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ΠΕΡΙΛΗΨΗ	

	
Ο	 βυζαντινός	 ναός	 των	 Αγίων	 Κωνσταντίνου	 και	 Ελένης	 στη	
Μεσαιωνική	 πόλη	 της	 Ρόδου	 χρονολογείται	 από	 τον	 14Ο	 μ.Χ.	 Η	
μελέτη	 των	 αρχιτεκτονικών	 λεπτομερειών	 επισημαίνει	 ότι	 το	
μνημείο	 έχει	 αρκετές	 ιστορικές	 φάσεις,	 αυτό	 αποτελεί	 και	 το	
ιδιαίτερο	χαρακτηριστικό	του	μνημείου.	
	
Στην	 παρούσα	 διπλωματική	 εργασία	 παρουσιάζεται	 η	 γεωμετρική	
τεκμηρίωση	 του	 συγκεκριμένου	 μνημείου	 με	 τη	 χρήση	 σύγχρονων	
μεθόδων	συλλογής	και	επεξεργασίας	δεδομένων.	Τα	τελικά	προϊόντα	
που	 θα	 περιγράψουν	 τη	 γεωμετρία	 του	 ναού	 είναι	 μία	 οριζόντια	
τομή,	 2	 οψοτομές	 και	 6	 κατακόρυφες	 τομές,	 σε	 κλίμακα	 1:50,	 στα	
οποία	θα	περιλαμβάνονται	και	οι	αντίστοιχες	ορθοφωτογραφίες	με	
τα	προβαλλόμενα	στοιχεία	του	ναού.	
	
Η	 δημιουργία	 ενός	 φωτορεαλιστικού	 τρισδιάστατου	 μοντέλου	
ακριβείας,	ενός	γενικού	τοπογραφικού	και	μια	οριζόντιας	τομής	του	
ίδιου	 ναού	 αποτέλεσε	 αντικείμενο	 της	 διπλωματικής	 εργασίας	 του	
Α.Γ.	Καραΐσκου.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	 10	

	
	
	

ABSTRACT	
	

Byzantine	 temple	 of	 Saint	 Conastantine	 and	Helen	 is	 located	 in	 the	
Medieval	city	of	Rhodes,	dates	back	to	the	14th	century.	The	study	of	
the	architectural	details	shows	that	the	monument	contains	a	 lot	of	
historical	phases.	This	is	the	particular	feature	of	the	temple.	
	
The	 goal	 of	 the	 present	 dissertation	 is	 the	 geometric	 description	 of	
the	specific	monument,	using	modern	methods	of	data	collection	and	
processing.	 The	 final	 products	 are	 composed	 of	 one	 horizontal	
section,	 2	 exteriors	 and	 6	 vertical	 sections	 on	 a	 scale	 1:50,	 	 its	
drawing	 will	 contain	 one	 orthophotograph	 which	 will	 describe	 the	
projected	information	of	the	temple.	
	
The	 construction	 of	 a	 precise	 photorealistic	 3D	model	 as	 well	 as	 a	
general	 plan	 drawing	 and	 a	 horizontal	 section	 of	 the	 same	 temple		
was	the	subject	of	a	dissertation,	carried	out	by	A.G	Karaiskos.	
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ	1	
	
	
1.	Εισαγωγή	
	
Η	 ακριβής	 γεωμετρική	 τεκμηρίωση	 ενός	 μνημείου	 είναι	 συνάρτηση	 των	
τεχνολογικών	 μέσων	 που	 συμβάλλουν	 σε	 αυτή.	 	 Σήμερα	 η	 τεχνολογία	 έχει	
δώσει	 πληθώρα	 λύσεων	 όσον	 αφορά	 στην	 αποτύπωση	 ενός	 μνημείου.	 Οι	
λύσεις	 αυτές	 πέρα	 από	 την	 ακρίβεια	 που	 προσφέρουν	 παρέχουν	 συνάμα	
ευελιξία	και	ταχύτητα.		
	
Το	 πρώτο	 κεφάλαιο	 της	 παρούσας	 διπλωματικής	 εργασίας	 περιέχει	 τα	
ιστορικά	 στοιχεία	 που	 αφορούν	 στον	 Ναό	 των	 Αγίων	 Κωνσταντίου	 και	
Ελένης,	χαρακτηριστικά	που	εκφράζουν	την	ιδαιτερότητά	του,	καθώς	επίσης	
και	το	κύριο	σκοπό	της	διπλωματικής	εργασίας.	
Στο	 δεύτερο	 κεφάλαιο	 αναφέρονται	 οι	 διαδικασίες	 συλλογής	 των	
πρωτογενών	 δεδομένων,	 τα	 μέσα,	 ο	 τρόπος	 και	 όσα	 λήφθηκαν	 υπόψιν	πριν	
και	κατά	την	αποτύπωση.	
Στο	 τρίτο	 κεφάλαιο	 περιγράφονται	 οι	 επεξεργασίες	 των	 συλλεχθέντων	
δεδομένων,	 οι	 παράμετροι	 που	 επιλέχθηκαν	 και	 τα	 αποτελέσματα	 που	
προέκυψαν.	
Στο	 τέταρτο	 κεφάλαιο	 γίνεται	 η	 παραγωγή	 των	 τεκμηριωτικών	 προϊόντων	
που	επιλέχθηκαν	για	να	περιγράψουν	γεωμετρικά	το	μνημείο.	
Τέλος,	στο	 	πέμπτο	κεφάλαιο	παρατίθενται	 τα	προβλήματα	που	προέκυψαν	
κατά	 την	 γεωμετρική	 τεκμηρίωση	 του	 μνημείου,	 αξιολογούνται	 τα	
αποτελέσματα	 και	 αναφέρονται	 γνώσεις	 και	 εμπειρίες	 που	 αποκτήθηκαν	
μέσω	της	διαδικασίας	τεκμηρίωσης	του	μνημείου.	
	
