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“L'algèbre n'est qu'une géométrie écrite; 
la géométrie n'est qu'une algèbre figurée." 

-Sophie Germain 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

Τα τελευταία χρόνια η πρόοδος του επιστημονικού πεδίου της Πληροφορικής 

έχει καταστήσει αρκετά πιο εύκολη και προσιτή σε σχέση με το παρελθόν τη συλλογή 

πανοραμικών δεδομένων. Το γεγονός αυτό καθιστά τα πανοράματα μια ιδιαίτερα 

ενδιαφέρουσα μορφή εικόνας, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο πεδίο της Φω-

τογραμμετρίας με τρόπο τέτοιο ώστε για συγκεκριμένες εφαρμογές να υπερέχει των 

συμβατικών εικόνων. Καθοριστικό ρόλο στην ραγδαία αύξηση της χρήσης των πα-

νοραμάτων για φωτογραμμετρικούς και όχι μόνο σκοπούς έχει διαδραματίσει και η 

σχετική έρευνα που έχει πραγματοποιηθεί από τον κλάδο της Όρασης Υπολογιστών, 

παρέχοντας αλγορίθμους, υπολογιστικές τεχνικές και έννοιες που βοηθούν στην τα-

χύτερη και ευκολότερη εκμετάλλευση των πανοραμικών δεδομένων. Στο πλαίσιο αυ-

τό εντάσσεται η ιδέα για την εκπόνηση της παρούσας διπλωματικής εργασίας που 

αφορά τη μελέτη της γεωμετρίας των πανοραμικών απεικονίσεων. Πιο αναλυτικά, ε-

πιχειρείται η αντιπαραβολή της περίπτωσης των πανοραμάτων με εκείνη των συμ-

βατικών εικόνων όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο η πρώτη διαφοροποιεί τις 

διάφορες φωτογραμμετρικές διαδικασίες. Μια από αυτές τις διαδικασίες που αναλύ-

ονται συνιστά η περίπτωση του εσωτερικού προσανατολισμού, η οποία για τα πα-

νοράματα δεν αποτελεί παρά μια γενίκευση της έννοιας του εσωτερικού προσανατο-

λισμού των συμβατικών εικόνων και επιτυγχάνεται με τη χρήση κατάλληλων χαρτο-

γραφικών προβολών. Στη συνέχεια, περιγράφεται αναλυτικά η διαδικασία συνδυα-

σμού πολλαπλών ομόκεντρων εικόνων για την παραγωγή ενός πανοράματος μέσω 

της διαδικασίας της συρραφής εικόνων. Ακολούθως, τονίζονται οι γεωμετρικές δια-

φοροποιήσεις που παρουσιάζουν τα πανοράματα για δύο πολύ σημαντικές φωτο-

γραμμετρικές διαδικασίες, δηλαδή αυτή του εξωτερικού προσανατολισμού και  εκεί-

νη του σχετικού και απόλυτου προσανατολισμού ενός πανοραμικού στερεοζεύγους. 

Στο πλαίσιο του εξωτερικού προσανατολισμού αναλύονται και ορισμένες μονοεικο-
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νικές εφαρμογές των πανοραμικών απεικονίσεων, όπως αυτές της παραγωγής ορθο-

φωτογραφιών και της φωτογραμμετρικής αναγωγής μέσω πανοραμάτων. Επίσης, 

εξετάζεται το πρόβλημα αρχικών τιμών για τις παραμέτρους του σχετικού προσανα-

τολισμού, αλλά και του φωτοτριγωνισμού, που συναντάται κατά κανόνα στις επί-

γειες πανοραμικές εικόνες, και αναλύονται τρόποι αντιμετώπισής του. Τέλος, μελε-

τάται η διαδικασία εξαγωγής της τρισδιάστατης δομής του χώρου από ζεύγος πανο-

ραμικών εικόνων, καθώς και των σφαλμάτων που προκύπτουν από αυτή, ενώ 

παράλληλα διερευνάται ο τρόπος αυτοματοποίησης της συγκεκριμένης διαδικασίας. 

Στο παράρτημα της εργασίας περιλαμβάνονται ορισμένοι αλγόριθμοι που αναπτύ-

χθηκαν για διάφορα στάδια της πανοραμικής φωτογραμμετρικής διαδικασίας. 
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ABSTRACT 

In recent years, significant progress in the scientific field of Information Tech-

nology has made the use of panoramas more easy and accessible than ever before. 

Thus, panoramas suggest a viable option as a photogrammetric dataset which, under 

certain conditions, can outbalance a standard image dataset. The scientific field of 

Computer Vision has played a crucial role in the research of the photogrammetric 

exploitation of panoramas by developing certain algorithms and computational tech-

niques. The idea for the preparation of this thesis falls within the aforementioned 

scientific context, its subject being the study of the geometry of panoramas. In more 

detail, it is attempted to investigate the panoramic versus the conventional case of 

standard imagery and how the first affects all different photogrammetric procedures. 

One of these is the issue of interior orientation, which for the case of panoramas con-

stitutes a generalization of the normal case and is obtained using appropriate carto-

graphic projections. Then, the procedure of combining multiple concentric images 

into a panorama through the process of image stitching is described in detail. Next, 

the geometric differences between panoramic and standard imagery are highlighted 

for two of the most important photogrammetric procedures, namely that of exterior 

orientation and that of relative and absolute orientation of a panoramic stereo pair. 
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In the context of exterior orientation, certain single-panorama applications, such as 

orthophoto production and photogrammetric rectification using panoramas, are also 

discussed. Furthermore, the question of initial values for the parameters of relative 

orientation (but also for multi-panorama bundle adjustment) and ways for handling 

it are studied. Finally, the reconstruction of the three-dimensional structure of scenes 

from a pair of panoramic images, as well as the resulting errors, are discussed; ways 

to automate this procedure are also studied. The thesis appendix includes algorithms 

developed for different stages of the panoramic photogrammetric procedure. 
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1 Εισαγωγή 

Η πανοραμική εικόνα (Εικ. 1-1), ή εν συντομία πανόραμα, είναι το προϊόν 

μιας τεχνικής του κλάδου της φωτογραφίας βάσει της οποίας καταγράφονται, με τη 

χρήση ειδικού εξοπλισμού ή εξειδικευμένων προγραμμάτων Η/Υ, εικόνες 

επαυξημένου γωνιακού ανοίγματος (field of view – FoV). Ο κλάδος της 

πανοραμικής φωτογραφίας συχνά αναφέρεται και ως «φωτογραφία ευρέος φορμάτ» 

(“wide format photography”). 

 

Εικόνα 1-1. Πανοραμική εικόνα 

Σαφής διαχωρισμός μεταξύ μιας ευρυγώνιας εικόνας και μιας πανοραμικής 

δεν υφίσταται. Για παράδειγμα, μια εικόνα που έχει προκύψει από υπερευρυγώνιο 

φακό (“fisheye”) δεν θεωρείται σε κάθε περίπτωση πανόραμα. Χονδρικά, θα μπο-

ρούσε να οριστεί ότι ένα πανόραμα είναι μια εικόνα με γωνιακό άνοιγμα που 

προσεγγίζει ή και υπερβαίνει εκείνο του ανθρώπινου ματιού (~ 160ο  75ο). Στην 

πραγματικότητα τα κριτήρια για να χαρακτηριστεί μια εικόνα ως πραγματικό πα-

νόραμα είναι ο μεγάλος λόγος πλευρών (aspect ratio), μεγαλύτερος του 2:1, ή και η 

συνολική κάλυψη του πεδίου. Σήμερα, έτσι, ως πανοραμική εικόνα νοείται συνή-

θως εκείνη με κάλυψη 360. 

Στη συνέχεια του κεφαλαίου πρόκειτα να αναλυθεί το πλαίσιο στο οποίο εν-

τάσσεται η παρούσα εργασία, δηλαδή θα γίνει μια σύντομη αναδρομή στην ιστορία 
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της πανοραμικής φωτογραφίας και αναφορά στην αξιοποίησή της τόσο για ερασιτε-

χνικούς όσο και για επαγγελματικούς σκοπούς. Επίσης, θα παρουσιαστεί και η σύγ-

χρονη θεώρηση και πρακτική αξιοποίησης των πανοραμικών δεδομένων στους κλά-

δους της Φωτογραμμετρίας και της Όρασης Υπολογιστών, όσο και σε γενικότερο 

πλαίσιο. Το κεφάλαιο θα ολοκληρωθεί με την τεκμηρίωση του στόχου της παρούσας 

διπλωματικής εργασίας και τη συνοπτική παρουσίαση της δομής της. 

Το γενικό πλαίσιο της Διπλωματικής Εργασίας 

Η πανοραμική φωτογραφία πρωτοσυναντάται κατά τον 19ο αιώνα, όταν το 

1847 ο Joseph Puchberger κατέθεσε την πρώτη πατέντα για τη δημιουργία πανορα-

μικής μηχανής. Είχαν προηγηθεί και άλλες προσπάθειες, όπως εκείνη του Friedrich 

von Martens στη Γερμανία το 1844 με την κάμερα Megaskop, που ενσωμάτωνε γρα-

νάζια για την περιστροφή της. Μια ακόμη μεταγενέστερη προσπάθεια είναι εκείνη 

που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του Αμερικανικού εμφυλίου πολέμου, ό-

ταν ο στρατιωτικός φωτογράφος George N. Barnard δημιούργησε πανοράματα των 

οχυρωμάτων του αντίπαλου στρατού, δημιουργώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο στρατη-

γικό πλεονέκτημα. Ώθηση στην πανοραμική φωτογραφία δόθηκε από την εφεύρεση 

του εύκαμπτου φιλμ το 1888, γεγονός που επέτρεψε τη μετέπειτα κυκλοφορία πανο-

ραμικών μηχανών, όπως οι μηχανές Cylindograph, Wonder Panoramic, Pantascopic 

και Cyclo-Pan. 

 

Εικόνα 1-2. Πανοραμική απεικόνιση του Λονδίνου από τον Robert Barker, 1792. 
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Σήμερα η πανοραμική απεικόνιση αποτελεί σχεδόν μια καθημερινότητα τόσο 

για τους επαγγελματίες φωτογράφους όσο και για τους ερασιτέχνες του είδους. Οι 

τρόποι παραγωγής ενός πανοράματος ποικίλλουν από τις ειδικές πανοραμικές μη-

χανές έως τα εξειδικευμένα προγράμματα δημιουργίας πανοραμικών απεικονίσεων 

από στατικές λήψεις. Η περίπτωση των πανοραμικών μηχανών περιλαμβάνει τόσο 

τους πανοραμικούς γραμμικούς σαρωτές (όπως ο Eyescan M3 - Εικ. 1-3) όσο και 

συστήματα καμερών που δίνουν ως τελικό αποτέλεσμα ένα πανόραμα. Τέτοιες περι-

πτώσεις είναι το σύστημα πανοραμικής φωτογράφησης το οποίο χρησιμοποιεί η 

Google Street View, καθώς και μηχανές όπως η Ball Camera της Panono (Εικ. 1-4). 

 

Εικόνα 1-3 Ο γραμμικός σαρωτής Eyescan M3 

 

Εικόνα 1-4. H Ball Camera της Panono με ανάλυση 108 MPixel 



ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΤΩΝ ΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΩΝ 

 

 

21 

 

Πέραν όμως των πανοραμικών μηχανών, πανοραμικά δεδομένα μπορούν να 

προκύψουν, όπως ήδη αναφέρθηκε, και από απλές εικόνες μέσω της διαδικασίας της 

συρραφής εικόνων (image stitching) – βλ. Εικ. 1-5. Μοναδική δέσμευση της διαδικα-

σίας αυτής είναι ότι πρέπει οι προς συρραφή εικόνες να είναι (φωτογραμμετρικά) 

ομόκεντρες, ή περίπου ομόκεντρες. Στην αγορά κυκλοφορούν πλήθος τέτοια εξειδι-

κευμένα λογισμικά συρραφής εικόνων, όπως το Hugin, ενώ πολλές βιβλιοθήκες 

(προγραμματισμού) του κλάδου της Όρασης Υπολογιστών, όπως η openCV, περι-

λαμβάνουν εργαλεία δημιουργίας και διαχείρισης πανοραμάτων. Τα τελευταία χρό-

νια η διαδικασία της συρραφής εικόνων συναντάται όλο και πιο συχνά, εστιάζοντας 

με αύξοντα ρυθμό στον καταναλωτή παρά στον επαγγελματία, με αποτέλεσμα να έ-

χουν προκύψει ακόμα και εφαρμογές έξυπνων κινητών τηλεφώνων με δυνατότητες 

άμεσης παραγωγής πανοραμάτων. 

 

Εικόνα 1-5. Πανόραμα που προκύπτει από συρραφή στο πρόγραμμα SharpStitch. 

Όσον αφορά τη χρήση των πανοραμάτων για φωτογραμμετρικούς σκοπούς, 

ήδη από το 1858 δημιουργήθηκαν οι πρώτες πανοραμικές φωτογραμμετρικές μηχα-

νές, όπως αυτές του Porro και του Chevalier (Luhmann, 2004) Στις αρχές του 20ου αι-

ώνα έγιναν οι πρώτες προσπάθειες αεροφωτογράφησης με πανοραμική μηχανή από 

τον Αυστριακό Scheimpflug και από τον Γερμανό Aschenbacher. 
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Εικόνα 1-6 Πανοραμική δαγκεροτυπία, Παρίσι, 1845-1850 (Luhmann, 2004). 

Παρ’ όλο λοιπόν που η Πανοραμική Φωτογραμμετρία χρονολογείται από τον 

19ο αιώνα, δεν έτυχε ευρείας εφαρμογής μέχρι και τα τέλη του 20ου αιώνα. Η μετά-

βαση από την αναλογική και αναλυτική Φωτογραμμετρία στη Ψηφιακή Φωτογραμ-

μετρία και οι επιρροές από την επιστήμη της γεωμετρικής Όρασης Υπολογιστών 

(Computer Vision) ήταν οι λόγοι για τους οποίους άνθησαν πεδία της Φωτογραμμε-

τρίας όπως τα σχετικά με τα Πανοράματα. Πλέον, κύριο πεδίο εφαρμογής της Πανο-

ραμικής Φωτογραμμετρίας δεν είναι άλλο από την περίπτωση της Επίγειας και Εγ-

γύς (close-range) Φωτογραμμετρίας. Στην περίπτωση αυτή, οι πανοραμικές εικόνες 

πλεονεκτούν σημαντικά έναντι των συμβατικών εικόνων καθώς η “πανδιευθυντική” 

(omnidirectional) κάλυψη του χώρου, που εκ κατασκευής προσφέρουν, μειώνει ση-

μαντικά τον απαιτούμενο αριθμό λήψεων για τη παραγωγή του τελικού Φωτογραμ-

μετρικού προϊόντος. 

Η διεθνής ερευνητική κοινότητα επιδεικνύει έντονο ερευνητικό ενδιαφέρον 

για τον κλάδο της Πανοραμικής Φωτογραμμετρίας, αλλά και για τον συγγενή κλάδο 

της Πανοραμικής Φωτογραμμετρικής Όρασης Υπολογιστών. Η έρευνα διεξάγεται σε 

διάφορους τομείς του πεδίου αυτού. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν: 

 Συρραφή εικόνων (Szeliski, 2006) 

 Μετασχηματισμός Fourier στα πανοράματα (Makadia, et al., 2004) 
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 Συνταύτιση πανοραμάτων (Cruz-Mota, et al., 2012), (Tong, et al., 2014) 

 3D ανακατασκευή από ζεύγος πανοραμάτων (Luhmann, et al., 2004) 

 

Εικόνα 1-7 ΑεροΠανόραμα του Μανχάταν – 1949 (Luhmann, 2004) 

 

Εικόνα 1-8. Το αυτοκινούμενο σύστημα φωτογράφησης της Google για πανοραμικά δεδομένα Street View. 
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Το ερευνητικό ενδιαφέρον αναμένεται να παραμείνει έντονο και τα προσεχή 

χρόνια, καθώς πλέον οι υποδομές για τη χρήση πανοραμικών εικόνων στη φωτο-

γραμμετρική διαδικασία, αλλά και στο ίδιο το επίπεδο των ευρύτερων εμπορικών  

εφαρμογών, είναι περισσότερες από ποτέ. Ενδεικτικά, το StreetView της Google (Εικ. 

1-8) αποτελεί μια παγκόσμια βάση δεδομένων με αποκλειστικά πανοραμικά δεδομέ-

να, των οποίων η χωρική πυκνότητα είναι προς το παρόν της τάξης των 10-15 m για 

αστικές και περιαστικές περιοχές. Επίσης, η άνοδος της δημοτικότητας των μη επαν-

δρωμένων εναέριων οχημάτων (UAV, multi-copters – βλ. Εικ. 1-9), συνδυαζόμενη με 

την εμφάνιση ελαφρών πανοραμικών μηχανών υψηλής ανάλυσης, αναδεικνύουν 

νέες ευκαιρίες και προοπτικές φωτογραμμετρικής αξιοποίησής τους, πχ. σε μνημεία 

ή μεγάλους και ψηλούς κλειστούς χώρους. 

 

Εικόνα 1-9. Πανοραμική λήψη από μη επανδρωμένο εναέριο όχημα (UAV) 

Συμπερασματικά, ο 21ος αιώνας, με την ραγδαία άνθηση της τεχνολογίας, έχει 

καταστήσει την απόκτηση πανοραμικών δεδομένων μια σχεδόν τυπική διαδικασία. 

Η χρήση των πανοραμάτων αναμένεται έτσι αυξημένη τα επόμενα χρόνια, τόσο για 
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φωτογραμμετρικούς όσο και για εμπορικούς σκοπούς. Ιδιαίτερο, επίσης, ενδιαφέρον 

αναμένεται να προκαλέσουν και τα αποτελέσματα της έρευνας που ήδη διεξάγεται 

στον συγκεκριμένο κλάδο της Φωτογραμμετρίας, καθώς τα αναπάντητα ερωτήματα, 

παρά την κατά το παρελθόν έντονη ερευνητική δραστηριότητα, παραμένουν ακόμα 

πολλά.  

Στόχος της Διπλωματικής Εργασίας 

Στο γενικότερο αυτό πλαίσιο, η παρούσα Διπλωματική Εργασία εκπονήθηκε 

με κύριο στόχο τη διεξοδική και πλήρη μελέτη των θεμελιώδων αρχών που διέ-

πουν τα πανοράματα, με έμφαση στα σφαιρικά πανοράματα. Η μελέτη των πανο-

ραμάτων γίνεται κατά τη Φωτογραμμετρική θεώρηση, έτσι ώστε να καταστεί δυνα-

τή η απευθείας αντιπαραβολή της χρήσης των πανοραμάτων στη Φωτογραμμετρία 

έναντι της κλασικής περίπτωσης των συμβατικών λήψεων.  

Αυτή η αντιπαραβολή των δύο “κόσμων” (πανοράματα – συμβατικές εικό-

νες) αποτελεί βασικό επιμέρους στόχο της παρούσας Διπλωματικής Εργασίας. Με-

σω της αντιπαραβολής, η οποία αποτέλεσε βασικό εργαλείο σχεδιασμού των περισ-

σότερων κεφαλαίων, επιχειρείται να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή κατανόηση του 

κειμένου από τον αναγνώστη. 

Άλλος στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η διερεύνηση του 

“κόσμου” των πανοραμάτων και η ανάδειξη σε αυτόν θεμάτων ιδιαίτερου γεωμε-

τρικού ενδιαφέροντος. Για ορισμένα από αυτά τα θέματα καταβλήθηκε προσπάθεια 

για εμβάθυνση, ώστε να αναδειχθούν και να κατανοηθούν κατά το βέλτιστο δυνατό 

τρόπο. 

Τέλος, γενικότερος στόχος της εργασίας είναι να παρουσιαστεί η Πανοραμι-
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κή Φωτογραμμετρία ως μια γενικότερη περίπτωση της κλασικής Φωτογραμμε-

τρίας, δηλαδή ως υπερσύνολό της. Χαρακτηριστικό παράδειγμα για αυτό αποτελεί 

η έκφραση του εσωτερικού προσανατολισμού μιας συμβατικής εικόνας με την γεω-

μετρία ενός σφαιρικού πανοράματος μέσω της γνωμονικής προβολής, όπως συμβαί-

νει στο Κεφάλαιο 3. 

Δομή της Διπλωματικής Εργασίας 

Η διπλωματική εργασία δομείται από ένα σύνολο 9 κεφαλαίων. Το παρόν 

πρώτο κεφάλαιο αποτελεί την εισαγωγή της εργασίας, όπου δόθηκε έμφαση στη 

χρονική εξέλιξη του κλάδου της πανοραμικής Φωτογραμμετρίας καθώς και στον 

στόχο της παρούσας εργασίας. Στη συνέχεια, στο δεύτερο κεφάλαιο δίνονται συνο-

πτικά ορισμένες θεμελιώδεις έννοιες προβολικής γεωμετρίας όσο και ψηφιακής επε-

ξεργασίας εικόνας, οι οποίες θεωρούνται ως δεδομένες στο υπόλοιπο της εργασίας. 

Με το τρίτο κεφάλαιο αρχίζει ουσιαστικά η αναφορά στα πανοράματα. Στο 

κεφάλαιο αυτό περιγράφεται ο εσωτερικός προσανατολισμός μιας πανοραμικής ει-

κόνας. Επίσης μελετάται η εσωτερική γεωμετρία μιας πανοραμικής απεικόνισης και 

τονίζονται οι διαφορές σε σχέση με την κλασική περίπτωση εικόνων κεντρικής προ-

βολής. 

Το τέταρτο κεφάλαιο της εργασίας πραγματεύεται τη διαδικασία συρραφής 

πολλαπλών ομόκεντρων εικόνων σε ενιαίο πανόραμα. Η διαδικασία συρραφής με-

λετάται από τη γεωμετρική όσο και τη ραδιομετρική της σκοπιά. Επίσης, στο κεφά-

λαιο αυτό αναφέρονται και συνήθη προβλήματα που ενδέχεται να προκύπτουν κα-

τά τη αλληλοσυρραφή εικόνων καθώς και διάφορες τεχνικές επίλυσής τους. 

Στο πέμπτο κεφάλαιο μελετάται ο Εξωτερικός Προσανατολισμός μιας πανο-
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ραμικής απεικόνισης, και τονίζονται οι διαφορές που προκύπτουν σε σχέση με την 

κλασική περίπτωση. Αναλύεται επίσης το θέμα της εύρεσης των στοιχείων του εξωτε-

ρικού προσανατολισμού σε ένα πανόραμα και τα προβλήματα που παρουσιάζονται. 

Στο τέλος του κεφαλαίου αναλύονται, επίσης, και ορισμένες μονοεικονικές εφαρμο-

γές της πανοραμικής Φωτογραμμετρίας. 

Το έκτο κεφάλαιο είναι το πρώτο κεφάλαιο που ασχολείται, όπως και τα επό-

μενα τρία, με την πανοραμική Φωτογραμμετρία δύο ή περισσότερων απεικονίσεων. 

Στο κεφάλαιο αυτό αναλύεται διεξοδικά η περίπτωση του σχετικού και απόλυτου 

προσανατολισμού για τα πανοραμικά δεδομένα, καθώς και η περίπτωση του φωτο-

τριγωνισμού. Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη γεωμετρική 

ερμηνεία αυτών των διαδικασιών στην ειδική περίπτωση των πανοραμάτων. 

Το έβδομο κεφάλαιο πραγματεύεται την επίλυση του προβλήματος των αρχι-

κών τιμών που προκύπτει, λόγω της φύσης των πανοραμάτων, στη διαδικασία επί-

λυσης του σχετικού προσανατολισμού. Εκεί, επιπροσθέτως, παρουσιάζεται και ο 

αλγόριθμος υπολογισμού των αρχικών αυτών τιμών από ένα σετ δεδομένων δύο πα-

νοραμικών εικόνων. 

Προτελευταίο κεφάλαιο της εργασίας είναι το όγδοο, στο οποίο εισάγεται η 

έννοια της αυτόματης συνταύτισης δύο ή περισσοτέρων πανοραμικών απεικονί-

σεων. Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στον τρόπο περιγραφής των σημείων των πανοραμι-

κών απεικόνισεων καθώς και στη διαδικασία συνταύτισής τους. 

Τελευταίο κεφάλαιο της εργασίας είναι το ένατο, όπου περιγράφεται η διαδι-

κασία ανακατασκευής σημείων του χώρου από δύο ή περισσότερες πανοραμικές 

απεικονίσεις. Στο κεφάλαιο αυτό τεκμηριώνεται η έννοια της εμπροσθοτομίας στην 

περίπτωση των πανοραμάτων καθώς και οι διαδικασίες της αραιής και πυκνής συν-

ταύτισης. Στο τέλος του κεφαλαίου γίνεται εκτενής αναφορά στα προβλήματα που 
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προκύπτουν κατά τη διαδικασία ανακατασκεύης σημείων του χώρου από ζεύγος πα-

νοραμάτων. 

Γενικά, η εργασία ακολουθεί στη διάρθρωση των κεφαλαίων της τη σειρά της 

τυπικής φωτογραμμετρικής διαδικασίας. Τέλος, σε όποια κεφάλαια είναι δυνατόν α-

κολουθείται η λογική της κατ’ αρχάς παρουσίασης της κλασικής διαδικασίας και 

εν συνεχεία της εμβάθυνσης στις διαφορές που παρουσιάζει, σε σχέση με αυτήν, η 

περίπτωση των πανοραμικών απεικονίσεων, αποσκοπώντας στη καλύτερη κατανό-

ηση από τον αναγνώστη των διαφορών και ιδιοτυπιών που παρουσιάζουν τα πα-

νοράματα. 

  



ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΤΩΝ ΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΩΝ 

 

 

29 

 

2 Βασικές Έννοιες 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται συνοπτικά έννοιες χρήσιμες ή και απαραίτητες για 

τη μελέτη και την κατανόηση της διπλωματικής εργασίας. Ειδικότερα, γίνεται μια σύντομη 

παρουσίαση βασικών αρχών της Αναλυτικής Προβολικής Γεωμετρίας και εν συνεχεία δίνεται ο 

ορισμός και η κατηγοριοποίηση των χαρακτηρηστικών (features) μιας ψηφιακής εικόνας. 

Γενικά στοιχεία αναλυτικής προβολικής γεωμετρίας 

Στόχος αυτής της ενότητας δεν είναι να παρουσιάσει θεωρήματα και πορίσματα 

της Γεωμετρίας, αλλά να δώσει τους κατάλληλους ορισμούς και τα κατάλληλα ερ-

γαλεία στον αναγνώστη της παρούσας διπλωματικής εργασίας ώστε να μπορέσει να 

την διαβάσει ευκολότερα και ουσιαστικότερα. Όσα ακολουθούν στην παρούσα ενό-

τητα στηρίζονται κατά κύριο λόγο στο βιβλίο των Hartley και Zisserman Multiple 

View Geometry in Computer Vision  (Zisserman, et al., 2005). 

 Βασικά στοιχεία 

Στην Ευκλείδεια γεωμετρία κάθε σημείο του R2 προσδιορίζεται με χρήση δύο 

συντεταγμένων (x,y). Κατά την Προβολική γεωμετρία αυτός ο τρόπος αναπαράστα-

σης ονομάζεται αναπαράσταση σημείου με χρήση ετερογενών συντεταγμένων. Ο 

κύριος, όμως, τρόπος αναπαράστασης σημείων στην Προβολική γεωμετρία είναι με 

χρήση ομογενών συντεταγμένων. Σημείο Ρετερογ = (x,y)T σε ετερογενείς συντεταγμέ-

νες μπορεί να εκφραστεί με ομογενείς συντεταγμένες με χρήση τριών τεταγμένων 

ως Ρ = (x,y,1)T. Κύρια ιδιότητα της έκφρασης σημείων με ομογενείς συντεταγμένες 

είναι ότι οποιοδήποτε πολλαπλάσιό του αποτελεί το ίδιο σημείο (Εικ. 2-1), δηλαδή: 
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𝑷 = [
𝑥
𝑦
1
] = 𝑘 ∗ 𝑷 = [

𝑘 ∗ 𝑥
𝑘 ∗ 𝑦

𝑘

]  (2.1) 

 

Εικόνα 2-1 : Γεωμετρική αναπαράσταση ομογενών συντεταγμένων 

Οι ευθείες του P2 (και, επομένως, του R2) εκφράζονται υπό μορφή πινάκων ως 

l = (a,b,c)T, έτσι ώστε για κάθε σημείο P που ανήκει σε αυτήν να ισχύει: 

𝑷𝑻 ∗ 𝒍 = (𝑥, 𝑦, 1) ∗ [
𝑎
𝑏
𝑐
] = 𝑎 ∗ 𝑥 + 𝑏 ∗ 𝑦 + 𝑐 = 0 (2.2) 

 

 Γεωμετρικοί μετασχηματισμοί 

Οι γεωμετρικοι μετασχηματισμοί (Εικ. 2-2) χωρίζονται σε 4 κύριες κατηγορίες: 

τις Ισομετρίες, τους μετασχηματισμούς Ομοιότητας, τους Αφινικούς μετασχηματι-

σμούς και τους Προβολικούς μετασχηματισμούς. Οι τέσσερις αυτοί κλάδοι αποτε-

λούν ο ένας υποσύνολο του άλλου, δηλαδή ένας μετασχηματισμός Ομοιότητας μπο-
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ρεί να περιέχει μια Ισομετρία, ένας Αφινικός να περιέχει έναν Ομοιότητας κ.ο.κ. (Εικ. 

2-2). Ειδικότερα, για τους 2D μετασχηματισμούς αυτούς αναφέρονται τα ακόλουθα. 

 

Εικόνα 2-1. Κατηγοριοποίηση γεωμετρικών μετασχηματισμών, πηγή: (Zisserman, et al., 2005) 

2.2.1 Ισομετρίες 

Οι Ισομετρίες ή αλλιώς Ευκλείδειοι μετασχηματισμοί (Εικ. 2-2) είναι οι μετα-

σχηματισμοί που διατηρούν τα μήκη, τις γωνίες και τα εμβαδά. Οι μετασχηματισμοί 

αυτοί περιλαμβάνουν τις στροφές και τις μεταθέσεις, καθώς και οποιονδήποτε συν-

δυασμό τους (Εικ. 2-2). Αναλυτικότερα, σε μορφή πινάκων, ισχύει: 

𝑯𝐸 = [
cos(𝜃) − sin(𝜃) 𝑡𝑥
sin(𝜃) cos(𝜃) 𝑡𝑦

0 0 1

] (2.3) 

𝑷′ = 𝑯𝐸 ∗ 𝑷 = [
𝑹(𝜽) 𝒕

𝟎𝑻 1
] ∗ 𝑷 (2.4) 

όπου θ η γωνία στροφής και t = (tx,ty) το διάνυσμα μετάθεσης. 
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Εικόνα 2-2 Ισομετρίες – Ευκλείδιοι 2D μετασχηματισμοί 

2.2.2 Μετασχηματισμός Ομοιότητας 

Οι μετασχηματισμοί ομοιότητας (Εικ. 2-3) διατηρούν αναλλοίωτες τις γωνίες, 

τις παραλληλίες των ευθειών και τις αναλογίες των μηκών. Στον μετασχηματισμό ο-

μοιότητας περιλαμβάνεται και η ισοτροπική κλίμακα (άρα 4 βαθμοί ελευθερίας), 

καθώς και οποιοσδήποτε συνδυασμός της με κάποια Ισομετρία. Αναλυτικότερα, σε 

μορφή πινάκων, ισχύει: 

𝑯𝑆 = [
s ∗ cos(𝜃) −𝑠 ∗ sin(𝜃) 𝑡𝑥
s ∗ sin(𝜃) 𝑠 ∗ cos(𝜃) 𝑡𝑦

0 0 1

] (2.5) 

𝑷′ = 𝑯𝑆 ∗ 𝑷 = [
𝑠 ∗ 𝑹(𝜽) 𝒕

𝟎𝑻 1
] ∗ 𝑷  (2.6) 

όπου s ο συντελεστής ισοτροπικής κλίμακας 
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Εικόνα 2-3. 2D Μετασχηματισμός Ομοιότητας  

2.2.3 Αφινικοί Μετασχηματισμοί 

Οι Αφινικοί μετασχηματισμοί (Εικ. 2-4) είναι οι μετασχηματισμοί που διατη-

ρούν αναλλοίωτες τις παραλληλίες των ευθειών, τον λόγο μεταξύ τμημάτων παράλ-

ληλων ευθειών και τον λόγο των εμβαδών (6 βαθμοί ελευθερίας). Στους αφινικούς 

μετασχηματισμούς περιλαμβάνονται η ανισοτροπική κλίμακα και η παραμόρφω-

ση (deformation) ή μη ορθογωνικότητα των αξόνων (skewness), καθώς και οποιοσ-

δήποτε συνδυασμός τους με κάποιον κατώτερο μετασχηματισμό. Αναλυτικότερα, σε 

μορφή πινάκων, ισχύει: 

𝑷′ = 𝑯𝛢 ∗ 𝑷 = [
𝜜 𝒕
𝟎𝑻 1

] ∗ 𝑷     (2.7) 

𝜜 = 𝑠 ∗ 𝑅(𝜃) ∗ 𝑅(−𝜑) ∗ 𝑫 ∗ 𝑅(𝜑)    ,   𝑫 = [
𝜆1 0
0 𝜆2

] (2.8) 

όπου 𝜆1, 𝜆2 οι δύο παράμετροι ανισοτροπικής κλίμακας και 𝜑 η γωνία (διεύθυνση) των 
κάθετων αξόνων που παραμορφώνεται. 
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Εικόνα 2-4 2D Αφινικός Μετασχηματισμός 

2.2.4 Προβολικοί μετασχηματισμοί 

 Οι αμιγώς προβολικοί μετασχηματισμοί είναι αυτοί που διατηρούν 

σταθερό μόνο τον διπλό λόγο. Τέτοιοι μετασχηματισμοί έχουν την εξής μορφή: 

𝑷′ = 𝑯𝑃 ∗ 𝑷 = [
𝜜 𝒕
𝒗𝑻 𝑢

] ∗ 𝑷, 𝑢 ∈ ℝ  (2.9) 

όπου 𝒗𝑻 = [𝒗𝟏  𝒗𝟐] ∈ ℝ2 

Στον προβολικό μετασχηματισμό (Εικ. 2-5) ο πίνακας μετασχηματισμού απο-

τελείται από 9 στοιχεία, για τα οποία σημαντικός είναι μόνο ο μεταξύ τους λόγος. 

Συνεπώς ένας προβολικός μετασχηματισμός αποτελείται από 8 ανεξάρτητες παραμέ-

τρους (8 βαθμοί ελευθερίας).  

Ο προβολικός μετασχηματισμός συναντάται συχνά στη βιβλιογραφία ως προ-

βολικότητα ή ομογραφία. Χαρακτηριστικό των μετασχηματισμών αυτών είναι ότι 

απεικονίζουν σημείο σε σημείο, και είναι αντιστρέψιμοι. Τέλος, άξιο αναφοράς εί-

ναι το γεγονός ότι τέτοιου είδους μετασχηματισμό αποτελεί η διαδικασία γνωστή ως 

Φωτογραμμετρική Αναγωγή. 
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Εικόνα 2-5 2D Προβολικός Μετασχηματισμός 

2.2.5  3D Μετασχηματισμοί 

 Οι παραπάνω μετασχηματισμοί αφορούν την δισδιάστατη περίπτωση. 

Στον τρισδιάστατο Προβολικό Χώρο (Ρ3) οι παραπάνω μετασχηματισμοί γενικεύ-

ονται κατά τον προφανή τρόπο. Ενδεικτικά, η περίπτωση του 3D μετασχηματισμού 

ομοιότητας (7 βαθμοί ελευθερίας), ο οποίος είναι μετασχηματισμός του ℝ3 ⊂ 𝑃3 , 

διαμορφώνεται ως εξής: 

𝑷′ = [

𝑥′
𝑦′

𝑧′
1

] = 𝑯𝑆 ∗ 𝑷 = [
𝑠 ∗ (𝑹𝒙 ∗ 𝑹𝒚 ∗ 𝑹𝒛) 𝒕

𝟎𝑻 1
] ∗ [

𝑥
𝑦
𝑧
1

] , 𝑠 ∈ ℝ (2.10) 

όπου 𝑹𝒊 ο πίνακας στροφής (3x3) περί τον άξονα i, s ο συντελεστής ισοτροπικής κλίμακας και 

𝒕 = [𝑡𝑥 𝑡𝑦 𝑡𝑧]
𝑇
το διάνυσμα μετάθεσης στον τρισδιάστατο χώρο. 

 Ετερογραφία 

Ως ετερογραφία ορίζεται ο μετασχηματισμός που απεικονίζει ένα σημείο (του 

επιπέδου ή του χώρου) σε κάποιο άλλο στοιχείο, όπως μια ευθεία του επιπέδου ή 
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ένα επίπεδο του χώρου αντίστοιχα (Καλησπεράκης, 2010). Οι ετερογραφίες είναι, γε-

νικά, μη αντιστρέψιμοι μετασχηματισμοί. Οι ετερογραφίες τυγχάνουν συχνότατης 

εφαρμογής στον κλάδο της Φωτογραμμετρίας και της Όρασης Υπολογιστών, κυρίως 

υπό τη μορφή του Επιπολικού Πίνακα (Fundamental Matrix), οποίος περιγράφεται 

σε επόμενο κεφάλαιο. 

Χαρακτηριστικά εικόνας 

Ο κλάδος των αυτοματισμών στη Φωτογραμμετρία στηρίζεται, εν πολλοίς, 

στην εύρεση και εξαγωγή διάφορων χαρακτηριστικών από ψηφιακές απεικονίσεις 

(συμβατική εικόνα είτε πανόραμα). Τα επόμενα βασίζονται κυρίως σε ιστοσλίδα της 

Wikipedia [Wikipedia: Feature Detection (Computer Vision)]. Ακριβής ορισμός του 

«χαρακτηριστικού εικόνας» (image feature) δεν υπάρχει. Γενικά, θα μπορούσε να ο-

ριστεί ότι χαρακτηριστικό εικόνας είναι οποιαδήποτε περιοχή της (σημείο, γραμ-

μή, παράθυρο) η οποία εμπεριέχει κάποια «ενδιαφέρουσα» (αναφορικά με την ε-

κάστοτε εφαρμογή) πληροφορία. Η διαδικασία εύρεσης χαρακτηριστικών σε μια ει-

κόνα ονομάζεται «ανίχνευση» χαρακτηριστικών (feature detection) και πρόκειται 

για μια «χαμηλού επιπέδου»1 διαδικασία του κλάδου της Ψηφιακής Επεξεργασίας 

Εικόνας. 

Η σημασία των «χαρακτηριστικών» εικόνας και η διαδικασία «ανίχνευσής» 

τους είναι καίρια για τον κλάδο της Φωτογραμμετρίας και της Όρασης Υπολογι-

στών. Ειδικότερα, αλγόριθμοι «ανίνευσης χαρακτηριστικών» αποτελούν τη βάση ό-

                                                 

1 «Χαμηλού επιπέδου» (low level): Στην επιστήμη της Πληροφορικής μια διεργασία ονομάζε-
ται χαμηλού επιπέδου όταν ασχολείται με τα πρωτογενή χαρακτηριστικά της υπό εξέτασης δομής, εν 
προκειμένω τις τιμές χρώματος των εικονοψηφίδων μιας εικόνας. 
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λων σχεδόν των αλγορίθμων αυτοματοποίησης στον κλάδο της Φωτογραμμετρίας 

όσο και της Όρασης Υπολογιστών. Τα χαρακτηριστικά μιας εικόνας κατατάσσονται 

χονδρικά σε 3 κύριες κατηγορίες: τις ακμές, τις γωνίες και τις “κηλίδες”.  

 Ακμές (Edges) 

Οι ακμές (Εικ. 2-7) είναι συνεχόμενα σημεία (σημεία ακμής) όπου υπάρχει 

ένα όριο (ή αλλιώς ακμή) μεταξύ δύο διαφορετικών περιοχών μιας εικόνας. Γενι-

κά, μια ακμή μπορεί να έχει τυχαίο σχήμα και να εμπεριέχει διασταυρώσεις με άλ-

λες ακμές. Στην πράξη, οι ακμές ορίζονται ως σύνολα διαδοχικών σημείων με πο-

λύ υψηλό μέτρο κλίσης. Πολλοί αλγόριθμοι ανίχνευσης ακμών διαφοροποιούνται 

από το παραπάνω ή το συμπληρώνουν με χρήση δεσμεύσεων. Τοπικά μια ακμή πα-

ρουσιάζει μονοδιάστατη δομή. Χαρακτηριστικά παραδείγματα για «ανιχνευτέςν α-

κμών» είναι το φίλτρο Canny, το φίλτρο Sobel και ο τελεστής Kayyali. 

 

Εικόνα 2-7. Χάρτης ακμών μιας εικόνας 
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 Γωνίες (Corner points) 

Οι έννοιες των γωνιών και των σημείων ενδιαφέροντος (interest points) συ-

χνά συμπίπτουν και αναφέρονται σε σημειακά χαρακτηριστικά μιας εικόνας. O ό-

ρος «γωνία» γεννήθηκε όταν οι πρώτοι αλγόριθμοι «ανίχνευσης» ακμών ανέλυαν τις 

ακμές και εύρισκαν απότομες αλλαγές στη διεύθυνση (γωνίες). Αργότερα οι αλγόρι-

θμοι εξελίχθηκαν, σε βαθμό που για την ανίχνευση των γωνιών να μην προαπαιτεί-

ται ανίχνευση ακμών, χρησιμοποιώντας εναλλακτικές τεχνικές όπως ο υπολογισμός 

της καμπυλότητας στις κλίσεις της εικόνας. Τότε παρατηρήθηκε πως οι παραπάνω 

αλγόριθμοι δεν εντόπιζαν μόνο σημεία γωνιών αλλά και άλλα σημεία μιας εικό-

νας (πχ. άσπρη κουκίδα σε σκούρο φόντο). Τα σημεία αυτά συναντώνται γενικά ως 

σημεία ενδιαφέροντος (Εικ. 2-8), όμως ο όρος «γωνίες» παραμένει για λόγους παρά-

δοσης. Κυριότεροι ανιχνευτές γωνιών είναι οι τελεστές Moravec, Harris και SUSAN. 

