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ΠΡΟΛΟΓΟ
Ζ ζεκεξηλή επνρή ραξαθηεξίδεηαη ηφζν απφ ηελ αικαηψδε εμέιημε ηεο
ηερλνινγίαο θαη ηε δηάδνζε ηεο πιεξνθνξίαο, φζν απφ ηε ζηξνθή ηεο
νηθνλνκίαο ζηνπο φξνπο ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο θαη ηεο πξνζηαζίαο ηνπ
πεξηβάιινληνο. ην πιαίζην απηφ ε παξεκβαηηθφηεηα ηεο αλζξψπηλεο
δξαζηεξηφηεηαο απνθιηκαθψλεηαη θαη ν θαηαζθεπαζηηθφο ηνκέαο ηείλεη
πεξηζζφηεξν ζηε δηαρείξηζε θαη ζπληήξεζε ησλ ππαξρνπζψλ ππνδνκψλ
παξά ζηελ πινπνίεζε λέσλ κεγάισλ ηερληθψλ έξγσλ.
ηηο πξνθιήζεηο θαη ηηο αλάγθεο πνπ επηβάιιεη ε πξαγκαηηθφηεηα ν
ηνπνγξάθνο κεραληθφο θξίλεηαη ν θαηαιιειφηεξνο γηα ηελ παξαγσγή θαη
ηε δηαρείξηζε ηεο γεσρσξηθήο πιεξνθνξίαο. Σαπηφρξνλα είλαη απηφο πνπ
ζα δψζεη ιχζεηο ζε ζχγρξνλα πξνβιήκαηα δηαθνξεηηθήο ζεκαληηθφηεηαο
θαη θιίκαθαο κε κεζφδνπο γεσπιεξνθνξηθήο. Δπίζεο ν γεσδαίηεο
κεραληθφο είλαη ν κφλνο πνπ έρεη ην επηζηεκνληθφ ππφβαζξν λα
κειεηήζεη ηελ θηλεκαηηθή ζπκπεξηθνξά θαη ηελ παξακφξθσζε θπζηθψλ
ζρεκαηηζκψλ θαη ηερληθψλ έξγσλ κε έλαλ αμηφπηζην ηξφπν ζην ρψξν ησλ
ηξηψλ δηαζηάζεσλ.
Σν νινθιεξσκέλν εηθνλνζχζηεκα ηξηδηάζηαηεο απεηθφληζεο V10 είλαη
κία λέα πξσηνπνξηαθή ιχζε πνπ έξρεηαη λα πξνζηεζεί ζηε ΄΄θαξέηξα΄΄
ηνπ ηνπνγξάθνπ κεραληθνχ γηα ηε ζπιινγή, επεμεξγαζία θαη δηάδνζε ηεο
γεσρσξηθήο θαη εηδηθφηεξα ηεο γεσκεηξηθήο πιεξνθνξίαο. Σν ζχζηεκα
V10 πξνζθέξεη ηαρχηεηα, ζηαζεξφηεηα θαη αμηνπηζηία ελψ δεκηνπξγεί
έλα ππφβαζξν πνπ νπηηθνπνηεί ην αληηθείκελν κειέηεο θαη απνζεθεχεη
ηελ ηξηδηάζηαηε γεσκεηξηθή ηνπ πιεξνθνξία γηα κία δεδνκέλε ρξνληθή
ζηηγκή.
Ζ επρέξεηα ηνπ εηθνλνζπζηήκαηνο V10 ζηνλ ππνινγηζκφ γεσδαηηηθψλ
ζπληεηαγκέλσλ θαη ζηελ θαηαζθεπή ηξηδηάζηαησλ κνληέισλ έδσζε ην
έλαπζκα γηα ηε δηαηχπσζε ηνπ ζέκαηνο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο
εξγαζίαο. Ζ αμηνιφγεζε ηεο κεζνδνινγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο V10 γίλεηαη
ηφζν ζε κεηξνινγηθφ επίπεδν φζν ζε εθαξκνζηηθφ κε ηε δηεμαγσγή
γεσκεηξηθψλ ηεθκεξηψζεσλ ζε ηερλεηέο θαηαζθεπέο. Σα ζπκπεξάζκαηα
εμάγνληαη απφ ηε ζχγθξηζε ησλ γεσκεηξηθψλ παξαγψγσλ θαη ηεο
ζπλνιηθήο δηαδηθαζίαο ηνπ V10 ζε ζρέζε κε άιιεο κεζφδνπο θαη
εμνπιηζκφ πνπ κέρξη ζήκεξα ρξεζηκνπνηείηαη.
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ΠΔΡΙΛΗΦΗ
Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ε αμηνιφγεζε
ηνπ νινθιεξσκέλνπ εηθνλνζπζηήκαηνο ηξηδηάζηαηεο απεηθφληζεο V10
ζηελ πινπνίεζε γεσδαηηηθψλ απνηππψζεσλ. Ζ δηεξεχλεζε ηεο λέαο
απηήο ηερλνινγίαο θαη κεζνδνινγίαο επηρεηξήζεθε ζην πιαίζην ηνπ
επηζηεκνληθνχ ειέγρνπ.
Ζ εξγαζία απνζθνπεί ζηε δηαπίζησζε ηεο γεληθφηεξεο ρξήζεο ηνπ
ζπζηήκαηνο, ηηο εθαξκνγέο πνπ δχλαηαη λα αληηκεησπίζεη, κε ηηο
αληίζηνηρεο επηδφζεηο ηνπ θαη ηε ζχγθξηζή ηνπ κε άιιεο κεζφδνπο. Ζ
εξγαζία ζπλνςίδεηαη απφ ηα εμήο πέληε θεθάιαηα:
 ηο ππώηο κεθάλαιο γίλεηαη αλαθνξά ζηηο αλάγθεο θαη ηνπο
ιφγνπο ηεο γεσκεηξηθήο ηεθκεξίσζεο θπζηθψλ ζρεκαηηζκψλ θαη
ηερληθψλ έξγσλ. Παξάιιεια δηεμάγεηαη κηα αλαζθφπεζε ζηηο
δηαθνξεηηθέο κεζφδνπο ζπιινγήο ηξηδηάζηαηεο πιεξνθνξίαο θαη
κηα ζχληνκε αλαδξνκή ζηελ εμέιημε ηνπ θσηνγξακκεηξηθνχ θαη
γεσδαηηηθνχ εμνπιηζκνχ.
 ηο δεύηεπο κεθάλαιο παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ηα ηερληθά
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπζηήκαηνο V10 θαη νη αξρέο ιεηηνπξγίαο
ηνπ. Δπηπιένλ πξαγκαηνπνηείηαη δηεμνδηθή αλαθνξά ζηα ινγηζκηθά
πνπ ππνζηεξίδνπλ ην εηθνλνζχζηεκα ζε επίπεδν πεδίνπ θαη
γξαθείνπ θαη ζηηο δπλαηφηεηεο πνπ απηά πξνζθέξνπλ ζηελ
αληηκεηψπηζε ηεο απνηχπσζεο.
 ηο ηπίηο κεθάλαιο πεξηγξάθεηαη ε δηαδηθαζία δηαθξίβσζεο ηνπ
νξγάλνπ απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ελψ πξαγκαηνπνηείηαη ε
εξγαζηεξηαθή βαζκνλφκεζε δχν ςεθηαθψλ θακεξψλ ηνπ
εηθνλνζπζηήκαηνο V10 ζηα ηξηδηάζηαηα πεδία ειέγρνπ ηεο ΑΣΜ
γηα ηνλ έιεγρν ηεο κεηξεηηθήο ηνπο ηθαλφηεηαο.
 ηο ηέηαπηο κεθάλαιο παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά νη γεσδαηηηθέο
εθαξκνγέο πνπ επηρεηξήζεθαλ κε ην ζχζηεκα ηξηδηάζηαηεο
απεηθφληζεο V10 θαη αθνξνχλ ζηελ απνηχπσζε θαη ηεθκεξίσζε:
o ηεο φςεο ελφο θηηξίνπ
o ηκήκαηνο ελφο κλεκείνπ
o κηαο θαηαθφξπθεο θπιηλδξηθήο δεμακελήο απνζήθεπζεο
θαπζίκσλ.
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Οη ελ ιφγσ εξγαζίεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ παξάιιεια θαη κε άιιεο
κεζφδνπο θαη εμνπιηζκφ γηα ηελ ζχγθξηζε ησλ γεσκεηξηθψλ ηνπο
παξαγψγσλ.
 ηο πέμπηο κεθάλαιο ζπγθεληξψλνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ
πξνέθπςαλ απφ ην ζχλνιν ησλ εθαξκνγψλ ζε ζρέζε κε ην
εηθνλνζχζηεκα ηξηδηάζηαηεο απεηθφληζεο V10 ελψ πξνηείλνληαη
δεηήκαηα πνπ ρξήδνπλ πεξηζζφηεξεο δηεξεχλεζεο.
Σν εηθνλνζχζηεκα ηξηδηάζηαηεο απεηθφληζεο V10 είλαη ηδηαίηεξα θηιηθφ
ζην ρξήζηε πξνζθέξνληαο κηα αλαινγία ηαρχηεηαο, ζηαζεξφηεηαο θαη
αθξίβεηαο. Παξάιιεια κπνξεί λα κεηψζεη αηζζεηά ην ρξφλν εξγαζηψλ
πεδίνπ, απμάλνληαο φκσο ηηο απαξαίηεηεο ζηάζεηο αλαθνξάο θαη ην
ρξφλν εξγαζηψλ γξαθείνπ.
Σα γεσκεηξηθά παξάγσγα ηνπ νινθιεξσκέλνπ εηθνλνζπζηήκαηνο
ηεξψληαο ηηο απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ
γηα ηελ θαηαζθεπή ηξηδηάζηαησλ κνληέισλ θαη δηαγξακκάησλ νξηδφληησλ
θαη θαηαθφξπθσλ ηνκψλ γηα κέγηζηε θιίκαθα εθηχπσζεο 1:50. Γειαδή ε
αθξίβεηα πνπ παξέρεη ζηε κέηξεζε γεσδαηηηθψλ ζπληεηαγκέλσλ ζε κία
βειηηζηνπνηεκέλε δηαδηθαζία είλαη ηεο ηάμεο ηνπ ±1cm.
Σέινο ε ζηαζεξφηεηα ησλ γεσκεηξηθψλ δεδνκέλσλ ηνπ V10 δίλεη ηε
δπλαηφηεηα ηεο ζηαηηζηηθήο ηνπο επεμεξγαζίαο. Έηζη απφ ηελ
πξνζαξκνγή θσηνγξακκεηξηθά κεηξεκέλσλ ζεκείσλ ζε πεξηθέξεηα
θχθινπ πξνζδηνξίζηεθε αθηίλα νλνκαζηηθήο ηηκήο 11.5m κε αθξίβεηα
ηεο ηάμεο ησλ ±5mm, ζχκθσλα κε ηνπο απαξαίηεηνπο ζηαηηζηηθνχο
ειέγρνπο.
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Assessment of the Three-Dimensional Integrated
Camera System V10 Imaging Rover

ABSTRACT
The object of this thesis is the assessment of the three-dimensional
integrated camera system V10 imaging rover on the implementation of
geodetic surveys. The exploration of this new technology and
methodology is being conducted within the framework of scientific check
and research.
This thesis aims to determine the general use of the system, the
applications it is capable of accomplishing and its performance
respectively. Furthermore, the V10 imaging rover is being contrasted
with different methodologies and equipment. This thesis is summarized
by the following five chapters:
 The first chapter refers to the needs and reasons for the
development of geometric documentations to natural formations
and technical structures. Alongside a short overview of the
different collecting methods for the three-dimensional information
are presented as well as a brief review of the evolution of
photogrammetric and geodetic instrumentation.
 The second chapter presents analytically all the technical features
of the V10 imaging rover and its operation principles. In addition,
an in depth reference to both the field and office software of the
system is reported, along with the capabilities they offer for the
conduction of the survey.
 The third chapter describes the calibration process that is carried
out by the manufacturer as long as the laboratory calibration
process which was conducted for two of the 12 digital cameras of
the V10 camera head. The experiment took place in an indoor and
an external 3D calibration fields which are sighted in the school of
rural and surveying engineering, for the justification of the
camera’s metering ability.
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 The fourth chapter presents in detail all the geodetic applications
that were carried out with the V10 imaging rover and involved in
surveying and documenting:
o a building facade
o a part of a monument
o a vertical cylindrical fuel storage tank.
These applications took place in parallel with different methods
and equipment so as to compare their geometric derivatives and
deliverables.
 The fifth chapter summarizes all the final conclusions and
deductions of the overall use of the V10 imaging rover as well as
some suggestions and proposals about issues that were considered
to be in the need of further exploration.
Therefore the V10 imaging rover is particularly user-friendly and
provides speed, stability and accuracy respectively. At the same time it is
able to significantly reduce the time of field work although, there is an
increase in the necessary reference stations and office work time.
The geometric derivatives of the V10 in compliance with its essential
qualifications can be used to construct three-dimensional models and
diagrams of horizontal and vertical sections with a maximum print scale
of 1:50. The accuracy that is being provided for the measurements of
geodetic coordinates in an optimized process is of the order of ± 1cm.
Finally, the stability of the geometric data of V10 enables the statistical
processing of it. So by adjusting measured points on a circumference with
nominal radius value of 11.5m, according to the necessary statistical tests,
the V10 was able to measure it with an uncertainty of only ±5mm.
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ΔΙΑΓΧΓΗ
Ζ ζπλερήο εμέιημε ησλ ζπζηεκάησλ δνξπθνξηθνχ εληνπηζκνχ θαη ησλ
επίγεησλ γεσδαηηηθψλ ζηαζκψλ έρεη δηακνξθψζεη έλα λέν πιαίζην ζηηο
δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ηνπνγξάθνπ κεραληθνχ. Μεξηθέο απφ απηέο
άπηνληαη ζηε κειέηε δπλακηθψλ θαηλνκέλσλ φπσο είλαη ε
παξαθνινχζεζε (monitoring) ηεο θηλεκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο θπζηθψλ
ζρεκαηηζκψλ θαη ηερληθψλ έξγσλ θαη ε κέηξεζε ησλ παξακνξθψζεψλ
(deformation) ηνπο θαηά κέγεζνο θαη δηεχζπλζε.
Αθφκε ε αλάπηπμε ησλ ππνινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ θαη εηδηθφηεξα ησλ
γξαθηθψλ θαη ζρεδηαζηηθψλ ηνπο δπλαηνηήησλ απμάλεη ζπλερψο ηε
δήηεζε γηα ηξηδηάζηαηε πιεξνθνξία. Έηζη ε αλάγθε γηα ηελ θαηαζθεπή
ηξηδηάζηαησλ κνληέισλ ζπλερψο απμάλεηαη φπσο θαη νη απαηηήζεηο ζε
ζέκαηα νξζφηεηαο, πιεξφηεηαο θαη αθξίβεηαο ησλ γεσκεηξηθψλ θαη
θσηνξεαιηζηηθψλ παξαγψγσλ. Οη ελ ιφγσ εθαξκνγέο εθηείλνληαη ζε έλα
πιήζνο απφ δηαθνξεηηθνχο θιάδνπο φπσο είλαη νη θαηαζθεπέο, νη
κεηαθνξέο, ε βηνκεραλία αιιά θαη ε πξνζηαζία θαη δηαηήξεζε ηεο
πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο.
Σν έηνο 2014 θπθινθφξεζε εκπνξηθά ην νινθιεξσκέλν εηθνλνζχζηεκα
ηξηδηάζηαηεο απεηθφληζεο V10 ηεο εηαηξείαο Trimble, ην νπνίν απνηειεί
κηα λέα ηερλνινγία θαη κεζνδνινγία αληηκεηψπηζεο γεσδαηηηθψλ
απνηππψζεσλ. Ο ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζηεξίδεηαη ηφζν ζηελ επηζηήκε
ηεο γεσδαηζίαο φζν θαη ζε απηήλ ηεο θσηνγξακκεηξίαο. Σν ζχζηεκα
V10 πξνζθέξεη κηα αλαινγία ηαρχηεηαο θαη αθξίβεηαο ζηελ κέηξεζε
αληηθεηκέλσλ θαη ηελ θαηαζθεπή ηξηδηάζηαησλ κνληέισλ γηα έλα κεγάιν
εχξνο εθαξκνγψλ.
ην πιαίζην ηνπ επηζηεκνληθνχ ειέγρνπ θαη ελδηαθέξνληνο δηαηππψζεθε
ην ζέκα ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ
νινθιεξσκέλνπ εηθνλνζπζηήκαηνο V10 ζε γεσδαηηηθέο εθαξκνγέο. Ζ
δηεξεχλεζε ησλ δπλαηνηήησλ θαη επηδφζεσλ ηνπ νξγάλνπ
πξαγκαηνπνηείηαη απφ εμεηδηθεπκέλεο ηνπνγξαθηθέο απνηππψζεηο πνπ
μεθεχγνπλ απφ ην πιαίζην ησλ θιαζζηθψλ δπζδηάζηαησλ ηνπνγξαθηθψλ
δηαγξακκάησλ κηθξήο θιίκαθαο.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1
ΓΔΧΜΔΣΡΙΚΗ ΣΔΚΜΗΡΙΧΗ ΦΤΙΚΧΝ ΚΑΙ
ΣΔΥΝΗΣΧΝ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ
1.1 Γενικά
Ζ γεσδαηζία είλαη ε επηζηήκε πνπ έρεη σο αληηθείκελν ηνλ πξνζδηνξηζκφ
ησλ δηαζηάζεσλ θαη ηνπ ζρήκαηνο ηεο γεο θαζψο θαη ηνπ πεδίνπ
βαξχηεηάο ηεο. Οη επηκέξνπο θιάδνη ηεο πεξηιακβάλνπλ έλα κεγάιν
πιήζνο απφ δηαθνξεηηθέο εθαξκνγέο, νη νπνίεο πέξαλ ηνπ ζεσξεηηθνχ
ηνπο ππνβάζξνπ ζηεξίδνληαη ζε κεηξήζεηο θαη ππνινγηζκνχο, πνπ σο επί
ησ πιείζησλ δηεμάγνληαη απφ επίγεηα γεσδαηηηθά φξγαλα.
Ζ αθαηάπαπζηε εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ησλ δχν ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ
θαη πην ζπγθεθξηκέλα ησλ ππνινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ θαη ησλ
κεζνδνινγηψλ θαη αθξηβεηψλ κέηξεζεο έρεη δηεπξχλεη ην εχξνο θαη ηελ
αλάπηπμε ησλ γεσδαηηηθψλ εθαξκνγψλ θαη απνηππψζεσλ. Οη εθαξκνγέο
απηέο έρνπλ σο θχξην ζηφρν ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ζέζεο θαη ηνπ
ζρήκαηνο αληηθεηκέλσλ ή ηκεκάησλ ηεο θπζηθήο γήηλεο επηθάλεηαο γηα
ηε ζχληαμε γεσκεηξηθψλ παξαγψγσλ.
Έλα κέξνο ησλ γεσδαηηηθψλ απνηππψζεσλ απνηειεί ε γεσκεηξηθή
ηεθκεξίσζε ηερλεηψλ θαη θπζηθψλ θαηαζθεπψλ ε νπνία αλήθεη ζηνλ
επηζηεκνληθφ ρψξν ηεο εθαξκνζκέλεο θαη ηερληθήο γεσδαηζίαο.
Με ηνλ φξν ΄΄γευμεηπική ηεκμηπίυζη΄΄ λνείηαη ε θαηαγξαθή ηεο
ζέζεο, ηνπ ζρήκαηνο, ηεο κνξθήο θαη ηνπ κεγέζνπο ηεο θαηαζθεπήο γηα
κία δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή, ζην ρψξν ησλ ηξηψλ δηαζηάζεσλ
[Παληαδήο Γ., 2005].
Οη ιφγνη ηεο γεσκεηξηθήο ηεθκεξίσζεο πνηθίινπλ αλάινγα κε ηε θχζε
ηνπ πξνο απνηχπσζε αληηθεηκέλνπ θαη ηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο ή
κειεηεηέο. Έηζη είηε πξφθεηηαη γηα έλα θπζηθφ ζρεκαηηζκφ είηε γηα έλα
αλζξψπηλν ηερληθφ έξγν ν ζθνπφο ηεο ηεθκεξίσζεο κπνξεί λα ζρεηίδεηαη
κε ηελ πξφιεςε, ηνλ εληνπηζκφ αζηνρηψλ ή απνθιίζεσλ ή θζνξψλ, ηνλ
πξνζδηνξηζκφ παξακνξθψζεσλ ή κεηαθηλήζεσλ, ηελ πινπνίεζε ζρεδίσλ
ηνπ αληηθεηκέλνπ σο θαηαζθεπαζζέλ, ηελ πξνζηαζία θαη δηαηήξεζε ηεο
πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο θ.α [Λάκπξνπ, Παληαδήο 2010].
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Ζ γεσκεηξηθή ηεθκεξίσζε απνηειεί έλα δηεπηζηεκνληθφ εξγαιείν θαη
ππφβαζξν γηα ηε δηεμαγσγή κειεηψλ επξχηεξσλ θαη δηαθνξεηηθψλ
εηδηθνηήησλ. Παξάιιεια ζπληειεί ζηελ αλάιπζε θαηλνκέλσλ, ζηελ
εθηίκεζε θαηαζηάζεσλ θαη θηλδχλσλ ελψ πιαηζηψλεη ηηο δηαδηθαζίεο
ιήςεο απνθάζεσλ.
Δηδηθφηεξα ζήκεξα πνπ ν δπηηθφο πνιηηηζκφο έρεη απνδερζεί θαη πξνάγεη
ηνπο φξνπο ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο, ιφγσ ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο θαη
ησλ δπζκελψλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ, ε θαηαζθεπή λέσλ
κεγάισλ ηερληθψλ έξγσλ ζα απνθιηκαθψλεηαη. Σαπηφρξνλα ε
ζπληήξεζε, επηζεψξεζε, παξαθνινχζεζε θαη ηεθκεξίσζε ησλ ήδε
πθηζηάκελσλ θαηαζθεπψλ, κειινληηθά ζα απμάλεηαη δίλνληαο
πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ζηνλ ηνπνγξάθν κεραληθφ ζε θαηαζθεπαζηηθφ θαη
κειεηεηηθφ επίπεδν.
1.2 Μέθοδοι ςλλογήρ Σπιδιάζηαηηρ Πληποθοπίαρ
Οη πξνδηαγξαθέο ηεο γεσκεηξηθήο ηεθκεξίσζεο θαζνξίδνπλ ηνλ
ρξεζηκνπνηνχκελν εμνπιηζκφ θαη ηηο αθνινπζνχκελεο κεζνδνινγίεο νη
νπνίεο πεξηγξάθνληαη ζε έλα γεληθφ πιαίζην ζην παξφλ ππνθεθάιαην.
πσο φιεο νη ηνπνγξαθηθέο απνηππψζεηο έηζη θαη ε γεσκεηξηθή
ηεθκεξίσζε αθνινπζεί ηα εμήο ηξία επξχηεξα ζηάδηα [Λάκπξνπ,
Παληαδήο, 2010]:
 Δξγαζίεο πεδίνπ (γεσδαηηηθέο κεηξήζεηο, θσηνγξαθηθέο ιήςεηο,
ζαξψζεηο θ.α.),
 Δξγαζίεο γξαθείνπ (επηιχζεηο, ζπλνξζψζεηο, ππνινγηζκνί,
ζηαηηζηηθνί έιεγρνη, απφδνζε)
 Έιεγρνο ησλ γεσκεηξηθψλ παξαγψγσλ (επηπιένλ γεσδαηηηθέο
κεηξήζεηο, ηνπνκεηξήζεηο).
Ζ αθξίβεηα θαη ε νξζφηεηα ηεο γεσκεηξηθήο ηεθκεξίσζεο επεξεάδεηαη
απφ ηελ αληίζηνηρε αβεβαηφηεηα πξνζδηνξηζκνχ ησλ ζπληεηαγκέλσλ ησλ
ζεκείσλ ιεπηνκέξεηαο. ηηο πεξηζζφηεξεο εθαξκνγέο γεσκεηξηθήο
ηεθκεξίσζεο νη θιίκαθεο πνπ επηδηψθνληαη είλαη ηδηαίηεξα κεγάιεο (γηα
παξάδεηγκα 1:50) νξίδνληαο πςειέο απαηηήζεηο αθξίβεηαο ζε εληαίν
βαζκφ.
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Απηφ πνπ αμίδεη λα επηζεκαλζεί είλαη φηη παξά ηηο δηαθνξεηηθέο κεζφδνπο
ζπιινγήο ηξηδηάζηαηεο πιεξνθνξίαο ην βέιηηζην απνηέιεζκα σο πξνο
ηελ πιεξφηεηα θαη ηελ νξζφηεηα ηεο γεσκεηξηθήο ηεθκεξίσζεο αιιά θαη
σο πξνο ην ηζνδχγην ρξφλνπ θαη θφζηνπο δίλεηαη απφ ζπλδπαζκνχο
κεζνδνινγηψλ.
1.2.1 Σοπομεηπική Μέθοδορ
Ζ ηνπνκεηξηθή κέζνδνο βαζίδεηαη ζε απιέο κεηξεηηθέο δηαηάμεηο φπσο ε
ηππηθή κεηξνηαηλία, ην αιθαδνιάζηηρν, ην θιηζηφκεηξν, ε ππμίδα, ην
λήκα ηεο ζηάζκεο θαη ηα ηειεπηαία ρξφληα ην ειεθηξνληθφ
απνζηαζηφκεηξν.
Ζ ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο είλαη επξέσο δηαδεδνκέλε ζηνπο αξρηηέθηνλεο
γηα ηελ θαηαζθεπή ζρεδίσλ θαη δηαγξακκάησλ απφ ηνπνκεηξήζεηο
απνζηάζεσλ, δηαγσλίσλ, θιίζεσλ θαη πςνκεηξηθψλ δηαθνξψλ
[Σνθκαθίδεο, 2004].
Σα πιενλεθηήκαηα ηεο κεζφδνπ είλαη ην ηδηαίηεξα ρακειφ θφζηνο αιιά
θαη ην γεγνλφο φηη απνηειεί έλα ηζρπξφ εξγαιείν γηα ηνλ έιεγρν
δηαγξακκάησλ.
Σα κεηνλεθηήκαηα ηεο είλαη φηη θάζε ζεκείν ρξεηάδεηαη λα είλαη
πξνζβάζηκν, ελψ νη κεηξήζεηο είλαη ζεκεηαθέο θαη αζπζρέηηζηεο αθνχ
δελ πινπνηνχληαη ζε θνηλφ ζχζηεκα αλαθνξάο.
1.2.2 Γευδαιηική Μέθοδορ
Ζ γεσδαηηηθή κέζνδνο ζπλαληάηαη ζηελ ειιεληθή θαη μέλε βηβιηνγξαθία
θαη σο ηνπνγξαθηθή ή θιαζζηθή κέζνδνο ηεθκεξίσζεο. Ζ ζπγθεθξηκέλε
κέζνδνο ζηεξίδεηαη ζε επίγεηεο κεηξήζεηο ςεθηαθψλ θαη αλαινγηθψλ
γεσδαηηηθψλ νξγάλσλ φπσο δέθηεο GNSS, ζενδφιηρα, ρσξνβάηεο θαη
νινθιεξσκέλνη γεσδαηηηθνί ζηαζκνί.
Σα ηειηθά παξάγσγα αθνξνχλ ζε δηαγξάκκαηα νξηδφληησλ θαη
θαηαθφξπθσλ ηνκψλ ή ηελ θαηαζθεπή ηξηδηάζηαησλ κνληέισλ. Οη
πξνδηαγξαθέο ηεο γεσδαηηηθήο ηεθκεξίσζεο, πέξαλ απφ ην θφζηνο θαη ην
ρξφλν, νξίδεηαη απφ ηελ κέγηζηε θιίκαθα εθηχπσζεο ησλ δηαγξακκάησλ
ε νπνία νξίδεη θαη ηελ αβεβαηφηεηα πξνζδηνξηζκνχ ησλ ζεκείσλ
ιεπηνκέξεηαο [Παληαδήο Γ., 2005].
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Ζ αβεβαηφηεηα πξνζδηνξηζκνχ ησλ γεσδαηηηθψλ ζπληεηαγκέλσλ ησλ
ζεκείσλ ιεπηνκέξεηαο θαζνξίδεη ηηο επηινγέο: ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ
γεσδαηηηθνχ εμνπιηζκνχ (αθξίβεηα κέηξεζεο), ηηο κεζφδνπο πχθλσζεο
ησλ ζηάζεσλ αλαθνξάο (πνιπγσλνκεηξία, ηξηγσληζκφο) θαη ηε
δηαδηθαζία κέηξεζεο ησλ ζεκείσλ ιεπηνκέξεηαο (πνιηθέο ζπληεηαγκέλεο,
εκπξνζζνηνκία).
Σα πιενλεθηήκαηα ηεο γεσδαηηηθήο δηαδηθαζίαο είλαη ε πςειή αθξίβεηα
πνπ επηηπγράλεηαη ζην πξνζδηνξηζκφ ησλ ζεκείσλ ρσξίο απηά λα είλαη
απαξαίηεηα πξνζηηά, ην εληαίν ζχζηεκα αλαθνξάο, ν ζπζρεηηζκφο ησλ
κεηξήζεσλ θαη ν ζηαηηζηηθφο ηνπο έιεγρνο γηα ηνλ ππνινγηζκφ
ζπζηεκαηηθψλ ζθαικάησλ θαη ρξνλδνεηδψλ ιαζψλ.
Αληίζηνηρα ηα κεηνλεθηήκαηά ηεο νθείινληαη ζηελ απαηηεηηθή νξγάλσζε
ησλ εξγαζηψλ πεδίνπ ζηηο νπνίεο απαηηείηαη απμεκέλνο ρξφλνο θαη θφπνο,
πνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ αθξηβφ γεσδαηηηθφ εμνπιηζκφ απμάλνπλ ην
θφζηνο ηεο ηεθκεξίσζεο. Δπηπιένλ ε ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο θξίλεηαη
αζχκθνξε φηαλ ην πξνο απνηχπσζε αληηθείκελν έρεη απμεκέλν βαζκφ
ιεπηνκεξεηψλ (ιηζνδνκέο, ςεθηδσηά, γιππηά) ή αθφκε θαη αθαηάιιειε
(ηνηρνγξαθίεο, ιηζνγξαθίεο) γηα αληηθείκελα πνπ δελ κπνξνχλ λα
ζρεδηαζζνχλ απφ δηαθξηηά ζεκεία [Παηηάο Π., 2008].
1.2.3 Φυηογπαμμεηπική Μέθοδορ
Οη γεσκεηξηθή ηεθκεξίσζε κε θσηνγξακκεηξηθέο κεζφδνπο βαζίδεηαη ζε
ιήςεηο θσηνγξαθηψλ θπξίσο απφ επίγεηεο κεηξεηηθέο θαη κε κεηξεηηθέο
κεραλέο αιιά θαη απφ ελαέξηεο ιήςεηο κε κε επαλδξσκέλα αεξνζθάθε ή
αθφκε θαη ην ζπλδπαζκφ ηνπο. ηηο δχν απηέο πεξηπηψζεηο ην θνηλφ
ραξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη ε κέζε θιίκαθα ησλ εηθφλσλ είλαη κεγάιε (γηα
παξάδεηγκα 1:200) άξα θαη ε απφζηαζε ιήςεο είλαη κηθξή.
Σα παξάγσγα ησλ θσηνγξακκεηξηθψλ κεζφδσλ πνηθίινπλ δειαδή κπνξεί
λα είλαη είηε δηαλπζκαηηθά ζρέδηα (θσηνγξακεηξηθή απφδνζε) απφ ηε
κέηξεζε ζεκείσλ ή αθφκε λέθε ζεκείσλ απφ αιγνξίζκνπο ππθλήο
ςεθηαθήο ζπληαχηηζεο είηε εηθνληζηηθά πξντφληα φπσο αλεγκέλεο
εηθφλεο, κσζατθά, νξζνθσηνγξαθίεο, αλαπηχγκαηα επηθαλεηψλ είηε
ηξηδηάζηαηα κνληέια κε θσηνξεαιηζηηθή πθή.
Σα πιενλεθηήκαηα ηεο θσηνγξακκεηξηθήο κεζφδνπ είλαη ε επίηεπμε
εληαίαο αθξίβεηαο πνπ βξίζθεηαη ζε πιήξε αλαινγία κε ηελ πιεξφηεηα
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ηνπ ζρεδίνπ. Απηφ νθείιεηαη ζηε ζπλέρεηα ησλ αληηθεηκέλσλ θαη ηελ
απνθπγή ηεο δηαθξηηνπνίεζεο ηνπο, ηφζν ζηα εηθνληζηηθά πξντφληα φζν
θαη ζηηο δηεηθνληθέο απνδφζεηο [Παηηάο Π., 2008]. Ζ εηζαγσγή πθήο ζηα
κνληέια είλαη έλα αθφκε πιενλέθηεκα ηεο κεζφδνπ.
Σα πξσηνγελή δεδνκέλα ηεο θσηνγξακκεηξίαο, δειαδή νη ιήςεηο, απφ
κφλεο ηνπο απνηεινχλ κηα νπηηθή ηεθκεξίσζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ζην
ρξφλν. Δπηπιένλ ε απνηχπσζε είλαη έκκεζε δειαδή ην αληηθείκελν
κπνξεί λα είλαη δπζπξφζηην ή απξφζηην. Δηδηθφηεξα φηαλ ην αληηθείκελν
είλαη πνιχπινθν ε ηεκθεξίσζε ηνπ απφ εηθνληζηηθά πξντφληα κεηψλεη
ηδηαίηεξα ην θφζηνο ηεο δηαδηθαζίαο ηεο ηεθκεξίσζεο γηαηί ειαρηζηνπνηεί
ηελ εξγαζία ζην πεδίν.
ηα κεηνλεθηήκαηα ηεο κεζφδνπ είλαη φηη ζηεξίδεηαη ζε κεηξήζεηο απφ
άιιεο δηαδηθαζίεο φπσο γεσδαηηηθέο κεηξήζεηο γηα ηελ κέηξεζε
θσηνζηαζεξψλ ζεκείσλ, δεδνκέλα ζάξσζεο γηα ηελ παξαγσγή
νξζνεηθφλσλ ή ηνπνκεηξηθέο κεηξήζεηο απνζηάζεσλ γηα ηελ εηζαγσγή
θιίκαθαο ζε ηξηδηάζηαηα κνληέια πνπ παξάγνληαη κφλν απφ εηθφλεο.
Δπίζεο ε κέζνδνο ρξεηάδεηαη απμεκέλε ππνινγηζηηθή ηζρχ.
1.2.4 Δπίγειοι απυηέρ Δπιθανειών
Οη ζαξψζεηο επηθαλεηψλ απφ ζαξσηέο επαθήο (ηχπνπ γέθπξαο,
ξνκπνηηθνί βξαρίνλεο) θαη laser ρεηξφο πξννξίδνληαη γηα κεγάιεο
θιίκαθαο (ηάμε κεγέζνπο κm) πξνηππνπνηήζεηο κεραλνινγηθψλ κεξψλ
ζπλαξκνινγεκάησλ θαη εθαξκνγέο αληίζηξνθεο κεραληθήο. Αληίζηνηρα
νη ζαξσηέο κε επαθήο κε ελεξγεηηθέο κεζφδνπο φπσο ε ζπκβνινκεηξία
(lidar, sar) αλαθέξνληαη ζε κηθξήο θιίκαθαο γεσεθαξκνγέο (ςεθηαθφ
κνληέιν πςνκέηξσλ θ.α.) απφ ελαέξηα κέζα.
Οη ζαξψζεηο γηα επίγεηεο ηνπνγξαθηθέο εθαξκνγέο φπσο νη γεσκεηξηθέο
ηεθκεξηψζεηο γίλνληαη ηφζν κε παζεηηθέο κεζφδνπο απφ εηθφλεο πνπ
εκπίπηνπλ ζηνλ επηζηεκνληθφ ρψξν ηεο θσηνγξακκεηξίαο (π.ρ. dense
matching, ζαξσηέο δνκεκέλνπ θσηφο1) φζν θαη κε ελεξγεηηθέο κεζφδνπο
laser πνπ απαζρνιεί ην παξφλ εδάθην. Σα φξγαλα ελεξγεηηθήο
απεηθφληζεο (εθπνκπήο ειεθηξνκαγλεηηθήο αθηηλνβνιίαο) ινηπφλ,
δειαδή νη επίγεηνη ζαξσηέο επηθαλεηψλ (terrestrial laser scanners),
1

Οη ζαξσηέο δνκεκέλνπ θσηφο θαηαηάζζνληαη ζηηο ελεξγεηηθέο κεζφδνπο φκσο αληηκεησπίδνληαη
θσηνγξακκεηξηθά.
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αλάινγα κε ηελ αξρή ιεηηνπξγίαο ηνπο δηαθξίλνληαη ζηηο εμήο θαηεγνξίεο
[πκεσλίδεο Π., 2007]:
 Υξφλνο πηήζεο παικνχ ή θχκαηνο (time of flight),
 Γηαθνξά θάζεο (phase shift),
 Σξηγσληζκφο (triangulation).
Οη επίγεηνη ζαξσηέο επηθαλεηψλ ηνπνζεηνχληαη ζε ζηάζεηο αλαθνξάο θαη
ζε ζρέζε κε ην γσληαθφ ηνπο βήκα κεηξνχλ δεθάδεο ρηιηάδεο έσο
εθαηνκκχξηα ζεκείσλ ιεπηνκέξεηαο. Οη ηειηθέο ηνπο κεηξήζεηο αθνξνχλ
ζηηο ηξηδηάζηαηεο ζπληεηαγκέλεο (x, y, z) ηνπ θάζε ζεκείνπ καδί κε κία
ηηκή i πνπ αληηζηνηρεί ζηελ έληαζε ηνπ αλαθιψκελνπ ζήκαηνο ή ηνπ
ρξψκαηνο. ε κία εθαξκνγή επίγεηαο ζάξσζεο ε ηνπνζέηεζε ηερλεηψλ
αλαθιαζηηθψλ ζηφρσλ θξίλεηαη απαξαίηεηε γηα ηε ζχλδεζε ησλ
δηαθνξεηηθψλ λεθψλ θαη ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπο ζην ρψξν.
Ζ δηαδηθαζία ηεο ζάξσζεο σο εξγαζία γξαθείνπ ζπλερίδεηαη θαη
νινθιεξψλεηαη κε ηε ζπξξαθή ησλ δηαθνξεηηθψλ λεθψλ, ηε ζπλέλσζή
ηνπο (ή θαιχηεξα ηελ πιεγκαηνπνίεζε ηνπο) θαη ηελ ηειηθή
κνληεινπνίεζε. Βέβαηα ζε ελδηάκεζα ζηάδηα αθαηξείηαη ε πεξηηηή
πιεξνθνξία, δηνξζψλνληαη ιάζνο ζπλελψζεηο ελψ νη επηθάλεηεο
εμνκαιχλνληαη [Υ. Ησαλλίδεο, 2014]
Σα πιενλεθηήκαηα ησλ επίγεησλ ζαξσηψλ αθνξνχλ ζηελ ηαρχηεηα κε
ηελ νπνία έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ζπιιέγνπλ έλα ηεξάζηην φγθν
δεδνκέλσλ ζην πεδίν κε έκκεζν ηξφπν, εηδηθά γηα πεξηπηψζεηο
πνιχπινθσλ θαη αθαλφληζησλ ζρεκάησλ. Δπηπιένλ ε πιεξνθνξία ηνπο
δελ είλαη κφλν ρσξηθή αιιά θαη ρξσκαηηθή. Ζ αθξίβεηα πνπ
επηηπγράλεηαη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ γεσδαηηηθψλ ζπληεηαγκέλσλ ησλ
ζεκείσλ απφ ηνπο επίγεηνπο ζαξσηέο είλαη ηδηαίηεξα πςειή (>±10mm)
αιιά γηα κηθξέο απνζηάζεηο ζάξσζεο [Pantazis G. et al, 2013]..
Σα κεηνλεθηήκαηα ηεο κεζφδνπ νθείινληαη θαηαξράο ζηελ κεγάιε
ππνινγηζηηθή ηζρχ πνπ είλαη απαξαίηεηε γηα ην φγθν ησλ δεδνκέλσλ ηεο
ζάξσζεο. Δπίζεο ην θφζηνο ησλ επίγεησλ ζαξσηψλ είλαη ηδηαίηεξα πςειφ
ελψ ην κεγάιν βάξνο ηνπο δπζρεξαίλεη ηε ρξήζε ηνπο ζην πεδίν ζε
ζπλδπαζκφ κε ηε ρξήζε Ζ/Τ πνπ ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο είλαη
απαξαίηεηε. Σέινο δελ είλαη δπλαηή ε ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ
απνηειεζκάησλ.
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Ζ εμέιημε ησλ νινθιεξσκέλσλ γεσδαηηηθψλ ζηαζκψλ κε ηε δεκηνπξγία
ξνκπνηηθψλ ρσξνεηθνλνγεσδαηηηθψλ ζηαζκψλ (2005) έδσζε ηε
δπλαηφηεηα ζαξψζεσλ απφ ηα λέα απηά φξγαλα. Δλ ζπληνκία νη
ζαξψζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ ζε ζρέζε κε ηνπο επίγεηνπο ζαξσηέο είλαη
θαιχηεξεο αθξίβεηαο (>±5mm), κηθξφηεξεο ζε φγθν δεδνκέλα θαη ζε
κεγαιχηεξν ρξφλν, φκσο ηα λέθε είλαη a-priori ζε θνηλφ ζχζηεκα
αλαθνξάο θαη σο εθ ηνχηνπ δε ρξεηάδεηαη ε ζπξξαθή ηνπο (aligning)
[Pantazis G. et al, 2013].
1.3 Δξέλιξη ηυν Δπίγειυν Φυηομησανών και ηυν Ολοκληπυμένυν
Γευδαιηικών ηαθμών
ην παξφλ ππνθεθάιαην γίλεηαη κηα ζχληνκε αλαδξνκή ζηελ εμέιημε ησλ
επίγεησλ γεσδαηηηθψλ ζηαζκψλ θαη θσηνγξακκεηξηθψλ νξγάλσλ ε νπνία
νδήγεζε ζηε δεκηνπξγία ηνπ νινθιεξσκέλνπ εηθνλνζπζηήκαηνο
ηξηδηάζηαηεο απεηθφληζεο V10.
Μηα αξρηθή ηνκή ζηελ ηερλνινγία ησλ επίγεησλ κεηξεηηθψλ
θσηνκεραλψλ ήηαλ νη ζηεξενθάκεξεο θπξίσο απφ ηηο εηαηξείεο Wild θαη
Zeis φπσο παξνπζηάδεηαη ζηελ εηθφλα 1.1.

Δηθόλα 1.1 Σηεξενθάκεξα C120 θαη C12 ηεο εηαηξείαο Wild κε έηε
θπθινθνξίαο 1968 θαη 1933 αληίζηνηρα. [http://www.wildheerbrugg.com/photogrammetry1.htm, 9/20115]
Οη ζπγθεθξηκέλεο θαηαζθεπέο θαζφξηδαλ κηα ζηαζεξή θαη γλσζηή
δηάηαμε ησλ θσηνκεραλψλ (θαλνληθή), δειαδή ε βάζε ιήςεο θαη ν
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πξνζαλαηνιηζκφο ηνπο ήηαλ ππνινγηζκέλνο κε κεγάιε αθξίβεηα [Kraus
K., 2010].
Οη ζηεξενθάκεξεο φκσο δεκηνπξγνχζαλ πξνβιήκαηα θαζψο κείσλαλ ηηο
επηινγέο ηνπ ιφγνπ ηεο βάζεο ιήςεο πξνο ηελ απφζηαζε αληηθεηκέλνπ, ε
νπνία είλαη θαζνξηζηηθή ζηε θσηνγξακκεηξία, ιφγσ ηνπ πεξηνξηζκνχ ηεο
θαζνξηζκέλεο ηνπο δηάηαμεο.
Σε ιχζε έδσζαλ ηα θσηνζενδφιηρα φπσο παξνπζηάδεηαη ζηελ εηθφλα
1.2. Σα ζπγθεθξηκέλα φξγαλα είραλ ηε δπλαηφηεηα θέληξσζεο θαη
νξηδνληίσζεο ελψ ηαπηφρξνλα κεηξνχζαλ ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ
άμνλα ιήςεο ζε ζρέζε κε ην πξσηεχνληα θαη δεπηεξεχνληα άμνλα ηνπο
[Kraus K., 2010].

Δηθόλα 1.2 Φσηνζενδόιηρν P31 ηεο εηαηξείαο Wild κε έηνο θπθινθνξίαο
1972. [http://www.wild-heerbrugg.com/photogrammetry1.htm, 9/2015]
ήκεξα ε επηηνκή ηεο ηερλνινγίαο ησλ επίγεησλ κεηξεηηθψλ κεραλψλ
βξίζθεηαη ζηα παλνξακηθά ζπζηήκαηα θακεξψλ πςειήο αλάιπζεο, φπσο
παξνπζηάδεηαη ραξαθηεξηζηηθά ζηελ εηθφλα 1.3. Οη ζπγθεθξηκέλνη
αηζζεηήξεο CCD πξννξίδνληαη θπξίσο γηα ηε δεκηνπξγία
θσηνξεαιηζηηθά ηξηδηάζηαησλ ραξηνγξαθηθψλ απεηθνλίζεσλ, φπσο είλαη
ε εθαξκνγή street view ζην ραξηνγξαθηθφ ππφβαζξν ηεο Google.
Οη ιήςεηο ηνπο αθνξνχλ ηφζν ζε κεκνλσκέλεο θσηνγξαθίεο φζν θαη ζε
βηληενζθνπήζεηο απφ φρεκα. ην φρεκα είλαη εγθαηεζηεκέλνη
αηζζεηήξεο θιίζεσλ φπσο θαη δέθηεο GNSS γηα ηε δνξπθνξηθή
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πινήγεζε θαη θαηαγξαθή ηεο ζέζεο ηνπο νρήκαηνο ζην ρξφλν, άξα θαη
ηεο θάκεξαο, κέζσ αδξαλεηαθψλ ζπζηεκάησλ GPS/INS.

Δηθόλα 1.3 Ζ παλνξακηθή κεραλή Ladybug 5 ηεο εηαηξεία Topcon, κόλε
ηεο θαη ζε επαλδξσκέλν όρεκα ηξηδηάζηαηεο ραξηνγξάθεζεο.
[http://www.directionsmag.in/articles/georeferenced-street-view-what-itis-and-how-to-create-one/362196, 9/2015]
ζνλ αθνξά ζηνπο γεσδαηηηθνχο ζηαζκνχο, ηε δεθαεηία ηνπ 1950
θάλνπλ ηελ εκθάληζε ηνπο ηα πξψηα ειεθηξνκαγλεηηθά φξγαλα
κέηξεζεο κήθνπο (EDM). Με ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ ηα θνηλά
ζενδφιηρα αληηθαζίζηαληαη απφ ηνπο νινθιεξσκέλνπο γεσδαηηηθνχο
ζηαζκνχο (total station) φπνπ πιένλ ε αλάγλσζε θαη θαηαγξαθή ησλ
κεηξήζεσλ γίλεηαη ςεθηαθά. ηηο αξρέο ηνπ 1990 θαηαζθεπάδεηαη ην
πξψην φξγαλν πνπ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα κεηξά κήθε ρσξίο ηε ρξήζε
αλαθιαζηήξα [Λάκπξνπ, Παληαδήο, 2010].
Ζ επαλαζηαηηθή απηή εθαξκνγή ελζσκαηψλεηαη εκπνξηθά ζηνπο
νινθιεξσκέλνπο γεσδαηηηθνχο ζηαζκνχο ζηηο αξρέο ηνπ 21νπ αηψλα
αλνίγνληαο λένπο νξίδνληεο ζηηο γεσδαηηηθέο εθαξκνγέο. Έηζη ζήκεξα κε
ηελ αικαηψδε εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο νη νινθιεξσκέλνη γεσδαηηηθνί
ζηαζκνί έρνπλ γίλεη ΄΄έμππλνη΄΄, ξνκπνηηθνί, ζεξβνθηλνχκελνη θ.α.
δηαζέηνληαο έλα πιήζνο εθαξκνγψλ πνπ δηεπθνιχλνπλ, επηηαρχλνπλ θαη
αλαπηχζζνπλ ηηο εξγαζίεο ππαίζξνπ.
Ζ ηειεπηαία εμέιημε αθνξά ζηνπο ξνκπνηηθνχο εηθνλνζηαζκνχο θαη
ζηνπο ρσξνεηθνλνγεσδαηηηθνχο ζηαζκνχο, εηθφλα 1.4. Μεξηθέο απφ ηηο
εθαξκνγέο ησλ νξγάλσλ απηψλ αθνξνχλ ζε ζεξβνθίλεζε, ζε απηφκαηε
αλίρλεπζε θαη παξαθνινχζεζε ζηφρνπ, ζε ηειερεηξηζκφ ηνπο θαη
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ζθφπεπζε ζεκείσλ απφ απφζηαζε, ζηε ιήςε κεηξεηηθψλ εηθφλσλ απφ
ελζσκαησκέλνπο αηζζεηήξεο CCD, ζηε ζάξσζε επηθαλεηψλ κε επηινγή
γσληαθνχ βήκαηνο θ.α.

Δηθόλα 1.4 Ο ρσξνεηθνλνγεσδαηηηθόο ζηαζκόο VX ηεο εηαηξείαο Trimble.
[www.trimble.com]
1.4 Ανηικείμενο ηηρ Δπγαζίαρ
Σν νινθιεξσκέλν εηθνλνζχζηεκα ηξηδίαζηαηεο απεηθφληζεο V10, φπσο
παξνπζηάδεηαη ζηελ εηθφλα 1.5, είλαη έλα πξσηνπoξηαθφ φξγαλν γηα ηε
δηεμαγσγή θαη ηελ αληηκεηψπηζε ηνπνγξαθηθψλ απνηππψζεσλ. Σν
ζχζηεκα ζπλδπάδεη ηφζν δεδνκέλα ζέζεο φζν θαη κεηξεηηθέο εηθφλεο γηα
ηελ εμαγσγή ησλ γεσκεηξηθψλ παξαγψγσλ.
Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ε αμηνιφγεζε
ηνπ εηθνλνζπζηήκαηνο V10 ζηo πιαίζηo ηνπ επηζηεκνληθνχ ειέγρνπ. Ζ
αμηνιφγεζε ηνπ πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ εξγαζηψλ πεξηνξηζκέλνπ πεδίνπ
θαη εθαξκνγέο ηερληθήο γεσδαηζίαο φπσο αθφκα θαη κε ηελ κεηξνινγηθή
δηαθξίβσζε ησλ θακεξψλ ηνπ.
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Δηθόλα 1.5 Τν ζύζηεκα ηξηδηάζηαηεο απεηθόληζεο V10 κε επηβαηεγό δέθηε
GNSS. [http://www.trimble.com/Survey/Trimble-V10-ImagingRover.aspx, 9/2015]
Ζ δηεξεχλεζε πνπ πινπνηείηαη ζε ζρέζε κε ηελ λέα απηή ηερλνινγία έρεη
σο ζηφρν αξρηθά ηελ θαηαλφεζε ησλ αξρψλ ιεηηνπξγίαο ηεο θαη ηνπο
ηξφπνπο ζπιινγήο θαη επεμεξγαζίαο ηεο κεηξεηηθήο πιεξνθνξίαο.
ηε ζπλέρεηα ειέγρνληαη νη δπλαηφηεηεο θαη επηδφζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο
ζε ζέκαηα ρξήζεο ηνπ, αθξίβεηαο ησλ γεσκεηξηθψλ παξαγψγσλ θαη
απνδνηηθφηεηαο σο πξνο ην ηζνδχγην θφζηνπο θαη ρξφλνπ. Σα
ζπκπεξάζκαηα εμάγνληαη απφ ηε δηεμαγσγή εμεηδηθεπκέλσλ
ηνπνγξαθηθψλ εξγαζηψλ κε δηαθνξεηηθέο κεζνδνινγίεο θαη εμνπιηζκφ.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2
ΣΟ ΔΙΚΟΝΟΤΣΗΜΑ ΣΡΙΓΙΑΣΑΣΗ
ΑΠΔΙΚΟΝΙΗ V10
2.1 Γενικά
Σν ΄΄V10 Imaging Rover΄΄ ηεο εηαηξείαο Trimble ζπκβαηηθά ζηα πιαίζηα
ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ζα αλαθέξεηαη σο εηθνλνζχζηεκα
ηξηδηάζηαηεο απεηθφληζεο V10. Σν ελ ιφγσ ζχζηεκα παξνπζηάζηεθε
πξψηε θνξά ζην ζπλέδξην INTERGEO ζην Έζζελ ηεο Γεξκαλίαο ηνλ
Οθηψβξην ηνπ 2013 θαη θπθινθφξεζε εκπνξηθά ζηηο αξρέο ηνπ 2014.
Σν V10 είλαη έλα νινθιεξσκέλν εηθνλνζχζηεκα δψδεθα ςεθηαθψλ
θακεξψλ ην νπνίν ζπιιέγεη παλνξακηθέο θσηνγξαθίεο 360ν κνηξψλ απφ
ηε ζέζε πνπ ηνπνζεηείηαη. Οη ιήςεηο ησλ παλνξακάησλ απηψλ
απνζθνπνχλ ζηελ νπηηθή ηεθκεξίσζε θαη κέηξεζε ηνπ πεξηβάιινληα
ρψξνπ πνπ επηιέγεη ν ρξήζηεο (Trimble V10 Datasheet).
Ζ ηερλνινγία ηνπ ζπζηήκαηνο θηλείηαη ζηνπο επηζηεκνληθνχο ρψξνπο ηεο
γεσδαηζίαο, ηεο θσηνγξακκεηξίαο θαη ηεο φξαζεο ππνινγηζηψλ.
Ζ πξσηνπνξία ηνπ έγθεηηαη ζηε ηαρχηεηα κε ηελ νπνία δχλαηαη λα
ζπιιέγεη ηα δεδνκέλα ζην πεδίν θαζψο θαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν
αληηκεησπίδεη ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ επίιπζε ηεο θσηνγξακκεηξηθήο
δηαδηθαζίαο θαη ελ ηέιεη ηεο απνηχπσζεο.
2.2 Απσή Λειηοςπγίαρ ηος ςζηήμαηορ V10
Ζ αξρή ιεηηνπξγίαο ηνπ εηθνλνζπζηήκαηνο ηξηδηάζηαηεο απεηθφληζεο
V10 είλαη ε γλσζηή θσηνγξακκεηξηθή ηνκή ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη
απινχζηαηα κε ηελ εκπξνζζνηνκία ζην ρψξν ηνπιάρηζηνλ δχν νκφινγσλ
αθηίλσλ φπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα 2.1.
Γειαδή, γηα ηελ εμαγσγή ησλ γεσδαηηηθψλ ζπληεηαγκέλσλ ελφο ζεκείνπ
ιεπηνκέξεηαο, ηνπ πξνο απνηχπσζε ρψξνπ ή αληηθεηκέλνπ, είλαη
απαξαίηεην απηφ λα παξαηεξείηαη απφ ηνπιάρηζηνλ δχν
εηθφλεο/παλνξάκαηα. Καζψο φπσο είλαη γλσζηφ θάζε θσηνγξαθηθή
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κεραλή κπνξεί λα ζεσξεζεί σο έλα φξγαλν πνπ θαηαγξάθεη δηεπζχλζεηο
[Γεσξγφπνπινο θ.α., 2010].

Σρήκα 2.1 Δκπξνζζνηνκία ζην ρώξν από δεύγνο εηθόλσλ ζε θαλνληθή
δηάηαμε. [http://foto.hut.fi/opetus/300/luennot/3/3.html (4/2015)]
Οη εηθφλεο πνπ ζπλζέηνπλ ηα παλνξάκαηα απνηεινχλ θεληξηθέο πξνβνιέο
ζηηο δχν δηαζηάζεηο ηνπ ηξηδηάζηαηνπ ρψξνπ. Γηα ηελ εμαγσγή ινηπφλ,
ηεο ηξηδηάζηαηεο κεηξεηηθήο πιεξνθνξίαο απφ ηνπιάρηζηνλ δχν εηθφλεο
πξνυπνηίζεηαη λα είλαη γλσζηά ηα ζηνηρεία ηνπ εζσηεξηθνχ θαη
εμσηεξηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ ηνπο.
Σα ζηνηρεία ηνπ εζυηεπικού πποζαναηολιζμού ησλ ςεθηαθψλ θακεξψλ
ηνπ ζπζηήκαηνο, δειαδή ηεο ζηαζεξάο c, ηεο ζέζεο ηνπ πξσηεχνληνο
ζεκείνπ (xν, yν), ηεο ραξαθηεξηζηηθήο θακπχιεο αθηηληθήο δηαζηξνθήο
ηνπ θαθνχ (Γr) θαη ηεο αθηληθφηεηαο (γεσκεηξηθή αιινίσζε ηνπ
εηθνλνζηνηρείνπ) ζεσξνχληαη γλσζηά απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή θαη
εκπεξηέρνληαη ζην ινγηζκηθφ ππνζηήξημεο [Γεσξγφπνπινο Α. θ.α., 2010].
ην ηξίην θεθάιαην ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο
πξαγκαηνπνηείηαη ν πξνζδηνξηζκφο ησλ παξακέηξσλ απηψλ κε
εξγαζηεξηαθή δηαδηθαζία, γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ κνληέινπ εθείλνπ ηεο
θεληξηθήο πξνβνιήο πνπ πεξηγξάθεη θαιχηεξα ηελ εζσηεξηθή γεσκεηξία
ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ςεθηαθψλ θακεξψλ, ηνλ έιεγρν ηεο ζηαζεξφηεηαο
ηνπο θαη ηεο ζχγθξηζήο ηνπο κε απηά ηνπ θαηαζθεπαζηή.
ζνλ αθνξά ηα ζηνηρεία ηνπ εξυηεπικού πποζαναηολιζμού, δειαδή ηηο
γεσδαηηηθέο ζπληεηαγκέλεο (Υν, Τν, Εν) ηνπ πξνβνιηθνχ θέληξνπ θαη ηηο
ζηξνθέο ηνπ άμνλα ιήςεο (σ, θ, θ) ζε ζρέζε κε ην ζχζηεκα αλαθνξάο,
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αξρηθά αμίδεη λα ηνληζηεί φηη αληηκεησπίδνληαη εληαία γηα θάζε ζεκείν
ιήςεο.
Μνινλφηη νη παξάκεηξνη απηνί γηα ηελ θάζε ζέζε ιήςεο είλαη 6 γηα θάζε
κία απφ ηηο 12 θσηνγξαθίεο (72 παξάκεηξνη εμσηεξηθνχ
πξνζαλαηνιηζκνχ αλά παλφξακα), ε γλσζηή ζρεηηθή ζέζε ησλ θακεξψλ
ηνπ ζπζηήκαηνο επηηξέπεη είηε λα κεηξηνχληαη είηε λα επηιχνληαη εληαία.
Με ηε γλψζε ινηπφλ, 6 παξακέηξσλ ηνπ εμσηεξηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ
κίαο εηθφλαο, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ππνινγίδνληαη 72 παξάκεηξνη.
Απνηέιεζκα απηνχ είλαη ε δπλαηφηεηα ησλ παλνξακάησλ λα ζπλζέηνληαη
απηφκαηα ρσξίο ηελ εκπινθή ηνπ ρξήζηε.
ηε ζπλέρεηα αλάινγα κε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο εθαξκνγήο θαη ηνλ ηξφπν
αληηκεηψπηζεο πνπ επηιέγεηαη, ην εηθνλνζχζηεκα V10 ζε ζπλδπαζκφ κε
ην ινγηζκηθφ ππνζηήξημήο ηνπ, πξνζθέξεη δηάθνξνπο ηξφπνπο γηα ηνλ
ππνινγηζκφ ησλ ζηνηρείσλ ηνπ εμσηεξηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ θαη θαηά
ζπλέπεηα ηεο επίιπζεο ηνπ θσηνγξακκεηξηθνχ ηξηγσληζκνχ. Δπεηδή νη
πξνζεγγίζεηο ηεο δηαδηθαζίαο πνηθίινπλ θαη ζα αλαιπζνχλ ζε επφκελν
θεθάιαην, ζην παξφλ εδάθην γίλεηαη κηα ζχληνκε αλαθνξά ζηε
ζπλεζέζηεξε δηαδηθαζία πνπ απνηειεί θαη ηελ πξσηνηππία ιεηηνπξγίαο
ηνπ ζπζηήκαηνο.
ε απηήλ ην εηθνλνζχζηεκα V10 θαιείηαη λα ζπιιέμεη παλνξάκαηα αθνχ
ηνπνζεηείηαη ζε ζεκεία γλσζηψλ γεσδαηηηθψλ ζπληεηαγκέλσλ. Οη
ζπληεηαγκέλεο ηνπο είηε έρνπλ ππνινγηζηεί ζε πξνγελέζηεξε δηαδηθαζία
κεηξήζεσλ είηε κεηξηνχληαη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν παξάιιεια κε ηηο
ιήςεηο.
ηε δεχηεξε πεξίπησζε είλαη απαξαίηεηε ε ρξήζε θαη άιισλ νξγάλσλ
πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε ζχδεπμε κε ην ζχζηεκα ηξηδηάζηαηεο απεηθφληζεο
V10 θαη αθνξνχλ είηε νινθιεξσκέλν γεσδαηηηθφ ζηαζκφ κε επηβαηεγφ
πξίζκα ζην ζηπιεφ ηνπ V10 εηθφλα 2.1, είηε επηβαηεγφ δέθηε GNSS ζην
ζηπιεφ ηνπ V10 εηθφλα 2.2.
Οη ζπληεηαγκέλεο ησλ ζηάζεσλ, πνπ φπσο αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο
κεηξηνχληαη κε ηε κέζνδν ησλ πνιηθψλ ζπληεηαγκέλσλ (πεξίπησζε
νινθιεξσκέλνπ γεσδαηηηθνχ ζηαζκνχ) ή κε θηλεκαηηθφ δνξπθνξηθφ
εληνπηζκφ πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ (πεξίπησζε δέθηε GNSS), νδεγνχλ ζηνλ
ππνινγηζκφ ησλ ζπληεηαγκέλσλ ηνπ πξνβνιηθνχ θέληξνπ. Σαπηφρξνλα
δχν αηζζεηήξεο θιίζεσλ κεηξνχλ ηελ απφθιηζε ηεο θαηαθνξχθσζεο ηνπ
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V10 ζε δχν θάζεηνπο άμνλεο θαη κία καγλεηηθή ππμίδα ζπκπιεξψλεη ηνλ
πξνζαλαηνιηζκφ ηφζν ησλ αμφλσλ ησλ αηζζεηήξσλ θιίζεσλ φζν θαη ησλ
ηδίσλ ησλ παλνξακάησλ.