	
1.1	Ιστορικά	Στοιχεία		
		
Το	 μνημείο	 που	 αποτελεί	 αντικείμενο	 της	 παρούσας	 Διπλωματικής	 είναι	 ο	
ναός	 των	 Αγίων	 Κωνσταντίνου	 και	 Ελένης	 που	 βρίσκεται	 στην	Μεσαιωνική	
πόλη	της	Ρόδου	και	πιθανολογείται	ότι	χτίστηκε	περίπου	το	14ο	αιώνα.	
	
Η	 τρίκλιτη	 εκκλησία	 των	Αγίων	Κωνσταντίνου	και	Ελένης	κατά	 τη	διάρκεια	
της	 τουρκοκρατίας	 λειτούργησε	 ως	 τζαμί,	 το	 Kαδί	 Mετζίντ,	 λόγω	 της	
γειτνίασής	 του	 με	 την	 κατοικία	 του	 καδή.	 Η	 μελέτη	 των	 αρχιτεκτονικών	
λεπτομερειών	 επισημαίνει	 ότι	 το	 μνημείο	 έχει	 αρκετές	 φάσεις.	 Κατά	 την	
τουρκοκρατία,	 καταργήθηκε	 η	 κόγχη	 του	 ιερού	 στο	 κεντρικό	 κλίτος	 και	 το	
κτίριο	φράχθηκε	 περίπου	 στην	 ευθεία	 των	 ανατολικών	 ορίων	 των	 πλαγίων	
κλιτών,	ενώ	προστέθηκαν	ένα	μιχράμπ	εσωτερικά	στη	νοτιοανατολική	γωνία	
και	ένα	άλλο	στην	νοτιοανατολική	αυλή.	
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Εικόνα	1.1	Μιχράμπ	στη	νοιτιανατολική	γωνία	της	αυλής	

	

	
Εικόνα	1.2	Μιχράμπ	στη	νοτιοανατολική	γωνία	εσωτερικά	του	Ναού	

	
Ο	 ναός	 αυτός	 βρίσκεται	 στην	 οδό	 Μενεκλέους	 και	 είναι	 γνωστός	 στη	
βιβλιογραφία	με	την	τουρκική	ονομασία	Καδί	Mετζίντ	 ,	 επειδή	μετατράπηκε	
σε	 τζαμί,	 όπως	 και	 οι	 υπόλοιποι	 ναοί	 της	 μεσαιωνικής	 πόλης,	 μετά	 την	
τουρκική	 κατάληψη	 του	 νησιού	 το	 1522.	 Είναι	 τρίκλιτη	 καμαροσκέπαστη	
βασιλική,	που	 τα	κλίτη	 της	 χωρίζονται	με	 δύο	 χαμηλωμένα	ημικυκλικά	 τόξα	
(το	 μεσαίο	 κλίτος	 είναι	 μακρύτερο	 και	 ελάχιστα	 ευρύτερο	 από	 τα	 πλάγια,		
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Σχέδιο	 1.2),	 στεγάζονται	 δε	 με	 ισοϋψείς	 κυλινδρικές	 καμάρες,	 ελαφρά	
οξυκόρυφες		(Ε.	Παπαβασιλείου,	1991).		

	
Εικόνα	1.3	Ημικυκλικά	τόξα	που	χωρίζουν	τα	κλίτη	

	
Εικόνα	1.4	Ισοϋψής	κυλινδρική	καμάρα	(βόρειο	κλίτος)	

	
Είναι	 κτισμένη	 με	 λαξευτούς,	 ακανόνιστους	 πωρόλιθους	 και	 κονίαμα	 ως	
συνδετικό	 υλικό.	 Στην	 τοιχοποιία	 χρησιμοποιήθηκαν	 σποραδικά	 μαρμάρινα	
spolia	 και	 πωρόλιθοι	 με	 ίχνη	 τοιχογραφιών,	 όπως	 στο	 βόρειο	 τοίχο	 του	
κεντρικού	 κλιτούς	 που	 διακρίνεται	 φυτικό	 κόσμημα.	 Στους	 αρμούς	 του	
ανατολικού	 τοίχου	 του	 βόρειου	 κλίτους	 και	 του	 νότιου	 τοίχου	 του	 νότιου	
κλίτους	χρησιμοποιήθηκαν	κεραμίδες.		
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Εικόνα	1.5	Πωρόλιθος	με	ίχνη	τοιχογραφίας	(ανατολικός	τοίχος	βορείου	κλίτους)	