 

Εικόνα 2-8. Ανίχνευση γωνιών σε εικόνα 
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 “Κηλίδες” (Blobs) 

Οι κηλίδες (Εικ. 2-9) παρέχουν μια συμπληρωματική περιγραφή των δομών 

μιας εικόνας αναφορικά με τις περιοχές της, εν αντιθέσει με τις γωνίες οι οποίες είναι 

αμιγώς σημειακές δομές. Ωστόσο, ένας περιγραφέας (βλ. Κεφάλαιο 8) μιας κηλίδας 

μπορεί να περιέχει ένα σημείο αναφοράς για αυτήν, γεγονός που καθιστά τους «ανι-

χνευτές κηλίδων» κατά κάποιον τρόπο «ανιχνευτές σημείων ενδιαφέροντος». Μεγά-

λο πλεονέκτημα των «ανιχνευτών κηλίδων» είναι ότι μπορούν να εντοπίσουν περιο-

χές στην εικόνα που είναι πολύ «ομαλές» (smooth) για να εντοπιστούν από έναν «α-

νιχνευτή γωνιών». Γενικά, οι κηλίδες και οι γωνίες ομοιάζουν αρκετά, με τη διαφο-

ρά ότι οι πρώτες μπορεί να αναφέρονται και σε διαφορετικές δομές πέραν της αρχι-

κής εικόνας, όπως πχ. σε μια Λαπλασιανή Πυραμίδα εικόνων, λειτουργώντας κατ’ 

αυτόν τον τρόπο στον χώρο κλίμακας της εικόνας. Χαρακτηριστικά παραδείγματα 

«ανιχνευτών κηλίδων» είναι ο ανιχνευτής FAST, ο τελεστής S.I.F.T., ο M.S.E.R. κ.α. 

 

Εικόνα 2-9 Ανίχνευση κηλίδων σε εικόνα 

Η διάμετρος του κύκλου δηλώνει την κλίμακα στην οποία ανιχνεύθηκε το σημείο  
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3 Εσωτερικός προσανατολισμός  

Στο παρόν τρίτο κεφάλαιο της εργασίας αναλύεται το θέμα του εσωτερικού προσανατο-

λισμού των πανοραμικών δεδομένων. Αρχικά υπάρχει αναφορά στο φυσικό πρόβλημα της δη-

μιουργίας των εικόνων. Στη συνέχεια γίνεται μια σύντομη υπενθύμιση βασικών εννοιών της 

Φωτογραμμετρίας, όπως η κεντρική προβολή και ο εσωτερικός προσανατολισμός των συμβατι-

κών λήψεων. Έπειτα γίνεται ανάλυση της σφαιρικής γεωμετρίας αλλά και του τρόπου με τον ο-

ποίο σχετίζεται η σφαίρα με μια δέσμη ακτίνων, και θεμελιώνεται ο γενικευμένος ορισμός του 

Εσωτερικού Προσανατολισμού, ο οποίος ισχύει για κάθε είδος λήψης. Τέλος, αναλύεται το πολύ 

σημαντικό για τα πανοραμικά δεδομένα θέμα των χαρτογραφικών προβολών στη σφαίρα.  

 

Εικόνα 3-1 Η κεντρική προβολή 

 Κεντρική προβολή – Εσωτερικός προσανατολισμός 

Η συνθετότητα της φυσικής διαδικασίας που δημιουργεί μια εικόνα καθιστά 

πρακτικά απαγορευτική τη χρησιμοποίησή της στη Φωτογραμμετρία. Για να αντιμε-

τωπιστεί το πρόβλημα αυτό γίνεται χρήση ενός απλούστερου μαθηματικού-γεωμε-
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τρικού μοντέλου, εκείνου της κεντρικής προβολής (Εικ. 3-1). Σύμφωνα με το μοντέλο 

αυτό, όλες οι ευθύγραμμες ακτίνες φωτός που δημιούργησαν την εικόνα συγκλίνουν, 

χωρίς να εκτραπούν από κάποιο φακό, σε ένα μοναδικό σημείο του χώρου, το λεγό-

μενο κέντρο προβολής ή προβολικό κέντρο. Επομένως δημιουργείται στο χώρο μια 

δέσμη ακτίνων. Η εικόνα δημιουργείται από την τομή αυτής της δέσμης από ένα ε-

πίπεδο, το επίπεδο της εικόνας, τοποθετημένο σε απόσταση τέτοια και με προσανα-

τολισμό τέτοιο ώστε το αποτέλεσμα να ταυτίζεται με εκείνο του φυσικού κόσμου (Εικ. 

3-2). Η απόσταση του προβολικού κέντρου από το επίπεδο της εικόνας ονομάζεται 

σταθερά της μηχανής (c), ενώ η προβολή του στο επίπεδο της εικόνας ονομάζεται 

πρωτεύον σημείο της εικόνας. Αυτό το μαθηματικό μοντέλο, που περιγράφει τη γε-

ωμετρία της φωτομηχανής, συναντάται στη διεθνή βιβλιογραφία και ως μοντέλο μη-

χανής σημειακής οπής («pinhole camera model»).  

 

Εικόνα 3-2 Κεντρική προβολή σε επίπεδο 

  Συστήματα αναφοράς της εικόνας 

Για να καταστεί δυνατή η αναλυτική περιγραφή των σημείων μιας εικόνας 

(εικονοσημείων) αλλά και να είναι δυνατός ο αναλυτικός προσδιορισμός των ακτί-
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νων-ευθειών του χώρου από τις οποίες προήλθαν τα σημεία αυτά, είναι επιτακτική η 

χρησιμοποίηση κατάλληλων Συστημάτων Αναφοράς (Σ.Α.). Στη Φωτογραμμετρία 

χρησιμοποιούνται ευρέως δύο Σ.Α., το σύστημα των εικονοσυντεταγμένων και το 

σύστημα της εικόνας. 

3.1.1 Σύστημα των εικονοσυντεταγμένων 

Το σύστημα των εικονοσυντεταγμένων (Εικ. 3-3) είναι ένα δισδιάστατο Σύ-

στημα Αναφοράς στο επίπεδο της εικόνας. Το σύστημα αυτό μπορεί να είναι είτε δε-

ξιόστροφο είτε αριστερόστροφο, αν και συνήθως προτιμάται το δεξιόστροφο. Αρχή 

του συστήματος μπορεί να είναι οποιοδήποτε σημείο της εικόνας, όμως ως αρχή του 

συστήματος επιλέγεται συνήθως το γεωμετρικό κέντρο της εικόνας, γνωστό και ως 

εικονόκεντρο. Συνεπώς κάθε σημείο p της εικόνας μπορεί να εκφραστεί σε αυτό το 

σύστημα με τη χρήση δύο (εικονο)συντεταγμένων p = (x,y). Οι εικονοσυντεταγμένες 

του πρωτεύοντος σημείου συμβολίζονται γενικά ως pο = (x0, y0). 

 

Εικόνα 3-3 Το σύστημα των εικονοσυντεταγμένων 
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3.1.2 Σύστημα της εικόνας 

Πρόκειται για ένα δεξιόστροφο τρισδιάστατο Σ.Α. που έχει άξονες παράλλη-

λους με εκείνους του Συστήματος Εικονοσυνταταγμένων (Εικ. 3-4). Αρχή του είναι 

το προβολικό κέντρο. Κάθε εικονοσημείο p με εικονοσυντεταγμένες p = (x,y) εκφρά-

ζεται στο σύστημα της εικόνας ως p = (x-x0, y-y0, -c), όπου x0, y0 οι εικονοσυντεταγμέ-

νες του πρωτεύοντος σημείου και c η σταθερά της μηχανής. Η ακτίνα που αντιστοι-

χεί στο σημείο p προκύπτει ως η ευθεία του τρισδιάστατου χώρου που διέρχεται από 

το σημείο p και το προβολικό κέντρο. Επειδή αρχή του συστήματος της εικόνας είναι 

το προβολικό κέντρο, το διάνυσμα p = (x-x0, y-y0, -c)Τ αντιστοιχεί, στο σύστημα αυτό, 

στο διάνυσμα θέσης του σημείου p, άρα έχει διεύθυνση ίδια με εκείνη της ακτίνας 

που αντιστοιχεί στο σημείο p, σύμφωνα με το μοντέλο της κεντρικής προβολής. Το 

ίδιο ισχύει και για οποιδήποτε πολλαπλάσιο του διανύσματος p. Γενικεύοντας, κάθε 

διάνυσμα p που ανήκει στο σύστημα της εικόνας και κάθε πολλαπλάσιό του p = kp 

ανήκουν σε μια μοναδική ευθεία δια του προβολικού κέντρου [πχ. το p1 = (a, b, c) και 

το p2 = (a/c,b/c,1) με c  0 αντιστοιχούν στην ίδια διεύθυνση του χώρου]. 

 

Εικόνα 3-4 Το σύστημα της εικόνας 
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 Εσωτερικός προσανατολισμός και πίνακας μηχανής 

Η εικόνα είναι μια δισδιάστατη απεικόνιση του τρισδιάστατου χώρου. Για να 

μπορέσει να εκφραστεί ένα δισδιάστατο σημείο της εικόνας ως ακτίνα στον τρισδιά-

στατο χώρο γίνεται χρήση του μοντέλου της κεντρικής προβολής. Το μοντέλο αυτό 

μπορεί να δημιουργηθεί από μια εικόνα με τη γνώση ορισμένων παραμέτρων. Οι 

παράμετροι αυτές είναι κατ’ αρχήν η θέση (x0, y0, -c) του σημείου λήψης στο σύστημα 

των εικονονσυντεταγμένων, ήτοι οι εικονοσυντεταγμένες του πρωτεύοντος σημείου 

και η σταθερά της μηχανής, καθώς βέβαια και ορισμένες άλλες παράμετροι που πε-

ριγράφουν αποκλίσεις της πραγματικότητας από το θεωρητικό μαθηματικό μοντέλο, 

όπως η ακτινική και η έκκεντρη διαστροφή του φακού, η ανισοτροπική κλίμακα της 

απεικόνισης κ.α., εφόσον βέβαια αυτές μπορούν να μοντελοποιηθούν. Το σύνολο 

των παραμέτρων αυτών, καθώς και οι σχέσεις μετατροπής από το σύστημα εικονο-

συντεταγμένων στο σύστημα της εικόνας, ορίζουν τον εσωτερικό προσανατολισμό 

μιας φωτομηχανής. 

Με τη χρήση των τριών βασικών γεωμετρικών παραμέτρων του εσωτερικού 

προσανατολισμού είναι δυνατόν να εκφραστεί η διαδικασία αποκατάστασης του ε-

σωτερικού προσανατολισμού μιας εικόνας ως γινόμενο ενός πίνακα Κ διαστάσεων 

33, του πίνακα μηχανής (camera matrix), με ένα τρισδιάστατο σημείο Ρ του χώρου, 

εκφρασμένο στο σύστημα της εικόνας σε ομογενείς συντεταγμένες. Ο πίνακας μηχα-

νής Κ (camera matrix) είναι της μορφής: 

𝜥3𝑥3 = [
𝑐      0      𝑥0

0      𝑐      𝑦0

0      0 − 1 
]  (3.1) 
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Η σχέση που συνδέει το εικονοσημείο p με το σημείο Ρ του χώρου στο σύστη-

μα της εικόνας είναι: 

𝒑3𝑥1 = 𝑲[𝑰|𝟎]3𝑥4𝑷4𝑥1 (3.2) 

όπου p (31) το σημείο της εικόνας, εκφρασμένο σε ομογενείς συντεταγμένες στο σύστημα των 
εικονοσυντεταγμένων. 

 Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι η μορφή του πίνακα μηχανής μπορεί να αλλά-

ξει ώστε να συμπεριλάβει και άλλες γραμμικές παραμέτρους, όπως η μη ορθογωνικό-

τητα των αξόνων (skewness) και η ανισοτροπική κλίμακα (affinity). Ο πίνακας μη-

χανής Κ προφανώς δεν μπορεί να εκφράσει μη γραμμικές (δηλαδή μη προβολικές) 

παραμέτρους του εσωτερικού προσανατολισμού, όπως η ακτινική και η έκκεντρη 

διαστροφή του φακού. 

Κεντρική προβολή στη σφαίρα  

Τα προηγηθέντα συνοψίζουν την τυπική εσωτερική γεωμετρία μιας συμβατι-

κής φωτογραφικής εικόνας, δηλαδή μιας κεντρικής προβολής σε επίπεδο. Αντιθέτως, 

τα φωτογραφικά δεδομένα των οποίων η εσωτερική γεωμετρία περιγράφεται από το 

μοντέλο της κεντρικής προβολής σε σφαίρα ονομάζονται πανοραμικά δεδομένα ή 

πανοραμικές εικόνες ή απλώς πανοράματα. Η κεντρική προβολή σε σφαίρα αποτε-

λεί, προφανώς, γενίκευση της κεντρικής προβολής σε επίπεδο. Το σύνολο των ακτί-

νων παραμένει συγκλίνον στο προβολικό κέντρο της λήψης, και κάθε σημείο μιας 

σφαίρας με κέντρο το προβολικό κέντρο αντιστοιχεί σε μια μοναδική ακτίνα. Σημει-

ώνεται πάντως ότι το αντίθετο δεν ισχύει, καθώς μια ακτίνα ορίζει δύο αντιδιαμετρι-

κά μεταξύ τους σημεία της σφαίρας. Αλλά  η ουσιώδης διαφορά είναι ότι εσωτερικός 

προσανατολισμός υπό την “στενή” έννοια των παραμέτρων του πρωτεύοντος σημείου και της 

σταθεράς της μηχανής δεν υφίσταται εδώ καθώς, εκ γεωμετρικού ορισμού, μια σφαίρα ορίζει 
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πλήρως το κέντρο της, εν αντιθέσει με τη βάση μιας πυραμίδας (εικόνα), η οποία προφανώς δεν 

επαρκεί για να ορίσει ολόκληρη την πυραμίδα (την κεντρική προβολή).  Ωστόσο, η ανάγκη 

ύπαρξης κάποιων σφαιρικών Σ.Α. καθώς και ενός μετασχηματισμού (προβολή) από 

τη σφαίρα στο επίπεδο είναι απαραίτητα για την αξιοποίηση των πανοραμικών λή-

ψεων στη Φωτογραμμετρία όσο και για την αποθήκευσή τους ως ψηφιακών εικόνων. 

 Βασική Ευκλείδεια γεωμετρία σφαίρας 

Η σφαίρα ως γεωμετρικό σχήμα ανήκει στον R3 και, ως γνωστόν, έχει ως βα-

σική εξίσωση την εξής: 

(𝛸 − 𝛸𝛫)2 + (𝛶 − 𝛶𝛫)2 + (𝛧 − 𝛧𝛫)2 = 𝑅2  (3.3) 

όπου XΚ, YΚ, ZΚ οι καρτεσιανές συντεταγμένες του γεωμετρικού κέντρου της σφαίρας Κ και 
R η ακτίνα της. 

Κύρια χαρακτηριστικά σημεία μιας σφαίρας είναι οι πόλοι της, Βόρειος (Β) 

και Νότιος (Ν). Οι δύο πόλοι της σφαίρας είναι αντιδιαμετρικοί μεταξύ τους και ο 

ρόλος τους είναι να θεμελιώνουν τα Σ.Α. της σφαίρας (επομένως οι πόλοι δεν είναι, 

προφανώς, κάποια χαρακτηριστικά σημεία μιας σφαίρας αλλά υπάρχουν μόνο σε 

συνάρτηση με το αντίστοιχο σύστημα αναφοράς). 

Ιδιαίτερο γεωμετρικό ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης ο κύριος άξονας της 

σφαίρας, δηλαδή το ευθύγραμμο τμήμα που συνδέει τους δύο πόλους, καθώς και το 

ισημερινό επίπεδο, το οποίο είναι κάθετο στον κύριο άξονα της σφαίρας και περι-

λαμβάνει το γεωμετρικό κέντρο της (Εικ. 3-5). 

 Συστήματα αναφοράς της σφαίρας 

Για να είναι δυνατή η φωτογραμμετρική χρήση πανοραμικών δεδομένων εί-

ναι απαραίτητη η ύπαρξη κατάλληλων Σ.Α. που θα παρέχουν επαρκή αναλυτική πε-

ριγραφή για κάθε σημείο στην επιφάνεια της σφαίρας. Στο πλαίσιο της παρούσας 
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εργασίας θα αναφερθούν τα δύο κυριότερα Σ.Α. της σφαίρας, το σύστημα των σφαι-

ρικών συντεταγμένων και το καρτεσιανό σύστημα αναφοράς. 

 

Εικόνα 3-5 Γεωμετρικά χαρακτηριστικά σφαίρας 

3.4.1 Σύστημα σφαιρικών συντεταγμένων 

Κάθε επίπεδο διερχόμενο από το κέντρο της σφαίρας την τέμνει σε μέγιστο 

κύκλο, ο οποίος δηλαδή έχει ακτίνα ίση με την ακτίνα της σφαίρας. Όταν το επίπεδο 

αυτό είναι επιπλέον και κάθετο στο ισημερινό επίπεδο της σφαίρας, τότε η τομή του 

με τη σφαίρα είναι επίσης μέγιστος κύκλος και ορίζει έναν μεσημβρινό. Κάθε σημείο 

της σφαίρας ανήκει σε έναν μοναδικό μεσημβρινό, πλην των δύο πόλων της σφαίρας 

που ανήκουν σε όλους. Τα Σ.Α. της σφαίρας ορίζονται από το ισημερινό επίπεδο και 

τη θέση ενός μεσημβρινού, του κεντρικού μεσημβρινού, ο οποίος μπορεί κατ’ αρχήν 

να είναι οποιοσδήποτε μεσημβρινός της σφαίρας. 

Κάθε επίπεδο παράλληλο στο επίπεδο του ισημερινού επιπέδου (το οποίο εί-

ναι δυνατόν να απέχει από αυτό μέχρι και την ακτίνα της σφαίρας) τέμνει τη σφαί-

ρα σε κύκλο. Κάθε τέτοιος κύκλος ονομάζεται παράλληλος. Η τομή του ίδιου του 

ισημερινού επιπέδου με τη σφαίρα είναι μέγιστος κύκλος και παράλληλος της σφαί-
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ρας, και ονομάζεται ισημερινός. Όπως και στην περίπτωση των μεσημβρινών, κάθε 

σημείο της επιφάνειας της σφαίρας ανήκει σε έναν μοναδικό παράλληλο. Επίσης η 

τομή ενός παραλλήλου με έναν μεσημβρινό δίνει δύο σημεία, τα οποία είναι αντι-

διαμετρικά στον παράλληλο της σφαίρας. 

 

Εικόνα 3-6 Σύστημα σφαιρικών συντεταγμένων 

Στο σύστημα σφαιρικών συντεταγμένων (Εικ. 3-6) κάθε σημείο p της σφαίρας 

περιγράφεται με τη χρήση δύο γωνιών, του γεωγραφικού μήκους – longitude (λ) – 

και του γεωγραφικού πλάτους – latitude (φ). Το γεωγραφικό μήκος (λ) είναι η γω-

νία που σχηματίζει το επίπεδο του κύριου μεσημβρινού με το επίπεδο του μεσημβρι-

νού στον οποίο ανήκει το σημείο p. Ανάλογα με την σύμβαση, για το γεωγραφικό 

μηκος μπορεί να ισχύει 𝜆 ∈ [0, 2𝜋) ή 𝜆 ∈ [−𝜋, 𝜋). Το γεωγραφικό πλάτος (φ) σημείου 

p μετρείται στο επίπεδο του μεσημβρινού στον οποίο αυτό ανήκει, και είναι η οξεία 

(ή ορθή στη περίπτωση των πόλων) γωνία που σχηματίζεται από την ακτίνα που ορί-

ζει το p με το ισημερινό επίπεδο (κορυφή της γωνίας είναι το κέντρο της σφαίρας). 

Για το γεωγραφικό πλάτος ισχύει 𝜑 ∈ [−𝜋, 𝜋]. Έτσι, τα σημεία της σφαίρας, εκφρα-

σμένα στο σφαιρικό Σ.Α., αναγράφονται ως p = (φ, λ). 

Άμεσα από τα παραπάνω προκύπτει ότι όλα τα σημεία ενός παραλλήλου έ-

χουν το ίδιο γεωγραφικό πλάτος (φ), ενώ όλα τα σημεία ενός μεσημβρινού έχουν είτε 
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το ίδιο γεωγραφικό μήκος (λ) είτε γεωγραφικά μήκη που διαφέρουν κατά π (πχ. τα 

σημεία p1 = (10ο, 30ο) και p2 = (-20ο, 210ο) ανήκουν στον ίδιο μεσημβρινό). Τέλος, 

κάθε ζεύγος (φ, λ) ορίζει ένα και μοναδικό σημείο στην επιφάνεια της σφαίρας. 

3.4.2 Καρτεσιανό σύστημα αναφοράς 

Το καρτεσιανό σύστημα αναφοράς στη σφαίρα (Εικ. 3-7) είναι ένα δεξιόστρο-

φο τρισδιάστατο σύστημα αναφοράς, στο οποίο κάθε σημείο p της σφαίρας εκφράζε-

ται με τη χρήση τριών συντεταγμένων (x, y, z). Αρχή του συστήματος είναι το κέντρο 

της σφαίρας, και ο άξονάς του z είναι κάθετος στο ισημερινό επίπεδο (άρα συμπίπτει 

με τον άξονα της σφαίρας, ο οποίος συνδέει του πόλους). Οι άξονες x και y ορίζουν 

το επίπεδο του ισημερινού της σφαίρας, με τον θετικό ημιάξονα x να τέμνει τη σφαί-

ρα στο σημείο με σφαιρικές συντεταγμένες (0ο, 0ο). 

 

Εικόνα 3-7 Σύστημα καρτεσιανών συντεταγμένων στη σφαίρα 

Τα ανωτέρω συνεπάγονται ότι ο θετικός ημιάξονα y τέμνει τη σφαίρα στο ση-

μείο με σφαιρικές συντεταγμένες (0ο, 90ο). Επειδή κάθε σημείο του συστήματος αυτού 

ανήκει στην επιφάνεια της σφαίρας, υπάρχει η προφανής δέσμευση ότι η νόρμα δύο 

(ευκλείδεια νόρμα) κάθε σημείου οφείλει να ισούται με την ακτίνα R της σφαίρας: 
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𝑝 = (𝑥, 𝑦, 𝑧) ∶ ||𝑝||
2

= √𝑥2 + 𝑦2 + 𝑧2 = 𝑅  (3.4) 

Η σχέση μετατροπής μεταξύ καρτεσιανού και σφαιρικού Σ.Α. είναι άμεση και 

μονοσήμαντη, μέσω των σχέσεων κλειστής μορφής: 

𝑥 = cos(𝜆) ∗ cos(𝜑) ∗ 𝑅

𝑦 = sin(λ) ∗ cos(φ) ∗ R

𝑧 = sin(𝜑) ∗ 𝑅

}από σφαιρικό σε καρτεσιανό Σ. Α. (3.5) 

𝜑 = arcsin (
z

R
)

𝜆 = arcsin (
𝑦

𝑅∗cos(𝜑)
)
} από καρτεσιανό σε σφαιρικό Σ. Α.  (3.6) 

 

  Ο γεωμετρικός χώρος S2  

Κατά το σύστημα των σφαιρικών συντεταγμένων κάθε σημείο της σφαίρας εί-

ναι δυνατόν να εκφραστεί με τη χρήση δύο παραμέτρων (φ, λ). Για αυτό τον λόγο, 

παρ’ ότι η σφαίρα αποτελεί ένα τρισδιάστατο, μη αναπτυκτό σε επίπεδο, αντικείμενο 

(∈ 𝑅3), το σύνολο των σημείων της επιφάνειάς της ανήκουν σε ένα δισδιάστατο υπο-

σύνολο του τρισδιάστατου χώρου, τον χώρο 𝑆2 ∈ 𝑅^3. Η πρόταση αυτή δεν καταρρί-

πτεται από την περιγραφή (x,y,z) των σημείων στο τρισδιάστατο καρτεσιανό Σ.Α. δε-

δομένου ότι αυτές οι συντεταγμένες δεν είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους λόγω της 

προαναφερθείσας δέσμευσης στη νόρμα δύο κάθε σημείου της σφαίρας εκφρασμένου 

στο καρτεσιανό Σ.Α.  

Η παραπάνω ιδιότητα των σημείων της σφαίρας να ανήκουν σε έναν δισδιά-

στατο χώρο θεμελιώνει την ύπαρξη πλήθους μετασχηματισμών (T) από την επιφά-

νεια της σφαίρας (S2) στο επίπεδο (𝑻: 𝑺𝟐 → 𝑹𝟐), έτσι ώστε να καθίσταται δυνατή η α-

ποθήκευσή τους σε Η.Υ., η 2D οπτικοποίησή τους κ.λπ. Μεγάλη κατηγορία των με-
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τασχηματισμών αυτών αποτελούν βέβαια οι χαρτογραφικές προβολές της σφαίρας. 

  Από σημείο στη σφαίρα σε διεύθυνση στο χώρο 

Υπό την θεώρηση ότι τα πανοραμικά δεδομένα μιας λήψης έχουν προκύψει 

από την τομή μιας 3D δέσμης ακτίνων με σφαίρα με κέντρο το κέντρο της δέσμης, 

κάθε σημείο της σφαίρας αντιστοιχεί σε μια μοναδική ημιευθεία του χώρου. Η ημι-

ευθεία αυτή ορίζεται από το κέντρο της σφαίρας και το εκάστοτε σημείο της. Ανεξαρ-

τήτως του χρησιμοποιούμενου Σ.Α. αναφοράς, η ημιευθεία–κατεύθυνση που προκύ-

πτει είναι η ίδια, είτε αυτή εκφράζεται με χρήση δύο γωνιών (φ, λ) στην περίπτωση 

του συστήματος σφαιρικών συντεταγμένων είτε με χρήση διανύσματος θέσης ανε-

ξαρτήτως κλίμακας (scalar vector) στην περίπτωση του καρτεσιανού συστήματος α-

ναφοράς (Εικ. 3-8). 

 

Εικόνα 3-8 Διευθύνσεις στη σφαίρα 
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Εσωτερικός προσανατολισμός: γενίκευση 

Όπως έχει ήδη επισημανθεί, στην περίπτωση των πανοραμικών δεδομένων η 

έννοια του εσωτερικού προσανατολισμού, όπως αυτή ορίστηκε αρχικά για τις συμ-

βατικές λήψεις, δεν ισχύει. Όμως, τελικά, η λειτουργία του εσωτερικού προσανατο-

λισμού σε όλες τις περιπτώσεις δεν είναι παρά να ορίσει μια δέσμη ακτίνων (δηλαδή 

διευθύνσεις) σε κάποιο σύστημα. Έτσι, γενικεύοντας τον ορισμό του εσωτερικού προ-

σανατολισμού θα διατύπωνε κανείς τον ακόλουθο ορισμό: 

“Ως εσωτερικός προσανατολισμός μιας λήψης περιγράφεται ο μετασχηματισμός 

σημείου ενός δισδιάστατου χώρου (επίπεδο) σε διάνυσμα θέσης (κατεύθυνση-ημιευθεία) 

ενός τρισδιάστατου χώρου, και αντιστρόφως”. 

Έτσι, στην περίπτωση των συμβατικών λήψεων εσωτερικός προσανατολισμός είναι ο 

μετασχηματισμός ενός σημείου (x, y) εκφρασμένου το σύστημα των εικονοσυντετα-

γμένων (R2) σε ένα διάνυσμα θέσης (x, y, z) = (x-x0, y-y0, -c) στο σύστημα της εικόνας 

(R3). Στην περίπτωση των πανοραμικών δεδομένων, τα οποία διατίθενται σε μια δε-

δομένη προβολή (2D εικόνα), ως εσωτερικός προσανατολισμός ορίζεται ο μετα-

σχηματισμός (T) από τις συντεταγμένες της προβολής (x, y)R2 σε σημείο στην ε-

πιφάνεια της σφαίρας (S2  R3), ή σε μαθηματική διατύπωση: 

𝛦𝜎𝜔𝜏𝜀𝜌𝜄𝜅ό𝜍 𝛱𝜌𝜊𝜎𝛼𝜈𝛼𝜏𝜊𝜆𝜄𝜎𝜇ό𝜍 𝛱𝛼𝜈𝜊𝜌𝛼𝜇𝜄𝜅ώ𝜈 𝛦𝜄𝜅ό𝜈𝜔𝜈 = 𝜯:𝑹𝟐 → 𝑺𝟐 ⊂ 𝑹𝟑  (3.8) 

Όπως γίνεται σαφέστερο και στην επόμενη ενότητα, ο εσωτερικός προσανα-

τολισμός κάθε 2D πανοραμικής εικόνας δεν είναι, τελικά, παρά οι μαθηματικές 

σχέσεις της εκάστοτε προβολής της σφαίρας από την οποία αυτή προήλθε. 
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Χαρτογραφικές προβολές στη σφαίρα 

Η Μαθηματική Χαρτογραφία είναι ο επιστημοικός κλάδος που ασχολείται με 

τη μελέτη της απεικόνισης της γης στο επίπεδο. Προς διευκόλυνση της απεικόνισης η 

γη θεωρείται, συνήθως, ότι έχει σχήμα είτε σφαιρικό είτε ελλειψοειδές. Στην προη-

γούμενη ενότητα αναλύθηκε η σφαιρική φύση των πανοραμικών δεδομένων. Συνε-

πώς η διαδικασία απεικόνισης των πανοραμικών δεδομένων στο επίπεδο ταυτί-

ζεται με τη διαδικασία απεικόνισης της (σφαιρικής) γης στο επίπεδο, σύμφωνα με 

τη θεωρία και την πρακτική που έχει αναπτύξει ο κλάδος της Χαρτογραφίας. 

Στη συνέχεια της ενότητας γίνεται μια περιεκτική, αλλά σύντομη, παρουσία-

ση του θεωρητικού υποβάθρου της Μαθηματικής Χαρτογραφίας και παρουσιάζον-

ται οι συνηθέστερα χρησιμοποιούμενες απεικονίσεις στην περίπτωση των πανορα-

μάτων. Όσα περιγράφονται στα επόμενα βασίζονται κατά κύριο λόγο στο σύγγραμ-

μα του Β. Νάκου “Αναλυτική Χαρτογραφία” (Νάκος, 2011). Για περισσότερες πληρο-

φορίες σχετικά με τον κλάδο της Μαθηματικής Χαρτογραφίας μπορεί κάποιος να 

απευθυνθεί στο παραπάνω σύγγραμμα ή τη διεθνή βιβλιογραφία. 

 Στοιχειώδεις παραμορφώσεις απεικονίσεων 

Ως γνωστόν η επιφάνεια της σφαίρας δεν είναι αναπτυκτή. Συνεπώς για την 

απεικόνισή της σε επίπεδο, ή σε μια αναπτυκτή2 επιφάνεια γενικότερα, θα πρέπει να 

παραμορφωθεί κατάλληλα. Ως χαρτογραφική απεικόνιση (ή προβολή) μιας σφαί-

ρας ορίζεται η συνάρτηση μετασχηματισμού Τ από τον χώρο της σφαίρας στο χώ-

                                                 

2 Αναπτυκτή επιφάνεια: Η μαθηματική (ή/και φυσική) επιφάνεια που μπορεί να απεικονι-
σθεί σε επίπεδο δίχως παραμορφώσεις. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αναπτυκτών επιφανειών: Κύ-
λινδρος, Κώνος, Κύβος 
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ρο του Ευκλείδιου επιπέδου, δηλαδή: 

𝛸𝛼𝜌𝜏𝜊𝛾𝜌𝛼𝜑𝜄𝜅ή 𝛼𝜋𝜀𝜄𝜅ό𝜈𝜄𝜎𝜂 𝜎𝜑𝛼ί𝜌𝛼𝜍:     𝜯: 𝑆2(⊂ ℝ3) → ℝ2 (3.9) 

Η μελέτη των παραμορφώσεων μιας χαρτογραφικής προβολής γίνεται με τη 

βοήθεια της θεωρίας επιφανειών και της διαφορικής γεωμετρίας από το πεδίο των 

μαθηματικών. 

3.7.1 Κλίμακα γραμμικής παραμόρφωσης 

Η κλίμακα γραμμικής παραμόρφωσης (m) μελετά την παραμόρφωση που υ-

φίσταται το μήκος μιας στοιχειώδους γραμμής. Η κλίμακα παραμόρφωσης δίνεται 

από τη σχέση: 

𝑚 = lim
∆𝑆→0

∆𝑠

∆𝑆
=

𝑑𝑠

𝑑𝑆
  (3.10) 

όπου ds είναι το μήκος μιας στοιχειώδους γραμμής στην επιφάνεια της σφαίρας και dS το 
μήκος της εικόνας της στο επίπεδο της απεικόνισης. 

Η κλίμακα παραμόρφωσης είναι αδιάστατο μέγεθος, εξαρτάται από τη διεύ-

θυνση στην οποία ανήκει το στοιχειώδες τμήμα και σε περίπτωση που ισούται με τη 

μονάδα δεν υπάρχει παραμόρφωση. Επίσης η κλίμακα παραμόρφωσης αναφέρεται 

αποκλειστικά στην εκάστοτε προβολή. 

3.7.2 Κύριες διευθύνσεις – Κύριες κλίμακες – Θεώρημα Tissot 

Μια χαρτογραφική απεικόνιση παραμορφώνει, γενικά, τις (ορθές) γωνίες από 

την σφαίρα στο επίπεδο προβολής. Παρ’ όλα, αυτά παρατηρείται ότι υπάρχει ένας 

συνδυασμός κάθετων διευθύνσεων στη σφαίρα οι οποίες παραμένουν κάθετες έπειτα 

από την προβολή τους στο επίπεδο (ή στην εν γένει αναπτυκτή σε επίπεδο επιφάνεια 



ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΤΩΝ ΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΩΝ 

 

 

55 

 

προβολής). Οι δύο αυτές διευθύνσεις ονομάζονται κύριες διευθύνσεις. Οι κλίμακες 

παραμόρφωσης για τις δύο αυτές διευθύνσεις λέγονται κύριες κλίμακες (συμβολί-

ζονται ως m1 και m2). Αποδεικνύεται επίσης (Νάκος, 2011) ότι οι κύριες κλίμακες 

ορίζουν και το εύρος τιμών της κλίμακας παραμόρφωσης, δηλαδή αν m1>m2 και Α 

το σύνολο τιμών της κλίμακας παραμόρφωσης (κλειστό συνεχές διάστημα), τότε εί-

ναι m1 = max(Α) και m2 = min(A). 

Τα παραπάνω αποτελούν συμπεράσματα του Θεωρήματος του Tissot, το ο-

ποίο διατυπώνεται ως εξής: 

“Σε κάθε σημείο της επιφάνειας της σφαίρας υπάρχει ένα τουλάχιστον ζεύγος κάθετων 
διευθύνσεων οι οποίες παραμένουν και στην απεικόνισή τους κάθετες” 

3.7.3 Κλίμακα γραμμικής παραμόρφωσης σε τυχαία διεύθυνση 

Αν είναι γνωστές οι τιμές της κλίμακας παραμόρφωσης για τις δύο κύριες κλί-

μακες και είναι επίσης γνωστές και οι δύο κύριες διευθύνσεις, τότε η κλίμακα παρα-

μόρφωσης για μια τυχαία διεύθυνση Ω δίνεται από τη σχέση: 

𝑚𝛺 = √𝑚1
2 ∗ cos2 𝛺 + 𝑚2

2 ∗ sin2 𝛺    (3.11) 

όπου Ω η διεύθυνση στην οποία αναφέρεται η 𝑚𝛺, η οποία μετρείται αριστερόστροφα στη 
σφαίρα από την κύρια διεύθυνση της μέγιστης κλίμακας (𝑚1). 

Παρατηρείται ότι αν οι δύο κύριες κλίμακες είναι ίσες, τότε και η κλίμακα πα-

ραμόρφωσης σε οποιαδήποτε διεύθυνση είναι ίση με τις κύριες κλίμακες. 

3.7.4 Παραμορφώσεις γωνιών 

Αναφέρθηκε ήδη ότι, στη γενική περίπτωση, μια γωνία παραμορφώνεται κα-

τά την προβολή της στην επιφάνεια απεικόνισης. Αν για κάποια απεικόνιση είναι 
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γνωστές οι κύριες διευθύνσεις και οι κύριες κλίμακες, τότε μια γωνία Θ, που σχηματί-

ζεται από μια οποιαδήποτε διεύθυνση με την κύρια διεύθυνση μέγιστης κλίμακας, συνδέεται 

με την εικόνα της θ μέσω της σχέσης: 

tan 𝜃 =
𝑚2

𝑚1
∗ tan𝛩  (3.12) 

3.7.5 Κλίμακα επιφανειακής παραμόρφωσης 

Η κλίμακα επιφανειακής παραμόρφωσης, ή «επιφανειακή κλίμακα», εκφρά-

ζει την παραμόρφωση του εμβαδού μιας στοιχειώδους επιφάνειας από τη σφαίρα 

στην επιφάνεια απεικόνισης. Η κλίμακα επιφανείας (Μ) δίνεται από τη σχέση: 

𝑀 = lim
𝛥𝛹→0

𝛥𝜓

𝛥𝛹
=

𝑑𝜓

𝑑𝛹
  (3.13) 

όπου 𝑑𝛹 το εμβαδόν μιας στοιχειώδους επιφάνειας της σφαίρας και 𝑑𝜓 το εμβαδόν της εικόνας 
της στην επιφάνεια προβολής. 

Προφανώς η κλίμακα επιφανείας συσχετίζεται άμεσα με την κλίμακα παρα-

μόρφωσης, και ειδικότερα με τις δύο κύριες κλίμακες της απεικόνισης. Αυτό δηλώνει 

και η ακόλουθη ισχύουσα σχέση: 

𝑀 = 𝑚1 ∗ 𝑚2  (3.14) 

3.7.6 Δείκτρια Tissot 

Αποδεικνύεται (Νάκος, 2011) ότι κάθε στοιχειώδης κύκλος επί της επιφάνειας της 

σφαίρας απεικονίζεται στο επίπεδο απεικόνισης ως έλλειψη ανεξάρτητα του εκάστοτε νόμου3 α-

                                                 

3 Νόμος απεικόνισης: Συγκεκριμένη μέθοδος χαρτογραφικής απεικόνισης, όπως πχ. Εγκάρ-
σια Μερκατορική Προβολή, Πλάγια Αζιμουθιακή Προβολή, κ.λπ. 
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πεικόνισης. Στην περίπτωση που ο στοιχειώδης κύκλος γίνει μοναδιαίος4 ονομάζεται 

δείκτρια Tissot, κύριο γνώρισμα της οποίας είναι πως παρέχει άμεση οπτική επο-

πτεία των τοπικών παραμορφώσεων της προβολής. Λοιπά χαρακτηριστικά της δείκ-

τριας Tissot αποτελούν οι ημιάξονες τις έλλειψης, οι οποίοι είναι προσανατολισμέ-

νοι κατά τις διευθύνσεις των κύριων διευθύνσεων, ενώ ο μεγάλος ημιάξονας ισούται 

με τη μέγιστη κλίμακα παραμόρφωσης (m1). Αντίστοιχα, ο μικρός ημιάξονας της 

δείκτριας Tissot ισούται με την μικρότερη των δύο κύριων κλιμακών. 

 Βασικές αρχές απεικονίσεων προβολών 

Η απεικόνιση σφαίρας σε κάποια αναπτυκτή επιφάνεια μέσω χαρτογραφι-

κής προβολής συνοδεύεται πάντα από παραμορφώσεις. Ανάλογα με τις ανάγκες 

του εκάστοτε προβλήματος, μια χαρτογραφική προβολή μπορεί να κατασκευαστεί 

κατάλληλα ώστε ώστε να διατηρεί ορισμένες γεωμετρικές ιδιότητες των χωρικών 

οντοτήτων αναλλοίωτες, όπως για παράδειγμα τα εμβαδά (ισοδύναμη προβολή) ή 

τα μήκη σε ορισμένες διευθύνσεις (ισαπέχουσα προβολή). Σε καμία περίπτωση όμως 

δεν είναι δυνατό να παραμείνουν αναλλοίωτες όλες οι γεωμετρικές ιδιότητες.  

3.8.1 Διάκριση ως προς την επιφάνεια προβολής 

Οι χαρτογραφικές προβολές μπορούν, ανάλογα με το είδος της αναπτυκτής 

επιφάνειας προβολής, να διακριθούν στις εξής κατηγορίες (Εικ. 3-9): 

 Επίπεδη απεικόνιση: η απεικόνιση γίνεται απευθείας στην επιφάνεια ε-

νός επιπέδου. 

 Κυλινδρική απεικόνιση: η απεικόνιση γίνεται στην παράπλευρη επι-

                                                 

4 Μοναδιαίος κύκλος: κύκλος με ακτίνα ίση με τη μονάδα (1) 
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φάνεια ενός κυλίνδρου. 

 Κωνική απεικόνιση: η απεικόνιση γίνεται στην παράπλευρη επιφά-

νεια ενός κώνου. 

 

 

 

Εικόνα 3-9 Κυλινδρική/Κωνική/Επίπεδη προβολή (από επάνω προς τα κάτω), Ορθή/Εγκάρσια/Πλάγια 
προβολή(αριστερά προς τα δεξιά) 

3.8.2 Διάκριση ως προς τον προσανατολισμό της επιφάνειας προβολής 

Ανάλογα με τον προσανατολισμό της αναπτυκτής επιφάνειας σε σχέση με τη 
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σφαίρα, οι χαρτογραφικές απεικονίσεις διακρίνονται σε (Εικ. 3-9): 

 Ορθή απεικόνιση: η απεικόνιση κατά την οποία ο άξονας συμμετρίας 

της αναπτυκτής επιφάνειας συμπίπτει με τον κύριο άξονα5 της σφαίρας. 

 Εγκάρσια απεικόνιση: η απεικόνιση κατά την οποία ο άξονας συμμε-

τρίας της αναπτυκτής επιφάνειας τέμνει κάθετα τον κύριο άξονα της 

σφαίρας. 