Δηθόλα 2.1 Τν ζύζηεκα V10 ζε ζύδεπμε κε ην ρσξνεηθνλνγεσδαηηηθό
ζηαζκό VX ζε ιεηηνπξγία autolock. [trimble v10 imaging rover user
applications brochure]

Δηθόλα 2.2 Τν ζύζηεκα V10 ζε ζύδεπμε κε ηνλ επηβαηεγό δέθηε GNSS
R10. [trimble v10 imaging rover user applications brochure]
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Με ηνλ ηξφπν απηφ επηηπγράλεηαη ε δηφξζσζε ησλ ζπληεηαγκέλσλ ηνπ
πξνβνιηθνχ θέληξνπ ζηελ πξαγκαηηθή ηνπο ζέζε αιιά θαη ν
ππνινγηζκφο πξνζσξηλψλ ηηκψλ γηα ηηο ηξεηο ζηξνθέο (σ, θ, θ) ησλ
αμφλσλ ιήςεο, πνπ γίλεηαη απφ ηνπο αηζζεηήξεο κέηξεζεο θιίζεσλ. Οη
ηειηθέο ηηκέο ηνπο ππνινγίδνληαη θαηά ηελ επίιπζε ηνπ ηξηγσληζκνχ.
Ζ δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεθε πξαγκαηνπνηείηαη ψζηε λα είλαη δπλαηή ε
πινπνίεζε εκπξνζζνηνκηψλ ζην ρψξν γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ
γεσδαηηηθψλ ζπληεηαγκέλσλ ησλ ζεκείσλ ιεπηνκέξεηαο.
ε απηφ ην ζεκείν ρξεηάδεηαη λα επηζεκαλζεί πσο ε δηαδηθαζία
απνδεζκεχεηαη απφ ηελ χπαξμε ζεκείσλ γλσζηψλ ζπληεηαγκέλσλ πάλσ
ζην αληηθείκελν (θσηνζηαζεξψλ) θαζψο ν ξφινο ηνπο αληηθαζίζηαηαη
απφ ηα γλσζηά ζεκεία ιήςεο.
Σέινο έλα ζπλεζηζκέλν πξφβιεκα ηεο θσηνγξακκεηξίαο πνπ αθνξά ζηελ
εμεχξεζε πξνζσξηλψλ ηηκψλ γηα ηνπο αγλψζηνπο ηνπ ηξηγσληζκνχ,
απνθαζίζηαηαη απφ ηηο πξσηνγελήο κεηξήζεηο ησλ αηζζεηήξσλ ηνπ
εηθνλνζπζηήκαηνο.
Έηζη, ελψ ε αξρή ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο V10 είλαη θαηλνκεληθά ε
απιή εκπξνζζνηνκία, ε πνξεία πνπ αθνινπζείηαη γηα ηελ επίηεπμή ηεο
ζπλδπάδεη έλα πιήζνο δηαθνξεηηθψλ θαη ζχγρξνλσλ ηερλνινγηψλ νη
νπνίεο ζα αλαιπζνχλ παξαθάησ. Παξαηεξείηαη ινηπφλ, πσο ε
ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ V10 είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηελ εμέιημε ηεο
ηερλνινγίαο ζην δηεπηζηεκνληθφ θιάδν ηεο γεσπιεξνθνξηθήο.
Σέινο θάπνηα παξαδείγκαηα πνπ παξνπζηάδνπλ νκνηφηεηεο ζηελ αξρή
ιεηηνπξγίαο ηνπο κε απηή ηνπ V10 φπσο είλαη νη πξφζζεηεο κεηξήζεηο
ησλ πξνβνιηθψλ θέληξσλ ζε αδξαλεηαθφ ζχζηεκα GPS/INS θαηά ηελ
πηήζε αεξνθσηνγξαθήζεσλ, δηαηεηαγκέλα ζπζηήκαηα ηνπνζέηεζεο
ςεθηαθψλ θακεξψλ γηα ηελ δέζκεπζε ζηαζεξήο βάζεο ιήςεο (zscan,
Zeiss SMK40), θηλεηά ζπζηήκαηα ηξηδηάζηαηεο ραξηνγξάθεζεο κε
παλνξακηθή βηληενζθφπεζε θαη δνξπθνξηθή πινήγεζε.
2.3 Πποϋποθέζειρ Οπθήρ Λειηοςπγίαρ και Ακπίβεια
Ζ αμηνπηζηία θαη ε πνηφηεηα ηεο κεηξεηηθήο πιεξνθνξίαο πνπ εμάγεηαη
απφ ηηο εηθφλεο ησλ παλνξακάησλ, ζέηεη κηα ζεηξά απφ φξνπο θαη
πξνυπνζέζεηο γηα ηελ επίηεπμε ηνπ επηζπκεηνχ θαη νξζνχ
19

απνηειέζκαηνο. Βέβαηα αμίδεη λα ηνληζηεί φηη ζε αληίζεζε απφ ηνλ
θιαζηθφ ζρεδηαζκφ κηαο επίγεηαο θσηνγξακκεηξηθήο απνηχπσζεο, ην
ζχζηεκα V10 απαιιάζζεη ην κειεηεηή απφ ηελ εμέηαζε θαη επηινγή κίαο
ζεηξάο παξακέηξσλ.
Οη παξάκεηξνη απηνί αθνξνχλ ζηα καζεκαηηθά κνληέια θαη ζηνπο
αιγνξίζκνπο επίιπζεο, ζηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ θακεξψλ, ζηε
δηαδηθαζία βαζκνλφκεζεο ηνπο θαη ζηνλ έιεγρν ησλ νπηηθψλ
παξακέηξσλ.
ηφρνο ηνπ V10 είλαη λα απνηειεί κηα νινθιεξσκέλε, εκπνξηθή ιχζε γηα
ηνλ επαγγεικαηία, νπφηε νη παξάκεηξνη απηνί ηνπ παξέρνληαη είηε
θαζνξηζκέλνη είηε επηιπκέλνη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή.
Ζ πξψηε παξάκεηξνο πνπ θαζνξίδεη ηελ αθξίβεηα ηεο απνηχπσζεο είλαη
ε θιίκαθα ησλ εηθφλσλ ή αθξηβέζηεξα ε κέζε θιίκαθα ησλ εηθφλσλ.

Σρήκα 2.2 Γεσκεηξηθέο ζρέζεηο εηθόλαο αληηθεηκέλνπ θαλνληθήο δηάηαμεο.
[Γεσξγόπνπινο Α.]
ηηο επίγεηεο εθαξκνγέο ε θιίκαθα δηακνξθψλεηαη απφ ηελ απφζηαζε
ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη ηε ζηαζεξά c ηεο κεραλήο. Θεσξψληαο κηα
απζηεξά θαηαθφξπθε ιήςε (ζηε βηβιηνγξαθία ζπλαληάηαη σο θαλνληθή
δηάηαμε), φπνπ ην ζχζηεκα εηθνλνζπληεηαγκέλσλ είλαη παξάιιειν κε ην
γεσδαηηηθφ θαη άξα ν πίλαθαο ζηξνθήο είλαη κνλαδηαίνο, εμάγνληαη νη
παξαπάλσ γεσκεηξηθέο ζρέζεηο κεηαμχ εηθφλαο θαη αληηθεηκέλνπ απφ ηε
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ζπλζήθε ζπγγξακκηθφηεηαο φπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα 2.2 [Kraus K.,
2010].
πνπ κε κηθξά γξάκκαηα ζπκβνιίδνληαη νη εηθνλνζπλεηαγκέλεο, κε
θεθαιαία νη γεσδαηηηθέο ζπληεηαγκέλεο, c ε ζηαζεξά ηεο κεραλήο, Ζ
απφζηαζε ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη 1/k ε θιίκαθα.
Αληηιακβάλεηαη θαλείο φηη φζν ε απφζηαζε απφ ην αληηθείκελν
κεηψλεηαη ε θιίκαθα απμάλεηαη. Αληίζηνηρα φκσο κεηψλεηαη ε πεξηνρή
θάιπςεο θαη απμάλεηαη ε αθξίβεηα ησλ κεηξήζεσλ.
Γεδνκέλνπ φηη ην V10 έρεη θαζνξηζκέλε ζηαζεξά c=3.63mm
ππνινγίδνληαη νη αληίζηνηρεο θιίκαθεο ησλ εηθφλσλ ζε ζρέζε κε ηελ
απφζηαζε ηνπ αληηθεηκέλνπ φπσο παξνπζηάδνληαη ζην δηάγξακκα 2.1.
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Γηάγξακκα 2.1 Κιίκαθα ησλ εηθόλσλ ζε ζρέζε κε ηελ απόζηαζε ηνπ
αληηθεηκέλνπ γηα ην V10.
ηε πξάμε βέβαηα ηα δχν ζπζηήκαηα αλαθνξάο δελ είλαη πνηέ αθξηβψο
παξάιιεια θαη ηα αληηθείκελα δελ είλαη επίπεδα αιιά έρνπλ αλάγιπθν.
Σν γεγνλφο απηφ ζεκαίλεη φηη νη εηθφλεο δελ έρνπλ εληαία θιίκαθα αιιά
ζεκεηαθή, ιφγσ ησλ εθηξνπψλ πνπ δεκηνπξγεί ην αλάγιπθν φπσο
θαίλεηαη ζην ζρήκα 2.3 [Πέηζα, 2000].
Αληίζηνηρα νη εηθφλεο πνπ ζπλζέηνπλ ηα παλνξάκαηα έρνπλ κεγάιεο
δηαθνξνπνηήζεηο ζηελ θιίκαθα ιφγσ ηνπ δηαθνξεηηθνχ ηνπο
πξνζαλαηνιηζκνχ φπσο θαίλεηαη ραξαθηεξηζηηθά ζην ζρήκα 2.4.
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Σρήκα 2.3 Γηαθνξνπνηήζεηο ζηε ζεκεηαθή θιίκαθα ηεο εηθόλαο από
εθηξνπέο ιόγσ αλαγιύθνπ. [V10 technical overview]

Σρήκα 2.4 Γηαθνξνπνηήζεηο ζηηο κέζεο θιίκαθεο ησλ εηθόλσλ ηνπ
παλνξάκαηνο. [V10 technical overview]
Καηά ην επίπεδν Υ-Y κίαο απζηεξά θαηαθφξπθεο ιήςεο ινηπφλ,
ζεσξψληαο πσο ηα κφλα κεγέζε πνπ έρνπλ ζθάικα είλαη απηά ησλ
εηθνζπληεηαγκέλσλ (x, y) θαη απφ ην λφκν κεηάδνζεο ζθαικάησλ
22

[Αγαηδά-Μπαινδήκνπ, 2009] ζηηο πξψηεο δχν γεσκεηξηθέο ζρέζεηο
εηθφλαο αληηθεηκέλνπ (2.1) εμάγνληαη νη παξαθάησ ζρέζεηο γηα ηα κέζα
ζθάικαηα ησλ γεσδαηηηθψλ ζπληεηαγκέλσλ Υ, Τ φπσο θαίλεηαη ζηελ
εμίζσζε (2.3) θαη (2.4) [Kraus K., 2010].
(2.1)
Αληίζηνηρα αλ ην πξνβνιηθφ θέληξν ηεο εηθφλαο ζεσξεζεί πσο βξίζθεηαη
ζηε ζέζε (0, 0) ηνπ ζπζηήκαηνο αλαθνξάο νη ζρέζεηο (2.1) γίλνληαη:
(2.2)
Καη απφ λφκν κεηάδνζεο ζθαικάησλ ζηε ζρέζε (2.2):
(2.3)
(2.4)
πνπ ζρ=ζy θαη άξα ζΥ=ζY.
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Γηάγξακκα 2.2 Ζ αθξίβεηα ησλ γεσδαηηηθώλ ζπληεηαγκέλσλ ζε ζρέζε κε
ηελ απόζηαζε ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη κε ηελ αθξίβεηα κέηξεζεο ησλ
εηθνλνζπληεηαγκέλσλ. [V10 technical overview]
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χκθσλα κε ηηο ζπκβάζεηο πνπ έγηλαλ απνδεηθλχεηαη φηη ε αθξίβεηα ησλ
γεσδαηηηθψλ ζπληεηαγκέλσλ Υ, Τ είλαη αλάινγε ηεο θιίκαθαο ησλ
εηθφλσλ, δειαδή αλάινγε ηεο απφζηαζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ. ην
δηάγξακκα 2.2 πεξηγξάθεηαη ε αθξίβεηα ησλ γεσδαηηηθψλ ζπληεηαγκέλσλ
ζε ζρέζε κε ηελ απφζηαζε ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη κε ηελ αθξίβεηα
κέηξεζεο ησλ εηθνζπληεηαγκέλσλ.
Αλ ζεσξεζεί πσο νη εηθνλνζπληεηαγκέλεο κεηξηνχληαη κε αθξίβεηα ηεο
ηάμεο ηνπ ελφο εηθνλνζηνηρείνπ, ηφηε ε θφθθηλε γξακκή δείρλεη θάπνηεο
θξίζηκεο απνζηάζεηο αλάινγα κε ηελ αθξίβεηα πνπ επηδηψθεηαη γηα ηα
ζεκεία ιεπηνκέξεηαο.
Ο ππνινγηζκφο ηεο ηξίηεο δηάζηαζεο (Ε) πξνυπνζέηεη ηελ ιήςε δχν
εηθφλσλ φπσο έρεη πξναλαθεξζεί. Έηζη γηα δχν απζηεξά θαηαθφξπθεο
ιήςεηο, φπνπ νη δχν εηθφλεο δηαθέξνπλ κφλν θαηά ηνλ άμνλα ρ κηα
απφζηαζε Β πνπ θαιείηαη βάζε ιήςεο (θαλνληθή δηάηαμε δεχγνπο
εηθφλσλ), ρξεζηκνπνηείηαη ε εμίζσζε ηεο θαηά ρ παξάιιαμεο.

Σρήκα 2.5 Καλνληθή δηάηαμε δεύγνπο εηθόλσλ. [Πέηζα, 2000]
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Ζ ρ παξάιιαμε (pρ) αλαθέξεηαη ζηελ θαηά ρ αιγεβξηθή δηαθνξά ησλ
εηθνλνζπληεηαγκέλσλ ελφο νκφινγνπ ζεκείνπ πνπ φζν πην θνληά
βξίζθεηαη ζηε κεραλή ηφζν κεγαιχηεξε είλαη ε κεηαηφπηζή ηνπ ζηηο
εηθφλεο [Πέηζα, 2000]. Δπεηδή πιένλ ν άγλσζηνο είλαη ε ζπληεηαγκέλε
Ε, ε απφζηαζε ηνπ αληηθεηκέλνπ Ζ αληηθαζίζηαηαη κε ηε Ε ζπληεηαγκέλε
ζηελ εμίζσζε (2.5).
ε απηφ ην ζεκείν αμίδεη λα ηνληζηεί φηη ζηηο επίγεηεο θσηνγξακκεηξηθέο
εθαξκνγέο θαη ζηελ αλάιπζε πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζε απηφ ην θεθάιαην
ν άμνλαο Ε ησλ γεσδαηηηθψλ ζπληεηαγκέλσλ αληηζηνηρεί ζην βάζνο ηνπ
πεδίνπ. Γειαδή ν άμνλαο Ε είλαη θάζεηνο ζε ζρέζε κε ην επίπεδν ηεο
εηθφλαο.
Απφ ηελ εμίζσζε ηεο παξάιιαμεο θαη ηε ζρέζε (2.1):
(2.5)
πνπ Ζ=Ε-Ε0→Ζ=Ε.
Απφ λφκν κεηάδνζεο ζθαικάησλ ζηε ζρέζε (2.5):

√

(2.6)

Απφ ηε ζρέζε (2.6) θαίλεηαη πσο θαη θαηά ηελ ηξίηε δηάζηαζε ην κέζν
ζθάικα είλαη επζέσο αλάινγν ηεο θιίκαθαο ηεο εηθφλαο θαη αληηζηξφθσο
αλάινγν ηνπ ιφγνπ βάζεο ιήςεο πξνο ηελ απφζηαζε αληηθεηκέλνπ
[Kraus K., 2010].
Γηαθνξεηηθά ην κέζν ζθάικα ηεο ηξίηεο δηάζηαζεο είλαη αλάινγν ηνπ
ηεηξαγψλνπ ηεο απφζηαζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη αληηζηξφθσο αλάινγν
ηεο βάζεο ιήςεο. ην δηάγξακκα (2.3) πνπ αθνινπζεί θαίλνληαη ηα κέζα
ζθάικαηα ηεο ζπληεηαγκέλεο Ε γηα 5 δηαθνξεηηθέο βάζεηο ιήςεο ζε
ζρέζε κε ηελ απφζηαζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ζεσξψληαο πσο ε αθξίβεηα
κέηξεζεο ησλ εηθνλνζπληεηαγκέλσλ είλαη ηεο ηάμεο ηνπ ελφο
εηθνλνζηνηρείνπ.
Απφ ηε κειέηε ηεο θαλνληθήο δηάηαμεο ηφζν ηεο κίαο εηθφλαο φζν θαη
ηνπ δεχγνπο, είλαη αληηιεπηφ πσο ε αθξίβεηα ησλ ζπληεηαγκέλσλ Υ, Τ
25

είλαη αλάινγε ηεο κέζε θιίκαθαο ησλ εηθφλσλ ή αιιηψο ηεο απφζηαζεο
ηνπ αληηθεηκέλνπ. Παξάιιεια ε αθξίβεηα ηεο ζπληεηαγκέλεο Ε είλαη
αλάινγε ηνπ ηεηξαγψλνπ ηεο απφζηαζεο θαη αληηζηξφθσο αλάινγε ηεο
βάζεο ιήςεο [Kraus K., 2010].
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Γηάγξακκα 2.3 Μέζν ζθάικα ηεο ζπληεηαγκέλεο Ε ζε ζρέζε κε ηελ
απόζηαζε ηνπ αληηθεηκέλνπ γηα θαλνληθή δηάηαμε εηθόλσλ θαη
δηαθνξεηηθέο βάζεηο ιήςεο. [V10 technical overview]
Σν δήηεκα πνπ πξνθχπηεη ινηπφλ, είλαη ε επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ
κεγέζνπο γηα ηε βάζε ιήςεο ψζηε ηα απνηειέζκαηα θαη ζηηο ηξεηο
δηαζηάζεηο λα είλαη νκνηνγελή φζνλ αθνξά ζηελ αθξίβεηα ηνπο. Απηφ
ζπκβαίλεη θπξίσο θαζψο ε βάζε ιήςεο μεπεξλά ηα 10m φπσο
παξνπζηάδεηαη ελδεηθηηθά ζηα δηαγξάκκαηα 2.4, ,2.5.
Απφ ηα δηαγξάκκαηα απηά (2.4, 2.5) ζπκπεξαίλεηαη φηη ε αθξίβεηα ησλ
ζπληεηαγκέλσλ Υ, Τ ππεξηεξεί ζε ζρέζε κε ηελ Ε. Βέβαηα απηφ πνπ
αμίδεη λα ηνληζηεί είλαη πσο ηα απνηειέζκαηα αλαθέξνληαη ζε θαλνληθή
δηάηαμε εηθφλσλ, ζεσξψληαο ηα πεξηζζφηεξα κεγέζε ρσξίο ζθάικα.
Γειαδή ζηελ πξάμε ηα ζθάικαηα είλαη ζεκαληηθά κεγαιχηεξα θαη νη
παξάκεηξνη πνπ εκπιέθνληαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπο είλαη
πεξηζζφηεξνη.
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Γηάγξακκα 2.4 Αθξίβεηα γεσδαηηηθώλ ζπληεηαγκέλσλ από θαλνληθή
δηάηαμε δεύγνπο εηθόλσλ κε βάζε ιήςεο 15m. [V10 technical overview]
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Γηάγξακκα 2.5 Αθξίβεηα γεσδαηηηθώλ ζπληεηαγκέλσλ από θαλνληθή
δηάηαμε δεύγνπο εηθόλσλ κε βάζε ιήςεο 25m. [V10 technical overview]
Αθφκε ην ζχζηεκα αλαθνξάο πνπ πεξηγξάθεθε δελ πξνζαλαηνιίδεη ηνλ
άμνλα Ε παξάιιεια κε ην δηάλπζκα ηεο βαξχηεηαο, φπσο
πξαγκαηνπνηείηαη ζηηο ζπλήζεηο ελαέξηεο ιήςεηο θαη ηελ πιεηνςεθία ησλ
ηνπνγξαθηθψλ εθαξκνγψλ, αιιά θάζεηα ζε απηφ θαη παξάιιειν κε ην
βάζνο ηνπ πεδίνπ.
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ηελ πεξίπησζε ηνπ V10 ν άμνλαο Ε είλαη παξάιιεινο κε ην δηάλπζκα
ηεο βαξχηεηαο γεγνλφο πνπ ζηελ πξάμε βειηηψλεη ηελ πςνκεηξηθή
αθξίβεηα έλαληη ηεο νξηδνληηνγξαθηθήο.
ηε ζπλέρεηα έλαο απιφο θαλφλαο γηα ηε ιήςε κεηξεηηθψλ θσηνγξαθηψλ,
σο πξνο έλα επίπεδν αληηθείκελν (φπσο γηα παξάδεηγκα κηα φςε θηηξίνπ),
είλαη ν πεξηνξηζκφο ηνπ κεγέζνπο ηεο γσλία πξφζπησζεο θαηά ηελ
ζθφπεπζε ελφο ζεκείνπ. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη φζν ε γσλία πξφζπησζεο
κηθξαίλεη (δειαδή ε παξαηήξεζε ηείλεη πξνο έλα ζεκείν θπγήο) ηφζν νη
δηαθξηηηθέο δνκέο ηνπ αληηθεηκέλνπ ράλνπλ ηελ ζαθήλεηα ηνπο θαη νη
παξακνξθψζεηο κεγαιψλνπλ φπσο θαίλεηαη ραξαθηεξηζηηθά ζην ζρήκα
2.6 [Πέηζα, 2000].

Σρήκα 2.6 Πξννπηηθέο απεηθνλίζεηο κε έλα, δύν θαη ηξία ζεκεία θπγήο.
[Πέηζα, 2000]
Ζ ζχκβαζε απηή δηακνξθψλεη ηε κέγηζηε βάζε ιήςεο (νξηδφληηα
απφζηαζε) κεηαμχ δχν ζηάζεσλ ιήςεο ηνπ V10 κε ηε γσλία
πξφζπησζεο λα πεξηνξίδεηαη ζε ειάρηζηε ηηκή ζηηο 20ν κνίξεο. Καηά ην
θαηαθφξπθν επίπεδν ν θαλφλαο απηφο ηζρχεη πάληα ιφγσ ηεο δηάηαμεο
ησλ θακεξψλ. ηε ζρέζε (2.7) θαη ην ζρήκα 2.7 πνπ αθνινπζνχλ κε b
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ζπκβνιίδεηαη ε βάζε ιήςεο θαη κε d ε απφζηαζε ηεο ζηάζεο ιήςεο απφ
ην επίπεδν αληηθείκελν ζε γεληθή νξηδνληηνγξαθία.
(2.7)

Σρήκα 2.7 Διάρηζηε γσλία παξαηήξεζεο επίπεδνπ αληηθεηκέλνπ θαη
κέγηζηε βάζε ιήςεο κεηαμύ δύν ζηάζεσλ ηνπ ζπζηήκαηνο V10. [V10
technical overview]
ην ζρήκα 2.7 νη γσλίεο παξαηήξεζεο απφ ηηο δχν ζηάζεηο θπκαίλνληαη
κεηαμχ ησλ ζεκείσλ Α θαη C κε ηηκέο απφ 20ν έσο 90ν κνίξεο θαη
αληίζηνηρεο γσλίεο ηνκήο απφ 70ν έσο 108ν κνίξεο. Αλ ε βάζε b ήηαλ
δηπιάζηα ηεο απφζηαζεο ηφηε ηα αληίζηνηρα γσληαθά κεγέζε ζα ήηαλ 27ν90ν γηα ηηο γσλίεο πξφζπησζεο θαη 68ν-90ν γηα ηηο γσλίεο ηνκήο
Άξα έλαο ζπκβαηηθφο θαλφλαο γηα ηελ νξηδφληηα δηακφξθσζε ησλ
ζηάζεσλ ιήςεο ηνπ V10 είλαη πσο ν ιφγνο ηεο βάζεο ιήςεο πξνο ηελ
απφζηαζε ηνπ αληηθεηκέλνπ νξίδεηαη λα είλαη κηθξφηεξνο απφ 2.5 ρσξίο
βέβαηα απηφ λα είλαη δεζκεπηηθφ.
ηελ εκπξνζζνηνκία κία παξάκεηξνο πνπ παίδεη πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν
είλαη ε γεσκεηξία ηεο ηνκήο, αλεμαξηήησο ηνπ κεγέζνπο πνπ επηιέγεηαη
γηα ηε βάζε ιήςεο. Ζ θαιχηεξε πεξίπησζε είλαη φηαλ νη νκφινγεο
αθηίλεο ηέκλνληαη θάζεηα κεηαμχ ηνπο (γσλία ηνκήο 90ν κνηξψλ) νπφηε
θαη ηα ζθάικαηα ηζνκνηξάδνληαη θαη ε έιιεηςε ζθάικαηνο ηνπ
αγλψζηνπ ζεκείνπ, σο πξνο ηελ νξηδνληηνγξαθία, ηείλεη πξνο ηνλ θχθιν
ζθάικαηνο (ν θχθινο ζθάικαηνο δεκηνπξγείηαη γηα γσλία ηνκήο 90ν
κνηξψλ θαη ίζεο πιεπξέο ηνπ ηξηγψλνπ/ηζνζθειέο).
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Οη δπζκελείο πεξηπηψζεηο πνπ δεκηνπξγνχλ κεγάιε αβεβαηφηεηα σο πξνο
ηε ζέζε ηνπ άγλσζηνπ ζεκείνπ είλαη δχν.
Ζ πξψηε πεξίπησζε ζπλαληάηαη φηαλ ε γσλία ηνκήο είλαη ηδηαίηεξα νμεία
είηε επεηδή ην ζεκείν απνκαθξχλεηαη αξθεηά απφ ηε βάζε ιήςεο είηε
ιφγσ κεγάιεο εθθεληξφηεηαο απφ ηε βάζε b.
Ζ δεχηεξε πεξίπησζε ζπλαληάηαη γηα ηδηαίηεξα ακβιείεο γσλίεο, φηαλ
δειαδή ε απφζηαζε ηνπ αληηθεηκέλνπ κηθξαίλεη θαη πιεζηάδεη πξνο ηε
βάζε ιήςεο.
Ο θαηαζθεπαζηήο γλσξίδνληαο πσο απφ ηελ πνηφηεηα ηνπ ππνινγηζκνχ
ησλ ζηνηρείσλ ηνπ εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ κπνξεί
λα αλαγλσξίδεη δηεπζχλζεηο κε αβεβαηφηεηα ηνπ ±1 εηθνλνζηνηρείνπ, πνπ
γσληαθά εθθξάδεηαη ζε ±0.39mrad, πξνηείλεη ζπκβαηηθά θάπνηα φξηα γηα
ηηο γσλίεο ηνκήο ησλ εκπξνζζνηνκηψλ.
Έηζη νξίδoληαη θάπνηεο πεξηνρέο βέιηηζηεο εκπξνζζνηνκίαο ψζηε νη
γσλίεο ηνκήο λα είλαη κηθξφηεξεο ησλ 30ν κνηξψλ θαη κεγαιχηεξεο ησλ
150ν κνηξψλ. Σα φξηα πνπ πεξηβάιινπλ ηελ ηειηθή πεξηνρή βέιηηζηεο
εκπξνζζνηνκίαο πεξηγξάθνληαη απφ ηελ αθαίξεζε δχν γεσκεηξηθψλ
ηφπσλ. Οη γεσκεηξηθνί ηφπνη ησλ ζεκείσλ πνπ δηαηεξνχλ ζηαζεξή ηε
γσλία ηνκήο απφ δχν γλσζηά ζεκεία, φπσο θαίλνληαη κε θφθθηλν ρξψκα
ζην ζρήκα 2.8, αληηζηνηρνχλ ζε θχθινπο κε ηε βάζε ιήςεο b λα απνηειεί
ηηο δηάθνξεο ρνξδέο ησλ θχθισλ απηψλ.
Με ηελ θακπχιε ησλ 30ν σο άλσ φξην θαη ηελ θακπχιε ησλ 150ν κνηξψλ
σο θάησ φξην δηακνξθψλεηαη ηφζν ε πεξηνρή γηα βέιηηζηεο ηνκέο κεηαμχ
δχν ζηάζεσλ, πξάζηλν ρξψκα ηνπ ζρήκαηνο 2.9, φζν θαη θάπνηα φξηα ηνπ
ιφγνπ ηεο βάζεο ιήςεο πξνο ηελ απφζηαζε ηνπ αληηθεηκέλνπ. Σα φξηα
απηά κέζσ απιήο ηξηγσλνκεηξίαο δεκηνπξγνχλ ηελ αληζφηεηα (2.8) ε
νπνία πεξηνξίδεη ηε βάζε ιήςεο b ζε ζρέζε κε ηελ απφζηαζε d ηνπ
ζεκείνπ.
(2.8)
χκθσλα φκσο κε πξνεγνχκελν θαλφλα πνπ αλαθέξζεθε ην άλσ φξην
ηεο αληζφηεηαο νξίδεηαη ζηα 2.5d επνκέλσο ε ηειηθή ζρέζε γηα ην ιφγν
βάζεο ιήςεο πξνο απφζηαζε αληηθεηκέλνπ εθθξάδεηαη απφ ηελ
αληζφηεηα (2.9).
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0.5d b

d.

(2.9)

Σρήκα 2.8 Γεσκεηξηθνί ηόπνη ίδηαο γσλίαο ηνκήο ησλ αθηίλσλ θαηά ηελ
εθαξκνγή εκπξνζζνηνκηώλ από δύν γλσζηά ζεκεία. [V10 technical
overview]
Οη παξαπάλσ θαλφλεο βνεζνχλ ην ρξήζηε ηνπ V10 λα αληηκεησπίζεη ην
ζρεδηαζκφ κηαο εθαξκνγήο ηφζν ζε επίπεδν γξαθείνπ φζν θαη
δηαηζζεηηθά ζην πεδίν. ηα ζρήκαηα 2.9, 2.10 θαη 2.11 παξνπζηάδνληαη
κε πξάζηλν ρξψκα νη βέιηηζηεο πεξηνρέο εκπξνζζνηνκίαο απφ ηε
δηακφξθσζε δχν, ηεζζάξσλ θαη νρηψ ζηάζεσλ ιήςεο.

Σρήκα 2.9 Βέιηηζηεο πεξηνρέο εκπξνζζνηνκίαο γηα δύν ζηάζεηο ιήςεο.
[V10 technical overview]
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Σρήκα 2.10 Βέιηηζηεο πεξηνρέο εκπξνζζνηνκίαο γηα ηέζζεξηο ζηάζεηο
ιήςεο. [V10 technical overview]

Σρήκα 2.11 Βέιηηζηεο πεξηνρέο εκπξνζζνηνκίαο γηα νρηώ ζηάζεηο ιήςεο.
[V10 technical overview]
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Βέβαηα έλα αληηθείκελν δελ είλαη πάληα πξνζηηφ, νχηε φια ηα κέξε ηνπ
είλαη νξαηά θαη κεηξήζηκα κε ηελ ίδηα πνηφηεηα. Δηδηθά φηαλ γηα ηνλ
ππνινγηζκφ ησλ γεσδαηηηθψλ ζπληεηαγκέλσλ ελφο ζεκείνπ εκπιέθνληαη
πεξηζζφηεξεο απφ δχν νκφινγεο αθηίλεο ηφηε ρξεηάδεηαη λα ππάξρεη έλαο
δείθηεο πνπ λα ραξαθηεξίδεη ηε γεσκεηξία ηεο ηνκήο ή δηαθνξεηηθά ηελ
επίιπζε απφ ηε κέζνδν ησλ ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ.
Δίλαη γλσζηφ απφ ηε ζεσξία ζθαικάησλ πσο ε αβεβαηφηεηα ηεο ζέζεο
ελφο ζεκείνπ, απφ ηελ εκπξνζζνηφκηα ζην ρψξν νκφινγσλ αθηίλσλ,
εθθξάδεηαη ζηνλ ηξηδηάζηαην ρψξν απφ ην ηξηαμνληθφ ειιεηςνεηδέο
ζθάικαηνο θαη ζην νξηδφληην επίπεδν απφ ηελ έιιεηςε ζθάικαηνο
[Αγαηδά-Μπαινδήκνπ, 2009]. Γηα ην ιφγν απηφ έρεη αλαπηπρζεί έλαο
δείθηεο πνπ νλνκάδεηαη ηζρχο ηνπ ζρήκαηνο (sof=strength of figure).
Μαζεκαηηθά νξίδεηαη απφ ην θπζηθφ ινγάξηζκν ηνπ ιφγνπ ησλ δχν
κεγάισλ εκηαμφλσλ ηνπ ειιεηςνεηδνχο, ή απφ ηνλ κεγάιν εκηάμνλα πξνο
ην κηθξφ απφ ηελ έιιεηςε ζθάικαηνο ζην νξηδφληην επίπεδν. ην ζρήκα
2.12 θαίλνληαη ε ηνκή δχν νκφινγσλ αθηίλσλ απφ γλσζηά ζεκεία, ην
ειιεηςνεηδέο ζθάικαηνο ζηηο ηξεηο δηαζηάζεηο, ε πξνβνιή ηνπ ζην
νξηδφληην επίπεδν θαη ε καζεκαηηθή έθθξαζε ηνπ δείθηε ηεο ηζρχο ηνπ
ζρήκαηνο.

Σρήκα 2.12 Τξηαμνληθό ειιεηςνεηδέο ζθάικαηνο ζεκείνπ από ηελ
εκπξνζζνηνκία ζην ρώξν δύν νκόινγσλ αθηίλσλ.
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Ο δείθηεο ηεο ηζρχoο ηνπ ζρήκαηνο, ζρέζε (2.10), απμάλεηαη φζν ε
γεσκεηξία ηε ηνκήο γίλεηαη ρεηξφηεξε ελψ κεδελίδεηαη ζηελ ηδαληθή
πεξίπησζε. πσο αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο ε θαιχηεξε πεξίπησζε
είλαη φηαλ ε πεξηνρή ηνπ ζθάικαηνο εκπίπηεη ζε θχθιν ζθάικαηνο θαηά
ηελ νξηδνληηνγξαθία. Οπφηε ν ιφγνο ησλ εκηαμφλσλ ηζνχηαη κε ηε
κνλάδα θαη ν θπζηθφο ινγάξηζκνο κε ην κεδέλ.
(2.10)
Ζ αζζελήο γεσκεηξία ηνπ ζρήκαηνο επέξρεηαη φηαλ ν δείθηεο μεπεξλάεη
ηελ ηηκή 2.63, δειαδή ν κεγάινο εκηάμνλαο γίλεηαη πεξίπνπ 14 θνξέο ν
κηθξφο. Ζ ηηκή απηή πξνθχπηεη απφ ηνλ πξνεγνχκελν θαλφλα πνπ ζέηεη
σο ειάρηζηε γσλία ηνκήο ηηο 30ν κνίξεο θαη αληίζηνηρα σο κέγηζηε ηηκή
ηηο 150ν (ζηηο 150ν κνίξεο ε έιιεηςε είλαη φκνηα αιιά κηθξφηεξε θαη
ζηξακκέλε θαηά 90ν κνίξεο ζε ζρέζε κε απηή ησλ 30ν κνηξψλ).
ην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ε θακπχιε ηνπ δείθηε ζε ζρέζε κε ηε
γσλία ηνκήο θαη ην φξην κεηαμχ ηζρπξήο θαη αζζελνχο γεσκεηξίαο κε
θφθθηλν ρξψκα.

Γηάγξακκα 2.6 Ηζρύο ηνπ ζρήκαηνο ζε ζρέζε κε ηε γσλία ηνκήο. [V10
technical overview]
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2.4 Σεσνικά Υαπακηηπιζηικά
Κχξην κέξνο ηνπ ζπζηήκαηνο V10 είλαη ν ζηπιεφο ηνπ, ν νπνίνο είλαη
θαηαζθεπαζκέλνο απφ αλζξαθφλεκαηα ελψ παξάιιεια δηαπεξλάηαη
εζσηεξηθά απφ ξεχκα. ηελ πάλσ θνξπθή ηνπ ζηπιενχ ηνπνζεηείηαη ε
θεθαιή ηνπ V10, δειαδή ν πνιπεηθνληθφο αηζζεηήξαο, πνπ είλαη ην κφλν
κέξνο πνπ ηξνθνδνηείηαη απφ ην ζηπιεφ θαη νινθιεξψλεηαη επηβαηεγά
κε αηζζεηήξα ζέζεο, δειαδή δέθηε GNSS ή πξίζκα 360ν
[http://trl.trimble.com/].
Δπηπιένλ επί ηνπ ζηπιενχ ηνπνζεηείηαη ρεηξηζηήξην αθήο κε
εγθαηεζηεκέλν θαηάιιειν ινγηζκηθφ γηα ηνλ ρεηξηζκφ ηνπ ζπζηήκαηνο
ζην πεδίν θαη δίπνδν γηα ηε ζηαζεξφηεηα θαη ηελ θαηαθνξχθσζή ηνπ (ή
αιιηψο γηα ηελ νξηδνληίσζε ησλ αηζζεηήξσλ). Αθνινπζεί ε εηθφλα 2.3
κε ηα βαζηθά κέξε ηνπ ζπζηήκαηνο.
πνιπεηθνληθφο αηζζεηήξαο κε
επηβαηεγφ αηζζεηήξα ζέζεο,
θεθαιή V10
ρεηξηζηήξην αθήο
ρεηξηζκφ ζην πεδίν

γηα

ην

δίπνδν θαηαθνξχθσζεο ηνπ
ζηπιενχ ή νξηδνληίσζεο ηεο
θεθαιήο
ξεπκαηνθφξνο ζηπιεφο

Δηθόλα 2.3 Τν ζύζηεκα ηξηδηάζηαηεο απεηθόληζεο V10. [V10 technical
overview]
Σν εηθνλνζχζηεκα V10 έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ζπιιέγεη παλνξάκαηα είηε
ιεηηνπξγψληαο κφλν ηνπ είηε κε πιήξε ελζσκάησζε θάπνηνπ επηβαηεγνχ
αηζζεηήξα ζέζεο. ζνλ αθνξά ηε δεχηεξε πεξίπησζε απηή
πξαγκαηνπνηείηαη κε δχν ηξφπνπο.
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Ο πξψηνο ηξφπνο, πνπ παξνπζηάδεηαη ζην αξηζηεξφ κέξνο ηεο εηθφλαο
2.4, είλαη ε ιεηηνπξγία ζε ζχδεπμε κε ηνπο δνξπθνξηθνχο δέθηεο GNSS
ηεο ζεηξάο R ηεο Trimble (R4, R6, R8, R10). Ο δεχηεξνο ηξφπνο αθνξά
ηελ ηνπνζέηεζε πξίζκαηνο 360ν θαη ηε ιεηηνπξγία ζε ζχδεπμε κε
νπνηνδήπνηε ξνκπνηηθφ νινθιεξσκέλν γεσδαηηηθφ ζηαζκφ ηεο ζεηξάο S
ηεο Trimble (S3, S6, S8, VX).

Δηθόλα 2.4 Δπηβαηεγνί αηζζεηήξεο Θέζεο ηνπ ζπζηήκαηνο V10, αξηζηεξά ν
δέθηεο GNSS R10 θαη δεμηά πξίζκα 360ν γηα ξνκπνηηθό νινθιεξσκέλν
γεσδαηηηθό ζηαζκό. [V10 technical overview]
Ζ θεθαιή ηνπ V10 εθηφο απφ ηηο 12 θάκεξεο πεξηιακβάλεη εμσηεξηθά κηα
άξζξσζε γηα ηελ ζχλδεζε ηεο κε ην ζηπιεφ, έλα κνριφ γξήγνξεο
απειεπζέξσζεο ηνπ πξνζηαηεπηηθνχ θαιχκκαηνο ή ηνπ αηζζεηήξα
ζέζεο, πιήθηξν ελεξγνπνίεζεο-απελεξγνπνίεζεο, ππνδνρή usb θαη usb
mini θαζψο θαη πξνζηαηεπηηθφ πεξίβιεκα γηα ηελ πξνζηαζία ηεο ηφζν
απφ ηηο αθηίλεο ηνπ ειίνπ φζν θαη ζε πεξίπησζε πηψζεο. Σα παξαπάλσ
κέξε παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηελ εηθφλα 2.5.
ζνλ αθνξά ην εζσηεξηθφ ηεο θεθαιήο ηνπ εηθνλνζπζηήκαηνο
ηξηδηάζηαηεο απεηθφληζεο V10, εηθφλα 2.6, απηή πεξηέρεη κηα ζεηξά
αηζζεηήξσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε ζπλεξγαζία κε ηηο 12 βαζκνλνκεκέλεο
θάκεξεο, φπσο αηζζεηήξεο θιίζεσλ, καγλεηηθή ππμίδα, γπξνζθφπηα θαη
επηηαρπλζηφκεηξν. Ζ αλάιπζε ηεο θάζε θάκεξαο είλαη 5MP. Γεδνκέλνπ
απηνχ έλα παλφξακα πνπ ιακβάλεηαη έρεη ζπλνιηθή αλάιπζε 60MP
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(12cam×5Mp) θαη ην κέγεζφο ηνπ θπκαίλεηαη κεηαμχ 10 20Mb ζε κνξθή
αξρείνπ .jpg.

Δηθόλα 2.5 Δμσηεξηθά κέξε ηεο θεθαιήο ηνπ V10. [V10 technical
overview]

Δηθόλα 2.6 Δζσηεξηθό θεθαιήο V10. [V10 technical overview]
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Οη θάκεξεο ηνπ V10 ρσξίδνληαη ζε δχν ζεηξέο, ηελ άλσ πνπ απνηειείηαη
απφ 7 θάκεξεο θαη ηελ θάησ πνπ απνηειείηαη απφ 5 θάκεξεο. Ζ άλσ
ζεηξά ζηελ νπζία ζπιιακβάλεη ην παλφξακα ζε 360ν×43ν κνίξεο ελψ ε
θάησ ζεηξά εκπινπηίδεη ηελ πιεξνθνξία ηνπ ρψξνπ πνπ βξίζθεηαη
κπξνζηά ζην ρξήζηε ζε 210ν×57.5ν θεθιηκέλεο πξνο ηα θάησ.
χκθσλα κε ηε δηάηαμε ηνπ ζπζηήκαηνο νη θεληξηθέο θάκεξεο είλαη ε
ηέηαξηε γηα ηελ άλσ ζεηξά θαη ε δέθαηε γηα ηελ θάησ ζεηξά ελψ ε
δηαθνξά ζην θαηαθφξπθν γσληαθφ εχξνο ηεο θάζε ζεηξάο έγθεηηαη ζηνλ
πξνζαλαηνιηζκφ ηνπο, φπσο παξνπζηάδεηαη ζην ζρήκα 2.13.

Σρήκα 2.13 Γσληαθό εύξνο θαη πξνζαλαηνιηζκόο ησλ θεληξηθώλ θακεξώλ
ηνπ ζπζηήκαηνο V10 [http://www.neigps.com/news/trimble-v10-tech-tipspart-12/, 4/2015]
Δπηπιένλ απφ ην ζρήκα 2.13 θαίλεηαη φηη ππάξρεη κία θαηαθφξπθε
επηθάιπςε ησλ εηθφλσλ ηεο ηάμεο ησλ 7.4ν κνηξψλ, δειαδή 17% γηα ηελ
άλσ ζεηξά θαη 13% γηα ηελ θάησ. Αληίζηνηρε επηθάιπςε ππάξρεη θαη
θαηά ηελ νξηδφληηα δηάηαμε ησλ θακεξψλ, φπνπ γηα ηελ άλσ ζεηξά είλαη
6ν κνίξεο δειαδή 10% θαη γηα ηελ θάησ ζεηξά 3.6ν κνίξεο δειαδή 8%. Σν
ζρήκα 2,.14 δείρλεη ην νξηδφληην νπηηθφ πεδίν πνπ ζπιιακβάλεη ην
ζχζηεκα V10 κε ηηο αληίζηνηρεο επηθαιχςεηο πνπ αλαθέξζεθαλ.
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Σρήκα 2.14 Οξηδόληην νπηηθό πεδίν ηνπ V10 θαη νξηδόληηεο επηθαιύςεηο
[http://www.neigps.com/news/trimble-v10-tech-tips-part-12/, 4/2015]
Με αλάινγν ηξφπν δηακνξθψλεηαη ην θαηαθφξπθν νπηηθφ πεδίν πνπ
ζπιιέγεη ν V10. Ζ νξαηφηεηα ινηπφλ ηεο άλσ ζεηξάο, πνπ ζπκβνιίδεηαη
κε γαιάδην ρξψκα ζην ζρήκα πνπ αθνινπζεί, μεθηλάεη απφ απφζηαζε 5m
ζε ζρέζε κε ην νξηδφληην επίπεδν θαη ζεσξεηηθά εθηείλεηαη σο ζην
άπεηξν, ελψ πςνκεηξηθά θηάλεη ζηα δέθα κέηξα ζε κία νξηδφληηα
απφζηαζε 20m. Ζ νξαηφηεηα ηεο θάησ ζεηξάο, πνπ ζπκβνιίδεηαη κε κσβ
ρξψκα, μεθηλάεη ζε ζρέζε κε ην νξηδφληην επίπεδν απφ ηα 0.6m θαη
ηειεηψλεη ζηα 6.6m φπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα 2.15.

Σρήκα 2.15 Καηαθόξπθν νπηηθό πεδίν ηνπ V10.
[http://www.neigps.com/news/trimble-v10-tech-tips-part-12/, 4/2015]
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ε απηφ ην ζεκείν ρξεηάδεηαη λα επηζεκαλζεί φηη νη άμνλεο ιήςεο ηεο
άλσ ζεηξάο θακεξψλ ηνπνζεηνχληαη θαη απηνί θεθιηκέλνη ζε ζρέζε κε
ηνλ νξίδνληα. Σν κέγεζνο ηεο απφθιηζεο γηα κία απζηεξά θαηαθφξπθε
ιήςε είλαη ηεο ηάμεο ησλ 2ν κνηξψλ πξνο ηα θάησ ή αιιηψο εθθξαζκέλε
σο δελίζηα γσλία είλαη ηεο ηάμεο ησλ 92ν κνηξψλ, γηα κία θαιχηεξε
θάιπςε ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο θάησ θάκεξεο.
Αληίζηνηρα ε δελίζηα γσλία ησλ αμφλσλ ιήςεο ηεο θάησ ζεηξάο
δηακνξθψλεηαη ζηηο 134.85ν κνίξεο. ην ζρήκα 2.16 πνπ αθνινπζεί
παξνπζηάδεηαη ε θαηαθφξπθε δηάηαμε ηνπ νπηηθνχ πεδίνπ ησλ θακεξψλ,
εθθξαζκέλν ζε γσλίεο σο πξνο ηνλ νξίδνληα πνπ έρεη κεδεληθή ηηκή,
φπσο θαη ν πξνζαλαηνιηζκφο ηνπ άμνλα ιήςεο ηεο άλσ ζεηξάο.

Σρήκα 2.16 Καηαθόξπθν νπηηθό πεδίν ηνπ V10 εθθξαζκέλν γσληαθά
[http://www.neigps.com/news/trimble-v10-tech-tips-part-12/, 4/2015]
Σν ζχλνιν ησλ 12 θακεξψλ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηηο ίδηεο ηερληθέο
παξακέηξνπο φζνλ αθνξά ηελ θαηαζθεπή ηνπο θαη ηελ εζσηεξηθή ηνπο
γεσκεηξία. Οη θαθνί ησλ θακεξψλ ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη ηχπνπ f-theta, ε
εζηίαζε παξακέλεη ζηαζεξή, ε ζεξκνθξαζία αληηζηαζκίδεηαη ελψ
παξάιιεια ρξεζηκνπνηείηαη θίιηξν ππέξπζξεο αθηηλνβνιίαο. Ζ ζηαζεξά
ησλ θσηνκεραλψλ δηακνξθψλεηαη ζηα 3.63mm.
Ο αηζζεηήξαο CCD ησλ θακεξψλ έρεη κέγεζνο 3.67mm×2.74mm κε
αληίζηνηρν format ηεο εηθφλαο ζηα 2592×1944 εηθνλνζηνηρεία, νξίδνληαο
έηζη ην κέγεζνο ηνπ εηθνλνζηνηρείνπ (pixel) ζηα 1.41κm.
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Ο ζπλδπαζκφο ηνπ κεγέζνπο ηνπ εηθνλνζηνηρείνπ θαη ηεο ζηαζεξάο ηεο
κεραλήο δεκηνπξγεί έλα γσληαθφ εχξνο ηεο ηάμεο ησλ 0.39mrad, ην
νπνίν γηα κηα απζηεξά θαηαθφξπθε ιήςε θαη ζε απφζηαζε 10m
ηζνδπλακεί ζε ρσξηθή αλάιπζε 4mm, φπσο θαίλεηαη θαη ζην ζρήκα 2.17.

Σρήκα 2.17 Φσξηθή αλάιπζε εηθνλνζηνηρείνπ ηνπ V10 ζε απόζηαζε 10m.
[http://www.neigps.com/news/trimble-v10-tech-tips-part-12/, 4/2015]
Ζ δηαθξίβσζε ησλ θακεξψλ ηνπ V10 πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηνλ
θαηαζθεπαζηή θαη ηα ζηνηρεία ηνπ εζσηεξηθνχ ηνπο πξνζαλαηνιηζκνχ
πεξηέρνληαη ζην ινγηζκηθφ ππνζηήξημεο. Οη βαζκνλνκήζεηο ησλ θακεξψλ
είλαη θαιχηεξεο ηνπ 1 εηθνλνζηνηρείνπ κε ζηαζεξφηεηα ηεο ηάμεο ησλ 2
εηθνλνζηνηρείσλ, γεγνλφο πνπ ζα αλαιπζεί δηεμνδηθφηεξα ζην ηξίην
θεθάιαην.
Ζ ιεηηνπξγία ηεο έθζεζεο ησλ θακεξψλ θαηά ηε δηαδηθαζία ησλ ιήςεσλ
πξαγκαηνπνηείηαη απηφκαηα φπσο θαη ε ηζνξξνπία ηνπ ιεπθνχ ρξψκαηνο.
Δπηπιένλ απφ ηα ηέιε ηνπ 2014 είλαη δηαζέζηκε θαη ε ηερληθή
δεκηνπξγίαο εηθφλσλ πςεινχ δπλακηθνχ εχξνπο (HDR-high dynamic
range imagery) γεγνλφο πνπ βειηηψλεη ζεκαληηθά ηφζν ηηο ζθηαζκέλεο
φζν θαη ηηο ηνληζκέλεο απφ ηελ ππεξέθζεζε πεξηνρέο.
Ζ ζπγθεθξηκέλε ηερληθή βέβαηα, δελ ήηαλ δηαζέζηκε θαηά ην ρξφλν
εθηέιεζεο ησλ εθαξκνγψλ ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. ηελ
εηθφλα 2.7 πνπ αθνινπζεί, παξνπζηάδεηαη ε επίπησζε ηεο ηερληθήο
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δεκηνπξγίαο εηθφλσλ πςεινχ δπλακηθνχ εχξνπο, ζε εθαξκνγέο
εμσηεξηθνχ πεδίνπ ρξεζηκνπνηψληαο ην εηθνλνζχζηεκα V10.

Δηθόλα 2.7 Λήςεηο ηνπ ζπζηήκαηνο V10 ρσξίο (αξηζηεξά) θαη κε (δεμηά)
ηελ ηερληθή HDR.
[https://trimbledimensions2014.smarteventscloud.com/connect/search.w
w?searchType=exhibitor&showAllResults=true#loadSearchsearchPhrase=v10&searchType=session&tc=1&sortBy=&p=&i%28119
64%29=, 4/2015]
Σν εηθνλνζχζηεκα ηξηδηάζηαηεο απεηθφληζεο V10 δελ ζα κπνξνχζε λα
ιεηηνπξγήζεη ρσξίο ηνπο αηζζεηήξεο πνπ πεξηέρνληαη ζηελ θεθαιή ηνπ,
εθηφο βέβαηα απφ ηηο 12 θάκεξεο ηνπ. Οη ζεκαληηθφηεξνη απφ ηνπο
νπνίνπο είλαη νη αηζζεηήξεο θιίζεσλ (tilt sensors) θαη ε καγλεηηθή
ππμίδα.
Οη αηζζεηήξεο ησλ θιίζεσλ κεηξνχλ ηελ απφθιηζε ηνπ ζηπιενχ απφ ηελ
θαηαθφξπθν ζε δχν θάζεηνπο νξηδφληηνπο άμνλεο ζε έλα εχξνο 0ν-15ν
κνηξψλ, κε αθξίβεηα ηεο ηάμεο ησλ ±0.03ν =±1΄48΄΄=±33.3mgon, πνπ
αληηζηνηρεί ζε ±1mm απφθιηζε ζηα 2m χςνπο ηνπ ζηπιενχ, ελψ ε
απφδνζε ηνπο είλαη ηεο ηάμεο 0.01ν =36΄΄. Ζ καγλεηηθή ππμίδα κεηξάεη
πξσηνγελψο ην καγλεηηθφ αδηκνχζην, ζην ζχζηεκα ζπληεηαγκέλσλ ηνπ
ζπζηήκαηνο άξα θαη ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ησλ αμφλσλ ησλ θιίζεσλ, κε
αθξίβεηα ηεο ηάμεο ηεο ±1ν.
Ο ζπλδπαζκφο ησλ κεηξήζεσλ ησλ αηζζεηήξσλ πνπ αλαθέξζεθαλ
εληζρχεη πνιιαπιά ηελ ιεηηνπξγία ηνπ V10. Πξνζαλαηνιίδεη ηα
δηαθνξεηηθά παλνξάκαηα κεηαμχ ηνπο αλεμαξηήησο γεσδαηηηθνχ
ζπζηήκαηνο αλαθνξάο. Με ηνλ ηξφπν απηφ αθφκε θαη ζε ηνπηθφ
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απζαίξεην ζχζηεκα αλαθνξάο ππάξρεη κηα θνηλή αξρή ψζηε λα
ιεηηνπξγήζεη ν αιγφξηζκνο ςεθηαθήο ζπληαχηηζεο θαη λα ιπζεί
απηφκαηα ν ηξηγσληζκφο.
Έπεηηα ππνινγίδεη πξνζεγγηζηηθέο ηηκέο γηα ηηο ηξεηο ζηξνθέο σ, θ, θ ηνπ
εμσηεξηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ θάζε παλνξάκαηνο αληίζηνηρα σο πξνο
ηνπο άμνλεο Υ, Τ, Ε πνπ απνηειεί έλα απφ ηα θιαζζηθά
θσηνγξακκεηξηθά πξνβιήκαηα. Οη αηζζεηήξεο ησλ θιίζεσλ κεηξνχλ
έκκεζα ηηο γσλίεο σ, θ ελψ ε καγλεηηθή ππμίδα ππνινγίδεη έκκεζα ηελ
πξνζεγγηζηηθή ηηκή ηεο γσλίαο θ.
Με δεδνκέλα ηηο γεσδαηηηθέο ζπληεηαγκέλεο ηνπ ζεκείνπ ιήςεο θαη ην
χςνο ηνπ θσηνγξακκεηξηθνχ θέληξνπ ηνπ V10, νη γεσδαηηηθέο
ζπληεηαγκέλεο ηνπ πξνβνιηθνχ θέληξνπ θάζε παλνξάκαηνο κπνξνχλ λα
αληηθαηαζηαζνχλ ζηνλ ηξηγσληζκφ σο πξνο ηηο ζηξνθέο σ, θ, θ. Έηζη νη
άγλσζηεο θαζνξηζηηθέο παξάκεηξνη ηνπ καζεκαηηθνχ κνληέινπ ηνπ
ηξηγσληζκνχ κεηψλνληαη θαη παξάιιεια ε δηαδηθαζία απαιιάζζεηαη απφ
ηελ χπαξμε θσηνζηαζεξψλ ζεκείσλ.

Σρήκα 2.18 Απόθιηζε ηεο θεθαιήο ηνπ V10 από ην ζεκείν ιήςεο ζην
γεσδαηηηθό ζύζηεκα αλαθνξάο ηνπ ρξήζηε.
[http://www.neigps.com/news/trimble-v10-tech-tips-part-22/, 5/2015]
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Με ηνλ ηξφπν απηφ νη κεηξήζεηο ζην πεδίν απινπνηνχληαη θαζψο δε
ρξεηάδεηαη λα δίλεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηελ θαηαθνξχθσζε ηνπ
ζπζηήκαηνο εθφζνλ ηνπνζεηείηαη πάλσ ζην ζεκείν ιήςεο, φπσο θαίλεηαη
ζην ζρήκα 2.18.
Δπηπιένλ ην κέγεζνο ηεο εθθεληξφηεηαο e ηνπ ζρήκαηνο 2.18 κεηξάηαη
απνθιεηζηηθά απφ ηνπ αηζζεηήξεο ησλ θιίζεσλ θαη ν ππνινγηζκφο ηνπ
δελ κπνξεί λα γίλεη θαιχηεξα (stilt) απφ ±1.5mm≈√2*1mm. Δλψ ε γσλία
δηεχζπλζεο ΑΕ ππνινγίδεηαη απφ ηε κέηξεζε ηνπ καγλεηηθνχ αδηκνχζηνπ
άξα ε αβεβαηφηεηα (sAZ)ηεο είλαη θαη΄ειάρηζην ηεο ηάμεο ±1ν.
Απηφ πνπ ρξεηάδεηαη λα επηζεκαλζεί είλαη πσο νη κεηξήζεηο ηεο
καγλεηηθήο ππμίδαο είλαη πνιχ εχθνιν λα αιινησζνχλ απφ κεηαιιηθά
αληηθείκελα ηνπ πεξηβάιινληα ρψξνπ φπσο γηα παξάδεηγκα απηνθίλεηα
θαη θαηαζθεπέο απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα κε θίλδπλν ε αβεβαηφηεηα ηεο
γσλίαο ΑΕ λα απμεζεί.
Παξφια απηά ην ηειηθφ απνηέιεζκα κέλεη αλεπεξέαζην θαζψο νη
κεηξήζεηο ησλ αηζζεηήξσλ ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν σο πξνζεγγηζηηθέο
ηηκέο γηα ηελ επίιπζε ηνπ ηξηγσληζκνχ. Δπηηπγράλνληαο ηειηθψο πνιχ
θαιχηεξεο αθξίβεηεο απφ απηέο πνπ κεηξνχληαη πξσηνγελψο.
Δπηπξφζζεηα, φηαλ ην γεσδαηηηθφ ζχζηεκα αλαθνξάο ρξεζηκνπνηεί
θάπνηα ραξηνγξαθηθή πξνβνιή, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα ππνινγηζηεί ε
γσληαθή απφθιηζε βνξξά ηεηξαγσληζκνχ-καγλεηηθνχ βνξξά γηα ηελ
πεξηνρή κειέηεο.
Αθφκα ππάξρνπλ θάπνηνη αηζζεηήξεο, ζρήκα 2.19, πνπ ιεηηνπξγνχλ
ζπκπιεξσκαηηθά. Απηνί είλαη έλα επηηαρπλζηφκεηξν, πνπ ιεηηνπξγεί ζε
ηξείο άμνλεο θαη κεηξάεη ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηεο θεθαιήο ηνπ
ζπζηήκαηνο, κεηαθέξνληαο νπνηαδήπνηε γσλία κεηαμχ 0ν-180ν ζην
δηάλπζκα ηεο βαξχηεηαο, κε αθξίβεηα ±1ν κνίξαο.
Σέινο ζην εζσηεξηθφ ηεο θεθαιήο πεξηέρνληαη 3 γπξνζθφπηα, έλα γηα
θάζε άμνλα ησλ ηξηψλ δηαζηάζεσλ. Απηά εληζρχνπλ ην καγλεηηθφ
αδηκνχζην ελψ αληρλεχνπλ πεξηζηξνθηθέο θηλήζεηο θαηά ηε ιεηηνπξγία
ηεο έθζεζεο ησλ θακεξψλ επηζηξέθνληαο ζρεηηθφ κήλπκα γηα ηελ
επαλάιεςε ηεο ιήςεο. ινη νη αηζζεηήξεο ηνπ ζπζηήκαηνο
βαζκνλνκνχληαη ζε ζρέζε κε ην ζχζηεκα ζπληεηαγκέλσλ ησλ θακεξψλ.
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Σρήκα 2.19 Γηάηαμε ηεο ειεθηξνληθήο πιαθέηαο ησλ αηζζεηήξσλ ηνπ V10.
[http://www.neigps.com/news/trimble-v10-tech-tips-part-12/, 4/2015]
Σν ζπλνιηθφ βάξνο ηνπ V10 ππνινγίδεηαη ζηα 5.7kg φηαλ ιεηηνπξγεί
απηφλνκα θαη 6.8kg κε ηνλ επηβαηεγφ δέθηε GNSS R10.
Οη 2 κπαηαξίεο ηνπ V10 είλαη ηνπνζεηεκέλεο ζηελ θάησ άθξε ηνπ
ζηπιενχ, ψζηε ην βάξνο λα δηακνηξάδεηαη ζε φιν ην κήθνο γηα κηα
εξγνλνκηθφηεξε ηζνξξνπία. Ζ νλνκαζηηθή ηάζε ησλ κπαηαξηψλ
αλέξρεηαη ζηα 7.4V ελψ ε ρσξεηηθφηεηα ηνπο ζηηο 3.7Ah. Έηζη, ην
ζχζηεκα ζε πιήξε θφξηηζε παξέρεη απηνλνκία γηα ηε ιήςε 700
παλνξακάησλ ζε πεξίπνπ 8 ψξεο.
Δπηπιένλ ην V10 πξνζηαηεχεηαη ηφζν απφ ην λεξφ θαη ηε ζθφλε (IP54)
φζν απφ πηψζεηο θαη θξαδαζκνχο. Ο ζρεδηαζκφο ηνπ ινηπφλ, δηαηεξεί
αλεπεξέαζηα ηα ζηνηρεία ηεο βαζκνλφκεζεο θαη δηαθξίβσζήο ηνπ
αλάινγα κε ηελ θαηαπφλεζε πνπ δέρεηαη. Αξρηθά ην πξνζηαηεπηηθφ
πεξίβιεκα πνπ αλαθέξζεθε πξνζηαηεχεη ην ζχζηεκα ζε πεξίπησζε
πηψζεο απφ ηα δχν κέηξα ζε ηζηκέλην.
Οη θαηαθφξπθεο ηνπνζεηήζεηο, πνπ απνηεινχλ θαη ηε ζπλεζέζηεξε
θαηαπφλεζε θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ V10 ζην πεδίν, πξνθαινχλ
ρηππήκαηα θαη ηξαληάγκαηα ζην ζψκα ηνπ ζπζηήκαηνο. Απηά
απνζβέλνληαη έσο θαη 4 θνξέο, απφ έλα κεραληζκφ απνξξφθεζεο
θξαδαζκψλ ζηελ θάησ άθξε ηνπ ζηπιενχ, φπσο παξνπζηάδεηαη ζηελ
εηθφλα 2.8.
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Δηθόλα 2.8 Άθξε απνξξόθεζεο θξαδαζκώλ ηνπ V10.
[http://www.neigps.com/news/trimble-v10-tech-tips-part-12/ ,4/2015]
Ο κεραληζκφο απνξξφθεζεο θξαδαζκψλ εμαζθαιίδεη ηε ζηαζεξή
ιεηηνπξγία ηνπ πεξηθεξφκελνπ εηθνλνιήπηε γηα 100000 θαηαθφξπθεο
πηψζεηο απφ χςνο 5cm ή αληίζηνηρα γηα 100 θαηαθφξπθεο πηψζεηο απφ
χςνο 30cm.
Απφ εθεί θαη πέξα ε βαζκνλφκεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ηξηδηάζηαηεο
απεηθφληζεο V10 επεξεάδεηαη θαη ρξεηάδεηαη λα επαλαιεθζεί.
ηελ πξψηε πεξίπησζε ε επηβξάδπλζε πνπ επηδξά ζην ζψκα ηνπ
εηθνλνζπζηήκαηνο ζε κία πηψζε ππνινγίδεηαη εξγαζηεξηαθά ζηα 15g
ελψ ζηε δεχηεξε πεξίπησζε ζηα 100g. Ζ ζπγθεθξηκέλε ηερληθή εθηφο
ηνπ φηη πξνζηαηεχεη ηελ νξζή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο, δηεπθνιχλεη ην
ρεηξηζηή θαηά ηε ρξήζε ηνπ [http://www.neigps.com/news/trimble-v10tech-tips-part-12/].
2.5 Σο Λογιζμικό Πεδίος Trimble Access
Ο ρεηξηζκφο ζην πεδίν, ηνπ ζπζηήκαηνο V10, πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηνπ
ινγηζκηθνχ Trimble Access, ην νπνίν είλαη ζε ζέζε λα ρεηξίδεηαη πιήζνο
γεσδαηηηθψλ νξγάλσλ ηεο νκψλπκεο εηαηξείαο. Ζ κνλάδα ειέγρνπ αθνξά
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είηε ην ρεηξηζηήξην αθήο Trimble PC (model 2), είηε ην ρεηξηζηήξην
Trimble TSC3, αθνινπζεί ε εηθφλα 2.9 κε ηηο δχν κνλάδεο.