	
Η	 σημερινή	 κύρια	 και	 μοναδική	 είσοδος	 βρίσκεται	 στα	 δυτικά	 του	 νότιου	
κλίτους	(Εικόνα	1.6).	Εκτός	από	αυτή,	στο	νότιο	κλίτος	υπάρχει	ακόμη	μία	με	
τοξωτό	 υπέρθυρο	 που	 κλείστηκε	 με	 κτίσιμο	 μεταγενέστερα	 (Εικόνα	 1.7).	
Επίσης,	πόρτα	υπάρχει	στο	νότιο	τοίχο	του	κεντρικού	κλίτους	(Εικόνα	1.8)	και	
στο	 βόρειο	 του	 βόρειου	 κλίτους	 (Εικόνα	 1.9),	 όπου	 παρατηρείται	 ότι	 εκεί	
προϋπήρχε	 ένα	 άλλο	 τοξωτό	 παράθυρο	 και	 μία	 μεγάλη	 τοξωτή	 πόρτα	 που	
κτίστηκαν	σε	κάποια	απροσδιόριστη	οικοδομική	φάση.	Στον	ανατολικό	τοίχο	
του	 νότιου	 κλίτους	 υπήρχε	 τοξωτή	 αβαθής	 κόγχη,	 που	 κόπηκε	 σχεδόν	 στη	
μέση	 με	 την	 κατασκευή	 μεταγενέστερου	 τοξωτού	 παραθύρου,	 ενώ	 στο	
τύμπανο	της	αψίδας	σώζεται	δίλοβο	παράθυρο	κλεισμένο	πρόχειρα	με	πέτρες	
(Εικόνα	1.10).	
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Εικόνα	1.6	Δυτική	είσοδος	στο	νότιο	κλίτος	

	
Εικόνα	1.7	Κλειστή	είσοδος	νότια	του	νότιου	κλίτους		
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Εικόνα	1.8	Είσοδος	νοτιοδυτικά	του	κεντρικού	κλίτους	

	

	
Εικόνα	1.9	Κλειστή	είσοδος	βόρεια	του	βόρειου	κλίτους	
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Εικόνα	1.10	Παράθυρα	στον	ανατολικό	τοίχο	του	νότιου	κλίτους	

	
Παρόμοιο	 τοξωτό	παράθυρο	ανοίχτηκε	στον	ανατολικό	 τοίχο	 του	κεντρικού	
κλίτους	(Εικόνα	1.5),	ενώ	φεγγίτης	υπάρχει	στον	ανατολικό	τοίχο	του	βόρειου	
κλίτους	(Εικόνα	1.4).	Οι	αλλαγές	που	υπέστη	στην	περίοδο	της	Τουρκοκρατίας	
συνίστανται:	α)	στην	κατάργηση	των	αψίδων	με	την	κατασκευή	ευθύγραμμου	
τοίχου,	β)	στο	διαχωρισμό	των	κλιτών	με	τα	τόξα,	γ)	στην	προσθήκη	κόγχης	
προσευχής	 (μιχράμπ)	 στη	 νοτιοανατολική	 γωνία	 του	 ναού,	 που	 την	
αφαίρεσαν,	 αφήνοντας	 μόνο	 την	 ημικυκλική	 της	 βάση,	 πίσω	από	 την	 οποία	
υπήρχαν	 τοιχογραφίες.	 Συγκεκριμένα:	 στον	 ανατολικό	 και	 νότιο	 τοίχο	 του	
νότιου	 κλίτους	 διατηρούνται	 σε	 αρκετά	 καλή	 κατάσταση	 τρεις	 ολόσωμες	
μορφές	(αδιάγνωστος	άγιος,	ο	άγιος	Παύλος	ο	Θηβαίος	και	η	αγία	Ελένη)	που	
χρονολογούνται	 στο	 14ο	 	 ή	 στις	 αρχές	 του	 15ου	 αι.	 (Εικόνα	1.2)	 δ)	 τέλος,	 το	
εσωτερικό	του	ναού	καλύφθηκε	με	βοτσαλωτό	δάπεδο.	
	
Η	ανασκαφική	έρευνα	άρχισε	στον	εξωτερικό	χώρο	προς	Ανατολάς	που	ήταν	
διαμορφωμένος	 ως	 αυλή	 περιτριγυρισμένη	 με	 μαντρότοιχο.	 Μετά	 την	
απομάκρυνση	των	επιφανειακών	μπάζων	αποκαλύφθηκε	μια	δεύτερη	κόγχη	
προσευχής	 και	 βοτσαλωτό	 δάπεδο,	 επιμελημένο	 και	 διακοσμημένο	 με	
κυπαρίσσι	 από	 μαύρο	 λεπτό	 βότσαλο.	 Στο	 νότιο	 τοίχο	 του	 περιβόλου	
αποκαλύφθηκε	πόρτα,	από	την	οποία	διακρινόταν	το	τοξωτό	υπέρθυρο.	Αυτή	
η	 πόρτα	 σε	 κάποια	 οικοδομική	 φάση	 που	 μπαζώθηκε	 όλος	 ο	 εξωτερικός	
χώρος	 και	 καλύφθηκε	 με	 βότσαλα,	 κτίσθηκε	 και	 αχρηστεύτηκε.	 Ανοίχτηκε	
ξανά,	αφού	πρώτα	στερεώθηκε	κατάλληλα.	Όταν	αφαιρέθηκε	το	βοτσαλωτό	
δάπεδο	σε	όλη	του	την	έκταση,	ο	χώρος	χωρίστηκε	σε	τέσσερις	μικρότερους,	
προς	διευκόλυνση	της	ανασκαφής	(Ε.	Παπαβασιλείου,	1991).	
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Σχέδιο	1.1	Χώροι	ταφής	

