης με τη ικανοποιητική ακρίβεια. Τελικά, τα αποτελέσματα της 

βαθμονόμησης αξιοποιήθηκαν για την παραμετροποίηση της κίνησης του φακού στις θέσεις 

ελέγχου βάσει της προεπιλεγμένης στρατηγικής, ως μέτρο ακρίβειας της εσωτερικής του 

γεωμετρίας και ως μέσο αξιολόγησης του μοντέλου που επελέγη για να την περιγράψει. Η 

αξιοπιστία της γενικότερης μεθόδου και στρατηγικής που προτάθηκε για τη βαθμονόμηση 

του συγκεκριμένου φακού διερευνάται στη συνέχεια εν τω μέτρω του δυνατού και εν τη 

ασαφεία της πολυπαραγοντικής φύσης του ζητήματος της διακρίβωσης ενός αρχιτεκτονικού 

φακού. 

Η αξιολόγηση των αριθμητικών αποτελεσμάτων και η γενικότερη αποτίμηση της 

βαθμονόμησης, ως απαραίτητο τελικό στάδιο της παρούσας εργασίας, παρουσιάζουν δύο 

βασικές δυσκολίες οι οποίες είναι προφανείς με βάση τα όσα έχουν γραφτεί έως τώρα και 

μπορεί να σχηματοποιηθούν συνοπτικά ως σχετιζόμενες: 

 Mε τον τύπο του φακού 

Συγκεκριμένα, στην έλλειψη ενός συνόλου τιμών - προτύπου ως προς το οποίο θα ήταν 

δυνατόν να αντιπαρατεθούν οι προκύπτουσες τιμές βαθμονόμησης για τις διάφορες θέσεις 

κίνησης του εξεταζόμενου φακού. Με βάση τα αποτελέσματα, το πρόβλημα αυτό θεωρείται 

ότι αντιμετωπίστηκε ικανοποιητικά με τη βαθμονόμηση του φακού στην ουδέτερη θέση και 

την παραδοχή ότι οι θεωρητικές τιμές κίνησης αποτελούν μία αξιόπιστη προσέγγιση των 

πραγματικών τιμών μετατόπισης και κλίσης για τις θέσεις που ελέγχθηκαν. Ειδικά στην 

περίπτωση κλίσης του φακού, παρότι η αβεβαιότητα είναι αυξημένη λόγω των περισσότερων 

μαθηματικών σχέσεων εκτίμησης της μεταβολής των στοιχείων βαθμονόμησης, κρίνεται ότι 

μπορεί να μετριασθεί σημαντικά μέσω ξεχωριστής διαδικασίας βαθμονόμησης με 

αποκλειστικό στόχο την αποτύπωση των κρίσιμων οπτικών και μηχανικών μεγεθών όπως 

αυτά ορίστηκαν παραπάνω. 

Εν συνόψει, η πρώτη δυσκολία αξιολόγησης της μεθόδου βαθμονόμησης που ακολουθήθηκε 

σχετίζεται με τη μηχανική σταθερότητα του φακού, η οποία αποδεικνύεται εκ των 

αποτελεσμάτων ικανοποιητικά υψηλή, και στην ανάγκη διατύπωσης ενός μοντέλου που θα 

περιγράφει κατά το βέλτιστο τρόπο την εσωτερική γεωμετρία του, η οποία εξετάζεται. 
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Η δεύτερη δυσκολία δεν σχετίζεται με το αντικείμενο βαθμονόμησης, αλλά: 

 Mε τη μέθοδο βαθμονόμησης 

Όπως έχει αναφερθεί, η κλασική θεώρηση της φωτογραφικής απεικόνισης δεν επαρκεί για 

την περιγραφή της επίπτωσης των διαφόρων κινήσεων ενός αρχιτεκτονικού φακού στη 

μορφή και την ποιότητα της παραγόμενης εικόνας, ως αποτέλεσμα της κίνησης του 

προβολικού κέντρου ως προς το προβολικό επίπεδο εκτός του αρχικού άξονα λήψης. 

Ωστόσο, η μέθοδος που επιστρατεύτηκε για τη βαθμονόμηση του αρχιτεκτονικού φακού 

(λήψη και επεξεργασία φωτογραφιών) βασίζεται στα πρότυπα διακρίβωσης ενός κοινού 

φακού για προφανείς λόγους βολικότητας (αξιοποίηση ήδη υπάρχοντος τρισδιάστατου πεδίου 

ελέγχου και αξιόπιστου προγράμματος βαθμονόμησης), αλλά και ελλείψει εναλλακτικής 

μεθόδου που να έχει προταθεί για τη διακρίβωση αρχιτεκτονικών φακών λαμβάνουσα υπόψη 

τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. Ως εκ τούτου, κρίθηκε σκόπιμο να ελεγχθεί η αξιοπιστία 

του προγράμματος Calibration ccd εν σχέσει με άλλο πρόγραμμα βαθμονόμησης. O σχετικός 

έλεγχος πραγματοποιείται στη συνέχεια. 

 

5.2 Σύγκριση Προγραμμάτων Βαθμονόμησης 

Για τον διασταυρωτικό έλεγχο των κρίσιμων αποτελεσμάτων βαθμονόμησης (xo,yo,c), 

επελέγη η χρησιμοποίηση του ψηφιακού φωτογραμμετρικού σταθμού Photomod, καθώς σε 

αυτόν καθίσταται δυνατή η συνόρθωση κάθε τριάδας εικόνων του αρχικού προγραμματισμού 

λήψης ως μπλοκ, αφού οι φωτογραμμετρικοί προσανατολισμοί των επιμέρους εικόνων έχουν 

ολοκληρωθεί επιτυχώς. Έτσι, μπορεί να ελεγχθεί με μεγαλύτερη σαφήνεια το κατά πόσο οι 

φωτογραφίες που παράγονται από έναν αρχιτεκτονικό φακό μπορεί να ενταχθούν στη 

φωτογραμμετρική διαδικασία ως εικόνες μετρητικά αξιοποιήσιμες. 

Τα βήματα που ακολουθήθηκαν στην κατεύθυνση αυτή ήταν τα ακόλουθα: 

1. Επιλογή εικόνων που είχαν ληφθεί σε συνθήκες shift ή tilt 

Όπως έχει αναφερθεί (§4.3), σε κάθε θέση του φακού που εξετάστηκε ελήφθησαν τρεις 

εικόνες του πεδίου ελέγχου από διαφορετική θέση και με κατάλληλο προσανατολισμό ως 

προς αυτό με σκοπό την επίτευξη ευνοϊκών γωνιών αλληλοτομίας των ομόλογων ακτίνων. 