Δηθόλα 2.9 Φεηξηζηήξην Trimble TSC3 αξηζηεξά θαη Trimble Tablet PC
(model 2) δεμηά. [http://www.trimble.com/Survey, 5/2015]
Σν ζπγθεθξηκέλν ινγηζκηθφ ελζσκαηψλεη έλα πιήζνο δηαθνξεηηθψλ
εθαξκνγψλ θαη δπλαηνηήησλ αλάινγα κε ην είδνο ηεο εξγαζίαο (γηα
παξάδεηγκα νδνπνηία, νξπρεία, παξαθνινχζεζε παξακνξθψζεσλ θ.η.ι.).
ζν αθνξά ην νινθιεξσκέλν ζχζηεκα V10 απηφ ρεηξίδεηαη κέζσ ηεο
εθαξκνγήο γεληθήο ηνπνγξάθεζεο (general survey).
Αξρηθά δίλεηαη έλα φλνκα γηα ηελ εξγαζία πνπ πξφθεηηαη λα
πξαγκαηνπνηεζεί, ε νπνία ζα είλαη θαη ε νλνκαζία ηνπ ηειηθνχ αξρείνπ
ζε κνξθή <<νλνκαζία>>.job.
ηε ζπλέρεηα επηιέγεηαη ην ζχζηεκα αλαθνξάο ελψ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα
δηφξζσζεο ηεο απφθιηζεο ηνπ καγλεηηθνχ βνξξά απφ ηνλ βνξξά
ηεηξαγσληζκνχ ηεο πξνβνιήο.
ε επφκελν ζηάδην επηιέγεηαη ν ηξφπνο κέηξεζεο ησλ ζεκείσλ ιήςεο,
πνχ φπσο έρεη πξναλαθεξζεί γίλεηαη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ζε δηαζχλδεζε
κε επηπιένλ φξγαλα είηε γηα ζπκβαηηθή ηνπνγξάθεζε κε νινθιεξσκέλν
γεσδαηηηθφ ζηαζκφ είηε γηα δνξπθνξηθφ θηλεκαηηθφ εληνπηζκφ
πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ κε δέθηε GNSS εηζάγνληαο ην αληίζηνηρν χςνο
θεξαίαο/ζηφρνπ κέζσ ηεο ίδηαο εθαξκνγήο.
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ηελ πεξίπησζε πνπ ηα ζεκεία έρνπλ κεηξεζεί ζε πξνγελέζηεξν ρξφλν
δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα επηιεγνχλ απφ ιίζηα ή λα πιεθηξνινγεζνχλ νη
γεσδαηηηθέο ζπληεηαγκέλεο ηνπο ζην πεδίν.
Αληίζηνηρα αλ κεηξεζνχλ ζε κεηαγελέζηεξν ρξφλν ην κφλν πνπ
επηιέγεηαη πξηλ ηε ιήςε είλαη ην φλνκα ηνπ ζεκείνπ θαη ν θσδηθφο ηνπ
πνπ αθνξά ζπλήζσο θάπνην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ. Αθφκα ελεξγνπνηείηαη
ε ηερληθή δεκηνπξγίαο εηθφλσλ δπλακηθνχ εχξνπο (HDR) θαη εκθαλίδεηαη
ην ζχκβνιν
ζηελ νζφλε.
Αλεμαξηήησο ινηπφλ κε ηε δηαδηθαζία πνπ έρεη επηιερζεί γηα ηελ
κέηξεζε ησλ ζεκείσλ ν ρξήζηεο ηνπνζεηεί ην εηθνλνζχζηεκα
ηξηδηάζηαηεο απεηθφληζεο V10 ζην ζεκείν ιήςεο, ηνλ θαηαθνξπθψλεη κε
ηε βνήζεηα ηεο ςεθηαθήο αεξνζηάζκεο θαη ηνπ δίπνδνπ ζηήξημεο θαη
πξνζαλαηνιίδεη ηελ θεληξηθή θάκεξα ηεο θεθαιήο (cam4) πξνο ην
αληηθείκελν ελδηαθέξνληνο.
Έπεηηα ην ζεκείν κεηξάηαη ή εηζάγεηαη ή αθήλεηαη ρσξίο πξνζδηνξηζκφ
ησλ ζπληεηαγκέλσλ ηνπ θαη ην ζχζηεκα είλαη πιένλ ζε ζέζε λα
πξαγκαηνπνηήζεη ηε ιήςε ηνπ παλνξάκαηνο. ηελ εηθφλα 2.10 πνπ
αθνινπζεί θαίλεηαη ε βαζηθή απεηθφληζε ηεο εθαξκνγήο ηεο γεληθήο
ηνπνγξάθεζεο πνπ δείρλεη ηελ ςεθηαθή αεξνζηάζκε, ην νπηηθφ πεδίν ηεο
θεληξηθήο θάκεξαο, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζεκείνπ θαη ηεο κεζφδνπ
κέηξεζεο.

Δηθόλα 2.10 Βαζηθή απεηθόληζε (display) ηεο εθαξκνγήο γεληθήο
ηνπνγξάθεζεο ηνπ ινγηζκηθνύ Trimble Access. [V10 technical overview]
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Με ηελ επηινγή ηνπ πιήθηξνπ έλαξμεο ην παλφξακα ιακβάλεηαη θαη
κεηά απφ ιίγα δεπηεξφιεπηα εκθαλίδεηαη ζηελ νζφλε ηεο κνλάδαο
ρεηξηζκνχ φπσο παξνπζηάδεηαη ζηελ εηθφλα 2.11. ε απηφ ην ζηάδην είλαη
δπλαηφ λα ειεγρζεί θάζε εηθφλα μερσξηζηά.

Δηθόλα 2.11 Οινθιήξσζε θαη αλαζθόπεζε ηεο ιήςεο ηνπ παλνξάκαηνο
θαη ησλ εηθόλσλ. [V10 technical overview]
Δθφζνλ ην απνηέιεζκα είλαη ην επηζπκεηφ νη εηθφλεο απνζεθεχνληαη
(πιήθηξν store) αιιηψο ε δηαδηθαζία επαλαιακβάλεηαη (πιήθηξν redo).
ε πεξίπησζε πνπ ηα γπξνζθφπηα αληρλεχζνπλ πεξηζηξνθηθέο θηλήζεηο
ηεο θεθαιήο, εκθαλίδεηαη ζηελ νζφλε ζρεηηθφ κήλπκα θαη ε ιήςε
ρξεηάδεηαη λα επαλαιεθζεί.
Σα ηειηθά δεδνκέλα πνπ εμάγνληαη απφ ην ινγηζκηθφ είλαη ην αξρείν ηεο
εξγαζίαο ζε κνξθή job θαη ν θάθεινο ησλ εηθφλσλ ζε κνξθή jpeg.
Σέινο απηφ πνπ ρξεηάδεηαη λα επηζεκαλζεί είλαη πσο ην ινγηζκηθφ
παξέρεη ζην ρεηξηζηή απηνκαηνπνηεκέλεο θσλεηηθέο εηδνπνηήζεηο απφ
εμσηεξηθφ νκηιεηή.
2.6 Σο Λογιζμικό Γπαθείος Trimble Business Center
Σν ινγηζκηθφ παθέην TBC (Trimble Business Center) πεξηιακβάλεη έλα
πιήζνο απφ δηαθνξεηηθέο ελφηεηεο εθαξκνγψλ πνπ απνζθνπνχλ ζηελ
επίιπζε, επεμεξγαζία, ζρεδηαζκφ θαη κεηαθνξά γεσρσξηθψλ δεδνκέλσλ
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πνπ ζπιιέγνληαη απφ ηα γεσδαηηηθά φξγαλα θαη ηνλ ηερλνινγηθφ
εμνπιηζκφ ηεο νκψλπκεο εηαηξείαο.
Μεξηθέο απφ απηέο ηηο εθαξκνγέο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε επίιπζε
δνξπθνξηθψλ
βάζεσλ,
ηαρπκεηξίαο,
γεσδαηηηθψλ
δηθηχσλ,
αεξνηξηγσληζκνχ θ.α. ην πιαίζην απηφ παξέρεηαη μερσξηζηή ελφηεηα
γηα ηε ξνή εξγαζηψλ ηνπ εηθνλνζπζηήκαηνο ηξηδηάζηαηεο απεηθφληζεο
V10.
Οη θχξηεο ιεηηνπξγίεο πνπ πξνζθέξεη ε ελ ιφγσ ελφηεηα είλαη:





ε επίιπζε ηνπ ηξηγσληζκνχ ηνπ δηθηχνπ ησλ παλνξακάησλ
ε κέηξεζε ζεκείσλ ελδηαθέξνληνο
ε δεκηνπξγία εληαίσλ παλνξακηθψλ εηθφλσλ
ε εμαγσγή ησλ παξαγφκελσλ δεδνκέλσλ γηα ινγηζκηθά ηχπνπ
CAD θαη GIS.

ηελ πνξεία γηα ην ηειηθφ απνηέιεζκα ρξεζηκνπνηνχληαη ζρεδφλ φινη νη
γλσζηνί θσηνγξακκεηξηθνί αιγφξηζκνη ελψ νη δηαθνξεηηθέο επηινγέο πνπ
πξνζθέξεη ην ινγηζκηθφ επεξεάδνπλ ελ γέλεη ηνλ ηξφπν αληηκεηψπηζεο
ηεο απνηχπσζεο, φπσο γηα παξάδεηγκα ηε δηακφξθσζε ησλ ζηάζεσλ
ιήςεο θαη ην πιήζνο ηνπο.
Αθνινπζνχλ θάπνηεο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ ινγηζκηθνχ ζε ζρέζε κε ην
εηθνλνζχζηεκα V10.
Αξρηθά δεκηνπξγείηαη κηα θαηλνχξγηα εξγαζία ζην TBC (new project) θαη
επηιέγνληαη σο κνλάδεο κεηξήζεηο ηα κέηξα κε ηελ επηινγή ΄΄metric΄΄.
Με ηελ εληνιή ΄΄import΄΄ εηζάγεηαη ζην TBC ην αξρείν
<<νλνκαζία.job>> πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί απφ ηελ εθαξκνγή ΄΄General
Survey΄΄ ηνπ ινγηζκηθνχ Trimble Access ζην πεδίν.
Έηζη εκθαλίδνληαη ζην παξάζπξν ηεο θάηνςεο (plan view), εηθφλα 2.12,
ηα ζεκεία ιήςεο κε ηελ νλνκαζία ηνπο θαη ζχκβνιν ηεο θεθαιήο ηνπ
V10.
Με ηελ επηινγή ελφο ζεκείνπ ιήςεο θαη ηελ εληνιή ΄΄New Station
View΄΄ αλνίγεη έλα λέν παξάζπξν φπνπ είλαη δπλαηή ε πεξηήγεζε ζηηο
εηθφλεο ηνπ παλνξάκαηνο πνπ επηιέρζεθε, εηθφλα 2.13. Ζ πεξηήγεζε
πξαγκαηνπνηείηαη ζηηο ηξεηο δηαζηάζεηο κε ηηο βνεζεηηθέο εληνιέο ΄΄pan΄΄
θαη ΄΄zoom΄΄.
50

Δηθόλα 2.12 Σεκεία ιήςεο ηνπ V10 ζε θάηνςε ζην ινγηζκηθό TBC.
Ο πξνζαλαηνιηζκφο θαη ην γσληαθφ εχξνο ηεο ζέαζεο πνπ πξαγκαηνπνηεί
ν ρξήζηεο, αληίζηνηρα σο πξνο ηηο δχν βνεζεηηθέο εληνιέο ζην παξάζπξν
΄΄Station View΄΄, παξνπζηάδεηαη ζην παξάζπξν ηεο θάηνςεο κε θφθθηλν
ρξψκα φπσο θαίλεηαη ζηελ εηθφλα 2.12.

Δηθόλα 2.13 Τξηδηάζηαηε πεξηήγεζε ζην TBC ζηηο εηθόλεο ηνπ
παλνξάκαηνο ηνπ V10.
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Απηφ πνπ ρξεηάδεηαη λα ηνληζηεί είλαη πσο θαηά ηελ εηζαγσγή ησλ
δεδνκέλσλ ζην ινγηζκηθφ TBC ν πξνζαλαηνιηζκφο ησλ παλνξακάησλ
ζην ρψξν γίλεηαη ζε ζρέζε κε ηηο πξσηνγελήο κεηξήζεηο ησλ
αηζζεηήξσλ. Δθφζνλ ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα είλαη ε εμαγσγή
κεηξεηηθήο πιεξνθνξίαο απφ ηηο εηθφλεο ε ξνή εξγαζηψλ ζπλερίδεηαη κε
ηελ επίιπζε ηνπ επίγεηνπ ηξηγσληζκνχ.
2.6.1 Δίδη ημείυν Σπιγυνιζμού ηος V10
Σα ζεκεία πνπ εκπιέθνληαη ζηελ επίιπζε ηνπ επίγεηνπ ηξηγσληζκνχ ησλ
παλνξακάησλ ηνπ V10 είλαη ηξηψλ εηδψλ: ζεκεία ζχλδεζεο (tie points),
θσηνζηαζεξά ζεκεία (control points) θαη ζεκεία ειέγρνπ (check points).
Απφ απηέο ηηο ηξεηο θαηεγνξίεο νη δχν πξψηεο είλαη νη πεξηζζφηεξν
θξίζηκεο θαζψο ηα ζεκεία ειέγρνπ ρξεζηκνπνηνχληαη κνλάρα γηα ηνλ
έιεγρν ηνπ απνηειέζκαηνο.
 εκεία ζχλδεζεο
Σα ζεκεία ζχλδεζεο είλαη άγλσζησλ γεσδαηηηθψλ ζπληεηαγκέλσλ,
δειαδή θάζε έλα ζεκείν ζχλδεζεο πξνζζέηεη ηξεηο αγλψζηνπο ζηε
ζπλφξζσζε ηνπ ηξηγσληζκνχ. Σα ζηνηρεία πνπ κεηξνχληαη ζε απηά
είλαη νη εηθνλνζπληεηαγκέλεο ηνπο απφ ηνπιάρηζηνλ δχν εηθφλεο
/παλνξάκαηα.
θνπφο ησλ ζεκείσλ ζχλδεζεο είλαη λα ζπζρεηίζνπλ ηηο δέζκεο
ησλ αθηίλσλ κεηαμχ ηνπο ψζηε λα ηέκλνληαη φπσο θαηά ηε ζηηγκή
ηεο ιήςεο. Οη αιιεινηνκίεο ησλ ζεκείσλ ζχλδεζεο ρξεηάδεηαη λα
πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ πεξηγξάθεθαλ ζην ππνθεθάιαην 2.3
ελψ θάπνηεο αθφκε θξίζηκεο παξάκεηξνη αθνξνχλ ζηνλ αξηζκφ
ηνπο θαη ζηελ θαηαλνκή ηνπο.

Σρήκα 2.20 Θέζεηο Gruber γηα ην ζρεηηθό πξνζαλαηνιηζκό δύν εηθόλσλ.
[V10 technical overview]
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ηελ θιαζζηθή θσηνγξακκεηξία ε κία δέζκε απνηειείηαη απφ κία
εηθφλα θαη νη βέιηηζηεο ζέζεηο γηα ηα ζεκεία ζχλδεζεο είλαη νη
γλσζηέο ζέζεηο Gruber, φπσο παξνπζηάδνληαη ζην ζρήκα 2.20.
ζνλ αθνξά ην εηθνλνζχζηεκα ηξηδηάζηαηεο απεηθφληζεο V10 ε
κία δέζκε απνηειείηαη θαη απφ ηηο δψδεθα εηθφλεο ηνπ
παλνξάκαηνο. Απηφ ζπκβαίλεη ιφγσ ηεο γλσζηήο ζρεηηθήο ζέζεο
ησλ θακεξψλ ηνπ ζπηήκαηνο πνπ πξνθχπηεη απφ ηε βαζκνλφκεζε
ηνπ θαη επηηξέπεη ηελ απηφκαηε ζχλζεζε ησλ παλνξακάησλ ρσξίο
ζεκεία ζχλδεζεο.
Παξφια απηά ε θαηαλνκή ησλ ζεκείσλ ζχλδεζεο ρξεηάδεηαη λα
γίλεηαη ηφζν νξηδφληηα ζηηο δηαθνξεηηθέο εηθφλεο φζν θαη
θαηαθφξπθα ψζηε λα βειηηψλεηαη θαη λα ηζρπξνπνηείηαη ε επίιπζε.
ην ζρήκα 2.21παξνπζηάδεηαη κηα θαιή θαηαλνκή ησλ ζεκείσλ
ζχλδεζεο ζε φιν ην εχξνο ηεο δέζκεο ηνπ παλνξάκαηνο.

Σρήκα 2.21 Καηαλνκή ησλ ζεκείσλ ζύλδεζεο ζηε δέζκε ηνπ παλνξάκαηνο.
[V10 technical overview]
Σν πιήζνο ησλ ζεκείσλ ζχλδεζεο ζρεηίδεηαη κε ην είδνο ηεο
επίιπζεο ηνπ ηξηγσληζκνχ, δειαδή κε ηνλ αξηζκφ ησλ αγλψζησλ,
φπσο θαη κε ην βαζκφ ειεπζεξίαο ηεο ιχζεο ηνπ.
Ζ παξάκεηξνο ηνπ πιήζνπο ησλ ζεκείσλ ζχλδεζεο ζα εμεηαζηεί
παξαθάησ.
ε ρψξνπο φπνπ ε πθή ησλ εηθφλσλ δελ έρεη έληνλεο ελαιιαγέο θαη
νπζηαζηηθά δελ ππάξρνπλ ραξαθηεξηζηηθά ζεκεία ή
ραξαθηεξηζηηθέο δνκέο ηνπ αληηθεηκέλνπ πνπ λα κπνξνχλ λα
ρξεζηκνπνηεζνχλ σο ζεκεία ζχλδεζεο ηνπνζεηνχληαη ηερλεηνί
ζηφρνη.
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ηελ εηθφλα 2.14 έρνπλ ηνπνζεηεζεί ηερλεηνί αλαθιαζηηθνί ζηφρνη
αζπξφκαπξνπ ρξψκαηνο γηα λα ζθνπεπζνχλ θαη λα
ρξεζηκνπνηεζνχλ σο ζεκεία ζχλδεζεο.
Σέηνηεο πεξηπηψζεηο ζπλαληψληαη ζε πεξηνρέο κε έληνλε βιάζηεζε
ή ζε πεξηνρέο φπνπ ην πεδίν είλαη αλνηρηφ ρσξίο έληνλν αλάγιπθν
κε απνηέιεζκα λα θσηνγξαθίδεηαη ε γξακκή ηνπ νξίδνληα θαη έλα
κεγάιν κέξνο ηεο εηθφλαο λα απνηειείηαη απφ ηνλ νπξαλφ (ή
αληίζηνηρα απφ ζχλλεθα).

Δηθόλα 2.14 Δμσηεξηθό πεδίν ιήςεο κε ηνπνζεηεκέλνπο ηερλεηνύο
ζηόρνπο. [V10 technical overview]
Ζ κέηξεζε ησλ εηθνλνζπληεηαγκέλσλ ησλ ζεκείσλ ζχλδεζεο πνπ
εκπιέθνληαη ζηελ επίιπζε ηνπ ηξηγσληζκνχ πξαγκαηνπνηείηαη ζην
ινγηζκηθφ TBC κε δχν ηξφπνπο.
Ο πξψηνο ηξφπνο είλαη ε γλσζηή ρεηξνθίλεηε δηαδηθαζία
εμεχξεζεο θαη ζθφπεπζεο ησλ ζεκείσλ ζχλδεζεο, πνπ είλαη
ηδηαίηεξα επίπνλε θαη ρξνλνβφξα.
Ο δεχηεξνο ηξφπνο αθνξά ζε απηφκαηε δηαδηθαζία, κέζσ
αιγνξίζκνπ ςεθηαθήο ζπληαχηηζεο εηθφλσλ πνπ ζα αλαιπζεί
παξαθάησ.
 Φσηνζηαζεξά ζεκεία
Σα θσηνζηαζεξά ζεκεία (control points) είλαη ζεκεία γλσζηψλ
γεσδαηηηθψλ ζπληεηαγκέλσλ. θνπφο ηνπο είλαη αθελφο λα
ζπζρεηίζνπλ ηα παλνξάκαηα κεηαμχ ηνπο αιιά ε θχξηα
ρξεζηκφηεηάο ηνπο είλαη λα κεηαδψζνπλ ηε γεσκεηξηθή
πιεξνθνξία ηνπ γεσδαηηηθνχ ζπζηήκαηνο αλαθνξάο ζην
θσηνγξακκεηξηθφ δίθηπν [Γεσξγφπνπινο Α.].
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Φσηνζηαζεξά ζεκεία κπνξνχλ λα είλαη είηε ηερλεηνί ζηφρνη, είηε
ραξαθηεξηζηηθά ζεκεία πάλσ ζην αληηθείκελν ή ζηνλ
πεξηβάιινληα ρψξν, είηε ηα ζεκεία ιήςεο. Ζ επηινγή ηνπο είλαη
άκεζα ζπλδεδεκέλε κε ηνλ ηξφπν επίιπζεο ηνπ ηξηγσληζκνχ.
Ζ πξσηνπνξία ηνπο ζπζηήκαηνο ηξηδηάζηαηεο απεηθφληζεο V10
είλαη φηη αμηνπνηεί ηα ζεκεία ιήςεο σο θσηνζηαζεξά ζεκεία ρσξίο
απηά λα είλαη παξαηεξήζηκα. ηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο
κεηξνχληαη νη εηθνλνζπληεηαγκέλεο ησλ θσηνζηαζεξψλ ζεκείσλ
απφ ηνπιάρηζηνλ δχν εηθφλεο /παλνξάκαηα.
Ζ θαηαλνκή ησλ θσηνζηαζεξψλ ζεκείσλ, είηε απηά αθνξνχλ ζηα
ζεκεία ιήςεηο είηε ζε πξνζεκαζκέλα ή ραξαθηεξηζηηθά ζεκεία
ζηηο εηθφλεο, ρξεηάδεηαη λα γίλεηαη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε ην
θσηνγξακκεηξηθφ δίθηπν λα ηζρπξνπνηείηαη γεσκεηξηθά. Γηα ην
ιφγσ απηφ ρξεηάδεηαη λα απνθεχγεηαη ε γξακκηθή δηακφξθσζε
ησλ ζηάζεσλ ιήςεο ή ε ζπγθέληξσζε ησλ θσηνζηαζεξψλ
ζεκείσλ ζε πεξηνξηζκέλν ρψξν.

Σρήκα 2.22 Καηαλνκή θσηνζηαζεξώλ ζεκείσλ ηνπ ζπζηήκαηνο V10. [V10
technical overview]
 εκεία Διέγρνπ
Σα ζεκεία ειέγρνπ (check points) είλαη γλσζηψλ γεσδαηηηθψλ
ζπληεηαγκέλσλ πνπ ππνινγίδνληαη κε νπνηαδήπνηε γλσζηή
κεζνδνινγία. Απνηεινχληαη είηε απφ πξνζεκαζκέλα ζεκεία κε
ηερλεηνχο ζηφρνπο είηε απφ ραξαθηεξηζηηθά ζεκεία πάλσ ζην
αληηθείκελν ή ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν.
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Σα ζεκεία απηά δελ ρξεζηκνπνηνχληαη σο θσηνζηαζεξά γηα ηελ
επίιπζε ηνπ δηθηχνπ. Οη γεσδαηηηθέο ηνπο ζπληεηαγκέλεο
επαλαυπνινγίδνληαη σο θσηνγξακκεηξηθέο εκπξνζζνηνκίεο αθνχ
ιπζεί ν ηξηγσληζκφο.

Δηθόλα 2.15Σεκεία ειέγρνπ ηξηγσληζκνύ ηνπV10. [V10 technical
overview]
Οη δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ ζηα δεχγε ησλ γεσδαηηηθψλ
ζπληεηαγκέλσλ απφ ηηο δχν κεζφδνπο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα
εμεηαζηεί ε πνηφηεηα ηεο επίιπζεο ηνπ ηξηγσληζκνχ θαη ε αθξίβεηα
πνπ επηηπγράλεηαη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ζεκείσλ ιεπηνκέξεηαο.
2.6.2 Δπίγειορ Σπιγυνιζμόρ ζηο TBC
Ζ επίιπζε ηνπ δηθηχνπ ηνπ επίγεηνπ ηξηγσληζκνχ ζε νπνηαδήπνηε
εθαξκνγή ηνπ V10, πξαγκαηνπνηείηαη ζην ινγηζκηθφ TBC κε ηε κέζνδν
ηεο δέζκεο (bundle adjustment). Ζ ζπλφξζσζε θαηά δέζκεο απνηειεί
ζήκεξα ηε ζπλεζέζηεξε κέζνδν θαη σο κνλαδηαίν ζηνηρείν ζεσξείηαη ε
δέζκε ησλ αθηίλσλ ηεο κηαο εηθφλαο.
ηελ πεξίπησζε ηνπ V10, φπσο έρεη πξναλαθεξζεί, σο κνλαδηαίν
ζηνηρείν ζεσξείηαη ην παλφξακα θαη φρη ε εηθφλα. Γειαδή ην παλφξακα
ησλ δψδεθα εηθφλσλ απφ κηα ζηάζε ιήςεο απνηειεί κία δέζκε, ιφγσ ηεο
απηφκαηεο ζχλζεζεο ηνπ πνπ πξνθχπηεη απφ ηε βαζκνλφκεζε ηνπ
εηθνλνζπζηήκαηνο.
Δίλαη γλσζηφ πσο ε εμίζσζε ζπλζήθεο ζηε ζπλφξζσζε θαηά δέζκεο
είλαη ε ζπλζήθε ζπγγξακκηθφηεηαο, ζρέζε 2.11. Ζ ζπγθεθξηκέλε
ζπλζήθε νξίδεη φηη ε ζέζε ηνπ πξνβνιηθνχ θέληξνπ, ε ζέζε ηνπ ζεκείνπ
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ζηελ εηθφλα θαη ε ζέζε ηνπ ζεκείνπ ζην ρψξν θείληαη επ΄επζείαο. Ο
πξναζαλαηνιηζκφο ηεο επζείαο απηήο ζπζρεηίδεηαη κε ηνλ
πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ άμνλα ιήςεο ηεο εηθφλαο [Πέηζα, 2000].
(
(
(
(

)
)
)
)

(
(
(
(

)
)
)
)

(
(
(
(

)
)
)
)

(2.11)

Οη εμηζψζεηο ηεο ζπλζήθεο ζπγγξακκηθφηεηαο (2.11) είλαη ιπκέλεο σο
πξνο ηηο εηθνλνζπληεηαγκέλεο x, y νη νπνίεο ζεσξνχληαη δηνξζσκέλεο σο
πξνο ην πξσηεχνλ ζεκείν, ηελ αθηηληθή θαη έθθεληξε δηαζηξνθή ησλ
θαθψλ θαη ηελ αθεληθφηεηα ηνπ εηθνλνζηνηρείνπ. Οη δηνξζψζεηο απηέο,
πνπ αθνξνχλ ζηα ζηνηρεία ηνπ εζσηεξηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ, γίλνληαη
απηφκαηα ζην ινγηζκηθφ TBC ζε θάζε δεχγνο εηθνλνζπληεηαγκέλσλ πνπ
κεηξάηαη.
Σα ζηνηρεία rij ηεο ζρέζεο (2.11) απνηεινχλ κέξε ηνπ νξζνθαλνληθνχ
3×3 πίλαθα ζηξνθήο R ζηηο ηξεηο δηαζηάζεηο, ζρέζε (2.12). Οπζηαζηηθά
αλαθέξνληαη ζηε δηεχζπλζε ηνπ άμνλα ιήςεο ηεο δέζκεο, ή δηαθνξεηηθά
ζηηο ζηξνθέο ηνπ ζπηήκαηνο ηεο εηθφλαο σο πξνο ην γεσδαηηηθφ ζχζηεκα
αλαθνξάο. Με Υ, Τ, Ε ζπκβνιίδνληαη νη γεσδαηηηθέο ζπληεηαγκέλεο ηνπ
ζεκείνπ πνπ παξαηεξείηαη θαη κε Υ0, Τ0, Ε0 νη γεσδαηηηθέο
ζπληεηαγκέλεο ηνπ πξνβνιηθνχ θέληξνπ.

(2.12)

[

]

Ζ επίιπζε ηνπ επίγεηνπ ηξηγσληζκνχ μεθηλά κε ηελ εληνιή
΄΄Adjust Photo Stations΄΄απφ ηελ θαξηέια ΄΄V10 Workflow΄΄
ηνπ ινγηζκηθνχ TBC. Ζ ζπγθεθξηκέλε εληνιή αλνίγεη
αληίζηνηρα έλα παξάζπξν κε ηξεηο θαξηέιεο πνπ αθνξνχλ:
 ζηελ επηινγή ηνπ καζεκαηηθνχ κνληέινπ
 ζηνπο ηξφπνπο κέηξεζεο ησλ ζεκείσλ ζχλδεζεο
 ζηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ.
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 Δπιλογή Μαθημαηικού Μονηέλος
Ζ πξψηε θαξηέια έρεη ηελ νλνκαζία ΄΄Setup Type΄΄ θαη ζε απηήλ γίλεηαη
κία επηινγή πνπ αθνξά ζην είδνο ηεο εγθαηάζηαζεο ησλ παλνξακάησλ
σο πξνο ηα ζεκεία ιήςεο γεγνλφο πνπ θαζνξίδεη ην καζεκαηηθφ κνληέιν
θαη εηδηθφηεξα ην δηάλπζκα ησλ αγλψζησλ. Ζ πξνεπηινγή ζε απηήλ ηελ
θαξηέια, θαηά ηελ εηζαγσγή κηαο λέαο εξγαζίαο ηνπ ζπζηήκαηνο, είλαη
πάληα ΄΄Raw Sensor Values΄΄ απφ ηελ νπνία φκσο δελ πξνθχπηεη
επίιπζε.
Απηφ ζεκαίλεη φηη ηα παλνξάκαηα αξρηθά ηνπνζεηνχληαη ζηα ζεκεία
ιήςεο ζε ζρέζε κε ηηο πξσηνγελήο ηηκέο ησλ αηζζεηήξσλ, δειαδή ην
κεηξεκέλν καγλεηηθφ αδηκνχζην θαη ηηο κεηξεκέλεο απνθιίζεηο απφ ηελ
θαηαθφξπθν. Ζ επίιπζε ηνπ ηξηγσληζκνχ πξαγκαηνπνηείηαη κε ηηο
ππφινηπεο ηξεηο επηινγέο πνπ εμεηάδνληαη παξαθάησ μερσξηζηά.
 Azimuth Only
Με ηελ επηινγή ΄΄Azimuth Only΄΄ δηνξζψλεηαη κφλν ν νξηδφληηνο
πξνζαλαηνιηζκφο ησλ παλνξακάησλ, δειαδή ε ηηκή ηεο
καγλεηηθήο ππμίδαο ελψ φιεο νη άιιεο παξάκεηξνη ζεσξνχληαη
γλσζηέο.
Έηζη θάζε παλφξακα εηζάγεη ζην κνληέιν ηεο ζπλφξζσζεο έλαλ
άγλσζην πνπ πηζαλφηαηα πξφθεηηαη γηα ηελ γσλία θ, ε νπνία
εθθξάδεη ηελ αξηζηεξφζηξνθε γσλία πνπ ρξεηάδεηαη λα ζηξαθεί ην
ζχζηεκα ζπληεηαγκέλσλ ηεο θεθαιήο ηνπ V10 ψζηε λα ηαπηηζηεί
κε ην γεσδαηηηθφ ζχζηεκα αλαθνξάο.
Σν ζχζηεκα ιχλεηαη κε δχν ζεκεία ζχλδεζεο αλά παλφξακα ελψ
πξνηείλνληαη ηέζζεξα θαη πεξηζζφηεξα γηα κηα πην επζηαζή ιχζε
κε πεξηζζφηεξνπο βαζκνχο ειεπζεξίαο. Κάζε ζεκείν ζχλδεζεο
εηζάγεη ηξεηο αγλψζηνπο ζηελ επίιπζε πνπ αθνξνχλ ζηηο
γεσδαηηηθέο ηνπο ζπληεηαγκέλεο.
Έλα ζχζηεκα ινηπφλ, δπν παλνξακάησλ κε δχν ζεκεία ζχλδεζεο
ζα είρε νρηψ αγλψζηνπο, φπσο παξνπζηάδεηαη ζην δηάλπζκα ηεο
ζρέζεο 2.13, κε νρηψ εμηζψζεηο, πνπ πξφθεηηαη γηα ηηο
θσηνγξακκεηξηθέο παξαηεξήζεηο ησλ εηθνλνζπληεηαγκέλσλ ησλ
ζεκείσλ ζχλδεζεο απφ ηε ζπλζήθε ζπγγξακκηθφηεηαο
[

]
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(2.13)

Βέβαηα απηφ δελ ζεκαίλεη φηη νη ππφινηπεο παξάκεηξνη ηνπ
εμσηεξηθνχ
πξνζαλαηνιηζκνχ
είλαη
γλσζηέο
αιιά
παξακεηξνπνηνχληαη ζε ζρέζε κε ηελ γσλία κ θαη ηηο πξσηνγελήο
κεηξήζεηο ζην πεδίν. Ζ δπλαηφηεηα απηή έγθεηηαη ζηελ πςειή
αθξίβεηα κέηξεζεο ησλ απνθιίζεσλ απφ ηελ θαηαθφξπθε ζέζε.
Αλαιπηηθφηεξα, φπσο έρεη πξναλαθεξζεί νη ζρεηηθέο ζέζεηο ησλ
θακεξψλ είλαη γλσζηέο σο πξνο ην εζσηεξηθφ ζχζηεκα
ζπληεηαγκέλσλ ηνπ V10. Γειαδή γηα ην θάζε έλα απφ ηα 12
ζπζηήκαηα εηθνλνζπληεηαγκέλσλ ησλ θακεξψλ είλαη γλσζηά ηα
ζηνηρεία ηνπ εμσηεξηθνχ ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ ζην εζσηεξηθφ
ζχζηεκα ζπληεηαγκέλσλ ηνπ V10 ή δηαθνξεηηθά είλαη γλσζηέο νη
3 κεηαζέζεηο ηνπ πξνβνιηθνχ θέληξνπ θάζε θάκεξαο (dΥi, dΤi,
dΕi) θαη νη 3 ζηξνθέο ηνπ άμνλα ιήςεο (dσi, dθi, dθi), φπσο
παξνπζηάδεηαη ζην ζρήκα 2.23.

Σρήκα 2.23 Ζ γσλία dθ ηνπ άμνλα ιήςεο ηεο θάκεξαο 4 σο πξνο ην
ζύζηεκα αλαθνξάο ηνπ V10. [V10 technical overview]
Άξα εθφζνλ ππνινγηζηεί ε κεηάζεζε θαη ε ζηξνθή ηνπ
εζσηεξηθνχ ζπζηήκαηνο ζπληεηαγκέλσλ ηνπ V10 ζε ζρέζε κε ην
γεσδαηηηθφ ζχζηεκα αλαθνξάο, ζηε ζπλέρεηα ππνινγίδνληαη ηα
ζηνηρεία ηνπ εμσηεξηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ φισλ ησλ θακεξψλ γηα
κία ζηάζε ιήςεο.
Σν κέηξν ηνπ δηαλχζκαηνο ηεο κεηάζεζεο, ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ
V10 ζε ζρέζε κε ην γεσδαηηηθφ ζχζηεκα αλαθνξάο, είλαη γλσζηφ
θαζψο πινπνηείηαη ζην ρψξν απφ ηνλ ζηπιεφ ηνπ. Γειαδή απφ ηελ
θάησ άθξε ηνπ ζηπιενχ πνπ ηνπνζεηείηαη πάλσ ζην ζεκείν ιήςεο
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έσο ην χςνο ηνπ θσηνγξακκεηξηθνχ θέληξνπ πνπ πινπνηεί ηελ
αξρή ηνπ εζσηεξηθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ V10.
Ζ απφζηαζε απηή νξίδεηαη h ζην παξφλ ππνθεθάιαην θαη
ππνινγίδεηαη εξγαζηεξηαθά κε κεγάιε αθξίβεηα ζηα 2.061m.
Αληίζηνηρα ε νξηδφληηα απφζηαζε κεηαμχ ηνπ θσηνγξακκεηξηθνχ
θέληξνπ θαη ηνπ ζεκείνπ ιήςεο, ε νπνία έρεη αλαθεξζεί σο
εθθεληξφηεηα (e) ζην ππνθεθάιαην 2.4 θαη ζην ζρήκα 2.18, κπνξεί
εχθνια λα ππνινγηζζεί ζχκθσλα κε ηε ζρέζε (2.14) απφ ηηο
κεηξήζεηο ησλ αηζζεηήξσλ ησλ θιίζεσλ σ΄,θ΄ σο πξνο ηνπο
άμνλεο Υ, Τ ηνπ εζσηεξηθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ V10, θαη ηεο
απφζηαζεο h κε αθξίβεηα ηεο ηάμεο ±1.5mm δειαδή ζε πνιιέο
πεξηπηψζεηο θαιχηεξα απφ ηελ αβεβαηφηεηα πξνζδηνξηζκνχ ησλ
γεσδαηηηθψλ ζπληεηαγκέλσλ ησλ ζεκείσλ ιήςεο.
(2.14)
√
Ζ εθθεληξφηεηα e θαη ε απφζηαζε h δεκηνπξγνχλ έλα νξζνγψλην
ηξίγσλν, ε πξνβνιή ηνπ νπνίνπ ζην νξηδφληην επίπεδν
δηακνξθψλεη έλα γεσκεηξηθφ ηφπν πνπ αληηζηνηρεί ζε θχθιν γηα
φιεο ηηο ηηκέο ηεο γσλίαο θ φπσο παξνπζηάδεηαη ζην ζρήκα 2.24. Ο
θχθινο απηφο δείρλεη ηηο ππνςήθηεο νξηδφληηεο ζέζεηο ηνπ
θσηνγξακκεηξηθνχ θέληξνπ ηνπ V10 θαη άξα ηνπο άπεηξνπο
ζπλδπαζκνχο ησλ γσληψλ υ, θ ηνπ εζσηεξηθνχ ζπζηήκαηνο
αλαθνξάο.

Σρήκα 2.24 Ζ ζέζε ηνπ θσηνγξακκεηξηθνύ θέληξνπ ηνπ V10 σο πξνο ην
ζεκείν ιήςεο από ηηο κεηξήζεηο ησλ αηζζεηήξσλ ησλ θιίζεσλ. [V10
technical overview]
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Ζ ηειηθή γσλία κi ελφο παλνξάκαηνο, πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ
επίιπζε ηεο ζπλφξζσζεο, δηακνξθψλεη ηηο ηειηθέο γσλίεο υi, θi
πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ζεκείσλ
ιεπηνκέξεηαο. Δπηπιένλ κε ηνλ ηξφπν απηφ νξίδεηαη ε
νξηδνληηνγξαθηθή ζέζε ηνπ θσηνγξακκεηξηθνχ θέληξνπ θαη άξα
ησλ πξνβνιηθψλ θέληξσλ ησλ θακεξψλ ζην γεσδαηηηθφ ζχζηεκα
αλαθνξάο. Τςνκεηξηθά ε γσλία κ δελ εκπιέθεηαη ζηνλ
ππνινγηζκφ παξά κφλν νη πξσηνγελήο κεηξήζεηο ησλ αηζζεηήξσλ,
ε απφζηαζε h θαη ε ζπληεηαγκέλε Ε ηνπ ζεκείνπ ιήςεο.
Δπνκέλσο νη εμηζψζεηο ζπλζήθεο κεηαζρεκαηίδνληαη ψζηε λα
πεξηιακβάλνπλ δχν κεηαζρεκαηηζκνχο ζε έλα βήκα. Αξρηθά απφ
ην γεσδαηηηθφ ζχζηεκα αλαθνξάο, ζην εζσηεξηθφ ζχζηεκα
ζπληεηαγκέλσλ ηνπ V10 θαη έπεηηα ζην ζχζηεκα ζπληεηαγκέλσλ
θάζε εηθφλαο.
Οη εμηζψζεηο φκσο δελ είλαη γξακκηθέο σο πξνο ηνπο αγλψζηνπο
νπφηε απαηηείηαη γξακκηθνπνίεζε θαηά Taylor ζε δηαθνξηθά
α΄ηάμεο θαη πξνζσξηλέο ηηκέο γηα ηηο γσλίεο θ θαη ηηο γεσδαηηηθέο
ζπληεηαγκέλεο ησλ ζεκείσλ ζχλδεζεο. Σν γεγνλφο απηφ εχθνια
επηιχεηαη κε ηελ πξσηνγελή κέηξεζε ηεο καγλεηηθήο ππμίδαο. Σν
καζεκαηηθφ κνληέιν ζε κνξθή πηλάθσλ έρεη ηελ κνξθή ηεο ζρέζεο
2.15 [Αγαηδά Μπαινδήκνπ, 2009].
(2.15)
(2.16)
[

]

(2.17)

πνπ Α είλαη ν πίλαθαο ζρεδηαζκνχ ησλ αγλψζησλ, dx είλαη νη
δηνξζψζεηο ησλ αγλψζησλ ζε ζρέζε κε ηηο πξνζσξηλέο ηηκέο, dl
είλαη ε δηαθνξά ησλ κεηξεκέλσλ εηθνλνζπληεηαγέλσλ απφ ηηο
εηθνλνζπληαηαγκέλεο πνπ ππνινγίδνληαη ζε ζρέζε κε ηηο
πξνζσξηλέο ηηκέο.
Έηζη ε ζπλφξζσζε κε ηε κέζνδν θαηά δέζκεο αλάγεηαη ζε κία
επαλαιεπηηθή δηαδηθαζία πνπ ζηακαηάεη φηαλ ε ιχζε ηνπ
δηαλχζκαηνο x (ζρέζεηο 2.16, 2.17) ζπγθιίλεη.
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 Full Orientation
Με ηελ επηινγή ΄΄Full Orientation΄΄ (πιήξεο πξνζαλαηνιηζκφο)
δηνξζψλεηαη ηφζν ν νξηδφληηνο φζν θαη ν θαηαθφξπθνο
πξνζαλαηνιηζκφο ησλ παλνξακάησλ δειαδή νη ηηκέο ηεο
καγλεηηθήο ππμίδαο θαη ησλ αηζζεηήξσλ ησλ θιίζεσλ. Σα ζηνηρεία
πνπ ζηαζεξνπνηνχληαη αθνξνχλ κφλν ηηο γεσδαηηηθέο
ζπληεηαγκέλεο ησλ ζεκείσλ ιήςεο.
Με ηνλ ηξφπν απηφ ην θάζε παλφξακα εηζάγεη ζην καζεκαηηθφ
κνληέιν ηεο ζπλφξζσζεο ηξεηο αγλψζηνπο πνπ αθνξνχλ ζηηο
ζηξνθέο υ, θ, κ. Έηζη ν ειάρηζηνο αξηζκφο ζεκείσλ ζχλδεζεο πνπ
επηιχεη ην ζχζηεκα είλαη 6 αλά παλφξακα ελψ ν βέιηηζηνο αξηζκφο
πνπ πξνηείλεηαη είλαη 8 θαη πεξηζζφηεξα.
Γηα παξάδεηγκα έλα ζχζηεκα 2 παλνξακάησλ κε 6 ζεκεία
ζχλδεζεο έρεη 24 αγλψζηνπο πνπ αθνξνχλ ζηηο 6 ζηξνθέο, 3 γηα
θάζε παλφξακα, θαη ζηηο 18 γεσδαηηηθέο ζπληεηαγκέλεο, 3 γηα θάζε
ζεκείν ζχλδεζεο.
Παξάιιεια νη ζπλνιηθέο εμηζψζεηο πνπ κνξθψλνληαη απφ ηελ
ζπλζήθε ζπγγξακκηθφηεηαο είλαη 24 κε ηα κεηξεκέλα ζηνηρεία λα
απνηεινχλ ηηο εηθνλνζπληεηαγκέλεο. Αληίζηνηρα ην δηάλπζκα ησλ
αγλψζησλ έρεη ηε κνξθή ηεο εμίζσζεο 2.18.
[

]

(2.18)

Οη εμηζψζεηο θαη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε εκπεξηέρνπλ δπν
κεηαζρεκαηηζκνχο, απφ ην γεσδαηηηθφ ζχζηεκα αλαθνξάο, ζην
εζσηεξηθφ ζχζηεκα ζπληεηαγκέλσλ ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ζηε
ζπλέρεηα ζην ζχζηεκα ζπληεηαγκέλσλ ηεο εηθφλαο.
Ζ δηαθνξά έγθεηηαη φηη ε ζέζε ηνπ θσηνγξακκεηξηθνχ θέληξνπ
ελφο παλνξάκαηνο, άξα θαη ε ζέζε ησλ πξνβνιηθψλ θέληξσλ ησλ
εηθφλσλ, ζπζρεηίδνληαη κε ηηο γεσδαηηηθέο ζπληεηαγκέλεο ηνπ
ζεκείνπ ιήςεο σο πξνο ηηο ηξεηο ζηξνθέο υi, θi, κi θαη ηελ
απφζηαζε h.
Οπζηαζηηθά νη δηνξζψζεηο απφ ηηο ηξεηο ζηξνθέο νξίδνπλ ηε ζέζε
ηνπ θσηνγξακκεηξηθνχ θέληξνπ.
Σν ζχζηεκα βέβαηα δελ είλαη γξακκηθφ σο πξνο ηνπο αγλψζηνπο
θαη απαηηείηαη γξακκηθνπνίεζε θαη εμεχξεζε πξνζσξηλψλ ηηκψλ.
Ζ πξνζσξηλή ηηκή ηεο γσλίαο κ κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί απφ ηελ
πξσηνγελή κέηξεζε ηεο καγλεηηθήο ππμίδαο, ελψ αληίζηνηρα γηα
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ηηο γσλίεο υ, θ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ε πνζφηεηα e θαη ε
απφζηαζε h ζε ζπλδπαζκφ κε ην καγλεηηθφ αδηκνχζην γηα
ηαρχηεξε ζχγθιηζε ηεο ιχζεο.
Απφ ηελ έθδνζε ηνπ TBC 3.40 θαη κεηά δίλεηαη ε δπλαηφηεηα
εηζαγσγήο ζηνλ επίγεην ηξηγσληζκφ θαηά δέζκεο θσηνζηαζεξψλ
ζεκείσλ θαη ηνπνκεηξηθά κεηξεκέλσλ απνζηάζεσλ.
Σα θσηνζηαζεξά ζεκεία πέξαλ ηνπ φηη κεηαδίδνπλ ηε γεσκεηξηθή
πιεξνθνξία ηνπ γεσδαηηηθνχ δηθηχνπ αλαθνξάο, παξαηεξνχληαη
θσηνγξακκεηξηθά ρσξίο λα εηζάγνπλ αγλψζηνπο ζην ζχζηεκα. Με
ηνλ ηξφπν απηφ ην θσηνγξακκεηξηθφ δίθηπν εληζρχεηαη θαη νη
βαζκνί ειεπζεξίαο απμάλνληαη αθνχ νη δηνξζψζεηο απφ ηηο
εμηζψζεηο ηνπο αθνξνχλ εμνινθιήξνπ ηνπο αγλψζηνπο ησλ
εκπιεθνκέλσλ παλνξακάησλ.
Οη ηνπνκεηξηθέο κεηξήζεηο αθνξνχλ κεηξεκέλεο απνζηάζεηο
κεηαμχ ραξαθηεξηζηηθψλ ζεκείσλ ηνπ αληηθεηκέλνπ πνπ κπνξεί λα
έρνπλ πξνθχςεη απφ νπνηαδήπνηε γλσζηή κέζνδν. Οη
παξαηεξήζεηο απηέο πηζαλφηαηα εηζάγνληαη ζηελ επίιπζε σο
δεζκεχζεηο πνπ θάζε κηα πξνζζέηεη έλαλ βαζκφ ειεπζεξίαο. Σν
πξφβιεκα κε απηφλ ηνλ ηξφπν αλάγεηαη ζηε κέζνδν ησλ εκκέζσλ
παξαηεξήζεσλ κε δεζκεχζεηο θαη παίξλεη ηε κνξθή ζπζηήκαηνο
εμηζψζεσλ ησλ ζρέζεσλ 2.19 [Αγαηδά Μπαινδήκνπ, 2009],
[Ησαλλίδεο Υ.].
(2.19)
πνπ C είλαη ν πίλαθαο ησλ ζπληειεζηψλ ησλ αγλψζησλ ζηηο
εμηζψζεηο ησλ δεζκεχζεσλ θαη w ε δηαθνξά ησλ ζηαζεξψλ φξσλ
απφ ηηο πξνζσξηλέο ηηκέο.
Οη άγλσζηνη πνπ εκπιέθνληαη ζηηο εμηζψζεηο ησλ δεζκεχζεσλ
αθνξνχλ ζηηο γεσδαηηηθέο ζπληεηαγκέλεο ησλ ζεκείσλ ζχλδεζεο.
 Standard Resection
Με ηελ επηινγή ΄΄Standard Resection΄΄ (ηππηθή νπηζζνηνκία)
δηνξζψλεηαη ηφζν ν πξνζαλαηνιηζκφο ησλ παλνξακάησλ φζν θαη ε
ζέζε ηνπο ζην ρψξν.
πσο πξαγκαηνπνηείηαη ζε κηα θιαζζηθή θσηνγξακκεηξηθή
δηαδηθαζία.
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Απηφ ζεκαίλεη φηη θάζε παλφξακα εηζάγεη 6 θαζνξηζηηθέο
παξακέηξνπο ζην δηάλπζκα ησλ αγλψζησλ πνπ αθνξνχλ ζηα
ζηνηρεία ηνπ εμσηεξηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ X0i, Y0i, Z0i, υi, θi, κi.
Ζ ζπγθεθξηκέλε επηινγή, ζηελ πεξίπησζε πνπ ηα ζεκεία ιήςεο
είλαη γλσζηψλ γεσδαηηηθψλ ζπληεηαγκέλσλ, κπνξεί λα ιπζεί
απνθιεηζηηθά κε ζεκεία ζχλδεζεο.
Οη γεσδαηηηθέο ζπληεηαγκέλεο ησλ ζεκείσλ ζχλδεζεο φπσο θαη νη
πξσηνγελήο κεηξήζεηο ησλ αηζζεηήξσλ ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν
γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ πξνζσξηλψλ ηηκψλ ησλ αγλψζησλ. Σν
ζχζηεκα ιχλεηαη κε 12 ζεκεία ζχλδεζεο αλά παλφξακα ελψ
πξνηείλνληαη 14 θαη πεξηζζφηεξα, κε θαζέλα απφ ηα νπνία λα
εηζάγεη ηξεηο αγλψζηνπο ζηελ επίιπζε.
Οη δηνξζψζεηο ινηπφλ ησλ αγλψζησλ ζε κηα επαλάιεςε ηεο
ζπλφξζσζεο θαηά δέζκεο αθνξνχλ ηφζν ζηηο ηξεηο ζηξνθέο φζν
θαη ζηε ζέζε ηνπ θσηνγξακκεηξηθνχ θέληξνπ ηνπ V10.
Σαπηφρξνλα ην ζχζηεκα ηεο ζπλφξζσζεο κπνξεί λα εληζρπζεί κε
ηε ρξήζε θσηνζηαζεξψλ ζεκείσλ, πνπ παξαηεξνχληαη
θσηνγξακκεηξηθά, θαη δεζκεχζεηο απφ ηνπνκεηξηθέο κεηξήζεηο
απνζηάζεσλ κεηαμχ ραξαθηεξηζηηθψλ ζεκείσλ.
Ζ επηινγή Standard Resection ιεηηνπξγεί θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ
ηα ζεκεία ιήςεο είλαη άγλσζησλ γεσδαηηηθψλ ζπληεηαγκέλσλ,
δειαδή φηαλ ην ζχζηεκα V10 ρξεζηκνπνηείηαη σο κηα ηππηθή
ςεθηαθή θάκεξα.
κσο ζε απηφ ην ζελάξην ε ρξήζε κεηξεκέλσλ θσηνζηαζεξψλ
ζεκείσλ ζην πεδίν, ηα νπνία είλαη νξαηά απφ ηα παλνξάκαηα,
γίλεηαη απαξαίηεηε.
Απηφ πνπ αμίδεη λα επηζεκαλζεί θαη γηα ηηο ηξεηο πεξηπηψζεηο επίιπζεο
ηνπ ηξηγσληζκνχ, είλαη πσο νη γεσδαηηηθέο ζπληεηαγκέλεο ησλ ζεκείσλ
ιήςεο ρξεζηκνπνηνχληαη είηε σο ζηαζεξνί φξνη, είηε γηα ηνλ
πξνζδηνξηζκφ πξνζσξηλψλ ηηκψλ ησλ αγλψζησλ. Γειαδή δελ
εκπιέθνληαη ζηελ επίιπζε σο παξαηεξήζεηο.
Σν γεγνλφο απηφ ζπκπεξαίλεηαη απφ ηνλ ηξφπν ππνινγηζκνχ ησλ
παξαηεξήζεσλ, ησλ αγλψζησλ θαη ησλ βαζκψλ ειεπζεξίαο.
Δπηπιένλ γηα ηνλ ίδην ιφγν ην καζεκαηηθφ κνληέιν ηεο ζπλφξζσζεο
ρξεζηκνπνηεί ηε κέζνδν ησλ εκκέζσλ παξαηεξήζεσλ. Δλαιιαθηηθά ζα
κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί έλα κνληέιν ζπλδπαζκέλεο επίιπζεο
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ηξηγσληζκνχ κε ηε γεληθεπκέλε κέζνδν ζπλφξζσζεο πνπ ζα είρε ηε
κνξθή ηεο ζρέζεο 2.20. Με ηε ζπγθεθξηκέλε κέζνδν νη ζπληεηαγκέλεο
ησλ ζεκείσλ ιήςεο ρξεζηκνπνηνχληαη σο παξαηεξήζεηο θαη ν θαλνληθφο
πίλαθαο N δηακνξθψλεηαη ζε block-δηαγψλην πίλαθα κε πεξηζψξην
[Ησαλλίδεο Υ.].
(2.20)
Βέβαηα ηα εκπνξηθά ινγηζκηθά παθέηα φπσο ην TBC είλαη θιεηζηνχ
θψδηθα θαη ηα καζεκαηηθά κνληέια ησλ επηιχζεσλ φπσο θαη νη
αιγφξηζκνη
πνπ
ρξεζηκνπνηνχλ
δελ
είλαη
γλσζηνί
νχηε
δεκνζηoπνηεκέλνη.
 Σπόπορ Μέηπηζηρ ηυν ημείυν ύνδεζηρ
Σν επφκελν βήκα ζηελ επίιπζε ηνπ επίγεηνπ ηξηγσληζκνχ ζην TBC
αθνξά ζηνλ ηξφπν κέηξεζεο ησλ ζεκείσλ ζχλδεζεο.
πσο έρεη πξναλαθεξζεί, απηφ κπνξεί λα γίλεη είηε κε απηφκαηε
δηαδηθαζία είηε κε ρεηξνθίλεηε. Ζ δεχηεξε θαξηέια ηνπ παξαζχξνπ
΄΄Adjust Photo Stations΄΄ έρεη ηελ νλνκαζία ΄΄Automatic΄΄ θαη αθνξά
ζηελ απηφκαηε δηαδηθαζία ελψ ε ηξίηε θαξηέια έρεη ηελ νλνκαζία
΄΄Manual΄΄ θαη αθνξά ζηελ ρεηξνθίλεηε.
Ζ επηινγή απηή είλαη έλαο γεληθφηεξνο πξνβιεκαηηζκφο ηνπ ρξήζηε ελψ
έρεη άκεζε ζρέζε κε ηε δηακφξθσζε ησλ ζηάζεσλ ιήςεο. Παξφια απηά
ην ινγηζκηθφ δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηελ επίιπζε γηα ζπλδπαζκφ ησλ
ζεκείσλ ζχλδεζεο απφ ηηο δχν δηαδηθαζίεο.
Ζ αςηόμαηη διαδικαζία πξνζδηνξηζκνχ ζεκείσλ ζχλδεζεο βαζίδεηαη ζε
αιγνξίζκνπο ςεθηαθήο ζπληαχηηζεο θαη κάιηζηα ζε ζπλδπαζκφ ηνπο. Ζ
ηππηθή ξνή εξγαζηψλ πνπ αθνινπζεί ην TBC γηα ηελ εμεχξεζε
νκνινγηψλ αθνινπζεί ηα παξαθάησ βήκαηα:
1. Αλίρλεπζε ραξαθηεξηζηηθψλ ζεκείσλ κε ζπγθεθξηκέλε δνκή.
Αξρηθά αληρλεχνληαη ραξαθηεξηζηηθά ζεκεία πνπ αθνινπζνχλ
ζπγθεθξηκέλα πξφηππα (feature based matching) ζηηο γεηηνληθέο
πεξηνρέο ησλ εηθνλνζηνηρείσλ ηνπο.
2. πληαχηηζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζεκείσλ ζε δηαθνξεηηθέο
εηθφλεο.
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Καηφπηλ πξαγκαηνπνηείηαη ε ζπληαχηηζε ησλ ζεκείσλ ηνπ πξψηνπ
βήκαηνο ζηηο δηαθνξεηηθέο εηθφλεο κέζσ επηθαλεηαθήο κεζφδνπ
ζπληαχηηζεο (area based matching) θαη πηζαλφηαηα κε
ειαρηζηνηεηξαγσληθή ζπλφξζσζε σο κέηξν νκνηφηεηαο.
Ζ δηαδηθαζία απηή πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ελφο ππνπίλαθα πνπ
απνηειεί ηε κάζθα ή αιιηψο ην παξάζπξν αλαθνξάο, ζρήκα 2.25,
ην νπνίν ΄΄θηλείηαη΄΄ σο πξνο έλαλ άιινλ πίλαθα πνπ απνηειεί ην
παξάζπξν αλαδήηεζεο, ην νπνίν απνηειεί κέξνο ηνπ παλνξάκαηνο.
Μέζσ δηαδνρηθψλ αθαηξέζεσλ ζε φιεο ηηο πηζαλέο ζέζεηο ηνπ
παξαζχξνπ αλαθνξάο ζην παξάζπξν αλαδήηεζεο, αληρλεχεηαη ε
ζέζε κε ηε κέγηζηε ζχγθιηζε απφ ηελ νπνία πξνθχπηεη ε
ζπληαχηηζε - νκνινγία ελφο ζεκείνπ.

Σρήκα 2.25 Παξάζπξν αλαθνξάο ζε κεζόδνπο επηθαλεηαθήο ζπληαύηηζεο
ζεκείσλ ζύλδεζεο. [V10 technical overview]
3. Αλίρλεπζε ζθαικάησλ θαη έιεγρνο ιαλζαζκέλσλ ζπληαπηίζεσλ.
ε απηφ ην βήκα εμαιείθνληαη ηα ιάζνο ζεκεία ζχλδεζεο κέζσ
ηεο εθαξκνγήο ΄΄blunder detection΄΄ ηνπ TBC. Απηφ ζπκβαίλεη
θαηά ηε ζπλφξζσζε ησλ δεζκψλ πηζαλφηαηα κέζσ γεσκεηξηθψλ
δεζκεχζεσλ ή ελαιιαθηηθά κε θάπνην ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο.
Ο απηφκαηνο θσηνηξηγσληζκφο ιεηηνπξγεί απνδνηηθφηεξα ζε πεξηπηψζεηο
αεξνθσηνγξαθίζεσλ, φπνπ νη βάζεηο ιήςεο δηαηεξνχληαη κηθξέο ζε
ζρέζε κε ηελ απφζηαζε ηνπ αληηθεηκέλνπ, παξά ζε εθαξκνγέο επίγεησλ
ιήςεσλ κε κεγάιεο βάζεηο ιήςεηο θαη έληνλε εθηξνπή ιφγσ αλαγιχθνπ
[Μαιηέδνο Δ., 2013].
Απηφ ζπκβαίλεη θπξίσο ιφγσ ησλ έληνλσλ απνθξχςεσλ, ζρήκα 2.26, ησλ
ζθηάζεσλ, ησλ θηλνχκελσλ αληηθεηκέλσλ (π.ρ. απηνθίλεηα), ησλ
ξαδηνκεηξηθψλ κεηαβνιψλ κεηαμχ νκφινγσλ ζεκείσλ, θαη ηεο έληνλεο
ελαιιαγήο ηεο κέζεο θιίκαθαο ησλ εηθφλσλ.
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Σρήκα 2.26 Πεξηπηώζεηο απνθξύςεσλ ζε επίγεηα ιήςε. [Myron Z. et al,
2003]
Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ απηψλ θαη ηελ απνδνηηθφηεηα
ηεο απηφκαηεο δηαδηθαζίαο ηνπ επίγεηνπ ηξηγσληζκνχ πξνηείλεηαη ε
πχθλσζε ησλ ζηάζεσλ ιήςεο απφ δίπνια, κε κηθξή βάζε ιήςεο ηεο
ηάμεο ησλ 2m φπσο παξνπζηάδεηαη ραξαθηεξηζηηθά ζην ζρήκα 2.27.
Με ηνλ ηξφπν απηφ ε αλίρλεπζε νκνινγηψλ γίλεηαη επθνιφηεξε γηα ηνπο
αιγνξίζκνπο ςεθηαθήο ζπληαχηηζεο θαζψο νη γσλίεο ηνκήο κηθξαίλνπλ
ζε κέγεζνο θαη έηζη απνθεχγνληαη νη απνθξχςεηο, νη δηαθνξέο ζηελ
θιίκαθα ησλ εηθφλσλ θαη νη ξαδηνκεηξηθέο κεηαβνιέο. Απμάλνληαο ηνλ
αξηζκφ ησλ ζηάζεσλ ιήςεο ζην δηπιάζην.

Σρήκα 2.27 Πύθλσζε ησλ ζηάζεσλ ιήςεο κε δίπνια δίκεηξεο βάζεο
ιήςεο. [V10 technical overview].
Σα ζεκεία ζχλδεζεο πνπ πξνζδηνξίδνληαη κε απηφκαηε δηαδηθαζία είλαη
κεησκέλεο αθξίβεηαο, φκσο ην κεγάιν πιήζνο ηνπο επηηπγράλεη ηε
ζχγθιηζε ηεο ζπλφξζσζεο κε πνιχ θαιά απνηειέζκαηα.
Σα κεηνλεθηήκαηα ηεο κεζφδνπ ηνπ απηφκαηνπ θσηνηξηγσληζκνχ, είλαη
φηη απαηηείηαη απμεκέλνο αξηζκφο παλνξακάησλ, κεγάιε ππνινγηζηηθή
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ηζρχ ελψ ε δηαζπνξά ησλ ζεκείσλ ζην ρψξν δελ κπνξεί λα ειεγρζεί αθνχ
εκθαλίδνληαη θαηά ζκήλε ζε πεξηνρέο κε έληνλε ελαιιαγή ηεο πθήο.
Ζ σειποκίνηηη διαδικαζία πξνζδηνξηζκνχ ζεκείσλ ζχλδεζεο αθνξά
απνθιεηζηηθά ζηελ θξηηηθή ζθέςε, ρσξηθή αληίιεςε θαη εκπεηξία ηνπ
ρξήζηε. Απνηειεί κία επίπνλε θαη ρξνλνβφξα δηαδηθαζία, εηδηθά γηα ην
νξηδφληην γσληαθφ εχξνο ησλ δεδνκέλσλ ηνπ V10 πνπ είλαη παλνξακηθφ.
Ο ρεηξηζηήο πξέπεη λα αληρλεχζεη νκφινγα ζεκεία, δηακνηξαζκέλα ζε
θαίξηεο ζέζεηο ηφζν νξηδνληηνγξαθηθά φζν θαη θαηαθφξπθα, λα ηα
ζθνπεχζεη κε ηελ ίδηα πνηφηεηα ζε δηαθνξεηηθέο εηθφλεο θαη λα ηεξήζεη
ηαπηφρξνλα φιεο ηηο γεσκεηξηθέο πξνυπνζέζεηο πνπ πεξηγξάθεθαλ ζην
ππνθεθάιαην 2.3.