	
Χώρος	1	
	
Ο	 χώρος	 αυτός	 είναι	 φανερό	 ότι	 χρησιμοποιήθηκε	 στα	 χρόνια	 της	
Ιπποτοκρατίας	 για	 ταφές,	 χωρίς	 ξεχωριστούς	 τάφους.	 Αυτό	 το	 γεγονός	
διαπιστώθηκε	 από	 την	 έρευνα	 με	 την	 αποκάλυψη	αλλεπάλληλων	 σκελετών,	
από	τους	οποίους	άλλοι	ακέραιοι	και	άλλοι	όχι,	όλοι	προσανατολισμένοι	προς	
Ανατολάς.	 Σε	 όλο	 το	 βάθος	 της	 επίχωσης	 παρατηρήθηκαν	 διασκορπισμένα	
οστά.	 Ως	 χαρακτηριστικό	 παράδειγμα	 αναφέρεται	 η	 ταφή	 ενός	 μικρού	
παιδιού	στα	πόδια	πιθανότατα	της	μητέρας	του.	Στο	τελευταίο	στρώμα	ταφής	
ως	 τάφοι	 χρησιμοποιήθηκαν	 οι	 πέτρες,	 πολύ	 μεγάλων	 διαστάσεων,	 ενός	
παλαιότερου,	αδιάγνωστου	προς	το	παρόν	τοίχου,	που	τις	είχαν	λαξεύσει	σε	
σχήμα	λάρνακας.	Κάθε	λαξευτός	τάφος	περιείχε	ένα	μόνο	σκελετό,	εκτός	από	
έναν	που	στη	μία	γωνία	βρέθηκαν	συγκεντρωμένα	αρκετά	κρανία.	
	
Χρονολογικά	 εντάσσονται	 αυτοί	 οι	 ενταφιασμοί	 στην	 περίοδο	 της	
Ιπποτοκρατίας,	 με	 βάση	 τα	 χάλκινα	 νομίσματα,	 καθώς	 και	 τα	 εφυαλωμένα	
όστρακα	με	γραπτή	και	εγχάρακτη	διακόσμηση	που	βρέθηκαν	στην	επίχωση.	
Χαρακτηριστικό	είναι	το	γεγονός	της	εύρεσης	ιπποτικού	νομίσματος	ανάμεσα	
στα	 δόντια	 ενός	 νεκρού.	 Τα	 υπόλοιπα	 ευρήματα	 είναι	 πλήθος	 γυάλινων	
θραυσμάτων	 από	 καντήλες	 ή	 αγγεία,	 κομμάτια	 από	 χάλκινες	 καντηλήθρες,	
καρφιά	 από	 τις	 νεκρικές	 ξυλοκατασκευές,	 τμήματα	 από	 χάλκινες	 αλυσίδες,	
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χάλκινοι	 κρίκοι	 από	 περιδέραια	 ή	 από	 διακοσμητικά	 πάνω	 σε	 ενδύματα,	
χάλκινα	 κουμπιά,	 καρφίτσες,	 ελάχιστες	 περόνες,	 πόρπες,	 δαχτυλήθρες	 και	
άλλα	αποσπασματικά	αντικείμενα,	άγνωστης	χρήσης.		
 

	
Σχέδιο	1.2	Ρόδος.	Ναός	Αγίου	Κωνσταντίνου	και	Ελένης.	Κάτοψη	του	ναού	με	τις	

ταφές	(φάση	A	) (Ε.	Παπαβασιλείου,	1991) 
 
Εκτός	 από	 τα	 προαναφερόμενα	 ευρήματα	 της	 επίχωσης	 αυτού	 του	 χώρου,	
αξιόλογο	 είναι	 ένα	 κεφάλι	 από	 πωρόλιθο	 που	 μιμείται	 αρχαϊκή	 κόρη	 με	
βοστρυχωτά	μαλλιά	και	ρόδακες	στο	μέτωπο.	Χρησίμευε	ως	διακοσμητικό	σε	
παράθυρο.	
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Εικόνα	1.11 Πώρινο	κεφάλι	από	παράθυρο	ιπποτικού	κτίσματος (Ε.	Παπαβασιλείου,	

1991)	
 
Επίσης,	βρέθηκε	πωρόπετρα	με	απόσπασμα	τοιχογραφίας	που	παριστάνει	το	
πρόσωπο	της	Παναγίας.		

	
Εικόνα	1.12 Σπάραγμα	τοιχογραφίας (Ε.	Παπαβασιλείου,	1991) 

 
Τεχνοτροπικά	 έχει	 έντονη	 δυτική	 επίδραση.	 Επίσης,	 από	 τα	 μπάζα	
συγκεντρώθηκαν	 αρκετά	 κονιάματα	 και	 μαρμάρινα	 θραύσματα	 από	
αρχιτεκτονικά	μέλη.	
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Σχέδιο	1.3 Ρόδος.	Ναός	Αγίου	Κωνσταντίνου	και	Ελένης.	Κάτοψη	του	ναού	(φάση	Β	') 
(Ε.	Παπαβασιλείου,	1991) 
 
Χώρος	2	
 
Κάτω	 από	 μικρού	 πάχους	 επίχωση	 φάνηκαν	 τμήματα	 της	 ημιεξαγωνικής	
εξωτερικά	διαμορφωμένης	αψίδας	του	μεσαίου	κλίτους	με	ίχνη	τοιχογραφιών	
που	ανήκουν	στην	«ποδιά»,	πράγμα	που	βοηθάει	να	υπολογιστεί	περίπου	το	
επίπεδο	 του	 δαπέδου.	 Η	 κατασκευή	 μεταγενέστερου	 πηγαδιού	 στο	 χώρο	
αυτό,	κατέστρεψε	μέρος	της	αψίδας.	Στη	βάση	του	ποδαρικού	του	τόξου	του	
νότιου	κλίτους,	εξωτερικά,	χρησιμοποιήθηκε	για	στήριξη	βάση	μαρμάρινη	από	
κίονα	 και	 μαρμάρινο	 κιονόκρανο	 με	 έλικες	 και	 δράκοντες,	 υστερορωμαϊκής	
περιόδου.	 Σε	 αυτό	 το	 σημείο	 επίσης	 αποκαλύφθηκε	 κομμένο	 τόξο	 με	
κατεύθυνση	από	Ανατολάς	προς	Δυσμάς,	σκάλα	με	πέντε	σκαλοπάτια,	στον	δε	
ανατολικό	τοίχο	του	περιβόλου	κτισμένη	χαμηλή	και	στενή	πόρτα.	Ταφές	στο	
χώρο	αυτό	δεν	διαπιστώθηκαν	(Ε.	Παπαβασιλείου,	1991).	
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Χώρος	3	
 