Στο στάδιο αυτό, επελέγησαν αντιπροσωπευτικές τριάδες εικόνων που ελήφθησαν κατά τον 

έλεγχο του φακού σε μετατόπιση και κλίση ως προς το επίπεδο προβολής, ώστε να εισαχθούν 

στον ψηφιακό φωτογραμμετρικό σταθμό. 

2. Επιλογή στοιχείων εσωτερικού προσανατολισμού 

Για κάθε τριάδα εικόνων που εισήχθη στον ψηφιακό φωτογραμμετρικό σταθμό, θεωρήθηκε 

σταθερός εσωτερικός προσανατολισμός και δύο διακριτές περιπτώσεις: 

α) Ως αληθή εισήχθησαν τα ονομαστικά στοιχεία εσωτερικού προσανατολισμού του  

φακού για την ουδέτερη θέση, δηλαδή (xo,yo,c) → (0,0,24) (mm). 

β) Ως αληθή εισήχθησαν τα στοιχεία εσωτερικού προσανατολισμού, όπως υπολογίστη- 

καν  μετά από επεξεργασία των αποτελεσμάτων του Calibration ccd. 
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3. Αποκατάσταση σχετικού προσανατολισμού 

Η αποκατάσταση του σχετικού προσανατολισμού των στερεοσκοπικών ζευγών και της 

σχηματιζόμενης τριπλέτας των εικόνων πραγματοποιήθηκε με σκόπευση ικανού αριθμού 

στόχων ορατών στις επιμέρους εικόνες. 

4. Συνόρθωση μπλοκ εικόνων με τη μέθοδο των δεσμών 

Αρχικά, εισήχθησαν οι γεωδαιτικές συντεταγμένες των ορατών φωτοσταθερών σημείων που 

σκοπεύθησαν κατά το στάδιο (3) και το μπλοκ των τριών εικόνων συνορθώθηκε με τη 

μέθοδο των δεσμών. Κατ’ αντιστοιχία με το στάδιο (2), η διαδικασία από εκεί και πέρα 

επιμερίστηκε σε δύο μέρη και πραγματοποιήθηκαν οι ακόλουθες εργασίες: 

α) Ελέγχθησαν τα υπόλοιπα (εναπομένοντα σφάλματα) στα σημεία ελέγχου εκτελώντας 

τη συνόρθωση χωρίς και με υπολογισμό των στοιχείων εσωτερικού προσανατολισμού 

των εικόνων (αυτοβαθμονόμηση). Στην δεύτερη περίπτωση, τα αποτελέσματα που 

προέκυψαν για τη θέση του πρωτεύοντος σημείου και την πρωτεύουσα απόσταση 

συγκρίθηκαν με τα αντίστοιχα του calibration ccd για την ίδια θέση κίνησης του φακού. 

β) Ελέγχθησαν τα υπόλοιπα (εναπομένοντα σφάλματα) στα σημεία ελέγχου εκτελώντας 

τη συνόρθωση χωρίς αυτοβαθμονόμηση (ο εσωτερικός προσανατολισμός στην 

περίπτωση αυτή έχει αποκατασταθεί κατά τα αναφερόμενα στο στάδιο 2β’). 

5.2.1 Έλεγχος σε shift 

Ο έλεγχος βαθμονόμησης για τη θέση shift του φακού πραγματοποιήθηκε για τριάδα εικόνων 

που ελήφθησαν με οριζόντια μετατόπιση του φακού κατά οκτώ χιλιοστά (8 mm) στην τρίτη 

φάση της φωτογραφικής διαδικασία. Μετά την εισαγωγή των εικόνων, ο εσωτερικός 

προσανατολισμός των εικόνων ολοκληρώθηκε σύμφωνα με τον σχεδιασμό που περιγράφηκε 

παραπάνω και, εν συνεχεία, υλοποιήθηκαν οι εξής ενέργειες για τους κοινά ορατούς στόχους 

(120) στις επιμέρους εικόνες: 

 Σκόπευση σημείων σύνδεσης και αποκατάσταση του σχετικού προσανατολισμού 

 Απόδοση γεωδαιτικών συντεταγμένων 

 Διαχωρισμός σημείων σε φωτοσταθερά και σημεία ελέγχου και εκτέλεση 

αεροτριγωνισμού  

 Έλεγχος των αποτελεσμάτων 

Η συνόρθωση των δεσμών στο στάδιο (4α) πραγματοποιήθηκε δύο φορές κατά τα  

προβλεπόμενα, χωρίς και με αυτοβαθμονόμηση. Τα αποτελέσματα των υπολοίπων στα 

σημεία ελέγχου (60) στις δύο περιπτώσεις ήταν τα ακόλουθα: 

m 
Χωρίς Αυτοβαθμονόμηση Με Αυτοβαθμονόμηση 

X Y Z X Y Z 

Μέση Απόκλιση 0.164 0.041 0.177 0.001 0.001 0.001 

RMS 0.203 0.066 0.239 0.001 0.001 0.001 

Μέγιστη Απόκλιση 0.569 0.290 0.618 0.002 0.003 0.003 

Πίνακας 50: Εναπομένοντα σφάλματα στα σημεία ελέγχου μετά τη συνόρθωση του μπλοκ λήψεων shift χωρίς και με 
αυτοβαθμονόμηση 
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Είναι σαφής η βελτίωση των αποτελεσμάτων στην περίπτωση  που υπολογίζονται και 

λαμβάνονται υπόψη στην προσαρμογή τα ορθά στοιχεία εσωτερικού προσανατολισμού των 

λήψεων. Εκτός αυτού, φαίνεται ότι το κοινό μοντέλο βαθμονομημένων τιμών που 

υπολογίζεται κατά τη συνόρθωση μπορεί να περιγράψει ικανοποιητικά τις τρεις λήψεις, 

φανερώνοντας υψηλά επίπεδα εσωτερικής γεωμετρίας του φακού. 

