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Περίληψη 

 

ηφρνο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ήηαλ ε αλάπηπμε εθαξκνγήο, ε νπνία 

εληνπίδεη θηήξηα ζε ππθλφ αζηηθφ πεξηβάιινλ. Ζ πεξηνρή κειέηεο 

πεξηιάκβαλε ην επξχηεξν θέληξν ηεο Αζήλαο, απφ ηελ πεξηνρή ηνπ 

Κεξακεηθνχ έσο ηε ιεσθφξν Αιεμάλδξαο. Σα δεδνκέλα πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ  νθηψ αεξνθσηνγξαθίεο απφ δχν ισξίδεο πηήζεο, 

παγρξσκαηηθήο θάκεξαο. Με ρξήζε ηνπ αιγνξίζκνπ ππθλήο ζπληαχηηζεο 

Semi global algorithm θαη ηεο δηαδηθαζίαο Structure from Motion 

δεκηνπξγήζεθαλ δχν ζηεξενκνληέια ηεο πεξηνρήο κειέηεο, ζηα ινγηζκηθά 

Erdass Imagine θαη Argisoft Photoscan αληίζηνηρα. 

Καηφπηλ αμηνιφγεζεο ησλ παξαγφκελσλ κνληέισλ, επηιέρζεθε ην κνληέιν 

ηνπ εκηθαζνιηθνχ αιγνξίζκνπ (SGM) γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ νηθνδνκεκάησλ. 

ηε ζπλέρεηα ηεο εξγαζίαο αλαπηχρζεθε αιγφξηζκνο ζε πεξηβάιινλ matlab, 

κε εθαξκνγή ηνπ νπνίνπ ηα  επηκέξνπο λέθε απφ ηα ζηεξενδεχγε 

δηνξζψζεθαλ θαη ζπλελψζεθαλ γηα ην ζχλνιν ηεο πεξηνρήο κειέηεο. ην 

δεχηεξν ζηάδην ηνπ αιγνξίζκνπ, δεκηνπξγήζεθε γηα ηελ πεξηνρή έλα κνληέιν 

εδάθνπο, θαη έπεηηα απνκνλψζεθαλ ηα ζπγθξνηήκαηα ησλ θηεξίσλ κε ρξήζε 

ηειεπηζθνπηθψλ κεζφδσλ. 

Δληφο ησλ ζπγθξνηεκάησλ ησλ θηεξίσλ εληνπίζηεθαλ κεκνλσκέλα ηα θηήξηα, 

επίζεο κε εθαξκνγή αιγνξίζκνπ ν νπνίνο αλαπηχρζεθε ζε πεξηβάιινλ 

matlab. Γηα ηα θηήξηα θαηαγξάθεθε ζε GIS ην πνιχγσλν ηεο θάηνςεο ηνπο θαη 

ν αξηζκφο ησλ νξφθσλ ηνπο. ην ηξίην ζηάδην ηεο επεμεξγαζίαο, ηα 

πεξηγξάκκαηα εηζήρζεζαλ ζε πεξηβάιινλ πζηεκάησλ Γεσγξαθηθψλ 

Πιεξνθνξηψλ γηα ηελ ηειηθή ηνπο επεμεξγαζία. Σα απνηειέζκαηα 

αμηνινγήζεθαλ κε βάζε ηα πεξηγξάκκαηα ησλ θηεξίσλ ηεο Αζήλαο ησλ 

ραξηψλ openstreetmap.org, νξηζκέλα απφ ηα νπνία  ελεκεξψζεθαλ θαη σο 

πξνο ηελ ηξίηε ηνπο δηάζηαζε. 
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Abstract 

 
 

The diploma thesis aims in developing an application that detects 

buildings in densely populated areas. The study area included the 

wider center of the city of Athens, starting from Keramikos area to 

Alexandras Avenue. The data used was eight aerial images of two 

flight strips, taken from a panchromatic camera. Two stereo models of 

the area were created, using the Semi global Algorithm (SGM) and the 

Structure from Motion process. 

After evaluating both models, the Semi global Algorithm’s model was 

chosen as more accurate and, therefore, preferable to detect the 

buildings in.  Afterwards, an algorithm was developed using Matlab, 

with the application of which all partial clouds (from stereo pairs) were 

corrected and merged into one. In the second stage of the algorithm, a 

DTM was created for the study area, and, following, all complexes of 

the buildings were isolated, using remote-sensing methods. 

Within the complexes, each building was individually detected also by 

applying an algorithm developed in Matlab.  

For each building, a polygon describing their floor plan was recorded in 

GIS. In addition, the polygon had information about the number of level 

each building consists of.  During the third part of the algorithm, all 

polygons were processed into Geographical Information Systems, in 

order to correct their geometry and discard outliers. The results were 

evaluated by comparing the results to the polygons available on 

openstreetmap.org. Finally, some of the polygons in 

openstreetmap.org were updated on their third dimension, since this 

information was not available online. 
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Πρόλογοσ 
ην πιαίζην ηνπ πξνπηπρηαθνχ θχθινπ ζπνπδψλ ε επαθή κνπ κε ην 

αληηθείκελν ηεο Φσηνγξακκεηξίαο μεθίλεζε κε ην κάζεκα Φσηνγξακκεηξία Η, 

θαη αθνινχζσο κε ηα καζήκαηα Φσηνγξακκεηξίαο ΗΗ θαη ΗΗΗ. Ζ παξαθνινχζεζε 

καζεκάησλ φπσο ηα ηνηρεία Δπεμεξγαζίαο εκάησλ θαη ην Μάζεκα- Θέκα 

Δθαξκνγέο Γηαζπλδεδεκέλσλ Φεθηαθψλ πζηεκάησλ απνηέιεζαλ ην 

έλαπζκα ελαζρφιεζεο κνπ κε ηνλ ηνκέα ηεο φξαζεο ππνινγηζηψλ.  

Σν ζέκα ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο δίλεη ηε δπλαηφηεηα 

εκβάζπλζεο ζηα δεδνκέλα ηξηψλ δηαζηάζεσλ. Ζ εθαξκνγή ππθλήο 

ζπληαχηηζεο θαη ζηε ζπλέρεηα ε αλάπηπμε ηνπ αιγνξίζκνπ εληνπηζκνχ 

απνηέιεζε κία ζεκαληηθή επθαηξία ελαζρφιεζεο κνπ κε κεζφδνπο πνπ 

άπηνληαη ηνπ αληηθεηκέλνπ. 

Ο εληνπηζκφο θηεξίσλ απνηέιεζε έλα ηδηαίηεξα ελδηαθέξνλ πξφβιεκα, κε 

πνιχπιεπξεο δηαζηάζεηο θαη επηινγέο επίιπζεο. Σα απνηειέζκαηα ηεο 

δηαδηθαζίαο είλαη ρξήζηκα ζε πιήζνο εθαξκνγψλ πνπ αθνξνχλ ζην 

αληηθείκελν ηνπ Αγξνλφκνπ Σνπνγξάθνπ Μεραληθνχ θαη άιισλ εηδηθνηήησλ.  
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1. Εηζαγσγή 

 

1.1  Κεληξηθή πξνβνιή θαη νκνγελείο ζπληεηαγκέλεο 

 

ηελ θεληξηθή πξνβνιή ην επίπεδν απνηχπσζεο κπνξεί λα είλαη νπνηνδήπνηε 

απφ ηα παξάιιεια επίπεδα πνπ ηέκλνπλ ηε δέζκε, ρσξίο λα δηαηαξάζζεηαη 

ην γεσκεηξηθφ ππφβαζξν ηεο πξνβνιήο, κε κφλε κεηαβνιή απηή ζηελ θιίκαθα 

απνηχπσζεο.  

ε κνξθή πηλάθσλ, αληηζηνηρνχλ ηξεηο ζπληεηαγκέλεο γηα θάζε ζεκείν ζην 

επίπεδν, κε ηα δηζδηάζηαηα ζεκεία λα εθθξάδνληαη ζηνλ πξνβνιηθφ ρψξν σο : 

  =*
 
 
 
+ 

(Εμίζωζε 1) 

ηέηνην ψζηε γηα θάζε ζεηηθφ αξηζκφ m   

  ’=*
  
  
 

+ λα είλαη    =     

(Εμίζωζε 2) 

Σν m απνηειεί ην ζπληειεζηή θιίκαθαο, αλαιφγσο κε ην επίπεδν πξνβνιήο 

πνπ επηιέγεηαη. Ζ εμίζσζε πεξηγξάθεη ηελ αθηίλα πξνβνιήο, ην ζχλνιν 

δειαδή ησλ ζεκείσλ πνπ έρνπλ θνηλή πξνβνιή ην Απ γηα δεδνκέλε θεληξηθή 

πξνβνιή. Δλαιιαθηηθά, ε αθηίλα i πεξηγξάθεηαη απφ ηελ εμίζσζε επζείαο 

              ή  [     ] *
 
 
 
+= 0. 

(Εμίζωζε 3) 

Θέηνληαο ηελ επζεία [     ] =   , φηαλ ην γηλφκελν  

          

(Εμίζωζε 4) 

ή 

    
    

(Εμίζωζε 5) 
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ην ζεκείν Απ αλήθεη ζηελ επζεία. (Καιεζπεξάθεο, 2010) 

Όπσο πξνθχπηεη απφ ηνλ νξηζκφ ηεο εηθφλαο ηνπ Α, φια ηα ζεκεία ηεο 

αθηίλαο ΟΑ έρνπλ πξννπηηθή εηθφλα ην ζεκείν Απ, ζπλεπψο ε θεληξηθή 

πξνβνιή είλαη κε αληηζηξέςηκε δηαδηθαζία, δειαδή κφλν απφ ηελ πξνβνιή Απ 

δελ κπνξεί λα ππνινγηζζεί ε ζέζε ηνπ Α ζηνλ ρψξν. Πξνθεηκέλνπ λα 

ππνινγηζζεί ε ζέζε ηνπ Α ζηνλ ρψξν απαηηνχληαη δχν επζείεο πξνβνιήο ηνπ 

ίδηνπ ζεκείνπ, ε ηνκή ησλ νπνίσλ νξίδεη ηε ζέζε ηνπ Α (ΥΑ, ΤΑ, ΕΑ) . 

Αληίζηνηρα κε ηα πξνεγνχκελα, νη επζείεο επί ηνπ επηπέδνπ πξνβνιήο 

αληηζηνηρνχλ ζε επίπεδα ζηνλ ρψξν θ.ν.θ.  

Μία αθφκε ραξαθηεξηζηηθή θαη ρξήζηκε ηδηφηεηα ηεο θεληξηθήο πξνβνιήο είλαη 

ηα ζεκεία θπγήο. Γηα θάζε ζχλνιν παξάιιεισλ επζεηψλ ζην ρψξν, ε 

παξάιιειε εθείλε πνπ δηέξρεηαη απφ ην Ο (θέληξν πξνβνιήο) ηέκλεη ην 

επίπεδν πξνβνιήο ζην ζεκείν Φ. Σν ζεκείν Φ είλαη ην ζεκείν θπγήο γηα ηε 

ζπγθεθξηκέλε δηεχζπλζε, φιεο δειαδή νη εηθφλεο ησλ επζεηψλ ηνπ ρψξνπ πνπ 

είλαη παξάιιειεο ζε απηή ηε δηεχζπλζε ηέκλνληαη ζην Φ (εηθφλα 1). Ζ 

πξνβνιή ηνπ Ο, Ο’ ζην επίπεδν πξνβνιήο νλνκάδεηαη πξσηεχνλ ζεκείν 

θπγήο (ή πξσηεχνλ ζεκείν), θαη απφ απηφ δηέξρνληαη φιεο νη επζείεο πνπ είλαη 

παξάιιειεο ζηνλ άμνλα πξνβνιήο, ηελ επζεία δειαδή πνπ νξίδεηαη απφ ηα 

ΟΟ’. Αληίζηνηρα, νη επζείεο πνπ είλαη παξάιιειεο ζην επίπεδν πξνβνιήο 

έρνπλ ζεκείν θπγήο ην άπεηξν.  

 
Δηθόλα 1: Σεκεία θπγήο ζηελ εηθόλα- παξάιιειεο επζείεο ηνπ ρώξνπ ζπγθιίλνπλ ζε 
έλα ζεκείν ζηελ πξννπηηθή πξνβνιή (πεγή: Δηξήλε Δθεζίνπ et al, 1999) 
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Σν κνληέιν ηεο θεληξηθήο πξνβνιήο είλαη απηφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ 

θσηνγξακκεηξία, θαζψο ε θσηνγξαθηθή ιήςε απνηειεί κία πξνζέγγηζε 

πξννπηηθήο απεηθφληζεο. Σν θέληξν ηνπ θαθνχ αληηζηνηρεί ζην θέληξν 

πξνβνιήο Ο, ν άμνλαο ιήςεο ηεο κεραλήο είλαη επί ηεο επζείαο ΟΟ’, ην 

ζχλνιν ησλ νπηηθψλ αθηίλσλ είλαη νη επζείεο πνπ ελψλνπλ ηα ζεκεία ηνπ 

ρψξνπ κε ηηο εηθφλεο ηνπο ζην επίπεδν πξνβνιήο, δειαδή ηε θσηνγξαθία  

ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ιφγσ κίαο ζεηξάο ζθαικάησλ πνπ ππεηζέξρνληαη ζηηο 

δηαδηθαζίεο, φπσο ζθάικαηα ηνπ θαθνχ, ν νπνίνο δελ είλαη ηέιεην 

παξαβνινεηδέο, θαηλνκέλσλ δηάζιαζεο ηεο αηκφζθαηξαο θ.α. νη νπηηθέο 

αθηίλεο δελ είλαη επζείεο, αιιά θακπχιεο ή ηεζιαζκέλεο θαη απαηηνχληαη 

δηνξζψζεηο θαη αλαγσγέο πξνθεηκέλνπ λα απνθαηαζηαζεί ην κνληέιν ηεο 

θεληξηθήο πξνβνιήο θαηά ηε θσηνγξαθηθή ιήςε.  Ζ απνθαηάζηαζε ηνπ 

κνληέινπ ηεο θεληξηθήο πξνβνιήο ζηε θσηνγξακκεηξία νλνκάδεηαη 

εζσηεξηθφο πξνζαλαηνιηζκφο, θαη ν ππνινγηζκφο ησλ παξακέηξσλ πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ απνθαηάζηαζε βαζκνλφκεζε ηεο κεραλήο. Οη 

παξάκεηξνη απηέο είλαη: 

 ε απφθιηζε ηνπ πξσηεχνληνο ζεκείνπ απφ ηελ νξζή ηνπ ζέζε, ε 

νπνία δίλεηαη ζε ζπληεηαγκέλεο x,y επί ηνπ επηπέδνπ πξνβνιήο (x0,y0) 

 Ζ ζηαζεξά c ηεο κεραλήο, ε νπνία εθθξάδεη ηε καζεκαηηθά 

δηνξζσκέλε απφζηαζε ηνπ θέληξν πξνβνιήο απφ ην επίπεδν 

πξνβνιήο 

 ην πνιπψλπκν ηεο αθηηληθήο δηαζηξνθήο, ην νπνίν απνηππψλεη ηελ 

παξακφξθσζε ησλ αθηίλσλ εληφο ηεο κεραλήο, ην νπνίν πεξηέρεη 

πεξηηηέο δπλάκεηο ηεο απφζηαζεο ηνπ ζεκείνπ απφ ην πξσηεχνλ 

ζεκείν 

                       

(Εμίζωζε 6) 

πρλά ππνινγίδεηαη θαη ε αζχκκεηξε θαη εγθάξζηα (ζπλνιηθά έθθεληξε) 

αθηηληθή δηαζηξνθή γηα εθαξκνγέο κεγάιεο αθξίβεηαο. 

 καζεκαηηθφ κνληέιν πνπ πξνζεγγίδεη ηε δηάζιαζε ησλ νπηηθψλ 

αθηίλσλ εληφο ηεο αηκφζθαηξαο 

 αθηληθφο κεηαζρεκαηηζκφο πνπ δηνξζψλεη απφ παξακνξθψζεηο ηνπ θηικ 

ζε πεξίπησζε αλαινγηθψλ εηθφλσλ θαη θαζεηφηεηα-δηάζηαζε ηνπ 

εηθνλνζηνηρείνπ ζε πεξίπησζε ςεθηαθψλ.  

πλεζέζηεξα, ρξεζηκνπνηνχληαη νη ηξεηο πξψηεο παξάκεηξνη, αιιά γηα 

απνηππψζεηο κεγάιεο αθξίβεηαο απαηηείηαη ν ππνινγηζκφο φισλ. χκθσλα κε 

φια ηα παξαπάλσ νξίδεηαη ν πίλαθαο ηεο κεραλήο (intrinsic matrix) ν νπνίνο 

πεξηιακβάλεη ηα παξαπάλσ ζηνηρεία θαη νξίδεη ην βέιηηζην κνληέιν θεληξηθήο 

πξνβνιήο: 
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Κ=(
      
     
   

) 

(Εμίζωζε 7) 

(Simek, 2013) 

Με ρξήζε απηνχ νινθιεξψλεηαη ε δηαδηθαζία ηνπ εζσηεξηθνχ 

πξνζαλαηνιηζκνχ, επαλαυπνινγίδνληαη, δειαδή,  νη ζπληεηαγκέλεο (x,y) ησλ 

ζεκείσλ ηεο εηθφλαο, θαη ηνπνζεηνχληαη ζηε ζέζε πνπ ζα είραλ εάλ ηδαληθά ε 

θσηνγξαθία ήηαλ κία θεληξηθή πξνβνιή φπσο απηή αλαιχζεθε παξαπάλσ. Ζ 

βαζκνλφκεζε κπνξεί λα έρεη γίλεη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ηεο κεραλήο, αιιά 

θαη απφ ην ρξήζηε, νπφηε νλνκάδεηαη απηνβαζκνλφκεζε.  

 

1.2  Γεσκεηξία ζηεξενδεύγνπο 

Πξνθεηκέλνπ λα ππνινγηζζνχλ νη ζπληεηαγκέλεο ελφο ζεκείνπ ζηνλ επθιείδεην 

ρψξν απαηηνχληαη ηνπιάρηζηνλ δχν επζείεο πνπ δηέξρνληαη απφ ην ίδην ζεκείν 

ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, απφ δχν δηαθνξεηηθέο θεληξηθέο πξνβνιέο, ε ηνκή ησλ 

νπνίσλ δίλεη ηε ζέζε ηνπ ζεκείνπ.  

Ζ ηξίηε δηάζηαζε δηαηεξείηαη θαηά ηελ θεληξηθή πξνβνιή θαη ελππάξρεη ζηελ 

απνηχπσζε κέζσ ηεο εθηξνπήο ιφγσ αλαγιχθνπ, ζε αληίζεζε κε ηελ νξζή 

πξνβνιή, φπνπ ηα ζρήκαηα ησλ αληηθεηκέλσλ δελ αιινηψλνληαη, αιιά ράλεηαη 

ε δηάζηαζε ηνπ χςνπο. O θιάδνο ηεο θσηνγξακκεηξίαο αζρνιείηαη κε ηελ 

εμαγσγή ηεο ηξηζδηάζηαηεο πιεξνθνξίαο απφ εηθφλεο, κε αληηζηξνθή ηεο 

δηαδηθαζίαο ηεο θεληξηθήο πξνβνιήο θαη ππνινγηζκνχ ησλ ζέζεσλ ησλ 

ζεκείσλ ζην ρψξν. Γηα ηελ επίηεπμε απηνχ ην ζθνπνχ, νη ππνινγηζκνί 

γίλνληαη κε ρξήζε δχν ή πεξηζζφηεξσλ εηθφλσλ, δειαδή δχν ε πεξηζζφηεξσλ 

θεληξηθψλ πξνβνιψλ, νη νπνίεο έρνπλ επηθάιπςε. Οη δχν απηέο εηθφλεο 

νλνκάδνληαη ζηεξενδεχγνο.  

Καηά ηε ιήςε ελφο ζηεξενδεχγνπο εηθφλσλ νξίδεηαη ε βάζε ιήςεο ηνπο, ε 

νπνία είλαη ε επζεία πνπ ελψλεη ζηνλ ηξηζδηάζηαην ρψξν ηα θέληξα ιήςεο ησλ 

εηθφλσλ. Ζ πξνέθηαζε ηνπ επζπγξάκκνπ ηκήκαηνο ηεο βάζεο ιήςεο ηέκλεη ηα 

επίπεδα ησλ εηθφλσλ ζηνπο πφινπο. Οη πφινη ησλ εηθφλσλ αλαιφγσο κε ηε 

γεσκεηξία ηεο ιήςεο κπνξεί λα είλαη κέζα ζηα πιαίζηα ηεο εηθφλαο, γηα 

πεξηπηψζεηο κεγάισλ θιίζεσλ, εθηφο ησλ εηθφλσλ γηα κηθξφηεξεο θιίζεηο θαη 

ζην άπεηξν γηα απζηεξά θαηαθφξπθεο ιήςεηο. Οη επζείεο ησλ δχν θεληξηθψλ 

πξνβνιψλ πνπ απεηθνλίδνπλ ην ίδην ζεκείν ηεο πξαγκαηηθφηεηαο ζηα δχν 

επίπεδα απεηθφληζεο νλνκάδνληαη νκφινγεο αθηίλεο (εηθφλα 2). 
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Δηθόλα 2: Βάζε ιήςεο, νκόινγεο αθηίλεο θαη πόινη εηθόλσλ (πεγή: Hartley and 
Zisserman, 2000) 

 

Πξνθεηκέλνπ λα ππνινγηζηεί ή ζέζε ελφο ζεκείνπ ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, 

απαηηείηαη ε βάζε ιήςεο θαη νη δχν νκφινγεο αθηίλεο λα βξίζθνληαη ζην ίδην 

επίπεδν. Μαζεκαηηθά, ην κεηθηφ γηλφκελν ησλ 3 απηψλ δηαλπζκάησλ ζα 

πξέπεη λα είλαη 0: 

    ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗           ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗    

(Εμίζωζε 8) 

Σν επίπεδν πνπ ζρεκαηίδεηαη απφ ηε ζπλζήθε ζπλεπηπεδφηεηαο νλνκάδεηαη 

επηπνιηθφ επίπεδν θαη ηέκλεη ηηο εηθφλεο ζηηο επηπνιηθέο επζείεο. Όιεο νη 

επηπνιηθέο επζείεο κηαο εηθφλαο ηέκλνληαη ζηνπο πφινπο, φπσο απηνί 

νξίζηεθαλ πξνεγνπκέλσο. εκαληηθφ γεσκεηξηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ 

επηπνιηθψλ επζεηψλ είλαη φηη εμ νξηζκνχ ησλ, ην νκφινγν ελφο ζεκείνπ ηεο 

πξψηεο εηθφλαο ζηε δεχηεξε εηθφλα θείηαη επί ηεο επηπνιηθήο επζείαο. Όηαλ 

γίλεηαη αλαδήηεζε νκνινγηψλ, ην επίπεδν αλαδήηεζεο πεξηνξίδεηαη απφ 

νιφθιεξε ηελ εηθφλα ζε κία κφλν επζεία (ε νπνία αλαδήηεζε ζηε πξάμε ιφγσ 

ζθαικάησλ γίλεηαη ζηελ επηπνιηθή επζεία αιιά θαη ζε έλα δηάζηεκα 

εηθνλνζηνηρείσλ πάλσ θαη θάησ απφ απηήλ).  

Ζ ζέζε κίαο εηθφλαο ζην ρψξν νξίδεηαη απφ ηε ζέζε ηνπ θέληξνπ πξνβνιήο 

ζην ζχζηεκα ηνπ ρψξνπ (Υν, Τν, Εν) θαη ηνλ πίλαθα ζηξνθήο ηνπ επηπέδνπ 
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απνηχπσζεο R. Ο πίλαθαο ζηξνθήο απνηειείηαη απφ ηηο ζηξνθέο γχξσ απφ 

ηνπο ηξεηο βαζηθνχο άμνλεο Υ,Τ,Ε νη νπνίεο ζπκβνιίδνληαη σ,θ,θ αληίζηνηρα. 

πγθεθξηκέλα, ν πίλαθαο ζηξνθήο κίαο εηθφλαο είλαη: 

 

  [
                                                                       
                                                                     
                                                                                                               

] 

(Εμίζωζε 9) 
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2. Φσηνγξακκεηξηθέο ηερληθέο 
 

2.1 Υπνινγηζκόο επηπνιηθνύ πίλαθα f θαη δεζκεπκέλνπ 

επηπνιηθνύ πίλαθα e 

 

Οη γεσκεηξηθνί κεηαζρεκαηηζκνί ζην επίπεδν είλαη ζπλαξηήζεηο πνπ 

αληηζηνηρίδνπλ ακθηκνλνζήκαληα ζεκεία ελφο επηπέδνπ Α ζε ζεκεία ελφο 

άιινπ επηπέδνπ Β. Μπνξνχλ δε λα γεληθεπζνχλ θαη ζε πεξηζζφηεξεο απφ 2 

δηαζηάζεηο. Έλαο ηέηνηνο κεηαζρεκαηηζκφο, ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο γηα ηε 

θσηνγξακκεηξία, είλαη ν πξνβνιηθφο κεηαζρεκαηηζκφο. Πξνβνιηθφο 

κεηαζρεκαηηζκφο ή νκνγξαθία είλαη ν κεηαζρεκαηηζκφο κεηαμχ δχν 

επηπέδσλ, ηα νπνία ζπλδένληαη κε κία ή πεξηζζφηεξεο θεληξηθέο πξνβνιέο 

(εηθφλα 3). 

 

 
Δηθόλα 3: Οκνγξαθία  (πεγή: Hartley and Zisserman, 2000) 

 

 ηνλ πξνβνιηθφ κεηαζρεκαηηζκφ ηα ζπζηήκαηα αλαθνξάο ησλ δχν επηπέδσλ 

δηαθέξνπλ θαηά 8 παξακέηξνπο (9 ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, εθ ησλ νπνίσλ ε κία 

νξίδεηαη απζαίξεηα ζπλήζσο ίζε κε 1). Με βάζε ηηο 8 απηέο παξακέηξνπο νη 

ζπληεηαγκέλεο x,y ελφο επηπέδνπ κεηαζρεκαηίδνληαη ζε x’,y’ ελφο άιινπ 

επηπέδνπ.  

Μαζεκαηηθά, ε νκνγξαθία εθθξάδεηαη κε έλαλ πίλαθα H3*3. Γηα θάζε m>0 

πνιιαπιαζηαδφκελν επί ηνλ πίλαθα Ζ, πξνθχπηεη ν ίδηνο πίλαθαο Ζ, δειαδή 

ε ίδηα νκνγξαθία, ζπλεπψο αθαηξείηαη έλαο βαζκφο ειεπζεξίαο θαη νξίδεηαη 

απζαίξεηα έλα εθ ησλ 9 ζηνηρείσλ ηνπ. Ηζρχεη, δειαδή: 
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(Εμίζωζε 10) 

Ζ δηαδηθαζία ηεο νκνγξαθίαο είλαη αλαζηξέςηκε, δειαδή απφ ην επίπεδν Α 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ν πίλαθαο Ζ γηα λα κεηαζρεκαηηζηνχλ νη 

ζπληεηαγκέλεο ζην επίπεδν Β θαη κε ηνλ αληίζηξνθν πίλαθα H-1  νη 

ζπληεηαγκέλεο λα αλαθέξνληαη μαλά ζην επίπεδν Α. Αλαιπηηθά: 

       

(Εμίζωζε 11) 

θαη 

         

(Εμίζωζε 12) 

Ο ζπγθεθξηκέλνο κεηαζρεκαηηζκφο ρξεζηκνπνηείηαη ζηε θσηνγξακκεηξία γηα 

ηελ κεηαηξνπή θεθιηκέλσλ εηθφλσλ επίπεδσλ αληηθεηκέλσλ ζε νξζή πξνβνιή, 

αιιά θαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ επηπνιηθνχ πίλαθα f, φπσο πεξηγξάθεηαη 

ζηελ επφκελε παξάγξαθν.  

Ο πίλαθαο ν νπνίνο εθθξάδεη ηε ζρέζε ελφο ζεκείνπ ζηε κία εηθφλα, κε κία 

επζεία (ηελ επηπνιηθή ηνπ) ζηελ άιιε εηθφλα, νλνκάδεηαη fundamental matrix 

(επηπνιηθφο πίλαθαο) θαη ζπκβνιίδεηαη κε F.  Μέζσ απηνχ, καζεκαηηθά, απφ 

έλα ζεκείν ηεο κίαο εηθφλαο κεηαθεξφκαζηε ζηελ επηπνιηθή επζεία ηεο 

δεχηεξεο. Πξφθεηηαη γηα έλαλ πίλαθα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη αλεμάξηεηα απφ ηνλ 

εζσηεξηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ησλ εηθφλσλ θαη άξα εθαξκφδεηαη θαη ζε 

πεξηπηψζεηο κε βαζκνλνκεκέλσλ κεραλψλ. Αλ F είλαη ν πίλαθαο πνπ 

εθθξάδεη ηε ζρέζε ησλ ζεκείσλ ηνπ δεχγνπο P θαη P’, ηφηε ν FΣ εθθξάδεη ηε 

ζρέζε κεηαμχ ησλ ζεκείσλ ηνπ δεχγνπο P’ θαη P (Hartley and 

Zisserman,2000). Ο πίλαθαο F-1 δελ νξίδεηαη, είλαη, δειαδή κε αληηζηξέςηκνο, 

θαζφηη θαη εμ νξηζκνχ δελ κπνξνχκε λα κεηαθεξζνχκε απφ επζεία ζε ζεκείν, 

θαη νη ηδηφηεηεο πνπ ηνλ δηέπνπλ είλαη (Καιεζπεξάθεο, 2010): 

Αλ m’ ε εηθφλα ελφο ζεκείνπ θαη m ην ζεκείν ζην ρψξν ηφηε 

        . 

(Εμίζωζε 13) 

Δπίζεο, εάλ e’ ν πφινο ηεο δεμηάο εηθφλαο ηνπ ζηεξενδεχγνπο θαη HΠ ε 

νκνγξαθία πνπ ζπλδέεη ηα επίπεδα ησλ δχν εηθφλσλ ηφηε 
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(Εμίζωζε 14)  

 Όζνλ αθνξά ζηηο επηπνιηθέο επζείεο, γηα θάζε ζεκείν x ηνπ επηθαιππηφκελνπ 

ζηελ πξψηε εηθφλα, ε επηπνιηθή επζεία ζηε δεχηεξε εηθφλα είλαη ε  

       

(Εμίζωζε 15) 

θαη ζχκθσλα κε ηα πξνεγνχκελα ε 

         

(Εμίζωζε 16) 

είλαη ε επηπνιηθή ηνπ x’ ζηελ πξψηε εηθφλα. Όιεο νη επζείεο Η θαη Η’ αληίζηνηρα 

δηέξρνληαη απφ ηα επίπνια (πφινπο) e, e’ ζην επίπεδν θάζε εηθφλαο (Hartley 

and Zisserman, 2000). 

Αλαιπηηθφηεξα, ε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ 

επηπνιηθνχ πίλαθα είλαη ε εμήο: Έρνληαο έλα ζηεξενδεχγνο εηθφλσλ Δ1 θαη Δ2 

νξίδνπκε έλα ηπραίν επίπεδν Δ δηαθνξεηηθφ ησλ Δ1,Δ2. Με ρξήζε ηνπ 

πξνβνιηθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ νξίδνπκε ηνλ πίλαθα Ζ1 ν νπνίνο ζπλδέεη ηελ 

εηθφλα Δ1 κε ην ηπραίν επίπεδν Δ κε νκνγξαθία.  

          

(Εμίζωζε 17) 

ηε ζπλέρεηα ην Δ2 ζπλδέεηαη κε ην ηπραίν επίπεδν E κε ηνλ πίλαθα 

νκνγξαθίαο Ζ2.  

          

(Εμίζωζε 18) 

Δάλ πξνβιεζεί κέζσ ηνπ Ζ1 έλα ζεκείν απφ ηελ Δ1 ζην Δ, θαη κέζσ ηνπ Ζ2 

αλάζηξνθνπ, ην ζεκείν απηφ ηνπ Δ ζην Δ2, απηφ ζα βξίζθεηαη ζηελ επηπνιηθή 

επζεία ηνπ Δ2 επηπέδνπ. πλεπψο, ηα επίπεδα Δ1 θαη Δ2 ζα ζπλδένληαη επίζεο 

κε κία νκνγξαθία Ζπ. 

Με ρξήζε ηνπ πφινπ ηεο δεμηάο εηθφλαο νξίδεηαη ηειηθά ν επηπνιηθφο πίλαθαο 

F, ν νπνίνο δελ πεξηγξάθεη πιένλ κία νκνγξαθία (ζεκεία ζε ζεκεία) αιιά κία 

εηεξνγξαθία (ζεκεία ζε επζείεο) (Hartley and Zisserman, 2000). Γεδνκέλνπ 

ηνπ ζεκείνπ x ζηελ πξψηε εηθφλα, ε επηπνιηθή γξακκή I’ ηεο δεχηεξεο εηθφλαο 

πνπ δηέξρεηαη απφ ην x’=Hx θαη ηνλ πφιν ηεο δεμηάο εηθφλαο e’ είλαη: 

   [  ]        

(Εμίζωζε 19) 
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Ο επηπνιηθφο πίλαθαο είλαη ην εμσηεξηθφ γηλφκελν ηνπ πφινπ ηεο δεμηάο 

εηθφλαο κε ηελ νκνγξαθία πνπ ζπλδέεη ηα επίπεδα ησλ δχν εηθφλσλ. 

Δίλαη έλαο πίλαθαο δηαζηάζεσλ 3*3 κε βαζκφ 2 θαη νξίδνπζα κεδεληθή, κε 9-

2=7 βαζκνχο ειεπζεξίαο. Μπνξεί λα ππνινγηζηεί κε ρξήζε ηνπιάρηζηνλ 7 

ζεκείσλ. Ζ αλαθαηαζθεπή πνπ κπνξεί λα πξνθχςεη απφ 2 εηθφλεο κε ρξήζε 

ηνπ επηπνιηθνχ πίλαθα είλαη πξνβνιηθή, κε δηαηήξεζε ηνπ δηπινχ ιφγνπ θαη 

ησλ ζεκείσλ θπγήο.  

 

 

Δηθόλα 4: Πξνβνιηθή αλαθαηαζθεπή (πεγή: Hartley and Zisserman, 2000) 
 

Μία εηδηθφηεξε πεξίπησζε ηνπ επηπνιηθνχ πίλαθα είλαη απηή ηνπ δεζκεπκέλνπ 

επηπνιηθνχ πίλαθα ή essential matrix, ν νπνίνο ζπκβνιίδεηαη κε Δ. Πξφθεηηαη 

γηα έλαλ πίλαθα πνπ πεξηγξάθεη ην ζρεηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ κεηαμχ δχν 

εηθφλσλ θαη πξνθχπηεη απφ ηνλ επηπνιηθφ πίλαθα κε εηζαγσγή ησλ ζηνηρείσλ 

ηνπ εζσηεξηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ. πγθεθξηκέλα, κε βάζε ηνλ πίλαθα 

κεραλήο, ν δεζκεπκέλνο επηπνιηθφο πίλαθαο πξνθχπηεη απφ ηνλ επηπνιηθφ κε 

ηελ παξαθάησ ζρέζε: 

          

(Εμίζωζε 20) 
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θαη αληίζηξνθα  

              

(Εμίζωζε 21)
 

φπνπ Κ ν πίλαθαο κεραλήο ηεο αξηζηεξήο εηθφλαο θαη Κ’ ν πίλαθαο κεραλήο 

ηεο δεμηάο εηθφλαο.  

Ζ επφκελε ζρέζε πξνθχπηεη απφ ηε ζπλζήθε ζπλεπηπεδφηεηαο, φπνπ νη 

νκνγελείο ζπληεηαγκέλεο ηεο δεμηάο εηθφλαο ζπκβνιίδνληαη κε ηνλ πίλαθα x’, 

θαη ηεο δεμηάο κε x. χκθσλα κε ηε ζπλζήθε ζπλεπηπεδφηεηαο, ην κεηθηφ 

γηλφκελν ησλ δχν νκφινγσλ αθηίλσλ θαη ηεο βάζεο ιήςεο πξέπεη λα είλαη 

κεδεληθφ. Ζ ζρέζε ζε κνξθή πηλάθσλ δίλεη σο απνηέιεζκα ηελ παξαθάησ 

εμίζσζε: 

              [ ]               

(Εμίζωζε 22) 

 κε R[t]X ηνλ πίλαθα ζηξνθήο κεηαμχ ησλ εηθφλσλ επαπμεκέλν κε ηνλ πίλαθα t 

ηεο βάζεο ιήςεο. Θέηνληαο φπνπ  

        [ ]             

(Εμίζωζε 23) 

ηφηε πξνθχπηεη φηη: 

                      [ ]      

(Εμίζωζε 24) 

 

Ο δεζκεπκέλνο επηπνιηθφο πίλαθαο έρεη ηνπο 7 βαζκνχο ειεπζεξίαο ηνπ 

επηπνιηθνχ κε δχν επηπιένλ δεζκεχζεηο, δειαδή, ηειηθά, 5 βαζκνχο 

ειεπζεξίαο, φπσο θαη ήηαλ αλακελφκελν, δεδνκέλνπ φηη απνηειεί έθθξαζε 

ηνπ ζρεηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ. Οη δεζκεχζεηο απηέο είλαη φηη θαηά ηελ 

αλάιπζε ηνπ πίλαθα κε ηε κέζνδν ηεο Singular Value Decomposition (SVD) 

ζην γηλφκελν UDVT νη δχν ηδηνηηκέο ηνπ δηαγψληνπ πίλαθα D λα είλαη ίζεο θαη ε 

ηξίηε κεδεληθή.  

ηε γεσκεηξηθή εξκελεία ηνπ ζρεηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ, ε εηζαγσγή ηνπ 

πίλαθα κεραλήο ζηνλ επηπνιηθφ πίλαθα δίλεη ην δεζκεπκέλν επηπνιηθφ 

πίλαθα, ε ιχζε ηνπ νπνίνπ δίλεη ηέζζεξηο πηζαλέο ζέζεηο ησλ εηθφλσλ ζηνλ 

ηξηζδηάζηαην ρψξν, κε πεξηζηξνθή θαηά 180 κνίξεο θαζελφο απφ ηνπο 

νπηηθνχο θψλνπο γχξσ απφ ηνλ άμνλα πνπ ελψλεη ηα θέληξα ιήςεο.  
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Δηθόλα 5: Οη πηζαλέο ιύζεηο ηνπ ζρεηηθνύ πξνζαλαηνιηζκνύ (πεγή: Hartley and 
Zisserman, 2000) 

 

Σεκείωζε: Η αλάιπζε SVD αλαιύεη έλαλ πίλαθα A ζε γηλόκελν 3 πηλάθωλ, U D θαη 

VT. O πίλαθαο U πεξηέρεη ηηο ηδηνηηκέο ην πίλαθα ΑΑΤ, o πίλαθαο D είλαη δηαγώληνο θαη 

πεξηέρεη ηηο κε αξλεηηθέο ξίδεο ηωλ ηδηνηηκώλ ATA θαη ν πίλαθαο V είλαη νξζνγώληνο κε 

VT=V-1 θαη πεξηέρεη ηηο ηδηνηηκέο ηνπ πίλαθα ATA. 