Και	αυτός	ο	χώρος	χρησιμοποιήθηκε	για	ταφές,	αφού	ήλθε	στο	φως	πλήθος	
σκελετών	 σε	 αλλεπάλληλα	 στρώματα,	 από	 τους	 οποίους	 αρκετοί	 ανήκαν	 σε	
παιδιά.	Όσον	αφορά	στα	ευρήματα	είναι	κοινά	με	τους	προηγούμενους,	όπως	
και	 η	 χρονολόγησή	 τους.	 Κάτω	 από	 το	 τελευταίο	 στρώμα	 ταφής	
αποκαλύφθηκε	 σειρά	 από	 μεγάλες	 λαξευτές	 πωρόπετρες	 και	 φρεάτιο	 με	
τετράγωνο	στόμιο	(διαστ.	0,60x0,68	μ.)	και	με	κατεύθυνση	Δ.-Α.	Ανασκάφηκε	
σε	βάθος	3,70	μ.	Περιείχε	μαζί	με	το	χώμα,	τις	πέτρες	και	όστρακα	διαφόρων	
εποχών	 (Ιπποτοκρατία,	 μεσοβυζαντινά	 μέχρι	 και	 υστερορωμαϊκά),	 πλήθος	
μαρμαροθετημάτων,	ποικίλων	σχημάτων	(π.χ.	ρόμβοι,	τετράγωνα,	εξάπλευρα	
κ.ά.),	καθώς	και	θραύσματα	από	ορθομαρμάρωση	(Ε.	Παπαβασιλείου,	1991).	
 
Χώρος	4	
 
Κοντά	 στη	 βόρεια	 είσοδο	 του	 ναού	 φάνηκε	 τμήμα	 από	 στρώση	 με	
μαρμαρόπετρες	 και	 τμήματα	 από	 αρχιτεκτονικά	 μέλη	 σε	 δεύτερη	 χρήση,	
καθώς	 και	 κτιστός,	 σκεπασμένος	 αγωγός,	 μικρού	 βάθους.	 Και	 σε	 αυτόν	 το	
χώρο	συνεχίστηκαν	τα	στρώματα	με	τις	διαδοχικές	ταφές	και	τα	ίδια	σχεδόν	
μικροευρήματα,	 από	 τα	 οποία	 ξεχωρίζουν	 ελάχιστα	 θραύσματα	 λυχναριών,	
χάλκινος	 σταυρός-εγκόλπιο,	 χάντρες,	 κρίκος	 από	 δαχτυλίδι,	 τμήμα	 από	
βραχιόλι.	Ο	συνολικός	αριθμός	των	σκελετών	ανέρχεται	σε	39.	Κάτω	από	το	
τελευταίο	 στρώμα	 ταφής,	 βρέθηκε	 η	 συνέχεια	 της	 στρώσης	 με	 τις	 μεγάλες	
λαξευτές	πωρόπετρες.	Ενώνοντας	αυτές	τις	πέτρες	δημιουργείται	μια	επίπεδη	
κατασκευή	(τοίχος)	πλ.	10,50	μ.	περίπου.	Προς	το	παρόν,	δεν	έχει	ερμηνευθεί	
η	 χρήση	 του.	Όσον	αφορά	στη	συντήρηση	 του	 κτίσματος	 έγινε	αρμολόγημα	
όλης	 της	 τοιχοδομίας	 του	 ναού	 τόσο	 εξωτερικά	 όσο	 και	 εσωτερικά	 (Ε.	
Παπαβασιλείου,	1991).	
	
Συμπερασματικά,	όλη	η	έκταση	του	εξωτερικού	χώρου	χρησίμευε	για	συνεχείς	
ταφές	 στα	 χρόνια	 της	 Ιπποτοκρατίας,	 είτε	 ελεύθερες	 είτε	 σε	 πρόχειρα	
κτισμένους	τάφους.	Οι	ποικίλες	οικοδομικές	φάσεις	δεν	είναι	ακόμη	εφικτό	να	
διευκρινισθούν.	
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Σχέδιο	1.4 Ρόδος.	Ναός	Αγίου	Κωνσταντίνου	και	Ελένης.	Κάτοψη	του	ναού	και	Τομές	
(A.	Gabriel,	1923)  
	

	
 
Εικόνα	1.13 Ρόδος.	Ναός	Αγίου	Κωνσταντίνου	και	Ελένης		(λεπτομέρεια	της	πόρτας) 
(A.	Gabriel,	1923)	
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1.2	Ιδιαιτερότητες	του	Μνημείου	
	
