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Περίληψη 

τo πλαύςιο τησ παρούςασ διπλωματικόσ εργαςύασ αναπτύχθηκε και εφαρμόςτηκε 

ςύςτημα χαμηλού κόςτουσ, αποτελούμενο από δύο action camera και μύα ςφαιρικό 

κϊμερα, για την γρόγορη και αξιόπιςτη ςυλλογό δεδομϋνων με ςκοπό την γεωμετρικό 

τεκμηρύωςη και την εξαγωγό ορθοφωτογραφιών, των ςτενών δρόμων τησ Καλαμωτόσ, 

ενόσ παραδοςιακού μεςαιωνικού Μαςτιχοχωριού τησ Νότιασ Φύου. Η ανϊγκη για 

αποτύπωςη - γεωμετρικό τεκμηρύωςη των όψεων του χωριού εύναι μεγϊλη, καθώσ η 

αλλούωςη του παραδοςιακού οικιςμού και η κατεδϊφιςη αρκετών αντιπροςωπευτικών 

δειγμϊτων τησ μεςαιωνικόσ αρχιτεκτονικόσ αποτελούν τα μορφολογικϊ γνωρύςματα τησ 

ςημερινόσ κατϊςταςησ τησ Καλαμωτόσ. Η ιδιαιτερότητα τησ αποτύπωςησ ςτην υπό μελϋτη 

περιοχό, η οπούα καθόριςε την ςτρατηγικό ανϊπτυξησ του ςυςτόματοσ, εύναι το ςτενό 

πλϊτοσ των δρόμων (2.00 - 2.30m) και το μεγϊλο ύψοσ των κτηρύων (8.0 – 9.0m).  

Κατϊ τη βιβλιογραφικό αναςκόπηςη, ςυγκεντρώθηκαν οι πλϋον ςύγχρονεσ μελϋτεσ που 

κϊνουν χρόςη action camera και ςφαιρικών καμερών για φωτογραμμετρικούσ ςκοπούσ, 

ενώ επιςημϊνθηκαν και αναδεύχτηκαν τα πλεονεκτόματα και μειονεκτόματα των 

ευρυγώνιων φακών των καμερών αυτών ςε τϋτοιου εύδουσ εφαρμογϋσ. Εν ςυνεχεύα, ϋγινε 

εκτενόσ περιγραφό τησ διϊταξησ του ςυςτόματοσ και τησ εφαρμογόσ του. υγκεκριμϋνα, 

παρουςιϊζονται τα τριςδιϊςτατα νϋφη ςημεύων, οι επιφϊνειεσ με υφό και οι 

ορθοφωτογραφύεσ τησ περιοχόσ. Επιπλϋον, πραγματοποιόθηκε εκτενόσ μελϋτη για τη 

ςφαιρικό κϊμερα και τα ςτϊδια ςτα οπούα ςυμμετϋχει, ςυνειςφϋροντασ ςτον ςχηματιςμό 

ενόσ ορθού νϋφουσ ςημεύων.  

Για την αξιολόγηςη του ςυςτόματοσ χρηςιμοποιόθηκε η Canon EOS 6D, μηχανό υψηλόσ 

ανϊλυςησ, κατϊλληλη για την παραγωγό ορθοφωτογραφιών μεγϊλησ γεωμετρικόσ 

ακρύβειασ. Σα αποτελϋςματα που προϋκυψαν από τη ςύγκριςη εύναι ιδιαύτερα 

ενθαρρυντικϊ για τη χρόςη του ςυςτόματοσ ςε περιβϊλλοντα με τισ ιδιαιτερότητεσ των 

δρόμων τησ Καλαμωτόσ. Σϋλοσ, εξετϊςτηκαν εναλλακτικϊ ςενϊρια τησ κατανομόσ ςτο 

χώρο και του αριθμού φωτοςταθερών ςημεύων, ώςτε να επιτευχθεύ η βϋλτιςτη 

γεωαναφορϊ του μοντϋλου με ςτόχο την ταυτόχρονη μεγιςτοπούηςη τησ ακρύβειασ και 

ελαχιςτοπούηςησ του χρόνου. 
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Summary  

Ιn this diploma thesis, a new low-cost system is described, aiming to facilitate the fast and 

reliable 3D documentation via the acquisition of the necessary data in outdoor environment. 

Focus is paid in the documentation of façades, especially in the case of very narrow streets. In 

particular, it provides a viable solution for buildings up to 8-10m high and streets as narrow as 

2m or even less. Under these conditions, it is practically impossible to acquire these images given 

that the conventional practice would lead to a huge number of images and subsequently to high 

processing times. The new proposed system was assessed in the narrow streets of a medieval 

village on the Greek island of Chios. In order to manage the barrier of short-taking distances, we 

combined high-definition action cameras along with a 360˚ camera, which are usually provided 

with very wide-angle lenses and are capable of acquiring images of high definition. The system is 

rather cheap and, most importantly, extremely light. The derive results suggest that the system is 

fast in 3D data acquisition, able to produce deliverables of high quality. 

In the literature review, the most recent studies, using action cameras and spherical 

cameras for photogrammetric purposes, were discussed and the advantages and 

disadvantages were highlighted. Next, an extensive description of the structure of the 

system and its implementation is provided. Specifically, three-dimensional point clouds, 

textured surfaces and orthoimages of the area are presented. In addition, an extensive 

study was conducted on the spherical camera, contributing to the formation of a correct 

cloud point. 

To evaluate the system, higher resolution camera images were used to create a “baseline” 

dataset that serves as a reference point cloud. The camera used was the Canon EOS 6D, a 

full-frame DSLR camera with a 24mm prime lens. Also, in the actual implementation of the 

system in Chios, special targets were put and measured as control and check points. The 

main aim was to use the minimum number of control points into the photogrammetric 

processing and create a single model of the street’s façades by exploiting the 360º camera. 

Towards that direction, various tests were performed to decide the minimum number of 

control points used so as to minimize the data capturing time and maintain the system’s 

implementation “fast”. Finally, the results suggest that the system is able to achieve fast 3D 

data acquisition, used for deliverables of a scale of 1:200, by using the minimum number of 

control points required. 
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Κεφάλαιο 1ο  

1 Ειςαγωγό 

1.1 Αντικεύμενο τησ εργαςύασ 

Αντικεύμενο τησ παρούςασ εργαςύασ εύναι η ανϊπτυξη ενόσ ςυςτόματοσ χαμηλού κόςτουσ 

για τη γρόγορη και αξιόπιςτη ςυλλογό δεδομϋνων με ςτόχο την παραγωγό τριςδιϊςτατου 

νϋφουσ ςημεύων και επιφϊνειασ με υφό. Η εφαρμογό και αξιολόγηςη του ςυςτόματοσ 

πραγματοποιόθηκε για τη γεωμετρικό τεκμηρύωςη και την εξαγωγό ορθοφωτογραφιών 

των ςτενών δρόμων ενόσ τμόματοσ τησ Καλαμωτόσ, ενόσ παραδοςιακού μεςαιωνικού 

Μαςτιχοχωριού τησ Νότιασ Φύου. Η αλλούωςη του παλιού παραδοςιακού οικιςμού και η 

κατεδϊφιςη αρκετών αντιπροςωπευτικών δειγμϊτων τησ μεςαιωνικόσ αρχιτεκτονικόσ, 

οδόγηςε ςτην ανϊγκη τησ αποτύπωςησ – γεωμετρικόσ τεκμηρύωςησ των προςόψεων 

κτιςμϊτων του χωριού.  

Η γεωμετρικό τεκμηρύωςη αναφϋρεται ςτη ςυλλογό, την επεξεργαςύα, την απόδοςη αλλϊ 

και την καταχώρηςη ςτοιχεύων για τον προςδιοριςμό τησ θϋςησ και τησ πραγματικόσ 

μορφόσ, του ςχόματοσ και μεγϋθουσ των κτηρύων του χωριού, ςτο χώρο των τριών 

διαςτϊςεων τη χρονικό ςτιγμό ςυλλογόσ των δεδομϋνων. Η γεωμετρικό τεκμηρύωςη των 

προςόψεων των κτηρύων με την Σοπομετρικό – Υωτογραμμετρικό μεθοδολογύα 

ςυνύςταται ςτην ορθό προβολό ενόσ κατϊλληλα επιλεγμϋνου ςυνόλου ςημεύων ςε 

οριζόντια και κατακόρυφα επύπεδα. Με αυτό το τρόπο επιτυγχϊνεται κοινό ςύςτημα 

αναφορϊσ ςτο τριςδιϊςτατο χώρο για όλα τα ςημεύα που προςδιορύζονται. 

Η ορθοφωτογραφύα εύναι μια φωτογραφικό εικόνα, η οπούα ϋχει αναχθεύ διαφορικϊ ώςτε 

να εξαλειφθούν οι παραμορφώςεισ τησ αρχικόσ εικόνασ, που οφεύλονταν ςτην επύδραςη 

των κλύςεων, ςτισ εκτροπϋσ λόγω αναγλύφου και ςτισ κλύςεισ τησ φωτογραφικόσ μηχανόσ. 

Οι κυριότερεσ ιδιότητεσ τησ ορθοφωτογραφύασ εύναι η ενιαύα κλύμακα, η ποιοτικό 

πληροφορύα, η μετρητικό αξιοπιςτύα και η ευελιξύα τησ ωσ ψηφιακό προώόν.   
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Έχοντασ ωσ ςτόχο την παραγωγό ορθοφωτογραφιών, που αποτελεύ ϋνα από τα 

βαςικότερα προώόντα τησ Υωτογραμμετρύασ και τησ γεωμετρικόσ τεκμηρύωςησ, 

δημιουργόθηκε ϋνα ςύςτημα γρόγορησ αποτύπωςησ και ςυγκεκριμϋνα γρόγορησ ςυλλογόσ 

δεδομϋνων - φωτογραφιών. Μετϊ από ςειρϊ εφαρμογών και ελϋγχων του ςυςτόματοσ, 

αυτό εφαρμόςτηκε ςτουσ δρόμουσ τησ Καλαμωτόσ.   

Η Καλαμωτό βρύςκεται ςτο νοτιοανατολικό μϋροσ τησ νόςου Φύου, μϋςα ςε μια εύφορη 

κοιλϊδα και ςε υψόμετρο 45 μϋτρων. Εύναι ϋνα μεςαιωνικό χωριό με πλούςια παρϊδοςη 

και ιςτορύα, με ενεργό πολιτιςτικό και πνευματικό δρϊςη και με καθοριςτικό ρόλο ςτην 

οικονομικό και μορφωτικό εξϋλιξη των Μαςτιχοχωριών, των οπούων ανϋκαθεν αποτελούςε 

διοικητικό κϋντρο. 

 

Εικόνα 1: Γεωγραφικό θϋςη τησ Καλαμωτόσ ςτον Ελλαδικό χώρο (πηγό: googleearth.com) 

Σο Μϊρτιο του 1881 μεγϊλοσ ςειςμόσ ιςοπϋδωςε τα Μαςτιχοχώρια τησ Νότιασ Φύου. 

υνολικϊ χϊθηκαν πϊνω από 4.000 ανθρώπινεσ ζωϋσ, ενώ περύπου 7.000 τραυματύςτηκαν, 

κυρύωσ ςτο νότιο μϋροσ του νηςιού, ενώ ςτο βόρειο τμόμα δεν ςκοτώθηκε κανϋνασ και δεν 

υπόρξαν ζημιϋσ. ημαντικϋσ καταςτροφϋσ υπϋςτηςαν και τα ςπύτια ςτισ περιοχϋσ αυτϋσ, 

όπωσ η Καλαμωτό (Δαμαλϊσ, 1988). 
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Η παραδοςιακό αρχιτεκτονικό τησ Καλαμωτόσ ϋχει τισ ρύζεσ τησ κυρύωσ ςτουσ αιώνεσ τησ 

Γενουατοκρατύασ. Η πολεοδομύα των μεςαιωνικών χωριών τησ Φύου ϋχει γύνει αντικεύμενο 

πολλών μελετών. Η αλλούωςη του παλιού παραδοςιακού οικιςμού, η κατεδϊφιςη αρκετών 

αντιπροςωπευτικών δειγμϊτων τησ μεςαιωνικόσ αρχιτεκτονικόσ και η επϋκταςη του 

χωριού προσ το νότο, με την ανϋγερςη ςύγχρονων τςιμεντϋνιων κατοικιών αποτελούν τα 

μορφολογικϊ γνωρύςματα τησ ςημερινόσ κατϊςταςησ τησ Καλαμωτόσ. Η ϋλλειψη κϊθε 

πρόνοιασ για τη ςυντόρηςη, αποκατϊςταςη και προςταςύα του παραδοςιακού μϋρουσ του 

χωριού, η ψυχολογύα των χαλαςμϊτων και η τϊςη φυγόσ από τον κεντρικό πυρόνα, που 

ϋχουν καλλιεργηθεύ, απειλούν ϊμεςα το γνόςιο αυτό μεςαιωνικό οικιςμό τησ Νότιασ Φύου. 

Ήδη το αρχικό τετρϊπλευρο ςχόμα δύςκολα αναγνωρύζεται ςτισ αεροφωτογραφύεσ και 

ςτα τοπογραφικϊ ςχεδιαγρϊμματα. Ευτυχώσ ο πολεοδομικόσ ιςτόσ δεύχνει να μην ϋχει 

αλλοιωθεύ ςημαντικϊ, αφόνοντασ ακόμα ανεξύτηλα τα ιςτορικϊ ύχνη, πϊνω ςτα οπούα ο 

ςύγχρονοσ μελετητόσ μπορεύ να ςταθεύ και να αναβιώςει τον παλιό οικιςμό. 

 

Εικόνα 2: Σοπογραφικό διϊγραμμα του χωριού και τησ γύρω περιοχόσ (1934) (Δαμαλϊσ, 1988) 
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Εύναι ςημαντικό να υπενθυμύζεται πωσ, η πολύτιμη και αναντικατϊςτατη αυτό κληρονομιϊ 

καταςτρϋφεται, εύτε από τη φυςικό φθορϊ και το χρόνο, εύτε από ανθρώπινη αμϋλεια και 

ϊγνοια, και χϊνεται οριςτικϊ και αμετϊκλητα. Και όποιοσ τόποσ, μικρόσ ό μεγϊλοσ, χϊνει τισ 

επαφϋσ με τισ ρύζεσ και την ιςτορύα του εύναι καταδικαςμϋνοσ να χϊςει και την ταυτότητϊ 

του, μεταλλαςςόμενοσ βαθμιαύα ςε ϋνα ςύνολο ανθρώπων χωρύσ παρελθόν αλλϊ και χωρύσ 

μϋλλον (Δαμαλϊσ, 1988). 

ημαντικό για το χωριό εύναι το γεγονόσ πωσ κρύθηκε διατηρητϋο ϋνα μεγϊλο τμόμα αυτού, 

με την υπ’ αριθμό 23049/928/4.3.86 απόφαςη του ΤΦΟΠ. Η κύνηςη αυτό εύναι γεμϊτη 

υποςχϋςεισ για τη διϊςωςη του παλιού οικιςμού και τη ςύμμετρη δόμηςη του νϋου, βϊςει 

του όδη εγκεκριμϋνου ςχεδύου, πϊνω ςε αρχϋσ αρχιτεκτονικόσ φυςιογνωμύασ και 

αιςθητικόσ που να ςυμβιβϊζονται με την υπϊρχουςα κληρονομιϊ. 

Έχοντασ οδηγό τα παραπϊνω, δόθηκε η ευκαιρύα να εφαρμοςτεύ το ςύςτημα ςτα ςτενϊ 

αυτού του Μεςαιωνικού χωριού, γνωρύζοντασ την αναγκαιότητα αποτύπωςησ – 

γεωμετρικόσ τεκμηρύωςησ (Φϊρτα τησ Βενετύασ, 1964) για την προςταςύα τησ πολιτιςτικόσ 

κληρονομιϊσ που ϋχει αφόςει η Καλαμωτό. Η γεωμετρικό τεκμηρύωςη αποτελεύ υποςύνολο 

μιασ ςυνολικόσ ολοκληρωμϋνησ τεκμηρύωςησ (βιβλιογραφικό, ιςτορικό, αρχαιολογικό, 

αρχιτεκτονικό, χαρτογραφικό, νομικό κ.τ.λ.). Μϋςω τησ γεωμετρικόσ τεκμηρύωςησ θα 

καταγραφεύ η παρούςα κατϊςταςη οικιςμού, όπωσ αυτό διαμορφώθηκε ςτην πορεύα των 

χρόνων, και αποτελεύ αναγκαύο υπόβαθρο τόςο ςτισ μελϋτεσ εκεύνων που εξετϊζουν το 

παρελθόν του οικιςμού, όςο και ςτισ μελϋτεσ που θα πραγματοποιηθούν ςτο μϋλλον.      
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1.2 Διϊρθρωςη τησ εργαςύασ 

Η παρούςα εργαςύα περιλαμβϊνει, μαζύ με την ειςαγωγό (Κεφϊλαιο 1), επτϊ Κεφϊλαια. 

το Κεφάλαιο 2 παρουςιϊζονται οι action camera και γύνεται εκτενόσ βιβλιογραφικό 

επιςκόπηςη μεθόδων και τεχνικών που ϋχουν κατϊ καιρούσ χρηςιμοποιόςει τϋτοιου εύδουσ 

μηχανϋσ αλλϊ και μηχανϋσ ςφαιρικών λόψεων, με ςκοπό την παραγωγό τριςδιϊςτατου 

νϋφουσ ςημεύων και ορθοφωτογραφιών. 

το Κεφάλαιο 3 αναλύονται όλεσ οι δοκιμϋσ που πραγματοποιόθηκαν για την ανϊπτυξη του 

ςυςτόματοσ ςτη περιοχό τησ Πλϊκασ.   

το Κεφάλαιο 4 γύνεται εκτενόσ αναφορϊ τησ εφαρμογόσ του ςυςτόματοσ ςτη περιοχό τησ 

Καλαμωτόσ, ενώ περιλαμβϊνονται αποτελϋςματα τριςδιϊςτατων νεφών ςημεύων και 

ορθοφωτογραφιών τησ περιοχόσ. 

το Κεφάλαιο 5 αξιολογεύται το ςύςτημα των GoPro - Ricoh Theta S με την μηχανό υψηλόσ 

ανϊλυςησ Canon EOS 6D. 

το Κεφάλαιο 6 αναλύεται ο απαιτούμενοσ αριθμόσ και η κατανομό των φωτοςταθερών 

ςτην περιοχό μελϋτησ, με ςτόχο την μεγιςτοπούηςη τησ ακρύβειασ και την ελαχιςτοπούηςη 

του χρόνου ςυλλογόσ των δεδομϋνων. 

το Κεφάλαιο 7 ςυγκεντρώνονται τα κύρια ςυμπερϊςματα τησ εργαςύασ και 

διατυπώνονται προτϊςεισ για περαιτϋρω ϋρευνα του ςυςτόματοσ. 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

Κεφάλαιο 2ο  

2 Βιβλιογραφικό επιςκόπηςη 

2.1 Γενικό χρόςη των Action Camera 

Η ςυςτηματικό εξϋλιξη τησ τεχνολογύασ των φωτογραφικών μηχανών δεν θα μπορούςε να 

αφόςει ανεπηρϋαςτη την εξϋλιξη των Action Camera. όμερα μια Action Camera παρϋχει τη 

δυνατότητα λόψησ υψηλόσ ευκρύνειασ εικόνων, αλλϊ και video. Η ςύγκριςη των μηχανών 

αυτών, όπωσ εύναι η ςειρϊ GoPro, με τισ παραδοςιακϋσ ψηφιακϋσ μηχανϋσ επιτρϋπει να 

αναφερθεύ πωσ οι πρώτεσ δύνουν ϋμφαςη ςτο ςημαντικϊ μικρό μϋγεθοσ και βϊροσ τουσ, με 

ταυτόχρονη αύξηςη τησ ποιότητασ τουσ και τη μεύωςη του κόςτουσ τουσ.  

Αρχικϊ οι Action Camera καταςκευϊςτηκαν για την καταγραφό δραςτηριοτότων, επύγειων 

και υποβρύχιων. Σα τελευταύα χρόνια, η χρόςη τουσ επεκτϊθηκε και ςε επιςτημονικούσ 

τομεύσ, όπωσ η Υωτογραμμετρύα, χϊρη ςτο μικρό τουσ βϊροσ, ςτο κατϊ πολύ μικρότερο 

κόςτοσ τουσ ςε ςχϋςη με μια μηχανό DSLR και ςτην ςχετικϊ υψηλό χωρικό ανϊλυςη που 

διαθϋτουν. όμερα, οι μηχανϋσ αυτϋσ τοποθετούνται πϊνω ςε μη επανδρωμϋνα αεροςκϊφη 

(UAV), χρηςιμοποιούνται ωσ κινητϊ ςυςτόματα χαρτογρϊφηςησ (Mobile Mapping 

Systems) και χρηςιμεύουν ςε διϊφορουσ ϊλλουσ Υωτογραμμετρικούσ ςκοπούσ (Fiorillo et 

al, 2013). 

Σα τελευταύα χρόνια οι Action Camera ςυμμετϋχουν για φωτογραμμετρικούσ ςκοπούσ ςτην 

δημιουργύα 3D αναπαραςτϊςεων (Multi-view 3D reconstruction) και αποτελούν μια 

φθηνό, αποτελεςματικό, ευϋλικτη και φιλικό προσ το χρόςτη φωτογραμμετρικό τεχνικό, 

για λόψη ςύνθετων δεδομϋνων υψηλόσ ευκρύνειασ ςε ςύνθετα μορφολογικϊ περιβϊλλοντα. 

Επιπλϋον, αποτελούν μια ςημαντικό λύςη για τισ ϋρευνεσ ςε χώρουσ Πολιτιςτικόσ 

Κληρονομιϊσ, των οπούων οι ιδιαιτερότητεσ (ςτενότητα ό περιοριςμϋνοσ χώροσ) 

επιβϊλλουν διαφορετικϋσ προςεγγύςεισ αποτύπωςησ κϊθε φορϊ. Η 3D αναπαρϊςταςη 

εύναι μια τεχνολογύα που χρηςιμοποιεύ πολύπλοκουσ αλγορύθμουσ από την όραςη 

υπολογιςτών (computer vision), για την δημιουργύα τριςδιϊςτατων μοντϋλων από 

επικαλυπτόμενεσ διςδιϊςτατεσ εικόνεσ, οι οπούεσ λαμβϊνονται από μύα φωτογραφικό 
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μηχανό (Favalli et al, 2011). Σην τελευταύα δεκαετύα ςημαντικϋσ εξελύξεισ ϋχουν ςημειωθεύ 

ςτο χώρο τησ φωτογραμμετρύασ και ειδικϊ ςε ςυνθόκεσ όπου η μηχανό με το ωσ προσ 

φωτογρϊφιςη αντικεύμενο απϋχουν μόλισ λύγα μϋτρα (close-range photogrammetry). Αυτό 

οφεύλεται ςτην ςυνεχό ανϊπτυξη αλγορύθμων από την όραςη υπολογιςτών, καθώσ μϋςω 

αυτών επιτυγχϊνεται η αυτόματη βαθμονόμηςη των μηχανών και ο υπολογιςμόσ των 

παραμϋτρων του εξωτερικού προςανατολιςμού. Επύςησ, ϋνασ μεγϊλοσ αριθμόσ ελεύθερων 

και εμπορικών λογιςμικών ϋχει δημιουργηθεύ τα τελευταύα χρόνια με ςκοπό τη δημιουργύα 

3D μοντϋλων, ενώ και η αύξηςη τησ ποιότητασ χαμηλού κόςτουσ ψηφιακών μηχανών, 

όπωσ οι action camera, ςυμβϊλλει θετικϊ ςε αυτό την εξϋλιξη (Fonstad et al, 2013), (Green 

et al, 2014). 

Με τη ςειρϊ τουσ οι εξελύξεισ αυτϋσ και οι μαθηματικϋσ ςχϋςεισ πϊνω ςτισ οπούεσ 

βαςύζονται αυτϊ τα λογιςμικϊ παρϋχουν μεγϊλη ευελιξύα και προςαρμοςτικότητα ςτη 

χρόςη καμερών με υπερευρυγώνιο (fisheye) φακό για φωτογραμμετρικϋσ εφαρμογϋσ. 

Σϋτοιου εύδουσ φακού παρϋχουν ευρεύα κϊλυψη και βοηθούν ςτην επύλυςη των 

προβλημϊτων που ςχετύζονται με τουσ ςτενούσ χώρουσ και τισ ςύνθετεσ ςυνθόκεσ. Σο ευρύ 

οπτικό πεδύο αυτών των καμερών μειώνει ςημαντικϊ τον αριθμό των λόψεων για τη 

κϊλυψη τησ περιοχόσ και ςυνεπώσ το χρόνο που απαιτεύται για τη λόψη των δεδομϋνων. 

ημαντικό μειονϋκτημα αποτελεύ η μεγϊλη ακτινικό διαςτροφό του φακού (Ferreira, 2015; 

Strecha et al., 2015). 

2.2 Σριςδιϊςτατεσ αναπαραςτϊςεισ και παραγωγό 
ορθοφωτογραφιών 

ημαντικό μελϋτη κϊνοντασ χρόςη action camera πραγματοποιόθηκε από τουσ 

(Limongiello et al, 2016), οι οπούοι ςτόχευαν ςτη παραγωγό ορθοφωτογραφιών των 

προςόψεων των τούχων ενόσ αρχαιολογικού χώρου ςτην Ιταλύα. Ιδιαιτερότητα τησ μελϋτησ 

αποτελεύ η λόψη των εικόνων ςε πολύ ςτενό ςοκϊκι, πλϊτουσ 0.80m-1.10m και ύψουσ που 

φτϊνει τα 4m. Σο μόκοσ του τεύχουσ για το οπούο εύναι επιθυμητό η εξαγωγό τησ 

ορθοφωτογραφύασ φτϊνει τα 20m. 



9 
 

 

Εικόνα 3: τενό ςοκϊκι αρχαιολογικού χώρου (Limongiello et al, 2016) 

Για να φϋρουν εισ πϋρασ το ϋργο τουσ χρηςιμοπούηςαν την GoPro Hero 3 Black, ανϊλυςησ 

12 MP (4000×3000 pixel), εςτιακόσ απόςταςησ 3mm και αιςθητόρα μεγϋθουσ 6.2×4.65 

mm. Η μηχανό αυτό μοιϊζει ιδανικό για τη ςυγκεκριμϋνη μελϋτη λόγω του μικρού τησ 

μεγϋθουσ, του χαμηλού βϊρουσ τησ καθώσ και του φακού που διαθϋτει. Σονύζεται πωσ ενώ 

το ευρύ οπτικό πεδύο του φακού θα ςυνειςφϋρει ςημαντικϊ ςτη μεύωςη του αριθμού των 

εικόνων που απαιτούνται για τη κϊλυψη ολόκληρησ τησ επιφϊνειασ και ςυνεπώσ ςτη 

μεύωςη του χρόνου ςυλλογόσ των δεδομϋνων, η διαςτροφό του φακού προκαλεύ ϋνα 

φαινόμενο ςτρϋβλωςησ τησ εικόνασ, γνωςτό και ωσ “bowl-effect” (Bolognesi et al., 2015). 

Εξαιτύασ αυτού του παρϊγοντα η χρόςη fisheye φακών για φωτογραμμετρικούσ ςκοπούσ 

δεν εύναι πϊντα η ιδανικότερη (He & Ayman, 2015).  τη ςυγκεκριμϋνη μελϋτη το 

φαινόμενο ςτρϋβλωςησ των εικόνων ςτισ ϊκρεσ ενιςχύεται λόγω των μικρών αποςτϊςεων 

από το προσ φωτογρϊφιςη αντικεύμενο. Για την παραγωγό των ορθοφωτογραφιών 

λόφθηκαν 263 εικόνεσ, ενώ για τον προςανατολιςμό και την κλύμακα του μοντϋλου 

μετρόθηκαν 14 ςτόχοι (GCP) που εύχαν κατανεμηθεύ ομοιόμορφα ςτη περιοχό του τούχου. 

Για την αξιολόγηςη τησ διαδικαςύασ επεξεργαςύασ των εικόνων και τησ ακρύβειασ των 

ορθοφωτογραφιών κϊνοντασ χρόςη τησ GoPro οι Limongiello et al., (2016) 

χρηςιμοπούηςαν τρύα διαφορετικϊ λογιςμικϊ, τα οπούα εύναι: Agisoft PhotoScan, Pix4D 

mapper και 3DF Zephyr Aerial. Για την παραγωγό των ορθοφωτογραφιών 

χρηςιμοποιόθηκαν και ςτα τρύα λογιςμικϊ κοινϋσ παρϊμετροι. Ο χρόνοσ που χρειϊςτηκε το 

3DF Zephyr Aerial για την παραγωγό του πυκνού νϋφουσ ςημεύων εύναι διπλϊςιοσ των 
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ϊλλων λογιςμικών, ενώ ςχηματύςτηκε το 10% των ςημεύων που ςχηματύςτηκαν ςτα ϊλλα 

δύο λογιςμικϊ. Αναλυτικότερα το μϋςο ςφϊλμα των φωτοςταθερών κατϊ την παραγωγό 

του 3D εύναι μεγαλύτερο για το Agisoft PhotoScan και εύναι ύςο με 3.51cm, ενώ το 

μικρότερο για το Pix4D και ύςο με 2.18cm. Εν ςυνεχεύα, τα πυκνϊ νϋφη που προϋκυψαν από 

τα τρύα λογιςμικϊ ςυγκρύθηκαν ςτο ελεύθερο λογιςμικό CloudCompare. Η μικρότερη μϋςη 

απόκλιςη υπόρχε μεταξύ των λογιςμικών Photoscan και Pix4D και εύναι ύςη με 1.5mm, ενώ 

η μεγαλύτερη μεταξύ του Photoscan και του 3DF Zephyr και εύναι ύςη με 3mm. Σϋλοσ αξύζει 

να αναφερθεύ πωσ η ορθοφωτογραφύα που παρϊχθηκε από το 3DF Zephyr υςτερεύ ςε 

ςχϋςη με τα ϊλλα δύο λογιςμικϊ, καθώσ ςτα ψηλότερα τμόματα του τούχου υπϊρχουν κενϊ. 

Μύα ακόμα αναφορϊ ςτην μεγϊλη ςημαςύα των fisheye φακών και ςτη χρόςη αυτών για 

φωτογραμμετρύα ςε ςτενούσ δρόμουσ πραγματοποιεύται από τον Kedzierski, (2009). 

Σονύζει πωσ η λόψη εικόνων με κανονικό φακό ςε δρόμουσ πλϊτουσ 2-4m εύναι μια 

χρονοβόρα διαδικαςύα και για τη γεωμετρικό τεκμηρύωςη των προςόψεων των κτηρύων 

ενόσ τϋτοιου δρόμου απαιτούνται ϋωσ και χιλιϊδεσ φωτογραφύεσ. Όμωσ με τη χρόςη 

fisheye φακών μειώνεται ςημαντικϊ ο αριθμόσ των απαιτούμενων εικόνων και ςυνεπώσ ο 

χρόνοσ επεξεργαςύασ για την εξαγωγό των ορθοφωτογραφιών. Σϋλοσ επιςημαύνει την 

δυνατότητα τησ χρόςησ fisheye φακών για την τεκμηρύωςη χώρων πολιτιςτικόσ 

κληρονομιϊσ λόγω του χαμηλού κόςτουσ ςε ςύγκριςη με τουσ κανονικούσ φακούσ.   

ε μια πιο πρόςφατη μελϋτη, ο Teo (2015) ςύγκρινε τα πυκνϊ νϋφη ςημεύων που 

ςχηματύςτηκαν από την λόψη εικόνων και των καρϋ (frames) από video μιασ action 

camera. Η λόψη εικόνων και video εύναι δύο τρόποι ςυλλογόσ δεδομϋνων με ςτόχο την 

παραγωγό ενόσ 3D μοντϋλου. Σο ςύςτημα που δημιούργηςε για τη λόψη των εικόνων 

περιλϊμβανε πϋντε μηχανϋσ GoPro Hero 4 Black Edition, με ςκοπό την ευρεύα κϊλυψη του 

χώρου (360°). Η φωτογραφικό μηχανό GoPro Hero 4 ϋχει τη δυνατότητα λόψησ εικόνων 

ανϊλυςησ 12 MP (4000 x 3000 pixels) και video 4K ανϊλυςησ 8.3MP (3840 x 2160 pixels). 

Λόγω τησ βελτύωςησ τησ ανϊλυςησ και του αριθμού των καρϋ ανϊ βύντεο, η χρόςη βύντεο 

για τη ςυλλογό γεωχωρικών δεδομϋνων αυξϊνεται ςημαντικϊ και για φωτογραμμετρικούσ 

ςκοπούσ. Η μϋθοδόσ του περιλαμβϊνει πϋντε βαςικϊ ςτϊδια: 1) η βαθμονόμηςη των 

μηχανών, 2) ο προςανατολιςμόσ των εικόνων μεταξύ τουσ και 3) η εύρεςη των 

προβολικών κϋντρων των εικόνων, 4) η πυκνό ςυνταύτιςη των εικόνων και τϋλοσ 5) η 
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αξιολόγηςη των αποτελεςμϊτων. Για τον προςανατολιςμό των εικόνων χρηςιμοποιόθηκε 

ο αλγόριθμοσ Structure-from-Motion (SfM), ενώ για την δημιουργύα του πυκνού νϋφουσ 

ςημεύων χρηςιμοποιόθηκε ο αλγόριθμοσ Semi Global Matching (SGM) (Fabio Remondino & 

Nocerino, 2014). Για να γύνει αντιληπτό η καταλληλότητα τησ χρόςησ των action camera 

ςτη φωτογραμμετρύα, αναλύεται η ακρύβεια τησ κϊμερασ ςε διαφορετικϋσ αποςτϊςεισ και 

με διαφορετικούσ τρόπουσ. Ο Teo (2015), κατϋληξε ςτο ςυμπϋραςμα πωσ για να επιτευχθεύ 

ανϊλυςη τουλϊχιςτον 5 cm, η μϋγιςτη απόςταςη για λόψη εικόνασ 12MP και βύντεο 4K 

πρϋπει να εύναι μικρότερη από 20 μϋτρα. υνεπώσ οι  action camera εύναι ιδανικότερεσ για 

φωτογραμμετρικούσ ςκοπούσ ςε εςωτερικούσ χώρουσ. Επιπλϋον τονύζει πωσ λόγω του 

μεγϊλου FOV (εύροσ οπτικού πεδύου) τησ GoPro, η βαθμονόμηςη τησ κϊμερασ παύζει 

ςημαντικό ρόλο ςτη διόρθωςη τησ ακτινικόσ και τησ εφαπτομενικόσ διαςτροφόσ του 

φακού πριν από την παραγωγό του 3D μοντϋλου. Η βαθμονόμηςη των μηχανών 

πραγματοποιόθηκε ςε δύο προγρϊμματα, ςτο Photoscan (Agisoft, 2015) και ςτο 

PhotoModeler (EOS System, 2015). Παρατηρόθηκε πωσ τα ςυνολικϊ ςφϊλματα του 

PhotoModeler εύναι μικρότερα από 2 pixel ςε όλεσ τισ λειτουργύεσ, ενώ το PhotoScan δεν 

παρϋχει δεύκτη αβεβαιότητασ ςτη διόρθωςη τησ παραμόρφωςησ του φακού. Επιπλϋον 

τονύζει πωσ η διόρθωςη τησ ακτινικόσ διαςτροφόσ ϋχει μεγαλύτερο αντύκτυπο ςτην 

διόρθωςη τησ παραμόρφωςησ του φακού από ό,τι η διόρθωςη τησ εφαπτομενικόσ 

διαςτροφόσ. 

Ακολούθωσ από την βαθμονόμηςη των μηχανών και τον προςανατολιςμό των εικόνων 

ςχηματύςτηκαν τα πυκνϊ νϋφη ςημεύων για μύα ςκϊλα και ϋνα κλειςτό δωμϊτιο, κϊνοντασ 

χρόςη φωτογραφιών αλλϊ και video. τόχοσ ςτην περύπτωςη τησ ςκϊλασ εύναι η ςύγκριςη 

των πυκνών νεφών ςημεύων που παρϊγονται από τισ εικόνεσ ανϊλυςησ 12MP, 4K video 

αλλϊ και video ανϊλυςησ 1080P. Ο φόβοσ για θολϋσ εικόνεσ με τη λόψη 4K video οδόγηςε 

τον Teo (2015) να πραγματοποιόςει λόψη video χαμηλότερησ ανϊλυςησ (1080P). Η 

διϊρκεια του χρόνου ςυλλογόσ των εικόνων διόρκηςε εξαπλϊςιο χρόνο από ότι η λόψη 

video. Η διϊρκεια επεξεργαςύασ των δεδομϋνων και τησ εξαγωγόσ του πυκνού νϋφουσ 

ςημεύων, με τισ εικόνεσ και του 4K video εύναι η ύδια, ενώ χρειϊζεται ο διπλϊςιοσ χρόνοσ για 

την επεξεργαςύα των δεδομϋνων από το video ανϊλυςησ 1080P. Επιπλϋον 

χρηςιμοποιόθηκαν 4 ςημεύα ελϋγχου για την αξιολόγηςη του απόλυτου προςανατολιςμού, 
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με το υπόλοιπο του ςφϊλματοσ και ςτισ τρεύσ περιπτώςεισ να εύναι μικρότερο από 5cm. 

Σϋλοσ, ϊξιο αναφορϊσ εύναι πωσ η πυκνότητα των ςημεύων που ςχηματύζονται με τισ 

εικόνεσ ανϊλυςησ 12MP εύναι η μεγαλύτερη από τισ τρεύσ περιπτώςεισ. Σο πυκνό νϋφοσ 

ςημεύων που ςχηματύζεται με τη λόψη από το 4K video εύναι πολύ κοντϊ ςτο νϋφοσ που 

ςχηματύζεται από τισ εικόνεσ 12MP, αλλϊ υςτερεύ ςε κϊποια ςημεύα. Έτςι καταλόγει ςτο 

ςυμπϋραςμα πωσ για τη παραγωγό του πυκνού νϋφουσ ςημεύων τησ ςκϊλασ εύναι 

καλύτερη η λόψη εικόνων ανϊλυςησ 12MP. 

Έπειτα πραγματοποιόθηκε η λόψη εικόνων αλλϊ και video ςε κλειςτό χώρο, διαςτϊςεων 

20m x 15m x 3m. Οι φωτογραφύεσ λόφθηκαν από πϋντε διαφορετικϊ ύψη, ανϊ 0.25m 

μεταξύ τουσ. ε αυτό τη περύπτωςη ο χρόνοσ ςυγκϋντρωςησ των δεδομϋνων διαφϋρει 

ςημαντικϊ, καθώσ απαιτούνται 10 λεπτϊ για τη λόψη εικόνων, ενώ για τη λόψη video 22 

δευτερόλεπτα. Επιπροςθϋτωσ ο χρόνοσ που χρειϊζεται για την επεξεργαςύα των 

δεδομϋνων εύναι διπλϊςιοσ για το 4Κ video, καθώσ ςυμμετϋχουν 376 εικόνεσ ςτην 

παραγωγό του πυκνού νϋφουσ ςημεύων ϋναντι 125 εικόνων ανϊλυςησ 12MP. Όπωσ και ςτη 

περύπτωςη τησ ςκϊλασ, η πυκνότητα του νϋφουσ εύναι μεγαλύτερη ςτην περύπτωςη των 

εικόνων 12MP από ό,τι με τα frames του 4K video. 

2.3 Φρόςη Immersive video – πολυϊριθμεσ Action camera για 
Υωτογραμμετρικούσ ςκοπούσ 

Σην τελευταύα δεκαετύα ϋχουν αναπτυχθεύ διαφόρων ειδών ςυςτόματα, τα οπούα 

αποτελούνται από πολυϊριθμεσ action camera και χρηςιμεύουν ακόμα και για 

φωτογραμμετρικούσ ςκοπούσ. Η δυνατότητα του immersive video να ςυλλϋγει τερϊςτιο 

όγκο δεδομϋνων ςε πολύ μικρό χρονικό διϊςτημα βρύςκει βαςικό εφαρμογό ςτη 

φωτογραμμετρύα για ςυλλογό δεδομϋνων. Με τον όρο immersive video ονομϊζεται η 

ταυτόχρονη λόψη video από πολυϊριθμεσ μηχανϋσ, οι οπούεσ καταγρϊφουν ςε 

διαφορετικϋσ μεταξύ τουσ κατευθύνςεισ, ώςτε να παρϋχουν ςφαιρικό κϊλυψη τησ 

περιοχόσ (360°). Λόγω τησ ευελιξύασ και του χαμηλού κόςτουσ των action camera, γύνεται 

αντιληπτό πωσ για την ανϊπτυξη ενόσ τϋτοιου ςυςτόματοσ οι GoPro αποτελούν την 

ιδανικότερη επιλογό μηχανόσ. 
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Οι Kwiatek & Tokarczyk (2014) ανϋπτυξαν ϋνα ςύςτημα αποτελούμενο από επτϊ μηχανϋσ 

GoPro, τοποθετημϋνεσ ςε μύα βϊςη ώςτε να παρϋχουν ςφαιρικό κϊλυψη 360°. Σο ςύςτημα 

αυτό εφαρμόςτηκε αρχικϊ για τη δημιουργύα ενόσ ςυςτόματοσ χαμηλού κόςτουσ κινητόσ 

χαρτογρϊφηςησ και για την παραγωγό του 3D του εςωτερικού χώρου μιασ εκκληςύασ. Για 

την χαρτογρϊφηςη τησ περιοχόσ με τη λόψη video εύναι απαραύτητοσ ο ςυγχρονιςμόσ των 

καμερών ϋτςι ώςτε κϊθε χρονικό ςτιγμό οι GoPro να ϋχουν το μϋγιςτο αριθμό κοινών 

ςημεύων και με τη βοόθεια του GPS να εύναι γνωςτό η θϋςη του ςυςτόματοσ και τησ κϊθε 

εικόνασ οποιαδόποτε χρονικό ςτιγμό. Έπειτα από την λόψη των video, για την υλοπούηςη 

τησ χαρτογρϊφηςησ τησ περιοχόσ τα video κόβονται ςε καρϋ και τα 7 καρϋ κϊθε χρονικόσ 

ςτιγμόσ ενώνονται ςχηματύζοντασ πανορϊματα, τα οπούα ϋχουν ευρεύα κϊλυψη 360° για 

κϊθε θϋςη του ςυςτόματοσ. Κϊνοντασ χρόςη του GPS, κϊθε καρϋ ϋχει γνωςτϋσ 

ςυντεταγμϋνεσ. Για την ςωςτό ϋνωςη των καρϋ εύναι απαραύτητη η βαθμονόμηςη των 

μηχανών πριν από την λόψη των video. Εφόςον το ςύςτημα εύναι ςυνδεδεμϋνο με GPS 

εύναι εφικτό η μϋτρηςη ςημεύων 3D, γραμμών αλλϊ και επιφανειών. Επιπλϋον παρϋχεται η 

δυνατότητα παύςησ του video οποιαδόποτε χρονικό ςτιγμό, επιτρϋποντασ ςτο χρόςτη να 

πραγματοποιόςει μετρόςεισ, να βρει τη ςυγκεκριμϋνη θϋςη ςτο χϊρτη τησ περιοχόσ, ακόμα 

και να προςθϋςει πληροφορύεσ ςχετικϊ με την περιοχό. Ένασ εκτιμώμενοσ χρόνοσ για τη 

κϊλυψη 83km εύναι τα 92min. 