 
Δηθόλα 6: Αλάιπζε SVD 
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2.2 Εκπξνζζνηνκία θαη ππθλή ζπληαύηηζε 

 

Πξνθεηκέλνπ λα εμάγνπκε κεηξεηηθή πιεξνθνξία απφ εηθφλεο απαηηείηαη ν 

ζπλδπαζκφο δχν ή πεξηζζφηεξσλ εηθφλσλ, ή ν ζπλδπαζκφο εηθφλαο κε άιια 

γλσζηά ζηνηρεία (φπσο ςεθηαθφ κνληέιν εδάθνπο, ζαξψζεηο laser θιπ). Tα 

ζεκεία κίαο θσηνγξαθίαο/εηθφλαο αληηζηνηρνχλ ζε επζείεο ζην ρψξν, 

απαηηείηαη ζπλεπψο ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ ελαπνκέλνληα βαζκνχ ειεπζεξίαο, 

ψζηε λα νξηζηεί ε ζέζε ελφο ζεκείνπ ζην ρψξν. 

Ζ απνθαηάζηαζε ηεο γεσκεηξίαο (ζρεηηθήο ζέζεο) πνπ είραλ νη εηθφλεο θαηά 

ηε ζηηγκή ηεο ιήςεο, είλαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο 

δηάζηαζεο ηνπ βάζνπο, θαη ηε κεηάβαζε απφ ηηο δχν δηαζηάζεηο ησλ εηθφλσλ 

ζηελ ηξηζδηάζηαηε πξαγκαηηθφηεηα. Πξνθεηκέλνπ λα βξεζεί ε ζέζε ηεο κίαο 

εηθφλαο σο πξνο ηελ άιιε (εμαξηεκέλνο ζρεηηθφο πξνζαλαηνιηζκφο) ή ε ζέζε 

φισλ σο πξνο έλα εληαίν ζχζηεκα αλαθνξάο (αλεμάξηεηνο ζρεηηθφο 

πξνζαλαηνιηζκφο) πξέπεη λα βξεζνχλ νκφινγα ζεκεία, κε βάζε ηα νπνία ζα 

ζπλδεζνχλ νη δχν δέζκεο. Όπσο πξναλαθέξζεθε, ρξεηάδεηαη ν ππνινγηζκφο 

5 παξακέηξσλ γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζρεηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ, ν νπνίνο 

επηηπγράλεηαη κε παξαηήξεζε ηνπιάρηζηνλ 5 θνηλψλ ζεκείσλ ζηηο εηθφλεο.  Ζ 

αλαδήηεζε ησλ νκνινγηψλ κπνξεί λα γίλεη απηνκαηνπνηεκέλα κε νξηζκέλα 

θξηηήξηα νκνηφηεηαο ησλ εηθνλνζηνηρείσλ ηα νπνία αλαιχνληαη ζην παξφλ 

θεθάιαην.  

Μεηά ηελ απνθαηάζηαζε ηεο ζρεηηθήο ζέζεο ησλ δχν δεζκψλ ζην ρψξν, ε 

νπνία ηαπηίδεηαη καζεκαηηθά κε ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ δεζκεπκέλνπ επηπνιηθνχ 

πίλαθα, αθνινπζεί ε δηαδηθαζία ηεο εκπξνζζνηνκίαο. Καηά ηελ 

εκπξνζζνηνκία, ην ζεκείν ηνπ ρψξνπ εληνπίδεηαη θαη ζηηο δχν (ή 

πεξηζζφηεξεο εηθφλεο), θαη θαηαζθεπάδνληαη νη αθηίλεο πνπ ζπλδένπλ ην 

θέληξν θάζε πξνβνιήο κε ηελ εηθφλα ηνπ ζεκείνπ. Ζ ηνκή ησλ αθηίλσλ είλαη ην 

ζεκείν ζηνλ ηξηζδηάζηαην ρψξν. ηελ πεξίπησζε πνπ νη εηθφλεο, θαη 

ζπλεπψο νη θεληξηθέο πξνβνιέο, είλαη πάλσ απφ δχν, ηφηε ππάξρεη 

πιενλαζκφο παξαηεξήζεσλ, θαη κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζπλφξζσζε κε 

ειάρηζηα ηεηξάγσλα.  

εκεηψλεηαη, φηη ε δηαθνξά ζηηο εηθνλνζπληεηαγκέλεο y ηνπ ζεκείνπ πξέπεη λα 

έρεη εμαιεηθζεί γηα ηελ ζηεξενζθνπηθή ηνπ παξαηήξεζε, ζπλεπψο απφ δχν 

εηθφλεο νη παξαηεξήζεηο ζα είλαη νη ζπληεηαγκέλεο x θαη x’, θαη ε κία 

ζπληεηαγκέλε y. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί ε δηαθνξά ζηηο ζπληεηαγκέλεο θαηά ηνλ 

άμνλα x (άμνλαο πηήζεο αεξνπιάλνπ γηα αεξνθσηνγξαθίζεηο), δειαδή ε 

παξάιιαμε x, είλαη ην κέγεζνο πνπ ηειηθά νξίδεη ην πςφκεηξν ηνπ ζεκείνπ, 

ελψ αληίζεηα ε παξάιιαμε y είλαη αλεπηζχκεην κέγεζνο πνπ πξέπεη λα 

εμαιεηθζεί γηα ηελ επίηεπμε ζηεξενζθνπηθήο παξαηήξεζεο. Σα απνηειέζκαηα 

ηεο εκπξνζζνηνκίαο είλαη νη ζπληεηαγκέλεο (Υ, Τ, Ε) ηνπ παξαηεξνχκελνπ 
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ζεκείνπ ζηνλ ρψξν, ελψ αλ ην ζηεξενκνληέιν ή νη εηθφλεο έρνπλ θαη 

γεσαλαθνξά, πξνθχπηνπλ ζπληεηαγκέλεο ζην ζχζηεκα ηεο γεσαλαθνξάο 

(Πέηζα, 2000). 

Πξηλ απφ ηελ εκπξνζζνηνκία πξέπεη λα νινθιεξσζεί ε απνθαηάζηαζε ηεο 

ζρεηηθήο ζέζεο πνπ είραλ νη εηθφλεο ηε ζηηγκή ηεο ιήςεο ζην ρψξν. Ζ 

ζπλεζέζηεξε πξαθηηθή γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζρεηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ είλαη 

λα εληνπίδνληαη ζεκεία ελδηαθέξνληνο θαη, έπεηηα, κε ηνλ ππνινγηζκφ ηεο 

ηξίηεο δηάζηαζεο ησλ πξνθχπηεη έλα αξαηφ λέθνο ζεκείσλ ζηνλ ηξηζδηάζηαην 

ρψξν. Σα ζεκεία απηά επηιέγνληαη κε βάζε ην πφζν δηαθέξνπλ (ζε ηφλνπο 

ηνπ γθξη ή ζε RGB θαλάιηα- βιέπε θεθάιαην 2.2.1) απφ ηα γεηηνληθά ηνπο 

εηθνλνζηνηρεία. Γηα θαζέλα απφ απηά ηα ζεκεία ζηελ εηθφλα αλαθνξάο 

(ζπλεζέζηεξα ε αξηζηεξή εηθφλα) γίλεηαη αλαδήηεζε ηνπ νκφινγνπ ζεκείνπ 

ζηελ εηθφλα αλαδήηεζεο (δεμηά εηθφλα).  

ηελ πεξίπησζε κάιηζηα πνπ ε επηπνιηθή γεσκεηξία ησλ εηθφλσλ έρεη 

απνθαηαζηαζεί, ε αλαδήηεζε γίλεηαη αθφκα ζπληνκφηεξε, γηαηί ην νκφινγν 

ελφο ζεκείνπ θείηαη επί ηεο επηπνιηθήο επζείαο ζηε δεχηεξε εηθφλα. Σν πεδίν 

αλαδήηεζεο νκνινγηψλ πεξηνξίδεηαη απφ νιφθιεξε ηελ εηθφλα (n m pixels) ζε 

κία κφλν επζεία (n pixels). ηελ πξαγκαηηθφηεηα, δεδνκέλσλ ζθαικάησλ θαηά 

ηε δεκηνπξγία επηπνιηθψλ εηθφλσλ (εηθφλεο ζηηο νπνίεο νη ζεηξέο ηαπηίδνληαη 

κε επηπνιηθέο επζείεο) ην νκφινγν ζεκείν βξίζθεηαη πεξί ηεο επηπνιηθήο, γηα 

απηφ θαη ε αλαδήηεζε γίλεηαη ζε έλα εχξνο ζεηξψλ πάλσ θαη θάησ απφ ηελ 

αληίζηνηρε επηπνιηθή. ε θάζε πεξίπησζε, φκσο, ην πεδίν αλαδήηεζεο 

κεηψλεηαη ζεκαληηθά. 

Γηα ηελ εμαγσγή ησλ ζεκείσλ ελδηαθέξνληνο (feature points) 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζπλαξηήζεηο εληνπηζκνχ, νη νπνίεο πξνζαξκφδνληαη 

αλάινγα κε ηε θχζε ηνπ απεηθνληδφκελνπ αληηθεηκέλνπ. Γηα παξάδεηγκα, ζε 

εηθφλεο κε ειιηπή πθή, ε ζπλάξηεζε πξέπεη λα είλαη πην επαίζζεηε ζε 

κεηαβνιέο, πξνθεηκέλνπ λα εληνπίζεη ηα ζεκεία ελδηαθέξνληνο, ζε ζρέζε κε 

κία εηθφλα κε πινχζηα πθή. Αληίζηνηρεο πξνζαξκνγέο κπνξνχλ λα γίλνπλ 

πξνθεηκέλνπ λα αλαδεηεζνχλ ζεκεία θαηά ζπγθεθξηκέλε δηεχζπλζε ηεο 

εηθφλαο θ.ν.θ. Οη ζπλεζέζηεξνη αιγφξηζκνη αλαδήηεζεο ραξαθηεξηζηηθψλ 

ζεκείσλ είλαη νη sift θαη surf, θαζψο θαη παξαιιαγέο ή ζπλδπαζκνί απηψλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο ζηα αληίζηνηρα πξνγξάκκαηα. (βιέπε θεθάιαην 2.3) 

Δθηφο, φκσο, απφ ηελ απιή αλαδήηεζε ζεκείσλ ελδηαθέξνληνο, ππάξρεη θαη ε 

δπλαηφηεηα ηεο ππθλήο ζπληαχηηζεο εηθφλσλ (dense matching), ε νπνία θαη 

ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία. Ζ ζπγθεθξηκέλε 

δηαδηθαζία απαηηεί γηα θάζε εηθνλνζηνηρείν ηεο εηθφλαο αλαθνξάο λα βξεζεί 

έλα νκφινγν ζηελ εηθφλα αλαδήηεζεο, ρσξίο λα γίλεηαη επηινγή ζεκείσλ 

ελδηαθέξνληνο. Πξφθεηηαη γηα πνιππινθφηεξε ππνινγηζηηθά δηαδηθαζία, ε 

νπνία έρεη σο απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία ελφο ππθλνχ λέθνπο ζεκείσλ. Δθηφο 

ηνπ πςειφηεξνπ ππνινγηζηηθνχ θφξηνπ, επηπιένλ δπζθνιίεο εηζάγνληαη ζηε 
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δηαδηθαζία ζπληαχηηζεο, δεδνκέλνπ φηη, γηα παξάδεηγκα, έλα εηθνλνζηνηρείν 

ηεο εηθφλαο αλαθνξάο κπνξεί λα αληηζηνηρεί ζε πεξηζζφηεξα εηθνλνζηνηρεία 

ζηελ εηθφλα αλαδήηεζεο, ή θαη ζε θαλέλα (λα είλαη δειαδή απνθξππηφκελν) 

(Shirai, 1987). ηελ πεξίπησζε ηεο απιήο αλαδήηεζεο νκνινγηψλ, ην ελ ιφγσ 

εηθνλνζηνηρείν δε ζα ζπκκεηείρε ζην ηειηθφ απνηέιεζκα, ελψ ζηελ ππθλή 

ζπληαχηηζε απαηηείηαη ε εχξεζε νκνινγηψλ γηα θάζε εηθνλνζηνηρείν ηνπ 

επηθαιππηφκελνπ ηκήκαηνο ησλ εηθφλσλ. 

Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο, ηα κέηξα νκνηφηεηαο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνπο 

αιγνξίζκνπο νκνινγηψλ βαζίδνληαη ζε θνηλά καζεκαηηθά πξφηππα θαη αξρέο. 

Ζ ζχγθξηζε κεηαμχ δχν εηθφλσλ γίλεηαη κε πνηθίινπο αιγφξηζκνπο, νη νπνίνη 

κπνξνχλ λα ρσξηζηνχλ ζε δχν βαζηθέο θαηεγνξίεο: νη αιγφξηζκνη θιαζηθήο 

ζπζρέηηζεο (φπνπ ζπγθξίλνληαη ηηκέο ησλ εηθνλνζηνηρείσλ- traditional 

correlation) θαη νη αιγφξηζκνη πνπ βαζίδνληαη ζε εληνπηζκφ νληνηήησλ εληφο 

ησλ εηθφλσλ (feature based stereo matching) (Sebe and Lew, 2003). 

Παξφηη νη δχν θαηεγνξίεο αιγνξίζκσλ βαζίδνληαη ζε θνηλή ινγηθή, θαηαιήγνπλ 

ζε ηειείσο δηαθνξεηηθή πινπνίεζε: νη κέζνδνη ζπζρέηηζεο εμεηάδνπλ ην 

ζχλνιν ησλ εηθνλνζηνηρείσλ ηεο εηθφλαο, ελψ νη αιγφξηζκνη νληνηήησλ 

αλαδεηνχλ κία ζρέζε κεηαμχ ζπλφισλ αληηθεηκέλσλ πνπ απεηθνλίδνληαη ζηηο 

εηθφλεο (Trucco and Verri, 1998). ε απηφ ην θεθάιαην ζα αλαιπζνχλ θπξίσο 

νη αιγφξηζκνη ηεο πξψηεο θαηεγνξίαο.  
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2.2.1 Η εηθόλα σο πίλαθαο ηηκώλ  

 

Οη θσηνγξαθίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ θσηνγξακκεηξία δηαρσξίδνληαη 

ζε δχν θαηεγνξίεο, αλαιφγσο κε ην επίπεδν απνηχπσζεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ. Οη αλαινγηθέο θσηνγξαθίεο απνηππψλνπλ ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα κε ζπλερέο ηξφπν ζε θηικ, ελψ νη ςεθηαθέο θσηνγξαθίεο κε 

δηαθξηηφ ηξφπν ζηελ θσηνεπαίζζεηε επηθάλεηα.  

 

 Δηθόλα 7: Σπλάξηεζε θαηαγξαθήο ζε αλαινγηθή κνξθή (αξηζηεξά) θαη ςεθηαθή κνξθή 
(δεμηά) (πεγή: https://eclass.upatras.gr) 
 

Ζ ςεθηαθή εηθφλα ζηελ πξαγκαηηθφηεηα είλαη έλαο πίλαθαο ηηκψλ, κε 

δηαζηάζεηο φζα θαη ηα εηθνλνζηνηρεία ηεο. Ζ έληαζε ηεο θσηεηλφηεηαο (light 

intensity function) θαηαγξάθεηαη κε κία δηαθξηηή ζπλάξηεζε ζε θάζε θειί ηνπ 

πίλαθα (Παπακάξθνο, 2010). 

Δηθνλνζηνηρείν ή pixel είλαη ε ειάρηζηε δπλαηή επηθάλεηα θαηαγξαθήο θαηά ηε 

θσηνιεςία, θαη αληηζηνηρεί ζε έλα θειί ζηνλ πίλαθα ηεο εηθφλαο. Σν κέγεζνο 

ηνπ εηθνλνζηνηρείνπ, πνιιαπιαζηαδφκελν κε ην ζπληειεζηή θιίκαθαο ηεο 

εηθφλαο δίλεη ηελ εδαθνςεθίδα, ηελ επηθάλεηα, δειαδή, ηνπ εδάθνπο πνπ 

απνηππψλεηαη ζε έλα εηθνλνζηνηρείν. Ζ εδαθνςεθίδα νξίδεη ηε δηαθξηηηθή 

ηθαλφηεηα ηνπ ρξήζηε ζε κία εηθφλα, θαζψο ζπλεζέζηεξα είλαη ίζε κε ην κηζφ 

ηνπ pixel. Σα ηειεπηαία έηε γίλνληαη πξνζπάζεηεο κέηξεζεο θαη κε 

ππνςεθηδηθή αθξίβεηα κε ρξήζε παξεκβνιψλ.  
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Δηθόλα 8: Ζ θσηνγξαθία σο πίλαθαο ηηκώλ (1 bit) (πεγή:Τξπθσλίδνπ Σηέιια, 2015) 
 

Οη ηηκέο πνπ κπνξεί λα πάξεη έλα εηθνλνζηνηρείν ζηελ απινχζηεξε κνξθή 

εηθφλαο, ηε δπαδηθή,  θαηαγξάθνληαη ζπλεζέζηεξα ζε 8 bit, είλαη δειαδή 28 

ηφλνη ηνπ γθξη γηα αζπξφκαπξε εηθφλα. Όια ηα ρξψκαηα είλαη ηκήκαηα ηνπ 

θσηφο. Σν νξαηφ θάζκα, έρεη κήθνο θχκαηνο πεξίπνπ απφ ηα 380 nm έσο ηα 

780 nm θαη απνηειείηαη απφ ηα ηξία βαζηθά ρξψκαηα, ην θφθθηλν, πξάζηλν θαη 

κπιε. Σν θφθθηλν έρεη ην κεγαιχηεξν κήθνο θχκαηνο (ι=700nm), αθνινπζεί ην 

πξάζηλν (ι=546.1nm) θαη ηειεπηαίν ην κπιε (ι=435.8). Κάζε αληηθείκελν 

θαίλεηαη ζχκθσλα κε ην ρξψκα ην νπνίν απνξξνθά ιηγφηεξν. Γηα 

παξάδεηγκα, έλα κήιν είλαη θφθθηλν γηαηί απνξξνθά ην κπιε θαη ην πξάζηλν, 

θαη αλαθιά πςειά ζην θφθθηλν ρξψκα (Sebe and Lew, 2003). 

Ζ απνπζία θσηφο, πνπ απνηππψλεηαη σο καχξν ρξψκα, δειψλεηαη κε ηελ 

ηηκή 0, ελψ ην ιεπθφ ρξψκα, πνπ πξνθαιείηαη απφ ηε κέγηζηε δπλαηή 

παξνπζία θσηφο δειψλεηαη κε 256. Τπάξρεη δπλαηφηεηα γηα πεξηζζφηεξεο 

απνρξψζεηο ηεο θιίκαθαο ηνπ γθξη, αλ ρξεζηκνπνηεζεί άιιε κνξθή 

ςεθηνπνίεζεο απφ απηή ησλ 8 bit.  

 
Δηθόλα 9: Αλάιπζε ιεπθνύ θσηόο (πεγή: Παπακάξθνο, 2010) 

 

Με ηελ ίδηα ινγηθή ηεο αζπξφκαπξεο εηθφλαο, δεκηνπξγείηαη θαη κία έγρξσκε 

εηθφλα. Ζ αλαθιαζηηθφηεηα ζηα ηξία βαζηθά ρξψκαηα, θφθθηλν, πξάζηλν θαη 

κπιε, θαηαγξάθεηαη ζε ηξεηο δηαθνξεηηθνχο πίλαθεο, δηαζηάζεσλ φζν ε 

εηθφλα. ηε ζπλέρεηα γίλεηαη ππέξζεζε ησλ ηξηψλ πηλάθσλ, θαη απνδίδεηαη ην 
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ζχλνιν ησλ ρξσκάησλ. Ζ πςειή αλαθιαζηηθφηεηα ζην θάζε ρξψκα 

δειψλεηαη κε ηηκέο θνληά ζην 256, ελψ ε ρακειή αλαθιαζηηθφηεηα, απνπζία 

δειαδή ζε θάπνην ρξψκα, κε ηηκέο θνληά ζην 0. Ζ ππέξζεζε νδεγεί θαη ζηελ 

παξαγσγή ησλ ππφινηπσλ ρξσκάησλ πνπ αληηιακβάλεηαη ν άλζξσπνο, 

φπσο γηα παξάδεηγκα ν ζπλδπαζκφο κπιε θαη θφθθηλνπ απνηππψλεη ην κσβ 

ρξψκα. Σν ιεπθφ ρξψκα απνδίδεηαη φηαλ θαη ηα ηξία ρξψκαηα αλαθινχλ 

πςειά, θαη ην καχξν ην αληίζεην. Γηα ηελ νπηηθνπνίεζε ησλ εηθφλσλ κπνξνχλ 

λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη άιιεο παιέηεο, εθηφο ηνπ RGB (Red, Green, Blue), 

φπσο ε CMY (Cyan, Magenta, Yellow). 

 
Δηθόλα 10:Φξσκαηηθέο παιέηεο (πεγή: Παπακάξθνο, 2010) 
 

Δθηφο απφ ηα ηξία θαλάιηα ηνπ νξαηνχ θάζκαηνο, θφθθηλν, πξάζηλν θαη κπιε, 

νξηζκέλνη δέθηεο θαηαγξάθνπλ θαη ηκήκαηα ηνπ ππέξπζξνπ θάζκαηνο, θπξίσο 

ζηελ πεξηνρή ηνπ εγγχο ππέξπζξνπ. θνπφο είλαη λα απνηππσζνχλ δεδνκέλα 

ηα νπνία δελ είλαη νξαηά κε ηελ αλζξψπηλε φξαζε, φπσο είλαη ζηνηρεία 

πγξαζίαο, ζεξκνθξαζίαο, βιάζηεζεο θ.ν.θ. (βιέπε θεθάιαην 4.4.3). Οη δέθηεο 

απηνί ιέγνληαη πνιπθαζκαηηθνί, θαη νη εηθφλεο πνπ πξνθχπηνπλ δηαζέηνπλ 4 

δηαθνξεηηθνχο πίλαθεο αλαθιαζηηθφηεηαο, κε έλαλ επηπιένλ ησλ έγρξσκσλ, ν 
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νπνίνο θαηαγξάθεη ηελ αλαθιαζηηθφηεηα ζην εγγχο ππέξπζξν. Οη ηέζζεξηο 

πίλαθεο δελ νπηηθνπνηνχληαη παξάιιεια, αιιά ν ρξήζηεο επηιέγεη πνηφ ηκήκα 

ηνπ θάζκαηνο ζα πξνβάιεη ζε θαζέλα απφ ηα ηξία βαζηθά ρξψκαηα, 

αλαιφγσο κε ηε δηαδηθαζία πνπ εθαξκφδεη. Γηα παξάδεηγκα, αλ πξνβιεζεί ην 

ππέξπζξν θαλάιη κε θφθθηλν, φζα αληηθείκελα αλαθινχλ πςειά ζην ππέξπζξν 

θαλάιη ζα θαίλνληαη κε έληνλν θφθθηλν ρξψκα, ελψ πιεξνθνξία θάπνηνπ 

άιινπ θαλαιηνχ δελ ζα πξνβάιιεηαη πιένλ. Σα θαλάιηα πνπ έρνπλ επηιεγεί 

πξνο απνηχπσζε δειψλνληαη κε αξηζκνχο, κε ζπλεζέζηεξν ην (1) γηα ην 

κπιε, (2) γηα ην πξάζηλν, (3) γηα ην θφθθηλν θαη ην (4) γηα ην εγγχο ππέξπζξν. 

Μία εηθφλα πνπ απνηππψλεη ηα θπζηθά ρξψκαηα είλαη εηθφλα RGB 321, κε ην 

θάζε θαλάιη λα νπηηθνπνηείηαη απφ ην αληίζηνηρν ρξψκα ηνπ.  
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2.2.2 Κόζηνο ζπληαύηηζεο 

 

Πξνθεηκέλνπ λα εληνπηζηνχλ απηφκαηα νκνινγίεο ζε έλα ζηεξενδεχγνο κε ηε 

κέζνδν ηεο θιαζζηθήο ζπζρέηηζεο (traditional correlation) γίλεηαη ζχγθξηζε 

ζηηο ηηκέο ησλ εηθνλνζηνηρείσλ ηεο αξηζηεξήο κε ηε δεμηά εηθφλα. Απφ φιεο ηηο 

ζπγθξίζεηο, επηιέγεηαη ην δεχγνο εηθνλνζηνηρείσλ ην νπνίν παξνπζηάδεη ηε 

κέγηζηε νκνηφηεηα (similarity constraint- δέζκεπζε νκνηφηεηαο). ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα, ε δέζκεπζε νκνηφηεηαο απαηηεί νη δχν εηθνλνςεθίδεο λα 

έρνπλ αθξηβψο ηελ ίδηα έληαζε θσηεηλφηεηαο, πξνθεηκέλνπ λα ζεσξνχληαη 

νκφινγεο, σζηφζν θάηη ηέηνην δελ ζπκβαίλεη πξαθηηθά, ιφγσ δηαθνξεηηθψλ 

ζπλζεθψλ θσηηζκνχ, ζνξχβνπ ησλ εηθφλσλ θ.α. (Μαιηέδνο, 2013) 

Ζ απινχζηεξε κέζνδνο ζχγθξηζεο αθνξά ζε ζχγθξηζε ηηκψλ κεκνλσκέλσλ 

εηθνλνζηνηρείσλ κεηαμχ ηνπο . Ζ κέζνδνο απηή δελ είλαη ζπρλά εθαξκνδφκελε, 

δεδνκέλνπ φηη, πξψηνλ πνιιά εηθνλνζηνηρεία ζε κία εηθφλα κπνξεί λα έρνπλ 

ίδηα ηηκή, θαη, δεχηεξνλ, αθφκα θαη αλ είλαη πξάγκαηη νκφινγα δχν ζεκεία, δε 

ζα απεηθνληζηνχλ απαξαίηεηα κε ηνλ ίδην ηφλν ηνπ γθξη (ή ην ίδην ρξψκα) ζε 

δχν δηαθνξεηηθέο εηθφλεο, ιφγσ ζπλζεθψλ θσηηζκνχ πνπ κπνξεί λα 

δηαθνξνπνηεζνχλ, δηαθνξεηηθψλ γσληψλ ιήςεο θιπ. 

Γεδνκέλσλ φισλ ησλ παξαπάλσ πξνβιεκάησλ, νξίδεηαη έλα παξάζπξν 

(window) γχξσ απφ ην εηθνλνζηνηρείν, ην νπνίν πεξηγξάθεη ηφζν ην ίδην ην 

εηθνλνζηνηρείν, φζν θαη ηε γεηηνλία ηνπ (region). Σν κέγεζνο ηνπ παξαζχξνπ 

είλαη ζπλήζσο πξνθαζνξηζκέλν (αλ θαη ππάξρνπλ αιγφξηζκνη πνπ ην 

πξνζαξκφδνπλ δπλακηθά), ελψ έλα δεχηεξν παξάζπξν ίδηνπ κεγέζνπο 

δηαηξέρεη ηελ εηθφλα αλαδήηεζεο θαηά κήθνο ηεο επηπνιηθήο επζείαο (φπσο 

πξναλαθέξζεθε θαη ηηο γεηηνληθέο ηεο ζεηξέο). Καζψο ην παξάζπξν θηλείηαη 

θαηά κήθνο ηεο επζείαο, νη ηηκέο ηεο ζχγθξηζεο θπκαίλνληαη απφ έλα ειάρηζην 

m έσο έλα κέγηζην Μ. Σν ζεκείν ζην νπνίν ε ζχγθξηζε δίλεη ην βέιηηζην 

απνηέιεζκα ζχκθσλα κε ηελ επηιεγκέλε κέζνδν ζχγθξηζεο, είλαη θαη ην 

ζεκείν ην νπνίν επηιέγεηαη σο νκφινγν (Sebe and Lew, 2003). 

Καηά ηελ εμέηαζε ηεο νκνηφηεηαο δχν παξαζχξσλ, νκφινγα ζεσξνχληαη ηα 

ζεκεία πνπ βξίζθνληαη ζην θέληξν ηνπο (γηα απηφ θαη ηα παξάζπξα είλαη 

θπξίσο κνλψλ δηαζηάζεσλ) (Shirai, 1987). ε πεξηπηψζεηο, κάιηζηα, φπνπ 

απαηηείηαη αθξίβεηα κηθξφηεξε ηεο εηθνλνςεθίδαο ππάξρεη ε δπλαηφηεηα 

παξεκβνιήο θακπχιεο κεηαμχ ησλ επηιαρνπζψλ ηηκψλ πξνθεηκέλνπ λα 

ππνινγηζηεί κε αθφκε κεγαιχηεξε αθξίβεηα ε ζέζε ηεο νκνινγίαο . 
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Δηθόλα 11: Παξεκβνιή γηα ππνςεθηδηθή αθξίβεηα (πεγή: Thielicke and Stamhuis, 

2014) 

 

Καηά ηελ εθαξκνγή παξαζχξνπ αλαδήηεζεο νκνινγηψλ, ην κέγεζνο πνπ ζα 

επηιεγεί γηα ην παξάζπξν κπνξεί λα επεξεάζεη ην απνηέιεζκα ηεο 

δηαδηθαζίαο.  

 
Δηθόλα 12: Μέγεζνο παξαζύξνπ θαη απνηέιεζκα (πεγή: Shirai, 1986) 
 

Αλ ην παξάζπξν αλαδήηεζεο είλαη κηθξφ ηφηε ε ζέζε ηεο νκνινγίαο 

πξνζδηνξίδεηαη πην ζπγθεθξηκέλα (ζην κέγηζην ή ειάρηζην ηεο θακπχιεο ηνπ 

Γηαγξάκκαηνο 1) (Shirai, 1987): 
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Δηθόλα 13: Γηάγξακκα 1- Δπηινγή κεγέζνπο παξαζύξνπ αλαδήηεζεο 
(πεγή: Shirai, 1986) 

 

Έλα κηθξφ παξάζπξν πεξηγξάθεη ειιηπέζηεξα ηε γεηηνληά ηνπ ζεκείνπ, κε 

απνηέιεζκα λα είλαη απμεκέλε ε πηζαλφηεηα ιάζνπο, ελψ είλαη θαη πην 

επαίζζεην ζην ζφξπβν. Αληίζεηα, κεγαιχηεξα παξάζπξα δίλνπλ πην ζηαζεξέο 

ιχζεηο, θαζψο πεξηγξάθνπλ ελδειερψο ηε γεηηνληά ηνπ ζεκείνπ. Χζηφζν, 

φπσο θαίλεηαη θαη ζην δηάγξακκα, ιφγσ ηνπ κεγέζνπο ηνπο δίλνπλ «ζσζηέο» 

ή πηζαλά ζσζηέο νκνινγίεο ζε έλα πιήζνο γεηηνληθψλ εηθνλνζηνηρείσλ. 

Διαρηζηνπνηνχλ δειαδή ηε ζπλάξηεζε ζχγθξηζεο γηα κεξηθά εηθνλνζηνηρεία 

πξηλ θαη κεηά ηελ πξαγκαηηθή νκνινγία. Χο απνηέιεζκα, ε ιχζε ηεο 

νκνινγίαο είλαη πην έγθπξε, αιιά ιηγφηεξν αθξηβήο σο πξνο ηε ζέζε ηεο. Σν 

ηειηθφ κέγεζνο ηνπ παξαζχξνπ δηακνξθψλεηαη αλάινγα κε ηε θχζε ηεο 

εξγαζίαο, ηε κνξθή ηεο εηθφλαο θαη άιινπο παξάγνληεο. 

Οη καζεκαηηθέο κέζνδνη, κε βάζε ηηο νπνίεο γίλεηαη ε ζχγθξηζε, ρσξίδνληαη, 

αλαιφγσο κε ην είδνο ηνπο ζε δχν επξείεο θαηεγνξίεο: ηηο ηνπηθέο κεζφδνπο, 

νη νπνίεο εθαξκφδνληαη απεπζείαο ζηελ εηθφλα, θαη εθείλεο νη νπνίεο 

εθαξκφδνληαη ζε κία κεηαζρεκαηηζκέλε εηθφλα. Απφ ηελ πξψηε θαηεγνξία, νη 

βαζηθφηεξεο είλαη: Απφιπηεο θαη Σεηξαγσληθέο δηαθνξέο, Άζξνηζκα απφιπησλ 

θαη ηεηξαγσληθψλ Γηαθνξψλ, ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο (Φισξίδε, 2013). 

 

- Απφιπηεο δηαθνξέο θαη άζξνηζκα απφιπησλ δηαθνξψλ 

Οη απφιπηεο δηαθνξέο ζε εηθνλνζηνηρεία ησλ δχν εηθφλσλ απνδίδνπλ ην 

θφζηνο ζπληαχηηζεο πνπ αληηζηνηρεί ζηελ απιή δηαθνξά ηεο 

αλαθιαζηηθφηεηαο ησλ εηθνλνζηνηρείσλ ησλ δχν εηθφλσλ. Σν απφιπην 

εμαζθαιίδεη φηη ην απνηέιεζκα δελ επεξεάδεηαη απφ ηε ζεηξά ησλ εηθφλσλ, 
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θαζψο ζεκαληηθφ είλαη ην πφζν απέρνπλ νη δχν ηηκέο θαη φρη αλ ε πςειφηεξε 

βξίζθεηαη επί ηεο εηθφλαο αλαθνξάο ή ηεο εηθφλαο αλαδήηεζεο. Ο ηχπνο πνπ 

δίλεη ην θφζηνο c ζπληαχηηζεο γηα ηελ εηθνλνςεθίδα ζηε ζέζε i,j είλαη: 

                        

 Εμίζωζε 25) 

φπνπ g(i,j) ε αλαθιαζηηθφηεηα ζηελ αξηζηεξή εηθφλα θαη g’(i,j) ε 

αλαθιαζηηθφηεηα εηθνλνζηνηρείνπ ζηε δεμηά εηθφλα.  

Σν άζξνηζκα ησλ απφιπησλ δηαθνξψλ αλαθέξεηαη, φρη πιένλ ζε έλα 

εηθνλνζηνηρείν ζε θάζε εηθφλα, αιιά ζε νιφθιεξν ην παξάζπξν. Γηα θάζε 

ζηνηρείν ηνπ παξαζχξνπ ππνινγίδεηαη ην θφζηνο ζπληαχηηζεο ζχκθσλα κε 

ηελ παξαπάλσ ζρέζε, θαη ηειηθά γηα παξάζπξν δηάζηαζεο m n ην ζπλνιηθφ 

θφζηνο είλαη: 

       ∑∑                  

 

   

 

   

 

(Εμίζωζε 26) 

 

 

- Σεηξαγσληθέο δηαθνξέο θαη άζξνηζκα ηεηξαγσληθψλ δηαθνξψλ 

Οη ηεηξαγσληθέο δηαθνξέο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα εμαιείςνπλ ηηο αξλεηηθέο 

δηαθνξέο, θηλνχκελεο ζηελ ίδηα ινγηθή κε ηελ απφιπηε δηαθνξά. Λφγσ ηνπ 

ηεηξαγψλνπ, ην θφζηνο απμάλεηαη γηα κεγάιεο δηαθνξέο εθζεηηθά ζε ζρέζε κε 

ηηο κηθξέο δηαθνξέο, ζπλεπψο ε κέζνδνο ιεηηνπξγεί θαηά θάπνην ηξφπν ζαλ 

δείθηεο βάξνπο. (Φισξίδε, 2013). Ζ ζρέζε πνπ ππνινγίδεη ην θφζηνο c κίαο 

εηθνλνςεθίδαο ζηε ζέζε i,j είλαη: 

                         

(Εμίζωζε 27) 

Οκνίσο, γηα νιφθιεξν ην ηεηξαγσληθφ παξάζπξν δηαζηάζεσλ m ε ζρέζε 

είλαη: 

       ∑∑           
 
       

 

   

 

   

 

(Εμίζωζε 28) 
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- πληειεζηήο ζπζρέηηζεο  

Ο ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο (correlation c) εμεηάδεη ηε ζπζρέηηζε ησλ δχν 

παξαζχξσλ κε βάζε ηε κεηαβιεηφηεηα ησλ ηηκψλ ζε θάζε παξάζπξν 

(Faugeras, 2001). Ζ κεηαβιεηφηεηα (variance) ζην παξάζπξν δηαζηάζεσλ m 

ηεο αξηζηεξήο εηθφλαο ζL θαη ηεο δεμηάο εηθφλαο ζR δίλεηαη απφ ηνλ ηχπν: 

   ∑∑
             ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅

   

 

   

 

   

 

(Εμίζωζε 29) 

Ζ ζπκκεηαβιεηφηεηα ζLR ησλ δχν παξαζχξσλ δίλεηαη απφ ηνλ ηχπν: 

   
  ∑∑

         ̅           ̅  

   

 

   

 

   

 

(Εμίζωζε 30) 

 

Σειηθά, ν ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο ησλ δχν παξαζχξσλ ζηελ εηθφλα 

αλαθνξάο θαη ηελ εηθφλα αλαδήηεζεο είλαη: 

       
   

 

√  
   

 
 

(Εμίζωζε 31) 

Όζν πςειφηεξνο ν ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο, ν νπνίνο ιακβάλεη ηηκέο απφ 0 

έσο 1, ηφζν κεγαιχηεξε ε ζπζρέηηζε ησλ παξαζχξσλ, θαη ε πηζαλφηεηα ηα 

ζεκεία λα είλαη νκφινγα. 
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2.2.3 Δεζκεύζεηο γεσκεηξίαο 

 

Δθηφο απφ ηε δέζκεπζε νκνηφηεηαο (similarity constraint), ππάξρνπλ 

νξηζκέλεο επηπιένλ δεζκεχζεηο, νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε βειηίσζε 

ησλ απνηειεζκάησλ απηφκαηεο ζπληαχηηζεο. Οη δεζκεχζεηο κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ σο αξλεηηθά βάξε- «πνηλέο» γηα κία νκνινγία, νδεγψληαο 

είηε ζηελ απφξξηςε, είηε ζηελ ππνβάζκηζε ηεο, αζρέησο κε ηελ νκνηφηεηα πνπ 

εμεηάζηεθε κε ηα θξηηήξηα ηεο πξνεγνχκελεο ελφηεηαο. Οη δεζκεχζεηο 

γεσκεηξίαο είλαη: 

- Γέζκεπζε επηπνιηθήο γεσκεηξίαο 

χκθσλα κε ηε γεσκεηξία ηνπ ζηεξενδεχγνπο, ηα νκφινγα εηθνλνζηνηρεία 

βξίζθνληαη επί ησλ αληίζηνηρσλ επηπνιηθψλ επζεηψλ. Ζ δέζκεπζε απηή, εθηφο 

ηνπ φηη επηηαρχλεη ηελ δηαδηθαζία αλαδήηεζεο, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη 

γηα ηε δηφξζσζε ησλ απνηειεζκάησλ ζπληαχηηζεο ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ 

ηθαλνπνηείηαη. Οη εηθφλεο κεηαζρεκαηίδνληαη πξνθεηκέλνπ νη γξακκέο ηνπ 

πίλαθα ηεο εηθφλαο λα ζπκπίπηνπλ κε ηηο επηπνιηθέο γξακκέο (Μαιηέδνο, 

2013). ηε ζπλέρεηα, γίλεηαη έιεγρνο ησλ ζπληεηαγκέλσλ ησλ νκνινγηψλ. 