 Πλάγια απεικόνιση: η απεικόνιση κατά την οποία ο άξονας συμμε-

τρίας της αναπτυκτής επιφάνειας σχηματίζει με τον κύριο άξονα της 

σφαίρας τυχαία γωνία. 

Άξιο αναφοράς είναι το γεγονός ότι στην περίπτωση των ορθών προβολών, οι 

κύριες διευθύνσεις είναι πάντοτε κατά τη διεύθυνση του μεσημβρινού και του 

παραλλήλου που διέρχεται από το σημείο (Νάκος, 2011). Δεν ισχύει το ίδιο για τις 

εγκάρσιες και πλάγιες απεικονίσεις. 

 Χαρτογραφικές απεικονίσεις - προβολές που εφαρμόζονται σε πανοράματα 

Όπως έχει επισημανθεί και στα προηγηθέντα, οι χαρτογραφικές προβολές α-

ποτελούν το βασικό εργαλείο απεικόνισης ενός σφαιρικού πανοράματος σε επίπεδη 

επιφάνεια. Για τον σκοπό αυτό έχουν κατά καιρούς χρησιμοποιηθεί διάφορες χαρ-

τογραφικές προβολές. Ακολουθεί αναλυτική περιγραφή των πιο σημαντικών από τις 

προβολές αυτές. 

                                                 

5 Κύριος άξονας σφαίρας: Εξαρτάται από το Σ.Α. στη σφαίρα. Είναι ο άξονας που διέρχεται 
από το κέντρο και τους πόλους της σφαίρας. Ταυτίζεται με τον άξονα z του συστήματος καρτεσιανών 
συντεταγμένων (βλ. 3.2.1) . 
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3.9.1 Ορθή κυλινδρική ισαπέχουσα6 

Η ορθή κυλινδρική προβολή (Equirectangular Projection, γνωστή και ως Plate 

Carrée) είναι η πλέον συχνά χρησιμοποιούμενη προβολή για την απεικόνιση πανο-

ραμικών δεδομένων. Η προβολή αυτή ορίζεται από τις σχέσεις (Νάκος, 2011): 

𝑥 = 𝑅 ∗ 𝜆  (3.15) 

𝑦 = 𝑅 ∗ 𝜑  (3.16) 

όπου R η ακτίνα της σφαίρας, (x,y) ζεύγος εικονοσυντεταγμένων στην προβολή και (φ,λ) το 
γεωγραφικό πλάτος και μήκος του σημείου 

ή αντίστροφα  (𝛵−1: ℝ2 → 𝑆2(⊃ ℝ3)) 

𝜆 =
𝑥

𝑅
  (3.17) 

𝜑 =
𝑦

𝑅
  (3.18) 

Άπό τις παραπάνω σχέσεις προκύπτει άμεσα ότι οι μεσημβρινοί και οι πα-

ράλληλοι απεικονίζονται σε ευθείες κάθετες μεταξύ τους, οι οποίες ισαπέχουν. Συ-

νεπώς το «δίκτυο» των μεσημβρινών και των παραλλήλων απεικονίζεται ως δίκτυο 

τετραγώνων (Εικ. 3-10). 

Η προβολή αυτή δημιουργεί αρκετά σημαντικές παραμορφώσεις στις περι-

οχές μακριά από τον Ισημερινό. Επίσης αξίζει να σημειωθεί ότι τα μήκη των μεσημ-

βρινών διατηρούνται αναλλοίωτα κατά την προβολή. Στην Εικ. 3-11 παρουσιάζεται 

                                                 

6 Μελετάται εδώ η Ορθή Κυλινδρική Ισαπέχουσα με φ0 = 0ο (εφαπτόμενη στον Ισημερινό). Ση-
μιώνεται ότι αυτή δεν αποτελεί τη μοναδική περίπτωση της συγκεκριμένης προβολής, στο πλαίσιο ό-
μως της παρούσας διπλωματικής εργασίας επαρκεί η θεώρηση αυτή. 
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το διάγραμμα με τις ελλείψεις παραμόρφωσης (Tissot) για την ορθή κυλινδρική ισα-

πέχουσα προβολή. 

 

Εικόνα 3-10 Ορθή Κυλινδρική Ισαπέχουσα 

 

Εικόνα 3-11 Χάρτης παραμορφώσεων για την Ορθή Κυλινδρική Ισαπέχουσα προβολή 

Υπενθυμίζεται ότι στα πανοράματα η ακτίνα τις σφαίρας μπορεί να θεωρηθεί 

μοναδιαία χωρίς βλάβη τις γενικότητος, γεγονός που καθιστά τις παραπάνω σχέσεις 

ακόμα πιο απλές. Η απλότητα των σχέσεων είναι και ο λόγος για τον οποίο η συγκε-
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κριμένη προβολή είναι η πιο διαδεδομένη στο χώρο των πανοραμάτων. 

 

Εικόνα 3-12 Παράδειγμα Ορθής Κυλινδρικής Ισαπέχουσας Προβολής 

3.9.2 (Ορθή) Μερκατορική Προβολή 

Η Μερκατορική7 προβολή είναι μια σύμμορφη (διατηρεί τις γωνίες) ορθή κυ-

λινδρική προβολή. Προκύπτει από την ορθή Ισαπέχουσα Κυλινδρική προβολή μετά 

από κατάλληλη μετάθεση των εικόνων των παραλλήλων στο επίπεδο της απεικόνι-

σης. Η μετάθεση αυτή πραγματοποιείται κατά τρόπο ώστε να πληρούται η συνθήκη 

της συμμορφίας. Οι σχέσεις της Μερκατορικής προβολής για τη σφαίρα είναι οι εξής: 

𝑥 = 𝑅 ∗ 𝜆    (3.19) 

𝑦 = 𝑅 ∗ ln(tan(
𝜋

4
+

𝜑

2
)) (3.20) 
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Εικόνα 3-13 Παράδειγμα Ορθής Μερκατορικής Προβολής 

Στην προβολή αυτή οι μεσημβρινοί απεικονίζονται ισαπέχοντες μεταξύ τους, 

ενώ η δείκτρια Tissot για κάθε σημείο της εκφυλίζεται σε κύκλο λόγο συμμορφίας 

(Εικ. 3-14). 

                                                                                                                                                        

7 Η Μερκατορική προβολή δημιουργήθηκε από τον Φλαμανδό Gerardus Mercator και αποτέ-
λεσε μια επαναστατική, για την εποχή, λύση στο πρόβλημα της πλοήγησης (ναυσιπλοΐα) καθώς έχει 
ως χαρακτηριστικό να απεικονίζει τις λοξοδρομίες ως ευθείες γραμμές. 
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Εικόνα 3-14 Χάρτης παραμορφώσεων Ορθής Μερκατορικής προβολής 

3.9.3 Πολική Στερεογραφική προβολή 

Πρόκειται για μια σύμμορφη επίπεδη προβολή (Νάκος, 2011). Γενική γεωμε-

τρική αρχή της προβολής αυτής είναι ότι η σφαίρα προβάλλεται κεντρικά από τον 

ένα πόλο της σε επίπεδο εφαπτόμενο στον άλλο πόλο της (Εικ. 3-16). Για ευκολία οι 

σχέσεις αυτής της απεικόνισης δεν χρησιμοποιούν τις εικονοσυντεταγμένες (x,y) της 

απεικόνισης αλλά στη θέση τους χρησιμοποιούν ένα πολικό (Εικ. 3-15) σύστημα συν-

τεταγμένων (θ,r). 
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Εικόνα 3-15 Πολικές συντεταγμένες 

Οι σχέσεις της πολικής στερεογραφικής προβολής διαμορφώνονται ως εξής: 

𝜃 = 𝜆   (3.21) 

𝑟 = 2 ∗ 𝑅 ∗ tan
𝜋

2
−𝜑

2
 (3.22) 

 

Εικόνα 3-16 Στερεογραφική προβολή 

Η στερεογραφική μαζί με την ορθή κυλινδρική ισαπέχουσα αποτελούν τις 

δύο πιο διαδεδομένες απεικονίσεις πανοραμικών δεδομένων. Η στερεογραφική προ-

βολή δεν χρησιμεύει τόσο κατά τη φωτογραμμετρική διαδικασία λόγω των έντονων 

παραμορφώσεων που εισάγει στα πανοραμικά δεδομένα (Εικ. 3-17), χρησιμοποιείται 

όμως κυρίως για καλλιτεχνικούς σκοπούς (Εικ. 3-18 και Εικ. 3-19). 
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Εικόνα 3-17 Χάρτης παραμορφώσεων στερεογραφικής προβολής 

 

Εικόνα 3-18 Παράδειγμα πανοράματος σε στερεογραφική προβολή («μικρός πλανήτης») 
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Εικόνα 3-19 Παράδειγμα πανοράματος σε στερεογραφική προβολή  

3.9.4 Γνωμονική προβολή 

Η πολική γνωμονική προβολή προκύπτει από γεωμετρική κεντρική προβο-

λή της επιφάνειας της σφαίρας σε επίπεδο που εφάπτεται στον πόλο με κέντρο 

προβολής το κέντρο της σφαίρας (Εικ. 3-20). Οι σχέσεις της προβολής αυτής χρησι-

μοποιούν, όπως και προηγουμένως, πολικές συντεταγμένες για το επίπεδο απεικόνι-

σης και είναι οι εξής: 

𝜃 = 𝜆   (3.23) 

𝜌 = 𝑅 ∗ tan(
𝜋

2
− 𝜑) (3.24) 

και αντίστροφα: 
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𝜆 = 𝜃   (3.25) 

𝜑 =
𝜋

2
− arctan

𝜌

𝑅
 (3.26) 

Η εν λόγω προβολή μπορεί να απεικονίσει μόνο (οριακά) ένα ημισφαίριο 

της σφαίρας, όμως έχει τη σημαντική ιδιότητα να προβάλλει τους μέγιστους κύ-

κλους της σφαίρας σε ευθείες γραμμές. Δηλαδή απεικονίζει ως ευθείες τις ορθοδρο-

μίες/γεωδαισιακές. 

 

Εικόνα 3-20 Χάρτης παραμορφώσεων γνωμονικής προβολής 

Η γνωμονική προβολή αποτελεί ίσως τη σημαντικότερη, από Φωτογραμμετρι-

κή άποψη, προβολή για τα πανοραμικά δεδομένα. Ουσιαστικά, η περίπτωση της 

γνωμονικής προβολής αποτελεί τον συνδετικό κρίκο μεταξύ της κλασικής και της 

πανοραμικής Φωτογραμμετρίας (Εικ. 3-21). Αυτό συμβαίνει διότι εάν, θεωρηθεί α-

κτίνα της σφαίρας του πανοράματος ίση με τη σταθερά της μηχανής, η πανοραμι-

κή αναπαράσταση μιας συμβατικής λήψης (κεντρική προβολή σε επίπεδο) θα δη-

μιουργείτο μέσω της γνωμονικής προβολής, και αντιστρόφως. Η πρόταση αυτή εί-

ναι μείζονος σημασίας καθώς επιτρέπει τη μετατροπή των πανοραμικών δεδομε-
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νων σε απλές εικόνες, οι οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν κανονικά στη συνέχεια 

από τη κλασική Φωτογραμμετρική διαδικασία. 

 

Εικόνα 3-21 Γεωμετρική αρχή γνωμονικής προβολης 

Γενικεύοντας, θα μπορούσε να πει κανείς ότι μέσω της γνωμονικής προβολής 

η κλασική Φωτογραμμετρία αποτελεί μια εξειδίκευση του γενικότερου κλάδου της 

πανοραμικής Φωτογραμμετρίας. 

 

Εικόνα 3-22 Αντιπαραβολή γνωμονικής με τυπική πανοραμική εικόνα 
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3.9.5 Κυβικό πανόραμα 

Το κυβικό πανόραμα (Εικ. 3-23) αποτελεί ειδίκευση της γνωμονικής προβολής. 

Πρόκειται για κεντρική προβολή από το κέντρο της πανοραμικής σφαίρας σε κύβο 

εφαπτόμενο σε αυτήν, η κάθε πλευρά του οποίου αποτελεί μια γνωμονική προβολή. 

Κάθε πλευρά του κύβου, λόγω ύπαρξης προβολικότητος μεταξύ των πλευρών, συνδε-

εται με τις υπόλοιπες με τη χρήση ομογραφιών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετι-

κά τα κυβικά πανοράματα μπορεί κάποιος να απευθυνθεί στη διεθνή βιβλιογραφία 

(Kangni, et al., 2006). 

 

 

Εικόνα 3-23 Παράδειγμα κυβικού πανοράματος 
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3.9.6 ‘Αλλες απεικονίσεις 

Υπάρχουν πρακτικά αμέτρητες χαρτογραφικές απεικονίσεις που μπορούν να  

χρησιμοποιηθούν για την απεικόνιση των πανοραμικών δεδομένων. Στον κλάδο της 

Χαρτογραφίας υπάρχουν προβολές που διατηρούν σταθερή κάποια γεωμετρική ον-

τοτητα ή τη μετατρέπουν σε κάποια άλλη γνωστή μορφή (πχ. ευθεία σε γνωστή κα-

μπύλη), και οι οποίες μπορεί να αποδειχτούν χρήσιμες ως ad hoc λύσεις σε συγκεκρι-

μενες εφαρμογές πανοραμικών δεδομένων στη Φωτογραμμετρία. Πέραν όμως της 

Φωτογραμμετρικής τους αξιοποίησης, τα πανοράματα, όπως και η φωτογραφία γενι-

κότερα, χρησιμοποιούνται και για καλλιτεχνικούς σκοπούς, για τους οποίους ο κλά-

δος της Χαρτογραφίας παρέχει επίσης πλειάδα διαθέσιμων προβολών. Για περισσό-

τερες πληροφορίες περί λοιπών προβολών μπορεί κάποιος να απευθυνθεί στη διεθνή 

βιβλιογραφία [ (Bugayevskiy, et al., 1995), (Sharpless, et al., 2010)].  
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4 Συρραφή εικόνων 

Η συρραφή εικόνων (image stitching) είναι η διαδικασία συνδυασμού πολλα-

πλών επικαλυπτόμενων εικόνων με τελικό αποτέλεσμα την παραγωγή ενός πανο-

ράματος ή μιας εικόνας υψηλής ανάλυσης. (Wikipedia: Image matching). Η διαδικασία αυτή 

συνήθως, πλέον, γίνεται με τη χρήση εξειδεικευμένων προγραμμάτων Η/Υ, αν και μερικές ψη-

φιακές μηχανές έχουν τη δυνατότητα συρραφής εικόνων ενσωματωμένη στο λογισμικό τους. 

Σήμερα η τεχνική της συρραφής εικόνων (Εικ. 4-1) τυγχάνει εφαρμογής σε διάφορους τομείς 

του σύγχρονου ψηφιακού κόσμου όπως: 

 Δημιουργία πανοραμάτων 

 Σταθεροποίηση εικόνας και βίντεο 

 Δημιουργία πανοραμικού βίντεο 

 Εισαγωγή αντικειμένων σε εικόνες  

 Ιατρικές εικόνες 

 

Εικόνα 4-1 Συρραφή ζεύγους ομόκεντρων εικόνων 

Στη συνέχεια του κεφαλαίου θα γίνει εκτενής παρουσίαση τόσο του γεωμετρικού μοντέλου 

από το οποίο προκύπτει ένα πανόραμα όσο και της διαδικασίας παραγωγής ενός πανοράματος με 

χρήση της τεχνικής της συρραφής εικόνων, ενώ θα παρουσιαστούν συνοπτικά και ορισμένα 
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προβλήματα που μπορεί να προκύψουν κατά τη διαδικασία αυτή. Τέλος, μιας και η διαδικασία 

συρραφής εικόνων τυγχάνει χρήσης σε πολλές εφαρμογές του σύγχρονου κόσμου, θα παρουσι-

αστούν συνοπτικά διάφορα λογισμικά, εμπορικά και μη, που χρησιμοποιούνται ευρέως για τη 

συρραφή εικόνων. 

Γεωμετρικό μοντέλο συσχέτισης ομόκεντρων εικόνων 

Στο προηγούμενο κεφάλαιο παρουσιάστηκε η έννοια του σφαιρικού πανορά-

ματος ως μιας δέσμης ακτίνων (κεντρική προβολή), η οποία έχει ως πρωτεύουσα επι-

φάνεια προβολής την επιφάνεια μιας σφαίρας με κέντρο το προβολικό κέντρο. Για 

να δημιουργηθεί μια πανοραμική απεικόνιση από ένα πλήθος εικόνων μέσω της δια-

δικασίας της συρραφής εικόνων, οι εικόνες αυτές θα πρέπει να πληρούν το κριτήριο 

της ομοκεντρότητος (Εικ. 4-2). Ο λόγος που συμβαίνει αυτό είναι ότι πρέπει όλες οι 

εικόνες να ανήκουν στην ίδια κεντρική προβολή (δέσμη ακτίνων), η οποία και θα εί-

ναι η κεντρική προβολή που θα χρησιμοποιεί και το πανόραμα που θα προκύψει. 

 

Εικόνα 4-2 Το μοντέλο συσχέτισης δύο ομόκεντρων εικόνων σχηματικά (Szeliski, 2006) 

Είναι γνωστό από τη κλασική Φωτογραμμετρία ότι ο σχετικός προσανατολι-

σμός δύο ομόκεντρων εικόνων αποτελείται μόνο από τις σχετικές στροφές μεταξύ 

των δύο εικόνων. Το παραπάνω συνεπάγεται ότι το γεωμετρικό μοντέλο συσχέτι-
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σης μεταξύ δύο ομόκεντρων εικόνων αποτελείται από τις σχετικές στροφές των 

δύο εικόνων και τους εσωτερικούς προσανατολισμούς τους (ώστε να είναι δυνατή 

η «ανάπλαση» της δέσμης των ακτίνων). 

Αναλυτικότερα, αν έστω 𝒙𝟏, 𝒙𝟐 ένα ζεύγος ομολόγων σημείων στις δύο εικόνες, 

με πίνακες μηχανής 𝜥𝟏, 𝜥𝟐, αντίστοιχα, και 𝑹𝟏𝟐 ο πίνακας των σχετικών στροφών 

των δύο εικόνων, ισχύει η ομογραφία 𝑯𝟏𝟐 (Szeliski, 2006): 

𝑯𝟏𝟐 = 𝑲𝟏 ∗ 𝑹𝟏𝟐 ∗ 𝑲𝟐
−𝟏    ,    𝒙𝟐 = 𝑯𝟏𝟐 ∗ 𝒙𝟏   (4.1) 

Αντικαθιστώντας στην παραπάνω σχέση τα 𝜥𝟏, 𝜥𝟐 με έναν απλοποιημένο πί-

νακα μηχανής (𝑥0 = 0, 𝑦0 = 0) και εκφράζοντας τα ομόλογα σημεία 𝒙𝟏, 𝒙𝟐 με χρήση 

ομογενών συντεταγμένων, έχει κανείς: 

[
𝑥2

𝑦2

1
] = [

𝑐2   
 𝑐2  
  1

] ∗ 𝑹𝟏𝟐 ∗ [
𝑐1

−1   

 𝑐1
−1  

  1

] ∗ [
𝑥1

𝑦1

1
]    

 
⇔ 

[

𝑥2

𝑦2

𝑐2

] = 𝑹𝟏𝟐 ∗ [

𝑥1

𝑦1

𝑐1

]  (4.2) 

Η παραπάνω ομογραφία 𝑯𝟏𝟐 δεν έχει 8 άγνωστες καθοριστικές παραμέτρους 

αλλά 3 (βαθμός ελευθερίας στροφής σε τρισδιάστατο χώρο) και πιθανόν άλλες 2 (για 

τις σταθερές των δύο μηχανών). Σύμφωνα με τον Szeliski (2006), η εκτίμηση αυτής 

της ομογραφίας είναι σαφώς πιο σταθερή (ως λύση) από την εκτίμηση μιας πλήρους 

ομογραφίας 8 παραμέτρων, γεγονός που καθιστά το συγκεκριμένο μοντέλο πρόσφο-

ρο για χρησιμοποίηση στη διαδικασία της συρραφής εικόνων σε πανόραμα. 
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Διαδικασία παραγωγής πανοράματος 

Η διαδικασία της συρραφής εικόνων μπορεί χονδρικά να διαιρεθεί σε δύο βα-

σικές επιμέρους βήματα: την γεωμετρική συσχέτιση – ευθυγράμμιση (registration – align-

ment) των εικόνων και την σύνθεσή τους (compositing). Στη συνέχεια του κεφαλαίου 

θα γίνει αναφορά αποκλειστικά στη συρραφή ομόκεντρων εικόνων με τελικό σκοπό 

τη δημιουργία ενός πλήρους πανοράματος. 

 Γεωμετρική συσχέτιση ζεύγους ομόκεντρων εικόνων (registration) 

Η γεωμετρική συσχέτιση δύο ομόκεντρων εικόνων, ή αλλιώς ευθυγράμμιση 

(alignment), αφορά την εύρεση των σχετικών στροφών που παρουσιάζουν οι δύο ει-

κόνες μεταξύ τους. Σε περίπτωση μη βαθμονομημένων εικόνων ως άγνωστοι εντάσ-

σονται και οι σταθερές μηχανής των δύο εικόνων. Ουσιαστικά, η διαδικασία γεωμε-

τρικής συσχέτισης των εικόνων αφορά την εύρεση των βέλτιστων τιμών του γεω-

μετρικού μοντέλου που αναπτύχθηκε στην προηγούμενη ενότητα. Όπως αναφέρει ο 

Szeliski (2006), η διεθνής κοινότητα της Όρασης Υπολογιστών έχει αναπτύξει πλήθος 

αλγορίθμους γεωμετρικής συσχέτισης ομόκεντρων εικόνων. Οι αλγόριθμοι αυτοί, α-

νάλογα με τον τρόπο λειτουργίας τους, χωρίζονται σε δύο κύριες κατηγορίες, τους 

αλγορίθμους άμεσης ευθυγράμμισης (direct alignment) και τους αλγορίθμους ευ-

θυγράμμισης βάσει σημείων ενδιαφέροντος (feature-based alignment). 

4.1.1 Τεχνικές άμεσης ευθυγράμμισης 

Οι τεχνικές άμεσης ευθυγράμμισης ομόκεντρων εικόνων βασίζονται στη συν-

ταύτιση των δύο ομόκεντρων εικόνων σε επίπεδο εικονοψηφίδας, συνήθως με χρήση 

παραθύρων στις εικόνες. Μια άμεση μέθοδος ευθυγράμμισης αποτελείται από δύο 

συνιστώσες: 
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 Επιλογή κριτηρίου μέτρησης του σφάλματος (Error metrics) 

 Τεχνική αναζήτησης (Search technique) 

Όσον αφορά τα κριτήρια μέτρησης του σφάλματος, το απλούστερο κριτήριο 

είναι η ελαχιστοποίηση του αθροίσματος των τετραγώνων των διαφορών (sum of 

squared differences – SSD). Εκτός αυτού του κριτηρίου μπορεί επίσης ως κριτήριο 

μέτρησης του σφάλματος να χρησιμοποιηθεί η ελαχιστοποίηση του αθροίσματος 

των απόλυτων διαφορών (sum of absolute differences - SAD) στην περίπτωση ε-

φαρμογής μιας μεθόδου εύρωστης εκτίμησης για την προσαρμογή του γεωμετρικού 

μοντέλου στροφής. Λοιπά κριτήρια μέτρησης του σφάλματος είναι: 

 Η ελαχιστοποίηση του χωρικά σταθμισμένου αθροίσματος των τετρα-

γώνων των διαφορών. 

 Η προσαρμογή μοντέλου τύπου ‘bias and gain’, που μοντελοποιεί τη 

διαφορετική έκθεση (exposure) και τη χωρική διαβάθμιση της έντασης 

(intensity) των δύο εικόνων. 

 Η μεγιστοποίηση της συσχέτισης (cross-correlation) των δύο εικόνων 

μέσω εξωτερικού γινομένου των δύο εικόνων. 

Το δεύτερο κύριο συστατικό μιας μεθόδου άμεσης ευθυγράμμισης είναι η επι-

λογή της τεχνικής αναζήτησης. Η απλούστερη περίπτωση δεν είναι παρά η πλήρης 

αναζήτηση όλων των πιθανών γεωμετρικών συσχετίσεων ανάμεσα στις δύο εικόνες. 

Στην πραγματικότητα όμως μια τέτοια προσέγγιση τείνει να είναι υπερβολικά αργή 

υπολογιστικά. Γι’ αυτό έχουν αναπτυχθεί διάφορες τεχνικές, που περιγράφει αναλυ-

τικά ο Szeliski (Szeliski, 2006), όπως: 

 Η Ιεραρχική Εκτίμηση Στροφών (Hierarchical Motion Estimation) με 

χρήση πυραμίδων εικόνας και λογικής “από το αδρό στο λεπτομερές”. 

 Ευθυγράμμιση με μετασχηματισμό Fourier (Fourier-based alignment). 
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 Συσχέτιση παραθύρων (Windowed correlation) 

 Συσχέτιση φάσης (Phase correlation) 

 Εκτίμηση στροφών και κλίμακας (Rotations and scale) 

Άξιο αναφοράς είναι το γεγονός ότι μια μέθοδος άμεσης ευθυγράμμισης έχει 

ακρίβεια ανάλογη του βήματος αναζήτησης (συνήθως της τάξης της μιας εικονοσ-

ψηφίδας πλέον ή έλλαττον). Η ακρίβεια αυτή δεν επαρκεί για τη διαδικασία συρ-

ραφής εικόνων, και απαιτείται επιπρόσθετα η εκτέλεση μιας διαδικασίας περαιτέρω 

προσέγγισης της πραγματικής λύσης. Αυτό επιτυγχάνεται είτε με μείωση του βήμα-

τος αναζήτησης περί την προσσεγγιστική λύση (αποτελέσματα μεθόδου άμεσης ευ-

θυγράμμισης) είτε με ελαχιστοτετραγωνική συνόρθωση του γεωμετρικού μοντέλου 

με αρχικές τιμές των παραμέτρων τις προκύπτουσες από την προσεγγιστική λύση. 

4.1.2 Ευθυγράμμιση βάσει σημείων ενδιαφέροντος 

Οι μέθοδοι ευθυγράμμισης με σημεία ενδιαφέροντος αποτελούν παρόμοια πε-

ρίπτωση με τη συνταύτιση δύο εικόνων στη Φωτογραμμετρία (η διαδικασία της συν-

ταύτισης δύο εικόνων παρουσιάζεται στο περί συνταύτισης κεφάλαιο της παρούσας 

διπλωματικής εργασίας). 

Συνοπτικά, η ευθυγράμμιση δύο ομόκεντρων εικόνων με χρήση σημείων ενδι-

αφέροντος περιγράφεται από τα παρακάτω βήματα: 

1. Ανίχνευση εύρωστων σημείων ενδιαφέροντος στις δύο εικόνες 

2. Εξαγωγή των σημείων αυτών και κατάλληλη περιγραφή τους (βλ. τα 

περί περιγραφεων στο περί συνταύτισης κεφάλαιο). 

3. Χονδρική συνταύτιση των σημείων 

4. Γεωμετρική συνταύτιση σημείων με χρήση «εύρωστης» εκτίμησης του 

γεωμετρικού μοντέλου συσχέτισης ομόκεντρων εικόνων 
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5. Βελτιστοποίηση των παραμέτρων του μοντέλου με χρήση μη γραμμι-

κής ελαχιστοτετραγωνικής συνόρθωσης 

6. Εξαγωγή παραμέτρων (στροφές, σταθερές μηχανής) από το μοντέλο. 

Περισσότερες πληροφορίες για τα παραπάνω δίνονται στο Κεφάλαιο 8 (Συν-

ταύτιση Εικόνων), ενώ πλήρης περιγραφή μεθόδου ευθυγράμμισης δύο ομόκεντρων 

εικόνων μέσω σημείων ενδιαφέροντος υπάρχει στη βιβλιογραφία (Szeliski, 2006). 

4.1.3 Σύγκριση μεθόδων 

Ο Szeliski (2006) στην εργασία του για την ευθυγράμμιση και συρραφή εικό-

νων συγκρίνει τις δύο μεθόδους γεωμετρικής συσχέτισης με κριτήριο τη χρησιμότητά 

τους για τη δημιουργία ενός πανοράματος. 

Οι μέθοδοι που βασίζονται σε σημεία ενδιαφέροντος παρουσιάζουν μεγάλη 

ευστάθεια και επαναληψιμότητα, γεγονός που τις καθιστά αξιόπιστες για χρησιμο-

ποίηση για τη γεωμετρική συσχέτιση. Επίσης, η δυνατότητα των μεθόδων αυτών να 

συνταυτίζουν μεταξύ τους εικόνες διαφορετικής κλίμακας και προσανατολισμού 

τις καθιστά ιδανικές για χρήση σε ομόκεντρες εικόνες. Ιδιαίτερα στην συνήθη πε-

ρίπτωση όπου τα σημεία ενδιαφέροντος κατανέμονται ομοιόμορφα στις δύο εικόνες 

είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα προκύψουν οι απαραίτητες ομολογίες που επιτρέπουν 

την επιτυχή γεωμετρική συσχέτιση των δύο ομόκεντρων εικόνων. 

Οι άμεσες μέθοδοι, από την άλλη μεριά, παρουσιάζουν ως κύριο πλεονέκτη-

μα το γεγονός ότι εκμεταλλεύονται κάθε διαθέσιμη εικονοψηφίδα και άρα επεξερ-

γάζονται μεγαλύτερη πληροφορία κατά τη γεωμετρική συσχέτιση δύο ομόκεντρων 

εικόνων. Το βασικό μειονέκτημα αυτών των μεθόδων είναι το μειωμένο εύρος σύγ-

κλισής τους, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω. 

Συμπερασματικά, για τη γεωμετρική συσχέτιση μερικώς επικαλυπτόμενων 
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εικόνων, όπως συμβαίνει στη διαδικασία συρραφής εικόνων για τη δημιουργία 

πανοράματος, οι άμεσες μέθοδοι συχνά αποτυγχάνουν να δώσουν καλό αποτέλε-

σμα, σε αντίθεση με άλλες εφαρμογές της συρραφής εικόνων όπως η σταθεροποίηση 

ενός βίντεο. Το παραπάνω δεν καθιστά όμως τις άμεσες μεθόδους άχρηστες για τη 

δημιουργία πανοραμάτων. Αντιθέτως, οι άμεσες μέθοδοι μπορούν να χρησιμοποιη-

θούν είτε για την βελτιστοποίηση του αποτελέσματος της γεωμετρικής συσχέτισης, 

που έχει προκύψει από μια μέθοδο σημείων ενδιαφέροντος, μέσω προβολής των δύο 

εικόνων σε κοινή επιφάνεια (πχ. επίπεδο), είτε για τοπική διόρθωση περιοχών κα-

κής γεωμετρικής συσχέτισης εξαιτίας της παρουσίας παράλλαξης, όπως θα αναλυθεί 

στη συνέχεια του κεφαλαίου. 

 Γεωμετρική συσχέτιση πολλαπλών ομόκεντρων εικόνων 

Στην προηγούμενη ενότητα παρουσιάστηκαν οι τεχνικές γεωμετρικής συσχέ-

τισης δύο εικόνων με βάση το γεωμετρικό μοντέλο συσχέτισης ομόκεντρων εικόνων 

μέσω σχετικών στροφών και σταθερών της μηχανής. Στην πραγματικότητα, όμως, η 

συντριπτική πλειονότητα των πανοραμάτων που παράγονται με τη διαδικασία συρ-

ραφής εικόνων συντίθενται από εικόνες αρκετά περισσότερες των δύο. Συνεπώς, για 

να καταστεί δυνατή η συρραφή πολλαπλών εικόνων χρειάζεται να βρεθεί ένα καθο-

λικό συνεκτικό (global and consistent) σύνολο παραμέτρων ευθυγράμμισης που 

θα ελαχιστοποιεί το σφάλμα της γεωμετρικής συσχέτισης όλων των εικόνων. Η 

διαδικαία επίτευξης του στόχου αυτού ονομάζεται καθολική γεωμετρική συσχέτιση 

(global registration) και αποτελείται από δύο επιμέρους μέρη, την «αναγνώριση» 

του πανοράματος και την συνολική γεωμετρική συσχέτιση. 

4.2.1 «Αναγνώριση» πανοράματος 

Ο όρος «αναγνώριση» πανοράματος (Brown & Lowe, 2003) αναφέρεται στη 
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χονδρική εύρεση των σχέσεων επικάλυψης (και σχετικού προσανατολισμού) που 

παρουσιάζει ένα σύνολο εικόνων σε τυχαία σειρά. Η περίπτωση εικόνων με άγνω-

στη «σειρά» είναι αρκετά συνηθισμένη, ιδιαίτερα στην περίπτωση συρραφής εικό-

νων για ερασιτεχνικούς σκοπούς. Συνεπώς, η «αναγνώριση» πανοράματος αποτελεί 

ένα ουσιαστικό στοιχείο της πλήρως αυτοματοποιημένης διαδικασίας δημιουρ-

γίας πανοράματος μέσω συρραφής εικόνων. 

Η τεχνική που ανέπτυξαν ο Brown & Lowe (2003) στηρίζεται στη συνταύτιση 

των εικόνων μέσω σημείων ενδιαφέροντος και την εύρωστη εκτίμηση των παραμέ-

τρων του γεωμετρικού μοντέλου συσχέτισης ομόκεντρων εικόνων. Ουσιαστικά πρό-

κειται για μια εξειδίκευση, όσον αφορά το γεωμετρικό μοντέλο, της τυπικής αυτόμα-

της διαδικασίας εύρεσης αρχικών τιμών για τον σχετικό προσανατολισμό/φωτοτρι-

γωνισμό που χρησιμοποιείται σήμερα εκτεταμένα στον κλάδο της ψηφιακής Φωτο-

γραμμετρίας και αναλύεται στα Κεφάλαια 7 και 8 της παρούσας εργασίας. 

4.2.2 Συνολική γεωμετρική συσχέτιση 

Με γνωστή τη «σειρά» των εικόνων, η απλούστερη μέθοδος εύρεσης των πα-

ραμέτρων ευθυγράμμισής τους είναι η εύρεση της γεωμετρικής συσχέτισης δύο εξ 

αυτών και εν συνεχεία η διαδοχική εύρεση των παραμέτρων των υπόλοιπων ει-

κόνων με πρόσθεση στο σύστημα μιας εικόνας τη φορά. Η μέθοδος αυτή είναι σχετι-

κά απλή, όμως δεν είναι επαρκής διότι το σφάλμα γεωμετρικής συσχέτισης δεν ισο-

μοιράζεται αλλά μεταδίδεται και ενισχύεται για κάθε νέα εικόνα που προστίθεται. 

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, στην περίπτωση πλήρων (360ο) πανοραμάτων, την εμ-

φάνιση «κενών» στο πανόραμα.  

Αντιθέτως, μια προσέγγιση καθολικής και ταυτόχρονης εύρεσης των παραμέ-

τρων ευθυγράμμισης κρίνεται πλεονεκτικότερη. Μια τέτοια προσέγγιση είναι η χρή-

ση της συνόρθωσης κατά δέσμες για τη συνόρθωση του γεωμετρικού μοντέλου συ-
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σχέτισης ομόκεντρων εικόνων. Κατ’ αυτόν τον τρόπο ελαχιστοποιείται το σφάλμα 

της γεωμετρικής συσχέτισης των εικόνων, ενώ επίσης οι παράμετροι κάθε εικό-

νας προκύπτουν από τη συνεισφορά όλων των εικόνων που συγκροτούν το πανό-

ραμα. 

Η συνόρθωση κατά δέσμες αποτελεί, ως γνωστόν, βασικότατο εργαλείο της 

Φωτογραμμετρικής διαδικασίας και αναλύεται στο Κεφάλαιο 6 (Επιπολική Γεωμε-

τρία) της παρούσας διπλωματικής εργασίας. 

 Σύνθεση πανοραμάτων (Compositing) 

Τελευταίο βήμα της διαδικασίας συρραφής εικόνων αποτελεί η σύνθεση των 

πανοραμάτων. Το βήμα αυτό αποτελείται από δύο στάδια, το στάδιο της γεωμετρι-

κής δημιουργίας της νέας εικόνας και το στάδιο της ραδιομετρικής ανάμειξης 

των εικόνων. 

4.3.1 Γεωμετρική δημιουργία της εικόνας 

Κατά τη γεωμετρική δημιουργία της εικόνας επιλέγεται αρχικά η πρωταρχι-

κή επιφάνεια προβολής της δέσμης ακτίνων, η οποία στην περίπτωση των πανορα-

μάτων μπορεί να είναι είτε ένας κύλινδρος (cylindrical panorama) είτε μια σφαίρα 

(spherical panorama). 

Στη συνέχεια επιλέγεται ο τρόπος με τον οποίο δημιουργείται η κάθε εικο-

νοψηφίδα του πανοράματος. Για το συγκεκριμένο θέμα έχουν προταθεί από τη διε-

θνή κοινότητα αρκετοί αλγόριθμοι, οι οποίοι ταξινομούνται χονδρικά σε δύο κύριες 

κατηγορίες, αυτούς που βασίζονται σε καθολικές μεθόδους επιλογής εικονοψηφί-

δων και εκείνους που βασίζονται στην επιλογή των κατάλληλων «ραφών» για τη 

δημιουργία του πανοράματος. 
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Όσον αφορά την πρώτη κατηγορία, σε αυτήν εντάσσονται η μέθοδος του με-

σου όρου και της διάμεσης τιμής. Στη μέθοδο του μέσου όρου κάθε εικονοψηφίδα 

του πανοράματος προκύπτει ως μέσος όρος των τιμών φωτεινότητας των εικονοψη-

φίδων των εικόνων στις οποίες φαίνεται. Η μέθοδος αυτή  συνήθως δεν λειτουργεί 

ικανοποιητικά καθώς είναι αρκετά ευαίσθητη σε εναπομένοντα σφάλματα της γεω-

μετρικής συσχέτισης, κινούμενα αντικείμενα και διαφορές στην έκθεση των ει-

κόνων, προκαλώντας προβλήματα στο πανόραμα όπως «φαντάσματα» (ghosting) 

και θολότητα (blurring). Καλύτερη συμπεριφορά επιδεικνύει η μέθοδος της διαμέ-

σου τιμής, όπου ως τιμή φωτεινότητας για κάθε εικονοψηφίδα επιλέγεται η διάμεσος 

των τιμών φωτεινότητας των εικονοψηφίδων των εικόνων στις οποίες φαίνεται. Κατ’ 

αυτόν τον τρόπο, αντιμετωπίζονται μερικώς προβλήματα όπως η δημιουργία 

«φαντασμάτων», αλλά και πάλι τα αποτελέσματα δεν κρίνονται απολύτως ικανο-

ποιητικά. Παραλλαγή των παραπάνω μεθόδων αποτελεί και η μέθοδος του σταθμι-

σμένου, βάσει απόστασης από το κέντρο της εικόνας, μέσου όρου. Η μέθοδος αυτή 

παρουσιάζει καλά αποτελέσματα όσον αφορά την αντιμετώπιση της διαφορετι-

κής έκθεσης των εικόνων, αλλά δεν εξαλείφει πλήρως τα «φαντάσματα» και τη 

θολότητα. 

Καλύτερα αποτελέσματα παρουσιάζουν, γενικά, οι αλγόριθμοι που βασίζον-

ται στην κατάλληλη επιλογή «ραφών». Ως «ραφή» (seam line) σε ένα πανόραμα ο-

νομάζεται η γραμμή που διαχωρίζει δύο περιοχές προερχόμενες από διαφορετικές 

εικόνες. Συνεπώς οι μέθοδοι αυτές στοχεύουν στην εύρεση τόσο των ορίων όσο και το 

από ποια εικόνα θα συντεθεί η κάθε περιοχή του πανοράματος. Μια μέθοδος επιλο-

γής «ραφής» είναι ο υπολογισμός του διαγράμματος Vornoi (Xiong, et al., 1997), η 

οποία όμως αγνοεί την τοπική δομή της εικόνας στις περιοχές της «ραφής». Καλύτε-

ρη προσέγγιση είναι η τοποθέτηση της «ραφής» σε περιοχές συμφωνίας των πρω-

τογενών εικόνων ώστε η μετάβαση από τη μια εικόνα στην άλλη να μην είναι εμ-

φανής. Έτσι αποφεύγεται η διέλευση της «ραφής» πχ. διαμέσου κινούμενων αντικει-
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μένων και κατά συνέπεια η «ραφή» εμφανίζεται φυσική. Η μέθοδος αυτή, όμως, δεν 

γενικεύεται κατάλληλα στην περίπτωση επικάλυψης μιας περιοχής του πανοράμα-

τος από περισσότερες των δύο εικόνες. Για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα αυτό οι 

(Uyttendaele, et al., 2001) παρατήρησαν ότι, για καλά γεωμετρικά συσχετισμένες ει-

κόνες, τα μεγαλύτερα προβλήματα προκύπτουν από τα κινούμενα αντικείμενα, που 

δημιουργούν τα «φαντάσματα». Έτσι ανέπτυξαν ένα σύστημα που με «έξυπνο» τρό-

πο αποφασίζει ποια από τα κινούμενα αντικείμενα θα κρατήσει στο πανόραμα και 

ποια θα διαγράψει. Η μέθοδος βασίζεται στον προσδιορισμό των περιοχών των 

διαφορών (regions of differences – ROD) ανάμεσα στις επικαλυπτόμενες εικόνες. 

Από τη διεθνή κοινότητα έχουν προταθεί και άλλοι αλγόριθμοι επιλογής «ρα-

φών», όπως η ημιαυτόματη μέθοδος του Agarwala (Agarwala, 2004) που χρησιμοποι-

εί χαρακτηρισμό αντικειμένων (labeling) και βελτιστοποιεί το άθροισμα δύο αντικει-

μενικών συναρτήσεων, έπειτα από παρέμβαση του χρήστη. Πιο εξελιγμένες μέθοδοι 

επιλογής «ραφών» μπορούν να χρησιμοποιούν ποινές (penalties) για τις τοπικές κλί-

σεις της εικόνας ή για την παρουσία ή όχι ακμών στην εικόνα. 