Δηθόλα 2.16 Παξάζπξνπ ρεηξνθίλεηνπ επίγεηνπ ηξηγσληζκνύ ζην TBC θαη
εζηίαζε κε ηε βνήζεηα ηνπ ΄΄Pixel Picker΄΄.
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Ζ ηνπνζέηεζε ηερλεηψλ ζηφρσλ γηα παξάδεηγκα δηεπθνιχλεη ηε
δηαδηθαζία, φκσο πεξηζζφηεξα ζηνηρεία γηα ηηο θσηνγξακκεηξηθέο
παξαηεξήζεηο ζην TBC ζα αλαπηπρζνχλ ζηελ ελφηεηα 2.6.3.
Αξρηθά εηζάγεηαη ην φλνκα ηνπ ζεκείνπ ζχλδεζεο θαη επηιέγεηαη ην
ζεκαηηθφ επίπεδν (layer) πνπ ζα ζρεδηαζηεί. ηε ζπλέρεηα κε ηε βνήζεηα
ηνπ ΄΄Pixel Picker΄΄ εηθφλα 2.16, πνπ πξφθεηηαη νπζηαζηηθά γηα έλα
παξάζπξν κεγέζπλζεο κε ζηαπξφλεκα, πξαγκαηνπνηείηαη ε εζηίαζε θαη ε
παξαηήξεζε ηνπ ζεκείνπ ζχλδεζεο απφ φζα παλνξάκαηα είλαη απηφ
νξαηφ.
Ζ επηινγή ΄΄Automatically advance on pick΄΄ πξφθεηηαη νπζηαζηηθά γηα
έλαλ απηνκαηηζκφ πνπ αξρίδεη λα ιεηηνπξγεί αθνχ κεηξεζνχλ κεξηθά
ζεκεία ζχλδεζεο. Με ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζθφπεπζεο ελφο ζεκείνπ
ν απηνκαηηζκφο εκθαλίδεη ζηελ νζφλε ην επφκελν παλφξακα
πξνζαλαηνιηζκέλν ζηελ πεξηνρή ελδηαθέξνληνο.
Αλάινγα κε ην καζεκαηηθφ κνληέιν πνπ έρεη επηιεγεί γηα ηελ επίιπζε,
δειαδή ηνλ ειάρηζην θαη βέιηηζην αξηζκφ ζεκείσλ ζχλδεζεο, θαη ηηο
παξαηεξήζεηο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί απφ θάζε ζεκείν ιήςεο
δηακνξθψλεηαη ε έλδεημε ηεο ζηήιεο ΄΄Status΄΄ ηεο εηθφλαο 2.16. Με
θφθθηλν ρξψκα ζπκβνιίδνληαη ηα ζεκεία ιήςεο ηα νπνία δελ έρνπλ
αξθεηέο παξαηεξήζεηο γηα λα ιπζνχλ νη άγλσζηνη, κε θίηξηλν ρξψκα
ζπκβνιίδνληαη απηά πνπ έρνπλ ηηο ειάρηζηεο θαη κε πξάζηλν ρξψκα απηά
πνπ έρνπλ ηηο βέιηηζηεο θαη πεξηζζφηεξεο.
ηαλ πιένλ φια ηα ζεκεία ιήςεο απνθηήζνπλ ηελ έλδεημε ηνπ πξάζηλνπ
ζπκβφινπ ν ηξηγσληζκφο κπνξεί λα επηιπζεί.
Σα πιενλεθηήκαηα πνπ πξνζθέξεη ε ρεηξνθίλεηε δηαδηθαζία είλαη φηη ν
αξηζκφο ησλ παλνξακάησλ κεηψλεηαη (αθφκα θαη ζην κηζφ αθνχ δελ
ρξεηάδνληαη δίπνια), ηα ζεκεία ζχλδεζεο κεηξνχληαη κε κεγαιχηεξε
αθξίβεηα, ζε κηθξφηεξν πιήζνο, ελψ ειέγρεηαη ε δηαζπνξά ηνπο.
Παξάιιεια κεηψλεηαη ν ρξφλνο ππνινγηζκνχ ηεο επίιπζεο ελψ ε
εθαξκνγή ηνπ ΄΄blunder detection΄΄ απαιείθεη απφ ηε δηαδηθαζία ζεκεία
ζχλδεζεο κε θαθή γεσκεηξία θαη ζεκεία ιήςεο κε αδχλακε ιχζε.
 Αξιολόγηζη Αποηελεζμάηυν Σπιγυνιζμού
Με ηελ επίιπζε ηνπ επίγεηνπ ηξηγσληζκνχ θαηά δέζκεο κε νπνηαδήπνηε
ηξφπν, εκθαλίδεηαη ζηελ ηέηαξηε θαξηέια κε ηελ νλνκαζία ΄΄results΄΄ κία
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πξψηε αμηνιφγεζε ηεο δηαδηθαζίαο, φπσο παξνπζηάδεηαη ζηελ εηθφλα
2.17.

Δηθόλα 2.17 Καξηέια απνηειεζκάησλ ηεο εθαξκνγήο ΄΄Adjust Photo
Stations΄΄ ηνπ TBC.
Σα ζηνηρεία ηεο πεξηιακβάλνληαη επίζεο ζην θχιιν αλαθνξάο ηνπ
επίγεηνπ ηξηγσληζκνχ κε ηε κέζνδν ηεο δέζκεο (terrestrial bundle
adjustment report). Άξα ε αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο επίιπζεο
ζπλερίδεηαη ζε ζρέζε κε ην θχιιν αλαθνξάο πνπ πεξηέρεη πεξηζζφηεξα
ζηνηρεία.
Ζ αναθοπά ηος επίγειος ηπιγυνιζμού ζην TBC ζηελ πξψηε πηλαθίδα
πεξηέρεη θάπνηεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην αξρείν ηεο εξγαζίαο θαη ην
γεσδαηηηθφ ζχζηεκα αλαθνξάο.
ηε ζπλέρεηα ππφ ηνλ ηίηιν ΄΄Summary΄΄ αλαθέξεηαη ν αξηζκφο ησλ
ζεκείσλ ιήςεο θαη ησλ ζεκείσλ ζχλδεζεο, ην είδνο ηεο εγθαηάζηαζεο
ησλ παλνξακάησλ, ελψ αθνινπζεί πίλαθαο κε ηα ζεκεία ιήςεο πνπ
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επηιχζεθαλ κε επηηπρία κε ηελ έλδεημε ΄΄Passed stations΄΄ θαη αληίζηνηρα
απηά πνπ απέηπραλ κε ηελ έλδεημε ΄΄Failed stations΄΄.

Δηθόλα 2.18 Αλαθνξά επίγεηνπ ηξηγσληζκνύ ζην TBC κέξνο α.
Έπεηηα ππφ ηνλ ηίηιν ΄΄Scoring΄΄, εηθφλα 2.19, εκθαλίδνληαη πέληε
κπάξεο πνπ αμηνινγνχλ ηε ζπλφξζσζε θαηά δέζκεο ζε ζρέζε κε πέληε
δηαθνξεηηθέο παξακέηξνπο κε άξηζηα ην δέθα θαη αληίζηνηρε ρξσκαηηθή
δηαβάζκηζε αλάινγα κε ηελ ηηκή. Σν θίηξηλν θαη ην πνξηνθαιί ρξψκα
δείρλεη αδπλακία ελψ ην πξάζηλν ρξψκα δείρλεη ηζρχ.
Ζ πξψηε κπάξα αθνξά ζηε γεσκεηξία ηνπ δηθηχνπ ησλ ζηάζεσλ ιήςεο
θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηηο γσλίεο ζιάζεο απφ κία ζηάζε ιήςεο πξνο ηηο
γεηηνληθέο ηεο. Απηφο ν δείθηεο κεηψλεηαη αηζζεηά φηαλ νη ζηάζεηο ιήςεο
δηακνξθψλνληαη ζπλεπζεηαθά, δειαδή φηαλ νη γσληαθέο ζρέζεηο ησλ
ζηάζεσλ δελ έρνπλ ελαιιαγέο δπζρεξαίλνληαο έηζη ηε γεσκεηξία ηνπ
θσηνγξακκεηξηθνχ δηθηχνπ.
Ζ δεχηεξε κπάξα αλαθέξεηαη ζηo ηππηθφ ζθάικα ηεο αθξίβεηαο
κέηξεζεο ησλ θσηνγξακκεηξηθψλ παξαηεξήζεσλ ησλ ζεκείσλ
ζχλδεζεο. Ζ παξάκεηξνο απηή ππνινγίδεηαη ζε ζρέζε κε ηα ππφινηπα
ησλ εμηζψζεσλ παξαηήξεζεο θαη είλαη ν ζεκαληηθφηεξνο θαη ν
θξηζηκφηεξνο δείθηεο ηεο ζπλφξζσζεο.
Οη ηξεηο επφκελεο κπάξεο αθνξνχλ ζηα ζεκεία ζχλδεζεο αληίζηνηρα σο
πξνο ηε δηαλνκή ηνπο ζην ρψξν, ηε γεσκεηξία ησλ ηνκψλ ζε ζπλδπαζκφ
κε ηε ζέζε ηνπο θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην βαζκφ ειεπζεξίαο.
Δπεμεγεκαηηθά γηα ηελ 5ε κπάξα, ζηελ πεξίπησζε πνπ φια ηα ζεκεία
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ζχλδεζεο παξαηεξνχληαη απφ φια ηα ζεκεία ιήςεο ν βαζκφο ειεπζεξίαο
κεγηζηνπνηείηαη θαη βαζκνινγείηαη κε 10/10.
Τπφ ηνλ ηίηιν ΄΄General΄΄ παξνπζηάδνληαη ν αξηζκφο ησλ εμηζψζεσλ
παξαηήξεζεο, ην πιήζνο ησλ άγλσζησλ θαζνξηζηηθψλ παξακέηξσλ θαη ν
βαζκφο ειεπζεξίαο (Redundancy). Ο δείθηεο ΄΄Reference factor΄΄ αθoξά
ζην ιφγν ησλ a-posteriori πξνο ησλ a-priori κεηξήζεσλ ρσξίο φκσο λα
δηεπθξηλίδεηαη αλ πξφθεηηαη γηα ην ηππηθφ ζθάικα ή ηε κεηαβιεηφηεηα
ηεο κνλάδαο βάξνπο ή γηα θάπνην άιιν κέγεζνο

Δηθόλα 2.19 Αλαθνξά επίγεηνπ ηξηγσληζκνύ ζην TBC κέξνο β
Οη επφκελνη ηξεηο πίλαθεο ηεο αλαθνξάο ηνπ θσηνηξηγσληζκνχ, εηθφλα
2.20, πεξηέρνπλ ζηνηρεία ζε ζρέζε κε ηηο ζηάζεηο ιήςεο. Ο πίλαθαο
΄΄Station Connections΄΄ δείρλεη ην πιήζνο ησλ ζεκείσλ ζχλδεζεο αλά
ζηάζε ιήςεο φπσο θαη ην πιήζνο ησλ ζεκείσλ ζχλδεζεο πνπ είλαη θνηλά
απφ άιιεο ζηάζεηο ιήςεο.
Ο πίλαθαο ΄΄Station Statistics΄΄ δείρλεη γηα ηελ θάζε ζηάζε ιήςεο ηελ
αμηνιφγεζε ηεο γεσκεηξίαο ηεο ζε ζρέζε κε ηηο γεηηνληθέο ηεο, ηε
θαηαλνκή ησλ ζεκείσλ ζχλδεζεο πνπ παξαηεξεί ηφζν νξηδφληηα φζν θαη
θαηαθφξπθα θαζψο θαη ην βαζκφ ειεπζεξίαο πνπ εηζάγνληαη ζηελ
επίιπζε απφ ηηο παξαηεξήζεηο ηεο.
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Δηθόλα 2.20 Αλαθνξά επίγεηνπ ηξηγσληζκνύ ζην TBC κέξνο γ.
Αληίζηνηρα ν ηειεπηαίνο πίλαθαο κε ηελ νλνκαζία ΄΄Station Status΄΄
παξνπζηάδεη ζηηο δχν πξψηεο ζηήιεο γηα θάζε ζηάζε ιήςεο ην
καζεκαηηθφ κνληέιν θαη ηελ επηηπρία ή ηελ απνηπρία ηεο επίιπζεο ηνπ.
Ζ ηξίηε ζηήιε κε ηελ νλνκαζία ΄΄Position΄΄ δείρλεη αλ ελεξγνπνηνχληαη ή
απελεξγνπνηνχληαη νη γεσδαηηηθέο ζπληεηαγκέλεο ησλ ζηάζεσλ. Ζ
ηέηαξηε ζηήιε κε ηελ νλνκαζία ΄΄orientation΄΄ δείρλεη αλ ελεξγνπνηείηαη
ή απελεξγνπνηείηαη νη πξσηνγελήο κεηξήζεηο ηεο καγλεηηθήο ππμίδαο θαη
ησλ αηζζεηήξσλ ησλ θιίζεσλ.
Σν ηειεπηαίν θνκκάηη ηεο αλαθνξάο πεξηιακβάλεη αξρηθά έλα δείθηε πνπ
δείρλεη ην κέζν φξν ησλ παξαηεξήζεσλ αλά ζεκείν ζχλδεζεο, δειαδή
απφ πφζα παλνξάκαηα κεηξηέηαη θάζε ζεκείν, φπσο θαη ηνλ αξηζκφ ησλ
ρεηξνθίλεησλ ζεκείσλ πνπ δελ πιεξνχζαλ ηηο πξνυπνζέζεηο νξζφηεηαο
θαη απαιείθζεθαλ απφ ηε δηαδηθαζία.
ηε ζπλέρεηα ππφ ηνλ ηίηιν ΄΄Tie Point Back Projections΄΄, εηθφλα 2.21,
παξνπζηάδεηαη έλαο πίλαθαο κε ην ηππηθφ ζθάικα απφ ηα ππφινηπα ησλ
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θσηνγξακκεηξηθψλ παξαηεξήζεσλ κεηξεκέλν ζε εηθνλνζηνηρεία (pixel).
Ζ πξψηε γξακκή ηνπ πίλαθα αλαθέξεηαη ζε ειεχζεξν δίθηπν
ζπλφξζσζεο δειαδή πηζαλφηαηα ζε έλα καζεκαηηθφ κνληέιν πνπ δελ
ζπζρεηίδεηαη κε ηε γεσκεηξία ηνπ γεσδαηηηθνχ δηθηχνπ αλαθνξάο θαη σο
εθ ηνχηνπ δελ έρεη θιίκαθα.
Αληίζηνηρα ε δεχηεξε θαη ζεκαληηθφηεξε γξακκή ηνπ πίλαθα αλαθέξεηαη
ζε επίιπζε κε ΄΄πεξηνξηζκνχο΄΄ σο πξνο ην γεσδαηηηθφ δίθηπν θαη πσο
απηφ εθθξάδεηαη γξακκηθά ζε απφζηαζε 10m. Σν ζπγθεθξηκέλν ζθάικα
είλαη απηφ πνπ ζα κεηαδίδεηαη ζε φιεο ηηο κεηέπεηηα κεηξεηηθέο
δηαδηθαζίεο κεηά ηνλ θσηνηξηγσληζκφ. Ζ ηειεπηαία γξακκή αλαθέξεηαη
ζηελ κέγηζηε απφθιηζε ησλ ππνινίπσλ θαη πσο απηή εθθξάδεηαη
γξακκηθά ζε απφζηαζε 10m.

Δηθόλα 2.21 Αλαθνξά επίγεηνπ ηξηγσληζκνύ ζην TBC κέξνο δ.
ηελ πεξίπησζε πνπ ε δηαδηθαζία είλαη ρεηξνθίλεηε ε αλαθνξά ηνπ
επίγεηνπ ηξηγσληζκνχ ζπλερίδεη κε έλαλ αθφκα πίλαθα πνπ πεξηέρεη ηελ
αθξίβεηα ππνινγηζκνχ ησλ γεσδαηηηθψλ ζπληεηαγκέλσλ ησλ ζεκείσλ
ζχλδεζεο. Απηφ γίλεηαη θαη γηα ηηο ηξεηο δηαζηάζεηο κε επίπεδν
εκπηζηνζχλεο 95% ελψ παξνπζηάδεηαη θαη ε ηηκή ηεο ηζρχνο ηνπ
ζρήκαηνο. Αληίζηνηρα αλ έρνπλ παξαηεξεζεί θσηνζηαζεξά ζεκεία
ππάξρεη έλαο αθφκα πίλαθαο φπνπ πεξηέρνληαη ηα ππφινηπα ηνπο.
ηελ πεξίπησζε πνπ ε απηφκαηε δηαδηθαζία απνηχρεη ελ κέξεη, δειαδή
θάπνηα παλνξάκαηα δελ θαηαθέξνπλ λα επηιπζνχλ, ηφηε ην δίθηπν ησλ
ζεκείσλ ζχλδεζεο κπνξεί λα ππθλσζεί ρεηξνθίλεηα. Έηζη εληάζζνληαη
ζην θσηνγξακκεηξηθφ δίθηπν φιεο νη ζηάζεηο ιήςεο θαη ν ηξηγσληζκφο
επηιχεηαη εθ λένπ.
Δπηπιένλ ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο νη πξσηνγελήο κεηξήζεηο ηεο
καγλεηηθήο ππμίδαο θαη νη παξάκεηξνη ηεο ζέζεο ησλ ζεκείσλ ιήςεο
ρξεηάδεηαη λα απελεξγνπνηεζνχλ. Απηφ γίλεηαη είηε φηαλ ην γεσδαηηηθφ
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ζχζηεκα αλαθνξάο είλαη ηνπηθφ απζαίξεην έηζη ψζηε ηα παλνξάκαηα λα
κελ εμαλαγθάδνληαη ζε ιάζνο πξνζαλαηνιηζκφ, είηε επεηδή ε καγλεηηθή
ππμίδα επεξεάδεηαη έληνλα απφ κεηαιιηθά αληηθείκελα ηνπ πεξηβάιινληα
ρψξνπ κε απνηέιεζκα ε αβεβαηφηεηα ηεο κέηξεζεο λα απμάλεηαη.

Δηθόλα 2.22 Καξηέια ηδηνηήησλ ησλ ζεκείσλ ιήςεο ζην TBC.
Ζ επηινγή απηή πξαγκαηνπνηείηαη απηφκαηα φηαλ ρξεηάδεηαη απφ ηελ
εθαξκνγή αλαγλψξηζεο ιαζψλ ΄΄Blunder Detection΄΄ απμάλνληαο φκσο
ηνλ ππνινγηζηηθφ ρξφλν θαη ηνλ φγθν ησλ πεξηηηψλ δεδνκέλσλ.
Γηαθνξεηηθά ε απελεξγνπνίεζε ησλ παξακέηξσλ πνπ πεξηγξάθεθε
κπνξεί λα γίλεη κέζσ ηεο επηινγήο (Selection) ηνπ θάζε ζεκείνπ ιήςεο
θαη ην άλνηγκα ηελ θαξηέιαο ησλ ηδηνηήησλ (Properties) φπσο
παξνπζηάδεηαη ζηελ εηθφλα 2.22.
Παξάιιεια απφ ηε ζπγθεθξηκέλε θαξηέια κπνξνχλ λα ελεξγνπνηεζνχλ
νη δηνξζψζεηο ιφγσ ηεο αηκνζθαηξηθήο δηάζιαζεο θαη ηεο θακππιφηεηαο
ηεο γεο, επεηδή νη ιήςεηο είλαη νξηδφληηεο. Αλ θαη ζηηο πεξηζζφηεξεο
εθαξκνγέο ηνπ V10 νη απνζηάζεηο πνπ επηιέγνληαη είλαη κηθξέο κε
απνηέιεζκα νη δηνξζψζεηο απηέο λα είλαη ακειεηέεο. Αληίζηνηρα ζε
εθαξκνγέο εζσηεξηθψλ ρψξσλ νη δηνξζψζεηο απηέο δελ είλαη αλαγθαίεο.
Απφ ηελ έθδνζε 3.50 ηνπ TBC δίλεηαη ε δπλαηφηεηα νκαδνπνίεζεο ησλ
ζεκείσλ ιήςεο θαη επίιπζεο ηνπ θσηνηξηγσληζκνχ μερσξηζηά γηα θάζε
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νκάδα παλνξακάησλ. Σν γεγνλφο απηφ δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα
αληηκεησπίδνληαη μερσξηζηά πεξηνρέο κηαο εθαξκνγήο πνπ δελ κπνξνχλ
λα έρνπλ θνηλά ζεκεία ζχλδεζεο φπσο γηα παξάδεηγκα έλαο αληζφπεδνο
θφκβνο ή ν εζσηεξηθφο ρψξνο ελφο θηηξίνπ κε ηνλ εμσηεξηθφ.
Σέινο απηφ πνπ αμίδεη λα ηνληζηεί ζε ζρέζε κε ηνλ επίγεην ηξηγσληζκφ
ηνπ V10 είλαη πσο ε πνηφηεηα ηνπ απνηειέζκαηνο βαζίδεηαη πεξηζζφηεξν
ζηε γεσκεηξηθή δηάηαμε ηνπ θσηνγξακκεηηθνχ δηθηχνπ παξά ζηνπο
βαζκνχο ειεπζεξίαο. Σν γεγνλφο απηφ θαίλεηαη ραξαθηεξηζηηθά αλάκεζα
ζηελ απηφκαηε θαη ηε ρεηξνθίλεηε δηαδηθαζία φπνπ ν ίδηνο αξηζκφο
παλνξακάησλ ιχλεηαη θαιχηεξα κε κεξηθέο δεθάδεο ρεηξνθίλεησλ
ζεκείσλ ζχλδεζεο παξά κε εθαηνληάδεο απηφκαησλ ζεκείσλ ζχλδεζεο.
2.6.3 Φυηογπαμμεηπικέρ Παπαηηπήζειρ ζηο TBC και Ακπίβεια
Με ην πέξαο κηαο επηηπρεκέλεο επίιπζεο ηνπ επίγεηνπ ηξηγσληζκνχ ζην
ινγηζκηθφ παθέην TBC ν ρξήζηεο είλαη ζε ζέζε λα εμάγεη κεηξεηηθή
πιεξνθνξία. Γειαδή λα ππνινγίζεη ηηο ζπληεηαγκέλεο γηα νπνηνδήπνηε
επηζπκεηφ ζεκείν ηνπ αληηθεηκέλνπ κέζα ζην κνληέιν.

Δηθόλα 2.23 Παξάζπξν ηεο εθαξκνγήο ΄΄Measure Photo Point΄΄ ζην TBC.
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Ζ θχξηα ιεηηνπξγία γηα ηε κέηξεζε ζεκείσλ ηνπ αληηθεηκέλνπ είλαη ε
εθαξκνγή ΄΄Measure Photo Point΄΄ ην παξάζπξν ηεο νπνίαο θαίλεηαη
ζηελ εηθφλα 2.23, πνπ νπζηαζηηθά εθηειεί πνιιαπιέο εκπξνζζνηνκίεο.
Ζ δηαδηθαζία ηεο παξαηήξεζεο είλαη φκνηα κε απηήλ πνπ πεξηγξάθεθε
ζηε ρεηξνθίλεηε δηαδηθαζία ηνπ ηξηγσληζκνχ. Γειαδή εηζάγεηαη ε
νλνκαζία ηνπ ζεκείνπ, επηιέγεηαη ην ζεκαηηθφ επίπεδν (layer) πνπ ζα
ζρεδηαζηεί θαη κε ηηο εληνιέο ΄΄pan΄΄ θαη ΄΄zoom΄΄ θαη ην ζηαπξφλεκα ηνπ
΄΄pixel picker΄΄ πξαγκαηνπνηείηαη ε ζθφπεπζε ηνπ ζεκείνπ απφ
ηνπιάρηζηνλ δχν παλνξάκαηα φπνπ είλαη νξαηφ θαη κε ηελ εληνιή
΄΄compute΄΄ πξαγκαηνπνηείηαη ν ππνινγηζκφο ησλ γεσδαηηηθψλ ηνπ
ζπληεηαγκέλσλ.
Δθφζνλ πξαγκαηνπνηείηαη ε πξψηε παξαηήξεζε απφ κηα εηθφλα πξνο ην
ζεκείν ελδηαθέξνληνο, ην TBC εκθαλίδεη ην ίρλνο ηνπ επηπνιηθνχ
επηπέδνπ ζηελ εηθφλα ηνπ επφκελνπ παλνξάκαηνο φπσο παξνπζηάδεηαη
ζηελ εηθφλα 2.24. Απηφ γίλεηαη ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ν ρξήζηεο ζηελ
πξαγκαηνπνίεζε ηεο εζηίαζεο θαη ηεο ζθφπεπζεο ηνπ ζεκείνπ ζηηο
επφκελεο παξαηεξήζεηο.
Σν επηπνιηθφ επίπεδν πινπνηείηαη ζην ρψξν απφ ηηο ζέζεηο ησλ
πξνβνιηθψλ θέληξσλ ησλ εηθφλσλ θαη ηε ζέζε ηνπ ζεκείνπ
ελδηαθέξνληνο ζην ρψξν ησλ ηξηψλ δηαζηάζεσλ [Πέηζα, 2000]. Ζ ηνκή
ηνπ επηπνιηθνχ επηπέδνπ κε ηα επίπεδα ησλ εηθφλσλ ζρεκαηίδεη ζε απηέο
ηηο επηπνιηθέο γξακκέο θ΄, θ΄΄, φπσο ππνδεηθλχεηαη ραξαθηεξηζηηθά ζην
ζρήκα 2.28.

Δηθόλα 2.24 Ίρλνο ηεο επηπνιηθήο γξακκήο θ΄΄ ζηε δεύηεξε εηθόλα θαηά
ηελ κέηξεζε ελόο ζεκείνπ. [V10 technical overview]
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Σρήκα 2.28 Δπηπνιηθό επίπεδν. [V10 technical overview]
Παξάιιεια ε εθαξκνγή ΄΄Measure Photo Point΄΄ παξέρεη ηελ επηινγή
΄΄Automatically search for observations΄΄ πνπ πξαγκαηνπνηείηαη απφ ην
παξάζπξν ηεο εηθφλαο 2.23. Ζ ζπγθεθξηκέλε ιεηηνπξγία ζπλαληάηαη κε
ηνλ φξν ΄΄Vitrual DR΄΄ θαη νπζηαζηηθά πξφθεηηαη γηα κέζνδν ςεθηαθήο
ζπληαχηηζεο κε ην πξφηππν λα δηακνξθψλεηαη απφ ηελ ζθφπεπζε ηνπ
ρξήζηε.
Γειαδή ν ρξήζηεο πξαγκαηνπνηεί ηελ πξψηε παξαηήξεζε θαη ζηε
ζπλέρεηα ε εθαξκνγή αλαδεηεί νκνινγίεο ζηα ππφινηπα παλνξάκαηα γηα
λα ιχζεη ηελ εκπξνζζνηνκία. Ζ ρξήζε βέβαηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο
ιεηηνπξγίαο ρξεηάδεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή γηαηί δελ είλαη πάληνηε
απνδνηηθή κε απνηέιεζκα λα εηζάγνληαη κεγάια ζθάικαηα ζηηο
γεσδαηηηθέο ζπληεηαγκέλεο ηνπ ζεκείνπ.
Δλαιιαθηηθά απφ ηελ έθδνζε ηνπ TBC 3.40 θαη κεηά ν ρξήζηεο κπνξεί
λα νξίζεη έλα επίπεδν ζην ρψξν θαη λα ζπλερίζεη ηηο παξαηεξήζεηο
κνλνζθνπηθά. Γηα παξάδεηγκα ζε κηα φςε θηηξίνπ κπνξεί λα νξηζηεί έλα
επίπεδν ζε ζρέζε κε ηα άθξα ηεο φςεο ή θαιχηεξα ην πεξίγξακκά ηεο
θαη ηα αλνίγκαηα φπσο φια ηα ζεκεία ιεπηνκέξεηαο λα παξαηεξεζνχλ
κνλνζθνπηθά
Αληίζηνηρα αλ ε πςνκεηξηθή πιεξνθνξία ελφο ζεκείνπ δελ είλαη άκεζνπ
ελδηαθέξνληνο είηε δελ είλαη δπλαηή ε εμεχξεζε νκνινγίαο θαηά ην
θαηαθφξπθν επίπεδν, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα επίιπζεο ησλ παξαηεξήζεσλ
κφλν νξηδνληηνγξαθηθά. Έλα ζπλεζηζκέλν παξάδεηγκα γηα απηήλ ηε
ιεηηνπξγία απνηεινχλ νη θαηαθφξπθνη ζηχινη (θνιψλεο ΓΔΖ/ΟΣΔ,
θσηηζηηθά ζψκαηα θηι).
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Με ηελ έθδνζε ηνπ TBC 3.50 έρεη εηζαρζεί ε ιεηηνπξγία δεκηνπξγίαο
λέθνπο ζεκείσλ. Σν γεγνλφο απηφ πινπνηείηαη κε κέζνδν ππθλήο
ζπληαχηηζεο ζεκείσλ φπνπ βξίζθνληαη νκνινγίεο γηα φια ηα
εηθνλνζηνηρεία ησλ παλνξακάησλ θαη φρη κφλν γηα δηαθξηηά ή
«πξφζθνξα» ζεκεία. Έηζη ν ρξήζηεο κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη επηθάλεηεο,
λα ππνινγίζεη φγθνπο θ.α.
Με ηελ εληνιή ΄΄Points΄΄ εκθαλίδεηαη ζηελ νζφλε έλαο πίλαθαο πνπ
πεξηέρεη φια ηα ζεκεία ηεο εξγαζίαο κε ηελ νλνκαζία ηνπο θαη ηελ
ηξηάδα ησλ γεσδαηηηθψλ ηνπο ζπληεηαγκέλσλ. Αληίζηνηρα κε ηελ εληνιή
΄΄Photo Point΄΄ εκθαλίδνληαη δχν πίλαθεο πνπ πεξηέρνπλ δεδνκέλα θαη
ζηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα ηα ζεκεία πνπ έρνπλ ππνινγηζηεί
θσηνγξακκεηξηθά.
Ο πξψηνο πίλαθαο κε ηελ νλνκαζία ΄΄Photogrammetry Points΄΄ (εηθφλα
2.25) πεξηιακβάλεη ζηελ πξψηε ζηήιε ηελ νλνκαζία ηνπ ζεκείνπ. ηε
δεχηεξε ζηήιε παξνπζηάδεηαη αλ είλαη ε επίιπζε ηεο εκπξνζζνηνκίαο
ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκείνπ είλαη απνδεθηή ή αλ ππάξρεη αδπλακία. Ζ
ηξίηε ζηήιε πεξηέρεη ησλ αξηζκφ ησλ παξαηεξήζεσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ
ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ζπληεηαγκέλσλ ηνπ ζεκείνπ.
Ζ ηέηαξηε ζηήιε παξνπζηάδεη ηελ ηηκή ηνπ δείθηε ηεο ηζρχνο ηνπ
ζρήκαηνο. Σα ζεκεία κε αδχλακε επίιπζε ζπκβνιίδνληαη κε
θίηξηλε ζεκαία θαη απηφ ζπκβαίλεη είηε επεηδή ε ηηκή ηεο ηζρχνο ηνπ
ζρήκαηνο είλαη κεγαιχηεξε απφ 2.63 είηε ην γσληαθφ ππφινηπν θάπνηαο
παξαηήξεζεο είλαη κεγαιχηεξν απφ 2΄ πξψηα ιεπηά ηεο κνίξαο.

Δηθόλα 2.25 Πίλαθαο κε ζηνηρεία ησλ θσηνγξακκεηξηθώλ ζεκείσλ.
Ο δεχηεξνο πίλαθαο κε ηελ νλνκαζία ΄΄Observations΄΄, εηθφλα 2.26,
ζπκπιεξψλεηαη ζε ζρέζε κε ην θάζε ζεκείν πνπ επηιέγεηαη ζηνλ
πξνεγνχκελν πίλαθα. Ζ πξψηε ζηήιε ηνπ αθνξά ζηα ζεκεία ηεο
παξαηήξεζεο, δειαδή ην ζεκείν ιήςεο θαη ην ζεκείν ιεπηνκέξεηαο. Ζ
δεχηεξε ζηήιε πεξηέρεη ηηο γσλίεο δηεχζπλζεο απφ ηα ζεκεία ιήςεο ζε
κνίξεο εμεθνληαδηθήο κνξθήο. Ζ ηξίηε θαη ηέηαξηε ζηήιε πεξηέρεη ηελ
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νξηδφληηα απφζηαζε θαη πςνκεηξηθή δηαθνξά αληίζηνηρα. Ζ πέκπηε θαη ε
έθηε ζηήιε αθνξνχλ ζηα ππφινηπα ηεο επίιπζεο εθθξαζκέλα ζε γσληαθά
κεγέζε κνηξψλ εμεθνληαδηθήο κνξθήο θαηά ηελ νξηδφληηα θαη
θαηαθφξπθε δηεχζπλζε αληίζηνηρα.

Δηθόλα 2.26 Πίλαθαο κε ηηο παξακέηξνπο θαη ηα ππόινηπα ηεο επίιπζεο ηεο
εκπξνζζνηνκίαο θάζε ζεκείνπ.
Ζ αθξίβεηα ησλ ζεκείσλ ιεπηνκέξεηαο πνπ ππνινγίδνληαη απφ ην
ζχζηεκα ηνπ V10, επεξεάδεηαη απφ κία ζεηξά παξαγφλησλ νη
πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο νπνίνπο έρνπλ αλαθεξζεί. Δπηγξακκαηηθά ινηπφλ
ε αθξίβεηα εμαξηάηαη απφ:
 Σε δηακφξθσζε ησλ ζηάζεσλ ιήςεο θαη ην πιήζνο ηνπο θαη πην
ζπγθεθξηκέλα απφ ην ιφγν ηεο βάζεο ιήςεο πξνο ηελ απφζηαζε
ηνπ αληηθεηκέλνπ.
 Σελ αθξίβεηα ηεο βαζκνλφκεζεο ησλ θακεξψλ θαη ησλ
αηζζεηήξσλ ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ V10.
 Σελ αθξίβεηα κέηξεζεο ησλ γεσδαηηηθψλ ζπληεηαγκέλσλ ησλ
ζεκείσλ ιήςεο.
 Σε δηαζεζηκφηεηα, ην πιήζνο θαη ηε δηαζπνξά θσηνζηαζεξψλ
ζεκείσλ πάλσ ζην αληηθείκελν θαη ηελ αθξίβεηα ππνινγηζκνχ ησλ
γεσδαηηηθψλ ηνπο ζπληεηαγκέλσλ.
 Σελ αθξίβεηα κέηξεζεο ησλ αηζζεηήξσλ ηνπ V10.
 Σνλ αξηζκφ, ηελ θαηαλνκή ζην ρψξν θαη ην είδνο (ηερλεηνί ζηφρνη
ή θπζηθά αληηθείκελα, απηφκαηα ή ρεηξνθίλεηα) ησλ ζεκείσλ
ζχλδεζεο).
 Σελ αθξίβεηα κέηξεζεο ησλ εηθνλνζπληεηαγκέλσλ κέζα ζην
κνληέιν.
Ζ ηειεπηαία παξάκεηξνο ζρεηηθά κε ηελ αθξίβεηα ζθφπεπζεο θαη
νξηζκνχ ησλ ζεκείσλ, δειαδή ηεο κέηξεζεο ησλ εηθνλνζπληεηαγκέλσλ,
εμαξηάηαη απφ ηελ εκπεηξία ηνπ ρξήζηε, ηελ πνηφηεηα ησλ εηθφλσλ θαη
ηε δνκή ηνπ ζεκείνπ πνπ ζθνπεχεηαη.
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Ζ πνηφηεηα ησλ εηθφλσλ εμαξηάηαη απφ ηελ επθξίλεηα, ην θσηηζκφ, ηε
θσηεηλφηεηα, ηελ αληίζεζε θαη ηελ αλάιπζε.
Έηζη ηα θχξηα πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ ζε ζρέζε κε ηελ πνηφηεηα
ησλ εηθφλσλ είλαη νη πεξηνρέο κε ζθηάζεηο θαη αληίζηνηρα νη
ππεξεθηεζεηκέλεο πεξηνρέο. ηελ εηθφλα 2.27 παξνπζηάδεηαη ε
αβεβαηφηεηα ηεο παξαηήξεζεο ελφο ηερλεηνχ ζηφρνπ φηαλ ππάξρεη
ππεξέθζεζε (αξηζηεξά) θαη φηαλ ε έθζεζε είλαη θπζηνινγηθή (δεμηά).
Βέβαηα ηα ζπγθεθξηκέλα πξνβιήκαηα αληηκεησπίδνληαη επαξθψο κε ηελ
ηερληθή δεκηνπξγίαο εηθφλσλ πςεινχ δπλακηθνχ εχξνπο HDR.

Δηθόλα 2.27 Αβεβαηόηεηα παξαηήξεζεο ελόο ηερλεηνύ ζηόρνπ κε
ππεξέθζεζε. [V10 technical overview]
2.6.4 Δπεξεπγαζία Πανοπαμάηυν
Σν ινγηζκηθφTBC παξέρεη επίζεο ηε δπλαηφηεηα επεμεξγαζίαο ησλ
παλνξακάησλ κέζα απφ ηελ εθαξκνγή ΄΄Process Panoramas΄΄ φπσο
παξνπζηάδεηαη ζηελ εηθφλα 2.28.
Οη ιεηηνπξγίεο ηεο εθαξκνγήο αθνξνχλ ζηελ επηινγή ησλ θσηνγξαθηψλ,
ζηελ εμηζνξξφπεζε ηεο έθζεζεο θαη ηελ αθαίξεζε ησλ αθκψλ ησλ
ζπλελσκέλσλ θσηνγξαθηψλ.
Οη παξαγφκελεο εηθφλεο κπνξνχλ λα εμαρζνχλ ζε κνξθή αξρείνπ .jpeg ή
.html ή κε γεσαλαθνξά ζηελ εθαξκνγή ΄΄Google Earth΄΄ ζε κνξθή
αξρείνπ .kmz. Οη ζπγθεθξηκέλεο εηθφλεο παξέρνπλ ηελ εχθνιε δηάρπζε
ηεο πιεξνθνξίαο ηεο νπηηθήο ηεθκεξίσζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη ηνπ
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πεξηβάιινληα ρψξνπ ηφζν αλάκεζα ζε επαγγεικαηίεο ελδηαθεξφκελνπο
φζν θαη ζε κε επαγγεικαηίεο.

Δηθόλα 2.28 Παξάζπξν ηεο εθαξκνγήο ΄΄Process Panoramas΄΄.
2.6. Γιαλειηοςπγικόηηηα TBC και Sketch Up Pro
Σν Sketch Up Pro είλαη έλα ινγηζκηθφ παθέην ηξηδηάζηαηεο ζρεδίαζεο
πνπ έρεη αλαπηπρζεί απφ ηελ Google θαη ζηε ζπλέρεηα απφ ηελ Trimble.
Απφ ηελ έθδνζε ηνπ TBC 3.40 θαη ηνπ Sketch Up Pro 2015 παξέρεηαη ε
δπλαηφηεηα απεπζείαο εηζαγσγήο ησλ πξνζαλαηνιηζκέλσλ παλνξακάησλ
ηνπ V10 ζην πεξηβάιινλ ηνπ Sketch Up θαη ηε ζρεδίαζε 3D κνληέισλ
απφ ηηο εηθφλεο φπσο θαίλεηαη ραξαθηεξηζηηθά ζηελ εηθφλα 2.29.
Αξρηθά νξίδεηαη έλα πνιχγσλν ζην TBC πνπ πεξηέρεη ηελ πεξηνρή
ελδηαθέξνληνο κε ηα θσηνγξακκεηηθά ππνινγηζκέλα ζεκεία πνπ ζα
απνηειέζνπλ ηνπο νδεγνχο ηνπ ζρεδηαζηή ζε ζρέζε κε ην χςνο θαη ην
πιάηνο ηνπ αληηθεηκέλνπ ή θάπνην άιιν ραξαθηεξηζηηθφ, φπσο
παξνπζηάδεηαη ζηελ εηθφλα 2.30.
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Δηθόλα 2.29 Τξηδηάζηαηε ζρεδίαζε ζην Sketch Up από ηηο εηθόλεο ηνπ V10.
[http://sketchupdate.blogspot.gr/2014/11/using-trimble-vision-images-tocreate.html]
Με ηνλ ηξφπν απηφ εμάγεηαη έλα αξρείν ζε κνξθή .skp ην νπνίν πεξηέρεη
ραξαθηεξηζηηθά ζεκεία θαη ηα ζεκεία ιήςεο κε ηηο πξνζαλαηνιηζκέλεο
θσηνγξαθίεο πνπ πεξηιακβάλνπλ ην πνιχγσλν. Έηζη νη εηθφλεο κε ηελ
πεξηηηή πιεξνθνξία δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηε δηαδηθαζία.

Δηθόλα 2.30 Οξηζκόο ηεο πεξηνρήο ελδηαθέξνληνο ζην TBC γηα ηελ
εμαγσγή αξρείνπ .skp. [http://sketchupdate.blogspot.gr/2014/11/usingtrimble-vision-images-to-create.html]
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Με ην άλνηγκα ηνπ αξρείνπ ζην πεξηβάιινλ ηνπ Sketch Up εκθαλίδνληαη
ηα ραξαθηεξηζηηθά ζεκεία θαη ηα ζεκεία ιήςεο κε ηηο εηθφλεο. Με ηελ
εληνιή ζέαζεο ΄΄ Igloo view΄΄, φπσο παξνπζηάδεηαη ζηελ εηθφλα 2.31, ν
ρξήζηεο κπνξεί λα πεξηεγεζεί ζηηο εηθφλεο ησλ δηαθνξεηηθψλ
παλνξακάησλ θαη λα μεθηλήζεη ηε ζρεδίαζε.

Δηθόλα 2.31 Θέαζε ησλ παλνξακάησλ ηνπ V10 κε ηελ εληνιή Igloo view
ζην Sketch Up. [http://sketchupdate.blogspot.gr/2014/11/using-trimblevision-images-to-create.html]
ηε ζπλέρεηα κε ηε επηινγή κηαο επηθάλεηαο θαη ηελ εληνιή ΄΄Project΄΄ ην
ηξηδηάζηαην κνληέιν έρεη ηε δπλαηφηεηα λα απνθηήζεη θσηνξεαιηζηηθή
πθή, εηθφλα 2.32.

Δηθόλα 2.32 Φσηνξεαιηζηηθή πθή ηνπ κνληέινπ ζην Sketch Up από ηηο
εηθόλεο ηνπ V10. [http://sketchupdate.blogspot.gr/2014/11/using-trimblevision-images-to-create.html]
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Ο ρξήζηεο κπνξεί λα εκπινπηίζεη ην ηειηθφ ηξηδηάζηαην κνληέιν ζε
φπνην βαζκφ ιεπηνκέξεηαο επηζπκεί, πξνζδίδνληαο ζηα δηαθνξεηηθά
πιηθά θαηάιιεια ρξψκαηα. ηελ εηθφλα 2.33 παξνπζηάδεηαη έλα
παξάδεηγκα κε πςειφ βαζκφ ιεπηνκέξεηαο.

Δηθόλα 2.33 Τξηδηάζηαην κνληέιν ζην Sketch Up από ηηο εηθόλεο ηνπ V10
κε πςειό βαζκό ιεπηνκεξεηώλ.
[https://www.youtube.com/watch?v=5Yc0KmDVZpY]
2.7 Δθαπμογέρ με ηο V10
Σν νινθιεξσκέλν εηθνλνζχζηεκα ηξηδηάζηαηεο απεηθφληζεο V10
αληαπνθξίλεηαη ζηελ εθηέιεζε πιήζνπο εθαξκνγψλ ηνπνγξαθηθψλ θαη
κε ηνπνγξαθηθψλ.
ην ζπγθεθξηκέλν ππνθεθάιαην ζα επηζεκαλζνχλ αλαθνξηθά νξηζκέλα
πεδία εθαξκνγψλ κε παξαδείγκαηα πνπ απνηππψλνπλ ην εχξνο ηεο
ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ εηθνλνζπζηήκαηνο.
Έλα πξψην παξάδεηγκα αθνξά ζηελ επηζεψξεζε αζηηθψλ ππνδνκψλ
φπσο είλαη νη γέθπξεο φπσο παξνπζηάδεηαη ζηηο εηθφλεο 2.34 θαη 2.35.
Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη ην ζχζηεκα ηνπ V10 πξνζθέξεη ηφζν ηελ νπηηθή
φζν θαη ηελ γεσκεηξηθή ηεθκεξίσζε ηεο θαηαζθεπήο θαη ηνπ
πεξηβάιινληα ρψξνπ.
Σα ηειηθά παξάγσγα είλαη ηα σο θαηαζθεπαζζέλ ζρέδηα (as-built), ην
ηξηδηάζηαην κνληέιν ηεο θαηαζθεπήο καδί κε πίλαθεο ζεκαζηνινγηθψλ
δεδνκέλσλ (semantic) θαη νη θσηνγξαθίεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο
θαηαζθεπήο γηα ηε δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή.
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Δηθόλα 2.34 Απνηύπσζε γέθπξαο ζην TBC κε δεδνκέλα ηνπ V10.
[https://trimbledimensions2014.smarteventscloud.com/connect/sessionDe
tail.ww?SESSION_ID=6811]

Δηθόλα 2.35 Τξηδηάζηαην κνληέιν γέθπξαο από κεηξήζεηο ηνπ V10.
[https://trimbledimensions2014.smarteventscloud.com/connect/sessionDe
tail.ww?SESSION_ID=6811]
Σν δεχηεξν παξάδεηγκα αθνξά ζηηο βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο
πεηξνρεκηθψλ, εηθφλα 2.36. Σν πιενλέθηεκα ηνπ εηθνλνζπζηήκαηνο
ηξηδηάζηαηεο απεηθφληζεο V10 ζε πεξηβάιινληα κε πςειή
επηθηλδπλφηεηα είλαη ε ηαρχηεηα ζπιινγήο δεδνκέλσλ ρσξίο ν ρξήζηεο
λα πξνζεγγίδεη ηα αληηθείκελα, πνπ είλαη αγσγνί, δίθηπα ζσιελψζεσλ,
βάλεο, θιάληδεο, αληιίεο θ.α.
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Σα παξάγσγα ζε απηέο ηηο εθαξκνγέο πνηθίινπλ αλάινγα κε ην είδνο ηεο
εξγαζίαο, δειαδή κπνξνχλ λα είλαη είηε ηα σο θαηαζθεπαζζέλ ζρέδηα
(as-built), είηε ηνπνγξαθηθά δηαγξάκκαηα ησλ εγθαηαζηάζεσλ, είηε νη
θσηνγξαθίεο γηα ηελ νπηηθή ηεθκεξίσζε ηνπ εμνπιηζκνχ, είηε ηα
δηαγξάκκαηα ηεο κεθνηνκήο ελφο αγσγνχ ή ελφο ΄΄pipe rack΄΄.

Δηθόλα 2.36 Λήςε ηνπ V10 ζε βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο.
[https://trimbledimensions2014.smarteventscloud.com/connect/sessionDe
tail.ww?SESSION_ID=6741]

Δηθόλα 2.37 Παξαθνινύζεζε ξσγκήο ζε νξπρείν κε ην ζύζηεκα ηνπ V10.
[https://trimbledimensions2014.smarteventscloud.com/connect/sessionDe
tail.ww?SESSION_ID=6954]
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Σν ηξίην παξάδεηγκα αθνξά ζε εθαξκνγέο νξπρείσλ θαη εμνξχμεσλ. ηελ
εηθφλα 2.37 παξνπζηάδεηαη ε παξαθνινχζεζε ηεο εμέιημεο ξσγκάησζεο
ηνπ
πεηξψκαηνο
κε
παξαηεξήζεηο
ηνπ
νινθιεξσκέλνπ
εηθνλνζπζηήκαηνο ηξηδηάζηαηεο απεηθφληζεο V10.
Αληίζηνηρα ζηελ εηθφλα 2.38 παξνπζηάδεηαη ε δεκηνπξγία ηζνυςψλ
θακππιψλ θαη επηθαλεηψλ ηνπ νξπρείνπ απφ κεηξεηηθέο δηαδηθαζίεο ηνπ
V10. Απηά ηα δεδνκέλα γηα παξάδεηγκα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ
γηα ηνλ ππνινγηζκφ φγθσλ ζε δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο θάζεηο εξγαζηψλ.

Δηθόλα 2.38 Γεκηνπξγία ηζνπςώλ θακππιώλ θαη επηθαλεηώλ ζε νξπρείν κε
ην ζύζηεκα ηνπ V10.
[https://trimbledimensions2014.smarteventscloud.com/connect/sessionDe
tail.ww?SESSION_ID=6954]
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3
ΓΙΑΚΡΙΒΧΗ ΣΧΝ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΚΑΜΔΡΧΝ ΣΟΤ V10
3.1 Γενικά
Οη θσηνγξαθηθέο κεραλέο απνηεινχλ ην κεηξεηηθφ εξγαιείν ζηηο
δηάθνξεο θσηνγξακκεηξηθέο εθαξκνγέο ή θαιχηεξα ην φξγαλν πνπ
θαηαγξάθεη δηεπζχλζεηο.
Γηα ην ιφγν απηφ ε γλψζε ηεο κεηξνινγηθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπο θξίλεηαη
απαξαίηεηε γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ γεσκεηξηθψλ
παξαγψγσλ [Γεσξγφπνπινο Α. θ.α., 2010].
Ζ γεσκεηξία ησλ θσηνκεραλψλ πεξηγξάθεηαη απφ ην καζεκαηηθφ
κνληέιν ηεο θεληξηθήο πξνβνιήο. Με ηε δηαδηθαζία ηεο βαζκνλφκεζεο
αλαδεηνχληαη νη απνθιίζεηο θαη ε ζπκπεξηθνξά ηεο κεραλήο ζε ζρέζε κε
ην γεσκεηξηθφ κνληέιν πνπ ηελ πεξηγξάθεη.
Ζ βαζκνλφκεζε νινθιεξψλεηαη κε ηνλ ππνινγηζκφ ησλ παξακέηξσλ ηνπ
εζσηεξηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ δειαδή ηεο ζηαζεξά ηεο κεραλήο (c) ή ηεο
βαζκνλνκεκέλεο εζηηαθήο απφζηαζεο, ηεο ζέζεο ηνπ πξσηεχνληνο
ζεκείνπ ζην εζηηαθφ επίπεδν (x0, y0) θαη ην κέγεζνο ηεο αθηηληθήο
δηαζηξνθήο (Γr) [Γξαγσλάθεο Γ. θ.α., 2014].
Ζ αθηηληθή δηαζηξνθή πξνθαιεί δηαθνξνπνηήζεηο ζηε ζεκεηαθή θιίκαθα
ή δηαθνξεηηθά δηαθνξνπνηήζεηο ζηελ ζηαζεξά ηεο κεραλήο c θάζε
ζεκείνπ επεηδή ην κέγεζνο ηεο γσλίαο πξφζπησζεο αιιάδεη θαηά ηελ
έμνδν ηεο απφ ην θαθφ, φπσο παξνπζηάδεηαη ζην ζρήκα 3.1.

Σρήκα 3.1 Σρεκαηηθή παξάζηαζε ηεο επίδξαζεο ηεο αθηηληθήο δηαζηξνθήο
ησλ θαθώλ. [Πέηζα, 2000]
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Ζ κεηαβνιή ηεο θιίκαθαο πνπ νθείιεηαη ζηελ αθηηληθή δηαζηξνθή είλαη
εληαία γηα θάζε αθηηληθή απφζηαζε ζηελ εηθφλα ιφγσ ηεο εθ
πεξηζηξνθήο θαηαζθεπήο ησλ θαθψλ θαη εθθξάδεηαη απφ ην πνιπψλπκα
πεξηηηψλ δπλάκεσλ ηεο αθηίλαο Γr=K1r3+K2r5+Κ3r7+…(Brown 1968).
Μηα αθφκε γεσκεηξηθή παξακφξθσζε ησλ νπηηθψλ αθηίλσλ πνπ
νθείιεηαη ζηνπο θαθνχο, αιιά είλαη κηθξφηεξε θαη ιηγφηεξν ζεκαληηθή
απφ απηή ηεο αθηηληθήο δηαζηξνθήο, είλαη απηή ηεο αζχκκεηξεο ή
έθθεληξεο δηαζηξνθήο. Σν γεγνλφο απηφ νθείιεηαη ζηελ αδπλακία
θέληξσζεο ησλ θαθψλ θαηά κήθνο ηνπ νπηηθνχ άμνλα θαη εθθξάδεηαη
ηφζν κε αθηηληθέο φζν θαη κε εθαπηνκεληθέο κεηαηνπίζεηο [Γξαγσλάθεο
Γ. θ.α., 2014].
3.2 Βαθμονόμηζη και Γιακπίβυζη ηος V10 Καηά ηην Καηαζκεςή
Σν εηθνλνζχζηεκα ηξηδηάζηαηεο απεηθφληζεο V10 βαζκνλνκείηαη
εξγαζηεξηαθά θαηά ηελ θαηαζθεπή ηφζν γηα ηηο παξακέηξνπο ησλ
αηζζεηήξσλ ηνπ φζν θαη γηα ηα ζηνηρεία ηνπ εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ
πξνζαλαηνιηζκνχ ησλ 12 θακεξψλ ηνπ ζε ζρέζε κε ην εζσηεξηθφ
ζχζηεκα ζπληεηαγκέλσλ.
Οη παξάκεηξνη πνπ ππνινγίδνληαη γηα ηνπο αηζζεηήξεο θαηά ηε
δηαδηθαζία ηεο βαζκνλφκεζεο αθνξνχλ ζε :





ζπληειεζηέο θιίκαθαο
απνθιίζεηο απφ ηελ νξζνγσληθφηεηα
εθθεληξφηεηεο
ζέζε θαη πξνζαλαηνιηζκφ ζε ζρέζε κε ην θέληξν ηεο θεθαιήο ηνπ
V10

Δηθόλα 3.1Γηαθξίβσζε ησλ αηζζεηήξσλ ηνπ V10 εξγαζηεξηαθά.
[http://www.neigps.com/news/trimble-v10-tech-tips-part-12/]
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Γηα ηε δηαδηθαζία ηεο δηαθξίβσζεο ησλ αηζζεηήξσλ ρξεζηκνπνηείηαη
έλαο θχβνο αθξηβείαο ν νπνίνο ηνπνζεηείηαη πάλσ ζε κηα πεξηζηξεθφκελε
πιαηθφξκα πνπ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα απνθιίλεη απφ ηελ θαηαθφξπθν. Ζ
πιαθέηα ησλ αηζζεηήξσλ πνπ πξφθεηηαη λα βαζκνλνκεζεί ηνπνζεηείηαη
ζην επάλσ κέξνο ηνπ θχβνπ ελψ ζην εζσηεξηθφ ηνπ ηνπνζεηείηαη ε
πιαθέηα αλαθνξάο φπσο παξνπζηάδεηαη ζηελ εηθφλα 3.1.
ηε ζπλέρεηα πξαγκαηνπνηνχληαη κεηξήζεηο γηα ηξεηο δηαθνξεηηθέο
δηεπζχλζεηο ηνπ θχβνπ θαη δηάθνξεο θιίζεηο απηνχ. Ο επζπγξακκηζηήο
(collimator) πνπ θαίλεηαη αξηζηεξά ζηελ εηθφλα 3.1 ρξεζηκνπνηείηαη γηα
ηνλ έιεγρν θαη ηελ πξνζαξκνγή ηνπ θεθιηκέλνπ επηπέδνπ ηεο
πιαηθφξκαο, ελαιιάζζνληαο ηνλ θχβν κε νινθιεξσκέλν γεσδαηηηθφ
ζηαζκφ.
Ζ δηαθξίβσζε ησλ θακεξψλ ηνπ ζπζηήκαηνο πξαγκαηνπνηείηαη ζε
ζάιακν βαζκνλφκεζεο. Σν V10 ηνπνζεηείηαη ζε κηα πεξηζηξεθφκελε
πιαηθφξκα ζην θέληξν ηνπ ζαιάκνπ φπσο παξνπζηάδεηαη ζηελ εηθφλα
3.2. Ο ζάιακνο είλαη επελδπκέλνο κε αζπξφκαπξνπο ηερλεηνχο ζηφρνπο
ε δηάηαμε ησλ νπνίσλ αθνινπζεί πξφηππν ζθαθηέξαο.

Δηθόλα 3.2 Θάιακνο βαζκνλόκεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ηξηδηάζηαηεο
απεηθόληζεο V10. [http://www.neigps.com/news/trimble-v10-tech-tipspart-12/]
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Οη ζηφρνη είλαη ηνπνζεηεκέλνη ζε δηαθνξεηηθέο απνζηάζεηο ζηνπο ηνίρνπο
θαη ην πάησκα ηνπ ζαιάκνπ. Οη γεσδαηηηθέο ζπληεηαγκέλεο ησλ θέληξσλ
ησλ ηερλεηψλ ζηφρσλ έρνπλ ππνινγηζηεί ζε πξνγελέζηεξν ρξφλν, κε
κεγάιε αθξίβεηα κε ρξήζε νινθιεξσκέλνπ γεσδαηηηθνχ ζηαζκνχ.
Απφ ηε ζέζε πνπ ηνπνζεηείηαη ην ζχζηεκα ηνπ V10 ιακβάλνληαη 38
παλνξάκαηα κε δηαδνρηθή πεξηζηξνθή θαηά 360ν/38=9.47ν κνηξψλ.
Έπεηηα πξαγκαηνπνηνχληαη νη κεηξήζεηο ησλ εηθνλνζπληεηαγκέλσλ ησλ
θέληξσλ ησλ ηερλεηψλ ζηφρσλ κε απηφκαηεο κεζφδνπο ςεθηαθήο
ζπληαχηηζεο ζεκείσλ ζε φια ηα παλνξάκαηα.

Δηθόλα 3.3 Κέληξα ησλ ηερλεηώλ ζηόρσλ ζε πξόηππν ζθαθηέξαο.
[http://www.neigps.com/news/trimble-v10-tech-tips-part-12/]
ηνπο ζπλνιηθά 1040 ζηφρνπο πξαγκαηνπνηνχληαη απηφκαηα
πεξηζζφηεξεο απφ 30000 κεηξήζεηο απφ ηηο ελ δπλάκεη 39520. Απφ απηέο
ρξεζηκνπνηνχληαη 4200 παξαηεξήζεηο απφ ηηο 280 ζπλνιηθέο
θσηνγξαθίεο, ψζηε λα δεκηνπξγεζεί κηα ηζνθαηαλνκή ησλ ζηφρσλ ζε
ζρέζε κε ην πεδίν ειέγρνπ.
Σν καζεκαηηθφ κνληέιν ηεο επίιπζεο αθνξά ζε κέζνδν ηεο δέζκεο κε
απηνβαζκνλφκεζε. Γειαδή νη ηερλεηνί ζηφρνη έρνπλ ην ξφιν
θσηνζηαζεξψλ ζεκείσλ θαη σο εμίζσζε ζπλζήθεο ρξεζηκνπνηείηαη ε
ζπλζήθε ζπγγξακκηθφηεηαο.
Οη άγλσζηεο παξάκεηξνη ππνινγίδνληαη ζε εληαία ζπλφξζσζε κε ηε
κέζνδν ησλ ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ γηα θάζε κία απφ ηηο δψδεθα εηθφλεο
θάζε παλνξάκαηνο, δειαδή γηα θάζε κία απφ ηηο δψδεθα θάκεξεο.
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Οη άγλσζηεο θαζνξηζηηθέο παξάκεηξνη
δηακνξθψλνληαη σο εμήο αληίζηνηρα γηα ηα:

θάζε

εηθφλαο-θάκεξαο

ηοισεία ηος εζυηεπικού πποζαναηολιζμού:
 εηθνζπληεηαγκέλεο πξσηεχνληνο ζεκείνπ
 ζηαζεξά ηεο κεραλήο
 παξάκεηξνη ηνπ πνιπσλχκνπ ηεο αθηηληθήο δηαζηξνθήο ησλ
θαθψλ σο ηνλ 7ν ζηαζεξφ φξν
 παξάκεηξνη ηεο αζχκκεηξεο δηαζηξνθήο ησλ θαθψλ θαηά
κέγεζνο θαη δηεχζπλζε
ηοισεία ηος εξυηεπικού πποζαναηολιζμού, ζε ζρέζε κε ην θέληξν ηεο
θεθαιήο ηνπ V10:
 γεσδαηηηθέο ζπληεηαγκέλεο ηνπ πξνβνιηθνχ θέληξνπ θάζε θάκεξαο
ζηηο ηξεηο δηαζηάζεηο
 νη ηξεηο ζηξνθέο ηνπ άμνλα ιήςεο θάζε εηθφλαο ζε ζρέζε κε ην
γεσδαηηηθφ ζχζηεκα αλαθνξάο
Σν κέγηζην ππφινηπν ζηηο εμηζψζεηο ζπλζήθεο απφ απηή ηε δηαδηθαζία
είλαη κηθξφηεξν απφ 1 εηθνλνζηνηρείν ελψ ε ηππηθή απφθιηζε ηεο
κνλάδαο βάξνπο είλαη κηθξφηεξε απφ 0.3 εηθνλνζηνηρεία.
Δπηπιένλ κεηά απφ απηή ηε δηαδηθαζία έρνπλ ππνινγηζηεί νη ζρεηηθέο
ζέζεηο θαη ζηξνθέο ησλ θακεξψλ ζε ζρέζε κε ην θέληξν ηεο θεθαιήο ηνπ
V10. Απνηέιεζκα απηνχ είλαη ε δπλαηφηεηα ησλ παλνξακάησλ λα
ζπλζέηνληαη απηφκαηα.
3.3 Δθαπμογή Βαθμονόμηζηρ ηος V10
ηε ρνιή Αγξνλφκσλ θαη Σνπνγξάθσλ Μεραληθψλ ηνπ Δ. Μ.
Πνιπηερλείνπ, ζην πιαίζην εθπαηδεπηηθψλ θαη εξεπλεηηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ ζε ζέκαηα κεηξνινγίαο θαη δηαθξίβσζεο επίγεησλ
θσηνκεραλψλ, έρνπλ αλαπηπρζεί δχν ηξηδηάζηαηα πεδία ειέγρνπ.
Σν εζσηεξηθφ πεδίν ειέγρνπ είλαη εγθαηεζηεκέλν ζηελ αίζνπζα Τ23 ηνπ
θηηξίνπ Λακπαδαξίνπ θαη απνηειείηαη απφ 131 ζπλνιηθά ζεκεία
θπθιηθψλ ηερλεηψλ ζηφρσλ.
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Απφ απηά ηα 30 βξίζθνληαη δηαηεηαγκέλα ζε δχν πηλαθίδεο, ηα ππφινηπα
93 ζε 16 θαηαθφξπθνπο ζηχινπο θαη ηα 8 ζε εηδηθέο κεηαιιηθέο
θαηαζθεπέο ζηελ νξνθή ηεο αίζνπζαο φπσο παξνπζηάδεηαη ζηελ εηθφλα
3.4.
Σν ζπγθεθξηκέλν πεδίν εμππεξεηεί ηε βαζκνλφκεζε θσηνκεραλψλ γηα
ιήςεηο κε απφζηαζε εζηίαζεο κηθξφηεξεο ησλ 12m [Γεσξγφπνπινο Α.
θ.α., 2010].
Αληίζηνηρα ην εμσηεξηθφ πεδίν ειέγρνπ βξίζθεηαη εγθαηεζηεκέλν ζηε
αλαηνιηθή φςε ηνπ θηηξίνπ Α ηεο ΑΣΜ. Απνηειείηαη απφ 44 θπθιηθνχο
ηερλεηνχο ζηφρνπο νκνηφκνξθα θαηαλεκεκέλνπο ζε ηξία επίπεδα ηεο
φςεο ηνπ θηηξίνπ φπσο παξνπζηάδεηαη ραξαθηεξηζηηθά ζηελ εηθφλα 3.5.
Σν ελ ιφγσ πεδίν ρξεζηκνπνηείηαη ζηε βαζκνλφκεζε θσηνκεραλψλ γηα
ιήςεηο κε απφζηαζε εζηίαζεο κεγαιχηεξεο ησλ 12m.
Οη γεσδαηηηθέο ζπληεηαγκέλεο (Υi, Τi, Εi) ησλ ηερλεηψλ ζηφρσλ, ηφζν
ηνπ εζσηεξηθνχ πεδίνπ φζν θαη ηνπ εμσηεξηθνχ, πξνζδηνξίζηεθαλ ζε
ηνπηθφ ζχζηεκα αλαθνξάο απφ ην θέληξν Μεηξνινγίαο ηνπ ηνκέα
Σνπνγξαθίαο. ε θάζε έλα πεδίν νξίζζεθε ηνπηθφ γεσδαηηηθφ ζχζηεκα
ζπληεηαγκέλσλ ζε ζρέζε κε δχν βάζξα εμαλαγθαζκέλεο θέληξσζεο.

Δηθόλα 3.4 Δζσηεξηθό ηξηδηάζηαην πεδίν ειέγρνπ ηεο ΣΑΤΜ ΔΜΠ.
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Δηθόλα 3.5 Δμσηεξηθό ηξηδηάζηαην πεδίν ειέγρνπ ηεο ΣΑΤΜ ΔΜΠ.
Ζ κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε αθνξά ζηελ εκπξνζζνηνκία ζην ρψξν
κε κεηξήζεηο νξηδφληησλ θαη θαηαθφξπθσλ γσληψλ απφ ηα δχν
επηιεγκέλα βάζξα, κε ηε ρξήζε νινθιεξσκέλσλ γεσδαηηηθψλ ζηαζκψλ
πξψηεο ηάμεο φπσο παξνπζηάδεηαη ζην ζρήκα 3.2.