χκθσλα κε ηνλ νξηζκφ ησλ επηπνιηθψλ γξακκψλ, νη αλεγκέλεο 

ζπληεηαγκέλεο θαηά ηε δηεχζπλζε y κίαο νκνινγίαο ζα πξέπεη λα είλαη ίζεο ή 

ζρεδφλ ίζεο.  

 
Δηθόλα 14: : Βάζε ιήςεο, νκόινγεο αθηίλεο θαη πόινη εηθόλσλ 

(πεγή: Hartley and Zisserman, 2000) 
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Ο κεηαζρεκαηηζκφο ησλ εηθφλσλ ζην ζχζηεκα ηεο βάζεο γίλεηαη κε 

ππνινγηζκφ ησλ γσληψλ Χ Φ Κ ηεο βάζεο ζην ζχζηεκα ηνπ ρψξνπ, ζχκθσλα 

κε ηηο ζπληζηψζεο ηεο ΥΒ, ΤΒ, ΕΒ  (Αδάκ, 2011). Οη γσλίεο είλαη: 

          
  
  

  

(Εμίζωζε 32) 

        

(

  
  

√   
    

  )

  

(Εμίζωζε 33) 

  
     

 
 

(Εμίζωζε 34) 

χκθσλα κε ηηο παξαπάλσ ζρέζεηο ππνινγίδεηαη ν πίλαθαο ζηξνθήο θάζε 

εηθφλαο πξνθεηκέλνπ λα επαλαζπζηαζεί επηπνιηθά: 

         

(Εμίζωζε 35) 

φπνπ R είλαη ν πίλαθαο ζηξνθήο ηεο εηθφλαο θαηά ηνλ εμσηεξηθφ ηεο 

πξνζαλαηνιηζκφ θαη RΒ είλαη ν πίλαθαο: 

   [
                                                                                                                         
                                                                                
                                                                             

] 

(Εμίζωζε 36) 

Με ρξήζε ηεο ζπλζήθεο ζπγγξακκηθφηεηαο, ππνινγίδνληαη νη ζπληεηαγκέλεο 

ησλ ζεκείσλ ζηε λέα εηθφλα x’,y’ κε ρξήζε ησλ παιηψλ x,y: 

      
  

           
           

     

  
           

           
     

 

      
  

           
           

     

  
           

           
     

 

(Εμίζωζε 37) 

φπνπ r’ είλαη ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα R’,θαη c’ ε ζηαζεξά ηεο κεραλήο ησλ 

θαλνληθνπνηεκέλσλ εηθφλσλ, ε νπνία επηιέγεηαη c’>c γηα λα κελ ραζεί 

πιεξνθνξία. (Αδάκ, 2011) 
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- Γέζκεπζε εθαηέξσζελ ζπλέπεηαο 

Ζ δέζκεπζε εθαηέξσζελ ζπλέπεηαο βαζίδεηαη ζην πξφβιεκα ηεο αληίζηξνθεο 

ζπληαχηηζεο. Γεδνκέλνπ φηη ε αξρηθή αλαδήηεζε γίλεηαη κε ηελ αξηζηεξή 

εηθφλα σο εηθφλα αλαθνξάο, κε εηθφλα αλαθνξάο ηε δεμηά εηθφλα γίλεηαη λέα 

αλαδήηεζε νκνινγηψλ ζηελ αξηζηεξή εηθφλα (ε νπνία κεηαηξέπεηαη ζε εηθφλα 

αλαδήηεζεο). Δλαιιαθηηθά, ε κέζνδνο νλνκάδεηαη cross test. Δάλ xL είλαη ε 

ζέζε ελφο ζεκείνπ ζηελ αξηζηεξή εηθφλα θαη δxLR ε παξάιιαμε ηνπ θαηά ηελ 

πξψηε αλαδήηεζε νκνινγηψλ, ηφηε ζηε δεχηεξε αλαδήηεζε ην ζεκείν ζα έρεη 

ζπληεηαγκέλεο xR ζηελ εηθφλα αλαδήηεζεο. Με βάζε ηε ιχζε ηνπ αληίζηξνθνπ 

πξνβιήκαηνο ζα πξέπεη ε παξάιιαμε ηνπ λα είλαη ε  

           

(Εμίζωζε 38) 

κε δηαθνξά ζπλεζέζηεξα κίαο ή δχν εηθνλνςεθίδσλ ιφγσ ζθαικάησλ (Tang 

et al, 2014). 

ε αληίζεηε πεξίπησζε ε νκνινγία απνξξίπηεηαη, ή επηβαξχλεηαη κε ηελ 

αληίζηνηρε πνηλή ζηε ζπλάξηεζε ηνπ θφζηνπο. Με ηελ ζχγθξηζε ησλ δχν 

ραξηψλ παξαιιάμεσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο δχν αλαδεηήζεηο κπνξνχλ λα 

εληνπηζηνχλ θαη νη πεξηνρέο απνθξχςεσλ (Καξθάινπ, 2015). 

 

- Γέζκεπζε δηάηαμεο ησλ εηθνλνζηνηρείσλ 

Δίλαη ινγηθφ λα ππνηεζεί φηη ε αιιεινπρία νκφινγσλ ζηνηρείσλ θαηά κήθνο 

ελφο δεχγνπο επηπνιηθψλ, είλαη ην αληίζηξνθν ηεο αιιεινπρίαο πνπ έρνπλ ηα 

ζεκεία ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. Ζ ππφζεζε απνηειεί ηελ δέζκεπζε αιιεινπρίαο 

(ordering constraint), ε νπνία πξσηνεκθαλίζηεθε ζηελ αξρή ηεο δεθαεηίαο 

1980. Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην γεγνλφο φηη κπνξεί λα κελ ηθαλνπνηείηαη 

πάληα ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο, εηδηθά φηαλ κηθξά ζηνηρεία ππεξθαιχπηνπλ 

κεγαιχηεξα, ή ζπαληφηεξα, φηαλ δηαθαλή αληηθείκελα απεηθνλίδνληαη ζηηο 

εηθφλεο. ηελ πεξίπησζε πνπ έλα κηθξφ αληηθείκελν βξίζθεηαη κπξνζηά απφ 

έλα κεγαιχηεξν, νξηζκέλα απφ ηα ζεκεία ηνπ κεγαιχηεξνπ αληηθεηκέλνπ δελ 

εκθαλίδνληαη ζε θάπνηεο απφ ηηο εηθφλεο. πλεπψο, ηα εηθνληδφκελα ζεκεία δε 

ζπκπίπηνπλ ζηηο δχν εηθφλεο (νχηε θαη ε αιιεινπρία ηνπο). Παξά ηελ χπαξμε 

εμαηξέζεσλ, ε δέζκεπζε αιιεινπρίαο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πινπνηεζνχλ 

αιγφξηζκνη βαζηδφκελνη ζηνλ δπλακηθφ πξνγξακκαηηζκφ. 
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Δηθόλα 15: Γέζκεπζε αιιεινπρίαο (πεγή: Forsyth and Ponce, 2003) 

 

- Γέζκεπζε νκαιφηεηαο 

Ζ δέζκεπζε νκαιφηεηαο απαηηεί νη ηηκέο ηεο παξάιιαμεο κέζα ζηελ εηθφλα λα 

κεηαβάιινληαη νκαιά. ε έλαλ ράξηε βάζνπο, επί κίαο δηεχζπλζεο ηα 

γεηηνληθά εηθνλνζηνηρεία έρνπλ παξφκνηεο ηηκέο. Οη δηαθνξέο ζηηο αζπλέρεηεο 

ησλ αληηθεηκέλσλ (δηαθνξεηηθή επηθάλεηα ή βάζνο) πξέπεη, παξάιιεια, λα 

δηαηεξνχληαη. Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ην παξαπάλσ, ζε κία γξακκή 

ζάξσζεο εληνπίδνληαη νη αθκέο κε ρξήζε ζπλαξηήζεσλ παξαγψγσλ (edge 

detection) θαη ζηε ζπλέρεηα εθαξκφδεηαη ε δέζκεπζε νκαιφηεηαο γηα ηα 

εηθνλνζηνηρεία ελδηάκεζα ησλ αθκψλ, ηα νπνία ζεσξνχληαη νκαιή επηθάλεηα 

(Rabbania et al, 2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 
 

2.2.4 Χώξνο ςεθηαθήο παξάιιαμεο 

 

Σν αλζξψπηλν κάηη αληηιακβάλεηαη ηνλ ηξηζδηάζηαην ρψξν κε ηελ ίδηα 

γεσκεηξία ελφο ζηεξενδεχγνπο εηθφλσλ. Οη δχν νπηηθέο αθηίλεο (κία απφ θάζε 

κάηη) θαηαιήγνπλ ζε έλα θνηλφ ζεκείν ζην ρψξν, φπσο θαηαιήγνπλ νη δχν 

αθηίλεο απφ ηα θέληξα δχν εηθφλσλ. Ζ γσλία πνπ ζρεκαηίδεηαη απφ απηέο ηηο 

αθηίλεο νλνκάδεηαη παξαιιαθηηθή γσλία. Όζν κεγαιχηεξε είλαη ε 

παξαιιαθηηθή γσλία ηφζν πην θνληά ζηα θέληξα ιήςεο βξίζθεηαη ην 

αληηθείκελν. 

Γεδνκέλεο ηεο γεσκεηξίαο ηεο θεληξηθήο πξνβνιήο, αλ έλα αληηθείκελν 

θσηνγξαθεζεί απφ δχν δηαθνξεηηθέο ζέζεηο ε χπαξμε ηεο ηξίηεο δηαζηάζεηο 

απνηππψλεηαη ζηηο εηθφλεο κε κία θαηλνκεληθή κεηαηφπηζε ηνπ ζεκείνπ απφ ηε 

κία εηθφλα ζηελ άιιε, ε νπνία νλνκάδεηαη παξάιιαμε θαηά ηνλ x άμνλα 

(βιέπε θεθάιαην 1.2). 

Με ηε κέζνδν ηεο ππθλήο ζπληαχηηζεο ζεκείσλ θάζε εηθνλνζηνηρείν ηνπ 

επηθαιππηφκελνπ ηκήκαηνο αληηζηνηρίδεηαη ζε έλα νκφινγν ηνπ. Μεηά ηελ 

αληηζηνίρηζε, κπνξεί λα ππνινγηζηεί ζηηο 2 εηθφλεο ε πξναλαθεξζείζα 

δηαθνξά θαηά ην x άμνλα ζηε ζέζε ηνπ ζεκείνπ, θαη θαηά ζπλέπεηα ε ηξίηε 

δηάζηαζε γηα ην εηθνλνζηνηρείν. Δθηφο απφ ηξηζδηάζηαην λέθνο ζεκείσλ, ην 

απνηέιεζκα κίαο ππθλήο ζπληαχηηζεο κπνξεί λα είλαη θαη έλαο ράξηεο 

βάζνπο, κία δειαδή εηθφλα δχν δηαζηάζεσλ, φπνπ ε δηάζηαζε ηνπ βάζνπο 

απνδίδεηαη κε ηφλνπο ηνπ γθξη. 

Με βάζε ηηο ηηκέο παξάιιαμεο κεηαμχ ησλ εηθνλνζηνηρείσλ δχν εηθφλσλ 

κπνξεί δεκηνπξγεζεί κία δνκή ηξηψλ δηαζηάζεσλ, ν ρψξνο ςεθηαθήο 

παξάιιαμεο. Υξεζηκνπνηψληαο κία απφ ηηο καζεκαηηθέο κεζφδνπο 

ππνινγηζκνχ θφζηνπο νκνινγίαο, γηα θάζε πηζαλή ηηκή παξάιιαμεο (απφ 0- 

ειάρηζηε παξάιιαμε έσο n ην πιήζνο ησλ εηθνλνζηνηρείσλ κίαο επηπνιηθήο 

γξακκήο) φια ηα εηθνλνζηνηρεία ηεο αξηζηεξήο εηθφλαο ζπγθξίλνληαη κε φια ηα 

εηθνλνζηνηρεία ηεο δεμηάο εηθφλαο, θαη ν βαζκφο ζπζρέηηζεο ηνπο απνδίδεηαη 

κε ρξσκαηηθνχο ηφλνπο. 
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Δηθόλα 16: Τηκέο παξάιιαμεο θαηά κήθνο επηπνιηθήο γξακκήο 
 

Ζ κία δηάζηαζε ηεο δνκήο είλαη ε ηηκή ηεο παξάιιαμεο. Μεδεληθή ηηκή 

παξάιιαμεο ζεκαίλεη φηη ην νκφινγν εηθνλνζηνηρείν βξίζθεηαη ζηελ ίδηα ζέζε 

επί ηεο επηπνιηθήο επζείαο ζηε δεχηεξε εηθφλα, ελψ κέγηζηε ηηκή ζεκαίλεη φηη 

ηα νκφινγα εηθνλνζηνηρεία βξίζθνληαη αληίζηνηρα ζηελ αξρή θαη ην ηέινο κίαο 

επηπνιηθήο ζε δχν εηθφλεο. Οη άιιεο δχν δηαζηάζεηο αληηζηνηρνχλ ζε 

δηαζηάζεηο ησλ εηθφλσλ.  

 

 
Δηθόλα 17: Γνκή DSI (πεγή: mycourses.ntua.gr) 
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Μία νξηδφληηα ηνκή ηνπ ρψξνπ ςεθηαθήο παξάιιαμεο απνηειεί έλαλ ράξηε 

βάζνπο γηα ηελ εηθφλα γηα κία δεδνκέλε ηηκή παξάιιαμεο (d=ζηαζεξφ). ηελ 

ηνκή απνδίδεηαη κε ρξσκαηηθνχο ηφλνπο ε ζρέζε ηεο πξαγκαηηθήο 

παξάιιαμεο πνπ έρεη ππνινγηζηεί, κε ηελ ηηκή ηνπ επηπέδνπ θαηά ηνλ άμνλα 

Ε. Γηα παξάδεηγκα, θαηαγξάθεηαη κε θφθθηλν φηαλ ε πξαγκαηηθή παξάιιαμε 

ελφο εηθνλνζηνηρείνπ απέρεη ην κέγηζην απφ ην επίπεδν παξάιιαμεο θαη κπιε 

αλ απέρεη ην ειάρηζην- ηαπηίδεηαη δειαδή (εηθφλα 17) . Ζ ζχγθξηζε απνηειεί, 

νπζηαζηηθά, ην θφζηνο ηνπ εηθνλνζηνηρείνπ γηα ηε δεδνκέλε ηηκή παξάιιαμεο, 

φπσο απηφ ππνινγίδεηαη κε βάζε κία απφ ηηο κεζφδνπο πνπ πεξηγξάθεζαλ 

ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην. 

Αληίζηνηρα θάζεηεο ηνκέο θαηά ηε δηεχζπλζε Τ κπνξνχλ λα απνδψζνπλ ηηο 

ηηκέο παξάιιαμεο θαηά κήθνο κίαο επηπνιηθήο γξακκήο, ην νπνίν ζρεκαηηθά 

απνδίδεη κία θάζεηε ηνκή ζην εηθνληδφκελν αληηθείκελν. 

 

 
Δηθόλα 18: Γπλακηθόο πξνγξακκαηηζκόο (πεγή: Szeliski, 2011) 
 

Ζ κέζνδνο αμηνπνηείηαη θαη ζηε ππθλή ζπληαχηηζε κε ρξήζε δπλακηθνχ 

πξνγξακκαηηζκνχ. 
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2.2.5 Δπλακηθόο πξνγξακκαηηζκόο 

 

χκθσλα κε ηε δέζκεπζε αιιεινπρίαο, ε ζεηξά κε ηελ νπνία απεηθνλίδνληαη 

ηα αληηθείκελα ζε κία εηθφλα είλαη αληίζεηε απφ απηήλ πνπ έρνπλ ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα. Ζ δέζκεπζε έρεη ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε δεκηνπξγία 

αιγνξίζκσλ εχξεζεο νκνινγηψλ, κε ηε ρξήζε δπλακηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ, 

ζε ζπλδπαζκφ κε ηε δνκή DSI. 

Αλ ππνηεζεί φηη έλα ζχλνιν ραξαθηεξηζηηθψλ ζεκείσλ έρνπλ βξεζεί ζε 

νκφινγεο επηπνιηθέο, ν ζθνπφο είλαη λα αληηζηνηρεζνχλ ηα δηαζηήκαηα κεηαμχ 

ησλ αληηζηνηρηζκέλσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζεκείσλ. χκθσλα κε ηε δέζκεπζε 

αιιεινπρίαο, ε ζεηξά ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζεκείσλ πξέπεη λα είλαη ίδηα, 

παξφηη ε αληηζηνίρεζε ησλ ελδηάκεζσλ δηαζηεκάησλ κπνξεί αλ έρεη 

επεξεαζηεί. Σα δηαζηήκαηα απηά, ιφγσ πξνβνιηθφηεηαο, κπνξεί λα έρνπλ 

κεησζεί ζε έλα κφλν ζεκείν, λα έρνπλ απμεζεί ζε κήθνο, λα έρνπλ απνθξχςεηο 

ή θαη επεξεαζηεί απφ ζφξπβν. 

Ζ δέζκεπζε καο επηηξέπεη λα αλαδεηήζνπκε ηηο νκνινγίεο, ζε έλα βέιηηζην 

κνλνπάηη θφζηνπο (δηαδξνκή ειάρηζηνπ θφζηνπο) κέζα ζηνλ ρψξν ςεθηαθήο 

παξάιιαμεο. 

ε θάζε επίπεδν παξάιιαμεο, αλ επηιερζνχλ νη ηηκέο ειάρηζηνπ θφζηνπο, 

δεκηνπξγείηαη κία δηαδξνκή εληφο ηνπ DSI, ε νπνία νλνκάδεηαη δηαδξνκή 

ειάρηζηνπ θφζηνπο. Ζ δηαδξνκή δηαθφπηεηαη ζε πεξηπηψζεηο αζπλέρεηαο 

βάζνπο, θαη αληηζηνηρεί ζε αζπλέρεηα ζηελ επηθάλεηα ηνπ αληηθεηκέλνπ. Ζ 

κεηάβαζε απφ κία ηηκή παξάιιαμεο (θαη ζπλεπψο απφ κία ηηκή πςνκέηξνπ) 

ζε κία πνιχ δηαθνξεηηθή ηηκή ππνδειψλεη κεηάβαζε απφ έλα επίπεδν ζηελ 

εηθφλα ζε έλα άιιν. Ζ δηαθνξνπνίεζε απηή πςνκέηξνπ (ιφγσ εθηξνπήο 

αλαγιχθνπ) πξνθαιεί απνθξχςεηο αλάκεζα ζηηο δχν εηθφλεο ηνπ 

επηθαιππηφκελνπ. πγθεθξηκέλα, κείσζε ηεο ςεθηαθήο παξάιιαμεο ζεκαίλεη 

κεηάβαζε ζε επίπεδν ην νπνίν βξίζθεηαη πην θνληά ζηελ θάκεξα, απφ έλα πην 

απνκαθξπζκέλν, θαη πξνθαιεί απφθξπςε επηθάλεηαο απφ ηε δεμηά εηθφλα 

(ελψ εκθαλίδεηαη ζηελ αξηζηεξά). Απφηνκε αχμεζε ζεκαηνδνηεί ηκήκα 

αληηθεηκέλνπ νξαηφ κφλν ζηε δεμηά εηθφλα (θαη ζπλεπψο κεηάβαζε απφ 

θνληηλή ζε πην απνκαθξπζκέλε επηθάλεηα) (Faugeras, 2001). 
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Δηθόλα 19: Απνθξππηόκελεο εηθνλνςεθίδεο (Rehg and Tech) 
 

Αλαιφγσο κε ηηο απνθξχςεηο, νη εηθνλνςεθίδεο ραξαθηεξίδνληαη σο νξαηέο 

κφλν ζηε δεμηά εηθφλα R, κφλν ζηελ αξηζηεξή L θαη νξαηή θαη ζηηο δχν εηθφλεο 

M. Σν θφζηνο γηα ηελ επηιεγκέλε δηαδξνκή δίλεηαη ηειηθά απφ ηελ εμίζσζε: 

            (                                    )

         

            (                       )    

            (                     )    

(Εμίζωζε 39) 

φπνπ Ο είλαη ε πνηλή γηα θάζε απφθξπςε, θαη C’ είλαη ην θφζηνο γηα κία 

γξακκή ζάξσζεο y, ζε έλα πίλαθα D(m,n) δχν δηαζηάζεσλ: 

                     

(Εμίζωζε 40) 

Ο πίλαθαο πξνθχπηεη κε επαλαιακβαλφκελε πξνζέγγηζε ζηε δνκή DSI, 

ζπλδπάδνληαο θάζε ηηκή κε ηελ πξνεγνχκελε (Szeliski, 2011).  

Γχν γεηηνληθά εηθνλνζηνηρεία πνπ παξνπζηάδνπλ ειάρηζην θφζηνο, κε δηαθνξά 

έλα εηθνλνζηνηρείν θαηά ηε δηεχζπλζε Ε (δειαδή δηαθνξά ελφο 

εηθνλνζηνηρείνπ παξάιιαμεο) νξίδνπλ θεθιηκέλε επηθάλεηα (Forsyth and 

Ponce, 2003).  
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Δηθόλα 20: Γηαδξνκή ειαρίζηνπ θόζηνπο (πεγή: Faugeras, 2001) 

 

Όπσο θαίλεηαη ζηελ εηθφλα, γηα ηηο δχν γξακκέο ζάξσζεο, ζηφρνο ηνπ 

δπλακηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ είλαη λα ππνινγηζηεί ε δηαδξνκή ειαρίζηνπ 

θφζηνπο πνπ νδεγεί απφ ην m0 ζην me. Με δηαθεθνκκέλεο γξακκέο θαίλνληαη 

νη αθκέο ζηελ αξηζηεξή γξακκή ζάξσζεο (0 έσο Ν-1) θαη ζηε δεμηά γξακκή 

ζάξσζεο (0 έσο Μ-1). Οη αληηζηνηρίζεηο ησλ αθκψλ δεκηνπξγνχλ έλαλ θάλαβν 

ζεκείσλ. Ζ δηαδξνκή ειάρηζηνπ θφζηνπο πξέπεη λα εκπεξηέρεη απηά ηα 

ζεκεία, θαη ην πξφβιεκα πιένλ αλάγεηαη ζηελ αληηζηνίρηζε ησλ ηκεκάησλ 

αλάκεζα ζηνπο θφκβνπο (Faugeras, 2001). 
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2.2.6 Καζνιηθνί θαη εκηθαζνιηθνί αιγόξηζκνη 

 

Οη θαζνιηθνί αιγφξηζκνη επηιχνπλ ην πξφβιεκα ησλ νκνινγηψλ σο έλα 

ζπλνιηθφ πξφβιεκα γηα νιφθιεξε ηελ εηθφλα. Αθνχ ππνινγίζνπλ κία 

θαζνιηθή ζπλάξηεζε Δ(d), ε νπνία απνηειείηαη απφ ηηκέο ζχκθσλα κε ηε 

κέζνδν θφζηνπο,  θαη πνηλέο ζχκθσλα κε φιεο ηηο δεζκεχζεηο πνπ 

αλαθέξζεθαλ, ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ελ ιφγσ ζπλάξηεζε πξνθεηκέλνπ λα βξνπλ 

έλα θφζηνο απφ ηηο νκνινγίεο γηα νιφθιεξε ηελ εηθφλα (Szeliski, 2011). Οη 

νκνινγίεο πνπ επηιέγνληαη είλαη απηέο πνπ ειαρηζηνπνηνχλ ηε ζπλάξηεζε 

θφζηνπο. Οη δηαθνξνπνηήζεηο αλάκεζα ζηνπο θαζνιηθνχο αιγνξίζκνπο 

πξνθχπηνπλ απφ ηε κέζνδν πνπ επηιέγεηαη γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηεο 

ζπλάξηεζεο. πρλά, πινπνηνχληαη ππξακίδεο εηθφλαο, πξνθεηκέλνπ λα 

κεησζεί ν ππνινγηζηηθφο θφξηνο. πγθεθξηκέλα, ππνινγίδνληαη ηα 

απνηειέζκαηα ζηα πην αδξά επίπεδα, φπνπ νη εηθφλεο είλαη γεληθεπκέλεο θαη ε 

πιεξνθνξία ιηγφηεξε, θαη ζηε ζπλέρεηα ην απνηέιεζκα θάζε επηπέδνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη σο αξρηθή ηηκή γηα ην επφκελν επίπεδν, ζην νπνίν γίλεηαη 

ελδειερέζηεξνο έιεγρνο (Μαιηέδνο, 2013).  

Μία εηδηθφηεξε πεξίπησζε ησλ θαζνιηθψλ αιγνξίζκσλ είλαη ν εκηθαζνιηθφο 

αιγφξηζκνο ή ππνζχλνιε ζπληαχηηζε (semi-global matching/SGM). Ο 

εκηθαζνιηθφο αιγφξηζκνο ρξεζηκνπνηεί ηελ ειαρηζηνπνίεζε ζπλάξηεζεο 

ελέξγεηαο ησλ θαζνιηθψλ αιγνξίζκσλ, ρσξίο λα ειέγρεη νιφθιεξε ηελ εηθφλα, 

αιιά νθηψ ή δεθαέμη δηεπζχλζεηο γχξσ απφ ην ζεκείν ελδηαθέξνληνο, 

κεηψλνληαο ζεκαληηθά ηνλ ππνινγηζηηθφ θφξην. 

Ο εκηθαζνιηθφο αιγφξηζκνο παξνπζηάζηεθε πξψηε θνξά απφ ηνλ 

Hirschmuller, θαη εθαξκφδεηαη ζε εηθφλεο κε γλσζηφ εζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ 

πξνζαλαηνιηζκφ. Πξηλ ηελ εθαξκνγή ηνπ αιγνξίζκνπ γίλεηαη επηπνιηθή 

επαλαζχζηαζε ησλ εηθφλσλ, ψζηε νη γξακκέο λα ζπκπίπηνπλ κε ηα πεδία 

αλαδήηεζεο ησλ νκνινγηψλ (Καξθάινπ, 2015). Ο SGM ρξεζηκνπνηεί ηαχηηζε 

pixel, δηαηεξψληαο ηαπηφρξνλα ηηο αθκέο θαη ηηο ιεπηνκέξεηεο ηεο εηθφλαο. 

Διαρηζηνπνηεί ηε ζπλάξηεζε θφζηνπο κε αλαδήηεζε ζε αλεμάξηεηεο 

δηεχζπλζεο κίαο δηάζηαζεο (Dall’Asta and Roncella, 2014). 

 

Υξεζηκνπνηψληαο πξνζέγγηζε παξφκνηα κε ηελ πξνζέγγηζε ηνπ Scanline 

optimization (Zach et al, 2006), ππνινγίδεη ην θφζηνο θαηά κήθνο κίαο 

δηεχζπλζεο, αλεμάξηεηα απφ ηηο ππφινηπεο δηεπζχλζεηο, κε δηαδνρηθέο 

πξνζεγγίζεηο. Αξρηθά, ππνινγίδεηαη έλα θφζηνο γηα θάζε εηθνλνςεθίδα, 

ζπκςεθίδνληαο ην θφζηνο γηα ηελ πξνεγνχκελε θαη ηελ επφκελε 

εδαθνςεθίδα, κε δηαδνρηθέο επαλαιήςεηο θαηά κήθνο ησλ 8 ή 16 

δηεπζχλζεσλ πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθφλα: 
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Δηθόλα 21: Οη νθηώ ή δεθαέμη δηεπζύλζεηο αλαδήηεζεο νκνινγηώλ 

ηνπ SGM 

 

Ζ ζπλνιηθή ζπλάξηεζε ελέξγεηαο πνπ ειαρηζηνπνηείηαη ζηνλ εκηθαζνιηθφ 

αιγφξηζκν είλαη: 

 

     ∑         ∑    [        ]  ∑    [        ]

         

  

(Εμίζωζε 41) 

Ο πξψηνο φξνο είλαη ην άζξνηζκα ηνπ θφζηνπο φισλ ησλ εηθνλνςεθίδσλ 

θαηά κήθνο φισλ ησλ γξακκψλ ζάξσζεο. Ο δεχηεξνο φξνο είλαη ην άζξνηζκα 

ησλ πνηλψλ P1, φπνπ δίλεηαη ζε φζεο εηθνλνςεθίδεο έρνπλ δηαθνξά απφ ηηο 

γεηηνληθέο ηνπο έλα εηθνλνζηνηρείν (θεθιηκέλεο επηθάλεηεο). Ο ηξίηνο φξνο είλαη 

νη πνηλέο P2, νη νπνίεο απνδίδνληαη ζε εηθνλνςεθίδεο πνπ απέρνπλ απφ ηηο 

γεηηνληθέο ηνπο πεξηζζφηεξν απφ έλα εηθνλνζηνηρεία παξάιιαμεο (δειαδή 

ζηηο αζπλέρεηεο ησλ αληηθεηκέλσλ). 

Σα θφζηε γηα ηηο αθξαίεο εηθνλνςεθίδεο θάζε γξακκήο ηζνχληαη κε ην θφζηνο 

ζπληαχηηζεο ηνπο c(p,dp) αλαιφγσο κε ηε κέζνδν ππνινγηζκνχ ηνπ θφζηνπο, 

ελψ γηα ηηο ππφινηπεο εηθνλνςεθίδεο ηεο γξακκήο ζάξσζεο, ην θφζηνο 

LR(p,d) ηεο εηθνλνςεθίδαο p ζην επίπεδν παξάιιαμεο d είλαη: 

 

                        

                              

                               

 

(Εμίζωζε 42) 
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(Ernst and Hirschmuller, 2008) 

 

Δθηφο απφ ην θφζηνο ζπληαχηηζεο c, γηα ηε δεδνκέλε παξάιιαμε, 

ζπλππνινγίδεηαη ην θφζηνο ηεο πξνεγνχκελεο εδαθνςεθίδαο γηα ην κνλνπάηη 

p-r ζηελ ίδηα ηηκή παξάιιαμεο (d), αιιά θαη ζηελ πξνεγνχκελε (d-1) θαη 

επφκελε παξάιιαμε (d+1) κε ηηο αληίζηνηρεο πνηλέο. πλππνινγίδεηαη θαη ην 

ειάρηζην θφζηνο ηεο πξνεγνχκελεο εηθνλνςεθίδαο, ζε φπνηα παξάιιαμε 

απηφ ππάξρεη, θαη ε πνηλή P2, απφ ηα νπνία επηιέγεηαη ην ειάρηζην. ε κία 

ηνκή ηνπ ρψξνπ ςεθηαθήο παξάιιαμεο, θαηά κήθνο ηεο γξακκήο ζάξσζεο, 

επηιέγεηαη ε δηαδξνκή ειαρίζηνπ θφζηνπο. Απφ ηνλ παξαπάλσ ππνινγηζκφ 

αθαηξείηαη ην ειάρηζην θφζηνο ηεο πξνεγνχκελεο εηθνλνςεθίδαο ηνπ 

κνλνπαηηνχ (Καξθάινπ, 2015). Με βάζε ην θφζηνο απηφ, επηιέγεηαη ε 

δηαδξνκή ειαρίζηνπ θφζηνπο γηα ηε γξακκή ζάξσζεο. 

Οη πνηλέο P1 θαη Ρ2 νξίδνληαη έηζη ψζηε λα δηαηεξνχληαη νη θεθιηκέλεο 

επηθάλεηεο θαη νη αζπλέρεηεο ησλ αληηθεηκέλσλ, θαη ζε θάζε πεξίπησζε πξέπεη 

ην P2 λα είλαη κεγαιχηεξν ή ίζν ηνπ P1  (Dall’Asta and Roncella, 2014). 

ε θάζε παξάιιαμε d, γηα θάζε εηθνλνςεθίδα, αζξνίδνληαη φια ηα θφζηε απφ 

ηα δηαθνξεηηθά κνλνπάηηα LR πνπ νδεγνχλ ζηε ζπγθεθξηκέλε εηθνλνςεθίδα, 

θαη ηειηθά επηιέγεηαη ην επίπεδν παξάιιαμεο d ην νπνίν παξνπζηάδεη ην 

ειάρηζην ηεο ζπλάξηεζεο γηα ην ζχλνιν ησλ κνλνπαηηψλ.  

 

 
Δηθόλα 22: Τα 8 δηαθνξεηηθά κνλνπάηηα θαη ε δηαδξνκή ειαρίζηνπ θόζηνπο γηα έλα από 
απηά γηα δεδνκέλε παξάιιαμε p 
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2.3  Structure from Motion 

 

Σν πξφβιεκα πνπ θαιείηαη λα επηιχζεη ε κέζνδνο SFM - Structure from 

motion είλαη ε ππθλή ζπληαχηηζε λέθνπο ζεκείσλ, κε δεδνκέλεο νξηζκέλεο 

νκνινγίεο απφ δχν ή πεξηζζφηεξεο εηθφλεο. Σν πιήζνο ησλ αξρηθψλ 

νκνινγηψλ θαζνξίδεη ηε γεσκεηξηθή κνξθή ηνπ παξαγφκελνπ κνληέινπ (ή 

δνκήο- structure). Σα ζεκεία εληνπίδνληαη θαη πεξηγξάθνληαη ζπλήζσο κε ηε 

ρξήζε αιγνξίζκσλ, φπσο ν SIFT θαη ν SURF, ή κε θάπνην ζπλδπαζκφ ησλ 

δχν. Καηά ηελ εθαξκνγή ηνπ SFM αιγνξίζκνπ, εθηφο απφ ηηο ηξηζδηάζηαηεο 

ζπληεηαγκέλεο ησλ ζεκείσλ πξνζδηνξίδεηαη θαη ε θίλεζε ηεο θάκεξαο, ε 

κεηαηφπηζε, δειαδή, θαη ε ζηξνθή απφ ηε κία ιήςε ζηελ επφκελε. Αξρηθά, ε 

εκπξνζζνηνκία γίλεηαη ρσξίο ηνλ πίλαθα ηεο κεραλήο, ελψ έπεηηα εηζάγνληαη, 

εθφζνλ είλαη γλσζηέο, θαη νη παξάκεηξνη ηνπ εζσηεξηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ. 

Αγλνψληαο ην πξφβιεκα ηεο απιήο ζπληαχηηζεο, ππνηίζεηαη φηη n πιήζνο 

ζεκείσλ έρνπλ αληηζηνηρεζεί ζηα νκφινγα ηνπο, ζε m πιήζνο εηθφλσλ. 

Δζηηάδνληαο ζηελ θαζαξά γεσκεηξηθή δνκή ηνπ πξνβιήκαηνο, 

ρξεζηκνπνηνχληαη νκνινγίεο γηα λα εθηηκεζνχλ ηφζν νη ζρεηηθέο ζέζεηο ησλ 

ζεκείσλ ζε έλα ηξηζδηάζηαην ρψξν κε ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα αλαθνξάο, φζν 

θαη νη πίλαθεο πξνβνιήο ησλ εηθφλσλ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 
 

2.3.1 Sift αιγόξηζκνο- Scale invariant feature transform 

 

Ο αιγφξηζκνο απνηειείηαη απφ έλαλ αληρλεπηή ραξαθηεξηζηηθψλ γλσξηζκάησλ 

(detector) θαη έλαλ πεξηγξαθέα (descriptor). Ο αληρλεπηήο ραξαθηεξηζηηθψλ 

γλσξηζκάησλ εληνπίδεη ζεκεία ηα νπνία ζεσξνχληαη ραξαθηεξηζηηθά θαη είλαη 

φζν ην δπλαηφλ αλεμάξηεηα ζε κεηαβνιέο θιίκαθαο, ζηξνθψλ θιπ. Σν 

παξάζπξν πνπ πεξηβάιεη έλα ζεκείν-αληηθείκελν ζε κία εηθφλα δελ κπνξεί λα 

πεξηβάιεη ην ίδην ζεκείν- αληηθείκελν ζε κία άιιε εηθφλα, κε άιιε θιίκαθα. 

Αλ ε θιίκαθα ηεο δεχηεξεο εηθφλαο είλαη κεγαιχηεξε, ην ίδην παξάζπξν ζα 

πεξηβάιιεη πεξηζζφηεξα αληηθείκελα, ελψ ζηελ πεξίπησζε πνπ είλαη 

κηθξφηεξε, ζα πεξηέρεη ιηγφηεξε πιεξνθνξία απφ ην αξρηθφ. Πξνθεηκέλνπ λα 

αληηκεησπηζηεί απηή ε δηαθνξνπνίεζε, θαη λα είλαη ν αιγφξηζκνο 

αλεπεξέαζηνο απφ θιίκαθα (scale invariant), δεκηνπξγείηαη έλα λέν ζχλνιν 

εηθφλσλ, παξεκθεξέο κε κία θιαζζηθή ππξακίδα εηθφλσλ. Αληί γηα απιή 

δηαθνξά θιίκαθαο ζηηο εηθφλεο ηεο ππξακίδαο, εθαξκφδεηαη ην θίιηξν 

Laplacian of Gaussian, ην νπνίν είλαη κία δηαθνξά θίιηξσλ Gauss, κε 

δηαθνξεηηθέο ηηκέο ζ ηεο θακπχιεο θάζε θνξά.  

Απνηέιεζκα είλαη έλαο ρψξνο θιηκάθσζεο, ζηνλ νπνίν παξάγνληαη ηα ζεκεία 

ελδηαθέξνληνο. Γηα θάζε ζεκείν, κε ρξήζε ησλ ζεηξψλ Taylor, ππνινγίδεηαη 

κία ηηκή, ε νπνία απνδίδεη ηελ θαηαιιειφηεηα ηνπ ζεκείνπ σο πξνο ηελ 

αλεμαξηεζία ηνπ ζηηο κεηαβνιέο πνπ πξναλαθέξζεθαλ. Όζα ζεκεία έρνπλ 

ηηκή κηθξφηεξε απφ απηφ ην θαηψθιη δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην ηειηθφ 

απνηέιεζκα. 

Δθηφο ηνπ αληρλεπηή, ην ζεκείν πνπ εληνπίδεηαη ραξαθηεξίδεηαη θαη απφ έλαλ 

πεξηγξαθέα. Ο πεξηγξαθέαο πξνθχπηεη απφ έλα ζχλνιν εηθνλνζηνηρείσλ, 

δηαζηάζεσλ 16*16 κε θέληξν ην ραξαθηεξηζηηθφ ζεκείν. Δλ ζπλερεία, ην 

ηεηξάγσλν ρσξίδεηαη ζε ππννκάδεο δηαζηάζεσλ 4*4. Γηα θάζε ππννκάδα 

δεκηνπξγείηαη έλα ηζηφγξακκα δηαθξηηψλ ηηκψλ, γηα 8 δηαθνξεηηθέο δηεπζχλζεηο 

γχξσ απφ ηελ ππννκάδα (αλά 45 κνίξεο γηα νιφθιεξν ηνλ θχθιν). Χο 

απνηέιεζκα πξνθχπηεη έλαο πεξηγξαθέαο κε ζχλνιν ηηκψλ 128 

ηζηνγξάκκαηα.  