 

Εικόνα 4: ύςτημα αποτελούμενο από επτϊ GoPro (Kwiatek & Tokarczyk, 2014) 

Οι Kwiatek & Tokarczyk, (2014) τονύζουν πωσ η χρόςη video ςφαιρικόσ κϊλυψησ ϋχει τη 

δυνατότητα να γύνει ϋνασ από τουσ πιο οικονομικούσ και ευϋλικτουσ τρόπουσ για τη 

δημιουργύα 3D μοντϋλου εςωτερικών χώρων. Βϋβαια η ανϊλυςη των μεμονωμϋνων 

πανοραμϊτων εύναι χαμηλότερη από αυτό των ςφαιρικών εικόνων αλλϊ αποτελεύ μια πιο 

ϊμεςη μϋθοδο για τη ςυλλογό των δεδομϋνων. ύμφωνα και με τουσ Barazzetti et al. 

(2010), η χρόςη ςφαιρικών εικόνων εύναι κατϊλληλη για τη φωτογραμμετρύα ςε εξωτερικό 

περιβϊλλον, όπωσ για τη δημιουργύα 3D μοντϋλων προςόψεων κτηρύων, ενώ αντύθετα τα 
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πανορϊματα εύναι κατϊλληλα για τη δημιουργύα 3D μοντϋλων εςωτερικών χώρων. Ακόμα η 

ακρύβεια που δύνουν οι ςφαιρικϋσ εικόνεσ εύναι μεγαλύτερη από αυτό των πανοραμϊτων. 

Επιπροςθϋτωσ οι Barazzetti et al. (2017) χρηςιμοπούηςαν την ςφαιρικό μηχανό Samsung 

Gear 360° για την παραγωγό 3D μοντϋλου. τόχοσ τουσ όταν να ελεγχθεύ η μετρητικό 

ακρύβεια, καθώσ και η πληροφορύα που μπορεύ να αποδώςει ςε περύπτωςη χρόςησ τησ ςε 

φωτογραμμετρικούσ ςκοπούσ. Σα αποτελϋςματα αυτόσ τησ μελϋτησ ϋδειξαν πωσ η κϊμερα 

ϋχει περιοριςμϋνη χρηςτικότητα όταν απαιτεύται μεγϊλη μετρητικό ακρύβεια, καθώσ η 

ςύνδεςη των δύο εικόνων πολλϋσ φορϋσ χϊνει την ακρύβεια τησ διότι το λογιςμικό θϋλει να 

δώςει γρόγορα την ςφαιρικό εικόνα. Για αυτό η χρόςη αυτόσ τησ ςφαιρικόσ κϊμερασ 

προτεύνεται για εφαρμογϋσ κλύμακασ 1:100 – 1:200, ιδιαύτερα όταν υπϊρχει περιοριςμϋνοσ 

χρόνοσ για την ςυλλογό των δεδομϋνων. Προτεύνεται πωσ η ςύνδεςη των δύο εικόνων ςε 

ςφαιρικό μϋςω κϊποιου λογιςμικού, όπωσ το Matlab, παρϋχει μεγαλύτερη ακρύβεια ςτην 

παραγόμενη εικόνα. Σϋλοσ, οι Kwiatek & Tokarczyk (2014) ϋχοντασ ωσ ςτόχο την εικονικό 

περιόγηςη εντόσ μιασ εκκληςύασ, φωτογρϊφιςαν το εςωτερικό αυτόσ με το ςύςτημα των 

επτϊ GoPro όπωσ περιγρϊφηκε παραπϊνω, ενώ κϊνοντασ χρόςη των πανοραμϊτων 

δημιούργηςαν ςτο λογιςμικό Photoscan τησ Agisoft το 3D μοντϋλο. Άξιο αναφορϊσ εύναι 

πωσ ο ςυνολικόσ χρόνοσ ςυλλογόσ των δεδομϋνων όταν 18 λεπτϊ και ο όγκοσ των 

δεδομϋνων αυτών ύςοσ με 9.8 GB (PGR files). 

Οι Barazzetti et al. (2010) τονύζουν την ςημαντικότητα των ςφαιρικών εικόνων λόγω τησ 

μετρητικόσ πληροφορύασ που μπορούν να προςφϋρουν ςτο χώρο τησ φωτογραμμετρύασ τα 

τελευταύα χρόνια. Για την παραγωγό των 3D μοντϋλων χρηςιμοπούηςαν ςφαιρικϋσ εικόνεσ, 

οι οπούεσ προόλθαν από την ϋνωςη μεμονωμϋνων εικόνων, ληφθεύςεσ από μηχανό DSLR. 

Αυτϋσ οι ςφαιρικϋσ εικόνεσ ϋχουν πολύ υψηλό ανϊλυςη και εύναι μεγϋθουσ μερικών 

GigaPixel. Δύνεται ϋμφαςη ςτην αυτοματοποιημϋνη διαδικαςύα του προςανατολιςμού των 

εικόνων κϊνοντασ χρόςη των ςφαιρικών ςυντεταγμϋνων και αναλύεται η ςχϋςη που 

ςυνδϋει τισ ςφαιρικϋσ ςυντεταγμϋνεσ με αυτϋσ ςτο χώρο του αντικειμϋνου. Εύναι ϊξιο 

αναφορϊσ πωσ η αυτοματοποιημϋνη διαδικαςύα προςανατολιςμού παρουςύαςε μεγϊλη 

αξιοπιςτύα ακόμα και ςε πολύπλοκεσ επιφϊνειεσ. Ο αλγόριθμοσ SURF ϋδωςε τα καλύτερα 

αποτελϋςματα όςον αφορϊ ςτην ταχύτητα τησ διαδικαςύασ, τον αριθμό των 

ςχηματιζόμενων ςημεύων, την κατανομό των εξαγόμενων χαρακτηριςτικών και τελικώσ 
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την ακρύβεια τησ εκτιμώμενησ θϋςησ λόψησ. Σονύζεται πωσ η υψηλό λεπτομϋρεια των 3D 

μοντϋλων οφεύλεται ςτην υψηλό ανϊλυςη των ςφαιρικών εικόνων ενώ, οι Barazzetti et al. 

(2010) αναφϋρουν πωσ κοινϊ αποτελϋςματα ωσ προσ τη γεωμετρύα και τη ραδιομετρύα του 

μοντϋλου θα εύχαν επιτευχθεύ και με τη χρόςη των εικόνων από τη DSLR, αλλϊ ο 

απαιτούμενοσ χρόνοσ επεξεργαςύασ και ο αριθμόσ των εικόνων που χρειϊζονται εύναι 

ςημαντικϊ μεγαλύτεροσ. 

Ακόμα μια εφαρμογό για τη δημιουργύα 3D μοντϋλου κϊνοντασ χρόςη action camera 

πραγματοποιόθηκε από τουσ Kwiatek & Tokarczyk (2015). Σο ςύςτημα που δημιούργηςαν 

αποτελεύται από ϋξι action camera και ςυγκεκριμϋνα από μηχανϋσ Sony ICX274 με 

αιςθητόρα CCD μεγϋθουσ 1/1.8΄΄ και εςτιακόσ απόςταςησ 3.3mm. κοπόσ τουσ όταν η 

δημιουργύα ςφαιρικών πανοραμϊτων, ϋπειτα από την λόψη video και την ϋνωςη των καρϋ 

για κϊθε χρονικό ςτιγμό (Immersive video). Η ανϊλυςη των ςφαιρικών εικόνων που 

δημιουργόθηκαν εύναι 5400 x 2700 pixels. Σονύζουν πωσ ςημαντικό πρόβλημα για την 

ακρύβεια των φωτογραμμετρικών υπολογιςμών αποτελεύ η χαμηλό ανϊλυςη των καρϋ, 

ενώ πρόβλημα, το οπούο βρύςκει λύςη ςτη κλαςςικό φωτογραμμετρύα, αποτελεύ το γεγονόσ 

πωσ οι ϋξι εικόνεσ που ενώνονται για να ςχηματύςουν μια ςφαιρικό εικόνα δεν ϋχουν κοινό 

προβολικό κϋντρο. Άξιο αναφορϊσ εύναι πωσ ςχηματύςτηκαν 406 ςφαιρικϋσ εικόνεσ και η 

διαδικαςύα λόψησ των video διόρκηςε 15 λεπτϊ. Οι Kwiatek & Tokarczyk (2015) τονύζουν 

πωσ ςημαντικό ρόλο ςτην ακρύβεια και ςτην αβεβαιότητα του 3D μοντϋλου παύζει το 

λογιςμικό που θα χρηςιμοποιηθεύ για τη ϋνωςη των καρϋ, καθώσ διαφορετικό εύναι να 

ενώνονται οι εικόνεσ ςαν να ϋχουν κοινό προβολικό κϋντρο (PTGUI) και διαφορετικό το να 

γύνεται αντιληπτό πωσ η κϊθε εικόνα ϋχει διαφορετικό προβολικό κϋντρο και ϋτςι να 

χρειϊζεται να βρεθούν τα διανύςματα που ςυνδϋουν τα κϋντρα λόψεισ μεταξύ τουσ 

(LadybugCapPro). τη δεύτερη περύπτωςη η αβεβαιότητα του μοντϋλου εύναι ακόμα και 12 

cm μικρότερη από ότι ςτη πρώτη περύπτωςη. Επιπλϋον, γύνεται αναφορϊ ςτη μορφό που 

εύναι αποθηκευμϋνεσ οι εικόνεσ, καθώσ ο χρόνοσ επεξεργαςύασ και το τελικό ςυνολικό 

ςφϊλμα του μοντϋλου διαφϋρουν ανϊλογα με το τύπο των αρχεύων. Σϋλοσ, τονύζουν πωσ 

όςο περιςςότερεσ εύναι οι ςφαιρικϋσ εικόνεσ που χρηςιμοποιούνται για τη παραγωγό του 

μοντϋλου τόςο περιςςότερα ςημεύα δημιουργούνται και το μοντϋλο ϋχει πιο ολοκληρωμϋνη 

μορφό. υγκεκριμϋνα, με 71 ςφαιρικϊ πανορϊματα ςχηματύζονται 116.056 ςημεύα, ενώ με 
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24 ςφαιρικϊ πανορϊματα μόνο 52.564 ςημεύα και ο χρόνοσ επεξεργαςύασ των δεδομϋνων 

δεν διαφϋρει ςε ςημαντικό βαθμό. 

Μύα ακόμα εφαρμογό που ϋχει ωσ βαςικό εργαλεύο τισ action camera εύναι η δημιουργύα 

ψηφιακών χαρτών ςε πραγματικό χρόνο. Για τη δημιουργύα τησ εφαρμογόσ HML (Hyper-

Live Map)  και την ςυνεχό ενημϋρωςη του ψηφιακού χϊρτη ςε πραγματικό χρόνο, οι (Kim 

et al, 2014) χρηςιμοπούηςαν τη GoPro HERO 3 Black Edition. Για την εφαρμογό HML εύναι 

απαραύτητη η ανανϋωςη ςε πραγματικό χρόνο τησ θϋςησ του χρόςτη, τησ αλλαγόσ του 

εδϊφουσ και τησ ςύνδεςησ με τα δεδομϋνα SNS (Social Networking Service). Για τη ςυλλογό 

των δεδομϋνων χρηςιμοπούηςαν τη λειτουργύα video τησ GoPro HERO 3, ανϊλυςησ 1080P. 

Σα καρϋ του video ϋχουν ανϊλυςη 1920 x 1080 pixels. Η μηχανό βρύςκεται τοποθετημϋνη 

μύα ςτην μύα ϊκρη και μύα ςτην ϊλλη ϊκρη μιασ μπϊρασ, η οπούα βρύςκεται ςτην κορυφό 

ενόσ τρύποδα, με δυνατότητα περιςτροφόσ 360°. 

 

Εικόνα 5: φαιρικό λόψη video κϊνοντασ χρόςη GoPro (Kim et al, 2014)  

Με αυτό τον τρόπο ςυλλϋγει δεδομϋνα πρώτα από την μύα πλευρϊ τησ μπϊρασ και ϋπειτα 

από την ϊλλη. Η διόρθωςη τησ διαςτροφόσ του φακού κρύθηκε απαραύτητη και 

πραγματοποιόθηκε ςτο GoPro Studio, ειδικό λογιςμικό για τισ μηχανϋσ GoPro. Έπειτα από 

την μετατροπό του video ςε καρϋ και πριν από την παραγωγό του 3D μοντϋλου, οι εικόνεσ 

μετατρϊπηκαν από ϋγχρωμεσ ςε αςπρόμαυρεσ για την εύρεςη περιςςότερων κοινών 

ςημεύων κατϊ τον προςανατολιςμό των εικόνων. Επιπλϋον, για την ενύςχυςη των εικόνων 

χρηςιμοποιόθηκε φύλτρο ιςοδυναμοπούηςησ για τουσ τόνουσ του γκρι των εικόνων. Έπειτα 

από την μετατροπό των εικόνων ςε αςπρόμαυρεσ, τα κοινϊ ςημεύα που βρϋθηκαν, 
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κϊνοντασ χρόςη του αλγορύθμου SIFT, εύναι 3609. Μετϊ και από την ιςοδυναμοπούηςη των 

εικόνων τα ςημεύα αυτϊ αυξϊνονται ςτα 3641. Έπειτα από την εξαγωγό του νϋφουσ, εύναι 

χρόςιμο, για την καλύτερη ακρύβεια του μοντϋλου μασ, να διαγραφούν τα λϊθοσ ςημεύα. Η 

διαδικαςύα αυτό γύνεται με τον αλγόριθμο RANSAC (RANdom Sample Consensus). Σο 

αποτϋλεςμα με τη χρόςη του RANSAC εύναι να μειωθούν τα ςημεύα ςτα 3289. Σϋλοσ, η 

παραγωγό του νϋφουσ ςημεύων γύνεται με τη μϋθοδο DLT, η οπούα περιλαμβϊνει δυο 

ςτϊδια. το πρώτο ςτϊδιο, τα ςημεύα με γνωςτϋσ ςυντεταγμϋνεσ και τα υπόλοιπα κοινϊ 

ςημεύα, που προϋκυψαν μεταξύ των εικόνων, χρηςιμοποιούνται για τον υπολογιςμό των 

ςυντελεςτών DLT και για την εύρεςη των ςημεύων λόψησ των φωτογραφιών. το δεύτερο 

ςτϊδιο παρϊγονται τριςδιϊςτατα δεδομϋνα με τη βοόθεια των ςημεύων γνωςτών 

ςυντεταγμϋνων. Σελικϊ το νϋφοσ που προϋκυψε αποτελεύται από 4055 ςημεύα. 

Επιπροςθϋτωσ τονύζουν πωσ κϊνοντασ χρόςη LiDAR θα εύχαν ωσ αποτϋλεςμα ϋνα πιο 

πλόρεσ νϋφοσ ςημεύων και ακριβϋςτερο. Σϋλοσ, επιςημαύνουν πωσ αν εύχαν ληφθεύ εικόνεσ 

από περιςςότερεσ και διαφορετικϋσ θϋςεισ, το τελικό νϋφοσ θα αποτελεύτο από 

περιςςότερα ςημεύα και θα εύχε μεγαλύτερη ακρύβεια. 

Από όλεσ τισ παραπϊνω μελϋτεσ που ϋχουν υλοποιηθεύ γύνεται αντιληπτό πωσ η χρόςη 

ςφαιρικών εικόνων αποτελεύ μύα πλόρη πηγό για τη ςυλλογό δεδομϋνων με ςκοπό τη 

γεωμετρικό τεκμηρύωςη. ε όλεσ τισ παραπϊνω μελϋτεσ παρατηρεύται η χρόςη ςφαιρικών 

εικόνων που ϋχουν δημιουργηθεύ ϋπειτα από την ϋνωςη μεμονωμϋνων εικόνων και όχι η 

απευθεύασ λόψη εικόνασ 360°. Μύα ςφαιρικό μηχανό για τη φωτογραμμετρύα αποτελεύ μύα 

χαμηλού κόςτουσ πηγό ψηφιακών δεδομϋνων, η οπούα θα μειώνει ςημαντικϊ το χρόνο 

ςυλλογόσ των δεδομϋνων αλλϊ και το χρόνο επεξεργαςύασ τουσ. Εκτενό ϋρευνα για όλεσ τισ 

μορφϋσ και τα χαρακτηριςτικϊ των ςφαιρικών καμερών ϋχει πραγματοποιηθεύ από τον 

Fangi, (2009). 

Οι Shum & Szeliski (2002) αναφϋρουν πωσ η καλό χρόςη των ςφαιρικών φωτογραφιών 

και η παροχό λογιςμικών, που επιτρϋπει την ςύνδεςη εικόνων με ςκοπό την εξαγωγό 

ςφαιρικών φωτογραφιών, παρουςιϊζει ποικύλα πλεονεκτόματα. Μερικϊ από αυτϊ εύναι η 

γρόγορη ςυλλογό δεδομϋνων και το χαμηλό κόςτοσ των μηχανών αυτών, η ςφαιρικό 

κϊλυψη τησ περιοχόσ, η υψηλό ποιότητα εικόνασ και η ϋλλειψη χρωματικόσ 

παραμόρφωςησ. Η ςφαιρικό εικόνα που δημιουργεύται από την ϋνωςη πολυϊριθμων 
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εικόνων ϋχει το πλεονϋκτημα ϋναντι τησ απευθεύασ λόψησ ςφαιρικόσ εικόνασ πωσ δεν 

παρουςιϊζει ακτινικό διαςτροφό. 

Η ςφαιρικό φωτογραμμετρύα πολλαπλών εικόνων (Multi-Image Spherical 

Photogrammetry) που εξελύςςεται τα τελευταύα χρόνια, ςύμφωνα και με τον Fangi (2009), 

παρουςιϊζει πολλϊ πλεονεκτόματα για τη χρόςη αυτόσ. Όπωσ τονύζει, η ςφαιρικό 

φωτογραμμετρύα αποτελεύ μύα γρόγορη, εξαντλητικό πηγό απόκτηςησ δεδομϋνων και 

οικονομικϊ προςιτό για τη γεωμετρικό τεκμηρύωςη τησ πολιτιςτικόσ κληρονομιϊσ. 

Επιπλϋον, υπϊρχει η δυνατότητα για τη χρόςη του 3D μοντϋλου ςε εικονικό περιόγηςη 

καθώσ και η ύπαρξό του ςε κϊποιο παιχνύδι VR (Virtual Reality). Σϋλοσ, Fangi, (2009) 

τονύζει πωσ ο αλγόριθμοσ SfM και οι υπόλοιπεσ λειτουργύεσ των λογιςμικών διαθϋτουν την 

δυνατότητα επεξεργαςύασ ςφαιρικών εικόνων και ϋχουν τα ύδια αποτελϋςματα με τισ ϊλλεσ 

εικόνεσ. ύμφωνα όμωσ με τουσ (Nnibale et al, 2011), δουλεύοντασ με ςφαιρικϋσ εικόνεσ 

που χαρακτηρύζονται από γεωμετρικό ποιότητα και υψηλό ανϊλυςη, τα αποτελϋςματα του 

SfM βελτιώνονται καθώσ ο αριθμόσ των εικόνων εύναι ςημαντικϊ λιγότεροσ. 

Οι Tassetti & Malinverni (2013) με ςκοπό την παραγωγό 3D μοντϋλου και την εικονικό 

περιόγηςη χρηςιμοποιούν ςφαιρικϋσ κϊμερεσ. Κϊνουν εκτενό ϋρευνα για τη ςύνδεςη του 

αλγορύθμου SfM με την ςφαιρικό φωτογραμμετρύα πολλαπλών εικόνων. Για τισ ανϊγκεσ 

τησ μελϋτησ τουσ φωτογραφόθηκε η εξωτερικό και η εςωτερικό όψη του Κολοςςαύου τησ 

Ρώμησ, με το εςωτερικό να χρειϊζεται πϋντε εικόνεσ για να καλυφθεύ πλόρωσ και το 

εξωτερικό ϋξι. Εύναι απαραύτητο να υπϊρχει επικϊλυψη μεταξύ των ςφαιρικών εικόνων. Ο 

αριθμόσ των εικόνων εύναι πολύ μικρόσ αν αναλογιςθεύ κανεύσ πωσ η αρϋνα ϋχει 

ελλειψοειδϋσ ςχόμα με διαςτϊςεισ κύριων αξόνων 187,5 m και 156,5 m. Ακολούθωσ για την 

παραγωγό του 3D μοντϋλου αξύζει να αναφερθεύ πωσ δεν χρειϊζεται διόρθωςη τησ 

διαςτροφόσ των φακών καθώσ αυτό διορθώνεται αυτόματα ςτο λογιςμικό ϋνωςησ των 

εικόνων. Σϋλοσ η ανϊλυςη των ςφαιρικών εικόνων εύναι ύςη με 5000 x 2000 pixel και η 

αβεβαιότητα προςανατολιςμού των εικόνων εύναι ύςη με 0.02cm. 

Όπωσ γύνεται αντιληπτό από τα παραπϊνω, οι action camera ςυμμετϋχουν ςε ϋνα ευρύ 

φϊςμα εφαρμογών ςτη φωτογραμμετρύα. Οι Bradley et al. (2015) κϊνουν χρόςη τησ 

μηχανόσ GoPro ςε μύα τελεύωσ διαφορετικό εφαρμογό από τισ παραπϊνω. Δεδομϋνου ότι 



19 
 

τα εργοτϊξια παρϋχουν ςε καθημερινό βϊςη ϋνα τερϊςτιο όγκο πληροφοριών, του οπούου 

η καταγραφό εύναι απαραύτητη, αναζητεύται η καλύτερη δυνατό μϋθοδοσ για την 

καταγραφό τησ καθημερινόσ προόδου τησ καταςκευόσ. Αυτό εύναι εφικτό μϋςω τησ λόψησ 

υψηλόσ ανϊλυςησ πανοραμϊτων (ϋωσ και 360°), τα οπούα ςτη ςυνϋχεια χρηςιμοποιούνται 

ςε λογιςμικϊ εικονικόσ περιόγηςησ για την τεκμηρύωςη του εργοταξύου  (Virtual Reality 

Documentation). Όμωσ τα πανορϊματα εικόνων δεν διαθϋτουν την δυνατότητα παροχόσ 

τησ απαιτούμενησ πληροφορύασ, καθώσ οριςμϋνα τμόματα του εργοταξύου δεν εύναι ορατϊ. 

Έτςι οι Bradley et al., (2015) αναζητούν λύςη ςτη δημιουργύα του 3D μοντϋλου μϋςω 

φωτογραφιών και την ειςαγωγό αυτού του μοντϋλου ςε περιβϊλλον εικονικόσ περιόγηςησ 

για τισ ανϊγκεσ του εργοταξύου. Με αυτό τον τρόπο γύνεται εφικτό η πλόρησ καταγραφό 

και η παρϊδοςη των πληροφοριών ςτο προςωπικό του εργοταξύου με ςκοπό την μεύωςη 

του φόρτου εργαςύασ και μελλοντικϊ την real-time καταγραφό των εργαςιών. Για το λόγο 

αυτό μελετόθηκαν και αξιολογόθηκαν τα αποτελϋςματα που δύνει η GoPro Hero 2 και η 

Canon EOS 60D ςε διαφορετικϊ λογιςμικϊ παραγωγόσ 3D μοντϋλων, με ςκοπό ϋπειτα την 

εικονικό περιόγηςη. Η GoPro Hero 2 εύναι μηχανό ανϊλυςησ 11 MP, με ευρύ οπτικό πεδύο 

που φτϊνει ϋωσ και τισ 170°, και αιςθητόρα CMOS. Απο την ϊλλη η Canon EOS 60D εύναι 

μηχανό υψηλόσ ανϊλυςησ, ύςη με 17.9 MP και διαθϋτει αιςθητόρα μεγϋθουσ ύςου με 22.3 × 

14.9 mm. 

Σα λογιςμικϊ που χρηςιμοποιόθηκαν για τισ ανϊγκεσ τησ μελϋτησ εύναι: Agisoft PhotoScan, 

Photomodeler, Autodesk 123D Catch και Visual SFM. Κϊθε ϋνα από τα λογιςμικϊ ϋχει τα 

πλεονεκτόματα και τα μειονεκτόματα του. ε ςυνολικό βαθμό το PhotoScan τησ Agisoft 

εύναι το ιδανικότερο για την επεξεργαςύα των δεδομϋνων. Από τισ δυο παραπϊνω 

φωτογραφικϋσ μηχανϋσ λόφθηκαν εικόνεσ ςε δύο διαφορετικϊ περιβϊλλοντα, ςε ϋνα 

δωμϊτιο με λεύεσ επιφϊνειεσ και επαναλαμβανόμενα χρώματα ςτουσ τούχουσ και ϋπειτα ςε 

εξωτερικό χώρο με τραχεύεσ επιφϊνειεσ και πολλϊ χαρακτηριςτικϊ ςημεύα. Αναλυτικότερα, 

για το δωμϊτιο με τισ λεύεσ επιφϊνειεσ, λόφθηκαν 79 εικόνεσ από τη GoPro και ειςόχθηςαν 

ςτο PhotoScan. Από αυτϋσ, μόνο οι 20 προςανατολύςτηκαν και ςυμμετεύχαν ςτη 

δημιουργύα τησ παραγωγόσ του νϋφουσ ςημεύων. Με τη Canon EOS 60D λόφθηκαν 99 

εικόνεσ, εκ των οπούων οι 81 ςυμμετεύχαν ςτη παραγωγό του νϋφουσ ςημεύων, όμωσ 

παρατηρόθηκαν αρκετϊ προβλόματα ςτη γεωμετρύα του μοντϋλου. Από τισ 79 εικόνεσ τησ 
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GoPro που ειςόχθηςαν ςτο λογιςμικό 123D Catch μόνο οι 24 μπόρεςαν να 

προςανατολιςτούν και να ςυμμετϋχουν ςτην παραγωγό του νϋφουσ ςημεύων, αφόνοντασ 

πολλϋσ τρύπεσ, όπωσ και ςτην προηγούμενη περύπτωςη. Έπειτα, με την ειςαγωγό 102 

εικόνων από την Canon EOS 60D, η γεωμετρύα και η πληρότητα του μοντϋλου βελτιώθηκαν 

αλλϊ και πϊλι ςυμμετεύχαν μόνο 32 εικόνεσ, οπότε τα αποτελϋςματα δεν όταν τα 

επιθυμητϊ. Έπειτα ούτε ςτο λογιςμικό Visual SFM μπόρεςαν οι εικόνεσ να 

προςανατολιςτούν και να ςχηματύςουν ϋνα ςωςτό και πλόρεσ μοντϋλο του δωματύου, με 

τα αποτελϋςματα τησ action camera να εύναι πολύ κοντϊ ςε εκεύνα τησ Canon. Γύνεται 

αντιληπτό πωσ οι λεύεσ επιφϊνειεσ με τισ μονοτονύεσ χρωμϊτων δημιουργούν ςτα 

λογιςμικϊ τερϊςτιο πρόβλημα εύρεςησ και ςυνταύτιςησ χαρακτηριςτικών ςημεύων. 

Αντιθϋτωσ, τα αποτελϋςματα των λογιςμικών για το εξωτερικό περιβϊλλον με τισ τραχεύεσ 

επιφϊνειεσ και την ποικιλύα χρωμϊτων εύναι τελεύωσ διαφορετικϊ. Απ’ τισ 70 εικόνεσ που 

λόφθηκαν από τη GoPro, το ςύνολο αυτών προςανατολύςτηκαν και ςυμμετεύχαν ςτο 

PhotoScan για τη παραγωγό του νϋφουσ, προςφϋροντασ ϋνα πολύ ικανοποιητικό 

αποτϋλεςμα. Όπωσ όταν αναμενόμενο, η Canon προςϋφερε ϋνα πιο πυκνό νϋφοσ ςημεύων, 

μεγαλύτερησ ακρύβειασ αλλϊ όχι ςημαντικϊ καλύτερο από αυτό τησ action camera. Άξιο 

αναφορϊσ εύναι πωσ και οι εικόνεσ τησ GoPro ςχημϊτιςαν ϋνα πλόρεσ νϋφοσ ςημεύων και 

ςτο λογιςμικό 123D Catch. Όμωσ το λογιςμικό αυτό ϋχει περιοριςμϋνο αριθμό εικόνων που 

μπορούν να ειςαχθούν και ϋτςι δεν όταν εφικτό να δημιουργηθεύ το μοντϋλο από τισ 

εικόνεσ τησ Canon. Επιπροςθϋτωσ το λογιςμικό Visual SFM ςχημϊτιςε δύο νϋφη πολύ 

κοντϊ μεταξύ τουσ, όπωσ και ςτη περύπτωςη του δωματύου, ενώ όταν κατώτερα ωσ προσ 

τη γεωμετρύα του μοντϋλου από το PhotoScan. Σονύζεται πωσ μεγϊλο ρόλο παύζουν οι 

ςυνθόκεσ φωτογρϊφιςησ, καθώσ η τιμό του ISO πρϋπει να εύναι διαφορετικό ςε κϊθε 

περύπτωςη, όπωσ και η ταχύτητα κλεύςτρου με ςκοπό την καλύτερη απόδοςη του τοπύου 

ςτην εικόνα. Σϋλοσ, η εικονικό περιόγηςη πραγματοποιόθηκε ςτο λογιςμικό Unity 3D. 

2.4 ύγκριςη φωτογραμμετρύασ και laser scanner για τη ςυλλογό 
τριςδιϊςτατων δεδομϋνων 

Σα τελευταύα χρόνια η εξϋλιξη των laser scanner εύναι ςυνεχόσ και το μεγϊλο ζότημα εύναι 

αν ϋνα laser scanner μπορεύ να προςφϋρει ακριβϋςτερη πληροφορύα ςε ςύγκριςη με την 
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επύγεια φωτογραμμετρύα και τη χρόςη φωτογραφικόσ μηχανόσ υψηλόσ ανϊλυςησ. Αυτϋσ οι 

δύο τεχνικϋσ αποτελούν τισ πιο ςύγχρονεσ για την ςυλλογό δεδομϋνων, με ςκοπό την 

παραγωγό 3D μοντϋλου. Έχουν πραγματοποιηθεύ πολλϋσ μελϋτεσ για να εξαχθούν 

ςυμπερϊςματα για κϊθε τεχνικό, με κϊθε ερευνητό να καταλόγει ςε διαφορετικϊ και 

ςημαντικϊ αποτελϋςματα για τη ςύγκριςη των δύο τεχνικών. Ο Baltsavias (1999) 

ςυγκρύνει τη φωτογραμμετρύα με τη χρόςη laser scanner και τονύζει τα πλεονεκτόματα του 

δεύτερου. Αναφϋρει πωσ τα βαςικϊ πλεονεκτόματα τησ χρόςησ ςαρωτό laser εύναι η 

ακρύβεια που παρϋχει ςτισ μετρόςεισ και η πυκνότητα των νεφών. Επιπλϋον, τονύζει την 

ςημαςύα που ϋχει η εντελώσ αυτοματοποιημϋνη διαδικαςύα τησ ςϊρωςησ και ο πολύ 

μικρότεροσ χρόνοσ που χρειϊζεται για τη ςυλλογό των δεδομϋνων ϋναντι τησ επύγειασ 

φωτογραμμετρύασ. Ωςτόςο, αναφϋρει το μεγϊλο μειονϋκτημα των ςαρωτών laser, το οπούο 

εύναι το κόςτοσ αγορϊσ τουσ. Μύα ακόμα ςημαντικό ϋρευνα πραγματοποιεύται από τουσ 

Fassi et al., (2013). Μερικϋσ ακόμα ςημαντικϋσ ϋρευνεσ, όπωσ των  Remondino et al. (2016), 

και των Thoeni & Giacomini (2014) περιγρϊφονται αναλυτικϊ παρακϊτω. 

Οι  Remondino et al. (2016) πειραματύςτηκαν και αξιολόγηςαν διϊφορεσ μεθόδουσ για τη 

γεωμετρικό τεκμηρύωςη, περύπου 40 km, των ιςτορικών ςτοών ςτη Μπολόνια τησ Ιταλύασ. 

Οι ςτοϋσ αυτϋσ, δεδομϋνου ότι βρύςκονται ςτο ιςτορικό κϋντρο τησ πόλησ, 

αντιπροςωπεύουν ϋνα ποιοτικό αρχιτεκτονικό ϋργο και παρουςιϊζουν κοινωνικό και 

ανθρωπολογικό νόημα. Από το 2006 οι ςτοϋσ βρύςκονται ςτον κατϊλογο με τισ περιοχϋσ 

παγκόςμιασ κληρονομιϊσ τησ UNESCO. Δεδομϋνου πωσ η μελϋτη πραγματοποιεύται πϊνω 

ςε ϋνα μνημεύο πολιτιςτικόσ κληρονομιϊσ, φϋρει πολλϊ ζητόματα και προκλόςεισ. Αρχικϊ 

προκύπτουν περιβαλλοντικϊ ζητόματα που ςχετύζονται με τα χρώματα των ςτοών, την 

υφό, τισ αλλαγϋσ φωτιςμού, τουσ ςτενούσ χώρουσ, τουσ κανονιςμούσ αλλϊ ακόμα και τουσ 

πεζούσ. Έπειτα προκύπτουν θϋματα Hardware/Software καθώσ εύναι απαραύτητο να 

προςδιοριςτεύ η πιο παραγωγικό και αξιόπιςτη τεχνικό 3D, για την παρϊδοςη των 

απαραύτητων προώόντων 3D με τισ ςυγκεκριμϋνεσ προδιαγραφϋσ. Σο ϋργο ςτοχεύει ςτην 

παραγωγό ενόσ μοντϋλου 3D που βαςύζεται ςτην πραγματικότητα, ςχεδιαςμϋνο ωσ 

εξελικτικό ςύςτημα, ικανό όχι μόνο να καθορύςει την πραγματικό κατϊςταςη, αλλϊ και να 

εύναι χρόςιμο για το ςχεδιαςμό του μϋλλοντοσ. Επιπλϋον, ςκοπόσ του ϋργου όταν η 

καθιϋρωςη μιασ αξιόπιςτησ μεθοδολογύασ ικανόσ να ςυλλαμβϊνει, να αναπαρϊγει και να 
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εμφανύζει το ςχόμα και το χρώμα των υφιςτϊμενων αντικειμϋνων μϋςα ςτα μοντϋλα με 

βϊςη την πραγματικότητα. Κατϊ τη διϊρκεια τησ ϋρευνασ μελετόθηκαν διϊφοροι τρόποι 

ςυλλογόσ των δεδομϋνων για την παραγωγό του 3D μοντϋλου, με ςκοπό την εύρεςη του 

καλύτερου. Μελετόθηκαν και αξιολογόθηκαν τα αποτελϋςματα για τισ εξόσ μεθόδουσ: 

Αεροφωτογραμμετρύα, Αερομεταφερόμενη ςϊρωςη με laser (Lidar), RPAS/UAV 

φωτογραμμετρύα, RPAS/UAV ςϊρωςη με laser, επύγεια φωτογραμμετρύα με μηχανό, 

επύγεια φωτογραμμετρύα με πανοραμικϋσ εικόνεσ, λόψη εικόνων με κινητό/Πύνακασt, 

επύγεια ςϊρωςη με laser, κινητό χαρτογρϊφηςη με τη βοόθεια αυτοκινότου και τϋλοσ 

φορητό κινητό χαρτογρϊφηςη. Οι  Remondino et al. (2016) κατϋληξαν ςτο γεγονόσ πωσ οι 

δύο καλύτερεσ μϋθοδοι ςυλλογόσ δεδομϋνων εύναι η επύγεια φωτογραμμετρύα και η επύγεια 

ςϊρωςη με laser. Λόγω όμωσ τησ χαμηλότερησ τιμόσ μιασ μηχανόσ από ϋναν ςαρωτό laser, 

τησ ευελιξύασ που διακρύνει τισ μηχανϋσ, καθώσ και τησ ςωςτόσ γεωμετρύασ και υφόσ του 

μοντϋλου, η επύγεια φωτογραμμετρύα αναγνωρύςτηκε ωσ η πλϋον κατϊλληλη, ευϋλικτη, 

αξιόπιςτη και παραγωγικό τεχνικό για την δημιουργύα του 3D μοντϋλου. 

Μύα ακόμα μελϋτη με ςκοπό την εύρεςη τησ καλύτερησ μεθόδου για την παραγωγό του 3D 

μοντϋλου ενόσ τμόματοσ βρϊχου, πραγματοποιόθηκε από τουσ Thoeni & Giacomini (2014). 

Για τισ ανϊγκεσ τησ μελϋτησ χρηςιμοποιόθηκαν πϋντε διαφορετικού τύποι μηχανών, μεταξύ 

των οπούων μύα μηχανό GoPro, και ϋνασ επύγειοσ ςαρωτόσ laser (TLS). Η παραγωγό των 

νεφών ςημεύων πραγματοποιόθηκε ςτο λογιςμικό Photoscan τησ Agisoft. Οι μηχανϋσ που 

χρηςιμοποιόθηκαν εύναι οι GoPro Hero 1080 ανϊλυςησ 5.04 Mp, iPhone 4S ανϊλυςησ 8 Mp, 

Panasonic Lumix LX5 ανϊλυςησ 9.52 Mp, Panasonic Lumix ZS20 ανϊλυςησ 14.1 Mp και 

τϋλοσ η επαγγελματικό Canon E0S 7D ανϊλυςησ 17.92 Mp. Η Panasonic Lumix LX5 διαθϋτει 

αιςθητόρα CCD υψηλόσ ποιότητασ, ευρύ οπτικό πεδύο φωτογρϊφιςησ και μικρό ακτινικό 

διαςτροφό, χαρακτηριςτικϊ που κϊνουν την μηχανό να αποτελεύ ιδανικό επιλογό για 

φωτογραμμετρικό χρόςη (Thoeni & Giacomini., 2012). Αντύθετα, η Panasonic Lumix ZS20 

διαθϋτει αιςθητόρα CMOS χαμηλότερου κόςτουσ. Οι διαςτϊςεισ του τμόματοσ του βρϊχου 

που μελετόθηκε και για το οπούο δημιουργόθηκε το 3D μοντϋλο εύναι 6m ύψοσ επύ 20m 

μόκοσ. ε πρώτο ςτϊδιο για να δοθεύ κλύμακα ςτο μοντϋλο και να προςανατολιςτεύ, 

τοποθετόθηκαν αςπρόμαυροι ςτόχοι ομοιόμορφα κατανεμημϋνοι ςτην επιφϊνεια του 

βρϊχου, και οι οπούοι μετρόθηκαν με χρόςη total station (Leica TPS1205). Έπειτα ανϊλογα 
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με το οπτικό εύροσ του φακού κϊθε μηχανόσ και την ανϊλυςη που διαθϋτει, λόφθηκαν οι 

φωτογραφύεσ. Για την κϊλυψη τησ περιοχόσ, με τισ απαραύτητεσ επικαλύψεισ, η GoPro Hero 

1080 χρειϊςτηκε τον μικρότερο αριθμό φωτογραφιών ενώ τον μεγαλύτερο αριθμό 

χρειϊςτηκε η Canon E0S 7D και το iPhone 4S. Μετϊ και την εξαγωγό του πυκνού νϋφουσ 

ςημεύων για κϊθε μηχανό, κϊθε ϋνα από αυτϊ ςυγκρύθηκε με το νϋφοσ που ϋχει προκύψει 

από το επύγειο laser scanner FARO Focus 3D, αβεβαιότητασ ± 2mm, το οπούο διαθϋτει 

ενςωματωμϋνη μηχανό για να λαμβϊνει φωτογραφύεσ ταυτόχρονα με τη ςϊρωςη. Για να 

επιτευχθεύ η παραπϊνω ακρύβεια, το FARO Focus 3D ςαρώνει διπλϊ το χώρο και 

δημιουργεύ δύο νϋφη ςημεύων, τα οπούα ςτη ςυνϋχεια ενώνονται με τη βοόθεια των 

φωτοςταθερών και ϊλλων χαρακτηριςτικών ςημεύων του αντικειμϋνου. Έπειτα τονύζεται 

πωσ δεν εύναι απαραύτητη η χειροκύνητη βαθμονόμηςη των μηχανών καθώσ το Photoscan 

τησ Agisoft υπολογύζει αυτόματα τισ παραμϋτρουσ τησ ακτινικόσ και τησ εφαπτομενικόσ 

διαςτροφόσ. υγκεκριμϋνα, γύνεται αναφορϊ ότι για την GoPro Hero 1080, η οπούα 

παρουςιϊζει μεγϊλη διαςτροφό, εύναι αρκετϊ δύςκολο να εξαχθούν ορθϊ αποτελϋςματα 

ςτο λογιςμικό Lens τησ Agisoft. Επιπλϋον, οι Thoeni & Giacomini (2014) κατϋληξαν ςτο 

ςυμπϋραςμα πωσ η βελτιςτοπούηςη μετϊ τον προςανατολιςμό των εικόνων εύναι 

απαραύτητη για την μεύωςη του ςφϊλματοσ και πωσ η χρόςη μαςκών ςτισ εικόνεσ 

επηρεϊζει ελϊχιςτα την αβεβαιότητα των φωτοςταθερών και ςυγκεκριμϋνα προκύπτει 

διαφορϊ τησ τϊξησ των ± 2mm. Αξύζει να αναφερθεύ πωσ και το αραιό νϋφοσ ςημεύων και 

το πυκνό νϋφοσ ςημεύων εξόχθηςαν ςε μεςαύα ποιότητα (medium). Έπειτα και από την 

εξαγωγό των πυκνών νεφών ςημεύων και θεωρώντασ ωσ ςωςτό το νϋφοσ που ϋχει 

προκύψει από το laser scanner ϋγιναν οι προγραμματιςμϋνεσ ςυγκρύςεισ. Σο νϋφοσ με την 

μεγαλύτερη πυκνότητα ανϊ τετραγωνικό μϋτρο και την μικρότερη αβεβαιότητα (mean 

deviation = 0.006m) ωσ προσ το νϋφοσ του laser scanner εύναι το νϋφοσ που προϋκυψε από 

την Canon E0S 7D. Σο νϋφοσ με την μικρότερη πυκνότητα ανϊ τετραγωνικό μϋτρο και την 

μεγαλύτερη μϋςη αβεβαιότητα (0.042m) ωσ προσ το νϋφοσ του laser scanner εύναι αυτό 

τησ GoPro Hero 1080. Σϋλοσ ϊξιο αναφορϊσ εύναι το γεγονόσ πωσ οι δύο Panasonic Lumix 

πληςιϊζουν ςε ςημαντικό βαθμό τα αποτελϋςματα τησ Canon E0S 7D, κϊτι το οπούο 

επιβεβαιώνει πωσ δεν χρειϊζεται πανϊκριβοσ εξοπλιςμόσ για τη λόψη φωτογραφιών για 

φωτογραμμετρικούσ ςκοπούσ. 
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Οι Strecha et al. (2015) πραγματοπούηςαν ϋρευνα ϋχοντασ ωσ ςτόχο την εύρεςη τησ 

καλύτερησ μεθόδου για την ςυλλογό τριςδιϊςτατων δεδομϋνων. κοπόσ όταν η χρόςη μιασ 

ποικιλύασ μηχανών, με διαφορετικούσ φακούσ, μεταξύ των οπούων και δύο action camera 

και εν ςυνεχεύα η ςύγκριςη των νεφών ςημεύων που δύνει η κϊθε μηχανό, με νϋφοσ που 

λόφθηκε από laser scanner. Η μελϋτη πραγματοποιόθηκε ςτην εξωτερικό όψη ενόσ 

κϊςτρου, ενώ χρόςιμα ςυμπερϊςματα για την ακρύβεια και τη ςυλλογό των δεδομϋνων 

εξόχθηςαν και για το εςωτερικό του κϊςτρου. Για την παραγωγό του νϋφουσ του laser 

scanner χρηςιμοποιόθηκαν τα νϋφη από τουσ ςαρωτϋσ Faro Focus 3D X330 και the Trimble 

TX5, αβεβαιότητασ ± 2mm, τα οπούα ςτη ςυνϋχεια ενώθηκαν για να προκύψει το τελικό 

αποτϋλεςμα. Για την ςύγκριςη των νεφών ςημεύων μεταξύ τουσ όταν απαραύτητο να 

υπϊρχει κοινό ςύςτημα αναφορϊσ. Για το λόγο αυτό, κατανεμόθηκαν ομοιόμορφα ςτην 

όψη του κϊςτρου ςτόχοι, των οπούων μετρόθηκαν οι ςυντεταγμϋνεσ, όπωσ και ϊλλων 

χαρακτηριςτικών ςημεύων. Έπειτα πραγματοποιόθηκε η λόψη των εικόνων με τισ μηχανϋσ: 

Sony NEX 7 με αρχιτεκτονικό φακό (tilt-shift) και εςτιακό απόςταςη 16mm, Sony Alpha7R 

ανϊλυςησ 36MP με fisheye φακό εςτιακόσ απόςταςησ 16mm και full frame αιςθητόρα, 

Canon 7D με αρχιτεκτονικό φακό (tilt-shift) και εςτιακόσ απόςταςησ 20mm, Canon 6D 

ανϊλυςησ 20.2MP, full frame αιςθητόρα και με fisheye φακούσ εςτιακόσ απόςταςησ 8mm 

και 10mm αλλϊ κϊνοντασ χρόςη και φακού zoom με κλύςη (perspective) και εςτιακόσ 

απόςταςησ 28mm. Σϋλοσ, χρηςιμοποιόθηκαν και δύο action camera με fisheye φακό: η 

GoPro Hero3+ (black edition) και η κϊμερα που διαθϋτει το Phantom2 Vision ανϊλυςησ 

12MP. Αξύζει να αναφερθεύ πωσ όλεσ οι φωτογραφύεσ, εκτόσ των action camera, λόφθηκαν 

με τη μηχανό τοποθετημϋνη πϊνω ςε βϊςη τριπόδου. Οι fisheye φακού ϋχουν το 

μειονϋκτημα να ϋχουν μεγϊλο και ανομοιόμορφο μϋγεθοσ εδαφοψηφύδασ (Ground 

Sampling Distance) ςυγκριτικϊ με τουσ tilt-shift φακούσ. τη ςυγκεκριμϋνη μελϋτη το 

μϋγεθοσ GSD των fisheye φακών εύναι μεγαλύτερο του 1cm ενώ μπορεύ να φτϊςει και το 

1.78 cm ςτη περύπτωςη του Phantom2 Vision, ςε αντύθεςη με τουσ perspective φακούσ που 

ϋχουν μϋγεθοσ GSD περύπου ύςο με 0.5cm. Επιπλϋον, οι action camera ϋχουν την μεγαλύτερη 

αβεβαιότητα ςτη ςκόπευςη των φωτοςταθερών, ύςη με 2.6cm, τη ςτιγμό που όλεσ οι 

υπόλοιπεσ, με εξαύρεςη την Sony Alpha7R, ϋχουν αβεβαιότητα κοντϊ ςτο 1cm. Σο 

πυκνότερο μοντϋλο ςχηματύζεται με την Canon 7D, καθώσ παρόχθηςαν 3.675.673 

τριςδιϊςτατα ςημεύα, αλλϊ χρηςιμοποιόθηκαν 1206 εικόνεσ. Σο αραιότερο νϋφοσ 
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ςχηματύςτηκε από την Canon 6D, με fisheye φακό εςτιακόσ απόςταςησ 10mm, καθώσ 

ςχηματύςτηκαν 207.311 ςημεύα από μόνο 135 εικόνεσ. Με την GoPro Hero3+ 

ςχηματύςτηκαν 864.360 ςημεύα από 709 εικόνεσ, ενώ τονύζεται πωσ χρειϊζεται τον μιςό 

χρόνο για την λόψη των εικόνων από ότι όλεσ οι υπόλοιπεσ μηχανϋσ. Για τη ςύγκριςη των 

νεφών ςημεύων με το νϋφοσ των laser scanner χρηςιμοποιόθηκε το ελεύθερο λογιςμικό 

CloudCompare. Οι Strecha et al. (2015) τονύζουν πωσ οι μηχανϋσ που όταν ςταθερϊ 

τοποθετημϋνεσ πϊνω ςε τρύποδο ϋχουν ςημαντικϊ μικρότερη απόκλιςη από το νϋφοσ του 

laser scanner ςε ςύγκριςη με την απόκλιςη των action camera. Σην μεγαλύτερη απόκλιςη, 

φτϊνοντασ ακόμα και τουσ ±6cm, από τισ μηχανϋσ που ελόφθηςαν φωτογραφύεσ, ςταθερϊ 

τοποθετημϋνεσ πϊνω ςε τρύποδα, την ϋχει η Canon 6D με fisheye φακό και εςτιακό 

απόςταςη 8mm, αποδεικνύοντασ ϋτςι το ςφϊλμα που ειςϊγει η λόψη εικόνων με fisheye 

φακό οπτικού εύρουσ 180°. Επιπλϋον, τονύζουν πωσ η απόκλιςη του νϋφουσ τησ GoPro, που 

φτϊνει ακόμα και τουσ ±6.3cm, θα όταν μικρότερη αν εύχαν ληφθεύ οι εικόνεσ με ςταθερό 

τη μηχανό και όχι με τη λειτουργύα time lapse βριςκόμενη ςε κύνηςη. Σο ύδιο ιςχύει και για 

την action camera του Phantom2 Vision, ενώ για όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτώςεισ η μϋςη 

απόκλιςη δεν ξεπερνϊει τα 2cm, φτϊνοντασ ςε ακραύεσ περιπτώςεισ τα 4.2cm. Έπειτα από 

αυτϋσ τισ ςυγκρύςεισ αναφϋρουν πωσ με fisheye φακούσ γύνεται να επιτευχθεύ ακρύβεια 

καλύτερη των 10cm αν φωτογραφηθεύ το αντικεύμενο από απόςταςη μικρότερη των 15m. 