Στη συνέχεια υπολογίζεται ο βαθμός ελευθερίας (r) της συνόρθωσης των παρατηρήσεων και 

παρουσιάζεται ως μέσο εκτίμησης της αξιοπιστίας των παραπάνω αποτελεσμάτων. Οι 

γνωστές παράμετροι σε κάθε περίπτωση είναι οι γεωδαιτικές συντεταγμένες των (60) 

φωτοσταθερών σημείων (X,Y,Z) και οι εικονοσυντεταγμένες τους σε κάθε εικόνα (x,y), οι 

παρατηρήσεις (n). Οι άγνωστες παράμετροι (m) είναι τα στοιχεία εξωτερικού 

προσανατολισμού κάθε δέσμης (Xο,Yο,Zο,ω,φ,κ) και οι γεωδαιτικές συντεταγμένες των 

σημείων που επελέγησαν ως σημεία ελέγχου (X,Y,Z). Στην περίπτωση της 

αυτοβαθμονόμησης, προστίθενται τρεις επιπλέον άγνωστοι, που θεωρείται ότι προσδιορίζουν 

τον εσωτερικό προσανατολισμό και των τριών λήψεων. 

 Χωρίς Αυτοβαθμονόμηση Με Αυτοβαθμονόμηση 

n 360 360 

m 198 201 

r = n-m 162 159 

Πίνακας 51: Bαθμοί ελευθερίας συνόρθωσης του μπλοκ λήψεων shift χωρίς και με αυτοβαθμονόμηση 

Παρακάτω, εξετάζεται κατά πόσο τα στοιχεία της αυτοβαθμονόμησης που εκτιμήθηκαν από 

το Photomod μέσω της συνόρθωσης διαφέρουν από τις αντίστοιχες τιμές βαθμονόμησης που 

υπολογίστηκαν για τις ίδιες λήψεις από το πρόγραμμα Calibration ccd και παρουσιάστηκαν 

στο προηγούμενο κεφάλαιο. 

mm Photomod Calibration ccd |δ| 

xo 25.893 25.902 0.009 

yo 11.988 12.246 0.258 

c 24.195 24.199 0.004 

Πίνακας 52: Στοιχεία αυτοβαθμονόμησης του μπλοκ λήψεων shift σε σχέση με τα αντίστοιχα στοιχεία 
βαθμονόμησης του Calibration ccd 

Η πρωτεύουσα απόσταση και η x-συνιστώσα του πρωτεύοντος σημείου παρουσιάζουν 

αξιοσημείωτη σύγκλιση ανάμεσα στις δύο μεθόδους διακρίβωσης του εξεταζόμενου φακού, 

ενισχύοντας την αξιοπιστία της διαδικασίας βαθμονόμησης που περιγράφηκε στο 

προηγούμενο κεφάλαιο. Ωστόσο, η διαφορά στη θέση του πρωτεύοντος σημείου κατά την 

κατακόρυφο διεύθυνση (άξονας y) είναι σημαντική, χωρίς να μπορεί να ανιχνευθεί στο 

σημείο αυτό η αιτία της. Δεδομένου ότι η διεθνής εμπειρία ανιχνεύει την εξάρτηση της 

παραμέτρου αυτής από τις υπόλοιπες, προτείνεται στο μέλλον η βαθμονόμηση του φακού με 

περιστροφή της μηχανής κατά 90˚ περί τον άξονα λήψης (Wester-Ebbinghaus, 1981; Shortis 

et al. 1998; Clarke et al. 1998). 
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Στο τελευταίο στάδιο του συγκεκριμένου ελέγχου, η συνόρθωση του μπλοκ 

πραγματοποιήθηκε εκ νέου, μετά από αποκατάσταση του εσωτερικού προσανατολισμού των 

λήψεων με βάση τα αποτελέσματα του Calibration ccd όπως παρουσιάστηκαν στο 

προηγούμενο κεφάλαιο. Τα υπόλοιπα στα σημεία ελέγχου (60) στην περίπτωση αυτή ήταν: 

m X Y Z 

Μέση Απόκλιση 0.002 0.001 0.002 

RMS 0.002 0.001 0.003 

Μέγιστη Απόκλιση 0.007 0.004 0.008 

Πίνακας 53: Εναπομένοντα σφάλματα στα σημεία ελέγχου μετά τη συνόρθωση του μπλοκ λήψεων shift λαμβάνοντας 
ως στοιχεία εσωτερικού προσανατολισμού τα αποτελέσματα του Calibration ccd 

Μέση Διάσταση 

Εδαφοψηφίδας 
1.42 mm 

Μέση Κλίμακα 

Φωτογραφιών 
1:210 

Είναι αναμενόμενη η ύπαρξη τοπικά αυξημένων αποκλίσεων στη συνόρθωση, με βάση τη 

διαφοροποίηση που παρατηρήθηκε παραπάνω στα στοιχεία του εσωτερικού 

προσανατολισμού για τις δύο μεθόδους βαθμονόμησης, αν και οι χαμηλές μέσες τιμές 

φανερώνουν γενικότερα ικανοποιητική προσαρμογή της συνόρθωσης. Τέλος, παρατηρήθηκε 

ότι τα σημεία ελέγχου που παρουσιάζουν τη μέγιστη απόκλιση βρίσκονται στο αριστερό 

άκρο του καρέ κάθε εικόνας, δηλαδή στην αντιδιαμετρική πλευρά μετατόπισης του φακού 

στην οποία το πεδίο θέασης της απεικόνισης αναμενόμενα αυξάνεται υπερβολικά και το 

επίπεδο προβολής κινείται στα όρια του κύκλου ορθού ορισμού του φακού. 

5.2.2 Έλεγχος σε tilt 

Στην περίπτωση της κλίσης του φακού ως προς το προβολικό επίπεδο, εξετάστηκε η κίνηση 

σε αμφότερες τις κύριες διευθύνσεις (οριζόντια και κατακόρυφο) λόγω της διαφορετικής 

συμπεριφοράς που παρατηρήθηκε για τον φακό σε αυτές στο προηγούμενο κεφάλαιο. 

Αρχικά, χρησιμοποιήθηκε τριάδα λήψεων με κλίση του φακού κατά την κατακόρυφο 

διεύθυνση κατά τρεις μοίρες (3˚). 