Ζ ελδειερήο πεξηγξαθή ηεο γεηηνληάο ηνπ ζεκείνπ θαζηζηά ην ζπγθεθξηκέλν 

αιγφξηζκν έλαλ απφ ηνπο απνδνηηθφηεξνπο αιγνξίζκνπο εληνπηζκνχ 

ζεκείσλ, δεδνκέλνπ φηη θάζε έλα απφ απηά δηαζέηεη κία κνλαδηθή ηαπηφηεηα, 

απηή ηνπ πεξηγξαθέα ηνπ, θαη εθηφο απφ ην πξφβιεκα ηεο θιίκαθαο, επηιχεηαη 

θαη απηφ ηεο αληηζηνίρηζεο ζεκείνπ ζε άλσ ησλ δχν νκφινγσλ. 
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2.3.2 Surf αιγόξηζκνο- Speeded up Robust Features 

 

Ο αιγφξηζκνο απνηειείηαη απφ έλαλ αληρλεπηή θαη έλαλ πεξηγξαθέα. Ο 

αληρλεπηήο ηνπ αθνινπζεί παξφκνηα δηαδηθαζία κε ηνλ αληρλεπηή ζηνλ sift 

αιγφξηζκν. Χζηφζν, φζνλ αθνξά ηνλ πεξηγξαθέα, ππάξρεη κία ειαθξψο 

δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε, ε νπνία ρξεηάδεηαη αξθεηά ιηγφηεξν ρξφλν. 

πγθεθξηκέλα, θαη εδψ εληνπίδνληαη ζεκεία ελδηαθέξνληνο φζν ην δπλαηφλ πην 

ακεηάβιεηα ζε ζηξνθή, θιίκαθα, ζφξπβν θ.α. ε έλα πξψην ζηάδην ε εηθφλα 

εμνκαιχλεηαη κε έλα ηεηξαγσληθφ θίιηξν ηχπνπ Gauss, ην νπνίν δίλεη ζαθψο 

ηαρχηεξν απνηέιεζκα απφ απηφ ηνπ SIFT, εηδηθά αλ πξφθεηηαη γηα νιφθιεξε 

ηελ εηθφλα. ηε ζπλέρεηα, ρξεζηκνπνηείηαη έλαο θπθιηθφο αληρλεπηήο, ζην 

εζσηεξηθφ ηνπ νπνίνπ ππνινγίδεηαη ν Δζζηαλφο πίλαθαο E.  

  

[
 
 
 
 
 
 
 

   

   
 

   

      

   

      

   

      

   

   
 

   

               
   

      

   

      

   

   
 ]

 
 
 
 
 
 
 

 

(Εμίζωζε 43) 

Ζ νξίδνπζα ηνπ Δζζηαλνχ πίλαθα ρξεζηκνπνηείηαη σο κέηξν ππνινγηζκνχ ησλ 

δηαθνξνπνηήζεσλ εληφο ηνπ θχθινπ. Ζ κέγηζηε νξίδνπζα ζεκαίλεη θαη κέγηζηε 

δηαθνξνπνίεζε.  

Ζ ππξακίδα εηθφλαο, ζηελ νπνία γίλεηαη αλαδήηεζε, πξνθεηκέλνπ λα 

αλεμαξηεηνπνηεζεί ν αιγφξηζκνο απφ θιίκαθα, δελ πξνθχπηεη νχηε εδψ κε ηνλ 

θιαζζηθφ ηξφπν αιιαγήο κεγέζνπο. Αληίζεηα, νη εηθφλεο εμνκαιχλνληαη θαη’ 

επαλάιεςε, κε θάζε επίπεδν λα απνηειεί ηελ αξρηθή ηηκή γηα ην επφκελν (κε 

ρακειφηεξν επίπεδν απηφ ησλ θίιηξσλ 9*9). Γειαδή, ε εηθφλα δελ κηθξαίλεη 

πξνο ηα πςειφηεξα επίπεδα ηεο ππξακίδαο σο πξνο ηελ θιίκαθα, αιιά 

κεγαιψλεη ην κέγεζνο ηνπ θίιηξνπ εμνκάιπλζεο.  

Οη πεξηγξαθείο, φπσο θαη ζηνλ πξνεγνχκελν αιγφξηζκν πνπ εμεηάζηεθε, 

έρνπλ σο ζηφρν ηελ πεξηγξαθή ηνπ ζεκείνπ ελδηαθέξνληνο κε κνλαδηθφ 

ηξφπν. Τπνινγίδεηαη έλαο αξρηθφο πξνζαλαηνιηζκφο γηα ηελ πεξηνρή ηνπ 

ζεκείνπ ελδηαθέξνληνο, γχξσ απφ ηνλ θπθιηθφ αληρλεπηή, ζηε γσλία ηνπ 

νπνίνπ πξνζαξκφδεηαη έλα νξζνγσληθφ θίιηξν. Απφ ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ, 

πξνθχπηεη ν πεξηγξαθέαο, πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη αλεμαξηεζία ζηξνθήο.  

ηε ζπλέρεηα, αλαιφγσο κε ηελ θιίκαθα ζηελ νπνία πξνέθπςε ην ζεκείν 

ελδηαθέξνληνο κέζα ζηελ ππξακίδα, νξίδεηαη έλαο ρψξνο εμαπιάζηνο ηνπ 

ζπληειεζηή θιίκαθαο, ζηνλ νπνίν ππνινγίδεηαη ε καζεκαηηθή ζπλάξηεζε Haar 



57 
 

wavelet, ε νπνία είλαη κία αλάιπζε παξφκνηα κε ηελ αλάιπζε Fourier. (ε 

ζπλάξηεζε απηή ρξεζηκεχεη πξνθεηκέλνπ λα ζπζρεηηζηεί ν θπθιηθφο 

αληρλεπηήο κε ηα νξζνγσληθά παξάζπξα).  

Σειηθά, κία πεξηνρή 20*20 γχξσ απφ ην ζεκείν ελδηαθέξνληνο ρσξίδεηαη ζε 

ππννκάδεο 4*4, γηα ηελ θάζε κία απφ ηηο νπνίεο ππνινγίδνληαη ηειηθά νη 

ζπλαξηήζεηο Haar wavelet ζε νξηδφληηα θαη θάζεηε δηεχζπλζε. Ο πξνθχπησλ 

πεξηγξαθέαο έρεη 64 δηαζηάζεηο.  

 

2.3.3 Structure from Motion (SFM) 

Ο αιγφξηζκνο Structure from Motion ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία (Forsyth and 

Ponce 2003; Szeliski 2011) παξνπζηάδεηαη κε δχν δηαθνξεηηθέο εθδνρέο. Ζ 

πξψηε, θαη απινχζηεξε καζεκαηηθά εθδνρή, είλαη ν Affine Structure from 

Motion, ν νπνίνο επηιχεη ην πξφβιεκα ρξεζηκνπνηψληαο ηελ παξαδνρή ησλ 

αθηληθψλ κεραλψλ ιήςεο εηθφλσλ. ηηο αθηληθέο κεραλέο ην επίπεδν 

απνηχπσζεο απέρεη άπεηξε απφζηαζε απφ ην θέληξν πξνβνιήο, κε 

απνηέιεζκα ε θσηνγξάθηζε λα κελ είλαη πιένλ πξνβνιηθή απνηχπσζε, αιιά 

αθηληθή πξνβνιή ηνπ αληηθεηκέλνπ. (https://web.eecs.umich.edu). Ζ δεχηεξε 

εθδνρή πεξηγξάθεη ηηο θσηνκεραλέο σο έρνπλ αλαθεξζεί ζηελ παξνχζα 

εξγαζία, ηηο pinhole cameras, φπνπ ε απνηχπσζε γίλεηαη κε βάζε ην 

καζεκαηηθφ κνληέιν ηεο θεληξηθήο πξνβνιήο. Καη ζηηο δχν εθδνρέο, ην 

πξφβιεκα πνπ επηιχεη ν αιγφξηζκνο είλαη ην εμήο: 

Γεδνκέλσλ m πιήζνπο εηθφλσλ κίαο ζθελήο, νη νπνίεο απνηππψλνπλ n 

πιήζνο ζεκείσλ, ππνινγίδνληαη νη ηξηζδηάζηαηεο ζπληεηαγκέλεο ησλ ζεκείσλ 

(νη νπνίεο δεκηνπξγνχλ ην λέθνο – structure) θαη νη πίλαθεο πξνβνιήο θάζε 

εηθφλαο Μ (projection matrix), ε θίλεζε δειαδή ηεο θάκεξαο (motion). (Forsyth 

and Ponce, 2003) 
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Δηθόλα 23: Τν πξόβιεκα ηνπ SFM (πεγή: https://web.eecs.umich.edu) 
 

ηε κελ απινχζηεξε εθδνρή ηεο αθηληθήο θάκεξαο, ν κεηαζρεκαηηζκφο πνπ 

ζπλδέεη ην παξαγφκελν λέθνο κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα είλαη κία νκνγξαθία, θαη 

απαηηνχληαη 8 παξάκεηξνη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ. Παξάιιεια, γηα θάζε 

παξαηεξνχκελν ζεκείν εηζάγνληαη σο επηπιένλ άγλσζηνη νη 3 ζπληεηαγκέλεο 

ηνπ ζην ρψξν, ελψ νη παξαηεξήζεηο είλαη νη δχν εηθνλνζπληεηαγκέλεο ηνπ γηα 

θάζε εηθφλα ζηελ νπνία θαίλεηαη ην ζεκείν. Ζ εμίζσζε πνπ πξέπεη λα 

επηιπζεί είλαη : 

                 

(Εμίζωζε 44) 

φπνπ 12 είλαη νη παξάκεηξνη ηνπ αθηληθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ ζην ρψξν. Γηα ηελ 

επίιπζε ηνπ αιγνξίζκνπ, απφ δχν ηνπιάρηζηνλ εηθφλεο, απαηηνχληαη 

ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξα νκφινγα ζεκεία. Ζ αλαθαηαζθεπή πνπ πξνθχπηεη ζε 

απηήλ ηελ πεξίπησζε είλαη αθηληθή, κε δηαηήξεζε ησλ παξαιιειηψλ θαη ησλ 

ιφγσλ κεθψλ θαη εκβαδψλ. Γελ δηαηεξνχληαη ηα κήθε θαη νη γσλίεο (Demey et 

al, 1992) 
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Δηθόλα 24: Αθηληθή αλαθαηαζθεπή αληηθεηκέλνπ (πεγή: Hartley and Zisserman, 2000) 
 

ηελ πεξίπησζε πνπ εμεηάδεηαη ζηελ παξνχζα εξγαζία, νη θάκεξεο 

απνηππψλνπλ ηελ ηξηζδηάζηαηε πξαγκαηηθφηεηα κε ηε ρξήζε θεληξηθήο 

πξνβνιήο. Ο SFM, φπσο πξναλαθέξζεθε, πξνζεγγίδεη ην πξφβιεκα ηεο 

ζπληαχηηζεο ρσξίο λα ρξεζηκνπνηεί, αξρηθά, ηνλ εζσηεξηθφ πξνζαλαηνιηζκφ 

ηεο κεραλήο.   

Σα ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα πξνζδηνξηζηνχλ παξακέλνπλ ηα ίδηα, φπσο θαη κε 

ηα κνληέια ηεο αθηληθήο θάκεξαο. Απηφ ζεκαίλεη φηη γηα m πιήζνο εηθφλσλ 

πξέπεη λα πξνζδηνξηζηνχλ m πιήζνπο πίλαθεο πξνβνιήο Μ. Δπίζεο, γηα n 

πιήζνο ζεκείσλ πξέπεη λα πξνζδηνξηζηνχλ νη 3n ζπληεηαγκέλεο ηνπο ζην 

ρψξν (http://www.ai.mit.edu). 

Οη πίλαθεο πξνβνιήο ζηελ θεληξηθή πξνβνιή είλαη νη πίλαθεο πνπ 

κεηαηξέπνπλ ηηο νκνγελείο εηθνλνζπληεηαγκέλεο ζε νκνγελείο ζπληεηαγκέλεο 

ρψξνπ: 

                      

(Εμίζωζε 45) 

Πξφθεηηαη γηα ηνπο πίλαθεο πνπ πεξηέρνπλ ηνλ πίλαθα ζηξνθήο R ηεο θάζε 

εηθφλαο, επαπμεκέλν κε ηνλ πίλαθα ηεο βάζεο ιήςεο ηνπ ζηεξενδεχγνπο, ν 

νπνίνο πεξηέρεη ηηο ηξεηο ζπληζηψζεο ηεο βάζεο: 
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  [

  

  

  

] 

(Εμίζωζε 46) 

πλεπψο ν πίλαθαο Μ είλαη δηαζηάζεσλ      

  [   ] 

(Εμίζωζε 47) 

θαη πεξηέρεη 12 παξακέηξνπο, απφ ηηο νπνίεο νη 11 είλαη γξακκηθά 

αλεμάξηεηεο, εθφζνλ ε ζπληζηψζα ΒX ηεο βάζεο ιήςεο επεξεάδεη κφλν ηελ 

θιίκαθα ηνπ παξαγφκελνπ ζηεξενκνληέινπ.  

Υσξίο ηα ζηνηρεία ηνπ εζσηεξηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ, ε αλαπαξάζηαζε πνπ 

πξνθχπηεη δηαθνξνπνηείηαη απφ ηελ επθιείδεηα θαηά έλαλ πίλαθα        . 

Ο πίλαθαο έρεη γξακκηθά αλεμάξηεηεο 15 απφ ηηο 16 παξακέηξνπο ηνπ, θαζψο 

ε κία νξίδεη ηελ θιίκαθα (αληίζηνηρα κε ηνλ πίλαθα ηεο νκνγξαθίαο). Οη 15 

παξάκεηξνη, είλαη νη παξάκεηξνη ηνπ πξνβνιηθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ πνπ 

απαηηείηαη κεηά ηε ζπληαχηηζε γηα ηελ πιήξε αλαθαηαζθεπή, θαζψο ην 

κνληέιν πνπ πξνθχπηεη απφ ην πξψην ζηάδην ηνπ SFM είλαη αληίζηνηρν 

εθείλνπ πνπ πξνθχπηεη κε γλψζε κφλν ηνπ επηπνιηθνχ πίλαθα F, δειαδή 

πξνβνιηθφ. (Szeliski, 2011) 

Χο απνηέιεζκα, ηα ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα πξνζδηνξηζηνχλ είλαη 11 

παξάκεηξνη γηα θάζε εηθφλα (πίλαθαο Μ), 3 παξάκεηξνη γηα θάζε ζεκείν πνπ 

ζπκκεηέρεη ζηελ εμίζσζε, ελψ νη παξαηεξνχκελεο πνζφηεηεο είλαη νη δχν 

εηθνλνζπληεηαγκέλεο ηνπ ζεκείνπ γηα θάζε εηθφλα πνπ απηφ θαίλεηαη. 

Λακβάλνληαο ππφςε θαη ηηο 15 παξακέηξνπο πνπ απέρεη ην κνληέιν απφ ηελ 

επθιείδεηα αλαθαηαζθεπή, ε εμίζσζε πνπ πξνθχπηεη είλαη: 

                  

(Εμίζωζε 48) 

ε νπνία επηιχεηαη γηα ηνπιάρηζηνλ δχν εηθφλεο θαη επηά παξαηεξνχκελα 

ζεκεία, φζα ρξεηάδνληαη θαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ επηπνιηθνχ πίλαθα. ην 

κνληέιν πνπ πξνθχπηεη δηαηεξνχληαη νη δηπινί ιφγνη, ε ζπλεπηπεδφηεηα, νη 

ηνκέο θιπ. (Szeliski, 2010) 

Γηα ηελ επθιείδεηα αλαθαηαζθεπή ηνπ κνληέινπ, απαηηείηαη ε γλψζε ηνπ 

πίλαθα κεραλήο, θαη ζπλεπψο ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ δεζκεπκέλνπ επηπνιηθνχ 

πίλαθα. ε πεξηπηψζεηο γλσζηψλ πηλάθσλ κεραλψλ, ην κνληέιν απέρεη 

κφλνλ έλαλ κεηαζρεκαηηζκφ νκνηφηεηαο απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Ο 

κεηαζρεκαηηζκφο νκνηφηεηαο πεξηιακβάλεη ηξεηο ζηξνθέο (κία γχξσ απφ θάζε 
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άμνλα ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο), ηξεηο κεηαζέζεηο θαη κία 

θιίκαθα. 

 
Δηθόλα 25: Μεηαζρεκαηηζκόο Οκνηόηεηαο (πεγή: https://web.eecs.umich.edu) 
 

 

2.4  Μνληέια εδάθνπο 

Ζ ππθλή ζπληαχηηζε ζεκείσλ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη γηα ηελ 

δεκηνπξγία κνληέισλ ηξηψλ δηαζηάζεσλ, ηα νπνία αλαπαξηζηνχλ ηελ 

επηθάλεηα ηνπ απεηθνληδφκελνπ αληηθεηκέλνπ. ηελ εηδηθφηεξε πεξίπησζε ησλ 

αεξνθσηνγξαθηψλ, ην κνληέιν απεηθνλίδεη ηελ γήηλε επηθάλεηα, κε παξεκβνιή 

ζηα ζεκεία, κε ζθνπφ ηελ εμαγσγή απφ ην λέθνο κίαο ζπλερνχο επηθάλεηαο. 

Ζ εμαγσγή κπνξεί λα γίλεη κε ηε ρξήζε ηζνυςψλ (contour), κε ηε ρξήζε ησλ 

ζεκείσλ θαλάβνπ (grid) ή κε ηξηγσληζκφ (triangulation) (Kanigolla, 2013).Οη 

παξάκεηξνη πνπ επεξεάδνπλ ηελ πνηφηεηα ηνπ παξαγφκελνπ κνληέινπ 

ππεηζέξρνληαη ζε φια ηα ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο. Ζ επηινγή ηεο κεζφδνπ 

ζπληαχηηζεο, ε εδαθνςεθίδα ησλ θσηνγξαθηψλ, ε γσλία ιήςεο, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηε κέζνδν παξαγσγήο ηνπ κνληέινπ εδάθνπο κπνξνχλ λα 

επεξεάζνπλ ηελ αθξίβεηα ηνπ, ηφζν νξηδνληηνγξαθηθά (επίπεδν ΥΤ) φζν θαη 

πςνκεηξηθά (Ε) (Ivan Balenovic et al, 2015) 
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Καηά ηελ εμαγσγή ηνπ κνληέινπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ επηπιένλ 

πξνβιήκαηα, φπσο αζπλέρεηεο ησλ επηθαλεηψλ, αληηθείκελα πνπ εκθαλίδνληαη 

ζε πνιιαπιά επίπεδα, δηάθαλα αληηθείκελα, ζθηάζεηο θ.α. Σα κνληέια 

εδάθνπο ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο ζε δηαθφξσλ εηδψλ ηνπνγξαθηθέο 

εξγαζίεο (ραξηνγξαθία, θσηνγξακκεηξία, θαηαζθεπέο). ήκεξα, ε επξεία 

ρξήζε εθαξκνγψλ, φπσο Google maps, Google earth θιπ., ζε ζπλδπαζκφ κε 

ηηο δνξπθνξηθέο εηθφλεο, ηηο επίγεηεο θαηαγξαθέο θαη ηα ζπζηήκαηα LIDAR 

δηεπξχλνπλ ηε ρξήζε ησλ παξαγφκελσλ κνληέισλ θαη, παξάιιεια, απμάλνπλ 

ηελ αθξίβεηα ηνπο (Podobnikar, 2009). Σα κνληέια εδάθνπο ρσξίδνληαη ζε 

ηξεηο βαζηθέο θαηεγνξίεο, αλάινγα κε ην είδνο ηεο επηθάλεηαο πνπ 

αλαπαξηζηνχλ (Singh, 2016): 

 DTM (Digital Terrain Models- Φεθηαθά κνληέια εδάθνπο) 

Σα ςεθηαθά κνληέια εδάθνπο πεξηέρνπλ πιεξνθνξία κφλν γηα ην έδαθνο ηεο 

απεηθνληδφκελεο πεξηνρήο, ρσξίο ηελ θαηαγξαθή θαηαζθεπψλ, βιάζηεζεο ή 

νπνηαζδήπνηε άιιεο νληφηεηαο επί ηνπ εδάθνπο. Φσηνγξακκεηξηθά, 

πξφθεηηαη γηα πνιχπινθε εθδνρή κνληέινπ εδάθνπο, δεδνκέλνπ φηη ζε κία 

εηθφλα θαηαγξάθνληαη φια ηα αληηθείκελα πάλσ απφ ην έδαθνο. πλεπψο, γηα 

ηελ παξαγσγή ηνπ απαηηείηαη αθελφο ε ηαμηλφκεζε ησλ νληνηήησλ ηεο εηθφλαο 

(ή ηνπ λέθνπο) θαη αθεηέξνπ ε εμαγσγή ηεο πιεξνθνξίαο ηνπ πςνκέηξνπ 

ζηελ βάζε, θαη φρη ηελ θνξπθή, ησλ εηθνληδφκελσλ αληηθεηκέλσλ. πρλά, φπσο 

ζε πεξηπηψζεηο ππθλήο βιάζηεζεο, ε πιεξνθνξία απηή δελ είλαη 

θσηνγξακκεηξηθά νξαηή, θαη ζπλδπάδνληαη επηπιένλ κέζνδνη (LIDAR, 

επίγεηεο θαηαγξαθέο θιπ) γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ πςνκέηξνπ ηνπ εδάθνπο.  

 

 DSM (Digital Surface Model- Φεθηαθά κνληέια επηθαλείαο) 

Σα DSM είλαη ηα κνληέια εδάθνπο ηα νπνία πεξηγξάθνπλ ηελ επηθάλεηα 

(αλψηεξν επίπεδν) φισλ ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ θαηαγξάθνληαη ζε κία 

θσηνγξαθία. Δίλαη απινχζηεξα σο πξνο ηελ παξαγσγή ηνπο απφ 

θσηνγξαθίεο, θαζψο απεηθνλίδνπλ ην πεξίβιεκα ηεο πεξηνρήο κειέηεο, φπσο 

αθξηβψο απηφ θαηαγξάθεηαη ζε κία θσηνγξαθία. Χζηφζν, θαη ζηελ πεξίπησζε 

ησλ κνληέισλ επηθαλείαο πξνθχπηνπλ δπζθνιίεο, ηδηαίηεξα ζε πεξηνρέο κε 

απνθξχςεηο, απφηνκεο αιιαγέο θιίζεσλ θιπ. 

 

 DEM (Digital Elevation Model- Φεθηαθά κνληέια πςνκέηξνπ) 

Σα ςεθηαθά κνληέια πςνκέηξνπ απαηηνχλ γηα ηελ παξαγσγή ηνπο ηε γλψζε 

πςνκέηξνπ ηνπ εδάθνπο (ή ηεο ζαιάζζηαο επηθάλεηαο), θαη ηεο επηθάλεηαο 

ησλ νληνηήησλ ηεο εηθφλαο. Δθθξάδνπλ ηελ απφζηαζε θάζε ζεκείνπ ηεο 

επηθάλεηαο (DSM) απφ κία ζπγθεθξηκέλε αθεηεξία. Ζ αθεηεξία απηή κπνξεί 
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λα είλαη ην έδαθνο θάησ απφ ηηο θαηαζθεπέο θαη ηε βιάζηεζε, ε επηθάλεηα ηεο 

ζάιαζζαο, ή νπνηαδήπνηε άιιε επηθάλεηα επηιερζεί απφ ηνλ ρξήζηε. 

Πξφθεηηαη νπζηαζηηθά γηα έλα αλεγκέλν DSM σο πξνο θάπνην δεχηεξν 

κνληέιν εδάθνπο ή επηθαλείαο. πλεπψο, θάζε ζεκείν ηνπ δελ θαηαγξάθεηαη 

πιένλ κε βάζε ην απφιπην πςφκεηξν ηνπ, αιιά κε ηε ζρεηηθή απφζηαζε ηνπ 

απφ κία άιιε επηθάλεηα.  

 

 
Δηθόλα 26: Μνληέια εδάθνπο, επηθαλείαο θαη πςνκέηξσλ (πεγή: Świątek, 2015) 
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3. Αλαπαξαζηάζεηο ζηα Σπζηήκαηα Γεσγξαθηθώλ 

Πιεξνθνξηώλ 
 

Οη θσηνγξακκεηξηθέο ηερληθέο ζηνρεχνπλ ζηελ εμαγσγή πιεξνθνξίαο ηξηψλ 

δηαζηάζεσλ απφ θσηνγξαθίεο. Ζ πιεξνθνξία απηή κπνξεί λα απνζεθεπηεί 

θαη λα ππνζηεί επεμεξγαζία κε ρξήζε ησλ πζηεκάησλ Γεσγξαθηθψλ 

Πιεξνθνξηψλ (ΓΠ- Geographic Information System- GIS). Πξφθεηηαη γηα 

θαηεγνξία πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, ε νπνία απνζεθεχεη, αλαιχεη, 

επεμεξγάδεηαη θαη απνδίδεη ραξηνγξαθηθά ρσξηθή ή ρσξνρξνληθή 

πιεξνθνξία. (Φψηεο, 2010). 

Σα απνηειέζκαηα ησλ θσηνγξακκεηξηθψλ δηαδηθαζηψλ είλαη ζεκεία, ηα νπνία 

νξίδνπλ αλά ζχλνια νληφηεηεο ζηνλ ηξηζδηάζηαην ρψξν. Οη νληφηεηεο απηέο 

κπνξνχλ λα ραξηνγξαθεζνχλ θαη λα κεηεπεμεξγαζηνχλ κε ρξήζε εξγαιείσλ 

ΓΠ (Kiran, 2015). πλνιηθά, έλα ζχζηεκα γεσγξαθηθψλ πιεξνθνξηψλ 

απνηειείηαη απφ ηνπο ππνινγηζηέο, ην ινγηζκηθφ επεμεξγαζίαο, ηα δεδνκέλα 

θαη ηνπο ρξήζηεο. (Φψηεο, 2010). 

 

 
Εηθόλα 27:  Έλα γεσγξαθηθό ζύζηεκα πιεξνθνξηώλ (πεγή: Patrick DeLuca, 2012) 
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Σα ΓΠ ζπλδένπλ ηελ ρσξηθή πιεξνθνξία κε ηελ πεξηγξαθηθή πιεξνθνξία 

κε δχν είδε ζπλδέζεσλ (Σζίηνο, 2015): 

- Αληηθεηκελνζηξαθή κνληέια δεδνκέλσλ (object orientated), φπνπ γηα 

θάζε νληφηεηα δεκηνπξγείηαη έλα αληηθείκελν ην νπνίν πεξηέρεη ηηο 

ρσξηθέο θαη πεξηγξαθηθέο πιεξνθνξίεο. 

- ρεζηαθά (relational) κνληέια δεδνκέλσλ, ζηα νπνία νη ρσξηθέο 

πιεξνθνξίεο θαηαρσξνχληαη ζε μερσξηζηά αξρεία απφ ηηο 

πεξηγξαθηθέο πιεξνθνξίεο θαη ε ζχλδεζε γίλεηαη κε έλα θνηλφ πεδίν 

θσδηθνχ πνπ ππάξρεη θαη ζηα δχν αξρεία.  

 

 

 

 

3.1  Μνξθέο δεδνκέλσλ θαη ραξαθηεξηζηηθά 

Σα ρσξηθά δεδνκέλα απνζεθεχνληαη ζηα ζπζηήκαηα πιεξνθνξηψλ κε ηξεηο 

ηχπνπο: ζεκεηαθά, γξακκηθά θαη επηθαλεηαθά. Σν ζχλνιν ησλ δεδνκέλσλ 

κπνξεί λα έρεη δηαθνξεηηθψλ θαηεγνξηψλ ραξαθηεξηζηηθά, αλαιφγσο κε ην 

πεξηερφκελν ηεο πιεξνθνξίαο πνπ εθθξάδνπλ. (Φψηεο, 2009) 

 Σα ζεκεηαθά δεδνκέλα απνηεινχλ κνλφκεηξα κεγέζε, θαη εθθξάδνληαη 

κε ζπληεηαγκέλεο ζε ζπζηήκαηα ηξηψλ ή δχν δηαζηάζεσλ. Έλα ζεκείν 

κπνξεί λα εθθξάδεη κία πφιε ζε έλαλ ράξηε, κία ζηάζε ιεσθνξείνπ 

αιιά θαη νπνηνδήπνηε άιιν ζεκείν ηνπ ρψξνπ. 

 Σα γξακκηθά δεδνκέλα νξίδνληαη απφ δχν ή πεξηζζφηεξα ζεκεία ζην 

ρψξν, θαη ηα επζχγξακκα ηκήκαηα πνπ ηα ελψλνπλ. Γξακκηθά 

δεδνκέλα κπνξεί λα αλαπαξηζηνχλ έλα νδηθφ δίθηπν,  ηα φξηα κίαο 

επηθάλεηαο θιπ. 

 Σέινο, ηα επηθαλεηαθά δεδνκέλα κπνξεί λα εθθξάδνπλ κία γεσγξαθηθή 

κνλάδα ή κία επηθάλεηα ηνπ ρψξνπ θαη απνηεινχλ ηελ πνιππινθφηεξε 

κνξθή δεδνκέλσλ ζηα ΓΠ. πρλά, πεξηγξάθνληαη κε ηνλ φξν 

polygons, δειαδή πνιχγσλα. Σα πνιχγσλα πεξηγξάθνληαη απφ 

γξακκηθά ζηνηρεία, ελψ ραξαθηεξίδνληαη θαη απφ ηνπο θφκβνπο ηνπο 

(ζεκεηαθέο νληφηεηεο). 

Καζέλα απφ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία κπνξεί λα ζπλνδεχεηαη απφ πιεξνθνξίεο 

πνπ εκπίπηνπλ ζε ηέζζεξηο βαζηθέο θαηεγνξίεο: 

 Πνηνηηθή ή νλνκαζηηθή πιεξνθνξία (nominal), ε νπνία ζρεηίδεηαη κε ηελ 

ηαπηφηεηα ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη ηελ θαηεγνξία πνπ αλήθεη, ρσξίο λα ην 

ζπζρεηίδεη κε άιιεο νληφηεηεο ηνπ ζπζηήκαηνο. Παξάδεηγκα 
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νλνκαζηηθήο πιεξνθνξίαο είλαη ν ηχπνο πνιπθαηνηθία γηα θηήξην, ή ηα 

ζηηεξά σο θαιιηέξγεηα (Φψηεο,2010). 

 Ιεξαξρηθή ή ηαμηλνκηθή πιεξνθνξία είλαη εθείλε πνπ δειψλεη ηε ζρεηηθή 

ζέζε ζε κία θιίκαθα, ρσξίο λα ππάξρεη ε καζεκαηηθή έλλνηα ηεο 

αλαινγίαο κέζα ζηελ θιίκαθα. Σέηνηεο πιεξνθνξίεο κπνξεί λα είλαη, 

γηα παξάδεηγκα, ε πξνηίκεζε ησλ θαηαλαισηψλ ζηελ θιίκαθα 1 έσο 5, 

κε ην 1 λα ζεκαίλεη δηαθσλψ απφιπηα θαη ην 5 ζπκθσλψ απφιπηα. 

 Πνζνηηθή ή θαηά δηαζηήκαηα (interval) είλαη ε θιίκαθα πνπ εκπεξηέρεη 

κνλάδα κέηξεζεο, θαη νη  απνζηάζεηο κεηαμχ ησλ κεηξνχκελσλ 

θαηαγξάθνληαη κε ηε κνλάδα κέηξεζεο, αιιά δελ έρεη ζηαζεξή, 

ππαξθηή αθεηεξία. Απνηέιεζκα απηνχ είλαη ε έιιεηςε αλαινγίαο, 

φπσο γηα παξάδεηγκα ε θιίκαθα βαζκψλ Κειζίνπ ζηε κέηξεζε ηεο 

ζεξκνθξαζίαο.  

 Αλαινγηθή (ratio) πιεξνθνξία, ε νπνία έρεη φια ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

πνζνηηθήο θιίκαθαο, κε επηπιένλ ππαξθηή αθεηεξία. Δθθξάδεη ηελ 

καζεκαηηθή θιίκαθα, φπσο είλαη γλσζηή.  

 

3.2  Μνληεινπνίεζε ζηεξεώλ 

Σν απνηέιεζκα ηεο ππθλήο ζπληαχηηζεο ζεκείσλ είλαη έλα ζχλνιν ζεκείσλ 

κε ζπληεηαγκέλεο ζην ρψξν. Πξνθεηκέλνπ ε πιεξνθνξία ησλ ζεκείσλ λα είλαη 

επεμεξγάζηκε ζην GIS, πξνεγείηαη ν εληνπηζκφο ησλ αληηθεηκέλσλ 

ελδηαθέξνληνο εληφο ηνπ λέθνπο ζεκείσλ, γηα θαζέλα απφ ηα νπνία 

δεκηνπξγείηαη κία νληφηεηα ζε πεξηβάιινλ GIS. Ζ νληφηεηα, φπσο θαη ηα 

ζεκεία, πεξηέρεη πιεξνθνξία ηξηψλ δηαζηάζεσλ γηα ηελ επηθάλεηα ηνπ 

αληηθεηκέλνπ. Ζ πιεξνθνξία κπνξεί λα κνληεινπνηεζεί ζε έλα ζχζηεκα 

πιεξνθνξηψλ, πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο κνξθέο δεδνκέλσλ πνπ 

πεξηγξάθεζαλ ζηελ παξάγξαθν 3.1. Ζ κνληεινπνίεζε ηεο ηξηζδηάζηαηεο 

πιεξνθνξίαο κπνξεί λα γίλεη ελ γέλεη κε ηξεηο ηξφπνπο (ψινπ, 2015):  

 Τξηζδηάζηαηα κνληέια (solid models) ηα νπνία πεξηγξάθνπλ ζπλνιηθά 

ηνλ φγθν ηνπ αληηθεηκέλνπ, ηελ επηθάλεηα θαη ην εζσηεξηθφ ηνπ. 

Πξφθεηηαη γηα ηελ πιένλ ξεαιηζηηθή αλαπαξάζηαζε, ε νπνία φκσο 

απαηηεί κεγάιν απνζεθεπηηθφ ρψξν θαη πςειέο ππνινγηζηηθέο 

επηδφζεηο γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ. Γελ ρξεζηκνπνηείηαη ζε 

θσηνγξακκεηξηθέο δηαδηθαζίεο, θαζψο κε ηε θσηνγξαθία 

απνηππψλεηαη κφλνλ ε εμσηεξηθή επηθάλεηα ηνπ αληηθεηκέλνπ. 

 Μνληέια επηθαλείαο (boundary/shell models). Ζ ζπλεζέζηεξε κέζνδνο 

απνηχπσζεο ησλ νξίσλ ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη δεκηνπξγίαο ησλ 

boundary models είλαη ε B-rep (Boundary Representation).  χκθσλα 

κε ηε κέζνδν ηα φξηα ησλ ηξηζδηάζηαησλ αληηθεηκέλσλ απεηθνλίδνληαη 

κε ηα φξηα ησλ επηθαλεηψλ ηνπο θαη ζηηο ηξεηο δηαζηάζεηο, φπνπ 

πεξηγξάθεηαη κφλν ε επηθάλεηα ηνπ ηξηζδηάζηαηνπ αληηθεηκέλνπ, ρσξίο 



68 
 

ην εζσηεξηθφ ηνπ. Δίλαη επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελε ζε γξαθηθά θαη 

ζπζηήκαηα κνληεινπνίεζεο, πξνζδίδνληαο ιηγφηεξν ππνινγηζηηθφ 

θφξην απφ ηα ζπκπαγή ηξηζδηάζηαηα κνληέια.  

 Pseudo 3D models, ηα νπνία αλαπαξηζηνχλ ην πεξίγξακκα ηνπ 

αληηθεηκέλνπ ζε δχν δηαζηάζεηο. πρλά, σο ηέηνηα κνληέια, 

αλαθέξνληαη θαη νη πξννπηηθέο απεηθνλίζεηο ησλ ηξηζδηάζηαησλ 

αληηθεηκέλσλ. Χζηφζν, ζηα ΓΠ θαη ηε θσηνγξακκεηξία,  απνηεινχλ 

ηελ νξζή πξνβνιή ηνπ αληηθεηκέλνπ επί επηπέδνπ, κε ηελ ηξίηε 

δηάζηαζε λα απνδίδεηαη ζε απηφ κε πεξηγξαθηθφ ηξφπν. πλεζέζηεξα 

επηιέγεηαη ε θάηνςε ή ε φςε ηνπ αληηθεηκέλνπ γηα ηα ΓΠ, ελψ ε ηξίηε 

δηάζηαζε απνζεθεχεηαη ζηνλ πίλαθα ηδηνηήησλ ηνπ αληηθεηκέλνπ σο 

πιεξνθνξία, ή απνδίδεηαη κε ηφλνπο ρξψκαηνο ζε πεξίπησζε πνπ δελ 

είλαη κία εληαία ηηκή γηα ην ζχλνιν ην αληηθεηκέλνπ. Δθηφο απφ ηελ 

επηινγή ηνπ ρξψκαηνο, κπνξεί λα απνζεθεπηεί ε κέγηζηε, ε ειάρηζηε 

θαη ε κέζε ηηκή ηεο ηξίηεο δηάζηαζεο αλά αληηθείκελν ζηνλ πίλαθα 

ηδηνηήησλ ηνπ ΓΠ, ε ηηκή αλά θφκβν γξακκήο ή πνιπγψλνπ θ.α.  

 

 

3.3  Επεμεξγαζία Οληνηήησλ 

 

Ζ επεμεξγαζία ησλ νληνηήησλ ζην GIS κπνξεί λα γίλεη γηα κία κφλν νληφηεηα, 

αιιά θαη γηα ζρέζεηο δηαθνξεηηθψλ νληνηήησλ ζην ρψξν. 

Γηα κία νληφηεηα κπνξνχλ λα ππνινγηζηνχλ γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά, 

φπσο πεξίκεηξνο θαη εκβαδφλ πνιπγψλνπ ή κήθνο γξακκήο. Γηα ζεκεηαθέο 

νληφηεηεο ππνινγίδεηαη ε ππθλφηεηα ηνπο θαη νκαδνπνίεζε (clustering) ζην 

ρψξν. Γηα φινπο ηνπο ηχπνπο δεδνκέλσλ κπνξεί λα ππνινγηζηεί θαη κία δψλε 

επηξξνήο (buffer) γηα ζπγθεθξηκέλε απφζηαζε απφ ηελ νληφηεηα. Ζ δηαδηθαζία 

ηνπ buffer ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο ζε ρσξηθέο αλαιχζεηο, κειέηεο 

ρσξνζέηεζεο θαη αιιειεπίδξαζεο νληνηήησλ ηνπ ρψξνπ.  

Οη νληφηεηεο κπνξνχλ λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ, επίζεο, σο πξνο ηε ζρεηηθή 

ζέζε ηνπο ζην ρψξν. Τπάξρεη δπλαηφηεηα εληνπηζκνχ ηεο ρσξηθήο ζρέζεο 

πνπ ηηο ζπλδέεη, φπσο είλαη ε επηθάιπςε ή ηα θνηλά φξηα. 
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Δηθόλα 28: Πηζαλέο ηνπνινγηθέο ζρέζεηο (πεγή: Φώηεο, 2010) 

 

Ζ ρσξηθή αιιειεπίδξαζε κπνξεί λα θαηαγξαθεί ζε λέεο νληφηεηεο, νη νπνίεο 

εθθξάδνπλ ηε θχζε ηεο αιιειεπίδξαζεο (γηα παξάδεηγκα ηα θνηλά ηκήκαηα 

δχν ζπλφισλ (ηνκή), ηε δηαθνξά ή ηελ έλσζε ηνπο).  