4.3.2 Ραδιομετρική ανάμειξη των εικόνων 

Αφού προσδιοριστούν οι «ραφές» στο πανόραμα και αφαιρεθούν τα ανεπιθύ-

μητα αντικείμενα από αυτό, οι πρωτογενείς εικόνες θα πρέπει πλέον να «αναμει-

χθούν» (blend) ώστε να διορθωθούν οι διαφορές στην έκθεσή τους και διάφορα ε-

ναπομένοντα σφάλματα της γεωμετρικής συχέτισης. Η ραδιομετρική ανάμειξη α-

ποτελεί διακριτό βήμα μόνο στην περίπτωση όπου έχει επιλεγεί κάποια μέθοδος ε-

πιλογής «ραφών» κατά το προηγούμενο βήμα, αλλιώς σε αντίθετη περίπτωση η ανά-

μειξη και η δημιουργία της εικόνας του πανοράματος γίνονται σε ένα βήμα. 

Η πιο απλή μέθοδος ραδιομετρικής ανάμειξης αποτελεί η εφαρμογή του χω-

ρικά σταθμισμένου μέσου όρου στις περιοχές περί τις «ραφές». Μια τέτοια πρακτική, 
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όμως, δεν επιτυγχάνει πάντα την επιθυμητή ισορροπία μεταξύ της εξισορρόπησης 

των διαφορών στην έκθεση και της ταυτόχρονης διατήρησης της ενάργειας (sharp-

ness) στην εικόνα, προξενώντας συχνά θολότητες και μη φυσικά χρώματα. 

Λύση στο πρόβλημα αυτό προσφέρει η ανάμειξη με χρήση Λαπλασιανής 

Πουραμίδας (Laplacian pyramid), μέθοδος που αναπτύχθηκε από τους Burt και A-

delson (Burt, et al., 1983). Η συγκεκριμένη μέθοδος δημιουργεί μια «μεσο-περατή» 

(band pass) πυραμίδα εικόνων λειτουργώντας στο χώρο κλίμακας (scale space) και 

συναρτά τα πλάτη των «ραφών» με το εκάστοτε επίπεδο της πυραμίδας. Εναλλακτική 

λύση προσφέρει και η ανάμειξη στο χώρο των κλίσεων της εικόνας. Περισσότερες 

πληροφορίες για αυτές τις μεθόδους υπάρχουν στην εργασία του Szeliski (Szeliski, 

2006). Γενικά και οι δύο αυτές μέθοδοι ανταποκρίνονται καλά στο να εξισορρο-

πούν μικρές και μεσαίες διαφορές στην έκθεση των πρωτογενών εικόνων. Όταν 

όμως οι διαφορές έκθεσης τείνουν να γίνουν πολύ μεγάλες, τότε οι δύο αυτές με-

θοδοι συχνά αποτυγχάνουν να δώσουν το επιθυμητό αποτέλεσμα. 

Σε μια τέτοια περίπτωση δυσμενών διαφορών έκθεσης θα πρέπει να χρησιμο-

ποιηθούν τεχνικές Εξισορρόπησης της Έκθεσης (exposure compensation). Μια τέ-

τοια μέθοδο πρότειναν οι (Uyttendaele, et al., 2001), κατά την οποία εκτιμάται μέσω 

επαναληπτικής μεθόδου μια τοπική διόρθωση στην εικόνα. Η πιο διαδεδομένη, ό-

μως, τεχνική αφορά τον υπολογισμό ενός  χάρτη Υψηλού Δυναμικού Εύρους (High 

Dynamic Range - HDR) από όλες τις πρωτογενείς εικόνες που παρουσιάζουν διαφο-

ρές στην έκθεση.  

Συμπερασματικά, δεν υπάρχει καθολικά υπέρτερη μέθοδος για την ανάμειξη 

των εικόνων. Η καταλληλότητα των διάφορων μεθόδων ποικίλλει αναλόγως των πε-

ριστάσεων και των συνθηκών έκθεσης. Πολλές φορές μάλιστα απαιτείται και ο συν-

δυασμός των μεθόδων ανά περιοχή για να παραχθεί το βέλτιστο αποτέλεσμα. Αυτή η 

πολυπλοκότητα αποτελεί τροχοπέδη στην αυτοματοποίηση της διαδικασίας δημιουρ-
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γίας ενός πανοράματος. Τα τελευταία χρόνια, για την ανάμειξη εικόνων χρησιμοποι-

είται ως βέλτσιτη πρακτική η δημιουργία ενός χάρτη στον οποίο δείχνεται επιλεκτικά 

ανά περιοχή του πανοράματος η μέθοδος ανάμειξης που προτιμάται. 

Σφάλματα και πηγές τους 

Για τη χρησιμοποίηση ενός πανοράματος κατά τη φωτογραμμετρική διαδικα-

σία είναι απολύτως απαραίτητο να είναι κατά το δυνατόν γνωστά όσα σφάλματα, 

γεωμετρικά ή ραδιομετρικά, αυτό μπορεί να εμπεριέχει. Σφάλματα προκύπτουν καθ’ 

όλα τα βήματα της διαδικασίας συρραφής ομόκεντρων εικόνων σε ένα πανόραμα. 

Τα κυριότερα σφάλματα για τα πανοράματα που προκύπτουν από τη διαδικασία 

συρραφής εικόνων είναι: 

 Παράλλαξη 

 Κινούμενα αντικείμενα 

 Διαφορετική φωτεινότητα 

Στα πανοράματα συναντώνται, σπανιότερα, και λοιπά προβλήματα όπως η ύ-

παρξη «κενών» στα και η δυσκολία γεωμετρικής συσχέτισης λόγω επαναλαμβανό-

μενων προτύπων στις εικόνες (πχ. επαναλαμβανόμενα παράθυρα σπιτιών). 

 Παράλλαξη 

Η παράλλαξη δημιουργείται όταν οι εικόνες που χρησιμοποιούνται στη συρ-

ραφή δεν είναι αυστηρά ομόκεντρες, δηλαδή δεν αποτελούν μέρος της ίδιας δέσμης 

ακτίνων. Αποτέλεσμα της παράλλαξης είναι η ύπαρξη «φαντασμάτων» στο πανό-

ραμα. Μια τέτοια περίπτωση είναι μάλλον συνηθισμένη καθώς γενικά είναι αρκετά 

δύσκολος τεχνικά ο προσδιορισμός του προβολικού κέντρου της μηχανής (μη φυσι-
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κό σημείο) και η περιστροφή της μηχανής περί αυτό. 

Λύση στο παραπάνω πρόβλημα, κατά τον Szeliski (2006),  μπορεί να αποτελέ-

σει η πυκνή ανακατασκευή του απεικονιζόμενου χώρου από τις πρωτογενείς ει-

κόνες (βλ. Κεφάλαιο 9) και εξ αυτής της τρισδιάστατης δομής να συντεθεί το πανό-

ραμα. Μια τέτοια προσέγγιση όμως είναι σύνθετη και χρονοβόρα. Εναλλακτικά, θα 

μπορούσε η πυκνή ανακατασκευή να γίνει μόνο για τις περιοχές περί τις «ραφές» 

του πανοράματος με χρήση τεχνικών όπως πχ. η μέθοδος Multi-Perspective Plane 

Sweep (MPWS). 

Μια διαφορετική προσέγγιση του πρoβλήματος αποτελεί η επιλογή εικονο-

ψηφίδων μόνο από μια εικόνα ανά περιοχή για τη δημιουργία του πανοράματος, 

ενώ αν η παράλλαξη είναι πολύ μικρή μπορούν να χρησιμοποιηθούν και τεχνικές 

τοπικής άμεσης ευθυγράμμισης, παρόμοιες με εκείνες που παρουσιάστηκαν στην ε-

νότητα περί γεωμετρικής συσχέτισης, οι οποίες όμως ενδέχεται να προσθέσουν θόρυ-

βο στο πανόραμα υποβαθμίζοντας την τελική ποιότητα του φωτογραμμετρικού 

προϊόντος. 

Τέλος, άλλη εναλλακτική λύση για την εξάλειψη της παράλλαξης αποτελεί η 

μέθοδος των (Kang, et al., 2003), η οποία βασίζεται στην εκτίμηση της πυκνής οπτι-

κής ροής (dense optical-flow) μεταξύ των πρωτογενών εικόνων και μιας εικόνας α-

ναφοράς. Η απαίτηση της ύπαρξης εικόνας αναφοράς την καθιστά δύσκολα εφαρ-

μόσιμη στην παραγωγή πανοραμάτων, όμως υπάρχουν περιπτώσεις όπου μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί και να δώσει τα επιθυμητά αποτελέσματα. 

 Κινούμενα αντικείμενα 

Τα κινούμενα αντικείμενα, ή ψευδής παράλλαξη, είναι αντικείμενα τα οποία 

είτε έχουν μετακινηθεί στο χώρο από εικόνα σε εικόνα είτε εμφανίζονται σε μερικές 
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εξ αυτών. Τα αντικείμενα αυτά μπορεί να προκαλέσουν διάφορα προβλήματα τόσο 

κατά τη γεωμετρική συσχέτιση (αδυναμία συσχέτισης μερικών εικόνων μεταξύ τους) 

όσο και κατά τη σύνθεση των εικόνων (δημιουργία «φαντασμάτων» ή εμφάνιση μέ-

ρους των αντικειμένων).  

Τα κινούμενα αντικείμενα σπάνια θα καταστήσουν αδύνατη τη γεωμετρική 

συσχέτιση δύο εικόνων, όμως σε μια τέτοια περίπτωση δεν είναι δυνατή η αυτοματο-

ποιημένη εύρεση των παραμέτρων ευθυγράμμισης, και απαιτείται η παρέμβαση του 

χρήστη. Κατά το στάδιο της σύνθεσης των εικόνων η επίδραση των κινούμενων αντι-

κειμένων είναι σαφώς πιο έντονη και η εύρεση τρόπου αντιμετώπισής τους επιτακτι-

κή. Για την επίλυση αυτού του προβλήματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά το 

στάδιο της δημιουργίας της εικόνας μια μέθοδος επιλογής «ραφής» όπως εκείνες που 

προαναφέρθηκαν. 

 Διαφορετική έκθεση – Θολότητα 

Η διαφορετική έκθεση κατά περιοχές στο πανόραμα επιδρά κατά το στάδιο 

της ραδιομετρικής ανάμειξης του πανοράματος. Από καθαρά φωτογραμμετρική 

σκοπιά, η επίδραση αυτών των σφαλμάτων ίσως δεν είναι ιδιαίτερης σημασίας, όμως 

επηρεάζουν τη φυσικότητα της απεικόνισης. Για την αντιμετώπισή τους μπορεί να 

γίνει διερεύνηση του πανοράματος κατά περιοχές (και των πρωτογενών εικόνων 

που το συνθέτουν) για να επιλεγούν οι βέλτιστες κατά περίπτωση μέθοδοι ανάμειξης. 

Από την άλλη μεριά, οι θολότητες ενδιαφέρουν άμεσα την Φωτογραμμετρία 

καθώς δυσχεραίνουν άρδην τη φωτογραμμετρική διαδικασία σε θέματα τόσο ακρί-

βειας όσο και δυνατότητας εφαρμογής της Φωτογραμμετρικής πρακτικής. Κύρια πη-

γή των θολοτήτων στα πανοράματα είναι το στάδιο της ραδιομετρικής ανάμειξης. 

Πολλοί αλγόριθμοι ανάμειξης ενισχύουν το φαινόμενο της «θολότητας» για να βελ-

τιώσουν το οπτικό αποτέλεσμα εξισορροπώντας κατά τον βέλτιστο δυνατό τρόπο τις 
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διαφορές στην έκθεση των πρωτογενών εικόνων. Συνεπώς το φαινόμενο της «θολό-

τητας» και η βέλτιστοποίηση της έκθεσης στο πανόραμα πολλές φορές λειτουρ-

γούν ανταγωνιστικά. Συνεπώς απαιτείται a priori γνώση της μετέπειτα χρήσης 

του πανοράματος (για ερασιτεχνικούς ή φωτογραμμετρικούς σκοπούς) ώστε να ε-

πιλεγούν οι κατάλληλες μέθοδοι για τη ραδιομετρική ανάμειξη. 

Εξειδικευμένα λογισμικά 

Σήμερα τα πανοράματα χρησιμοποιούνται ολοένα και περισσότερο, γεγονός 

στο οποίο έχει συμβάλει σημαντικά η κυκλοφορία πληθώρας προγραμμάτων συρρα-

φής εικόνων. Τα προγράμματα αυτά ποικίλλουν από αμιγώς επαγγελματικά μέχρι 

ερασιτεχνικά λογισμικά που εκτελούνται σε έξυπνα κινητά τηλέφωνα.  

Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν προγράμματα όπως το AutoStich, 

το SharpStich, το Microsoft Research Image Composite Editor, το Panorama Tools  

και το ανοιχτού κώδικα Hugin. Για περισσότερες πληροφορίες περί των προγραμμά-

των αυτών μπορεί κάποιος να τα αναζητήσει ονομαστικά στον Παγκόσμιο Ιστό. Πέ-

ραν όμως αυτών των επαγγελματικών προγραμμάτων, στην αγορά κυκλοφορούν 

και πολλά ακόμη ερασιτεχνικά προγράμματα συρραφής εικόνων. Αναμφίβολα, τα 

πιο ενδιαφέροντα αποτελούν τα προγράμματα που εκτελούνται σε κινητές πλατ-

φόρμες όπως το iOS και το Android. Χαρακτηριστικές τέτοιες εφαρμογές αποτελούν 

το Panorama360 για Android και η ενσωματωμένη εφαρμογή της Apple για λήψη 

εικόνων στο iOS. 
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5 Εξωτερικός Προσανατολισμός και Μονοεικονικές Εφαρμογές 

Στο κεφάλαιο αυτό αναλύεται η έννοια του εξωτερικού προσανατολισμού. Αρχικά περι-

γράφεται ο εξωτερικός προσανατολισμός για την περίπτωση των συμβατικών εικόνων κεντρι-

κής προβολής, και στη συνέχεια αναλύονται οι διαφορές που εμφανίζονται σε σχέση με τα πα-

νοράματα. Τέλος, παρουσιάζονται και μερικές μονοεικονικές εφαρμογές που μπορούν να υλο-

ποιηθούν με χρήση πανοραμάτων. 

Εξωτερικός προσανατολισμός και συνθήκη συγγραμμικότητας 

Για να μπορέσει να αξιοποιηθεί φωτογραμμετρικά μια εικόνα είναι, τις περισ-

σότερες φορές, απαραίτητη η ένταξή της στον τριδιάστατο χώρο. Μέσω του εσωτερι-

κού προσανατολισμού της μια εικόνα “αναπλάθεται” σε δέσμη ώστε να ικανοποιεί 

το μοντέλο της κεντρικής προβολής. Η κεντρική προβολή, υλοποιημένη ως δέσμη 

ακτίνων, συνιστά ένα τριδιάστατο σχήμα, δηλαδή ένα στερεό. Κάθε στερεό υπόκειται 

στον λεγόμενο μετασχηματισμό στερεού σώματος, ήτοι έχει 6 βαθμούς ελευθερίας 

κίνησης στον τριδιάστατο χώρο: 3 μεταθέσεις (κατά Χ, Υ, Z) και 3 στροφές (περί τους 

άξονες των Χ, των Υ και των Z). Ως εξωτερικός προσανατολισμός εικόνας ορίζεται 

το σύνολο των 6 αυτών παραμέτρων, οι οποίες καθορίζουν τη θέση και τις στρο-

φές της (ως κεντρικής προβολής) κατά τη στιγμή της λήψης της σε δεδομένο 

τρισδιάστατο σύστημα αναφοράς του χώρου. Στην Φωτογραμμετρία έχει καθιερω-

θεί, ως σύμβαση, οι τρεις στροφές της εικόνας (οι οποίες στην αγγλόφωνη βιβλιογρα-

φία αναφέρονται αντίστοιχα και ως yaw, pitch, roll) να ορίζονται ως εξής 

 Στροφή ω: δεξιόστροφη στροφή του Σ.Α. του χώρου περί τον άξονα Χ. 

 Στροφή φ: δεξιόστροφη στροφή του Σ.Α. του χώρου περί τον άξονα Υ. 

 Στροφή κ: δεξιόστροφη στροφή του Σ.Α. του χώρου περί τον άξονα Z. 
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Αξίζει πάντως να σημειωθεί εδώ ότι ο μετασχηματισμός στερεού σώματος (rigid body 

transformation) μπορεί ισοδύναμα να θεωρηθεί και ως αποτελούμενος από μια μετά-

θεση σε συγκεκριμένη διεύθυνση και μια στροφή περί άξονα συγκεκριμένης διεύθυν-

σης. Δεδομένου ότι μια διεύθυνση ορίζεται από δύο παραμέτρους, το σύνολο των 

ανεξάρτητων παραμέτρων παραμένει βέβαια ίσο με 6. 

 Συνθήκη συγγραμμσυγγραμμιικότητας στη Φωτογραμμετρία 

Το βασικό μαθηματικό μοντέλο που χρησιμοποιείται κατά τη διαδικασία εύ-

ρεσης του εξωτερικού προσανατολισμού μιας εικόνας είναι η συνθήκη συγγραμμικό-

τητας (ΣΣ), η οποία στην ουσία εκφράζει την κεντρική προβολή σε δεδομένο σύστη-

μα του χώρου. Η φυσική σημασία της ΣΣ είναι η εξής: 

Έστω Α σημείο του τρισδιάστατου χώρου και α η απεικόνισή του στην εικόνα. 

Το α έχει δημιουργηθεί, σύμφωνα με το μοντέλο της κεντρικής προβολής, ως τομή 

της ακτίνας που διέρχεται από το κέντρο προβολής (Ο) και το σημείο Α με το επίπε-

δο της εικόνας. Συνεπώς τα διανύσματα 𝛰𝛢⃗⃗⃗⃗  ⃗  (ακτίνα) και 𝛰𝛼⃗⃗⃗⃗  ⃗ (διάνυσμα θέσης στο 

σύστημα της εικόνας) είναι συγγραμμικά αν εκφραστούν στο ίδιο σύστημα αναφο-

ράς, δεδομένου του εξωτερικού προσανατολισμού της εικόνας. Η ΣΣ, εκφρασμένη σε 

μορφή πινάκων έχει, ως γνωστόν, τις εξής μορφές: 

[
𝑥 − 𝑥0

𝑦 − 𝑦0

−𝑐
] = 𝑘 ∗ 𝑹3𝑥3 ∗ [

𝑋 − 𝑋0

𝑌 − 𝑌0

𝑍 − 𝑍0

]  (5.1) 

ή 

[
𝑋
𝑌
𝑍
] = 𝑘′ ∗ 𝑹3𝑥3

𝑇 ∗ [
𝑥 − 𝑥0

𝑦 − 𝑦0

−𝑐
] + [

𝑋0

𝑌0

𝑍0

]  (5.2) 
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όπου (x, y) οι εικονοσυντεταγμένες του σημείου (μετά από διόρθωση των γνωστών 

συστηματικών σφαλμάτων τους), (x0, y0, c) τα τρία κύρια στοιχεία του εσωτερικού 

προσανατολισμού, k ο συντελεστής κλίμακας ανάμεσα στα δύο διανύσματα, (Χ, Υ, 

Ζ) οι τρισορθογώνιες συντεταγμένες του σημείου στο σύστημα αναφοράς του χώρου, 

(Χ0, Υ0, Ζ0) οι τρισορθογώνιες συντεταγμένες του προβολικού κέντρου στο σύστημα 

αναφοράς του χώρου και R ο πίνακας στροφής: 

𝑹3𝑥3 = 𝑹𝜅 ∗ 𝑹𝜑 ∗ 𝑹𝜔

= [−

cos𝜙 ∗ cos𝜔 sin𝜔 ∗ sin𝜙 ∗ cos 𝜅 + cos𝜔 ∗ sin 𝜅 −cos𝜔 ∗ sin𝜙 ∗ cos𝜅 + sin𝜔 ∗ sin 𝜅
cos𝜙 ∗ sin𝜔 −sin𝜔 ∗ sin𝜙 ∗ sin 𝜅 + cos𝜔 ∗ cos 𝜅 cos𝜔 ∗ sin𝜙 ∗ sin𝜅 + sin𝜔 ∗ cos 𝜅

sin𝜙 −sin𝜔 ∗ cos𝜙 cos𝜔 ∗ cos𝜙
] 

ενώ ισχύει και ότι RT = R-1 = R-ω R-φ R-κ 

Η μαθηματική έκφραση της συνθήκης συγγραμμικότητας περιλαμβάνει τα 

στοιχεία του εσωτερικού προσανατολισμού όσο και εκείνα του εξωτερικού προσανα-

τολισμού της εικόνας. Αυτό συμβαίνει διότι, ουσιαστικά,  πρόκειται για έναν μετα-

σχηματισμό ενός δισδιάστατου σημείου στο σύστημα των εικονοσυντεταγμένων σε 

ευθεία του χώρου εκφρασμένη στο σύστημα της εικόνας ως διάνυσμα θέσης, δηλαδή 

διεύθυνση του χώρου (ή, αντίστροφα, τον μετασχηματισμό με τον οποίο σημείο του 

χώρου μεταφέρεται, μέσω μιας ακτίνας, σε σημείο στο σύστημα εικονοσυντεταγμέ-

νων. Τελικά, λοιπόν, η συγγραμμικότητα σημείων δεν είναι παρά ταύτιση διευθύν-

σεων, αφού η ΣΣ εξασφαλίζει ότι οι δύο ανεξάρτητες δέσμες – εκείνη που σχηματίζε-

ται μέσω του εσωτερικού προσανατολισμού στον χώρο της εικόνας και εκείνη που 

σχηματίζεται από το σημείο λήψης και τα σημεία του χώρου – συμπίπτουν. 

 Φωτογραμμετρική οπισθοτομία 

Η διαδικασία δια της οποίας αποκαθίσταται ο εξωτερικός προσανατολισμός 

μιας μεμονωμένης εικόνας ονομάζεται φωτογραμμετρική οπισθοτομία. Αυτή βασίζε-
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ται στο μοντέλο της ΣΣ, και η επίλυσή της, στη γενική περίπτωση ύπαρξης πλεονα-

ζουσών παρατηρήσεων, πραγματοποιείται βάσει των μη γραμμικών εξισώσεων πα-

ρατήρησης της μεθόδου ελαχίστων τετραγώνων. Για την επίλυση της οπισθοτομίας 

απαιτείται εν προκειμένω η γνώση των τρισορθογώνιων συντεταγμένων (X, Y, Z) 

στο σύστημα αναφοράς του χώρου τουλάχιστον τριών μη συνευθειακών σημείων 

(φωτοσταθερά - Φ/Σ). Αυτό συμβαίνει διότι το πρόβλημα της οπισθοτομίας έχει 6 ά-

γνωστες παραμέτρους (τα στοιχεία του εξωτερικού προσανατολισμού) και κάθε ση-

μείο προσθέτει στο σύστημα 2 εξισώσεις παρατήρησης. Αξίζει πάντως να σημειωθεί 

πως, στη γενική περίπτωση, τρία γνωστά σημεία δεν εξασφαλίζουν μοναδική λύση 

αλλά οδηγούν σε τέσσερις λύσεις (εάν οι αρχικές τιμές είναι κοντά στις ζητούμενες,  

όπως συμβάνει πχ. στις συνήθεις περιπτώσεις εναέριων λήψεων, το πρόβλημα αυτό 

δεν εμφανίζεται). 

 Προβολική Έκφραση του Εξωτερικού Προσανατολισμού 

Όπως αναφέρθηκε και στο κεφάλαιο περί εσωτερικού προσανατολισμού, εί-

ναι δυνατό να εκφράσει κανείς τον εσωτερικό προσανατολισμό μιας μηχανής με τη 

χρήση ενός πίνακα, του πίνακα μηχανής Κ διαστάσεων 33. Κατά ανάλογο τρόπο 

μπορεί να δημιουργηθεί ένας πίνακας Ρ διαστάσεων 34, τέτοιος ώστε για κάθε ση-

μείο Χ του χώρου και την προβολή του x στην εικόνα να ισχύει: 

𝒙 = 𝑷𝑿 (5.3) 

όπου τα σημεία x και Χ είναι εκφρασμένα σε ομογενείς συντεταγμένες. 

Ο εν λόγω προβολικός πίνακας (projective matrix) Ρ έχει την εξής μορφή: 𝑷 =

𝑲 ∗ [𝑹| − 𝑹 ∗ 𝑪]3𝑥4 , όπου R = Rωφκ ο πίνακας στροφής που προκύπτει από την 

επίλυση του εξωτερικού προσανατολισμού και C = (Χ0,Υ0,Z0,1)T το διάνυσμα του 

προβολικού κέντρου εκφρασμένο σε ομογενείς συντεταγμένες. Η φυσική σημασία 
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του πίνακα Ρ εμπεριέχει τη συνθήκη συγγραμμικότητας και έτσι εκφράζει συγχρό-

νως τόσο τον εξωτερικό όσο και τον εσωτερικό προσανατολισμό της εικόνας. Επιση-

μαίνεται ότι ο Ρ αποτελεί ένα προβολικό στοιχείο και μπορεί να υπολογισθεί από 

ομολογίες σημείων με χρήση κάποιου γραμμικού μετασχηματισμού (πχ. DLT), ωστό-

σο το αποτέλεσμα που θα προκύψει θα δίνει κατ’αρχήν πολλαπλές λύσεις για τον 

συνδυασμό εσωτερικού και εξωτερικού της εικόνας. 

Εξωτερικός προσανατολισμός πανοραμικών εικόνων 

Η διαδικασία της φωτογραμμετρικής οπισθοτομίας, όπως αναφέρθηκε παρα-

πάνω, στηρίζεται στη ΣΣ, η οποία είναι μη γραμμική. Το γεγονός αυτό καθιστά επι-

τακτική την ανάγκη εύρεσης κατάλληλων αρχικών τιμών για τα στοιχεία του εξωτε-

ρικού προσανατολισμού με τη χρήση, κυρίως, γραμμικών σχέσεων (αλλά και μη 

γραμμικών, όπως η μέθοδος Church). Στην συνέχεια παρουσιάζεται ένας γραμμικός 

αλγόριθμος 5.5 σημείων για την  εύρεση αρχικών τιμών για τα στοιχεία του εξωτερι-

κού προσανατολισμού. 

 

Εικόνα 5-1 Εξωτερικός προσανατολισμός πανοράματος 



ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΤΩΝ ΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΩΝ 

 

 

94 

 

Ο αλγόριθμος των 5.5 σημείων στηρίζεται στη ΣΣ με τη γεωμετρική της έννοια. 

Έστω 𝒙𝟏 = [
𝑥
𝑦
𝑧
] η διεύθυνση σημείου στο τρισδιάστατο σύστημα της εικόνας και 𝜲𝟏 =

[

𝛸
𝛶
𝛧
1

] το σημείο της απεικονιζόμενης επιφάνειας που αντιστοιχεί στο 𝒙𝟏 (φωτοσταθερό). 

Το διάνυσμα στο σύστημα του χώρου από το σημείο λήψης στο 𝜲𝟏 είναι το          

𝑿𝟏 − 𝑪 = [

𝛸 − 𝑋0

𝛶 − 𝑌0

𝛧 − 𝑍0

1

]  και παράλληλα το ίδιο διάνυσμα στο σύστημα της εικόνας είναι 

𝒖 = 𝑹𝜿𝝋𝝎 ∗ (𝑿𝟏 − 𝑪) ή σε μορφή πινάκων: 

𝒖 = [𝑹𝜿𝝋𝝎|−𝑹𝜿𝝋𝝎 ∗ 𝑪] ∗ 𝑿𝟏 = 𝜯𝟑𝒙𝟒 ∗ 𝜲𝟏 (5.4) 

Τα διανύσματα 𝒖 και 𝒙𝟏 βάσει της ΣΣ πρέπει να είναι συγγραμμικά, γεγονός 

που συνεπάγεται ότι: 

𝒙𝟏 × 𝒖 = 𝒙𝟏 × (𝑻𝟑𝒙𝟒 ∗ 𝑿𝟏)  ⇔ 

𝒙𝟏 × ( [
𝑟11 𝑟12 𝒓𝟏𝟑 −𝑟11 ∗ 𝑋0 − 𝑟12 ∗ 𝑌0 − 𝑟13 ∗ 𝑍0

𝑟21 𝑟22 𝒓𝟐𝟑 −𝑟21 ∗ 𝑋0 − 𝑟22 ∗ 𝑌0 − 𝑟23 ∗ 𝑍0

𝑟31 𝑟32 𝒓𝟑𝟑 −𝑟31 ∗ 𝑋0 − 𝑟32 ∗ 𝑌0 − 𝑟33 ∗ 𝑍0

]

𝟑𝒙𝟒

∗ 𝑿𝟏 ) = 𝟎   (5.5) 

Η συνθήκη (5.5) μπορεί να αναπτυχθεί στη μορφή 𝑨 ∗ 𝒕 = 𝟎, όπου Α ο πίνα-

κας σχεδιασμού και t ο πίνακας Τ εκφρασμένος ως διάνυσμα διαστάσεων 121: 
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𝒕 =

[
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

𝒓𝟏𝟏

𝒓𝟏𝟐

𝒓𝟏𝟑

−𝒓𝟏𝟏 ∗ 𝑿𝟎 − 𝒓𝟏𝟐 ∗ 𝒀𝟎 − 𝒓𝟏𝟑 ∗ 𝒁𝟎

𝒓𝟐𝟏

𝒓𝟐𝟐

𝒓𝟐𝟑

−𝒓𝟐𝟏 ∗ 𝑿𝟎 − 𝒓𝟐𝟐 ∗ 𝒀𝟎 − 𝒓𝟐𝟑 ∗ 𝒁𝟎

𝒓𝟑𝟏

𝒓𝟑𝟐

𝒓𝟑𝟑

−𝒓𝟑𝟏 ∗ 𝑿𝟎 − 𝒓𝟑𝟐 ∗ 𝒀𝟎 − 𝒓𝟑𝟑 ∗ 𝒁𝟎]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

=

[
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
𝑻𝟏𝟏

𝑻𝟏𝟐

𝑻𝟏𝟑

𝑻𝟏𝟒

𝑻𝟐𝟏

𝑻𝟐𝟐

𝑻𝟐𝟑

𝑻𝟐𝟒

𝑻𝟑𝟏

𝑻𝟑𝟐

𝑻𝟑𝟑

𝑻𝟑𝟒]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (5.6) 

Η Εξ. (5.6) αποτελεί σύστημα γραμμικών εξισώσεων με άγνωστο το διάνυσμα 

t. Κάθε διεύθυνση x προσθέτει στο σύστημα 2 εξισώσεις παρατήρησης (πχ. κατά x και 

y), καθώς ως διεύθυνση του χώρου έχει 2 βαθμούς ελευθερίας. Για 5.5 σημεία, δηλαδή 

6 σημεία ένα εκ των οποίων συνεισφέρει μια μόνο εξίσωση παρατήρησης, ο πίνακας 

σχεδιασμού αποκτά διαστάσεις 1112 και βαθμό 11, συνεπώς η λύση του συστήματος 

με αβεβαιότητα κλίμακας είναι ο δεξιός μηδενικός χώρος του Α. Ως διάνυσμα αυτός 

μπορεί να προσδιοριστεί εύκολα με Ανάλυση Ιδιαζουσών Τιμών  (SVD  – Singular 

Value Decomposition).  

Αφού προσδιοριστεί το διάνυσμα t, προκύπτει έμμεσα και ο πίνακας Τ. Στη 

συνέχεια ο πίνακας Τ  πολλαπλασιάζεται με σταθερά k τέτοια ώστε η ορίζουσα του 

υποπίνακα R του Τ να είναι 1. Έτσι, με απλές πράξεις προκύπτουν προσεγγιστικά ο 

πίνακας στροφής R και η θέση του σημείου λήψης O, στοιχεία που αποτελούν τον ε-

ξωτερικό προσανατολισμό της εικόνας. Να σημειωθεί ότι η περιγραφείσα μέθοδος εί-

ναι αρκετά ευαίσθητη στο θόρυβο, και ο πίνακας στροφής R που προκύπτει δεν ικα-

νοποιεί τις προϋποθέσεις ενός πίνακα στροφής (ορθοκανονικότητα). Πιο ακριβή α-

ποτελέσματα προκύπτουν εάν ο πίνακας Τ μεταβληθεί με τη χρήση κατάλληλων αυ-

στηρών δεσμεύσεων (hard constraints). 
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Αφού υπολογισθούν σύμφωνα με την παραπάνω μέθοδο αρχικές τιμές των R 

και C, επιλύεται το σύστημα με τις σχέσεις τις φωτογραμμετρικής οπισθοτομίας βά-

σει της συνθήκης συγγραμμικότητας με χρήση της Μ.Ε.Τ. Η διαφορά σε σχέση με τη 

κλασική φωτογραμμετρική διαδικασία αφορά το πρώτο σκέλος της ΣΣ, καθώς το 

διάνυσμα της αναπλασμένης μέσω του εσωτερικού προσανατολισμού ακτίνας αντι-

καθίσταται εδώ απευθείας από τη διεύθυνση της ακτίνας (x,y,z) όπως αυτή προκύ-

πτει από τις σχέσεις της εκάστοτε προβολής (γενικευμένος εσωτερικός προσανατολι-

σμός).  

Μονοεικονικές Εφαρμογές Πανοραμικών εικόνων 

Σημαντικό κεφάλαιο της Φωτογραμμετρίας αντιπροσωπεύουν οι μονοεικονι-

κές εφαρμογές. Οι κυριότερες μονοεικονικές εφαρμογές είναι η φωτογραμμετρική 

αναγωγή και η παραγωγή ορθοφωτογραφίας (ορθοαναγωγή).  

 Παραγωγή όρθοφωτογραφίας 

Η ορθοφωτογραφία αποτελεί μια απεικόνιση σε ορθή προβολή και είναι το 

πλέον συνηθισμένο τελικό προϊόν της φωτογραμμετρικής διαδικασίας. Η τυπική 

διαδικασία παραγωγής μιας ορθοφωτογραφίας είναι, ως γνωστόν, η εξής:  

Δεδομένων του εξωτερικού προσανατολισμού μιας εικόνας και του αντίστοι-

χου 3D μοντέλου (Ψ.Μ.Ε.) με γεωαναφορά, κάθε σημείο Ρ της ορθοφωτογραφίας 

έχει γνωστές οριζοντιογραφικές (Χ,Υ) γεωδαιτικές συντεταγμένες. Η παρεμβολή του 

υψομέτρου του στο Ψ.Μ.Ε. και στη συνέχεια η χρήση της ΣΣ επιτρέπουν να βρεθεί το 

σημείο στην εικόνα, όπου υπολογίζεται η τιμή χρώματος με κάποια από τις γνωστές 

μεθόδους παρεμβολής και αποδίδεται στο αντίστοιχο σημείο της ορθοεικόνας. 
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Εικόνα 5-2 Παραγωγή ορθοφωτογραφίας από πανοραμική εικόνα 

Στην περίπτωση των πανοραμικών δεδομένων η διαδικασία δεν διαφοροποι-

είται σημαντικά (Εικ. 5-2). Διαφορές παρατηρούνται μόνο στον τρόπο χρήσης της 

ΣΣ όπου, αντί να προδιορίζονται απευθείας οι εικονοσυντεταγμένες στην εικόνα, 

στα πανοραμικά δεδομένα υπολογιζεται πρώτα με χρήση της ΣΣ η διεύθυνση (α-

κτίνα) στο σύστημα της εικόνας στην οποία ανήκει το σημείο του χώρου και στη συ-

νέχεια, μέσω των σχέσεων της εκάστοτε προβολής (εσωτερικός προσανατολισμός), υ-

πολογίζονται οι εικονοσυντεταγμένες του σημείου στο πανόραμα, και γίνεται η επα-

νασύσταση της ορθοφωτογραφίας.  

 Φωτογραμμετρική αναγωγή σε πανοραμικά δεδομένα 

Η φωτογραμμετρική αναγωγή αποτελεί μια ιδιαίτερη εφαρμογή της φωτο-

γραμμετρίας, και αφορά τη δημιουργία ορθής προβολής ενός απεικονιζόμενου επί-

πεδου αντικειμένου. Γενικεύοντας, με τη φωτογραμμετρική αναγωγή μπορεί κανείς 

να δημιουργεί τα αναπτύγματα οποιασδήποτε μαθηματικά αναπτυκτής επιφάνειας 

έχει απεικονιστεί ή ακόμα και να προβάλλει μη αναπτυκτές επιφάνειες σε κατάλλη-

λες προβολές. Η φωτογραμμετρική αναγωγή χαρακτηρίζεται ως ιδιαίτερη διαδικα-

σία γιατί δεν κάνει χρήση των σχέσεων της 3D Ευκλείδειας γεωμετρίας, δηλαδή της 

προοπτικότητας (συνθήκη συγγραμμικότητας, εσωτερικός και εξωτερικός προσανα-
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τολισμός), αλλά των σχέσεων της Προβολικής Γεωμετρίας, καθώς πρόκειται για μια 

ομογραφία μεταξύ δύο επίπεδων αντικειμένων, του απεικόνιζόμενου και της εικό-

νας του. Με αυτόν τον τρόπο, κατά τη κλασική φωτογραμμετρική αναγωγή δεν α-

παιτείται η γνώση του εσωτερικού προσανατολισμού της εικόνας, και το σχηματιζό-

μενο σύστημα εξισώσεων έχει 8 βαθμούς ελευθερίας. Συνεπώς για την επίλυσή του α-

παιτούνται 4 σημεία (ανά τρία μη κείμενα επ’ ευθείας) με γνωστές επίπεδες συντετα-

γμένες. 

Στην περίπτωση των πανοραμάτων τα προηγούμενα δεν ισχύουν καθώς, αφε-

νός, οι σχέσεις της προβολικής γεωμετρίας δεν ισχύουν στις χαρτογραφικές προβο-

λές και, αφετέρου, ο εσωτερικός προσανατολισμός της εικόνας είναι, εξ ορισμού, μο-

νοσήμαντα ορισμένος. Τα παραπάνω συνεπάγονται, λοιπόν, ότι η λύση στο πρόβλη-

μα της φωτογραμμετρικής αναγωγής με πανοράματα δίνεται από τη σχέση που έ-

χουν μεταξύ τους δύο τρισδιάστατα συστήματα αναφοράς, αυτό της εικόνας και το 

τοπικό σύστημα αναφοράς που ορίζεται αν θεωρηθεί ότι όλα τα σημεία του επίπεδου 

αντικειμένου έχουν ίδια συντεταγμένη Ζ. Η σχέση μεταξύ των δύο παραπάνω Σ.Α. 

περιγράφεται πλήρως μέσω της Ευκλείδειας γεωμετρίας, καθώς τα Σ.Α. διαφέρουν 

κατά 3 στροφές και 3 μεταθέσεις. 

Όπως προαναφέρθηκε, ο εξωτερικός προσανατολισμός ουσιαστικά δηλώνει τη 

σχέση μεταξύ των τρισδιάστατων Σ.Α. της εικόνας και του χώρου. Αν ως τρισδιάστα-

το σύστημα αναφοράς του χώρου θεωρηθεί εκείνο που αναφέρεται στο επίπεδο αντι-

κείμενο (όπως περιγράφηκε προηγουμένως), η λύση του εξωτερικού προσανατολι-

σμού δίνει τη μετάθεση και τις στροφές μεταξύ των δύο συστημάτων. Για την παρα-

γωγή του τελικού προϊόντος της αναγωγής (ορθή προβολή) ακολουθείται διαδικασία 

όμοια με εκείνη της ορθοαναγωγής με χρήση της ΣΣ. Αναλυτικά η διαδικασία αυτή 

έχει ως εξής: 
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Εικόνα 5-3 Πανοραμική φωτογραμμετρική αναγωγή 

Κάθε σημείο Ρ του επίπεδου αντικειμένου έχει επίπεδες συντεταγμένες (Χ,Υ), 

άρα τρισδιάστατες συντεταγμένες στο σύστημα του χώρου (Χ,Υ,0) αν θεωρηθεί, χωρίς 

απώλεια σε γενικότητα, ότι όλα τα σημεία του επιπέδου έχουν μηδενική τιμή συντε-

ταγμένης Ζ. Το σημείο Ρ αντιστοιχεί, βάσει της ΣΣ, στη διεύθυνση u = (x,y,z)T στο 

σύστημα της εικόνας: 

𝒖 = [
𝒙
𝒚
𝒛
] = 𝑘 ∗ 𝑹 ∗ [

𝑋 − 𝑋0

𝑌 − 𝑌0

−𝑍0

]   (5.7) 

όπου (Χ,Υ) οι επίπεδες συντεταγμένες του σημείου και R, (X0,Y0,Z0) τα στοιχεία που 

προκύπτουν από τη λύση του εξωτερικού προσανατολισμού. 

Στη συνέχεια, με χρήση των εξισώσεων της εκάστοτε χρησιμοποιούμενης προ-

βολής, υπολογίζονται οι εικονοσυντεταγμένες στις οποίες απεικονίζεται το κάθε ση-

μείο, και με παρεμβολή δημιουργείται το τελικό προιόν. 
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Η (5.7) αναπτυσσόμενη δίνει: 

𝑥

𝑘
= 𝑟11 ∗ 𝑋 + 𝑟12 ∗ 𝑌 − 𝑟11 ∗ 𝑋0 − 𝑟12 ∗ 𝑌0 − 𝑟13 ∗ 𝑍0

𝑦

𝑘
= 𝑟21 ∗ 𝑋 + 𝑟22 ∗ 𝑌 − 𝑟21 ∗ 𝑋0 − 𝑟22 ∗ 𝑌0 − 𝑟23 ∗ 𝑍0 

𝑧

𝑘
= 𝑟31 ∗ 𝑋 + 𝑟32 ∗ 𝑌 − 𝑟31 ∗ 𝑋0 − 𝑟32 ∗ 𝑌0 − 𝑟33 ∗ 𝑍0

 (5.8) 

όπου rij τα στοιχεία του πίνακα στροφής R. 

Ο συντελεστής k μπορεί να παραλειφθεί επειδή, δεδομένου πως το διάνυσμα 

u = (x,y,z)T δηλώνει διεύθυνση, το k*u παριστάνει την ίδια διεύθυνση για κάθε k > 0. 