Σϋλοσ, καταλόγουν ςτο ςυμπϋραςμα πωσ η χρόςη μηχανών για την ςυλλογό 

τριςδιϊςτατων δεδομϋνων αποτελεύ την καλύτερη δυνατό λύςη δεδομϋνου του κόςτουσ 

ενόσ laser scanner και του χρόνου που χρειϊζεται για την ςυλλογό των δεδομϋνων. 

Φαρακτηριςτικϊ τονύζουν πωσ χρειϊςτηκαν 4 ώρεσ να ςαρώςουν το κϊςτρο ενώ 10 λεπτϊ 

να φωτογραφύςουν με τη GoPro. Υυςικϊ οι action camera δεν φημύζονται για την μακρινό 

φωτογρϊφιςη εξωτερικών χώρων αλλϊ τονύζεται πωσ για την παραγωγό του 3D μοντϋλου 

ςτο εςωτερικό του κϊςτρου η GoPro εύναι απαραύτητη για τη ςυλλογό δεδομϋνων. 

2.5 Φρόςη των Action camera ςτην εναϋρια φωτογραμμετρύα 

Οι action camera βρύςκουν εφαρμογό και ςτην εναϋρια φωτογραμμετρύα καθώσ εύναι 

ςημαντικό η χρόςη ενόσ ςυςτόματοσ RPAS (Remotely Piloted Aircraft System), μικρού 

βϊρουσ αλλϊ και χαμηλού κόςτουσ. Οι Bolognesi et al., (2015) κϊνουν χρόςη τησ GoPro 
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Hero3 + Black Edition με ςκοπό την παραγωγό του 3D μοντϋλου και την γεωμετρικό 

τεκμηρύωςη ενόσ κϊςτρου ςτη Ferrara τησ Ιταλύασ. Σο λογιςμικό που χρηςιμοποιόθηκε 

εύναι το Photoscan τησ Agisoft. Για την κλύμακα και τον προςανατολιςμό του μοντϋλου 

μετρόθηκαν ςτόχοι, οι οπούοι τοποθετόθηκαν ομοιόμορφα κατανεμημϋνοι και ςτισ 

τϋςςερισ πλευρϋσ του κϊςτρου. τη ςυνϋχεια λόφθηκαν με δύο τρόπουσ φωτογραφύεσ με 

τη GoPro, τόςο παρϊλληλα με το προσ φωτογρϊφιςη αντικεύμενο όςο και με κλύςη ωσ προσ 

αυτό. Για τισ ανϊγκεσ τησ μελϋτησ οι Bolognesi et al., (2015) πραγματοπούηςαν μια ςειρϊ 

πειραμϊτων. Αρχικϊ ςχημϊτιςαν το αραιό νϋφοσ ςημεύων μόνο με εικόνεσ παρϊλληλεσ 

προσ τη ςκεπό του κϊςτρο και χωρύσ να δοθούν πληροφορύεσ ςτο λογιςμικό για τον τύπο 

τησ μηχανόσ, με ςυνϋπεια να εύναι αδύνατη η εξϊλειψη τησ διαςτροφόσ του φακού και ο 

υπολογιςμόσ των κϋντρων λόψεισ των φωτογραφιών. Αυτό εύχε ωσ αποτϋλεςμα να 

ςχηματιςτεύ ϋνα μοντϋλο με καμπυλότητα. Σονύζουν πωσ με την ςυμμετοχό εικόνων που 

λόφθηκαν με κλύςη ωσ προσ το κϊςτρο και από ύψοσ χαμηλότερο από τη ςκεπό, η 

καμπυλότητα εξαλεύφεται πλόρωσ, ενώ μεγϊλο ρόλο παύζει και η απόςταςη λόψησ από το 

αντικεύμενο. Έπειτα, για την εξϊλειψη τησ καμπυλότητασ και με τη ςυμμετοχό μόνο 

εικόνων που λόφθηκαν πϊνω από τη ςκεπό, ςυμμετεύχαν ςτο ςχηματιςμό του αραιού 

νϋφουσ ςημεύων 9 φωτοςταθερϊ. Αυτό όμωσ δεν διόρθωςε την καμπυλότητα του 3D 

μοντϋλου. Για την εξϊλειψη τησ καμπυλότητασ του μοντϋλου χρειϊςτηκε να βαθμονομηθεύ 

η GoPro, κϊτι το οπούο πραγματοποιόθηκε ςτο λογιςμικό Photomodeler και ϋπειτα τα 

αποτελϋςματα ειςόχθηςαν ςτο Photoscan. Αυτϋσ οι τιμϋσ ειςόχθηςαν ωσ προςεγγιςτικϋσ 

(no fix) επιτρϋποντασ ςτο Photoscan να τισ μεταβϊλει κατϊ τη διϊρκεια ςχηματιςμού του 

3D μοντϋλου. Σϋλοσ, η πλόρησ εξϊλειψη τησ καμπυλότητασ πραγματοποιόθηκε και με την 

ςυμμετοχό φωτοςταθερών. Σα δύο πυκνϊ νϋφη που ςχηματύςτηκαν, ϋνα για ολόκληρο το 

κϊςτρο και ϋνα με την πρόςοψη αυτού, ςυγκρύθηκαν με το πυκνό νϋφοσ που 

δημιουργόθηκε από laser scanner και βρϋθηκε ότι η μϋςη απόκλιςη που υπϊρχει μεταξύ 

των νεφών τησ πρόςοψησ εύναι ύςη με 2 cm, ενώ η μϋςη απόκλιςη του νϋφουσ που 

περιλαμβϊνει και τη ςκεπό φτϊνει τα 4 cm. Σϋλοσ, επιςημαύνουν πωσ η απόκλιςη αυτό 

μπορεύ να μειωθεύ λαμβϊνοντασ φωτογραφύεσ υπό κλύςη ωσ προσ το κϊςτρο και από πιο 

κοντινό απόςταςη. Γύνεται λοιπόν αντιληπτό, από μύα ακόμα μελϋτη, πωσ η action camera 

παρϊγει μοντϋλο πολύ μεγϊλησ ακρύβειασ, ικανό να ςυγκριθεύ με ϋνα μοντϋλο που 

παρϊγεται από laser scanner. 
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Κεφάλαιο 3ο  

3 Δοκιμό ςτη περιοχό τησ Πλϊκασ 

3.1 Υωτογραφικϋσ μηχανϋσ που χρηςιμοποιόθηκαν κατϊ τη ςυλλογό 
δεδομϋνων 

3.1.1 Φαρακτηριςτικϊ Μηχανόσ GoPro Hero 4 Black 

Για την εκπόνηςη τησ εργαςύασ και τη ςυλλογό των απαραύτητων εικόνων 

χρηςιμοποιόθηκε η Action Cam Hero 4 Black Adventure (Εικόνα 6) η οπούα διακρύνεται για 

την υψηλό ανϊλυςη φωτογραφύασ αλλϊ και video (4K), ςε ςυνδυαςμό με fish-eye φακό 

εςτιακόσ απόςταςησ 3 mm (Focal Length: 3mm), με εξαιρετικϊ ευρύ οπτικό πεδύο (FOV) 

που φτϊνει τισ 170°. 

 

 

Εικόνα 6: GoPro Hero4 Black 

Η Hero 4 Black ϋχει διαςτϊςεισ 41mm x 59mm x 30mm και βϊροσ 89g. Εύναι ευρϋωσ 

γνωςτό τόςο για την υψηλό ανϊλυςη φωτογραφύασ, ύςη με 4000 x 3000 pixels (12MP), 

όςο και για την υψηλό ανϊλυςη που διαθϋτει για video 4K (3840 x 2160 pixels) με 30 καρϋ 

ανϊ δευτερόλεπτο (30 fps). Επιπλϋον η μηχανό διαθϋτει δυνατότητα λόψησ video 1080P 

(1920 x 1080 pixels) με 120 καρϋ ανϊ δευτερόλεπτο (120 fps). Για ανϊλυςη τησ εικόνασ 
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4000 x 3000 pixels (12MP), αναλογύασ διαςτϊςεων 4:3 και μϋγεθοσ αιςθητόρα ύςο με 

6,16mm x 4,62mm, το μϋγεθοσ του pixel (pixel size ό pixel pitch) εύναι ύςο με 1,54μm. 

Πύνακασ 1: Φαρακτηριςτικϊ μηχανόσ GoPro Hero4 Black 

Mode 12 MP 4K HD 

Acquisition mode Still-image video video 

Sensor Resolution 4000 x 3000 pixels 3840 x 2160 pixels 1920 x 1080 pixels 

Sensor Size 1/2.3’’ 

Image Ratio 4:3 16:9 16:9 

Sensor Size [mm] 6.16 x 4.62 5.9136 x 3.3264 5.9136 x 3.3264 

Pixel Size [μm] 1.54 1.54 3.08 

3.1.2 Φαρακτηριςτικϊ Μηχανόσ Ricoh Theta S 

Για τισ ανϊγκεσ του Fast Mapping χρηςιμοποιόθηκε επύςησ η Ricoh Theta S (Εικόνα 7), η 

οπούα ϋχει διαςτϊςεισ 130mm x 44mm x 22.9mm και βϊροσ 125g. Η μηχανό αυτό μασ δύνει 

τη δυνατότητα λόψησ ςφαιρικών εικόνων υψηλόσ ευκρύνειασ (5376 x 2688 pixels) και 

βύντεο 360° ςε μύα μόνο λόψη. Επιπλϋον διαθϋτει δύο αιςθητόρεσ CMOS μεγϋθουσ 1/2.3" 

και fish-eye φακούσ εςτιακόσ απόςταςησ 7.3 mm. Σϋλοσ, η Ricoh Theta S επιτρϋπει 25 

λεπτϊ ςυνεχούσ λόψησ ςφαιρικού βύντεο, με ανϊλυςη Full HD με 30 καρϋ το δευτερόλεπτο 

(30 fps). 

Πύνακασ 2: Φαρακτηριςτικϊ μηχανόσ Ricoh Theta S  

Sensor Resolution 5376 x 2688 pixels 

Sensor Size [mm] 6.2 x 4.6 

Pixel Size [μm] 1.15 
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Εικόνα 7: Ricoh Theta S 

3.2 Βαθμονόμηςη φωτογραφικών μηχανών 

Όπωσ περιγρϊφηκε παραπϊνω, μεταξύ των μηχανών που θα χρηςιμοποιηθούν για τη 

ςυλλογό των δεδομϋνων υπϊρχουν και δύο Action Camera και ςυγκεκριμϋνα δύο GoPro, με 

ευρύ οπτικό πεδύο (FOV). Ωςτόςο, η ςημαντικό διαςτροφό των φακών των μηχανών 

αυτών, αποτελεύ ϋνα πρόβλημα για την χρόςη τουσ ςτη φωτογραμμετρύα. Για το λόγο 

αυτό, η βαθμονόμηςη τουσ εύναι απαραύτητη και παύζει ςημαντικό ρόλο ςτη διόρθωςη των 

παραμορφώςεων του φακού. 

3.2.1 Η ϋννοια τησ βαθμονόμηςησ 

Με τον όρο «βαθμονόμηςη» μιασ φωτογραφικόσ μηχανόσ ονομϊζεται η διαδικαςύα 

προςδιοριςμού των γεωμετρικών χαρακτηριςτικών τησ. Η γνώςη των χαρακτηριςτικών 

αυτών εύναι απαραύτητη αν οι φωτογραφύεσ που θα ληφθούν πρόκειται να 

χρηςιμοποιηθούν για ακριβεύσ μετρόςεισ αντικειμϋνων. 

Σο ςημαντικότερο από τα γεωμετρικϊ χαρακτηριςτικϊ εύναι η εςτιακό απόςταςη, ό 

καλύτερα εν προκειμϋνω η ςταθερϊ, του ςυςτόματοσ των φακών. 
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Με την διαδικαςύα τησ βαθμονόμηςησ προςδιορύζονται οι παρϊμετροι του Εςωτερικού 

Προςανατολιςμού, οι οπούεσ εύναι: η βαθμονομημϋνη εςτιακό απόςταςη (ςταθερϊ τησ 

μηχανόσ c), οι ςυντεταγμϋνεσ   ,    του πρωτεύοντοσ ςημεύου, οι ςυντεταγμϋνεσ των 

εικονοςημϊτων ςτο ςύςτημα του φωτογραφικού επιπϋδου, ςε περύπτωςη αναλογικόσ 

εικόνασ, και η ακτινικό παραμόρφωςη των φακών. 

3.2.2 Η ϋννοια τησ ακτινικόσ διαςτροφόσ 

Η ακτινικό διαςτροφό Δr αποτελεύ το ςημαντικότερο γεωμετρικό ςφϊλμα των φακών, 

εξαιτύασ του οπούου οι προβολικϋσ ακτύνεσ ‘‘τςακύζουν’’ βγαύνοντασ από τον φακό, δηλαδό 

δεν εξϋρχονται υπό την γωνύα υπό την οπούα προςπύπτουν (Πϋτςα, 2000). Σο παραπϊνω 

ϋχει ωσ αποτϋλεςμα οι ευθεύεσ του χώρου να μην απεικονύζονται ωσ ευθεύεσ – όπωσ 

επιτϊςςει η κεντρικό προβολό – αλλϊ καμπυλωμϋνεσ. Αυτό που ςυμβαύνει ςτη 

πραγματικότητα εύναι μια ενιαύα μεταβολό κλύμακασ για κϊθε απόςταςη r ςτην εικόνα, και 

εύναι ςυνϊρτηςη τησ ακτινικόσ απόςταςησ r από το πρωτεύον ςημεύο. 

 

Εικόνα 8: Η επύδραςη τησ ακτινικόσ διαςτροφόσ του φακού 

Η ακτινικό διαςτροφό εύναι μεγαλύτερη ςτουσ φακούσ μικρόσ εςτιακόσ απόςταςησ, όπωσ 

εύναι αυτού των Action Camera (ευρυγώνιοι φακού). τη ςυνϋχεια δύνεται χαρακτηριςτικό 

παρϊδειγμα πιθοειδούσ ακτινικόσ διαςτροφόσ, καμπύλωςη των ϊκρων τησ κολώνασ τησ 
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ΔΕΗ προσ τα μϋςα, από την εφαρμογό του ςυςτόματοσ ςτη περιοχό τησ Καλαμωτόσ ςτη 

Φύο (Εικόνα 9). 

 

Εικόνα 9: Έντονη Πιθοειδόσ Ακτινικό Διαςτροφό 

3.3 Διόρθωςη ακτινικόσ διαςτροφόσ 

τόχοσ όταν να δοθούν ςτο λογιςμικό Photoscan τησ Agisoft, αρχικϋσ τιμϋσ για τα ςτοιχεύα 

τησ βαθμονόμηςησ (precalibrated), με ςκοπό την όςο το δυνατόν καλύτερη προςϋγγιςη 

των τιμών αυτών. Δοκιμϊςτηκαν και ελϋγχθηκαν δύο τρόποι, βαθμονόμηςη ςτο πεδύο και 

βαθμονόμηςη με χρόςη του λογιςμικού Agisoft Lens, για τη διόρθωςη τησ ακτινικόσ 

διαςτροφόσ, όπωσ περιγρϊφονται παρακϊτω. 

3.3.1 Βαθμονόμηςη ςτο πεδύο 

Κατϊ την βαθμονόμηςη ςτο πεδύο, πρώτα λόφθηκαν οι φωτογραφύεσ ςτο πεδύο 

βαθμονόμηςησ και ςτη ςυνϋχεια ειςόχθηςαν ςτο λογιςμικό Photoscan με ςτόχο να 

παρθούν οι τιμϋσ των παραμϋτρων τησ βαθμονόμηςησ. Η μϋθοδοσ αυτό ςτηρύζεται ςτην 

ύπαρξη ενόσ μεγϊλου αριθμού φωτοςταθερών, τα οπούα βρύςκονται κατανεμημϋνα ςε 
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περιςςότερα από ϋνα επύπεδα και ςε διαφορετικϋσ αποςτϊςεισ από τη φωτογραφικό 

μηχανό. 

Πρώτα πραγματοποιόθηκε η εύρεςη του προςανατολιςμού των εικόνων και τα κϋντρα 

λόψησ των φωτογραφιών (Alignment) και ςτη ςυνϋχεια ςκοπεύθηκαν όλα τα 

φωτοςταθερϊ με ςτόχο το καλύτερο προςανατολιςμό του μοντϋλο ςτο χώρο. τη ςυνϋχεια 

πραγματοποιόθηκε η αυτόματη βελτιςτοπούηςη (optimization) του λογιςμικού για την 

λόψη του καλύτερου δυνατού αποτελϋςματοσ. κοπεύθηκαν ςυνολικϊ 138 φωτοςταθερϊ 

(Εικόνα 10) ςε οκτώ εικόνεσ και το μοντϋλο ϋπειτα από την βελτιςτοπούηςό του εύχε 

ςφϊλμα ύςο με 0.01 m, (Error(m)=0.010056) και ςε pix ύςο με 0.597 (Error(pix) = 0.597).  

 

 

Εικόνα 10: Βαθμονόμηςη ςτο πεδύο ελϋγχου τησ ΑΣΜ 

Ακολούθωσ πραγματοποιόθηκε ϋλεγχοσ, για τισ τελικϋσ τιμϋσ των ςτοιχεύων τησ 

βαθμονόμηςησ, ωσ προσ το αν εύναι ςωςτϋσ οι τιμϋσ αυτϋσ και αν ϋχουν διορθωθεύ οι 

εικόνεσ από την Ακτινικό Διαςτροφό. Με τη βοόθεια του Photoscan δημιουργόθηκε μια 

διορθωμϋνη εικόνα (Undistort photo)  (Εικόνα 11). 
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Εικόνα 11: Διορθωμϋνη εικόνα από Ακτινικό Διαςτροφό 

Όπωσ γύνεται αντιληπτό από τισ δύο παραπϊνω εικόνεσ, με την διαδικαςύα αυτό δεν 

πραγματοποιόθηκε η διόρθωςη τησ ακτινικόσ διαςτροφόσ από την εικόνα. Αυτό οφεύλεται 

ςτην κατϊ πολύ μεγαλύτερη επιφϊνεια που καλύπτουν οι φωτογραφύεσ λόγω του μεγϊλου 

οπτικού πεδύου τησ Action Camera ςε ςύγκριςη με το μϋγεθοσ που καταλαμβϊνουν τα 

κατανεμημϋνα φωτοςταθερϊ ςτο πεδύο. Έτςι δεν υπϊρχουν ςημεύα γνωςτών γεωδαιτικών 

ςυντεταγμϋνων ςε ολόκληρη την επιφϊνεια τησ εικόνασ, με αποτϋλεςμα η διόρθωςη αυτού 

του ςφϊλματοσ του φακού να εύναι πολύ δύςκολη. Παρϊ τισ πολλϋσ προςπϊθειεσ που 

πραγματοποιόθηκαν δεν όταν εφικτό να ληφθούν εικόνεσ με τϋτοιο τρόπο, ώςτε να 

καλύπτουν τα φωτοςταθερϊ ολόκληρη την επιφϊνεια τησ εικόνασ. Υυςικϊ αυτό θα όταν 

πιο εύκολο να επιτευχθεύ με μηχανό που διαθϋτει κανονικό φακό. 

3.3.2 Βαθμονόμηςη ςτο Lens τησ Agisoft 

Η δεύτερη μϋθοδοσ βαθμονόμηςησ περιλαμβϊνει τη χρόςη λογιςμικού Agisoft Lens. Σο εν 

λόγω λογιςμικό εύναι ϋνα λογιςμικό αυτόματησ βαθμονόμηςησ του φακού, το οπούο 
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χρηςιμοποιεύ την οθόνη LCD ωσ ςτόχο - πεδύο βαθμονόμηςησ. Η λειτουργύα τησ οθόνησ που 

διαθϋτει το λογιςμικό μοιϊζει με ςκακιϋρα, με εναλλϊξ μαύρα και ϊςπρα φατνύα. 

Αρχικϊ λόφθηκαν οι φωτογραφύεσ ςε αρκετϊ κοντινό απόςταςη από την οθόνη LCD, λόγω 

του μεγϊλου οπτικού πεδύου τησ Action camera, ώςτε ςε ολόκληρη την επιφϊνεια τησ 

φωτογραφύασ να περιλαμβϊνονται αςπρόμαυρα φατνύα. Έπειτα το λογιςμικό δύνει τισ 

τιμϋσ των ςτοιχεύων τησ βαθμονόμηςησ και υπϊρχει η δυνατότητα αποθόκευςησ του 

αρχεύου, ςε μορφό ςυμβατό με το λογιςμικό Photoscan. Επιπλϋον το Agisoft Lens δύνει για 

κϊθε βαθμονόμηςη τα διαγρϊμματα τησ ακτινικόσ και εφαπτομενικόσ διαςτροφόσ που 

αντιςτοιχούν ςτο πολυώνυμο του φακού, όπωσ παρατηρεύται και ςτην παρακϊτω εικόνα 

(Εικόνα 12). 

 

 

Εικόνα 12: Βαθμονόμηςη με το Agisoft Lens 

Σα λογιςμικϊ τησ Agisoft χρηςιμοποιούν για τον προςδιοριςμό τησ παραμόρφωςησ του 

φακού το μοντϋλο παραμόρφωςησ Brown (εξιςώςεισ (1) ϋωσ (4)) (Brown, 1971). 

              ,                 (1) 
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όπου    και    εύναι οι ςυνολικϋσ παραμορφώςεισ του φακού. την ακτινικό διαςτροφό 

αναφϋρονται τα        , ενώ ςτην εφαπτομενικό διαςτροφό τα      και     . Οι 

ςυντελεςτϋσ τησ ακτινικόσ διαςτροφόσ εύναι τα          και τησ εφαπτομενικόσ 

διαςτροφόσ τα    και   . Σο r εύναι η ακτινικό απόςταςη, τα (x, y) εύναι οι 

εικονοςυντεταγμϋνεσ και τϋλοσ τα (  ,   ) οι ςυντεταγμϋνεσ του Πρωτεύοντοσ ςημεύου. 

3.4 Λογιςμικό Photoscan τησ Agisoft 

Για την εκπόνηςη τησ εργαςύασ και την δημιουργύα των 3D προβολών επιλϋχθηκε το 

λογιςμικό Photoscan (Agisoft, 2015), δεδομϋνου ότι αποτελεύ μύα προςιτό λύςη εμπορικού 

λογιςμικού, τύπου "all-in-one". Φρηςιμοποιεύ τισ μεθόδουσ Structure from Motion (SfM) και 

Multi View Stereo (MVS), αλλϊ και αλγορύθμουσ για την πυκνό 3D αναπαρϊςταςη 

πολλαπλών προβολών με ςκοπό τη δημιουργύα του πυκνού νϋφουσ ςημεύων ενόσ 

αντικειμϋνου από εικόνεσ, οι οπούεσ προϋρχονται από διαφορετικϋσ θϋςεισ λόψησ. Ενώ τα 

περιςςότερα παραδοςιακϊ φωτογραμμετρικϊ λογιςμικϊ απαιτούν να εύναι γνωςτό η 

τριςδιϊςτατη θϋςη τησ κϊμερασ ό των φωτοςταθερών που υπϊρχουν για την επύλυςη του 

τριγωνιςμού και τησ 3D αναπαρϊςταςησ, η μϋθοδοσ SfM επιλύει ταυτόχρονα και αυτόματα 

τη θϋςη τησ κϊμερασ και τη γεωμετρύα τησ ςκηνόσ, δηλαδό το ςχόμα του απεικονιζόμενου 

αντικειμϋνου, χρηςιμοποιώντασ μια εξαιρετικό τεχνικό που βαςύζεται ςε χαρακτηριςτικϊ 

αντιςτούχιςησ ςε πολυϊριθμεσ επικαλυπτόμενεσ εικόνεσ (Westoby et al. 2012). Η 

τριςδιϊςτατη αυτό ανακαταςκευό βαςύζεται ςτα αντύςτοιχα χαρακτηριςτικϊ ςημεύα που 

ϋχουν εντοπιςτεύ ςτισ διϊφορεσ εικόνεσ με την βοόθεια αλγορύθμων όπωσ ο SIFT. Ο 

αλγόριθμοσ SIFT (Scale – Invariant Feature Transform) αναπτύχθηκε από τον Lowe (1999) 

και αφορϊ την εξαγωγό ςημειακών χαρακτηριςτικών από εικόνεσ. Σα χαρακτηριςτικϊ 

αυτϊ ςυνοδεύονται από ϋνα διϊνυςμα περιγραφικών ιδιοτότων. Σο μϋτρο ομοιότητασ 
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μεταξύ των χαρακτηριςτικών, που χρηςιμοποιεύται για την ςυνταύτιςη, εύναι ο 

υπολογιςμόσ τησ ευκλεύδειασ απόςταςησ των διανυςμϊτων των ιδιοτότων τουσ 

(Remondino, 2006). Σα πλεονεκτόματα που παρουςιϊζει ο ςυγκεκριμϋνοσ  αλγόριθμοσ, 

εύναι ότι εντοπύζει μεγϊλο πλόθοσ χαρακτηριςτικών που διατηρούνται αναλλούωτα ςε 

γεωμετρικϋσ και ραδιομετρικϋσ παραμορφώςεισ. Ακόμα και όταν οι εικόνεσ παρουςιϊζουν 

ςημαντικϋσ διαφορϋσ μεταξύ τουσ, τα αποτελϋςματα τησ ςυνταύτιςησ εύναι ικανοποιητικϊ. 

τη ςυνϋχεια οι αλγόριθμοι πολλαπλόσ εμπροςθοτομύασ, γνωςτού και ωσ Multi View Stereo 

(MVS), ϋχουν ωσ ςτόχο την ανακαταςκευό ενόσ πλόρουσ 3D μοντϋλου του χώρου ό του 

αντικειμϋνου από ςυλλογό φωτογραφιών που λαμβϊνονται από γνωςτϋσ θϋςεισ τησ 

φωτογραφικόσ μηχανόσ. Η εκτύμηςη του υλοποιεύται µε την εξεύρεςη εικονοςτοιχεύων που 

να ταυτύζονται ςτισ εικόνεσ, δύνοντασ ϋτςι την δυνατότητα μετατροπόσ τησ 2D θϋςησ ςε 3D 

βϊθη. Μετϋπειτα ςτόχοσ του αλγόριθμου εύναι η μετατροπό ενόσ νϋφουσ ςημεύων ςε μια 

ςυνεχόμενη επιφϊνεια. Οι αλγόριθμοι αυτού απαιτούν την εύςοδο βαθμονομημϋνων 

φωτογραφιών και γεωμετρικόσ ϋκταςησ του αντικειμϋνου ό τησ ςκηνόσ που θα 

ανακαταςκευαςτεύ. Ουςιαςτικϊ ςυςχετύζουν τισ μετρόςεισ από πολλϋσ εικόνεσ 

ταυτόχρονα, µε αποτϋλεςμα την τριςδιϊςτατη καταςκευό τησ επιφϊνειασ, µε μεγϊλη 

ακρύβεια. 

Επιπροςθϋτωσ, ςημαντικό χαρακτηριςτικό, για τισ ανϊγκεσ τισ μελϋτησ, αποτελεύ η 

ικανότητα του λογιςμικού να επεξεργϊζεται ςφαιρικϋσ φωτογραφύεσ. Σϋλοσ, η χειροκύνητη 

βαθμονόμηςη των μηχανών πριν την εφαρμογό των αλγορύθμων αυτών δεν εύναι 

απαραύτητη καθώσ το λογιςμικό διαθϋτει αυτόματο υπολογιςμό των παραμϋτρων του 

εςωτερικού προςανατολιςμού, ενώ για να δοθεύ γεωαναφορϊ και κλύμακα ςτο μοντϋλο και 

να βελτιωθεύ η ακρύβειϊ του, εύναι απαραύτητη η μϋτρηςη χαρακτηριςτικών ςημεύων 

(φωτοςταθερϊ). 

3.5 Εύρεςη του βϋλτιςτου δυνατού ςυνδυαςμού των καμερών  

Έχοντασ καταλόξει ςτον εξοπλιςμό που θα χρηςιμοποιηθεύ για την ςυλλογό των εικόνων 

(κοντϊρι – GoPro - Ricoh Theta S), απομϋνει να γύνουν οι κατϊλληλεσ δοκιμϋσ και να βρεθεύ 

ο καλύτεροσ δυνατόσ ςυνδυαςμόσ των καμερών για τισ ανϊγκεσ τησ γρόγορησ 
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αποτύπωςησ. τόχοσ όταν να πραγματοποιηθούν οι δοκιμϋσ αυτϋσ ςε δρόμο με αντύςτοιχα 

χαρακτηριςτικϊ με εκεύνα των δρόμων τησ Καλαμωτόσ τησ Φύου. Για τον παραπϊνω λόγο 

επιλϋχθηκαν τα ςτενϊ τησ Πλϊκασ και ςυγκεκριμϋνα η οδόσ Θραςυβούλου, με μϋγιςτο 

πλϊτοσ οδού τα 2.33m και ύψοσ κτηρύων τα 8m περύπου, ώςτε να δοκιμαςτούν όλοι οι 

δυνατού ςυνδυαςμού και ςτη ςυνϋχεια να αξιολογηθούν τα αποτελϋςματα κϊθε μεθόδου. 

Έχοντασ ωσ τελικό ςτόχο την παραγωγό ορθοφωτογραφιών των προςόψεων των 

κτηρύων, με τη βοόθεια του λογιςμικού Photoscan τησ Agisoft, εξόχθηςαν τα πυκνϊ νϋφη 

ςημεύων για κϊθε δυνατό ςυνδυαςμό μεταξύ των καμερών, και αξιολογόθηκε κϊθε 

μϋθοδοσ, όπωσ φαύνεται παρακϊτω. 

Σα ςενϊρια που δημιουργόθηκαν και εξετϊςτηκαν για τη δοκιμό ςτη Πλϊκα εύναι τα εξόσ 

τρύα: 

1. Η πξώηε εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο πεξηιακβάλεη ηελ ηνπνζέηεζε ησλ θακεξώλ GoPro 

κε ηνλ άμνλα ιήςεο νξηδόληην θαη αληίζεηα κεηαμύ ηνπο, ζε ύςνο 1.50m, ώζηε λα 

θαιύπηνπλ θαη ηηο δύν πιεπξέο ηνπ δξόκνπ. Με απηό ηνλ ηξόπν έλα πέξαζκα αξθεί 

θαζώο θσηνγξαθίδνληαη θαη νη δύν πιεπξέο ηνπ δξόκνπ ηαπηόρξνλα. Σε ύςνο 4.25m 

ηνπνζεηήζεθε ε Ricoh Theta S, κε ηελ νπνία επηηπγράλεηαη ε ζύλδεζε ησλ δύν πιεπξώλ 

ηνπ δξόκνπ. 

 

2. Τν δεύηεξν ζελάξην (Εικόνα 13) πεξηιακβάλεη ηελ ηνπνζέηεζε ησλ θακεξώλ GoPro ζηελ 

ίδηα πιεπξά ηνπ θνληαξηνύ, ηνπνζεηεκέλεο ζε δηαθνξεηηθά ύςε, έρνληαο θάπνηα κηθξή 

θιίζε ώζηε λα θαιύπηνπλ κεγαιύηεξε επηθάλεηα ηνπ σο πξνο θσηνγξάθεζε 

αληηθεηκέλνπ. Οη GoPro ηνπνζεηήζεθαλ ζε ύςε 1.50m θαη 4.25m. Η Ricoh Theta S 

ηνπνζεηήζεθε ζην ύςνο ηεο δεύηεξεο GoPro, ζηα 4.25m. Η Ricoh Theta S «θνηηάεη» 

επζεία ζην δξόκν ζε αληίζεζε κε ηελ ειαθξηά θιίζε ησλ Action camera. 
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Εικόνα 13: Μορφό ςυςτόματοσ 2ου ςεναρύου 

3. Τν ηξίην ζελάξην πεξηιακβάλεη ηελ ηνπνζέηεζε ησλ θακεξώλ GoPro κε νξηδόληην ηνλ 

άμνλα ιήςεο θαη αληίζεηα κεηαμύ ηνπο, ζε ύςνο 4.30m. Σε ύςνο 2.365m ηνπνζεηήζεθε ε 

Ricoh Theta S, κε ηελ νπνία επηηπγράλεηαη ε ζύλδεζε ησλ δύν πιεπξώλ ηνπ δξόκνπ. 

Απηό ην ζελάξην δηαθέξεη από ην πξώην σο πξνο ην ύςνο πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλεο νη 

κεραλέο.   

ε όλα τα παραπϊνω ςενϊρια η ςυλλογό των φωτογραφιών από τισ GoPro ϋγινε με τη 

λειτουργύα time lapse ανϊ δύο δευτερόλεπτα. το πρώτο ςενϊριο με τη Ricoh Theta S ϋγινε 

λόψη video και λόψη ϋξι φωτογραφιών. Ακόμα λόψη video και λόψη επτϊ φωτογραφιών 

πραγματοποιόθηκε και ςτο τρύτο ςενϊριο από ύψοσ H = 2.365m. 

Για να δοθεύ κλύμακα ςτο μοντϋλο χρηςιμοποιόθηκαν αςπρόμαυροι ςτόχοι τησ Agisoft, οι 

οπούοι κολλόθηκαν ςτισ προςόψεισ των κτηρύων. 
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3.5.1 Αξιολόγηςη ςεναρύων 

το πρώτο και ςτο τρύτο ςενϊριο, όπου οι GoPro ϋχουν τοποθετηθεύ οριζόντια και αντύθετα 

μεταξύ τουσ, οι φωτογραφύεσ δεν καλύπτουν μεγϊλη επιφϊνεια των προςόψεων των 

κτηρύων. Γύνεται αντιληπτό πωσ ςτα ςημεύα κοντϊ ςτο ϋδαφοσ και ςτα ψηλότερα ςημεύα 

των κτηρύων (ύψοσ κοντϊ ςτα 8m), τα νϋφη των ςημεύων θα προκύψουν μόνο με εικόνεσ 

από την Ricoh Theta S. ε αυτό τη περύπτωςη εύναι απαραύτητο να ληφθεύ μεγϊλοσ αριθμόσ 

εικόνων από την Ricoh Theta S και από διαφορετικϊ υψόμετρα ώςτε να εξαχθούν τα 

επιθυμητϊ αποτελϋςματα. Βϋβαια αυτό δεν ςυμβαδύζει με την ιδϋα του Fast Mapping 

καθώσ η Ricoh Theta S ςυνδϋεται με το κινητό μϋςω WiFi και για κϊθε λόψη φωτογραφύασ 

χρειϊζεται 5-6 sec. 

Γύνεται αντιληπτό πωσ μόνο ο ςωςτόσ ςυνδυαςμόσ των GoPro θα οδηγόςει ςτα επιθυμητϊ 

αποτελϋςματα και η “Ricoh Theta S” θα ϋχει τον βοηθητικό ρόλο ςτο να ενώςει τισ δύο 

πλευρϋσ, λόγω του ευρϋοσ οπτικού τησ πεδύου. 

Σο δεύτερο ςενϊριο φαύνεται πωσ εύναι και το επικρατϋςτερο καθώσ οι μηχανϋσ εύναι 

τοποθετημϋνεσ με κατακόρυφο τον ϊξονα λόψησ και καλύπτουν ςημεύα μϋχρι και τα 7.5m, 

ενώ υπϊρχει και η ελαφριϊ κλύςη των μηχανών που οδηγεύ ςε μεγαλύτερη κϊλυψη του 

προσ φωτογρϊφηςη αντικειμϋνου και ςε μεγαλύτερεσ επικαλύψεισ μεταξύ των εικόνων. 

Με αυτό τη διαδικαςύα αποτύπωςησ εύναι απαραύτητο να πραγματοποιηθούν δυο 

περϊςματα από το δρόμο, ώςτε να αποτυπωθούν και οι δύο πλευρϋσ, αλλϊ και πϊλι η 

διαδικαςύα εύναι ολιγόλεπτη. Η Ricoh Theta S κοιτϊει ευθεύα ςτο δρόμο και ςυλλϋγει 

δεδομϋνα, εύτε αυτϊ εύναι εικόνεσ εύτε video. Γύνεται αντιληπτό πωσ αυτό η δομό μεταξύ 

των μηχανών αποτελεύ την καλύτερη δυνατό για τισ ανϊγκεσ του Fast Mapping. 

Σϋλοσ, αξύζει να αναφερθεύ πωσ η ανϊλυςη των εικόνων τησ Ricoh Theta S  (5376 x 2688 

pixel) εύναι πολύ καλύτερη ςε ςύγκριςη με την ανϊλυςη των frames (1920 x 960 pixels) 

που διαθϋτει η λόψη video. Κατϊ ςυνϋπεια, εξϊγεται το ςυμπϋραςμα πωσ για την 

παραγωγό των νεφών ςημεύων, εύναι ςαφώσ καλύτερη η χρόςη των εικόνων ανϊλυςησ 

5376 x 2688 pixel. 
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3.6 Εξαγωγό πυκνών νεφών ςημεύων για διϊφορα ςενϊρια 

Έχοντασ ωσ τελικό ςτόχο την παραγωγό ορθοφωτογραφιών των προςόψεων των 

κτηρύων, με τη βοόθεια του λογιςμικού Photoscan τησ Agisoft, δημιουργόθηκε αρχικϊ το 

αραιό νϋφοσ και ςτη ςυνϋχεια το πυκνό νϋφοσ ςημεύων, για τα διαφορετικϊ ςενϊρια 

πειραμϊτων που όταν απαραύτητο να πραγματοποιηθούν. Σα νϋφη αυτϊ προϋρχονται όλα 

από δεδομϋνα που παρόχθηςαν κατϊ το επικρατϋςτερο ςενϊριο (Εικόνα 13), ωςτόςο 

διαφϋρουν ςτον τρόπο παραγωγόσ τουσ. 