 
Δηθόλα 29: : Πξάμεηο κεηαμύ ζπλόισλ (πεγή: Φώηεο, 2010) 
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Σέινο, κπνξνχλ λα εθηειεζηνχλ γηα ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα ηδηνηήησλ νη 

θιαζζηθνί αξηζκεηηθνί θαη ινγηθνί ηειεζηέο, φπσο αθαίξεζε, πξφζζεζε θαη 

ζχγθξηζε. Οη ηειεζηέο δελ εθαξκφδνληαη ζηηο ίδηεο ηηο νληφηεηεο αιιά ζε 

ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο πνπ ηηο ζπλνδεχνπλ. 
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4. Αλάπηπμε εθαξκνγήο 
 

ην πιαίζην ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο αλαπηχρζεθε εθαξκνγή, ε νπνία 

εληνπίδεη κε απηνκαηνπνηεκέλεο δηαδηθαζίεο θηήξηα ζε ππθλφ λέθνο ζεκείσλ 

ηξηψλ δηαζηάζεσλ ζε πεξηβάιινλ Matlab. Σν λέθνο παξάρζεθε κε ρξήζε ησλ 

αιγνξίζκσλ SFM θαη SGM ζην πεξηβάιινλ ησλ ινγηζκηθψλ Argisoft 

Photoscan θαη Erdass Imagine αληίζηνηρα. Σα αξρηθά δεδνκέλα πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ αεξνθσηνγξαθίεο ηεο πξψελ Δ.Κ.Υ.Α. Α.Δ. (λπλ 

‘Δζληθφ Κηεκαηνιφγην’), θσηνιεςίαο 2014, νη νπνίεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε 

ζχληαμε νξζνθσηνραξηψλ ηνπ Δζληθνχ Κηεκαηνινγίνπ. Δπίζεο, γηα ηελ 

νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα ειεχζεξα ινγηζκηθά 

CloudCompare, LASboundaries θαη QGIS.  

 

 

4.1  Χώξνο κειέηεο θαη ραξαθηεξηζηηθά 

Ζ απεηθνληδφκελε ζηηο θσηνγξαθίεο πεξηνρή πεξηιακβάλεη ην επξχηεξν 

θέληξν ηεο Αζήλαο. πγθεθξηκέλα, μεθηλά λνηηνδπηηθά απφ ηελ πεξηνρή ησλ 

Πεηξαιψλσλ, θαη θαηαιήγεη βνξεηναλαηνιηθά ζηελ πεξηνρή ησλ 

Ακπεινθήπσλ. 

 
Δηθόλα 30: Πεξηνρή κειέηεο (openstreetmap.org) 
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Πξφθεηηαη γηα κία κεγάιε πεξηνρή κειέηεο, ε νπνία πεξηιακβάλεη πιεζψξα 

δηαθνξεηηθψλ ρξήζεσλ γεο, φπσο πάξθα, ιφθνπο ρσξίο νηθνδφκεζε, 

πεξηνρέο αξραηνινγηθνχ ελδηαθέξνληνο, ηκήκαηα ππθλνχ αζηηθνχ ηζηνχ, αιιά 

θαη πεξηνρέο κε νηθηζηηθά πξφηππα. 

 

4.1.1 Πεξηνρή κειέηεο- Αζήλα 

Ζ πεξηνρή κειέηεο δηαθέξεη έληνλα θαηά ηφπνπο, θπξίσο σο πξνο ην 

αλάγιπθν θαη ηνλ ηχπν θηεξίσλ πνπ πεξηέρεη, ζηνηρεία πνπ απνηεινχλ ηα 

βαζηθά δεδνκέλα γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ θηεξίσλ. Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ 

απηνκαηνπνηεκέλνπ εληνπηζκνχ ησλ θηεξίσλ, απαηηείηαη κία ζπλνιηθή 

πξνζέγγηζε ησλ παξακέηξσλ ηεο πεξηνρήο κειέηεο. Ζ πξνζέγγηζε έγηλε κε 

βάζε ηελ επηθξαηέζηεξε θάιπςε, ε νπνία ήηαλ ν ππθλφο αζηηθφο ηζηφο κε 

κέζνπ χςνπο έσο ςειά θηήξηα. ην ζχλνιν ηεο, ε πεξηνρή κειέηεο έρεη 

εκβαδφ πεξί ηα 10 ηεηξαγσληθά ρηιηφκεηξα θαη εκθαλίδεη ηα παξαθάησ 

ραξαθηεξηζηηθά: 

 

 Αλάγιπθν 

Σν αλάγιπθν ζην θέληξν ηεο Αζήλαο είλαη ηδηαίηεξα έληνλν. Σν πςφκεηξν 

(νξζνκεηξηθφ- απφ ηε κέζε ζηάζκε ζάιαζζαο, φπσο πινπνηείηαη ζην ΔΓΑ) 

μεθηλνχζε απφ ηα 20 κέηξα γηα ηηο ρακειφηεξεο πεξηνρέο, έσο ηα 250 κέηξα 

γηα ηα πςειφηεξα ηκήκαηα. Σκήκαηα ζην θέληξν ηεο πεξηνρήο θαη πεξί ηελ 

πιαηεία Οκνλνίαο εκθαλίδνπλ ζρεηηθά κηθξέο θιίζεηο, ελψ νη ιφθνη πνπ 

ππάξρνπλ ζην αλαηνιηθφ θαη λφηην ηκήκα ηεο πεξηνρήο δεκηνπξγνχλ πεξηνρέο 

κεγάισλ θιίζεσλ. πγθεθξηκέλα, δηαθξίλνληαη ν ιφθνο ηνπ Λπθαβεηηνχ, ηεο 

Αθξφπνιεο θαη ηνπ Φηινπάππνπ, πνπ απνηεινχλ θαη ηνπο ηξεηο κεγαιχηεξνπο 

φγθνπο ηεο πεξηνρήο, ελψ εληφο ηεο πεξηνρήο ππάξρνπλ θαη κηθξφηεξνη 

ινθίζθνη, φπσο ν ιφθνο ηξέθε. Ο ππνινγηζκφο θαη ε θαηαγξαθή ηνπ 

αλαγιχθνπ, ηδηαίηεξα ζηηο πεξηνρέο κε κεγάιε θιίζε, πνπ θαιχπηνληαη απφ 

πςειά θηήξηα, θαζίζηαηαη δχζθνιε κε ηε ρξήζε κφλν θσηνγξακκεηξηθψλ 

δηαδηθαζηψλ, ιφγσ ησλ απνθξχςεσλ. 
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Δηθόλα 31: Λόθνη θαη πξάζηλν ζηελ πεξηνρή κειέηεο 

 

 Οδηθό δίθηπν 

Σν νδηθφ δίθηπν ηεο πεξηνρήο είλαη ηδηαίηεξα ππθλφ, δεδνκέλνπ φηη πξφθεηηαη 

γηα ην θέληξν κίαο κεγάιεο πφιεο. ηηο εηθφλεο δηαθξίλνληαη θεληξηθνί νδηθνί 

άμνλεο κεγάινπ πιάηνπο, αιιά θαη κηθξφηεξνη δξφκνη, ζε πεξηνρέο φπσο ε 

Πιάθα, ηα Δμάξρεηα θαη ην Μνλαζηεξάθη. Ζ πνιιαπιή επηθάιπςε ησλ δχν 

ισξίδσλ πηήζεο ειαρηζηνπνηεί ηηο απνθξχςεηο πνπ πξνθαινχληαη απφ ηηο 

εθηξνπέο ιφγσ αλαγιχθνπ, ρσξίο φκσο λα ηηο εθκεδελίδεη. Χο απνηέιεζκα, 

ζε πεξηνρέο φπνπ ππάξρνπλ ςειά θηήξηα θαη ζηελνί δξφκνη, ζπρλά ηκήκαηα 

ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ δελ απνηππψλνληαη ζηηο εηθφλεο.  

 

 Δόκεζε 

Όπσο θαη ην αλάγιπθν, έηζη θαη ε δφκεζε ζηελ πεξηνρή δηαθέξεη έληνλα θαηά 

ηφπνπο. ηελ εηθφλα (32) θαίλνληαη νη ρξήζεηο γεο ζην θέληξν ηεο Αζήλαο, νη 

νπνίεο καδί κε ηνπο φξνπο δφκεζεο επεξεάδνπλ ηνλ ηχπν ησλ θηεξίσλ πνπ 

επηθξαηεί ζε θάζε ηκήκα ηεο πεξηνρήο: 
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Δηθόλα 32: Φξήζεηο γεο ζην θέληξν ηεο Αζήλαο 

 

Με ζθνχξν ρξψκα ζην θέληξν ηεο πεξηνρήο απνηππψλεηαη ην εκπνξηθφ 

ηξίγσλν ηνπ θέληξνπ, νη πεξηνρέο δειαδή αλάκεζα ζην χληαγκα, ην 

Μνλαζηεξάθη θαη ηελ Οκφλνηα, φπνπ ππάξρνπλ θπξίσο θαηαζηήκαηα θαη 

ρψξνη εζηίαζεο. ηελ πεξηνρή ππάξρνπλ ηδηαίηεξα ςειά θηίζκαηα θαη κεγάιεο 

θαηαζθεπέο. Οη πεξηνρέο κε πξάζηλν ρξψκα είλαη ειεχζεξνη ρψξνη πξαζίλνπ 

θαη δελ πεξηέρνπλ θηήξηα, ελψ ε κεγάιεο έθηαζεο πεξηνρή, κε ην θφθθηλν 

ρξψκα, ζην δπηηθφ ηκήκα, είλαη ε πεξηνρή ηνπ Διαηψλα, ζηελ νπνία ππάξρνπλ 

ιίγα θαη ρακειά θηήξηα (θπξίσο θαηνηθίεο θαη απνζήθεο). Υακειή δφκεζε 

ππάξρεη θαη ζηελ πεξηνρή ηεο Πιάθαο, φπνπ ηα πεξηζζφηεξα θηίζκαηα είλαη 

παιηέο κνλνθαηνηθίεο κε ζθεπή, ζε αληίζεζε κε ηελ πεξηνρή βνξεηναλαηνιηθά 

ηνπ θέληξνπ, φπνπ βξίζθεηαη ην Κνισλάθη θαη ε ιεσθφξνο Αιεμάλδξαο. ηηο 

πεξηνρέο απηέο ζπλαληψληαη κέηξηα πξνο ςειά θηήξηα, ηα νπνία ζπρλά έρνπλ 

πνιιαπιά επίπεδα δηαθνξεηηθνχ εκβαδνχ (μελνδνρεία, roof gardens θιπ). 

ην ππφινηπν ηεο πεξηνρήο κειέηεο, ε δφκεζε είλαη θπξίσο πνιπθαηνηθίεο 

κέζνπ χςνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη σο θαηνηθίεο ή γξαθεία. 
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 Σεκεία ελδηαθέξνληνο 

ην θέληξν ηεο Αζήλαο, θαη ηδηαίηεξα ζην λφηην ηκήκα ηνπ θέληξνπ ππάξρνπλ 

πνιπάξηζκνη αξραηνινγηθνί ρψξνη, νη νπνίνη απνηππψλνληαη ζηηο 

αεξνθσηνγξαθίεο. Με θπξίαξρν ηνλ αξραηνινγηθφ ρψξν ηεο Αθξφπνιεο, κε 

ηα ηείρε θαη ην λαφ, αιιά θαη θαηαζθεπέο φπσο ην Καιιηκάξκαξν θαη ην 

ζέαηξν ηνπ Λπθαβεηηνχ, νη αξραηνινγηθνί ρψξνη θαη νη γεληθφηεξεο θαηαζθεπέο 

θαηαιακβάλνπλ κεγάιν κέξνο ηεο θάιπςεο ηνπ εδάθνπο. Γεδνκέλεο ηεο 

νκνηφηεηαο ηνπο, ιφγσ πιηθψλ θαηαζθεπήο, ζε επίπεδν αλαθιαζηηθφηεηαο κε 

ηα θηήξηα, κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ άκεζα ηε δηαδηθαζία εληνπηζκνχ. 

 Πάξθα θαη πιαηείεο 

Σκήκαηα ηεο πεξηνρήο, πνπ απεηθνλίδεηαη ζηηο αεξνθσηνγξαθίεο, θαιχπηνληαη 

απφ πξάζηλν θαη κηθξνθαηαζθεπέο. Δπηθξαηέζηεξεο ρξήζεηο είλαη νη πιαηείεο, 

κε κεγαιχηεξεο ηελ πιαηεία πληάγκαηνο θαη Οκνλνίαο, ην Μεηαμνπξγείν θαη 

ην Μνλαζηεξάθη. Μεγάιν ηκήκα ηεο πεξηνρήο κειέηεο θαηαιακβάλεη θαη ν 

Δζληθφο θήπνο, ν νπνίνο θαιχπηεηαη ζρεδφλ εμ νινθιήξνπ απφ ππθλή 

βιάζηεζε. Δληφο ηεο πεξηνρήο δηαθξίλνληαη δηάθνξνη άιινη ρψξνη πξαζίλνπ 

θαη γήπεδα, ν ρψξνο «Σερλφπνιηο» θαη ην κνπζείν ζηνλ Κεξακεηθφ, ην πξψην 

λεθξνηαθείν Αζελψλ θαη πνιιά αθφκε είδε θάιπςεο, πνπ δελ εκπεξηέρνπλ 

θηήξηα, αιιά, νχηε απνηεινχλ γπκλφ έδαθνο ή θελή πεξηνρή.  

Όια ηα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο κειέηεο θαζηζηνχλ ην 

πξφβιεκα εληνπηζκνχ ησλ θηεξίσλ αθφκε πην ζχλζεην. Κάζε κία απφ ηηο 

θαιχςεηο γεο, παξνπζηάδεη δηαθνξεηηθά θσηνεξκελεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά 

(αλαθιαζηηθφηεηα, κνξθνινγία, γεσκεηξίαο θ.α.).  
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4.2  Δεδνκέλα 

 

Σα δεδνκέλα ζηα νπνία εθαξκφζηεθαλ νη αιγφξηζκνη ήηαλ νθηψ (8) 

αεξνθσηνγξαθίεο, νη νπνίεο απεηθνλίδνπλ ην επξχηεξν θέληξν ηεο πφιεο ησλ 

Αζελψλ, απφ δχν ισξίδεο πηήζεο κε επηθάιπςε.  

 
Δηθόλα 33: Αεξνθσηνγξαθίεο πεξηνρήο ζε RGB 3,2,1 θαη RGB 4,3,2 

 

Σα ινγηζκηθά ππθλήο ζπληαχηηζεο ιεηηνπξγνχλ κε εηθφλεο ηξηψλ θαλαιηψλ, 

θαζψο ζε ηξία θαλάιηα ειέγρνπλ ηελ πιεξνθνξία γηα ην θφζηνο ζπληαχηηζεο. 

ε θάζε κία απφ ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο, απφ ηηο εηθφλεο ηεζζάξσλ 

θαλαιηψλ πνπ ήηαλ ηα αξρηθά δεδνκέλα, ζπληέζεθαλ λέεο εηθφλεο ζην matlab 

κε δηαγξαθή, αλά πεξίπησζε, είηε ηνπ θαλαιηνχ 4 (γηα ηελ παξαγσγή true 

color εηθφλσλ) είηε ηνπ θαλαιηνχ 1 (κπιε) γηα ηελ παξαγσγή CIR εηθφλσλ, απφ 

ηηο νπνίεο παξήρζεζαλ ηα αληίζηνηρα λέθε (δχν εηδψλ γηα θάζε αιγφξηζκν). 

Ζ πξψηε ισξίδα πηήζεο έρεη πξνζαλαηνιηζκφ Βνξξά- Νφηνπ, ελψ ε δεχηεξε 

Βνξεηναλαηνιηθά- Ννηηνδπηηθά (εηθφλα).  
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Δηθόλα 34: Λσξίδεο πηήζεο 

 

Οη θσηνγξαθίεο έρνπλ κέγεζνο εδαθνςεθίδαο 25 cm θαη έρνπλ ιεθζεί κε ηελ 

θάκεξα UltraCamXp_UC-SXp-1-01613116, ε νπνία θαηαγξάθεη ηα ηξία 

έγρξσκα θαλάιηα θαη ην εγγχο ππέξπζξν. Πξφθεηηαη γηα εηθφλεο κε γλσζηφ 

εζσηεξηθφ πξνζαλαηνιηζκφ θαη γεσαλαθνξά. 

 

Πίλαθαο 1: Δζσηεξηθόο πξνζαλαηνιηζκόο θσηνκεραλήο 
 

Image Format long track 67.860mm 

 cross track 103.860mm 

   

Image Extent  (-33.93,-51.93)mm 

   

Pixel Size  18.000κm*18.000κm 

   

Focal Length ck 100.500mm 

   

Principal point X_ppa 0.000mm 

(Level 2) Y_ppa 0.120mm 

   

Lens Distortion Remaining Distortion less than 0.002mm 
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Ζ γεσαλαθνξά έγηλε κε ηε κέζνδν ηνπ αεξνηξηγσληζκνχ (ζπλνιηθά 214.372 

εηθφλεο), γηα ηνλ νπνίν ρξεζηκνπνηήζεθαλ 126 θσηνζηαζεξά θαη 58 ζεκεία 

ειέγρνπ.  

Σα ππφινηπα ησλ ζθαικάησλ ηεο ζπλφξζσζεο παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 

πνπ αθνινπζεί, ελψ ακέζσο κεηά θαίλνληαη θαη ηα ζηνηρεία ηνπ εμσηεξηθνχ 

πξνζαλαηνιηζκνχ γηα θάζε κία απφ ηηο εηθφλεο: 

Πίλαθαο 2: Υπόινηπα ζθαικάησλ ζπλόξζσζεο 
 

Parameter Omega  Phi Kappa XY 

RMS Control 0.022 0.021 0.028 0.021 

RMS Check 0.037 0.043 0.078 0.040 
 

 

Πίλαθαο 3: Δμσηεξηθνί πξνζαλαηνιηζκνί εηθόλσλ 
 

IMAGE  Xo (m) Yo (m) Zo (m) Omega 

(κνίξεο) 

Phi Kappa 

5064150703_ 

0083 

475421.891 4202954.554 2674.977 -0.0018 0.0990 0.2502 

5064150703_ 

0084 

476073.039 4202939.779 2674.469 0.1341 0.0135 0.2817 

5064150703_ 

0085 

476717.386 4202931.921 2663.177 -0.0828 0.2286 0.1746 

5064150703_ 

0086 

477351.737 4202928.101 2673.080 -0.1251 0.0153 0.1926 

5064150724_ 

2023 

475681.932 4203800.154 2607.371 0.0189 0.1071 -62.9289 

5064150724_ 

2024 

475963.014 4203262.497 2610.471 -0.1170 0.0585 -63.0774 

5064150724_ 

2025 

476248.207 4202689.810 2617.358 -0.0441 -0.0540 -63.0081 

5064150724_ 

2026 

476528.067 4202138.613 2619.618 -0.1575 0.0324 -63.0243 
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4.3  Εθαξκνγή ηερληθώλ SFM θαη SGM 

Με ρξήζε ησλ αεξνθσηνγξαθηψλ ηνπ θέληξνπ ηεο Αζήλαο παξάρζεθε γηα ηελ 

πεξηνρή κειέηεο έλα ηξηζδηάζηαην λέθνο ζεκείσλ κε εθαξκνγή ππθλήο 

ζπληαχηηζεο (dense matching). Γηα ηελ εμαγσγή ηνπ λέθνπο ρξεζηκνπνηήζεθε 

ν αιγφξηζκνο Semi-global matching (εκηθαζνιηθφο αιγφξηζκνο) ζην 

πεξηβάιινλ ηνπ ινγηζκηθνχ Erdass Imagine. Γεδνκέλνπ φηη νη εηθφλεο ήηαλ 

εμσηεξηθά πξνζαλαηνιηζκέλεο, ην παξαρζέλ λέθνο είρε πιήξε γεσαλαθνξά 

(ζέζε, ζηξνθέο θαη θιίκαθα) ζην ζχζηεκα ησλ εηθφλσλ, ην νπνίν είλαη ην 

Διιεληθφ Γεσδαηηηθφ χζηεκα Αλαθνξάο 1987 (ΔΓΑ ’87). Σν απνηέιεζκα 

ηεο ππθλήο ζπληαχηηζεο κε εκηθαζνιηθφ αιγφξηζκν ρξεζηκνπνηήζεθε ζηα 

επφκελα ζηάδηα ηεο εξγαζίαο γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ θηεξίσλ. 

ην πεξηβάιινλ ηνπ ινγηζκηθνχ Argisoft Photoscan εθαξκφζηεθε ε ηερληθή 

Structure from Motion (SFM) γηα ηελ παξαγσγή ελφο αθφκα ππθλνχ λέθνπο 

ζεκείσλ, ην νπνίν ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε ζχγθξηζε ησλ δχν κεζφδσλ θαη 

ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ. ηηο επφκελεο παξαγξάθνπο αλαιχνληαη νη 

δχν εθαξκνγέο ησλ αιγνξίζκσλ, παξαηίζεληαη ηα απνηειέζκαηα ηνπο, θαζψο 

θαη ε ζχγθξηζε ηνπο. 

Σα αξρεία κε ηα λέθε κπνξνχλ λα απνζεθεπηνχλ ζηνλ ειεθηξνληθφ 

ππνινγηζηή κε δηάθνξνπο κνξθφηππνπο. Μεξηθνί απφ απηνχο είλαη ηα αξρεία 

ηχπνπ .txt, .ply θαη .las, ηα νπνία θαηαγξάθνπλ ηα ζεκεία θαη ηελ 

αλαθιαζηηθφηεηα κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο. Καζέλα απφ ηα 

ρξεζηκνπνηνχκελα ινγηζκηθά παξάγεη θαη επεμεξγάδεηαη ζπγθεθξηκέλνπ ηχπνπ 

αξρεία, ζπλεπψο ζπρλά απαηηείηαη ε κεηαηξνπή απφ ηε κία κνξθή ζηελ άιιε. 

Οη κεηαηξνπέο ζηελ παξνχζα εξγαζία πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε ρξήζε ησλ 

ινγηζκηθψλ Matlab θαη CloudCompare. Σν CloudCompare ρξεζηκνπνηήζεθε 

επίζεο γηα ηελ νπηηθνπνίεζε ησλ λεθψλ, φπσο απηά παξνπζηάδνληαη ζηηο 

εηθφλεο ηνπ θεθαιαίνπ. 
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4.3.1 Εθαξκνγή εκηθαζνιηθνύ αιγνξίζκνπ (SGM) 

Ο εκηθαζνιηθφο αιγφξηζκνο εθαξκφζηεθε ζηηο θσηνγξαθίεο κέζσ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο Erdass Imagine. Ζ εθδνρή πνπ πεξηέρεηαη ζην ινγηζκηθφ 

απαηηεί νη εηθφλεο λα έρνπλ ηξία θαλάιηα (θαζψο ν ππνινγηζκφο ηνπ θφζηνπο 

ζπληαχηηζεο γίλεηαη κε ηελ ηηκή ηξηψλ θαλαιηψλ) θαη ιεηηνπξγεί κε ζπληαχηηζε 

αλά ζηεξενδεχγνο (δχν εηθφλεο αλά εθηέιεζε).  

Πξνθεηκέλνπ λα κελ ππάξμεη απψιεηα πιεξνθνξίαο, κε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ 

Μatlab θαηαζθεπάζηεθαλ απφ ηηο αξρηθέο εηθφλεο ηεζζάξσλ θαλαιηψλ, ρσξίο 

παξεκβνιή, δχν δηαθνξεηηθέο εηθφλεο κε ηξία θαλάιηα ε θάζε κία. Ζ κία εηθφλα 

πεξηείρε ηελ πιεξνθνξία ησλ θαλαιηψλ θφθθηλν, κπιε θαη πξάζηλν ζε true 

color, θαη ε δεχηεξε πεξηείρε ην εγγχο ππέξπζξν, ην θφθθηλν θαη ην πξάζηλν 

(CIR εηθφλα). Γηα θάζε ζπλδπαζκφ θαλαιηψλ παξήρζεζαλ δηαθνξεηηθά λέθε 

ζεκείσλ αλά δχν εηθφλεο. 

Σα ζηεξενδεχγε επηιέρζεθαλ απφ ηηο εηθφλεο πνπ βξίζθνληαλ ζηελ ίδηα 

ισξίδα πηήζεο ( ηέζζεξηο εηθφλεο ζε θάζε ισξίδα πηήζεο), πξνθεηκέλνπ λα 

ππάξρεη ε βέιηηζηε αιιεινηνκία ησλ νκφινγσλ αθηίλσλ. Γελ πινπνηήζεθαλ 

ζηεξενδεχγε κε ζπλδπαζκφ εηθφλσλ απφ δηαθνξεηηθέο ισξίδεο πηήζεο. Γηα 

θάζε ισξίδα πηήζεο, απφ ηηο ηέζζεξηο εηθφλεο εμήρζεζαλ ηξία λέθε ζεκείσλ 

κε ζπλδπαζκφ αλά δχν. πλνιηθά, παξήρζεζαλ 6 λέθε ζεκείσλ απφ δχν 

ισξίδεο πηήζεο γηα ηηο εηθφλεο ζε θπζηθά ρξψκαηα, θαη 6 αθφκα λέθε 

ζεκείσλ, πνπ αλαπαξηζηνχζαλ ηελ ίδηα πεξηνρή, απφ ηηο CIR εηθφλεο. 

Δλδεηθηηθά, παξνπζηάδνληαη ζηηο εηθφλεο δχν λέθε RGB 3,2,1 θαη RGB 4,3,2: 
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Δηθόλα 35: Απνηέιεζκα ππθλήο ζπληαύηηζεο από εηθόλεο RGB 4,3,2 
 

 

 

 

 
Δηθόλα 36: Απνηέιεζκα ππθλήο ζπληαύηηζεο από εηθόλεο RGB 3,2,1 
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4.3.2 Σπλέλσζε λεθώλ 

Σα έμη επηκέξνπο λέθε πνπ δεκηνπξγήζεθαλ απφ ηηο εηθφλεο, γηα ζπγθεθξηκέλν 

ζπλδπαζκφ θαλαιηψλ, επηθαιχπηνληαη αλά δχν θαηά έλα πνζνζηφ πεξί ην 

54% γηα ηελ ίδηα ισξίδα πηήζεο. Γεδνκέλνπ φηη ήηαλ ήδε γεσαλαθεξκέλα, 

θαηά ηε ζπλέλσζε ηνπο ζε έλα αξρείν ηα θνηλά ηκήκαηα ζπλέπηπηαλ, κε 

κέγηζην ζθάικα ίζν κε ην δηπιάζην ηνπ ζθάικαηνο ηεο γεσαλαθνξάο ησλ 

εηθφλσλ (πεξί ηα 10 εθαηνζηά ζην έδαθνο). Κάζε ζεκείν ηνπ επηθαιππηφκελνπ 

ηκήκαηνο, αληηζηνηρεί ζην ζπλνιηθφ λέθνο ζε πεξηζζφηεξα απφ έλα ζεκεία, κε 

απφζηαζε κεηαμχ ησλ κηθξφηεξε ηεο εδαθνςεθίδαο (ε νπνία γηα ηηο 

ζπγθεθξηκέλεο θσηνγξαθίεο είλαη ηα 25 εθαηνζηά). ην 50% ηεο επηθάιπςεο 

κπνξεί λα εκθαλίδεηαη δχν θνξέο, κία γηα θάζε λέθνο πνπ θαίλεηαη, ελψ ζην 

ππφινηπν 4% εκθαλίδεηαη θαη ηξίηε θνξά ιφγσ ηνπ ηξίηνπ λέθνπο ηεο 

ισξίδαο. Αλ ππνινγηζηεί θαη ε επηθάιπςε ησλ δχν ισξίδσλ, ην ίδην ζεκείν 

ηεο πξαγκαηηθφηεηαο κπνξεί λα αληηζηνηρεί ζε πνιιαπιά ζεκεία ζην 

ζπλελσκέλν λέθνο. Σν γεγνλφο απηφ, αξρηθά απνηειεί πξφβιεκα θαηά ηελ 

νπηηθνπνίεζε ηνπ λέθνπο, θαζψο, αλ έλα ζεκείν θαηαγξάθεηαη πνιιέο θνξέο 

ν ρξήζηεο αδπλαηεί λα εληνπίζεη επαθξηβψο ηε ζέζε ηνπ θαη ην ρξψκα ηνπ. 

Δπηπιένλ, ην κέγεζνο ηνπ αξρείνπ πνιιαπιαζηάδεηαη εθζεηηθά, θαζψο γηα 

θαζέλα απφ απηά ηα ζεκεία απνζεθεχνληαη νη ηξεηο ζπληεηαγκέλεο ηνπ, ε 

αλαθιαζηηθφηεηα ζηα ηξία θαλάιηα ηνπ λέθνπο θαη ινηπέο πιεξνθνξίεο, φπσο 

ιφγνη θαλαιηψλ, δείθηεο, πιεξνθνξίεο DEM θιπ.  

Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο, θαηαζθεπάζηεθε ζην Matlab 

αιγφξηζκνο, ν νπνίνο απαιείθεη ηελ πνιιαπιή απνηχπσζε ησλ ζεκείσλ ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο. πγθεθξηκέλα, ηα έμη λέθε ζπλελψλνληαη ζε έλα θνηλφ 

λέθνο, θαη ελ ζπλερεία, ην ζπλνιηθφ λέθνο δηαηξέρεηαη απφ έλαλ θχβν 

δηάζηαζεο 24 εθαηνζηψλ. Σα 24 εθαηνζηά επηιέρζεθαλ σο δηάζηαζε, 

δεδνκέλεο ηεο δηάζηαζεο ηεο εδαθνςεθίδαο (25 εθαηνζηά), ψζηε λα 

εκπεξηέρνληαη εληφο ηνπ θχβνπ ηα ζεκεία απφ πνιιαπιά λέθε, πνπ αλήθνπλ 

ζηελ ίδηα εδαθνςεθίδα, αληηζηνηρνχλ, δειαδή ζην ίδην ηκήκα ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο. Γηάζηαζε κεγαιχηεξε ή ίζε ηεο εδαθνςεθίδαο ζα 

δεκηνπξγνχζε θχβν ν νπνίνο πεξηέρεη ζεκεία απφ δχν δηαθνξεηηθά pixel ησλ 

αξρηθψλ εηθφλσλ θαη, ζπλεπψο, ζα κείσλε ηελ αλάιπζε ηνπ λέθνπο.  

Γηα φια ηα ζεκεία πνπ εκπεξηέρνληαη ζηνλ θχβν ππνινγίδεηαη έλαο κέζνο 

φξνο σο πξνο ηε ζέζε (ΥΤΕ ζπληεηαγκέλεο) θαη ηελ αλαθιαζηηθφηεηα ζε θάζε 

θαλάιη. Σν κέζν απηφ ζεκείν αληηθαζηζηά φιεο ηηο αξρηθέο αλαπαξαζηάζεηο 

ηνπ ζεκείνπ, νη νπνίεο ηειηθά δηαγξάθνληαη. Χο απνηέιεζκα, πξνθχπηνπλ ηα 

ζπλνιηθά λέθε, βήκαηνο 0.25 κέηξσλ, ζε RGB 3,2,1 θαη RGB 4,3,2 ηα νπνία 

θαίλνληαη ζηηο παξαθάησ εηθφλεο: 
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Δηθόλα 37: Σπλνιηθό λέθνο από ηα 6 λέθε CIR 
 

 
Δηθόλα 38: Σπλνιηθό λέθνο από εηθόλεο true color 
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4.3.3 Εληνπηζκόο αζηνρηώλ 

Οινθιεξψλνληαο ηε ζπλέλσζε ησλ επηκέξνπο λεθψλ, πξνέθπςε έλα 

ζπλνιηθφ λέθνο, ην νπνίν πεξηιάκβαλε νιφθιεξε ηελ πεξηνρή κειέηεο. 

Χζηφζν, φπσο αλαθέξεηαη θαηά ηελ πεξηγξαθή ηνπ εκηθαζνιηθνχ αιγνξίζκνπ, 

ην πξφβιεκα ηεο ππθλήο ζπληαχηηζεο εκπεξηέρεη δπζθνιίεο ζηελ πξνζπάζεηα 

αληηζηνίρηζεο φισλ ησλ ζεκείσλ κε ηα νκφινγα ηνπο. Οη δπζθνιίεο απηέο 

πξνθχπηνπλ απφ ην γεγνλφο φηη: 

 πξψηνλ, νξηζκέλα νκφινγα ζεκεία δελ απνηππψλνληαη θαη ζηηο δχν 

εηθφλεο, ή απνηππψλνληαη κε δηαθνξεηηθέο απνρξψζεηο.  

 Γεχηεξνλ, ν αιγφξηζκνο ελδέρεηαη λα εληνπίζεη εζθαικέλεο νκνινγίεο, 

κε απνηέιεζκα ηα ζεκεία ηξηψλ δηαζηάζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ λα κελ 

έρνπλ νχηε ζσζηή ζέζε ζην ρψξν, αιιά νχηε θαη ζσζηφ ρξψκα.  

Καηά ηελ νπηηθνπνίεζε ησλ επηκέξνπο λεθψλ, νη ιάζνο νκνινγίεο γίλνληαη 

αληηιεπηέο απφ ηνλ ρξήζηε σο νκάδεο ζεκείσλ νη νπνίεο βξίζθνληαη ζε 

ζέζεηο παληειψο εθηφο ηνπ αληηθεηκέλνπ . Οη ιάζνο νκνινγίεο πνπ βξίζθνληαη 

πνιχ θνληά ζηα ζεκεία ηνπ αληηθεηκέλνπ είλαη αδχλαηνλ λα εληνπηζηνχλ θαη λα 

δηνξζσζνχλ. Όζα ζεκεία, φκσο, θαηαγξάθνληαη ζε κεγάιε απφζηαζε απφ ην 

ζχλνιν ηεο επηθάλεηαο ηνπ αληηθεηκέλνπ, κπνξνχλ λα εληνπηζηνχλ θαη λα 

δηαγξαθνχλ.  

Ο νξηζκφο ηεο κεγάιεο απφζηαζεο απφ ην ππφινηπν λέθνο κπνξεί λα 

δηαθέξεη, αλαιφγσο κε ηε κέζνδν δηφξζσζεο πνπ επηιέγεηαη. πρλά, 

εθαξκφδνληαη αιγφξηζκνη παξεκβνιήο ζηεξεψλ ζην λέθνο, φπσο επίπεδα ή 

ζθαίξεο (π.ρ.RANSAC), γηα λέθε ησλ νπνίσλ ην ζρήκα πξνζεγγίδεηαη 

γεσκεηξηθά κε θάπνην απφ ηα παξαπάλσ ζηεξεά. Χο δηφξζσζε, ν ρξήζηεο 

δειψλεη έλα θαηψθιη αλεθηήο απφθιηζεο απφ ην δνζέλ ζρήκα, θαη φζα ζεκεία 

μεπεξλνχλ απηφ ην θαηψθιη δηαγξάθνληαη. 

ε άιιεο πεξηπηψζεηο, φπσο απηή ηεο απεηθφληζεο ηκήκαηνο πφιεο, ην ζρήκα 

ηνπ αληηθεηκέλνπ δελ είλαη πξνθαζνξηζκέλν, ζπλεπψο δελ κπνξεί λα 

ζπγθξηζεί κε θάπνην γλσζηφ ζηεξεφ. Οη κέζνδνη απνθιεηζκνχ ησλ αζηνρηψλ 

(outliers) ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο γίλνληαη κε εμέηαζε ηεο νκαδνπνίεζεο ησλ 

ζεκείσλ ζην ρψξν (clustering) (π.ρ. δείθηεο Moran, K-means θιπ).  

πγθεθξηκέλα, νη αιγφξηζκνη ιεηηνπξγνχλ κε ηελ παξαδνρή πσο ηα ζεκεία 

ησλ αληηθεηκέλσλ ηνπ ρψξνπ εκθαλίδνληαη σο νκαδνπνηεκέλα ππνζχλνια 

ζεκείσλ ζην λέθνο. Αληίζεηα, ηα ζεκεία πνπ απνηεινχλ ζφξπβν ή αζηνρίεο 

βξίζθνληαη έμσ απφ απηά ηα ππνζχλνια, ρσξίο πιεζψξα ζεκείσλ γχξσ 

ηνπο. 

Γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ αζηνρηψλ ζηα λέθε πνπ πξνέθπςαλ απφ ηνλ 

εκηθαζνιηθφ αιγφξηζκν, αλαπηχρζεθε εθαξκνγή ζε πεξηβάιινλ Μatlab κε 

ρξήζε ηνπ ήδε ππάξρνληνο αιγνξίζκνπ «pcdenoise». Ο αιγφξηζκνο δέρεηαη 
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σο νξίζκαηα ην λέθνο ησλ ζεκείσλ ζε κνξθή .ply, έλα θαηψθιη πνπ δειψλεη 

πιήζνο ζεκείσλ θαη έλα δεχηεξν θαηψθιη απφζηαζεο, ελψ επηζηξέθεη 

δηνξζσκέλν απφ αζηνρίεο ην λέθνο. Σν πιήζνο ησλ ζεκείσλ νξίδεη πφζα 

ζεκεία πξέπεη λα βξίζθνληαη γχξσ απφ θάζε ζεκείν ηνπ λέθνπο, ψζηε απηά 

λα νξίδνπλ επαξθψο έλα ππνζχλνιν θαη λα κελ ζεσξνχληαη κεκνλσκέλα. Σν 

θαηψθιη ηεο απφζηαζεο δειψλεη ηελ αθηίλα γχξσ απφ ην ζεκείν, εληφο ηεο 

νπνίαο αλαδεηείηαη ην παξαπάλσ πιήζνο ζεκείσλ. Με ρξήζε ελφο δείθηε 

(flag) ν αιγφξηζκνο δειψλεη ηελ εχξεζε ηνπ απαηηνχκελνπ πιήζνπο εληφο ηεο 

δνζκέλεο απφζηαζεο, θαη ζηακαηά ηελ αλαδήηεζε γηα ην ζπγθεθξηκέλν 

ζεκείν, πξνρσξψληαο ζην επφκελν.  