Τα σημεία που σκοπεύθηκαν στις εικόνες ήταν 108 εκ των οποίων τα 62 διατηρήθηκαν ως 

φωτοσταθερά και τα 46 ορίστηκαν σημεία ελέγχου. Ακολουθώντας την ίδια διαδικασία με 

παραπάνω, οι τρεις εικόνες συνορθώθηκαν ως μπλοκ με τη μέθοδο των δεσμών, με και χωρίς 

αυτοβαθμονόμηση, και καταγράφηκαν τα εναπομένοντα σφάλματα στα προσημασμένα 

σημεία ελέγχου για κάθε περίπτωση: 

m 
Χωρίς Αυτοβαθμονόμηση Με Αυτοβαθμονόμηση 

X Y Z X Y Z 

Μέση Απόκλιση 0.005 0.003 0.005 0.000 0.001 0.001 

RMS 0.008 0.004 0.007 0.000 0.001 0.001 

Μέγιστη Απόκλιση 0.024 0.008 0.016 0.001 0.003 0.003 

Πίνακας 54: Εναπομένοντα σφάλματα στα σημεία ελέγχου μετά τη συνόρθωση του μπλοκ λήψεων κατακόρυφου  tilt 
χωρίς και με αυτοβαθμονόμηση 
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Τα εναπομένοντα σφάλματα στα σημεία ελέγχου είναι σαφώς μεγαλύτερα στην επίλυση 

χωρίς αυτοβαθμονόμηση, πράγμα αναμενόμενο λόγω του λαθεμένου εσωτερικού 

προσανατολισμού κατά το στάδιο 2α’. Όπως παρατηρήθηκε και παραπάνω, η 

αυτοβαθμονόμηση βοηθά στη βελτίωση προσαρμογή της συνόρθωσης με βάση τις 

υπάρχουσες παραμέτρους, με αποτέλεσμα τα παρατηρούμενα υπόλοιπα στα σημεία ελέγχου 

να είναι ουσιαστικά αμελητέα. Όπως και παραπάνω, υπολογίζονται σε κάθε περίπτωση οι 

βαθμοί ελευθερίας της συνόρθωσης ως μέτρο αξιοπιστίας των αποτελεσμάτων της 

συνόρθωσης. Οι βαθμοί ελευθερίας που παρατηρούνται είναι σαφώς μεγαλύτεροι εν σχέσει 

με πριν, λόγω της υπεραριθμίας των φωτοσταθερών έναντι των σημείων ελέγχου στην 

προκειμένη περίπτωση. 

 Χωρίς Αυτοβαθμονόμηση Με Αυτοβαθμονόμηση 

n 372 372 

m 156 159 

r = n-m 216 213 

Πίνακας 55: Bαθμοί ελευθερίας συνόρθωσης του μπλοκ λήψεων κατακόρυφου tilt χωρίς και με αυτοβαθμονόμηση 

Παρακάτω, παρουσιάζονται τα στοιχεία εσωτερικού προσανατολισμού του φακού στη 

συγκεκριμένη θέση ως αποτελέσματα της αυτοβαθμονόμησης και όπως προέκυψαν από την 

εκτέλεση του προγράμματος Calibration ccd. 

mm Photomod Calibration ccd |δ| 

xo 17.975 17.994 0.019 

yo 12.648 13.208 0.560 

c 24.237 24.238 0.001 

Πίνακας 56: Στοιχεία αυτοβαθμονόμησης του μπλοκ λήψεων κατακόρυφου tilt σε σχέση με τα αντίστοιχα στοιχεία 
βαθμονόμησης του Calibration ccd 

Η πρωτεύουσα απόσταση προσδιορίζεται στις δύο μεθόδους χωρίς ουσιαστική 

διαφοροποίηση παρότι η προκύπτουσες τιμές απέχουν σε αμφότερες τις περιπτώσεις από τις 

αναμενόμενες για τη συγκεκριμένη κίνηση με βάση τις θεωρητικές προσεγγίσεις για την 

κλίση του φακού που αναπτύχθηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο. Η θέση του πρωτεύοντος 

σημείου αποκλίνει σημαντικά στις δύο περιπτώσεις, ιδιαίτερα κατά τη διεύθυνση της 

κίνησης, όπου η τιμή της y-συνιστώσας απέχει περίπου 90 pixel ανάλογα με τη μέθοδο 

βαθμονόμησης. Στην περίπτωση του Photomod, η παράμετρος yo απέχει επίσης σημαντικά 

από την αναμενόμενη τιμή, που ταυτίζεται με την αναμενόμενη μετατόπιση του πρωτεύοντος 

σημείου για τη συγκεκριμένη τιμή κλίσης. 

Στο τελευταίο στάδιο του ελέγχου, η συνόρθωση του μπλοκ πραγματοποιήθηκε εκ νέου, μετά 

από αποκατάσταση του εσωτερικού προσανατολισμού των λήψεων με βάση τα 

αποτελέσματα του calibration ccd όπως παρουσιάζονται στο προηγούμενο κεφάλαιο, αλλά 

και στον παραπάνω πίνακα. Τα αποτελέσματα των υπολοίπων στα σημεία ελέγχου (50) στην 

περίπτωση αυτή ήταν: 

m X Y Z 

Μέση Απόκλιση 0.002 0.001 0.004 

RMS 0.002 0.002 0.005 

Μέγιστη Απόκλιση 0.005 0.003 0.015 

Πίνακας 57: Εναπομένοντα σφάλματα στα σημεία ελέγχου μετά τη συνόρθωση του μπλοκ λήψεων κατακόρυφου tilt 

λαμβάνοντας ως στοιχεία εσωτερικού προσανατολισμού τα αποτελέσματα του Calibration ccd 
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Στη συνέχεια εξετάζεται ο φακός για τριάδα λήψεων με κλίση κατά την οριζόντιο διεύθυνση 

κατά πέντε μοίρες (5˚). Ακολουθώντας την ίδια διαδικασία με παραπάνω, τα υπόλοιπα στα 

σημεία ελέγχου (50) ήταν: 

m 
Χωρίς Αυτοβαθμονόμηση Με Αυτοβαθμονόμηση 

X Y Z X Y Z 

Μέση Απόκλιση 0.022 0.006 0.019 0.001 0.001 0.002 

RMS 0.029 0.009 0.026 0.001 0.002 0.003 

Μέγιστη Απόκλιση 0.103 0.038 0.068 0.002 0.005 0.006 

Πίνακας 58: Εναπομένοντα σφάλματα στα σημεία ελέγχου μετά τη συνόρθωση του μπλοκ λήψεων οριζόντιου  tilt 
χωρίς και με αυτοβαθμονόμηση 

Η εκτέλεση της συνόρθωσης υπολογίζοντας και λαμβάνοντας υπόψη τα  στοιχεία εσωτερικού 

προσανατολισμού των λήψεων βελτιώνει αισθητά την ακρίβεια προσαρμογής του μπλοκ στα 

διαθέσιμα φωτοσταθερά σημεία. Παρακάτω, παρουσιάζονται τα στοιχεία εσωτερικού 

προσανατολισμού του φακού στη συγκεκριμένη θέση ως αποτελέσματα της 

αυτοβαθμονόμησης και όπως προέκυψαν από την εκτέλεση του προγράμματος Calibration 

ccd. 

mm Photomod Calibration ccd |δ| 

xo 19.132 19.056 0.076 

yo 12.049 11.899 0.147 

c 24.429 24.445 0.016 

Πίνακας 59: Στοιχεία αυτοβαθμονόμησης του μπλοκ λήψεων οριζόντιου tilt σε σχέση με τα αντίστοιχα στοιχεία 
βαθμονόμησης του Calibration ccd 

Τέλος, η συνόρθωση του μπλοκ πραγματοποιήθηκε εκ νέου, μετά από αποκατάσταση του 

εσωτερικού προσανατολισμού των λήψεων με βάση τα αποτελέσματα του Calibration ccd. 