3.6.1 υμμετοχό όλων των μηχανών ςτη διαδικαςύα παραγωγόσ του 
πυκνού νϋφουσ ςημεύων 

Για την πρώτη δοκιμό και την εξαγωγό του πρώτου πυκνού νϋφουσ ςημεύων πόραν μϋροσ 

165 εικόνεσ, εκ των οπούων οι 134 όταν από τισ GoPro κϊμερεσ, οι 6 όταν εικόνεσ υψηλόσ 

ανϊλυςησ τησ Ricoh Theta S και 25 frames από λόψη video τησ ύδιασ μηχανόσ. Οι εικόνεσ 

τησ Ricoh Theta S  που ςυμμετϋχουν ςτη διαδικαςύα ϋχουν παρθεύ από ύψοσ 4.25m.  Η 

κλύμακα ςτο μοντϋλο δόθηκε από ςτόχουσ, που τοποθετόθηκαν ςτην αρχό και ςτο τϋλοσ 

του δρόμου, γνωρύζοντασ ανϊ δύο τισ μεταξύ τουσ αποςτϊςεισ. Όλεσ οι εικόνεσ ςυμμετεύχαν 

ςτη λειτουργύα του Photoscan για τον προςδιοριςμό των κϋντρων λόψησ των 

φωτογραφιών και του προςανατολιςμού κϊθε εικόνασ, δημιουργώντασ το αραιό νϋφοσ 

ςημεύων (Align). τη ςυνϋχεια, βϊςει των εκτιμώμενων θϋςεων λόψησ των καμερών, το 

πρόγραμμα υπολογύζει πληροφορύεσ βϊθουσ για κϊθε κϊμερα με ςκοπό την παραγωγό του 

πυκνού νϋφουσ ςημεύων (Dense point cloud). τη διαδικαςύα αυτό ςυμμετεύχαν και οι 165 

εικόνεσ, όπωσ και ςτο ςχηματιςμό του αραιού νϋφουσ ςημεύων. τη δοκιμό αυτό δόθηκαν 

αρχικϋσ τιμϋσ ςτα ςτοιχεύα τησ βαθμονόμηςησ (precalibrated), οι οπούεσ υπολογύςτηκαν 

ςτο Lens τησ Agisoft, αλλϊ δόθηκε η δυνατότητα ςτο λογιςμικό να υπολογύςει νϋεσ τιμϋσ 

για τα ςτοιχεύα αυτϊ καθώσ δεν ενεργοποιόθηκε η λειτουργύα fix calibration. τισ εικόνεσ 

που ακολουθούν (Εικόνα 14 και Εικόνα 15) απεικονύζονται οι τιμϋσ των ςτοιχεύων τησ 

βαθμονόμηςησ. 
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Εικόνα 14: Αρχικϋσ τιμϋσ Βαθμονόμηςησ ςε pixel (precalibrated) 

 

Εικόνα 15: Σελικϋσ τιμϋσ Βαθμονόμηςησ ςε pixel 

Σο πλόθοσ των ςημεύων που ςχηματύςτηκαν κατϊ το αραιό νϋφοσ εύναι 121.704, ενώ κατϊ 

τη δημιουργύα του πυκνού νϋφουσ 48.543.775. Αναλύοντασ τα αποτελϋςματα που 

προϋκυψαν από αυτό την πρώτη δοκιμό, παρατηρόθηκε πωσ το πυκνό νϋφοσ ςημεύων 

(Dense point cloud) ϋχει αρκετό θόρυβο και δεν αποτελεύ το επιθυμητό αποτϋλεςμα. 

Παρακϊτω απεικονύζεται ϋνα τμόμα του δρόμου τησ περιοχόσ μελϋτησ (Εικόνα 16). 
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Εικόνα 16: Πυκνό νϋφοσ ςημεύων με τη Ricoh Theta S (1η δοκιμό) 

Με τόςο ϋντονο διακριτό θόρυβο δεν εύναι εφικτό να εξαχθεύ η ορθοφωτογραφύα με την 

επιθυμητό ανϊλυςη και ακρύβεια. 

3.6.2 υμμετοχό μόνο των Action camera ςτη διαδικαςύα παραγωγόσ 
των νεφών ςημεύων 

Έπειτα από την εξαγωγό των νεφών χρηςιμοποιώντασ τη Ricoh Theta S, εύναι απαραύτητη 

η ςύγκριςη των νεφών αυτών με νϋφη που προκύπτουν χωρύσ τη ςυμμετοχό τησ μηχανόσ 

αυτόσ. Για το λόγο αυτό εξόχθηςαν το αραιό και πυκνό νϋφοσ ςημεύων μόνο με τισ 134 

εικόνεσ που ελόφθηςαν με τισ GoPro. Αξύζει να αναφερθεύ το γεγονόσ πωσ τα ςημεύα που 

ςχηματύςτηκαν ςτο αραιό νϋφοσ εύναι 97.399, δηλαδό ςχεδόν 25% λιγότερα από ό,τι ςτο 

παραπϊνω πεύραμα που ςυμμετεύχε και η Ricoh Theta S. Εύναι ςημαντικό να τονιςθεύ πωσ η 

χρόςη ςφαιρικών εικόνων εύναι απαραύτητη καθώσ εξαςφαλύζει την ςύνδεςη μεταξύ των 

δυο πλευρών του δρόμου καθώσ και πολλϋσ φορϋσ την φωτογρϊφηςη ςημεύων που δεν 

εύναι εφικτό να φωτογραφηθούν με ϋνα πϋραςμα ςτο δρόμο. Όςο για τη ςυμμετοχό τησ 

ςτο ςχηματιςμό του πυκνού νϋφουσ ςημεύων γύνεται εκτενόσ αναφορϊ ςτην ςυνϋχεια του 

Κεφαλαύου. 
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3.6.3 Παραγωγό πυκνού νϋφουσ ςημεύων χωρύσ τη Ricoh Theta S  

Έπειτα για την αντιμετώπιςη και την εξϊλειψη του θορύβου απ’ το πυκνό νϋφοσ ςημεύων 

πραγματοποιόθηκε μια ςειρϊ από πειρϊματα και ελϋγχουσ. Σο επικρατϋςτερο ςενϊριο για 

την εξϊλειψη του θορύβου όταν η εξαγωγό του πυκνού νϋφουσ ςημεύων χωρύσ την χρόςη 

τησ Ricoh Theta S. Ο κύριοσ λόγοσ για αυτό εύναι πωσ η ςφαιρικό κϊμερα παρϊγει εικόνεσ 

χαμηλότερησ ποιότητασ από εκεύνεσ των action camera και αυτό επηρεϊζει την ποιότητα 

τησ διαδικαςύασ αντιςτούχηςησ μεταξύ των εικόνων.  

υνεπώσ ςε αυτό τη περύπτωςη η παραγωγό του νϋφουσ διαφϋρει από την πρώτη δοκιμό, 

ωσ προσ τισ εικόνεσ οι οπούεσ πόραν μϋροσ ςτην διαδικαςύα παραγωγόσ του πυκνού νϋφουσ 

ςημεύων. Όπωσ ακριβώσ ςτην πρώτη δοκιμό, οι ύδιεσ 165 εικόνεσ πόραν μϋροσ ςτουσ 

προςανατολιςμούσ (Alignment) των εικόνων. Αντύθετα ςτη διαδικαςύα ςχηματιςμού του 

πυκνού νϋφουσ ςημεύων δεν πόραν μϋροσ οι 31 εικόνεσ που λόφθηκαν από την Ricoh Theta 

S. Παρακϊτω απεικονύζεται το πυκνό νϋφοσ ςημεύων, του ύδιου με παραπϊνω τμόματοσ 

δρόμου (Εικόνα 17). 

 

Εικόνα 17: Πυκνό νϋφοσ ςημεύων χωρύσ τη Ricoh Theta S (2η δοκιμό) 
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Έπειτα και από την εξαγωγό του πυκνού νϋφουσ ςημεύων χωρύσ τισ εικόνεσ τησ Ricoh 

Theta S, γύνεται αντιληπτό πωσ ο θόρυβοσ ϋχει μειωθεύ ςε ςημαντικό βαθμό. Υυςικϊ 

υπϊρχουν περιθώρια περαιτϋρω μεύωςησ του θορύβου. Για παρϊδειγμα ο θόρυβοσ που 

παρατηρεύται και ςε αυτό την περύπτωςη εύναι εφικτό να μειωθεύ ουςιαςτικϊ με τη λόψη 

και ςυμμετοχό περιςςότερων φωτογραφιών ςτισ διαδικαςύεσ ςχηματιςμού των νεφών. 

Αυτό θα μπορούςε να επιτευχθεύ με λόψη των φωτογραφιών ανϊ 1 δευτερόλεπτο αντύ για 

δύο. 

Άξιο αναφορϊσ εύναι επύςησ το γεγονόσ πωσ ςτη πρώτη δοκιμό, για ολόκληρη την περιοχό 

μελϋτησ, ςχηματύςτηκαν ϋπειτα από την δημιουργύα του πυκνού νϋφουσ 48.543.775 

ςημεύα, ενώ κατϊ τον ςχηματιςμό του πυκνού νϋφουσ χωρύσ τη ςυμμετοχό 31 εικόνων που 

πϊρθηκαν με τη Ricoh Theta S ςχηματύςτηκαν 57.353.436. Από αυτό γύνεται αντιληπτό 

πωσ η Ricoh Theta S, λόγω τησ ϋντονησ γεωμετρύασ τησ, δυςχεραύνει τον ςχηματιςμό ενόσ 

ςωςτού πυκνού νϋφουσ ςημεύων. Επιπλϋον, λόγω τησ εξϋλιξησ των ςφαιρικών μηχανών τα 

τελευταύα χρόνια, οι αλγόριθμοι ςυνταύτιςησ των εικόνων εύναι πιθανό να μην εύναι ακόμα 

ςε θϋςη να προςαρμοςτούν ςτην επεξεργαςύα ςφαιρικών εικόνων.    
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3.6.3.1 χηματιςμόσ αραιού νϋφουσ χωρύσ τη χρόςη του Lens 

τη ςυνϋχεια πραγματοποιόθηκε η εξαγωγό του αραιού νϋφουσ ςημεύων (Align), με τισ 

ύδιεσ 165 εικόνεσ που πόραν μϋροσ και ςτισ παραπϊνω δοκιμϋσ, χωρύσ όμωσ να δοθούν 

αρχικϋσ τιμϋσ ςτα ςτοιχεύα τησ βαθμονόμηςησ. Μϋςω αυτόσ τησ διαδικαςύασ θα ελεγχθούν 

τα αποτελϋςματα των τιμών των ςτοιχεύων τησ βαθμονόμηςησ, ωσ προσ το πόςο 

επηρεϊζουν οι αρχικϋσ τιμϋσ τον ςχηματιςμό του αραιού νϋφουσ ςημεύων (Align) και κατ’ 

επϋκταςη την δημιουργύα του πυκνού νϋφουσ ςημεύων (Dense point cloud). Σα 

αποτελϋςματα παρουςιϊζονται ςτην εικόνα που ακολουθεύ (Εικόνα 18). 

 

Εικόνα 18: Σιμϋσ Βαθμονόμηςησ (ςε pixel) χωρύσ να ϋχουν δοθεύ αρχικϋσ τιμϋσ (precalibrated) 

υγκρύνοντασ τα παραπϊνω αποτελϋςματα με τισ τιμϋσ τησ βαθμονόμηςησ που προϋκυψαν 

ςτο προηγούμενο πεύραμα (Εικόνα 15) παρατηρεύται πωσ η διαφορϊ μεταξύ των δύο 

εςτιακών αποςτϊςεων f εύναι 2 pixel. Μεγαλύτερη διαφορϊ παρατηρεύται κατϊ τον ϊξονα 

των Φ, όπου η διαφορϊ μεταξύ των δύο τετμημϋνων εύναι 4 pixel. Αντύθετα η διαφορϊ 

μεταξύ των τεταγμϋνων εύναι μικρότερη του ενόσ pixel. Σϋλοσ οι διαφορϋσ που προκύπτουν 

μεταξύ των ςυντελεςτών τησ ακτινικόσ και εφαπτομενικόσ διαςτροφόσ εύναι πϊρα πολύ 

μικρϋσ. 

Άξιο αναφορϊσ εύναι πωσ ο αριθμόσ των ςημεύων του αραιού νϋφουσ που ςχηματύςτηκε, 

δύνοντασ αρχικϋσ τιμϋσ ςτα ςτοιχεύα τησ βαθμονόμηςησ (121.704), εύναι ςχεδόν διπλϊςιοσ 

από τον αριθμό των ςημεύων που ςχηματύςτηκαν χωρύσ αρχικϋσ τιμϋσ (76.418). Αυτό 

βϋβαια δεν μπορεύ να θεωρηθεύ πωσ οφεύλεται ςτισ αρχικϋσ τιμϋσ των ςτοιχεύων τησ 

βαθμονόμηςησ. 
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3.6.4 Παραγωγό πυκνού νϋφουσ με εικόνεσ τησ Ricoh Theta S από 
H=2.365m 

Επιπλϋον πραγματοποιόθηκε ςτο δρομϊκι τησ Πλϊκασ μύα ακόμα δοκιμό, με ςκοπό την 

εξαγωγό ενόσ ακόμα καλύτερου πυκνού νϋφουσ ςημεύων. ε αυτό το ςενϊριο, η εξαγωγό 

του πυκνού νϋφουσ πραγματοποιόθηκε και με τη ςυμμετοχό εικόνων από τη Ricoh Theta S, 

όπωσ και ςτη πρώτη δοκιμό. Αυτό τη φορϊ πόραν μϋροσ ςτο ςχηματιςμό του αραιού 

νϋφουσ και του πυκνού νϋφουσ ςημεύων οι ύδιεσ 134 εικόνεσ από τισ GoPro, ανϊλυςησ 4000 

x 3000 pixel και 7 εικόνεσ από την Ricoh Theta S ανϊλυςησ 5376 x 2688 pixel. ε αυτό τη 

δοκιμό, οι 7 ςφαιρικϋσ φωτογραφύεσ ελόφθηςαν από ύψοσ 2.365m. τη ςυνϋχεια 

απεικονύζεται το πυκνό νϋφοσ ςημεύων όπωσ προκύπτει με αυτόν το ςυνδυαςμό εικόνων 

(Εικόνα 19). 

 

Εικόνα 19: Πυκνό νϋφοσ ςημεύων με εικόνεσ και από τη Ricoh Theta S από H=2.365m (3η δοκιμό) 

ε αυτό το ςενϊριο δόθηκαν αρχικϋσ τιμϋσ ςτα ςτοιχεύα τησ βαθμονόμηςησ και το πλόθοσ 

των ςημεύων που ςχηματύςτηκε κατϊ τη δημιουργύα του αραιού νϋφουσ εύναι 65.034. Αυτό 

το αποτϋλεςμα εύναι ϊξιο αναφορϊσ καθώσ το πλόθοσ των ςημεύων που ςχηματύςτηκε 

εύναι ακόμα μικρότερο από το πλόθοσ των ςτοιχεύων που προϋκυψαν ςτο προηγούμενο 

ςενϊριο (76.418), όταν δεν δόθηκαν αρχικϋσ τιμϋσ ςτα ςτοιχεύα τησ βαθμονόμηςησ. Πλϋον 
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φαύνεται ξεκϊθαρα πωσ οι αρχικϋσ τιμϋσ των ςτοιχεύων τησ βαθμονόμηςησ, που εξϊγονται 

από το Lens, δεν καθορύζουν το πλόθοσ των ςημεύων του αραιού νϋφουσ και ςυνεπώσ τον 

ςχηματιςμό του πυκνού νϋφουσ ςημεύων. 

Σο πλόθοσ των ςημεύων που ςχηματύςτηκαν κατϊ το πυκνό νϋφοσ εύναι 55.516.953, ενώ το 

πυκνό νϋφοσ παρουςιϊζει περιςςότερο θόρυβο από εκεύνο που ςχηματύςτηκε μόνο με την 

ςυμμετοχό των GoPro μηχανών. Βϋβαια παρουςιϊζει ςημαντικϊ λιγότερο θόρυβο από το 

πρώτο νϋφοσ, ςτο οπούο ςυμμετεύχε η Ricoh Theta S και ςτο ςχηματιςμό του πυκνού 

νϋφουσ. Αξύζει να διερευνηθεύ αν με την ςυμμετοχό επιπλϋον εικόνων με την Ricoh Theta S 

από ύψοσ 2.365m εξαλεύφεται ο θόρυβοσ ςε ςημαντικό βαθμό.  

3.6.4.1 υμμετοχό περιςςότερων εικόνων από την Ricoh Theta S  

Λαμβϊνοντασ για εικόνεσ τα καρϋ από video, που λόφθηκε από ύψοσ 2.365m, εξόχθηκε το 

αραιό νϋφοσ και το πυκνό νϋφοσ ςημεύων από τισ ύδιεσ 134 εικόνεσ, μηχανόσ GoPro και 

ανϊλυςησ 4000x3000 pixels, από τισ 7 ςφαιρικϋσ εικόνεσ από την Ricoh Theta S ανϊλυςησ 

5376x2688 pixels και 25 καρϋ ανϊλυςησ 1920x960 pixels. Κατϊ τη δημιουργύα του αραιού 

νϋφουσ ςχηματύςτηκαν 123.101 ςημεύα, ενώ 46.008.422 ςημεύα ςχηματύςτηκαν κατϊ την 

δημιουργύα του πυκνού νϋφουσ ςημεύων. Παρακϊτω απεικονύζεται το ύδιο τμόμα του 

δρόμου που μελετόθηκε και ςτα παραπϊνω πειρϊματα (Εικόνα 20). 
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Εικόνα 20: Πυκνό νϋφοσ ςημεύων και με frames τησ Ricoh Theta S (4η δοκιμό) 

Έπειτα από την εξαγωγό του πυκνού νϋφουσ ςημεύων και με την ςυμμετοχό των καρϋ 

γύνεται αντιληπτό πωσ ο θόρυβοσ δεν εξαλεύφθηκε αλλϊ αυξόθηκε ςε μεγϊλο βαθμό, όπωσ 

εύχε ςυμβεύ και ςτο πρώτο ςενϊριο, με τη διαφορϊ πωσ οι εικόνεσ με τη Ricoh Theta S εύχαν 

ληφθεύ από ύψοσ ύςο με 4.25m. Αρκεύ να εξεταςτεύ και ςε αυτό την περύπτωςη το πυκνόσ 

νϋφοσ που προκύπτει αν δεν ςυμμετϋχουν ςτη δημιουργύα του οι εικόνεσ από τη Ricoh 

Theta S. 

3.6.4.2 Εξαγωγό πυκνού νϋφουσ χωρύσ τη ςυμμετοχό τησ Ricoh Theta S  

Έχοντασ ωσ οδηγό τα παραπϊνω πραγματοποιεύται η εξαγωγό των νεφών ςημεύων, με τη 

διαφορϊ πωσ ςτο ςχηματιςμό του πυκνού νϋφουσ ςημεύων δεν παύρνουν μϋροσ οι 32 

εικόνεσ που λόφθηκαν από την Ricoh Theta S. ε αυτό το ςενϊριο το πλόθοσ των ςημεύων 

του πυκνού νϋφουσ εύναι ύςο με 59.877.486 και παρατηρεύται ςημαντικό μεύωςη ςτο 

θόρυβο του νϋφουσ (Εικόνα 21). 
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Εικόνα 21: Πυκνό νϋφοσ ςημεύων χωρύσ Ricoh Theta S (5η δοκιμό) 

Γύνεται αντιληπτό πωσ ο θόρυβοσ μετϊ την ςυμμετοχό μόνο των action camera ςτη 

παραγωγό του πυκνού νϋφουσ ςημεύων μειώνεται ςε ςημαντικό βαθμό. υνεπώσ ύςτερα 

και από την εξαγωγό ενόσ ακόμα πυκνού νϋφουσ ςημεύων χωρύσ την ςυμμετοχό εικόνων 

από τη Ricoh Theta S, εξϊγεται το ςυμπϋραςμα πωσ οι ςφαιρικϋσ εικόνεσ εύναι απαραύτητεσ 

μόνο ςτο ςχηματιςμό του αραιού νϋφουσ ςημεύων, ενώ αντύθετα δυςχεραύνουν το 

ςχηματιςμό ενόσ ςωςτού πυκνού νϋφουσ ςημεύων. 

3.7 Παρϊμετροι ςχηματιςμού των νεφών ςημεύων 

Αξύζει να ςημειωθεύ πωσ όλα τα αραιϊ νϋφη ςημεύων (Align) αλλϊ και τα πυκνϊ νϋφη 

ςημεύων (Dense point cloud) δημιουργόθηκαν με τισ ύδιεσ παραμϋτρουσ, όπωσ 

απεικονύζεται παρακϊτω (Εικόνα 22). 



50 
 

   

Εικόνα 22: Παρϊμετροι για το ςχηματιςμό των νεφών 

Σο επύπεδο High ςημαύνει πωσ για την παραγωγό του νϋφουσ, το λογιςμικό ψϊχνει να 

εντοπύςει χαρακτηριςτικϊ ςημεύα μεταξύ των εικόνων με το αρχικό τουσ μϋγεθοσ (pixel by 

pixel). Αντύθετα το επύπεδο Medium ςημαύνει πωσ το λογιςμικό πραγματοποιεύ μεύωςη 

ςτην ανϊλυςη τησ εικόνασ (image downscaling) κατϊ τϋςςερισ φορϋσ και ςτη ςυνϋχεια 

ψϊχνει για χαρακτηριςτικϊ ςημεύα. 

3.8 Πρόβλημα ςχηματιςμού νεφών ςε λεύεσ επιφϊνειεσ 

Όλα τα παραπϊνω πειρϊματα πραγματοποιόθηκαν ςε προςόψεισ ςπιτιών, οι οπούεσ εύχαν 

ϋντονεσ εναλλαγϋσ χρωμϊτων και τραχεύεσ επιφϊνειεσ, χαρακτηριςτικϊ τα οπούα βοηθούν 

τουσ αλγορύθμουσ ςυνταύτιςησ των εικόνων να αναγνωρύςουν περιςςότερα 

χαρακτηριςτικϊ ςημεύα.  Βϋβαια ςτο ςτενό δρομϊκι τησ Πλϊκασ, που εφαρμόςτηκε και 

μελετόθηκε το ςύςτημα των GoPro, υπόρχαν και προςόψεισ ςπιτιών με λεύεσ επιφϊνειεσ 

και μονοτονύεσ χρωμϊτων. Οι εικόνεσ που λόφθηκαν για αυτϋσ τισ προςόψεισ ςυμμετεύχαν 

κανονικϊ ςτο ςχηματιςμό των νεφών ςημεύων και τα αποτελϋςματα για το πώσ 

ςυμπεριφϋρεται το λογιςμικό ςε τϋτοιου εύδουσ επιφϊνειεσ εύναι αξιοςημεύωτα. Παρακϊτω 

απεικονύζεται τμόμα προςόψεων του δρόμου τησ Πλϊκασ (Εικόνα 23), το οπούο βρύςκεται 

ακριβώσ απϋναντι από το τμόμα που απεικονύζεται και ϋχει αναλυθεύ ςε όλα τα παραπϊνω 

πειρϊματα. 
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Εικόνα 23: Πυκνό νϋφοσ ςημεύων προςόψεων με λεύεσ επιφϊνειεσ 

Σο παραπϊνω ςτιγμιότυπο προϋρχεται από το πυκνό νϋφοσ ςημεύων τησ 2ησ δοκιμόσ, εκεύ 

που για ακριβώσ ύδιο μόκοσ προςόψεων ςχηματύςτηκαν 34.523.284 ςημεύα. Γύνεται 

αντιληπτό πωσ ςτο τμόμα αυτό, το οπούο περιλαμβϊνει λεύουσ τούχουσ λευκού χρώματοσ, 

ςχηματύςτηκαν 12.426.361 ςημεύα, δηλαδό το 1/3 των ςημεύων που ςχηματύςτηκε για 

τραχεύα επιφϊνεια με πλούςιεσ εναλλαγϋσ χρωμϊτων και ο θόρυβοσ του νϋφουσ εύναι 

ςημαντικϊ μεγϊλοσ. Παρατηρεύ κανεύσ πωσ οι τρύπεσ ςτο νϋφοσ εύναι μεγϊλεσ και αξύζει να 

αναφερθεύ πωσ ςε καμύα από όλεσ τισ παραπϊνω δοκιμϋσ που πραγματοποιόθηκαν, τα 

πυκνϊ νϋφη των προςόψεων των λεύων επιφανειών δεν εύχαν ςημαντικϋσ διαφορϋσ με 

αυτό. 
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3.9 Αξιολόγηςη του ςυςτόματοσ με την Canon EOS 6D 

Για τον ϋλεγχο των πυκνών νεφών ςημεύων που εξϊγονται από το ςύςτημα του Fast 

Mapping, όπωσ περιγρϊφηκε παραπϊνω, εύναι χρόςιμη η ςύγκριςη των νεφών αυτών, με 

νϋφοσ το οπούο προκύπτει από φωτογραφύεσ μηχανόσ υψηλότερησ ανϊλυςησ, η οπούα δύνει 

ϋνα πυκνότερο και ενδεχομϋνωσ ορθότερο νϋφοσ ςημεύων. Η μηχανό που χρηςιμοποιόθηκε 

για αυτό τη ςύγκριςη εύναι η Canon EOS 6D, μηχανό full frame (Holst et al. 2011) και με 

δυνατότητα λόψησ εικόνων υψηλόσ ανϊλυςησ, 5472 x 3648 pixel. Η εςτιακό απόςταςη του 

φακού που χρηςιμοποιόθηκε εύναι 24mm. Παρακϊτω φαύνονται τα βαςικϊ 

χαρακτηριςτικϊ τησ μηχανόσ. 

Πύνακασ 3: Φαρακτηριςτικϊ μηχανόσ Canon EOS 6D 

Mode 20 MP 

Acquisition mode Still-image 

Sensor Resolution 5472 x 3648 pixels 

Sensor Size 1/4 inches 

Image Ratio 3:2 

Sensor Size [mm] 35.8 x 23.9 

Pixel Size [mm] 0.006 

3.9.1 Παραγωγό νεφών ςημεύων με την Canon EOS 6D 

Για τη ςύγκριςη των νεφών ςημεύων όταν απαραύτητο αρχικϊ να ςχηματιςτεύ το πυκνό 

νϋφοσ ςημεύων από φωτογραφύεσ τησ Canon EOS 6D. Για το λόγο αυτό λόφθηκαν 233 

εικόνεσ ςε δύο προςόψεισ, ςτο τμόμα του δρόμου που απεικονύζονται και τα παραπϊνω 

πυκνϊ νϋφη ςημεύων και ςκοπεύθηκαν 35 χαρακτηριςτικϊ ςημεύα, ώςτε να δοθεύ κλύμακα 

ςτο μοντϋλο και να ενταχθεύ ολόκληρο το τμόμα του δρόμου που μελετϊται ςε κοινό 

τοπικό ςύςτημα αναφορϊσ. Οι φωτογραφύεσ λόφθηκαν από τρύα διαφορετικϊ ύψη ώςτε 

να δοθεύ όςο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρύβεια ςτο μοντϋλο. Οι φωτογραφύεσ λόφθηκαν ςε 
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απόςταςη 2m από τισ προςόψεισ των κτηρύων, όπωσ εύχαν ληφθεύ και οι εικόνεσ από τισ Go 

Pro, και από ύψη 1.60m, 4.50m και 6.50m. Σϋλοσ η αβεβαιότητα τησ ςκόπευςησ των 35 

χαρακτηριςτικών ςημεύων εύναι ύςη με 0.01m και 0.864 pix. 

το ςχηματιςμό του αραιού νϋφουσ αλλϊ και του πυκνού νϋφουσ ςημεύων πόραν μϋροσ 

233 εικόνεσ. Κατϊ το ςχηματιςμό του αραιού νϋφουσ δημιουργόθηκαν 138.377 ςημεύα ενώ 

κατϊ το ςχηματιςμό του πυκνού νϋφουσ 21.934.753. Αξύζει να αναφερθεύ πωσ τα νϋφη 

ςημεύων προϋκυψαν με τισ ύδιεσ ακριβώσ παραμϋτρουσ που προϋκυψαν και τα νϋφη με τισ 

GoPro. Παρακϊτω απεικονύζεται το πυκνό νϋφοσ ςημεύων από την Canon EOS 6D (Εικόνα 

24). 

 

Εικόνα 24: Πυκνό νϋφοσ ςημεύων από την Canon EOS 6D 

Γύνεται αντιληπτό πωσ το παραπϊνω πυκνό νϋφοσ ςημεύων εύναι καθαρότερο από τα νϋφη 

που προϋκυψαν από τισ GoPro, καθώσ ο θόρυβοσ που υπϊρχει ςε κϊποια ςημεύα, εύναι 

δυνατό να εξαλειφθεύ πλόρωσ μετϊ από κατϊλληλη επεξεργαςύα του νϋφουσ.  
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3.9.2 ύγκριςη των πυκνών νεφών ςημεύων 

Για τη περαιτϋρω διερεύνηςη και τη ςύγκριςη του παραπϊνω νϋφουσ, με τα νϋφη που 

προϋκυψαν από τισ GoPro χρηςιμοποιόθηκε το λογιςμικό Cloud Compare (CloudCompare, 

2014). 

3.9.2.1 ύγκριςη Canon EOS 6D με το νϋφοσ τησ 2ησ δοκιμόσ 

Αρχικϊ ςυγκρύθηκε το νϋφοσ τησ Canon EOS 6D με το πρώτο πυκνό νϋφοσ ςημεύων που 

προϋκυψε χωρύσ την χρόςη τησ Ricoh Theta S. Σο ςύνολο των ςημεύων που ςχηματύςτηκαν 

ςε αυτό τη δοκιμό, για τισ δύο προςόψεισ, όταν 34.523.204 (Εικόνα 17). Για να γύνει 

ςύγκριςη των δυο νεφών εύναι απαραύτητο να προςανατολιςτούν μεταξύ τουσ με χρόςη 

του λογιςμικού Cloud Compare. Αυτό επιτεύχθηκε με αβεβαιότητα 0.05m. Αξύζει να 

αναφερθεύ πωσ ωσ νϋφοσ αναφορϊσ χρηςιμοποιόθηκε το νϋφοσ τησ μηχανόσ Canon EOS 6D 

καθώσ η αβεβαιότητα του μοντϋλου αυτού εύναι μικρότερη από εκεύνη του μοντϋλου των 

GoPro, λόγω των γνωςτών προβλημϊτων που δημιουργούν οι ευρυγώνιοι φακού ςτην 

ςυνταύτιςη των εικόνων και ςτην εξαγωγό ενόσ απόλυτα ορθού νϋφουσ ςημεύων. 

Παρακϊτω απεικονύζεται ςτιγμιότυπο από τη ςύγκριςη μεταξύ των δύο νεφών (Εικόνα 

25). 

 

Εικόνα 25: ύγκριςη νεφών τησ Canon EOS 6D με νϋφοσ από GoPro (2η δοκιμό) 
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την παραπϊνω εικόνα απεικονύζονται με κόκκινο χρώμα τα ςημεύα που ϋχουν από 4cm 

ϋωσ 7cm απόκλιςη ωσ προσ το νϋφοσ τησ DLSR, καθώσ επιλϋχθηκε ωσ όριο ανοχόσ τα 4cm 

λόγω των προδιαγραφών τησ εργαςύασ. Όπωσ γύνεται αντιληπτό από την παραπϊνω 

εικόνα, τα ςημεύα του νϋφουσ που προόλθαν από τισ GoPro και ϋχουν απόκλιςη μικρότερη 

του ενόσ πόντου (απεικόνιςη με χρώμα μπλε) ςε ςχϋςη με το νϋφοσ τησ Canon EOS 6D 

κυμαύνονται ςε ύψη από 2.50 – 3.50m. Αυτό φαύνεται λογικό καθώσ αυτϊ τα ςημεύα 

βρύςκονται ςτο επικαλυπτόμενο τμόμα των δύο εικόνων που φωτογραφύζουν οι GoPro την 

ύδια χρονικό ςτιγμό. Γύνεται αντιληπτό πωσ πολλϊ από αυτϊ τα ςημεύα υπϊρχουν ςτισ 

εικόνεσ διπλϊςιεσ φορϋσ από ςημεύα τα οπούα βρύςκονται χαμηλϊ ςτο ϋδαφοσ και ςτισ 

κορυφϋσ των προςόψεων. Όπωσ παρατηρεύται και ςτην εικόνα ςτα χαμηλότερα και ςτα 

ψηλότερα ςημεύα των προςόψεων η απόκλιςη μεταξύ των δύο νεφών κυμαύνεται ςτα 0.02 

– 0.04m. Τπϊρχουν ςημεύα όπου η αβεβαιότητα μεταξύ των νεφών φτϊνει και τα 0.07m. 

Αυτϊ εύναι ςημεύα γωνιών, παραθύρων και εςοχών, όπου λόγω τησ λόψησ των εικόνων ανϊ 

2 δευτερόλεπτα δεν υπόρξε η επιθυμητό επικϊλυψη μεταξύ των εικόνων, με αποτϋλεςμα 

να μην δημιουργεύται το επιθυμητό νϋφοσ, όπωσ ςτη περύπτωςη τησ μηχανόσ Canon EOS 

6D. 

τη ςυνϋχεια απεικονύζεται ιςτόγραμμα το οπούο παρουςιϊζει τον αριθμό των ςημεύων 

που αντιςτοιχούν ςτη κϊθε κλϊςη αβεβαιότητασ (Εικόνα 26), καθώσ και ςτατιςτικϊ 

ςτοιχεύα για τη ςύγκριςη των δύο αυτών νεφών (Εικόνα 27). 

 

Εικόνα 26: Ιςτόγραμμα τιμών αβεβαιότητασ ανϊ ομϊδα διαφορών 
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Εικόνα 27: Κατανομό Gauss και ςτατιςτικϊ μεγϋθη 

Από τισ δύο παραπϊνω εικόνεσ γύνεται αρχικϊ αντιληπτό πωσ από τα 30.861.587 ςημεύα 

που ςυμμετϋχουν ςε αυτό τη ςύγκριςη, τα 2/3 αυτών ϋχουν απόκλιςη από το νϋφοσ τησ 

Canon EOS 6D μικρότερη από τα 2cm. Αυτό γύνεται αντιληπτό και από την απεικόνιςη τησ 

κατανομόσ που προκύπτει. Βϋβαια αξύζει να αναφερθεύ πωσ η μϋςη τιμό τησ απόκλιςησ των 

δύο νεφών εύναι μικρότερη από την ακρύβεια ταύτιςησ των νεφών όπωσ προϋκυψε από τον 

αλγόριθμο ICP. 

Σονύζεται πωσ η κατανομό που χρηςιμοποιεύται από το λογιςμικό του CloudCompare και 

αναφϋρεται κατϊ την παρούςα διπλωματικό εργαςύα ωσ κανονικό κατανομό – κατανομό 

Gauss εύναι η μιςό κανονικό κατανομό (Folded-Normal distribution ό Half-normal 

distribution), η οπούα χρηςιμοποιεύ μόνο απόλυτεσ τιμϋσ για να περιγρϊψει το δεύγμα.  

3.9.2.2 ύγκριςη Canon EOS 6D με το νϋφοσ τησ 5ησ δοκιμόσ 

Έπειτα ςυγκρύθηκε το νϋφοσ τησ Canon EOS 6D με το δεύτερο πυκνό νϋφοσ ςημεύων που 

προϋκυψε χωρύσ την χρόςη τησ Ricoh Theta S (Εικόνα 21). Η διαφορϊ του νϋφουσ αυτού 

με το παραπϊνω ςυγκρινόμενο εύναι πωσ οι εικόνεσ με την Ricoh Theta S ϋχουν ληφθεύ από 

ύψοσ ύςο με 2.365m. Αυτϊ τα δύο νϋφη που ςυγκρύνονται με το νϋφοσ τησ Canon EOS 6D, 

εύναι τα ορθότερα και με το λιγότερο θόρυβο καθώσ η ςφαιρικό κϊμερα δεν ςυμμετϋχει 

ςτη δημιουργύα του πυκνού νϋφουσ ςημεύων.   
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Κατϊ τη δημιουργύα του πυκνού νϋφουσ ςημεύων ςχηματύςτηκαν 32.079.922 ςημεύα, 

περιςςότερα από τα ςημεύα που ςχηματύςτηκαν με την Canon EOS 6D και ςε αυτό τη 

περύπτωςη. Σα δύο νϋφη όταν απαραύτητο να προςανατολιςτούν πριν ςυγκριθούν, όπωσ 

και ςτη παραπϊνω περύπτωςη, κϊτι το οπούο επιτεύχθηκε με αβεβαιότητα 0.04m. 

Παρακϊτω απεικονύζεται ςτιγμιότυπο από το λογιςμικό Cloud Compare με τη ςύγκριςη 

των δύο νεφών και την αβεβαιότητα του νϋφουσ που προϋκυψε από τισ GoPro ωσ προσ 

εκεύνο τησ Canon EOS 6D (Εικόνα 28). 

 

Εικόνα 28: ύγκριςη νεφών τησ Canon EOS 6D με νϋφοσ από GoPro (5η δοκιμό) 

.Όπωσ και ςτη προηγούμενη ςύγκριςη απεικονύζονται με κόκκινο χρώμα τα ςημεύα που 

ϋχουν από 4cm ϋωσ 7cm απόκλιςη ωσ προσ το νϋφοσ τησ DLSR, καθώσ επιλϋχθηκε ωσ όριο 

ανοχόσ τα 4cm. Όπωσ παρατηρεύται ςτην παραπϊνω εικόνα, τα ςημεύα του νϋφουσ που 

προόλθαν από τισ GoPro και ϋχουν απόκλιςη μικρότερη του ενόσ πόντου ςε ςχϋςη με το 

νϋφοσ τησ Canon EOS 6D κυμαύνονται ςε ύψη από 2.50 – 3.50m, όπωσ και ςτη 

προηγούμενη ςύγκριςη. ε αυτόν τη περύπτωςη βϋβαια εύναι φανερό πωσ το πρϊςινο και 

κύτρινο χρώμα εύναι πιο ϋντονα, υποδηλώνοντασ πωσ υπϊρχουν περιςςότερα ςημεύα με 

μεγαλύτερη απόκλιςη από το νϋφοσ αναφορϊσ. Αυτό όταν αναμενόμενο καθώσ οι 

ςφαιρικϋσ εικόνεσ ελόφθηςαν από το ύψοσ που υπϊρχει η μεγαλύτερη επικϊλυψη μεταξύ 

των GoPro και ϋτςι δεν ςυνειςϋφερε ςτο μϋγιςτο βαθμό ςτο ςχηματιςμό ςημεύων ςτισ 

κορυφϋσ των κτηρύων όπωσ ςτο προηγούμενο νϋφοσ. Αυτό γύνεται αντιληπτό και από το 
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γεγονόσ ότι ο δεύτεροσ όροφοσ εύναι όλοσ πρϊςινοσ (απόκλιςη 0.0125-0.03m), κϊτι το 

οπούο δεν παρατηρεύται ςτη προηγούμενη ςύγκριςη. Επιπλϋον παρατηρεύται περιςςότερο 

ϋντονο πρϊςινο χρώμα και ςτα χαμηλότερα ςημεύα τησ πρόςοψησ, ςε αντύθεςη με την 

προηγούμενη ςύγκριςη (Εικόνα 25). 

τη ςυνϋχεια απεικονύζεται ιςτόγραμμα το οπούο παρουςιϊζει τον αριθμό των ςημεύων 

που αντιςτοιχούν ςτη κϊθε κλϊςη αβεβαιότητασ (Εικόνα 29), καθώσ και ςτατιςτικϊ 

ςτοιχεύα για τη ςύγκριςη των δύο αυτών νεφών (Εικόνα 30). 

 

Εικόνα 29: Ιςτόγραμμα τιμών αβεβαιότητασ ανϊ ομϊδα διαφορών 
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Εικόνα 30: Κατανομό Gauss και ςτατιςτικϊ μεγϋθη 

Από τισ δύο παραπϊνω εικόνεσ γύνεται αρχικϊ αντιληπτό πωσ, όπωσ και ςτην προηγούμενη 

ςύγκριςη, από τα 31.523.517 ςημεύα που ςυμμετϋχουν ςε αυτό τη ςύγκριςη, περύπου τα 

2/3 αυτών ϋχουν απόκλιςη από το νϋφοσ τησ Canon EOS 6D μικρότερη από τα 2cm. Οι 

τιμϋσ απόκλιςησ μεταξύ αυτών των ςημεύων εύναι μικρότερεσ από το ςφϊλμα 

προςανατολιςμού των δύο νεφών, το οπούο προκύπτει από τον αλγόριθμο ICP. Αυτό 

γύνεται αντιληπτό και από την απεικόνιςη τησ κατανομόσ που προκύπτει, καθώσ η μϋςη 

τιμό τησ απόκλιςησ των δύο νεφών εύναι ύςη με 0.019m και η τυπικό απόκλιςη ύςη με 

0.033m. 

Έπειτα από αυτϋσ τισ ςυγκρύςεισ γύνεται φανερό πωσ το νϋφοσ που ϋχει προκύψει με τισ 

εικόνεσ από την Ricoh Theta S και ϋχουν ληφθεύ από ύψοσ 2.365m εμφανύζει μεγαλύτερη 

απόκλιςη ωσ προσ το νϋφοσ τησ μηχανόσ DSLR. Σο αποτϋλεςμα αυτό παύζει ςημαντικό ρόλο 

για την θϋςη τοποθϋτηςησ τησ κϊμερασ Ricoh Theta S κατϊ την εφαρμογό του ςυςτόματοσ 

ςτα ςοκϊκια τησ Καλαμωτόσ. 