Πξφθεηηαη γηα κία δηαδηθαζία κεγάινπ ππνινγηζηηθνχ θφξηνπ, θαζψο γηα θάζε 

παξαπάλσ ζεκείν πνπ πξέπεη λα πεξηέρνπλ ηα ππνζχλνια, γηα λα κε 

ζεσξεζνχλ ζφξπβνο, εληάζζνληαη n2 επηπιένλ ζπγθξίζεηο, φπνπ n ην πιήζνο 

φισλ ησλ ζεκείσλ ηνπ λέθνπο. Δλδεηθηηθά, αλαθέξεηαη φηη, ζηε ζπγθεθξηκέλε 

εξγαζία, εθηειέζηεθε ν αιγφξηζκνο δχν θνξέο, κία κε θαηψθιη ηα 45 ζεκεία 

εληφο ηνπ ελφο κέηξνπ, θαη κία κε θαηψθιη ηα 60 ζεκεία εληφο ηνπ ελφο 

κέηξνπ. Ζ εθαξκνγή πξνεγήζεθε ηεο ζπλέλσζεο ησλ λεθψλ, ψζηε ν 

αιγφξηζκνο λα ππνινγίδεη ηελ νκαδνπνίεζε ζε κηθξφηεξα λέθε, θαη λα 

κεησζεί ην ππνινγηζηηθφ θφζηνο. Οη ρξφλνη θαη ηα απνηειέζκαηα γηα ηα έμη 

λέθε CIR παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

Πίλαθαο 4: Ζ εθαξκνγή ηνπ pcdenoise ζηα 6 λέθε ζεκείσλ CIR 
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1 17.960.581 45  17.824.910 850 1% 

60  17.820.958 906 1% 

2 17.595.552 45  17.271.726 832 2% 

60  17.250.585 885 2% 

3 17.485.945 45  17.468.876 743 1% 

60  17.439.435 775 1% 

4 17.907.809 45  17.852.426 737 1% 

60  17.672.310 768 2% 

5 18.071.393 45  18.053.672 662 1% 

60  18.020.895 778 1% 

6 17.478.404 45  17.436.953 653 1% 

60  17.395.182 695 1% 
 

 

Οη ρξφλνη εθαξκνγήο αθνξνχλ ζε ππνινγηζηηθφ ζε ζχζηεκα κε κλήκε RAM 

32GB, ελψ δνθηκέο θαη ζε δηαθνξεηηθφ ζχζηεκα (κλήκεο 8GB) έδεημαλ φηη νη 

ρξφλνη πνιιαπιαζηάδνληαη. Γελ ήηαλ δπλαηή ε εθηέιεζε ηεο ζπλάξηεζεο γηα 
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θαηψθιη πςειφηεξν ησλ 45 ζεκείσλ. Σα απνηειέζκαηα ηεο εθαξκνγήο 

θαίλνληαη ζηελ εηθφλα 40:  

 

 
Δηθόλα 39: Νέθνο ζεκείσλ πξηλ ηελ εθαξκνγή ηνπ pcdenoise (λόηηα όςε) 

 

 
Δηθόλα 40:  Νέθνο ζεκείσλ κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ denoise (λόηηα όςε) 
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Σν ζχλνιν ησλ ζεκείσλ, πνπ απεηθνλίδνληαη εθηφο ηνπ αληηθεηκέλνπ ζην 

λέθνο, έρεη κεησζεί ζεκαληηθά κε ηελ εθαξκνγή ηνπ αιγνξίζκνπ. Χζηφζν 

παξακέλνπλ νξηζκέλα πην ππθλά ηκήκαηα ζνξχβνπ, ηα νπνία δελ έρνπλ 

απαιεηθεί, επεηδή απνηεινχληαη απφ άλσ ησλ 60 ζεκεία. Έλα κεγαιχηεξν 

θαηψθιη πιήζνπο ζεκείσλ, κπνξεί λα νδεγήζεη ηνλ αιγφξηζκν ζε δηαγξαθή 

κηθξψλ ηκεκάησλ, ηα νπνία αλήθνπλ ζην αληηθείκελν. πλεπψο, δελ είλαη 

δπλαηή ε πιήξεο απαινηθή ησλ αζηνρηψλ ρσξίο λα ππάξμεη απψιεηα 

ζεκείσλ ηνπ πξαγκαηηθνχ αληηθεηκέλνπ. 
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4.3.4 Εθαξκνγή ηερληθήο Structure from Motion (SFM)  

Με ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ Argisoft Photoscan εθαξκφζηεθε ε ηερληθή 

Structure from Motion, πξνθεηκέλνπ λα πινπνηεζεί έλα δεχηεξν λέθνο ηεο 

πεξηνρήο κειέηεο, θαη λα ζπγθξηζεί κε ην λέθνο ηνπ εκηθαζνιηθνχ αιγφξηζκνπ.  

Σν λέθνο ηνπ SFM πξνθχπηεη κε ζρεηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ φισλ ησλ εηθφλσλ 

ηαπηφρξνλα, θαη ζαλ απνηέιεζκα, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα βαζκνλνκεκέλεο 

εηθφλεο, πξνθχπηεη έλα λέθνο κε επθιείδεηα γεσκεηξία. Μεηά ηελ νινθιήξσζε 

ηεο εκπξνζζνηνκίαο, ην λέθνο πξέπεη λα γεσαλαθεξζεί, λα δνζεί δειαδή 

ζσζηή ζέζε, θιίκαθα θαη ζηξνθέο ζην ζχζηεκα ΔΓΑ ’87.  

Οη δηαζέζηκεο θσηνγξαθίεο εηζάγνληαη ζην project, καδί κε ηνλ εζσηεξηθφ 

πξνζαλαηνιηζκφ ηεο κεραλήο. Σν πξφγξακκα εληνπίδεη ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ζεκεία ζηηο εηθφλεο, θαη ζηε ζπλέρεηα ηηο νκνινγίεο. Με επίιπζε θαη εχξεζε 

ηνπ πίλαθα πξνβνιήο ηεο θάζε εηθφλαο, απνθαζίζηαληαη νη ζρεηηθέο ζέζεηο 

ησλ εηθφλσλ κέζα ζην κπινθ. Με εκπξνζζνηνκία πινπνηείηαη έλα λέθνο κε ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ζεκεία. ηε ζπλέρεηα, εθαξκφδεηαη ππθλή ζπληαχηηζε θαη 

πξνθχπηεη ην λέθνο εδαθνςεθίδαο 25 εθαηνζηψλ. 

ηελ εηθφλα 41 θαίλνληαη, αξρηθά ην λέθνο πνπ πξνθχπηεη κφλν απφ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ζεκεία, θαη ζηε ζπλέρεηα ην λέθνο απφ ηελ ππθλή ζπληαχηηζε 

γηα ηηο θσηνγξαθίεο true color : 
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Δηθόλα 41: Απνηέιεζκα SFM ζε εηθόλεο true color 
 

Ο αιγφξηζκνο απνξξίπηεη αιιεινηνκίεο πνπ δελ ζεσξεί θαηάιιειεο θαηά ηελ 

εκπξνζζνηνκία, κε απνηέιεζκα νξηζκέλα ηκήκαηα ηεο πεξηνρήο λα κελ 

θαηαγξάθνληαη ηειηθά ζην λέθνο.  

ηε ζπλέρεηα, κε ρξήζε ηξηγσλνκεηξηθψλ βάζξσλ ηεο ΓΤ ηα νπνία ήηαλ 

νξαηά ζηηο εηθφλεο ηεο πεξηνρήο κειέηεο νινθιεξψζεθε ε γεσαλαθνξά ηνπ 

λέθνπο. Σα ειάρηζηα απαηηνχκελα ζεκεία ήηαλ 3, σζηφζν ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

4 ηξηγσλνκεηξηθά σο θσηνζηαζεξά θαη νξηζκέλα επηπιένλ σο ζεκεία 

ειέγρνπ. Οη ζπληεηαγκέλεο ησλ θσηνζηαζεξψλ παξνπζηάδνληαη ζηνλ 

παξαθάησ πίλαθα: 

Πίλαθαο 5: Σπληεηαγκέλεο θσηνζηαζεξώλ 
 

Φσηνζηαζεξά Υ (m) Τ (m) Ε (m) 

Φ1 475957.61 4202436.47 166.65 

Φ2 475093.43 4202592.9 106.3 

Φ3 477314.5 4203551.16 285.14 

Φ4 476999.16 4201967.25 132.72 
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Δηθόλα 42:  Νέθνο SFM κε γεσαλαθνξά 
 

πλνιηθά, ν αιγφξηζκνο παξνπζίαζε ιηγφηεξεο αζηνρίεο ζε ζρέζε κε ηνλ 

SGM, σζηφζν δελ είρε θαιά απνηειέζκαηα ζηα ζεκεία κε κεγάιν πςφκεηξν. 

Αηηία ήηαλ ε έιιεηςε πνιιαπιψλ ιήςεσλ ζην ιφθν ηνπ Λπθαβεηηνχ θαη θνληά 

ζηελ πεξηνρή ηνπ Καιιηκάξκαξνπ, φπνπ θαιχπηνληαλ απφ δχν κφλν 

θσηνγξαθίεο, αιιά θαη ε θαθή γεληθφηεξε γεσκεηξία ηνπ κπινθ, θαζψο ήηαλ 

ζρεδηαζκέλν γηα ηππηθφ αεξνηξηγσληζκφ θαη φρη γηα SFM. 

Ο αιγφξηζκνο SFM απαηηεί πνιιαπιέο ιήςεηο κε θαιέο αιιεινηνκίεο, θαζψο  

ε βάζε ηνπ είλαη ν ζρεηηθφο πξνζαλαηνιηζκφο. Ζ χπαξμε δχν ισξίδσλ 

πηήζεο νδήγεζε ζε δεχγε εηθφλσλ κε κηθξή βάζε, ζε ζρέζε κε ηελ απφζηαζε 

ιήςεο. Ζ εμαγσγή πιεξνθνξίαο απφ ιίγεο εηθφλεο, νδήγεζε ζηε κε 

δηφξζσζε ησλ ζθαικάησλ, ελψ θαη νη γσλίεο κεηαμχ ησλ εηθφλσλ ήηαλ πνιχ 

κηθξέο. πλεπψο, ν αιγφξηζκνο έδσζε κελ έλα απνηέιεζκα, κε αξθεηά 

πξνβιήκαηα φκσο σο πξνο ηελ αθξίβεηα ηνπ. Σα ηξηγσλνκεηξηθά πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο θσηνζηαζεξά θαηαγξάθνληαη ζηνλ πίλαθα 5. 

Ζ ζπλφξζσζε ζπλνιηθά παξνπζίαζε ζθάικαηα ιίγσλ κέηξσλ, κε νξηζκέλα 

ζεκεία ειέγρνπ, ηδηαίηεξα ζε πεξηνρέο κε αλάγιπθν ζηα άθξα ηνπ κνληέινπ, 

είραλ ζθάικαηα έσο θαη δεθάδσλ κέηξσλ, εζηηαζκέλα θπξίσο ζηελ ηξίηε 

δηάζηαζε.  
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4.3.5 Σύγθξηζε κεζόδσλ 

Σα παξαρζέληα απφ ηηο δχν κεζφδνπο λέθε ζπγθξίζεθαλ σο πξνο ηελ 

απφζηαζε πνπ είραλ κεηαμχ ηνπο. Χο λέθνο αλαθνξάο ρξεζηκνπνηήζεθε ην 

λέθνο ηνπ SGM, επεηδή απείρε ειάρηζηα απφ ηηο ζπληεηαγκέλεο ησλ 

ηξηγσλνκεηξηθψλ ζεκείσλ. Ζ απφζηαζε ησλ δχν λεθψλ θαηαγξάθεηαη κε 

ρξψκαηα ζηελ εηθφλα 43, κε κπιε ηελ ειάρηζηε απφζηαζε θαη θφθθηλν ηε 

κέγηζηε. εκεία ησλ δχν λεθψλ ηα νπνία απείραλ πεξηζζφηεξν απφ 30 κέηξα 

δελ ζπκκεηείραλ ζηε ζχγθξηζε. 

 
Δηθόλα 43: Σύγθξηζε ησλ λεθώλ ηνπ SGM θαη SFM σο πξνο ηελ απόζηαζε ηνπο 
 

Οη πεξηνρέο κε νκαιφηεξν αλάγιπθν έρνπλ πξνζδηνξηζηεί θαιχηεξα απφ ηνλ 

SFM θαη απέρνπλ ιηγφηεξν απφ ην λέθνο αλαθνξάο. 

Ο ζρεδηαζκφο ιήςεο ησλ εηθφλσλ ήηαλ θαηαιιειφηεξνο γηα ηε κέζνδν ηνπ 

εκηθαζνιηθνχ αιγφξηζκνπ, κε ζηεξενδεχγε αλά δχν εηθφλεο πνπ είραλ γλσζηφ 

εμσηεξηθφ πξνζαλαηνιηζκφ. Αληίζεηα, ε SFM κέζνδνο δελ επλνείηαη απφ ηηο 

ιίγεο ιήςεο κε ζηαζεξή απφζηαζε θαη κηθξέο γσλίεο, κε απνηέιεζκα λα κελ 

πξνζδηνξηζηνχλ κε επαξθή αθξίβεηα (γηα ηε δεδνκέλε εξγαζία) ηα πςφκεηξα. 
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Χζηφζν, ε δηαδηθαζία ηνπ SFM δελ απαηηεί γλσζηή ζέζε ησλ εηθφλσλ, ζε 

αληίζεζε κε ηελ ππθλή ζπληαχηηζε, ρξεηάδεηαη ιηγφηεξν ρξφλν γηα ηελ 

νινθιήξσζε ηεο θαη είρε θαιχηεξα απνηειέζκαηα ζηηο πεξηνρέο απνθξχςεσλ 

θαη ζηηο θάζεηεο επηθάλεηεο ηνπ λέθνπο (π.ρ. φςεηο θηεξίσλ). 

 

4.4  Αληηθείκελα αζηηθνύ ηζηνύ ζην 3D λέθνο 

Ζ έλσζε ησλ λεθψλ πνπ πξνέθπςαλ απφ ηνλ SGM, είρε σο απνηέιεζκα έλα 

λέθνο ζεκείσλ κε εδαθνςεθίδα ίζε κε ηελ εδαθνςεθίδα ησλ εηθφλσλ. Ο 

ηειηθφο εληνπηζκφο ησλ θηεξίσλ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ρξήζε ηνπ κνληέινπ 

ηνπ εκηθαζνιηθνχ αιγνξίζκνπ. Πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξσζεί έπξεπε λα 

ηαπηνπνηεζνχλ φια ηα αληηθείκελα πνπ απεηθνλίδνληαλ ζην λέθνο. Σα 

αληηθείκελα απηά, δεδνκέλνπ φηη πξφθεηηαη γηα πεξηνρή αζηηθνχ ηζηνχ, 

δηαρσξίδνληαη ζε ηξεηο βαζηθέο θαηεγνξίεο: ην έδαθνο, ηε βιάζηεζε θαη ηηο 

θαηαζθεπέο. Οη ηξεηο θαηεγνξίεο κπνξνχλ λα εληνπηζηνχλ ζηελ εηθφλα απφ 

ηελ αλαθιαζηηθφηεηα ηνπο ζηα ηέζζεξα θαλάιηα, αιιά θαη απφ ηε γεσκεηξία 

θαη ηε ζέζε ηνπο ζην λέθνο ηξηψλ δηαζηάζεσλ. 

Με ηνλ φξν έδαθνο ζα αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα εξγαζία, εθηφο απφ ην 

γπκλφ έδαθνο θαη φιεο νη νληφηεηεο πνπ απεηθνλίδνληαη ζηηο θσηνγξαθίεο θαη 

βξίζθνληαη ζην επίπεδν ηνπ εδάθνπο. πγθεθξηκέλα, ηέηνηεο νληφηεηεο κπνξεί 

λα είλαη νη δξφκνη, ηα πεδνδξφκηα, νη πιαηείεο θαη θάζε θαηαζθεπή ε νπνία δελ 

έρεη, πξαθηηθά, ηξίηε δηάζηαζε. Δπίζεο, ηκήκα ηνπ εδάθνπο ζεσξνχληαη θαη νη 

πεξηνρέο πνπ θαιχπηνληαη απφ πνιχ ρακειή (ζακλψδε) βιάζηεζε, φπσο 

ηκήκαηα ιφθσλ θαη πάξθσλ. Γεδνκέλνπ φηη ε πεξηνρή κειέηεο είλαη ππθλφο 

αζηηθφο ηζηφο, ε πιεηνςεθία ησλ ζεκείσλ ηνπ εδάθνπο πνπ θαηαγξάθνληαη 

ζηηο εηθφλεο, θαη θαη’ επέθηαζε ζην λέθνο, αλήθνπλ ζην νδηθφ δίθηπν, θαζψο 

θαη ζε πιαηείεο ή αθάιππηνπο ρψξνπο ζην εζσηεξηθφ ησλ νηθνδνκηθψλ 

ηεηξαγψλσλ.  Οη θαηαζθεπέο επί ηνπ εδάθνπο είλαη θαιπκκέλεο θπξίσο κε 

άζθαιην ή ηζηκέλην, κε απνηέιεζκα λα αλαθινχλ ρακειά θαη ζηα ηέζζεξα 

θαλάιηα, θαη ηδηαίηεξα ζην εγγχο ππέξπζξν. Σν νδηθφ δίθηπν δεκηνπξγεί έλα 

πιέγκα κε κέγηζηε απφζηαζε κεηαμχ ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ηα 100 κέηξα, φζν 

δειαδή ην κέγεζνο ηνπ κεγαιχηεξνπ νηθνδνκηθνχ ηεηξαγψλνπ ηεο πεξηνρήο. Ζ 

πιεξνθνξία ηνπ πιέγκαηνο αμηνπνηήζεθε κεηέπεηηα γηα ηελ θαηαζθεπή 

αιγνξίζκνπ, ν νπνίνο εληνπίδεη ηα ζεκεία πνπ αλήθνπλ ζην έδαθνο, θαη 

θαηαζθεπάδεη έλα ηξηζδηάζηαην κνληέιν εδάθνπο (DTM).  

Σα αληηθείκελα, ηα νπνία έρνπλ ηξίηε δηάζηαζε θαη δελ βξίζθνληαη ζην επίπεδν 

ηνπ εδάθνπο, δηαρσξίδνληαη ζηηο θαηεγνξίεο ηεο βιάζηεζεο θαη ησλ 

θαηαζθεπψλ. Ο δηαρσξηζκφο έγηλε κε βάζε ηελ αλαθιαζηηθφηεηα ησλ 

αληηθεηκέλσλ, θαζψο ε βιάζηεζε αλαθιά πςειά ζην εγγχο ππέξπζξν θαη ην 

πξάζηλν ρξψκα, κε ρακειφηεξε αλαθιαζηηθφηεηα ζηα ππφινηπα θαλάιηα, ελψ 

νη θαηαζθεπέο (θηφζθηα, θηήξηα, κλεκεία θιπ) απνηεινχληαη απφ πιηθά, πνπ 
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ζηηο εηθφλεο θαηαγξάθνληαη κε αλνηρηνχο ηφλνπο ηνπ γθξη (πςειή θαη πεξίπνπ 

ίζε αλαθιαζηηθφηεηα ζε φια ηα θαλάιηα). Δπίζεο, απφ γεσκεηξηθήο ζθνπηάο 

ηα δέλδξα θαη ε βιάζηεζε παξνπζηάδνπλ αθαλφληζηα ζρήκαηα, ελψ ηα θηήξηα 

νξίδνληαη απφ νξηδφληηα θαη θάζεηα επίπεδα. Δμαίξεζε απνηεινχλ ηα θηήξηα 

κε ζθεπέο, ηα νπνία ζηελ πιεηνςεθία ηνπο έρνπλ θφθθηλεο απνρξψζεηο θαη 

απνηεινχληαη απφ θεθιηκέλα επίπεδα, γηα απηφ θαη κειεηήζεθαλ μερσξηζηά 

απφ ηα ππφινηπα θηίζκαηα θαη θαηαζθεπέο. Αξρηθφο ζηφρνο θαηά ηελ 

επεμεξγαζία ηνπ λέθνπο, ζπλεπψο, είλαη ν, εθ ηνπ απνθιεηζκνχ, εληνπηζκφο 

ησλ ζπκπιεγκάησλ ησλ θηεξίσλ θαη ησλ ππνινίπσλ ηερλεηψλ θαηαζθεπψλ.  

Αξρηθά, εληνπίδεηαη ην έδαθνο, θαη θαηά ζπλέπεηα φζα αληηθείκελα ηνπ λέθνπο 

δελ είλαη έδαθνο. ηε ζπλέρεηα, ηα αληηθείκελα ηαμηλνκνχληαη ζε δχν βαζηθέο 

θαηεγνξίεο: ηε βιάζηεζε θαη ηηο θαηαζθεπέο. 

 

4.4.1 Εμαγσγή κνληέινπ εδάθνπο 

Σν πξψην ζηάδην ηεο επεμεξγαζίαο ησλ λεθψλ πεξηιάκβαλε ηε δεκηνπξγία 

ελφο κνληέινπ εδάθνπο (DTM). Σα κνληέια εδάθνπο θαηαζθεπάδνληαη απφ ην 

ζχλνιν ησλ ζεκείσλ πνπ αλήθνπλ ζην επίπεδν ηνπ εδάθνπο, ηα νπνία ζπρλά 

επηιέγνληαη κέζσ ηαμηλφκεζεο. ηελ πεξίπησζε ηνπ ππθλνχ αζηηθνχ ηζηνχ, 

σζηφζν, ην έδαθνο θαιχπηεηαη απφ θαηαζθεπέο φπσο δξφκνη, πεδνδξφκηα θαη 

πιαηείεο, ηα νπνία έρνπλ παξφκνηα αλαθιαζηηθφηεηα κε ηα θηήξηα. Χο 

απνηέιεζκα, ε ηαμηλφκεζε κε θξηηήξηα ηηκψλ ζηα ηξία θαλάιηα ηνπ λέθνπο δελ 

κπνξεί λα έρεη επαξθή απνηειέζκαηα γηα απηέο ηηο πεξηνρέο.  

Γηα ηελ εμαγσγή κνληέινπ εδάθνπο ζηελ παξνχζα εξγαζία αμηνπνηήζεθε ε 

ηδηφηεηα ηνπ εδάθνπο σο ην ρακειφηεξν ζε πςφκεηξν επίπεδν, ζε ζρέζε κε 

φια ηα ππφινηπα αληηθείκελα ηνπ λέθνπο. Σν ρακειφηεξν δπλαηφ πςφκεηξν 

δελ κεηαθξάδεηαη απαξαίηεηα θαη ζε ειάρηζηε ηηκή Ε γηα ηελ πεξηνρή. 

Διάρηζηε ηηκή κπνξεί λα έρνπλ ηα ελαπνκείλαληα ηκήκαηα αζηνρηψλ, ηα νπνία 

δελ εμαιείθζεζαλ θαηά ηνλ εληνπηζκφ ζνξχβνπ. Σα ζεκεία απηά, παξ’ φηη 

έρνπλ ειάρηζην πςφκεηξν, δελ αλήθνπλ ζην ηκήκα ηεο πφιεο θαη ζην έδαθνο.    

Ζ εχξεζε ηνπ ρακειφηεξνπ επηπέδνπ έγηλε ζε ππνπεξηνρέο ηνπ λέθνπο, 

αθφηνπ απηφ θαηαηκήζεθε. Σν εκβαδφλ ησλ ππνπεξηνρψλ νξίδεη θαη ηε 

δηάζηαζε ηνπ θαλάβνπ δεηγκαηνιεςίαο γηα ηελ παξαγσγή ηνπ DTM. Γηα ηα 

ζεκεία ηνπ λέθνπο δελ ρξεζηκνπνηήζεθε ε πιεξνθνξία ηνπ ρξψκαηνο θαηά 

ηε δηαδηθαζία, θαζψο ν εληνπηζκφο πξαγκαηνπνηήζεθε κε θαζαξά 

γεσκεηξηθέο ηδηφηεηεο. Ζ ρξήζε ηεο, ζπλεπψο, επηβαξχλεη ππνινγηζηηθά ηνλ 

αιγφξηζκν ρσξίο θάπνηα ζπλεηζθνξά. Σα βήκαηα ηνπ αιγνξίζκνπ ήηαλ: 

 Αξρηθά, ε πεξηνρή ρσξίζηεθε ζε παξαιιειεπίπεδα κε βάζε 

παξάιιειε ζην επίπεδν ΥY, θαη δηάζηαζε Z ίζε κε ην εχξνο ησλ 

πςνκέηξσλ ηεο πεξηνρήο. Δληφο ησλ παξαιιειεπηπέδσλ αλαδεηήζεθε 

ην ρακειφηεξν πςνκεηξηθά επίπεδν, πνπ αληηζηνηρεί ζην έδαθνο. Ζ 
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δηάζηαζε θάζε ηκήκαηνο επηιέρζεθε ψζηε εληφο ηνπ πνιπγψλνπ λα 

απεηθνλίδεηαη ηνπιάρηζηνλ έλα ηκήκα εδάθνπο, θαη, ηαπηφρξνλα λα 

δίλεηαη ε απαηηνχκελε αθξίβεηα, αλάινγα κε ην βήκα ηεο 

δεηγκαηνιεςίαο. 

Όζνλ αθνξά ζην πξψην θξηηήξην,  ε κία ηνπιάρηζηνλ πιεπξά ηνπ 

παξαιιεινγξάκκνπ πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξε απφ έλα νηθνδνκηθφ 

ηεηξάγσλν, ψζηε λα απεηθνλίδεηαη εληφο ηνπ θάπνην ηκήκα δξφκνπ ή 

εδάθνπο. Γηα ηελ πεξηνρή κειέηεο, ε απφζηαζε απηή νξίδεηαη 100 

κέηξα.  

Ζ δηάζηαζε ησλ 100 κέηξσλ, θαη ζηηο δχν πιεπξέο ηνπ 

παξαιιειεπηπέδνπ, νδεγεί ζε δεηγκαηνιεςία επί ηνπ νξηδνληίνπ 

επηπέδνπ αλά 100 κέηξα. Ζ δεηγκαηνιεςία απηή, δελ θξίλεηαη επαξθήο 

γηα ηελ επίηεπμε ηεο απαηηνχκελεο αθξίβεηαο, επνκέλσο, ε δεχηεξε 

πιεπξά επηιέρζεθε λα είλαη ην κηζφ ηεο πξψηεο, δειαδή 50 κέηξα.  

Σν λέθνο ρσξίζηεθε δχν θνξέο ζε ηκήκαηα, κε ηε κεγάιε πιεπξά ηνπ 

παξαιιειεπηπέδνπ λα βξίζθεηαη, ηελ πξψηε θνξά, παξάιιειε ζην Υ 

άμνλα, θαη ηε δεχηεξε θνξά παξάιιειε ζηνλ Τ άμνλα. Απνηέιεζκα 

ησλ δηαθνξεηηθψλ δηαζηάζεσλ ζηηο πιεπξέο ηεο βάζεο, ήηαλ λα 

ηθαλνπνηνχληαη θαη ηα δχν θξηηήξηα πνπ πξναλαθέξζεθαλ. Ζ ηηκή ηνπ 

κεγέζνπο ηνπ νηθνδνκηθνχ ηεηξαγψλνπ εηζάγεηαη απφ ηνλ ρξήζηε σο 

φξηζκα ηεο ζπλάξηεζεο, ψζηε λα είλαη πξνζαξκφζηκε θαη ζε 

δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο. 

 
Δηθόλα 44: Παξαιιειεπίπεδα πνπ ηέκλνπλ ην λέθνο 
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 ην επφκελν ζηάδην, φια ηα ζεκεία θάζε παξαιιειεπηπέδνπ 

πξνζπειαχλνληαη απφ ηα ρακειφηεξα πξνο ηα πςειφηεξα πςφκεηξα, 

κε ζθνπφ ηνλ εληνπηζκφ ηνπ πξψηνπ επηπέδνπ. Ζ πξνζπέιαζε γίλεηαη 

κε βήκα x, πνπ εηζάγεηαη απφ ηνλ ρξήζηε, κε αθεηεξία ην ειάρηζην Ε. 

ηελ πξψηε πξνζπέιαζε αζξνίδνληαη φια ηα ζεκεία πνπ 

εκπεξηέρνληαη ζην παξαιιειεπίπεδν κεηαμχ ηνπ ειάρηζηνπ πςνκέηξνπ 

θαη ηνπ ειάρηζηνπ πςνκέηξνπ ζπλ x. ηε ληνζηή επαλάιεςε 

αζξνίδνληαη φια ηα ζεκεία κεηαμχ ηνπ Zmin θαη ηνπ Zmin+n*x.  

 Σν άζξνηζκα πξέπεη λα μεπεξλά ην πνζνζηφ ζνξχβνπ, ψζηε ην 

εληνπηζζέλ ηκήκα λα αλήθεη ζίγνπξα ζην έδαθνο θαη φρη ζε θάπνηα 

αζηνρία. Σν πνζνζηφ ζνξχβνπ, θαηά ηνλ εληνπηζκφ ησλ αζηνρηψλ, 

ππνινγίζηεθε πεξί ην 2% γηα ηα λέθε. Χζηφζν, ν ελαπνκέλσλ 

ζφξπβνο απνηειείηαη απφ ππνζχλνια ζεκείσλ πην ππθλά, ζπλεπψο 

εθηηκάηαη πεξί ην 3% ηνπ ζπλνιηθνχ πιήζνπο ησλ ζεκείσλ. Γηα ιφγνπο 

αζθαιείαο, επηιέγεηαη ηειηθά έλα φξην 5% σο ην ειάρηζηα απαηηνχκελν 

πιήζνο ζεκείσλ, ψζηε ην ηκήκα λέθνπο πνπ εληνπίδεηαη λα κελ 

ζεσξείηαη φηη αλήθεη ζε ππνζχλνιν αζηνρηψλ, αιιά ζην αληηθείκελν. Σν 

πνζνζηφ απηφ κπνξεί λα δηαθνξνπνηεζεί γηα ρξήζε ηνπ αιγνξίζκνπ ζε 

δηαθνξεηηθέο εθαξκνγέο, κε άιια επίπεδα ζνξχβνπ.    

 
Δηθόλα 45: Ζ πξώηε θαη ε δεύηεξε επαλάιεςε γηα βήκα x κέηξσλ 
 

 Όηαλ ην άζξνηζκα απηφ μεπεξάζεη ην 5% ν αιγφξηζκνο ηεξκαηίδεη ηελ 

αλαδήηεζε θαη ζέηεη σο πςφκεηξν εδάθνπο ην πςφκεηξν ζην νπνίν 

βξέζεθε ν ηθαλφο αξηζκφο ζεκείσλ. Σν πςφκεηξν απηφ ππνινγίδεηαη 

απφ ην ειάρηζην Ε, πξνζζέηνληαο ηηο επαλαιήςεηο πνπ έρνπλ 

κεζνιαβήζεη κέρξη ηελ εχξεζε ηνπ επηπέδνπ, επί ην βήκα 

επαλάιεςεο.  Όζν κηθξφηεξν ην βήκα, ηφζν αθξηβέζηεξνο 

πξνζδηνξηζκφο ζην πςφκεηξν, πξνζζέηνληαο, φκσο, παξάιιεια 

ππνινγηζηηθφ θφξην ιφγσ ησλ πεξηζζφηεξσλ επαλαιήςεσλ. Χο 
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έδαθνο ζεσξνχληαη θαη ηα επφκελα δχν κέηξα επάλσ απφ ην ζεκείν 

πνπ μεθηλά ην λέθνο, γηα θαιχηεξν πξνζδηνξηζκφ ησλ θεθιηκέλσλ 

επηθαλεηψλ. Ζ επηινγή ησλ δχν κέηξσλ έγηλε δεδνκέλνπ ηνπ 

ειάρηζηνπ χςνπο θηεξίσλ, πνπ είλαη ηα 2.4 κέηξα γηα θηήξηα 

βνεζεηηθψλ ρξήζεσλ.  

ηελ εηθφλα 46 θαίλεηαη ην ζεκείν ηεο νδνχ, πνπ θαηαγξάθεηαη κφλνλ κε 

ρξήζε ηνπ ειάρηζηνπ πςνκέηξνπ, ελψ κε ηελ θαηαγξαθή γηα αθφκα δχν κέηξα 

πςειφηεξα θαηαγξάθεηαη ην ηκήκα ηνπ δξφκνπ κε έληνλν πξάζηλν ρξψκα. Οη 

φςεηο ησλ θηεξίσλ, πνπ εκπεξηέρνληαη αλάκεζα ζηα δχν επίπεδα, δελ 

απνζεθεχνληαη σο ηκήκα εδάθνπο, γηαηί ζηελ πιεηνςεθία ησλ θηεξίσλ 

θαίλεηαη κφλνλ ε νξνθή θαη κηθξφ ηκήκα ηεο φςεο ιφγσ απνθξχςεσλ. 

 

Δηθόλα 46:  Αλαδήηεζε πξώηνπ επηπέδνπ 
 

Ο αιγφξηζκνο πξνζδηνξίδεη ην ειάρηζην πςφκεηξν ηνπ λέθνπο, ην νπνίν φκσο 

δελ είλαη ζφξπβνο, γηαηί πεξηέρεη κεγαιχηεξν πιήζνο ζεκείσλ απφ ηα 

ππνζχλνια ηνπ ζνξχβνπ. Γηα ην πςφκεηξν πνπ απηφ εληνπίδεηαη, θαη δχν 

αθφκε κέηξα πςειφηεξα, απνζεθεχεη φια ηα ζεκεία ζε έλα λέν αξρείν. Ζ 

δηαδηθαζία επαλαιακβάλεηαη γηα φια ηα παξαιιειεπίπεδα, απφ ηελ αξρή σο 

ην ηέινο ηνπ λέθνπο.  

Ζ αλαδήηεζε πξαγκαηνπνηήζεθε θαη ζηηο δχν δηεπζχλζεηο Υ θαη Τ, θαη, ελ 

ζπλερεία, ηα δχν απνηειέζκαηα ζπλελψζεθαλ, ψζηε λα επηηεπρζεί ε 

δεηγκαηνιεςία αλά 50 κέηξα. Σα απνηειέζκαηα θαη ησλ επηκέξνπο 

θαηαγξαθψλ, θαη ηεο ζπλέλσζεο ηνπο, θαηαγξάθνληαη ζηηο παξαθάησ εηθφλεο: 
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Δηθόλα 47:  Πξνζπέιαζε κε παξαιιειεπίπεδν δηαζηάζεσλ 100*50 
 

 
Δηθόλα 48: Πξνζπέιαζε κε παξαιιειεπίπεδν δηαζηάζεσλ 50*100 
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Δηθόλα 49: Σπλέλσζε ησλ δύν απνηειεζκάησλ 
 

Σν ζπλνιηθφ δηάγξακκα ξνήο ηνπ αιγνξίζκνπ είλαη: 



99 
 

 

 
Δηθόλα 50:  Γηάγξακκα ξνήο αιγνξίζκνπ πξώηνπ επηπέδνπ 
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ην ηειηθφ απνηέιεζκα δηαθξίλνληαη ην πιέγκα νδηθνχ δηθηχνπ θαη νξηζκέλεο 

ραξαθηεξηζηηθέο πιαηείεο ηεο Αζήλαο, δεδνκέλα πνπ επηβεβαηψλνπλ ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ αιγνξίζκνπ. εκεηψλεηαη, σζηφζν, φηη ζε πεξηνρέο 

κε ππθλά θαη ςειά θηήξηα, ζε ζπλδπαζκφ κε ζηελνχο δξφκνπο (π.ρ. 

Λπθαβεηηφο) ,ην επίπεδν ηνπ δξφκνπ δελ έρεη θαηαγξαθεί ζηηο εηθφλεο ιφγσ 

απνθξχςεσλ, θαη θαηά ζπλέπεηα δελ ππάξρεη νχηε ζην λέθνο. Σν πξψην 

επίπεδν πνπ εληνπίδεηαη ζε απηέο ηηο πεξηνρέο δελ αλήθεη ζην έδαθνο, θαη ην 

παξαρζέλ DTM παξνπζηάδεη ηνπηθά ζθάικαηα.  

Απφ ην ζχλνιν ησλ ζεκείσλ πνπ εληνπίζηεθαλ θαη αλήθνπλ ζην έδαθνο, κε 

ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ Cloud Compare δεκηνπξγήζεθε κία ζπλερήο επηθάλεηα 

(mesh) ε νπνία αλαπαξηζηά ην επίπεδν ηνπ εδάθνπο: 

 
Δηθόλα 51: Τειηθό DTM πεξηνρήο κειέηεο 
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4.4.2 Αθαίξεζε λέθνπο από DTM- Αλαγσγή πςώλ 

Οινθιεξψλνληαο ηε δηαδηθαζία παξαγσγήο ηνπ DTM, εληνπίδνληαη ζην λέθνο 

φια ηα ζεκεία ηα νπνία αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ηνπ εδάθνπο. ην δεχηεξν 

ζηάδην ηεο επεμεξγαζίαο ηνπ λέθνπο, πξαγκαηνπνηήζεθε κε ρξήζε ηνπ 

ινγηζκηθνχ Cloud Compare αθαίξεζε ηνπ κνληέινπ εδάθνπο απφ ην αξρηθφ 

λέθνο. Ζ επηθάλεηα ηνπ DTM ζπγθξίζεθε κε ην ζπλνιηθφ λέθνο, γηα θάζε 

ζεκείν ηνπ νπνίνπ θαηαγξάθεηαη ε απφζηαζε ηνπ απφ ην DTM. Οπζηαζηηθά, 

πξφθεηηαη γηα ηελ παξαγσγή ελφο DEM, κε θάζε ζεκείν λα εκπεξηέρεη ηφζν ην 

απφιπην πςφκεηξν ηνπ, φζν θαη ηελ απφζηαζε ηνπ απφ ην έδαθνο.  

Μεηά ηελ αθαίξεζε ησλ δχν επηθαλεηψλ, φζα ζεκεία απείραλ απφ ην έδαθνο 

ιηγφηεξν ησλ 7 κέηξσλ δηαγξάθεθαλ απφ ην λέθνο. Ζ δηαγξαθή ηκεκάησλ κε 

έσο 2 κέηξα απφζηαζε απφ ην DTM, νδήγεζε ζε απνθιεηζκφ απφ ηα 

επφκελα ζηάδηα, φισλ ησλ ζεκείσλ ηνπ εδάθνπο. Ζ δηαγξαθή ησλ ηκεκάησλ 

κεηαμχ δχν θαη επηά κέηξσλ, απέθιεηζε απφ ηελ κεηέπεηηα αλαδήηεζε 

κηθξνθαηαζθεπέο, φπσο πεξίπηεξα ή ζηέγαζηξα. Δπίζεο, απέθιεηζε έλα 

κεγάιν ηκήκα ηεο βιάζηεζεο θαη βξάρσλ ζηελ Αθξφπνιε θαη ην Λπθαβεηηφ. 

Οη βξάρνη δελ είραλ πξνζδηνξηζηεί θαηά ην DTM, επεηδή νη δηαζηάζεηο ηνπο 

ήηαλ κηθξφηεξεο ησλ 50 κέηξσλ. Παξάιιεια, δηεγξάθεζαλ θαη φζα θηήξηα 

ήηαλ κνλνθαηνηθίεο, κε έσο έλαλ φξνθν, απνηειψληαο κία απαξαίηεηε 

απψιεηα. Ζ επηινγή δηαγξαθήο ηνπο πξαγκαηνπνηήζεθε κε θξηηήξην ηε 

κνξθνινγία ηεο πεξηνρήο. Οη κηθξνθαηαζθεπέο είλαη πνιπάξηζκεο θαη 

πξνζζέηνπλ κεγάιν βαζκφ δπζθνιίαο ζηα επφκελα ζηάδηα, ζε αληίζεζε κε ηα 

κνλψξνθα θηήξηα, ηα νπνία ζε ππθλφ αζηηθφ ηζηφ είλαη πεξηνξηζκέλα. 