Τα αποτελέσματα των υπολοίπων στα σημεία ελέγχου (50) στην περίπτωση αυτή ήταν: 

m X Y Z 

Μέση Απόκλιση 0.005 0.001 0.005 

RMS 0.007 0.002 0.007 

Μέγιστη Απόκλιση 0.031 0.009 0.018 

Πίνακας 60: Εναπομένοντα σφάλματα στα σημεία ελέγχου μετά τη συνόρθωση του μπλοκ λήψεων οριζόντιου tilt 
λαμβάνοντας ως στοιχεία εσωτερικού προσανατολισμού τα αποτελέσματα του Calibration ccd 

 

5.3 Συμπεράσματα-Προτάσεις 

Η μελέτη των αποτελεσμάτων της βαθμονόμησης αλλά και η σχετική ανάλυση που 

ακολούθησε οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η βασική δυσκολία στη βαθμονόμηση ενός 

αρχιτεκτονικού φακού όπως ο εξεταζόμενος είναι η αβεβαιότητα που συνοδεύει την άγνοια 

των ακριβών γεωμετρικών μεγεθών του φακού, αλλά και τον τρόπο διαφοροποίησής τους 

κατά την κλίση αυτού ως προς το προοπτικό επίπεδο. Παρά την αδρομερή προσέγγιση που 

περιγράφηκε στο πλαίσιο της βαθμονόμησης για την εκτίμηση των μεγεθών αυτών (§3.4, 

§4.9.2), ο προσδιορισμός τους μπορεί να γίνει με μεγαλύτερη ακρίβεια μέσω ειδικής 

βαθμονόμησης στην οποία θα λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαίτερες γεωμετρικές και οπτικές 

ιδιότητες των αρχιτεκτονικών φακών. 
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Με βάση τα όσα έχουν παρατηρηθεί παραπάνω, ειδικά όσον αφορά στην κλίση του φακού ως 

προς το επίπεδο προβολής, το ζήτημα της στοχευμένης βαθμονόμησης ενός αρχιτεκτονικού 

φακού, με σκοπό την ακριβή αποτύπωση της εσωτερικής του γεωμετρίας, μπορεί να 

αντιμετωπιστεί μέσω τριών βασικών προσεγγίσεων. Οι προσεγγίσεις αυτές, οι οποίες στη 

συνέχεια αναπτύσσονται συνοπτικά ως προς τη λογική της διατύπωσής τους είναι οι εξής: 

 Αλγεβρική 

 Γεωμετρική 

 Οπτική 

Αλγεβρική  

Η αλγεβρική προσέγγιση του προβλήματος μπορεί να περιγραφεί μέσα από τη βιβλιογραφία 

που αντιμετωπίζει την κλίση του φακού εκ των επιπτώσεων που αυτή έχει στα στοιχεία 

εσωτερικού προσανατολισμού της φωτογραφικής απεικόνισης. Η κλίση στην περίπτωση 

αυτή αντιμετωπίζεται ως ένα ανεπιθύμητο φαινόμενο μηχανικής αστάθειας του συστήματος 

μηχανή-φακός και οι διάφορες μέθοδοι αποσκοπούν στην αποτύπωση και διόρθωσή του. Στα 

πλεονεκτήματα της αλγεβρικής προσέγγισης αναφέρεται η χρήση των κοινών 

φωτογραμμετρικών εξισώσεων και αλγορίθμων εμπλουτισμένων με πρόσθετες διορθώσεις 

των παραμέτρων ενδιαφέροντος και απλών αλγεβρικών σχέσεων για την περιγραφή των 

αλλαγών στη γεωμετρία της απεικόνισης. Επίσης, δεν απαιτούνται ειδικές συνθήκες 

φωτογράφησης και επεξεργασίας των παραγόμενων εικόνων. Ωστόσο, στη συγκεκριμένη 

προσέγγιση δεν λαμβάνεται υπόψη η οπτική αλλοίωση των φωτογραφιών. 

Στις υπάρχουσες αναφορές που σχετίζονται με αμιγώς φωτογραμμετρικές εφαρμογές, η 

καταγραφή της σχετικής κλίσης φακού – προβολικού επιπέδου συναντάται κυρίως ως 

μηχανική ατέλεια του φωτογραφικού συστήματος η οποία μπορεί να απαλειφθεί μέσω 

κατάλληλης παραμετροποίησής της ή να αποκατασταθεί μέσω μηχανικής σταθεροποίησης 

της φωτογραφικής μηχανής (Rieke-Zapp et al., 2009b). 

Σε μία απλή μέθοδο παραμετροποίησης (Tecklenburg et al., 2000; Hastedt et al., 2002), 

προτείνεται η εισαγωγή τριών παραμέτρων στις εξισώσεις συγγραμμικότητας κάθε λήψης για 

την περιγραφή της μετατόπισης του πρωτεύοντος σημείου και τη μεταβολή της πρωτεύουσας 

απόστασης, ώστε οι επεκτεταμένες εξισώσεις να γράφονται ως εξής: 
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Με τον τρόπο αυτό, οι παράμετροι παραμόρφωσης υπολογίζονται ως προς το μετατοπισμένο 

πρωτεύον σημείο και οι άγνωστες παράμετροι κάθε λήψης αυξάνονται κατά τρεις. Για τον 

υπολογισμό των διορθώσεων στις εικονοσυντεταγμένες κάθε μετρημένου σημείου στην 

εικόνα, αξιοποιείται η μέθοδος πεπερασμένων στοιχείων μέσω ενός διορθωτικού κανάβου 

βασισμένου σε σημεία αγκίστρωσης, κάθε σημείο του οποίου παρέχει διορθωτικές τιμές ως 

διανύσματα επιπέδου. Οι τιμές διόρθωσης των εικονοσυντεταγμένων κάθε σημείου 

υπολογίζονται τότε με παρεμβολή βάσει των γραμμικών εξισώσεων (Tecklenburg et al., 

2000): 
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   (ομοίως για corry ) 

Όπου ο όρος corrx συμβολίζει τη διόρθωση της μετρημένης εικονοσυντεταγμένης x , οι 

συντεταγμένες *x , *y  περιγράφουν τη θέση του μετρημένου σημείου στο αντίστοιχο κελί του 

κανάβου και τα στοιχεία xk  αντιπροσωπεύουν τα συμμετέχοντα σημεία του κανάβου. 