Η	 ιδιαιτερότητα	 και	 μοναδικότητα	 του	 ναού	 των	 Αγίων	 Κωνσταντίνου	 και	
Ελένης	 αποτελεί	 έναν	 κατοπτρισμό	 της	 ιστορικής	 πόλης	 της	 Ρόδου.	 Όπως	
είναι	 γνωστό	 στην	 Ρόδο,	 χάρη	 στη	 γεωγραφική	 της	 θέση,	 φιλοξενήθηκαν	
πολλοί	 και	 διαφορετικοί	 πολιτισμοί,	 κάθε	 ένας	 εκ	 των	 οποίων	 άφησε	 το	
στίγμα,	 μεταξύ	 άλλων,	 και	 στην	 αρχιτεκτονική	 του	 νησιού.	 	Με	 δεσπόζουσα	
την	Ιπποτική	περίοδο	η	Ρόδος	περιέχει,	επίσης,	στοιχεία	από	την	Ελληνιστική,	
τη	Ρωμαϊκή,	τη	Βυζαντινή,	την	Οθωμανική	και	την	Ιταλική	Περίοδο.		
Στο	εσωτερικό	του	ναού	έπειτα	από	τις	αρχαιολογικές	ανασκαφές	ήρθαν	στην	
επιφάνεια	 στοιχεία	 της	 Ελληνιστικής	 και	 Ρωμαϊκής	 εποχής.	 Στον	 ιπποτικό	
ρυθμό	 που	 επικρατεί	 στο	 μεγαλύτερο	 μέρος	 του	 ναού	 υπάρχουν,	 επίσης,	
χαρακτηριστικά	στοιχεία	από	 την	οθωμανική	 επιρροή.	 Στο	 ναό	παρίστανται	
δηλαδή	τέσσερις	τουλάχιστον	ιστορικές	φάσεις,	οι	οποίες	και	χαρακτηρίζουν	
την	ιδιαιτερότητά	του.		
Κατά	 την	 περίοδο	 του	 μεσαίωνα	 είναι	 πολύ	 συχνό	 το	φαινόμενο	 της	 ταφής	
των	νεκρών	μέσα	σε	ναούς	λόγω	έλλειψης	χώρου.	Τόσο	στο	εσωτερικό,	όσο	
και	στο	εξωτερικό	του	ναού	συναντάται	αυτό	το	φαινόμενο	καθώς	υπάρχουν	
ταφικά	μνημεία	που	φτάνουν	έως	και	τα	6	μέτρα	βάθος.	
	
1.3	Αντικείμενο	της	Διπλωματικής	Εργασίας	
	
Σκοπός	 της	 συγκεκριμένης	 διπλωματικής	 εργασίας	 είναι	 η	 γεωμετρική	
τεκμηρίωση	του	Ναού	των	Αγίων	Κωνσταντίνου	και	Ελένης.	 	Ως	γεωμετρική	
τεκμηρίωση	 ενός	 μνημείου	 ορίζεται	 η	 διαδικασία	 συλλογής,	 επεξεργασίας,	
απόδοσης	 και	 καταχώρησης	 στοιχείων	 για	 τον	 προσδιορισμό	 της	 θέσης	 και	
της	 πραγματικής	 μορφής,	 σχήματος	 και	 μεγέθους	 ενός	 μνημείου	 στο	 χώρο	
των	 τριών	 διαστάσεων	 σε	 μια	 δεδομένη	 χρονική	 στιγμή.	 Η	 γεωμετρική	
τεκμηρίωση	καταγράφει	το	παρόν	των	μνημείων,	όπως	αυτό	προέκυψε	στην	
πορεία	 του	 χρόνου	 και	 είναι	 αναγκαίο	 υπόβαθρο	 τόσο	στις	 μελέτες	 εκείνων	
που	μελετούν	το	παρελθόν	τους,	όσο	και	στις	μελέτες	εκείνων	που	φροντίζουν	
για	το	μέλλον	τους	(Γεωργόπουλος	Α.,	Ιωαννίδης	Χ.,	2008).			
Πιο	 αναλυτικά,	 θα	 χρησιμοποιηθούν	 σύγχρονες	 μέθοδοι	 καταγραφής	 και	
επεξεργασίας	 δεδομένων	 (βλέπε	 Κεφάλαιο	 2,	 Κεφάλαιο	 3)	 με	 στόχο	 την		
αποτύπωση	 του	 μνημείου	 μέσω	 κατακόρυφων	 και	 οριζόντιων	 τομών	 και	
ορθοφωτογραφιών.	
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ	2	
	
2.	Συλλογή	Δεδομένων	
	
2.1	Εξοπλισμός	
Προκειμένου	 να	 συλλεχθούν	 τα	 απαραίτητα	 δεδομένα	 για	 τη	 γεωμετρική	
τεκμηρίωση	 του	 ναού	 χρησιμοποιήθηκαν	 ένας	 ολοκληρωμένος	 γεωδαιτικός	
σταθμός,	μια	full	frame	φωτογραφική	μηχανή	καθώς	επίσης	και	ένας	επίγειος	
σαρωτής	laser.	Μαζί	με	τα	τρία	αυτά	μετρητικά	όργανα	χρησιμοποιήθηκαν	και	
τα	ανάλογα	παρελκόμενα.	Πιο	αναλυτικά:	
	
	
	

• Ολοκληρωμένος	Γεωδαιτικός	Σταθμός	
Ο	ολοκληρωμένος	γεωδαιτικός	σταθμός	που	επιλέχθηκε	ήταν	το	TCR	405	της	
Leica	με	ακρίβεια	2mm±2ppm	στις	μετρήσεις	μηκών	με	χρήση	ανακλαστήρα	
και	ακρίβεια	3mm±5ppm	με	την	χρήση	του	Laser.	Όσον	αφορά	στην	ακρίβεια	
στην	μέτρηση	της	διεύθυνσης,	αυτή	είναι	5΄΄	δηλαδή	15cc.	
 