Δπίζεο, δηεγξάθεζαλ θαη φζα ζεκεία απείραλ πεξηζζφηεξν απφ 45 κέηξα 

απφ ην έδαθνο. Σα ζεκεία απνηεινχζαλ ηκήκαηα ζνξχβνπ, θαζψο δελ 

ππάξρεη θηήξην πςειφηεξν ησλ 45 κέηξσλ εληφο ηεο πεξηνρήο..  

Σν απνηέιεζκα ηεο αθαίξεζεο θαίλεηαη ζηελ εηθφλα 52, φπνπ κε ρξσκαηηθνχο 

ηφλνπο θαηαγξάθεηαη ε πιεξνθνξία ηεο απφζηαζεο απφ ην έδαθνο: 
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Δηθόλα 52:  DEM πεξηνρήο κειέηεο ρσξίο ην έδαθνο 
  

Σν ζχλνιν ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ έρεη δηαγξαθεί, φπσο θαη ην κεγαιχηεξν ηκήκα 

ηνπ Δζληθνχ θήπνπ, ηνπ ιφθνπ Φηινπάππνπ θαη ηνπ Λπθαβεηηνχ, θαζψο νη 

πεξηνρέο θαιχπηνληαλ απφ βιάζηεζε θαη φρη θηήξηα. Μηθξά ηκήκαηα 

βιάζηεζεο θαη βξάρσλ έρνπλ παξακείλεη, θαη ηα πεξηζζφηεξα θηήξηα 

θαηαγξάθνληαη κε ηφλνπο ηνπ πξάζηλνπ. ηελ πεξηνρή ηνπ εκπνξηθνχ 

ηξηγψλνπ, νη ηφλνη ηνπ θφθθηλνπ παξνπζηάδνπλ ηα πςειφηεξα θηήξηα ηεο 

πεξηνρήο, θαη ζηελ πεξηνρή ηνπ Διαηψλα επηθξαηνχλ κπιε απνρξψζεηο, 

δεδνκέλσλ ησλ ρακειφηεξσλ θηηζκάησλ. ε απνρξψζεηο CIR ην λέθνο πνπ 

παξακέλεη κεηά ηελ αθαίξεζε θαη ηελ θαησθιίσζε ζηα 7 κέηξα παξνπζηάδεηαη 

ζηελ εηθφλα 53: 

 
Δηθόλα 53:  Νέθνο CIR κεηά ηελ θαησθιίσζε 
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4.4.3 Λόγνη θαλαιηώλ 

Ζ αθαίξεζε ησλ λεθψλ απφ ην DTM έγηλε ηφζν γηα ην λέθνο CIR φζν θαη γηα 

ην λέθνο true color. Καη ζηα δχν λέθε, κεηά ηελ αθαίξεζε, απφ ην ζχλνιν ησλ 

αληηθεηκέλσλ, είραλ απνκείλεη ηα θηήξηα (κε ηηο θαηεγνξίεο ηζηκέληνπ θαη 

θεξακνζθεπήο) θαη ε βιάζηεζε. ην ηξίην ζηάδην ηεο επεμεξγαζίαο ηνπ 

λέθνπο, ρξεζηκνπνηήζεθε ε πιεξνθνξία ηεο αλαθιαζηηθφηεηαο ζε θαζέλα 

απφ ηα λέθε, ψζηε λα δηαρσξηζηνχλ νη ηξεηο θαηεγνξίεο. Ζ πιεξνθνξία ηεο 

αλαθιαζηηθφηεηαο δελ ρξεζηκνπνηείηαη απφ έλα κφλν θαλάιη, θαζψο απηφ 

αθνξά ηε θσηεηλφηεηα ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη φρη ην ρξψκα ηνπ. Γηα 

παξάδεηγκα, έλα ιεπθφ αληηθείκελν αλαθιά πςειά, φπνην θαλάιη θαη αλ 

επηιερζεί πξνο εμέηαζε. Δπίζεο, έλα κπιε αληηθείκελν κπνξεί λα αλαθιά 

πςειά θαη ζην θφθθηλν ή ην πξάζηλν, αιιά απεηθνλίδεηαη κπιε επεηδή εθεί 

αλαθιά ην κέγηζην. Αληίζεηα, νη ιφγνη κεηαμχ θαλαιηψλ είλαη απηνί πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο γηα ηελ ηαμηλφκεζε θαη εθθξάδνπλ ηε ζρεηηθφηεηα 

ησλ θαλαιηψλ. 

 

4.4.3.1 Δείθηεο βιάζηεζεο  

ε εηθφλεο θαη λέθε πνπ εκπεξηέρνπλ ην εγγχο ππέξπζξν θαη θφθθηλν θαλάιη, ν 

πιένλ δηαδεδνκέλνο ιφγνο εληνπηζκνχ ηεο βιάζηεζεο είλαη ν 

θαλνληθνπνηεκέλνο ιφγνο ησλ δχν θαλαιηψλ, ή αιιηψο φπσο είλαη γλσζηφο ν 

δείθηεο βιάζηεζεο NDVI (Normalized Difference Vegetation Index). Ο δείθηεο 

πξνθχπηεη απφ ηελ πξάμε κεηαμχ ηεο αλαθιαζηηθφηεηαο i ησλ θαλαιηψλ 4 θαη 

3: 

  
         

         
 

(Εμίζωζε 49) 

Ο NDVI ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά γηα ηνλ ππνινγηζκφ πγξαζίαο θαη πγείαο 

θαιιηεξγεηψλ κε ηειεπηζθνπηθέο κεζφδνπο, γηα ηνλ εληνπηζκφ θπζηθήο θαη 

ηερλεηήο βιάζηεζεο θαη πνηθίιεο άιιεο εξγαζίεο. Βαζίδεηαη ζηελ ηδηφηεηα ησλ 

θπηψλ λα αλαθινχλ πςειφηεξα απφ θάζε άιιν αληηθείκελν ζην ππέξπζξν 

θαλάιη, εμαηηίαο ηεο ρισξνθχιιεο. Σαπηφρξνλα, ε αλαθιαζηηθφηεηα ηνπο 

πέθηεη απφηνκα ζην ακέζσο επφκελν θαλάιη, ην θφθθηλν, κε απνηέιεζκα ν 

δείθηεο Ν λα ιακβάλεη πςειέο ηηκέο. Με θαησθιίσζε ζε κία ζπγθεθξηκέλε 

ηηκή, αλαιφγσο κε ην είδνο ησλ θπηψλ, απνκνλψλεηαη ε βιάζηεζε απφ ην 

ππφινηπν πεξηβάιινλ θαη κειεηάηαη μερσξηζηά. Σν εχξνο ησλ ηηκψλ ηνπ 

δείθηε θπκαίλεηαη απφ -1 έσο 1 ιφγσ ηεο θαλνληθνπνίεζεο. 
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4.4.3.2 Νέθνο CIR 

 

Με βάζε φζα πεξηγξάθεζαλ ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν, ν πξψηνο θαη 

βαζηθφο ιφγνο πνπ ππνινγίζηεθε γηα ην λέθνο CIR ήηαλ ν δείθηεο βιάζηεζεο. 

Σα απνηειέζκαηα γηα ηηο θαηεγνξίεο αληηθεηκέλσλ ηνπ λέθνπο παξνπζηάδνληαη 

ζηελ εηθφλα 54: 

 
Δηθόλα 54:  Τηκέο NDVI γηα ην λέθνο CIR 
 

Σν λεξφ, φπσο νη πηζίλεο ζηηο νξνθέο ησλ μελνδνρείσλ, είρε ηελ ειάρηζηε 

ηηκή, δεδνκέλνπ φηη αλαθιά ηδηαίηεξα ρακειά ζην εγγχο ππέξπζξν. Αληίζεηα, ε 

βιάζηεζε είρε ηηο πςειφηεξεο ηηκέο, κε ην δείθηε, αλάινγα κε ην είδνο λα 

μεθηλά απφ 0.15 θαη λα θηάλεη έσο ην 1. Παξνκνίσο, πςειέο ηηκέο ζην δείθηε 

εκθαλίδνπλ θαη νη θεξακνζθεπέο. Σα ππφινηπα θηήξηα θαη αληηθείκελα 

βξίζθνληαη ζην ελδηάκεζν ηνπ δηαζηήκαηνο 0 θαη 1.  

Γεδνκέλεο θαη ηεο δηαθνξεηηθήο γεσκεηξίαο ησλ θηεξίσλ κε ζθεπή, 

επηιέρζεθε ε θαησθιίσζε ηνπ λέθνπο CIR ζηελ ηηκή 0.15 ψζηε λα 

απνκείλνπλ κφλν ηα ζπκπιέγκαηα θηεξίσλ απφ ηζηκέλην, ηα νπνία 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζην επφκελν ζηάδην γηα ηνλ εληνπηζκφ θάζε θηεξίνπ 

μερσξηζηά. Σα θηήξηα κε ζθεπή εληνπίζηεθαλ απφ ην λέθνο RGB 3,2,1 κε 

ηνπο ιφγνπο θαλαιηψλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ επφκελε ελφηεηα.  



105 
 

 
Δηθόλα 55: Τα θηήξηα κε ηαξάηζα ζην ζύλνιν ηνπ λέθνπο 
 

 

4.4.3.3 Νέθνο RGB 3,2,1 

Σν λέθνο ησλ θπζηθψλ ρξσκάησλ πεξηείρε ηα θηήξηα απφ ηζηκέλην, ηα θηήξηα 

κε ηηο θεξακνζθεπέο θαη ηε βιάζηεζε κεηά ηελ αθαίξεζε απφ ην DTM. 

Γεδνκέλνπ φηη ζηφρνο ηεο εξγαζίαο είλαη ν εληνπηζκφο ηνπ ζπλφινπ ησλ 

θηεξίσλ, θαη ηα θηήξηα κε ηαξάηζα έρνπλ ήδε εληνπηζηεί ζην ππέξπζξν λέθνο, 

απνκέλνπλ λα εληνπηζηνχλ ηα θηήξηα κε θεξακίδηα. 

Οη θεξακνζθεπέο αλαθινχλ πςειά ζην θφθθηλν ρξψκα θαη ρακειά ζην κπιε. 

πλεπψο, γηα ηνλ εληνπηζκφ ηνπο επηιέρζεθε ν ιφγνο ησλ δχν θαλαιηψλ 3/1, 

ν νπνίνο θαησθιηψζεθε ζηελ ηηκή 1,3. Σα ζεκεία κε ιφγν κεγαιχηεξν ηνπ 1,3 

αλήθαλ ζηα θηήξηα κε θεξακνζθεπέο, κε ην θαηψθιη λα επηιέγεηαη έπεηηα απφ 

ηπραία δεηγκαηνιεςία ζεκείσλ πνπ αλήθαλ ζε ζθεπή ψζηε λα εθηηκεζεί ν 

ιφγνο πνπ πξνζδηνξίδεη ηα θεξακίδηα ζην ζπγθεθξηκέλν λέθνο. Σα θηήξηα 

εληνπίζηεθαλ πιήξσο, φκσο καδί κε απηά απέκεηλε ζην λέθνο θαη έλα ηκήκα 

βιάζηεζεο, πνπ επίζεο είρε ιφγν θαλαιηψλ κεγαιχηεξν ηνπ θαησθιίνπ.  

Ζ βιάζηεζε ζηα θπζηθά ρξψκαηα απεηθνλίδεηαη κε πξάζηλν ρξψκα, ζπλεπψο 

ην θαλάιη 2 αλαθιά πςειφηεξα απφ φια ηα ππφινηπα, ζε αληίζεζε κε ηα 

θεξακίδηα. Παξάιιεια, ινηπφλ, κε ην ιφγν 3/1, ν νπνίνο έπξεπε λα είλαη 

κεγαιχηεξνο ηνπ 1,3 ππνινγίζηεθε θαη ν ιφγνο 2/3, ν νπνίνο θαησθιηψζεθε 

ζην 1.  

Όζα ζεκεία αλαθινχζαλ πςειφηεξα ζην πξάζηλν απφ φηη ζην θφθθηλν ρξψκα 

(ζα κπνξνχζε λα πινπνηεζεί θαη ν ιφγνο 2/1 κε ηελ ίδηα θαησθιίσζε) αλήθαλ 

ζε βιάζηεζε θαη φρη ζθεπέο. Σν ηειηθφ απνηέιεζκα απεηθνλίδεη κφλνλ φζα 

θηήξηα είραλ θεξακίδηα: 
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Δηθόλα 56:  Απνηειέζκαηα εθαξκνγήο ησλ δύν ιόγσλ 
 

 

4.5  Εληνπηζκόο πεξηγξάκκαηνο θηεξίσλ 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε εληνπηζκνχ ησλ θηεξίσλ κε ηαξάηζα αλά 

ζπγθξνηήκαηα, θαη ησλ θηεξίσλ κε θεξακνζθεπή, ην ηειηθφ ζηάδην ηεο 

δηαδηθαζίαο πεξηιακβάλεη ηνλ εληνπηζκφ θάζε θηεξίνπ κεκνλσκέλα. 

Γηα ηνλ εληνπηζκφ ηνπ πεξηγξάκκαηνο αλά θηήξην, αθφηνπ εληνπηζηεί, 

ρξεζηκνπνηήζεθε ην ινγηζκηθφ Lasboundary, ην νπνίν είλαη θαηαζθεπαζκέλν 

γηα επεμεξγαζία θσηνγξακκεηξηθψλ δεδνκέλσλ. Απνηειεί ηκήκα ηεο 

ζπλνιηθήο εξγαιεηνζήθεο Lastools, ε νπνία ππάξρεη κεκνλσκέλε, αιιά θαη ζε 

πξνγξάκκαηα φπσο ην Erdass Imagine, QGIS, ArcGIS θ.α.  

Σν ινγηζκηθφ εληνπίδεη ηελ νκαδνπνίεζε ησλ ζεκείσλ ζην ρψξν, θαη ηα 

πεξηγξάθεη κε έλα πνιχγσλν ηξηψλ δηαζηάζεσλ. Κάζε έλα θηήξην νξίδεη κία 

νκάδα ζεκείσλ ζην ρψξν θαηά ην επίπεδν ΥΤ, γχξσ απφ ηελ νπνία 

θαηαζθεπάδεηαη ην πνιχγσλν. Χζηφζν, φηαλ ηα θηήξηα δελ έρνπλ θελά κεηαμχ 

ηνπο θαηά ην ΥΤ επίπεδν, ε νκαδνπνίεζε είλαη θνηλή, θαη αληί ηνπ θάζε 

θηεξίνπ, πεξηγξάθεη φιν ην ζπγθξφηεκα ησλ θηεξίσλ.  
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Δηθόλα 57:  Πεξηγξαθή όηαλ ηα θηήξηα έρνπλ θελά (αξηζηεξά) θαη όηαλ εκθαλίδνληαη ζε 
ζπγθξνηήκαηα (δεμηά) 
 

 

4.5.1 Κηήξηα κε θεξακνζθεπέο 

 

Ζ πεξίπησζε ησλ θεξακνζθεπψλ ήηαλ αξθεηά απινχζηεξε απφ απηή ησλ 

πνιπθαηνηθηψλ, θαζψο ηα θηήξηα κε θεξακίδηα κεηά ηνλ εληνπηζκφ ηνπο δελ 

εκθαλίδνληαλ ζην λέθνο ζε ζπγθξνηήκαηα. Σν γεγνλφο απηφ νθείιεηαη ζην φηη 

θεξακνζθεπέο παξνπζηάδνληαη θπξίσο ζε πεξηνρέο κε ρακειφηεξε θαη αξαηή 

νηθνδφκεζε, κε απνηέιεζκα λα ππάξρεη απφζηαζε απφ ην έλα θηήξην ζην 

άιιν, θαη ν δηαρσξηζκφο ηνπο λα κελ είλαη απαξαίηεηνο. Σν παξαρζέλ λέθνο 

απφ ηνπο ιφγνπο ησλ θαλαιηψλ, ζην νπνίν απεηθνλίδνληαη ηα θηήξηα κε 

θεξακνζθεπέο, εηζήρζε ζην Lasboundaries, καδί κε έλαλ δείθηε πνπ νξίδεη ηε 

ιεπηνκέξεηα πεξηγξαθήο ησλ ζεκείσλ (concavity), θαη θάζε θηήξην 

πεξηγξάθεθε απφ ην αληίζηνηρν πνιχγσλν. 

Αληίζεηα, ηα θηήξηα κε ηαξάηζεο είλαη ζπλεζέζηεξα πνιπθαηνηθίεο, κεγάια 

μελνδνρεία θαη θαηαζηήκαηα, θαη απνηεινχλ ηελ πιεηνςεθία ησλ θηεξίσλ πνπ 

εκθαλίδνληαη ζην θέληξν ηεο Αζήλαο. ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, δελ 

ππάξρνπλ θελά ελδηάκεζα ζηα θηήξηα, κε απνηέιεζκα ν δηαρσξηζκφο ηνπο λα 

ρξεηάδεηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί κε δηαθνξεηηθφ θξηηήξην.  
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4.5.2 Σπκπιέγκαηα θηεξίσλ 

4.5.2.1 Ιδηαηηεξόηεηεο ζηε κνξθνινγία ησλ θηεξίσλ θαη 

αληηκεηώπηζε 

Πξνθεηκέλνπ λα εληνπηζηνχλ κεκνλσκέλα ηα θηήξηα, ρξεζηκνπνηήζεθε ην 

θξηηήξην ηνπ χςνπο θάζε θηεξίνπ, ψζηε λα δηαθνξνπνηεζεί απφ ηα γεηηνληθά 

ηνπ. Με βάζε απηφ ην θξηηήξην, σζηφζν, δηπιαλά θηήξηα, κε θνηλφ χςνο, 

παξνπζηάδνληαη σο έλα πνιχγσλν, θαζψο δελ ππάξρεη ηξφπνο δηαρσξηζκνχ 

ηνπο απφ ην πξφγξακκα.  

Σν θξηηήξην ηνπ χςνπο δελ απνηειεί κνλαδηθφ κέγεζνο γηα θάζε θηήξην. Αηηία 

είλαη, πσο ηα θηήξηα δελ πξνζεγγίδνληαη κε έλα παξαιιειεπίπεδν, αιιά 

αληίζεηα παξνπζηάδνπλ ηηο παξαθάησ κνξθέο πνπ εηζάγνπλ επηπιένλ 

δπζθνιίεο θαηά ηνλ εληνπηζκφ: 

 Οη ηαξάηζεο ησλ θηεξίσλ πεξηέρνπλ δηάθνξεο θαηαζθεπέο, φπσο 

ζηέγαζηξα, ειηαθνχο ζεξκνζίθσλεο, δψκαηα θ.α. Οη θαηαζθεπέο απηέο 

βξίζθνληαη ζε δηαθνξεηηθά χςε απφ ην πξαγκαηηθφ χςνπο ηνπ θηεξίνπ. 

Δπίζεο, αιινηψλνπλ ην ζρήκα ηνπ επηπέδνπ ηεο ηαξάηζαο, κε 

ζπλέπεηα λα κελ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ καζεκαηηθά πξφηππα 

επηπέδνπ γηα ηνλ εληνπηζκφ ηεο νξνθήο. 

 
Δηθόλα 58: Καηαζθεπέο ζηηο νξνθέο ησλ θηεξίσλ 
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 Αθφκα θαη ζε πεξηπηψζεηο φπνπ νη νξνθέο δελ θαιχπηνληαη απφ 

θάπνηα θαηαζθεπή, ηα ζεκεία πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ ππθλή 

ζπληαχηηζε δελ νξίδνπλ απφιπηα ζρήκαηα, φπσο επίπεδα ή 

παξαιιειφγξακκα ζηα θηήξηα. 

 
Δηθόλα 59: Όςε νξνθήο θηεξίνπ από ην λέθνο 
 

 Σα θηήξηα δελ έρνπλ ην ίδην εκβαδφλ θάηνςεο ζε φιν ηνπο ην χςνο. 

Οξηζκέλα θηήξηα έρνπλ κηθξφηεξν εκβαδφ ζηνλ ηειεπηαίν φξνθν, θαη 

είλαη κεγαιχηεξα ζε επφκελα ζηάδηα, πεξηέρνπλ κπαιθφληα, ηα νπνία 

εκθαλίδνληαη ζε δηαθνξεηηθφ επίπεδν απφ απηφ ηεο ηαξάηζαο θιπ. 

 

 
Δηθόλα 60: Κηήξην κε δηαθνξεηηθή θάηνςε αλά όξνθν 
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 Έλα θηήξην ζην λέθνο δελ εκθαλίδεηαη κφλνλ ζην πςφκεηξν ηεο 

νξνθήο ηνπ, αιιά θαη ζε πνιιά πςφκεηξα θάησ απφ απηφ, ιφγσ 

ηκεκάησλ ηεο φςεο πνπ θαηαγξάθνληαη. πλεπψο, θαηά ηελ ηνκή ηνπ 

λέθνπο ζε πςφκεηξα, κπνξεί λα εκθαλίδνληαη ηκήκαηα ηνπ ίδηνπ 

θηεξίνπ ζε πνιιά επίπεδα.  

  
Δηθόλα 61: Οξνθή θηεξίνπ ζε ύςνο Ε θαη εκθάληζε ηνπ ζε ηνκή (Ε-2) m 
 

Με βάζε φια ηα παξαπάλσ, έγηλαλ νξηζκέλεο παξαδνρέο σο πξνο ηνλ 

εληνπηζκφ ησλ θηεξίσλ, ψζηε λα αληηκεησπηζηνχλ θαηά ην δπλαηφλ θαιχηεξα 

νη ηδηαηηεξφηεηεο.  

Ζ πξψηε θαη βαζηθή παξαδνρή, είλαη πσο θάζε νξηδφληην επίπεδν κε 

δηαθνξεηηθή απφζηαζε απφ ην έδαθνο, ζεσξείηαη θαη δηαθνξεηηθφ θηίζκα, θαη 

ζπλεπψο θαηαγξάθεηαη σο μερσξηζηφ πνιχγσλν. Ζ παξαδνρή απηή ήηαλ 

αλαγθαία, θαζψο ν ππνινγηζηήο δελ κπνξεί λα δηαρσξίζεη αλ πξφθεηηαη γηα 

δψκα θάπνηνπ θηεξίνπ ή γηα μερσξηζηφ θηήξην, κπνξεί κφλνλ λα δηαθξίλεη φηη 

απηά βξίζθνληαη ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα. 

Ζ δεχηεξε παξαδνρή αθνξά ζηα κπαιθφληα θαη ηηο κηθξνθαηαζθεπέο. Όια ηα 

αληηθείκελα πνπ δελ απνηεινχλ θπξίσο ηκήκα ηνπ θηεξίνπ, θαη εκθαλίδνπλ 

δηαθνξεηηθή γεσκεηξία, φπσο επηκήθε ηκήκαηα (κπαιθφληα) ή ηκήκαηα πνιχ 

κηθξνχ εκβαδνχ (ζηέγαζηξα) ζα απαιείθνληαη ζε επφκελν ζηάδην 

(επεμεξγαζία GIS) θαη δελ ζα ππνινγίδνληαη ζην ηειηθφ πνιχγσλν ηνπ 

θηεξίνπ. 

Ζ ηξίηε παξαδνρή αθνξά ζηηο φςεηο ησλ θηεξίσλ, θαη επίζεο εθαξκφζηεθε 

ζην ζηάδην ηνπ GIS. Με βάζε απηήλ, φια ηα ηκήκαηα κε θνηλφ ΥΤ απνδίδνληαη 

ζην επίπεδν κε ην πςειφηεξν πςφκεηξν. Καη’ απηφλ ηνλ ηξφπν, νη φςεηο ησλ 

θηεξίσλ, φηαλ εκθαλίδνληαη ζε πνιχγσλα δηαθνξεηηθψλ πςψλ, 

ζπγρσλεχνληαη ζην επίπεδν ηεο ηαξάηζαο γηα ην ηκήκα ηνπ θνηλνχ ηνπο 

εκβαδνχ. 
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4.5.2.2 Εληνπηζκόο επηπέδσλ 

Με βάζε φιεο ηηο παξαπάλσ παξαδνρέο, πξαγκαηνπνηήζεθε ν εληνπηζκφο 

θάζε θηεξίνπ κεκνλσκέλα εληφο ηνπ ζπκπιέγκαηνο. ε έλα πξψην ζηάδην, ην 

λέθνο θαησθιηψζεθε ζηελ ηηκή θσηεηλφηεηαο 80, γηα έλα ηνπιάρηζηνλ απφ ηα 

ηξία θαλάιηα ηνπ. Ζ θαησθιίσζε έγηλε κε ζθνπφ ηελ απνκάθξπλζε ζθηψλ πνπ 

ππήξραλ ζηηο αθκέο ησλ θηεξίσλ, ιφγσ ζθαικάησλ ηεο ππθλήο ζπληαχηηζεο 

θαηά ηε κεηαβνιή ηνπ βάζνπο.  

ηε ζπλέρεηα, επεηδή ηα θηήξηα δελ βξίζθνληαλ ζε ζηαζεξά χςε, αιιά θαζέλα 

απφ απηά εκθαληδφηαλ ζε δηαθνξεηηθφ επίπεδν, εθαξκφζηεθε κία παξαιιαγή 

ηνπ αιγνξίζκνπ πξψηνπ επηπέδνπ, κε ζθνπφ ηνλ εληνπηζκφ θάζε νξνθήο 

μερσξηζηά.  

Ζ ινγηθή ηνπ αιγνξίζκνπ παξακέλεη ίδηα, αλαδεηψληαο ην πξψην επίπεδν κε 

άζξνηζκα ησλ ζεκείσλ ζε θάζε βήκα. Σν βήκα απφζηαζεο ησλ επηπέδσλ 

αλαδήηεζεο νξίδεηαη θαη ζε απηήλ ηελ εθδνρή απφ ην ρξήζηε.  

Σν πξψην ζηάδην είλαη ε ηνκή ηνπ ζπλνιηθνχ λέθνπο ζε ππνηκήκαηα. Σα 

ππνηκήκαηα πνπ επηιέρζεθαλ ήηαλ δηαζηάζεσλ 100 επί 100 κέηξα, φζν 

πεξίπνπ δχν νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα. Ζ επηινγή απηή έγηλε ψζηε θάζε θηήξην 

λα απνηειείηαη απφ έλαλ ηθαλφ αξηζκφ ζεκείσλ σο πνζνζηφ ηνπ ζπλφινπ. ε 

αληίζεηε πεξίπησζε, έλα θηήξην κπνξεί λα απνηειεί κηθξφ πνζνζηφ ηνπ 

ζπλνιηθνχ πιήζνπο θαη λα κελ είλαη εληνπίζηκν. 

 Ο ζφξπβνο ηνπ λέθνπο έρεη εμαιεηθζεί θαηά ηελ αθαίξεζε ηνπ DTM, ζπλεπψο 

ηα κφλα ηκήκαηα πνπ δελ απνηεινχλ επηθάλεηεο νξνθήο είλαη νη 

κηθξνθαηαζθεπέο επί ησλ ηαξαηζψλ θαη νξηζκέλα ηκήκαηα φςεσλ. ε θάζε 

ππνηκήκα εθηηκήζεθε φηη ηα πεξηζζφηεξα δπλαηά δηαθνξεηηθά επίπεδα πνπ 

κπνξεί λα πξνθχςνπλ είλαη 50 (πεξί ην κηζφ ηνπ αξηζκνχ ησλ θηεξίσλ). 

Με βάζε απηφ, ε παξαιιαγή ηνπ αιγνξίζκνπ μεθηλά, φρη απφ ην ειάρηζην, 

αιιά απφ ην κέγηζην πςφκεηξν Ε γηα ην ππνηκήκα ηνπ λέθνπο, θαη αλαδεηά 

πξνο ηα ρακειφηεξα πςφκεηξα ην πξψην επίπεδν. Σν πξψην επίπεδν 

εληνπίδεηαη φηαλ ην αζξνηζηηθφ πιήζνο ησλ ζεκείσλ μεπεξάζεη ην 2%, θαη 

αληηζηνηρεί ζην πςειφηεξν θηήξην. ηε ζπλέρεηα, αθαηξεί απφ ην ζπλνιηθφ 

λέθνο ην επίπεδν πνπ εληφπηζε θαη μεθηλά εθ λένπ ηελ αλαδήηεζε ηνπ 

πςειφηεξνπ επηπέδνπ ζην ππφινηπν λέθνο.  

Σν πνζνζηφ πνπ ηθαλνπνηεί ηε ζπλζήθε εληνπηζκνχ απμάλεηαη ζε θάζε 

επαλάιεςε θαηά ην ήκηζπ ησλ επαλαιήςεσλ. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί, 

εληνπίδνληαο επίπεδα, ην ελαπνκέλνλ λέθνο έρεη ζπλνιηθά ιηγφηεξα ζεκεία, 

ζπλεπψο θάζε επίπεδν θαηαιακβάλεη κεγαιχηεξν πνζνζηφ. ε θάζε 

επαλάιεςε i , γηα λα ζεσξείηαη επίπεδν θηεξίνπ ην αληηθείκελν πνπ 

εληνπίδεηαη, πξέπεη λα απνηειείηαη ηνπιάρηζηνλ απφ n ζεκεία, φπνπ 
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(Εμίζωζε 50) 

ηελ πεξίπησζε πνπ ε ζπλζήθε ηθαλνπνηείηαη, ν αιγφξηζκνο απνζεθεχεη φζα 

ζεκεία απέρνπλ πςνκεηξηθά +-1 κέηξν απφ ην επίπεδν εχξεζεο ησλ ζεκείσλ, 

θαη ζπλερίδεη ηελ αλαδήηεζε ζηα επφκελα ηκήκαηα. 

Σα ζηάδηα εθηέιεζεο ηνπ αιγνξίζκνπ παξνπζηάδνληαη ζηηο παξαθάησ εηθφλεο: 
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Δηθόλα 62: Υπνηκήκα λέθνπο 

 

 
Δηθόλα 63: Πξώην επίπεδν (2% ησλ ζεκείσλ) από ηα πςειόηεξα πξνο ηα 
ρακειόηεξα ηκήκαηα 

 



114 
 

 
Δηθόλα 64: Υπόινηπν λέθνπο γηα λέα αλαδήηεζε 

 

 
Δηθόλα 65: Πξώην επίπεδν γηα ην ππόινηπν λέθνο 

 

Ζ δηαδηθαζία ηεξκαηίδεηαη γηα θάζε ππνζχλνιν, φηαλ ην επίπεδν πνπ 

εληνπηζηεί απέρεη ιηγφηεξν απφ 3 κέηξα απφ ην ειάρηζην Ε ηνπ ππνζπλφινπ, 

δελ ππάξρεη δειαδή άιινο φξνθνο. Καζέλα απφ ηα επίπεδα απνζεθεχεηαη ζε 

μερσξηζηφ αξρείν, πξνθεηκέλνπ λα κπνξεί λα εηζαρζεί κεκνλσκέλα ζην 

Lasboundaries θαη λα πεξηγξαθεί απφ πνιχγσλν σο απηνηειήο νληφηεηα. 
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4.6  Επεμεξγαζία πνιπγώλσλ 

Σν ζχλνιν ησλ πνιπγψλσλ πνπ δεκηνπξγήζεθε απφ ην Lasboundaries ηφζν 

γηα ηα θηήξηα κε θεξακνζθεπή, φζν θαη γηα ηα επηκέξνπο επίπεδα ηνπ 

παξαπάλσ αιγνξίζκνπ, εκπεξηείρε πιεξνθνξία γηα φια ηα ηκήκαηα ησλ 

θηηζκάησλ.  

 
Δηθόλα 66: Αξρηθά πνιύγσλα 
 

Σα πνιχγσλα έρξεδαλ επεμεξγαζίαο ζηνπο παξαθάησ ηνκείο: 

 Πξψηνλ, ιφγσ ηεο ηνκήο ηνπ λέθνπο ζε ππνζχλνια, νξηζκέλα θηήξηα 

απνηππψζεθαλ ζε δχν δηαθνξεηηθά ηκήκαηα, θαζψο ε ηνκή 

πξαγκαηνπνηήζεθε εληφο ηνπ εκβαδνχ ηνπο. 

 
Εηθόλα 67: Κηήξην απνηππώλεηαη θαηά ην ήκηζπ  
ζε έλα ππνζύλνιν θαη θαηά ην ήκηζπ ζην δηπιαλό ηνπ 

 



116 
 

 Δπηκήθε ηκήκαηα φπσο κπαιθφληα είραλ θαηαγξαθεί σο πνιχγσλα 

ζηηο άθξεο ησλ θηεξίσλ. Σν ίδην θαη κηθξά ηκήκαηα βιάζηεζεο θαη 

βξάρσλ. 

 

 

 Σκήκαηα ησλ πνιπγψλσλ επηθαιχπηνληαλ, θαζψο ην θηήξην είρε 

απνηππσζεί ζε άλσ ηνπ ελφο επίπεδα. 

 

 

Δηθόλα 69: Πνιύγσλα δηαθνξεηηθσλ επηπέδσλ κε επηθάιπςε 
 

Ζ επεμεξγαζία ησλ πνιπγψλσλ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα ινγηζκηθά ArcGIS θαη 

QGIS.  

 
Δηθόλα 68: Καηαγξαθή ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα 
όςεο θαη κπαιθνληώλ 
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Αξρηθά, δεκηνπξγήζεθε ζην ArcGIS έλα αξρείν κε φια ηα πνιχγσλα. Γηα θάζε 

πνιχγσλν ππνινγίζηεθαλ ηα γεσκεηξηθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά, φπσο ην 

εκβαδφλ, ε πεξίκεηξνο, θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ηξίηεο δηάζηαζεο ηνπ. Χο 

ηξίηε δηάζηαζε ηνπ πνιπγψλνπ είρε απνζεθεπηεί, ήδε απφ ην πξνεγνχκελν 

ζηάδην, φρη ην πςφκεηξν ηνπ, αιιά ε απφζηαζε ηνπ απφ ην έδαθνο. Απηφ 

πξαγκαηνπνηήζεθε κε ζθνπφ ηνλ ππνινγηζκφ ησλ νξφθσλ ησλ θηεξίσλ, 

θαζψο ην απφιπην πςφκεηξν ηνπ δελ ήηαλ πιένλ ρξήζηκν. ηνλ πίλαθα 

ηδηνηήησλ ησλ νληνηήησλ απνζεθεχηεθε ην ειάρηζην, ην κέγηζην θαη ην κέζν 

πςφκεηξν. ηε ζπλέρεηα, ην κέζν πςφκεηξν δηαηξέζεθε κε ην 3, θαζψο ηα 2.80 

κέηξα νξίδεη ν νηθνδνκηθφο θαλνληζκφο σο ην χςνο νξφθνπ γηα θπξίσο 

ρψξνπο. Σν απνηέιεζκα ηεο δηαίξεζεο θαηαρσξήζεθε ζε κία λέα ζηήιε, κε 

νλνκαζία «Αξηζκφο επηπέδσλ». 

ην επφκελν ζηάδην, ηα πνιχγσλα δηαρσξίζηεθαλ κε βάζε ηνλ αξηζκφ ησλ 

επηπέδσλ ηνπο (ν νπνίνο μεθηλνχζε απφ 2 έσο 13 επίπεδα) ζε δηαθνξεηηθά 

αξρεία, γηα ηελ πεξαηηέξσ επεμεξγαζία ηνπο. Σα επηκέξνπο αξρεία 

ηξνπνπνηήζεθαλ ζην πεξηβάιινλ ηνπ QGIS.  

Αθφηνπ ηα πνιχγσλα θαηεγνξηνπνηήζεθαλ αλά αξηζκφ νξφθσλ, έγηλε 

ζπλέλσζε ησλ πνιπγψλσλ πνπ εθάπηνληαλ, πξνθεηκέλνπ λα 

απνθαηαζηαζνχλ ηα πνιχγσλα πνπ είραλ ηκεζεί θαηά ηελ ηνκή ηνπ λέθνπο ζε 

ππνζχλνια. Γεηηνληθά πνιχγσλα κε ίδην αξηζκφ νξφθσλ θαη απφζηαζε 

κηθξφηεξε ησλ 0.30 κέηξσλ ζηα φξηα ηνπο ζπλελψζεθαλ ζε έλα θνηλφ 

πνιχγσλν. 

 
Δηθόλα 70: Κηήξηα πνπ δηαρσξίζηεθαλ θαηά ηελ ηνκή ηνπ λέθνπο 
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4.6.1 Απαινηθή επηκεθώλ ηκεκάησλ 

Οξηζκέλα πνιχγσλα θηεξίσλ εκπεξηείραλ επηκήθε ηκήκαηα. Σα ηκήκαηα απηά 

πξνέθπςαλ πξψηνλ ιφγσ ζνξχβνπ ζηα λέθε, φπνπ ιίγα ζεκεία βξίζθνληαη 

αλάκεζα ζε δχν γεηηνληθά θηήξηα, δεκηνπξγψληαο κία ιεπηή έλσζε ζηα 

πνιχγσλα ηνπο.  

 
Δηθόλα 71: Σπλέλσζε γεηηνληθώλ πνιπγώλσλ 

 

Γεχηεξνλ, ζπρλά ζην ίδην επίπεδν κε ηελ νξνθή, ππήξρε θάπνην κπαιθφλη 

απφ δηπιαλφ θηήξην, ην νπνίν ζπλελψζεθε θαηά ηε δεκηνπξγία ηνπ 

πνιπγψλνπ κε ην πεξίγξακκα ηεο ηαξάηζαο.  

 

 
Δηθόλα 72: Μπαιθόληα θαη ηκήκαηα όςεσλ σο επηκήθε 
πνιύγσλα ζην επίπεδν 2 θαη 3 νξόθσλ 
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Καη νη δχν πεξηπηψζεηο νδεγνχλ ζηε δεκηνπξγία πνιπγψλσλ ή ηκεκάησλ 

απηψλ, πνπ ε κία δηάζηαζε είλαη ζαθψο κηθξφηεξε απφ ηελ άιιε. Ζ απαινηθή 

ησλ επηκέξνπο ηκεκάησλ έγηλε κε ρξήζε κίαο αθνινπζίαο εληνιψλ ζην GIS, 

γηα θαζέλα απφ ηα αξρεία ησλ επηπέδσλ.  

Απφ ηα ππάξρνληα πνιχγσλα εμήρζεζαλ νη γξακκέο ησλ πεξηγξακκάησλ 

ηνπο κε ηελ εληνιή Polygons to lines. Απφ ηηο γξακκέο πνπ πξνέθπςαλ 

δεκηνπξγήζεθαλ παξάιιειεο γξακκέο (1.5 κέηξα απφζηαζε) ηφζν εμσηεξηθά 

φζν θαη εζσηεξηθά ηνπ πνιπγψλνπ κε ρξήζε ηεο εληνιήο Buffer. Απνηέιεζκα 

απηνχ είλαη φζα ηκήκαηα είραλ έζησ ηε κία δηάζηαζε κηθξφηεξε ησλ ηξηψλ 

κέηξσλ λα κελ εκπεξηέρνπλ παξάιιειεο ζην εζσηεξηθφ ηνπ πνιπγψλνπ. 