Επίσης θα μπορούσε να θεωρηθεί πίνακας Α (πίνακας αναγωγής) τέτοιος ώστε u = 

A * P , όπου Ρ το σημείο του επιπέδου εκφρασμένο με επίπεδες συντεταγμένες σε ο-

μογενή μορφή Ρ = (Χ,Υ,1) = (κ*Χ,κ*Υ,κ). Ο πίνακας Α έχει την εξής (3) μορφή: 

𝜜𝟑𝒙𝟑 = [𝑹 ∗ [
1 0
0 1
0 0

] ⋮ 𝑹 ∗ [
𝑋0

𝑌0

𝑍0

]]

𝟑𝒙𝟑

= [
𝑟11 𝑟12 −𝑟11 ∗ 𝑋0 − 𝑟12 ∗ 𝑌0 − 𝑟13 ∗ 𝑍0

𝑟21 𝑟22 −𝑟21 ∗ 𝑋0 − 𝑟22 ∗ 𝑌0 − 𝑟23 ∗ 𝑍0

𝑟31 𝑟32 −𝑟31 ∗ 𝑋0 − 𝑟32 ∗ 𝑌0 − 𝑟33 ∗ 𝑍0

]

𝟑𝒙𝟑

(𝟓. 𝟗) 
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6 Επιπολική γεωμετρία στερεοζεύγους και φωτοτριγωνισμός 

Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφονται οι βασικές αρχές για την αποκατάσταση της γεωμε-

τρικής σχέσης μεταξύ εικόνων με τελικό προϊόν ένα τρισδιάστατο μοντέλο του απεικονιζόμενου 

χώρου. Αρχικά γίνεται μια σύντομη ανασκόπηση του σχετικού και απόλυτου προσανατολισμού 

ενός στερεοζεύγους, και δίνεται μια πλήρης γεωμετρική ερμηνεία της 3D επιπολικής γεωμε-

τρίας του ζεύγους – για το ζήτημα της 2D επιπολικής γεωμετρίας βλ. (Καλησπεράκης, 2010). 

Στη συνέχεια γίνεται αναφορά στις βασικές έννοιες του φωτοτριγωνισμού και ειδικότερα τη συ-

νόρθωση κατά δέσμες. Τέλος, μελετάται εις βάθος η διαφοροποίηση που παρουσιάζουν σε αυτό 

το πλαίσιο τα πανοράματα, με ιδιαίτερη έμφαση στην επιπολική επανασύσταση, τη συνόρθωση 

κατά δέσμες και τη γενικότητα που αντιπροσωπεύουν τα πανοράματα έναντι της κλασικής φω-

τογραφικής εικόνας. 

Επιπολική γεωμετρία στερεοζεύγους  

Στη φωτογραμμετρική διαδικασία για την εξαγωγή της τρισδιάστατης 

πληροφορίας που εμπεριέχεται σε ένα σύνολο εικόνων χρειάζονται, στις 

περισσότερες περιπτώσεις, τουλάχιστον δύο επικαλυπτόμενες εικόνες. Αυτές 

αντιπροσωπεύουν ένα στερεοζεύγος, το οποίο αποτελεί θεμελιώδη φωτογραμμετρική 

έννοια. Για την περιγραφή της γεωμετρικής σχέσης μεταξύ των δύο εικόνων ενός 

στερεοζεύγους γνωστού εσωτερικού προσανατολισμού (δηλαδή δύο προβολικών 

δεσμών ακτίνων), ή αλλιώς της 3D επιπολικής γεωμετρίας του στερεοζεύγους, 

υπάρχει στη φωτογραμμετρική βιβλιογραφία μια βασική διαδικασία, εκείνη του 

σχετικού προσανατολισμού. Εάν η σχέση των δύο εικόνων πρέπει, επιπλέον, να 

εκφραστεί και σε ένα δεδομένο σύστημα του χώρου έπεται η διαδικασία του 

απόλυτου προσανατολισμού (το ίδιο αποτέλεσμα μπορεί να πραγματοποιηθεί με τον 

ανεξάρτητο προσδιορισμό του εξωτερικού προσανατολισμού κάθε εικόνας). 
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 Σχετικός προσανατολισμός 

Ο σχετικός προσανατολισμός περιγράφει την 3D επιπολική γεωμετρία ενός 

στερεοζεύγους γνωστού εσωτερικού προσανατολισμού, δηλαδή τη σχέση των δύο ει-

κόνων στον χώρο υπό την αίρεση ενός μετασχηματισμού ομοιότητος (κλίμακα, στρο-

φή, μετάθεση) ως προς την πραγματική γεωμετρία τους κατά τη στιγμή της λήψης. Ο 

στόχος του σχετικού προσανατολισμού στη φωτογραμμετρική διαδικασία είναι η α-

ποκατάσταση της αλληλοτομίας των ομόλογων ακτίνων στο χώρο. Δηλαδή αν ση-

μείο α στην μια εικόνα και α το ομόλογό του στην άλλη εικόνα, τότε έπειτα από την 

επίλυση του σχετικού προσανατολισμού οι διευθύνσεις (ακτίνες) που αντιστοιχούν 

στα α και α θα τέμνονται στο χώρο σε κάποιο σημείο Α. 

Ως γνωστόν, η σχέση μιας εικόνας με το σύστημα αναφοράς του χώρου (εξωτε-

ρικός προσανατολισμός) περιγράφεται πλήρως από ένα σύνολο 6 παραμέτρων. Συ-

νεπώς για τον προσδιορισμό των θέσεων και των στροφών δύο εικόνων αναφορικά 

με ένα σύστημα του χώρου απαιτείται συνολικά ο προσδιορισμός 12 παραμέτρων (ε-

ξωτερικοί προσανατολισμοί των δύο εικόνων). Αν όμως θεωρηθεί σύστημα του χώ-

ρου τέτοιο ώστε να είναι άμεσα ορισμένο με 6 από τις 12 συνολικά παραμέτρους που 

απαιτούνται και, επίσης, δεσμευτεί μια παράμετρος μετάθεσης για την, εγγενή στο 

πρόβλημα, αβεβαιότητα κλίμακας, τότε απομένουν ως άγνωστοι 5 παράμετροι. Οι 5 

αυτές παράμετροι, υποσύνολο των 12 παραμέτρων των δύο εξωτερικών προσανατο-

λισμών των εικόνων, είναι που υπολογίζονται κατά την επίλυση του σχετικού προ-

σανατολισμού του στερεοζεύγους. Αν και υπάρχουν αρκετοί συνδυασμοί των συνο-

λικά 7 (από τους 12) παραμέτρους που μπορούν να θεωρούνται σταθεροί για την ε-

πίλυση του σχετικού προσανατολισμού, η επιλογή τους δεν είναι τυχαία. Η μέθοδος 

που έχει επικρατήσει είναι αυτή του λεγόμενου εξαρτημένου σχετικού προσανατολι-

σμού, σύμφωνα με την οποία η “αριστερή” εικόνα του στερεοζεύγους θεωρείται στα-

θερή. Στην περίπτωση αυτή προσδιορίζεται η σχετική θέση του προβολικού κέντρου 
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και οι στροφές της δεξιάς εικόνας ως προς την αριστερή, με δέσμευση μιας μετάθεσης 

(συνήθως της μετάθεσης κατά τον άξονα x ή, σπανιότερα, του συνολικού μήκους της 

βάσης του ζεύγους) για την αβεβαιότητα κλίμακας. 

Ανακεφαλαιώνοντας, θα μπορούσε να αναφέρει κανείς ότι ο σχετικός προσα-

νατολισμός υπ’ αυτή την έννοια αφορά την εύρεση της υπό κλίμακα σχετικής θέσης 

(2 παράμετροι) και των σχετικών στροφών της δεξιάς ως προς την αριστερή εικόνα (3 

παράμετροι). Στη συνέχεια της παρούσας εργασίας γίνεται αναφορά μόνο σε αυτόν 

τον “εξαρτημένο” σχετικό προσανατολισμό, καθώς η παράλειψη των υπόλοιπων με-

θόδων δεν λειτουργεί σε βάρος της γενικότητος της συγκεκριμένης εργασίας. Σημει-

ώνεται πάντως ότι οι δύο παράμετροι που ορίζουν την υπό κλίμακα σχετική θέση 

των εικόνων ισοδυναμούν με δύο γωνίες στροφής, οι οποίες ορίζουν την διεύθυνση 

της βάσης του στερεοζεύγους, συνεπώς ο εξαρτημένος προσανατολισμός μπορεί να 

ερμηνευτεί και ως οριζόμενος από συνολικά 5 γωνίες στροφής. 

6.1.1 Σύστημα αναφοράς του στερεομοντέλου 

Όπως προαναφέρθηκε, για την επίλυση του σχετικού προσανατολισμού υ-

πάρχει ανάγκη ενός κατάλληλου συστήματος αναφοράς. Στην προκειμένη περίπτω-

ση το σύστημα αναφοράς του σχετικού προσανατολισμού ταυτίζεται με εκείνο της α-

ριστερής εικόνας του στερεοζεύγους. Η κλίμακα του συστήματος ορίζεται με τη θεώ-

ρηση μιας συνιστώσας της μετάθεσης της δεξιάς εικόνας ως σταθερής (συνήθως, αλλά 

όχι κατ’ ανάγκη, ίσης με την μονάδα), οπότε οι δύο υπόλοιπες μεταθέσεις εκφράζον-

ται σχετικά (ως λόγος) ως προς τη σταθερή συνιστώσα της μετάθεσης. Το σύστημα 

αυτό αναφοράς αναφέρεται στη φωτογραμμετρική βιβλιογραφία ως σύστημα του 

στερεομοντέλου. 

Η έννοια του στερεομοντέλου είναι θεμελιώδης για τη Φωτογραμμετρία. Ως 

στερεομοντέλο ορίζεται το τρισδιάστατο σημειοσύνολο που σχηματίζεται από την 
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τομή όλων των ομόλογων ακτίνων ενός (εσωτερικά προσανατολισμένου, όπως προα-

ναφέρθηκε) στερεοζεύγους έπειτα από την αποκατάσταση του σχετικού προσανατο-

λισμού του. Το στερεομοντέλο συνδέεται με το απεικονιζόμενο 3D αντικείμενο με 

τον ίδιο ακριβώς μετασχηματισμό μέσω του οποίου συνδέεται ο σχετικός προσανα-

τολισμός με την πραγματική γεωμετρία των δύο εικόνων κατά τη στιγμή της λήψης, 

δηλαδή έναν τρισδιάστατο μετασχηματισμό ομοιότητας. 

6.1.2 Γεωμετρική ερμηνεία σχετικού προσανατολισμού 

Η κατανόηση της τρισδιάστατης Ευκλείδιας γεωμετρίας που προκύπτει για τις 

δύο εικόνες (δέσμες ακτίνων) έπειτα από τη διαδικασία σχετικού προσανατολισμού 

τους είναι κομβικής σημασίας για την γενικότερη κατανόηση της φωτογραμμετρίας. 

Η προκύπτουσα γεωμετρία ονομάζεται επιπολική γεωμετρία του στερεοζεύγους. 

Κατά τον σχετικό προσανατολισμό αλληλοσυσχετίζονται γεωμετρικά και υπό 

αυθαίρετη κλίμακα οι δύο εικόνες ενός στερεοζεύγους. Για την ακρίβεια, όπως προα-

ναφέρθηκε, προσδιορίζονται οι υπό κλίμακα τρισορθογώνιες συντεταγμένες του 

προβολικού κέντρου της δεξιάς εικόνας αναφορικά με το σύστημα της αριστερής, 

όσο και οι σχετικές στροφές (ω, φ, κ) της δεξιάς ως προς την αριστερή εικόνα. Από τα 

παραπάνω, και με δεδομένους τους εσωτερικούς προσανατολισμούς των δύο εικό-

νων, προκύπτουν έμμεσα, στο σύστημα αναφοράς του στερεομοντέλου, πέραν των 

συντεταγμένων του δεξιού προβολικού κέντρου και τα δύο επίπεδα του χώρου που 

ορίζονται από τις δύο εικόνες, δηλαδή τα επίπεδα των εικόνων (Εικ. 6-1). 

Η ευθεία που ενώνει τα προβολικά κέντρα των δύο εικόνων ονομάζεται βάση 

του στερεοζεύγους. Η βάση τέμνει το κάθε επίπεδο εικόνας στον αντίστοιχο πόλο 

του στερεοζεύγους. Προφανώς, σε κάθε στερεοζεύγος υπάρχουν δύο πόλοι (e1, e2), έ-

νας στην αριστερή και ένας στη δεξιά εικόνα (Εικ. 6-2), συμπεριλαμβανομένης βέ-

βαια και της περίπτωσης να βρίσκεται ο ένας ή ακόμα και οι δύο πόλοι στο άπειρο. 
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Εικόνα 6-1 Η Βάση του στερεοζεύγους και τα επίπεδα των εικόνων 

 

Εικόνα 6-2 Πόλοι του στερεοζεύγους 

Όπως αναφέρθηκε στην προηγούμενη ενότητα, η επίλυση του σχετικού προ-

σανατολισμού αποκαθιστά την αλληλοτομία των ομόλογων ακτίνων. Αυτό σημαίνει 

ότι για κάθε ζεύγος ομολόγων σημείων (α ,α) στις δύο εικόνες, οι ακτίνες (δ, δ), δη-

λαδή οι διευθύνσεις του χώρου που αντιστοιχούν στα δύο αυτά σημεία, τέμνονται 

στο σημείο Α του στερεομοντέλου (Εικ. 6-3). 

Οι διευθύνσεις δ, δ και η βάση είναι συνεπίπεδες διότι η δ διέρχεται από το 

προβολικό κέντρο της αριστερής εικόνας Οαρ και το σημείο Α του στερεομοντέλου, η 

δ διέρχεται από το προβολικό κέντρο της δεξιάς εικόνας Οδεξ και το σημείο Α του 

στερεομοντέλου, ενώ η βάση ορίζεται από τα δύο προβολικά κέντρα Οαρ και Οδεξ. Τα 

τρία αυτά σημεία του χώρου (Οαρ, Οδεξ και Α), ή ισοδύναμα οι τρείς αντίστοιχες ευ-

θείες (διευθύνσεις) του χώρου δ, δ και βάση ορίζουν ένα και μοναδικό επίπεδο στο 

χώρο. Το επίπεδο αυτό ονομάζεται επιπολικό επίπεδο (Εικ. 6-4). 
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Εικόνα 6-3 Ομολογία ακτίνων 

 

Εικόνα 6-4 Επιπολική γεωμετρία 

Όπως είναι προφανές από τον παραπάνω ορισμό, σε κάθε ζεύγος ομολόγων 

σημείων στις δύο εικόνες αντιστοιχεί ένα και μοναδικό επιπολικό επίπεδο. Επίσης, 

κάθε επιπολικό επίπεδο εμπεριέχει εξ ορισμού τη βάση του στερεοζεύγους. Άρα, το 

σύνολο των επιπολικών επιπέδων ενός στερεοζεύγους αποτελεί μια αξονική δέσμη 

επιπέδων στο χώρο με άξονα την ευθεία της βάσης του στερεοζεύγους  (Εικ. 6-5). 
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Εικόνα 6-5 Οικογένεια επιπολικών επιπέδων 

Για να οριστεί ένα επιπολικό επίπεδο σε στερεοζεύγος δεν είναι αναγκαία η 

γνώση δύο ομόλογων σημείων στις εικόνες (και κατά συνέπεια των αντίστοιχων δύο 

ομόλογων διευθύνσεων), αλλά αρκεί η γνώση μόνο ενός σημείου α (και κατά συνέ-

πεια μιας διεύθυνσης δ = δ(α) στο χώρο). Αυτό συμβαίνει διότι η διεύθυνση δ του 

χώρου που προκύπτει από το σημείο α στη μια εικόνα (έστω την αριστερή, χωρίς 

βλάβη της γενικότητος) και η βάση του στερεοζεύγους τέμνονται στο προβολικό κέ-

ντρο της εικόνας (εν προκειμένω της αριστερής). Και βέβαια στην τρισδιάστατη Ευ-

κλείδια γεωμετρία δύο τεμνόμενες ευθείες του χώρου ορίζουν ένα μοναδικό επίπεδο, 

το οποίο στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι το επιπολικό επίπεδο που αντιστοιχεί 

στο εικονοσημείο σημείο α και, ταυτόχρονα, στο σημείο Α του μοντέλου . 

Κάθε επιπολικό επίπεδο τέμνει το καθε επίπεδο των δύο εικόνων σε ευθεία, 

την επιπολική ευθεία (Εικ. 6-6). Κάθε επιπολική ευθεία περιλαμβάνει προφανώς και 

τον πόλο του στερεοζεύγους στην εικόνα, αφού το επιπολικό επίπεδο από το οποίο 

προκύπτει η επιπολική ευθεία περιλαμβάνει τη βάση του στερεοζεύγους. Το σύνολο 

των επιπολικών ευθειών μιας εικόνας στερεοζεύγους συνιστά μια επίπεδη δέσμη ευ-

θειών ως προς τον αντίστοιχο πόλο του στερεοζεύγους (Εικ. 6-6).  
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Εικόνα 6-6 Επιπολικές ευθείες 

Από τον ορισμό του επιπολικού επιπέδου και της επιπολικής ευθείας προκύ-

πτει μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα ιδιότητα της γεωμετρίας του στερεοζεύγους. Κάθε 

σημείο α στην μια εικόνα αντιστοιχεί σε μια διεύθυνση του χώρου δ = δ(α). Αυτή μα-

ζί με τη βάση του στερεοζεύγους ορίζουν ένα επιπολικό επίπεδο ε, το οποίο τέμνει το 

επίπεδο της άλλης εικόνας στην επιπολική ευθεία ε1. Συνεπώς ο γεωμετρικός τόπος 

του ομόλογου σημείου ενός σημείου α είναι η επιπολική ευθεία που προκύπτει από 

τη γνωστή επιπολική γεωμετρία του ζεύγους και το σημείο α. 

6.1.3 Αποκατάσταση (λύση) του σχετικού προσανατολισμού δύο εικόνων 

Η διαδικασία αποκατάστασης του σχετικού προσανατολισμού στερεοζεύγους 

είναι, λοιπόν, αυτή που αποκαθιστά και την επιπολική γεωμετρία του στερεοζεύγους. 

Στη φωτογραμμετρική βιβλιογραφία έχουν επικρατήσει για τη λύση του σχετικού 

προσανατολισμού δύο διαφορετικές, αλλά μαθηματικά ισοδύναμες, προσεγγίσεις. Η 

μια βασίζεται στη προαναφερθείσα συνθήκη συγγραμμικότητας και η δεύτερη στη 

λεγόμενη συνθήκη συνεπιπεδότητας. 
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 Ορισμός προβλήματος 

Όπως προαναφέρθηκε, το σύστημα εξισώσεων που χρειάζεται για να επιλυθεί 

ο σχετικός προσανατολισμός έχει 5 άγνωστες καθοριστικές παραμέτρους. Στην τυπι-

κή περίπτωση του σχετικού προσανατολισμού, οι γνωστοί και οι άγνωστοι του συ-

στήματος διαμορφώνονται ως εξής: 

ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΕΙΚΟΝΑ ΔΕΞΙΑ ΕΙΚΟΝΑ 

Χ0 γνωστό = 0 bx  “γνωστό” και σταθερό 

Υ0 γνωστό = 0 by/bx άγνωστο 

Ζ0 γνωστό = 0 bz/bx άγνωστο 

ω  γνωστό = 0 δω  άγνωστο 

φ  γνωστό = 0 δφ  άγνωστο 

κ  γνωστό = 0 δκ  άγνωστο 

Οι τιμές που έχουν δοθεί στα στοιχεία του εξωτερικού προσανατολισμού της 

αριστερής εικόνας συμβαδίζουν με τη λογική του εξαρτημένου σχετικού προσανατο-

λισμού, δηλαδή ότι σύστημα αναφοράς του στερεομοντέλου είναι εκείνο της αριστε-

ρής εικόνας. Η τιμή της κατά x συνστώσας bx της βάσης δεν έχει ιδιαίτερη σημασία, 

σημασία έχουν οι λόγοι by/bx και bz/bx. Για το λόγο αυτό μπορεί να θεωρηθεί απλώς 

ότι bx = 1, μια θεώρηση που στη συνέχεια της παρούσας εργασίας θα θεωρείται δεδο-
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μενη χωρίς βλάβη της γενικότητος. 

Για λόγους καλύτερης κατανόησης αξίζει πάντως να επαναληφθεί εδώ ότι οι 

λόγοι by/bx και bz/bx στην ουσία ορίζουν την διεύθυνση της βάσης στο σύστημα του 

σχετικού προσανατολισμού (της αριστερής εικόνας). Ειδικότερα, ο πρώτος λόγος δεν 

είναι παρά η τιμή εφαπτομένης της γωνίας που σχηματίζει η προβολή της βάσης στο 

επίπεδο xy με τον άξονα x, ενώ ο δεύτερος λόγος είναι κατ’ αντιστοιχία η τιμή εφα-

πτομένης της γωνίας που σχηματίζει η προβολή της βάσης στο επίπεδο xz με τον ά-

ξονα x. Εναλλακτικά, εάν θεωρήσει κανείς τρεις ανεξάρτητους αγνώστους bx, by και 

bz υπό την δέσμευση ότι bx2 + by2 + bz2 = 1, τότε οι τρεις αυτές παράμετροι δεν είναι 

παρά τα διεθύνοντα συνημίτονα της διεύθυνσης της βάσης. 

 Λύση με συνθήκη συγγραμμικότητας 

Το σύστημα του σχετικού προσανατολισμού μπορεί να λυθεί, όπως προανα-

φέρθηκε, με χρήση της συνθήκης συγγραμμικότητας. Έστω ομόλογα σημεία α και α 

στην αριστερή και δεξιά εικόνα, αντίστοιχα, και δ = δ(α), δ = δ(α) οι δύο ομόλογες 

ακτίνες (διευθύνσεις) που προκύπτουν από αυτά. Επειδή κατά τον σχετικό προσανα-

τολισμό επιτυγχάνεται η αλληλοτομία των ομόλογων ακτίνων, οι δ και δ θα τέμνον-

ται σε σημείο Α του στερεομοντέλου. Με χρήση της συνθήκης συγγραμμικότητας, για 

κάθε ζεύγος ομόλογων σημείων σχηματίζονται συνολικά 4 εξισώσεις παρατήρησης 

του συστήματος εξισώσεων του σχετικού προσανατολισμού (2 για κάθε σημείο στην 

εικόνα, μια κατά x και μια y). Για κάθε ζεύγος ομολόγων σημείων εισέρχονται στο 

σύστημα ως άγνωστοι και οι 3 συντεταγμένες του σημείου του στερεομοντέλου. Συνε-

πώς απαιτούνται τουλάχιστον 5 ζεύγη ομολόγων σημείων, καθώς σε αυτή την περί-

πτωση το σύστημα έχει ακριβώς τόσες εξισώσεις (4 εξισώσεις  5 ζεύγη = 20 εξισώσεις) 

όσες και αγνώστους (5 του σχετικού + 5 σημεία τομής  3 συντεταγμένες ΧΥΖ = 20 α-

γνώστους). Στην περίπτωση που υπάρχουν >5 ζεύγη ομολόγων σημείων απαιτείται 

συνόρθωση με χρήση της μεθόδου των εξισώσεων παρατήρησης (έμμεσες παρατηρή-
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σεις) της Μ.Ε.Τ. για την περίπτωση των μη γραμμικών σχέσεων. 

 Λύση με συνθήκη συνεπιπεδότητας 

Η δεύτερη λύση στο σύστημα του σχετικού προσανατολισμού δίνεται μέσω 

της συνθήκης συνεπιπεδότητας. Αυτή βασίζεται άμεσα στην επιπολική γεωμετρία 

του στερεοζεύγους. Όπως αναφέρθηκε ήδη, δύο ομόλογες ακτίνες και η βάση του 

στερεοζεύγους είναι εξ ορισμού συνεπίπεδες και ορίζουν επιπολικό επίπεδο. Η δε-

σμευση αυτή αποτελεί τη βάση της συνθήκης συνεπιπεδότητας. Κατά συνέπεια, η 

συνθήκη συνεπιπεδότητας θα μπορούσε να οριστεί ως εξής: Ως συνθήκη συνεπιπε-

δότητας αναφέρεται η δέσμευση δύο ομόλογων ακτίνων να ορίζουν, σε συνδυα-

σμό με τη βάση του στερεοζεύγους, ένα και μοναδικό επίπεδο στο χώρο (στο σύ-

στημα του στερεομοντέλου). Η συνθήκη συνεπιπεδότητας ικανοποιεί την ανάγκη αλ-

ληλοτομίας των ομόλογων ακτίνων καθώς οι ομόλογες ακτίνες, ως συνεπίπεδες και 

μη παράλληλες, εξ ορισμού τέμνονται σε μοναδικό σημείο του (επιπολικού) επιπέδου. 

Αυστηρά πάντως μιλώντας, η συνθήκη συνεπιπεδότητας ορίζει απλώς ότι οι διευθύν-

σεις των τριών διανυσμάτων είναι συνεπίπεδες, υπό την έννοια ότι εφαρμοζόμενες 

σε σημείο ορίζουν επίπεδο. 

Για κάθε ζεύγος ομολόγων σημείων προκύπτει μια εξίσωση επιπέδου, η οποία 

λειτουργεί ως εξίσωση παρατήρησης στο σύστημα. Για τη λύση χρειάζονται, όπως βέ-

βαια και στην περίπτωση της λύσης με τη συνθήκη συγγραμμικότητας, 5 ζεύγη ομο-

λόγων σημείων, καθώς το σύνολο των εξισώσεων (5 εξισώσεις επιπέδου) ισούται με το 

σύνολο των αγνώστων (5 άγνωστοι του σχετικού προσανατολισμού). Όπως είναι σα-

φές, στην περίπτωση της συνθήκης συνεπιπεδότητας, σε αντίθεση με την περίπτω-

ση της συνθήκης συγγραμμικότητας, δεν εισάγονται στο σύστημα ως άγνωστες οι 

συντεταγμένες του σημείου τομής των ομόλογων ακτίνων. Στην περίπτωση όπου 

υπάρχουν τουλάχιστον 6  ζεύγη ομολόγων σημείων απαιτείται συνόρθωση με χρήση 

της γενικής μεθόδου της Μ.Ε.Τ. για την περίπτωση των μη γραμμικών σχέσεων. 
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6.1.4 Επιπολική επανασύσταση στερεοζεύγους 

Στην προηγούμενη ενότητα έγινε εκτενής αναφορά στην 3D επιπολική γεωμε-

τρία του στερεοζεύγους. Εκεί ορίστηκαν οι πόλοι του στερεοζεύγους ως φυσικά ση-

μεία επί των επιπέδων των δύο εικόνων και οι επιπολικές ευθείες ως επίπεδες δέσμες 

ευθειών. Οι δύο παραπάνω ορισμοί όμως δεν εξασαφαλίζουν απάντηση σε ένα ση-

μαντικό ερώτημα της Φωτογραμμετρίας, εκείνο της στερεοσκοπικής όρασης. Για να 

καταστεί λοιπόν δυνατή η στερεοσκοπική όραση, αλλά και προκειμένου να διευκο-

λυνθούν οι διαδικασίες συνταύτισης εικόνων, οι εικόνες πρέπει να βρίσκονται σε 

«κανονική» (σχετική) θέση ή, αλλιώς, να υλοποιούν την «κανονική περίπτωση του 

στεροζεύγους» (βλ. επόμενη ενότητα). Γενικά δύο τυχαίες λήψεις, ειδικά μάλιστα ε-

πίγειες, δεν βρίσκονται σε θέση «κανονικής» γεωμετρίας. Για να αντιμετωπιστεί αυτό 

το πρόβλημα, μπορούν να δημιουργηθούν οι λεγόμενες «επιπολικές» εικόνες, μέσω 

της επιπολικής επανασύστασης (epipolar rectification), ώστε να βρίσκονται πλέον σε 

«κανονική» θέση. 

 Κανονική περίπτωση του στερεοζεύγους 

Δύο εικόνες με ίδια σταθερά μηχανής βρίσκονται σε «κανονική» θέση όταν ο 

μετασχηματισμός μεταξύ των συστημάτων των δύο εικόνων είναι μόνο μια κατά X 

μετάθεση. Δηλαδή δεν υπάρχουν σχετικές στροφές της δεξιάς ως προς την αριστερή, 

ούτε μεταθέσεις κατά Υ και κατά Ζ. Σε αυτήν την περίπτωση τα επίπεδα που ορίζουν 

οι δύο εικόνες ταυτίζονται, οι άξονες x των εικόνων συμπίπτουν, ενώ και το διάνυ-

σμα της βάσης του στερεοζεύγους είναι παράλληλο στα επίπεδα των εικόνων. Ως ά-

μεση συνέπεια, οι πόλοι του στερεοζεύγους δεν ορίζονται, τουναντίον τείνουν στο ά-

πειρο. Συνεπώς οι επιπολικές ευθείες παύουν να αποτελούν μια επίπεδη συγκλίνου-

σα δέσμη ευθειών, αλλά λόγω του πόλου στο άπειρο είναι παράλληλες μεταξύ τους. 

Επειδή η βάση είναι παράλληλη με τους άξονες x των συστημάτων των δύο εικόνων, 
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και κατά συνέπεια με τους άξονες x των συστημάτων των εικονοσυντεταγμένων των 

δύο εικόνων, οι επιπολικές ευθείες, ως τομή αξονικής δέσμης επιπέδων (επιπολικά ε-

πίπεδα) με τα επίπεδα των εικόνων, είναι όχι μόνο μεταξύ τους παράλληλες αλλά 

και παράλληλες στον άξονα x του συστήματος των εικονοσυντεταγμένων των  εικό-

νων. Τέλος, λόγω της μηδενικής (στην πράξη αμελητέας) κατά y μετάθεσης, οι επιπο-

λικές ευθείες στις δύο εικόνες ταυτίζονται, δηλαδή αν έστω σημείο α = (xα,yα) στην α-

ριστερή εικόνα, η επιπολική ευθεία που αντιστοιχεί στο σημείο αυτό στη δεξιά εικό-

να θα είναι η ε = yα.  

Η ιδιότητα που παρουσιάζουν οι επιπολικές ευθείες στην περίπτωση της “κα-

νονικής” περίπτωσης στερεοζεύγους είναι θεμελιώδους σημασίας για τη Φωτογραμ-

μετρία. Για την εύρεση του “βάθους” των σημείων του στερεομοντέλου όσο και, δευ-

τερευόντως, για τη μελέτη των σφαλμάτων του σχετικού προσανατολισμού, αξιοποι-

είται η έννοια της παράλλαξης. Η παράλλαξη αφορά την φαινομενική μετατόπιση 

ενός σημείου σε δύο εικόνες. Για την περίπτωση του “κανονικού” στερεοζεύγους η 

παράλλαξη διακρίνεται σε: 

 Κατά x παράλλαξη (px): Η διαφορά δύο ομολόγων σημείων κατά την 

κατά x συνιστώσα τους. Η κατά x παράλλαξη συνδέεται άμεσα με το 

«βάθος» του σημείου στο στερεομοντέλο (απόσταση λήψης ή κατά Ζ 

συντεταγμένη στο σύστημα του στερεομοντέλου). H παράλλαξη x συν-

δέεται με το «βάθος» του σημείου μέσω της γνωστής «εξίσωσης της πα-

ράλλαξης». 

 Κατά y παράλλαξη (py): Η διαφορά δύο ομολόγων σημείων κατά την 

κατά y συνιστώσα τους, η οποία θεωρητικά οφείλει να είναι μηδενική. 

Η κατά y παράλλαξη συνδέεται άμεσα με τα εναπομείναντα σφάλμα-

τα (residuals) από την επίλυση του σχετικού προσανατολισμού. Η 

διαφορά κατά y στις εικονοσυντεταγμένες δύο ομολόγων σημείων σε 
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«κανονική» περίπτωση στερεοζεύγους σημαίνει ότι οι ομόλογες ακτίνες  

δεν είναι αυστηρά συνεπίπεδες (δηλαδή είναι ασύμβατες), συνεπώς δεν 

επιτυγχάνεται η τέλεια αλληλοτομία των ομόλογων ακτίνων. Η τιμή 

της παράλλαξης y δηλώνει το εναπομείναν σφάλμα από την αποκατά-

σταση του σχετικού προσανατολισμού. 

Πέραν των κατά x και κατά y παραλλάξεων, υπάρχει και η ψευδής παράλλα-

ξη, η οποία οφείλεται στη χωρική μετάθεση του σημείου (σημείο κινούμενου αντικει-

μένου) μεταξύ των δύο λήψεων και δηλώνει ότι, από την σκοπιά του σχετικού προ-

σανατολισμού, η εικόνα του σημείου στη δεξιά και την αριστερή εικόνα δεν αποτε-

λούν ζεύγος ομόλογων σημείων (με την φωτογραμμτρική έννοια). 

 Επιπολική επανασύσταση στερεοζεύγους 

Στην προηγούμενη ενότητα έγινε αναφορά στη χρησιμότητα των «κανονι-

κών» στερεοζευγών στη φωτογραμμετρική διαδικασία. Δύο τυχαίες λήψεις δεν βρί-

σκονται, κατά κανόνα, σε «κανονική» θέση. Δεδομένου, όμως, του γεγονότος ότι δύο 

εικόνες γνωστού εσωτερικού προσανατολισμού αντιπροσωπεύουν στην πραγματικό-

τητα δύο δέσμες ακτίνων στο χώρο, είναι δυνατή η δημιουργία «νέων» εικόνων (πι-

θανώς και με διαφορετικό εσωτερικό προσανατολισμό), οι οποίες θα βρίσκονται σε 

«κανονική» σχετική θέση. Οι νέες αυτές εικόνες ονομάζονται επιπολικές εικόνες και 

η διαδικασία από την οποία προκύπτουν επιπολική επανασύσταση στερεοζεύγους. 

Η διαδικασία δημιουργίας επιπολικών εικόνων είναι η εξής Αρχικά θεωρείται 

ότι οι δύο εικόνες έχουν τον ίδιο εσωτερικό προσανατολισμό. Εάν αυτό δεν ισχύει η 

διαδικασία είναι ελαφρώς πιο σύνθετη, αλλά για τις ανάγκες της παρούσας εργασίας 

η αναφορά σε αυτή παραλείπεται χωρίς βλάβη της γενικότητας. Ακολουθεί στροφή 

στο χώρο της μιας εκ των δύο εικόνων (ως επιπέδου που τέμνεται από δέσμη ακτί-

νων), εν προκειμένω της δεξιάς, ώστε οι δύο εικόνες να είναι πλέον παράλληλες στο 
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σύστημα του στερεομοντέλου, που συμπίπτει με εκείνο της αριστερής (Εικ. 6-7). 

 

Εικόνα 6-7 Επιπολική επανασύσταση στερεοζεύγους 

Αυτός ο πίνακας στροφής R(ω,φ,κ) είναι αντίστροφος (ανάστροφος) εκείνου 

που είχε προκύψει από την επίλυση του σχετικού προσανατολισμού. Το γεγονός ότι 

οι δύο εικόνες έχουν πλέον παράλληλα συστήματα απλοποιεί τη διαδικασία καθώς 

όποιος μετασχηματισμός εφαρμόζεται στην συνέχεια στην μια εικόνα πρέπει να ε-

φαρμόζεται αυτούσιος και στην άλλη. Κατόπιν γίνεται ταυτόχρονη στροφή (Φ) των 

δύο εικόνων ώστε η βάση του στερεοζεύγους να μην τέμνει τα επίπεδα των δύο εικό-

νων, και κατά συνέπεια οι δύο εικόνες να είναι πλέον συνεπίπεδες (Εικ. 6-7). Η 

στροφή αυτή μπορεί να υπολογισθεί εύκολα από τη βάση του στερεοζεύγους και 

τους νέους πόλους του. Τελευταίο βήμα της επιπολικής επανασύστασης είναι η ταυ-

τοχρονη στροφή Κ των δύο εικόνων περί τον άξονα λήψης ώστε ο άξονας x των συ-

στημάτων εικόνας των δύο εικόνων να γίνει παράλληλος με τη βάση του στερεοζεύ-

γους (Εικ. 6-7). Η γωνία αυτή στροφής (Κ) υπολογίζεται εύκολα από τις συντεταγμέ-

νες της βάσης δεδομένου του προσανατολισμού του κοινού επιπέδου των δύο εικό-

νων. Τέλος, σημειώνεται ότι η επιπολική επανασύσταση ενός στερεοζεύγους δεν εί-

ναι μοναδική. Αυτό συμβαίνει γιατί οποιαδήποτε κοινή στροφή Ω (περί την βάση) 
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δύο επιπολικών εικόνων δημιουργεί νέο ζεύγος επιπολικών εικόνων. 

Οι επιπολικές εικόνες και η επιπολική επανασύσταση χρησιμοποιούνται εκτε-

ταμένα στην ψηφιακή φωτογραμμετρία σε πλήθος εφαρμογών, όπως η στερεοσκο-

πική απόδοση με ιπτάμενη μάρκα, ο υπολογισμός των παραλλάξεων, η δημιουργία 

χάρτών βάθους κ.α. Πολλές φορές η χρήση τους σε σύγχρονους φωτογραμμετρικούς 

σταθμούς περνά απαρατήρητη λόγω της «on the fly» λογικής της δημιουργίας τους, 

ειδικά στην περίπτωση αεροφωτογραφιών που γενικά βρίσκονται σε περίπου «κα-

νονική» σχετική θέση. Πέραν όμως των παραπάνω χρήσεων των επιπολικών εικό-

νων, αυτές έχουν βέβαια ιδιαίτερη χρησιμότητα και στον τομέα των αυτοματισμών 

στη φωτογραμμετρία, κυρίως λόγω του βολικού τρόπου με τον οποίο εμφανίζονται 

σε αυτές οι επιπολικές ευθείες. 

Ανακεφαλιώνοντας, οι επιπολικές εικόνες αποτελούν ένα πολύ σημαντικό ερ-

γαλείο της διεικονικής φωτογραμμετρίας. Εκείνο που έχει όμως καθοριστική σημα-

σία είναι ότι οι δύο δέσμες ακτίνων που ορίζονται από τις επιπολικές εικόνες και οι 

δέσμες ακτίνων που ορίζονται από τις δύο αρχικές εικόνες είναι οι ίδιες. Δηλαδή, εξ 

ορισμού, κατά την επιπολική επανασύσταση ενός στεροζεύγους διατηρούνται οι 

δύο δέσμες των ακτίνων και αλλάζει μόνο η γεωμετρία υπό την οποία αυτές τέ-

μνουν τα επίπεδα των εικόνων. 

 Απόλυτος προσανατολισμός στερεοζεύγους 

Όπως αναλύθηκε στην προηγούμενη ενότητα, ο σχετικός προσανατολισμός 

δύο εικόνων υλοποιεί, ή καλύτερα τεκμηριώνει γεωμετρικά, την 3D επιπολική γεω-

μετρία και τη δημιουργία ενός στερεομοντέλου. Το στερεομοντέλο είναι μια αυθαί-

ρετης κλίμακας, θέσης και προσανατολισμού αναπαράσταση του αντικειμένου  που 

απεικονίζεται στο επικαλυπτόμενο τμήμα των δύο εικόνων. Συνεπώς το στερεομον-

τέλο και το απεικονιζόμενο αντικείμενο διαφέρουν κατά έναν τρισδιάστατο με-
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τασχηματισμό ομοιότητας. Ο τρισδιάστατος αυτός μετασχηματισμός ομοιότητας 

αντιπροσωπεύει τον απόλυτο προσανατολισμό του στερεοζεύγους. 

Ο απόλυτος προσανατολισμός, και γενικά ο πλήρης μετασχηματισμός ομοιό-

τητας, χαρακτηρίζεται από 3 μεταθέσεις, 3 στροφές και 1 μεταβολή κλίμακας, άρα 

έχει 7 παραμέτρους (βαθμούς ελευθερίας). Όπως αναφέρεται στην φωτογραμμετρική 

βιβλιογραφία, για τον προσδιορισμό αυτών 7 παραμέτρων απαιτείται η γνώση του-

λάχιστον 2 πλήρων φωτοσταθερών (Χ, Υ, Ζ) και ενός υψομετρικού (Ζ). Η παραπάνω 

πρόταση στηρίζεται στο ότι κάθε πλήρες φωτοσταθερό συνεισφέρει στο σύστημα εξι-

σώσεων του απόλυτου προσανατολισμού 3 εξισώσεις (από μια για Χ, Υ, Ζ) και το υ-

ψομετρικό 1 εξίσωση, άρα για 2 πλήρη φωτοσταθερά (23 = 6 εξισώσεις) και 1 υψομε-

τρικό (1 εξίσωση) το σύστημα έχει τόσες γραμμικώς ανεξάρτητες εξισώσεις όσες και 

αγνώστους (7). Σε περίπτωση ύπαρξης πλεοναζουσών παρατηρήσεων το σύστημα 

συνορθώνεται με χρήση της μεθόδου των εξισώσεων παρατήρησης (έμμεσες παρατη-

ρήσεις) της Μ.Ε.Τ. για την περίπτωση των μη γραμμικών σχέσεων. 

6.2.1 Γεωμετρική ερμηνεία της λύσης του απόλυτου προσανατολισμού 

Όπως προαναφέρθηκε, για τη λύση του απόλυτου προσανατολισμού απαι-

τούνται 2 πλήρη φωτοσταθερά και 1 υψομετρικό. Η λύση γεωμετρικά δίνεται ως εξής. 

Έστω Α, Β τα δύο πλήρη φωτοσταθερά στο σύστημα αναφοράς του χώρου και α, β τα 

αντίστοιχα σημεία του στερεομοντέλου (στο σύστημά του), ενώ έστω υ το σημείο του 

στερεομοντέλου με γνωστό υψόμετρο. 