Γύνεται αντιληπτό, επύςησ, πωσ το ςύςτημα των GoPro με τη Ricoh Theta S μπορεύ να 

χρηςιμοποιηθεύ με μεγϊλη ακρύβεια για φωτογραμμετρικούσ ςκοπούσ. Η αβεβαιότητα που 

προκύπτει ςε ςχϋςη με την μηχανό DSLR εύναι αρκετϊ ικανοποιητικό και πόςο μϊλλον αν 

ςυνυπολογύςουμε πωσ το νϋφοσ τησ μηχανόσ DSLR προϋκυψε με ςχεδόν τισ τριπλϊςιεσ 

εικόνεσ ςε ςχϋςη με αυτό των GoPro. Επιπλϋον, ςημαντικό εύναι να αναφερθεύ πωσ για τη 

δημιουργύα του νϋφουσ και τουσ αλγορύθμουσ για τη ςυνταύτιςη των εικόνων και την 
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εύρεςη χαρακτηριςτικών ςημεύων, πωσ οι φωτογραφύεσ με την Canon EOS 6D λόφθηκαν 

με τη μηχανό να βρύςκεται ςταθερϊ τοποθετημϋνη πϊνω ςε τρύποδο, ςε αντύθεςη με την 

λόψη των εικόνων του ςυςτόματοσ των GoPro που πραγματοποιόθηκε με τη λειτουργύα 

time lapse ςε ςυνεχό κύνηςη. Εύναι ςύγουρο πωσ αν το νϋφοσ των GoPro ςχηματιζόταν με 

περιςςότερεσ εικόνεσ και αν οι εικόνεσ αυτϋσ εύχαν ληφθεύ ϋχοντασ τοποθετημϋνη την 

action camera πϊνω ςε τρύποδο, τότε η απόκλιςη του νϋφουσ των GoPro από εκεύνο τησ 

Canon EOS 6D θα όταν μικρότερη. 
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Κεφάλαιο 4ο  

4 Εφαρμογό ςτη Καλαμωτό 

κοπόσ τησ ανϊπτυξησ του παραπϊνω ςυςτόματοσ εύναι η εφαρμογό του ςε περιοχϋσ με 

χαρακτηριςτικϊ όπωσ αυτϊ τησ Πλϊκασ, δηλαδό ςε δρομϊκια με μικρό πλϊτοσ και μεγϊλα 

ύψη κτηρύων. Σα περιςςότερα από τα δρομϊκια του χωριού τησ Καλαμωτόσ (Φύοσ, Ελλϊδα) 

ϋχουν αυτϊ τα χαρακτηριςτικϊ. Σο πλϊτοσ τουσ δεν υπερβαύνει τα 2.20m ενώ το ύψοσ των 

ςπιτιών κυμαύνεται ςτα 8m - 9m.     

4.1 Περιγραφό τησ περιοχόσ μελϋτησ 

Η εφαρμογό του ςυςτόματοσ GoPro – Ricoh Theta S ςτουσ δρόμουσ τησ Καλαμωτόσ ςτη 

Φύο, πραγματοποιόθηκε για ςυνολικό μόκοσ 400m. Από αυτϊ τα 400m, ςτην παρούςα 

εργαςύα μελετόθηκαν τα 280m, καθώσ ςε αυτϊ πληρούνταν οι απαιτόςεισ τησ ςτενότητασ 

των δρόμων και του ύψουσ των κτηρύων. τα υπόλοιπα μϋτρα, παρότι εύχαν και αυτϊ 

κτόρια που ϋφταναν τα 8m ύψοσ, το πλϊτοσ του δρόμου όταν μεγαλύτερο από 4m. Tα 

δεδομϋνα που λόφθηκαν για τα τμόματα αυτϊ δεν επεξεργϊςτηκαν καθώσ το υπό μελϋτη 

ςύςτημα προορύζεται για ςυλλογό δεδομϋνων για πλϊτοσ δρόμου περύπου ύςο με 2.0m. 
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Εικόνα 31: Περιοχό μελϋτησ ςτη Καλαμωτό 

Η περιοχό μελϋτησ χωρύςτηκε ςε τρύα τμόματα, τα οπούα απεικονύζονται ςτην παραπϊνω 

εικόνα με κόκκινο, μπλε και πρϊςινο χρώμα (Εικόνα 31). Η Περιοχό 1 ό Πύργοσ 

απεικονύζεται με κόκκινο χρώμα και ϋχει μόκοσ 43.20m. Η Περιοχό 2 απεικονύζεται με μπλε 

χρώμα και ϋχει μόκοσ 105.20m, ενώ η Περιοχό 3 με πρϊςινο χρώμα ϋχει μόκοσ 88.0m. 

τη ςυνϋχεια απεικονύζεται δορυφορικό εικόνα (Google Earth) του χωριού τησ Καλαμωτόσ, 

ενώ διακρύνονται με τα αντύςτοιχα χρώματα και οι περιοχϋσ μελϋτησ όπωσ περιγρϊφηκαν 

παραπϊνω. 
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Εικόνα 32: Απεικόνιςη των περιοχών μελϋτησ ςε αεροφωτογραφύα (πηγό:googleearth.com) 

4.2 υλλογό δεδομϋνων ςτουσ δρόμουσ τησ Καλαμωτόσ 

Για την τριςδιϊςτατη αναπαρϊςταςη των προςόψεων των κτηρύων και την μετϋπειτα 

παραγωγό ορθοφωτογραφιών όταν απαραύτητη η ςυλλογό των κατϊλληλων εικόνων. 

Επιπλϋον, ςτόχοσ όταν όλοι οι δρόμοι να ενταχθούν ςε ϋνα κοινό ςύςτημα αναφορϊσ. 

4.2.1 υλλογό εικόνων  

Η ςυλλογό των εικόνων πραγματοποιόθηκε με το ςύςτημα του ςτυλεού, ςτο οπούο 

βρύςκονται τοποθετημϋνεσ οι δύο GoPro και η Ricoh Theta S. Όπωσ ϋχει περιγραφεύ 

αναλυτικϊ ςε προηγούμενη παρϊγραφο (Ενότητα 3.5), οι GoPro ςυνϋλεξαν φωτογραφύεσ 

τοποθετημϋνεσ κατακόρυφα ςτην ύδια πλευρϊ του κονταριού, ςε διαφορετικϊ ύψη, με τον 

ϊξονα λόψησ τουσ όχι ακριβώσ κϊθετο ςτισ προςόψεισ, ώςτε να καλύπτουν μεγαλύτερη 

επιφϊνεια του ωσ προσ φωτογρϊφηςη αντικειμϋνου. Οι GoPro τοποθετόθηκαν ςε ύψη 

1.50m και 4.25m. Η Ricoh Theta S τοποθετόθηκε ςτο ύψοσ τησ δεύτερησ GoPro, δηλ. ςτα 

4.25m. Η Ricoh Theta S κοιτϊει ευθεύα ςτο δρόμο ςε αντύθεςη με την ελαφριϊ κλύςη των 
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action camera. την Καλαμωτό, η λόψη των εικόνων ϋγινε με τη λειτουργύα time lapse ανϊ 

ϋνα δευτερόλεπτο, ςε αντύθεςη με τη δοκιμό που πραγματοποιόθηκε ςτην Πλϊκα όπου οι 

εικόνεσ λόφθηκαν ανϊ δύο δευτερόλεπτα. Αυτό εύχε ωσ ςκοπό την λόψη περιςςότερων 

εικόνων για την παραγωγό ενόσ ακριβϋςτερου και πυκνότερου μοντϋλου. Με αυτόν το 

τρόπο το ςύςτημα ϋχει κατϊ πλϊτοσ επικϊλυψη 65% και κατϊ μόκοσ 90%.  

το ςημεύο αυτό αξύζει να τονιςθεύ, πωσ οι ςυνθόκεσ φωτογρϊφηςησ δεν όταν οι 

ιδανικότερεσ, λόγω τησ κατϊςταςησ των δρόμων τησ Καλαμωτόσ αλλϊ και λόγω του 

φωτιςμού. ε όλουσ τουσ δρόμουσ τησ Καλαμωτόσ που μελετόθηκαν υπόρχαν ογκώδεισ 

θϊμνοι, οι οπούοι ςε κϊποιεσ περιπτώςεισ κϊλυπταν μεγϊλο τμόμα τησ πρόςοψησ, ενώ και 

ςε δύο περιπτώςεισ οι θϊμνοι βρύςκονταν εντόσ του δρόμου με αποτϋλεςμα να μην μπορεύ 

να λειτουργόςει το ςύςτημα φωτογρϊφηςησ με τον επιθυμητό τρόπο. Επιπλϋον ςε όλουσ 

του δρόμουσ τησ Καλαμωτόσ υπόρχαν καλώδια ςε ύψοσ μικρότερο από τα πϋντε μϋτρα και 

κϊθε φορϊ ϋπρεπε να ανεβοκατεβαύνει το κοντϊρι, ώςτε να ξεπερνϊει το εμπόδιο και να 

ςυνεχύζει την λόψη εικόνων. 

Επιπροςθϋτωσ λόγω τησ περιόδου που πραγματοποιόθηκε η λόψη των εικόνων, τησ θϋςησ 

των κτηρύων αλλϊ και των τρυπών που εύχαν πολλϊ από αυτϊ τα ερεύπια, όταν πολύ 

δύςκολο να βρεθεύ η κατϊλληλη ώρα και φωτιςμόσ, ώςτε να ληφθούν οι φωτογραφύεσ. Σο 

μόνα Ιούνιο που πραγματοποιόθηκε η επύςκεψη ςτην Καλαμωτό, από πολύ νωρύσ το πρωύ, 

ο όλιοσ ανϋτειλε γρόγορα με αποτϋλεςμα να περνούν οι ακτύνεσ του από τισ πολλϋσ τρύπεσ 

οριςμϋνων προςόψεων, ενώ ταυτόχρονα τα κτόρια από τη μϋςη και κϊτω δεν φωτύζονταν 

καθόλου. Αντύθετα τα κτόρια από τη μϋςη και πϊνω φωτύζονταν πϊρα πολύ ϋντονα, 

προκαλώντασ ϋτςι αντιθϋςεισ ςτην απόχρωςη των φωτογραφιών μεταξύ δύο ορόφων του 

ύδιου κτηρύου. 
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Εικόνα 33: Λόψη φωτογραφιών ςτη Καλαμωτό 

4.2.2 Ίδρυςη Σοπικού υςτόματοσ Αναφορϊσ 

Με ςκοπό την ϋνταξη όλησ τησ περιοχόσ μελϋτησ ςε κοινό ςύςτημα αναφορϊσ, ιδρύθηκε 

όδευςη κατϊ μόκοσ των δρόμων τησ Καλαμωτόσ. Η όδευςη αποτελεύται από 15 ςτϊςεισ, 

καθώσ τα ςτενϊ δρομϊκια του χωριού δεν εύναι ευθεύα και δεν υπόρχε ορατότητα ώςτε να 

ιδρυθούν λιγότερεσ. Έτςι τοποθετόθηκαν και μετρόθηκαν κατϊ μόκοσ των δρόμων ςτόχοι 

του Photoscan. Γύνεται αντιληπτό πωσ ςτα ψηλότερα ςημεύα των κτηρύων δεν όταν εφικτό 

να κολληθούν ςτόχοι, με αποτϋλεςμα να μετρηθούν χαρακτηριςτικϊ ςημεύα των 

προςόψεων των κτηρύων. Ο γεωδαιτικόσ ςταθμόσ που χρηςιμοποιόθηκε για τισ μετρόςεισ 

των ςημεύων εύναι ο GPT-3003 τησ TOPCON. Η αβεβαιότητα ςτισ μετρόςεισ χωρύσ τη χρόςη 

πρύςματοσ, ςύμφωνα με τισ εργοςταςιακϋσ προδιαγραφϋσ, εύναι 0.5cm, ενώ με τη χρόςη 

πρύςματοσ εύναι ±(3mm+2ppm × D), όπου D η μετρημϋνη απόςταςη. Έπειτα από την λύςη 

τησ όδευςησ η διόρθωςη του γραμμικού ςφϊλματοσ ςε κϊθε ςτϊςη για την 

οριζοντιογραφύα εύναι 4mm, ενώ για την υψομετρύα 6mm. Αυτϊ τα αποτελϋςματα εύναι 

ικανοποιητικϊ βϊςει των προδιαγραφών τησ εργαςύασ.  
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4.3 Επεξεργαςύα δεδομϋνων και τριςδιϊςτατη αναπαρϊςταςη  

4.3.1 Σριςδιϊςτατη αναπαρϊςταςη τησ Περιοχόσ 1 (Πύργοσ) 

Για την παραγωγό του τριςδιϊςτατου μοντϋλου ςτην Περιοχό 1 χρηςιμοποιόθηκαν 1432 

φωτογραφύεσ. Οι 1408 εικόνεσ, ανϊλυςησ 4000 x 3000 pixel, λόφθηκαν από την GoPro, ενώ 

οι υπόλοιπεσ 24 φωτογραφύεσ λόφθηκαν από την Ricoh Theta S με ανϊλυςη 5376 x 2688 

pixel. το ςχηματιςμό του αραιού νϋφουσ ςημεύων ςυμμετεύχαν και οι 1432 εικόνεσ, ενώ 

ϋπειτα από τα ςυμπερϊςματα των πειραμϊτων ςτη περιοχό τησ Πλϊκασ, οι 24 εικόνεσ τησ 

Ricoh Theta S δεν ςυμμετεύχαν ςτο ςχηματιςμό του πυκνού νϋφουσ. 

Η διαδικαςύα τησ παραγωγόσ του τριςδιϊςτατου μοντϋλου όλων των δρόμων τησ 

Καλαμωτόσ πραγματοποιόθηκε ςτο λογιςμικό Photoscan (Agisoft, 2015). Η παραγωγό του 

αραιού νϋφουσ ςημεύων πραγματοποιόθηκε ςε επύπεδο High και για μόκοσ δρόμου 43.18m 

προςδιορύςτηκαν 869.430 ςημεύα. Ο θόρυβοσ από το αραιό νϋφοσ εξαλεύφθηκε ςε ϋναν 

βαθμό τόςο χειροκύνητα όςο και μϋςω των λειτουργιών που διαθϋτει το λογιςμικό.  Κατϊ 

ςυνϋπεια, το πλόθοσ ςημεύων που ςχηματύζει το αραιό νϋφοσ εύναι 860.746. Έπειτα από 

τον ςχηματιςμό του αραιού νϋφουσ ςημεύων ςκοπεύθηκαν τα τριϊντα εννϋα φωτοςταθερϊ 

που βρύςκονται ςε αυτό τη περιοχό μελϋτησ. Σο ςφϊλμα του μοντϋλου ϋπειτα από την 

ςκόπευςη των φωτοςταθερών εύναι 5.4cm και το ςφϊλμα επαναπροβολόσ (Reprojection 

error) όλων των ςημεύων εύναι 0.984pixel. 

Παραγωγή πυκνού νέφουσ ςημείων Περιοχήσ 1 

Λόγω των πολλών εκατοντϊδων χιλιϊδων ςημεύων του αραιού νϋφουσ και με ςκοπό να 

επιταχυνθεύ η διαδικαςύα, η περιοχό χωρύςτηκε ςε τρεισ διαφορετικϋσ ομϊδεσ εικόνων 

(chunk) για την παραγωγό του πυκνού νϋφουσ. τη ςυνϋχεια ϋγινε η ςυνϋνωςη των 

πυκνών νεφών ςημεύων και η παραγωγό του τελικού νϋφουσ πραγματοποιόθηκε ςε 

ποιότητα medium. Δεδομϋνησ τησ ταχύτερησ διαδικαςύασ για την παραγωγό του μοντϋλου 

ςε ποιότητα medium και τησ ύπαρξησ λιγότερου θορύβου, όλα τα πυκνϊ νϋφη παρόχθηςαν 

με αυτό την ποιότητα. Ο ςυνολικόσ αριθμόσ των ςημεύων που αποτελούν το πυκνό νϋφοσ, 

μετϊ την ϋνωςη των τριών ομϊδων εικόνων (chunk), εύναι ύςοσ με 64.139.110. Σο επόμενο 
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ςτιγμιότυπο (Εικόνα 34) απεικονύζει τη ςυνολικό εικόνα του πυκνού νϋφουσ τησ περιοχόσ 

του Πύργου. 

 

Εικόνα 34: Πυκνό νϋφοσ ςημεύων Περιοχόσ 1 (Πύργοσ) 

Από την παραπϊνω απεικόνιςη αντιλαμβϊνεται κανεύσ την γεωμετρύα του χώρου και την 

ςτενότητα των δρόμων τησ Καλαμωτόσ. 

 

Εικόνα 35: Πυκνό νϋφοσ ςημεύων τησ Ανατολικόσ όψησ – Περιοχό 1 
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Εικόνα 36: Πυκνό νϋφοσ ςημεύων τησ Δυτικόσ όψησ – Περιοχό 1 

Παραπϊνω απεικονύζονται τα πυκνϊ νϋφη ςημεύων των δύο όψεων του δρόμου τησ 

Περιοχόσ 1 όπωσ εξόχθηςαν από το λογιςμικό του Photoscan. 

Έπειτα από την παραγωγό του πυκνού νϋφουσ ςημεύων, ςτόχοσ όταν η παραγωγό τησ 

επιφϊνειασ και ςτη ςυνϋχεια η παραγωγό ορθοφωτογραφιών των προςόψεων των 

κτηρύων. Λόγω του ϋντονου θορύβου που υπϊρχει ςτο πυκνό νϋφοσ η επιφϊνεια που 

παρόχθη δεν περιγρϊφει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το ανϊγλυφο των κτηρύων. Ο 

ϋντονοσ θόρυβοσ που υπϊρχει, δεν γύνεται αντιληπτόσ από τα δύο παραπϊνω ςτιγμιότυπα 

(Εικόνα 35 και Εικόνα 36), παρϊ μόνο εντόσ των λογιςμικών και κατϊ την επεξεργαςύα 

των νεφών. τη ςυνϋχεια οι ορθοφωτογραφύεσ που προϋκυψαν, από το παραπϊνω πυκνό 

νϋφοσ, δεν παρεύχαν την επιθυμητό ανϊλυςη και ακρύβεια, λόγω τησ ύπαρξησ ϋντονου 

θορύβου και τησ κακοςχηματιςμϋνησ επιφϊνειασ των όψεων. Για την εξαγωγό μιασ 

ορθότερησ επιφϊνειασ και ακολούθωσ την παραγωγό μιασ ακριβϋςτερησ 

ορθοφωτογραφύασ κρύθηκε αναγκαύα η επεξεργαςύα του πυκνού νϋφουσ ςημεύων. Για αυτό 

το ςκοπό χρηςιμοποιόθηκε το λογιςμικό Geomagic, καθώσ ςτο λογιςμικό Photoscan δεν 

υπϊρχει δυνατότητα περαιτϋρω επεξεργαςύασ του πυκνού νϋφουσ. το λογιςμικό 

Geomagic υπϊρχει η δυνατότητα διαγραφόσ ςημαντικϊ μεγαλύτερου αριθμού ςημεύων ςε 

ςύγκριςη με το Photoscan. Σο πλόθοσ των ςημεύων που εύχε ςχηματιςτεύ λϊθοσ κατϊ την 

παραγωγό του αραιού και του πυκνού νϋφουσ διαγρϊφηκε, αρχικϊ χειροκύνητα και ςτην 

ςυνϋχεια με τη βοόθεια εντολών του λογιςμικού. Η διαγραφό αυτών των ςημεύων 
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πραγματοποιόθηκε ϋπειτα από ςειρϊ πολλών δοκιμών και με μεγϊλη προςοχό, καθώσ 

αποτελεύ ςημαντικό ςτϊδιο για την μετϋπειτα παραγωγό τησ επιθυμητόσ επιφϊνειασ. 

Επιπλϋον, πολύ ςημαντικό εργαλεύο του λογιςμικού Geomagic αποτελεύ η επιλογό του 

επιθυμητού αριθμού ςημεύων και η απόςταςη μεταξύ αυτών, ανϊλογα με την καμπυλότητα 

και την πολυπλοκότητα του αντικειμϋνου, με ςκοπό την καλύτερη δυνατό περιγραφό του.       

Έπειτα από την επεξεργαςύα του πυκνού νϋφουσ ςτο λογιςμικό Geomagic, ο αριθμόσ των 

ςημεύων που αποτελούν το νϋφοσ εύναι 7.350.466. Αντιλαμβϊνεται κανεύσ πωσ η μεύωςη 

του αριθμού των ςημεύων εύναι τερϊςτια, αλλϊ αυτόσ ο αριθμόσ περιγρϊφει με τον 

καλύτερο δυνατό τρόπο το μοντϋλο που ϋχει ςχηματιςτεύ. Μϋςω αυτόσ τησ διαδικαςύασ, ο 

θόρυβοσ ϋχει εξαλειφθεύ ςε μεγϊλο βαθμό. 

την επόμενη εικόνα (Εικόνα 37) απεικονύζονται τα ςτιγμιότυπα πυκνών νεφών ςημεύων 

των όψεων τησ Περιοχόσ 1, όπωσ αυτϊ προϋκυψαν ϋπειτα από την επεξεργαςύα ςτο 

λογιςμικό Geomagic. 

 

Εικόνα 37: Πυκνό νϋφοσ ςημεύων τησ Ανατολικόσ όψησ – Λογιςμικό Geomagic 

Όπωσ γύνεται αντιληπτό, το πυκνό νϋφοσ που ςχηματύςτηκε ϋπειτα από επεξεργαςύα ςτο 

λογιςμικό Geomagic, παρουςιϊζει ςημαντικό μεύωςη θορύβου ςε ςύγκριςη με το πυκνό 

νϋφοσ όπωσ εξόχθη από το λογιςμικό Photoscan.  

τη παραπϊνω απεικόνιςη παρατηρεύ κανεύσ ϋνα μεγϊλο κενό, που υπϊρχει ςτη μϋςη των 

όψεων του δρόμου και ςτο ύψοσ του δευτϋρου ορόφου. Όπωσ ϋχει προαναφερθεύ, τα 

περιςςότερα ςπύτια ςτουσ δρόμουσ τησ Καλαμωτόσ εύναι ερεύπια, με αποτελϋςματα να 
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υπϊρχουν πϊρα πολλϊ κενϊ ςτουσ τούχουσ των ςπιτιών. υγκεκριμϋνα ςε αυτό το κενό, 

όπωσ και ςτο κϊτω δεξιϊ τμόμα, ςτο όριο μεταξύ του ςπιτιού και τησ ςτοϊσ, υπϊρχουν 

θϊμνοι, οι οπούοι δεν εύναι εύκολο να αποτυπωθούν λόγω του ακανόνιςτου ςχόματοσ τουσ. 

Για αυτό το λόγο παρατηρούνται αυτϋσ οι δύο τρύπεσ. Επιπλϋον τρύπεσ παρατηρεύ κανεύσ 

και ςτα περιςςότερα ανούγματα των παραθύρων, όπου εύναι και η πραγματικό εικόνα των 

όψεων. 

τη ςυνϋχεια απεικονύζεται το πυκνό νϋφοσ ςημεύων τησ Δυτικόσ όψησ, ϋπειτα από 

επεξεργαςύα (Εικόνα 38).  

 

Εικόνα 38: Πυκνό νϋφοσ ςημεύων τησ Δυτικόσ όψησ – Λογιςμικό Geomagic 

ε αυτό τη πλευρϊ του δρόμου παρατηρεύται ϋνα μεγϊλο κενό ςτο πυκνό νϋφοσ ςτο κϊτω 

τμόμα των προςόψεων. Όπωσ και παραπϊνω, το κενό αυτό οφεύλεται ςτην ύπαρξη ενόσ 

μεγϊλου θϊμνου που βρύςκεται κολλητϊ ςτο τούχο του κτηρύου και επεκτεύνεται και εντόσ 

του δρόμου, με αποτϋλεςμα να μην μπορούν να ληφθούν φωτογραφύεσ για το τμόμα του 

τούχου που βρύςκεται πύςω από τον θϊμνο. 

Επιπλϋον παρατηρεύται ϋντονοσ θόρυβοσ ςτο πϊνω τμόμα τησ πρόςοψησ του ϊκρα δεξιϊ 

κτηρύου, καθώσ υπϊρχει ϋνα δωμϊτιο που βρύςκεται ςε ύψοσ μεγαλύτερο από τα 9m και η 

φωτογρϊφηςό του παρουςύαςε πολλϊ προβλόματα. Για αυτό το λόγο δεν υπϊρχουν οι 

τϋλειεσ εικόνεσ, ώςτε να ςχηματιςτεύ ϋνα ορθό και ακριβϋσ πυκνό νϋφοσ ςημεύων για αυτό 

το τμόμα τησ πρόςοψησ. Για τη παραγωγό του πυκνού νϋφουσ ςτο τμόμα αυτό, θα 

χρειαζόταν η λόψη εικόνων από μεγαλύτερο ύψοσ, κϊτι το οπούο ςημαύνει πωσ θα ϋπρεπε 



71 
 

να ςηκωθεύ ο ςτυλαιόσ ψηλότερα ςτο ςυγκεκριμϋνα τμόμα του δρόμου. Βϋβαια το 

ιδανικότερο, ςε περύπτωςη που εφαρμοςθεύ το ςύςτημα ςε δρόμο με ύψοσ κτηρύων που 

υπερβαύνει τα εννιϊ μϋτρα, όπωσ ςε αυτό την περύπτωςη, θα όταν η χρόςη ςτυλαιού 

μεγαλύτερου μόκουσ και η τοποθϋτηςη μιασ ακόμα action camera ςε ύψοσ κοντϊ ςτα 7.0m. 

Παραγωγή επιφάνειασ (mesh) Περιοχήσ 1 

Έπειτα από την επεξεργαςύα του πυκνού νϋφουσ, ςτο ύδιο λογιςμικό, ςχηματύςτηκε η 

επιφϊνεια (mesh) του τριςδιϊςτατου μοντϋλου τησ Περιοχόσ 1. Μετϊ από ςειρϊ δοκιμών 

και επεξεργαςύεσ τησ επιφϊνειασ, αλλϊ και αναλύςεων των αποτελεςμϊτων, η επιφϊνεια 

αποτελεύται από 14.317.411 τρύγωνα. τη ςυνϋχεια απεικονύζεται η τελικό μορφό των 

επιφανειών τησ Ανατολικόσ (Εικόνα 39) και τησ Δυτικόσ όψησ (Εικόνα 40). 

 

Εικόνα 39: Επιφϊνεια Ανατολικόσ όψησ Περιοχόσ 1  
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Εικόνα 40: Επιφϊνεια Δυτικόσ όψησ Περιοχόσ 1 

Αξύζει να αναφερθεύ πωσ προϋκυψαν πολλϋσ δυςκολύεσ κατϊ την επεξεργαςύα τησ 

επιφϊνειασ, ειδικϊ ςτα τμόματα των προςόψεων όπου δεν εύχε ςχηματιςτεύ ορθό και 

πυκνό νϋφοσ ςημεύων. Αυτό εύχε ωσ αποτϋλεςμα να εύναι δύςκολο να ςχηματιςτεύ η 

επιφϊνεια που θα περιϋγραφε με τον ορθότερο και ακριβϋςτερο τρόπο το ανϊγλυφο τησ 

πρόςοψησ ςτα τμόματα αυτϊ. Σα τμόματα αυτϊ εύναι ανούγματα παραθύρων, 

αναρριχώμενα φυτϊ, πόρτεσ οι οπούεσ όταν μιςόκλειςτεσ και ςωλόνεσ ςε τμόματα των 

τούχων. 

τη ςυνϋχεια απεικονύζεται ςε μεγϋθυνςη η επιφϊνεια μϋρουσ τησ Ανατολικόσ όψησ τησ 

Περιοχόσ 1, για να παρουςιαςτεύ με μεγαλύτερη ανϊλυςη δεύγμα τησ επεξεργαςύασ τησ 

επιφϊνειασ που ϋχει πραγματοποιηθεύ (Εικόνα 41). 
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Εικόνα 41: Σμόμα επιφϊνειασ Ανατολικόσ όψησ Περιοχόσ 1 

Απόδοςη υφήσ (Texture) Περιοχήσ 1 

Έπειτα από την παραγωγό τησ επιφϊνειασ, δύνεται υφό (texture) ςτο μοντϋλο, όπου αξύζει 

να τονιςθεύ πωσ δεν αποτελεύ απαραύτητη προεργαςύα για την παραγωγό τησ 

ορθοφωτογραφύασ των δύο όψεων. το ςτϊδιο αυτό το μοντϋλο παύρνει πραγματικό 

χρώμα από τισ εικόνεσ, καθώσ ςυμβϊλλουν και τα τρύα κανϊλια (R-G-B) ςτο ςχηματιςμό 

τησ υφόσ, ςε αντύθεςη με όλα τα προηγούμενα ςτϊδια που πραγματοποιόθηκαν με τισ 

εικόνεσ να εύναι αςπρόμαυρεσ. Οι δυο επόμενεσ εικόνεσ παρουςιϊζουν την υφό τησ 

ανατολικόσ και δυτικόσ όψησ, αντύςτοιχα (Εικόνα 42 - Εικόνα 43).  
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Εικόνα 42: Τφό Ανατολικόσ Όψησ 

 

Εικόνα 43: Τφό Δυτικόσ Όψησ 

Παραγωγή ορθοφωτογραφιών Περιοχήσ 1  

Όλα τα ςτϊδια επεξεργαςύασ του τριςδιϊςτατου μοντϋλου εύχαν ωσ τελικό ςτόχο την 

παραγωγό των ορθοφωτογραφιών των δύο πλευρών του δρόμου. Η ορθοφωτογραφύα 

αποτελεύ ϋνα διςδιϊςτατο προώόν. Για την παραγωγό των ορθοφωτογραφιών και τον 

οριςμό του επιπϋδου για την εξαγωγό αυτών, ειςόχθηςαν ςημεύα ςτην επιφϊνεια για να 

ορύςουν τον οριζόντιο και τον κατακόρυφο ϊξονα. Σο μϋγεθοσ εδαφοψηφύδασ επιλϋχθηκε 

ύςο με 4mm, καθώσ επαρκεύ για την αποτύπωςη των απαιτούμενων λεπτομερειών των 

προςόψεων του κτηρύου. Ακόμα ςύμφωνα με τον ςυντελεςτό τησ κλύμακασ 

φωτογρϊφηςησ, η ελϊχιςτη εδαφοψηφύδα με την οπούα θα μπορούςε να εξαχθεύ 

ορθοφωτογραφύα εύναι 1mm. Οι δυο εικόνεσ που ακολουθούν παρουςιϊζουν τισ 

ορθοφωτογραφύεσ τησ ανατολικόσ και δυτικόσ όψησ, αντύςτοιχα (Εικόνα 44 - Εικόνα 45).  
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Εικόνα 44: Ορθοφωτογραφύα Ανατολικόσ Όψησ 

 

Εικόνα 45: Ορθοφωτογραφύα Δυτικόσ Όψησ 

Για να ελεγχθεύ η γεωμετρικό ακρύβεια των ορθοφωτογραφιών υπολογύςτηκαν και 

ςυγκρύθηκαν οι αποςτϊςεισ μεταξύ ςημεύων, όπωσ αυτϋσ προκύπτουν από τισ μετρόςεισ 

ςτο ύπαιθρο και όπωσ αυτϋσ προκύπτουν από την ορθοφωτογραφύα ςτο ςχεδιαςτικό 

πρόγραμμα AutoCAD.  

Αρχικϊ για τον ϋλεγχο τησ ακρύβειασ τησ ορθοφωτογραφύασ τησ Ανατολικόσ όψησ 

μετρόθηκαν ςτο AutoCAD οι αποςτϊςεισ μεταξύ των φωτοςταθερών 1555 – 552 και 552 – 

553. Η απόςταςη μεταξύ των φωτοςταθερών 1555 – 552 ςτην ορθοφωτογραφύα εύναι ύςη 

με 15.481m, ενώ η απόςταςη όπωσ προκύπτει ϋπειτα από τισ μετρόςεισ με το total station 

εύναι 15.470m. Η διαφορϊ μεταξύ των δύο αποςτϊςεων εύναι 0.01m. Επιπλϋον η απόςταςη 

μεταξύ των 552 – 553 ςτην ορθοφωτογραφύα εύναι ύςη με 4.776m, ενώ η απόςταςη όπωσ 

προκύπτει ϋπειτα από τισ μετρόςεισ εύναι ύςη με 4.790m. Η διαφορϊ αυτό εύναι 0.014m. 
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Έπειτα και από τον ϋλεγχο δύο αποςτϊςεων, γύνεται αντιληπτό πωσ η ακρύβεια τησ 

ορθοφωτογραφύασ τησ Ανατολικόσ όψησ εύναι πολύ ικανοποιητικό. 

Πύνακασ 4: Έλεγχοσ ακρύβειασ ορθοφωτογραφύασ Ανατολικόσ όψησ 

ημεύα 
Απόςταςη 

ςτο πεδύο 

Απόςταςη ςτην 

ορθοφωτογραφύα 

Διαφορϊ των δύο 

αποςτϊςεων 

1555-552 15.47m 15.48m 0.01m 

552-553 4.79m 4.77m 0.02m 

551-552 6.92m 6.95m 0.03m 

554-557 11.05m 11.02m 0.03m 

554-551 12.88 12.92m 0.04m 

Μϋςοσ όροσ - - 0.03m 

Ακολούθωσ για τον ϋλεγχο τησ ακρύβειασ τησ ορθοφωτογραφύασ τησ Δυτικόσ όψησ 

μετρόθηκαν και ςυγκρύθηκαν οι αποςτϊςεισ μεταξύ των φωτοςταθερών 116 – 94 και 133 

– 116. Η απόςταςη μεταξύ των φωτοςταθερών 116 – 94 ςτην ορθοφωτογραφύα εύναι 

19.188m, ενώ η ύδια απόςταςη όπωσ προκύπτει από τισ μετρόςεισ με το total station εύναι 

19.183m. Η διαφορϊ εύναι ύςη με 0.5cm. Επιπλϋον ςτην ορθοφωτογραφύα μετρόθηκε η 

απόςταςη μεταξύ των φωτοςταθερών 133 – 116 ύςη με 13.864m, ενώ η απόςταςη αυτό 

όπωσ μετρόθηκε ςτο ύπαιθρο εύναι 13.858m. Η διαφορϊ εύναι ύςη με 0.6cm. Έπειτα 

μετρόθηκε η απόςταςη μεταξύ του φωτοςταθερού 133 και του χαρακτηριςτικού ςημεύου 

με γνωςτϋσ ςυντεταγμϋνεσ 538. Η απόςταςη μεταξύ των δύο αυτών ςημεύων ςτην 

ορθοφωτογραφύα εύναι 7.664m, ενώ η απόςταςη που προκύπτει από τισ μετρόςεισ ςτο 

ύπαιθρο εύναι 7.698m. Η διαφορϊ μεταξύ των δύο αποςτϊςεων εύναι 0.034m. τη ςυνϋχεια 

μετρόθηκε μύα ακόμα απόςταςη, μεταξύ του φωτοςταθερού 94 και του χαρακτηριςτικού 

ςημεύου 1550. Η απόςταςη που μετρόθηκε ςτην ορθοφωτογραφύα εύναι 8.06m, ενώ η 

απόςταςη που προκύπτει ϋπειτα από μετρόςεισ ςτο ύπαιθρο εύναι 8.01m. Η διαφορϊ εύναι 

0.05m. Σϋλοσ, ελϋγχθηκε η ακρύβεια τησ ορθοφωτογραφύασ μετρώντασ την απόςταςη 
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μεταξύ του φωτοςταθερού 94 και του χαρακτηριςτικού ςημεύου 539. Η απόςταςη των δύο 

αυτών ςημεύων εύναι ςημαντικϊ μεγαλύτερη από την προηγούμενη απόςταςη. Η 

απόςταςη μεταξύ των δύο ςημεύων ςτην ορθοφωτογραφύα εύναι ύςη με 22.444m ενώ από 

τισ μετρόςεισ ςτο ύπαιθρο προκύπτει απόςταςη ύςη με 22.396m. Η διαφορϊ μεταξύ των 

δύο αυτών αποςτϊςεων εύναι 0.048m. Γύνεται αντιληπτό πωσ οι διαφορϋσ αυτϋσ εύναι 

μικρϋσ, ακόμα και ςτισ περιπτώςεισ τησ μϋτρηςησ μεταξύ χαρακτηριςτικού ςημεύου και 

ςτόχου, το οπούο ςημαύνει πωσ η ακρύβεια εύναι παραπϊνω από ικανοποιητικό για τισ 

προδιαγραφϋσ τησ μελϋτησ. 

Πύνακασ 5: Έλεγχοσ ακρύβειασ ορθοφωτογραφύασ Δυτικόσ όψησ 

ημεύα 
Απόςταςη ςτο 

πεδύο 
Απόςταςη ςτην 

ορθοφωτογραφύα 
Διαφορϊ των δύο 

αποςτϊςεων 

116-94 19.18m 19.19m 0.01m 

116-133 13.85m 13.86m 0.01m 

133-538 7.70m 7.66m 0.04m 

94-1550 8.01m 8.06m 0.05m 

94-539 22.39m 22.44m 0.05m 

Μϋςοσ όροσ - - 0.032m 

4.3.2 Σριςδιϊςτατη αναπαρϊςταςη τησ Περιοχόσ 2 

Για την παραγωγό του τριςδιϊςτατου μοντϋλου τησ Περιοχόσ 2 χρηςιμοποιόθηκαν 1051 

φωτογραφύεσ. Από αυτϋσ, οι 1033 εικόνεσ ϋχουν ανϊλυςη 4000 x 3000 pixel και λόφθηκαν 

από τισ GoPro, ενώ οι υπόλοιπεσ 18 φωτογραφύεσ λόφθηκαν από την Ricoh Theta S, 

ϋχοντασ ανϊλυςη 5376 x 2688 pixel. Όπωσ και για την Περιοχό 1, οι φωτογραφύεσ τησ 

ςφαιρικόσ κϊμερασ δεν ςυμμετϋχουν ςτην διαδικαςύα παραγωγόσ του πυκνού νϋφουσ 

ςημεύων. Αντύθετα, ςτο ςχηματιςμό του αραιού νϋφουσ ςημεύων ςυμμετεύχαν και οι 1051 

εικόνεσ. Παρακϊτω απεικονύζεται τμόμα του αραιού νϋφουσ τησ Περιοχόσ 2 και με μπλε 
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χρώμα οι θϋςεισ των φωτογραφιών. Οι εικόνεσ που ϋχουν ληφθεύ από την Ricoh Theta S 

απεικονύζονται με ςφαιρικό ςχόμα.   

 

Εικόνα 46: Θϋςεισ καμερών ςτο αραιό νϋφοσ ςημεύων 

Η παραγωγό του αραιού νϋφουσ ςημεύων, όπωσ ςε όλεσ τισ περιπτώςεισ, 

πραγματοποιόθηκε ςε επύπεδο High (pixel by pixel) και για δρόμο μόκουσ 105.2m, 

ςχηματύςτηκαν 777.731 ςημεύα. Ο ςχηματιςμόσ των αραιών νεφών ςε επύπεδο High 

αποτελεύ αρχικό και καθοριςτικό ςημεύο για την παραγωγό του τριςδιϊςτατου μοντϋλου. 

Πλόθοσ των ςημεύων αυτών αποτελεύ θόρυβο του αραιού νϋφουσ, ο οπούοσ εύναι 

απαραύτητο να εξαλειφθεύ. Έτςι, ϋπειτα από την εξϊλειψη του θορύβου, μϋςω του 

λογιςμικού Photoscan, ο αριθμόσ των ςημεύων που αποτελούν το αραιό νϋφοσ εύναι 

767.253. 

Έπειτα από τον ςχηματιςμό του αραιού νϋφουσ ςκοπεύθηκαν τα φωτοςταθερϊ που 

βρύςκονται ςε αυτό τη περιοχό μελϋτησ, για να ενταχθεύ το μοντϋλο τησ Περιοχόσ 2 ςτο 

ςύςτημα αναφορϊσ που ιδρύθηκε. Αρχικϊ ςκοπεύθηκαν τριϊντα φωτοςταθερϊ, μερικϊ 

από τα οπούα εύναι χαρακτηριςτικϊ ςημεύα του δρόμου και ϊλλα εύναι ςτόχοι του 

Photoscan, με το ςφϊλμα του μοντϋλου να υπερβαύνει τα 10cm. Αυτό δεν αποτελεύ την 

επιθυμητό ακρύβεια, καθώσ το επιθυμητό ςφϊλμα του μοντϋλου εύναι τησ τϊξησ των 5cm 

και κϊτω. Έπειτα από ςειρϊ δοκιμαςιών αποφαςύςτηκε πωσ πϋντε από τα φωτοςταθερϊ 

δεν θα ςυμμετϋχουν ςτην επύλυςη του μοντϋλου. Αυτϊ τα ςημεύα πιθανόν να μετρόθηκαν 

με μεγαλύτερη αβεβαιότητα λόγω τησ ςτενότητασ του δρόμου και τησ μη καλόσ 
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ορατότητασ από τισ ςτϊςεισ τησ όδευςησ προσ τα ςημεύα αυτϊ. Σελικϊ το ςφϊλμα του 

μοντϋλου ϋπειτα από την ςκόπευςη των φωτοςταθερών εύναι ύςο με 4.5cm και το ςφϊλμα 

επαναπροβολόσ (Reprojection Error) όλων των ςημεύων εύναι 0.908pixel. 

Παραγωγή Πυκνού νέφουσ ςημείων Περιοχήσ 2 

Έπειτα από την παραγωγό του αραιού νϋφουσ ςειρϊ παύρνει ο ςχηματιςμόσ του πυκνού 

νϋφουσ ςημεύων. Λόγω του μεγϊλου μόκουσ του δρόμου και των πολλών εκατοντϊδων 

χιλιϊδων ςημεύων του αραιού νϋφουσ, για την ταχύτερη παραγωγό του πυκνού νϋφουσ, ο 

δρόμοσ χωρύςτηκε ςε τρύα επιμϋρουσ τμόματα, τα οπούα επεξεργϊςτηκαν ξεχωριςτϊ. Η 

παραγωγό του πυκνού νϋφουσ και ςε αυτόν την περύπτωςη πραγματοποιόθηκε ςε 

ποιότητα Medium. Έπειτα από την ϋνωςη των πυκνών νεφών ςημεύων των επιμϋρουσ 

τμημϊτων, το πλόθοσ των ςημεύων που αποτελούν το ςυνολικό νϋφοσ εύναι 96.079.900. 

τη ςυνϋχεια απεικονύζεται (Εικόνα 47) το πυκνό νϋφοσ ςημεύων ολόκληρου του δρόμου, 

με ςκοπό να γύνει κατανοητό η γεωμετρύα του χώρου. Σα ςημεύα που απεικονύζονται με 

ϊςπρο χρώμα εύναι ο δρόμοσ και δεξιϊ και αριςτερϊ από αυτόν οι προςόψεισ που 

μελετώνται. 

 

Εικόνα 47: Πυκνό νϋφοσ ςημεύων Περιοχόσ 2 

Σο πυκνό νϋφοσ το οπούο προϋκυψε από το λογιςμικό του Photoscan περιϋχει θόρυβο, ο 

οπούοσ εύναι απαραύτητο να εξαλειφθεύ. ε αντύθετη περύπτωςη, η επιφϊνεια που θα 

ςχηματιςτεύ δεν θα περιγρϊφει με τον επιθυμητό τρόπο το ανϊγλυφο των προςόψεων. 

Αυτό ϋχει ωσ αποτϋλεςμα την παραγωγό ορθοφωτογραφιών, οι οπούεσ δεν διαθϋτουν την 

απαιτούμενη ανϊλυςη και ακρύβεια. τη ςυνϋχεια απεικονύζεται ςτιγμιότυπο τησ Νότιασ 

όψησ του δρόμου, από το λογιςμικό του Photoscan (Εικόνα 48). 
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Εικόνα 48: Πυκνό νϋφοσ ςημεύων τμόματοσ Νότιασ όψησ 

Από την παραπϊνω εικόνα γύνεται αντιληπτό μϋροσ του θορύβου που υπϊρχει ςτισ 

προςόψεισ των κτηρύων. Έντονοσ θόρυβοσ παρατηρεύται ςτα παρϊθυρα, ςτισ πόρτεσ, ςτισ 

εςοχϋσ των τούχων και ςε τμόματα όπου υπϊρχουν αναρριχόμενα φυτϊ. ε αυτϊ τα 

τμόματα για την εξαγωγό ενόσ ορθότερου νϋφουσ θα όταν χρόςιμεσ περιςςότερεσ εικόνεσ. 

Ο ϋντονοσ θόρυβοσ που υπϊρχει ςτισ προςόψεισ δεν εύναι εύκολο να απεικονιςτεύ ςε μια 

φωτογραφύα, αλλϊ διακρύνεται ςε ϋντονο βαθμό εντόσ του λογιςμικού. 