(δηαθεθθνκέλε γξακκή ζηελ εηθφλα 73) 

 
Δηθόλα 73: Γεκηνπξγία παξάιιεισλ εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά ηνπ πνιπγώλνπ 
 

ηε ζπλέρεηα, επηιέγνληαη νη γξακκέο πνπ βξίζθνληαη εληφο ησλ αξρηθψλ 

πνιπγψλσλ (Select by Location), θαη έρνπλ δεκηνπξγεζεί κφλν γηα ηα ηκήκαηα 

πνπ έρνπλ απνδεθηή γεσκεηξία. Με παξάιιειεο πξνο ην εμσηεξηθφ ηνπ 

πνιπγψλνπ (ζε ίδηα απφζηαζε 1.5 κέηξα) θαηαζθεπάδνληαη ηα πεξηγξάκκαηα 

ησλ αξρηθψλ πνιπγψλσλ. Χο απνηέιεζκα, εμαιείθνληαη φια ηα επηκήθε 

ηκήκαηα.  
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Δηθόλα 74: Δπηινγή ησλ παξάιιεισλ εληόο ησλ πνιπγώλσλ (δηαθεθθνκέλεο) θαη 
δηεύξπλζε ηνπο ζην αξρηθό κέγεζνο (θόθθηλν ρξώκα) 
 

 

4.6.2 Απόδνζε πιεξνθνξίαο ζηα επηθαιππηόκελα ηκήκαηα 

Καηά ηελ ηνκή ηνπ λέθνπο ζε επίπεδα, νξηζκέλα θηήξηα θαηαγξάθνληαη ζε 

πνιχγσλα ηφζν ζην επίπεδν ηεο νξνθήο ηνπο, φζν θαη ζε ρακειφηεξα 

επίπεδα ιφγσ ηεο φςεο ηνπο, ή ιφγσ κεγαιχηεξνπ εκβαδνχ ζε ρακειφηεξνπο 

νξφθνπο. Χο απνηέιεζκα, θαηά ηελ ππέξζεζε φισλ ησλ πνιπγψλσλ, ζπρλά, 

πνιχγσλα δηαθνξεηηθψλ νξφθσλ είραλ θνηλά ηκήκαηα εκβαδνχ. Γηα ηα 

ινγηζκηθά ΓΠ απηφ απνηειεί κία θαθή ηνπνινγία, πνπ δεκηνπξγεί 

πξνβιήκαηα θαηά ηελ επεμεξγαζία ησλ πνιπγψλσλ. Δπίζεο, σο απνδεθηφ 

απνηέιεζκα ηνπ εληνπηζκνχ, θάζε εκβαδφλ ΥΤ πνπ ζεσξείηαη θηήξην κπνξεί 

λα έρεη κφλνλ κία πιεξνθνξία πςνκέηξνπ, πνπ νξίδεη θαη ηνλ φξνθν πνπ 

εληνπίδεηαη ε ηαξάηζα ηνπ θηεξίνπ. Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο, 

εθαξκφζηεθε κία δηαδηθαζία GIS, θαηά ηελ νπνία φια ηα θνηλά ηκήκαηα 

απνδίδνληαη ζην πςειφηεξν επίπεδν ηεο πεξηνρήο.  
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Δηθόλα 75: Πνιύγσλα κε επηθάιπςε ιόγσ δηαθνξεηηθσλ επηπέδσλ ζε θηήξην 
 

Ζ αθεηεξία επεμεξγαζίαο ήηαλ ην δηαλπζκαηηθφ επίπεδν ηνπ 13νπ νξφθνπ. Σα 

ππφινηπα δηαλπζκαηηθά επίπεδα ελνπνηήζεθαλ ζε έλα, θαη ζηε ζπλέρεηα 

ππνινγίζηεθαλ ηα θνηλά ηκήκαηα ηνπ πςειφηεξνπ επηπέδνπ κε ηα ππφινηπα 

επίπεδα. Όια ηα θνηλά ηκήκαηα απνδφζεθαλ ζηνλ 13ν φξνθν, θαη 

αθαηξέζεθαλ απφ ηα θαηψηεξα επίπεδα. Ζ δηαδηθαζία ζπλερίζηεθε γηα ην 12ν , 

ην 11ν επίπεδν θ.ν.θ κέρξη ην ηειεπηαίν δηαλπζκαηηθφ επίπεδν ηνπ 2νπ νξφθνπ.  

 

  
Δηθόλα 76: Απόδνζε θνηλνύ ηκήκαηνο ζην αλώηεξν επίπεδν(αξηζηεξά) θαη αθαίξεζε 
από ηα ππόινηπα επίπεδα (δεμηά) 
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Μεηά ην πέξαο ηεο δηαδηθαζίαο, εθαξκφζηεθε εθ λένπ ε δηαδηθαζία 

απνθιεηζκνχ κε απνδεθηψλ γεσκεηξηψλ (παξάγξαθνο 4.6.1), θαζψο κεηά ηηο 

αθαηξέζεηο πξνέθπςαλ λέα ηκήκαηα κε θαθέο γεσκεηξίεο (πνιχ κηθξά 

εκβαδά, επηκήθε ηκήκαηα θιπ.) 

Σν ηειηθφ απνηέιεζκα ηνπ ζπλφινπ ησλ δηαλπζκαηηθψλ επηπέδσλ 

παξνπζηάδεηαη ζην θεθάιαην «Αμηνιφγεζε Απνηειεζκάησλ».  
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5. Ελεκέξσζε ραξηώλ openstreetmap.org 
 

Σα ειεχζεξα ινγηζκηθά θαη νη βάζεηο δεδνκέλσλ κε ειεχζεξε πξφζβαζε 

απνηεινχλ έλαλ αλαπηπζζφκελν θαη πνιιά ππνζρφκελν ηνκέα ζηελ επηζηήκε 

ηεο πιεξνθνξηθήο.  

Οη ράξηεο openstreetmap.org απνηεινχλ πξντφλ ζπλεξγαζίαο θαη 

ζπλεηζθνξάο ηνπ ζπλφινπ ησλ εγγεγξακκέλσλ ρξεζηψλ. Καηαγξάθνπλ  ην 

ζχλνιν ηεο παγθφζκηαο επηθάλεηαο, πξνζθέξνληαο δσξεάλ πιεζψξα 

ρσξηθψλ πιεξνθνξηψλ. Γεκηνπξγήζεθαλ ην 2004 απφ ηνλ Steve Coast, ππφ 

ην παξάδεηγκα επηηπρίαο άιισλ ειεχζεξσλ πιαηθφξκσλ, θαη ιεηηνπξγνχλ 

ζήκεξα ππφ ηελ αηγίδα ηεο κε θεξδνζθνπηθήο εηαηξείαο OpenStreetMap 

Foundation (https://en.wikipedia.org/wiki/OpenStreetMap) 

ηνπο ράξηεο θαηαγξάθνληαη ρσξηθέο πιεξνθνξίεο, φπσο αλάγιπθν, 

πεξηγξάκκαηα θηεξίσλ, νδηθνί άμνλεο αιιά θαη πεξηγξαθηθέο πιεξνθνξίεο γηα 

ηηο νληφηεηεο. Οη πιεξνθνξίεο κπνξεί λα αθνξνχλ ρξήζεηο θαη ρσξεηηθφηεηα 

θηεξίσλ, πξνζβαζηκφηεηα γηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο, πιάηε δξφκσλ θιπ. 

Σν 2015 μεθίλεζε θαη ε παξαγσγή ινγηζκηθψλ θαζνδήγεζεο κε ρξήζε GPS, 

ππφ ην ππφβαζξν ησλ openstreetmaps. 

ήκεξα, θαζψο ην κνληέιν ραξηνγξάθεζεο δηεπξχλεηαη, εηζάγεηαη ε 

πιεξνθνξία ηεο ηξίηεο δηάζηαζεο σο λέα απαηηνχκελε ηδηφηεηα γηα ηηο 

πεξηζζφηεξεο ραξηνγξαθηθέο νληφηεηεο. Γεδνκέλνπ φηη πιεξνθνξία απφ ηνπο 

ράξηεο ρξεζηκνπνηήζεθε θαη ζηελ παξνχζα εξγαζία γηα έιεγρν ησλ 

απνηειεζκάησλ, ζεσξήζεθε ζθφπηκε ε ελεκέξσζε ησλ ραξηψλ κε νξηζκέλα 

απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο εξγαζίαο.  

Δθφζνλ ηα πνιχγσλα πνπ εμήρζεζαλ θαηά ηε δηαδηθαζία εληνπηζκνχ δελ 

ζπκπίπηνπλ επαθξηβψο κε ηα πνιχγσλα πνπ έρνπλ ςεθηνπνηήζεη νη ρξήζηεο, 

δελ ήηαλ δπλαηή ε άκεζε ελεκέξσζε ησλ ραξηψλ απφ ην απνηέιεζκα σο 

ζχλνιν. Δπίζεο, επεηδή ππάξρεη έλα κηθξφ πνζνζηφ απφθιηζεο ηνπ 

απνηειέζκαηνο απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα, σο πξνο ηνπο νξφθνπο ησλ 

θηεξίσλ, ελππάξρεη θίλδπλνο ιαλζαζκέλσλ θαηαρσξήζεσλ ζηνπο ράξηεο. 

Γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο, απνθαζίζηεθε ε ελεκέξσζε ησλ ραξηψλ κε 

πιεξνθνξία ηξίηεο δηάζηαζεο γηα φζα θηήξηα θαηακεηξήζεθαλ ρεηξνθίλεηα 

ζην λέθνο σο πξνο ην πςφκεηξν ηνπο θαη ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο δείθηεο 

αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ. Σα θηήξηα βξίζθνληαη ζε δηαθνξεηηθέο 

πεξηνρέο ηεο Αζήλαο, θαη ελεκεξψζεθαλ κε δεκηνπξγία ινγαξηαζκνχ ζην 

openstreetmap.org, ζπκπιεξψλνληαο ην πεδίν «Δπίπεδα», θαηά ηνλ ηξφπν 

πνπ παξνπζηάδεηαη ζηελ εηθφλα: 
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Δηθόλα 77:  Δλεκέξσζε ραξηώλ κε ηξίηε δηάζηαζε 
 

πλνιηθά, ππνινγίζηεθε ε ηξίηε δηάζηαζε, ε νπνία αληηζηνηρεί ζηελ ηδηφηεηα 

«Δπίπεδα», γηα 150 θηήξηα ζην θέληξν ηεο Αζήλαο. Οη επηκέξνπο πεξηνρέο 

θαηαγξαθήο παξνπζηάδνληαη ζηηο εηθφλεο πνπ αθνινπζνχλ. Αξηζηεξά 

θαίλνληαη ηα πνιχγσλα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηνλ εληνπηζκφ ζην QGIS, θαη 

δεμηά νη νληφηεηεο ηνπ openstreetmap νη νπνίεο ελεκεξψζεθαλ κε ηελ ηξίηε 

δηάζηαζε. 

 

         
Δηθόλα 78: Δλεκέξσζε ραξηώλ ζηελ πεξηνρή Οκόλνηα 
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Δηθόλα 79: Τκήκα ελεκέξσζεο ραξηώλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Λπθαβεηηνύ 
 

  
Δηθόλα 80: Δλεκέξσζε ραξηώλ ζηελ πεξηνρή Αθαδεκία 
 

 
Δηθόλα 81: Δλεκέξσζε ραξηώλ ζηελ πεξηνρή Πεηξάισλα 
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Δηθόλα 82: Δλεκέξσζε ραξηώλ ζηελ πεξηνρή Κεξακεηθόο 
 

 
Δηθόλα 83: Δλεκέξσζε ραξηώλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Δζληθνύ θήπνπ 
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6. Αμηνιόγεζε απνηειεζκάησλ θαη ζπκπεξάζκαηα 
 

Σα απνηειέζκαηα ηεο δηαδηθαζίαο ήηαλ πνιχγσλα θηεξίσλ, κε ηελ 

πιεξνθνξία ησλ νξφθσλ ζηνλ πίλαθα ηδηνηήησλ ηνπο. Σα ηειηθά πνιχγσλα 

φισλ ησλ θηεξίσλ παξαηίζεληαη ζηελ παξαθάησ εηθφλα: 

 
Εηθόλα 84:  Σύλνιν θηεξίσλ 

 

Σα απνηειέζκαηα ησλ επηκέξνπο επηπέδσλ αθνινπζνχλ ην πνιενδνκηθφ 

κνληέιν ηεο πφιεο, φπσο απηφ πεξηγξάθεθε (Παξάξηεκα ΗΗ). Σα ρακειφηεξα 

θηήξηα εκθαλίδνληαη ζε πεξηνρέο γχξσ απφ ηνπο ιφθνπο ηεο Αθξφπνιεο θαη 

Φηινπάππνπ, ελψ αληίζεηα ηα πνιπψξνθα θηήξηα θαηαγξάθνληαη ζην 

εκπνξηθφ ηξίγσλν θαη γχξσ απφ ηνλ νδηθφ άμνλα ηεο ιεσθφξνπ πγγξνχ. 

Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ εληνπηζκνχ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα ςεθηνπνηεκέλα 

πεξηγξάκκαηα ησλ θηεξίσλ ηνπ openstreetmap.org. 
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Δηθόλα 85: Χεθηνπνηεκέλα πεξηγξάκκαηα θηεξίσλ από openstreetmap.org 
  

Σα πεξηγξάκκαηα ζπγθξίζεθαλ σο πξνο ην πιήζνο θαη ην εκβαδφλ, ηφζν ζην 

ζχλνιν ηεο πεξηνρήο, φζν θαη ζε δηαθνξεηηθήο κνξθνινγίαο ππνπεξηνρέο. 

Δπίζεο, ν εληνπηζκφο αμηνινγήζεθε σο πξνο ηελ αθξίβεηα ησλ πςνκέηξσλ.  
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6.1  Αμηνιόγεζε πιήζνπο εληνπηζκνύ 

ην ζχλνιν ηεο πεξηνρήο, ηα θηήξηα πνπ εληνπίζηεθαλ ζπγθξίζεθαλ κε ηα 

πνιχγσλα ησλ ραξηψλ openstreetmap.org. Ζ ζχγθξηζε είρε σο ζθνπφ λα 

αμηνινγήζεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ αιγνξίζκνπ πνπ δεκηνπξγήζεθε ζην 

πιαίζην ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. Ζ αμηνιφγεζε αθνξνχζε ζην 

πφζν απνηειεζκαηηθφο ήηαλ ν αιγφξηζκνο ζηε δηαδηθαζία εληνπηζκνχ, 

δειαδή πφζα απφ ηα θηήξηα πνπ ππήξραλ ζηελ πεξηνρή εληφπηζε. Δπίζεο, 

αμηνινγήζεθε σο πξνο ην πνζνζηφ ησλ εληνπηζκψλ πνπ δελ ήηαλ ηειηθά 

θηήξηα (false alarms). Καη νη δχν ηχπνη αμηνιφγεζεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηφζν 

ζην ηειηθφ απνηέιεζκα, φζν θαη ζε ελδηάκεζα ζηάδηα ηνπ αιγνξίζκνπ, ψζηε 

λα εληνπηζηνχλ νη αηηίεο δπζιεηηνπξγίαο ηνπ, θαη λα πξνηαζνχλ βειηηψζεηο. 

 

6.1.1 Αμηνιόγεζε ηειηθνύ ζηαδίνπ 

Αξρηθά, ην ζχλνιν ησλ θηεξίσλ πνπ εληφπηζε ν αιγφξηζκνο ζηελ πεξηνρή 

κειέηεο ήηαλ 16.071. Χζηφζν, θάπνηα πνιχγσλα πνπ πινπνηήζεθαλ 

θάιππηαλ πάλσ απφ έλα θηήξην, ιφγσ ηεο παξαδνρήο ηνπ χςνπο σο θξηηήξην 

δηαρσξηζκνχ. πλεπψο, γηα ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ ρξεζηκνπνηήζεθε ε 

εληνιή Select by location ζην QGIS ψζηε λα εληνπηζηνχλ επαθξηβψο ηα 

ηκήκαηα πνπ δελ είρε θαηαθέξεη λα εληνπίζεη ν αιγφξηζκνο. 

ην ζχλνιν ηεο πεξηνρήο κειέηεο, απφ ηα 19.763 θηήξηα πνπ θαηαγξάθνληαη 

ζην openstreetmap, ν αιγφξηζκνο είρε εληνπίζεη ηα 16.600. πλεπψο, ζην 

ζχλνιν ηνπ θέληξνπ ησλ Αζελψλ ην πνζνζηφ επηηπρίαο εληνπηζκνχ ήηαλ 

84%. 

Δπίζεο, απφ ηα 16.071 πνιχγσλα πνπ εληφπηζε ν αιγφξηζκνο, ηα 15.852 

ήηαλ φλησο θηήξηα. Οη ιάζνο εληνπηζκνί αλέξρνληαη ζην 1,5% ησλ ζπλνιηθψλ 

εληνπηζκψλ.  

Σα πνζνζηά εληνπηζκνχ δηαθέξνπλ ζε πεξηνρέο κε δηαθνξεηηθή κνξθνινγία 

θαη αλάγιπθν. Γηα παξάδεηγκα, ζηελ πεξηνρή ηεο Οκφλνηαο, ηα πνζνζηά 

αμηνιφγεζεο θαηαδεηθλχνπλ κεγαιχηεξε επηηπρία. 
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Δηθόλα 86: Απνηειέζκαηα εληνπηζκνύ (θόθθηλν) θαη ground truth (κπιε) γηα ηελ 
πεξηνρή ηεο Οκόλνηαο 
 

Απφ ηα 375 επίπεδα πνπ εληνπίζηεθαλ ζηελ πεξηνρή, ηα 373 ήηαλ φλησο 

επίπεδα νξνθψλ θηεξίσλ. πλεπψο, ηα false alarms ήηαλ κφιηο 0.5%. 

Δπίζεο, απφ ηα 356 θηήξηα ηεο πεξηνρήο, είραλ εληνπηζηεί επηηπρψο ηα 332, 

κε πνζνζηφ επηηπρίαο 93,5% σο πξνο ην πιήζνο ησλ θηεξίσλ. Όζα δελ είραλ 

εληνπηζηεί ήηαλ θπξίσο κηθξά θηίζκαηα, ηα νπνία είηε δελ ήηαλ νξαηά ιφγσ 

απνθξχςεσλ, είηε δελ είραλ ηθαλφ πιήζνο ζεκείσλ ψζηε λα εληνπηζηνχλ απφ 

ηνλ αιγφξηζκν πξψηνπ επηπέδνπ. 

Αληίζεηα κε ηελ πεξηνρή ηεο Οκφλνηαο, ε πεξηνρή ηνπ Λπθαβεηηνχ 

παξνπζηάδεη ηδηαίηεξα έληνλν αλάγιπθν. Σα απνηειέζκαηα ηνπ αιγνξίζκνπ ζε 

ζρέζε κε ηα έηνηκα πνιχγσλα παξνπζηάδνληαη ζηελ εηθφλα 87: 
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Δηθόλα 87: Έηνηκα πνιύγσλα (θόθθηλν) θαη απνηειέζκαηα αιγνξίζκνπ (θπαλό) γηα ηελ 
πεξηνρή ηνπ Λπθαβεηηνύ 
 

πγθεθξηκέλα, απφ ηα 279 πνιχγσλα πνπ εληνπίζηεθαλ ηα 268 αλήθαλ φλησο 

ζε θηήξηα, δειαδή ηα πνζνζηά αηπρνχο εληνπηζκνχ ήηαλ 4%, αξθεηά 

πςειφηεξα απφ ηηο άιιεο δχν πεξηπηψζεηο. 

Δπηπιένλ, απφ ηα 327 πνιχγσλα πνπ εκπεξηέρνληαλ ζην αξρείν ησλ ραξηψλ, 

εληνπίζηεθαλ ηα 271, δειαδή ην 83%.  

πλνιηθά ηα απνηειέζκαηα αμηνιφγεζεο σο πξνο ην πιήζνο παξαηίζεληαη 

ζηνλ πίλαθα 6: 

Πίλαθαο 6: Απνηειέζκαηα ηειηθνύ ζηαδίνπ αλά πεξηνρή 
 

Πεξηνρή Πνζνζηά επηηπρίαο False alarms 

χλνιν 84% 1,5% 

Οκαιφ αλάγιπθν 93,5% 0,5% 

Έληνλν αλάγιπθν 83% 4% 
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6.1.2 Αμηνιόγεζε ελδηάκεζσλ ζηαδίσλ 

Πξνθεηκέλνπ λα εληνπηζηνχλ νη αηηίεο απψιεηαο πιεξνθνξίαο πνπ 

επεξεάδνπλ ηνλ αιγφξηζκν, ηα πνζνζηά επί ηνπ πιήζνπο ησλ θηεξίσλ 

ππνινγίζηεθαλ γηα ηνλ αξρηθφ εληνπηζκφ, κεηά ηελ αθαίξεζε απφ ην DTM, 

αιιά θαη γηα ην απνηέιεζκα ηνπ αιγνξίζκνπ πξψηνπ επηπέδνπ (πξηλ ηελ 

επεμεξγαζία ζην GIS). 

ην ζπλνιηθφ λέθνο, ακέζσο κεηά ηελ αθαίξεζε απφ ην DTM, απφ ηα 9.300 

πνιχγσλα πνπ είραλ δεκηνπξγεζεί, ηα 5.541 αλαπαξηζηνχζαλ φλησο θηήξηα. 

Σν ππφινηπν 40% ήηαλ ηκήκαηα βιάζηεζεο θαη κηθξνθαηαζθεπψλ πνπ δελ 

είραλ εμαιεηθζεί. Σν πνζνζηφ είλαη ηδηαίηεξα πςειφ, γηαηί ηα θηήξηα 

εληνπίδνληαη ζε ζπκπιέγκαηα, ηα νπνία θαηαγξάθνληαη ζε κεγάινπ εκβαδνχ 

πνιχγσλα, αιιά ιίγα ζην πιήζνο. Αληίζεηα, νη κηθξνθαηαζθεπέο θαη ε 

βιάζηεζε, απνηεινχληαη απφ πνιιά θαη κηθξά πνιχγσλα. Δπίζεο, απφ ηα 

19.763 θηήξηα είραλ εληνπηζηεί ηα 18.388 (93%). πκπεξαζκαηηθά, ην 7% ησλ 

κε εληνπηζκέλσλ θηεξίσλ ηνπ ηειηθνχ απνηειέζκαηνο νθείιεηαη ζε αηέιεηεο 

ηνπ DTM θαη ζην θαηψθιη ησλ 7 κέηξσλ απφ ην έδαθνο θαηά ηελ αθαίξεζε. 

Μεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ αιγνξίζκνπ, θαη πξηλ ηελ επεμεξγαζία ζην GIS, ηα 

πνζνζηά επηηπρνχο εληνπηζκνχ ήηαλ 18.000 ζηα 19.763, ζπλεπψο 91%, ελψ 

νη ιάζνο εληνπηζκνί ήηαλ 2.700 πνιχγσλα ζηα 9.300, δειαδή 20% γηα ην 

ζχλνιν ηεο πεξηνρήο. Ο αιγφξηζκνο πξψηνπ ζεκείνπ κείσζε ζεκαληηθά ηνπο 

ιάζνο εληνπηζκνχο κηθξνθαηαζθεπψλ, ρσξίο ηδηαίηεξε απψιεηα πιεξνθνξίαο. 

Σα απνηειέζκαηα γηα ην πιήζνο ησλ εληνπηζκψλ θαηά ζηάδηα 

παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 7, ελψ ακέζσο κεηά αμηνινγείηαη θάζε ζηάδην 

ηνπ αιγνξίζκνπ σο πξνο ην πξνεγνχκελν: 

Πίλαθαο 7: Αμηνιόγεζε δηαδηθαζίαο αλά ζηάδην 
 

ηάδην δηαδηθαζίαο Πνζνζηά επηηπρίαο False alarms 

DTM 93% 40% 

Αιγφξηζκνο πξψηνπ 

επηπέδνπ 

91% 20% 

GIS 84% 1.5% 

 

Πίλαθαο 8: Σπγθξηηηθή παξνπζίαζε ζηαδίσλ 
 

ηάδην δηαδηθαζίαο Βειηίσζε ιάζνο εληνπηζκψλ Απψιεηα πνιπγψλσλ 

DTM-Αιγφξηζκνο 

πξψηνπ επηπέδνπ 

50% 2% 

Αιγφξηζκνο πξψηνπ 

επηπέδνπ- GIS 

92.5% 8% 
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6.2  Αμηνιόγεζε εκβαδώλ 

 

Ζ αμηνιφγεζε ηνπ πιήζνπο ησλ πνιπγψλσλ δίλεη κία πξψηε εηθφλα γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ αιγνξίζκνπ, σζηφζν απηή δελ κπνξεί λα είλαη πάληα 

αληηπξνζσπεπηηθή. Σν γεγνλφο νθείιεηαη ζην φηη νη ιάζνο εληνπηζκνί κπνξεί 

λα είλαη πνιχγσλα πνιχ κηθξνχ εκβαδνχ, ζε αληίζεζε κε ηνπο ζσζηνχο πνπ 

κπνξεί λα έρνπλ κεγαιχηεξε επηθάλεηα. Αληίζηνηρα, ν κε εληνπηζκφο κεγάισλ 

πνιπγψλσλ θαζηζηά ηνλ αιγφξηζκν ιηγφηεξν απνηειεζκαηηθφ, φπσο θαη ν 

εληνπηζκφο ελφο πνιπγψλνπ, αιιά φρη ζε νιφθιεξν ην εκβαδφλ ηνπ. 

Με βάζε φια ηα παξαπάλσ πξαγκαηνπνηήζεθε κία εθηίκεζε σο πξνο ηα 

πνζνζηά ησλ εληνπηζκέλσλ εκβαδψλ. Χζηφζν, ηα ςεθηνπνηεκέλα πνιχγσλα 

ηνπ openstreetmap.org ζπκπεξηιάκβαλαλ ζηα θηήξηα θαη ηα ηκήκαηα πνπ 

απνξξίπηνληαη απφ ηνλ αιγφξηζκν εληνπηζκνχ, φπσο κπαιθφληα θαη 

κηθξνθαηαζθεπέο. Δπίζεο, νη ρξήζηεο ζπρλά ςεθηνπνηνχλ θαη ηκήκαηα ηεο 

ηδηνθηεζίαο πνπ δελ αλήθνπλ ζην θηήξην, φπσο πξναχιηα, θήπνπο θ.α. 

πλεπψο είλαη αλακελφκελν φηη ηα εληνπηζκέλα εκβαδά ζα είλαη κηθξφηεξα 

ησλ ςεθηνπνηεκέλσλ θαηά έλα πνζνζηφ, εθηηκψκελν πεξί ην 10% γηα ηηο 

κηθξνθαηαζθεπέο. Πέξαλ απηνχ ηνπ πνζνζηνχ, ηα κηθξφηεξα εκβαδά 

νθείινληαη φλησο ζε κε εληνπηζκφ ή ιάζνο ςεθηνπνίεζε. 

Ζ πεξηνρή κειέηεο πεξηιακβάλεη 19.763 ςεθηνπνηεκέλα θηήξηα, ζπλνιηθνχ 

εκβαδνχ 4.389.190 m2. Μεησκέλν θαηά 10% ην εκβαδφλ πνπ πξέπεη λα 

εληνπίζεη ν αιγφξηζκνο αλέξρεηαη ζηα 3.950.000 m2. Οη ιάζνο ςεθηνπνηήζεηο 

δελ κπνξνχλ λα εθηηκεζνχλ. Απφ απηά ν αιγφξηζκνο εληφπηζε 2.920.000 m2, 

δειαδή 74% ηνπ ζπλνιηθνχ εκβαδνχ.  

Σα θηήξηα πνπ είρε εληνπίζεη ν αιγφξηζκνο, ζπλνιηθά 16.600, είραλ εκβαδφλ 

3.598.889m2. Απφ απηφ ην εκβαδφλ, ν αιγφξηζκνο εληφπηζε ην 81%. 

Οη ιάζνο εληνπηζκνί θαηαιακβάλνπλ ην 0.01% ησλ ζπλνιηθψλ εληνπηζκψλ.  

Χζηφζν, θαη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε ηα απνηειέζκαηα δηέθεξαλ θαηά 

πεξηνρέο, αλάινγα κε ηε κνξθνινγία ηνπο. Σα απνηειέζκαηα παξαηίζεληαη 

ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί: 

Πίλαθαο 9: Αμηνιόγεζε αιγνξίζκνπ 
 

Πεξηνρή Πνζνζηφ εληνπηζκέλσλ 

εκβαδψλ ζην ζχλνιν 

Πνζνζηφ εκβαδνχ 

ζηνπο εληνπηζκνχο 
False alarms 

χλνιν 74% 81% 0.01% 

Οκφλνηα 86% 87% 0.01% 

Λπθαβεηηφο 67% 69% 0.03% 
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6.3  Αμηνιόγεζε πςνκέηξσλ 

Ο αιγφξηζκνο εληνπίδεη, εθηφο απφ ηα πεξηγξάκκαηα ησλ θηεξίσλ, θαη ηνλ 

αξηζκφ ησλ νξφθσλ ηνπο. Χζηφζν, επεηδή δελ ππήξραλ έηνηκα δεδνκέλα γηα 

ηα χςε ησλ θηεξίσλ, κεηξήζεθαλ ζην αξρηθφ λέθνο νη απνζηάζεηο απφ ηελ 

θνξπθή ζην έδαθνο γηα 100 δηαθνξεηηθά θηήξηα ζε πεξηνρέο κε νκαιφ αιιά 

θαη έληνλν αλάγιπθν. Σα θηήξηα απηά ζπγθξίζεθαλ κε ηνλ αξηζκφ ησλ νξφθσλ 

πνπ πξνέθπςαλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ αιγνξίζκνπ. Οη πεξηνρέο πνπ 

εμεηάζηεθαλ ήηαλ: Κεξακεηθφο, Πεηξάισλα, Οκφλνηα, Καιιηκάξκαξν, 

Λπθαβεηηφο, ιεσθφξνο πγγξνχ, Αθαδεκία. Σα απνηειέζκαηα θαηαγξάθνληαη 

ζηνλ πίλαθα 10: 

 

Πίλαθαο 10: Αμηνιόγεζε πςνκέηξσλ 
 

Πεξηνρή Γηαθνξά έσο 1 

φξνθν 

Γηαθνξά έσο 2 

νξφθνπο 

Γηαθνξά 0 νξφθσλ 

χλνιν 21% 4% 75% 
 

 

 

6.4  Σπκπεξάζκαηα θαη κειινληηθή έξεπλα 

Σν ηειηθφ απνηέιεζκα ηεο δηαδηθαζίαο, ζχκθσλα κε ηα πνζνζηά πνπ 

παξαηέζεθαλ ζηηο παξαπάλσ αμηνινγήζεηο, εληνπίδεη έλαλ ηθαλφ αξηζκφ ησλ 

θηεξίσλ ζε ππθλφ αζηηθφ ηζηφ. Μεηά θαη ηε ζπλνιηθή επεμεξγαζία, νη ιάζνο 

εληνπηζκνί εμαιείθνληαη ζρεδφλ ζην ζχλνιν ηνπο, κε κηθξφ θφζηνο σο πξνο 

ηελ απφξξηςε νξζψλ εληνπηζκψλ θηεξίσλ. 

πλνιηθά ηα δεδνκέλα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ πνιχ ρακεινχ θφζηνπο 

αλαινγηθά κε ηελ έθηαζε ηεο πεξηνρήο κειέηεο θαη ην παξαρζέλ απνηέιεζκα. 

πγθεθξηκέλα, κε ρξήζε νθηψ αεξνθσηνγξαθηψλ θαη ρξφλν εθηέιεζεο ηεο 

ζπλνιηθήο δηαδηθαζίαο πεξί ηηο δχν εκέξεο ηα πνζνζηά εληνπηζκνχ 

θπκαίλνληαη απφ 83% έσο 93% αλάινγα κε ηελ πεξηνρή.  

Απφ ην ζπλνιηθφ ρξφλν ησλ δχν εκεξψλ, ν ρξήζηεο απαζρνιείηαη πιήξσο 

πεξί ηηο 8 ψξεο γηα ην ζηάδην επεμεξγαζίαο GIS, ελψ ηνλ ππφινηπν ρξφλν ν 

ππνινγηζηήο ππνινγίδεη απηφκαηα ηηο απαηηνχκελεο παξακέηξνπο ησλ 

επηκέξνπο ζπλαξηήζεσλ. Ο ρξφλνο απηφο ππνινγίδεηαη κε ηελ πξνυπφζεζε 

πσο νη παξάκεηξνη επεμεξγαζίαο ζην GIS είλαη εθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηέο, 

θαη ν ρξήζηεο δελ απαηηείηαη λα δηεμάγεη δνθηκέο γηα ηελ εθηίκεζε ηνπο. 

πκπεξαζκαηηθά, κε κέζν ρξφλν ςεθηνπνίεζεο 10 δεπηεξφιεπηα αλά 

πεξίγξακκα γηα έλαλ έκπεηξν ρξήζηε, ρξεηάδνληαη 7 εκέξεο πιήξνπο 

εξγαζίαο (8 ψξεο/ εκέξα) πξνθεηκέλνπ λα ςεθηνπνηεζνχλ ηα 20.000 θηήξηα 
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πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ πεξηνρή κειέηεο. Ζ δηαδηθαζία απνηειεί, 

επνκέλσο, κία κεγάιε εμνηθνλφκεζε ρξφλνπ θαη ρξεκάησλ. 

Δπηπιένλ, κε νξηζκέλεο κεηαβνιέο ζηα δεδνκέλα θαη ηε δηαδηθαζία, ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ αιγνξίζκνπ κπνξεί λα απμεζεί ζεκαληηθά, 

εζηηάδνληαο ζηηο αηηίεο πνπ δπζρεξαίλνπλ ηε δηαδηθαζία: 

 Παξαηεξήζεθε φηη ηα κεγαιχηεξα θηήξηα παξνπζηάδνληαη κε 

κεγαιχηεξε επθξίλεηα ζην λέθνο θαη έρνπλ θαιχηεξε πεξηγξαθή ηνπ 

πεξηγξάκκαηνο ηνπο. Δπίζεο, πεξηνρέο φπνπ νη δξφκνη θαηαγξάθνληαλ 

ζην λέθνο πεξηγξάθεζαλ κε βέιηηζην απνηέιεζκα σο πξνο ην 

αλάγιπθν ηνπο. Δπνκέλσο, εηθφλεο κηθξφηεξνπ ζπληειεζηή θιίκαθαο, 

φπνπ φια ηα αληηθείκελα απεηθνλίδνληαη κεγαιχηεξα, θαη 

παξνπζηάδνληαη φια ηα ηκήκαηα ησλ νδψλ κπνξνχλ λα βειηηψζνπλ 

ζεκαληηθά ηφζν ην παξαγφκελν DTM φζν θαη ην ζπλνιηθφ απνηέιεζκα. 

 ηε κείσζε ησλ απνθξχςεσλ θαη εθηξνπψλ κπνξεί λα ζπκβάιεη θαη ε 

ιήςε κε θαθφ κεγαιχηεξεο ζηαζεξάο ηεο κεραλήο (νμπγψλην). Χο 

απνηέιεζκα, κεηψλνληαη νη εθηξνπέο ιφγσ αλαγιχθνπ θαη δελ 

απνθξχπηνληαη ηκήκαηα νδψλ, ηδηαίηεξα ζηηο πεξηνρέο κε κεγάιε 

θιίζε. 

 Ζ ρξήζε ελφο DTM ην νπνίν έρεη παξαρζεί κε ζπλδπαζκφ επηπιένλ 

κεζφδσλ, φπσο επίγεηεο κεηξήζεηο, θαηαγξαθέο κε ζπζηήκαηα LIDAR 

θιπ κπνξεί λα βειηηψζεη ζεκαληηθά ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ 

αιγνξίζκνπ. 

 Ζ ιήςε πεξηζζφηεξσλ εηθφλσλ βειηηψλεη ζαθψο ην απνηέιεζκα ηνπ 

SFM αιγνξίζκνπ, αιιά κπνξεί λα δψζεη επηπιένλ πιεξνθνξία θαη γηα 

ηε δηαδηθαζία ηνπ εκηθαζνιηθνχ αιγνξίζκνπ. 

 Ζ πξνζαξκνγή ησλ παξακέηξσλ ηεο δηαδηθαζίαο ζε ηνπηθφ επίπεδν, 

αλαιφγσο κε ην είδνο ησλ θηεξίσλ, ηνλ πνιενδνκηθφ ζρεδηαζκφ θαη ην 

αλάγιπθν ζα βειηηψζεη επίζεο ζεκαληηθά ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο. 

ηελ παξνχζα εξγαζία επηιέρζεθε έλα ζπλνιηθφ κνληέιν, βαζηζκέλν 

ζηα πξφηππα ππθλνχ αζηηθνχ ηζηνχ ηνπ εκπνξηθνχ ηξηγψλνπ. Χζηφζν, 

ην κνληέιν παξνπζίαζε κηθξφηεξα πνζνζηά επηηπρίαο ζε 

παξαδνζηαθέο πεξηνρέο ηεο Αζήλαο (Πιάθα, Κεξακεηθφο θιπ) φπνπ ηα 

θηήξηα θαη ηα νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα ήηαλ ζαθψο κηθξφηεξα.  

 Σέινο, ν πξνγξακκαηηζκφο θαη ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ GIS εμνηθνλνκεί 

ρξφλν θαη κεηψλεη ηελ πηζαλφηεηα ζθάικαηνο απφ ην ρξήζηε. 

Καη ζε απηφ ην επίπεδν, σζηφζν, ηα απνηειέζκαηα δίλνπλ ζην ρξήζηε κία 

πξψηε ηδέα ηεο πνιενδφκεζεο ηεο πφιεο, ε νπνία κπνξεί ζε ζπλδπαζκφ κε 

πεγέο opensource δεδνκέλσλ λα αμηνπνηεζεί ηφζν ππφ ηε ζθνπηά ηνπ 

κεραληθνχ φζν θαη ηεο θνηλσληθννηθνλνκηθήο αλάιπζεο ηνπ ρψξνπ. 

Ζ δφκεζε εληφο ηεο πφιεο πεξηγξάθεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ιακβάλνπλ 

ρψξα ζε απηήλ, ηηο ξνέο ρξήκαηνο θαη αηφκσλ, ηα ζχλνια ηνπ πιεζπζκνχ θ.α. 
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Ζ νηθνλνκηθή θαη ζχληνκε ρξνληθά θαηαγξαθή ηνπ ζπλφινπ ησλ 

νηθνδνκεκάησλ κπνξεί λα αμηνπνηεζεί θαη ζε πεξαηηέξσ κειέηεο, φπσο: 

 Αλάιπζε ηεο θαηαλνκήο πιεζπζκνχ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ρξήζεηο 

αλά θηήξην 

 ρεδηαζκφο ζρεδίνπ εθθέλσζεο πφιεο ζε πεξίπησζε θηλδχλνπ 

 Δληνπηζκφο απζαίξεησλ νηθνδνκεκάησλ θαη δσκάησλ 

 Αξρηηεθηνληθή θαη πνιενδνκηθή αλάιπζε ηεο δφκεζεο εληφο αζηηθνχ 

ηζηνχ 

 Μειέηεο παξεκβάζεσλ ζηνλ αζηηθφ ρψξν 

Οη παξαπάλσ εθαξκνγέο, θαη πνιιέο άιιεο κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ κία 

ζπλέρεηα κειέηεο θαη έξεπλαο βαζηζκέλεο ζηελ παξνχζα δηπισκαηηθή 

εξγαζία θαη ζηνλ εληνπηζκφ θηεξίσλ γεληθφηεξα.  
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