Αρχικά γίνεται μετάθεση (κατά Χ, Υ, Ζ) του στερεομοντέλου ώστε το σημείο α 

να συμπέσει με το σημείο Α του χώρου (3 βαθμοί ελευθερίας). Έπειτα το στερεομον-

τέλο στρέφεται περί το α(=Α), με χρήση μόνο 2 βαθμών ελευθερίας, έτσι ώστε το διά-

νυσμα αβ να είναι παράλληλο με το διάνυσμα ΑΒ του χώρου. Στη συνέχεια μετα-

βάλλεται η κλίμακα του στερεομοντέλου ως προς το σημείο α(=Α) ώστε το μέτρο του 
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αβ να συμπέσει με το μέτρο του ΑΒ, δηλαδή |k*αβ|=|ΑΒ|, άρα το σημείο β θα ταυ-

τιστεί με το σημείο Β λόγω παραλληλίας και κοινού άκρου (1 βαθμός ελευθερίας). Τέ-

λος, το στερεομοντέλο στρέφεται περί τον άξονα του διανύσματος αβ (=ΑΒ) έτσι ώ-

στε το σημείο υ του στερεομοντέλου να αποκτήσει την επιθυμητή τιμή υψομέτρου (1 

βαθμός ελευθερίας).  

Η παραπάνω προσέγγιση όμως είναι δυνατόν να συγκλίνει σε δύο διαφορε-

τικές λύσεις (Πέτσα, 2000). Η ύπαρξη δύο λύσεων μπορεί να μην συνιστά πρόβλημα 

στην περίπτωση αεροφωτογραφιών (πολύ καλές αρχικές τιμές), αλλά σε περιπτώσεις 

τυχαίων λήψεων στην επίγεια φωτογραμμετρία θα μπορούσε να αντιπροσωπεύει 

ένα σημαντικό και μη εξαιρετέο πρόβλημα. Σήμερα όμως, όπου οι μετρήσεις φωτο-

σταθερών (Χ, Υ, Ζ) πραγματοποιούνται κατά βάση με GPS, η παλαιότερη διάκριση 

πλήρων/οριζοντιογραφικών/υψομετρικών φωτοσταθερών δεν έχει πλέον ιδιαίτερη 

πρακτική σημασία, οπότε 3 σημεία ΧΥΖ θεωρούνται εν προκειμένω τα ελάχιστα α-

παιτούμενα γνωστά σημεία.  

 Εναλλακτικές επιλύσεις μέσω εξωτερικού προσανατολισμού 

Κατά τη διαδικασία επίλυσης του σχετικού και απόλυτου προσανατολισμού 

ενός στερεοζεύγους υπολογίζονται οι τιμές 12 συνολικά παραμέτρων, όσων και οι 

παράμετροι που υπολογίζονται αν επιλυθεί και για τις δύο εικόνες ο εξωτερικός προ-

σανατολισμός. Το γεγονός αυτό είναι αυτονόητο καθώς οι δύο αυτές μεθοδολογίες 

είναι μαθηματικά ισοδύναμες, γεγονός που σημαίνει ότι, ιδεατά, αν υπήρχαν δεδο-

μενα χωρίς θόρυβο οι δύο λύσεις θα ήταν απολύτως ταυτόσημες. 

Η μαθηματική ισοδυναμία των δύο λύσεων δεν συνεπάγεται κατ’ ανάγκην ό-

τι παράγουν και ταυτόσημα αποτελέσματα σε πραγματικά δεδομένα με θόρυβο. Η 

προσέγγιση των δύο εξωτερικών προσανατολισμών βελτιστοποιεί τη σχέση της εκά-

στοτε εικόνας με τα δεδομένα του χώρου, ενώ η διαδικασία του σχετικού και απόλυ-
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του προσανατολισμού βελτιστοποιεί αρχικά, στο στάδιο του σχετικού προσανατολι-

σμού, τη συσχέτιση των δύο εικόνων για να δημιουργηθεί το στερεομοντέλο (και έ-

πειτα, στο στάδιο του απόλυτου προσανατολισμού, βελτιστοποιείται η σχέση του συ-

στήματος του στερεομοντέλου με τα δεδομένα του χώρου). Η έννοια της ακρίβειας 

του σχετικού και του απόλυτου προσανατολισμού θα μπορούσε να παραλληλιστεί ά-

μεσα με την εσωτερική και εξωτερική ακρίβεια ενός συστήματος. Η εσωτερική ακρί-

βεια αντιπροσωπεύει μόνο τα σφάλματα του σχετικού προσανατολισμού, ενώ η εξω-

τερική αντιπροσωπεύει κατά βάση τα σφάλματα του εξωτερικού προσανατολισμού.  

Συνεπώς μπορεί το αποτέλεσμα του σχετικού και απόλυτου προσανατολισμού 

να μην δίνει τα αναμενόμενα αποτελέσματα για τις ίδιες τις γεωδαιτικές συντετα-

γμένες των σημείων ελέγχου του στερεομοντέλου (εξωτερική ακρίβεια), αλλά τα απο-

τελέσματα για την ίδια την γεωμετρία του μοντέλου να είναι ανώτερης ακρίβειας, πχ. 

σε λόγους πλευρών ή κλίσεων στο στερεομοντέλο (εσωτερική ακρίβεια). Έτσι, στη 

συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων, όπως άλλωστε συμβαίνει και στην πρά-

ξη, είναι πολύ προτιμότερο να γίνεται η διαδικασία του σχετικού και απόλυτου προ-

σανατολισμού, καθώς σφάλματα των φωτοσταθερών δεν θα μεταδοθούν και δεν θα 

επηρεάσουν την εσωτερική ακρίβεια της όλης διαδικασίας (δημιουργία 3D μοντέ-

λου). Από  την άλλη μεριά, ωστόσο, θα μπορούσε κανείς να σκεφτεί ότι αν οι εικόνες 

έχουν μεγάλα αδιόρθωτα σφάλματα, μια ενδεχομένως υψηλή ακρίβεια των φωτο-

σταθερών θα μπορούσε να “κρατήσει” τις εικόνες, εξασφαλίζοντας πιο αξιόπιστες 

λύσεις. Σήμερα, όμως, υπάρχει η δυνατότητα να διορθώνονται όλα τα άξια λόγου 

συστηματικά σφάλματα των εικόνων, ενώ παράλληλα και η ίδια η μέτρηση των φω-

τοσταθερών στην εικόνα (που στην συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων γί-

νεται από τον χρήστη) εισάγει επιλέον σφάλματα. 

Τα παραπάνω αναφέρονται στο στερεοζεύγος. Επειδή όμως συνήθως οι ει-

κόνες μιας εργασίας είναι πολύ περισσότερες, είναι σαφές γιατί εκ των πραγμάτων η 
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διαδικασία της οπισθοτομίας (εύρεση εξωτερικού προσανατολισμού μεμονωμένων 

εικόνων) έχει χάσει σημαντικό μέρος της πρακτικής σημασίας της. Καθοριστικό ρόλο 

έχουν εδώ δύο δεδομένα. Το ένα είναι βέβαια ο αριθμός των φωτοσταθερών που θα 

ήταν αναγκαίος σε μια τέτοια περίπτωση. Το άλλο γεγονός είναι ότι η διαδικασία 

του σχετικού προσανατολισμού, και εν συνεχεία του φωτοτριγωνισμού σε αυθαίρετο 

σύστημα, μπορούν πλέον να επιτυχάνονται εντελώς αυτόματα. 

Φωτοτριγωνισμός  

Ο φωτοτριγωνισμός (επίλυση φωτογραμμετρικού δικτύου) αποτελεί μια γενί-

κευση/επέκταση του σχετικού και απόλυτου προσανατολισμού ενός στερεοζεύγους 

σε περισσότερες των δύο εικόνων. Ουσιαστικά ζητούμενο του φωτοτριγωνισμού εί-

ναι ο προσδιορισμός των σχετικών θέσεων (σε ενιαία κλίμακα) και στροφών των ει-

κόνων μεταξύ τους, πράγμα ευθέως ανάλογο του σχετικού προσανατολισμού, ή/και 

οι εξωτερικοί προσανατολισμοί των εικόνων, πράγμα ευθέως ανάλογο του απόλυτου 

προσανατολισμού. Όπως γίνεται σαφές από την παραπάνω πρόταση, η διαδικασία 

του φωτοτριγωνισμού μπορεί να αναφέρεται είτε στη σχετική ένταξη των εικόνων σε 

ένα σύστημα (δηλαδή προσδιορισμός των θέσεων και των στροφών των εικόνων ως 

προς ένα αυθαίρετο σύστημα όπως εκείνο του στερεομοντέλου) είτε στην απόλυτη έν-

ταξή τους σε κάποιο δεδομένο σύστημα αναφοράς του χώρου (πχ. γεωδαιτικό). 

Ειδικότερα, ο αριθμός των αγνώστων ποικίλλει ανάλογα με το αν ο φωτοτρι-

γωνισμός θα αναφέρεται σε αυθαίρετο ή σε δεδομένο σύστημα. Στην περίπτωση που 

πρόκειται να προσδιοριστούν οι σχετικές θέσεις (υπό ενιαία κλίμακα) και οι στρο-

φές των εικόνων μεταξύ τους, οι άγνωστοι του συστήματος διαμορφώνονται ενδει-

κτικά ως εξής. Κάποια εικόνα από το μπλόκ εικόνων θεωρείται εικόνα αναφοράς, 

κατά συνέπεια είναι γνωστά τα στοιχεία του εξωτερικού προσανατολισμού της στο 
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σύστημα του στερεομοντέλου. Για κάθε επόμενη εικόνα στο μπλόκ προστίθενται ως 

άγνωστοι 6  επιπλέον παράμετροι (3 μεταθέσεις, 3 στροφές). Τέλος, δεσμεύεται ένας 

άγνωστος μετάθεσης για την επιβολή ανεξαρτησίας κλίμακας στο στερομοντέλο. Για 

παράδειγμα, σε ένα μπλόκ Ν εικόνων η επίλυση του φωτοτριγωνισμού σε επίπεδο 

σχετικού προσανατολισμού απαιτεί τον προσδιορισμό (Ν6 – 7) αγνώστων 

προσανατολισμού, και συγκεκριμένα (Ν-1) εικόνες  6 άγνωστοι ανά εικόνα και 1 

δεσμευση λόγω κλίμακας. Αυτό ισοδυναμεί αριθμητικά με το πλήθος όλων των πα-

ραμέτρων των εξωτερικών προσανατολισμών μείον τους βαθμούς ελευθερίας του 3D 

μετασχηματισμού ομοιότητας που ορίζουν το datum. Φυσικά, άγνωστοι είναι επι-

πλέον και οι 3D συντεταγμένες των σημείων σύνδεσης. 

Στην περίπτωση που πρόκειται να προσδιοριστούν οι απόλυτες θέσεις και 

στροφές (εξωτερικοί προσανατολισμοί) των εικόνων σε δεδομένο σύστημα χώρου, οι 

άγνωστοι προσανατολισμού του συστήματος ισούνται απλώς με τους αγνώστους του 

εξωτερικού προσανατολισμού πολλαπλασιασμένους με το πλήθος των εικόνων, δη-

λαδή Ν6 για Ν εικόνες (στους οποίους προστίθενται και οι συντεταγμένες των ση-

μείων σύνδεσης)  

Για την επίλυση του συστήματος του φωτοτριγωνισμού, ανεξαρτήτως του εάν 

πρόκειται για λύση σε επίπεδο σχετικού ή απόλυτου προσανατολισμού, αναφέρον-

ται στη διεθνή φωτογραμμετρική βιβλιογραφία δύο διαφορετικές μέθοδοι, η μέθο-

δος των ανεξάρτητων μοντέλων (independent models) και η μέθοδος της συνόρ-

θωσης κατά δέσμες (bundle adjustment). 

 Μέθοδος ανεξάρτητων μοντέλων 

Ουσιαστικά πρόκειται για μια άμεση γενίκευση της κλασικής διαδικασίας του 

σχετικού και απόλυτου προσανατολισμού. Κατά τη μέθοδο αυτή, από διαδοχικά 

στερεοζεύγη δημιουργούνται διαδοχικά μεμονωμένα στερεομοντέλα σε ολόκληρο 
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το μπλοκ, τα οποία εν συνεχεία μέσω συνόρθωσης τρισδιάστατων μετασχηματισμών 

ομοιότητας (μετασχηματισμοί 7 παραμέτρων) συνδέονται σε ενιαίο μοντέλο 

Η μέθοδος των ανεξάρτητων μοντέλων αναπτύχθηκε κατά την εποχή της ανα-

λογικής φωτογραμμετρίας και σήμερα δεν βρίσκει πλέον εφαρμογή, αφού στη θέση 

της προτιμάται η μέθοδος των δεσμών. Εδώ έγινε απλή αναφορά για λόγους πληρό-

τητας αλλά και χάρη στο γεωμετρικό ενδιαφέρον που παρουσιάζει ως προσέγγιση. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες μπορεί κανείς να ανατρέξει στην υπάρχουσα βιβλιο-

γραφία (Kraus, 2010). 

 Συνόρθωση κατά δέσμες 

Σε αντίθεση με την μέθοδο των ανεξάρτητων στερεομοντέλων, η μέθοδος των 

δεσμών, ή αλλιώς συνόρθωση κατά δέσμες, βασίζεται στη συνθήκη συγγραμμικότη-

τας και ουσιαστικά πρόκειται για την ταυτόχρονη επίλυση όλων των εξωτερικών 

προσανατολισμών όλων των εικόνων σε ένα βήμα. Η μέθοδος των δεσμών είναι η 

βασική μέθοδος συνόρθωσης ενός μπλοκ εικόνων στο πεδίο της Φωτογραμμετρίας 

(Kraus, 2010) όσο και σε εκείνο της Όρασης Υπολογιστών (Zisserman, et al., 2005).  

Στη μέθοδο των δεσμών ως εξίσωση παρατήρησης χρησιμοποιείται η συνθή-

κη συγγραμμικότητας, και το σύστημα επιλύεται με χρήση της Μ.Ε.Τ. για την περί-

πτωση των μη γραμμικών σχέσεων. 

Η καθιέρωση της μεθόδου των δεσμών ως κυρίαρχης μεθόδου φωτοτριγωνι-

σμού, αλλά και οι δυνατότητες που προσφέρει, την έχουν καταστήσει μια από τις πιο 

εξαντλητικά μελετημένες διαδικασίες στη Φωτογραμμετρία. Αυτό έχει ως αποτέλε-

σμα να έχουν προκύψει αρκετές παραλλαγές της, πολλές εκ των οποίων χρησιμοποι-

ούνται στην καθημερινή πράξη. Πιο χαρακτηριστικές παραλλαγές της μεθόδου είναι 

η επίλυση με χρήση του Άμεσου Γραμμικού Μετασχηματισμού (DLT) και, βέβαια, η 
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συνόρθωση κατά δέσμες με αυτοβαθμονόμηση. Ακόμη, μπορούν να εισαχθούν γεω-

μετρικές δεσμεύσεις, να συνορθωνονται ταυτόχρονα με τις εικόνες και δεδομένα από 

GPS/INS κ.λπ. Περιγραφή αυτών των μεθόδων καθώς και πλήθος άλλων παραλλα-

γών μπορούν να βρεθούν στη σχετική βιβλιογραφία, όπως πχ. στους  (Triggs, et al., 

2000) και (Kraus, 2010). 

Επιπολική γεωμετρία πανοραμικών εικόνων 

Όπως αναλύθηκε στο Κεφάλαιο 3 περί εσωτερικού προσανατολισμού, η περί-

πτωση των πανοραμάτων αποτελεί γενίκευση της τυπικής κεντρικής προβολής που 

κατά κανόνα χρησιμοποιείται στη Φωτογραμμετρία. Ως φυσικό επακόλουθο, η επι-

πολική γεωμετρία των πανοραμικών εικόνων προσομοιάζει με την επιπολική γεωμε-

τρία του τυπικού στερεοζεύγους. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένες αξιοσημείωτες, και 

ιδιαίτερα σημαντικές διαφορές, μεταξύ των δύο. Οι περισσότερες εξ αυτών οφείλον-

ται, βέβαια, στο διαφορετικό γεωμετρικό μοντέλο προβολής της δέσμης των ακτίνων. 

 Διαφορές στην γεωμετρία του σχετικού προσανατολισμού 

Στην περίπτωση των πανοραμικών εικόνων η επιφάνεια προβολής της δέσμης 

των ακτίνων είναι σφαίρα με κέντρο το προβολικό κέντρο της λήψης. Συνεπώς όλα 

τα στοιχεία που προκύπτουν σε ένα στερεοζεύγος, και αφορούν τα επίπεδα των δύο 

εικόνων, στην περίπτωση των πανοραμάτων ανάγονται στην επιφάνεια της σφαίρας. 

Ειδικότερα, στην περίπτωση των πανοραμάτων διαφοροποιούνται οι ορισμοί των 

εννοιών των πόλων του στερεοζεύγους και των επιπολικών γραμμών. 

Όσον αφορά λοιπόν τους πόλους του στερεοζεύγους, αυτοί στη συμβατική πε-

ρίπτωση του στερεοζεύγους ορίζονται ως η τομή της ευθείας της βάσης με το επίπεδο 

της εκάστοτε εικόνας. Συνεπώς για κάθε εικόνα στερεοζεύγους υπάρχει ένας και μό-
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νο πόλος (πεπερασμένος ή στο άπειρο). Στα πανοράματα, αντιθέτως, ως πόλος του 

στερεοζεύγους ορίζεται η τομή της ευθείας της βάσης (Β) με τη σφαίρα προβολής 

των ακτίνων κάθε πανοράματος. Εύκολα γίνεται λοιπόν αντιληπτό ότι οι πόλοι του 

στερεοζεύγους δεν είναι ένα σημείο ανά εικόνα, αλλά δύο αντιδιαμετρικά σημεία 

της σφαιρικής επιφάνειας προβολής κάθε πανοράματος. Επιπροσθέτως, αξίζει στο 

σημείο αυτό να σημειώσει κανείς ότι οι σφαιρικές συντεταγμένες των πόλων είναι 

της μορφής (φ1, λ1) για το πρώτο σημείο και (-φ1, λ1+200g) για το δεύτερο αντιδιαμε-

τρικό σημείο, και παραμένουν ανεξάρτητες της επιλεγείσας για τη σφαίρα ακτίνας. 

Η περίπτωση των επιπολικών γραμμών εμφανίζει ακόμη μεγαλύτερο ενδια-

φέρον. Οι επιπολικές ευθείες ορίστηκαν σε προηγούμενη ενότητα (6.1.2) ως οι ευθείες 

που προκύπτουν ως τομές των επιπολικών επιπέδων με το επίπεδο της εικόνας. Επι-

πλέον, μια άκρως ενδιαφέρουσα ιδιότητα των επιπολικών ευθειών μιας εικόνας είναι 

ότι συγκλίνουν στον πόλο του στερεοζεύγους στην εικόνα. Στην περίπτωση των πα-

νοραμάτων όμως η έννοια της επιπολικής ευθείας γενικεύεται σε επιπολική γραμ-

μή (κύκλος) επί της σφαίρας. Η επιπολική γραμμή ορίζεται ως η τομή του επιπολι-

κού επιπέδου με τη σφαίρα προβολής, δηλαδή είναι ένας κύκλος, και για την ακρί-

βεια μέγιστος κύκλος δεδομένου ότι το επιπολικό επίπεδο εξ ορισμού περιλαμβάνει 

το προβολικό κέντρο, άρα το κέντρο της σφαίρας προβολής. Το σύνολο των επιπο-

λικών (μέγιστων) κύκλων ενός πανοράματος, σε κατ’ ευθείαν αναλογία με τη κλα-

σική περίπτωση, εμπεριέχει τα δύο σημεία της σφαίρας που αντιπροσωπεύουν 

τους πόλους του στερεοζεύγους (Εικ. 6-8). 

Όλα τα αναφερθέντα περί πόλων και επιπολικών κύκλων αφορούν τη γενική 

Ευκλείδια σφαιρική γεωμετρία των πανοραμάτων. Όμως τα πανορμικά δεδομένα εί-

ναι διαθέσιμα στο χρήστη, μέσω της έννοιας του γενικευμένου εσωτερικού προσανα-

τολισμού, σε (επίπεδες) εικόνες που προκύπτουν ανάλογα με τη χαρτογραφική προ-

βολή που έχει χρησιμοποιηθεί. 
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Εικόνα 6-8 Επιπολική γεωμετρία πανοραμικών εικόνων 

Ακολουθεί μια σειρά διαφορετικών προβολών (του ίδιου πανοράματος), στις 

οποίες απεικονίζονται οι επιπολικές γραμμές και οι δύο πόλοι (Εικ. 6-9 έως 6-12). 

Οι Εικ. 6-9, 6-10 και 6-11 δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο της διπλωματικής εργασίας 

με προγραμματισμό των αντίστοιχων προβολών. 

 

Εικόνα 6-9 Παράδειγμα επιπολικών γραμμών σε Ορθή Κυλινδρική Ισαπέχουσα προβολή 

Τέλος, σημειώνεται ότι στην περίπτωση της γνωμονικής προβολής οι επιπολι-

κές γραμμές προβάλλονται σε ευθείες, ενώ από τους δύο πόλους διατηρείται μόνον ο 
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ένας (όπως στην κλασική Φωτογραμμετρία). Αυτό είναι απολύτως αναμενόμενο κα-

θώς, όπως έχει ίσως υπερτονιστεί στην παρούσα εργασία, η πανοραμική Φωτογραμ-

μετρία αποτελεί υπερσύνολο της κλασικής, με τη γνωμονική προβολή να ταυτίζε-

ται με τη τυπική περίπτωση της κεντρικής προβολής σε επίπεδο που, κατά κανόνα, 

χρησιμοποιείται στην Φωτογραμμετρία. 

 

Εικόνα 6-10 Παράδειγμα επιπολικών γραμμών σε Ορθή Μερκατορική προβολή 
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Εικόνα 6-11 Παράδειγμα επιπολικών γραμμών σε Στερεογραφική προβολή 

 

Εικόνα 6-12 Παράδειγμα επιπολικών γραμμών σε Κυβικό πανόραμα 
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 Επιπολική επανασύσταση πανοραμάτων και στερεοσκοπία 

Η έννοια της επιπολικής επανασύστασης αναφέρεται σε μετασχηματισμό του 

ζεύγους εικόνων με τρόπον ώστε να επιτυγχάνεται η παραλληλία και σύμπτωση των 

επιπολικών ευθειών και, κατά δεύτερο λόγο, η δυνατότητα για στερεοσκοπική παρα-

τηρηση. Από τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι στα πανοράματα η επιπολική επανα-

σύσταση εμπλέκει την αλλαγή των παραμέτρων της χρησιμοποιούμενης προβολής.  

Η δυσκολία της επιπολικής επανασύστασης δεν έγκειται μόνο στην κατά πε-

ρίπτωση συνθετότητα των σχέσεων της προβολής, αλλά και στο γεγονός ότι οι επι-

πολικές γραμμές δεν είναι πάντοτε ευθείες στην προβολή. 

Η απλούστερη περίπτωση επιπολικής επανασύστασης αφορά την περίπτωση 

της γνωμονικής προβολής. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, αφού αυτή η προβολή ό-

πως δείχθηκε στο Κεφάλαιο 3 (περί εσωτερικού προσανατολισμού) είναι ισοδύναμη 

της κλασικής κεντρικής προβολής σε επίπεδο, ισχύει ό,τι και στην κλασική επιπολική 

επανασύσταση, η οποία αναλύθηκε στην ενότητα περί επιπολικής γεωμετρίας. 

Στην περίπτωση της ορθής κυλινδρικής ισαπέχουσας προβολής (equirectan-

gular) – βλ. Εικ.6-13 – υπάρχει μια μοναδική οικογένεια μέγιστων κύκλων8 οι οποίοι 

απεικονίζονται στη συγκεκριμένη προβολή ως ευθείες γραμμές. Πρόκειται για τους 

μεσημβρινούς της σφαίρας. Συνεπώς η επιπολική επανασύσταση του στερεοζεύγους 

στην περίπτωση αυτής της προβολής είναι να εφαρμόσει κανείς στροφή του σφαιρι-

κού συστήματος αναφοράς, διατηρώντας όμως ακέραια τη δέσμη, με τρόπον ώστε  

ο Βόρειος και ο Νότιος πόλος του συστήματος να ταυτιστούν με τους πόλους του 

                                                 

8 Οικογένεια μέγιστων κύκλων: Το σύνολο των μέγιστων κύκλων που προκύπτει από την το-
μή αξονικής δέσμης επιπέδων, της οποίας ο άξονας περιλαμβάνει το κέντρο της σφαίρας, με την επι-
φάνεια της σφαίρας.  
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στερεοζεύγους (Fujiki et al., 2007) – βλ. Εικ. 6-14.  

 

Εικόνα 6-13 Επιπολικά πανοράματα (Ορθή Κυλινδρική Ισαπέχουσα προβολή) – Αθήνα, οδός Λέρου 

Άξιο αναφοράς είναι ότι ίδιο αποτέλεσμα επιτυγχάνεται αν αντί της Ορθής Ισαπέ-

χουσας Κυλινδρικής Προβολής χρησιμοποιηθεί η κατάλληλη Πλάγια Ισαπέχουσα 

Κυλινδρική Προβολή, χωρίς να απαιτείται μεταβολή (στροφή) του Σ.Α. της σφαίρας. 

Η συγκεκριμένη τεχνική ακολουθεί συνοπτικά τον εξής αλγόριθμο: 

1. Εύρεση της διεύθυνσης της βάσης του στερεοζεύγους στο Σ.Α. της κάθε 

μιας πανοραμικής εικόνας. 
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2. Υπολογισμός, για κάθε εικόνα, του κατάλληλου πίνακα στροφής ώστε 

ο άξονας Z του στραμμένου Σ.Α. να είναι παράλληλος με τη διεύθυν-

ση του διανύσματος της Βάσης. 

3. Υπολογισμός νέας Ορθής Ισαπέχουσας Κυλινδρικής προβολής για το 

νέο Σ.Α. για κάθε εικόνα 

4. Οι εικόνες που προκύπτουν απεικονίζουν τις επιπολικές γραμμές ως 

ευθείες παράλληλες του άξονα x του συστήματος των εικονοσυντετα-

γμένων (ζεύγος επιπολικών πανοραμάτων). 

 

Εικόνα 6-14 Σχηματική αναπαράσταση πανοραμικής επιπολικής επανασύστασης 

6.7.1 Στερεο-Πανοράματα 

Στα προηγηθέντα αναφέρθηκαν μέθοδοι επιπολικής επανασύστασης που εξα-

σφαλίζουν την ευθυγραμμία των επιπολικών γραμμών και την παραλληλία τους 

στις προβολές. Το γεγονός αυτό δεν σημαίνει όμως ότι οι επιπολικές εικόνες που 

παράγονται είναι κατάλληλες για στερεοσκοπική παρατήρηση. Στη διεθνή βιβλιο-

γραφία έχουν αναπτυχθεί διάφορες μέθοδοι οι οποίες δημιουργούν στερεοσκοπικά 

πανοράματα (Εικ. 6-15). Για περαιτέρω εμβάθυνση στο συγκεκριμένο θέμα θα μπο-

ρούσε κανείς να ανατρέξει στην προτεινόμενη βιβλιογραφία (Peleg, et al., 2001) και 

(Richardt, et al., 2013). 
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Εικόνα 6-15 Στερεοπανόραμα (μέθοδος των αναγλύφων) 

 

 Η επιπολική γεωμετρία των πανοραμάτων ως γενίκευση της επιπολικής 

γεωμετρίας του στερεοζεύγους 

Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας, όπως έχει ήδη τονιστεί, δεν εί-

ναι μόνο να παρουσιάσει και να εξηγήσει τη χρησιμότητα των πανοραμάτων στη 

Φωτογραμμετρία, αλλά και να δηλώσει ότι αυτά δεν αποτελούν παρά μια γενίκευση 

της συμβατικής Φωτογραμμετρίας. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν, η έννοια του σχετικού 

προσανατολισμού που ορίστηκε στα προηγηθέντα ως η σχετική θέση και η στροφή 

μιας εικόνας ως προς την άλλη, δεν είναι απολύτως ορθή – ή, σωστότερα, είναι μερι-

κευτική. Δεν είναι πλήρης διότι μια εικόνα άνευ γνωστού εσωτερικού προσανατολι-

σμού, ή πιο σωστά άνευ (μερικής έστω) γνώσης του γεωμετρικού μοντέλου που την 

εντάσσει στο γεωμετρικό πλαίσιο του χώρου (δηλαδή του εσωτερικού προσανατολι-

σμού), είναι σχετικά περιορισμένης χρησιμότητας στη Φωτογραμμετρία. Στη Φωτο-

γραμμετρία, άρα, σημασία δεν έχει τελικά η εικόνα καθ’ εαυτή, αλλά η δέσμη των 

ακτίνων από την οποία προήλθε, ανεξαρτήτως του τρόπου με τον οποίο αυτή έχει 

αποτυπωθεί σε κάποιο επίπεδο. Ο σχετικός προσανατολισμός ορίζει, έτσι, τη σχέση 

μεταξύ δύο δεσμών ακτίνων του χώρου. Επειδή όμως η έννοια της δέσμης δεν είναι 

εύκολα διαχειρίσιμη μαθηματικά, αντ’ αυτής μπορεί να χρησιμοποιηθεί η έννοια 

του συστήματος της εικόνας, το οποίο ως γνωστόν είναι ένα τρισορθογώνιο σύστημα 
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αναφοράς, όπου κάθε ημιδιεύθυνση9 αντιστοιχεί σε μια μοναδική ημιακτίνα (της δέ-

σμης) και αντίστροφα. Άρα, γενικεύοντας κανείς την έννοια του σχετικού προσανα-

τολισμού ενός ζεύγους εικόνων, θα μπορούσε να ορίσει τον σχετικό προσανατολι-

σμό ως τον τρισδιάστατο Ευκλείδειο γεωμετρικό μετασχηματισμό υπό αυθαίρετη 

κλίμακα ανάμεσα στα συστήματα αναφοράς των δύο λήψεων. 

Στην επιπολική γεωμετρία των πανοραμάτων, όπως αναφέρθηκε, η πρωτεύ-

ουσα επιφάνεια προβολής των ακτίνων μιας δέσμης είναι σφαίρα με αυθαίρετη α-

κτίνα και κέντρο το προβολικό κέντρο. Η χρήση της σφαίρας στα πανοράματα δεν 

έρχεται σε αντίθεση με τις συμβατικές εικόνες της Φωτογραμμετρίας, αφού η ίδια 

η δέσμη των ακτίνων, ως δέσμη ημιευθειών, ορίζεται σε υποχώρο δύο παραμέτρων 

(S2), υποσύνολο του Ευκλείδειου χώρου, άρα κάθε ημιακτίνα μπορεί να οριστεί αμ-

φιμονοσήμαντα με τη χρήση σφαιρικών συντεταγμένων (φ, λ), εφόσον το σύστημα 

των σφαιρικών συντεταγμένων έχει ως αρχή του το προβολικό κέντρο. Αυτό καθιστά 

λοιπόν τον χώρο των διευθύνσεων μιας δέσμης, ουσιαστικά για λόγους και πρακτι-

κούς και κατανόησης, να υποκαθίσταται από την επιφάνεια μιας σφαίρας αυθαί-

ρετης ακτίνας ως πρωταρχική επιφάνεια προβολής για κάθε δέσμη ακτίνων. Η 

περίπτωση των συμβατικών λήψεων της φωτογραμμετρίας προκύπτει αν οι διευθύν-

σεις, δηλαδή η σφαιρική επιφάνεια, προβληθεί μέσω συγκεκριμένης (βάσει επιθυμη-

τού εσωτερικού προσανατολισμού) γνωμονικής προβολής σε επίπεδο, δηλαδή εικόνα. 

Άμεση απόρροια των παραπάνω είναι ότι για κάθε στοιχείο που αφορά την κλασι-

κή επιπολική γεωμετρία δύο επικαλυπτόμενων εικόνων υπάρχει αντίστοιχό του 

στην επιπολική γεωμετρία των πανοραμάτων μέσω της γνωμονικής προβολής 

και αντιστρόφως (πχ. η επιπολική ευθεία μέσω της γνωμονικής προβολης γίνεται 

επιπολικός μέγιστος κύκλος και αντίστροφα). 

                                                 

9 Ημιδιεύθυνση: ημιευθεία, προσημασμένο διάνυσμα θέσης ανεξάρτητο της κλίμακας. 
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 Απόλυτος προσανατολισμός πανοραμικών δεδομένων 

Σε προηγούμενη ενότητα ορίστηκε ο απόλυτος προσανατολισμός ενός στερεο-

ζεύγους ως ένας τρισδιάστατος μετασχηματησμός ομοιότητας του στερεομοντέλου. 

Τούτου δεδομένου, ουσιαστικά δεν υπάρχουν διαφορές στην εφαρμογή του απόλυ-

του προσανατολισμού σε στερεομοντέλο που προκύπτει από ζεύγος πανοραμάτων. 

Η έλλειψη ουσιαστικής διαφοροποίησης εδώ μεταξύ συμβατικών εικόνων και πανο-

ραμάτων έγκειται σε μεγάλο βαθμό στην έννοια του γενικευμένου εσωτερικού προ-

σανατολισμού που ισχύει στα πανοράματα. Κατ’ αυτόν τον τρόπο διατηρείται η, 

προβολική και όχι προοπτική πλέον, σχέση σημείου στην εικόνα (συνεπώς, δεδομέ-

νου του σχετικού προσανατολισμού, σημείου του στερεομοντέλου) με τα φωτοσταθε-

ρά στον απεικονιζόμενο από τα πανοράματα τρισδιάστατο χώρο.  

Φωτοτριγωνισμός πανοραμικών εικόνων 

Όπως και στην περίπτωση των συμβατικών λήψεων, έτσι και για τα πανορά-

ματα υπάρχει η δυνατότητα ίδρυσης ενός φωτογραμμετρικού δικτύου. Οι διαφορές 

των πανοραμάτων με την κλασική περίπτωση δεν είναι μεγάλες και, όπως και στην 

περίπτωση του σχετικού προσανατολισμού, οφείλονται κυρίως στη διαφορά ότι στα 

πανοράματα ως επιφάνεια προβολής των ακτίνων θεωρείται η σφαίρα και όχι το ε-

πίπεδο. Γενικά στα πανοράματα μπορούν να εφαρμοστούν και οι δύο μέθοδοι φωτο-

τριγωνισμού, δηλαδή η μέθοδος των ανεξάρτητων μοντέλων και η συνόρθωση κατά 

δεσμες. Έπεται μια παρουσίαση της μεθόδου των δεσμών για πανοραμικά και μεικτά 

δεδομένα. 

 Συνόρθωση κατά δέσμες σε πανοραμικά δεδομένα 

Η μέθοδος της δέσμης, όπως παρουσιάστηκε και σε προηγούμενο εδάφιο (ενό-
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τητα 6.2), στηρίζεται στο γεωμετρικό μοντέλο της συνθήκης συγγραμμικότητας. Συ-

νεπώς στην παραλλαγή της μεθόδου της δέσμης για τα πανοραμικά δεδομένα χρη-

σιμοποιείται ως εξίσωση παρατήρησης η παραλλαγή της συνθήκης συγγραμμικό-

τητας, όπως αυτή ορίστηκε στο Κεφάλαιο 5.  

Υπενθυμίζεται ότι κάθε σημείο ρ στο σύστημα εικονοσυντεταγμένων της προ-

βολής μετασχηματίζεται, μέσω του γενικευμένου εσωτερικού προσανατολισμού για 

τα πανοράματα, σε διεύθυνση δ στο σύστημα της εικόνας. Η συνθήκη συγγραμμικό-

τητας ορίζεται ως προς αυτή τη διεύθυνση δ = (x,y,z)T ως εξής: 

[
𝑥
𝑦
𝑧
] = 𝑘 ∗ 𝑹3𝑥3 ∗ [

𝑋𝛼 − 𝑋0

𝑌𝛼 − 𝑌0

𝑍𝛼 − 𝑍0

]        (𝟔. 𝟏) 

όπου (Χα,Υα,Ζα) οι συντεταγμένες του σημείου Α του χώρου (είτε του πραγματικού είτε εκείνου 
του στερεομοντέλου), (Χ0,Υ0,Ζ0) οι συντεταγμένες του προβολικού κέντρου της δέσμης των 
ακτίνων, 𝑹3𝑥3 = 𝑹(𝝎,𝝋, 𝜿) ο πίνακας στροφής μεταξύ του συστήματος της εικόνας και του 
συστήματος του χώρου (γεωδαιτικό ή σύστημα στερεομοντέλου) και k > 0  (διότι για k < 0 
υποδηλώνεται η αντίθετη κατεύθυνση) συντελεστής κλίμακας μεταξύ των δύο συγγραμμικών 
διανυσμάτων10. 

Στο σύστημα εξισώσεων της μεθόδου της συνόρθωσης κατά δέσμες δεν εισά-

γονται 3 αλλά 2 εξισώσεις παρατήρησης ανά σημείο. Αυτό συμβαίνει διότι η διεύ-

θυνση, αν και εκφράζεται από 3 παραμέτρους (x,y,z), έχει μόλις 2 βαθμούς ελευθε-

ρίας. Συνεπώς ως παρατηρήσεις στο σύστημα της συνόρθωσης δεν εισάγεται κάποια 

παράμετρος (x,y,z), αλλά δύο από τους πιθανούς λόγους μεταξύ των παραμέτρων 

που είναι δυνατόν να προκύψουν. Συνήθως ως παρατηρήσεις για κάθε σημείο στην 

εικόνα επιλέγονται οι λόγοι x/z και y/z των παραμέτρων της διεύθυνσης που προκύ-

πτει από το σημείο της εικόνας. Ενδεικτικά παρατίθενται οι εξισώσεις παρατήρησης 

                                                 

10 Όπως αυτά προκύπτουν από τον ορισμό της συνθήκης συγγραμμικότητας - βλ. Κεφάλαιο 5. 
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για τους δύο παραπάνω λόγους σε μη γραμμικοποιημένη μορφή: 

𝑥

𝑧
=

𝑟11 ∗ (𝑋𝑎 − 𝑋0) + 𝑟12 ∗ (𝑌𝑎 − 𝑌0) + 𝑟13 ∗ (𝑍𝑎 − 𝑍0)

𝑟31 ∗ (𝑋𝑎 − 𝑋0) + 𝑟32 ∗ (𝑌𝑎 − 𝑌0) + 𝑟33 ∗ (𝑍𝑎 − 𝑍0)
        (𝟔. 𝟐) 

και 

𝑦

𝑧
=

𝑟21 ∗ (𝑋𝑎 − 𝑋0) + 𝑟22 ∗ (𝑌𝑎 − 𝑌0) + 𝑟23 ∗ (𝑍𝑎 − 𝑍0)

𝑟31 ∗ (𝑋𝑎 − 𝑋0) + 𝑟32 ∗ (𝑌𝑎 − 𝑌0) + 𝑟33 ∗ (𝑍𝑎 − 𝑍0)
         (𝟔. 𝟑) 

Ως άγνωστοι στο σύστημα της συνόρθωσης εισέρχονται, για όλες πλην μιας ει-

κόνας και πλην μιας μετάθεσης, οι παράμετροι του προσανατολισμού των εικόνων 

για την περίπτωση του φωτοτριγωνισμού σε αυθαίρετο σύστημα, ενώ αντίθετα σε 

περίπτωση του φωτοτριγωνισμού σε δεδομένο σύστημα ως άγνωστοι εισέρχονται 

όλοι οι εξωτερικοί προσανατολισμοί των εικόνων. Σε κάθε περίπτωση εισάγονται ως 

άγνωστοι και οι συντεταγμένες (Χα,Υα,Ζα) των σημείων σύνδεσης στο σύστημα του 

χώρου. Οι δύο εξισώσεις παρατήρησης που προκύπτουν από κάθε εικονοσημείο δεν 

είναι γραμμικές ως προς τους αγνώστους και χρειάζονται γραμμικοποίηση ως προς 

τους αγνώστους σύμφωνα με το ανάπτυγμα Taylor 1ου βαθμού με χρήση κατάλλη-

λων αρχικών τιμών. Για την ειδικότερη περίπτωση συνόρθωσης δέσμης πανοραμά-

των της Google Street View με γνωστές στροφές βλ. και (Μπούσιας-Αλεξάκης, 2015). 

6.10.1 Συνόρθωση κατά δέσμες σε μεικτά δεδομένα 

Η συνόρθωση κατά δέσμες αποτελεί μια ιδιαίτερα ευέλικτη μέθοδο φωτοτρι-

γωνισμού. Τοιουτοτρόπως είναι δυνατή η ίδρυση ενός φωτογραμμετρικού δικτύου 

με μεικτά δεδομένα εικόνων (Schneider, et al., 2005), δηλαδή συμβατικές εικόνες, 

βαθμονομημένες ή και μη, μαζί με πανοράματα. Ο τρόπος επίλυσης του συγκεκριμε-

νου συστήματος δεν αλλάζει δραματικά σε σχέση με την τυπική μέθοδο των δεσμών. 

Τα σημεία που προέρχονται από πανοράματα χρησιμοποιούν ως εξισώσεις παρατη-
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ρησης αυτές που περιγράφηκαν στην αμέσως προηγούμενη ενότητα, ενώ οι εικόνες 

συμβατικής κεντρικής προβολής χρησιμοποιούν ως εξισώσεις εκείνες της κλασικής 

συνόρθωσης κατά δέσμες. Η επίλυση του συστήματος προκύπτει κατά τα γνωστά με 

χρήση της Μ.Ε.Τ. για την περίπτωση των μη γραμμικών σχέσεων με ανάγκη κατάλ-

ληλων αρχικών τιμών για τους αγνώστους της συνόρθωσης.  