Ομοίως υπολογίζονται τα στοιχεία και η διόρθωση για τις εικονοσυντεταγμένες y  ( corry ) και 

οι εξισώσεις συγγραμμικότητας επεκτείνονται με βάση τους όρους αυτούς. 

Η διαδικασία του παραπάνω παραδείγματος ουσιαστικά αποβλέπει στη διόρθωση 

εναπομένοντων σφαλμάτων που σχετίζονται με τον αισθητήρα. Ωστόσο, εφόσον 

πραγματοποιηθούν λήψεις πριν και μετά την κλίση του φακού και υπολογιστούν οι 

προκύπτουσες διαφορές στις επιπρόσθετες διορθωτικές παραμέτρους είναι δυνατόν να 

αποδοθεί με υψηλή ακρίβεια η μεταβολή στα στοιχεία βαθμονόμησης (xo,yo,c) και στη 

συνέχεια να προσδιοριστούν τα κρίσιμα στοιχεία εσωτερικής γεωμετρίας του φακού (κέντρο 

περιστροφής). 

Σε μία άλλη αναφορά, η κλίση του φακού ως προς το επίπεδο προβολής αντιμετωπίζεται ως 

συνέπεια της βαρύτητας (Haig et al., 2006). Με βάση τη θεώρηση αυτή, η φωτογραφική 

μηχανή στήνεται κατά την οριζόντιο διεύθυνση και υπολογίζεται η γωνία που σχηματίζουν ο 

οπτικός άξονας με το διάνυσμα της βαρύτητας δεδομένου ότι το συνημίτονο της γωνίας 

ισούται με το στοιχείο r33 του πίνακα στροφής. Εν συνεχεία, εκτιμώνται η πρωτεύουσα 

απόσταση και η θέση του πρωτεύοντος σημείου θεωρώντας ότι ο φακός κλίνει ως προς το 

προοπτικό κέντρο (ίριδα εξόδου). Τέλος, αναφέρεται η πρόταση για εισαγωγή της γωνίας 

κλίσης ως επιπλέον αγνώστου στη συνόρθωση (οπισθοτομία). Αξιολογώντας σύντομα την 

παραπάνω πηγή μπορεί να αναφερθούν τα εξής: 

 Η παραδοχή περί ταύτισης του κέντρου περιστροφής με το προοπτικό κέντρο είναι 

σαφώς λανθασμένη και κρίνεται υπερβολικά απλουστευτική ακόμα και για πολύ μικρές 

γωνίες κλίσης, καθώς, όπως έχει φανεί (κεφ.§4.9.2), τα δύο αυτά σημεία μπορεί να 

απέχουν σημαντικά μεταξύ τους. 

 Η ιδέα για εξαγωγή της γωνίας κλίσης του φακού από τον πίνακα στροφής και η 

εισαγωγή της ως αγνώστου στις εξισώσεις οπισθοτομίας μπορεί να είναι ιδιαίτερα 

χρήσιμη εφόσον η θέση της μηχανής είναι σταθερή και οι σχέσεις υπολογισμού των 

μεταβολών στα στοιχεία προσανατολισμού αξιόπιστες. 

Γεωμετρική 

Η προσέγγιση αυτή συνίσταται ουσιαστικά στην ικανοποίηση της αρχής του Scheimpflug και 

των λοιπών γεωμετρικών σχέσεων που μπορεί να εκφράσουν ικανοποιητικά τις οπτικές 

ιδιότητες της φωτογραφικής απεικόνισης στην κατάσταση κατά την οποία το κύριο επίπεδο 

του φακού βρίσκεται υπό γωνία εν σχέσει με το επίπεδο προβολής και να περιγράψουν τη 

σχέση των σημείων του χώρου με το τελευταίο στην περίπτωση αυτή. Με βάση τη λογική 

αυτή, οι στόχοι που χρησιμοποιούνται στην περίπτωση αυτή είναι επίπεδοι και η θέση τους 

στο χώρο τέτοια, ώστε η εικόνα τους να είναι πλήρως εστιασμένη στο επίπεδο προβολής. 
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Δεδομένου ότι οι περιορισμοί αυτοί λαμβάνονται υπόψη κατά τη φωτογράφηση, ο 

εσωτερικός προσανατολισμός κάθε λήψης μπορεί να αποκατασταθεί με ένταξη των 

γεωμετρικών σχέσεων φακού-αντικειμένου-επιπέδου προβολής ως περιορισμών στον 

αλγόριθμο βαθμονόμησης. 

Η παρούσα προσέγγιση συναντάται σε εφαρμογές Ρευστομηχανικής και ειδικότερα στην 

(στερεοσκοπική) απεικόνιση ταχυμετρίας σωματιδίων (Stereo- Particle Image Velocimetry) 

στην οποία αντικείμενο είναι η ευκρινής καταγραφή ενός προεπιλεγμένου πεδίου ροής, που 

ορίζεται από την τομή του συνολικού όγκου ρευστού με φύλλο φωτός στο οποίο έχει 

μετασχηματιστεί προσπίπτουσα δέσμη ακτίνων (συνήθως laser) μέσω κατάλληλου 

συστήματος φακών. Η κεκλιμένη διάταξη φακού-αντικειμένου-επιπέδου προβολής στην 

περίπτωση αυτή προτιμάται καθώς βοηθά στη λήψη ορθά εστιασμένων εικόνων με μικρή 

τιμή διαφράγματος. Παρότι το συγκεκριμένο πεδίο εφαρμογής δεν είναι οικείο στη 

φωτογραμμετρία, κρίνεται ότι μέσω των σχετικών εφαρμογών μπορεί να αντιμετωπιστεί κατ’ 

αρχήν το ζήτημα της βαθμονόμησης σε συνθήκες κλίσης του φακού ως προς το επίπεδο 

προβολής. 