Όπωσ και ςτην περιοχό του Πύργου, για την εξϊλειψη του θορύβου του πυκνού νϋφουσ και 

την εξαγωγό μύασ ορθότερησ επιφϊνειασ (mesh) και ακολούθωσ την παραγωγό μιασ 

ακριβϋςτερησ ορθοφωτογραφύασ το νϋφοσ ειςόχθη για επεξεργαςύα ςτο λογιςμικό 

Geomagic. 

Έπειτα από ςειρϊ δοκιμών κατϊ την επεξεργαςύα του πυκνού νϋφουσ ςημεύων ςτο 

λογιςμικό Geomagic, το πλόθοσ των ςημεύων που αποτελούν το πυκνό νϋφοσ εύναι 

13.531.994. Γύνεται αντιληπτό πωσ ο αριθμόσ των ςημεύων που αφαιρϋθηκε εύναι μεγϊλοσ, 

καθώσ το πυκνό νϋφοσ πλϋον αποτελεύται από το 10% των ςημεύων που εύχε αρχικϊ. Όμωσ, 

αυτό το πλόθοσ των ςημεύων περιγρϊφει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την γεωμετρύα 

του χώρου τησ Περιοχόσ 2. τη ςυνϋχεια απεικονύζονται τμόματα πυκνού νϋφουσ ϋπειτα 

από την επεξεργαςύα ςτο Geomagic (Εικόνα 49 και Εικόνα 50). 
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Εικόνα 49: Πυκνό νϋφοσ ςημεύων τμόματοσ Νότιασ όψησ 

 

Εικόνα 50: Πυκνό νϋφοσ ςημεύων τμόματοσ Βόρειασ όψησ 

Από τα δύο παραπϊνω ςτιγμιότυπα γύνεται αντιληπτό πωσ ο θόρυβοσ ϋχει εξαλειφθεύ ςε 

μεγϊλο βαθμό από τουσ τούχουσ των κτηρύων, οι οπούοι αποτελούνται από λιθοδομό ςτο 

μεγαλύτερο τμόμα τουσ. Σα μοναδικϊ τμόματα τούχων ςτα οπούα υπϊρχει μερικόσ θόρυβοσ, 

εύναι τμόματα τα οπούα αποτελούνται από ςοβϊ καθώσ οι λύθοι ϋχουν υποχωρόςει. 

Επιπλϋον, θόρυβοσ παρατηρεύται ςτα περιςςότερα παρϊθυρα, τα οπούα ςτο μεγαλύτερο 

μϋροσ τουσ αποτελούνται από τζϊμι και εύναι δύςκολο να ςχηματιςτούν ςημεύα, τα οπούα 

να περιγρϊφουν ορθϊ αυτό την μορφό. Όπωσ εύχε διαπιςτωθεύ και από τα πειρϊματα ςτη 

περιοχό τησ Πλϊκασ εύναι δύςκολο για τουσ αλγορύθμουσ ςυνταύτιςησ εικόνων να 

ςχηματύςουν ϋνα πυκνό και ακριβϋσ νϋφοσ ςημεύων ςε περιοχϋσ με τζϊμια και λεύεσ 

επιφϊνειεσ (Ενότητα 3.8). 

Ακόμα, αξύζει να αναφερθεύ πωσ για τισ πόρτεσ και τα παρϊθυρα που δεν οφεύλεται ο 

θόρυβοσ ςτην ύπαρξη τζαμιού, χρόςιμη θα όταν η ςυμμετοχό περιςςότερων εικόνων ςτη 

δημιουργύα των νεφών ςημεύων. Σονύζεται πωσ όςεσ τρύπεσ παρατηρούνται ςτα τμόματα 
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των προςόψεων τησ Βόρειασ όψησ υπϊρχουν ςτην πραγματικότητα, ενώ οι δύο δεξιϊ 

τρύπεσ υπϊρχουν λόγω τησ τομόσ των ημικυλινδρικών υποςτηρικτικών τόξων που 

υπϊρχουν ςτα δρομϊκια τησ Καλαμωτόσ. το τμόμα τησ Νότιασ όψησ που απεικονύζεται 

παραπϊνω, η τρύπα που υπϊρχει ςτο κϊτω μϋροσ εύναι λόγω τησ ύπαρξησ ογκώδη θϊμνου. 

Επιπλϋον θόρυβοσ παραμϋνει ςτα ςημεύα των τούχων όπου υπϊρχουν αναρριχόμενα φυτϊ 

και το ςύςτημα των GoPro δεν μπορεύ να περιγρϊψει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την 

γεωμετρύα αυτών. Παρ’ όλα αυτϊ, ο θόρυβοσ που ϋχει απομεύνει εύναι ςημαντικϊ λιγότεροσ 

από εκεύνον που εύχε το νϋφοσ όπωσ προϋκυψε από το λογιςμικό του Photoscan.  

Παραγωγή επιφάνειασ (mesh) Περιοχήσ 2 

Έπειτα από τον καθαριςμό του πυκνού νϋφουσ ςειρϊ ϋχει η δημιουργύα τησ επιφϊνειασ 

των προςόψεων των κτηρύων. τόχοσ εύναι η παραγωγό τησ επιφϊνειασ που περιγρϊφει με 

τον καλύτερο δυνατό τρόπο το ανϊγλυφο των προςόψεων, καθώσ παύζει καθοριςτικό 

ρόλο ςτην παραγωγό των ορθοφωτογραφιών. Μετϊ από ςειρϊ δοκιμαςιών, η επιφϊνεια 

που περιγρϊφει το ςύνολο των προςόψεων αποτελεύται από 27.141.853 τρύγωνα. 

Αξύζει να ςημειωθεύ πωσ πολλϋσ δυςκολύεσ ςτον ςχηματιςμό τησ επιφϊνειασ υπόρξαν ςτα 

τμόματα όπου δεν εύχε ςχηματιςτεύ πλόρεσ και πυκνό νϋφοσ ςημεύων. Αυτϊ εύναι κυρύωσ 

τμόματα ςε παρϊθυρα, πόρτεσ, εςοχϋσ ςτουσ τούχουσ και αναρριχώμενα φυτϊ. Για αυτϊ τα 

τμόματα χρειϊςτηκε αρκετό προςπϊθεια για να ςχηματιςτεύ η επιθυμητό επιφϊνεια. 

Παρακϊτω απεικονύζονται τμόματα τησ επιφϊνειασ τησ Νότιασ και τησ Βόρειασ όψησ, 

αντύςτοιχα (Εικόνα 51) και (Εικόνα 52). 
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Εικόνα 51: Επιφϊνεια τμόματοσ Νότιασ όψησ 

 

Εικόνα 52: Επιφϊνεια τμόματοσ Βόρειασ όψησ 

Από τισ παραπϊνω απεικονύςεισ γύνεται αντιληπτό η καλοςχηματιςμϋνη επιφϊνεια ςτα 

τμόματα των τούχων, ενώ παρατηρούνται τρύπεσ ςε τμόματα πορτών και παραθύρων. Οι 

τρύπεσ απεικονύζονται με πρϊςινο χρώμα. το τμόμα τησ Βόρειασ όψησ ςτο κϊτω τμόμα 

των προςόψεων παρατηρεύται πλόθοσ από τρύπεσ, το οπούο οφεύλεται ςτην ύπαρξη ενόσ 

μεγϊλου θϊμνου. το τμόμα τησ Νότιασ όψησ δεν ϋχουν μεύνει ανοικτϋσ τρύπεσ καθώσ εύχε 
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ςχηματιςτεύ ϋνα πιο πλόρεσ και πυκνό νϋφοσ ςημεύων ςε ςύγκριςη με εκεύνο τησ Βόρειασ 

όψησ. 

Απόδοςη υφήσ Περιοχήσ 2 

Όπωσ και ςτην Περιοχό 1, ϋπειτα από τον ςχηματιςμό τησ επιφϊνειασ δόθηκε υφό ςτο 

μοντϋλο. Οι δύο παρακϊτω εικόνεσ παρουςιϊζουν την υφό τησ Βόρειασ και Νότιασ όψησ 

τησ Περιοχόσ 2, αντύςτοιχα (Εικόνα 53-Εικόνα 54). 

 

Εικόνα 53: Τφό Βόρειασ Όψησ 

 

Εικόνα 54: Τφό Νότιασ Όψησ 

Παραγωγή ορθοφωτογραφιών Περιοχήσ 2 

Ο τελικόσ ςτόχοσ ύςτερα από όλα τα ςτϊδια επεξεργαςύασ του τριςδιϊςτατου μοντϋλου 

τησ Περιοχόσ 2 εύναι η παραγωγό των ορθοφωτογραφιών των προςόψεων των κτηρύων. 

Για τον οριςμό του επιπϋδου των ορθοφωτογραφιών, προςδιορύςτηκαν ςημεύα ςτην 

επιφϊνεια για να ορύςουν τον οριζόντιο και τον κατακόρυφο ϊξονα. Όπωσ και ςτην 

Περιοχό 1 το μϋγεθοσ εδαφοψηφύδασ επιλϋχθηκε ύςο με 4mm, καθώσ επαρκεύ για την 

αποτύπωςη των απαιτούμενων λεπτομερειών των προςόψεων του κτηρύου. Η κλύμακα 

φωτογρϊφηςησ εύναι η ύδια με την Περιοχό 1, ςυνεπώσ υπϊρχει η πληροφορύα για την 

εξαγωγό ορθοφωτογραφιών με το παραπϊνω μϋγεθοσ εδαφοψηφύδασ. Σϋλοσ, λόγω του 

μεγϊλου μόκουσ του δρόμου (105m) και την ύπαρξη ςτροφών εντόσ αυτού δεν εύναι 
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εφικτό η παραγωγό μύασ ορθοφωτογραφύασ για κϊθε πλευρϊ του δρόμου, όπωσ 

πραγματοποιόθηκε ςτην Περιοχό 1, καθώσ πολλϋσ από τισ προςόψεισ των κτηρύων δεν θα 

προβϊλλονταν ςτο ςωςτό επύπεδο. τη ςυνϋχεια οι εικόνεσ παρουςιϊζουν 

ορθοφωτογραφύεσ τμημϊτων τησ Βόρειασ και τησ Νότιασ όψησ. 

 

Εικόνα 55: Ορθοφωτογραφύα τμόματοσ Βόρειασ Όψησ (1η) 

 

Εικόνα 56: Ορθοφωτογραφύα τμόματοσ Βόρειασ Όψησ (2η) 
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Εικόνα 57: Ορθοφωτογραφύα τμόματοσ Νότιασ Όψησ (3η) 

 

Εικόνα 58: Ορθοφωτογραφύα τμόματοσ Νότιασ Όψησ (4η) 

Μετϊ από την εξαγωγό των ορθοφωτογραφιών εύναι απαραύτητοσ ο ϋλεγχοσ τησ ακρύβειϊσ 

τουσ. Όπωσ και ςτην περύπτωςη τησ Περιοχόσ 1, αυτόσ πραγματοποιόθηκε με την βοόθεια 

του ςχεδιαςτικού προγρϊμματοσ AutoCAD. 

Για τον ϋλεγχο τησ ακρύβειασ τησ πρώτησ ορθοφωτογραφύασ (Εικόνα 55), 

χρηςιμοποιόθηκαν 4 φωτοςταθερϊ και 2 ςημεύα ελϋγχου που υπϊρχουν ςτο 

απεικονιζόμενο τμόμα. Σα ςημεύα ελϋγχου, ςημεύο 591 και 595, δεν ςυμμετεύχαν ςτον 

ςχηματιςμό του τριςδιϊςτατου νϋφουσ και για τον λόγο αυτό παρϋχουν μεγαλύτερησ 
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αξιοπιςτύασ πληροφορύα για την ακρύβεια τησ ορθοφωτογραφύασ. Αρχικϊ η απόςταςη 

μεταξύ των ςημεύων 592 – 591, βϊςει των μετρόςεων ςτο ύπαιθρο, υπολογύςτηκε ύςη με 

3.49m, ενώ η ύδια απόςταςη πϊνω ςτην ορθοφωτογραφύα εύναι 3.46m. Η διαφορϊ 

προκύπτει ύςη με 0.03m. Έπειτα η απόςταςη μεταξύ του φωτοςταθερού 592 και του 

ςημεύου ελϋγχου 595, βϊςει των μετρόςεων ςτο ύπαιθρο εύναι 8.17m, ενώ η απόςταςη 

πϊνω ςτην ορθοφωτογραφύα εύναι 8.21m. Η διαφορϊ εύναι 0.04m. τη ςυνϋχεια η 

απόςταςη μεταξύ των δύο φωτοςταθερών 592 – 577, ςύμφωνα με τισ μετρόςεισ ςτο 

ύπαιθρο, εύναι 10.09m, ενώ η ύδια απόςταςη ςτην ορθοφωτογραφύα προκύπτει 10.07m. Η 

διαφορϊ εύναι 0.02m. Επιπροςθϋτωσ η απόςταςη μεταξύ των φωτοςταθερών 577 – 594 

ςτο πεδύο εύναι 8.70m, ενώ ςτην ορθοφωτογραφύα 8.65m. Σϋλοσ, υπολογύςτηκε η 

απόςταςη μεταξύ των φωτοςταθερών 594 και 605, τα οπούα βρύςκονται ςτα δύο ϊκρα τησ 

ορθοφωτογραφύασ. Η απόςταςη αυτών, βϊςει των μετρόςεων ςτο πεδύο, εύναι 24.80m ενώ 

πϊνω ςτην ορθοφωτογραφύα εύναι 24.74m. Η διαφορϊ εύναι 0.06m και αποτελεύ την 

μεγαλύτερη που ϋχει προκύψει μεταξύ των ςημεύων ςτο τμόμα αυτό. ύμφωνα με τον 

ϋλεγχο που πραγματοποιόθηκε, η ακρύβεια τησ ορθοφωτογραφύασ εύναι πολύ 

ικανοποιητικό και εντόσ των προδιαγραφών που ζητόθηκαν. 

Πύνακασ 6: Έλεγχοσ ακρύβειασ πρώτησ ορθοφωτογραφύασ (Εικόνα 55) 

ημεύα 
Απόςταςη ςτο 

πεδύο 

Απόςταςη ςτην 

ορθοφωτογραφύα 

Διαφορϊ των δύο 

αποςτϊςεων 

592-591 3.49m 3.46m 0.03m 

592-595 8.17m 8.21m 0.04m 

577-592 10.09m 10.07m 0.02m 

577-594 8.70m 8.65m 0.05m 

594-605 24.80m 24.74m 0.06m 

Μϋςοσ όροσ - - 0.04m 
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Ακολούθωσ πραγματοποιόθηκε ο ϋλεγχοσ τησ ακρύβειασ τησ δεύτερησ ορθοφωτογραφύασ 

(Εικόνα 56). Για τον ϋλεγχο χρηςιμοποιόθηκαν 4 φωτοςταθερϊ και 1 ςημεύο ελϋγχου. 

Πρώτα η απόςταςη μεταξύ των φωτοςταθερών 802 – 807, βϊςει των μετρόςεων ςτο 

πεδύο, εύναι 7.57m, ενώ η ύδια απόςταςη πϊνω ςτην ορθοφωτογραφύα εύναι 7.55m. Η 

διαφορϊ εύναι 0.02m. Έπειτα η απόςταςη μεταξύ του φωτοςταθερού 802 και του ςημεύου 

ελϋγχου 810, το οπούο βρύςκεται ςτο ϊκρο αριςτερό τμόμα τησ ορθοφωτογραφύασ, εύναι 

10.21m. Η ύδια απόςταςη πϊνω ςτην ορθοφωτογραφύα μετρόθηκε ύςη με 10.22m. Σϋλοσ, η 

απόςταςη μεταξύ των φωτοςταθερών 803 – 804 εύναι 5.73m, ενώ πϊνω ςτην 

ορθοφωτογραφύα 5.74m. Η διαφορϊ και ςε αυτό την περύπτωςη εύναι 0.01m. Γύνεται 

αντιληπτό πωσ οι διαφορϋσ αυτϋσ εύναι μικρϋσ, ακόμα και ςτισ περιπτώςεισ τησ μϋτρηςησ 

μεταξύ φωτοςταθερού και ςημεύου ελϋγχου, το οπούο ςημαύνει πωσ η ακρύβεια εύναι 

παραπϊνω από ικανοποιητικό για τισ προδιαγραφϋσ τησ μελϋτησ. 

Πύνακασ 7: Έλεγχοσ ακρύβειασ δεύτερησ ορθοφωτογραφύασ (Εικόνα 56) 

ημεύα 
Απόςταςη ςτο 

πεδύο 

Απόςταςη ςτην 

ορθοφωτογραφύα 

Διαφορϊ των δύο 

αποςτϊςεων 

802-807 7.57m 7.55m 0.02m 

802-810 10.21m 10.22m 0.01m 

803-804 5.73m 5.74m 0.01m 

Μϋςοσ όροσ - - 0.015m 

Για τον ϋλεγχο τησ ακρύβειασ τησ τρύτησ ορθοφωτογραφύασ (Εικόνα 57), η οπούα αποτελεύ 

τμόμα τησ Νότιασ πλευρϊσ τησ περιοχόσ 2, χρηςιμοποιόθηκε το ςημεύο ελϋγχου 599 και το 

φωτοςταθερό 603. Η απόςταςη μεταξύ των δύο ςημεύων, ςύμφωνα με τισ μετρόςεισ ςτο 

πεδύο εύναι 4.81m, ενώ η ύδια απόςταςη πϊνω ςτην ορθοφωτογραφύα εύναι 4.75m. Η 

διαφορϊ εύναι 0.06m. 

Σϋλοσ, για τον ϋλεγχο τησ ακρύβειασ τησ τελευταύασ ορθοφωτογραφύασ (Εικόνα 58) 

χρηςιμοποιόθηκε το ςημεύο ελϋγχου 808 και το φωτοςταθερό 809. Η απόςταςη μεταξύ 
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των δύο ςτο πεδύο εύναι 7.51m, ενώ η απόςταςη βϊςει τησ ορθοφωτογραφύασ εύναι 7.45m. 

Η διαφορϊ και ςε αυτόν τη περύπτωςη εύναι 0.06m. 

Από τα παραπϊνω γύνεται αντιληπτό πωσ το ςφϊλμα των ορθοφωτογραφιών φτϊνει ϋωσ 

και τα 0.06m. υνεπώσ, το ςύςτημα που αναπτύχθηκε και μελετϊται ςτην παρούςα 

εργαςύα εύναι ικανό να ςυλλϋξει δεδομϋνα που χρηςιμοποιούνται για παραδοτϋα κλύμακασ 

1:200 – 1:250. Η ακρύβεια του ςυςτόματοσ θα μπορούςε να αυξηθεύ αν χρηςιμοποιούνταν 

καλύτερεσ φωτογραφικϋσ μηχανϋσ, όπωσ η Canon EOS 6D, ειδικϋσ για φωτογραμμετρικούσ 

ςκοπούσ. Επύςησ, ςτον ςχηματιςμό τριςδιϊςτατου μοντϋλου μεγαλύτερησ ακρύβειασ, θα 

ςυνειςϋφερε η καλύτερη κατανομό των φωτοςταθερών, καθώσ αποδεύχτηκε πωσ εύναι 

απαραύτητη η χρόςη αυτών ςε ολόκληρη την επιφϊνεια του μοντϋλου και καθοριςτικό ςτισ 

ϊκρεσ αυτού. 
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Κεφάλαιο 5ο  

5 Αξιολόγηςη του ςυςτόματοσ  

Όπωσ ςτην περιοχό τησ Πλϊκασ, που πραγματοποιόθηκε το βαςικό ςτϊδιο μελϋτησ του 

ςυςτόματοσ των GoPro, ϋτςι και κατϊ την εφαρμογό του ςυςτόματοσ ςτουσ δρόμουσ τησ 

Καλαμωτόσ λόφθηκαν εικόνεσ με την ψηφιακό μηχανό υψηλόσ ανϊλυςησ Canon EOS 6D, 

τησ πρόςοψησ ενόσ κτηρύου. κοπόσ όταν η ςύγκριςη του ςυςτόματοσ που αναπτύχθηκε 

με μύα μηχανό υψηλόσ ανϊλυςησ, η οπούα κατϊ τεκμόριο δύνει ϋνα ορθότερο, πληρϋςτερο 

και ακριβϋςτερο νϋφοσ ςημεύων. ημαντικό για τη μηχανό αυτό εύναι πωσ δεν παρουςιϊζει 

το μεγϊλο πρόβλημα των Action Camera, που δεν εύναι ϊλλο από την ακτινικό διαςτροφό, 

η οπούα δημιουργεύ προβλόματα ςτη χρόςη των καμερών αυτών ςε φωτογραμμετρικούσ 

ςκοπούσ. 

5.1  Παραγωγό νϋφουσ ςημεύων από την Canon EOS 6D 

Για την παραγωγό του νϋφουσ ςημεύων, μόκουσ πρόςοψησ 9.70m και ύψουσ 8.35m, 

λόφθηκαν 34 εικόνεσ, υψηλόσ ανϊλυςησ 3648 x 5472 pixel. Για να βρύςκεται το μοντϋλο ςε 

κοινό ςύςτημα αναφορϊσ με το μοντϋλο του ςυςτόματοσ των GoPro ςκοπεύθηκαν πϋντε 

ςημεύα γνωςτών γεωδαιτικών ςυντεταγμϋνων, τα οπούα εύχαν χρηςιμοποιηθεύ και ςτην 

δημιουργύα του μοντϋλου από τισ GoPro ςτην περιοχό του Πύργου. Σο ςφϊλμα ϋπειτα και 

από την ςκόπευςη των πϋντε φωτοςταθερών εύναι 5mm (Error(m)=0.005).  

Αξύζει να αναφερθεύ πωσ, ςε αντύθεςη με όλα τα πυκνϊ νϋφη ςημεύων του ςυςτόματοσ των 

GoPro που ςχηματύςτηκαν με ποιότητα Medium, το πυκνό νϋφοσ ςημεύων με την Canon 

EOS 6D παρόχθη με ποιότητα High, όπωσ και το αραιό νϋφοσ. Έτςι κατϊ την παραγωγό του 

αραιού νϋφουσ ςημεύων προςδιορύςτηκαν 46.170 ςημεύα, ενώ κατϊ την παραγωγό του 

πυκνού νϋφουσ ςημεύων προςδιορύςτηκαν 23.835.390 ςημεύα. Αντιλαμβϊνεται κανεύσ πωσ 

ο αριθμόσ των ςημεύων που προςδιορύςτηκε κατϊ το πυκνό νϋφοσ εύναι αρκετϊ μεγϊλοσ, 

για επιφϊνεια 81m2, καθώσ υπϊρχει ςημεύο ανϊ 0.5cm και υπϊρχει η ανϊγκη για εξϊλειψη 

του θορύβου που ςχηματύςτηκε. Παρακϊτω απεικονύζεται ςτιγμιότυπο του πυκνού νϋφουσ 

ςημεύων πριν (Εικόνα 59) αλλϊ και μετϊ (Εικόνα 60) την επεξεργαςύα του. 
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Εικόνα 59: Πυκνό νϋφοσ ςημεύων από την Canon 6D χωρύσ επεξεργαςύα (Photoscan)  

 

Εικόνα 60: Πυκνό νϋφοσ ςημεύων από την Canon 6D μετϊ την επεξεργαςύα (Geomagic) 
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Για την επεξεργαςύα του πυκνού νϋφουσ και την εξϊλειψη του θορύβου από αυτό, 

χρηςιμοποιόθηκε το λογιςμικό Geomagic. Όπωσ απεικονύζεται παραπϊνω, ο αριθμόσ των 

ςημεύων που τελικϊ αποτελούν το πυκνό νϋφοσ εύναι ύςοσ με 1.164.602, αριθμόσ ςημαντικϊ 

μικρότεροσ από το αρχικό πλόθοσ ςημεύων που εύχε ςχηματιςτεύ. Αντιλαμβϊνεται κανεύσ 

πωσ η μεύωςη των ςημεύων εύναι τερϊςτια, ενώ ο θόρυβοσ ϋχει εξαλειφθεύ ςτο μεγαλύτερο 

τμόμα τησ πρόςοψησ. Αυτό μπορεύ να μην γύνεται ορατό από τα δύο παραπϊνω 

ςτιγμιότυπα, αλλϊ γύνεται αντιληπτό κατϊ την επεξεργαςύα του νϋφουσ εντόσ του 

λογιςμικού. Αξύζει να αναφερθεύ πωσ ωσ θόρυβοσ αποκαλούνται εκεύνα τα ςημεύα τα οπούα 

ϋχουν προςανατολιςτεύ λϊθοσ ςτο χώρο, κατϊ τον ςχηματιςμό του αραιού νϋφουσ 

ςημεύων, και εύναι απαραύτητο να εξαλειφθούν για να μην οδηγούν ςε ςφϊλματα ςτα 

επόμενα ςτϊδια ςχηματιςμού του τριςδιϊςτατου μοντϋλου και επομϋνωσ ςτην παραγωγό 

των ορθοφωτογραφιών. 

5.2 Παραγωγό νϋφουσ ςημεύων από το ςύςτημα των GoPro - Ricoh 
Theta S   

Για τον τρόπο ςυλλογόσ των δεδομϋνων με αυτό το ςύςτημα ϋχει γύνει εκτενόσ αναφορϊ ςε 

προηγούμενη παρϊγραφο (Ενότητα 4.2). Σο τμόμα αυτό τησ πρόςοψησ βρύςκεται ςτη 

περιοχό του Πύργου (πρώτη περιοχό που μελετόθηκε ςτο χωριό τησ Καλαμωτόσ). Αξύζει να 

αναφερθεύ το ςφϊλμα που προϋκυψε μετϊ τη ςτόχευςη των φωτοςταθερών για ολόκληρο 

το δρομϊκι του Πύργου, μόκουσ 50m περύπου, το οπούο εύναι 5.4cm (Error(m)=0.054). τη 

ςυνϋχεια απεικονύζεται ςτιγμιότυπο του πυκνού νϋφουσ τησ πρόςοψησ, που μελετόθηκε 

παραπϊνω και με την Canon EOS 6D (Εικόνα 61). 
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Εικόνα 61: Πυκνό νϋφοσ ςημεύων χωρύσ επεξεργαςύα (Photoscan) 

το ςχηματιςμό των νεφών ςημεύων με το ςύςτημα των GoPro χρηςιμοποιόθηκαν 110 

εικόνεσ, ενώ ο αριθμόσ των ςημεύων που ςχηματύςτηκαν κατϊ την παραγωγό του πυκνού 

νϋφουσ εύναι 7.938.183. την παραπϊνω εικόνα παρατηρεύται θόρυβοσ ςτο νϋφοσ, ο οπούοσ 

εύναι απαραύτητο να εξαλειφθεύ. Για το λόγο αυτό το πυκνό νϋφοσ υπϋςτη επεξεργαςύα ςτο 

λογιςμικό Geomagic και τα αποτελϋςματα παρουςιϊζονται παρακϊτω (Εικόνα 62). 
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Εικόνα 62: Πυκνό νϋφοσ ςημεύων μετϊ την επεξεργαςύα (Geomagic) 

Έπειτα από την επεξεργαςύα του νϋφουσ παρατηρεύται πωσ ο θόρυβοσ ϋχει μειωθεύ ςε 

ςημαντικό βαθμό, ενώ πλϋον τα ςημεύα του πυκνού νϋφουσ εύναι 880.331. Όπωσ και ςτην 

περύπτωςη τησ μηχανόσ DSLR, παρϊ την ςημαντικό μεύωςη του αριθμού των ςημεύων, το 

νϋφοσ παραμϋνει αρκετϊ πυκνό ώςτε να ςχηματιςτεύ μια επιφϊνεια που περιγρϊφει με τον 

επιθυμητό τρόπο το ανϊγλυφο του αντικειμϋνου. τη ςύγκριςη των δύο ςυςτημϊτων θα 

πϊρουν μϋροσ τα δύο νϋφη ϋτςι όπωσ προϋκυψαν ϋπειτα από τον καθαριςμό τουσ. Αξύζει να 

αναφερθεύ πωσ για τον καθαριςμό και των δύο νεφών χρηςιμοποιόθηκαν οι ύδιεσ 

παρϊμετροι και ακολουθόθηκε ακριβώσ η ύδια διαδικαςύα.  

5.3  ύγκριςη νεφών ςημεύων GoPro - Ricoh Theta S  και Canon EOS 6D 

Σα νϋφη που προϋκυψαν ϋπειτα από επεξεργαςύα ςτο Geomagic, ειςόχθηςαν ςτο λογιςμικό 

CloudCompare (CloudCompare, 2014) για να ςυγκριθούν και να εξαχθούν χρόςιμα 

ςυμπερϊςματα για την καταλληλότητα τησ χρόςησ του ςυςτόματοσ των GoPro για 
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φωτογραμμετρικούσ ςκοπούσ. Για τη ςύγκριςη επιλϋχθηκε η Canon EOS 6D λόγω τησ 

υψηλόσ ανϊλυςησ και του κατϊ πολύ μεγαλύτερου μεγϋθουσ pixel που διαθϋτει από ό,τι μια 

GoPro. Επιπλϋον, δεν διαθϋτει ευρυγώνιο φακό, όπωσ η GoPro, με αποτϋλεςμα να 

αποφεύγονται  προβλόματα ακραύασ ακτινικόσ διαςτροφόσ και ςυνεπώσ να αποτελεύ μια 

ιδανικό μηχανό για μελϋτεσ ςτο αντικεύμενο τησ φωτογραμμετρύασ. 

Με βϊςη τα προαναφερθϋντα πλεονεκτόματα τησ Canon EOS 6D, η ςύγκριςη μεταξύ των 

δύο ςυςτημϊτων πραγματοποιεύται ϋχοντασ ωσ νϋφοσ αναφορϊσ αυτό τησ μηχανόσ DSLR. 

Για τη ςύγκριςη επιλϋγεται ωσ ανώτατο όριο απόκλιςησ των τιμών του ςυςτόματοσ των 

GoPro από εκεύνο τησ Canon EOS 6D τα 8cm, καθώσ ςτισ περιοχϋσ ενδιαφϋροντοσ δεν 

υπϊρχουν τιμϋσ απόκλιςησ μεταξύ των δύο νεφών μεγαλύτερεσ από 8cm, ενώ ωσ τιμό 

ανοχόσ επιλϋγονται τα 4cm λόγω των αναγκών και των προδιαγραφών τησ εργαςύασ, όπωσ 

απεικονύζεται παρακϊτω (Εικόνα 63). Αυτό ςημαύνει πωσ τα ςημεύα με απόκλιςη 

μεγαλύτερη από 4cm απεικονύζονται με κόκκινο χρώμα.  

 

Εικόνα 63: ύγκριςη νεφών με ανοχό 4cm 

Από την ςύγκριςη προκύπτει πωσ απόκλιςη μεγαλύτερη των 4cm υπϊρχει ςε εςοχϋσ 

παραθύρων και τρυπών του τούχου, ςτο δεξιϊ τμόμα τησ πόρτασ όπου ϋχει κλύςη προσ τα 

μϋςα και ςε ςημεύα ςτο τούχο όπου υπϊρχουν αναρριχόμενα φυτϊ και το ςύςτημα των 
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GoPro εύναι πολύ δύςκολο να εξαγϊγει ορθϊ και ακριβό αποτελϋςματα για αυτϊ. Επιπλϋον 

ϊξιο παρατόρηςησ εύναι το ϋντονο κόκκινο χρώμα ςτο κϊτω δεξιϊ τμόμα τησ πρόςοψησ 

του ςπιτιού, το οπούο αποτελεύ και την ϊκρη ολόκληρου του μοντϋλου τησ περιοχόσ του 

Πύργου. Όπωσ ϋχει προαναφερθεύ το ςφϊλμα του μοντϋλου, ςτο οπούο και η πρόςοψη 

αυτό εύναι μϋροσ του, εύναι ύςο με 5cm. Κατϊ ςυνϋπεια, το ϋντονο κόκκινο χρώμα ςτο τμόμα 

αυτό τησ πρόςοψησ εύναι λογικό, καθώσ φωτοςταθερϊ ςτο κϊτω μϋροσ του ςπιτιού 

υπϊρχουν ακριβώσ δεξιϊ από τη πόρτα και ςτο αριςτερό ϊκρο τησ πρόςοψησ, ενώ ςτο 

πϊνω μϋροσ υπϊρχουν ςτη κϊτω δεξιϊ γωνύα του δεξιϊ παραθύρου και ςτην ύδια γωνύα του 

μεςαύου παραθύρου. Γύνεται αντιληπτό πωσ ςτα τελευταύα 4m του μοντϋλου και ςτην 

δεξιϊ γωνύα τησ πρόςοψησ το μοντϋλο ϋχει «κρεμϊςει», καθώσ ωσ γνωςτόν ςτισ ϊκρεσ του 

μοντϋλου παρουςιϊζονται και τα μεγαλύτερα ςφϊλματα. 

Για τον ϋλεγχο τησ απόκλιςησ των τιμών ςτο τμόμα αυτό τησ πρόςοψησ 

πραγματοποιόθηκε η ςύγκριςη ξανϊ αλλϊ με ανοχό τα 7cm, ϋτςι ώςτε να ελεγχθεύ το εύροσ 

τιμών τησ απόκλιςησ για εκεύνο το τμόμα (Εικόνα 64). 

 

Εικόνα 64: ύγκριςη νεφών με ανοχό 7cm 
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Από την ςύγκριςη των δύο νεφών, ορύζοντασ ωσ ανοχό τα 7cm, γύνεται αντιληπτό πωσ το 

κόκκινο χρώμα ϋχει εξαλειφθεύ ςτο μεγαλύτερο βαθμό και κυρύωσ ςτισ εςοχϋσ και ςτα 

παρϊθυρα. Ακόμα ϋχει εξαλειφθεύ μερικώσ ςτο δεξιϊ ϊκρο τησ πρόςοψησ, καταλόγοντασ 

ςτο ςυμπϋραςμα πωσ το εύροσ τιμών τησ απόκλιςησ ςτο τμόμα αυτό κυμαύνεται από 3cm-

7cm. 

τη ςυνϋχεια απεικονύζεται το ιςτόγραμμα, το οπούο παρουςιϊζει τον αριθμό των ςημεύων 

που αντιςτοιχούν ςτη κϊθε κλϊςη αβεβαιότητασ (Εικόνα 65) καθώσ και ςτατιςτικϊ 

ςτοιχεύα, ςύμφωνα με την κατανομό του Gauss, για τη ςύγκριςη των δύο αυτών νεφών 

(Εικόνα 66). 

 

Εικόνα 65: Ιςτόγραμμα τιμών αβεβαιότητασ ανϊ κλϊςη 
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Εικόνα 66: Κατανομό Gauss και ςτατιςτικϊ μεγϋθη 

Από το ιςτόγραμμα απόκλιςησ των τιμών εξϊγεται η πληροφορύα πωσ 660.000 ςημεύα από 

τα ςυνολικϊ 880.331 (ποςοςτό 75%) ϋχουν απόκλιςη από το νϋφοσ τησ Canon EOS 6D 

μικρότερη των 4cm, ενώ η κατανομό δεύχνει πωσ η μϋςη τιμό απόκλιςησ εύναι 3.3cm, με 

τυπικό απόκλιςη 4.1cm. Λόγω τησ τιμόσ τησ μϋςησ απόκλιςησ, η οπούα προκύπτει διπλϊςια 

από εκεύνη που εύχε προκύψει ςτη δοκιμό ςτην περιοχό τησ Πλϊκασ και τησ τιμόσ τησ 

τυπικόσ απόκλιςησ, η οπούα φανερώνει πωσ το δεύγμα αυτό δεν εύναι αρκετϊ ομοιογενϋσ, η 

ςύγκριςη μεταξύ των δύο νεφών χρειϊζεται περεταύρω ανϊλυςη και αξιολόγηςη. 

5.3.1 ύγκριςη ομοιογενών περιοχών των νεφών ςημεύων 

Για την ακριβϋςτερη αξιολόγηςη των αποτελεςμϊτων που δύνει η ςύγκριςη των δύο νεφών 

ςημεύων κρύθηκε απαραύτητη η ςύγκριςη ομοιογενϋςτερων περιοχών του δεύγματοσ. Σα 

πολλϊ αναρριχόμενα φυτϊ, οι εςοχϋσ και τα παρϊθυρα δεν επιτρϋπουν την εξαγωγό 

αποτελεςμϊτων με την επιθυμητό ακρύβεια. Για αυτό το λόγο, από την πρόςοψη που 

μελετόθηκε παραπϊνω, πραγματοποιόθηκε ςύγκριςη ςε τρύα διαφορετικϊ τμόματα αυτόσ, 

ακριβώσ με τον ύδιο τρόπο. τη ςυνϋχεια απεικονύζονται ςτη πρόςοψη που μελετϊται οι 

τρεισ περιοχϋσ για τισ οπούεσ πραγματοποιόθηκε περαιτϋρω ανϊλυςη. 
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Εικόνα 67: Ομοιογενεύσ περιοχϋσ τησ πρόςοψησ 

Αρχικϊ η περιοχό Α, ςτο πϊνω αριςτερϊ τμόμα τησ πρόςοψησ, αποτελεύ μύα ομοιογενό 

περιοχό χωρύσ εςοχϋσ και χωρύσ αναρριχόμενα φυτϊ. Η ςύγκριςη πραγματοποιόθηκε με 

ανοχό τα 4cm, ενώ το όριο τιμών που ςυμμετεύχε ςε αυτό τη ςύγκριςη όταν τα 7cm. 

Έπειτα από τη ςύγκριςη προϋκυψε πωσ η μϋςη τιμό απόκλιςησ μεταξύ των δύο νεφών 

ςτην περιοχό Α εύναι 1.2cm ενώ η τυπικό απόκλιςη 0.8cm. Οι τιμϋσ αυτϋσ όταν 

αναμενόμενεσ καθώσ η περιοχό Α περιλαμβϊνει λιθοδομό και η απόκλιςη μεταξύ των δύο 

νεφών ςε αντύςτοιχεσ περιοχϋσ εύναι η μικρότερη. Η χαμηλό τιμό τησ τυπικόσ απόκλιςησ 

εξαςφαλύζει την ύπαρξη ενόσ ομοιογενούσ δεύγματοσ και δεν υπϊρχει αμφιβολύα πλϋον για 

το αν εύναι αξιόπιςτα αυτϊ τα ςυμπερϊςματα. Σα αποτελϋςματα αυτϊ αποτελούν βαςικό 

πηγό για την αξιολόγηςη του ςυςτόματοσ των GoPro. Παρακϊτω απεικονύζονται αυτϊ τα 

ςτατιςτικϊ ςτοιχεύα καθώσ και η περιγραφό του δεύγματοσ από την κατανομό του Gauss 

(Εικόνα 68 και Εικόνα 69). 
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Εικόνα 68: Κατανομό Gauss τησ περιοχόσ Α 

 

Εικόνα 69: Ιςτόγραμμα τιμών απόκλιςησ ανϊ κλϊςη 

Από το παραπϊνω ιςτόγραμμα γύνεται αντιληπτό πωσ η ςυντριπτικό πλειοψηφύα των 

ςημεύων ϋχουν απόκλιςη μικρότερη από 2cm. υγκεκριμϋνα 25.000 ςημεύα, από τον 

ςυνολικό αριθμό των 28.751 ςημεύων (ποςοςτό 87%) ϋχουν απόκλιςη μεταξύ 0cm - 2cm. 

Με κόκκινο χρώμα απεικονύζονται οι γραμμϋσ που περιλαμβϊνουν ςημεύα με απόκλιςη 

μεγαλύτερη των 4cm, όπου ϋχει οριςθεύ και η ανοχό του δεύγματοσ. 

Έπειτα μελετόθηκε η περιοχό Β, η οπούα αποτελεύ μύα μεγαλύτερη περιοχό από την Α. Για 

ακόμα μια ςύγκριςη ωσ όριο ανοχόσ θεωρόθηκαν τα 4cm, ενώ όριο τιμών όταν τα 7cm. 

Έπειτα από τη ςύγκριςη προϋκυψε πωσ η μϋςη τιμό απόκλιςησ, μεταξύ των δύο νεφών ςτη 

περιοχό Β, εύναι 1.8cm ενώ η τυπικό απόκλιςη 1.0cm. Η τιμό τησ μϋςησ απόκλιςησ εύναι ύςη 
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με εκεύνη που εύχε προκύψει ςτη ςύγκριςη των δύο αντύςτοιχων νεφών ςτη περιοχό τησ 

Πλϊκασ. Για αυτό το λόγο μϋςεσ τιμϋσ απόκλιςησ κοντϊ ςτα 2cm εύναι αναμενόμενεσ και 

αποτελούν ϋνα πολύ αιςιόδοξο αποτϋλεςμα για το ςύςτημα των GoPro μαζύ με τη Ricoh 

Theta S. Η τιμό τησ τυπικόσ απόκλιςησ κινεύται γύρω από αυτόν τησ μϋςησ τιμόσ, κϊτι το 

οπούο ςημαύνει πωσ το δεύγμα εύναι ομοιογενϋσ (Εικόνα 70). τη ςυνϋχεια απεικονύζεται η 

κατανομό Gauss για αυτό το δεύγμα και το ιςτόγραμμα τιμών απόκλιςησ (Εικόνα 71). 

 

Εικόνα 70: Κατανομό Gauss τησ περιοχόσ B 

 

Εικόνα 71: Ιςτόγραμμα τιμών απόκλιςησ ανϊ κλϊςη 

Οι κόκκινεσ τιμϋσ ςτο ιςτόγραμμα φανερώνουν πωσ εύναι τιμϋσ ϊνω του ορύου τησ ανοχόσ. 

την περιοχό Β, όπωσ και ςτην Α, η ςυντριπτικό πλειονότητα2 των ςημεύων ϋχει απόκλιςη 
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από το νϋφοσ τησ Canon EOS 6D μικρότερη από 4cm, και ςυγκεκριμϋνα ςχεδόν τα 40.000 

ςημεύα από το ςύνολο των 44.476 ςημεύων, ποςοςτό 90%. 

Σϋλοσ η περιοχό Γ, μεγϋθουσ ύςου με την περιοχό Β, ϋχει μϋςη τιμό απόκλιςησ 4.1cm και 

τυπικό απόκλιςη 1.2cm. Αυτό βϊςει και τησ παραπϊνω ςυνολικόσ ςύγκριςησ των νεφών, 

εύναι λογικό καθώσ η περιοχό αυτό απεικονύζεται με ϋντονο κόκκινο χρώμα. Αυτό 

επιβεβαιώνεται ςτην ςύγκριςη των νεφών για την περιοχό Γ και εξϊγεται χρόςιμο 

ςυμπϋραςμα για το εύροσ τησ απόκλιςησ των τιμών ςτην περιοχό αυτό, κϊτι το οπούο δεν 

μπορούςε να εξαχθεύ από την ςυνολικό ςύγκριςη τησ πρόςοψησ (Εικόνα 72). Η τιμό τησ 

τυπικόσ απόκλιςησ φανερώνει πωσ το δεύγμα κινεύται γύρω από την μϋςη τιμό και 

παρουςιϊζει ομοιογϋνεια. 

 

Εικόνα 72: Κατανομό Gauss τησ περιοχόσ Γ 

 

Εικόνα 73: Ιςτόγραμμα τιμών απόκλιςησ ανϊ κλϊςη 
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Από το ιςτόγραμμα τιμών γύνεται αντιληπτό πωσ από τα 31.146 ςημεύα, τα 22.000, 

ποςοςτό 71%, βρύςκονται εντόσ του εύρουσ απόκλιςησ τιμών 3cm-5cm (Εικόνα 73). 