Άξιο αναφοράς είναι ότι η εισαγωγή πανοραμικών δεδομένων σε ένα σύστη-

μα συνόρθωσης κατά δέσμες εικόνων κεντρικής προβολης δεν καταργεί τη δυνατό-

τητα αυτοβαθμονόμησης των εικόνων συμβατικής κεντρικής προβολής.  
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7 Προσεγγιστική λύση σχετικού προσανατολισμού 

Στη σύγχρονη φωτογραμμετρία, όπου οι αυτοματισμοί και ταυτόχρονα οι επίγειες λή-

ψεις χωρίς τυποποιημένο προγραμματισμό «πτήσης» γίνονται ολοένα και πιο συνήθεις, η ανά-

γκη για αξιόπιστες αρχικές τιμές για τα στοιχεία του σχετικού προσανατολισμού, και κατ’ επέ-

κταση του φωτοτριγωνισμού, είναι πιο επιτακτική από ποτέ. Οι πανοραμικές λήψεις δεν αποτε-

λούν εξαίρεση, καθώς εντάσσονται στο ευρύ πεδίο τόσο της φωτογραμμετρίας μικρών αποστά-

σεων (close-range photogrammetry) όσο και της φωτογραμμετρίας “μεγάλων βάσεων” (wide-

baseline). Στο παρόν κεφάλαιο, αρχικά θεμελιώνεται το πρόβλημα της ανάγκης για αξιόπιστες 

αρχικές τιμές. Κατόπιν γίνεται αναφορά στον Επιπολικό Πίνακα (Fundamental Matrix) F, ο ο-

ποίος χρησιμοποιείται εκτενέστατα στην γεωμετρική όραση υπολογιστών, και στον Δεσμευμένο 

Επιπολικό Πίνακα E (Essential Matrix), ο οποίος και ταιριάζει στο γεωμετρικό μοντέλο των 

πανοραμικών λήψεων. Τέλος, παρουσιάζεται εκτενώς και ένας αλγόριθμος προσδιορισμού προ-

σεγγιστικών τιμών μέσω του Δεσμευμένου Επιπολικού Πίνακα και απλών ομολογιών σημείων. 

Πρόβλημα αρχικών τιμών στον σχετικό προσανατολισμό 

Όπως αναφέρθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο, η επίλυση του σχετικού προ-

σανατολισμού, και γενικότερα του φωτοτριγωνισμού, στη Φωτογραμμετρία εμπλέκει 

σχέσεις μη γραμμικές ως προς τις σχετικές στροφές και μεταθέσεις των εικόνων. Η μη 

γραμμικότητα των σχέσεων δημιουργεί την ανάγκη εύρεσης προσεγγιστικών αρχι-

κών τιμών για τους αγνώστους του σχετικού προσανατολισμού προκειμένου η επίλυ-

ση του συστήματος να συγκλίνει σε σωστή λύση. Η απάντηση στο πρόβλημα αυτό δί-

νεται με την κατ’ αρχάς επίλυση του συστήματος με χρήση γραμμικών σχέσεων για 

την εξαγωγή αρχικών τιμών, οι οποίες εν συνεχεία χρησιμοποιούνται για την επίλυ-

ση των μη γραμμικών σχέσεων. Το ζήτημα αυτό των αρχικών τιμών στη κλασική ε-

ναέρια Φωτογραμμετρία αντιμετωπίζεται εύκολα λόγω του προγραμματισμού πτή-

σης και της σχεδόν ευθείας και χωρίς μεταβολές κλίσης πορείας του αεροσκάφους, ό-
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μως στην επίγεια φωτογραμμετρία, όπου εν γένει εντάσσονται και οι πανοραμικές 

εικόνες, αντιπροσωπεύει ένα σοβαρό υπαρκτό πρόβλημα, το οποίο καθιστά μονό-

δρομο την εξασφάλιση αξιόπιστων αρχικών τιμών μέσω γραμμικών σχέσεων. 

Επιπολικός Πίνακας 

Στο προηγούμενο κεφάλαιο αναλύθηκε η έννοια της επιπολικής γεωμετρίας 

και, δεδομένης αυτής της επιπολικής γεωμετρίας μεταξύ δύο εικόνων, η απευθείας 

εύρεση σε μια εικόνα της επιπολικής ευθείας που αντιστοιχεί σε σημείο της άλλης ει-

κόνας. Όπως είναι φανερό, υπάρχει αντιστοιχία σημείου με ευθεία μεταξύ των δύο 

εικόνων (Πέτσα, 2000). Σύμφωνα με τη θεωρία της προβολικής γεωμετρίας, η σχέση 

αυτή αποτελεί μια μη αντιστρέψιμη ετερογραφία μεταξύ δύο 2D προβολικών χώρων 

(P2), δηλαδή των δύο εικόνων (Zisserman, et al., 2005) (Καλησπεράκης, 2010). Η ετε-

ρογραφία αυτή περιγράφει, σε επίπεδο προβολικότητας, την επιπολική γεωμετρία 

του στερεοζεύγους, και υπάρχει μετασχηματισμός F3x3 : P2P2 τέτοιος ώστε: 

𝒙𝒍
𝑇 ∗ 𝑭𝟑𝒙𝟑 ∗ 𝒙𝒓 = 0  (7.1) 

όπου xl, xr ζεύγος ομολόγων σημείων, σε ομογενείς συντεταγμένες, στις δύο εικόνες. 

Ο πίνακας F, διατάσεων 33 και βαθμού 2, ονομάζεται στη βιβλιογραφία της 

όρασης υπολογιστών Επιπολικός Πίνακας (Fundamental Matrix) (Zisserman, et al., 

2005), (Cyganek et al., 2009). Σε ομογενείς συντεταγμένες η επιπολική ευθεία που αν-

τιστοιχεί στο σημείο xl είναι: 

𝜀𝜋𝜄𝜋𝜊𝜆𝜄𝜅ή 𝜀𝜐𝜃𝜀ί𝛼 𝑬𝒑(𝒙𝒍) = 𝒍 = 𝑭 ∗ 𝒙𝒓 (7.2) 

O Επιπολικός Πίνακας αποτελεί ένα προβολικό στοιχείο. Συνεπώς για τον υ-

πολογισμό του δεν χρειάζεται η γνώση των εσωτερικών προσανατολισμών των δύο 
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εικόνων, σε αντίθεση με την κλασική περίπτωση αποκατάστασης του σχετικού προ-

σανατολισμού.  

Επιπροσθέτως, ο Επιπολικός Πίνακας παρουσιάζει και τις εξής ιδιότητες: 

 Αν F ο Επιπολικός Πίνακας δύο εικόνων (Ρ και Ρ), τότε ο Επιπολικός 

Πίνακας για το ζεύγος (Ρ,Ρ) θα είναι ο FT. 

 Οι πόλοι του στερεοζεύγους μπορούν να υπολογισθούν (σε ομογενείς 

εικονοσυντεταγμένες) απευθείας από τον F. Για κάθε σημείο xL η επιπο-

λική ευθεία 𝒍𝑹 = 𝑭 ∗ 𝒙𝑳 περιλαμβάνει τον πόλο 𝒆𝑹. ‘Ετσι, το 𝒆𝑹 ικανο-

ποιεί τη συνθήκη (𝒆𝑹
𝑻 ∗ 𝑭) ∗ 𝒙 = 𝟎 ∀ 𝒙 ≠ 𝒆𝑳. Συνεπώς, εφόσον 𝒆𝑹

𝑻 ∗ 𝑭 = 𝟎, 

το 𝒆𝑹 αποτελεί το αριστερό μηδενικό διάνυσμα (left null-vector) του F, 

που υπολογίζεται εύκολα με χρήση της SVD. 

Για τον προσδιορισμό του F γίνεται συνήθως η χρήση του αλγορίθμου των 8 σημείων 

(8-point algorithm) [ο αλγόριθμος δεν εξηγείται λεπτομερέστερα εδώ καθώς βρίσκε-

ται εκτός του πεδίου της παρούσας εργασίας]. Συνοπτικά, ο αλγόριθμος αυτός κάνει 

χρήση 8 ομόλογων σημείων στις δύο εικόνες και προσδιορίζει τον Επιπολικό Πίνακα 

σε συνδυασμό με μια μέθοδο εύρωστης εκτίμησης (robust estimation), όπως ο αλγό-

ριθμος RAN.S.A.C. 

Δεσμευμένος Επιπολικός Πίνακας - Εφαρμογή σε πανοραμικές εικόνες 

Όπως προαναφέρθηκε, ο Επιπολικός Πίνακας αποτελεί ένα προβολικό στοι-

χείο, γεγονός από το οποίο προκύπτει ότι δεν είναι δυνατή η εξαγωγή των στοιχείων 

του σχετικού προσανατολισμού (σχετικό διάνυσμα βάσης b, πίνακας στροφής R) αν 

είναι άγνωστος ο εσωτερικός προσανατολισμός των εικόνων. Σε περίπτωση όπου ο 

εσωτερικός προσανατολισμός των εικόνων είναι γνωστός δεν χρειάζεται ο προσδιο-

ρισμός του Επιπολικού Πίνακα, αρκεί ο προσδιορισμός του Δεσμευμένου Επιπολι-
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κού Πίνακα E. 

Ο Δεσμευμένος Επιπολικός Πίνακας (Essential Matrix) αποτελεί, ουσιαστικά,  

μια ειδική περίπτωση του Επιπολικού Πίνακα. Πρόκειται επίσης για έναν πίνακα 

διατάσεων 33, ο οποίος περιγράφει την 3D επιπολική γεωμετρία του στερεοζεύγους 

σε επίπεδο διευθύνσεων του χώρου, όπως αυτές προκύπτουν από τις αναπλασμένες, 

μέσω εσωτερικού προσανατολισμού, δέσμες ακτίνων. Ο E μπορεί να αναλυθεί ως το 

εξωτερικό γινόμενο των στοιχείων του σχετικού προσανατολισμού ως εξής: 

𝑬 = 𝑹 × 𝒃 = [𝒃]𝒙𝑹  (7.3) 

Για τον E ισχύει η ίδια συνθήκη όπως και για τον F σε επίπεδο διευθύνσεων 

στο χώρο στο σύστημα της εκάστοτε εικόνας: 

𝒚𝑳
𝑻 ∗ 𝑬 ∗ 𝒚𝑹 = 𝟎  (7.4) 

όπου 𝒚𝑳
𝑻, 𝒚𝑹 οι διευθύνσεις στο σύστημα της εικόνας (x, y, z) οι οποίες αντιστοιχούν στα 

ομόλογα σημεία 𝒙𝑳, 𝒙𝑹, του αντίστοιχου συστήματος εικονοσυντεταγμένων στις δύο εικόνες 
έπειτα από την αποκατάσταση του εσωτερικού προσανατολισμού. 

Όπως είναι προφανές, υπάρχει σχέση μεταξύ του Δεσμευμένου Επιπολικού 

Πίνακα και του Επιπολικού Πίνακα, η οποία περιγράφεται από την εξής σχέση: 

𝒙𝑳
𝑻 ∗ 𝑭 ∗ 𝒙𝑹 = 𝟎 ⇔ (𝑲𝑳

−𝟏 ∗ 𝒙𝑳)
𝑻

∗ 𝑬 ∗ (𝑲𝑹
−𝟏 ∗ 𝒙𝑹) = 𝟎 ⟺ 𝒙𝑳

𝑻 ∗ 𝑲𝑳
−𝑻 ∗ 𝑬 ∗ 𝑲𝑹

−𝟏 ∗

𝒙𝑹 = 𝟎 ⟺ 𝑬 = 𝑲𝑳 ∗ 𝑭 ∗ 𝑲𝑹  (7.5) 

όπου 𝑲𝑳, 𝑲𝑹 οι πίνακες μηχανής για την αριστερή (L) και τη δεξιά (R) εικόνα, αντίστοιχα. 

Ο Δεσμευμένος Επιπολικός Πίνακας δεν αποτελεί προβολικό στοιχείο, αντιθέ-

τως εμπεριέχει στοιχεία Ευκλείδιας Γεωμετρίας και χαρακτηρίζεται από αβεβαιότητα 

κλίμακας, όπως άλλωστε και το γεωμετρικό μοντέλο του σχετικού προσανατολισμού. 
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Το μαθηματικό μοντέλο που χρησιμοποιεί ο Δεσμευμένος Επιπολικός Πίνακας είναι 

αυτό της συνθήκης συνεπιπεδότητας. 

Υπολογισμός Δεσμευμένου Επιπολικού Πίνακα και σχετικού 

προσανατολισμού από ομολογίες σημείων 

Ο Δεσμευμένος Επιπολικός Πίνακας αποτελεί μια γραμμική μέθοδο προσδιο-

ρισμού αρχικών τιμών για τη διαδικασία αποκατάστασης του σχετικού προσανατο-

λισμού ενός στερεοζεύγους και, γενικότερα, του φωτοτριγωνισμού. Έτσι, ειδικά στην 

πανοραμική φωτογραμμετρία αλλά και στον κλάδο της φωτογραμμετρίας μικρών α-

ποστάσεων γενικότερα, είναι πολύ σημαντική η κατάλληλη αξιοποίησή του (Αδάμ, 

2011), (Μπούρου, 2015). 

 Εκτίμηση Δεσμευμένου Επιπολικού Πίνακα 

Για τον υπολογισμό του Δεσμευμένου Επιπολικού Πίνακα υπάρχουν αρκετοί 

αλγόριθμοι, γραμμικοί και μη. Παρακάτω αναλύεται μια παραλλαγή του γραμμι-

κού αλγορίθμου των 8 σημείων (8-point algorithm) του Επιπολικού Πίνακα, η ο-

ποία είναι και η πιο συνήθης για τον προσδιορισμό του Δεσμευμένου Επιπολικού 

Πίνακα. 

Ο Δεσμευμένος Επιπολικός Πίνακας έχει 9 στοιχεία, όμως λόγω της αβεβαιό-

τητας κλίμακας μόνο 8 αγνώστους και μόλις 5 βαθμούς ελευθερίας, οι οποίοι προκύ-

πτουν από τη γεωμετρική φύση του σχετικού προσανατολισμού (2 βαθμοί ελευθερίας 

για τη διεύθυνση της βάσης και 3 βαθμοί ελευθερίας για τις 3 σχετικές στροφές των 

εικόνων). 

Ο Δεσμευμένος Επιπολικός Πίνακας προσδιορίζεται ως εξής: 
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Έστω 𝑬 = [

𝒆𝟏 𝒆𝟐 𝒆𝟑

𝒆𝟒 𝒆𝟓 𝒆𝟔

𝒆𝟕 𝒆𝟖 𝒆𝟗

] (7.6) 

Η συνθήκη που πρέπει να τηρείται από όλες τις ομόλογες ακτίνες (διευθύν-

σεις) είναι η εξής: 𝒙𝑳
𝑻 ∗ 𝑬 ∗ 𝒙𝑹 = 𝟎   (𝟏).  

Εκτελώντας τις πράξεις στην (1) έχει κανείς ότι 𝜜 ∗ 𝜺 = 𝟎 (2), όπου 

 𝜺 =

[
 
 
 
 
 
 
 
 
𝒆𝟏

𝒆𝟐

𝒆𝟑

𝒆𝟒

𝒆𝟓

𝒆𝟔

𝒆𝟕

𝒆𝟖

𝒆𝟗]
 
 
 
 
 
 
 
 

 (7.7) 

 

Το (2) αποτελεί ένα σύστημα γραμμικών εξισώσεων, με Α τον πίνακα σχεδια-

σμού και ε το διάνυσμα των αγνώστων. Κάθε ομολογία προσθέτει στο σύστημα 1 εξί-

σωση παρατήρησης λόγω της συνθήκης συνεπιπεδότητας. Με τη χρήση 8 ομόλογων 

σημείων ο πίνακας Α έχει διαστάσεις 89, και η λύση του συστήματος, με την επιβε-

βλημένη αβεβαιότητα κλίμακας, δίνεται ως ο δεξιός μηδενικός χώρος (right null-spa-

ce) του πίνακα Α. Υπάρχουν αρκετοί τρόποι για να υπολογισθεί ο δεξιός μηδενικός 

χώρος ενός πίνακα. Επισημαίνεται ότι στον ψευδοκώδικα στο Παράρτημα χρησιμο-

ποιείται για τον υπολογισμό του η μέθοδος SVD (Singular Value Decomposition – Α-

ναλυση Ιδιαζουσών Τιμών). 

Από τη λύση του συστήματος προσδιορίζεται απευθείας το διάνυσμα των α-

γνώστων ε, και κατά συνέπεια μια προσέγγιση του Δεσμευμένου Επιπολικού Πίνακα. 
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Ο Δεσμευμένος Επιπολικός Πίνακας που προκύπτει δεν ταυτίζεται με τον πραγματι-

κό Δεσμευμένο Επιπολικό Πίνακα του στερεοζεύγους διότι αυτός πρέπει να έχει 5 

βαθμούς ελευθερίας. Για το λόγο αυτό επιβάλλονται κατάλληλες δεσμεύσεις με χρή-

ση της SVD και της ιδιότητας του Δεσμευμένου Επιπολικού Πίνακα ότι οι ιδιάζουσες 

τιμές του πρέπει να είναι [1,1,0]: 

[𝑼, 𝑺, 𝑽] = 𝑺𝑽𝑫(𝑬′) , 

𝑬 = 𝑼 ∗
𝟏 𝟎 𝟎
𝟎 𝟏 𝟎
𝟎 𝟎 𝟎

∗ 𝑽  (7.8) 

όπου Ε ο Δεσμευμένος Επιπολικός Πίνακας που υπολογίσθηκε και Ε ο Δεσμευμένος 

Επιπολικός Πίνακας που προκύπτει μετά από την επιβολή των δεσμεύσεων. Εάν η 

ορίζουσα του Δεσμευμένου Επιπολικού Πίνακα που προκύπτει είναι αρνητική, τότε 

ο πραγματικός Δεσμευμένος Επιπολικός Πίνακας είναι ο αντίθετος του. 

 Εξαγωγή στοιχείων Σχετικού προσανατολισμού από τον Επιπολικό Πίνακα 

Αφού υπολογισθεί ο Δεσμευμένος Επιπολικός Πίνακας για ένα ζεύγος εικό-

νων, είναι πλέον δυνατή η εξαγωγή από αυτόν των στοιχείων του σχετικού προσα-

νατολισμού. Γενικά, ένας Δεσμευμένος Επιπολικός Πίνακας δίνει 4 λύσεις του σχετι-

κού προσανατολισμού. Από αυτές μόνο μια όμως είναι η σωστή και εξάγεται ως εξής. 

Έστω [U,S,V] η SVD του ΕΜ και 𝑾 =
𝟎 −𝟏 𝟎
𝟏 𝟎 𝟎
𝟎 𝟎 𝟏

 (7.9) 

Οι 4 λύσεις προκύπτουν ως το σύνολο των συνδυασμών δύο πιθανών πινάκων στρο-

φής και δύο πιθανών διανυσμάτων της βάσης. Οι δύο πίνακες στροφής και τα δύο 

διανύσματα της βάσης προκύπτουν ως εξής: 
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𝑹𝟏 = 𝑼 ∗ 𝑾−𝟏 ∗ 𝑽𝑻     

𝑹𝟐 = 𝑼 ∗ 𝑾 ∗ 𝑽𝑻     

𝒃𝟏 = 𝑽 ∗ 𝑾 ∗ 𝑺 ∗ 𝑽𝑻     

𝒃𝟐 = 𝑽 ∗ 𝑾−𝟏 ∗ 𝑺 ∗ 𝑽𝑻  (7.10) 

Για την εξαγωγή του σωστού συνδυασμού των στοιχείων του σχετικού προσανατολι-

σμού προσδιορίζονται με εμπροσθοτομία από ένα τυχαίο ζεύγος ομολόγων (από τα 

8) οι συντεταγμένες στερεομοντέλου του σημείου. Ως σωστή λύση θεωρείται αυτή για 

την οποία το σημείο ορίσθηκε από τις «σωστές» ημιευθείες, όπως αυτές προκύπτουν 

από την κατεύθυνση (διεύθυνση και φορά) που έχουν οι ομόλογες ακτίνες στα τρισ-

διάστατα Σ.Α. των δύο εικόνων. 
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8 Συνταύτιση Εικόνων 

Στο εισαγωγικό κεφάλαιο περί ψηφιακής επεξεργασίας εικόνας έγινε αναφορά στο πώς 

είναι δυνατόν να εντοπιστούν χαρακτηριστικά ενδιαφέροντος (corner points, edges, blobs). Η 

δυνατότητα αυτή αυτόματου εντοπισμού χαρακτηριστικών, και ιδιαίτερα σημείων, 

ενδιαφέροντος σε μια εικόνα αποτελεί τον πυλώνα των αυτοματισμών στη Φωτο-

γραμμετρία. Ο αυτόματος φωτοτριγωνισμός χωρίς τη διαμεσολάβηση του χρήστη και η εν 

συνεχεία αυτόματη τρισδιάστατη ανακατασκευή του απεικονιζόμενου χώρου από μπλοκ εικό-

νων συνιστούν δύο εκ των κυριότερων εφαρμογών της αυτόματης εύρεσης σημείων ενδιαφέ-

ροντος στην εικόνα.  

Στη συνέχεια του κεφαλαίου γίνεται μια γενική παρουσίαση του τρόπου περιγραφής 

των σημείων ενδιαφέροντος σε μια εικόνα, είτε συμβατική είτε πανοραμική. Έπειτα αναπτύσσε-

ται η γενικότερη φιλοσοφία με την οποία γίνεται η κατ’ αρχάς συνταύτιση των περιγραφέων 

των σημείων ενδιαφέροντος, ενώ αναλύεται πλήρως και η γεωμετρική συνταύτιση των ση-

μείων με χρήση «εύρωστης» εκτίμησης (robust estimation). 

Περιγραφείς 

Κατά τη διαδικασία ανίχνευσης σημείων ενδιαφέροντος σε μια εικόνα η κύ-

ρια πληροφορία που αποκτάται για αυτά τα σημεία είναι οι εικονοσυντεταγμένες 

τους. Οι εικονοσυντεταγμένες των σημείων όμως δεν είναι δυνατό να περιγράψουν 

το σημείο και τη «γειτονιά» του ή/και όποια άλλα πρόσθετα χαρακτηριστικά που 

πιθανώς έχει. Για το λόγο αυτό δημιουργείται μια δομή δεδομένων, η οποία εμπερι-

έχει ολόκληρη την προαναφερθείσα πρόσθετη πληροφορία για το σημείο. Η δομή 

αυτή έχει καθιερωθεί να αποκαλείται σημειακός περιγραφέας (point descriptor). 

Η μορφή του περιγραφέα δεν είναι τυποποιημένη, αλλά αλλάζει κατά περί-

πτωση. Για την ακρίβεια, συνηθίζεται να χρησιμοποιείται ένας σημειακός ανιχνευ-
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τής (point detector) παράλληλα με έναν σημειακό περιγραφέα. Ο συνδυασμός αυ-

τός ονομάζεται σημειακός τελεστής (point operator) και στόχος του είναι η εξαγωγή 

σημείων ενδιαφέροντος από μια εικόνα συνοδευόμενα από τον περιγραφέα τους. 

Συνεπώς, ο κάθε τελεστής χρησιμοποιεί τον δικό του περιγραφέα για τα σημεία εν-

διαφέροντος που εξάγει.  

Αν και μπορεί να υπάρξουν αμέτρητοι πιθανοί περιγραφείς σημείων, η μεγά-

λη πλειονότητά τους κατανέμεται σε δύο μεγάλες κατηγορίες, τους τοπικούς περι-

γραφείς και τους μη τοπικούς περιγραφείς (von Hundelshausen, et al., 2012). Η 

διαφορά μεταξύ των δύο έγκειται στο κατά πόσον η επιπλέον πληροφορία που εμπε-

ριέχουν αφορά τη «γειτονιά» του σημείου ή κάποια μεγαλύτερα τμήματα της εικό-

νας. Χαρακτηριστικά παραδείγματα τοπικών περιγραφέων είναι αυτοί που χρησιμο-

ποιούνται στους σημειακούς τελεστές S.I.F.T. (Lowe, 2004), S.U.R.F. (Bay, et al., 2008), 

ORB (Rublee, et al., 2011), ενώ χαρακτηριστικό παράδειγμα μη τοπικού περιγραφέα 

είναι τα d-tokens που χρησιμοποιεί ο τελεστής D-Nets (von Hundelshausen, et al., 

2012). 

Στη συνέχεια της ενότητας θα γίνει συνοπτική ανάλυση των περιγραφέων που 

χρησιμοποιούν οι S.I.F.T. και D-Nets, ως δύο σημειακοί τελεστές χαρακτηριστικοί 

της κατηγορίας στην οποία ανήκουν (τοπικός και μη τοπικός, αντίστοιχα). Ο S.I.F.T., 

όπως και ο D-Νets, πέραν της κλασικής υλοποίησής τους για συμβατικές εικόνες, έ-

χουν εμφανιστεί και σε παραλλαγές για σφαιρικά πανοράματα (Cruz-Mota, et al., 

2012), (Tong, et al., 2014).   

 Επίπεδοι περιγραφείς 

Όπως προαναφέρθηκε, στην ενότητα αυτή και την επόμενη (8.1.2) θα αναλυ-

θούν οι περιγραφείς του S.I.F.T. και του D-Nets για την συμβατική και τη σφαιρική 

τους εκδοχή. Ο S.I.F.T., ως σημειακός τελεστής, αναζητεί σημεία ενδιαφέροντος στον 
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χώρο κλίμακας της εικόνα (scale space - DoG). Τα σημεία που εξάγει τα περιγράφει με 

έναν περιγραφέα που, πέραν των εικονοσυντεταγμένων, περιλαμβάνει και τις εξής 

πληροφορίες: 

 επίπεδο της πυραμίδας εικόνων όπου εντοπίστηκε το σημείο (κλίμακα) 

 διεύθυνση της κλίσης σε παράθυρο περί το σημείο στην κατάλληλη ει-

κόνα της πυραμίδας εικόνων. 

Παρατηρείται πως και τα δύο αυτά χαρακτηριστικά που περιλαμβάνονται 

στον (πρωτότυπο) περιγραφέα του S.I.F.T. αφορούν τη “γειτονιά” του σημείου, δι-

καιώνοντας το χαρακτηρισμό του εν λόγω περιγραφέα ως τοπικού. Στο σημείο αυτό 

αξίζει να σημειωθεί ότι έχουν προταθεί στη διεθνή βιβλιογραφία διάφορες παραλλα-

γές του πρωτότυπου περιγραφέα του S.I.F.T., όπως ο περιγραφέας DAISY (Li, 2014). 

Εντελώς διαφορετική μορφή έχει ο περιγραφέας που χρησιμοποιείται από τον 

σημειακό τελεστή D-Nets. Ο τελεστής αυτός εξάγει σημεία ενδιαφέροντος στην εικόνα 

με τον εξαγωγέα F.A.S.T. (Rosten, et al., 2006), ωστόσο η χρήση άλλου εξαγωγέα ση-

μείων αντί του F.A.S.T. δεν επηρεάζει την αποδοτικότητά του. Τα σημεία αυτά εν συ-

νεχεία περιγράφονται από τον περιγραφέα του D-Nets. Ο περιγραφέας αυτός, ως μη 

τοπικός, παρουσιάζει την εξής ιδιομορφία: ο κάθε περιγραφέας που δημιουργείται 

δεν αναφέρεται σε ένα σημείο, αλλά στη σχέση των σημείων ανά δύο. Ειδικότερα, 

για κάθε ζεύγος σημείων ενδιαφέροντος υπολογίζεται μια λωρίδα μεταβλητού πά-

χους (εξαρτώμενου από την απόσταση των δύο σημείων στην εικόνα) ανάμεσα στα 

δύο σημεία. Για συγκεκριμένο ποσοστιαίο εύρος της λωρίδας, αυτή χωρίζεται σε ένα 

πλήθος τμημάτων (chunks). Για το κάθε τμήμα υπολογίζεται η μέση τιμή του γκρίζου 

και στη συνέχεια το σύνολο των τιμών αυτών, έπειτα από κατάλληλη διαβάθμιση, 

συνδυάζεται, και τελικά δημιουργείται ένας ακέραιος αριθμός (d-token). Ο ακέραιος 

αυτός αποτελεί τον περιγραφέα του D-Nets. Να σημειωθεί επίσης ότι ο περιγραφέας 
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του D-Nets εμπεριέχει την έννοια της «κατευθυντικότητας», δηλαδή για κάθε ζεύγος 

σημείων (έστω Α, Β) υπάρχουν δύο διαφορετικοί περιγραφείς, ένας από το Α στο Β 

και ένας από το Β στο Α. 

Από τα παραπάνω γίνεται εμφανής η διαφορετική προσέγγιση στην περι-

γραφή σημείων ανάμεσα σε τοπικούς και μη τοπικούς περιγραφείς. Η διαδικασία 

περιγραφής των σημείων αλλάζει ανάλογα τον σημειακό τελεστή, όμως η φιλοσοφία 

περιγραφής των σημείων είναι σχεδόν σε κάθε περίπτωση παρόμοια είτε με αυτή του 

S.I.F.T. (τοπικοί περιγραφείς) είτε με εκείνη του D-Nets (μη τοπικοί περιγραφείς). 

 

 Σφαιρικοί περιγραφείς 

Η περίπτωση των σημειακών τελεστών στα πανοράματα αποτελεί, τις περισ-

σότερες φορές, μια τροποποίηση των αλγορίθμων για συμβατικές εικόνες, έτσι ώστε 

να λαμβάνεται υπόψη η σφαιρική γεωμετρία μιας πανοραμικής λήψης. Οι παραλ-

λαγές του S.I.F.T. και του D-Nets για τα πανοράματα δεν αποτελούν εξαίρεση του 

κανόνα αυτού. Οι σημειακοί τελεστές μπορεί να εμφανίζουν μερικές διαφορές στον 

τρόπο εξαγωγής σημείων ενδιαφέροντος από τα πανοράματα, όμως η κύρια διαφο-

ρά των κλασικών με τους πανοραμικούς σημειακούς τελεστές έγκειται στον τρόπο με 

τον οποίο περιγράφονται τα σημεία, δηλαδή στον περιγραφέα που χρησιμοποιεί ο 

εκάστοτε τελεστής. 

Στην περίπτωση του σφαιρικού S.I.F.T. οι πληροφορίες που αποθηκεύονται 

στον περιγραφέα (Εικ. 8-1) κάθε σημείου είναι οι εξής: 

 Οι σφαιρικές συντεταγμένες (φ,λ) του σημείου του πανοράματος 

 Οι σχετικές κλίσεις ενός παραθύρου σχετικά με τον προσανατολισμό (ψ) της κλί-

σης του κεντρικού σημείου στη σφαίρα. 
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 Το αντίστοιχο επίπεδο στην πυραμίδα πανοραμάτων του σφαιρικού S.I.F.T. 

 

Εικόνα 8-1 Σφαιρικός περιγραφέας S.I.F.T. 

Από τα παραπάνω συνάγεται ότι ο σφαιρικός περιγραφέας του S.I.F.T. αποτε-

λεί επέκταση του κλασικού περιγραφέα, βασισμένη στο μοντέλο της σφαίρας και την 

γεωμετρία της. Ο σφαιρικός αυτός περιγραφέας, όπως και ο συμβατικός ομόλογός 

του, είναι ένας τοπικός περιγραφέας καθώς η πληροφορία που περιλαμβάνει αφορά 

τη “γειτονιά” του εκάστοτε σημείου ενδιαφέροντος του πανοράματος. 

Παρόμοια περίπτωση αποτελεί και η σφαιρική παραλλαγή του (μη τοπικού) 

περιγραφέα του σημειακού τελεστή D-Nets. Η διαφορά της σφαιρικής παραλλαγής 

από τον συμβατικό περιγραφέα έγκειται στο πώς ορίζεται η λωρίδα μεταξύ των δύο 

εξεταζόμενων σημείων ενδιαφέροντος. Ως διαδρομή μεταξύ των δύο σημείων δεν θε-

ωρείται πλέον το ευθύγραμμο τμήμα που τα συνδέει (στην προβολή), αλλά η καμπύ-

λη εκείνη της προβολής που αντιστοιχεί στον μέγιστο κύκλο της σφαίρας που διέρχε-

ται από τα δύο εξεταζόμενα σημεία (Εικ. 8-2). 

Ο περιγραφέας του σφαιρικού D-Nets δεν παρουσιάζει άλλη διαφορά σε σχέ-

ση με τον συμβατικό περιγραφέα, αποτελώντας απλώς επέκτασή του ώστε να αντα-

ποκρίνεται στο σφαιρικό μοντέλο που διέπει τα πανοράματα. Τέλος, αξίζει να υπεν-

θυμιστεί ότι ο χαρακτηρισμός του περιγραφέα του D-Nets ως μη τοπικού συνεχίζει 
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να ισχύει και στην περίπτωση των πανοραμάτων. 

 

 

Εικόνα 8-2 Σφαιρικός περιγραφέας D-Nets 

Συνταύτιση Περιγραφέων Σημείων 

Η σπουδαιότητα των περιγραφέων σημείων οφείλεται στο γεγονός ότι καθι-

στούν δυνατή την κατ’ αρχήν συνταύτιση ομολόγων σημείων μεταξύ δύο επικαλυ-

πτόμενων εικόνων. Στη συνέχεια θα αναλυθεί η διαδικασία συνταύτισης των περι-

γραφέων δύο εικόνων με στόχο την παραγωγή υποψήφιων ομολογιών μεταξύ των 

δύο εικόνων. Έπειτα θα αναλυθεί ο τρόπος με τον οποίο προσδιορίζονται οι πιο αξι-

όπιστες ομολογίες με χρήση του αλγόριθμου RAN.S.A.C. 

 Συνταύτιση ομοειδών περιγραφέων 

Η συνταύτιση δύο περιγραφέων έγκειται στην συσχέτιση της πληροφορίας 
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που αυτοί περιλαμβάνουν για τα σημεία της εικόνας. Η διαδικασία συνταύτισης των 

περιγραφέων ενδέχεται να παρουσιάζει διαφορές ανάλογα με το αν πρόκειται για 

την περίπτωση μιας συμβατικής λήψης ή ενός πανοράματος. 

8.3.1 Συνταύτιση επίπεδων περιγραφέων 

Στην περίπτωση του S.I.F.T., για να συνταυτιστούν τα εξαχθέντα σημεία (key-

points) αξιοποιείται η πληροφορία που είναι αποθηκευμένη στον περιγραφέα τους. 

Χρησιμοποιείται συνήθως ένας αλγόριθμος εγγύτερου γείτονα, ο οποίος συνταυτίζει 

τους περιγραφείς πιθανοτικά βάσει ενός μέτρου ομοιότητας (Ευκλείδεια απόσταση 

στο χώρο των διανυσμάτων των περιγραφέων). Η χρήση πιθανοτικού αλγορίθμου 

γίνεται για λόγους ταχύτητας της συνταύτισης. Η ακριβής διαδικασία της συνταύτι-

σης περιγράφεται αναλυτικά στην αρχική δημοσίευση του S.I.F.T. (Lowe, 2004). 

Η περίπτωση του D-Nets διαφέρει αισθητά από εκείνη του S.I.F.T. Εν προκει-

μενω, η συνταύτιση πραγματοποιείται με αξιοποίηση αποκλειστικά της ακέραιας τι-

μής που περιλαμβάνεται στον περιγραφέα κάθε ζεύγους σημείων. Ειδικότερα, χρησι-

μοποιείται μια συνάρτηση κατακερματισμού (hashing), και ακολουθεί μια διαδικα-

σία φηφοφορίας (voting) προκειμένου να προκύψουν υποψήφιες ομολογίες μεταξύ 

των σημείων. Όπως και προηγουμένως, η ακριβής διαδικασία της συνταύτισης περι-

γράφεται αναλυτικά στην δημοσίευση του D-Nets (von Hundelshausen, et al., 2012). 

8.3.2 Συνταύτιση πανοραμικών περιγραφέων 

Στην περίπτωση των πανοραμικών εικόνων, η καθαυτό διαδικασία συνταύτι-

σης των σφαιρικών, πλέον, περιγραφέων των σημείων ενδιαφέροντος που έχουν εξα-

χθεί σε δύο ή περισσότερες εικόνες δεν παρουσιάζει ιδιαίτερες διαφορές. Αυτό συμ-

βαίνει διότι η σφαιρική γεωμετρία εμπεριέχεται πλήρως στον περιγραφέα, και η δια-

δικασία συνταύτισης των περιγραφέων δεν περιλαμβάνει το γεωμετρικό μοντέλο α-
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πό το οποίο προέκυψαν τα εκάστοτε δεδομένα. Έτσι, τόσο στην περίπτωση του σφαι-

ρικού S.I.F.T. όσο και εκείνη του σφαιρικού D-Nets χρησιμοποιούνται σχεδόν απα-

ράλλακτες οι δύο μέθοδοι συνταύτισης, αυτή του εγγύτερου γείτονα και εκείνη του 

κατακερμετισμού και ψηφοφορίας, αντίστοιχα. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η περίπτωση συνταύτισης περιγραφέων οι 

οποίοι έχουν προκύψει από μεικτά δεδομένα, δηλαδή από συμβατικές και πανορα-

μικές λήψεις. Στην περίπτωση αυτή, όπως αναφέρεται στη δημοσίευση του σφαιρι-

κού S.I.F.T., υπάρχει ανάγκη για μετατροπή των σφαιρικών περιγραφέων σε επίπε-

δους, και αντιστρόφως. Η διαδικασία αυτή βασίζεται στο γεωμετρικό μοντέλο των 

πανοραμάτων όσο και των τυπικών εικόνων, και αφορά μια χαρτογραφική προβολή 

από τη σφαίρα στο επίπεδο και αντιστρόφως. 

 Εύρωστη εκτίμηση ομολογιών 

Η κατ’ αρχήν εύρεση ομολογιών μεταξύ δύο εικόνων, διαδικασία που αναλύ-

θηκε παραπάνω, προσφέρει ένα σύνολο ομολογιών σημείων μεταξύ των δύο εικόνων 

το οποίο, συνήθως, έχει πολύ έντονο θόρυβο. Αυτό σημαίνει ότι ενδέχεται οι περισ-

σότερες από τις εξαχθείσες ομολογίες να αντιπροσωπεύουν όντως προβολικές ομολο-

γίες, ωστόσο να υπάρχουν και αρκετές ψευδείς ομολογίες. Αυτό συμβαίνει επειδή η 

διαδικασία της κατ’ αρχήν συνταύτισης των δύο εικόνων δεν λαμβάνει υπόψη την 

(θεωρούμενη ως γνωστή) επιπολική γεωμετρία των δύο εικόνων.  

Συνεπώς γίνεται εύκολα αντιληπτό πως υπάρχει ανάγκη να βρεθούν οι πρα-

γματικές ομολογίες μέσα στο σύνολο ομολογιών που προκύπτει από την κατ’ αρχήν 

συνταύτιση των δύο εικόνων. Προς τούτο απαιτείται η χρήση ενός γεωμετρικού μον-

τέλου, το οποίο θα πρέπει να προσαρμοστεί στα δεδομένα ώστε να προκύψουν οι α-

ληθείς ομολογίες. Το γεωμετρικό/μαθηματικό μοντέλο το οποίο προσαρμόζεται δεν 

είναι παρά αυτό του σχετικού προσανατολισμού των δύο εικόνων. Για λόγους όμως 
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ευκολίας, χάρη δηλαδή στις γραμμικές σχέσεις που το χαρακτηρίζουν, το μοντέλο 

του Επιπολικού Πίνακα ή του Δεσμευμένου Επιπολικού Πίνακα είναι εκείνα που εν 

τέλει προσαρμόζονται στα δεδομένα.  

Για την προσαρμογή του μοντέλου στα υπάρχοντα δεδομένα επιλέγεται μια 

μεθοδος εκτίμησης μοντέλων. Γενικά, η Μ.Ε.Τ. δεν είναι δυνατό να εφαρμοστεί για 

τον συγκεκριμένο σκοπό καθώς τα δεδομένα χαρακτηρίζονται από πολύ υψηλά επί-

πεδα θορύβου (χαμηλό “signal to noise ratio” - SNR). Για το λόγο αυτό θα πρέπει να 

χρησιμοποιηθεί μια μέθοδος «εύρωστης»11 (robust) εκτίμησης των παραμέτρων του 

μοντέλου, όπως ο αλγόριθμος RAN.S.A.C. (Fischler and Bolles, 1981). 

8.4.1 Η μέθοδος «εύρωστης» εκτίμησης RAN.S.A.C. 

Ο RAN.S.A.C. (RANdom Sampling And Consensus) αποτελεί μια επαναλη-

πτική στατιστική μέθοδο προσαρμογής μαθηματικών μοντέλων σε ένα σύνολο δε-

δομένων. Ο αλγόριθμος, για λόγους αποδοτικότητος και ταχύτητας, χρησιμοποιεί τη 

λογική της δειγματοληψίας. Κάθε δείγμα αποτελείται από τόσα σημεία όσες και οι 

καθοριστικές παράμετροι του μοντέλου (s). Αρχικά ο αλγόριθμος υπολογίζει τον 

αριθμό (Ν) δειγμάτων που απαιτούνται ώστε να υπάρξει τουλάχιστον 1 δείγμα το 

οποίο θα περιλαμβάνει μόνο (100%) σημεία μοντέλου (inliers) δεδομένης μιας πι-

θανότητας εμπιστοσύνης (p). Για τον υπολογισμό αυτού του αριθμού Ν συνεκτι-

μάται το πλήθος των παραμέτρων του μοντέλου (s) και το αναμενόμενο ποσοστό 

(ε) των σημείων θορύβου (outliers) στα δεδομένα. Τελικά το απαιτούμενο μέγεθος 

δείγματος Ν προκύπτει από την ακόλουθη σχέση: 

                                                 

11 «Εύρωστη» εκτίμηση – Robust Estimation: Μέθοδος εκτίμησης παραμέτρων ενός μαθηματι-
κού μοντέλου, το αποτέλεσμα της οποίας δεν επηρεάζεται σημαντικά από τον υφιστάμενο θόρυβο 
των δεδομένων. Διαδεδομένες μέθοδοι «εύρωστης εκτίμησης» αποτελούν ο RAN.S.A.C., o PRO.S.A.C 
και ο M-S.A.C. 
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𝑁 =
𝑙𝑜𝑔 (1 − 𝑝)

𝑙𝑜𝑔 (1 − (1 − (1 − 𝜀)𝑠))
               (𝟖. 𝟏) 

Απόδειξη της σχέσης: 

 1-ε = πιθανότητα ένα σημείο να ανήκει στο μοντέλο 

 (1-ε)s = πιθανότητα ένα δείγμα s παραμέτρων να περιλαμβάνει μόνο σημεία 

μοντέλου 

 1-(1-ε)s = πιθανότητα ένα δείγμα s παραμέτρων να περιλαμβάνει τουλάχιστον 

ένα χονδροειδές σφάλμα (outlier) 

 (1-(1-ε)s)Ν = p (99%) = πιθανότητα N δείγματα s παραμέτρων να περιλαμβά-

νουν τουλάχιστον ένα χονδροειδές σφάλμα σε κάποιο δείγμα 

 1-(1-(1-ε)s)Ν = 1 – p = πιθανότητα N δείγματα s παραμέτρων να περιλαμβάνουν 

τουλάχιστον ένα δείγμα με 100% σωστές ομολογίες (inliers) 

Συνεπώς, λογαριθμώντας έχει κανείς τη σχέση για το Ν. 