Σρήκα 3.2 Σρεκαηηθή παξάζηαζε ηεο εκπξνζζνηνκίαο ζην ρώξν από
βάζξα εμαλαγθαζκέλεο θέληξσζεο.
Οη ηειηθέο γεσδαηηηθέο ζπληεηαγκέλεο ησλ ηερλεηψλ ζηφρσλ πξνέθπςαλ
απφ ηελ επίιπζε ηξηδηάζηαηνπ δηθηχνπ κε ηε κέζνδν ησλ εκκέζσλ
παξαηεξήζεσλ, ρξεζηκνπνηψληαο σο εμηζψζεηο παξαηήξεζεο απηέο ησλ
νξηδφληησλ θαη δελίζησλ γσληψλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ ε δηαδηθαζία
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απαιιάζζεηαη απφ κεηξήζεηο κεθψλ θαη ε αθξίβεηα πξνζδηνξηζκνχ ησλ
γεσδαηηηθψλ ζπληεηαγκέλσλ ησλ ζεκείσλ βειηηψλεηαη.
Οη κεηξήζεηο ηνπ εμσηεξηθνχ πεδίνπ ειέγρνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηνλ
Ηνχιην ηνπ 2012 κε ηνλ νινθιεξσκέλν γεσδαηηηθφ ζηαζκφ ΣΜ 30 ηεο
εηαηξίαο Leica ν νπνίνο παξέρεη γσληαθή αθξίβεηα κέηξεζεο
±0.5΄΄=±1.5cc. Έηζη νη ηειηθέο γεσδαηηηθέο ζπληεηαγκέλεο ησλ ζεκείσλ
πξνέθπςαλ κε αβεβαηφηεηα ηεο ηάμεο ησλ ±0.1mm νξηδνληηνγξαθηθά θαη
±0.5mm πςνκεηξηθά.
Αληίζηνηρα νη κεηξήζεηο ηνπ εζσηεξηθνχ πεδίνπ ειέγρνπ
πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηνλ Μάξηην ηνπ 2014 κε ηνλ νινθιεξσκέλν
γεσδαηηηθφ ζηαζκφ ΣDM 5005 ηεο εηαηξίαο Leica ν νπνίνο παξέρεη
γσληαθή αθξίβεηα κέηξεζεο ±0.5΄΄=±1.5cc. Έηζη νη ηειηθέο ζπληεηαγκέλεο
έρνπλ αβεβαηφηεηεο ηεο ηάμεο ησλ ±0.2mm θαηά ηνλ άμνλα Υ, ±0.05mm
θαηά ηνλ άμνλα Τ θαη ±0.05mm θαηά ηνλ άμνλα Ε.
Σν νινθιεξσκέλν εηθνλνζχζηεκα ηξηδηάζηαηεο απεηθφληζεο V10, φπσο
έρεη πξναλαθεξζεί ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην, ζεσξεηηθά έρεη
ζρεδηαζζεί γηα απνζηάζεηο εζηίαζεο απφ 0.1m έσο ην άπεηξν. Βέβαηα
ζηελ πξάμε νη θξηζηκφηεξεο απνζηάζεηο εζηίαζεο θπκαίλνληαη κεηαμχ
10-20m. Σν γεγνλφο απηφ δίλεη πιενλέθηεκα ζην εμσηεξηθφ πεδίν
ειέγρνπ γηα ηελ βαζκνλφκεζε ησλ ςεθηαθψλ θακεξψλ ηνπ ζπζηήκαηνο
πνπ αληηζηνηρεί ζηηο πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο ησλ εξγαζηψλ ηνπ V10.
πλνιηθά πξαγκαηνπνηήζεθαλ 25 ιήςεηο κε ην ζχζηεκα ηξηδηάζηαηεο
απεηθφληζεο V10, 20 ζην εμσηεξηθφ πεδίν ειέγρνπ θαη 5 ζην εζσηεξηθφ.
Πξσηεχνληαο ζηφρνο γηα ηε δηαδηθαζία ηεο βαζκνλφκεζεο, ζπλεπψο θαη
ησλ ιήςεσλ, απνηεινχζε ε ελδεηθηηθή βαζκνλφκεζε ηεο θεληξηθήο
θάκεξαο (cam 4) ηνπ V10 θαη δεπηεξεπφλησο ηεο ηξίηεο θάκεξαο (cam3).
Ζ επηινγή λα βαζκνλνκεζνχλ κφλν νη δχν απηέο θάκεξεο ηνπ
ζπζηήκαηνο V10 πξαγκαηνπνηήζεθε ελδεηθηηθά πξνθεηκέλνπ λα
αμηνινγεζεί ε ζηαζεξφηεηα θαη ε επαλαιεπηηθφηεηα ησλ ζηνηρείσλ ηνπ
εζσηεξηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ ηνπο θαη ελ ηέιεη ηεο κεηξεηηθήο ηνπο
ηθαλφηεηαο.
Απφ ηα 25 ζπλνιηθά παλνξάκαηα πνπ ιήθζεθαλ ηειηθά αμηνπνηήζεθαλ
13 θσηνγξαθίεο απφ απηά. Καζψο νη ππφινηπεο θσηνγξαθίεο δελ
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εμππεξεηνχζαλ ηε δηαδηθαζία ελψ παξάιιεια δηαπηζηψζεθε αδπλακία
επίιπζεο ηνπο κε ην ζπγθεθξηκέλν ινγηζκηθφ.
Οη 11 θσηνγξαθίεο απφ ηηο 13 πνπ επηιχζεθαλ, πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην
εμσηεξηθφ πεδίν ειέγρνπ. Οη 8 αθνξνχλ ζηελ ηέηαξηε θαη θεληξηθή
θάκεξα ηνπ ζπζηήκαηνο ηξηδηάζηαηεο απεηθφληζεο V10 θαη νη 2 ζηελ
ηξίηε θάκεξα. Οη απνζηάζεηο εζηίαζεο ησλ ιήςεσλ απηψλ θπκαίλνληαη
κεηαμχ 12-20m φπσο παξνπζηάδεηαη ραξαθηεξηζηηθά ζην ζρήκα 3.3.

Σρήκα 3.3 Οξηδνληηνγξαθία ησλ ιήςεσλ ηνπ νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο
ηξηδηάζηαηεο απεηθόληζεο V10 ζε ζρέζε κε ην εμσηεξηθό πεδίν ειέγρνπ ηεο
ΣΑΤΜ.
Αληίζηνηρα 2 επηηπρεκέλεο επηιχζεηο αθνξνχζαλ θσηνγξαθίεο πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην εζσηεξηθφ πεδίν ειέγρνπ ηεο ΑΣΜ.
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Ζ κηα ιήςε έγηλε κε ηελ ηέηαξηε θάκεξα απφ απφζηαζε 7m ελψ ε
δεχηεξε ιήςε έγηλε κε ηελ ηξίηε θάκεξα ηνπ V10 απφ απφζηαζε 4.5m,
φπσο παξνπζηάδεηαη ραξαθηεξηζηηθά ζην ζρήκα 3.4.

Σρήκα 3.4 Οξηδνληηνγξαθία ησλ ιήςεσλ ηνπ νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο
ηξηδηάζηαηεο απεηθόληζεο V10 ζε ζρέζε κε ην εζσηεξηθό πεδίν ειέγρνπ ηεο
αίζνπζαο Υ23 ηεο ΣΑΤΜ.
3.3.1 Δπίλςζη με ηο Λογιζμικό Calibration CCD
Ο ππνινγηζκφο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ εζσηεξηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ ηεο
ηέηαξηεο θαη ηεο ηξίηεο θάκεξαο ηνπ εηθνλνζπζηήκαηνο ηξηδηάζηαηεο
απεηθφληζεο V10 πξαγκαηνπνηήζεθε κε ην ινγηζκηθφ ΄΄Calibration
CCD΄΄. Σν ελ ιφγσ ινγηζκηθφ αλαπηχρζεθε ζηα πιαίζηα κεηαπηπρηαθήο
εξγαζίαο (ακαξά 2004) ηνπ εξγαζηεξίνπ Φσηνγξακκεηξίαο ηεο ΑΣΜ
ΔΜΠ ζε πεξηβάιινλ Matlab.
Ζ κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηεί ην πξφγξακκα γηα ηε βαζκνλφκεζε ηεο
εθάζηνηε θάκεξαο αθνξά ζε εληαία ζπλφξζσζε θαηά δέζκεο κε
αγλψζηνπο ηα ζηνηρεία ηνπ εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ
πξνζαλαηνιηζκνχ κηαο εηθφλαο. Χο εμίζσζε παξαηήξεζεο ρξεζηκνπνηεί
ηε ζπλζήθε ζπγγξακκηθφηεηαο ελψ ν πξνζδηνξηζκφο πξνζεγγηζηηθψλ
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ηηκψλ ησλ αγλψζησλ πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηνπ Άκεζνπ Γξακκηθνχ
Μεηαζρεκαηηζκνχ (DLT) 11 παξακέηξσλ [Γεσξγφπνπινο Α. θ.α., 2010].
Οη άγλσζηνη ηεο βαζκνλφκεζεο πνπ ππνινγίδνληαη κε ην ινγηζκηθφ
΄΄Calibration CCD΄΄ είλαη ε ζηαζεξά ηεο κεραλήο (c), νη
εηθνλνζπληεηαγκέλεο ηνπ πξσηεχνληνο ζεκείνπ (x0, y0), νη δχν πξψηνη
ζπληειεζηέο ηνπ πνιπσλχκνπ ηεο αθηηληθήο δηαζηξνθήο (δr=K1r3+K2r5),
νη ζπληειεζηέο ηεο ζπλάξηεζεο ηεο αζχκκεηξεο παξακφξθσζεο
(P(r)=(P12+P22)1/2r2) θαη νη αθηληθέο παξακνξθψζεηο ησλ εηθνλνζηνηρείσλ
σο πξνο δχν παξακέηξνπο:
 λ: γηα ηε δηαθνξνπνίεζε ζηελ θιίκαθα ηνπ άμνλα y ησλ
εηθνλνζπληεηαγκέλσλ ζεσξψληαο ηελ θιίκαθα ηνπ άμνλα x σο
κνλαδηαία.
 ε: γηα ηελ γσληαθή απφθιηζε ηνπ άμνλα y απφ ηελ θαζεηφηεηα σο
πξνο ηνλ άμνλα x.
Παξάιιεια κε ηηο 9 παξακέηξνπο πνπ πεξηγξάθεθαλ ην πξφγξακκα
ππνινγίδεη θαη ηνπο 6 αγλψζηνπο ηνπ εμσηεξηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ ηεο
εηθφλαο, 3 γηα ηηο γεσδαηηηθέο ζπληεηαγκέλεο ηνπ πξνβνιηθνχ θέληξνπ
θαη 3 γηα ηηο ζηξνθέο ηνπ άμνλα ιήςεο σο πξνο ην γεσδαηηηθφ ζχζηεκα
αλαθνξάο. Έηζη νη εμηζψζεηο παξαηήξεζεο δηακνξθψλνληαη σο εμήο:

(3.1)
πνπ κε Α1, Α2 ζπκβνιίδνληαη νη αξηζκεηέο θαη κε Π ν παξαλνκαζηήο
ηεο ζρέζεο 2.11, ελψ νη ηξείο ηειεπηαίνη αθνξνχλ ζε δηνξζψζεηο ησλ
εηθνλνζπληεηαγκέλσλ ιφγσ ηεο αθηηληθήο δηαζηξνθήο, ηεο αζχκκεηξεο
παξακφξθσζεο θαη ησλ αθηληθψλ παξακνξθψζεσλ ζχκθσλα κε ηηο
ζρέζεηο 3.2, 3.3 θαη 3.4 αληίζηνηρα.
(
(

(

(
(

)(

)(
)(

) )
)
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)
)

(3.2)

(
(

)(
(

)
) )

(3.3)

(
(

)
)

(3.4)

Σν ινγηζκηθφ γηα λα πξαγκαηνπνηήζεη ηελ επίιπζε ρξεηάδεηαη σο
εηζαγσγή δχν αξρεία ASCII πνπ πεξηέρνπλ ηηο γεσδαηηηθέο
ζπληεηαγκέλεο ησλ ζεκείσλ θαη αληίζηνηρα ηηο εηθνλνζπληεηαγκέλεο
ηνπο.
Οη εηθνλνζπληεηαγκέλεο ησλ ζεκείσλ κεηξήζεθαλ ζην ινγηζκηθφ παθέην
Autocad, κε θαηάιιειε κεγέζπλζε ψζηε ην κνλαδηαίν ζηνηρείν λα
ηζνχηαη κε 1 εηθνλνζηνηρείν θαη παξάιιειε ηνπνζέηεζε ηεο αξρήο ησλ
αμφλσλ ζηελ πάλσ αξηζηεξή γσλία ηεο εηθφλαο [ακαξά Α., 2004].
Δπηπιένλ γηα λα είλαη επηηπρήο ε ζχγθιηζε ηνπ αιγνξίζκνπ θαη λα
κπνξέζεη λα ιπζεί ε βαζκνλφκεζε, ην γεσδαηηηθφ ζχζηεκα αλαθνξάο
ρξεηάδεηαη λα ζηξαθεί ψζηε λα κελ ππάξρνπλ κεγάιεο γσληαθέο
απνθιίζεηο κε ην ζχζηεκα ηεο εηθφλαο θαη λα γίλνπλ νη θαηάιιεινη
κεηαζρεκαηηζκνί.
Ζ γσλία ζηξνθήο γηα ην θάζε πεδίν ειέγρνπ ππνινγίζηεθε κέζσ
πξνζαξκνγήο επζείαο ζε έλα κηθξφ δείγκα ζεκείσλ ζην πεξηβάιινλ ηνπ
Matlab κέζσ βαζηθψλ εθαξκνγψλ ηνπ ινγηζκηθνχ. Απηφ έγηλε επεηδή ην
επηζπκεηφ απνηέιεζκα δελ είλαη ε εμεχξεζε ηεο βέιηηζηεο επζείαο αιιά
ε απαινηθή κεγάισλ γσληαθψλ απνθιίζεσλ κεηαμχ ησλ δχν
ζπζηεκάησλ, δειαδή ηεο εηθφλαο θαη ηνπ ζπζηήκαηνο αλαθνξάο.
ηε ζπλέρεηα ζην ίδην πξφγξακκα πξαγκαηνπνηήζεθε ε ζηξνθή ησλ
γεσδαηηηθψλ ζπληεηαγκέλσλ κε αξρείν εηζφδνπ ηχπνπ ASCII. Ο θψδηθαο
πνπ ζπληάρζεθε κε ηνλ νπνίν πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη ζηξνθέο θαη νη
κεηαζρεκαηηζκνί ησλ γεσδαηηηθψλ ζπληεηαγκέλσλ ησλ δχν πεδίσλ
ειέγρνπ πεξηιακβάλεηαη ζην παξάξηεκα.
Με ηα πξψηα ηξία πιήθηξα ηνπ ινγηζκηθνχ ΄΄Calibration CCD΄΄
νξίδνληαη ηα αξρεία εηζφδνπ θαη ην αξρείν εμφδνπ, φπσο παξνπζηάδεηαη
ζηελ εηθφλα 3.6. Έπεηηα κε ηα επφκελα ηξία πιήθηξα επηιέγνληαη νη
γσληαθέο κνλάδεο, ν ηχπνο ηεο θσηνκεραλήο θαη ν ππνινγηζκφο
πξνζσξηλψλ ηηκψλ ησλ αγλψζησλ.
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Ζ δηαδηθαζία νινθιεξψλεηαη κε ην πιήθηξν ΄΄Δζ. Πξνζαλαηνιηζκφο΄΄
ελψ κε ηελ εηζαγσγή ησλ δηαζηάζεσλ ηεο εηθφλαο ην πξφγξακκα έρεη ηε
δπλαηφηεηα λα εκθαλίζεη ην δηάγξακκα ηεο κε θαλνληθνπνηεκέλεο
αθηηληθήο δηαζηξνθήο.

Δηθόλα 3.6 Παξάζπξν ηνπ ινγηζκηθνύ ΄΄Calibraton CCD΄΄.
3.3.2 Αξιολόγηζη Αποηελεζμάηυν
Ζ δηαδηθαζία ηεο βαζκνλφκεζεο γηα ηελ θεληξηθή θάκεξα (cam 4) ηνπ
εηθνλνζπζηήκαηνο ηξηδηάζηαηεο απεηθφληζεο V10 πξαγκαηνπνηήζεθε
απφ 10 δηαθνξεηηθέο επηιχζεηο κε κέζν a-posteriori ηππηθφ ζθάικα ηεο
κνλάδαο βάξνπο ζ0=±0.35 εηθνλνζηνηρείσλ. Οη κέζνη φξνη ησλ
απνηειεζκάησλ γηα ηηο 9 παξακέηξνπο ηνπ εζσηεξηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ
κε ηηο αβεβαηφηεηεο πξνζδηνξηζκνχ ηνπο είλαη:
c=2592.2±3pixel=3.629±0.004mm
x0=1285.5±5.8pixel

y0=976.5±5.1pixel

K1=-5.21×10-08±1×10-09

K2=-4.53×10-15±4× 10-16

P1=1.22×10-08±4×10-07

P2=1.42×10-07±3 ×10-07

ε=-0g.0767±0g.0004g

λ=1.0004±0.0005
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Αληίζηνηρα ε βαζκνλφκεζε ηεο ηξίηεο θάκεξαο ηνπ V10
πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηξεηο δηαθνξεηηθέο επηιχζεηο κε κέζν
a-posteriori ηππηθφ ζθάικα ηεο κνλάδαο βάξνπο ηεο ηάμεο ησλ ζ0=±0.37
εηθνλνζηνηρείσλ. Οη κέζνη φξνη ησλ απνηειεζκάησλ γηα ηηο 9
παξακέηξνπο ηνπ εζσηεξηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ κε ηηο αβεβαηφηεηεο
πξνζδηνξηζκνχ ηνπο είλαη:
c=2589.6±2.2pixel=3.625±0.003mm
x0=1292.2±5pixel

y0=976±4pixel

K1=-5.19×10-08±1×10-09

K2=-4.63×10-15±3×10-16

P1=7.62×10-08±3×10-07

P2=3.39-08±3×10-07

ε=-0g.0491±0g.0003

λ=0.9999±0.0003

Παξαηεξείηαη απφ ηα απνηειέζκαηα φηη νη θάκεξεο παξνπζηάδνπλ
επαλαιεπηηθφηεηα θαη ζηαζεξφηεηα ηφζν ζηηο δηαθνξεηηθέο επηιχζεηο
φζν θαη κεηαμχ ηνπο γηα φιεο ηηο παξακέηξνπ ηνπ εζσηεξηθνχ
πξνζαλαηνιηζκνχ εθηφο απφ ηνπο ζπληειεζηέο ηεο αζχκκεηξεο
παξακφξθσζεο.
Απηφ θαίλεηαη έληνλα απφ ηηο ηηκέο ηεο ζηαζεξάο ηεο κεραλήο πνπ θαη
ζηηο 13 επηιχζεηο ζπγθιίλεη ζηα 3.63mm (κε κέγεζνο εηθνλνζηνηρείνπ
ζηα 1.4κm) κε αβεβαηφηεηα ηεο ηάμεο κεξηθψλ κm. Αθφκε ε ηηκή απηή
αληηζηνηρεί ζηελ ηηκή πνπ δίλεη πάγηα ν θαηαζθεπαζηήο.
Αληίζηνηρα ην πξσηεχνλ ζεκείν ππνινγίδεηαη κε αθξίβεηα ηεο ηάμεο
κεξηθψλ κφλν εηθνλνζηνηρείσλ θαη κε ζηαζεξφηεηα ζηηο δηαθνξέο
επηιχζεηο. Γειαδή νη δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ ζηηο ηηκέο ησλ
εηθνλνζπληεηαγκέλσλ ηνπ πξσηεχνληνο ζεκείνπ δελ είλαη ζηαηηζηηθά
ζεκαληηθέο ζε ζρέζε κε ηελ αβεβαηφηεηα πξνζδηνξηζκνχ ηνπο. Αθφκα αλ
νξηζζεί ην ζχζηεκα εηθνλνζπληεηαγκέλσλ ζην θέληξν ηεο εηθφλαο ηφηε νη
ηηκέο ηνπ πξσηεχνληνο ζεκείνπ θάζε θάκεξαο ζε εηθνλνζηνηρεία
γίλνληαη:
cam_4(-10.5, -4.5)

cam_3(-3.8, -4)

Δπηπιένλ φζνλ αθνξά ηελ αθηηληθή δηαζηξνθή ησλ θαθψλ παξαηεξείηαη
φηη έρεη κεγάιεο ηηκέο ηδηαίηεξα ζηα άθξα ηεο εηθφλαο, γεγνλφο πνπ ήηαλ
αλακελφκελν ιφγσ ηεο επξπγσληθφηεηαο ησλ θαθψλ. Παξφια απηά
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παξνπζηάδεη κεγάιε ζηαζεξφηεηα ζε φια ηα ππνινγηζζέληα πνιπψλπκα
κε κηθξή αβεβαηφηεηα πξνζδηνξηζκνχ.
Σν απνηέιεζκα απηφ παξνπζηάδεηαη ραξαθηεξηζηηθά ζην δηάγξακκα 3.1
φπνπ αμίδεη λα επηζεκαλζεί πσο νη δηαθνξέο ησλ δχν πνιπσλχκσλ ησλ
δχν δηαθνξεηηθψλ θακεξψλ είλαη ηεο ηάμεο ησλ 0.02 pixel γηα αθηίλα
κηθξφηεξε ησλ 500 pixel, 0.05 pixel γηα αθηίλα κηθξφηεξε ησλ 1000
pixel, δειαδή ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο εηθφλαο (κε κέγεζνο θαξέ
2592×1944 pixel).
Δλψ ε δηαθνξά ηνπο θηάλεη ην 0.1pixel ζε αθηίλα 1300 pixel,δειαδή
κνλάρα ζηηο πεξηνρέο ησλ 4 γσληψλ ηεο εηθφλαο, κε κέγηζηε δηαθνξά
απηή ησλ 0.4 pixel θαζψο ε αθηίλα θηάλεη ζηηο κέγηζηεο ελεξγέο ηηκέο
ηεο.

Ακτινικι Διαςτροφι
0

dr (εικονοςτοιχεία)

0
80
160
240
320
400
480
560
640
720
800
880
960
1040
1120
1200
1280
1360
1440
1520
1600

0

-50

-50

-100

-100

-150

-150

cam4
cam3

-200

-200

-250

-250

-300

r (εικονοςτοιχεία)

-300

Γηάγξακκα 3.1 Γηάγξακκα κε θαλνληθνπνηεκέλεο αθηηληθήο δηαζηξνθήο
ηνπ ζπζηήκαηνο V10 γηα ηελ ηξίηε θαη ηέηαξηε θάκεξα.
Απηφ πνπ πξνθαιεί πξνβιεκαηηζκφ είλαη νη δηαθνξεηηθέο ηηκέο πνπ
πξνθχπηνπλ ζηνπ ζπληειεζηέο ηεο ζπλάξηεζεο ηεο αζχκκεηξεο
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παξακφξθσζεο. Αιιά θπξίσο ζην γεγνλφο φηη νη αβεβαηφηεηεο ηνπο είλαη
κεγαιχηεξεο απφ ηα ίδηα ηα κεγέζε αθφκε θαη κεγαιχηεξεο ηάμεο.
Παξφια απηά ην ζπλνιηθφ ηεο κέγεζνο παξακέλεη κηθξφ, δειαδή 0.1-0.2
pixel θαηά κέζε ηηκή.
Δπηπξφζζεηα φζνλ αθνξά ζηηο αθηληθέο παξακνξθψζεηο ηα ίδηα ηα
κεγέζε φπσο θαη νη αβεβαηφηεηεο πξνζδηνξηζκνχ ηνπο είλαη κηθξέο.
Γειαδή νη θιίκαθεο ησλ αμφλσλ είλαη ζηαηηζηηθά αζήκαληεο θαη
κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ κνλαδηαίεο.
Σν γσληαθφ κέγεζνο ε ηεο απφθιηζεο ηεο νξζνγσληθφηεηαο ησλ αμφλσλ
(πνπ εθθξάδεηαη απφ ηελ εθαπηνκέλε ηνπο) είλαη ηεο ηάμεο ησλ 7c θαηά
κέζε ηηκή. Αληίζηνηρα ε κέγηζηε ηηκή ηεο γσλίαο ε είλαη ηεο ηάμεο ησλ
15c πνπ γξακκηθά σο πξνο ην κέγεζνο ηνπ εηθνλνζηνηρείνπ (1.4κm)
εθθξάδεηαη ζε 0.003κm θαη σο εθ ηνχηνπ κπνξεί λα ζεσξεζεί ακειεηέα.
Δπηπιένλ απφ ηα ζηνηρεία ηνπ εμσηεξηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ θαη πην
ζπγθεθξηκέλα απφ ηηο γσλίεο υ θαη κ δίλεηαη κηα εθηίκεζε γηα ηελ
θαηαθνξχθσζε ηνπ ζπζηήκαηνο V10 ζην πεδίν, ζε ζρέζε κε ηελ
ςεθηαθή αεξνζηάζκε. Έηζη πξνζζέηνληαο ζηελ γσλία υ ηελ επίθιεζε
ηεο θάκεξαο (2ν = 2g.2222) ε κέζε ηηκή ζηα απφιπηα κεγέζε ησλ γσληψλ
|υ+2ο|, |κ| ππνινγίδεηαη ζηα 27c γηα θάζε άμνλα ηνπ νξηδφληηνπ επηπέδνπ.
Απηφ πνπ ρξεηάδεηαη λα ηνληζηεί είλαη πσο ην κέγεζνο ηεο ζηαζεξφηεηαο
δελ πξνζδηνξίδεηαη απφ ηε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζήζεθε. Απηφ πνπ
ππνινγίδεηαη απνηειεί κηα εθηίκεζε ηνπ κνληέινπ ηεο θεληξηθήο
πξνβνιήο πνπ εθθξάδεη ηελ θάζε θάκεξα αληίζηνηρα.
Αθνινπζεί ν πίλαθαο 3.1 κε ηα απνηειέζκαηα φισλ ησλ παξακέηξσλ ησλ
13 επηιχζεσλ πνπ πξνέθπςαλ απφ ην ινγηζκηθφ Calibration CCD καδί κε
ηα ηππηθά ηνπο ζθάικαηα.
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Πίλαθαο 3.1 Τα ζπλνιηθά απνηειέζκαηα ησλ 13 επηιύζεσλ ηεο βαζκνλόκεζεο
ησλ θακεξώλ ηνπ V10 κε ηα ηππηθά ηνπο ζθάικαηα.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4
ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΑΠΟΣΤΠΧΔΧΝ
4.1 Αποηύπυζη Ότηρ Κηιπίος
Ζ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ησλ γεσδαηηηθψλ νξγάλσλ θαη ε βειηίσζε ησλ
αθξηβεηψλ κέηξεζεο ησλ ηειεπηαίσλ δχν δεθαεηηψλ έρεη αλνίμεη λέα
πεδία εθαξκνγψλ γηα ηνλ Αγξνλφκν Σνπνγξάθν Μεραληθφ
πξνζθέξνληαο απμεκέλε θαη εληαία αθξίβεηα ζηα γεσκεηξηθά παξάγσγα.
Έλα απφ απηά ηα πεδία απνηεινχλ νη απνηππψζεηο ζε κεγάιεο θιίκαθεο
γηα ηε γεσκεηξηθή ηεθκεξίσζε θπζηθψλ ή ηερλεηψλ θαηαζθεπψλ.
Με ηνλ φξν γεσκεηξηθή ηεθκεξίσζε ελλνείηαη ε θαηαγξαθή ηεο ζέζεο,
ηνπ κεγέζνπο θαη ηνπ ζρήκαηνο ηεο θαηαζθεπήο ζην ρψξν ησλ ηξηψλ
δηαζηάζεσλ γηα κηα δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή [Παληαδήο Γ, 2005]. Οη
εθαξκνγέο απηέο εληάζζνληαη ζηνλ επηζηεκνληθφ θιάδν ηεο ηερληθήο θαη
εθαξκνζκέλεο γεσδαηζίαο ελψ απνηεινχλ εξγαζίεο πεξηνξηζκέλνπ
πεδίνπ.
Οη πξνδηαγξαθέο θαη ε πνηφηεηα ηέηνησλ εξγαζηψλ πξνθχπηνπλ ζήκεξα
απφ ηε κέγηζηε θιίκαθα εθηχπσζεο ησλ παξαγφκελσλ δηαγξακκάησλ
αθνχ θάζε έλα απφ απηά κπνξεί λα εθηππσζεί ζε δηαθνξεηηθέο θιίκαθεο.
Ζ κέγηζηε θιίκαθα εθηχπσζεο νξίδεηαη σο ε κεγαιχηεξε θιίκαθα πνπ
είλαη ηθαλή λα θαιχςεη ηελ αβεβαηφηεηα ησλ ζεκείσλ ιεπηνκέξεηαο ηεο
απνηχπσζεο θαη λα νδεγήζεη παξάιιεια ζηελ επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ
εμνπιηζκνχ θαη κεζφδνπ [Λάκπξνπ, Παληαδήο, 2010].
Κλίμακα Εκτφπωςθσ

Αβεβαιότθτα (ςx, ςy, ςz)

1:100
1:50
1:25
1:10
1:5

±25mm
±13mm
±6mm
±3mm
±1mm

Πίλαθαο 4.1 Μέγηζηε αβεβαηόηεηα ησλ ζεκείσλ ιεπηνκέξεηαο ζε ζρέζε κε
ηελ θιίκαθα εθηύπσζεο ηνπ δηαγξάκκαηνο.
Άξα ζχκθσλα κε ηελ κέγηζηε δηαθξηηηθή ηθαλφηεηα ηνπ αλζξψπηλνπ
καηηνχ (±0.25mm) θαη ηελ θιίκαθα εθηχπσζεο κνξθψλεηαη ν πίλαθαο
4.1 ν νπνίνο ππνδεηθλχεη ηα φξηα ηεο αβεβαηφηεηαο ησλ ζεκείσλ
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ιεπηνκέξεηαο ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε θιίκαθα εθηχπσζεο, κε
ζπλεζέζηεξε λα είλαη απηή ησλ 1:50.
Ζ πξψηε εθαξκνγή πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο
δηπισκαηηθήο εξγαζίαο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ νινθιεξσκέλνπ
εηθνλνζπζηήκαηνο ηξηδηάζηαηεο απεηθφληζεο V10 είλαη αξρηηεθηνληθνχ
θπξίσο ελδηαθέξνληνο θαη πξφθεηηαη νπζηαζηηθά γηα ηελ απνηχπσζε
φςεο θηηξίνπ. Σα ηειηθά γεσκεηξηθά παξάγσγα θαη αληηθείκελα
ζχγθξηζεο αθνξνχλ ζε δηαγξάκκαηα ηεο φςεο πνπ πξνέθπςαλ απφ
δηαθνξεηηθφ εμνπιηζκφ θαη κεζνδνινγίεο.
Ζ φςε πνπ απνηππψζεθε βξίζθεηαη ζην λφηην ηκήκα ηνπ θηηξίνπ
Λακπαδαξίνπ ηεο ΑΣΜ φπσο παξνπζηάδεηαη ραξαθηεξηζηηθά ζην
ζρήκα 4.1. Ζ ζπγθεθξηκέλε φςε επηιέρζεθε επεηδή ν πεξηβάιινληαο
ρψξνο δηέζεηε ηηο πξνδηαγξαθέο ψζηε λα πιεξνχληαη ηα θξηηήξηα νξζήο
ιεηηνπξγίαο ηνπ εηθνλνζπζηήκαηνο V10 φπσο απηά πεξηγξάθεθαλ ζην
δεχηεξν θεθάιαην.

Σρήκα 4.1 Ζ ζέζε ηεο όςεο ηνπ θηηξίνπ Λακπαδαξίνπ ζε ραξηνγξαθηθό
ππόβαζξν ηεο Google. [https://www.google.gr/maps/]
Γειαδή ππήξρε αξθεηφο ειεχζεξνο ρψξνο γηα λα αλαπηπρζεί έλα δίθηπν
ζηάζεσλ ιήςεο κε ηηο θαηάιιειεο αλαινγίεο βάζεο ιήςεο πξνο
απφζηαζε αληηθεηκέλνπ. Υσξίο παξάιιεια λα ππάξρνπλ απνθξχςεηο απφ
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θηλεηά αληηθείκελα (π.ρ. απηνθίλεηα) ή βιάζηεζε, ελψ ην ηνπίν είρε
έληνλε ελαιιαγή ηεο πθήο γηα εμεχξεζε ζεκείσλ ζχλδεζεο θαη επίιπζε
ηνπ θσηνηξηγσληζκνχ φπσο παξνπζηάδεηαη ραξαθηεξηζηηθά ζηελ
παλνξακηθή εηθφλα 4.1.

Δηθόλα 4.1 Απόζπαζκα επεμεξγαζκέλνπ παλνξάκαηνο ζην TBC ηνπ
ζπζηήκαηνο V10 ηεο όςεο Λακπαδαξίνπ.
Ζ φςε αξρηθά απνηππψζεθε κε ηελ θιαζζηθή γεσδαηηηθή κέζνδν κε ηε
ρξήζε νινθιεξσκέλνπ γεσδαηηηθνχ ζηαζκνχ πνπ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα
κεηξά κήθε ρσξίο αλαθιαζηήξα. ηε ζπλέρεηα απνηππψζεθε κε
κεηξήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην TBC απφ ηηο ιήςεηο ηνπ
ζπζηήκαηνο V10 θαη πξαγκαηνπνηήζεθε ε ζχγθξηζε ζηε γεσκεηξηθή
κεηαβνιή ησλ δηαγξακκάησλ.
4.1.1 Κλαζζική Μέθοδορ
Ζ θιαζζηθή κέζνδνο αλαθέξεηαη ζε γεσδαηηηθή δηαδηθαζία κε ρξήζε
νινθιεξσκέλνπ γεσδαηηηθνχ ζηαζκνχ πνπ δηεμάγεη κεηξήζεηο
νξηδφληησλ θαη δελίζησλ γσληψλ θαη θεθιηκέλσλ κεθψλ κε αλαθιαζηήξα
ή ρσξίο αλαθιαζηήξα (reflectorless). Σα ζεκεία ιεπηνκέξεηαο ηεο
απνηχπσζεο ππνινγίδνληαη είηε πνιηθά είηε κε εκπξνζζνηνκία ζην ρψξν.
Ζ κέζνδνο γηα θάζε είδνπο εθαξκνγή αθνινπζεί ηα εμήο βήκαηα
[Λάκπξνπ, Παληαδήο, 2010]:
 Αλαγλψξηζε ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη πξνεηνηκαζία απηνζρέδησλ
ππαίζξνπ.
 Αλάπηπμε ηξηδηάζηαησλ γεσδαηηηθψλ δηθηχσλ ζην ρψξν ηνπ
αληηθεηκέλνπ.
 Απνηχπσζε ησλ ζεκείσλ ιεπηνκέξεηαο.
 Αλαιπηηθή επεμεξγαζία ησλ κεηξήζεσλ.
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 Φεθηαθή απφδνζε ησλ δηαγξακκάησλ απεηθφληζεο
γεσκεηξηθήο ηεθκεξίσζεο.
 Έιεγρνο ηεο νξζφηεηαο ηνπ γεσκεηξηθνχ παξάγσγνπ.

ηεο

Ο εμνπιηζκφο, πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ απνηχπσζε κέξνπο ηεο
Ννηηναλαηνιηθήο φςεο ηνπ Λακπαδαξίνπ, αθνξά ζηνλ νινθιεξσκέλν
γεσδαηηηθφ ζηαζκφ TPS 1201+ ηεο εηαηξείαο Leica αιιά θαη ζε
παξειθφκελά ηνπ, φπσο ηξίπνδεο, ηξηθφριηα θαη εηδηθνχο αλαθιαζηήξεο
φπσο παξνπζηάδεηαη ζηελ εηθφλα 4.2.

Δηθόλα 4.2 Οινθιεξσκέλνο γεσδαηηηθόο ζηαζκόο TPS 1201+ ηεο
εηαηξείαο Leica θαηά ηηο εξγαζίεο ππαίζξνπ.
Σν ζπγθεθξηκέλν φξγαλν έρεη ηε δπλαηφηεηα λα κεηξάεη γσληαθά κεγέζε
κε αθξίβεηα ±1΄΄=±3cc. Δπηπιένλ κεηξάεη κήθε είηε κε ηε ρξήζε
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αλαθιαζηήξα κε αθξίβεηα ±1mm±1.5ppm είηε
ρσξίο ηε ρξήζε
αλαθιαζηήξα κε αθξίβεηα ±2mm±2ppm. Απηφ πνπ ρξεηάδεηαη λα
επηζεκαλζεί γηα ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ νξγάλνπ ζε ζρέζε
κε ηελ εθαξκνγή είλαη φηη δηαζέηεη δέζκε αθηίλαο ΄΄laser΄΄ ηφζν γηα ηελ
θέληξσζε ηνπ νξγάλνπ φζν θαη γηα ηε ζθφπεπζε ησλ ζεκείσλ
ιεπηνκέξεηαο.

Δηθόλα 4.3 Απηνζρέδηα πεδίνπ από ηελ απνηύπσζε ηεο όςεο ηνπ
Λακπαδαξίνπ.
Μεηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο αλαγλψξηζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη ηε
ζχληαμε ησλ απηνζρέδησλ ππαίζξνπ (εηθφλα 4.3) εθηηκήζεθε φηη ην
ζχλνιν ησλ ζεκείσλ ιεπηνκέξεηαο ηεο φςεο κπνξνχζε λα κεηξεζεί απφ
ηξεηο ζηάζεηο αλαθνξάο. Οη δχν απφ απηέο παξάιιεια ζα πινπνηνχλ ην
ηνπηθφ γεσδαηηηθφ ζχζηεκα αλαθνξάο ηεο απνηχπσζεο ελψ ζα
απνηεινχλ θαη θνξπθέο ηνπ δηθηχνπ θσηνηξηγσληζκνχ ηνπ
εηθνλνζπζηήκαηνο V10.

Σρήκα 4.2 Σηάζεηο αλαθνξάο γηα ηε θσηνγξακκεηξηθή θαη γεσδαηηηθή
απνηύπσζε ηεο όςεο ηνπ Λακπαδαξίνπ.
Γηα ηηο αλάγθεο ηφζν ηεο γεσδαηηηθήο δηαδηθαζίαο φζν θαη ηεο
θσηνγξακκεηξηθήο ζεκάλζεθαλ κε εκηκφληκν ηξφπν 8 ζηάζεηο κε
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αηζάιηλα θαξθηά. Σν γεσδαηηηθφ ζχζηεκα αλαθνξάο, ζρήκα 4.2,
επηιέγεηαη λα είλαη ηνπηθφ απζαίξεην ψζηε λα κελ κεηαδίδεηαη ε
ραξηνγξαθηθή παξακφξθσζε ζηε γεσκεηξηθή πιεξνθνξία.
Ζ αξρή ηνπ ζπζηήκαηνο αλαθνξάο πινπνηείηαη απφ ηε ζηάζε 3 κε
ζπληεηαγκέλεο x, y, H=(100m, 100m, 10m) θαη ν πξνζαλαηνιηζκφο ηνπ
απφ ηε γσλία δηεχζπλζεο α36=100g φπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα 4.2. Οη
γεσδαηηηθέο ζπληεηαγκέλεο ησλ ζηάζεσλ πξνέθπςαλ κε ηε κέζνδν ησλ
πνιηθψλ ζπληεηαγκέλσλ θαη ησλ ηξηψλ ηξηπφδσλ απφ ηε ζηάζε 1 κε
κεδεληζκφ ζηε 6.
Αληίζηνηρα κε ηε κέζνδν ησλ πνιηθψλ ζπληεηαγκέλσλ πξνζδηνξίζηεθαλ
ην ζχλνιν ησλ γεσδαηηηθψλ ζπληεηαγκέλσλ ησλ 165 ζεκείσλ
ιεπηνκέξεηαο ηεο φςεο. Σα 110 απφ ηα νπνία κεηξήζεθαλ απφ ηε ζηάζε
1 κε κεδεληζκφ ζηε ζηάζε 6, ηα 39 απφ ηε ζηάζε 6 αληίζηνηρα κε
κεδεληζκφ ζηε ζηάζε 1 θαη ηα ππφινηπα 16 απφ ηε 2 κε κεδεληζκφ
ζηε 3.
Οη κεηξήζεηο ηνπ γεσδαηηηθνχ ζηαζκνχ πξνο ηηο ζηάζεηο αλαθνξάο
αθνξνχλ ζε νξηδφληηεο γσλίεο, δελίζηεο γσλίεο, θεθιηκέλα κήθε κε ηε
ρξήζε αλαθιαζηήξα ελψ παξάιιεια κεηξάηαη κε κεηξνηαηλία ην χςνο
νξγάλνπ θαη ην χςνο ζηφρνπ. Ζ δηαθνξά ζηηο κεηξήζεηο πνπ γίλνληαη
πξνο ηα ζεκεία ιεπηνκέξεηαο είλαη φηη ην χςνο ζηφρνπ κεδελίδεηαη ελψ
ηα θεθιηκέλα κήθε κεηξνχληαη κε εθαξκνγή ηεο ιεηηνπξγίαο κέηξεζεο
απνζηάζεσλ ρσξίο αλαθιαζηήξα.
Οη καζεκαηηθέο ζρέζεηο ηεο κεζφδνπ ησλ πνιηθψλ ζπληεηαγκέλσλ απφ ηε
ζηάζε  πξνο έλα ζεκείν i πξνζδηνξίδνληαη απφ ην 1ν ζεκειηψδεο
πξφβιεκα ζρέζε (4.1), (4.2) θαη ηνλ ηχπν ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο
πςνκεηξίαο, ζρέζε (4.3). ηε ζρέζε ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο πςνκεηξίαο δελ
ζπκπεξηιακβάλνληαη νη δηνξζψζεηο ιφγσ ηεο αηκνζθαηξηθήο δηάζιαζεο
θαη ηεο θακππιφηεηαο ηεο γεο επεηδή νη απνζηάζεηο είλαη κηθξέο θαη άξα
νη ζπγθεθξηκέλεο δηνξζψζεηο είλαη ακειεηέεο.
(4.1)
(4.2)
(4.3)
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πνπ αi είλαη ε γσλία δηεχζπλζεο ηεο πιεπξάο i πνπ δίλεηαη απφ ην
ηξίην ζεκειηψδεο πξφβιεκα ηεο ζρέζεο (4.4) κε ΄ηε ζηάζε κεδεληζκνχ.
(4.4)
Οη αβεβαηφηεηεο πξνζδηνξηζκνχ ησλ γεσδαηηηθψλ ζπληεηαγκέλσλ ησλ
ζηάζεσλ θαη ησλ ζεκείσλ ιεπηνκέξεηαο ππνινγίδνληαη απφ ην λφκν
κεηάδνζεο ζθαικάησλ ζηηο ζρέζεηο (4.1), (4.2) θαη (4.3) σο εμήο
[Λάκπξνπ, Παληαδήο, 2010]:
(
√

(

) (
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)
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) (

(
√

(

√

) (

(

)

)

(4.5)

)
)

(

(

) (

) (

)

)

(4.6)

(4.7)

πνπ ην ζθάικα κέηξεζεο ηνπ χςνπο νξγάλνπ θαη ζηφρνπ εθηηκήζεθε
ζην ±1mm ελψ κε ζθ ζπκβνιίδεηαη ην ζθάικα ηεο ΄΄laser΄΄ θέληξσζεο
ηνπ νξγάλνπ ζηνλ έλαλ άμνλα, ην νπνίν ζην ζχλνιν ηνπ δίλεηαη απφ ηνλ
θαηαζθεπαζηή ±1.5mm γηα 1.5m χςνο, θαη ηζνχηαη κε:
(4.8)
√
Αθφκε ην ζθάικα ηεο γσλίαο δηεχζπλζεο ηεο ζηάζεο αλαθνξάο πξνο ην
ζεκείν ππνινγίδεηαη ζπλαξηήζεη ηνπ ζθάικαηνο ηεο γσλίαο δηεχζπλζεο
ηεο ζηάζεο κεδεληζκνχ θαη ην ζθάικα κέηξεζεο ησλ γσληαθψλ
δηεπζχλζεσλ ηνπ νξγάλνπ άξα ε ζρέζε (4.4) απφ λφκν κεηάδνζεο
ζθαικάησλ γίλεηαη:
√

√

(4.9)

Αληίζηνηρα ην ζθάικα ηεο γσλίαο δηεχζπλζεο ζ΄ ππνινγίδεηαη απφ
λφκν κεηάδνζεο ζθαικάησλ ζηε ζπλάξηεζε ηνπ ηφμνπ εθαπηνκέλεο
(arctan=dx/dy) σο εμήο:
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(

)

(

)

(4.10)

√
(

)

(

)

Σα απνηειέζκαηα ησλ αβεβαηνηήησλ πξνζδηνξηζκνχ ησλ γεσδαηηηθψλ
ζπληεηαγκέλσλ ησλ ζηάζεσλ αλαθνξάο θαη ησλ ζεκείσλ ιεπηνκέξεηαο
πξνέθπςαλ κε ηε βνήζεηα ινγηζηηθνχ θχιινπ ηνπ ΄΄Excel΄΄ θαη ηηο
ζρέζεηο (4.5) έσο (4.10) θαη παξνπζηάδνληαη ζηνπο πίλαθεο 4.2, 4.3.
Στάςεισ
Σ1
Σ2
Σ3
Σ4
Σ5
Σ6
Σ7
Σ9

ςx
±1..3mm
±1.3mm
±1.3mm
±1.3mm
±1.3mm
±1.3mm
±1.3mm

ςy
±1..2mm
±1.1.mm
±1.2mm
±1.3mm
±0.9mm
±1.2mm
±1.2mm

ςH
±1.4mm
±1.4mm
±1.9mm
±1.4mm
±1.4mm
±1.4mm
±1.4mm

Πίλαθαο 4.2 Αβεβαηόηεηεο πξνζδηνξηζκνύ ησλ γεσδαηηηθώλ
ζπληεηαγκέλσλ ησλ ζηάζεσλ αλαθνξάο.
μζγιςτθ τιμι
μζςοσ όροσ

ςx
±2.6mm
±2.0mm

ςy
±2.6mm
±2.0mm

ςH
±1.9mm
±1.3mm

Πίλαθαο 4.3 Αβεβαηόηεηεο πξνζδηνξηζκνύ ησλ γεσδαηηηθώλ
ζπληεηαγκέλσλ ησλ ζεκείσλ ιεπηνκέξεηαο.
Απφ ηνλ πίλαθα 4.3 ηα ζεκεία ιεπηνκέξεηαο κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ
νκνηνγελή σο πξνο ηηο αβεβαηφηεηεο ησλ ζπληεηαγκέλσλ ηνπο.
ηε ζπλέρεηα γηα ηελ απφδνζε ηνπ δηαγξάκκαηνο ηεο φςεο ηα ζεκεία
ιεπηνκέξεηαο ρξεηάδεηαη λα ζηξαθνχλ ψζηε ην ίρλνο ηεο φςεο λα γίλεη
παξάιιειν κε θάπνηνλ νξηδνληηνγξαθηθφ άμνλα ζπληεηαγκέλσλ θαη
ηαπηφρξνλα λα κεηαζρεκαηηζηνχλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ ην δηάγξακκα ηεο
φςεο ζρεδηάδεηαη ζε νξζή πξνβνιή θαη παξάιιεια ειαρηζηνπνηνχληαη νη
θαηνπηξηθέο θαη πξνβνιηθέο παξακνξθψζεηο ηεο γεσκεηξηθήο
πιεξνθνξίαο.
Ζ γσλία ζηξνθήο ινηπφλ ππνινγίδεηαη απφ ηελ πξνζαξκνγή ηεο
βέιηηζηεο επζείαο ζην νξηδφληην επίπεδν ζε ζρέζε κε ηα ζεκεία ηεο φςεο
κε ηε κέζνδν ησλ ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ. Δηδηθφηεξα ε κέζνδνο πνπ
ρξεζηκνπνηήζεθε αθνξά ζηε γεληθή κέζνδν ζπλφξζσζεο. Με ηε
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ζπγθεθξηκέλε κέζνδν ππνινγίδνληαη απεπζείαο νη παξάκεηξνη
ελδηαθέξνληνο ρσξίο λα δεζκεχνληαη κεηξεκέλα κεγέζε [ΑγαηδάΜπαινδήκνπ, 2009].
Γηα ηελ επίιπζε ηεο ζπλφξζσζεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ 116 ζεκεία ηεο
φςεο, δειαδή αθαηξέζεθαλ απφ ηε δηαδηθαζία ηα άλσ θαη θάησ
πξνβαιιφκελα ζεκεία γηα ηε βειηίσζε ηνπ απνηειέζκαηνο.
Χο εμίζσζε ζπλζήθεο ρξεζηκνπνηήζεθε ε εμίζσζε ηεο επζείαο ζην
επίπεδν, ζρέζε (4.11). Άξα ν αξηζκφο ησλ αλεμάξηεησλ παξακέηξσλ
δηακνξθψλεηαη ζηα m0=2 δειαδή φζεο θαη νη παξάκεηξνη α, b ηεο
εμίζσζεο ηεο επζείαο, ν αξηζκφο ησλ εμηζψζεσλ ζπλζήθεο ζηα c=116 θαη
αληίζηνηρα ν βαζκφο ειεπζεξίαο ζηα r=c-m0=114.
(4.11)
Σν δηάλπζκα ησλ αγλψζησλ είλαη πίλαθαο ζηήιε ηεο κνξθήο x=[α, b]Σ. Ζ
ζρέζε (4.11) φκσο δελ είλαη γξακκηθή σο πξνο ηνπο αγλψζηνπο νπφηε
ρξεηάδεηαη λα γίλεη γξακκηθνπνίεζε ησλ αγλψζησλ αλαπηχζζνληαο ηε
ζρέζε ζε ζεηξά θαηά Taylor ησλ δηαθνξηθψλ πξψηεο ηάμεο σο εμήο:
̂
πνπ

̂

(4.12)

.

Μεηά ηε γξακκηθνπνίεζε ησλ εμηζψζεσλ ην ζχζηεκα ζε κνξθή πηλάθσλ
έρεη ηελ παξαθάησ κνξθή:
̂
πνπ

̂

(4.13)

: ν πίλαθαο ησλ ζπληειεζηψλ ησλ παξακέηξσλ
: ν πίλαθαο ησλ ζπληειεζηψλ ησλ κεηξήζεσλ
̂ : νη δηνξζψζεηο ησλ θαιχηεξσλ ηηκψλ ησλ παξακέηξσλ
: ην δηάλπζκα ησλ κεηξήζεσλ
: ην δηάλπζκα ησλ ππνινίπσλ ησλ κεηξήζεσλ
: ην δηάλπζκα ησλ ζηαζεξψλ φξσλ
: ην δηάλπζκα ησλ ζθαικάησλ θιεηζίκαηνο
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Ο πίλαθαο Α θαηαζθεπάδεηαη απφ ηνπο δχν πξψηνπο φξνπο ηεο ζρέζεο
(4.12) θαη σο εθ ηνχηνπ ζηελ πξψηε ηνπ ζηήιε πεξηέρεη ηηο κεηξήζεηο
ησλ x ελψ ε δεχηεξε ζηήιε ηνπ πεξηέρεη κνλάδεο:
|

|

(4.14)

Ο πίλαθαο Β θαηαζθεπάδεηαη απφ ηνλ ηξίην θαη πέκπην φξν ηεο ζρέζεο
(4.12) θαη πεξηέρεη ηελ πξνζσξηλή ηηκή ηεο εθαπηνκέλεο ηεο επζείαο α0
θαη ηελ αξλεηηθή κνλάδα ζηα αληίζηνηρα x, y ησλ κεηξήζεσλ:
|

|

(4.15)

Ο πίλαθαο ζηήιε k ησλ ζηαζεξψλ φξσλ πεξηέρεη ζε φιεο ηνπ ηηο ζεηξέο
ηελ πξνζσξηλή ηηκή -b0. Αληίζηνηρα κε πξάμεηο κεηαμχ ησλ πηλάθσλ
θαηαζθεπάδεηαη ν w=k-Bl πνπ πξφθεηηαη νπζηαζηηθά γηα ηνλ πίλαθα
θιεηζίκαηνο πνπ ηζνδπλακεί κε ηηο πξάμεηο w=y-y0.
ηε δηαδηθαζία δε ρξεζηκνπνηήζεθε πίλαθαο βαξψλ θαζψο νη κεηξήζεηο
ζεσξνχληαη ηζνβαξείο φπσο επηζεκάλζεθε θαη πξνεγνπκέλσο.
Ζ επίιπζε ηνπ ζπζηήκαηνο δίλεηαη απφ ηηο ζρέζεηο (4.18) θαη (4.19) σο
πξνο ηνπο βνεζεηηθνχο πίλαθεο ησλ ζρέζεσλ (4.16) θαη (4.17) κε ην
δηάλπζκα ̂ λα αληηζηνηρεί ηηο θαιχηεξεο ηηκέο ησλ παξακέηξσλ πνπ
ελδηαθέξνπλ:
(

)

(4.16)
(4.17)

̂

(4.18)

̂

̂

(4.19)

ηηο ζρέζεηο (4.20), (4.21) θαη (4.22) πνπ αθνινπζνχλ ππνινγίδνληαη
αληίζηνηρα ν πίλαθαο ησλ ππνινίπσλ ησλ κεηξήζεσλ, ην a-posteriori
ηππηθφ ζθάικα ηεο κνλάδαο βάξνπο ηεο ζπλφξζσζεο θαη ν a-posteriori
πίλαθαο κεηαβιεηφηεηαο ζπκκεηαβιεηφηεηαο ησλ θαιχηεξσλ ηηκψλ ησλ
παξακέηξσλ πνπ ελδηαθέξνπλ:
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(

√

̂

̂̂

̂)

(4.20)

(4.21)

̂

(4.22)

Σν παξαπάλσ ζχζηεκα ζπλφξζσζεο ζπληάρζεθε θαη επηιχζεθε ζην
πεξηβάιινλ ηνπ Matlab θαη ν θψδηθαο ηνπ πξνγξάκκαηνο εκπεξηέρεηαη
ζην παξάξηεκα ηεο εξγαζίαο. Δπηπιένλ νη πξνζσξηλέο ηηκέο ησλ
άγλσζησλ παξακέηξσλ πξνζδηνξίζηεθαλ κε ηελ πξνζαξκνγή επζείαο
πνπ παξέρεηαη ζηηο εθαξκνγέο ηνπ ινγηζκηθνχ.
ην ηέινο ην πξφγξακκα εκθαλίδεη ζηελ νζφλε ηηο ιχζεηο ησλ
παξακέηξσλ κε ηα ηππηθά ηνπο ζθάικαηα. Σαπηφρξνλα εκθαλίδεη ηελ
αξηζηεξφζηξνθε γσλία ζηξνθήο ησλ ηαρπκεηξηθψλ ζεκείσλ ζε ζρέζε κε
ηνλ άμνλα x θαη ην ηππηθφ ηεο ζθάικα απφ ην λφκν κεηάδνζεο
ζθαικάησλ, ζηε ζπλάξηεζε ηνπ ηφμνπ εθαπηνκέλεο:
Οη ηειηθέο ηηκέο ησλ παξακέηξσλ κε ηα ηππηθά είλαη ζθάικαηα είλαη:
α=-0.1654529384 ± 0.0001687642 rad
β=1173.817

± 0.169 m

Ζ γσλία ζηξνθήο κε ην ηππηθφ ηεο ζθάικα είλαη:
γηομήρ=-10.4385 ± 0.0105 grad
Ζ γσλία γηνκήο είλαη αξηζηεξφζηξνθε σο πξνο ηνλ άμνλα x, φκσο ε γσλία
δηεχζπλζεο ηεο φςεο κπνξεί λα αλήθεη είηε ζην δεχηεξν είηε ζην ηέηαξην
ηεηαξηεκφξην λα είλαη δειαδή ή 110.4385g ή 310.4385g. Γηα λα ζηξαθνχλ
ηα ζεκεία σο πξνο ην ζσζηφ γσληαθφ κέγεζνο θαη λα πξνθχςεη ε
επηζπκεηή φςε θαη φρη ε θαηνπηξηθή, ε ζσζηή γσλία δηεχζπλζεο είλαη
απηή πνπ δεκηνπξγείηαη φηαλ δηαηξέρεηαη ε φςε απφ αξηζηεξά πξνο ηα
δεμηά, κε κέησπν πξνο απηήλ, λα αθήλεη ην ίρλνο ηεο ηνκήο ζηα αξηζηεξά
ηεο [Λάκπξνπ, Παληαδήο, 2010].
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Σν γεγνλφο απηφ ζπκβαίλεη φηαλ ε αηνκήο=110.4385g. Γηα λα ζηξίςνπλ ηα
ζεκεία ιεπηνκέξεηαο θαη ην ίρλνο ηεο ηνκήο λα γίλεη παξάιιειν ζηνλ
άμνλα x ην ζχζηεκα αλαθνξάο πξέπεη λα ζηξαθεί θαηά γσλία:
(4.23)
Ζ ζηξνθή θαη ν κεηαζρεκαηηζκφο ησλ γεσδαηηηθψλ ζπληεηαγκέλσλ ηεο
φςεο ηνπ Λακπαδαξίνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην πεξηβάιινλ ηνπ Matlab,
ν θψδηθαο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αιγνξίζκνπ ππάξρεη ζην παξάξηεκα.
Ζ ζηξνθή ηνπ ζπζηήκαηνο έγηλε θξαηψληαο ζηαζεξφ ην ηαρπκεηξηθφ
ζεκείν 106 ζχκθσλα κε ηηο ζρέζεηο (4.24), (4.25) ελψ ν
κεηαζρεκαηηζκφο έγηλε φπσο ππνδεηθλχεηαη ζηε ζρέζε (4.26) [Παληαδήο
Γ., 2005]:
(

)

(

)

(4.24)

(

)

(

)

(4.25)

(4.26)
Με
ηελ
νινθιήξσζε
ησλ
εξγαζηψλ
πνπ
πεξηγξάθεθαλ
πξαγκαηνπνηήζεθε ε απφδνζε ηνπ δηαγξάκκαηνο ηεο φςεο ηνπ
Λακπαδαξίνπ, ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ζην πεξηβάιινλ ηνπ Autocad
ην απνηέιεζκα ηνπ νπνίνπ παξνπζηάδεηαη ζην ζρήκα 4.3.
Καηά ηελ απφδνζε δεκηνπξγήζεθαλ δηαθνξεηηθά ζεκαηηθά επίπεδα
(layers) κε δηαθνξεηηθά ρξψκαηα γηα ην επίπεδν ηεο φςεο, ηελ επηθάλεηαο
ηνπ εδάθνπο, ησλ θάησ πξνβαιιφκελσλ ζηνηρείσλ, πνπ αθνξνχλ θπξίσο
ζε ζθάιεο, πεδνχιηα θαη θεγγίηεο, θαη ησλ άλσ πξνβαιιφκελσλ
ζηνηρείσλ φπσο θαίλνληαη ραξαθηεξηζηηθά ζην ππφκλεκα ηνπ ζρήκαηνο
4.3.
Ο έιεγρνο ηνπ δηαγξάκκαηνο πξαγκαηνπνηήζεθε επηηπρεκέλα κε δχν
ηξφπνπο. Αξρηθά κε ηνλ έιεγρν ηνπ ηαπηφζεκνπ ηνπ δηαγξάκκαηνο ηεο
φςεο ζε ζρέζε κε απηφ ηεο γεληθήο νξηδνληηνγξαθίαο, ηνπ ζρήκαηνο 4.4
πνπ αθνινπζεί ην ππφκλεκα ηνπ ζρήκαηνο 4.3 ελψ κε ξνδ δηαθεθνκκέλεο
θαίλνληαη νη πξνβνιέο νκφινγσλ ζεκείσλ. Ο δεχηεξνο ηξφπνο αθνξνχζε
ζε ηνπνκεηξηθέο κεηξήζεηο κε ρξήζε κεηξνηαηλίαο ζε ραξαθηεξηζηηθέο
απνζηάζεηο ηνπ ζρεδίνπ ζε φιε ηελ έθηαζε ηνπ δηαγξάκκαηνο.
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Σρήκα 4.3 Γηάγξακκα όςεο Λακπαδαξίνπ από
γεσδαηηηθή δηαδηθαζία.

120
Σρήκα 4.4 Έιεγρνο ηνπ ηαπηόζεκνπ ησλ δηαγξακκάησλ ηεο όςεο θαη
ηεο γεληθήο νξηδνληηνγξαθίαο από γεσδαηηηθή δηαδηθαζία.

4.1.2 Αποηύπυζη με ηο ύζηημα V10
Αςηόμαηη διαδικαζία ηπιγυνιζμού:
Ο αξρηθφο ζρεδηαζκφο ησλ ζηάζεσλ ιήςεο ηνπ V10 πξαγκαηνπνηήζεθε
κε ζηφρν ηελ επίιπζε ηνπ ηξηγσληζκνχ κε απηφκαηε δηαδηθαζία. Γηα ην
ιφγν απηφ δεκηνπξγήζεθαλ αξρηθά ηξία δίπνια, απφζηαζεο ηεο ηάμεο
ησλ 2m θαη ιηγφηεξν, απφ 6 ζηάζεηο ιήςεο (1-2, 3-4, 5-6) πνπ
κεηξήζεθαλ γεσδαηηηθά φπσο πεξηγξάθεθε πξνεγνπκέλσο. Με ηε
δηαδηθαζία ησλ δίπνισλ νη αιγφξηζκνη ςεθηαθήο ζπληαχηηζεο ζεκείσλ
γίλνληαη απνδνηηθφηεξνη.
Ζ επηινγή ησλ ζέζεσλ πξαγκαηνπνηήζεθε ψζηε λα ηθαλνπνηείηαη ε
αληζφηεηα (2.9) θαη ε βάζε ιήςεο λα είλαη κεγαιχηεξε απφ ην κηζφ ηεο
απφζηαζεο αληηθεηκέλνπ θαη κηθξφηεξε απφ 2.5 θνξέο ηεο ίδηαο
απφζηαζεο.
Ζ επηινγή ηεο ζέζεο ησλ ζηάζεσλ ιήςεο έγηλε κε ρξήζε κεηξνηαηλίαο
ησλ 30m. ην ζρήκα 4.5 παξνπζηάδνληαη νη απνζηάζεηο κεηαμχ ησλ
δίπνισλ, ησλ βάζεσλ ιήςεο θαη ηεο απφζηαζεο αληηθεηκέλνπ ζε κέηξα,
νη νπνίεο πιεξνχλ ηα απαξαίηεηα θξηηήξηα.

Σρήκα 4.5 Απνζηάζεηο κεηαμύ ησλ ζηάζεσλ ιήςεο θαη ηεο όςεο ηνπ
Λακπαδαξίνπ.
Δπηπιένλ δφζεθε έκθαζε ψζηε ε νη ζηάζεηο λα κελ είλαη ζπλεπζεηαθέο
αιιά λα ζρεκαηίδνπλ ηεζιαζκέλε γξακκή γεγνλφο πνπ επηηεχρζεθε αιιά
φρη ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ. Αμίδεη λα ηνληζηεί είλαη φηη ε βάζε ιήςεο
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κεηαμχ 34-56 είλαη νξηαθά ζηε κέγηζηε ηηκή ηεο ελψ ε βάζε ιήςεο
κεηαμχ ησλ δίπνισλ 3-4 δελ κπνξεί λα εμππεξεηήζεη ζηαηηζηηθά
ζεκαληηθέο εκπξνζζνηνκίεο πξνο ην επίπεδν ηεο φςεο. Αληίζηνηρα ηα
άιια δχν δίπνια έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα πξαγκαηνπνηήζνπλ κεηξήζεηο
ζε κία κηθξή κφλν πεξηνρή ηεο φςεο.
Ο ηξηγσληζκφο ησλ παλνξακάησλ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε κέζνδν ηεο
δέζκεο κε απηφκαηε δηαδηθαζία εμεχξεζεο ζεκείσλ ζχλδεζεο κε είδνο
εγθαηάζηαζεο ΄΄full orientation΄΄. Γειαδή θάζε παλφξακα εηζάγεη ζηε
ζπλφξζσζε ηξεηο αγλψζηνπο, γηα ηηο ηξεηο ζηξνθέο σ, θ, θ θαη γηα θάζε
ζεκείν ζχλδεζεο εηζάγεη σο άγλσζηεο ηηο γεσδαηηηθέο ηνπ
ζπληεηαγκέλεο.
Ο ηξηγσληζκφο ησλ παλνξακάησλ επηιχζεθε κε επηηπρία
πξνζαλαηνιίδνληαο θαη ηηο 6 ιήςεηο, κε 620 ζεκεία ζχλδεζεο, 2670
εμηζψζεηο ζπλζήθεο, 1878 άγλσζηνπο θαη 792 βαζκνχο ειεπζεξίαο. Σν
a-posteriori ηππηθφ ζθάικα ηεο κνλάδαο βάξνπο ππνινγίζηεθε ζηα 0.70
(1κm) εηθνλνζηνηρεία ελψ ε κέγηζηε απφθιηζε ησλ ππνινίπσλ
ππνινγίζηεθε ζηα 6.9 εηθνλνζηνηρεία. Σν θσηνγξακκεηξηθφ δίθηπν ηνπ
ηξηγσληζκνχ έρεη ηε κνξθή ηνπ ζρήκαηνο 4.6, πνπ απνδεηθλχεη ηελ
εκθάληζε ησλ απηφκαησλ ζεκείσλ ζχλδεζεο θαηά ζκήλε.