Έπειτα από τισ τρεισ ςυγκρύςεισ ςτα τμόματα τησ πρόςοψησ, εξϊγεται το ςυμπϋραςμα πωσ 

τα αναρριχόμενα φυτϊ, οι εςοχϋσ και τα ανούγματα παραθύρων και τησ πόρτασ δεν 

επιτρϋπουν ςτισ action camera να περιγρϊψουν με τον βϋλτιςτο τρόπο την γεωμετρύα 

αυτών των περιοχών. τισ περιοχϋσ που παρατηρούνται τα παραπϊνω, η απόκλιςη μεταξύ 

των δύο νεφών εύναι ςημαντικϊ μεγαλύτερη από ό,τι ςε ολόκληρη την υπόλοιπη πρόςοψη. 

Για αυτό και ςτη ςυνολικό ςύγκριςη η τυπικό απόκλιςη όταν μεγαλύτερη από τη μϋςη τιμό 

απόκλιςησ και το δεύγμα δεν παρουςύαζε ομοιογϋνεια. 

5.4 ύγκριςη πυκνότητασ νεφών GoPro - Ricoh Theta S  και Canon 6D 

Για την καλύτερη αξιολόγηςη του ςυςτόματοσ των GoPro κρύθηκε αναγκαύα η ανϊλυςη τησ 

πυκνότητασ των δύο νεφών. Η ςύγκριςη τησ πυκνότητασ μεταξύ των δύο νεφών 

πραγματοποιόθηκε ςτο λογιςμικό Cloud Compare (CloudCompare, 2014). Για την εκτύμηςη 

τησ πυκνότητασ των δύο νεφών, το λογιςμικό υπολογύζει τον αριθμό των γειτονικών 

ςημεύων ανϊλογα με την ακτύνα που ορύζεται για το κύκλο εύρεςησ αυτών. Έτςι η 

πυκνότητα βρύςκεται από τον τύπο                   (    )⁄ , όπου N ο αριθμόσ των 

γειτονικών ςημεύων και R η ακτύνα του κύκλου εύρεςησ των γειτονικών ςημεύων.  

Για την εύρεςη τησ πυκνότητασ και των δύο νεφών ορύςτηκε ωσ μόκοσ ακτύνασ τα 0.20m 

και ωσ όριο ανοχόσ τα 25000         ⁄ . Σο όριο ανοχόσ δεν παύζει κϊποιον ρόλο ςτη 

μελϋτη πυκνότητασ των νεφών αλλϊ επιλϋχθηκε ϋπειτα από ςειρϊ δοκιμών, ώςτε να 

αποτελεύ την κατϊλληλη τιμό για να γύνονται ορατϋσ οι διαφορϋσ και ςτα δύο νϋφη ϋχοντασ 

το ύδιο όριο. Αξύζει να αναφερθεύ πωσ περιοχϋσ με πυκνότητα μεγαλύτερη από το όριο 

ανοχόσ απεικονύζονται με κόκκινο χρώμα. 

Αρχικϊ, μελετόθηκε το νϋφοσ τησ μηχανόσ DSLR. Όπωσ απεικονύζεται παρακϊτω (Εικόνα 

74), οι κόκκινεσ περιοχϋσ εύναι περιοχϋσ παραθύρων, ςωλόνων, εςοχών και αναρριχόμενων 

φυτών. Αυτό μοιϊζει λογικό καθώσ το λογιςμικό Photoscan για την καλύτερη 

αναπαρϊςταςη τησ γεωμετρύασ των περιοχών αυτών ςχηματύζει μεγαλύτερο αριθμό 

ςημεύων, από ό,τι για την περιγραφό τησ γεωμετρύασ μιασ πϋτρασ.  
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Εικόνα 74: Πυκνότητα τησ Canon EOS 6D 

Φρηςιμοποιώντασ την κανονικό κατανομό για την περιγραφό του δεύγματοσ, του νϋφουσ 

τησ Canon EOS 6D η μϋςη τιμό πυκνότητασ προκύπτει 13776.8         ⁄  και η τυπικό 

απόκλιςη του δεύγματοσ 6041.5         ⁄ . 

 

Εικόνα 75: Ιςτόγραμμα τιμών πυκνότητασ Canon 6D  
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Από το παραπϊνω ιςτόγραμμα (Εικόνα 75) τιμών προκύπτει πωσ περύπου 715.000 

ςημεύα, από το ςυνολικό αριθμό των 1.164.602 ςημεύων, ποςοςτό 61%, ϋχει πυκνότητα 

μεταξύ 9000-14000         ⁄ . 

τη ςυνϋχεια απεικονύζεται το νϋφοσ του ςυςτόματοσ GoPro - Ricoh Theta S. 

 

Εικόνα 76: Πυκνότητα του ςυςτόματοσ GoPro - Ricoh Theta S 

Ορύζοντασ ύδιο μόκοσ ακτύνασ και όριο ανοχόσ του δεύγματοσ με παραπϊνω, παρατηρεύται 

πωσ οι περιοχϋσ κόκκινου χρώματοσ εύναι ςημαντικϊ μικρότερεσ από αυτϋσ που 

προϋκυψαν ςτο παραπϊνω νϋφοσ, καθώσ το νϋφοσ των action camera προφανώσ δεν 

περιγρϊφει με την μεγαλύτερη ακρύβεια την γεωμετρύα των ανώμαλων επιφανειών. 

Έπειτα και από την εξαγωγό των ςτατιςτικών ςτοιχεύων, ςύμφωνα με την κατανομό 

Gauss, η μϋςη τιμό πυκνότητασ εύναι 10532.3         ⁄  με την τυπικό απόκλιςη του 

δεύγματοσ να εύναι 4245.5         ⁄ . 
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τη ςυνϋχεια απεικονύζεται το ιςτόγραμμα των τιμών τησ πυκνότητασ του νϋφουσ των 

GoPro - Ricoh Theta S. 

 

Εικόνα 77: Ιςτόγραμμα τιμών πυκνότητασ GoPro - Ricoh Theta S  

Από το παραπϊνω ιςτόγραμμα τιμών πυκνότητασ εξϊγεται η πληροφορύα πωσ 545.000 

περιοχϋσ αντικειμϋνου ϋχουν πυκνότητα μεταξύ 8000-11000         ⁄ .  

Έπειτα από την εξαγωγό τησ πυκνότητασ και των δυο νεφών παρατηρεύται πωσ το πυκνό 

νϋφοσ που παρϊγεται από την μηχανό DSLR εύναι πιο πυκνό, αλλϊ όχι με ςημαντικό 

διαφορϊ. το να υπϊρχει ςχετικϊ μικρό διαφορϊ μεταξύ των δύο νεφών, παύζει 

καθοριςτικό ρόλο και ο αριθμόσ των εικόνων που ςυμμετϋχει ςτην παραγωγό του πυκνού 

νϋφουσ ςημεύων, καθώσ ο αριθμόσ των GoPro - Ricoh Theta S εύναι τριπλϊςιοσ από εκεύνον 

τησ μηχανόσ DSLR. Επύςησ, για το λογιςμικό Photoscan εύναι ευκολότερο να βρει κοινϊ 

ςημεύα μεταξύ των εικόνων τησ Canon καθώσ δεν υπειςϋρχεται ςε αυτό τη διαδικαςύα το 

πρόβλημα τησ ϋντονησ ακτινικόσ διαςτροφόσ που παρουςιϊζουν οι action camera, οι 

οπούεσ ειςϊγονται και υπόκεινται ςε επεξεργαςύα ωσ fisheye. 

5.5 ύγκριςη επιφανειών GoPro - Ricoh Theta S  και Canon EOS 6D 

Έπειτα από την επεξεργαςύα των νεφών ςημεύων ςτο λογιςμικό Geomagic και τη ςύγκριςό 

τουσ ςτο ύδιο λογιςμικό, δημιουργόθηκαν και οι επιφϊνειεσ (mesh) για τα δύο νϋφη. Οι 

παρϊμετροι και η διαδικαςύα η οπούα ακολουθόθηκε όταν ακριβώσ η ύδια, ώςτε οι 
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επιφϊνειεσ να μπορούν να ςυγκριθούν μεταξύ τουσ. τισ παρακϊτω εικόνεσ (Εικόνα 78 και 

Εικόνα 79) παρουςιϊζονται ςτιγμιότυπα των επιφανειών από το λογιςμικό Geomagic. 

 

Εικόνα 78: Επιφϊνεια από την Canon EOS 6D 
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Εικόνα 79: Επιφϊνεια από GoPro - Ricoh Theta S   

Από την απεικόνιςη τησ επιφϊνειασ, που προϋρχεται από την Canon EOS 6D (Εικόνα 78), 

γύνεται αντιληπτό πωσ η επιφϊνεια περιγρϊφει πολύ ρεαλιςτικϊ την μορφολογύα τησ 

πρόςοψησ του ςπιτιού. Οι πϋτρεσ, τα παρϊθυρα αλλϊ και η πόρτα εύναι πολύ κοντϊ ςτην 

πραγματικό κατϊςταςη του ςπιτιού. Σα τρύγωνα που ςχηματύςτηκαν και περιγρϊφουν την 

πρόςοψη αυτό εύναι 2.155.611. 

Ακολούθωσ η επιφϊνεια των GoPro - Ricoh Theta S (Εικόνα 79) φαύνεται πολύ πιο λεύα ςε 

οριςμϋνα ςημεύα και απϋχει λύγο από την πραγματικό εικόνα του ανϊγλυφου του ςπιτιού. 

Αυτό ςυμβαύνει κυρύωσ ςε τμόματα παραθύρων και ςτην πόρτα, ενώ και ςε κϊποιεσ 

περιοχϋσ με πϋτρα η επιφϊνεια δεν περιγρϊφει τόςο καλϊ την μορφολογύα όςο εκεύνη τησ 

Canon EOS 6D. Αξύζει να αναφερθεύ πωσ τα τρύγωνα που ϋχουν ςχηματιςτεύ ςε αυτό την 

επιφϊνεια εύναι 1.700.930 και μϋνει να πραγματοποιηθεύ η ςύγκριςη ώςτε να εξαχθούν 

χρόςιμα ςυμπερϊςματα για τισ διαφορϋσ των δύο επιφανειών. 
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Η ςύγκριςη των επιφανειών πραγματοποιόθηκε ςτο λογιςμικό CloudCompare, όπωσ 

ϊλλωςτε και των νεφών, και ςτη ςυνϋχεια (Εικόνα 80) απεικονύζεται ςτιγμιότυπο τησ 

ςύγκριςησ αυτόσ ορύζοντασ ωσ ανοχό τα ±4cm και ανώτατο όριο απόκλιςησ των δύο 

νεφών τα ±8cm. Η τιμό τησ ανοχόσ ορύςτηκε βϊςει των προδιαγραφών τησ εργαςύασ, ενώ 

τα όρια των τιμών απόκλιςησ εύναι τα μϋγιςτα ςτην περιοχό μελϋτησ. 

 

Εικόνα 80: ύγκριςη επιφανειών με ανοχό ±4 cm 

ε αντύθεςη με την ςύγκριςη των νεφών, το λογιςμικό για ςύγκριςη επιφανειών παρϋχει 

τη δυνατότητα εύρεςησ και αρνητικών τιμών. Έτςι ορύςτηκαν ωσ ανοχό τα ± 4cm, όπου η 

απόκλιςη μεγαλύτερη των +4cm απεικονύζεται με κόκκινο χρώμα ενώ μικρότερη των -4cm 

απεικονύζεται με μπλε χρώμα. Από την ςύγκριςη, παρατηρεύται ϋντονο πρϊςινο χρώμα, το 

οπούο ςημαύνει πωσ κατϊ μεγϊλο ποςοςτό υπϊρχει απόκλιςη τησ τϊξησ του ±1cm. 

Επιπλϋον κόκκινο και μπλε χρώμα παρατηρεύται ςτισ εςοχϋσ, ςτα παρϊθυρα και ςτο δεξιϊ 

τμόμα τησ πόρτασ, ενώ ϋντονο κόκκινο χρώμα όπωσ και ςτη ςύγκριςη των νεφών 

παρατηρεύται ςτο κϊτω δεξιϊ τμόμα του ςπιτιού. Αυτό όταν αναμενόμενο να προκύψει ςε 

αυτό τη ςύγκριςη εφόςον παρουςιϊςτηκε και ςτη ςύγκριςη των νεφών. 
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Για να ελεγχθεύ και να επιβεβαιωθεύ πωσ το εύροσ απόκλιςησ των τιμών κυμαύνεται μεταξύ 

4cm -7cm πραγματοποιόθηκε ςύγκριςη μεταξύ των δύο επιφανειών με ανοχό τα ± 7cm. 

 

Εικόνα 81: ύγκριςη επιφανειών με ανοχό ±7 cm 

Έπειτα από τη ςύγκριςη των επιφανειών με ανοχό τα ± 7cm παρατηρεύται πωσ το κϊτω 

δεξιϊ τμόμα ϋχει γύνει πορτοκαλύ ενώ παραμϋνουν κϊποιεσ κόκκινεσ λεπτομϋρειεσ (Εικόνα 

81). Αποδεικνύεται με αυτό τον τρόπο πωσ το εύροσ απόκλιςησ μεταξύ των δύο 

επιφανειών, ςτο τμόμα αυτό, κυμαύνεται από 3cm-7cm. Η γενικότερη εικόνα τησ ςύγκριςησ 

εύναι πωσ η επιφϊνεια ϋχει πρϊςινο χρώμα, κϊτι το οπούο ςημαύνει πωσ η απόκλιςη εύναι 

τησ τϊξησ των ±2cm. 

τη ςυνϋχεια απεικονύζεται ιςτόγραμμα το οπούο παρουςιϊζει τον αριθμό των ςημεύων 

που αντιςτοιχούν ςτη κϊθε κλϊςη ςφϊλματοσ (Εικόνα 82) καθώσ και ςτατιςτικϊ ςτοιχεύα 

για τη ςύγκριςη των δύο αυτών επιφανειών, όπωσ περιγρϊφονται από την κατανομό του 

Gauss. 
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Εικόνα 82: Ιςτόγραμμα τιμών αβεβαιότητασ ανϊ κλϊςη 

Από το ιςτόγραμμα γύνεται αντιληπτό πωσ 645.000 τιμϋσ, από τισ 872.951, ποςοςτό 74%, 

που ϋχουν ςυγκριθεύ για τισ δύο επιφϊνειεσ, ϋχουν απόκλιςη μικρότερη των 4cm. Επιπλϋον 

χρηςιμοποιώντασ την κατανομό Gauss για την περιγραφό του δεύγαμτοσ, προκύπτει πωσ η 

μϋςη τιμό απόκλιςησ μεταξύ των δυο επιφανειών εύναι 1.5cm και η τυπικό απόκλιςη 

13.8cm. Η μεγϊλη αυτό τυπικό απόκλιςη φανερώνει πωσ το δεύγμα δεν κινεύται γύρω από 

την μϋςη τιμό και εύναι ανομοιογενϋσ, κϊτι το οπούο οφεύλεται ςτισ υψηλϋσ τιμϋσ απόκλιςησ 

που υπϊρχουν μεταξύ των δύο επιφανειών ςτα παρϊθυρα, ςτα αναρριχόμενα φυτϊ, ςτισ 

εςοχϋσ αλλϊ και ςτη πόρτα. υνεπώσ για την εξαγωγό αξιόπιςτων αποτελεςμϊτων κρύθηκε 

απαραύτητη η ςύγκριςη υποπεριοχών τησ πρόςοψησ που μελετϊται. 

5.5.1 ύγκριςη ομοιογενών περιοχών των επιφανειών 

Όπωσ ςτην περύπτωςη τησ ςύγκριςησ των νεφών ςημεύων, ϋτςι και μεταξύ των 

επιφανειών κρύθηκε αναγκαύα η περαιτϋρω ςύγκριςη οριςμϋνων τμημϊτων τουσ, με ςκοπό 

την εξαγωγό ακριβϋςτερων αποτελεςμϊτων. Έτςι ςυγκρύθηκαν οι περιοχϋσ Α,Β και Γ όπωσ 

και ςτην περύπτωςη των νεφών. 

την περιοχό Α, ϋπειτα από την ςύγκριςη των δύο επιφανειών, προϋκυψε μϋςη τιμό 

απόκλιςησ 1.1cm και τυπικό απόκλιςη 2.0cm (Εικόνα 83). Αξύζει να αναφερθεύ πωσ η 

ανοχό του δεύγματοσ ορύςτηκε ±2cm και ςτο παρακϊτω ιςτόγραμμα όςεσ τιμϋσ ϋχουν 

μεγαλύτερη απόκλιςη από αυτό την τιμό απεικονύζονται με κόκκινο και μπλε χρώμα. Η 
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τιμό τησ τυπικόσ απόκλιςησ φανερώνει πωσ το δεύγμα βρύςκεται γύρω από την μϋςη τιμό 

και παρουςιϊζει ομοιογϋνεια. τη ςυνϋχεια απεικονύζεται η κατανομό του Gauss που 

περιγρϊφει την ςύγκριςη μεταξύ των δυο επιφανειών. 

 

Εικόνα 83: Κατανομό Gauss τησ περιοχόσ Α 

 

Εικόνα 84: Ιςτόγραμμα τιμών απόκλιςησ περιοχόσ Α 

Από το παραπϊνω ιςτόγραμμα (Εικόνα 84) γύνεται αντιληπτό πωσ από τισ 13.924 τιμϋσ 

που ςυγκρύθηκαν, οι 12.200, ποςοςτό 86%, ϋχουν εύροσ απόκλιςησ τιμών από -2cm ϋωσ 

+2cm. Έπειτα από αυτό τη ςύγκριςη εξϊγονται χρόςιμα ςυμπερϊςματα για αυτό το τμόμα 

τησ πρόςοψησ λόγω τησ μικρόσ τυπικόσ απόκλιςησ του δεύγματοσ και τησ ομοιογϋνειασ του.  

Ομούωσ, και ςτην περιοχό Β, ωσ ανοχό του δεύγματοσ, ορύςτηκαν τα ±4cm, ενώ οι τιμϋσ οι 

οπούεσ υπϊρχουν ςτο δεύγμα και απεικονύζονται εύναι ϋωσ ±6cm. Η μϋςη τιμό του δεύγματοσ 
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προϋκυψε ύςη με 0.6cm, ενώ η τυπικό απόκλιςη ύςη με 4.0cm. Η τιμό τησ τυπικόσ 

απόκλιςησ φανερώνει πωσ το δεύγμα δεν εύναι ομοιογενϋσ, αλλϊ όπωσ φαύνεται και από την 

κατανομό του Gauss η ςυντριπτικό πλειονότητα των τιμών βρύςκεται εντόσ των ±4cm. 

 

Εικόνα 85: Κατανομό Gauss τησ περιοχόσ Β 

 

Εικόνα 86: Ιςτόγραμμα τιμών απόκλιςησ περιοχόσ Β 

Οι τιμϋσ ςτισ κλϊςεισ που απεικονύζονται με μπλε και κόκκινο χρώμα ϋχουν απόκλιςη 

μεγαλύτερη από ±4cm, ενώ η πλειονότητα των τιμών φαύνεται πωσ ςυγκεντρώνεται γύρω 

από την μϋςη τιμό, και όπωσ παρατηρεύται παραπϊνω γύρω από την κύτρινη γραμμό του 

ιςτογρϊμματοσ. Οι τιμϋσ οι οπούεσ κυμαύνονται μεταξύ ±3cm εύναι περύπου 38.500, 

ποςοςτό 84%. Αριθμόσ, ςημαντικϊ μεγϊλοσ, για να δεύξει την αξιοπιςτύα τησ πληροφορύασ 
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που παρϋχει αυτό η ςύγκριςη, παρϊ την μεγϊλη διαφορϊ μεταξύ τυπικόσ απόκλιςησ και 

μϋςησ τιμόσ. 

Σϋλοσ, ςτην περιοχό Γ, ορύζοντασ ωσ ανοχό τα ±7cm, προκύπτει μϋςη τιμό 4.7cm και τυπικό 

απόκλιςη 2.0cm. Οι τιμϋσ του ιςτογρϊμματοσ και τησ κατανομόσ που απεικονύζονται με 

μπλε και κόκκινο χρώμα ϋχουν απόκλιςη μεγαλύτερη από ±7cm. Η μικρό τυπικό απόκλιςη 

κρύνει τα ςυμπερϊςματα ωσ αξιόπιςτα λόγω του εύρουσ τησ απόκλιςησ μεταξύ των τιμών 

ςε αυτό το κομμϊτι τησ πρόςοψησ όπου παρουςιϊζεται η μεγαλύτερη απόκλιςη.   

 

Εικόνα 87: Κατανομό Gauss τησ περιοχόσ Γ 

Από την παραπϊνω κατανομό παρατηρεύται πωσ το μεγαλύτερο ποςοςτό του δεύγματοσ 

βρύςκεται γύρω από την μϋςη τιμό και ςυγκεκριμϋνα μεταξύ 2.5cm – 6.5cm.  

Από το ιςτόγραμμα των τιμών απόκλιςησ (Εικόνα 88), παρατηρεύται πωσ απόκλιςη 

μεταξύ 2.5cm – 6.0cm ϋχουν 29.000 τιμϋσ, ποςοςτό 73%. Αυτό το αποτϋλεςμα αποτελεύ 

χρόςιμη πληροφορύα για το εύροσ τιμών απόκλιςησ ςτο πιο ακραύο τμόμα του μοντϋλου, 

για το οπούο δεν υπόρχε αξιόπιςτη πληροφορύα μετϊ τη ςύγκριςη του ςυνολικού τμόματοσ 

τησ πρόςοψησ, λόγω τησ τερϊςτιασ τιμόσ τησ τυπικόσ απόκλιςησ. Οι γραμμϋσ με κόκκινη 

απόχρωςη ςτο ιςτόγραμμα ϋχουν απόκλιςη μεγαλύτερη από 7cm. 
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Εικόνα 88: Ιςτόγραμμα τιμών απόκλιςησ περιοχόσ Γ 

Από τισ ςυγκρύςεισ ςε τμόματα τησ πρόςοψησ εξϊγεται το ςυμπϋραςμα, όπωσ και ςτη 

ςύγκριςη μεταξύ των νεφών, πωσ τα αναρριχόμενα φυτϊ, οι εςοχϋσ και τα ανούγματα 

παραθύρων και τησ πόρτασ οδόγηςαν ςτη μεγϊλη τυπικό απόκλιςη του δεύγματοσ, που δεν 

επϋτρεπε την εξαγωγό αξιόπιςτων ςυμπεραςμϊτων. τισ περιοχϋσ που παρατηρούνται τα 

παραπϊνω, η απόκλιςη μεταξύ των δύο νεφών εύναι ςημαντικϊ μεγαλύτερη από ό,τι ςε 

ολόκληρη την υπόλοιπη πρόςοψη. Για το λόγο αυτό, ςτη ςυνολικό ςύγκριςη η τυπικό 

απόκλιςη όταν πολύ μεγαλύτερη από τη μϋςη τιμό απόκλιςησ και το δεύγμα δεν 

παρουςύαζε ομοιογϋνεια. 

5.6 Παραγωγό και ςύγκριςη τομών από τα δύο νϋφη 

Για την ανϊλυςη τησ διαφορϊσ μεταξύ των δύο νεφών και δύο επιφανειών και την 

αξιολόγηςη των παραπϊνω αποτελεςμϊτων κρύθηκε ιδανικό η παραγωγό τομών του 

μοντϋλου. Οι τομϋσ δύνουν την δυνατότητα να αξιολογηθεύ καλύτερα η διαφορϊ μεταξύ των 

δύο πυκνών νεφών και να εντοπιςθεύ η αδυναμύα του ςυςτόματοσ των GoPro που φαύνεται 

να υπϊρχει ςτισ εςοχϋσ και ςτα ανούγματα. Για τισ ανϊγκεσ τησ μελϋτησ παρόχθηςαν δύο 

κατακόρυφεσ και δύο οριζόντιεσ τομϋσ όπωσ φαύνεται και ςτην παρακϊτω εικόνα (Εικόνα 

89). 
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Εικόνα 89: Παραγωγό και ανϊλυςη Σομών 

Αρχικϊ παρόχθη η κατακόρυφη τομό ΑΑ΄, η οπούα κόβει την πρόςοψη του ςπιτιού ςτο 

μεγαλύτερο μϋροσ τησ ςε πϋτρεσ, αλλϊ περνϊει και από δύο εςοχϋσ (Εικόνα 90). 

 

Εικόνα 90: Σομό ΑΑ΄ 

την παραπϊνω απεικόνιςη, εντόσ του γαλϊζιου περιγρϊμματοσ, γύνεται εύκολα αντιληπτό 

η μεγϊλη διαφορϊ που υπϊρχει μεταξύ των δύο τομών ςτα τμόματα των εςοχών του 

τούχου. Η τομό, η οπούα περιγρϊφει με ϋντονεσ καμπύλεσ την γεωμετρύα των ςημεύων ςτο 

χώρο και διαφϋρει από το υπόλοιπο ςύνολο, αναφϋρεται ςτο νϋφοσ που ϋχει ςχηματιςτεύ 

με την Canon EOS 6D. Η καμπύλη αυτό περιγρϊφει με μεγαλύτερη ακρύβεια την γεωμετρύα 

των ςημεύων του νϋφουσ ςε αντύθεςη με εκεύνη του ςυςτόματοσ των GoPro. Εντόσ του 

γαλϊζιου περιγρϊμματοσ, η διαφορϊ μεταξύ των δύο καμπυλών φτϊνει ϋωσ και τα 10cm, 

ενώ ςε όλα τα υπόλοιπα τμόματα η διαφορϊ κυμαύνεται μεταξύ 2cm-3cm, με εξαύρεςη το 



118 
 

τμόμα τησ πρόςοψησ που βρύςκεται χαμηλϊ προσ το ϋδαφοσ και η απόκλιςη των δύο 

νεφών φτϊνει ϋωσ και τα 4cm. 

τη ςυνϋχεια παρόχθη μύα ακόμα κατακόρυφη τομό (Εικόνα 91), η ΒΒ΄, η οπούα κόβει το 

μοντϋλο ςε ϋνα παρϊθυρο τησ πρόςοψησ του δευτϋρου ορόφου, ενώ περνϊει και από το 

κϊτω δεξιϊ τμόμα τησ πρόςοψησ όπου η απόκλιςη μεταξύ των δύο νεφών αποδεύχτηκε 

μεγαλύτερη των 4cm. 

 

Εικόνα 91: Σομό ΒΒ΄ 

Εντόσ του κύτρινου περιγρϊμματοσ παρατηρεύται ϋντονη διαφορϊ μεταξύ τησ γεωμετρύασ 

των ςημεύων των δύο νεφών. Η γραμμό με τισ ϋντονεσ καμπύλεσ ςε αυτό το τμόμα 

περιγρϊφει το νϋφοσ τησ Canon EOS 6D. Η διαφορϊ μεταξύ των δύο νεφών ςτο τμόμα αυτό 

τησ πρόςοψησ φτϊνει ϋωσ και τα 17cm, καθώσ το νϋφοσ τησ Canon EOS 6D περιγρϊφει με 

μεγϊλη ακρύβεια το πϊχοσ του τούχουσ του παραθύρου. Επιπλϋον πιο ϋντονεσ καμπύλεσ 

παρατηρούνται ςτη γραμμό τομόσ, που ςχηματύζεται με την μηχανό DSLR, και ςτο κϊτω 

τμόμα τησ πρόςοψησ. το τμόμα αυτό, που περικλεύεται με κόκκινο περύγραμμα η 

απόκλιςη μεταξύ των δύο τομών φτϊνει ϋωσ και τα 8cm. Η γραμμό τομόσ που ςχηματύζεται 

από το ςύςτημα των GoPro ϋχει πολύ πιο ομαλϋσ καμπύλεσ. 

Επιπλϋον, εξόχθη μια οριζόντια τομό (Εικόνα 92), η ΓΓ΄, η οπούα κόβει την πρόςοψη του 

ςπιτιού ςτον επϊνω όροφο και διϋρχεται από ϋναν ςτύλο που βρύςκεται τοποθετημϋνοσ 

πϊνω ςτο τούχο του ςπιτιού. 

 

Εικόνα 92: Σομό ΓΓ΄ 

Από την παραπϊνω εικόνα διακρύνεται μεγϊλη διαφορϊ μεταξύ των δύο τομών των 

πυκνών νεφών ςημεύων ςτο τμόμα εντόσ του κύτρινου περιγρϊμματοσ, ςτο οπούο 
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βρύςκεται ο ςτύλοσ. ε αυτό το τμόμα η Canon EOS 6D περιγρϊφει με τον καλύτερο δυνατό 

τρόπο την γεωμετρύα των ςημεύων του μοντϋλου, ςε αντύθεςη με το ςύςτημα των GoPro 

που η κλύςη τησ καμπύλησ εύναι ύδια με όλη την υπόλοιπη τομό. Η απόκλιςη μεταξύ των δύο 

τομών ςε αυτό το ςημεύο φτϊνει τα 10cm. τη τομό ΓΓ΄ παρατηρεύται μικρότερη απόκλιςη 

μεταξύ των δύο γραμμών, ςε ςχϋςη με τισ δύο προηγούμενεσ τομϋσ, αλλϊ και πϊλι η 

γεωμετρύα των ςημεύων που προϋρχονται από την DSLR μηχανό δύνει μύα πιο ρεαλιςτικό 

εικόνα από εκεύνη των action camera αλλϊ όχι ςε ςημεύο που να αποθαρρύνει και να 

αποτρϋπει την χρόςη των action camera. 

Σϋλοσ, παρόχθη μύα ακόμα οριζόντια τομό (Εικόνα 93), η ΔΔ΄, αυτό τη φορϊ ςτο κϊτω 

τμόμα τησ πρόςοψησ, ςε ύψοσ όπου κόβει την πόρτα του ςπιτιού.  

 

Εικόνα 93: Σομό ΔΔ΄ 

Η απόκλιςη μεταξύ των δύο τομών ςτο δεξιϊ τμόμα τησ πόρτασ φτϊνει μϋχρι και τα 10cm. 

Σο νϋφοσ που παρόχθη με την μηχανό DSLR περιγρϊφει ϊριςτα τισ ϋντονεσ γωνύεσ που 

ςχηματύζονται ςε αυτό το τμόμα, ςε αντύθεςη με το ςύςτημα των GoPro που ϋχει 

εξομαλύνει τισ γωνύεσ αυτϋσ. το αριςτερό τμόμα από την πόρτα, η απόκλιςη μεταξύ των 

δύο τομών εύναι τησ τϊξησ των 2cm, ςε αντύθεςη με το δεξιϊ τμόμα που η απόκλιςη φτϊνει 

και τα 8cm. Αυτό το ςυμπϋραςμα επιβεβαιώνει και τα αποτελϋςματα που προϋκυψαν από 

την ςύγκριςη των δύο πυκνών νεφών, καθώσ όταν το μοναδικό τμόμα τησ πρόςοψησ όπου 

η απόκλιςη μεταξύ των νεφών ξεπερνούςε τα 6cm και αναφερόταν ςε περιοχό με πϋτρα. 

υνόθωσ η μεγϊλη απόκλιςη, όπωσ προϋκυψε και από τισ ςυγκρύςεισ των τομών, 

εμφανύζεται ςτισ εςοχϋσ, ςτα ανούγματα, ςε αναρριχόμενα φυτϊ και ςτισ πόρτεσ, εκεύ όπου 

το ςύςτημα των action camera εύναι αδύνατο να αναπαραςτόςει με λεπτομϋρεια το 

μοντϋλο. 

υνοψύζοντασ, οι ςυγκρύςεισ μεταξύ: 1) τησ πυκνότητασ των νεφών, 2) των ςημεύων των 

νεφών, 3) των επιφανειών αλλϊ και 4) των τομών που προκύπτουν από τα δύο αυτϊ 

ςυςτόματα, αποδεικνύουν πωσ το νϋφοσ που δημιουργεύται με τη μηχανό DSLR εύναι 
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ορθότερο, ακριβϋςτερο και πυκνότερο. Υυςικϊ οι αποκλύςεισ μεταξύ των δύο ςυςτημϊτων 

εύναι μικρϋσ, κϊτι το οπούο ενθαρρύνει την χρόςη του ςυςτόματοσ που αναπτύχθηκε για 

φωτογραμμετρικούσ ςκοπούσ. Όπωσ περιγρϊφεται και παραπϊνω μεγϊλεσ αποκλύςεισ 

μεταξύ των δύο ςυςτημϊτων εμφανύζονται μόνο ςτα τμόματα όπου υπϊρχουν 

αναρριχόμενα φυτϊ, ανούγματα παραθύρων, μιςόκλειςτεσ πόρτεσ και τρύπεσ ςτουσ 

τούχουσ, όπου το ςύςτημα των GoPro αδυνατεύ να περιγρϊψει με τον ακριβϋςτερο τρόπο 

την γεωμετρύα αυτών των τμημϊτων. 
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Κεφάλαιο 6ο  

6 Έλεγχοσ απαιτούμενου αριθμού και κατανομόσ φωτοςταθερών 

Έχοντασ ωσ ςτόχο την διερεύνηςη για την παραγωγό μοντϋλου με όςο το δυνατόν 

μεγαλύτερη ακρύβεια και εν ςυνεχεύα την παραγωγό ορθοφωτογραφιών υψηλόσ 

γεωμετρικόσ ακρύβειασ, ςκοπεύθηκε και μετρόθηκε μεγϊλο πλόθοσ ςημεύων ςτην περιοχό 

μελϋτησ. Ο χρόνοσ που χρειϊςτηκε για την ύδρυςη τησ όδευςησ και την μϋτρηςη 

φωτοςταθερών από τισ δεκαπϋντε ςτϊςεισ όταν δύο ανθρωποημϋρεσ. Δεδομϋνου ότι η 

εφαρμογό του ςυςτόματοσ για τη ςυλλογό των δεδομϋνων, για δρόμο μόκουσ 350m, 

διόρκηςε περύπου 45 λεπτϊ, τύθεται το ερώτημα αν θα όταν εφικτό να εξαχθούν τα 

παραπϊνω αποτελϋςματα με την ύδια ακρύβεια ςτην περύπτωςη μικρότερου αριθμού 

ςτϊςεων και φωτοςταθερών. Αυτό η διερεύνηςη πραγματοποιόθηκε με την προοπτικό 

εφαρμογόσ του ςυςτόματοσ για μεγαλύτερο μόκοσ δρόμων, ακόμα και μερικών 

χιλιομϋτρων. Σο μεγϊλο πλεονϋκτημα ςε αυτό την περύπτωςη εύναι η ςημαντικό μεύωςη 

του ςυνολικού χρόνου απόκτηςησ των δεδομϋνων ςτο πεδύο, του χρόνου επεξεργαςύασ 

τουσ, καθώσ και του κόςτοσ εργαςύασ. Με αφορμό τα παραπϊνω πραγματοποιόθηκε ςειρϊ 

δοκιμών, κϊνοντασ χρόςη διαφορετικού αριθμού φωτοςταθερών καθώσ και διαφορετικόσ 

κατανομόσ αυτών ςτα διϊφορα τμόματα των προςόψεων του δρόμου. 

Η δοκιμό πραγματοποιόθηκε ςτην Περιοχό 1, όπου ςκοπεύθηκαν και υπολογύςτηκαν οι 

ςυντεταγμϋνεσ 39 ςημεύων για μόκοσ δρόμου 45m. Όλεσ οι δοκιμϋσ και τα αποτελϋςματα 

εξόχθηςαν για την Δυτικό πλευρϊ του δρόμου και αφορούν ςτα εξόσ ςενϊρια: 

1. Σοποθϋτηςη φωτοςταθερών ςτην αρχό του δρόμου 

2. Σοποθϋτηςη φωτοςταθερών ςτην αρχό και ςτο τϋλοσ του δρόμου 

3. Σοποθϋτηςη φωτοςταθερών ςτην Ανατολικό πλευρϊ του δρόμου 

4. Σοποθϋτηςη μικρού αριθμού φωτοςταθερών κατϊ μόκοσ όλου του δρόμου 

5. Σοποθϋτηςη δύο αποςτϊςεων για οριςμό τησ κλύμακασ του μοντϋλου  

Η αβεβαιότητα του μοντϋλου, όπωσ ϋχει προαναφερθεύ, με τη ςκόπευςη 39 

φωτοςταθερών ςημεύων εύναι 0.054m. 
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6.1 Υωτοςταθερϊ ςτην αρχό του δρόμου 

Αρχικϊ, ελϋγχθηκε η αβεβαιότητα του μοντϋλου ςτην περύπτωςη που χρηςιμοποιούνταν 

φωτοςταθερϊ μόνο ςτην αρχό του δρόμου του Πύργου, όπωσ παρουςιϊζονται ςτην 

παρακϊτω εικόνα με κόκκινο χρώμα. Σα φωτοςταθερϊ εύναι τα εξόσ 12: 538, 106, 133, 536, 

535, 537, 533, 63, 154, 532, 1531 και 1530.  

 

Εικόνα 94: Υωτοςταθερϊ ςτην αρχό του δρόμου 

Με χρόςη των 12 παραπϊνω φωτοςταθερών, για την γεωαναφορϊ του ςυςτόματοσ, 

προϋκυψαν οι νϋεσ ςυντεταγμϋνεσ του ςυνολικού αριθμού των φωτοςταθερών τησ 

Περιοχόσ 1. Τπολογύςτηκαν οι διαφορϋσ μεταξύ των αρχικών και τελικών ςυντεταγμϋνων 

των 39 φωτοςταθερών. Σο μϋςο τετραγωνικό ςφϊλμα και η τυπικό απόκλιςη των 

διαφορών για τισ τρεισ διαςτϊςεισ ςτο χώρο προϋκυψαν ωσ εξόσ:             με 

         ,             με          ,             με          . Γύνεται 

αντιληπτό πωσ η μϋςη τιμό ςφϊλματοσ (             ) εύναι ςημαντικϊ μεγϊλη και 

κατϊ ςυνϋπεια αποδεικνύεται ότι η χρόςη φωτοςταθερών μόνο ςτην μύα ϊκρη του 

μοντϋλου δεν αποτελεύ αξιόπιςτη λύςη για την επύτευξη τησ επιθυμητόσ ακρύβειασ. Αυτό 

γύνεται ακόμα πιο εμφανϋσ και μϋςω τησ ςύγκριςησ του αραιού νϋφουσ που προϋκυψε με 

χρόςη φωτοςταθερών ςε ολόκληρο το τμόμα του δρόμου (νϋφοσ αναφορϊσ) με εκεύνο που 
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ϋχει φωτοςταθερϊ μόνο ςτην αρχό. Η μϋςη τιμό τησ απόκλιςησ μεταξύ των δύο νεφών 

εύναι 0.06m, ενώ η τυπικό απόκλιςη εύναι 0.05m. Όπωσ γύνεται φανερό από την επόμενη 

εικόνα, τα ςημεύα με μικρό απόκλιςη των δυο νεφών (ϋωσ 2cm – απεικόνιςη με μπλε 

χρώμα) βρύςκονται ςτο αριςτερό τμόμα τησ πρόςοψησ, ενώ όςο πιο δεξιϊ, και ϊρα ςε 

μεγαλύτερη απόςταςη από το ςημεύο που βρύςκονται τα φωτοςταθερϊ, οι αποκλύςεισ 

αυξϊνουν και λαμβϊνουν τιμϋσ μεγαλύτερεσ των 8cm κατϊ τα τελευταύα 12m του δρόμου 

(απεικόνιςη με κόκκινο χρώμα). 

Η μεγϊλη απόκλιςη που παρουςιϊζει η μϋςη τιμό του ςφϊλματοσ των φωτοςταθερών 

(0.196m) από αυτό του ςφϊλματοσ των νεφών (0.06m) ςχετύζεται με την τερϊςτια 

διαφορϊ ςτο πλόθοσ ςημεύων κατϊ τον υπολογιςμό των δυο μεγεθών. Σο πρώτο μϋγεθοσ 

ϋχει προκύψει από 39 ςημεύα, και κατϊ ςυνϋπεια εύναι πιο ευαύςθητο ςε μεγϊλα νούμερα, 

ενώ το δεύτερο από εκατοντϊδεσ χιλιϊδεσ. Αξύζει να τονιςτεύ τα αντύςτοιχα διαγρϊμματα 

που απεικονύζονται ςτα επόμενα ςενϊρια ϋχουν την ύδια χρωματικό κλύμακα ϋτςι ώςτε να 

διευκολύνεται η ϊμεςη οπτικό ςύγκριςη. 
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Εικόνα 95: Αραιό νϋφοσ με φωτοςταθερϊ μόνο ςτην αρχό (μπλε περιοχό) 

το παρακϊτω ςχόμα (Εικόνα 96) απεικονύζεται το ιςτόγραμμα των ςφαλμϊτων μεταξύ 

των δυο αραιών νεφών, καθώσ και τα βαςικϊ ςτατιςτικϊ τουσ μεγϋθη. Όπωσ φαύνεται, οι 

αποκλύςεισ φτϊνουν μϋχρι και την τιμό των 0.25m, με το ςχόμα τησ κατανομόσ να εύναι 

θετικϊ αςύμμετρο καθώσ υπϊρχει ςημαντικό πλόθοσ ςημεύων που εύναι μεγαλύτερα από 

τη μϋςη τιμό. Όπωσ προκύπτει από το προηγούμενο ςχόμα, που παρουςιϊζει τη χωρικό 

κατανομό των ςφαλμϊτων, τα ςημεύα αυτϊ αφορούν κυρύωσ ςτο ϊκρο του δρόμου που δεν 

ϋχει φωτοςταθερϊ.        
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Εικόνα 96: Κατανομό Gauss 

Σα διανύςματα μεταξύ των αρχικών και των τελικών ςυντεταγμϋνων ςχεδιϊςτηκαν ςτο 

λογιςμικό AutoCAD. Από τισ παρακϊτω εικόνεσ γύνεται αντιληπτό η υψομετρικό και η 

οριζοντιογραφικό μετατόπιςη των φωτοςταθερών. Η αναπαρϊςταςη των διανυςμϊτων 

ϋχει πραγματοποιηθεύ πϊνω ςτην ορθοφωτογραφύα τησ Δυτικόσ πλευρϊσ, ενώ για να εύναι 

διακριτϊ τα διανύςματα, το μόκοσ τουσ αυξόθηκε κατϊ 21 φορϋσ (Εικόνα 97). Η ύδια 

τακτικό ακολουθόθηκε και ςτισ επόμενεσ ενότητεσ. Γύνεται αντιληπτό πωσ όςο πιο δεξιϊ 

ςτην εικόνα, τόςο μεγαλύτερο εύναι και το διϊνυςμα και κατϊ ςυνϋπεια και το ςφϊλμα 

μεταξύ των ςυντεταγμϋνων. Αυτό διαπιςτώθηκε και κατϊ τη ςύγκριςη των δύο νεφών. 