Στο εργαστηριακό μέρος της βαθμονόμησης τέτοιων συστημάτων καταγραφής αξίζει να 

αναφερθεί η χρήση αποκλειστικά επίπεδων στόχων σε κατάλληλη διάταξη στο χώρο ώστε να 

ικανοποιείται πρωτίστως η αρχή του Scheimpflug. Στην βάση της λογικής αυτής μπορεί να 

χρησιμοποιηθούν πολυεπίπεδοι στόχοι με πολλαπλά επίπεδα αναφοράς ή αντίστοιχα ένα 

επίπεδο στόχων κινούμενο τοποθετούμενο σε διάφορες θέσεις, πάντα παράλληλο με το 

αρχικό επίπεδο αναφοράς. H βαθμονόμηση είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί και με μία 

λήψη ενός επιπέδου στόχων, εφόσον κάποιες παράμετροι, όπως η πρωτεύουσα απόσταση και 

οι διαστάσεις του αισθητήρα θεωρηθούν γνωστές. Στις παραπάνω περιπτώσεις, 

προαπαιτούμενο επιτυχούς βαθμονόμησης είναι η ακρίβεια στην τοποθέτηση των στόχων η 

οποία μπορεί να ξεπεραστεί με αυτοβαθμονόμηση (Fournel et al., 2003). 

Η αυτοβαθμονόμηση αποτελεί τον κανόνα και εφαρμόζεται μέσω ήδη ανεπτυγμένων 

τεχνικών ευρέως διαδεδομένων στη φωτογραμμετρία και την όραση υπολογιστών, κυρίως 

του (Tsai, 1987) και του (Zhang, 2000), αλλά και άλλων. Ως εκ τούτου, η αναλυτική 

αναφορά στις τεχνικές αυτές δεν κρίνεται σκόπιμη παρά μόνο στο βαθμό που αυτές 

επεκτείνονται, ώστε η μη παραλληλία φακού-επιπέδου προβολής να λαμβάνεται υπόψη. Σε 

μία πρόσφατη εφαρμογή (Legarda et al., 2011), το πρόβλημα κλίσης του φακού ανάγεται σε 

ισοδύναμη κλίση του επιπέδου προβολής. Στην περίπτωση αυτή, για κάθε σημείο του χώρου 

υπολογίζεται ένας μετασχηματισμός που συνδέει τις εικονοσυντεταγμένες του πριν και μετά 

την κλίση του φακού δεδομένου ότι το σημείο, οι εικόνες του στα δύο επίπεδα και το 

προοπτικό κέντρο ανήκουν στην ίδια ευθεία. Η σύνδεση των παραμέτρων βαθμονόμησης 

πριν και μετά την σχετική κλίση φακού-επιπέδου γίνεται με βάση την αυθαίρετη παραδοχή 

ότι το προοπτικό κέντρο ταυτίζεται με το κέντρο περιστροφής του φακού. Κατά τη 

βαθμονόμηση, οι εξισώσεις αυτές χρησιμοποιούνται ως δεσμεύσεις και οι γωνίες κλίσης του 

φακού εν σχέσει με το επίπεδο προβολής υπολογίζονται ως επιπρόσθετες παράμετροι 

εσωτερικού προσανατολισμού. 

Σε μία πρόσφατη εφαρμογή (Astarita, 2012), η πραγματική κλίση του φακού ως προς το 

επίπεδο προβολής μεταφέρεται ως επέκταση του κλασικού μοντέλου κεντρικής προβολής 

κατά την παρακάτω λογική. Θεωρούνται τρία βασικά συστήματα συντεταγμένων, του 

φυσικού χώρου που ορίζεται από το επίπεδο στο οποίο ανήκουν οι στόχοι, του φακού και του 

επιπέδου προβολής. 



 

85 
 

Οι χωρικές συντεταγμένες αρχικά μετασχηματίζονται στο σύστημα αναφοράς του φακού και 

εν συνεχεία, μετά από στροφή και μετάθεση, σε αυτό της εικόνας. Οι σχετικές γωνίες κλίσης 

μεταξύ των τριών συστημάτων προσδιορίζονται από τα στοιχεία του πίνακα στροφής και η 

πρωτεύουσα απόσταση υπολογίζεται για κάθε σημείο ως συνάρτηση των γωνιών αυτών και 

της φυσικής θέσης του στο χώρο. Για το σύνολο της εικόνας προσδιορίζεται μία ενιαία τιμή 

πρωτεύουσας απόστασης βάσει των τιμών στα επιμέρους σημεία. Τέλος, οι παράγοντες 

διαστροφής των φακών αποδίδονται για κάθε σημείο στο σύστημα του φακού και οι 

διεστραμμένες συντεταγμένες αποδίδονται εν τέλει μέσω μίας στροφής στο επίπεδο της 

εικόνας. Η διαφορά του παρόντος παραδείγματος με το προηγούμενο δεν είναι μεγάλη στον 

τρόπο υπολογισμού και μετασχηματισμού των κρίσιμων μεγεθών βαθμονόμησης αλλά στον 

τρόπο αντιμετώπισης της σχετικής κλίσης φακού και επιπέδου προβολής. Η αποτύπωση της 

κλίσης στον φακό κατά το φυσικό πρόυπο κρίνεται ότι εξυπηρετεί στην κατανόηση του 

προβλήματος και διευκολύνει την αντιμετώπισή του. 

Η βασική οπτική συνθήκη που διέπει τις παραπάνω εργασίες είναι το μοντέλο του λεπτού 

φακού. Ωστόσο, έχει δειχτεί (Aggarwal & Ahuja, 2000) ότι η σχετική κλίση φακού-επιπέδου 

προβολής μπορεί να εκτιμηθεί, ως κλίση του επιπέδου προβολής, με μεγαλύτερη ακρίβεια 

από ένα ιριδοκεντρικό μοντέλο αναπαράστασης (pupil-centric imaging model) το οποίο 

χρησιμοποιείται (Κumar & Ahuja, 2014a) για την περιγραφή της σχετικής κλίσης φακού και 

επιπέδου προβολής στο χώρο. Σε επόμενη εργασία (Κumar & Ahuja, 2014b), εισάγεται ένας 

περιορισμός ‘ακτινικής ευθυγράμμισης’ (generalized Radial Alignment Constraint), ως 

γενίκευση στον αντίστοιχο περιορισμό του (Tsai, 1987), βάσει του οποίου καλύπτεται η 

περίπτωση για μη ορθογωνιότητα του οπτικού άξονα  με το επίπεδο προβολής όταν το 

τελευταίο δεν είναι παράλληλο στο επίπεδο του φακού και προβλέπεται ο αναλυτικός 

υπολογισμός του κέντρου ακτινικής διαστροφής (Center of radial Distortion) στην 

περίπτωση αυτή. Τα αποτελέσματα βαθμονόμησης λαμβάνοντας υπόψη τον περιορισμό αυτό 

θεωρήθηκαν περισσότερο αξιόπιστα. 