Σρήκα 4.6 Φσηνγξακκεηξηθό δίθηπν απηόκαηνπ ηξηγσληζκνύ ζην TBC γηα
ηελ απνηύπσζε ηεο όςεο ηνπ Λακπαδαξίνπ.
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ε ζρέζε κε ηελ αλαθνξά ηεο επίιπζεο πνπ δίλεη ην TBC, ε νπνία
βξίζθεηαη εμ΄νινθιήξνπ ζην παξάξηεκα ηεο εξγαζίαο, ην απνηέιεζκα
ζπλνςίδεηαη απφ ηηο πέληε κπάξεο βαζκνιφγεζεο ηεο δηαδηθαζίαο ηεο
εηθφλαο 4.4. Ζ πξψηε κπάξα δείρλεη ηελ αδπλακία ηεο γεσκεηξίαο ηνπ
δηθηχνπ ησλ ζηάζεσλ ιήςεο θαη ην γεγνλφο απηφ νθείιεηαη ζην
πεξηνξηζκέλν εχξνο ησλ κεγεζψλ ησλ γσληψλ δηεχζπλζεο ηεο θάζε
ζηάζεο πξνο ηηο ππφινηπεο.
Οη επφκελεο ηξείο κπάξεο ζε ζρέζε κε ηελ αθξίβεηα ησλ παξαηεξήζεσλ,
ηε θαηαλνκή ησλ ζεκείσλ ζχλδεζεο θαη ηε γεσκεηξία ηνπο δίλνπλ θαιά
απνηειέζκαηα. Ζ ηειεπηαία κπάξα, ε νπνία έρεη ηελ ρακειφηεξε
βαζκνινγία, αλαθέξεηαη ζην βαζκφ ειεπζεξίαο πνπ πξνζθέξεη θάζε
ζεκείν ζχλδεζεο. Ζ ρακειή απηή βαζκνινγία νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη
ε κεγάιε πιεηνςεθία ησλ ζεκείσλ ζχλδεζεο παξαηεξνχληαη απφ δχν
κφλν παλνξάκαηα, δειαδή απφ ηε ζρεηηθή ζέζε ησλ δίπνισλ.

Δηθόλα 4.4 Μπάξεο βαζκνιόγεζεο ηεο απηόκαηεο επίιπζεο ηνπ
ηξηγσληζκνύ γηα ηελ απνηύπσζε ηεο όςεο ηνπ Λακπαδαξίνπ.
Δπηπιένλ έλα ζεκαληηθφ ζηνηρείν ζε ζρέζε κε ηε ζπγθεθξηκέλε αλαθνξά
θαη επίιπζε είλαη ν πίλαθαο κε ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ησλ ζηάζεσλ
ιήςεο φπσο απηφο παξνπζηάδεηαη ζηνλ πίλαθα 4.4.

Πίλαθαο 4.4 Πίλαθαο ζηαηηζηηθώλ ζηνηρείσλ ησλ ζηάζεσλ ιήςεο ηεο
απηόκαηεο επίιπζεο ηνπ ηξηγσληζκνύ γηα ηελ απνηύπσζε ηεο όςεο ηνπ
Λακπαδαξίνπ.
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Απηφ πνπ ζπκπεξαίλεηαη απφ ην ζπγθεθξηκέλν πίλαθα είλαη φηη νη
ζηάζεηο 3 θαη 4 ηζρπξνπνηνχληαη γεσκεηξηθά θαη ζπκκεηέρνπλ ζε
πεξηζζφηεξεο παξαηεξήζεηο θαζψο βξίζθνληαη ζην θέληξν ηνπ δηθηχνπ.
Δλψ ηα δίπνια ζηα άθξα ηνπ δηθηχνπ ησλ ζηάζεσλ ιήςεο παξνπζηάδνπλ
αδπλακία κε κεγαιχηεξε απηή ησλ ζηάζεσλ 5, 6.
Ζ δηαδηθαζία ηεο απνηχπσζεο ζπλερίζηεθε κε ηελ επηινγή θαη ηε
κέηξεζε ησλ εηθνλνζπληεηαγκέλσλ ησλ ζεκείσλ ιεπηνκέξεηαο ηεο φςεο
ζην TBC γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ γεσδαηηηθψλ ηνπο ζπληεηαγκέλσλ.
πνπ ήηαλ εθηθηφ ηα ζεκεία ζθνπεχζεθαλ απφ πεξηζζφηεξεο ζηάζεηο
ιήςεο. Οη επηιχζεηο ησλ θσηνγξακκεηξηθψλ εκπξνζζνηνκηψλ
πξαγκαηνπνηνχληαη κε ηε κέζνδν ησλ ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ
Απφ ηα 84 ζεκεία ιεπηνκέξεηαο ηα 52 επηζεκάλζεθαλ απφ ην ινγηζκηθφ
κε θαηάιιειν ζχκβνιν θαη ζρνιηαζκφ γηα αδχλακε επίιπζε (poor
solution).
Σα 9 απφ απηά είραλ δείθηε ηζρχνο ηνπ ζρήκαηνο κεγαιχηεξν απφ 2.63
ελψ ηα 43 είραλ θάπνην γσληαθφ ππφινηπν κεγαιχηεξν απφ 2΄ ηεο κνίξαο,
6 ζε ζρέζε κε ηηο νξηδφληηεο γσλίεο θαη 37 ζε ζρέζε κε ηηο θαηαθφξπθεο
γσλίεο.
Απφ ηα παξαπάλσ δηαπηζηψλεηαη φηη νη ζέζεηο ησλ ζηάζεσλ ιήςεο
εμππεξεηνχλ βέιηηζηεο ηνκέο εκπξνζζνηνκίαο, δειαδή ρακεινχο δείθηεο
ηζρχνο ηνπ ζρήκαηνο, φκσο ε αδχλακε επίιπζε ηνπ θσηνηξηγσληζκνχ
εηζάγεη κεγάια ζθάικαηα ζηηο κεηξήζεηο
Οη ζπληεηαγκέλεο ησλ ζεκείσλ ζηξάθεθαλ θαη κεηαζρεκαηίζηεθαλ σο
πξνο ην επίπεδν ηεο φςεο κε ηνλ ίδην θψδηθα ζε πεξηβάιινλ Matlab,
δειαδή κε ηελ ίδηα γσλία ζηξνθήο θαη ην ίδην ζηαζεξφ ζεκείν, πνπ
ρξεζηκνπνηήζεθε ζηε γεσδαηηηθή κέζνδν. Απηφ έγηλε ψζηε λα ππάξρεη
άκεζε ζχγθξηζε ησλ δηαγξακκάησλ απφ ηηο δχν δηαθνξεηηθέο κεζφδνπο.
Ζ απφδνζε ηνπ δηαγξάκκαηνο πξαγκαηνπνηήζεθε ζην ινγηζκηθφ Autocad
κε κσβ ρξψκα θαη ην ηειηθφ παξάγσγν εηζάρζεθε σο ΄΄block΄΄ ζην
δηάγξακκα ηεο φςεο πνπ πξνέθπςε απφ ηελ θιαζζηθή δηαδηθαζία. πσο
παξνπζηάδεηαη ζην πάλσ κέξνο ηνπ ζρήκαηνο 4.10 θαη ζην αξηζηεξφ
κέξνο ηνπ ζρήκαηνο 4.9.
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Υειποκίνηηη διαδικαζία ηπιγυνιζμού:
Σφζν νη δχν πνξηνθαιί κπάξεο απφ ηε βαζκνιφγεζε ηεο επίιπζεο ηεο
απηφκαηεο δηαδηθαζίαο φζν θαη νη αδχλακεο επηιχζεηο ησλ
εκπξνζζνηνκηψλ ησλ ζεκείσλ ιεπηνκέξεηαο δεκηνχξγεζαλ ηελ αλάγθε
γηα πεξηζζφηεξε δηεξεχλεζε κε ηειηθφ ζηφρν ηε βειηίσζε ηνπ
απνηειέζκαηνο. Έηζη απνθαζίζηεθε ε πχθλσζε ηνπ δηθηχνπ ησλ
ζηάζεσλ ιήςεο.
ηε δηαδηθαζία ινηπφλ πξνζηέζεθαλ νη ζηάζεηο 7 θαη 9. ηελ επηινγή
ησλ ζέζεσλ ησλ ζηάζεσλ ιήςεο αθνινπζήζεθαλ ηα ίδηα θξηηήξηα,
δειαδή λα δεκηνπξγνχληαη νη θαηάιιεινη ζπλδπαζκνί κεηαμχ ησλ
βάζεσλ ιήςεο θαη ησλ απνζηάζεσλ ηνπ αληηθεηκέλνπ. Δλψ παξάιιεια
δφζεθε έκθαζε ψζηε λα ηζρπξνπνηείηαη ε γεσκεηξία ηνπ δηθηχνπ, δειαδή
λα απμεζεί ην εχξνο ησλ γσληψλ δηεχζπλζεο απφ ηελ θάζε ζηάζε ιήςεο
πξνο ηηο ππφινηπεο, φπσο παξνπζηάδεηαη ραξαθηεξηζηηθά ζην ζρήκα 4.7
φπνπ δίλνληαη θάπνηεο θξίζηκεο απνζηάζεηο ζε κέηξα.

Σρήκα 4.7 Πύθλσζε ηνπ δηθηύνπ ησλ ζηάζεσλ ιήςεο γηα ηελ απνηύπσζε
ηεο όςεο Λακπαδαξίνπ.
Οη ιήςεηο απφ ηηο ζηάζεηο 7 θαη 9 πξαγκαηνπνηήζεθαλ δηαθνξεηηθή
εκέξα θαη ψξα απφ εθείλεο ζηηο ζηάζεηο 1, 2, 3, 4, 5, θαη 6. Χο
εθ ηνχηνπ νη απνθιίζεηο ζηηο ξαδηνκεηξηθέο κεηαβνιέο ησλ εηθφλσλ θαη ε
αιιαγή ηνπ ηνπίνπ ζε ζρέζε κε ηα θηλεηά αληηθείκελα δελ επέηξεπε ηελ
απηφκαηε εμαγσγή ζεκείσλ ζχλδεζεο.
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Έηζη επηιέρζεθε ε δηαδηθαζία εμεχξεζεο θαη κέηξεζεο ησλ ζεκείσλ
ζχλδεζεο λα γίλεη ρεηξνθίλεηα κε ην καζεκαηηθφ κνληέιν επίιπζεο ΄΄full
orientation΄΄.
Ο θσηνηξηγσληζκφο ησλ 8 παλνξακάησλ επηιχζεθε κε επηηπρία κε ηε
ζπκβνιή 20 ζεκείσλ ζχλδεζεο ηα νπνία δηακφξθσζαλ 222 εμηζψζεηο
ζπλζήθεο, κε 84 αγλψζηνπο θαη 138 βαζκνχο ειεπζεξίαο.
Σν a-posteriori ηππηθφ ζθάικα ηεο κνλάδαο βάξνπο ππνινγίζηεθε ζηα
0.59 (0.8κm) εηθνλνζηνηρεία ελψ ε κέγηζηε απφθιηζε ησλ ππνινίπσλ
είρε ηελ ηηκή 2.64 εηθνλνζηνηρεία. ην ζρήκα 4.8 παξνπζηάδεηαη ε κνξθή
ηνπ θσηνγξακκεηξηθνχ δηθηχνπ φπσο απηφ δηακνξθψζεθε ρεηξνθίλεηα
ζην TBC.

Σρήκα 4.8 Φσηνγξακκεηξηθό δίθηπν ρεηξνθίλεηνπ ηξηγσληζκνύ ζην TBC
γηα ηελ απνηύπσζε ηεο όςεο ηνπ Λακπαδαξίνπ
ια ηα ζηνηρεία ηνπ δηθηχνπ βειηηψζεθαλ αηζζεηά φπσο θαίλεηαη
ραξαθηεξηζηηθά ζηηο κπάξεο βαζκνιφγεζεο ηεο επίιπζεο ηνπ
ηξηγσληζκνχ πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ αλαθνξά ηνπ TBC ε νπνία
βξίζθεηαη εμ΄νινθιήξνπ ζην παξάξηεκα ηεο εξγαζίαο. Σν κφλν ζηνηρείν
πνπ δελ απνθαηαζηάζεθε πιήξσο αθνξά ζηελ γεσκεηξία ησλ ζηάζεσλ
ιήςεο ελψ κηθξή ήηαλ ε βειηίσζε ζε ζρέζε κε ηελ πνηφηεηα ησλ
θσηνγξακκεηξηθψλ παξαηεξήζεσλ πνπ θαίλεηαη απφ ηε δεχηεξε κπάξα
βαζκνιφγεζεο θαη ην ηππηθφ ζθάικα ηεο κνλάδαο βάξνπο.
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Δηθόλα 4.5 Μπάξεο βαζκνιόγεζεο ηεο ρεηξνθίλεηεο επίιπζεο ηνπ
ηξηγσληζκνύ γηα ηελ απνηύπσζε ηεο όςεο ηνπ Λακπαδαξίνπ.
Οη βειηηψζεηο απηέο νθείινληαη θαηά θχξην ιφγν ζην απμεκέλν πιήζνο
ησλ παξαηεξήζεσλ ζηα ζεκεία ζχλδεζεο απφ δηαθνξεηηθά παλνξάκαηα,
ζηελ ηζρπξνπνίεζε ηνπ δηθηχνπ ησλ ζηάζεσλ ιήςεο θαη ζηελ πνηφηεηα
ησλ ρεηξνθίλεησλ θσηνγξακκεηξηθψλ παξαηεξήζεσλ παξά ηνλ κηθξφ
αξηζκφ ησλ ζεκείσλ ζχλδεζεο. Δπηπιένλ απφ ηνλ πίλαθα 4.5 πνπ
πεξηέρεη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ζε ζρέζε κε ηηο ζηάζεηο ιήςεο θαίλεηαη φηη
νη ηζρπξφηεξεο επηιχζεηο αθνξνχλ ζηηο ζηάζεηο 7 θαη 9 ελψ νη πην
αδχλακεο ζηηο ζηάζεηο 5 θαη 6.

Πίλαθαο 4.5 Πίλαθαο ζηαηηζηηθώλ ζηνηρείσλ ησλ ζηάζεσλ ιήςεο ηεο
ρεηξνθίλεηεο επίιπζεο ηνπ ηξηγσληζκνύ γηα ηελ απνηύπσζε ηεο όςεο ηνπ
Λακπαδαξίνπ.
ηε ζπλέρεηα πξαγκαηνπνηήζεθε ε απνηχπσζε ηεο φςεο ηνπ
Λακπαδαξίνπ κε 86 ζεκεία ιεπηνκέξεηαο ηα νπνία επηιέρζεθαλ θαη
κεηξήζεθαλ εθ λένπ ζην λέν κνληέιν πνπ δεκηνπξγήζεθε. Απφ απηά
κφλν ηα έμη παξνπζίαζαλ αδπλακία επίιπζεο, φπνπ ηα 2 είραλ κεγάιν
δείθηε ηζρχνο ηνπο ζρήκαηνο, γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεη ηελ επηηπρία ησλ
ζέζεσλ ησλ ζηάζεσλ ιήςεο, ην 1 είρε κεγάιν ππφινηπν ζε ζρέζε κε ηελ
νξηδφληηα γσλία ελψ ηα άιια 3 ζε ζρέζε κε ηηο θαηαθφξπθεο γσλίεο.
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Σα ζεκεία απηά ζηξάθεθαλ θαη κεηαζρεκαηίζηεθαλ σο πξνο ην επίπεδν
ηεο φςεο κε ηνλ ίδην αιγφξηζκν ζε πεξηβάιινλ Matlab, δειαδή κε ηελ
ίδηα γσλία ζηξνθήο θαη ην ίδην ζηαζεξφ ζεκείν, πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε
ζηε γεσδαηηηθή κέζνδν θαη ζηελ απηφκαηε δηαδηθαζία. Ζ επηινγή απηή
έγηλε ψζηε λα ππάξρεη άκεζε ζχγθξηζε θαη ζπζρέηηζε ησλ
δηαγξακκάησλ.
Ζ απφδνζε ηνπ δηαγξάκκαηνο πξαγκαηνπνηήζεθε ζην ινγηζκηθφ Autocad
κε κσβ ρξψκα θαη ην ηειηθφ παξάγσγν εηζάρζεθε σο ΄΄block΄΄ ζην
δηάγξακκα ηεο φςεο ηνπ Λακπαδαξίνπ πνπ πξνέθπςε απφ ηελ θιαζζηθή
γεσδαηηηθή δηαδηθαζία. Ζ ζχγθξηζε ησλ δχν δηαγξακκάησλ
παξνπζηάδεηαη ζην θάησ κέξνο ηνπ ζρήκαηνο 4.10 θαη ζην δεμί κέξνο ηνπ
ζρήκαηνο 4.9.

Σρήκα 4.9 Σύγθξηζε ηνπ δηαγξάκκαηνο ηεο γεσδαηηηθήο δηαδηθαζίαο κε
απηό ηεο απηόκαηεο δηαδηθαζίαο ηξηγσληζκνύ (αξηζηεξά) θαη ηεο
ρεηξνθίλεηεο δηαδηθαζίαο ηξηγσληζκνύ (δεμηά).
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Σρήκα 4.10 Σύγθξηζε ησλ δηαγξακκάησλ ηεο γεσδαηηηθήο δηαδηθαζίαο κε ηεο
θσηνγξακκεηξηθήο γηα απηόκαην (αξηζηεξά) θαη ρεηξνθίλεην (δεμηά) ηξηγσληζκό.

4.1.3 ύγκπιζη Γιαγπαμμάηυν
Σα δχν δηαγξάκκαηα πνπ πξνέθπςαλ θσηνγξακκεηξηθά, απφ ηελ
απηφκαηε θαη ρεηξνθίλεηε δηαδηθαζία ηξηγσληζκνχ φπσο θαη απηφ πνπ
πξνέθπςε κε ηε γεσδαηηηθή δηαδηθαζία ρξεζηκνπνηνχλ ην ίδην ζχζηεκα
αλαθνξάο. Σαπηφρξνλα έρνπλ ζηξαθεί θαηά ηελ ίδηα γσληά θαη ην ίδην
ζηαζεξφ ζεκείν σο πξνο ην επίπεδν ηεο φςεο.
Απνηέιεζκα απηνχ είλαη ε άκεζε ζχγθξηζε θαη ζπζρέηηζε ησλ
δηαγξακκάησλ κεηαμχ ηνπο. Ζ πξψηε ζχγθξηζε πξαγκαηνπνηήζεθε
νπηηθά φπσο παξνπζηάδεηαη ζην ζρήκα 4.9 θαη 4.10 φπνπ ηα
θσηνγξακκεηξηθά δηαγξάκκαηα έρνπλ εηζαρζεί σο ΄΄block΄΄ κε κσβ
ρξψκα θαη έρνπλ ηνπνζεηεζεί πίζσ απφ ην ζρέδην ηεο θιαζζηθήο
κεζφδνπ.
Έηζη, νη γεσκεηξηθέο κεηαβνιέο ησλ δηαγξακκάησλ σο πξνο απηφ ηεο
θιαζζηθήο κεζφδνπ αλαπαξηζηψληαη ζηηο κσβ πεξηνρέο ησλ ζρεδίσλ ηνπ
ζρήκαηνο 4.9. Αλ θαη ζηε ζπγθεθξηκέλε θιίκαθα απεηθφληζεο δελ είλαη
δπλαηφλ λα εληνπηζηνχλ ιεπηνκέξεηεο εχινγα αληηιακβάλεηαη θαλείο ηελ
παξεκβνιή ηνπ κσβ ρξψκαηνο ζην ζρέδην πνπ αθνξά ηελ απηφκαηε
δηαδηθαζία ηξηγσληζκνχ. Αληίζεηα ζην θάησ κέξνο ηνπ ζρήκαηνο πνπ
παξεκβάιιεηαη ην ζρέδην ηεο ρεηξνθίλεηεο δηαδηθαζίαο ηξηγσληζκνχ νη
κεηαβνιέο δηαθξίλνληαη ειάρηζηα έσο θαζφινπ.
πσο έρεη ήδε πξναλαθεξζεί ε αθξίβεηα ησλ ηαρπκεηξηθψλ ζεκείσλ πνπ
ππνινγίζηεθαλ κε νινθιεξσκέλν γεσδαηηηθφ είλαη ηεο ηάμεο ησλ ±2mm
γηα ηελ θάζε δηάζηαζε. Παξάιιεια πνιιέο ιεπηνκέξεηεο απφ ηα
γεσκεηξηθά ζηνηρεία ηεο φςεο ππνινγίζηεθαλ σο απνηέιεζκα ηνκήο
επζεηψλ ζην Autocad κε ηε βνήζεηα ησλ εληνιψλ extend θαη fillet,
απμάλνληαο έηζη ηελ νξζφηεηα ηνπο.
Ζ δηαδηθαζία απηή ζπλήζσο δελ είλαη δπλαηή θαηά ηελ επηινγή ζεκείσλ
απφ ην κνληέιν θαη νη ΄΄ζθνπεχζεηο΄΄ αθνξνχλ ζεκεία πνπ δελ έρνπλ
θακία ζπκκεηξηθφηεηα ή ραξαθηεξηζηηθή αθκή.
Γηα ηνπο ιφγνπο πνπ πεξηγξάθεθαλ θαη γηα ηελ πνζνηηθνπνίεζε ηεο
γεσκεηξηθήο κεηαβνιήο ησλ δηαγξακκάησλ κεηξηέηαη ε επθιείδεηα
απφζηαζε ζην επίπεδν ηεο φςεο απφ ηα ζεκεία ιεπηνκέξεηαο ηεο
γεσδαηηηθήο δηαδηθαζίαο πξνο ηα νκφινγα ζεκεία πνπ πξνζδηνξίζηεθαλ
κε ην εηθνλνζχζηεκα V10. ηε ζπλέρεηα ππνινγίδεηαη ε κέζε ηηκή ηεο
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γεσκεηξηθήο κεηαβνιήο αλάκεζα ζηηο παξαηεξήζεηο απφ ηηο δχν
δηαδηθαζίεο.
Δπηπιένλ εμεηάδεηαη ε κέζε ηηκή ηφζν ηεο θαηά x δηαθνξάο φζν θαη ηεο
θαηά y ζε απφιπηεο ηηκέο ζχκθσλα κε ηε ζρέζε (4.27) [ΑγαηδάΜπαινδήκνπ, 2009]. Αληίζηνηρα ππνινγίδεηαη ε γσλία δηεχζπλζεο ηεο
δηαθνξάο, αιιά θαη ζπλνιηθά ε κεηαβνιή γηα δηαθνξεηηθά κέξε ησλ
δηαγξακκάησλ.
̅̅̅̅

∑|

|

(4.27)

Ζ δηαδηθαζία απηή πξαγκαηνπνηείηαη θαη γηα ηα δχν ζρέδηα κε ηε βνήζεηα
ηνπ ζρεδηαζηηθνχ παθέηνπ ηνπ Autocad θαη ηεο εληνιήο κέηξεζεο
απνζηάζεσλ θαη ελφο ινγηζηηθνχ θχιινπ ηνπ πξνγξάκκαηνο Excel. Με
ηνλ ηξφπν απηφ πξνζδηνξίδεηαη ε κέζε ηηκή ηεο δηαθνξάο ζηηο κεηξήζεηο
ησλ γεσδαηηηθψλ ζπληεηαγκέλσλ απφ ηηο δχν δηαδηθαζίεο. Έηζη δίλεηαη
κηα θαιή εθηίκεζε ηεο αθξίβεηαο ησλ δεδνκέλσλ ηνπ ζπζηήκαηνο V10.
Γευμεηπική μεηαβολή διαγπάμμαηορ αςηόμαηος ηπιγυνιζμού:
Ζ κέζε ηηκή ηεο γεσκεηξηθήο κεηαβνιήο ̅̅̅̅ ηνπ δηαγξάκκαηνο πνπ
πξνέθπςε απφ ηελ επίιπζε ηνπ απηφκαηνπ ηξηγσληζκνχ ζε ζρέζε κε
απηφ ηεο θιαζζηθήο δηαδηθαζίαο ππνινγίζηεθε ζηα 25mm απφ 84
νκφινγα ζεκεία. Σν εχξνο ηηκψλ ηεο βξίζθεηαη κεηαμχ ηνπ θιεηζηνχ
δηαζηήκαηνο [2mm,103mm].
ην ηζηφγξακκα 4.1 παξνπζηάδεηαη ε θαηαλνκή ηεο κέζεο γεσκεηξηθήο
κεηαβνιήο ζε πνζνζηά (%) πνπ αληηζηνηρνχλ ζην πιήζνο ησλ ζεκείσλ
γηα θιάζεηο δηαζηεκάησλ ησλ 5mm. Γειαδή νη ηηκέο ηνπ άμνλα x
δείρλνπλ ην εχξνο ηνπ δηαζηήκαηνο ηεο θάζε θιάζεο.
Ζ κέζε ηηκή ηεο θαηά x κεηαβνιήο ππνινγίζηεθε ̅̅̅̅
εχξνο ηηκψλ ηεο λα βξίζθεηαη κεηαμχ ηνπ θιεηζηνχ
[-89mm,102mm]. Αληίζηνηρα ε κέζε ηηκή ηεο θαηά
ππνινγίζηεθε ζηα ̅̅̅̅̅=17mm κε ην εχξνο ηηκψλ ηεο
κεηαμχ ηνπ θιεηζηνχ δηαζηήκαηνο [-2mm,39mm].

16mm κε ην
δηαζηήκαηνο
y κεηαβνιήο
λα βξίζθεηαη

Σν γεγνλφο φηη ε κέζε πςνκεηξηθή δηαθνξά είλαη κεγαιχηεξε δελ είλαη
αλακελφκελν γηαηί νη νξηδνληηνγξαθηθέο ζπληεηαγκέλεο πνπ αληηζηνηρνχλ
ζηηο x γεσδαηηηθέο ζπληεηαγκέλεο ηνπ δηαγξάκκαηνο έρνπλ ζεσξεηηθά
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κεγαιχηεξε αβεβαηφηεηα. Βέβαηα ην εχξνο ηηκψλ ηεο θαηά y δηαθνξάο
επηβεβαηψλεη ηε ζέζε απηή αθνχ είλαη θαηά πνιχ κηθξφηεξν απφ απηφ
ηεο x δηαθνξάο.
Απφ απηέο ηηο δχν ηηκέο ζπκπεξαίλεηαη φηη ε μέγιζηη κλίμακα
εκηύπυζηρ ηνπ ζρεδίνπ είλαη απηή ησλ 1:100 δηφηη ν ζφξπβνο ησλ
κεηξήζεσλ θαιχπηεηαη απφ ηελ αβεβαηφηεηα ηεο θιίκαθαο.
25

20

n (%)

15

10

5

102-107

97-102

92-97

87-92

82-87

77-82

72-77

67-72

62-67

57-62

52-57

47-52

42-47

37-42

32-37

27-32

22-27

17-22

12-17

7-12

2-7

0

κλάςεισ ανά 5mm

Γηάγξακκα 4.1 Ηζηόγξακκα ηεο γεσκεηξηθήο κεηαβνιήο ηνπ δηαγξάκκαηνο
ηεο απηόκαηεο δηαδηθαζίαο ηξηγσληζκνύ.
ηα ηζηνγξάκκαηα 4.2 θαη 4.3 παξνπζηάδεηαη ε θαηαλνκή ηεο θαηά x θαη
ηεο θαηά y κέζεο κεηαβνιήο αληίζηνηρα, σο πξνο δηαζηήκαηα ησλ 5mm.
Απηφ πνπ αμίδεη λα ηνληζηεί είλαη φηη νη θαηά y δηαθνξέο ησλ νκφινγσλ
ζεκείσλ ήηαλ φιεο ζεηηθέο δηακνξθψλνληαο έηζη γσλίεο δηεχζπλζεο ζην
πξψην θαη ηέηαξην ηεηαξηεκφξην, δειαδή ην δηάγξακκα αλπςψλεηαη ζε
ζρέζε κε απηφ ηεο γεσδαηηηθήο δηαδηθαζίαο κε κία ηάζε πξνο ηα
αλαηνιηθά.
Απηφ νθείιεηαη ζηελ αδχλακε γεσκεηξία ηνπ δηθηχνπ ησλ ζηάζεσλ
ιήςεο. ην ηζηφγξακκα 4.4 παξνπζηάδεηαη ε θαηαλνκή ησλ γσληψλ
δηεχζπλζεο ησλ δηαθνξψλ ησλ νκφινγσλ ζεκείσλ ζην επίπεδν ηεο φςεο
σο πξνο ην αληίζηνηρν ηεηαξηεκφξην.
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+38 +43

+33 +38

+28 +33

+23 +28

+18 +23

+13 +18
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+3 +8

-2 +3

n (%)
-89 -84
-84 -79
-79 -74
-74 -69
-69 -64
-64 -59
-59 -54
-54 -49
-49 -44
-44 -39
-39 -34
-34 -29
-29 -24
-24 -19
-19 -14
-14 -9
-9 -4
-4 +1
+1 +6
+6 +11
+11 +16
+16 +21
+21 +26
+26 +31
+31 +36
+36 +41
+41 +46
+46 +51
+51 +56
+56 +61
+61 +66
+66 +71
+71 +76
+76 +81
+81 +86
+86 +91
+91 +96
+96 +101
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0

κλάςεισ ανά 5mm

Γηάγξακκα 4.2 Ηζηόγξακκα ηεο θαηά x κεηαβνιήο ηνπ δηαγξάκκαηνο ηεο
απηόκαηεο δηαδηθαζίαο ηξηγσληζκνύ.
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κλάςεισ ανά 5mm

Γηάγξακκα 4.3 Ηζηόγξακκα ηεο θαηά y κεηαβνιήο ηνπ δηαγξάκκαηνο ηεο
απηόκαηεο δηαδηθαζίαο ηξηγσληζκνύ.
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Γηάγξακκα 4.4 Ηζηόγξακκα ηεο γσλίαο δηεύζπλζεο ησλ δηαθνξώλ ησλ
νκόινγσλ ζεκείσλ ζην επίπεδν ηεο όςεο σο πξνο ην αληίζηνηρν
ηεηαξηεκόξην γηα ην δηάγξακκα ηεο απηόκαηεο δηαδηθαζίαο ηξηγσληζκνύ.
ηε ζπλέρεηα ην δηάγξακκα ρσξίζηεθε ζε ηξείο θαηαθφξπθνπο ηνκείο ηνλ
δπηηθφ, ηνλ θεληξηθφ θαη ηνλ αλαηνιηθφ κε πιάηνο ηεο ηάμεο ησλ δέθα
κέηξσλ. Ζ κέζε ηηκή ηεο κεηαβνιήο δηακνξθψζεθε γηα ην δςηικό ηνκέα
ζηα 29mm , γηα ηνλ κενηπικό ηνκέα ζηα 19mm θαη γηα ηνλ αναηολικό
ζηα 31mm.
Οη ηξεηο απηέο ηηκέο αθνινπζνχλ ηελ πνηφηεηα ηεο επίιπζεο ηνπ
θσηνηξηγσληζκνχ. Γειαδή νη ζηάζεηο 3 θαη 4 κε ηελ ηζρπξφηεξε
επίιπζε αληηζηνηρνχλ ζηνλ θεληξηθφ ηνκέα ελψ νη ζηάζεηο 5 θαη 6 κε
ηηο πην αδχλακεο επηιχζεηο αληηζηνηρνχλ ζηνλ αλαηνιηθφ ηνκέα.
Γεληθφηεξα ινηπφλ ην ζρέδην παξνπζηάδεη αδπλακία σο πξνο ηα άθξα ηνπ
φπσο αθξηβψο θαη ην θσηνγξακκεηξηθφ δίθηπν.
Απηφ θαίλεηαη θαη ζην ηζηφγξακκα 4.5 πνπ παξνπζηάδεη ηε κεηαβνιή
φισλ ησλ ζεκείσλ ελψ δηαηεξείηαη ε δηάηαμε δπηηθφο-θεληξηθφοαλαηνιηθφο ηνκέαο κε απνηέιεζκα ε γεσκεηξηθή κεηαβνιή ησλ ζεκείσλ
ζην θέληξν ηνπ λα παξνπζηάδνπλ κηθξφηεξεο ηηκέο.
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Γηάγξακκα 4.5 Ηζηόγξακκα ηεο γεσκεηξηθήο κεηαβνιήο ησλ νκόινγσλ
ζεκείσλ ηνπ δηαγξάκκαηνο ηεο απηόκαηεο δηαδηθαζίαο ηξηγσληζκνύ

Δπηπιένλ ην δηάγξακκα ρσξίζηεθε ζε δχν νξηδφληηνπο ηνκείο ηνλ επάνυ
κε κέζε κεηαβνιή 28mm θαη ηνλ κάηυ κε 18mm. Σα ζεκεία πνπ δελ
κπνξνχζαλ λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ απαιείθζεθαλ απφ ηνλ ππνινγηζκφ.
Απφ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπο ππνινγηζκνχο δελ ζπκπεξαίλεηαη θάηη επεηδή ην
κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ δείγκαηνο ηνπ θάησ κέξνπο απνηειείηαη θπξίσο
απφ ζεκεία ηνπ θεληξηθνχ θαηαθφξπθνπ ηνκέα.
Σέινο εμεηάζηεθε αλ ηα θσηνγξακκεηξηθά ζεκεία ηνπ δηαγξάκκαηνο πνπ
δελ είραλ επηζήκαλζε γηα αδχλακε επίιπζε παξνπζίαδαλ κηθξφηεξε
κέζε ηηκή γεσκεηξηθήο κεηαβνιήο. Σν γεγνλφο απηφ επηβεβαηψζεθε
θαζψο ε ηηκή ησλ 30 απηψλ ζεκείσλ δηακνξθψζεθε ζηα 24mm.
Γευμεηπική μεηαβολή διαγπάμμαηορ σειποκίνηηος ηπιγυνιζμού:
Ζ κέζε ηηκή ηεο γεσκεηξηθήο κεηαβνιήο ̅̅̅̅ ηνπ δηαγξάκκαηνο πνπ
πξνέθπςε απφ ηελ επίιπζε ηνπ ρεηξνθίλεηνπ ηξηγσληζκνχ ζε ζρέζε κε
απηφ ηεο γεσδαηηηθήο δηαδηθαζίαο ππνινγίζηεθε ζηα 13mm. Σν εχξνο
ηηκψλ ηεο βξίζθεηαη κεηαμχ ηνπ θιεηζηνχ δηαζηήκαηνο [2mm,43mm] γηα
ηα 86 νκφινγα ζεκεία ελψ ε θαηαλνκή ηεο παξνπζηάδεηαη ζην
ηζηφγξακκα 4.6.
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κλάςεισ ανά 5mm

Γηάγξακκα 4.6 Ηζηόγξακκα ηεο γεσκεηξηθήο κεηαβνιήο ηνπ δηαγξάκκαηνο
ηεο ρεηξνθίλεηεο δηαδηθαζίαο ηξηγσληζκνύ.

136

Ζ κείσζε ηεο κέζεο ηηκήο ηεο γεσκεηξηθήο κεηαβνιήο απνδεηθλχεη φηη ην
γεσκεηξηθφ παξάγσγν ηεο φςεο βειηηψζεθε απφ ηελ πχθλσζε ηνπ
δηθηχνπ ησλ ζηάζεσλ ιήςεο. Σν γεγνλφο απηφ επηβεβαηψλεη φηη ε
αθξίβεηα εμαξηάηαη απφ ηελ γεσκεηξία ηνπ δηθηχνπ παξά απφ ην βαζκφ
ειεπζεξίαο (rαπηνκ.=792 θαη rρεηξνθ.=138).
Ζ κέζε ηηκή ηεο θαηά x κεηαβνιήο ππνινγίζηεθε ζηα ̅̅̅̅ 9mm κε ην
εχξνο ηηκψλ ηεο λα βξίζθεηαη κεηαμχ ηνπ θιεηζηνχ δηαζηήκαηνο
[-33mm,35mm]. ην ηζηφγξακκα 4.7 παξνπζηάδεηαη ε θαηαλνκή ηεο ζε
θιάζεηο ησλ 5mm.
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Γηάγξακκα 4.7 Ηζηόγξακκα ηεο θαηά x κεηαβνιήο ηνπ δηαγξάκκαηνο ηεο
ρεηξνθίλεηεο δηαδηθαζίαο ηξηγσληζκνύ.
Αληίζηνηρα ε κέζε ηηκή ηεο θαηά y κεηαβνιήο πξνζδηνξίζηεθε ζηα
̅̅̅̅ 6mm απνδεηθλχνληαο φηη ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ βάζνπο πνπ
αληηζηνηρεί ζηηο x γεσδαηηηθέο ζπληεηαγκέλεο ηνπ δηαγξάκκαηνο έρεη
κεγαιχηεξε αβεβαηφηεηα ελψ απηφο ηνπ πςνκέηξνπ κηθξφηεξε. ε ζρέζε
κε απηέο ηηο δχν ηηκέο ζπκπεξαίλεηαη φηη ε μέγιζηη κλίμακα εκηύπυζηρ
ηνπ δηαγξάκκαηνο είλαη απηή ησλ 1:50.
Σν εχξνο ηηκψλ ηεο θαηά y κεηαβνιήο βξίζθεηαη κεηαμχ ηνπ θιεηζηνχ
δηαζηήκαηνο [-32mm,21mm]. ην ηζηφγξακκα 4.8 παξνπζηάδεηαη ε
θαηαλνκή ηεο θαηά y κεηαβνιήο ζε θιάζεηο δηαζηεκάησλ ησλ 5mm.
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Γηάγξακκα 4.8 Ηζηόγξακκα ηεο θαηά y κεηαβνιήο ηνπ δηαγξάκκαηνο ηεο
ρεηξνθίλεηεο δηαδηθαζίαο ηξηγσληζκνύ.
Σν ηζηφγξακκα 4.9 παξνπζηάδεη ηελ θαηαλνκή ηεο γσλίαο δηεχζπλζεο
ησλ δηαθνξψλ ησλ νκφινγσλ ζεκείσλ ζην επίπεδν ηεο φςεο σο πξνο ην
αληίζηνηρν ηεηαξηεκφξην ε νπνία δελ είλαη ζπζηεκαηηθή.
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Γηάγξακκα 4.9 Ηζηόγξακκα ηεο γσλίαο δηεύζπλζεο ησλ δηαθνξώλ ησλ
νκόινγσλ ζεκείσλ ζην επίπεδν ηεο όςεο σο πξνο ην αληίζηνηρν
ηεηαξηεκόξην γηα ην δηάγξακκα ηεο ρεηξνθίλεηεο δηαδηθαζίαο ηξηγσληζκνύ
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Έπεηηα ππνινγίζηεθε ε κέζε ηηκή ηεο κεηαβνιήο γηα ηνπο ηξεηο
θαηαθφξπθνπο ηνκείο ηνπ δηαγξάκκαηνο κε απηφ ηνπ δςηικού ηνκέα λα
δηακνξθψλεηαη ζηα 18mm, ηνπ κενηπικού ηνκέα ζηα 9mm θαη ηνπ
αναηολικού ζηα 13mm. πσο θαη πξνεγνπκέλσο ην δηάγξακκα
ηζρπξνπνηείηαη ζηνλ θεληξηθφ ηνκέα θαη απνδπλακψλεηαη ζηα άθξα ηνπ
φπσο ην δίθηπν ησλ ζηάζεσλ ιήςεο.
Απηφ παξαηεξείηαη θαη ζην ηζηφγξακκα 4.10 φπνπ ε δηάηαμε ησλ
ζεκείσλ δηαηεξείηαη σο πξνο ηνλ άμνλα x κε απνηέιεζκα νη ηηκέο ζην
θέληξν ηνπ λα είλαη κηθξφηεξεο
Αληίζηνηρα σο πξνο ηνπο θαηαθφξπθνπο ηνκείο ε γεσκεηξηθή κεηαβνιή
δηακνξθψζεθε γηα ηνλ κάηυ ηνκέα ζηα 12mm θαη γηα ην πάνυ ηνκέα
ζηα 11mm. Απφ ηα ζπγθεθξηκέλα απνηειέζκαηα δελ απνξξέεη θάπνηα
δηαπίζησζε θαζψο ε δηαθνξά ηνπο δελ είλαη ζεκαληηθή.
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Γηάγξακκα 4.10 Ηζηόγξακκα ηεο γεσκεηξηθήο κεηαβνιήο ησλ νκόινγσλ ζεκείσλ ηνπ
δηαγξάκκαηνο ηεο ρεηξνθίλεηεο δηαδηθαζίαο ηξηγσληζκνύ

4.2 Αποηύπυζη Μνημείος
Ο φξνο κλεκείν ρξεζηκνπνηνχηαλ θπξίσο γηα αξρηηεθηνληθά ή γιππηηθά
έξγα πνπ αλεγείξνληαλ γηα ηελ αλάκλεζε ελφο γεγνλφηνο ή ελφο
πξνζψπνπ. ήκεξα φ φξνο απηφο ρξεζηκνπνηείηαη ηφζν γηα ηα
νηθνδνκήκαηα φζν θαη γηα ηα έξγα ηέρλεο θαη ιφγνπ πνπ ζεσξνχληαη
αξηζηνπξγήκαηα θαη έρνπλ δηαζσζεί απφ ηελ αξραηφηεηα κέρξη ηψξα.
Σα κλεκεία, σο αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο
απνηεινχλ θιεξνδνηήκαηα ηζηνξηθήο κλήκεο ζε εζληθφ θαη παγθφζκην
επίπεδν. Ο θίλδπλνο ηεο θαηαζηξνθήο ή ηεο αιινίσζεο ηεο πνιηηηζηηθήο
θιεξνλνκηάο είηε απφ θπζηθά θαηλφκελα είηε απφ αλζξψπηλεο
παξεκβάζεηο (πφιεκνη, βαλδαιηζκνί) δεκηνπξγεί ηελ αλάγθε ηεο
πξνζηαζίαο ηεο [Γεσξγφπνπινο Α., 2014].
ζνλ αθνξά ηα πιηθά θαη αθίλεηα κλεκεία ε πξνζηαζία ηνπο
πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ νινθιεξσκέλε ηεθκεξίσζή ηνπο αλεμάξηεηα αλ
ν ηειηθφο ζηφρνο είλαη ε ζπληήξεζε, αλαθαηαζθεπή, αλαζηήισζε,
απνθαηάζηαζε, αλάδεημε, εμπγίαλζε ή αλαβίσζε ηνπο. Σν κέξνο πνπ
απαζρνιεί ηνλ ηνπνγξάθν κεραληθφ ζε απηήλ ηε δηαδηθαζία είλαη ε
απνηχπσζε θαη ε γεσκεηξηθή ηεθκεξίσζε ηνπ κλεκείνπ.
Ζ γεσκεηξηθή ηεθκεξίσζε κλεκείσλ αθνξά ζηε ζπιινγή, επεμεξγαζία,
απφδνζε θαη θαηαρψξηζε ζηνηρείσλ πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηε ζέζε, ην
ζρήκα θαη ην κέγεζνο ελφο κλεκείνπ ζην ρψξν ησλ ηξηψλ δηαζηάζεσλ γηα
κηα δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή θαηά ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. Σα παξάγσγα
ηεο ελ ιφγσ δηαδηθαζίαο αθνξνχλ ζε δηαγξάκκαηα θαηαθφξπθσλ θαη
νξηδφληησλ ηνκψλ, φςεσλ, αλαπηχγκαηα επηθαλεηψλ, ηξηδηάζηαηα
κνληέια, θσηνξεαιηζηηθά ζρέδηα, εηθνληζηηθά πξντφληα θ.α.
Ζ δεχηεξε εθαξκνγή πνπ επηρεηξήζεθε ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο
δηπισκαηηθήο εξγαζίαο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ νινθιεξσκέλνπ
εηθνλνζπζηήκαηνο ηξηδηάζηαηεο απεηθφληζεο V10 αθνξά ζηελ
απνηχπσζε κέξνπο ηνπ λανχ ηνπ Ζθαίζηνπ. Ο ζπγθεθξηκέλνο λαφο φπσο
παξνπζηάδεηαη ζηελ εηθφλα 4.6 βξίζθεηαη ζηνλ αξραηνινγηθφ ρψξν ηεο
Αξραίαο Αγνξάο ζηελ πεξηνρή ηνπ Θεζείνπ.
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Δηθόλα 4.6 Ο λαόο ηνπ Ζθαίζηνπ ζηελ Αξραία Αγνξά ηνπ Θεζείνπ,
νπηζζόδνκνο θαη λόηηα όςε.
Ο λαφο είλαη ρηηζκέλνο ζην ιφθν ηνπ Αγνξαίνπ Κνισλνχ κε είζνδν
(πξνλαφο) απφ ηελ αλαηνιή θαη δηεχζπλζε πξνο ηε δχζε. Δίλαη δσξηθνχ
ξπζκνχ, εμάζηπινο, πεξίπηεξνο, απφ πεληειηθφ κάξκαξν κε ηξηαδηθή
νξγάλσζε ηφζν νξηδνληηνγξαθηθά φζν θαη πςνκεηξηθά. Οηθνδνκήζεθε
θαηά ηελ Κιαζζηθή Διιεληθή πεξίνδν θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηα έηε 460420 π.Υ. πηζαλφηαηα απφ ηνλ αξρηηέθηνλα Ηθηίλν.
Ο λαφο θνζκείηαη απφ αξρηηεθηνληθά γιππηά ηδηαίηεξνπ θάιινπο ηφζν
ζηηο κεηψπεο ηεο δσθφξνπ ηεο εμσηεξηθήο πεξίζηαζεο φζν θαη ζηα
αεηψκαηα. Ζ ιατθή νλνκαζία ΄΄Θεζείν΄΄ ηνπ λανχ ηνπ Ζθαίζηνπ
πξνέξρεηαη απφ ηνλ γιππηφ δηάθνζκν ζηηο λφηηεο θαη βφξεηεο κεηψπεο
πνπ απεηθνλίδνπλ επεηζφδηα απφ ηηο πεξηπέηεηεο θαη ηνπο άζινπο ηνπ
Θεζέα.
Ζ γεσκεηξηθή ηεθκεξίσζε ηνπ ΄΄Θεζείνπ΄΄ πξαγκαηνπνηείηαη ηα
ηειεπηαία ρξφληα αλά ηκήκαηα απφ ηε ΑΣΜ, ζηα πιαίζηα ηνπ
καζήκαηνο ζέκαηνο ΄΄Απνηππψζεηο Μλεκείσλ΄΄ ηνπ 9νπ εμακήλνπ. Σα
γεσκεηξηθά παξάγσγα πνπ εμάγνληαη αθνξνχλ ζε ζπλδπαζκφ
γεσδαηηηθψλ θαη θσηνγξακκεηξηθψλ κεζνδνινγηψλ πςειήο αθξίβεηαο, κε
ζχγρξνλα γεσδαηηηθά φξγαλα, θσηνκεραλέο θαη ινγηζκηθά.
Ζ αξρηθή ηδέα ηεο εθαξκνγήο πεξηειάκβαλε ηελ απνηχπσζε ηεο
αλαηνιηθήο φςεο ηνπ λανχ θαη ηεο νξηδφληηαο ηνκήο ηνπ πξνλανχ
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ρξεζηκνπνηψληαο ην πθηζηάκελν πνιπγσλνκεηξηθφ δίθηπν. Σν ελ ιφγσ
ηκήκα έρεη απνηππσζεί θαη απνδνζεί απφ παιαηφηεξεο νκάδεο εξγαζίεο
θνηηεηψλ ηεο ΑΣΜ ηα έηε 2013 θαη 2014. Βέβαηα ηα ηειηθά κεηξεηηθά
δεδνκέλα πνπ εμήρζεζαλ κε ην εηθνλνζχζηεκα ηξηδηάζηαηεο απεηθφληζεο
V10 δελ επέηξεςαλ ηε ζχγθξηζε θαη ζπζρέηηζε ηνπ δηαγξάκκαηνο ηεο
νξηδφληηαο ηνκήο αιιά κφλν ελφο κέξνπο ηεο αλαηνιηθήο φςεο γηα
ιφγνπο πνπ ζα αλαιπζνχλ ζηε ζπλέρεηα.
4.2.1 ςνδςαζμόρ Γευδαιηικήρ και Φυηογπαμμεηπικήρ Μεθόδος
Σν δηάγξακκα ηεο αλαηνιηθήο φςεο, ζρήκα 4.12, ηνπ λανχ ηνπ Ζθαίζηνπ
είλαη ζε θιίκαθα 1:50 θαη απνηειείηαη απφ δχν κέξε. Σν πξψην κέξνο
αθνξά ζην δηαλπζκαηηθφ ζρέδην πνπ πεξηέρεη ηελ γξακκή ηνπ εδάθνπο
θαη ηελ πεξηβάιινπζα ηεο φςεο πνπ εκπεξηέρεη ηε βάζε, ηε ζηέςε θαη
ηελ εμσηεξηθή πιεπξά απφ ηηο αθξηαλέο θηνλνζηνηρίεο.
Σν δηαλπζκαηηθφ ζρέδην έρεη πξνθχςεη γεσδαηηηθά κε ηε ρξήζε
νινθιεξσκέλνπ γεσδαηηηθνχ ζηαζκνχ πνπ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα κεηξά
κήθε ρσξίο ηε ρξήζε αλαθιαζηήξα. Οη γεσδαηηηθέο ζπληεηαγκέλεο ησλ
ζεκείσλ ιεπηνκέξεηαο έρνπλ πξνζδηνξηζηεί απφ ηηο θνξπθέο ηνπ
πθηζηάκελνπ πνιπγσλνκεηξηθνχ δηθηχνπ κε αθξίβεηα ηεο ηάμεο ησλ
±6mm ζε θάζε δηάζηαζε.

Σρήκα 4.11 Υθηζηάκελν πνιπγσλνκεηξηθό δίθηπν.
Σν πνιπγσλνκεηξηθφ δίθηπν, φπσο απηφ παξνπζηάδεηαη ζην ζρήκα 4.11,
απνηειείηαη απφ θιεηζηέο νδεχζεηο ζε ηνπηθφ απζαίξεην ζχζηεκα
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αλαθνξάο. Οη κεηξήζεηο ηνπ δηθηχνπ έγηλαλ κε ηε κέζνδν ησλ ηξηψλ
ηξηπφδσλ ελψ ν πξνζαλαηνιηζκφο ηνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ
αζηξνλνκηθψλ παξαηεξήζεσλ. Οη ζπληεηαγκέλεο ησλ ζηάζεσλ αλαθνξάο
έρνπλ πξνζδηνξηζηεί κε αβεβαηφηεηα ηεο ηάμεο ησλ ±0.5mm.

Σρήκα 4.12 Τν επίπεδν ηεο αλαηνιηθήο όςεο ζε ζρέζε κε ηε θάηνςε ηνπ
λανύ.

Δηθόλα 4.7 Οξζνθσηνγξαθία αλαηνιηθήο όςεο ηνπ λανύ ηνπ Ζθαίζηνπ.
Ζ ηεθκεξίσζε ηεο αλαηνιηθήο φςεο απνηειείηαη απφ νξζνεηθφλα ε νπνία
απεηθνλίδεη ζε νξζή πξνβνιή ηνπο αλαβαζκνχο, ηηο θηνλνζηνηρίεο, ηνπο
θίνλεο, ηε δσθφξν θαη ην αέησκα φπσο παξνπζηάδεηαη ραξαθηεξηζηηθά
ζηελ εηθφλα 4.7. Ζ νξζνθσηνγξαθία δεκηνπξγήζεθε κέζσ ηνπ
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ινγηζκηθνχ Photoscan απφ δχν ισξίδεο εηθφλσλ κέζεο θιίκαθαο 1:200
κε 80% θαηά κήθνο επηθάιπςε θαη 60% θαηά πιάηνο.
Ζ δηαδηθαζία ηεο παξαγσγήο ηνπ εηθνληζηηθνχ πξντφληνο μεθηλάεη κε ηνλ
ζρεηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ησλ εηθφλσλ φπνπ ηα ζεκεία ζχλδεζεο
εμάγνληαη κέζσ απηφκαηεο ππθλήο ζπληαχηηζεο ζεκείσλ κε ηε κέζνδν
Structure from motion. Έηζη παξάγεηαη έλα ηξηδηάζηαην λέθνο ζεκείσλ
ην νπνίν απνθαζίζηαηαη ζε ζέζε, θιίκαθα θαη πξνζαλαηνιηζκφ κέζσ ηνπ
απφιπηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ απφ ηξία θσηνζηαζεξά ζεκεία, ε αθξίβεηα
ησλ νπνίσλ είλαη αληίζηνηρε ηεο ηαρπκεηξηάο (±6mm).
ηε ζπλέρεηα απφ ην ηξηδηάζηαην λέθνο ζεκείσλ δεκηνπξγείηαη ην
ςεθηαθφ κνληέιν επηθαλείαο ζε κνξθή αθαλφληζηνπ δηθηχνπ ηξηγψλνπ
(TIN) κε ην νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη ε νξζναλαγσγή. Σν κέγεζνο ηεο
εδαθνςεθίδαο/εηθνλνζηνηρείνπ θαζνξίδεηαη ζηα 5mm ελψ ε αθξίβεηα
κέηξεζεο σο πξνο θσηνζηαζεξά ζεκεία ειέγρνπ ππνινγίζηεθε ζηα
±7mm γηα θάζε δηεχζπλζε. Σν ηειηθφ δηάγξακκα κεηά απφ θαηάιιειε
επεμεξγαζία θαη δηνξζψζεηο έρεη ηελ κνξθή ηνπ ζρήκαηνο 4.13 ελψ
θαιχπηεη ηηο πξνυπνζέζεηο αθξίβεηαο γηα θιίκαθα εθηχπσζεο 1:50.

Σρήκα 4.13 Τειηθό δηάγξακκα αλαηνιηθήο όςεο.
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4.2.2 Ανηιμεηώπιζη με ηο ύζηημα V10
Οη ιήςεηο κε ην ζχζηεκα ηξηδηάζηαηεο απεηθφληζεο V10
πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ ηηο ζηάζεηο αλαθνξάο 1, 2, 5, 12 θαη 13
ηνπ πθηζηάκελνπ πνιπγσλνκεηξηθνχ δηθηχνπ αιιά θαη απφ ηηο ζηάζεηο
left θαη right νη νπνίεο κεηξήζεθαλ πνιηθά γηα ηελ πχθλσζε ηνπ δηθηχνπ
ησλ ζηάζεσλ ιήςεο. ην ζρήκα 4.14 παξνπζηάδεηαη ην δίθηπν ησλ
ζηάζεσλ ιήςεο κε κεξηθέο ραξαθηεξηζηηθέο απνζηάζεηο ζε κέηξα.
Απηφ πνπ αμίδεη λα ηνληζηεί είλαη πσο ε ζπλερηδφκελε βξνρφπησζε ζε
ζπλδπαζκφ κε ηνλ πεξηνξηζκέλν ρξφλν ησλ εξγαζηψλ πεδίνπ αιιά
θπξίσο ε έιιεηςε εκπεηξίαο δεκηνχξγεζαλ πξνβιήκαηα ηφζν ζηε
δηακφξθσζε ηνπ δηθηχνπ ησλ ζηάζεσλ ιήςεο, φζν θαη ζηελ πνηφηεηα
ησλ εηθφλσλ. Δπηπιένλ ε Αξραία Αγνξά είλαη έλαο ρψξνο κε κεγάιε
επηζθεςηκφηεηα νπφηε θαηά ηε ιήςε ησλ παλνξακηθψλ εηθφλσλ
παξεκβάιινληαη θηλεηά αληηθείκελα (επηζθέπηεο) ελψ ε ζήκαλζε ησλ
ζηάζεσλ ρξεηάδεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή κε κεδακηλή παξέκβαζε ζην
κλεκείν.

Σρήκα 4.14 Σηάζεηο ιήςεο κε ην ζύζηεκα ηνπ V10.
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Δπηπιένλ ν πεξηβάιινληαο ρψξνο ηνπ λανχ απνηειείηαη θπξίσο απφ
βιάζηεζε ελψ ηα αληηθείκελα κε ραξαθηεξηζηηθέο δνκέο θαη πθή είλαη
ηδηαίηεξα απνκαθξπζκέλα απφ ην ιφθν ηνπ Αγνξαίνπ Κνισλνχ
δεκηνπξγψληαο αδχλακεο γεσκεηξηθά ηνκέο γηα ηα ζεκεία ζχλδεζεο.
Αθφκε ε δηάηαμε ησλ θηνλνζηνηρηψλ πξνθαιεί απνθξχςεηο κεηαμχ ησλ
ζηάζεσλ πνπ βξίζθνληαη εληφο ηνπ πξνλανχ κε απηέο πνπ βξίζθνληαη ζην
εμσηεξηθφ ηνπ.
Σέινο φζνλ αθνξά ηηο ζηάζεηο left, right θαη 1 πνπ θσηνγξαθίδνπλ ην
κεγαιχηεξν κέξνο ηεο φςεο βξίζθνληαη ζε απφζηαζε 6m απφ ην
θαηαθφξπθν επίπεδφ ηεο. Γειαδή ελψ ν ιφγνο βάζεσλ ιήςεο πξνο
απφζηαζε αληηθεηκέλνπ είλαη απνδεθηφο ράλεηαη αξθεηή πιεξνθνξία ηνπ
πάλσ κέξνπο ηεο φςεο δειαδή ηεο δσθφξνπ θαη ηνπ αεηψκαηνο.
Δπίζεο ζεκεηψλεηαη φηη ε δηάηαμε ησλ ηξηψλ ζηάζεσλ είλαη ζπλεπζεηαθή.
Σν γεγνλφο απηφ ζα κπνξνχζε λα απνθεπρζεί κε δηαθνξεηηθή
δηακφξθσζε ηνπ δηθηχνπ ησλ ζηάζεσλ ιήςεο θαη κε ηε ιήςε
θεθιηκέλσλ παλνξακάησλ, αθνχ ην ζχζηεκα απνδέρεηαη ιήςεηο κε
απφθιηζε απφ ηελ θαηαθφξπθν έσο θαη 15ν κνηξψλ.
Ζ επίιπζε ηνπ ηξηγσληζκνχ ησλ παλνξακάησλ έγηλε αξρηθά κε ηε
απηφκαηε δηαδηθαζία γηα είδνο εγθαηάζηαζεο full orientation. Σα
απνηειέζκαηα ηεο επίιπζεο βέβαηα δελ ήηαλ ηθαλνπνηεηηθά γηα φινπο
ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξζεθαλ ζηηο ηξεηο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο.
Σα κφλα παλνξάκαηα πνπ ιχζεθαλ κε επηηπρία αθνξνχλ ζηηο ζηάζεηο 1
θαη right. Δπηπξφζζεηα επηρεηξήζεθε λα ιπζεί ν ηξηγσληζκφο ρεηξνθίλεηα
γηα δεχγε παλνξακάησλ πνπ φκσο θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε δελ ππήξμε
επηηπρία.

Δηθόλα 4.8 Μπάξεο βαζκνιόγεζεο ηνπ επίγεηνπ ηξηγσληζκνύ γηα ηελ
απνηύπσζε ηνπ λανύ ηνπ Ζθαίζηνπ από ην TBC.
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Ο ηξηγσληζκφο ζπλερίζηεθε κε 18 ρεηξνθίλεηα ζεκεία ζχλδεζεο απφ ηα
νπνία κφλν ηα ηξία έγηλαλ απνδεθηά απφ ηελ εθαξκνγή blunder detection
ηνπ TBC. Παξφια απηά ηα δχν παλνξάκαηα πνπ ιχζεθαλ παξνπζίαζαλ
εμαηξεηηθά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία φπσο θαίλεηαη απφ ηηο κπάξεο
βαζκνιφγεζεο ηεο αλαθνξάο ηνπ επίγεηνπ ηξηγσληζκνχ απφ ην TBC ηεο
εηθφλαο 4.8.
Σν a-posteriori ηππηθφ ζθάικα ηεο κνλάδαο βάξνπο δηακνξθψζεθε ζηα
0.29 εηθνλνζηνηρεία (0.4κm) ην νπνίν αληηζηνηρεί ζε ±1mm ζε
απφζηαζε 10m ελψ ε κέγηζηε απφθιηζε ησλ ππνινίπσλ ησλ κεηξήζεσλ
δηακνξθψζεθε ζηα 1.71 εηθνλνζηνηρεία δειαδή ζε ±6mm ζε απφζηαζε
10m. Σν γεγνλφο απηφ δηθαηνινγεί ηε βαζκνινγία 10/10 ζηελ κπάξα πνπ
αλαθέξεηαη ζηελ αθξίβεηα ησλ θσηνγξακκεηξηθψλ παξαηεξήζεσλ.
Σαπηφρξνλα ε επίιπζε δχν κφλν παλνξακάησλ απφ ηα ζπλνιηθά 7
δηακνξθψλεη ηε κεδεληθή βαζκνινγία ηεο πξψηεο θαη πέκπηεο κπάξαο
βαζκνιφγεζεο.
Σα δχν παλνξάκαηα ησλ ζηάζεσλ right θαη 1 ιχζεθαλ κε 71 ζεκεία
ζχλδεζεο κε ην αληίζηνηρν θσηνγξακκεηξηθφ δίθηπν λα δηακνξθψλεηαη
φπσο παξνπζηάδεηαη ζην ζρήκα 4.14. Σα ζπλνιηθά κεγέζε ηεο επίιπζεο
αθνξνχλ ζε 219 αγλψζηνπο θαη 290 εμηζψζεηο ζπλζήθεο. Οιφθιεξε ε
αλαθνξά ηνπ επίγεηνπ ηξηγσληζκνχ βξίζθεηαη ζην παξάξηεκα ηεο
παξνχζαο εξγαζίαο.

Σρήκα 4.15 Φσηνγξακκεηξηθό δίθηπν επίγεηνπ ηξηγσληζκνύ γηα ηελ
απνηύπσζε ηνπ λανύ ηνπ Ζθαίζηνπ κε ην ζύζηεκα V10.
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ηε ζπλέρεηα κεηξήζεθαλ 85 ζεκεία ιεπηνκέξεηαο ηεο αλαηνιηθήο φςεο
ηνπ λανχ ηνπ Ζθαίζηνπ παξαηεξήζεηο ζην TBC. Οη κεηξήζεηο
αθνξνχζαλ ζε ραξαθηεξηζηηθά ζεκεία ηεο ιηζνδνκήο ηεο θξεπίδαο θαη
ησλ αλαβαζκψλ φπσο θαη ζηηο ξαβδψζεηο ησλ ζθνλδχισλ ζηε βάζε ηεο
πξψηεο ζεηξάο ησλ θηφλσλ φπνπ απηέο ήηαλ νξαηέο. Αθφκε ηα ζεκεία κε
αδχλακεο επηιχζεηο απαιείθζεθαλ απφ ηηο κεηέπεηηα δηαδηθαζίεο
κεηψλνληαο ην δείγκα ησλ ζεκείσλ ζηα 67.
Οη γεσδαηηηθέο ζπληεηαγκέλεο ησλ ζεκείσλ πνπ ππνινγίζηεθαλ ζην TBC
ζηξάθεθαλ θαη κεηαζρεκαηίζηεθαλ ζχκθσλα κε ηηο ζρέζεηο 4.28, 4.29,
4.30 ζε πεξηβάιινλ Matlab, ν θψδηθαο ηνπ νπνίνπ πεξηιακβάλεηαη ζην
παξάξηεκα. Ζ ζηξνθή ησλ ζεκείσλ έγηλε θαηά γσλία θ=14g.3418-100g
ρσξίο κεηάζεζε ή ζηξνθή ζε ζρέζε κε θάπνην ζηαζεξφ ζεκείν ψζηε λα
ζπζρεηίδνληαη άκεζα κε ην ππάξρνλ δηάγξακκα ρξεζηκνπνηψληαο ην ίδην
ζχζηεκα αλαθνξάο [Παληαδήο Γ., 2005].
( )

( )

(4.28)

( )

( )

(4.29)
(4.30)

Έπεηηα ηα ζεκεία εηζήρζεζαλ σο block ζην δηάγξακκα ηεο αλαηνιηθήο
φςεο φπσο απηφ έρεη πξνθχςεη απφ ην ζπλδπαζκφ ηεο γεσδαηηηθήο θαη
θσηνγξακκεηξηθήο κεζνδνινγίαο ζην πεξηβάιινλ ηνπ Autocad. Ζ
επίζεζε ησλ 67 ζεκείσλ ζην δηάγξακκα παξνπζηάδεηαη ραξαθηεξηζηηθά
ζην απφζπαζκα ηνπ ζρήκαηνο. 4.16.
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Σρήκα 4.16 Σεκεία ιεπηνκέξεηαο ηεο αλαηνιηθήο όςεο ηνπ λανύ ηνπ Ζθαίζηνπ
από ην TBC κε ην ζύζηεκα V10 ζε ζρέζε κε ην ππάξρνλ δηάγξακκα.