Επιπλϋον, παρατηρεύται μια ςυςτηματικότητα ςτο ςφϊλμα, καθώσ όλα τα διανύςματα 

ϋχουν διεύθυνςη προσ τα πϊνω, γεγονόσ που φανερώνει πωσ οι νϋεσ ςυντεταγμϋνεσ 

προκύπτουν ςε μεγαλύτερο ύψοσ από τισ αρχικϋσ. Σϋλοσ, από τα διανύςματα που 

απεικονύζονται παρακϊτω παρατηρεύται και μύα ςτροφό του μοντϋλου, η οπούα οφεύλεται 

ςτο «ελεύθερο» από φωτοςταθερϊ δεξιό τμόμα του δρόμου. 
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Εικόνα 97: Διανύςματα ςφαλμϊτων κϊνοντασ χρόςη φωτοςταθερών μόνο ςτην αρχό 

Επιπλϋον, από τα διανύςματα που ςχηματύζονται κατϊ τουσ ϊξονεσ Φ, Τ παρατηρεύται πωσ 

η πλευρϊ του δρόμου παρουςιϊζει ςημαντικό μετατόπιςη προσ τα ϋξω (προσ τα Δυτικϊ), 

ενώ τα διανύςματα μεγαλώνουν όςο απομακρύνονται από τα φωτοςταθερϊ που ϋχουν 

λϊβει μϋροσ ςτη γεωαναφορϊ του μοντϋλου. 

 

Εικόνα 98: Διανύςματα ςφαλμϊτων κατϊ τουσ ϊξονεσ Φ, Τ 

6.2 Υωτοςταθερϊ ςτην αρχό και ςτο τϋλοσ του δρόμου 

την ςυνϋχεια ελϋγχθηκε η ακρύβεια του μοντϋλου ςτην περύπτωςη χρηςιμοπούηςησ 

φωτοςταθερών ςτην αρχό αλλϊ και ςτο τϋλοσ του δρόμου. Με αυτό τη δοκιμό ελϋγχεται το 

κατϊ πόςο καλϊ η ςφαιρικό κϊμερα ςυνδϋει τισ δύο πλευρϋσ του δρόμου ςτο ενδιϊμεςο 

τμόμα τησ Περιοχόσ 1, ςτο οπούο δεν θα χρηςιμοποιηθούν φωτοςταθερϊ. Έτςι, για την 

ϋνταξη του μοντϋλου ςτο ςύςτημα αναφορϊσ χρηςιμοποιόθηκαν τα ύδια φωτοςταθερϊ με 

παραπϊνω (τα οπούα βρύςκονται ςτην αρχό του δρόμου) καθώσ και τα φωτοςταθερϊ 583, 

560, 1556, 94, 557 και 1555, τα οπούα βρύςκονται ςτο τϋλοσ του δρόμου. την παρακϊτω 

εικόνα με κόκκινο χρώμα παρουςιϊζονται τα φωτοςταθερϊ που χρηςιμοποιόθηκαν. 
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Εικόνα 99: Υωτοςταθερϊ ςτην αρχό και ςτο τϋλοσ του δρόμου 

Κϊνοντασ χρόςη των παραπϊνω 18 φωτοςταθερών, υπολογύςτηκαν οι νϋεσ ςυντεταγμϋνεσ 

όλων των φωτοςταθερών του μοντϋλου. Σο μϋςο τετραγωνικό ςφϊλμα και η τυπικό 

απόκλιςη των διαφορών για τισ τρεισ διαςτϊςεισ ςτο χώρο προϋκυψαν ωσ εξόσ: 

            με          ,             με          ,             με 

         . Γύνεται αντιληπτό πωσ η μϋςη τιμό του ςυνιςταμϋνου ςφϊλματοσ 

(              ) εύναι ςημαντικϊ μικρότερη από εκεύνη που προϋκυψε με χρόςη 

φωτοςταθερών μόνο ςτο ϋνα ϊκρο. Πϋραν αυτού, η ακρύβεια του μοντϋλου εύναι παρόμοια 

με εκεύνη που προϋκυψε κϊνοντασ χρόςη όλων των φωτοςταθερών και κατϊ ςυνϋπεια η 

χρόςη φωτοςταθερών ςτισ δύο ϊκρεσ του μοντϋλου φαύνεται ότι αποτελεύ μια αξιόπιςτη 

λύςη για την επύτευξη τησ επιθυμητόσ ακρύβειασ. Σο μεγϊλο πλεονϋκτημα τησ παρούςασ 

διϊταξησ εύναι η εξοικονόμηςη χρόνου ςτη ςυλλογό των δεδομϋνων ςτο πεδύο, εφόςον δεν 

χρηςιμοποιόθηκε μεγϊλο μϋροσ των φωτοςταθερών και δεν χρηςιμοποιόθηκε κανϋνα από 

τα ςημεύα που μετρόθηκαν από την ενδιϊμεςη ςτϊςη τησ όδευςησ. Η αποτελεςματικότητα 

τησ παρούςασ διϊταξησ επιβεβαιώνεται και μϋςα από την ςύγκριςη των δύο νεφών. Όπωσ 

φαύνεται ςτην επόμενη εικόνα, η απόκλιςη των δυο νεφών εύναι μικρότερη των 2.5cm 

(μπλε χρώμα) ςε όλο το μόκοσ του δρόμου. 
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Εικόνα 100: Αραιό νϋφοσ με φωτοςταθερϊ ςτην αρχό και ςτο τϋλοσ 

Σο ιςτόγραμμα των ςφαλμϊτων μεταξύ των δυο αραιών νεφών, καθώσ και τα βαςικϊ 

ςτατιςτικϊ τουσ μεγϋθη δύνονται ςτο επόμενο ςχόμα (Εικόνα 101). Όπωσ φαύνεται, η 

μϋςη τιμό των αποκλύςεων εύναι 1.7cm ενώ η τυπικό απόκλιςη 0.6cm. Σο ςχόμα του 

ιςτογρϊμματοσ προςεγγύζει αυτό τησ κανονικόσ κατανομόσ. 
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Εικόνα 101: Κατανομό Gauss 

Σα παραπϊνω αποτελϋςματα εύναι πολύ ενθαρρυντικϊ για την χρόςη τησ ςφαιρικόσ 

κϊμερασ και τον τρόπο που ςυνδϋει αυτό τισ δύο πλευρϋσ του δρόμου. Αυτό μπορεύ να 

δειχθεύ με ποικύλουσ τρόπουσ. τισ παρακϊτω εικόνεσ παρουςιϊζονται οι ςυγκρύςεισ, ςε 

δύο τμόματα ςτη μϋςη τησ περιοχόσ μελϋτησ, οι οπούεσ φανερώνουν την μικρό απόκλιςη 

μεταξύ των δύο πυκνών νεφών και ςυνεπώσ την καθοριςτικό ςυνειςφορϊ τησ ςφαιρικόσ 

κϊμερασ. 
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Εικόνα 102: ύγκριςη πυκνών νεφών 1 

 

Εικόνα 103: Κατανομό Gauss και ςτατιςτικϊ μεγϋθη 
ςύγκριςησ 1 

 

Εικόνα 104: ύγκριςη πυκνών νεφών 2 

 

 

Εικόνα 105: Κατανομό Gauss και ςτατιςτικϊ μεγϋθη 
ςύγκριςησ 2 

τη ςυνϋχεια (Εικόνα 106) απεικονύςτηκαν πϊνω ςτην ορθοφωτογραφύα τησ Δυτικόσ 

όψησ, τα διανύςματα των ςφαλμϊτων των φωτοςταθερών χρηςιμοποιώντασ τον ύδιο 

ςυντελεςτό μεγϋθυνςόσ τουσ. Γύνεται αντιληπτό πωσ τα διανύςματα εύναι πολύ μικρότερα 

από εκεύνα τησ προηγούμενησ δοκιμόσ, ενώ παρατηρεύται ςυςτηματικότητα ςτο ςφϊλμα 

εφόςον η διεύθυνςη όλων των διανυςμϊτων εύναι προσ τα κϊτω. 
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Εικόνα 106: Διανύςματα ςφαλμϊτων κϊνοντασ χρόςη φωτοςταθερών ςτην αρχό και ςτο τϋλοσ 

 

Εικόνα 107: Διανύςματα ςφαλμϊτων κατϊ τουσ ϊξονεσ Φ, Τ 

Η μεγαλύτερη απόκλιςη μεταξύ των ςυντεταγμϋνων υπϊρχει κατϊ τον ϊξονα Ζ, ενώ από τα 

διανύςματα ςφαλμϊτων κατϊ τουσ ϊξονεσ Φ,Τ γύνεται αντιληπτό πωσ η μεγαλύτερη 

απόκλιςη προκύπτει ςτα δύο ςημεύα που βρύςκονται ςτον δεύτερο όροφο και εύναι τησ 

τϊξησ των 4.5cm. ε όλα τα υπόλοιπα φωτοςταθερϊ παρουςιϊζεται απόκλιςη μικρότερη 

του 1.5cm. 

6.3 Υωτοςταθερϊ ςτην Ανατολικό πλευρϊ του δρόμου 

την επόμενη δοκιμό χρηςιμοποιόθηκαν φωτοςταθερϊ μόνο ςτην μύα πλευρϊ του δρόμου 

και ςυγκεκριμϋνα ςτην Ανατολικό για να ελεγχθεύ η ακρύβεια του μοντϋλου και το πόςο 

μεταβϊλλεται το πλϊτοσ μεταξύ των δύο τούχων ςε περύπτωςη που δεν υπϊρχουν ςημεύα 

γνωςτών ςυντεταγμϋνων ςτην Δυτικό όψη. Σα φωτοςταθερϊ που απεικονύζονται με 

κόκκινο χρώμα εύναι αυτϊ που ςυμμετϋχουν ςτη διαδικαςύα. 
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Εικόνα 108: Υωτοςταθερϊ ςτην Ανατολικό πλευρϊ 

Από τη χρόςη φωτοςταθερών μόνο ςτην μύα πλευρϊ του δρόμου προϋκυψαν οι νϋεσ 

ςυντεταγμϋνεσ του ςυνολικού αριθμού των φωτοςταθερών τησ Περιοχόσ 1. Σο μϋςο 

τετραγωνικό ςφϊλμα και η τυπικό απόκλιςη των διαφορών για τισ τρεισ διαςτϊςεισ ςτο 

χώρο προϋκυψαν ωσ εξόσ:             με          ,             με 

         ,             με          . Όπωσ προκύπτει, η μϋςη τιμό του 

ςυνιςταμϋνου ςφϊλματοσ (             ) εύναι ςημαντικϊ μεγαλύτερη από εκεύνη 

που ϋχει το μοντϋλο με ςκόπευςη 39 φωτοςταθερών. υγκεκριμϋνα, ςημαντικϊ 

μεγαλύτερη τιμό του μϋςου τετραγωνικού ςφϊλματοσ εμφανύζεται ςτον ϊξονα Z των 

υψομϋτρων. 

Όπωσ παρατηρεύται, ςτη ςύγκριςη μεταξύ των δύο νεφών, ςτη Δυτικό πλευρϊ του δρόμου, 

κυριαρχεύ το πρϊςινο και το μπλε χρώμα, ενώ διακρύνεται η διαφορϊ των χρωμϊτων ςε 

ςχϋςη με την προηγούμενη ςύγκριςη. Οι τιμϋσ απόκλιςησ ςτα τμόματα που απεικονύζονται 

με πρϊςινο χρώμα κυμαύνονται μεταξύ 0.03-0.06m (Εικόνα 109).  
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Εικόνα 109: Αραιό νϋφοσ με φωτοςταθερϊ ςτην Ανατολικό πλευρϊ 

Σο ιςτόγραμμα των ςφαλμϊτων μεταξύ των δυο αραιών νεφών, καθώσ και τα βαςικϊ 

ςτατιςτικϊ τουσ μεγϋθη δύνονται ςτο επόμενο ςχόμα (Εικόνα 110). Όπωσ φαύνεται, η 

μϋςη τιμό των αποκλύςεων εύναι 0.03cm ενώ η τυπικό απόκλιςη 0.02cm. 
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Εικόνα 110: Κατανομό Gauss 

τη ςυνϋχεια, απεικονύζονται τα διανύςματα των ςφαλμϊτων των φωτοςταθερών που 

υπϊρχουν ςτη Δυτικό πλευρϊ με τον ύδιο ςυντελεςτό μεγϋθυνςησ. 

 

Εικόνα 111: Διανύςματα ςφαλμϊτων με φωτοςταθερϊ ςτην Ανατολικό πλευρϊ 

 

Εικόνα 112: Διανύςματα ςφαλμϊτων κατϊ τουσ ϊξονεσ Φ, Τ 

Από την Εικόνα 111 παρατηρεύται, πωσ τα ςφϊλματα παρουςιϊζουν μια 

ςυςτηματικότητα, καθώσ η διεύθυνςη όλων εύναι προσ τα κϊτω. Σο μϋγεθοσ των 
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διανυςμϊτων εύναι φανερϊ μεγαλύτερο από εκεύνων τησ προηγούμενησ περύπτωςησ, που 

χρηςιμοποιόθηκαν φωτοςταθερϊ ςτην αρχό και ςτο τϋλοσ του μοντϋλου. 

Από τα διανύςματα που απεικονύζουν την μεταβολό του τούχου ωσ προσ τουσ ϊξονεσ Φ,Τ 

εξϊγεται το ςυμπϋραςμα πωσ το μεγαλύτερο ςφϊλμα παρουςιϊζεται ςτα ψηλϊ τμόματα 

τησ πρόςοψησ, τα οπούα απομακρύνονται από την πλευρϊ που ϋχει φωτοςταθερϊ 

(Ανατολικό). Αντύθετα, τα χαμηλϊ τμόματα τησ πρόςοψησ παρουςιϊζουν μια μετατόπιςη 

προσ την Ανατολικό πλευρϊ, η οπούα βϋβαια εύναι πολύ μικρότερη ςε ςύγκριςη με την 

μετατόπιςη ςτα ψηλϊ τμόματα. Αξύζει να αναφερθεύ πωσ τα ςημεύα που βρύςκονται ςε 

ενδιϊμεςο ύψοσ παρουςιϊζουν την μικρότερη απόκλιςη, κϊτι το οπούο φαύνεται και μετϊ 

τη ςύγκριςη των δύο νεφών, όπου ςτο ενδιϊμεςο τμόμα των προςόψεων τα ςημεύα 

απεικονύζονται με μπλε χρώμα. 

Η διαφορϊ ςτο πλϊτοσ του δρόμου παρουςιϊζεται ςτισ παρακϊτω εικόνεσ που 

απεικονύζουν τη μετρημϋνη απόςταςη μεταξύ δύο ςημεύων ςτο επύπεδο του δρόμου. Η 

διαφορϊ που προκύπτει, με τη χρόςη όλων των φωτοςταθερών και με φωτοςταθερϊ μόνο 

ςτην Ανατολικό πλευρϊ, εύναι 0.14m. Η απόςταςη ςτο επύπεδο του δρόμου ςτην 

περύπτωςη τοποθϋτηςησ φωτοςταθερών ςτην Ανατολικό πλευρϊ προκύπτει μικρότερη, 

κϊτι το οπούο αποδεύχθηκε και παραπϊνω. 

 

Εικόνα 113: Πλϊτοσ δρόμου με φωτοςταθερϊ ςε ολόκληρη τη περιοχό μελϋτησ 
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Εικόνα 114: Πλϊτοσ δρόμου με φωτοςταθερϊ μόνο ςτην Ανατολικό πλευρϊ 

6.4 Περιοριςμϋνοσ αριθμόσ φωτοςταθερών ςε ολόκληρο το τμόμα 

Επόμενη δοκιμό για την ακρύβεια του μοντϋλου αφορϊ ςτη χρόςη περιοριςμϋνου αριθμού 

φωτοςταθερών, ανομοιόμορφα κατανεμημϋνων, κατϊ μόκοσ ολόκληρησ τησ περιοχόσ του 

Πύργου. Σο πλόθοσ των φωτοςταθερών που χρηςιμοποιόθηκαν εύναι τα εξόσ 10: 63, 133, 

541, 1531, 1551, 1553, 551, 552, 557 και 1556. Σα φωτοςταθερϊ αυτϊ απεικονύζονται 

παρακϊτω με κόκκινο χρώμα. 

 

 

Εικόνα 115: Περιοριςμϋνοσ αριθμόσ φωτοςταθερών κατϊ μόκοσ του δρόμου 
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Φρηςιμοποιώντασ περιοριςμϋνο αριθμό φωτοςταθερών ςε ολόκληρη την περιοχό μελϋτησ 

προϋκυψαν οι νϋεσ ςυντεταγμϋνεσ του ςυνολικού αριθμού των φωτοςταθερών τησ 

Περιοχόσ 1. Σο μϋςο τετραγωνικό ςφϊλμα και η τυπικό απόκλιςη των διαφορών για τισ 

τρεισ διαςτϊςεισ ςτο χώρο προϋκυψαν ωσ εξόσ:             με          , 

            με          ,             με          . Όπωσ προκύπτει, η 

μϋςη τιμό του ςυνιςταμϋνου ςφϊλματοσ (             ) εύναι πολύ κοντϊ ςτο 

ςφϊλμα που ϋχει το μοντϋλο με τη χρόςη και των 39 φωτοςταθερών, ενώ η μικρό 

απόκλιςη μεταξύ των δύο νεφών φανερώνεται και με τη ςύγκριςη τουσ. Αυτό η δοκιμό 

εύναι πολύ χρόςιμη για μελλοντικό εφαρμογό του ςυςτόματοσ ςε μεγαλύτερη ϋκταςησ 

περιοχϋσ, καθώσ μειώνει ςημαντικϊ τον αριθμό των απαιτούμενων φωτοςταθερών και 

ςυνεπώσ τον απαιτούμενο χρόνο εργαςιών ςτο πεδύο.  

 

Εικόνα 116: Αραιό νϋφοσ με φωτοςταθερϊ κατϊ μόκοσ ολόκληρησ τησ επιφϊνειασ 
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Όπωσ παρατηρεύται ςτο ςτιγμιότυπο από την ςύγκριςη μεταξύ των δύο νεφών το χρώμα 

που κυριαρχεύ εύναι το μπλε (ςφϊλμα μικρότερο από 0.025m), όπωσ και ςτην περύπτωςη 

τησ χρόςησ φωτοςταθερών ςτην αρχό και ςτο τϋλοσ του μοντϋλου. Μόνο ςε ϋνα μικρό 

τμόμα τησ επιφϊνειασ, ςτο αριςτερϊ ϊκρο τησ πρόςοψησ, παρουςιϊζονται ςημεύα που 

τεύνουν προσ το πρϊςινο χρώμα, αλλϊ και ςε αυτόν την περύπτωςη η απόκλιςη μεταξύ των 

νεφών δεν ξεπερνϊει τα 0.03m (Εικόνα 116). Η μϋςη τιμό απόκλιςησ μεταξύ των νεφών 

εύναι 0.02m και η τυπικό απόκλιςη 0.008m. Η τιμό τησ τυπικόσ απόκλιςησ φανερώνει και 

την ομοιογϋνεια του δεύγματοσ.  

 

Εικόνα 117: Κατανομό Gauss 

Παρακϊτω απεικονύζονται τα διανύςματα των ςφαλμϊτων που προϋκυψαν ςε αυτό τη 

δοκιμό. Παρατηρεύται πωσ το μϋγεθοσ των διανυςμϊτων εύναι λύγο μεγαλύτερο από 

εκεύνων που προϋκυψαν από τη ςυμμετοχό φωτοςταθερών ςτην αρχό και ςτο τϋλοσ του 

μοντϋλου. Επιπλϋον, παρατηρεύται και η ςυςτηματικότητα των ςφαλμϊτων, καθώσ ςτα 

ϊκρα τα διανύςματα ϋχουν διεύθυνςη προσ τα πϊνω, ενώ όλα τα υπόλοιπα διανύςματα 

προσ τα κϊτω. 



139 
 

 

Εικόνα 118: Διανύςματα ςφαλμϊτων με φωτοςταθερϊ κατϊ μόκοσ όλου του δρόμου 

 

Εικόνα 119: Διανύςματα ςφαλμϊτων κατϊ τουσ ϊξονεσ Φ, Τ 

Από τα διανύςματα ςφαλμϊτων κατϊ τουσ ϊξονεσ Φ,Τ γύνεται αντιληπτό πωσ δεν 

υπϊρχουν ςημαντικϋσ αποκλύςεισ μεταξύ των ςυντεταγμϋνων. Οι μεγαλύτερεσ αποκλύςεισ 

προκύπτουν ςτα χαμηλότερα και ςτα ψηλότερα τμόματα των προςόψεων (Εικόνα 119). 

6.5 Φρόςη δύο αποςτϊςεων για κλύμακα 

Η τελευταύα δοκιμό περιλαμβϊνει την χρόςη δύο «γνωςτών» αποςτϊςεων, ςτο λογιςμικό 

του Photoscan, ώςτε να οριςθεύ η κλύμακα. Για τισ ανϊγκεσ αυτόσ τησ δοκιμόσ 

χρηςιμοποιόθηκε μύα γνωςτό απόςταςη ςτην Ανατολικό και μύα ςτην Δυτικό πλευρϊ του 

δρόμου. Οι αποςτϊςεισ αυτϋσ υπολογύςτηκαν βϊςει τεςςϊρων μετρημϋνων 

φωτοςταθερών. Σο «γνωςτό μόκοσ» τησ Ανατολικόσ πλευρϊσ εύναι 15.470m, ενώ εκεύνο 

τησ Δυτικόσ εύναι 22.396m. Αυτό ϋγινε με ςκοπό να εξαχθεύ η πληροφορύα τησ ακρύβειασ 

του μοντϋλου ςε περύπτωςη που γύνει χρόςη μόνο δύο αποςτϊςεων. 

Έπειτα από ςειρϊ υπολογιςμών το μϋςο τετραγωνικό ςφϊλμα και η τυπικό απόκλιςη των 

διαφορών για τισ τρεισ διαςτϊςεισ ςτο χώρο προϋκυψαν ωσ εξόσ:             με 

         ,             με          ,             με          . Γύνεται 

αντιληπτό πωσ η μϋςη τιμό του ςυνιςταμϋνου ςφϊλματοσ (             ) εύναι 
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μεγαλύτερη από εκεύνη του μοντϋλου με τη χρόςη και των 39 φωτοςταθερών, ενώ 

μεγαλύτερη τιμό ςφϊλματοσ αλλϊ και τυπικόσ απόκλιςησ εμφανύζεται ςτον ϊξονα των 

υψομϋτρων. 

τη ςυνϋχεια πραγματοποιόθηκε ςύγκριςη μεταξύ των δύο νεφών και τα αποτελϋςματα 

παρουςιϊζονται παρακϊτω. 

 

Εικόνα 120: Αραιό νϋφοσ με χρόςη μπαρών κλύμακασ 

Όπωσ φαύνεται ςτην παραπϊνω απεικόνιςη το χρώμα που υπερτερεύ εύναι το μπλε, ενώ 

ςτισ ϊκρεσ του μοντϋλου κυριαρχεύ το πρϊςινο χρώμα. Η μπϊρα κλύμακασ ςε αυτό την 

πρόςοψη ϋχει τοποθετηθεύ ςτο τμόμα που τα ςημεύα παρουςιϊζονται με μπλε χρώμα, ενώ 

εκτόσ αυτόσ τα ςημεύα ϋχουν πρϊςινο χρώμα. Σο πρϊςινο χρώμα αντιπροςωπεύει 

απόκλιςη εύρουσ 0.03-0.05m, ενώ τα μπλε ςημεύα ϋχουν απόκλιςη μικρότερη των 0.025m, 
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που εύναι και η μϋςη τιμό αβεβαιότητασ των δύο νεφών. Η τυπικό απόκλιςη του δεύγματοσ 

εύναι 0.015m. 

 

Εικόνα 121: Κατανομό Gauss 

Η εφαρμογό του ςυςτόματοσ και η ϋνταξη αυτού ςε ςύςτημα αναφορϊσ χρηςιμοποιώντασ 

μόνο μετρημϋνεσ αποςτϊςεισ δεν αποτελεύ αξιόπιςτη λύςη, καθώσ τα τμόματα που δεν 

ϋχουν μετρημϋνεσ αποςτϊςεισ θα εμφανύζουν ςημαντικϊ μεγαλύτερη αβεβαιότητα από 

αυτϊ που ϋχουν. Γύνεται αντιληπτό πωσ η χρόςη του γεωδαιτικού ςταθμού εύναι 

απαραύτητη, αφού ςτα ψηλότερα τμόματα των προςόψεων δεν θα όταν εφικτό να 

μετρηθούν αποςτϊςεισ. 

τη ςυνϋχεια απεικονύζονται τα διανύςματα ςφαλμϊτων για την Δυτικό πλευρϊ του 

δρόμου. 

 

Εικόνα 122: Διανύςματα ςφαλμϊτων χρηςιμοποιώντασ μετρημϋνεσ αποςτϊςεισ 
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Εικόνα 123: Διανύςματα ςφαλμϊτων κατϊ τουσ ϊξονεσ Φ, Τ 

Η μεγϊλη τυπικό απόκλιςη μεταξύ των δύο νεφών ςτα τμόματα όπου δεν υπϊρχουν 

μετρημϋνα μόκη φαύνεται ςτο αριςτερϊ ϊκρο τησ πρόςοψησ. Σο μϋγεθοσ των διανυςμϊτων 

ςε αυτό το τμόμα εύναι ςημαντικϊ μεγαλύτερο από όλα τα υπόλοιπα. Επιπλϋον, 

αξιοςημεύωτη εύναι η ςυςτηματικότητα που εμφανύζουν τα ςφϊλματα, καθώσ όςα ςημεύα 

εύναι εκτόσ του τμόματοσ που ϋχει τοποθετηθεύ η μπϊρα για την κλύμακα, ϋχουν διϊνυςμα 

με κατεύθυνςη προσ τα πϊνω, ενώ τα διανύςματα των ςημεύων εντόσ αυτόσ ϋχουν 

κατεύθυνςη προσ τα κϊτω. Για την ακριβϋςτερη δημιουργύα του μοντϋλου με την χρόςη 

μόνο μετρημϋνων αποςτϊςεων θα όταν χρόςιμη η μϋτρηςη περιςςότερων αποςτϊςεων. 

Υυςικϊ, ςτα ψηλότερα τμόματα, το ςφϊλμα του μοντϋλου θα εύναι ςημαντικϊ μεγαλύτερο, 

όπωσ φαύνεται και παραπϊνω, για τα ςημεύα που βρύςκονται ςτον δεύτερο όροφο. Γύνεται 

αντιληπτό η ανϊγκη για την μϋτρηςη ςημεύων με γεωδαιτικό ςταθμό ςτο ςύνολο τησ 

επιφϊνειασ ενδιαφϋροντοσ. 

6.6 Γενικϊ ςυμπερϊςματα από τισ δοκιμϋσ 

Η ςυςτηματικότητα που παρατηρεύται ςε όλεσ τισ δοκιμϋσ οφεύλεται ςτην κατανομό των 

φωτοςταθερών, καθώσ η ςυντριπτικό πλειονότητα αυτών βρύςκεται μϋχρι το ύψοσ των 

5m και μόλισ 2 φωτοςταθερϊ βρύςκονται ςε μεγαλύτερο ύψοσ. 

υνοψύζοντασ, διαπιςτώθηκε ότι ικανό λύςη για την επύτευξη τησ επιθυμητόσ ακρύβειασ 

του μοντϋλου αποτελεύ η χρόςη φωτοςταθερών ςτην αρχό και ςτο τϋλοσ τησ περιοχόσ 

μελϋτησ (Ενότητα 6.2). Αυτό η διϊταξη επιτρϋπει την ςημαντικό μεύωςη του χρόνου 

ςυλλογόσ των δεδομϋνων ςτο πεδύο και τον μετϋπειτα χρόνο επεξεργαςύασ, καθώσ 

προκύπτει πωσ μπορεύ να επιτευχθεύ ακρύβεια κοντϊ ςτα 5.5cm, χωρύσ τη χρόςη των 
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ςημεύων που μετρόθηκαν από την ενδιϊμεςη από τισ τρεύσ ςτϊςεισ που ιδρύθηκαν ςτη 

περιοχό του Πύργου.  

ημαντικϊ αποτελϋςματα για τυχόν μελλοντικό εφαρμογό του ςυςτόματοσ προϋκυψαν και 

με την χρόςη λιγότερων φωτοςταθερών ςε ολόκληρη την περιοχό (Ενότητα 6.4). Σα 

αποτελϋςματα που προϋκυψαν εύναι ενθαρρυντικϊ, καθώσ η ακρύβεια του μοντϋλου 

προϋκυψε πολύ κοντϊ ςτην επιθυμητό, αλλϊ υςτερεύ ςε ςύγκριςη με την προηγούμενη 

ςτην χρηςιμοπούηςη φωτοςταθερών και από τισ τρεισ ςτϊςεισ ςτην περιοχό του Πύργου. 

Αυτό ςημαύνει πωσ δεν υπϊρχει ςημαντικό διαφορϊ ςτο χρόνο ςυλλογόσ των δεδομϋνων. 

Παρακϊτω ςυνοψύζονται τα αποτελϋςματα των βαςικών ςτατιςτικών μεγεθών όλων των 

ςεναρύων. το Πύνακασ 8 παρουςιϊζονται τα βαςικϊ ςτατιςτικϊ μεγϋθη μεταξύ των 39 

φωτοςταθερών τησ περιοχόσ του Πύργου, ενώ ςτο Πύνακασ 9 απεικονύζονται τα 

ςτατιςτικϊ μεγϋθη μεταξύ του ςυνολικού αριθμού ςημεύων τησ περιοχόσ μελϋτησ. 

Πύνακασ 8: υγκεντρωτικόσ πύνακασ βαςικών ςτατιςτικών μεγεθών των ςφαλμϊτων μεταξύ των 
39 φωτοςταθερών 

Θϋςη 
ςημεύων 

Αριθμόσ 
ημεύων 

Μϋςη τιμό ςφϊλματοσ (μ) Συπικό απόκλιςη (ς) 

Αρχό του 
δρόμου 

12 

RMSx=0.103m,  
RMSy=0.042m,  RMSz=0.161m 

ςχ=0.072m, ςy=0.038m, 
ςz=0.120m 

RMSxyz=0.196m - 

Αρχό και 
τϋλοσ του 

δρόμου 
18 

RMSx=0.031m, RMSy=0.027m, 
RMSz=0.040m 

ςχ=0.032m, ςy=0.027m, 
ςz=0.037m 

RMSxyz=0.058m - 

Ανατολικό 
πλευρϊ 
δρόμου 

16 

RMSx=0.040m, RMSy=0.027m, 
RMSz=0.062m 

ςχ=0.041m, ςy=0.027m, 
ςz=0.053m 

RMSxyz=0.078m - 

ε ολόκληρο 
το δρόμο 

10 

RMSx=0.034m, RMSy=0.026m, 
RMSz=0.040m 

ςχ=0.033m, ςy=0.026m, 
ςz=0.038m 

RMSxyz=0.059m - 

Φρόςη δύο 
μετρημϋνων 
αποςτϊςεων 

2 
«γνωςτϊ» 

μόκη 

RMSx=0.032m, RMSy=0.035m, 
RMSz=0.052m 

ςχ=0.032m, ςy=0.031m, 
ςz=0.051m 

RMSxyz=0.071m - 
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Πύνακασ 9: υγκεντρωτικόσ πύνακασ βαςικών ςτατιςτικών μεγεθών των ςφαλμϊτων του 
ςυνολικού πλόθουσ ςημεύων τησ Δυτικόσ επιφϊνειασ 

Θϋςη 
ςημεύων 

Αριθμόσ 
ημεύων 

Μϋςη τιμό ςφϊλματοσ (μ) Συπικό απόκλιςη (ς) 

Αρχό του 
δρόμου 

12 0.063m 0.049 

Αρχό και 
τϋλοσ του 

δρόμου 
18 0.017m 0.006 

Ανατολικό 
πλευρϊ 
δρόμου 

16 0.031m 0.021 

ε ολόκληρο 
το δρόμο 

10 0.019m 0.008 

Φρόςη δύο 
μετρημϋνων 
αποςτϊςεων 

2 
«γνωςτϊ» 

μόκη 
0.024m 0.015 
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Κεφάλαιο 7ο  

7 υμπερϊςματα – Προτϊςεισ 

το κεφϊλαιο αυτό ςυγκεντρώνονται τα κύρια ςυμπερϊςματα που προϋκυψαν κατϊ την 

εκπόνηςη τησ παρούςασ εργαςύασ. Επιπλϋον, παρουςιϊζονται προτϊςεισ και 

κατευθυντόριεσ γραμμϋσ ςτισ οπούεσ θα μπορούςε να ςτηριχτεύ η περαιτϋρω μελϋτη και 

εξϋλιξη του ςυςτόματοσ. 

 Τν ζύζηεκα πνπ αλαπηύρζεθε, απνηεινύκελν από δπν action cameras θαη κηα ζθαηξηθή 

κεραλή, είλαη πνιύ θζελόηεξν από έλαλ ζαξσηή laser θαη πνιύ ηαρύηεξν γηα ηελ ζπιινγή 

ησλ δεδνκέλσλ από ηελ εθαξκνγή «παξαδνζηαθώλ» θαη δνθηκαζκέλσλ κεζόδσλ, όπσο κία 

κεραλή DSLR ή έλα ζύζηεκα UAV. Σηελ πεξίπησζε ηεο Καιακσηήο είλαη πνιύ δύζθνιν, 

ηδηαίηεξα ρξνλνβόξν θαη ελ ηέιεη αληηνηθνλνκηθό λα εθαξκνζηνύλ ηα ζπζηήκαηα απηά ιόγσ 

ηνπ ηεξάζηηνπ αξηζκνύ εηθόλσλ πνπ απαηηνύληαη θαη ηεο κνξθνινγίαο ηεο πεξηνρήο (ζηελνί 

δξόκνη θαη ςειά θηήξηα, θαιώδηα ειεθηξηζκνύ θιπ), πνπ εκπνδίδεη ηελ πηήζε UAV θαη 

πεξηνξίδεη θαηά πνιύ ην εύξνο θάιπςεο κε κηα DSLR αθόκα θαη κε ηελ ρξήζε 

ππεξεπξπγώληνπ θαθνύ. 

 Από ηελ εθηελή βηβιηνγξαθηθή επηζθόπεζε απνδείρηεθε πσο ν έιεγρνο ησλ παξακέηξσλ ηεο 

ζθαηξηθήο κεραλήο, όπσο είλαη ε εζηηαθή απόζηαζε θαη νη ζπληειεζηέο ηεο αθηηληθήο θαη 

εθαπηνκεληθήο δηαζηξνθήο ηνπ θαθνύ, είλαη πεξηνξηζκέλνο. Απηό πξνθαιεί πξνβιήκαηα 

ζηνπο πξνζαλαηνιηζκνύο ησλ εηθόλσλ θαη ζηελ ηειηθή αθξίβεηα ησλ νξζνθσηνγξαθηώλ. Τν 

δήηεκα απηό ρξεηάδεηαη πεξεηαίξσ δηεξεύλεζε. 

 Η βαζκνλόκεζε ησλ action cameras, ιόγσ ηεο κεγάιεο δηαζηξνθήο ησλ επξπγώλησλ θαθώλ 

ηνπο, είλαη απαξαίηεηε. Η δηαδηθαζία απηή δελ είλαη εύθνιν λα πξαγκαηνπνηεζεί κε κεγάιε 

αθξίβεηα ζην πεδίν.   

 Η ρξήζε ζθαηξηθώλ εηθόλσλ είλαη απαξαίηεηε, θαζώο εμαζθαιίδεη ηελ ζύλδεζε κεηαμύ ησλ 

δπν πιεπξώλ ηνπ δξόκνπ θαη παξάιιεια κεηώλεη ηνλ αξηζκό ησλ απαηηνύκελσλ 

θσηνζηαζεξώλ. Όπσο απνδείρηεθε, νη ζθαηξηθέο εηθόλεο είλαη απαξαίηεηεο κόλν ζην 

ζρεκαηηζκό ηνπ αξαηνύ λέθνπο ζεκείσλ, ελώ αληίζεηα ε έληνλε γεσκεηξία ηνπο δπζρεξαίλεη 

ην ζρεκαηηζκό ελόο νξζνύ ππθλνύ λέθνπο. Ο θύξηνο ιόγνο γηα απηό είλαη ε ρακειή πνηόηεηα 

εηθόλαο ηεο ζθαηξηθήο θάκεξαο ζε ζπλδπαζκό κε ηνπο ππεξεπξπγώληνπο (180º) θαθνύο. 
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Απηόο ν ζπλδπαζκόο πξνθαιεί πξνβιήκαηα ζηελ πνηόηεηα ηεο δηαδηθαζίαο ζπληαύηηζεο ησλ 

εηθόλσλ. Επίζεο ε ζύλδεζε ησλ δύν εηθόλσλ (fisheye) ζε κία (spherical) πνιιέο θνξέο ράλεη 

ηελ κεηξεηηθή ηεο αθξίβεηα θαζώο ην ινγηζκηθό ζέιεη λα δώζεη γξήγνξα ηελ παξαγόκελε 

εηθόλα. Η αθξίβεηα πηζαλόλ λα ήηαλ κεγαιύηεξε αλ ε ζύλδεζε ησλ δύν εηθόλσλ 

πξαγκαηνπνηνύηαλ ζε θάπνην ινγηζκηθό όπσο ην Matlab. Επηπιένλ, ιόγσ ηεο εμέιημεο ησλ 

ζθαηξηθώλ κεραλώλ ηα ηειεπηαία ρξόληα, νη αιγόξηζκνη ζπληαύηηζεο ησλ εηθόλσλ είλαη 

πηζαλό λα κελ είλαη αθόκα ζε ζέζε λα πξνζαξκνζηνύλ ζηελ επεμεξγαζία ζθαηξηθώλ 

εηθόλσλ. Τν δήηεκα απηό ρξεηάδεηαη πεξεηαίξσ δηεξεύλεζε. 

 Όπσο παξαηεξήζεθε, νη ιείεο επηθάλεηεο θαη νη κνλνηνλίεο ησλ ρξσκάησλ δπζθνιεύνπλ ηνπο 

αιγνξίζκνπο ζπληαύηηζεο ησλ εηθόλσλ. Έηζη ηα ζεκεία ζύλδεζεο πνπ αλαγλσξίδνληαη δελ 

αξθνύλ ώζηε λα ζρεκαηηζηεί έλα νξζό θαη ππθλό λέθνο ζεκείσλ. Σε επηθάλεηεο κε ηα 

παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά, νη θαηάιιειεο ζπλζήθεο θσηηζκνύ ζα κπνξνύζαλ λα δώζνπλ 

πθή ζην αληηθείκελν θαη λα νδεγήζνπλ ζην ζρεκαηηζκό ηνπ επηζπκεηνύ λέθνπο ζεκείσλ. Σε 

δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ε ρξήζε ζαξσηή laser ζα δηεπθόιπλε ηελ ζπιινγή ηνπ λέθνπο.  

 Από ηηο δνθηκέο ζηε πεξηνρή ηεο Πιάθαο, παξαηεξήζεθε πσο δίλνληαο πξνθαζνξηζκέλεο 

ηηκέο γηα ηα ζηνηρεία ηεο βαζκνλόκεζεο ζην ινγηζκηθό ηνπ Photoscan, δελ επηηπγράλεηαη ε 

εμαγσγή ελόο νξζόηεξνπ λέθνπο ζεκείσλ.  

 Από ηελ κειέηε ελαιιαθηηθώλ ζελαξίσλ γηα ηελ βέιηηζηε γεσαλαθνξά ηνπ κνληέινπ, κε 

ζηόρν ηελ κεγηζηνπνίεζε ηεο αθξίβεηαο θαη ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ ρξόλνπ, πξνθύπηεη πσο 

ην παξαπάλσ κπνξεί λα επηηεπρζεί ηθαλνπνηεηηθά κε ρξήζε θσηνζηαζεξώλ κόλν ζηηο άθξεο 

ηνπ κνληέινπ. Απηό απνδείρηεθε γηα κήθνο δξόκνπ πεξίπνπ 40m. Βάζεη ησλ δνθηκώλ ηνπ 

ζπζηήκαηνο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί θαη ηεο αμηνιόγεζεο ηνπ, ε ρξήζε θσηνζηαζεξώλ 

κόλν ζηηο άθξεο ηνπ κνληέινπ ζα παξείρε ηελ επηζπκεηή αθξίβεηα γηα κήθνο δξόκνπ 10-20m 

κεγαιύηεξν από εθείλν ηεο Πεξηνρήο 1 (40m). Γηα κεγαιύηεξν κήθνο δξόκνπ, όπσο εθείλν 

ηεο Πεξηνρήο 2 (105m), ην δήηεκα απηό ρξεηάδεηαη πεξεηαίξσ δηεξεύλεζε.   

 Τν ζύζηεκα πνπ αλαπηύρζεθε θαη κειεηήζεθε ζηελ παξνύζα εξγαζία είλαη ηθαλό λα 

παξαγάγεη νξζνθσηνγξαθίεο αθξίβεηαο 0.05m (θιίκαθα 1/200). Οη νξζνθσηνγξαθίεο 

παξήρζεζαλ κε εδαθνςεθίδα 4mm, θαζώο ππήξρε ε δπλαηόηεηα γηα ηελ απνηύπσζε απηνύ 

ηνπ κεγέζνπο ιεπηνκέξεηαο, βάζεη θαη ηεο θιίκαθαο θσηνγξάθεζεο. Η αθξίβεηα ηνπ 

ζπζηήκαηνο ζα κπνξνύζε λα απμεζεί αλ ρξεζηκνπνηνύληαλ θαιύηεξεο θσηνγξαθηθέο 

κεραλέο, όπσο ε Canon EOS 6D, εηδηθέο γηα θσηνγξακκεηξηθνύο ζθνπνύο. Επίζεο, ζηνλ 
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ζρεκαηηζκό ηξηζδηάζηαηνπ κνληέινπ κεγαιύηεξεο αθξίβεηαο, ζα ζπλεηζέθεξε ε θαιύηεξε 

θαηαλνκή ησλ θσηνζηαζεξώλ, θαζώο απνδείρηεθε πσο είλαη απαξαίηεηε ε ρξήζε απηώλ ζε 

νιόθιεξε ηελ επηθάλεηα ηνπ κνληέινπ θαη θαζνξηζηηθή ζηηο άθξεο απηνύ. 

 Γηα ηελ απνηύπσζε ησλ ηκεκάησλ πνπ μεπεξλνύλ ηα 9.0m ύςνο, ζα κπνξνύζε λα 

ρξεζηκνπνηεζεί θαη κία ηξίηε action camera. Έρνληαο έλαλ κεγαιύηεξν ζηπιαηό, πνπ θηάλεη 

ηα 7.0m ύςνο, ε λέα action camera ζα ηνπνζεηνύηαλ ζηα 6.5m.  

 Με ζθνπό ηελ εμέιημε ηεο απηνλνκίαο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηελ επηηάρπλζε ηεο δηαδηθαζίαο 

εθαξκνγήο ηνπ ζα κπνξνύζε λα ζπκπεξηιάβεη ζπζηήκαηα GNSS (Global Navigation Satellite 

System). Τν ζύζηεκα πνπ αλαπηύρζεθε ζηελ παξνύζα δηπισκαηηθή εξγαζία είλαη ηθαλό λα 

ζπιιέμεη δεδνκέλα γηα κήθνο δξόκνπ 350m ζε 45 ιεπηά, ελώ ην ζπλνιηθό κήθνο ησλ δξόκσλ 

ηνπ νηθηζκνύ ηεο Καιακσηήο είλαη πεξίπνπ 3.0km. Αλ ζπλππνινγηζηνύλ νη δπζθνιίεο ηεο 

εθαξκνγήο ηνπ ζπζηήκαηνο (εκπόδηα, ζπλζήθεο θσηηζκνύ), ν ρξόλνο πνπ ρξεηάδεηαη γηα ηελ 

ζπιινγή δεδνκέλσλ νιόθιεξνπ ηνπ ρσξηνύ είλαη 7-8 αλζξσπνεκέξεο. 
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