Όπως μπορεί να παρατηρηθεί, η γεωμετρική προσέγγιση της βαθμονόμησης του φακού σε 

συνθήκες κλίσης αυτού ως προς το επίπεδο προβολής εξασφαλίζει κατ’ αρχήν τη βέλτιστη 

ποιότητα της παραγόμενης εικόνας, με πλήρωση των σχετικών γεωμετρικών συνθηκών. 

Επίσης, κατά τη βαθμονόμηση αυτή καθ’ εαυτή στοχεύει στην αποκατάσταση του 

εσωτερικού προσανατολισμού των συγκεκριμένων απεικονίσεων μέσω της σταδιακής άρσης 

των περιορισμών που προκαλούν την απόκλισή τους από την κλασική θεώρηση της 

κεντρικής προβολής. 

Οπτική 

Πρωταρχικό μέλημα στην στρατηγική της γεωμετρικής προσέγγισης του υπό εξέταση 

ζητήματος, όπως τονίστηκε παραπάνω, είναι η παραγωγή ευκρινών εικόνων διασφαλίζοντας 

την ορθή εστίαση του αντικειμένου με πλήρωση απλών γεωμετρικών συνθηκών. Στην οπτική 

προσέγγιση, όπως περιγράφεται στη συνέχεια, η ειδική διάταξη κατά τη φωτογράφηση δεν 

λαμβάνεται υπόψη και, αντιθέτως με παραπάνω, η μη εστίαση μερών της παραγόμενης 

εικόνας είναι επιθυμητή στο βαθμό που μπορεί να παράσχει πρόσθετους περιορισμούς κατά 

τη βαθμονόμηση φακού ευρισκόμενου σε κεκλιμένη θέση με το επίπεδο προβολής. 

Η διαφοροποίηση της εστίασης στο επίπεδο της εικόνας έχει αξιοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό 

στην όραση υπολογιστών ως αξιόπιστη μέθοδος εκτίμησης του σχήματος μιας σκηνής μέσω 

του πίνακα βάθους της, αρκούσης μίας εικόνας, ή με χρησιμοποίηση περισσοτέρων με 

διαφορετικές τιμές διαφράγματος οπότε μπορεί επίσης να εξαχθεί πληροφορία έντασης. 
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Η βαθμονόμηση μηχανών για τους σκοπούς αυτούς περιλαμβάνει προσδιορισμό της 

διαμέτρου και της εστιακής απόστασης του φακού, καθώς και τη θέση του επιπέδου 

προβολής (Lou, 2005). Στη βάση αυτή, η βαθμονόμηση μηχανής μπορεί να επιτευχθεί 

λαμβάνοντας υπόψη την πληροφορία από-εστίασης (defocus) με εισαγωγή ή όχι γεωμετρικών 

δεσμεύσεων από μία ή περισσότερες εικόνες (Aggarwal, 2000; Kang, 2000; Baba, 2006; 

Kumar, 2014c). 

Με βάση τα παραπάνω, οι εικόνες που έχουν ληφθεί σε συνθήκες κλίσης του φακού ως προς 

το επίπεδο προβολής αποτελούν ένα κατ’ αρχήν ιδανικό πεδίο εφαρμογής της παραπάνω 

μεθόδου. Η φυσική και υψηλή, για χαμηλές τιμές διαφράγματος, από-εστίαση της εικόνας 

προσφέρει πολύτιμη πληροφορία για την αποκατάσταση εσωτερικού προσανατολισμού των 

αντίστοιχων λήψεων. Η γεωμετρική κατανομή της από-εστίασης αναμένεται να 

αναπτύσσεται ομοιόμορφα στην εικόνα καθιστώντας εφικτή την ανίχνευσή και 

παραμετροποίησή της. Για την ακρίβεια, σε συνθήκες κλίσης του φακού ως προς το επίπεδο 

προβολής, η ορθή εστίαση περιορίζεται σε μια στενή λωρίδα της εικόνας (κάθετα στη 

διεύθυνση επιβολής κλίσης) και, ανάλογα με την απόσταση από αυτήν, η διάμετρος των 

κύκλων διάχυσης βαθμιαία αυξάνεται. Είναι προφανές ότι η λωρίδα ορθής εστίασης θα είναι 

τότε η ευθεία τομής του πραγματικού επιπέδου του αισθητήρα και του επιπέδου στο οποίο θα 

άνηκε ο αισθητήρας μετά την κλίση, εάν εξακολουθούσε να βρίσκεται παράλληλα στο 

πρωτεύον επίπεδο του φακού. Συνεπώς, η κλίση του φακού ως προς τον αισθητήρα μπορεί να 

θεωρηθεί ισοδύναμη με κλίση του αισθητήρα ως προς το φακό με συγκεκριμένο άξονα 

κλίσης. 

Η παρατήρηση του φαινομένου αυτού γεννά έναν παραλληλισμό με την κλασική περίπτωση 

κεκλιμένης φωτογραφίας, στην οποία η μη παραλληλία του επιπέδου του οπτικού 

συστήματος (φακός και αισθητήρας) με το επίπεδο του αντικειμένου, έχει ως αποτέλεσμα τη 

μετατόπιση των αντικειμένων εν σχέσει με την ιδεατή κατακόρυφη λήψη (και άρα τη 

μεταβολή της κλίμακάς τους) αναλόγως της απόστασής τους από τον άξονα κλίσης. Στην 

περίπτωση κλίσης του φακού, η απόκλιση από την ιδεατή περίπτωση λήψης αντιστοιχεί σε 

από-εστίαση η οποία είναι δυνατόν να απεικονισθεί με βάση τη λογική που διέπει την 

κατανομή κλίμακας στο επίπεδο της κεκλιμένης φωτογραφίας. 

 

Εικόνα 40: Η κεκλιμένη φωτογραφία και ο υπολογισμός μετατόπισης σημείων λόγω κλίσης μέσω της απόστασής 
τους από την ισομετρική παράλληλο, που ορίζεται από την τομή του θεωρητικά κατακόρυφου και του κεκλιμένου 
επιπέδου προβολής ως προς το αντικείμενο φωτογράφησης (άξων κλίσης της φωτογραφίας) (από Πατιάς, 1991). 
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