4.2.3 ύγκπιζη Αποηελεζμάηυν
Γηα ηε ζχγθξηζε ησλ γεσδαηηηθψλ ζπληεηαγκέλσλ ησλ ζεκείσλ πνπ
ππνινγίζηεθαλ θσηνγξακκεηξηθά κε ην V10 κε ηα νκφινγα ηνπο ζηελ
νξζνθσηνγξαθία ρξεζηκνπνηήζεθε ην ινγηζκηθφ Autocad θαη έλα
ινγηζηηθφ θχιιν ηνπ Excel. Απφ ηα ζεκεία ηεο νξζνθσηνγξαθίαο
κεηξήζεθε ε ζπλνιηθή γεσκεηξηθή κεηαβνιή ζην επίπεδν ηεο φςεο σο
επθιείδεηα απφζηαζε φπσο θαη μερσξηζηά νη δηαθνξέο σο πξνο ηνπο δχν
άμνλεο x θαη y.
Σφζν γηα ηε κεηαβνιή ησλ ζεκείσλ φζν θαη γηα ηηο δηαθνξέο ηνπο θαηά
ηνπο δχν άμνλεο ππνινγίζηεθε ε κέζε ηηκή ηνπο σο πξνο ηηο απφιπηεο
ηηκέο ζχκθσλα κε ηε ζρέζε 4.31 [Αγαηδά-Μπαινδήκνπ, 2009]. Σν
δείγκα ησλ ζεκείσλ δε ρσξίζηεθε σο πξνο ηε ζέζε ηνπο ζην δηάγξακκα
φπσο έγηλε ζηελ πξψηε εθαξκνγή ηεο φςεο ηνπ θηηξίνπ Λακπαδαξίνπ
θαζψο πξνέθπςαλ απφ δχν κφλν ζηάζεηο ιήςεο θαη σο εθ ηνχηνπ ζα
ήηαλ άλεπ λνήκαηνο.
̅̅̅̅

∑|

|

(4.31)

Ζ κέζε ηηκή ηεο κεηαβνιήο ησλ 67 νκφινγσλ ζεκείσλ απφ ηηο δχν
κεζνδνινγίεο ππνινγίζηεθε ζηα ̅̅̅̅ 11mm κε ην εχξνο ηηκψλ ηεο λα
βξίζθεηαη κεηαμχ ηνπ θιεηζηνχ δηαζηήκαηνο [2mm,29mm]. ην
ηζηφγξακκα 4.11 παξνπζηάδεηαη ε θαηαλνκή ηεο γεσκεηξηθήο κεηαβνιήο
αλά δηαζηήκαηα 5mm.
Αληίζηνηρα ε κέζε ηηκή θαηά x κεηαβνιήο πξνζδηνξίζηεθε ζηα
̅̅̅̅ 8mm κε ην εχξνο ηηκψλ ηεο λα βξίζθεηαη κεηαμχ ηνπ θιεηζηνχ
δηαζηήκαηνο [-17mm,17mm]. ην ηζηφγξακκα 4.12 παξνπζηάδεηαη ε
θαηαλνκή ηεο γεσκεηξηθήο κεηαβνιήο αλά δηαζηήκαηα 5mm.
Ζ κέζε ηηκή ηεο θαηά y κεηαβνιήο ππνινγίζηεθε ζηα ̅̅̅̅ 6mm κε ην
εχξνο ηηκψλ ηεο λα βξίζθεηαη κεηαμχ ηνπ θιεηζηνχ δηαζηήκαηνο
[-28mm,14mm]. Γειαδή πςνκεηξηθά νη δηαθνξέο παξνπζηάδνπλ
κηθξφηεξεο ηηκέο φπσο ήηαλ αλακελφκελν. ην ηζηφγξακκα 4.13
παξνπζηάδεηαη ε θαηαλνκή ηεο γεσκεηξηθήο κεηαβνιήο αλά δηαζηήκαηα
5mm
Καηά ηνλ έιεγρν ηεο αθξίβεηαο ηεο νξζνεηθφλαο κε κεηξήζεηο σο πξνο
θσηνζηαζεξά ζεκεία ειέγρνπ απνηεινχκελα απφ ηερλεηνχο ζηφρνπο
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είραλ πξνζδηνξηζηεί δηαθνξέο ηεο ηάμεο ησλ ±7mm γηα θάζε δηεχζπλζε.
Σαπηφρξνλα ε αθξίβεηα πξνζδηνξηζκνχ ησλ γεσδαηηηθψλ ζπληεηαγκέλσλ
ησλ θσηνζηαζεξψλ ήηαλ ηεο ηάμεο ησλ ±6mm ελψ ην κέγεζνο ηεο
εηθνλνςεθίδαο ηεο νξζνεηθφλαο είλαη θαζνξηζκέλν ζηα 5mm.
45
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25
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27-32

22-27

17-22

12-17

7-12

2-7

0

κλάςεισ ανά 5mm

Γηάγξακκα 4.11 Ηζηόγξακκα ηεο γεσκεηξηθήο κεηαβνιήο ησλ ζεκείσλ ηεο
αλαηνιηθήο όςεο ηνπ Θεζείνπ.
35
30

n (%)

25
20
15
10
5

+13 +18

+8 +13

+3 +8

-2 +3

-7 -2

-12 -7

-17 -12

0

κλάςεισ ανά 5mm

Γηάγξακκα 4.12 Ηζηόγξακκα ηεο θαηά x κεηαβνιήο ησλ ζεκείσλ ηεο
αλαηνιηθήο όςεο ηνπ Θεζείνπ.
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35
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n (%)

25
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5

+12 +17

+7 +12

+2 +7

-3 +2

-8 -3

-13 -8

-18 -13

-23 -18

-28 -23

0

κλάςεισ ανά 5mm

Γηάγξακκα 4.13 Ηζηόγξακκα ηεο θαηά y κεηαβνιήο ησλ ζεκείσλ ηεο
αλαηνιηθήο όςεο ηνπ Θεζείνπ.
Απφ ηα παξαπάλσ ζπκπεξαίλεηαη φηη ε αβεβαηφηεηα πξνζδηνξηζκνχ ησλ
γεσδαηηηθψλ ζπληεηαγκέλσλ ησλ ζεκείσλ ιεπηνκέξεηαο πνπ πξνέθπςαλ
κε ην ζχζηεκα ηνπ V10 πιεξνχλ ηα φξηα ηεο αθξίβεηαο γηα κέγηζηε
θιίκαθα εθηχπσζεο 1:50 πιεξνχληαη.
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τεταρτθμόριο γωνίασ διεφκυνςθσ

Γηάγξακκα 4.14 Ηζηόγξακκα ηεο γσλίαο δηεύζπλζεο ησλ δηαθνξώλ ησλ
νκόινγσλ ζεκείσλ σο πξνο ην αληίζηνηρν ηεηαξηεκόξην.
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ην ηζηφγξακκα 4.15 παξνπζηάδεηαη ε θαηαλνκή ηεο γσλίαο δηεχζπλζεο
ησλ δηαθνξψλ ησλ νκφινγσλ ζεκείσλ σο πξνο ην επίπεδν ηεο φςεο ζε
ζρέζε κε ην αληίζηνηρν ηεηαξηεκφξην. Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ
ιακβάλεηαη απφ ην 2ν ηεηαξηεκφξην αιιά ε κεηαβνιή δελ παξνπζηάδεη
ζπζηεκαηηθή δηεχζπλζε.
Σν γεγνλφο απηφ νθείιεηαη ζηελ αδχλακε γεσκεηξία ηνπ δηθηχνπ ησλ
ζηάζεσλ ιήςεο πνπ απνηειείηαη απφ 2 κφλν ζηάζεηο αλαθνξάο.
ην ηζηφγξακκα 4.15 πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεηαη ζπλνιηθά ε
κεηαβνιή αλάκεζα ζηηο δχν δηαδηθαζίεο θαη γηα ηα 67 νκφινγα ζεκεία.
ε απηφ πεξηιακβάλεηαη ηφζν ε κεηαβνιή ds φζν θαη νη ζπληζηψζεο ηεο
dx, dy θαηά ηνπο δχν άμνλεο.
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Γηάγξακκα 4.15 Ηζηόγξακκα ηεο γεσκεηξηθήο κεηαβνιήο ησλ νκόινγσλ
ζεκείσλ ηνπ δηαγξάκκαηνο ηεο αλαηνιηθήο όςεο ηνπ Θεζείνπ.

4.3 Αποηύπυζη Γεξαμενήρ Αποθήκεςζηρ Καςζίμυν
Οη ζπλεζέζηεξεο ππέξγεηεο δεμακελέο απνζήθεπζεο θαπζίκσλ αλάινγα
κε ηε ρξήζε ηνπο θαη ηα πξντφληα πνπ θηινμελνχλ δηαθξίλνληαη ζε
ζθαηξηθέο (αέξηα πξντφληα) θαη ζε θπιηλδξηθέο θαηαθφξπθεο ή νξηδφληηεο
(πγξά πξντφληα), φπσο παξνπζηάδεηαη ραξαθηεξηζηηθά ζηελ εηθφλα 4.9.
Οη πεξηζζφηεξν δηαδεδνκέλεο αιιά θαη κεγαιχηεξεο ζε φγθν είλαη νη
θαηαθφξπθεο θπιηλδξηθέο δεμακελέο πνπ δηαθξίλνληαη αληίζηνηρα ζε
ζηαζεξήο θαη πισηήο νξνθήο.

Δηθόλα 4.9 Καηεγνξίεο δεμακελώλ από αξηζηεξά: ζθαηξηθή, θαηαθόξπθε
θπιηλδξηθή, νξηδόληηα θπιηλδξηθή.
Σφζν νη ίδηεο νη θαηαζθεπέο ησλ δεμακελψλ φζν θαη ε αγνξαπσιεζία
ησλ πεηξνρεκηθψλ πξντφλησλ έρνπλ ηδηαίηεξα κεγάιν θφζηνο.
Παξάιιεια ε ζηξαηεγηθή ζεκαζία ηεο παξαγσγήο θαη απνζήθεπζεο
θαπζίκσλ φπσο θαη νη απζηεξνί πεξηβαιινληηθνί φξνη πνπ απαηηνχληαη
ζε απηνχ ηνπ είδνπο ηηο εγθαηαζηάζεηο θαζηζηνχλ ηελ επηζεψξεζε, ηελ
πξφιεςε θαη ηε ζπληήξεζε απαξαίηεηε σο πξνο ηηο πεξηβαιινληηθέο
επηπηψζεηο θαη απνδνηηθφηεξε νηθνλνκηθά ζε ζρέζε κε ηελ
αληηθαηάζηαζε.
Ο ζπλήζεο θχθινο δσήο κηαο δεμακελήο απαηηεί εθηφο απξνφπηνπ ηελ
επέκβαζε ζηελ θαηαζθεπή ζε βάζνο ρξφλνπ δεθαεηίαο θαη ηελ
επηζεψξεζε ηεο (καθξνζθνπηθφο έιεγρνο) ζε κηθξφηεξα δηαζηήκαηα ηεο
ηάμεο ησλ 5 ρξφλσλ [API 653]. Σα ρξνληθά απηά δηαζηήκαηα κεηψλνληαη
φηαλ απμάλεηαη ν πεξηβαιινληηθφο θίλδπλνο ή αληίζηνηρα ν ξπζκφο
δηάβξσζεο ησλ ειαζκάησλ ζην θέιπθνο ηεο δεμακελήο ιφγσ ηνπ
πξντφληνο. Οη πξνδηαγξαθέο ησλ ελ ιφγσ εξγαζηψλ πεξηγξάθνληαη απφ
ηερληθά θείκελα δηεζλψλ νξγαληζκψλ θαη ηλζηηηνχησλ φπσο νη:
International Standards Organization (ISO), American Petroleum Institute
(API), Steel Tank Institute (STI) θαη απφ ηηο αληίζηνηρεο θξαηηθέο
λνκνζεζίεο θαη ππεξεζίεο.
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Οη θπξηφηεξεο εθαξκνγέο ζε θαηαθφξπθεο δεμακελέο ζηηο νπνίεο ν
αγξνλφκνο ηνπνγξάθνο κεραληθφο έρεη πξσηαγσληζηηθφ ξφιν αθνξνχλ
ζε:






Δπηζεσξήζεηο
Πξνγξάκκαηα ηξνπνπνίεζεο ηνπ ζρεδηαζκνχ
Παξαθνινχζεζε κεηαθηλήζεσλ θαη παξακνξθψζεσλ
Αλάιπζε ηεο ζπγθξάηεζεο ησλ αλαρσκάησλ
Σεθκεξίσζε ηνπ φγθνπ ηεο δεμακελήο

Ζ επηζεψξεζε ηεο δεμακελήο γίλεηαη θπξίσο νπηηθά γηα ηε δηαπίζησζε
δηαξξνψλ, ξεγκαηψζεσλ ηνπ ρξψκαηνο θαη ησλ ειαζκάησλ ηνπ
θειχθνπο, δηάβξσζεο ησλ ειαζκάησλ κε αληίζηνηρεο ππεξερεηηθέο
(ultrasonic) κεηξήζεηο ηνπ πάρνπο ηνπο θ.α.
Σα πξνγξάκκαηα ηξνπνπνίεζεο ηνπ ζρεδηαζκνχ είλαη νπζηαζηηθά κέξνο
ηεο δηαρείξηζεο ηνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ηεο εγθαηάζηαζεο (asset
management) ε νπνία ζπληειείηαη απφ κεζφδνπο εληνπηζκνχ ζέζεο θαη
ηε ζχληαμε γεσκεηξηθψλ παξαγψγσλ φπσο ηνπνγξαθηθά δηαγξάκκαηα,
ηξηδηάζηαηα κνληέια θ.η.ι.
Οη δεμακελέο δχλαηαη λα θηάλνπλ ηα 30m ζε χςνο θαη ηα 100m ζε
δηάκεηξν, πξνθαιψληαο κφληκε θφξηηζε ηνπ εδάθνπο θαη ηνπ ππεδάθνπο
θαη ηνπ θέξνληα νξγαληζκνχ ηεο θαηαζθεπήο απφ κεγάια εληαηηθά
κεγέζε, ε νπνία κεηαθξάδεηαη απφ νιηθέο θαη δηαθνξηθέο θαζηδήζεηο θαη
ην ζρεκαηηζκφ θνηισκάησλ ζην δάπεδν θαη ην θέιπθνο ηεο δεμακελήο.
Ηδηαίηεξα αλ αλαινγηζηεί θαλείο φηη νη εγθαηαζηάζεηο δηπιηζηεξίσλ
βξίζθνληαη ζε κηθξή απφζηαζε απφ ηνλ αηγηαιφ κε απνηέιεζκα νη ηηκέο
ηνπ πδξνθφξνπ νξίδνληα λα ιακβάλνπλ κέρξη θαη αξλεηηθέο ηηκέο
ζηάζκεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο.
Ζ παξαθνινχζεζε ησλ κεηαθηλήζεσλ θαη ησλ παξακνξθψζεσλ ηεο
δεμακελήο αθνξνχλ ζε γεσδαηηηθέο κεηξήζεηο ζε δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο
πεξηφδνπο. Αθφκε ζπληάζζνληαη δηαγξάκκαηα θαηαθφξπθσλ ηνκψλ ζε
ζηαζεξά γσληαθά δηαζηήκαηα, γηα ηνλ έιεγρν ηεο θαηαθνξπθφηεηαο
φπσο παξνπζηάδεηαη ζην ζρήκα 4.17 θαη δηαγξάκκαηα νξηδφληησλ ηνκψλ
ζε ζηαζεξά χςε γηα ηνλ έιεγρν ηεο θπθιηθφηεηαο ηεο δεμακελήο.
Δπηπιένλ εμεηάδεηαη ε επηπεδφηεηα ή αληίζηνηρα ε θσληθφηεηα ηνπ
δαπέδνπ.
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Σρήκα 4.17 Καηαθόξπθεο θαη νξηδόληηεο ηνκέο γηα ηελ παξαθνινύζεζε
παξακνξθώζεσλ ζε θαηαθόξπθε θπιηλδξηθή δεμακελή. [API 653]
Ζ αλάιπζε ηεο ζπγθξάηεζεο ησλ αλαρσκάησλ αλαθέξεηαη νπζηαζηηθά
ζηνλ φγθν ηνπ πξντφληνο πνπ είλαη ηθαλή λα ζπγθξαηήζεη ε ηάθξνο θαη
ηα ηερλεηά πξαλή πνπ πεξηβάιινπλ ηε δεμακελή ζε ελδερφκελν
εθηεηακέλεο δηαξξνήο. Ζ ζπγθεθξηκέλε εξγαζία αληηκεησπίδεηαη απφ ηηο
ζπλήζεηο ηνπνγξαθηθέο κεζνδνινγίεο.
Ζ ηεθκεξίσζε ηεο δεμακελήο (tank calibration) είλαη κηα ζχλζεηε
κεηξνινγηθή δηαδηθαζία πςειήο αθξίβεηαο πνπ απνζθνπεί ζηε ζχληαμε
ηνπ νγθνκεηξηθνχ πίλαθα o νπνίνο θαηαγξάθεη ηνλ φγθν ηεο δεμακελήο
αλά ρηιηνζηφ ηεο ζηάζκεο πιήξσζεο. Οη απνδεθηέο πξνδηαγξαθέο ησλ
κεζνδνινγηψλ θαη ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ εμνπιηζκνχ πεξηγξάθνληαη
απφ ηα παξαθάησ ηερληθά θείκελα:
 Upright cylindrical tanks calibration: Manual strapping. (API
2550)
 Calibration of vertical cylindrical tanks: Strapping method (ISO
7507-1)
 Calibration of vertical cylindrical tanks: Optical-reference-line
method (ISO 7507-2)
 Calibration of vertical cylindrical tanks: Optical triangulation
method. (ISO 7507-3)
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 Calibration of vertical cylindrical tanks: Internal electro-optical
distance ranging method. (ISO 7507-4)
 Calibration of vertical cylindrical tanks: External electro-optical
distance-ranging method. (ISO 7507-5)
 Recommendations for monitoring, checking and verification of
tank calibration and capacity table. (ISO 7507-6)
 International Organization of Legal Metrology: OIML R 71
 Physikalisch-Technischen Bundesanstalt: PTB A-4.2
Οη κεζνδνινγίεο πνπ είλαη απνδεθηέο απφ ηηο ειιεληθέο αξρέο (ΦΔΚ Β'
2406/26-09-2013) είλαη νη θαηά ISO θαη API θαη πξαγκαηνπνηνχληαη είηε
κε ηε ρξήζε κεηξνηαηλίαο (strapping) είηε κε ζενδφιηρν (optical) είηε κε
ηε ρξήζε νινθιεξσκέλνπ γεσδαηηηθνχ ζηαζκνχ πνπ έρεη ηε δπλαηφηεηα
λα κεηξά κήθε ρσξίο αλαθιαζηήξα (distance ranging). Ζ γσληαθή
αθξίβεηα κέηξεζεο ησλ νξγάλσλ νξίδεηαη ζηα ±2cc≈0.5΄΄, ελψ ε
αβεβαηφηεηα πξνζδηνξηζκνχ ησλ κεθψλ νξίδεηαη ζηα ±1mm. ιεο νη
κεζνδνινγίεο απνζθνπνχλ ζηελ εμεχξεζε ηεο βέιηηζηεο αθηίλαο κε
κεζφδνπο ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ αλά ζεηξά ειαζκάησλ κε ηειηθφ ζηφρν
ν ζπλνιηθφο φγθνο λα ππνινγίδεηαη κε αθξίβεηα ±5‰.
περιφζρεια

ςφάλμα
περιμζτρου

ςφάλμα
ακτίνασ

±2mm
±0.8mm
25-50m
±4mm
±1.6mm
50-100m
±5mm
±2mm
100-200m
±6mm
±2.4mm
200m+
±8mm
±3.2mm
Πίλαθαο 4.6 Αβεβαηόηεηεο πξνζδηνξηζκνύ ηεο πεξηκέηξνπ θαη ηεο αθηίλαο
ζε ζρέζε κε ην κήθνο ηεο πεξηθέξεηαο ηεο δεμακελήο. [ISO 7507]
0-25m

Οη κεηξήζεηο πξαγκαηνπνηνχληαη είηε εζσηεξηθά κε ηε δεμακελή άδεηα
είηε εμσηεξηθά κε ηε δεμακελή ζε ιεηηνπξγία. Παξάιιεια
πξαγκαηνπνηνχληαη δηνξζψζεηο γηα ηελ αθηηληθή δηαζηνιή ησλ
ειαζκάησλ απφ ηελ πδξνζηαηηθή πίεζε ζε ζρέζε κε ην χςνο πιήξσζεο,
ην εηδηθφ βάξνο ηνπ ξεπζηνχ θαη ηε ζεξκνθξαζία, ην λεθξφ φγθν απφ
αλζξσπνζπξίδεο θαη ζσιελψζεηο θαη ηνλ φγθν πνπ βξίζθεηαη θάησ απφ
ηελ πιάθα αλαθνξάο (dip plate).
Ζ ηξίηε εθαξκνγή πνπ επηιέρζεθε ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο
δηπισκαηηθήο εξγαζίαο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ νινθιεξσκέλνπ
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εηθνλνζπζηήκαηνο ηξηδηάζηαηεο απεηθφληζεο V10 αθνξά ζηελ
απνηχπσζε θαηαθφξπθεο θπιηλδξηθήο δεμακελήο απνζήθεπζεο
θαπζίκσλ. Ζ ζχγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε ζρέζε
κε δεδνκέλα ζάξσζεο (light scanning) ηνπ ρσξνεηθνλνγεσδαηηηθνχ
ζηαζκνχ Trimble VX.
Ζ δεμακελή πνπ επηιέρζεθε είλαη ε P-8736 ε νπνία βξίζθεηαη ζηηο
βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο ησλ δηπιηζηεξίσλ Αζπξνπχξγνπ.
Απνηειείηαη απφ 7 ζεηξέο ραιχβδηλσλ ειαζκάησλ βακκέλεο κε
αληηδηαβξσηηθφ ρξψκα. Ζ νλνκαζηηθή αθηίλα ηεο δεμακελήο είλαη 11.5m
κε χςνο 13.38m θαη αλψηαην χςνο πιήξσζεο απφ ηελ πηλαθίδα
αλαθνξάο ζηα 11.4m.

Δηθόλα 4.10 Γεμακελή P-8736 ζηηο βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο ησλ
δηπιηζηεξίσλ Αζπξνπύξγνπ.
Ζ δεμακελή βξηζθφηαλ ζε θαιή θαηάζηαζε ρσξίο δηαξξνέο, δηαβξψζεηο ή
ξεγκαηψζεηο ηνπ ρξψκαηνο θαη ησλ ειαζκάησλ. Ο πεξηβάιινληαο ρψξνο
ήηαλ απνςηισκέλνο, ρσξίο ιηκλάδνληα λεξά ή ππνιείκκαηα
πεηξειαηνεηδψλ ελψ ππήξρε αξθεηφο ειεχζεξνο ρψξνο ρσξίο εκπφδηα γηα
ηελ αλάπηπμε ησλ δηθηχσλ ησλ ζηάζεσλ αλαθνξάο θαη γηα ηα δχν
ζελάξηα ηεο απνηχπσζεο.
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Οη εγθαηαζηάζεηο δηπιηζηεξίσλ απνηεινχλ έλα ηδηαίηεξα επηβαξεκέλν
θαη επηθίλδπλν πεξηβάιινλ νπφηε γηα ηελ δηεμαγσγή ηνπ ελ ιφγσ
πεηξάκαηνο εθδφζεθε ζρεηηθή άδεηα ςπρξήο εξγαζίαο απφ ηνπο
ππεχζπλνπο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ελψ δφζεθε βξαδχθαπζηε ζηνιή
εξγαζίαο, θξάλνο, γπαιηά, άξβπια αζθαιείαο θαη γάληηα. Παξάιιεια
εγθξίζεθε φηη ν ρξεζηκνπνηνχκελνο εμνπιηζκφο δελ απνηειεί πεγή
ζεξκφηεηαο θαη άξα δελ ππήξρε ελδερφκελν αλάθιεμεο ελψ ήηαλε
απαξαίηεηε ε παξαθνινχζεζε εηδηθνχ ζεκηλαξίνπ ππξαζθάιεηαο
επηπέδνπ ππεπζχλνπ ζπλεξγείνπ κε ηηο αληίζηνηρεο εμεηάζεηο νη νπνίεο
δηεμήρζεζαλ κε επηηπρία.
Οη κεηξήζεηο θαη κε ηα δχν ζπζηήκαηα πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε δχν
εκέξεο εμσηεξηθά ηεο δεμακελήο κε ειηνθάλεηα θαη ζεξκνθξαζία ζηνπο
25ν C. Ζ δεμακελή θαη ηηο δχν εκέξεο είρε ζηαζεξή ζηάζκε ζηα 8m κε
εηδηθφ βάξνο ξεπζηνχ ζηα 0.8 kg/lt. Χο εθ ηνχηνπ νη γεσκεηξηθέο
κεηαβνιέο ιφγσ ηηο πδξνζηαηηθήο πίεζεο ζεσξνχληαη ζηαζεξέο θαη
ακνηβαίεο σο πξνο ηηο δχν δηαδηθαζίεο θαη δελ ζπλππνινγίδνληαη ζηα
απνηειέζκαηα.
ηφρνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο εθαξκνγήο απνηειεί ν ππνινγηζκφο ησλ
εμσηεξηθψλ αθηίλσλ ηεο δεμακελήο ζε δηαθνξεηηθά χςε γεγνλφο πνπ
απνηειεί αληηθείκελν ηφζν ζε κειέηεο παξακνξθψζεσλ φζν θαη ζε
νγθνκεηξήζεηο φπσο έρεη πξναλαθεξζεί. Παξάιιεια εμεηάδεηαη ε
αληαπφθξηζε ηνπ εηθνλνζπζηήκαηνο V10 ζε κηα πεξηζζφηεξν απαηηεηηθή
εξγαζία πνπ εκπίπηεη ζηνλ επηζηεκνληθφ ρψξν ηεο ηερληθήο γεσδαηζίαο.
Ζ δεμακελή έρεη πεξίκεηξν ηεο ηάμεο 72.2m θαη ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα
4.6 ην απνδεθηφ ζθάικα ππνινγηζκνχ ηεο αθηίλαο γηα ηε δηαθξίβσζε ηεο
δεμακελήο θαηά ISO 7507 είλαη ηεο ηάμεο ησλ ±2mm. Απηφ πνπ
ρξεηάδεηαη λα επηζεκαλζεί είλαη πσο θακία απφ ηηο κεζνδνινγίεο πνπ
αθνινπζήζεθε δελ είλαη εγθεθξηκέλε απφ ηνπο δηεζλείο νξγαληζκνχο γηα
εξγαζίεο νγθνκεηξήζεσλ.
Βέβαηα ην εζληθφ κεηξνινγηθφ ηλζηηηνχην ηεο Γεξκαλίαο (PTB) έρεη
πηζηνπνηήζεη ηελ νγθνκέηξεζε θαηαθφξπθσλ θπιηλδξηθψλ δεμακελψλ κε
ρξήζε ηξηδηάζηαησλ ζαξσηψλ θαη αληίζηνηρσλ αιγνξίζκσλ
επεμεξγαζίαο. Οη δηαθξηβψζεηο απφ δεδνκέλα ζαξψζεσλ αλακέλεηαη λα
γίλεη θνηλή πξαθηηθή φπσο θαη ε αλαιπηηθή πξνζέγγηζε ζηηο επηζθεπέο
δεμακελψλ απφ πξνζνκνηψζεηο πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ νη γεσκεηξηθέο
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αηέιεηεο ησλ νπνίσλ ζα ειαρηζηνπνηνχληαη απφ ηα γεσδαηηηθά δεδνκέλα
δίλνληαο αμηφπηζηεο ιχζεηο. Πξνο ην παξφλ ππάξρεη έιιεηςε ζρεηηθνχ
θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ [Λαβαζάο Η. θ.α.].
4.3.1 άπυζη με σπήζη ηος εικονοζηαθμού Trimble VX
Ζ δεμακελή P-8736 αξρηθά απνηππψζεθε κε ηνλ ρσξνεηθνλνγεσδαηηηθφ
ζηαζκφ VX ηεο εηαηξείαο Trimble, εηθφλα 4.11. Ο ζπγθεθξηκέλνο
ξνκπνηηθφο γεσδαηηηθφο ζηαζκφο ιεηηνπξγεί σο ηξηδηάζηαηνο ζαξσηήο
επηθαλεηψλ ελψ παξάιιεια έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ιακβάλεη κεηξεηηθέο
εηθφλεο κέζσ ελζσκαησκέλνπ αηζζεηήξα CCD. Δπηπιένλ είλαη
ζεξβνθηλνχκελνο ελψ δηαζέηεη αηέξκνλεο θνριίεο ηφζν γηα ηελ θίλεζε
ηνπ φζν θαη γηα ηελ εζηίαζε ηνπ ηειεζθνπίνπ.

Δηθόλα 4.11 Ο γεσδαηηηθόο ρσξνεηθνλνζηαζκόο VX ηεο εηαηξείαο Trimble.
[http://www.trimble.com/]
Ζ γσληαθή αθξίβεηα ηνπ ζηαζκνχ είλαη ηεο ηάμεο ησλ ±3cc=±1΄΄.
Αληίζηνηρα ε αθξίβεηα κέηξεζεο κεθψλ κε ηε ρξήζε αλαθιαζηήξα είλαη
ηεο ηάμεο ησλ ±2mm±2ppm ελψ ρσξίο αλαθιαζηήξα είλαη ±5mm γηα
απνζηάζεηο κηθξφηεξεο ησλ 250m [http://www.trimble.com/]. Σα
παξαπάλσ κεγέζε πξνδηαγξάθνπλ ηελ αθξίβεηα πξνζδηνξηζκνχ ησλ
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γεσδαηηηθψλ ζπληεηαγκέλσλ ηφζν ηνπ δηθηχνπ ησλ ζηάζεσλ αλαθνξάο
φζν θαη ησλ ζεκείσλ ηεο ζάξσζεο.
Μεηά ηελ αλαγλψξηζε ηεο πεξηνρήο πξαγκαηνπνηήζεθε ε ζήκαλζε ησλ
ζηάζεσλ αλαθνξάο κε εκηκφληκν ηξφπν απφ παζζάινπο θαη
αηζαιφθαξθα. Ζ ζέζε ησλ ζηάζεσλ επηιέρζεθε ψζηε λα εμππεξεηνχληαη
θαη ηα δχν ζελάξηα ηεο απνηχπσζεο, δειαδή κε ην VX θαη κε ην
ζχζηεκα V10, κε ηε βνεζεηηθή ρξήζε κεηξνηαηλίαο θαη ηελ αληίζηνηρε
πξνεξγαζία πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην γξαθείν.
Έηζη ζεκάλζεθαλ 16 ζηάζεηο αλαθνξάο/ιήςεο πεξηκεηξηθά ηεο
δεμακελήο. Οη ζηάζεηο 1-8 ηνπνζεηήζεθαλ ζην θξχδη ηνπ ηερλεηνχ
πξαλνχο ζπγθξάηεζεο ελψ νη ζηάζεηο 9-16 ηνπνζεηήζεθαλ επί ηεο
ηάθξνπ ζηα ηέζζεξα άθξα ηεο ζρεκαηίδνληαο 4 δίπνια. Οη δχν νκάδεο
ησλ ζηάζεσλ έρνπλ κεηαμχ ηνπο κηα πςνκεηξηθή δηαθνξά πνπ είλαη
κηθξφηεξε ησλ 3m. ην ζρήκα 4.18 παξνπζηάδεηαη ην δίθηπν ησλ
ζηάζεσλ ελψ κε κπιε ρξψκα έρνπλ επηζεκαλζεί νη ζηάζεηο πνπ
αμηνπνηήζεθαλ γηα ηε ζάξσζε κε ην VX (9, 12, 13, 16).

Σρήκα 4.18 Σηάζεηο αλαθνξάο γηα ηελ απνηύπσζε ηεο δεμακελήο P-8736.
Ζ δηαδηθαζία κέηξεζεο ηνπο πξαγκαηνπνηήζεθε κε ην ζπλδπαζκφ ηεο
κεζφδνπ πνιηθψλ ζπληεηαγκέλσλ θαη ηε κέζνδν ησλ ηξηψλ ηξηπφδσλ ζε
ηνπηθφ απζαίξεην ζχζηεκα αλαθνξάο. Ο πξνζδηνξηζκφο ησλ
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γεσδαηηηθψλ ζπληεηαγκέλσλ ησλ ζηάζεσλ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε
πξαγκαηηθφ ρξφλν ζην πεδίν κέζσ ηνπ ινγηζκηθνχ ππνζηήξημεο Trimble
Survey Controller. Απηφ γίλεηαη ψζηε λα κπνξέζεη λα ιεηηνπξγήζεη
δηαδηθαζία ηεο ζάξσζεο θαη ηα δηαθνξεηηθά λέθε ζεκείσλ λα είλαη
ζπζρεηηζκέλα ρσξίο κεηέπεηηα δηαδηθαζίεο (post processing) ζπλέλσζεο.
Αθνινπζεί ν πίλαθαο 4.7 κε ηηο γεσδαηηηθέο ζπληεηαγκέλεο ησλ ζηάζεσλ.
Σ1
Σ2
Σ3
Σ4
Σ5
Σ6
Σ7
Σ8
Σ9
Σ10
Σ11
Σ12
Σ13
Σ14
Σ15
Σ16

x(m)
90.659
89.796
89.806
121.395
156.822
157.179
157.318
118.272
100.000
96.764
95.828
100.000
146.537
150.969
150.856
147.543

y(m)
94.051
116.776
137.539
139.066
137.444
116.431
95.250
93.805
100.000
105.076
127.281
133.115
132.999
128.467
105.900
100.322

H(m)
12,667
12.627
12.642
12.695
12.627
12.681
12.654
12.692
10.000
9.960
9.850
9.965
9.965
10.157
9.904
10.005

Πίλαθαο 4.7 Γεσδαηηηθέο ζπληεηαγκέλεο ησλ ζηάζεσλ αλαθνξάο ζε κέηξα
γηα ηελ απνηύπσζε ηεο δεμακελήο P-8736.
Ζ αξρή ηνπ ζπζηήκαηνο αλαθνξάο πινπνηείηαη απφ ηε ζηάζε 9 (100m,
100m, 10m) κε κεδεληζκφ ζηε ζηάζε 16 θαη αληίζηνηρε γσλία
δηεχζπλζεο α916=100g. Απφ ηηο ζπγθεθξηκέλεο ζηάζεηο κεηξήζεθαλ
ηφζν νη ππφινηπεο ζηάζεηο αλαθνξάο φζν θαη ην 50% ηεο ζάξσζεο γηα
ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηεο κεηάδνζεο ζθαικάησλ.
Έπεηηα απφ ζρεηηθή δηεξεχλεζε ζε ζρέζε κε ηελ αθξίβεηα κέηξεζεο ηνπ
VX θαη κε ηε βνήζεηα ελφο ινγηζηηθνχ θχιινπ ηνπ Excel θαη ηηο ζρέζεηο
4.5-4.10 πξνέθπςε φηη ε αθξίβεηα πξνζδηνξηζκνχ ησλ γεσδαηηηθψλ
ζπληεηαγκέλσλ ησλ ζηάζεσλ είλαη ηεο ηάμεο ησλ ±3mm. Αληίζηνηρα ηα
ζεκεία ηεο ζάξσζεο, κε νξηδφληηεο απνζηάζεηο απφ ηηο ζηάζεηο κέηξεζεο
πνπ θπκαίλνληαη κεηαμχ 15-25m, πξνζδηνξίδνληαη κε αβεβαηφηεηα πνπ
δελ μεπεξλάεη ηα ±6mm ζηελ θάζε δηάζηαζε.
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Ζ δηαδηθαζία ηεο ζάξσζεο μεθηλάεη κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο επηθάλεηαο
ζάξσζεο κέζσ ηεο αλάπηπμεο ελoο πνιπγψλνπ ζηελ νζφλε ηνπ
ρεηξηζηεξίνπ TCU ε νπνία απεηθνλίδεη ην πεδίν ιήςεο ηεο
ελζσκαησκέλεο ςεθηαθήο θάκεξαο. Γειαδή νπζηαζηηθά ην πνιχγσλν
νξίδεη ηα φξηα ζηηο δηεπζχλζεηο ησλ νξηδφληησλ θαη θαηαθφξπθσλ γσληψλ
αθνχ φπσο έρεη πξναλαθεξζεί ν αηζζεηήξαο CCD ιεηηνπξγεί σο φξγαλν
θαηαγξαθήο δηεπζχλζεσλ.
ηε ζπλέρεηα επηιέγεηαη ην βήκα ζάξσζεο πνπ αληηζηνηρεί ζε γσληαθφ
βήκα θαηά ηνλ πξσηεχσλ θαη δεπηεξεχσλ άμνλα ηνπ ηειεζθνπίνπ. Ζ
αλαγσγή ηνπ γσληαθνχ βήκαηνο ζε γξακκηθφ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηελ
κέηξεζε κηαο ηπραίαο θεθιηκέλεο απφζηαζεο ζην θέληξν ηεο πξνο
ζάξσζε επηθάλεηαο. Ζ ζπγθεθξηκέλε επηινγή παξέρεηαη απφ ην
ινγηζκηθφ ππνζηήξημεο πεδίνπ ηνπ VX.
Σν βήκα ζάξσζεο θαζνξίζηεθε αξρηθά ζηα 10cm. Μεηά ην πέξαο ηεο
πξψηεο ζάξσζεο, πνπ δηήξθεζε ιίγν ιηγφηεξν ηεο κίαο ψξαο, ην βήκα
ζάξσζεο επαλαθαζνξίζηεθε θαη απμήζεθε ζηα 20cm. Σν γεγνλφο απηφ
πξαγκαηνπνηήζεθε ψζηε λα ηεξεζεί ην ρξνλνδηάγξακκα ησλ εξγαζηψλ
πεδίνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ απηνλνκία πνπ παξείραλ νη κπαηαξίεο ηνπ
νξγάλνπ ηε δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή.
χκθσλα κε ηελ κέζνδν Monte Carlo θαη ηε ζρέζε (4.32) ηα 20cm
αληηζηνηρνχλ ζε ειάρηζην βήκα ζάξσζεο γηα ηελ πξνζαξκνγή επηθάλεηαο
κε κεζφδνπο ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ ηεο νπνίαο ην a-posteriori ηππηθφ
ζθάικα ηεο κνλάδαο βάξνπο είλαη ηεο ηάμεο ησλ ζ0=±10cm. Γειαδή ην
βήκα ζάξσζεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε είλαη αξθεηά κεγαιχηεξν ηνπ
ειαρίζηνπ [Pantazis G. et al, 2013].
(
πνπ

)

(4.32)

n: ην πιήζνο ησλ ζεκείσλ ζάξσζεο
Δ: ην εκβαδφ ηεο πξνο ζάξσζε επηθάλεηαο
: ην ειάρηζην βήκα ζάξσζεο

Απηφ ζπκπεξαίλεηαη θαζψο απφ ηελ έξεπλα πνπ έγηλε ζε ζρέζε κε άιιεο
εθαξκνγέο ηεο κεζφδνπ MC κε ηελ πξνζαξκνγή ζεκείσλ ζην επίπεδν κε
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αληίζηνηρν ζ0=±18mm γηα ίδηεο αθξίβεηεο κέηξεζεο θαη απφζηαζε
ζάξσζεο [Γθφηζεο Β., 2012]. Αιιά θαη απφ ηελ πξνζαξκνγή ελφο
δείγκαηνο 7000 ζεκείσλ ηεο παξνχζαο ζάξσζεο ζε θχθιν, πνπ έθιεηζε
κε a-posteriori ηππηθφ ζθάικα ηεο κνλάδαο βάξνπο ζ0=±26mm.
Γειαδή ην ειάρηζην γξακκηθφ βήκα ζάξσζεο γηα ηελ ελ ιφγσ εθαξκνγή
θπκαίλεηαη κεηαμχ 4cm θαη 5cm. Βέβαηα ν θχιηλδξνο ζην ρψξν δελ
πεξηγξάθεηαη απφ θάπνηα ζρέζε πέξα ησλ παξακεηξηθψλ εμηζψζεσλ ηνπ,
γηα απηφ ε ζπζρέηηζε έγηλε κε ηελ εμίζσζε ηνπ θχθινπ θαη σο αλαπηπθηή
επηθάλεηα ηνπ θπιίλδξνπ κε ηελ εμίζσζε ηνπ επηπέδνπ.
Ζ δηαδηθαζία ζπλερίδεηαη κε ηε ιήςε εηθφλσλ πνπ θαιχπηνπλ ηελ
πεξηνρή ηνπ πνιπγψλνπ ζπλζέηνληαο έλα παλφξακα πνπ ζα
ρξεζηκνπνηεζεί ζε κεηαγελέζηεξν ζηάδην γηα ην ρξσκαηηζκφ ηεο
επηθάλεηαο. Δλψ νινθιεξψλεηαη κε ηε κέηξεζε ησλ ζεκείσλ ηεο
επηθάλεηαο κε ηαρχηεηα ηεο ηάμεο ησλ 15 ζεκείσλ αλά δεπηεξφιεπην
δειαδή 25-30 ιεπηά γηα ηελ θάζε ζηάζε αλαθνξάο φπσο παξνπζηάδεηαη
ζηελ εηθφλα 4.12.

Δηθόλα 4.12 Ο ρσξνεηθνλνγεσδαηηηθόο ζηαζκόο VX θαηά ηε ζάξσζε.
πλνιηθά ην λέθνο απνηεινχηαλ πξσηνγελψο απφ 31670 ζεκεία φπσο
παξνπζηάδεηαη ζηε ζρήκα 4.19 θπξίσο ιφγσ ησλ επηθαιχςεσλ. Ζ
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επεμεξγαζία ηνπ λέθνπο πξαγκαηνπνηήζεθε κε ην ινγηζκηθφ Realworks.
Αθνχ ην λέθνο ησλ ζεκείσλ θαζαξίζηεθε ζε ζρέζε κε ηελ πεξηηηή
πιεξνθνξία φπσο ζσιελψζεηο, αλζξσπνζπξίδεο, ππξνζβεζηηθά
ζπζηήκαηα, ζθάιεο θαη θάγθεια. Έηζη παξέκεηλαλ 29200 ζεκεία φπσο
παξνπζηάδεηαη ζην ζρήκα 4.20.
Έπεηηα δεκηνπξγήζεθε ε επηθάλεηα ηεο δεμακελήο κέζσ δηθηχνπ
αθαλφληζησλ ηξηγψλσλ (TIN) θαηά ηελ πιεγκαηνπνίεζε ησλ νπνίσλ
ηεξείηαη ην θξηηήξην ηνπ Delaunay. Παξάιιεια επηιέρζεθε ε πξνβνιή
θπιίλδξνπ γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ πιέγκαηνο ψζηε λα δηαηεξείηαη
ζηαζεξφο πξνζαλαηνιηζκφο ζηα ηξίγσλα πνπ δεκηνπξγνχληαη
αθνινπζψληαο ηε γεσκεηξία ηνπ ζηεξενχ.

Σρήκα 4.19 Τν λέθνο ζεκείσλ από ηε ζάξσζε ηνπ VX ζε ηέζζεξηο
δηαθνξεηηθέο πξνβνιέο (νξζή, αμνλνκεηξηθή θαη δύν πιάγηεο).

Σρήκα 4.20 Τν λέθνο ζεκείσλ ηνπ VX θαζαξηζκέλν ζε ηέζζεξηο
δηαθνξεηηθέο πξνβνιέο (νξζή, αμνλνκεηξηθή θαη δύν πιάγηεο).
ηε ζπλέρεηα έγηλε ε εμαγσγή νξηδφληησλ ηνκψλ ηφζν ζε ζρέζε κε ην
λέθνο ζεκείσλ φζν θαη κε ηελ επηθάλεηα. Οη νξηδφληηεο ηνκέο ηνπ λέθνπο
εμήρζεζαλ ζε κνξθή αξρείνπ ΄΄txt΄΄ ζε πιάηνο 5cm γηα θάζε πςφκεηξν
γηα λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο παξαηεξήζεηο ζηηο πξνζαξκνγέο θχθισλ.
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Αληίζηνηρα νη νξηδφληηεο ηνκέο ηεο επηθάλεηαο εμήρζεζαλ ζε κνξθή
΄΄dxf΄΄ ζηα αληίζηνηρα χςε πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ απνηχπσζε κε ην
ζχζηεκα V10 γηα ηε γεσκεηξηθή ζχγθξηζε ησλ δχν δηαδηθαζηψλ.
Οη νξηδφληηεο ηνκέο ηεο επηθάλεηαο πξαγκαηνπνηήζεθαλ πξηλ απφ ηηο
δηαδηθαζίεο εμνκάιπλζεο θαη δηφξζσζεο ηνπ πιέγκαηνο γηα λα κελ
ππάξμεη αιινίσζε ηεο γεσκεηξηθήο πιεξνθνξίαο. Ζ εμνκάιπλζε ηεο
επηθάλεηαο, ε αθαίξεζε ησλ αηρκψλ φπσο θαη ε δηφξζσζε ησλ
ηεκλφκελσλ ηξηγψλσλ θαη ην θιείζηκν ησλ θελψλ ηεο επηθάλεηαο έγηλε ζε
δεχηεξν ζηάδην ζην ινγηζκηθφ Geomagic. Σν απνηέιεζκα ηεο ηειηθήο
επηθάλεηαο παξνπζηάδεηαη ζηελ εηθφλα 4.13.

Δηθόλα 4.13 Ζ ηειηθή επηθάλεηα ηεο δεμακελήο έπεηηα από δηνξζώζεηο ζην
ινγηζκηθό Geomagic.
4.3.2 Μέηπηζη με ηο V10
Οη ιήςεηο κε ην εηθνλνζχζηεκα ηξηδηάζηαηεο απεηθφληζεο V10
πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαη απφ ηηο 16 ζηάζεηο αλαθνξάο πνπ κεηξήζεθαλ
κε ην ρσξνεηθνλνγεσδαηηηθφ ζηαζκφ VX. Ο ζρεδηαζκφο ηνπ δηθηχνπ ησλ
ζηάζεσλ ιήςεο είρε σο αξρηθφ ζηφρν ηε δεκηνπξγία ησλ πεξηζζνηέξσλ
δπλαηψλ ζπλδπαζκψλ βάζεσλ ιήςεο πξνο ηελ απφζηαζε ηνπ
αληηθεηκέλνπ, νη νπνίνη λα πιεξνχλ ηα θξηηήξηα νξζήο ιεηηνπξγίαο φπσο
απηά πεξηγξάθεθαλ ζην 2ν θεθάιαην.
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Δπηπιένλ δφζεθε έκθαζε ψζηε λα κε ράλεηαη γεσκεηξηθή πιεξνθνξία
σο πξνο ηε δεμακελή θαη θπξίσο ζε ζρέζε κε ην χςνο ηεο θαηαζθεπήο.
Δπηπιένλ νη ζέζεηο ησλ ζηάζεσλ δηεπθνιχλνπλ ηελ απηφκαηε δηαδηθαζία
ηξηγσληζκνχ. Γεληθφηεξα φπσο παξνπζηάδεηαη ζην ζρήκα 4.21 πνπ
δίλνληαη θάπνηεο ραξαθηεξηζηηθέο νξηδφληηεο απνζηάζεηο ζε κέηξα, ην
δίθηπν ησλ ζηάζεσλ ιήςεο πιεξνί ηνπο ζηφρνπο ηνπ θαη ε αθξίβεηα ησλ
ζεκείσλ ιεπηνκέξεηαο αλακέλεηαη λα είλαη ηεο ηάμεο ησλ ±10-20mm.
Γεπηεξεπφλησο βέβαηα, δηαπηζηψζεθε φηη νη ζηάζεηο 4 θαη 8 ζα έπξεπε
λα ππθλσζνχλ δεκηνπξγψληαο ηξεηο βάζεηο ιήςεο αληί γηα δχν θαηά ηε
κεγάιε πιεπξά ηνπ πξαλνχο ζπγθξάηεζεο.

Σρήκα 4.21 Τν δίθηπν ησλ ζηάζεσλ ιήςεο ηνπ V10 γηα ηελ απνηύπσζε ηεο
δεμακελήο P-8736.
Σα κεγαιχηεξα πξνβιήκαηα θα ηά ηε δηαδηθαζία πξνέθπςαλ απφ ηελ
έληνλε αλάθιαζε ιφγσ ηεο ειηνθάλεηαο θαη ηνπ άζπξνπ ρξψκαηνο ηεο
δεμακελήο πνπ κείσζε ηελ πνηφηεηα αξθεηψλ παλνξακάησλ.
Έλα επηπιένλ πξφβιεκα δεκηνπξγήζεθε απφ ην γεγνλφο φηη νη ιήςεηο
ησλ παλνξακάησλ 5, 6, 7, 13, 14, 15 θαη 16
πξαγκαηνπνηήζεθαλ δηαθνξεηηθή κέξα θαη ψξα απφ ηα ππφινηπα κε
απνηέιεζκα λα ππάξρνπλ κεγάιεο ξαδηνκεηξηθέο κεηαβνιέο κεηαμχ
νκφινγσλ ζεκείσλ.
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Δηθόλα 4.14 Δξγαζίεο πεδίνπ γηα ηελ απνηύπσζε ηεο δεμακελήο P-8736.
Ζ επίιπζε ηνπ επίγεηνπ ηξηγσληζκνχ ζην TBC μεθίλεζε κέζσ ηεο
απηφκαηεο δηαδηθαζίαο εμεχξεζεο ζεκείσλ ζχλδεζεο κε ηελ επηινγή ηνπ
καζεκαηηθνχ κνληέινπ ΄΄full orientation΄΄. Έηζη επηιχζεθαλ 9 απφ ηα 16
παλνξάκαηα, δειαδή εθηφο ησλ ζηάζεσλ ιήςεο πνπ ιήθζεθαλ ηε
δεχηεξε εκέξα εξγαζηψλ, κε 1178 ζεκεία ζχλδεζεο. Ζ αλαθνξά ηεο
απηφκαηεο επίιπζεο ηνπ επίγεηνπ ηξηγσληζκνχ βξίζθεηαη εμ΄νινθιήξνπ
ζην παξάξηεκα.
Σν θσηνγξακκεηξηθφ δίθηπν εληζρχζεθε κε ηελ πχθλσζε 40 ζεκείσλ
ζχλδεζεο (φπνπ ηα 36 έγηλαλ απνδεθηά) πνπ ζθνπεχζεθαλ ρεηξνθίλεηα
θαη ν θσηνηξηγσληζκφο επηιχζεθε κε επηηπρία κε 1214 ζεκεία ζχλδεζεο
γηα ηηο 16 ζηάζεηο ιήςεο. Οη εμηζψζεηο ζπλζήθεο δηακνξθψζεθαλ ζηηο
5708, νη άγλσζηνη ζηνπο 3690 θαη νη βαζκνί ειεπζεξίαο ζηνπο 2018. Σν
a-posteriori ηππηθφ ζθάικα ηεο κνλάδαο βάξνπο δηακνξθψζεθε ζηα
±0.46 εηθνλνζηνηρεία (0.64κm), πνπ αληηζηνηρεί ζε 2mm ζε απφζηαζε
10m, ελψ ην κέγηζην ππφινηπν ησλ κεηξεκέλσλ ζηνηρείσλ ηεο
ζπλφξζσζεο δηακνξθψζεθε ζηα 5.82 εηθνλνζηνηρεία.
Ζ επηηπρία ηνπ θσηνγξακκεηξηθνχ δηθηχνπ θαη ησλ ζέζεσλ ησλ ζηάζεσλ
ιήςεο απνηππψλεηαη απφ ηηο ηξεηο πξψηεο κπάξεο βαζκνιφγεζεο ηεο
εηθφλαο 4.15, νη νπνίεο έρνπλ ηδηαίηεξα πςειέο ηηκέο. Ζ γεσκεηξία ησλ
ζηάζεσλ βαζκνινγείηαη κε 10/10, ε αθξίβεηα ησλ θσηνγξακκεηξηθψλ
παξαηεξήζεσλ έρεη ηηκή 9.3/10, γεγνλφο πνπ δηθαηνινγείηαη απφ ην
ηππηθφ ζθάικα ηεο κνλάδαο βάξνπο ηεο ζπλφξζσζεο, ελψ αληίζηνηρε
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ηηκή 9.2 ιακβάλεη θαη ε δηαλνκή ησλ ζεκείσλ ζχλδεζεο. Οιφθιεξε ε
αλαθνξά ηεο ηειηθήο επίιπζεο επηζπλάπηεηαη

Δηθόλα 4.15 Μπάξεο βαζκνιόγεζεο από ηελ ηειηθή επίιπζε ηνπ επίγεηνπ
ηξηγσληζκνύ ζην TBC γηα ηελ απνηύπσζε ηεο δεμακελήο P-7836.
Οη δχν ηειεπηαίεο κπάξεο έρνπλ ρακειέο ηηκέο πνπ νθείινληαη
απνθιεηζηηθά ζηελ απηφκαηε δηαδηθαζία εμεχξεζεο ζεκείσλ ζχλδεζεο
θαη ζην πιήζνο ηνπο ζε ζρέζε κε ηα ζεκεία πνπ παξαηεξήζεθαλ
ρεηξνθίλεηα. Γειαδή ππάξρεη κεγάιε δηαθνξά ζηνλ αξηζκφ ησλ ζεκείσλ
πνπ βξίζθνληαη ζην αλαηνιηθφ κέξνο ηνπ δηθηχνπ απφ φηη ζην δπηηθφ ππφ
νμείεο γσλίεο ηνκήο, ελψ παξάιιεια ην θάζε ζεκείν παξαηεξείηαη απφ 2
παλνξάκαηα θαηά κέζν φξν (observations per point=2.35).