 
Εικόνα	2.1	Ολοκληρωμένος	γεωδαιτικός	σταθμός	TCR405	

	
	
	

• Ψηφιακή	φωτογραφική	μηχανή	
Η	 ψηφιακή	 φωτογραφική	 μηχανή	 που	 επιλέχθηκε	 ήταν	 η	 Canon	 EOS-1Ds	
Mark	 III	 με	 τα	 εξής	 χαρακτηριστικά:	 Full	 Frame	 36Χ24mm,	 Μέγεθος	
εικονοψηφίδας	6,4μm	και	φακούς	16-35	mm,	50	mm,	και	24	mm.	

 

 
Εικόνα	2.2 Ψηφιακή	φωτογραφική	μηχανή	DSLR	Canon	EOS-1Ds	Mark	III	
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• Επίγειος	Σαρωτής	Laser 
Επίσης,	χρησιμοποιήθηκε	ο	επίγειος	σαρωτής	,	Faro	Laser	Scanner	Focus	3D	X	
330	HDR,	που	χρησιμοποιήθηκε	για	τις	σαρώσεις,	με	τις	παρακάτω	τεχνικές	
προδιαγραφές:	
	

Τάση	τροφοδοσίας:	 19V	(εξωτερική	τροφοδοσία)																																															
14.4V	(εσωτερική	μπαταρία)	

	Κατανάλωση	ενέργειας:	 40W	and	80W	(ενώ	φορτίζεται)	
Διάρκεια	μπαταρίας:	 4.5	ώρες	

Θερμοκρασία	λειτουργίας:	 5°	-	40°C	
Υγρασία:	 Κανένα	όριο	

Καλώδιο	σύνδεσης	για	
μεταφορά	αρχείων:	

Ενσωματωμένο	στο	μόνιτορ	του	
σαρωτή		

Βάρος:	 5.2kg	
Μέγεθος:	 240	x	200	x	100mm	

Συντήρηση	/	
Καλιμπράρισμα:	 Ετησίως	

Εμβέλια:	 330m	

Εύρος	εστίασης3D	X	330	
HDR1:	

0.6m	-	330m	εσωτερικά	ή	εξωτερικά,		
κάθετα,	σε	εώς		90%	ανακλαστική	

επιφάνεια	
Ταχύτητα	μέτρησης	

(pts/sec):	
122,000	/	244,000	/	488,000	/	

976,000	
Σφάλμα	μέτρησης:	 ±2mm	

Ανάλυση:	 Εώς	170	megapixel	έγχρωμο	

HDR:	 High	Dynamic	Range	(HDR)	photo	
recording,	3x	/	5x	

Dynamic	color	feature:	 Αυτόματη	ρύθμιση	φωτεινότητας	
Παράλλαξη:	 Ομοαξονική	
Οπτικό	πεδίο	

(κατακόρυφο/οριζόντιο):	 300°/	360°	

Μέγεθος	βήματος	μέτρησης	
(κατακόρυφα/οριζόντια):	

0.009°	(40,960	3D-Pixel	on	360°)	
/0.009°	(40,960	3D-Pixel	on	360°)	

Μέγιστη	ταχύτητα	σάρωσης:	 5,820rpm	or	97Hz	
Πίνακας	2.1	Χαρακτηριστικά	επίγειου	σαρωτή	Faro	Laser	Scanner	Focus	3D	X330	

HDR	
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Εικόνα	2.3	Επίγειος	σαρωτής	Faro	Laser	Scanner	Focus	3D	X330	HDR	

	
2.2	Συλλογή	Γεωδαιτικών	Δεδομένων	
	
Σε	 πρώτη	 φάση,	 πριν	 τη	 συλλογή	 των	 γεωδαιτικών	 δεδομένων,	 έγινε	
αναγνώριση	 του	 αντικειμένου	 μελέτης,	 ώστε	 οι	 μετρήσεις	 να	 είναι	 όσο	 το	
δυνατόν	πιο	στοχευμένες	και	αποτελεσματικές.	
Ο	 ναός	 των	 Αγίων	 Κωνσταντίνου	 και	 Ελένης,	 με	 μια	 πρώτη	 προσέγγιση,	
παρατηρήθηκε	ότι	χωρίζεται	σε	τρία	βασικά	μέρη	όσον	αφορά	τις	μετρήσεις,	
το	 εσωτερικό,	 την	 αυλή	 και	 το	 εξωτερικό	 του	 ναού.	Ως	 εξωτερικό	 του	 ναού	
νοείται	η	νότια	όψη	του	ναού,	η	στέγη	του,	καθώς	και	τα	όριά	του	σε	σχέση	με	
τα	γύρω	κτίσματα.	
Το	 εσωτερικό	 του	 ναού	 αποτελείται	 από	 τρία	 παράλληλα	 κλίτη,	 λόγω	 των	
ανασκαφών	 που	 είχαν	 πραγματοποιηθεί,	 η	 προσπέλασή	 του	 είναι	 ιδιαίτερα	
δύσκολη	 και	 αυτό	 καθιστά	 τις	 εργασίες	 συλλογής	 των	 πρωτογενών	
δεδομένων	 μια	 χρονοβόρα	 διαδικασία	 (Εικόνες2.4-2.7).	 Ως	 εκ	 τούτου,	 οι	
περιττές	ή	λανθασμένες	μετρήσεις	στο	εσωτερικό	του	ναού	θα	ήταν	καλό	να	
περιοριστούν	 στις	 ελάχιστες	 δυνατές.	 Παρατηρήθηκε,	 επίσης,	 σημαντική	
έλλειψη	 φωτισμού	 ακόμα	 και	 κατά	 τη	 διάρκεια	 της	 ημέρας	 λόγω	 των	
ασφαλισμένων	 παραθύρων	 του	 ναού,	 έτσι	 οι	 γεωδαιτικές	 μετρήσεις	
περιορίζονταν	χρονικά	σε	συγκεκριμένες	ώρες	κατά	τη	διάρκεια	της	ημέρας.	
	