Έχοντας υπολογίσει τον αναγκαίο αριθμό δειγμάτων Ν, ο RAN.S.A.C. επιλέ-

γει μετά τυχαία για κάθε δείγμα τόσα σημεία από τα δεδομένα όσα και οι άγνωστες 

καθοριστικές παράμετροι. Έπειτα υπολογίζει για αυτά τα σημεία τις παραμέτρους 

του μοντέλου. Επόμενο βήμα είναι να καταμετρηθούν τα σημεία που εμπίπτουν, βά-

σει ενός κατωφλίου ανοχής, στο υπό εξέταση μοντέλο. Όσα σημεία «απέχουν» μαθη-

ματικώς (βάσει κάποιας προκαθορισμένης απόστασης – μέτρου) από το υπό εξέταση 

μοντέλο λιγότερο από το κατώφλι θεωρούνται σημεία του μοντέλου (Εικ. 8-3). 

Τέλος, αφού η διαδικασία αυτή επαναληφθεί και για τα Ν δείγματα, ως τελι-

κό μοντέλο επιλέγεται αυτό στο οποίο καταμετρήθηκαν τα περισσότερα σημεία 

μοντέλου (Εικ. 8-4). Ο RAN.S.A.C. αποτελεί μια αξιόπιστη επιλογή για την προσαρ-

μογή μοντέλων σε δεδομένα με ποσοστό θορύβου που προσεγγίζει ακόμα και το 50%. 
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Άξιο αναφοράς είναι ότι το αποτέλεσμα του RAN.S.A.C. δεν είναι το βέλτιστα προ-

σαρμοζόμενο μοντέλο αλλά το διάμεσο μοντέλο. Προκειμένου να υπολογιστεί το 

βέλτιστα προσαρμοζόμενο μοντέλο μπορεί να χρησιμοποιηθεί η Μ.Ε.Τ. στο σύνολο 

των δεδομένων που απομένουν μετά από την εφαρμογή του RAN.S.A.C., δηλαδή δε-

δομένων με πολύ χαμηλό πλέον θόρυβο. 

 

Εικόνα 8-3 Εύρος μοντέλου για ταξινόμηση ή όχι των σημείων στο μοντέλο 
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Εικόνα 8-4 Τυχαίες δοκιμές μοντέλων στα δεδομένα 

Ο RAN.S.A.C. δεν αποτελεί τη μοναδική μέθοδο εύρωστης εκτίμησης. Παραλ-

λαγές του είναι ο PRO.S.A.C. και ο M.-S.A.C., ενώ υπάρχουν και εντελώς διαφορετι-

κές μέθοδοι που βασίζονται στη Μεγιστοποίηση Ενέργειας / Ελαχιστοποίηση Κό-

στους κ.λπ. (Maronna, et al., 2006). 

8.4.2 Εφαρμογή του RAN.S.A.C. για εύρεση αληθών ομολογιών 

Όπως αναφέρθηκε ήδη, η διαδικασία εξαγωγής αληθών ομολογιών σημείων 

μεταξύ δύο εικόνων εμπεριέχει το στάδιο της εύρωστης εκτίμησης του μαθηματικού 

μοντέλου του Επιπολικού Πίνακα μέσω του αλγορίθμου RAN.S.A.C. Ο Επιπολικός 

Πίνακας έχει 8 βαθμούς ελευθερίας, συνεπώς ο RAN.S.A.C. δημιουργεί δείγματα των 

8 σημείων. Μέτρο σύγκρισης των σημείων με το μοντέλο είναι η απόσταση του υπο-

ψήφιου ομόλογου σημείου από την επιπολική ευθεία που προκύπτει από κάθε ση-

μείο των δεδομένων. Η παραπάνω μεθοδολογία αποτελεί καθημερινή πράξη στον 
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κλάδο των αυτοματισμών της Φωτογραμμετρίας και της Όρασης των Υπολογιστών. 

Στην περίπτωση των πανοραμικών δεδομένων, η περιγραφείσα μεθοδολογία 

μεταβάλλεται ελαφρώς. Πλέον, το υπό προσαρμογή μοντέλο είναι αυτό του Δεσμευ-

μενου Επιπολικού Πίνακα (λόγω μονοσήμαντα ορισμένου εσωτερικού προσανατο-

λισμού), ενώ το πλήθος των σημείων που απαιτούνται για να σχηματιστεί το δείγμα 

παραμένει στα 8 σημεία (λόγω των 8 γραμμικών καθοριστικών παραμέτρων του Δε-

σμευμένου Επιπολικού Πίνακα). Ως μέτρο σύγκρισης των σημείων με το μοντέλο 

λαμβάνεται πλέον η γωνιακή απόκλιση των ομόλογων διευθύνσεων από το να θεω-

ρηθούν συνεπίπεδες ή απλώς η γωνία των δύο (επιπολικών) επιπέδων που σχημα-

τιζονται από τη βάση και κάθε μια εκ των δύο ομόλογων ακτίνων. 

Είναι προφανές ότι από την διαδικασία αυτή προκύπτει μια πολύ καλή εκτί-

μηση (αρχικές τιμές) των παραμέτρων του σχετικού προσανατολισμού των δύο 

εικόνων. Οι αρχικές αυτές τιμές χρησιμοποιούνται αυτούσιες στην τελική συνόρ-

θωση (συνόρθωση κατά δέσμες), όπως έχει περιγραφεί και σε προηγούμνο κεφά-

λαιο της παρούσας εργασίας. 
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9 3D Ανακατασκευή 

Ο κύριος στόχος της φωτογραμμετρικής διαδικασίας αφορά, κατά κανόνα, την εξαγωγή 

της τρισδιάστατης γεωμετρικής πληροφορίας για την σκηνή, δηλαδή τον τρισδιάστατο φυσικό 

και δομημένο χώρο που απεικονίζεται σε ένα σύνολο εικόνων. Η διαδικασία ανάκτησης αυτής 

της τρισδιάστατης πληροφορίας ονομάζεται ανακατασκευή (reconstruction). Στη φωτογραμμε-

τρική πρακτική υπάρχουν διάφορες μέθοδοι ανακατασκευής όπως, για παράδειγμα, η υπό συν-

θήκες μονοεικονική ανακατασκευή μέσω αλληλοσυσχετιζόμενων φωτογραμμετρικών αναγω-

γών (Zisserman, et al., 2005). Αλλά, βέβαια, η πιο γενική και ως εκ τούτου ευρέως χρησιμο-

ποιούμενη είναι η τρισδιάστατη ανακατασκευή του χώρου από δύο ή περισσότερες επικαλυπτό-

μενες εικόνες (φωτογραμμετρική εμπροσθοτομία). 

Στο παρόν κεφάλαιο θα γίνει μια σύντομη ανασκόπηση του τρόπου ανακατασκευής της 

τρισδιάστατης γεωμετρίας του χώρου από δύο ή περισσότερες εικόνες, με έμφαση στις διαφορο-

ποιήσεις που παρουσιάζει η διαδικασία αυτή στην περίπτωση των πανοραμάτων. Παράλληλα, 

θα συζητηθούν ορισμένα προβλήματα στην ανακατασκευή που παρουσιάζονται στην περίπτωση 

των πανοραμικών εικόνων, οφειλόμενα στη σφαιρική γεωμετρία τους. 

Αναλυτικότερα, αρχικά θα παρουσιαστεί η διαδικασία της φωτογραμμετρικής εμπροσθο-

τομίας ως μεθόδου προσδιορισμού 3D σημείων του χώρου, και θα επισημανθούν οι ιδιαιτερότη-

τες εφαρμογής της σε πανοραμικά και μεικτά δεδομένα. Έπειτα, γίνεται αναφορά στα ζητήματα 

της αραιής και της πυκνής ανακατασκευής, και προβάλλεται η σπουδαιότητά τους στη φωτο-

γραμμετρική καθημερινότητα. Τέλος, γίνεται σύντομη αναφορά σε δύο (αντιτιθέμενα, υπό μια 

έννοια) ζητήματα που εγγενώς παρουσιάζουν οι πανοραμικές εικόνες, το πρόβλημα της μεγά-

λης βάσης και το πρόβλημα της μικρής βάσης. 
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Εμπροσθοτομία 

Η φωτογραμμετρική εμπροσθοτομία (στη συνέχεια απλώς “εμπροσθοτομία”) 

αποτελεί την βασική τεχνική προσδιορισμού τρισδιάστατων σημείων του χώρου από 

δύο προσανατολισμένες εικόνες (γνωστού εσωτερικού και εξωτερικού προσανατολι-

σμού). Η εμπροσθοτομία έχει ως βάση την συνθήκη συγγραμμικότητας, και ουσια-

στικά πρόκειται για το πρόβλημα εντοπισμού του σημείου τομής δύο ευθειών του 

χώρου, όπως αυτές προκύπτουν από ζεύγος ομολόγων σημείων σε δύο εικόνες (ομό-

λογες ακτίνες). Στην πραγματικότητα, όμως, κάτι τέτοιο δεν ευσταθεί απολύτως κα-

θώς, όπως αναφέρθηκε στο κεφάλαιο περί επιπολικής γεωμετρίας, λόγω εναπομει-

νάντων σφαλμάτων της συνόρθωσης η αλληλοτομία των ομόλογων ακτίνων στο χώ-

ρο δεν επιτυγχάνεται πραγματικά, άλλα προσεγγίζεται κατά τον ελαχιστοτετραγω-

νικά βέλτιστο τρόπο. Το γεγονός αυτό, εξεταζόμενο με αυστηρώς μαθηματικά κριτη-

ρια, καθιστά στη γενική περίπτωση τις δύο ομόλογες ακτίνες ασύμβατες στο χώρο. Ε-

πομένως το πρόβλημα της εμπροσθοτομίας αφορά την εύρεση του σημείου του χώ-

ρου το οποίο ισαπέχει από τις δύο ομόλογες ακτίνες και κείται επί ευθύγραμμου τμή-

ματος μεταξύ των δύο ακτίνων το οποίο αντιπροσωπεύει την ελάχιστη μεταξύ τους 

απόσταση. 

Η επίλυση του παραπάνω προβλήματος γίνεται, μαθηματικά, με την επίλυση 

ενός συστήματος εξισώσεων. Το ζητούμενο σημείο του τρισδιάστατου χώρου έχει 3 ά-

γνωστες καθοριστικές παραμέτρους (Χ, Υ, Ζ), ενώ βάσει της συνθήκης συγγραμμικό-

τητας από τα δύο ομόλογα σημεία στις δύο εικόνες προκύπτουν 4 εξισώσεις παρατή-

ρησης (2 σημεία x 2 εξισώσεις παρατήρησης). Συνεπώς, στην τυπική αυτή περίπτωση 

το προς επίλυση σύστημα έχει ένα βαθμό ελευθερίας, και η λύση προκύπτει μέσω ε-

λαχιστοτετραγωνικής συνόρθωσης με χρήση της μεθόδου των εξισώσεων παρατήρη-

σης (έμμεσες παρατηρήσεις). Οι εξισώσεις παρατήρησης για την περίπτωση των συμ-

βατικών εικόνων διαμορφώνονται βάσει της συνθήκης συγγραμμικότητας. 
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 Περίπτωση πανοραμάτων και μεικτών δεδομένων 

Η εμπροσθοτομία, όπως εύκολα συμπεραίνεται από τα προηγηθέντα, συνιστά 

μια καθαρά γεωμετρική διαδικασία που αφορά αποκλειστικά την σχετική γεωμετρία 

δύο ακτίνων προερχόμενων από δύο διαφορετικές κεντρικές προβολές (εικόνες). Υπ’ 

αυτή την έννοια, η γενική ιδέα της εμπροσθοτομίας δεν μεταβάλλεται στην περίπτω-

ση των πανοραμάτων. Η μοναδική διαφοροποίηση προκύπτει από τον τρόπο διατύ-

πωσης της συνθήκης συγγραμμικότητας στα πανοράματα (βλ. κεφάλαιο 5). Κατά συ-

νέπεια, για τα πανοράματα οι εξισώσεις παρατήρησης στο σύστημα συνόρθωσης της 

εμπροσθοτομίας διαμορφώνονται βάσει των εξισώσεων συγγραμμικότητας για πα-

νοραμικά δεδομένα (βλ. Κεφάλαιο 5). 

Η περίπτωση της εμπροσθοτομίας για μεικτά δεδομένα (συμβατικές εικόνες 

και πανοράματα), λόγω της ομοιότητας της διαδικασίας στις δύο περιπτώσεις, είναι 

αρκετά απλή. Ανάλογα με το είδος της απεικόνισης στο οποίο υπάγονται τα επιλεγό-

μενα σημεία χρησιμοποιούνται και οι αντίστοιχες εξισώσεις παρατήρησης, και ακο-

λουθεί κανονικά η επίλυση του συστήματος. 

 Πολλαπλή εμπροσθοτομία 

Στην περίπτωση όπου σημείο του χώρου απεικονίζεται σε τρεις ή και περισσό-

τερες εικόνες υπάρχει η δυνατότητα πολλαπλής εμπροσθοτομίας, κατά την οποία οι 

συντεταγμένες του σημείου στο χώρο προκύπτουν με χρήση όλων των διαθέσιμων ο-

μολογιών (ακτίνων). Η πολλαπλή εμπροσθοτομία στηρίζεται, επίσης, στη συνθήκη 

συγγραμμικότητας, το δε σύστημα εξισώσεών της διαφέρει από εκείνο της απλής πε-

ρίπτωσης μόνο κατά το ότι συμμετέχουν πλέον περισσότερες παρατηρήσεις. Ειδικό-

τερα, όπως και στην απλή περίπτωση κάθε εικονοσημείο εισάγει στο σύστημα δύο ε-

ξισώσεις παρατήρησης. Γενικά, όπου αυτή είναι δυνατή, η πολλαπλή εμπροσθοτομία 
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είναι προτιμότερη έναντι της απλής, αφού το σύστημα εξισώσεων έχει περισσότερους 

βαθμούς ελευθερίας και συνεπώς η λύση του, γενικά για παρατηρήσεις όμοιας ποιο-

τητας, είναι ισχυρότερη. Η πολλαπλή εμπροσθοτομία μπορεί επίσης να εφαρμοστεί 

σε συμβατικές όσο και πανοραμικές εικόνες ή οποιονδήποτε συνδυασμό τους.  

Αραιή και πυκνή ανακατασκευή 

Το τρισδιάστατο μοντέλο του χώρου είναι ένα από τα πλέον σημαντικά προϊ-

όντα (τελικό ή ενδιάμεσο) της Φωτογραμμετρίας. Το τρισδιάστατο μοντέλο δεν είναι 

παρά ένα (πυκνό) νέφος σημείων στο οποίο έχει εφαρμοστεί ένας τριγωνισμός, όπως 

ο τριγωνισμός Delauney (Delauney, 1943). Το νέφος σημείων προκύπτει από (αλλε-

πάλληλες ή ταυτόχρονες) εμπροσθοτομίες μεταξύ δύο ή περισσότερων εικόνων. Στις 

περισσότερες περιπτώσεις το τελικό νέφος σημείων προκύπτει σε δύο στάδια. Θα πα-

ρουσιαστούν για λόγους πληρότητας και συνέχειας της εργασίας, αλλά πολύ συνο-

πτικά εξαιτίας της μη διαφοροποίησής τους στην περίπτωση των πανοραμάτων, τα 

δύο αυτά στάδια δημιουργίας του νέφους σημείων. 

Γενικά, το πρώτο στάδιο είναι η δημιουργία του αραιού νέφους (sparse cloud) 

μέσω της διαδικασίας της αραιής ανακατασκευής (sparse reconstruction) (Εικ. 9-1). 

Το συγκεκριμένο στάδιο δεν είναι αυτόνομο από την διαδικασία σχετικού και από-

λυτου προσανατολισμού. Ειδικότερα πρόκειται για το σύνολο των σημείων σύνδεσης 

ή και φωτοσταθερών, όπως αυτά προκύπτουν στον χώρο έπειτα από τη συνόρθωση 

κατά δέσμες. Η σημασία του αραιού νέφους είναι μεγάλη για τη συνέχεια της διαδι-

κασίας καθώς δίνει προσεγγιστικά το μέγεθος, το σχήμα και τη θέση του τελικού νέ-

φους στον τρισδιάστατο χώρο, πράγμα που εξασφαλίζει μια καλή εκτίμηση του εύ-

ρους των παραλλάξεων για τα υπόλοιπα, προς υπολογισμό σε επόμενο βήμα, σημεία 

του πλήρους τελικού νέφους στις εικόνες του μπλοκ. 
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Δεύτερο και τελικό στάδιο είναι η δημιουργία του πυκνού νέφους (dense 

cloud) μέσω της διαδικασίας της πυκνής ανακατασκευής (dense reconstruction). Το 

τελικό αυτό νέφος προκύπτει, ιδεατά, με την εύρεση όλων των δυνατών ομολογιών 

στο σύνολο των δεδομένων και τον προσδιορισμό των αντίστοιχων σημείων του χώ-

ρου. Οι ζητούμενες ομολογίες προκύπτουν με τη διαδικασία της πυκνής συνταύτισης 

(dense matching). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πυκνή συνταύτιση 

και τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται μπορεί κάποιος να απευθυνθεί στη διεθνή 

βιβλιογραφία (Furukawa, et al., 2007) – βλ. ακόμα Φλωρίδη (2013) και Κάρκαλου 

(2015). Έπειτα από την εύρεση πυκνών ομολογιών, υπολογίζονται τα σημεία τα ο-

ποία μαζί με εκείνα του αραιού νέφους αποτελούν το πυκνό (και τελικό) νέφος, από 

το οποίο άμεσα προκύπτει και το τρισδιάστατο μοντέλο (Εικ. 9-2). 

 

Εικόνα 9-1 Παράδειγμα αραιής συνταύτισης 
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Ιδιαιτερότητες στην ανακατασκευή από ζεύγος πανοραμάτων 

Η εύρεση των τρισδιάστατων συντεταγμένων σημείου του χώρου από ζεύγος 

πανοραμικών εικόνων παρουσιάζει, ορισμένες φορές, δυσκολίες οι οποίες οφείλον-

ται στη φύση της σφαιρικής γεωμετρίας των ίδιων των πανοραμάτων. Οι περισσότε-

ρες από τις δυσκολίες αυτές δεν αποτελούν αποκλειστικό πρόβλημα των πανοραμά-

των, αλλά συναντώνται και σε συμβατικές εικόνες όταν η σχετική τους γεωμετρία 

δεν είναι η ενδεδειγμένη. 

 

Εικόνα 9-2 Τρισδιάστατο μοντέλο που έχει εξαχθεί από πανοράματα (Pagani, et al., 2011) 

Χαρακτηριστικά παραδείγματα για τις δυσκολίες αυτές, που θα εξεταστούν 

στην συνέχεια, είναι οι περιπτώσεις της απευθείας συνταύτισης σημείων σε 2D προ-

βολές των πανοραμικών εικόνων, της μεγάλης βάσης καθώς και η περίπτωση της δυ-

σμενούς, από άποψη μετάδοσης σφαλμάτων, γεωμετρίας κατά την αλληλοτομία των 

ομόλογων ακτίνων. 
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 Το πρόβλημα της συνταύτισης στην προβολή 

Στο κεφάλαιο περί εσωτερικού προσανατολισμού έχει αναλυθεί η έννοια της 

προβολής ως του πρωτογενούς μέσου αποθήκευσης της πανοραμικής πληροφορίας. 

Από την σκοπιά υπό την οποία εξετάζεται το θέμα εδώ, το σοβαρότερο πρόβλημα 

των προβολών δεν είναι άλλο από τις μη γραμμικές παραμορφώσεις που αυτές 

εισάγουν στην εικόνα. Οι παραμορφώσεις αυτές δυσχεραίνουν σημαντικά την αυ-

τόματη συνταύτιση σημείων στις δύο εικόνες. 

Η λύση σε αυτό το πρόβλημα εξαρτάται από την προβολή που έχει χρησιμο-

ποιηθεί για να παραχθούν τα δεδομένα. Κάθε προβολή εισάγει διαφορετικές παρα-

μορφώσεις, και κατά συνέπεια για την εκάστοτε προβολή θα πρέπει να χρησιμοποι-

ηθεί και ο κατάλληλα προσαρμοσμένος σημειακός τελεστής. Δυστυχώς η κατάλληλη 

προσαρμογή ενός τελεστή ώστε να προσαρμόζεται στις (γνωστές) παραμορφώσεις 

δεν είναι εύκολη, και το συγκεκριμένο θέμα παραμένει ερευνητικά ανοιχτό. 

Η πιο συνηθισμένη αντιμετώπιση είναι η δημιουργία ενός πλήθους συμβατι-

κών εικόνων (αλλαγή προβολής σε γνωμονική) από το αρχικό πανόραμα, οι ο-

ποίες εν συνεχεία θα χρησιμοποιηθούν ως συνήθεις εικόνες για την πραγματοποίηση 

της πυκνής συνταύτισης. 

 Το πρόβλημα της μεγάλης βάσης 

Το πρόβλημα της μεγάλης βάσης (wide baseline) συναντάται βέβαια, πέραν 

των πανοραμάτων, και γενικότερα στην επίγεια Φωτογραμμετρία. Κατά συνέπεια 

έχει δημιουργηθεί περί αυτό το πρόβλημα ένα ολόκληρο ερευνητικό πεδίο, θα έλεγε 

κανείς, της Φωτογραμμετρίας (Φωτογραμμετρία Μεγάλης Βάσης – Wide Baseline 

Photogrammetry) (Tola, et al., 2010).  
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Ως Φωτογραμμετρία μεγάλης βάσης ορίζεται, γενικά, το πεδίο της Φωτογραμ-

μετρίας που ασχολείται με περιπτώσεις εικόνων με τις εξής ιδιαιτερότητες: 

 Οι εικόνες έχουν μεγάλες σχετικές στροφές μεταξύ τους, είτε 

 Οι εικόνες απέχουν μεταξύ τους αρκετά (μεγάλη βάση), είτε 

 Οι εικόνες έχουν πολύ διαφορετικό εσωτερικό προσανατολισμό, είτε 

 Εμφανίζεται ο οποιοσδήποτε συνδυασμός των ανωτέρω. 

Στην περίπτωση των πανοραμάτων συναντάται συνήθως η περίπτωση της με-

γάλης βάσης, καθώς μάλιστα οι διαφορές προοπτικής συνδυάζονται και με τις λόγω 

προβολής παραμορώσεις. Χαρακτηριστικό σχετικό παράδειγμα είναι τα πανοράμα-

τα της Google Street View, τα οποία λαμβάνονται τυπικά ανά 10 m, πράγμα που 

σημαίνει πολύ έντονες διαφορές από εικόνα σε εικόνα, ειδικά σε σχετικά στενούς 

δρόμους. 

Τα προβλήματα που προκύπτουν για αυτές τις περιοχές είναι διάφορες πα-

ραμορφώσεις (αφινικές, διαφορική κλίμακα, όσο και μη γραμμικές), αλλά πα-

ράλληλα και πολλές αποκρύψεις, που δυσκολεύουν τη συνταύτιση ομόλογων ση-

μείων. Για την αντιμετώπιση  κάποιων από τα προβλήματα αυτά έχουν αναπτυχθεί 

διάφοροι σημειακοί τελεστές, και κυρίως περιγραφείς τελεστών όπως ο περιγραφέας 

DAISY (Tola, et al., 2010) 

Όπως προαναφέρθηκε η περίπτωση της μεγάλης βάσης αποτελεί πολύ ενδια-

φέρον πεδίο της Φωτογραμμετρικής έρευνας. Για περισσότερες πληροφορίες μπορεί 

κάποιος να αναφερθεί στη σχετική διεθνή βιβλιογραφία (Pritchett, et al., 1998). 
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 Το πρόβλημα της δυσμενούς γεωμετρίας /τομής των ακτίνων 

Το συγκεκριμένο πρόβλημα δεν αφορά τη δυσκολία εύρεσης ομολογιών (συν-

ταύτιση), αλλά αφορά το σφάλμα/αβεβαιότητα που θα παρουσιάζει στις τρισδιά-

στατες συντεταγμένες του κάθε ανακατασκευασμένο σημείο του χώρου, και κυρίως 

τον τρόπο κατανομής του. Ως γνωστόν ένα σφάλμα (κατά x ή κατά y) στην εικόνα 

μεταφράζεται στο χώρο ως γωνιακό σφάλμα στην αντίστοιχη ακτίνα. Ως γωνία το-

μής δύο ακτίνων στο χώρο ορίζεται η μεταξύ τους επίπεδη γωνία. Σε περίπτωση που 

η γωνία αυτή είναι περίπου ορθή, το σφάλμα μέτρησης στις εικόνες μεταδίδεται σχε-

δόν ισομερώς σε όλες τις διευθύνσεις του επιπέδου που ορίζουν οι ομόλογες ακτίνες 

(αρμονική ακρίβεια). 

Πρόβλημα μη αρμονικής ακρίβειας προκύπτει όταν η τιμή αυτής της γωνίας 

αποκλίνει σημαντικά των 90ο, δηλαδή όταν είναι πολύ οξεία (Εικ. 9-3) ή πολύ αμ-

βλεία (Εικ. 9-4). Στις περιπτώσεις αυτές το σφάλμα δεν μοιράζεται ισομερώς, αλλά 

σχηματίζει στο χώρο ένα τριαξονικό ελλειψοειδές με κύριο άξονα σαφώς μεγαλύτερο 

των άλλων δύο. Ο τρόπος κατανομής του σφάλματος αυτού φαίνεται στα παρακάτω 

σχήματα ανάλογα με την περίπτωση αμβλείας ή οξείας γωνίας τομής των ακτίνων. 

 

Εικόνα 9-3 Δυσμενής γεωμετρία τομής (οξεία) 
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Εικόνα 9-4 Δυσμενής γεωμετρία τομής (αμβλεία) 

Το ζήτημα της κατανομής των σφαλμάτων δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ε-

ξαντλητικά στην περίπτωση των δύο εικόνων, καθώς εξαρτάται αποκλειστικά και 

μόνο από τη σχετική τους γεωμετρία και τη θέση του σημείου στο χώρο. Η κατανόη-

ση του τρόπου κατανομής των σφαλμάτων, όμως, είναι μεγάλης σημασίας για την α-

ξιολόγηση της ποιότητας του τελικού προϊόντος, ειδικά αν αυτό έχει προκύψει από 

σύνολα εικόνων που περιλαμβάνουν πανοραμικές απεικονίσεις. Προφανώς, στα πα-

νοράματα προκύπτουν, εκ των πραγμάτων, και πολύ οξείες γωνίες τομής (σημεία 

κοντά στην ευθεία της βάσης και εκτός του χώρου που ορίζουν τα σημεία λήψης) όσο 

και πολύ αμβλείες γωνίες (σημεία κοντά στην ευθεία της βάσης και εντός του χώρου 

που ορίζουν τα σημεία λήψης). Στην Εικ. 9-5 αποτυπώνεται γραφικά, μέσω ελλεί-

ψεων (δισδιάστατη θεώρηση/απλοποίηση του σφάλματος), ο τρόπος μετάδοσης του 

σφάλματος συναρτήσει της θέσης του σημείου ως προς τις δύο πανοραμικές εικόνες. 

Επομένως στην περίπτωση ζεύγους πανοραμάτων προκύπτουν εξ ορισμού πε-

ριοχές που δεν είναι δυνατόν να προσδιορισούν (σημεία επί της ευθείας της βάσης), 

αλλά και περιοχές κοντά στην βάση με πολύ δυσμενείς γωνίες τομής ομόλογων ακτί-

νων. Το πρόβλημα παραμένει και για περισσότερες εικόνες εφόσον αυτές έχουν ση-

μεία λήψης που κείνται χονδρικά επ’ ευθείας. Η απάντηση είναι, όπου κάτι τέτοιο εί-

ναι δυνατόν, οι λήψεις των πανοραμάτων να μην πραγματοποιούνται επ’ ευθείας. 
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Εικόνα 9-5 Μετάδοση σφάλματος εμπροσθοτομίας πανοραμάτων συναρτήσει της θέσης του σημείου στο χώρο 
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10 Συμπεράσματα 

 

Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας ήταν η κατά το δυνατόν 

ολοκληρωμένη μελέτη της γεωμετρίας και των φωτογραμμετρικών διαδικασιών που 

αφορούν τα σφαιρικά πανοράματα. Γίνεται εδώ συνοπτικά μια επισκόπηση του 

έργου που παρήχθη κατά τη διάρκεια εκπόνησης της παρούσας διπλωματικής 

εργασίας, και κατατίθενται ορισμένες σκέψεις για τις μελλοντικές προοπτικές όσον 

αφορά την αξιοποίηση των πανοραμικών απεικονίσεων στη Φωτογραμμετρία. 

Επισκόπηση 

Κατά τη διάρκεια εκπόνησης της εργασίας μελετήθηκε η μέχρι στιγμής έρευνα 

του κλάδου της Φωτογραμμετρίας, αλλά και της Όρασης Υπολογιστών, στο πεδίο 

των σφαιρικών πανοραμάτων. Παράλληλα με τη συγγραφή των κεφαλαίων της 

εργασίας, πολλές διαδικασίες που περιγράφονται υλοποιήθηκαν σε κατάλληλο 

προγραμματιστικό περιβάλλον, ώστε να μπορέσουν να παραχθούν οι απαραίτητες 

εικόνες για την εργασία, αλλά και να μεγιστοποιηθεί ο βαθμός κατανόησης του 

αντικειμένου από τον γράφοντα. 

Χαρακτηριστικά παραδείγματα των παραπάνω αποτελούν οι εικόνες με τις 

επιπολικές γραμμές σε πανοραμικές απεικονίσεις του Κεφαλαίου 6, όπως επίσης και 

οι αλγόριθμοι που παρατίθενται τόσο στο κυρίως μέρος της εργασίας όσο και στο 

παράρτημα. 

Ανακεφαλαιώνοντας, τα πανοράματα αποτελούν μια βιώσιμη επιλογή για 

τον κλάδο της Φωτογραμμετρίας. Σίγουρα μέχρι σήμερα η φωτογραμμετρική 

πρακτική η σχετική με τα πανοράματα δεν έχει φτάσει στο επίπεδο διαδικασιών και 
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αυτοματισμών που συναντάται στη Φωτογραμμετρία των συμβατικών εικόνων, παρ’ 

όλα αυτά η έως αυτή τη στιγμή διαθέσιμη γνώση γύρω από τα πανοραμικά δεδο-

μένα, γεγονός που μελετήθηκε εδώ, μπορεί να αποτελέσει μια στέρεη βάση για 

περαιτέρω βελτίωση και αυτοματοποίηση των πανοραμικών φωτογραμμετρικών 

διαδικασιών. 

Δυνατότητες και «ευκαιρίες» του μέλλοντος 

Αναμφίβολα, τα πανοράματα αναμένεται να αποτελέσουν ένα πεδίο ακόμη 

πιο έντονης ερευνητικής δραστηριότητας τόσο στο πεδίο της Φωτογραμμετρίας όσο 

και σε εκείνο της Όρασης Υπολογιστών. Αυτό υποστηρίζεται από τη ραγδαία αύξηση 

τα τελευταία χρόνια του παγκόσμιου όγκου πανοραμικών δεδομένων που 

διατίθενται, δωρεάν ή επί πληρωμή. Η αύξηση αυτή δημιουργήθηκε από σωρεία 

παραγόντων, με κύριο παράγοντα τη βάση πανοραμικών δεδομένων Google Street 

View, αλλά και την πλειάδα εφαρμογών φορητών συσκευών (πχ. «έξυπνα» κινητά 

τηλέφωνα) που δημιουργούν χωρίς κόπο, χρόνο και κόστος πανοράματα 

υψηλότατης ποιότητας. 

Όλα τα παραπάνω συντελούν στο χαρακτηρισμό των πανοραμάτων ως μιας 

«ευκαιρίας του μέλλοντος» για τη Φωτογραμμετρία. Για να αξιοποιηθεί κατά τον 

κατάλληλο τρόπο όμως η «ευκαιρία» αυτή, θα πρέπει να σημειωθεί από τη διεθνή 

ερευνητική κοινότητα μεγάλη πρόοδος, όσον αφορά την εις βάθος κατανόηση της 

έννοιας των πανοραμάτωνόσο και την αυτοματοποίηση των πανοραμικών 

φωτογραμμετρικών διαδικασιών. 

Η κατανόηση της γεωμετρία ενός πανοράματος είναι καίριας σημασίας για 

την πρόοδο της επιστήμης γύρω από αυτά. Έννοιες όπως αυτές της προβολικής 

γεωμετρίας θα πρέπει να γενικευτούν κατάλληλα ώστε να βρουν εφαρμογή στα 
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πανοράματα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα για τα παραπάνω είναι η έννοια του 

σημείου φυγής και κατά πόσον η γενίκευσή του για τη περίπτωση των σφαιρικών 

πανοραμάτων θα ήταν ωφέλιμη για τη φωτογραμμετρική διαδικασία.  

Λοιπά ανοιχτά θέματα αποτελούν η βαθμονόμηση των πανοραμάτων και η 

αυτοματοποίηση των φωτογραμμετρικών διαδικασιών. Όσον αφορά το πρώτο, στο 

Κεφάλαιο 3 περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο μια (ολόκληρη) χαρτογραφική 

προβολή (πχ. ορθή κυλινδρική ισαπέχουσα) περιγράφει μονοσήμαντα τη 

τρισδιάστατη σφαιρική γεωμετρία ενός πανοράματος. Όταν η παραπάνω συνθήκη 

δεν πληρούται και αντ’ αυτής είναι διαθέσιμο μόνο ένα τμήμα της προβολής, τότε η 

μονοσήμαντη αντιστοιχία παύει να υφίσταται. Ανοιχτό θέμα προς έρευνα λοιπόν 

αποτελεί η διερεύνηση των συνθηκών υπό τις οποίες ένα τέτοιο τμήμα προβολής 

μπορεί να καταστεί φωτογραμμετρικά αξιοποιήσιμο. 

Το ζήτημα του αυτοματισμού της πανοραμικής φωτογραμμετρικής 

διαδικασίας εξαρτάται εν πολλοίς από τη δυνατότητα της αυτόματης εύρεσης 

ομολογιών και συνταύτισης είτε σε επίπεδο σφαιρικών επιφανειών (όπως μελετήθηκε 

στο Κεφάλαιο 8) είτε, ακόμα προτιμότερο, απευθείας στην χαρτογραφική προβολή 

σε επίπεδο. Αυτό αποτελεί ένα μείζον ανοιχτό θέμα προς έρευνα, κυρίως λόγω των 

παραμορφώσεων της εκάστοτε προβολής, και η πρόοδος επί του συγκεκριμένου 

ζητήματος θα επιτρέψει την αναβάθμιση των πανοραμάτων σε ένα σύνολο 

δεδομένων το οποίο θα μπορεί κανείς να χειρίζεται εξίσου εύκολα με δεδομένα 

αποτελούμενο από κοινές εικόνες. 

Αντί επιλόγου 

Συμπερασματικά, η παρούσα διπλωματική εργασία θεμελιώνει τις βασικές 

αρχές που διέπουν την πανοραμική Φωτογραμμετρία, παρέχοντας μια κατά το 
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δυνατόν πληρέστερη περιγραφή της φωτογραμμετρικής διαδικασίας για τα 

πανοραμικά δεδομένα. Επιπλέον επιχειρείται, με ορισμένες προσπάθειες 

εμβαθύνσεων (γεωμετρικών και μη) στο κυρίως κείμενο, ο προσανατολισμός του 

αναγνώστη προς σχετικούς τομείς που αποτελούν θέματα ανοιχτά προς έρευνα. 

Γενικά, τελικός σκοπός της εργασίας αυτής είναι να εισαγάγει τον αναγνώστη της 

στον «κόσμο» των πανοραμάτων και της φωτογραμμετρικής αξιοποίησής τους, 

δίνοντας του τα απαραίτητα εφόδια έτσι ώστε να μπορέσει να εμβαθύνει σε αυτόν 

στη συνέχεια. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Στο παρόν παράρτημα παρατίθεται υπό τη μορφή κώδικα MATLAB© ο αλ-

γόριθμος 8 σημείων για τον υπολογισμό του Δεσμευμένου Επιπολικού Πίνακα και 

την εξαγωγή των παραμέτρων του σχετικού προσανατολισμού για ζεύγος πανοραμι-

κών εικόνων. 

ΒΗΜΑ 1: Προσδιορισμός Δεσμευμένου Επιπολικού Πίνακα 

Έστω Ε ο Δεσμευμένος Επιπολικός Πίνακας και xyz1, xyz2 δύο πίνακες ομο-

λογιών σημείων διατάσεων (8x3). 

A = zeros(8,9); % Αρχικοποίηση του πίνακα σχεδιασμού Α 

% Δημι ουργ ία του πίνακα σχεδιασμού 

A(:,1) = xyz2(:,1).*xyz1(:,1); 

A(:,2) = xyz2(:,1).*xyz1(:,2); 

A(:,3) = xyz2(:,1).*xyz1(:,3); 

A(:,4) = xyz2(:,2).*xyz1(:,1); 

A(:,5) = xyz2(:,2).*xyz1(:,2); 

A(:,6) = xyz2(:,2).*xyz1(:,3); 

A(:,7) = xyz2(:,3).*xyz1(:,1); 

A(:,8) = xyz2(:,3).*xyz1(:,2); 

A(:,9) = xyz2(:,3).*xyz1(:,3); 

 

[U,S,V] = svd(A); % Ανάλυση Ιδιαζουσών τιμών του πίνακα Α 
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e = V(:,9); % Απόκτηση στοιχείων του Ε ως ο δεξιός μηδενικός χώρος του Α 

t = A*e 

% Έλεγχος 

if(sum(t)/9<10^-15) 

    disp('O.K.') 

end 

 

 

E = [e(1:3)';e(4:6)';e(7:9)'] %Δημι ουργ ία δεσμευμένου επιπολικού πίνακα 

 

[U,S,V] = svd(E); % Ανάλυση Ιδιαζουσών τιμών του δεσμευμένου επιπολικού πίνακα Ε 

S  = [1 0 0 

      0 1 0 

      0 0 0]; 

E = U*S*V'; % Εφαρμογή δεσμεύσεων για τον δεσμευμένο επιπολικό πίνακα Ε 

 

ΒΗΜΑ 2: Εξαγωγή πολλαπλών λύσεων σχετικού προσανατολισμού 

Κατά το βήμα αυτό εξάγονται δύο πιθανοί πίνακες στροφής R1,R2 και δύο 

πιθανά διανύσματα μετάθεσης μεταξύ των δύο εικόνων t1,t2. 

[U,S,V] = svd(E); % Ανάλυση Ιδιαζουσών τιμών του δεσμευμένου επιπολικού πίνακα Ε 

W  = [0 -1 0 

      1 0 0 

      0 0 1];  
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if det(R(:,:,1)) < 0 % Διερεύνηση αν ισχύει η δέσμευση θετικής ορίζουσας για τον Ε 

     [U,S,V] = svd(-E); % Ανάλυση Ιδιαζουσών τιμών του -Ε 

     W  =  [0 -1 0 

          1 0 0 

          0 0 1]; 

end 

 

     R(:,:,1) = U*inv(W)*V';  % Εξ αγωγή του 1ου πίνακα στροφής 

     t(:,:,1) = V*W*S*V';   % Εξ αγωγή του 1ου διανύσματος μετάθεσης 

     R(:,:,2) = U*W*V';  % Εξ αγωγή του 2ου πίνακα στροφής 

     t(:,:,2) = V*inv(W)*S*V'; % Εξ αγωγή του 2ου διανύσματος μετάθεσης 

 

ΒΗΜΑ 3: Διερεύνηση και εύρεση σωστής λύσης 

Κατά το βήμα αυτό γίνεται διερεύνηση για την εύρεση της σωστής λύσης μέσω 

της ανακατασκευής ενός σημείου του στερεομοντέλου. 

C1=[0 0 0]'; % Προβολ ι κό κέντρο 1ης πανοραμικής εικόνας 

  

om1=xyz1(1,:)'; 

bad1=-om1; 

om2=xyz2(1,:)'; 

bad2=-om2; 
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for k = 1 : 2 % Διερεύνηση για τους 2 πίνακες στροφής 

    Rc=R(:,:,k);  

    for j = 1 : 2 % Διερεύνηση για τα 2 διανύσματα μετάθεσης 

      tc = t(:,:,j); 

     % Προβολικό κέντρο 2ης  πανοραμικής εικόνας 

      C2=10*[tc(3,2),tc(1,3),tc(2,1)]'; 

     

      v1g = om1 

      v1b = bad1 

     

      v2g = inv(Rc)*om2; 

      v2b = inv(Rc)*bad2; 

     

      % Προσδι ορι σμός των εξισώσεων ευθειών στο xy επίπεδο  

      l1 = cross([C1(1:2); 1],[v1g(1:2); 1]); 

      l2 = cross([C2(1:2); 1],[C2(1:2)+v2g(1:2); 1]); 

      Pt = cross(l1,l2); 

      Pt = Pt/Pt(3) % Μη ομογενής αναπαράσταση 

     

      % Εύρεση αποστάσεων στο xy επίπεδο 

      d1g=norm(v1g(1:2)-Pt(1:2)); 

      d1b=norm(v1b(1:2)-Pt(1:2)); 

      d2g=norm(C2(1:2)+v2g(1:2)-Pt(1:2)); 

      d2b=norm(C2(1:2)+v2b(1:2)-Pt(1:2)); 
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 end 

end 

Σωστή λύση είναι αυτή που πληρεί και τα δύο παρακάτω κριτήρια  (Εικ. Π-1): 

 Κριτήριο 1: d1g < d1b 

 Κριτήριο 2: d2g < d2b 

 

Εικόνα Π-0-1: 4 λύσεις του σχετικού προσανατολισμού και διερεύνηση 
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