Σρήκα 4.22 Τν θσηνγξακκεηξηθό δίθηπν ηνπ V10 γηα ηελ απνηύπσζε ηεο
δεμακελήο P-8736 ζε ηξεηο δηαθνξεηηθέο θιίκαθεο.
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ην ζρήκα 4.22 παξνπζηάδεηαη ε κνξθή ηνπ θσηνγξακκεηξηθνχ δηθηχνπ
φπνπ κε κσβ ρξψκα παξνπζηάδνληαη ηα απηφκαηα ζεκεία ζχλδεζεο θαη
κε θίηξηλν ηα ρεηξνθίλεηα.
ηε ζπλέρεηα παξαηεξήζεθαλ θσηνγξακκεηξηθά 93 ζεκεία ιεπηνκέξεηαο
επί ηνπ θειχθνπο ηεο δεμακελήο P-8736 θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηηο
θνιιήζεηο ησλ ειαζκάησλ. Απφ ηα νπνία ηα 8 παξνπζίαζαλ αδπλακία
επίιπζεο κε ηα 5 λα παξνπζηάδνπλ κεγάιν δείθηε ηζρχο ηνπ ζρήκαηνο θαη
ηα ππφινηπα 3 κεγάια κε απνδεθηά ππφινηπα θαηαθφξπθσλ
δηεπζχλζεσλ. Σα 93 απηά ζεκεία βξίζθνληαη ζε 6 νξηδφληηα επίπεδα κε
ζηαζεξή πςνκεηξηθή δηαθνξά ζηα 1.85m.
Σν πξφβιεκα πνπ δεκηνπξγήζεθε θαηά ηελ απνηχπσζε ζρεηίδεηαη κε ηελ
αλαηνιηθή πιεπξά ηεο δεμακελήο θαη εηδηθφηεξα ηνπο δαθηπιίνπο πνπ
βξίζθνληαη ςειφηεξα. Απηφ ζπκβαίλεη θαζψο απφ ηηο ηξεηο ιήςεηο πνπ
πεξηιακβάλνπλ ην ζπγθεθξηκέλν κέξνο κφλν κηα ήηαλ θαιήο πνηφηεηαο
ιφγσ ηεο έληνλεο αλάθιαζεο ηνπ θσηφο. Έηζη δελ δεκηνπξγήζεθε έλα
δεχγνο παλνξακάησλ ηθαλφ λα κεηξήζεη ηελ ελ ιφγσ πιεξνθνξία.
Δπηπιένλ νη ζηάζεηο 4 θαη 8 αλ θαη ζπκκεηείραλ ζε πνιιέο
παξαηεξήζεηο ε κηθξή απφζηαζε ηνπο απφ ην αληηθείκελν ζηέξεζε
ηειηθψο γεσκεηξηθή πιεξνθνξία απφ ηνπο πςειφηεξνπο δαθηπιίνπο. Σα
δχν απηά πξνβιήκαηα ζα αληηκεησπίδνληαλ επαξθψο κε ηελ πχθλσζε
ησλ ζηάζεσλ 4 θαη 8, κε παξάιιειε ρξήζε ηεο ηερληθήο δεκηνπξγίαο
εηθφλσλ πςεινχ δπλακηθνχ εχξνπο (HDR).
4.3.4 ύγκπιζη Αποηελεζμάηυν
Ζ ζχγθξηζε ησλ δχν δηαδηθαζηψλ πξαγκαηνπνηήζεθε κε δχν ηξφπνπο.
Αξρηθά θαηαζθεπάζηεθε κηα ξνπηίλα ζε θψδηθα Matlab κε αξρείν
εηζφδνπ ηεο κνξθήο ΄΄txt΄΄ γηα ηελ πξνζαξκνγή ζεκείσλ ζε πεξηθέξεηα
θχθινπ. Ζ πξνζαξκνγή (fitting) αθνξνχζε ζε κέζνδν ειαρίζησλ
ηεηξαγψλσλ θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηε γεληθή κέζνδν ζπλφξζσζεο.
Ζ επηινγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο κεζφδνπ έγηλε επεηδή δίλεη ηε δπλαηφηεηα
λα ππνινγίδνληαη παξάκεηξνη ηνπ κνληέινπ πνπ δελ κεηξηνχληαη άκεζα,
ρσξίο παξάιιεια λα δεζκεχνληαη κεηξεκέλα κεγέζε [ΑγαηδάΜπαινδήκνπ, 2009].
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Χο εμίζσζε ζπλζήθεο ρξεζηκνπνηήζεθε ε εμίζσζε ηνπ θχθινπ ζηηο δχν
δηαζηάζεηο ηνπ επθιείδεηνπ ρψξνπ φπσο παξνπζηάδεηαη ζηε ζρέζε (4.33).
( ̂ ̂)
πνπ

(

)

(

)

(4.33)

xi, yi: νη γεσδαηηηθέο ζπληεηαγκέλεο ηνπ κεηξεκέλνπ
ζεκείνπ i
xc, yc: νη γεσδαηηηθέο ζπληεηαγκέλεο ηνπ θέληξνπ ηνπ
βέιηηζηνπ θχθινπ
R: ε αθηίλα ηνπ βέιηηζηνπ θχθινπ

χκθσλα κε ηε γεληθεπκέλε αληηκεηψπηζε ζπλφξζσζεο ζρεκαηίδνληαη c
εμηζψζεηο ζπλζήθεο φζεο θαη ηα κεηξεκέλα ζεκεία. Ο αξηζκφο ησλ
παξακέηξσλ πνπ ελδηαθέξεη λα πξνζδηνξηζηνχλ ζπκβνιίδεηαη κε m0 πνπ
ζηελ πεξίπησζε ηνπ θχθινπ είλαη 3 θαη πξφθεηηαη γηα ηηο γεσδαηηηθέο
ζπληεηαγκέλεο ηνπ θέληξνπ θαη ηελ αθηίλα. Οη ηξεηο απηνί άγλσζηνη
πινπνηνχλ ην δηάλπζκα ησλ θαιχηεξσλ ηηκψλ ησλ παξακέηξσλ φπσο
παξνπζηάδεηαη ζηε ζρέζε (4.34).
̂

[

]

(4.34)

Ζ ζρέζε (4.35) ζπλδέεη ησλ αξηζκφ ησλ εμηζψζεσλ ζπλζήθεο c θαη ηνλ
αξηζκφ ησλ άγλσζησλ παξακέηξσλ m0 κε ην βαζκφ ειεπζεξίαο r. Ο
αξηζκφο ησλ κεηξεκέλσλ ζηνηρείσλ n ηζνχηαη κε ην πιήζνο ησλ
γεσδαηηηθψλ ζπληεηαγκέλσλ πνπ έρνπλ κεηξεζεί δειαδή είλαη δηπιάζηνο
ηνπ αξηζκνχ ησλ εμηζψζεσλ ζπλζήθεο.
(4.35)
Απφ ηε ζρέζε (4.33) εχινγα δηαπηζηψλεηαη φηη νη ζπλζήθεο ησλ
κεηξεκέλσλ ζηνηρείσλ δελ είλαη γξακκηθέο σο πξνο ηηο παξακέηξνπο. Σν
γεγνλφο απηφ αληηκεησπίδεηαη δίλνληαο πξνζσξηλέο ηηκέο ζηηο
παξακέηξνπο θαη νη ζπλζήθεο αλαπηχζζνληαη θαηά Taylor ζηε ζέζε x0, ̂.
Σν ζχζηεκα ζε κνξθή πηλάθσλ δηακνξθψλεηαη ζχκθσλα κε ηε ζρέζε
(4.36). Οη πξνζσξηλέο ηηκέο ησλ παξακέηξσλ ππνινγίδνληαη απφ ηξία
ηπραία ζεκεία ηνπ δείγκαηνο ζην ινγηζκηθφ Autocad.
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̂
πνπ

(4.36)

: ν πίλαθαο ησλ ζπληειεζηψλ ησλ παξακέηξσλ
: ν πίλαθαο ησλ ζπληειεζηψλ ησλ κεηξήζεσλ
̂

: νη δηνξζψζεηο ησλ θαιχηεξσλ ηηκψλ ησλ παξακέηξσλ

: ην δηάλπζκα ησλ ππνινίπσλ ησλ κεηξήζεσλ
: ην δηάλπζκα ησλ ζθαικάησλ θιεηζίκαηνο
Έηζη ν πίλαθαο ησλ ζπληειεζηψλ ησλ παξακέηξσλ θαηαζθεπάδεηαη απφ
ηηο κεξηθέο παξαγψγνπο ησλ εμηζψζεσλ ζπλζήθεο πξνο ηηο παξακέηξνπο
πνπ ελδηαθέξνπλ, φπσο παξνπζηάδεηαη ζηε ζρέζε (4.37).
Αληίζηνηρα ν πίλαθαο ησλ ζπληειεζηψλ ησλ κεηξήζεσλ θαηαζθεπάδεηαη
απφ ηηο κεξηθέο παξαγψγνπο ησλ εμηζψζεσλ ζπλζήθεο σο πξνο ηα
κεηξεκέλα ζηνηρεία ζχκθσλα κε ηε ζρέζε (4.38).
Σέινο ην δηάλπζκα ησλ ζθαικάησλ θιεηζίκαηνο δηακνξθψλεηαη απφ ηελ
πξνζσξηλή ηηκή ηεο αθηίλαο κε αθαίξεζε ηεο επθιείδεηαο απφζηαζεο
κεηαμχ ηνπ κεηξνχκελνπ ζεκείνπ θαη ησλ πξνζσξηλψλ ηηκψλ ησλ
ζπληεηαγκέλσλ ηνπ θέληξνπ, ζρέζε (4.39).
|

(

(

)

(

)

(

)

|

(4.37)

)

|

(

|

)

|

(

)

|

(4.38)

(4.39)

ηε δηαδηθαζία δε ζπκκεηέρεη πίλαθαο βαξψλ θαζψο νη παξαηεξήζεηο
ησλ δχν δηαδηθαζηψλ ζεσξνχληαη ηζνβαξείο. Οπφηε ε ιχζε ηνπ
ζπζηήκαηνο, σο πξνο ηνπο βνεζεηηθνχο πίλαθεο ησλ ζρέζεσλ (4.40) θαη
(4.41), δίλεηαη απφ ην δηάλπζκα ησλ δηνξζψζεσλ ησλ πξνζσξηλψλ ηηκψλ
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ηεο ζρέζεο (4.42) θαη ην δηάλπζκα ησλ θαιχηεξσλ ηηκψλ ησλ
παξακέηξσλ ηεο ζρέζεο (4.43).
(

)

(4.40)
(4.41)

̂

(4.42)

̂

̂

(4.43)

Ζ ζπλφξζσζε νινθιεξψλεηαη κε ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ππνινίπσλ ησλ
κεηξήζεσλ ζρέζε (4.44), ηελ εθηίκεζε ηνπ a-posteriori ηππηθνχ
ζθάικαηνο ηεο κνλάδαο βάξνπο ζρέζε (4.45) θαη ηελ θαηαζθεπή ηνπ
πίλαθα κεηαβιεηφηεηαο-ζπκκεηαβιεηφηεηαο ζρέζε (4.46). Ο θψδηθαο
ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο πεξηιακβάλεηαη ζην παξάξηεκα ηεο
εξγαζίαο.
(

̂

̂̂

̂)

√

̂

(4.44)

(4.45)

(4.46)

Οη πξνζαξκνγέο ησλ θχθισλ ζηηο νξηδφληηεο ηνκέο ησλ δαθηπιίσλ ηεο
δεμακελήο αθνξνχλ ζηα χςε πνπ παξνπζηάδνληαη ζην πίλαθα 4.8. ηνλ
ίδην πίλαθα δίλνληαη νη αξηζκνί ησλ εμηζψζεσλ ζπλζήθεο θάζε επίιπζεο
πνπ αληηζηνηρνχλ ζην πιήζνο ησλ ζεκείσλ απφ ηελ απνηχπσζε κε ην
ζχζηεκα ηνπ V10 θαη ηνπ VX.
Απηφ πνπ αμίδεη λα αλαθεξζεί είλαη πσο ε επηινγή ηνπ πιάηνπο ηεο
ισξίδαο 5cm γηα ηηο νξηδφληηεο ηνκέο ηνπ λέθνπο ζεκείσλ έγηλε θαηαξράο
γηα λα απμεζεί ην δείγκα ρσξίο παξάιιεια λα αιινηψλεηαη ε γεσκεηξηθή
πιεξνθνξία. ε απηή ηελ απφζηαζε ε δηαζηνιή ηεο αθηίλαο ηεο
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δεμακελήο ιφγσ πδξνζηαηηθήο πίεζεο δελ μεπεξλά ηηο κεξηθέο δεθάδεο
κηθξφκεηξα. Άξα ε δηαθνξά απηή είλαη ακειεηέα θαζψο δελ είλαη
αληρλεχζηκε απφ ηηο κεζνδνινγίεο πνπ εθηειέζηεθαλ.
οριη. τομι
ring 1
ring 2
ring 3
ring 4
ring 5
ring 6

h (m)
11.872
13.730
15.583
17.438
19.288
21.132

c_V10
21
17
17
13
11
10

c_VX
127
89
108
98
96
114

Πίλαθαο 4.8 Πίλαθαο κε ηα ύςε ησλ νξηδόληησλ ηνκώλ ησλ δαθηπιίσλ ηεο
δεμακελήο P-8736 κε ηνλ αληίζηνηρν αξηζκό ζεκείσλ από ηηο δύν
δηαδηθαζίεο.
ηνπο πίλαθεο 4.9 θαη 4.10 πνπ αθνινπζνχλ παξνπζηάδνληαη ηα
απνηειέζκαηα ησλ επηιχζεσλ ησλ ζπλνξζψζεσλ απφ ηηο δχν
δηαδηθαζίεο. Οη επηιχζεηο ησλ δεδνκέλσλ ηνπ εηθνλνζπζηήκαηνο V10
έρνπλ κέζν φξν ηππηθνχ ζθάικαηνο ηεο κνλάδαο βάξνπο ηεο ηάμεο ησλ
±16mm θαη ηππηθνχ ζθάικαηνο ηεο αθηίλαο ±5mm (±4mm αλ εμαηξεζεί
ε ηειεπηαία επίιπζε). Αληίζηνηρα σο πξνο ηα δεδνκέλα ηεο ζάξσζεο ηα
κεγέζε απηά δηακνξθψλνληαη ζηα ±13mm γηα ην ζ0 θαη ±1.4mm γηα ην
ηππηθφ ζθάικα ηεο αθηίλαο.
ring1
ring2
ring3
ring4
ring5
ring6

x_c
122.506
122.507
122.502
122.502
122.507
122.528

ςx_c
0.006
0.005
0.006
0.006
0.007
0.014

y_c
116.485
116.484
116.489
116.485
116.488
116.483

ςy_c
0.006
0.004
0.005
0.005
0.006
0.142

R
11.514
11.512
11.512
11.511
11.501
11.480

ςR
0.004
0.003
0.004
0.004
0.005
0.012

ς0
0.020
0.017
0.015
0.013
0.014
0.021

r
18
14
14
10
8
7

Πίλαθαο 4.9 Απνηειέζκαηα ησλ επηιύζεσλ πξνζαξκνγήο θύθινπ κε ηα
δεδνκέλα ηνπ V10 ζε m.
ring1
ring2
ring3
ring4
ring5
ring6

x_c
122.504
122.504
122.504
122.508
122.511
122.514

ςx_c
0.001
0.002
0.002
0.001
0.002
0.002

y_c
116.479
116.473
116.480
116.473
116.480
116.480

ςy_c
0.001
0.003
0.002
0.002
0.003
0.002

R
11.510
11.512
11.507
11.504
11.500
11.500

ςR
0.001
0.002
0.002
0.001
0.002
0.002

ς0
0.010
0.015
0.013
0.010
0.015
0.013

r
124
86
105
95
93
111

Πίλαθαο 4.10 Απνηειέζκαηα ησλ επηιύζεσλ πξνζαξκνγήο θύθινπ κε ηα
δεδνκέλα ηνπ VΦ ζε m.
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Απφ ηα παξαπάλσ δεδνκέλα ζπκπεξαίλεηαη φηη ην εηθνλνζχζηεκα
ηξηδηάζηαηεο απεηθφληζεο V10 δελ ελδείθλπηαη γηα ηελ νγθνκέηξεζε
θαηαθφξπθσλ θπιηλδξηθψλ δεμακελψλ κε κήθνο πεξηθέξεηαο 50-100m,
ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο θαηά ISO-7507 θαη ηνλ πίλαθα 4.6.
Βέβαηα ηα δεδνκέλα ηνπ ζπζηήκαηνο παξνπζίαζαλ κεγάιε ζηαζεξφηεηα,
πέξαλ ηεζζάξσλ ζεκείσλ κε κεγάια ππφινηπα νξηδφληησλ δηεπζχλζεσλ
θαη κε απνδεθηφ δείθηε ηζρχνο ηνπ ζρήκαηνο πνπ αθαηξέζεθαλ απφ ηε
δηαδηθαζία.
Ζ ζεκαληηθή αχμεζε ζηελ αβεβαηφηεηα πξνζδηνξηζκνχ ησλ παξακέηξσλ
ηεο ηειεπηαίαο επίιπζεο (ring 6) νθείιεηαη ζην κηθξφ δείγκα ησλ
ζεκείσλ αιιά θαη ζην γεγνλφο φηη ηα 9 απφ ηα 10 ζεκεία βξηζθφηαλ ζην
δπηηθφ εκηθχθιην ελψ ην ζεκείν πνπ βξηζθφηαλ ζην βφξεην εκηθχθιην
είρε αδπλακία επίιπζεο. Σν γεγνλφο θαίλεηαη έληνλα απφ ηελ αχμεζε ηεο
γεσδαηηηθήο ζπληεηαγκέλεο x ηνπ θέληξνπ ηεο 6εο νξηδφληηαο ηνκήο πνπ
απμάλεηαη θαηά 2cm πξνο ηα δπηηθά.
Παξάιιεια ηα απνηειέζκαηα ησλ παξακέηξσλ παξά ην κηθξφ δείγκα
ησλ ζεκείσλ ππνινγίζηεθαλ κε πνιχ κηθξή αβεβαηφηεηα, πνπ επηηξέπεη
ηελ αλίρλεπζε ηεο κφληκεο παξακφξθσζεο ηεο θαηαζθεπήο.
Σν γεγνλφο απηφ απνξξέεη απφ ηε ζηαδηαθή αχμεζε ηεο αθηίλαο φζν ην
χςνο κεηψλεηαη, αθξηβψο φπσο θαη ε πδξνζηαηηθή πίεζε απμάλεηαη φζν
απμάλεηαη ε απφζηαζε απφ ηελ ζηάζκε αλαθνξάο. κσο νη δηαζηνιέο
πνπ πξνθαιεί ην ξεπζηφ θαηά ηε ζηηγκή ηεο κέηξεζεο δελ είλαη
αληρλεχζηκεο απφ ηελ επίιπζε ησλ δεδνκέλσλ ηνπ ζπζηήκαηνο V10,
αθνχ ε κέγηζηε δηαζηνιή πνπ αθνξά ζηνλ πξψην δαθηχιην γηα ηε
δεδνκέλε ζηηγκή είλαη ηεο ηάμεο ησλ ±3mm [ISO 7507-1, 2003].
Αληίζηνηρα νη επηιχζεηο πνπ αθνξνχλ ζηα δεδνκέλα ηεο ζάξσζεο κε ην
ρσξνεηθνλνγεσδαηηηθφ ζηαζκφ VX ππνινγίδνπλ ηηο παξακέηξνπο κε
κηθξφηεξεο αβεβαηφηεηεο πξνζδηνξηζκνχ ζε ζρέζε κε ην ζχζηεκα V10.
Ζ αθξίβεηα πνπ επηηπγράλεηαη επηηξέπεη ηφζν ηελ νγθνκέηξεζε ηεο
δεμακελήο φζν θαη ηελ αλίρλεπζε κφληκσλ παξακνξθψζεσλ θαη
δηαζηνιψλ ηεο θαηαζθεπήο ιφγσ πδξνζηαηηθήο πίεζεο θαηά ηε κέηξεζε.
Ζ ζχγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ έγηλε ζε ζρέζε κε ηηο δηαθνξέο ησλ
παξακέηξσλ πνπ πξνέθπςαλ απφ ηηο δχν κεζνδνινγίεο ζχκθσλα κε ηηο
ηχπνπο ηεο ζρέζεο (4.48). ηε ζπλέρεηα πξαγκαηνπνηήζεθε ακθίπιεπξνο
έιεγρνο, γηα επίπεδν εκπηζηνζχλεο 95% θαη ηππνπνηεκέλε ηπραία
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κεηαβιεηή zp=1.96, σο πξνο ηηο δηαθνξέο ησλ παξακέηξσλ θαη ηε ζρέζε
(4.49), ζεσξψληαο φηη ε δηαθνξά ηεο αθξηβνχο ηηκήο κεδελίδεηαη. Με ηνλ
ηξφπν απηφ ειέγρεηαη αλ νη δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ είλαη εληφο ηνπ
ζνξχβνπ ησλ κεηξήζεσλ [Αγαηδά-Μπαινδήκνπ, 2009].

(4.48)

√

(4.49)
Σα απνηειέζκαηα ηεο ζχγθξηζεο παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηνλ πίλαθα
4.11 φπνπ κε θίηξηλν ρξψκα επηζεκαίλνληαη νη δηαθνξέο πνπ ν
ακθίπιεπξνο έιεγρνο δελ γίλεηαη δεθηφο γηα επίπεδν εκπηζηνζχλεο 68%.
Αληίζηνηρα ν έιεγρνο γηα επίπεδν εκπηζηνζχλεο 95% πξαγκαηνπνηήζεθε
κε επηηπρία γηα φιεο ηηο παξακέηξνπο ηεο πξνζαξκνγήο εθηφο ηεο
ζπληεηαγκέλεο y ηεο ηέηαξηεο νξηδφληηαο ηνκήο (ring 4) πνπ
επηζεκαίλεηαη κε θφθθηλν ρξψκα ζηνλ πίλαθα 4.11.
ring1
ring2
ring3
ring4
ring5
ring6

ΔX
2
3
-2
-6
-3
14

ςΔΧ
6
5
6
6
8
14

ΔY
6
11
10
12
8
3

ςΔY
6
5
5
5
7
14

ΔR
5
0
5
7
1
-19

ςΔR
4
4
4
4
6
12

ςΔR*z95
9
7
8
7
11
24

Πίλαθαο 4.11 Σύγθξηζε ησλ παξακέηξσλ από ηηο δύν κεζνδνινγίεο ζε mm.
Ο δεχηεξνο ηξφπνο ζχγθξηζεο ησλ απνηειεζκάησλ πξαγκαηνπνηήζεθε
γξαθηθά κέζσ ηνπ ινγηζκηθνχ παθέηνπ ςεθηαθήο ζρεδίαζεο Autocad
φπσο παξνπζηάδεηαη ζην ζρήκα 4.23. Γηα ηελ ελ ιφγσ δηαδηθαζία
ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα δηαγξάκκαηα ησλ νξηδφληησλ ηνκψλ ηεο δεμακελήο
πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ επηθάλεηα ηεο ζάξσζεο κε ηνλ VX θαη ην
ινγηζκηθφ Realworks.
ε απηά ηα δηαγξάκκαηα έγηλε ξαπνξηάξηζκα ησλ αληίζηνηρσλ ζεκείσλ
πνπ κεηξήζεθαλ κε ην εηθνλνζχζηεκα ηξηδηάζηαηεο απεηθφληζεο V10
φπσο θαη ηνπ θέληξνπ πνπ ππνινγίζηεθε απφ ηελ πξνζαξκνγή. Έηζη
κεηξήζεθε αθηηληθά ε απφζηαζε ησλ ζεκείσλ πξνο ηελ ηνκή ηεο
επηθάλεηαο. ηα ζεκεία πνπ βξηζθφηαλ εθηφο ηνπ θιεηζηνχ πνιπγψλνπ
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ηεο επηθάλεηαο δφζεθε ζεηηθή ηηκή ζηελ επθιείδεηα απφζηαζε ελψ ζηα
ζεκεία πνπ εληνπίζηεθαλ εληφο ηνπ πνιπγψλνπ δφζεθε αξλεηηθή ηηκή.

Σρήκα 4.23 Γηάγξακκα ηεο πξώηεο νξηδόληηαο ηνκήο (ring1).
Ζ δηαδηθαζία πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε ζπκβνιή ησλ εληνιψλ trim,
extend, break θαη dist ελψ ηα απνηειέζκαηα απνζεθεχηεθαλ θαη
επεμεξγάζηεθαλ ζε ινγηζηηθφ θχιιν ηνπ Excel.
Απφ ηηο δηαθνξέο πνπ πξνέθπςαλ ππνινγίζηεθε ε κέζε ηηκή ηεο
νξηδφληηαο κεηαβνιήο ̅̅̅̅ απφ ηνλ ηχπν πνπ παξνπζηάδεηαη ζηε ζρέζε
(4.50).
̅̅̅̅

∑|
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|

(4.50)

πσο έρεη πξναλαθεξζεί νη γεσδαηηηθέο ζπληεηαγκέλεο ησλ ζεκείσλ ηεο
ζάξσζεο ππνινγίδνληαη κε αθξίβεηα ηεο ηάμεο ησλ ±6mm γηα ηελ θάζε
δηάζηαζε. ηνλ πίλαθα 4.12 παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο κέζεο
ηηκήο ηεο νξηδφληηαο κεηαβνιήο γηα θάζε δαθηχιην πνπ κεηξήζεθε κε ην
ζχζηεκα V10 ζε ζρέζε κε ηα δεδνκέλα ηεο ζάξσζεο κε ηνλ VX ζε mm.
ορ. τομι
ring1
ring2
ring3
ring4
ring5
ring6

dS
14mm
14mm
13mm
13mm
11mm
16mm

Πίλαθαο 4.12 Ζ κέζε ηηκή ηεο νξηδόληηαο κεηαβνιήο ησλ ζεκείσλ
ιεπηνκέξεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο V10 ζε mm αλά δαθηύιην.
Ζ κέζε ηηκή ηεο νξηδφληηαο κεηαβνιήο γηα ηα 89 ζεκεία ππνινγίζηεθε
ζηα ̅̅̅̅
. Σν γεγνλφο απηφ επηβεβαηψλεη ηελ αξρηθή πξφβιεςε
γηα ηελ αθξίβεηα ησλ γεσδαηηηθψλ ζπληεηαγκέλσλ ησλ ζεκείσλ ηνπ
εηθνλνζπζηήκαηνο V10 (±10-20mm). ην ηζηφγξακκα 4.16
παξνπζηάδεηαη ε νξηδφληηα κεηαβνιή γηα θάζε ζεκείν μερσξηζηά.
50
40

Οριηόντια Μεταβολι (mm)

30
20
10
dS

0
1

7

13

19

25

31

37

43

49

55

61

67

73

79

85

-10
-20
-30
-40

Σθμεία Λεπτομζρειασ V10

Γηάγξακκα 4.16 Ηζηόγξακκα νξηδόληηαο κεηαβνιήο ησλ 89 ζεκείσλ
ιεπηνκέξεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο V10 ζε mm.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5
ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ – ΠΡΟΣΑΔΙ
5.1 ςμπεπάζμαηα
Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία είρε σο αληηθείκελν ηελ αμηνιφγεζε
ηνπ νινθιεξσκέλνπ εηθνλνζπζηήκαηνο ηξηδηάζηαηεο απεηθφληζεο V10
ηφζν ζε κεηξνινγηθφ επίπεδν φζν θαη θαηά ηε ρξήζε ηνπ ζε
εμεηδηθεπκέλεο εθαξκνγέο απνηππψζεσλ.
Σν νινθιεξσκέλν εηθνλνζχζηεκα ηξηδηάζηαηεο απεηθφληζεο V10 είλαη
κία λέα πξσηνπνξηαθή ιχζε γηα ηελ νπηηθή θαη γεσκεηξηθή ηεθκεξίσζε
ηνπ αληηθείκελνπ κειέηεο απφ παλνξακηθέο εηθφλεο. Ζ ξνή ησλ εξγαζηψλ
μεθηλάεη κε ηε ιήςε ησλ παλνξακάησλ απφ ηα ζεκεία ιήςεο.
Σα ζεκεία ιήςεο είηε είλαη γλσζηψλ ζπληεηαγκέλσλ, νπφηε ην ζχζηεκα
ιεηηνπξγεί απηφλνκα (standalone), είηε ππνινγίδνληαη ζε πξαγκαηηθφ
ρξφλν ζην πεδίν κε επηβαηεγφ αηζζεηήξα ζέζεο πνπ βξίζθεηαη ζε
ζχδεπμε κε ην ζχζηεκα V10. Ζ δεχηεξε δηαδηθαζία αθνξά είηε ζηελ
ελζσκάησζε δέθηε GNSS κε ηε ιεηηνπξγία δνξπθνξηθνχ εληνπηζκνχ
πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ VRS (virtual reference station), είηε ζε πξίζκα 360ν
θαη ζηελ παξαθνινχζεζε ηνπ ζπζηήκαηνο απφ ξνκπνηηθφ γεσδαηηηθφ
ζηαζκφ ζε ιεηηνπξγία autolock.
ηηο εθαξκνγέο πνπ πινπνηήζεθαλ ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο
δηπισκαηηθήο εξγαζίαο επηιέρζεθε ε απηφλνκε (standalone) ιεηηνπξγία
ηνπ ζπζηήκαηνο. Αληίζηνηρα ν πξνζδηνξηζκφο ησλ γεσδαηηηθψλ
ζπληεηαγκέλσλ ησλ ζεκείσλ ιήςεο έγηλε ζε πξνεγνχκελν ρξφλν κε
ρξήζε νινθιεξσκέλνπ γεσδαηηηθνχ ζηαζκνχ θαη ηε κέζνδν ησλ πνιηθψλ
ζπληεηαγκέλσλ θαη ηξηψλ ηξηπφδσλ. Ζ κεζνδνινγία απηή είλαη ζρεδφλ
φκνηα κε ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ V10 απφ ξνκπνηηθφ γεσδαηηηθφ
ζηαζκφ σο πξνο ηελ αθξίβεηα ησλ ζπληεηαγκέλσλ.
Ζ δηαδηθαζία ζπλερίδεηαη κε ηελ επίιπζε ηνπ επίγεηνπ ηξηγσληζκνχ ησλ
παλνξακάησλ ζην ινγηζκηθφ ππνζηήξημεο TBC, κε ηελ επηινγή ηνπ
επηζπκεηνχ καζεκαηηθνχ κνληέινπ φπσο θαη ηεο δηαδηθαζία κέηξεζεο
ησλ ζεκείσλ ζχλδεζεο (απηφκαηε ή ρεηξνθίλεηε). Δλψ νινθιεξψλεηαη
κε ηε παξαηήξεζε ησλ ζεκείσλ ιεπηνκέξεηαο κέζα ζην κνληέιν.
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Σν καζεκαηηθφ κνληέιν, γηα ηελ επίιπζε ηνπ ηξηγσληζκνχ ζηηο
απνηππψζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ, αθνξνχζε ζηελ επηινγή ΄΄Full
Orientation΄΄ πνπ νπζηαζηηθά εηζάγεη ζηε ζπλφξζσζε ηξεηο αγλψζηνπο
αλά παλφξακα. Οη άγλσζηνη απηνί αλαθέξνληαη ζηηο ηξείο ζηξνθέο ηνπ
ζπζηήκαηνο ζην ρψξν ζε ζρέζε κε ην γεσδαηηηθφ ζχζηεκα αλαθνξάο.
Ζ έθδνζε ηνπ TBC πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ ε 3.22 (2014) κε
απνηέιεζκα λα κελ εμεηαζηνχλ κία πιεζψξα εθαξκνγψλ πνπ ζήκεξα
είλαη δηαζέζηκεο ζηηο κεηαγελέζηεξεο εθδφζεηο 3.50 & 3.60 (2015) φπσο
ε ρξήζε θσηνζηαζεξψλ ζεκείσλ πάλσ ζην αληηθείκελν, ε εηζαγσγή
δεζκεχζεσλ θαηά ηνλ ηξηγσληζκφ, ε ιεηηνπξγία ππθλήο ζπληαχηηζεο
ζεκείσλ, ε εμαγσγή ηνπ κνληέινπ γηα ηελ ηξηδηάζηαηε ζρεδίαζε ζην
Sketch-up θ.α.
Αθφκε κία εθαξκνγή πνπ δελ ήηαλ δηαζέζηκε θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ
εξγαζηψλ αιιά ζε ζρέζε κε ην ινγηζκηθφ πεδίνπ Trimble Access ήηαλ ε
ηερληθή δεκηνπξγίαο εηθφλσλ πςεινχ δπλακηθνχ εχξνπο (HDR). Ζ
ζπγθεθξηκέλε ηερληθή ελδέρεηαη λα βειηηψλεη εμαηξεηηθά ηελ πνηφηεηα
ησλ παλνξακάησλ θαη σο εθ ηνχηνπ ηα γεσκεηξηθά παξάγσγα απφ ηε
ρξήζε ηνπ εηθνλνζπζηήκαηνο.
Απφ ηε κειέηε θαη αλάιπζε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ εηθνλνζπζηήκαηνο
V10 εμάγνληαη νξηζκέλα γεληθφηεξα ζπκπεξάζκαηα πνπ αθνξνχλ ζηε
ρξήζε ηνπ ελ γέλεη θαη πξφθεηηαη γηα ηα παξαθάησ:
 Ζ ρξήζε ηνπ V10 εμαξηάηαη πιήξσο απφ έλα αηζζεηήξα ζέζεο πνπ
ζε κεγάιν βαζκφ επεξεάδεη ηελ αθξίβεηα ησλ παξαγψγσλ ηνπ, ην
γεγνλφο απηφ θαηαγξάθεηαη σο κεηνλέθηεκα.
 Ζ ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ
απφ ηηο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο (γηα παξάδεηγκα θσηεηλφηεηα)
θαη ηελ χπαξμε πθήο ζηηο επηθάλεηεο θαη ηα αληηθείκελα.
 Οη αιγφξηζκνη ςεθηαθήο ζπληαχηηζεο ηνπ V10 δελ απνδίδνπλ ζε
παλνξάκαηα πνπ έρνπλ ιεθζεί ππφ δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο κε
απνηέιεζκα λα ππάξρνπλ έληνλεο ξαδηνκεηξηθέο κεηαβνιέο
αλάκεζα ζηα νκφινγα αληηθείκελα. Αληίζηνηρα αζηoρνχλ ζε ιείεο
θαη κνλφρξσκεο επηθάλεηεο.
 Με ηε ρξήζε ηνπ V10 είλαη εθηθηφ λα θαηαζθεπαζηνχλ κε
ηαρχηεηα ηξηδηάζηαηα κνληέια θαη δηαγξάκκαηα νξηδφληησλ θαη
θαηαθφξπθσλ ηνκψλ κε κέγηζηε θιίκαθα εθηχπσζεο 1:50.
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 Δλψ ν ρξφλνο ησλ εξγαζηψλ πεδίνπ κεηψλεηαη εμαηξεηηθά,
απμάλεηαη αξθεηά ν αξηζκφο ησλ ζηάζεσλ αλαθνξάο φπσο θαη ν
ρξφλνο εξγαζηψλ γξαθείνπ, εηδηθά φηαλ νη ιεπηνκέξεηεο ηνπ
αληηθεηκέλνπ είλαη πεξηζζφηεξεο.
 Σφζν ην ινγηζκηθφ ππνζηήξημεο πεδίνπ φζν θαη ην ινγηζκηθφ
ππνζηήξημεο γξαθείνπ είλαη θηιηθά πξνο ην ρξήζηε κε αξθεηέο
επηινγέο θαη απηνκαηηζκνχο.
 Ζ αληηκεηψπηζε γεσδαηηηθψλ απνηππψζεσλ κε ην εηθνλνζχζηεκα
ηξηαδηάζηαηεο απεηθφληζεο V10 απαηηεί εκπεηξία θαη ζε κεγάιν
βαζκφ επηζηεκνληθφ ππφβαζξν. Δίλαη δειαδή δχζθνιν λα γίλεη ε
ρξήζε ηνπ απφ βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ θαη λα απνδψζεη θαιά
απνηειέζκαηα.
 Σα γεσκεηξηθά δεδνκέλα πνπ εμάγνληαη απφ ην ζχζηεκα
επηηπγράλνπλ ζηαζεξφηεηα θαη επαλαιεπηηθφηεηα σο πξνο ηελ
αθξίβεηα θαη ηελ νξζφηεηα ησλ απνηειεζκάησλ.
 Ζ αθξίβεηα θαη ε νξζφηεηα ησλ παξαγψγσλ ηνπ ζπζηήκαηνο V10
επεξεάδεηαη απφ ηνπο εμήο παξάγνληεο:
o Σε δηακφξθσζε ησλ ζηάζεσλ ιήςεο θαη ην πιήζνο ηνπο θαη
πην ζπγθεθξηκέλα απφ ην ιφγν ηεο βάζεο ιήςεο πξνο ηελ
απφζηαζε ηνπ αληηθεηκέλνπ (0.5d≤b≤.2.5d).
o Σελ αθξίβεηα ηεο βαζκνλφκεζεο ησλ θακεξψλ θαη ησλ
αηζζεηήξσλ ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ V10.
o Σελ αθξίβεηα κέηξεζεο ησλ γεσδαηηηθψλ ζπληεηαγκέλσλ
ησλ ζεκείσλ ιήςεο.
o Σε δηαζεζηκφηεηα, ην πιήζνο θαη ηελ θαηαλνκή
θσηνζηαζεξψλ ζεκείσλ πάλσ ζην αληηθείκελν θαη ηελ
αθξίβεηα
ππνινγηζκνχ
ησλ
γεσδαηηηθψλ
ηνπο
ζπληεηαγκέλσλ.
o Σελ αθξίβεηα κέηξεζεο ησλ αηζζεηήξσλ ηνπ V10.
o Σνλ αξηζκφ, ηελ θαηαλνκή ζην ρψξν θαη ην είδνο ησλ
ζεκείσλ ζχλδεζεο (ηερλεηνί ζηφρνη ή θπζηθά αληηθείκελα,
απηφκαηε δηαδηθαζία κέηξεζεο ή ρεηξνθίλεηε).
o Σελ πνηφηεηα επίιπζεο ηνπ θσηνηξηγσληζκνχ.
o Σελ αθξίβεηα κέηξεζεο ησλ εηθνλνζπληεηαγκέλσλ κέζα ζην
κνληέιν, πνπ επεξεάδεηαη απφ ηελ εκπεηξία ηνπ ρξήζηε, ηελ
πνηφηεηα ησλ εηθφλσλ θαη ηε δνκή ηνπ ζεκείνπ πνπ
ζθνπεχεηε.
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o Σελ πνηφηεηα ησλ εηθφλσλ πνπ εμαξηάηαη απφ ηελ επθξίλεηα,
ην θσηηζκφ, ηε θσηεηλφηεηα, ηελ αληίζεζε, ηελ αλάιπζε θαη
γεληθφηεξα απφ ηηο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο.
 Σέινο ελψ ην V10 είλαη έλα φξγαλν πνπ ηα πξσηνγελή δεδνκέλα
ηνπ είλαη νη παλνξακηθέο εηθφλεο δελ πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα γηα
ηελ παξαγσγή εηθνληζηηθψλ πξντφλησλ φπσο νξζνεηθφλεο,
κσζατθά θαη αλαπηχγκαηα επηθαλεηψλ. Γειαδή ιεηηνπξγεί θπξίσο
σο ηαρχκεηξν πνπ θαηαγξάθεη δηεπζχλζεηο.
Ζ κφλε εμαίξεζε εηθνληζηηθνχ πξντφληνο απνηεινχλ νη πξνβνιηθνί
κεηαζρεκαηηζκνί (αλεγκέλεο εηθφλεο) πνπ πινπνηνχληαη ζην
Sketch-up pro γηα ηελ εηζαγσγή θσηνξεαιηζηηθήο πθήο ζηα
ηξηδηάζηαηα κνληέια. Ζ ελ ιφγσ ιεηηνπξγία δελ ήηαλ δηαζέζηκε
απφ ηελ έθδνζε ηνπ TBC πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε θαηά ηελ εθηέιεζε
ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο.
Δηδηθφηεξα ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ εμάγνληαη ζε ζρέζε κε ηηο αληίζηνηρεο
εθαξκνγέο πνπ επηρεηξήζεθαλ είλαη ηα παξαθάησ:
Γιακπίβυζη ηυν τηθιακών καμεπών ηος V10:
 Tα ζηνηρεία ηνπ εζσηεξηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ πνπ πξνέθπςαλ
απφ ηηο επηιχζεηο κε ην ινγηζκηθφ calibration_CCD παξνπζίαδαλ
εμαηξεηηθή ζηαζεξφηεηα θαη επαλαιεπηηθφηεηα ηφζν ζηηο
δηαθνξεηηθέο επηιχζεηο φζν θαη κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ θακεξψλ
εθηφο απφ ηηο παξακέηξνπο ηεο αζχκκεηξεο παξακφξθσζεο.
Γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεη ηελ πςειή κεηξεηηθή ηθαλφηεηα ηνπ
ζπζηήκαηνο.
 Με ηε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζήζεθε δελ ήηαλ δπλαηφλ λα
ππνινγηζηεί ην κέηξν ηεο ζηαζεξφηεηαο ηεο εζσηεξηθήο
γεσκεηξίαο ησλ κεραλψλ, ην νπνίν ν θαηαζθεπαζηήο ην
πξνζδηνξίδεη ζηα 2 εηθνλνζηνηρεία, φπσο θαη ε ζχγθξηζε ηεο
ζπκπεξηθνξάο ηνπο.
 Σν κέγεζνο ηνπ ηππηθνχ ζθάικαηνο ηεο κνλάδαο βάξνπο πξνέθπςε
±0.35 pixel φκσο είλαη ιίγν κεγαιχηεξν ζε ζρέζε κε ηε δηαδηθαζία
πνπ αθνινπζείηαη θαηά ηελ θαηαζθεπή (≤±0.3 pixel), ε νπνία φκσο
πξαγκαηνπνηείηαη γηα φιεο ηηο θάκεξεο κε πνιιέο εηθφλεο ζε εληαία
ζπλφξζσζε.
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 Ζ δηαδηθαζία πνπ αθνινπζήζεθε δελ ήηαλ πιήξεο θαζψο ν
αιγφξηζκνο ηνπ πξνγξάκκαηνο δελ επηηξέπεη ηελ επίιπζε εηθφλσλ
κε κεγάιεο γσληαθέο θιίζεηο ηνπ άμνλα ιήςεο νχηε ηελ εληαία
επίιπζε πνιιψλ εηθφλσλ. Γειαδή ε ζρεηηθή ζέζε δχν θακεξψλ
δελ ήηαλ δπλαηφλ λα ππνινγηζηεί απφ απηή ηε δηαδηθαζία φπσο θαη
ν ηαπηφρξνλνο πξνζδηνξηζκφο φισλ ησλ παξακέηξσλ ηνπ
εμσηεξηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ γηα φιεο ηηο θάκεξεο.
Αποηύπυζη ότηρ κηιπίος:
 Ζ αβεβαηφηεηα πξνζδηνξηζκνχ ησλ γεσδαηηηθψλ ζπληεηαγκέλσλ
ησλ ζεκείσλ ιεπηνκέξεηαο πνπ επηηπγράλεηαη ζηα δηαγξάκκαηα
ηεο φςεο ηνπ θηηξίνπ Λακπαδαξίνπ φηαλ επηηεπρζεί κηα αδχλακε
επίιπζε ηνπ δηθηχνπ είλαη ηεο ηάμεο ησλ ±2cm θαη άξα κέγηζηε
θιίκαθα εθηχπσζεο 1:100 θαη φηαλ επηηπγράλεηαη ηζρπξή επίιπζε
ηνπ δηθηχνπ είλαη ηεο ηάμεο ηνπ ±1cm θαη κέγηζηε θιίκαθα
εθηχπσζεο 1:50.
 Ζ γεσκεηξία ηνπ δηθηχνπ δειαδή νη ζέζεηο ησλ ζηάζεσλ ιήςεο
θαη ησλ ζεκείσλ ζχλδεζεο ησλ παλνξακάησλ είλαη ν θχξηνο
παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ηελ αθξίβεηα ηεο απνηχπσζεο θαη ησλ
ζεκείσλ ιεπηνκέξεηαο παξά ν βαζκφο ειεπζεξίαο.
Ζ ζέζε απηή είλαη πάγηα άπνςε ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη θαίλεηαη
έληνλα απφ ηηο δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ αλάκεζα ζηελ απηφκαηε
θαη ρεηξνθίλεηε δηαδηθαζία επίιπζεο ηνπ ηξηγσληζκνχ.
 Δπηπιένλ ε γξακκηθή δνκή θαη επίιπζε ηνπ δηθηχνπ ησλ ζηάζεσλ
ιήςεο επεξεάδεη ελ γέλεη ηελ αθξίβεηα ηνπ ζρεδίνπ θαη
απνδεηθλχεηαη απφ ην δηαρσξηζκφ ηνπ δηαγξάκκαηνο ζε
θαηαθφξπθνπο ηνκείο φπνπ ηα άθξα απνδπλακψλνληαη ζε ζρέζε κε
ην θέληξν αθνινπζψληαο ηηο επηιχζεηο ησλ παλνξακάησλ ησλ
ζηάζεσλ ιήςεο.
 Δθφζνλ ν πξνζδηνξηζκφο ησλ γεσδαηηηθψλ ζπληεηαγκέλσλ ησλ
ζηάζεσλ έρεη αβεβαηφηεηαο >±5mm θαη ε επίιπζε ηνπ δηθηχνπ
είλαη ηζρπξή κε ηήξεζε ηεο αλαινγίαο βάζεο ιήςεο πξνο ηελ
απφζηαζε αληηθεηκέλνπ θαη νη εκπξνζζνηνκίεο είλαη εληφο ηνπ
βέιηηζηνπ ζηαηηζηηθά γεσκεηξηθνχ ηφπνπ κε θαιή πνηφηεηα
ζθφπεπζεο ηφηε ε απόζηαζη ηος ανηικειμένος είναι ο πιο
ανηιπποζυπεςηικόρ και κπίζιμορ δείκηηρ για ηην εκηίμηζη ηηρ
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ακπίβειαρ ηυν ζημείυν λεπηομέπειαρ κε κία αλαινγία ηεο ηάμεο
ησλ ±10mm/10m απφζηαζε.
Αθφκε επηβεβαηψλεηαη φηη ε αβεβαηφηεηα πξνζδηνξηζκνχ ησλ
πςνκέηξσλ είλαη κηθξφηεξε απφ απηήλ πνπ επηηπγράλεηαη
νξηδνληηνγξαθηθά πνπ είλαη αλακελφκελν ζηελ επίγεηα
θσηνγξακκεηξία αληίζεηα απφ ηελ ελαέξηα.
Ο ρξφλνο πνπ ρξεηάζηεθε γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο απνηχπσζεο κε
ην ζχζηεκα ηνπ V10 απφ έλα άηνκν θπκαίλεηαη ζηηο 2 ψξεο γηα ηηο
εξγαζίεο πεδίνπ (θπξίσο γηα ηε δηακφξθσζε θαη κέηξεζε ησλ
ζηάζεσλ) θαη ζηηο 7 ψξεο γηα ηηο εξγαζίεο γξαθείνπ.
Αληίζεηα γηα ηελ θιαζζηθή αληηκεηψπηζε ηεο απνηχπσζεο απφ έλα
άηνκν ρξεηάδνληαη 6 ψξεο γηα ηηο εξγαζίεο πεδίνπ θαη 3 ψξεο γηα
ηηο εξγαζίεο γξαθείνπ. Βέβαηα ην απνηέιεζκα ηεο θιαζζηθήο
κεζφδνπ είλαη θαηά πνιχ αλψηεξν ζε ζρέζε κε ηελ αθξίβεηα
(κέγηζηε θιίκαθα εθηχπσζεο 1:10).
Ζ απηφκαηε δηαδηθαζία επίιπζεο ηνπ ηξηγσληζκνχ ζην TBC
δηήξθεζε 30 ιεπηά ηεο ψξαο γηα έμη ζηάζεηο ιήςεο (ηξία δίπνια).
Ζ ππνινγηζηηθή κνλάδα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε δηέζεηε 8Gb κλήκε
ηαρείαο πξνζπέιαζεο θαη δηπχξελν επεμεξγαζηή i7 ζηα 2Ghz.
Σέινο ηα παλνξάκαηα πνπ ιήθζεζαλ κεηά ηελ πχθλσζε ησλ
ζηάζεσλ ιήςεο ζε δηαθνξεηηθή εκέξα θαη ψξα δελ επηιχζεθαλ
απφ ηελ απηφκαηε δηαδηθαζία ιφγσ ησλ ξαδηνκεηξηθψλ κεηαβνιψλ
ησλ εηθφλσλ θαη ηελ ελαιιαγή ησλ θηλεηψλ αληηθεηκέλσλ (θπξίσο
ησλ απηνθηλήησλ).

Αποηύπυζη μνημείος:
 Απφ ηε ζχγθξηζε νκφινγσλ ζεκείσλ κε ηηο δχν δηαδηθαζίεο νη
δηαθνξέο πνπ πξνέθπςαλ είλαη εληφο ηνπ ζνξχβνπ ησλ κεηξήζεσλ,
κε ηα ζεκεία πνπ κεηξήζεθαλ κε ην ζχζηεκα ηνπ V10 λα έρνπλ
αβεβαηφηεηα πξνζδηνξηζκνχ ηεο ηάμεο ηνπ ±1cm θαη θαιχηεξε.
Έηζη ε κέγηζηε θιίκαθα εθηχπσζεο γηα ηα γεσκεηξηθά παξάγσγα
ηνπ V10 θαιχπηεη ηηο απαηηήζεηο ηεο 1:50.
 Δπηβεβαηψλεηαη μαλά φηη ε πςνκεηξηθή αθξίβεηα ηνπ V10 είλαη
θαιχηεξε απφ φηη ε νξηδνληηνγξαθηθή.
 Ζ δηαδηθαζία ηνπ ηξηγσληζκνχ ηφζν κε ηελ απηφκαηε δηαδηθαζία
φζν θαη κε ηε ρεηξνθίλεηε θαηάθεξε λα επηιχζεη κφλν 2 απφ ηα
ζπλνιηθά 7 παλνξάκαηα. Σν γεγνλφο απηφ απνδεηθλχεη φηη νη
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απνθξχςεηο, ηα εκπφδηα ηεο βιάζηεζεο θαη νη θαηξηθέο ζπλζήθεο
παξακέλνπλ έλα δχζθνιν πξφβιεκα αληηκεηψπηζεο γηα εθαξκνγέο
επίγεηαο θσηνγξακκεηξίαο.
 Δπηπιένλ ε ζχλδεζε ηνπ εζσηεξηθνχ ρψξνπ κε ηνλ εμσηεξηθφ
ρψξν δελ επεηεχρζε εμαηηίαο ησλ έληνλσλ απνθξχςεσλ παξά ην
γεγνλφο φηη ηα παλνξάκαηα εκπινπηίδνπλ θαη απμάλνπλ ηελ
εηθνληζηηθή θαη γεσκεηξηθή πιεξνθνξία.
Αποηύπυζη δεξαμενήρ αποθήκεςζηρ καςζίμυν:
 Ο θσηνηξηγσληζκφο επηιχζεθε κε εμαηξεηηθά απνηειέζκαηα
ζπλδπάδνληαο ηφζν απηφκαηα φζν θαη ρεηξνθίλεηα ζεκεία
ζχλδεζεο. Σν γεγνλφο απηφ νθείιεηαη ζηηο θαηάιιειεο ζέζεηο πνπ
επηιέρζεθαλ γηα ηηο ζηάζεηο ιήςεο θαη φρη ζηνλ κεγάιν βαζκφ
ειεπζεξίαο Δπίζεο ην γεγνλφο φηη ππήξρε πςνκεηξηθή δηαθνξά
αλάκεζα ζηηο ζηάζεηο ελίζρπζε ηε γεσκεηξία ηνπ δηθηχνπ.
 Ζ απηφκαηε δηαδηθαζία δελ θαηάθεξε λα επηιχζεη φια ηα
παλνξάκαηα επεηδή πξαγκαηνπνηήζεθαλ δηαθνξεηηθή κέξα κε
άιιεο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο, πνπ δεκηνχξγεζαλ έληνλεο
ξαδηνκεηξηθέο κεηαβνιέο, αλαθιάζεηο θαη ζθηάζεηο κεηαμχ ησλ
δηαθνξεηηθψλ παλνξακάησλ.
Ζ επίιπζε ηνπ ηξηγσληζκνχ ησλ 9 απφ ηα 16 παλνξάκαηα κε ηελ
απηφκαηε δηαδηθαζία ηξηγσληζκνχ δηήξθεζε 50 ιεπηά ηεο ψξαο.
 Ζ κέζε ηηκή ηεο νξηδνληηνγξαθηθήο δηαθνξάο ησλ ζεκείσλ
ιεπηνκέξεηαο ηνπ V10 ζε ζρέζε κε ηα δεδνκέλα ηεο ζάξσζεο απφ
ην VX ππνινγίζηεθε ζηα 14mm πνπ είλαη αλάινγε ηεο κέζεο
απφζηαζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ 15m.
Αληίζηνηρα ε κέζε αβεβαηφηεηα ησλ ζεκείσλ ηεο ζάξσζεο κε ην
ρσξνεηθνλνγεσδαηηηθφ ζηαζκφ VX πξνζδηνξίζηεθε ζηα ±6mm.
 Ζ αθηίλα ηεο δεμακελήο κε νλνκαζηηθή ηηκή 11.5m ππνινγίζηεθε
απφ ηελ πξνζαξκνγή θχθινπ ζε νξηδφληηεο ηνκέο ηεο δεμακελήο ζε
δηαθνξεηηθά χςε κε αβεβαηφηεηα ±5mm απφ ηα δεδνκέλα ηνπ V10
θαη ±1mm απφ ηα ζεκεία ηεο ζάξσζεο ηνπ VX.
Σα απνηειέζκαηα ηνπ V10 είλαη ηθαλνπνηεηηθά γηα ηνλ
πξνζδηνξηζκφ κφληκσλ παξακνξθψζεσλ ηνπ θειχθνπο ηεο
δεμακελήο αιιά φρη γηα ηελ αλαγσγή ησλ δηαζηνιψλ ηεο
πδξνζηαηηθήο πίεζεο θαηά ηε ζηηγκή ηεο κέηξεζεο θαη άξα ηελ
πινπνίεζε νγθνκέηξεζεο. Αληίζηνηρα νη αβεβαηφηεηεο πνπ
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επηηεχρζεθαλ απφ ηε ζάξσζε ηνπ VX είλαη ζε ζέζε λα
αληρλεχζνπλ θαη ηηο δχν παξακέηξνπο.
 Έλα θνκκάηη ηνπ θειχθνπο ηεο δεμακελήο δελ έδσζε θακία
γεσκεηξηθή πιεξνθνξία απφ ηε θσηνγξακκεηξηθή δηαδηθαζία θαη
απηφ νθείιεηαη ζηελ έληνλε αλάθιαζε πνπ δεκηνχξγεζε ε
ειηνθάλεηα ζε ζπλδπαζκφ κε ην ιεπθφ ρξψκα.
 Ο ρξφλνο πνπ ρξεηάζηεθε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο απνηχπσζεο
κε ην V10 ήηαλ 3 ψξεο γηα ηηο εξγαζίεο πεδίνπ, φπνπ ην 80%
αλαιψζεθε γηα ηε δηακφξθσζε, ζήκαλζε θαη κέηξεζε ησλ
ζηάζεσλ ιήςεο, θαη 10 ψξεο γηα ηηο εξγαζίεο γξαθείνπ.
Αληίζηνηρα ζε ζρέζε κε ην VX ε θαηαλνκή ησλ εξγαζηψλ
δηακνξθψζεθε ζηηο 6 ψξεο γηα ην πεδίν (κε 4 ζαξψζεηο ησλ 30
ιεπηψλ) θαη άιιεο 4 ψξεο γηα ηηο εξγαζίεο γξαθείνπ.
5.2 Πποηάζειρ
Με ηελ νινθιήξσζε ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο πξνθχπηνπλ αξθεηά
ελδηαθέξνληα ζεκεία ηα νπνία ρξήδνπλ πεξαηηέξσ δηεξεχλεζεο ζε ζρέζε
κε ηε ρξήζε θαη ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ νινθιεξσκέλνπ εηθνλνζπζηήκαηνο
ηξηδηάζηαηεο απεηθφληζεο V10:
 Τπάξρεη έλα κεγάιν επηζηεκνληθφ πεδίν ελδηαθέξνληνο πνπ
άπηεηαη
ζηελ
ηξηδηάζηαηε
βαζκνλφκεζε
παλνξακηθψλ
ζπζηεκάησλ θαη επίγεησλ ζαξσηψλ, ηφζν απφ ηελ άπνςε ησλ
κεζνδνινγηψλ θαη δπλακηθψλ αιγνξίζκσλ φζν θαη απφ ηελ
πινπνίεζε ηξηδηάζηαησλ πεδίσλ ειέγρνπ είηε ζε εξγαζηεξηαθφ
επίπεδν είηε ζε εμσηεξηθνχο ρψξνπο, φπνπ θαιχπηνληαη νη
πξνδηαγξαθέο απφζηαζεο θαη χςνπο ηνπνζέηεζεο ησλ ζηφρσλ ζε
φιν ην εχξνο ηνπ νπηηθνχ ηνπο πεδίνπ [Tommaselli et al, 2014].
 Ζ αληαπφθξηζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζε απνηππψζεηο κεγάισλ
εθηάζεσλ δχλαηαη λα κεηψζεη αξθεηά ην ρξφλν εξγαζηψλ πεδίνπ.
Γεκηνπξγoχληαη φκσο δεηήκαηα φπσο γηα παξάδεηγκα ζην πιήζνο
ησλ παλνξακάησλ πνπ κπνξνχλ λα επηιπζνχλ ηαπηφρξνλα ζηε ίδηα
εξγαζία ή αλ ζα επηβάιιεηαη ε θαηάηκεζε θαη μερσξηζηή ηνπο
αληηκεηψπηζε.
 Αληίζηνηρα ε ζχλδεζε εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ ρψξσλ θηηξίσλ
παξακέλεη έλα ζχλζεην πξφβιεκα γηα λα αληηκεησπηζηεί εληαία ζην
ίδην κνληέιν.
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 Έλα επηπιένλ ελδηαθέξνλ δήηεκα είλαη ε ζπζρέηηζε θαη ζχγθξηζε
κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ καζεκαηηθψλ κνληέισλ επίιπζεο ηνπ
επίγεηνπ ηξηγσληζκνχ θαη ησλ κεζφδσλ κέηξεζεο ησλ γεσδαηηηθψλ
ζπληεηαγκέλσλ ησλ ζεκείσλ ιήςεο.
 Αθφκε ελδηαθέξνλ είλαη λα εμεηαζηεί ν βαζκφο πνπ ε ηερληθή
δεκηνπξγίαο εηθφλσλ πςεινχ δπλακηθνχ εχξνπο (HDR) ζπληειεί
ζην μεπέξαζκα δεηεκάησλ φπσο είλαη ε αληηκεηψπηζε απηφκαησλ
δηαδηθαζηψλ ςεθηαθήο ζπληαχηηζεο απφ παλνξάκαηα πνπ δελ
έρνπλ ιεθζεί ηελ ίδηα εκέξα θαη ψξα.
 Σέινο ε πξφζθαηε εθαξκνγή ππθλήο ζπληαχηηζεο ζεκείσλ πνπ
πξνζθέξεηαη απφ ηηο ηειεπηαίεο εθδφζεηο ηνπ TBC (3.50) ζε ζρέζε
κε ηα δεδνκέλα ηνπ εηθνλνζπζηήκαηνο V10 ρξήδεη επηζηεκνληθνχ
ειέγρνπ.
Ήδε έλα πείξακα πνπ δηεμήρζε απφ ηελ νκάδα εξγαζίαο
Geotronics ζε κηα έθηαζε 17 ζηξεκκάησλ ζηελ πεξηνρή
Zabovresky αλάκεζα ζε ηξεηο δηαθνξεηηθέο ηερλνινγίεο
παξαγσγήο ηξηδηάζηαηνπ λέθνπο ζεκείσλ (κε επαλδξσκέλν
αεξνζθάθνο, επίγεηνο ζαξσηήο επηθαλεηψλ θαη ην εηθνλνζχζηεκα
ηξηδηάζηαηεο
απεηθφληζεο
V10)
έδσζε
ελδηαθέξνληα
απνηειέζκαηα
[https://trimbledimensions2014.smarteventscloud.com/connect/sear
ch.ww?searchType=session&showAllResults=true#loadSearchsearchPhrase=geo+7716&searchType=session&tc=0&sortBy=&p=
&i%2811964%29=, 9/2015].
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ
Κψδηθαο Matlab γηα ηελ ζηξνθή θαη ην κεηαζρεκαηηζκφ ησλ
γεσδαηηηθψλ ζπληεηαγκέλσλ ηνπ εμσηεξηθνχ πεδίνπ ειέγρνπ ηεο ΑΣΜ:
clear all
clc
format long g
format compact
%Rotation to section plane
input=load(‘geo_out.txt’);
[rows,cols]=size(input);
f=35.2;
%grad
A=[20.0949,33.2526;];%point 1
x=zeros(rows,1);
y=zeros(rows,1);
xs=zeros(rows,1);
ys=zeros(rows,1);
zs=zeros(rows,1);
for i=1:rows
x(i)=A(1)+[cos(f*pi/200)*(input(i,2)-A(1))][sin(f*pi/200)*(input(i,3)-A(2))];
y(i)=A(2)+[sin(f*pi/200)*(input(i,2)A(1))]+[cos(f*pi/200)*(input(i,3)-A(2))];
xs(i)=x(i);
ys(i)=input(i,4);
zs(i)=-y(i);
End;

Κψδηθαο Matlab γηα ηελ ζηξνθή θαη ην κεηαζρεκαηηζκφ ησλ
γεσδαηηηθψλ ζπληεηαγκέλσλ ηνπ εζσηεξηθνχ πεδίνπ ειέγρνπ ηεο ΑΣΜ:
clear all
clc
format long g
format compact
%Rotation to section plane
input=load(‘geo_in.txt’);
[rows,cols]=size(input);
f=-11.021;
%grad
A=[32.3838,21.0976;];%point 1
x=zeros(rows,1);
y=zeros(rows,1);
xs=zeros(rows,1);
ys=zeros(rows,1);
zs=zeros(rows,1);
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for i=1:rows
x(i)=A(1)+[cos(f*pi/200)*(input(i,2)-A(1))][sin(f*pi/200)*(input(i,3)-A(2))];
y(i)=A(2)+[sin(f*pi/200)*(input(i,2)A(1))]+[cos(f*pi/200)*(input(i,3)-A(2))];
xs(i)=-y(i);
ys(i)=input(i,4);
zs(i)=-x(i);
End;

Κψδηθαο Matlab γηα ηελ πξνζαξκνγή επζείαο ζηα ζεκεία ηεο φςεο ηνπ
Λακπαδαξίνπ κε ηε γεληθή κέζνδν ζπλφξζσζεο:
clear all
clc
format long g
format compact
%Optimal Straight
c=116;
m0=2;
r=c-m0;
n=232;
m=n-r;
%observations
x=[1001.727;1001.461;1001.465;997.8990;997.8870;1003.457;1003.459;100
3.453;1005.810;1005.811;1005.811;1005.759;1009.351;1009.380;1009.358;
1005.728;1005.758;1006.468;1006.505;1006.504;1007.526;1007.542;1006.4
68;1007.528;1010.424;1010.474;1010.447;1011.501;1011.463;1009.698;100
9.700;1013.303;1013.038;1013.295;1013.294;1013.298;1012.055;1012.054;
1012.744;1005.140;1007.840;1007.888;998.4780;997.5310;997.5180;997.51
20;993.9320;993.9120;993.6020;993.5660;993.5750;989.9920;989.9900;989
.9520;989.2980;989.3070;989.2810;986.0440;986.5380;986.0320;986.3740;
989.1630;986.0290;987.8410;988.9470;986.9630;990.1280;990.1280;990.49
40;990.1230;992.9810;992.7500;985.6860;985.6810;985.6730;985.7120;985
.6860;986.0500;989.2820;989.9940;993.9330;986.0330;989.4650;989.4410;
989.4660;993.5550;993.5580;993.5610;993.7910;991.3880;991.3030;985.67
60;1012.740;1011.474;1011.507;1011.475;1013.677;1013.680;1013.657;101
7.236;1017.233;1017.280;1017.198;1017.616;1017.619;1012.851;1015.435;
1015.380;1015.396;1014.374;1014.368;1014.369;1016.658;1016.662;1015.9
80;1015.986;];
y=[1008.068;1008.119;1008.138;1008.721;1008.710;1007.802;1007.804;100
7.804;1007.382;1007.407;1007.401;1007.412;1006.821;1006.808;1006.821;
1007.417;1007.423;1007.290;1007.298;1007.287;1007.120;1007.099;1007.2
88;1007.118;1006.631;1006.647;1006.634;1006.451;1006.462;1006.755;100
6.760;1006.173;1006.215;1006.168;1006.167;1006.158;1006.371;1006.374;
1006.262;1007.480;1007.029;1007.069;1008.630;1008.775;1008.791;1008.7
87;1009.372;1009.371;1009.428;1009.451;1009.436;1010.037;1010.030;101
0.035;1010.151;1010.143;1010.164;1010.692;1010.602;1010.688;1010.656;
1010.200;1010.686;1010.351;1010.144;1010.478;1010.002;1009.996;1009.9
05;1009.972;1009.536;1009.587;1010.751;1010.753;1010.724;1010.694;101
0.700;1010.692;1010.157;1010.035;1009.380;1010.692;1010.124;1010.088;
1010.120;1009.428;1009.426;1009.429;1009.293;1009.732;1009.728;1010.7
45;1006.260;1006.465;1006.456;1006.470;1006.108;1006.104;1006.098;100
5.514;1005.512;1005.501;1005.520;1005.448;1005.450;1006.247;1005.808;
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1005.839;1005.811;1005.985;1005.987;1005.984;1005.615;1005.607;1005.7
18;1005.712;];
l=zeros(232,1);
for i=2:2:232
l(i-1)=x(i/2);
l(i)=y(i/2);
end
X0=[-0.1654529;1173.81695]; %temporary values
%Formatting Tables
%linearized equation: x*da+db+a0*x+b0-y=0
%design table of parameters
A=zeros(116,2);
for i=1:116
A(i,1)=x(i);
A(i,2)=1;
end
%factor table of measured data
B=zeros(116,232);
for i=2:2:232
B(i/2,i-1)=X0(1);
B(i/2,i)=-1;
end
%closure errors vector
w=zeros(116,1);
for i=1:116
w(i)=y(i)-(X0(1)*x(i)+X0(2));
end;
%alternative w=-(B*l+X0(2))
%System Solution
%auxiliary tables
Pa=inv(B*B’);
Na=A’*Pa*A;
dX=Na\A’*Pa*w;
X=X0+dX;
u=B’*Pa*(w-A*dX);
s0=sqrt(u’*u/r);

%residuals

Vx=s0^2*inv(Na);
sa=sqrt(Vx(1,1));
sb=sqrt(Vx(2,2));
fprintf(‘\nΟι τελικές τιμές των παραμέτρων με τα τσπικά είναι
συάλματα είναι:\n’)
fprintf(‘\nα=%1.10f +- %1.10f rad’,X(1),sa)
fprintf(‘\nβ=%1.3f
+- %1.3f m’,X(2),sb)
%reverse angle
f=atan(X(1))*200/pi;
sf=sqrt(1/(1+X(1)^2))*(sa)*200/pi;
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fprintf(‘\n\nΗ γωνία στρουής με το τσπικό της συάλμα είναι:\n’)
fprintf(‘\nυ=%1.4f +- %1.4f grad\n’,f,sf)

Κψδηθαο Matlab γηα ηε ζηξνθή θαη ην κεηαζρεκαηηζκφ ησλ γεσδαηηηθψλ
ζπληεηαγκέλσλ ησλ ζεκείσλ ιεπηνκέξεηαο ζην επίπεδν ηεο φςεο ηνπ
Λακπαδαξίνπ:
clear all
clc
format long g
format compact
%Rotation to section plane
input=load(‘view_points.txt’);
[rows,cols]=size(input);
f=10.4385;
%grad
A=[985.676,1010.745;];
x=zeros(rows,1);
y=zeros(rows,1);
xs=zeros(rows,1);
ys=zeros(rows,1);
zs=zeros(rows,1);
for i=1:rows
x(i)=A(1)+[cos(f*pi/200)*(input(i,2)-A(1))][sin(f*pi/200)*(input(i,3)-A(2))];
y(i)=A(2)+[sin(f*pi/200)*(input(i,2)A(1))]+[cos(f*pi/200)*(input(i,3)-A(2))];
xs(i)=x(i);
ys(i)=input(i,4);
zs(i)=y(i);
End;
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Αλαθνξά ηνπ TBC ζε ζρέζε κε ηελ επίιπζε ηεο απηφκαηεο δηαδηθαζίαο
ηξηγσληζκνχ γηα ηελ απνηχπσζε ηεο φςεο ηνπ Λακπαδαξίνπ:

1 απφ 2

201

2 απφ 2

202

Αλαθνξά ηνπ TBC ζε ζρέζε κε ηελ επίιπζε ηεο ρεηξνθίλεηεο
δηαδηθαζίαο ηξηγσληζκνχ γηα ηελ απνηχπσζε ηεο φςεο ηνπ
Λακπαδαξίνπ:

1 απφ 3

203

2 απφ 3

204

3 απφ 3

205

Αλαθνξά ηνπ TBC ζε ζρέζε κε ηελ επίιπζε ηνπ ηξηγσληζκνχ γηα ηελ
απνηχπσζε ηνπ λανχ Ζθαίζηνπ:

1 απφ 3

206

2 απφ 3

3 απφ 3
207

Κψδηθαο Matlab γηα ηε ζηξνθή θαη ην κεηαζρεκαηηζκφ ησλ γεσδαηηηθψλ
ζπληεηαγκέλσλ ησλ ζεκείσλ ιεπηνκέξεηαο ζην επίπεδν ηεο αλαηνιηθήο
φςεο ηνπ λανχ ηνπ Ζθαίζηνπ:
clear all
clc
format long g
format compact
%Rotation to section plane
input=load('photo_points.txt');
[rows,cols]=size(input);
f=14.3418-100;

%grad

x=zeros(rows,1);
y=zeros(rows,1);
xs=zeros(rows,1);
ys=zeros(rows,1);
zs=zeros(rows,1);
for i=1:rows
x(i)=cos(f*pi/200)*input(i,2)-sin(f*pi/200)*input(i,3);
y(i)=sin(f*pi/200)*input(i,2)+cos(f*pi/200)*input(i,3);
xs(i)=x(i);
ys(i)=input(i,4);
zs(i)=-y(i);
end;
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Αλαθνξά ηνπ TBC ζε ζρέζε κε ηελ επίιπζε ηνπ απηφκαηνπ ηξηγσληζκνχ
γηα ηελ απνηχπσζε ηεο δεμακελήο P-8736:

1 απφ 3

209

2 απφ 3

210

3 απφ 3

211

Αλαθνξά ηνπ TBC ζε ζρέζε κε ηελ ηειηθή επίιπζε ηνπ επίγεηνπ
ηξηγσληζκνχ γηα ηελ απνηχπσζε ηεο δεμακελήο P-8736:

1 απφ 5

212

2 απφ 5

213

3 απφ 5

214

4 απφ 5

215

5 απφ 5
Κψδηθαο Matlab γηα ηελ πξνζαξκνγή βέιηηζηνπ θχθινπ ζε νξηδφληηεο
ηνκέο ηεο δεμακελήο P-8736 κε ηε γεληθή κέζνδν ζπλφξζσζεο:
clear all
clc
format long g
format compact
%least squares fitting of optimal circle
input=load('light_scanning_points_cs6.txt');
[rows,cols]=size(input);
for i=1:rows;
x(i)=input(i,1);
y(i)=input(i,2);
end;
c=rows;
m0=3; %x=[Xc, Yc, Rc]^T
r=c-m0;
n=2*rows;
m=n-r;
%Initial values
X0=[122.514;116.478;11.499;];
%Formatting tables
A=zeros(c,m0);
B=zeros(c,n);
X=zeros(m0,1);
l=zeros(n,1);
u=zeros(n,1);
w=zeros(c,1);
l=zeros(n,1);
%Table of measured data
for i=2:2:n
l(i-1)=x(i/2);
l(i)=y(i/2);
end
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%Design table of parameters
for i=1:c
A(i,1)=-2*(x(i)-X0(1));
A(i,2)=-2*(y(i)-X0(2));
A(i,3)=-2*X0(3);
end
%Factor table of measured data
for i=2:2:n
B(i/2,i-1)=2*(x(i/2)-X0(1));
B(i/2,i)=2*(y(i/2)-X0(2));
end
%Closure errors vector
for i=1:c
w(i)=X0(3)^2-(x(i)-X0(1))^2-(y(i)-X0(2))^2;
end;
%System Solution
%Auxiliary tables
Pa=inv(B*B');
Na=A'*Pa*A;
dX=Na\A'*Pa*w;
X=X0+dX;
u=B'*Pa*(w-A*dX);
s0=sqrt(u'*u/r);

%residuals

Vx=s0^2*inv(Na);
sX0=sqrt(Vx(1,1));
sY0=sqrt(Vx(2,2));
sR=sqrt(Vx(3,3));
fprintf('\nΟι τελικές τιμές των παραμέτρων με τα τσπικά είναι
συάλματα είναι:\n')
fprintf('\nX0=%1.4f +- %1.4f m',X(1),sX0)
fprintf('\nY0=%1.4f +- %1.4f m',X(2),sY0)
fprintf('\nR = %1.4f +- %1.4f m',X(3),sR)
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