	
Εικόνα	2.4	Νοτιοανατολικό	μέρος	(εσωτερικός	χώρος)	



	 34	

	

	
Εικόνα	2.5	Νοτιοανατολικό	μέρος	(εσωτερικός	χώρος)	

	

	
Εικόνα	2.6	Βόρειο	μέρος	(εσωτερικός	χώρος)	
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Εικόνα	2.7	Ανατολικό	μέρος	(εσωτερικός	χώρος)	

Η	αυλή,	που	βρίσκεται	στο	ανατολικό	μέρος	του	ναού,	ήταν	επίσης	χωρισμένη	
σε	τρία	νοητά	κλίτη,	ήταν	εύκολα	προσβάσιμη	σε	όλη	της	την	έκταση,	ωστόσο,	
λόγω	 της	 διαμόρφωσής	 της	 έγινε	 εύκολα	 αντιληπτό	 ότι	 η	 γεωδαιτική	 της	
αποτύπωση	θα	προϋπέθετε	 την	 ίδρυση	αρκετών	στάσεων,	παρόλο	 το	μικρό	
της	μέγεθος	(Εικόνα	2.8).	

																																																		 	
Εικόνα	2.8	Βόρειο	μέρος	(αυλή)		
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Για	το	εξωτερικό	του	ναού	αξίζει	να	αναφερθεί	ότι	η	νότια	όψη	βρισκόταν	επί	
της	οδού	Μενεκλέους	και	λόγω	της	αυξημένης	κίνησής	της	έπρεπε	να	ληφθεί	
σοβαρά	 υπόψιν	 τον	 παράγοντα	 της	 αλληλεπίδρασης	 με	 τους	 κατοίκους	 και	
τους	 επισκέπτες	 που	 διέσχιζαν	 τον	 πεζόδρομο.	 Επίσης,	 η	 πρόσβαση	 στην	
οροφή	 μπορούσε	 να	 γίνει	 μόνο	 με	 μεταφερόμενη	 σκάλα,	 ενώ	 η	 τοποθέτηση	
εκεί	του	Ο.Γ.Σ.	ήταν	αδύνατη	(Εικόνα	2.9).	
	

																												 	
Εικόνα	2.9	Δυτική	όψη	του	ναού	
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Εικόνα	2.10	Νότια	όψη	του	ναού	

	
Έπειτα	 από	 την	 αναγνώριση	 της	 περιοχής	 και	 την	 κατανόηση	 του	
αντικειμένου	 και	 των	 δεδομένων	 που	 	 έπρεπε	 να	 συλλεχθούν,	 ιδρύθηκαν	 οι	
στάσεις	 και	 κατ’	 επέκταση	 οι	 οδεύσεις	 και	 το	 δίκτυο	 μέσω	 των	 οποίων	 θα	
πραγματοποιούνταν	 η	 αποτύπωση.	 Πιο	 συγκεκριμένα,	 αποφασίστηκε	 να	
ιδρυθούν	15	στάσεις,	από	τις	7	στάσεις	θα	αποτυπωνόταν	το	εξωτερικό	του	
ναού,	 με	 4	 στάσεις	 η	 αυλή	 και	 με	 4	 ακόμη	 το	 εσωτερικό	 του	 ναού.	 Για	 τη	
σήμανση	 των	 	 στάσεων	 τόσο	 εσωτερικά	 όσο	 και	 εξωτερικά	 του	 ναού	 δε	
χρησιμοποιήθηκαν	 μόνιμα	 σημεία	 (καρφιά,	 σφήνες)	 ώστε	 να	 μην	
δημιουργηθούν	 αλλοιώσεις	 και	 ζημιές	 στο	 μνημείο.	 Προτιμήθηκαν	 χάρτινοι	
στόχοι	που	αφαιρέθηκαν	μετά	το	πέρας	των	μετρήσεων.	
	

	
Εικόνα	2.11	Σήμανση	στάσεων	
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Σχέδιο	2.1	Αυτοσχέδιο	πεδίου	πολυγωνομετρικών	στάσεων	

	
Από	τη	σύνδεση	των	παραπάνω	στάσεων	μεταξύ	τους	προέκυψαν:	ένα	δίκτυο	
και	2	οδεύσεις.	
	
Το	δίκτυο,	στο	εσωτερικό	του	ναού,	αποτελείτο	από	4	στάσεις	(Σ31,	Σ32,	Σ33	και	
Σ34)	και	αποφασίστηκε	να	είναι	σε	αυθαίρετο	σύστημα	με	σκοπό	την	αποφυγή	
παραμορφώσεων	 από	 την	 ένταξή	 του	 σε	 κάποιο	 κρατικό	 σύστημα.	 Από	 τις	
στάσεις	 αυτές	 καθίσταται	 δυνατή	 η	 μέτρηση	 όλων	 των	 απαραίτητων	
δεδομένων	καθώς	επίσης	και	η	σύνδεση	του	εσωτερικού	με	την	αυλή	και	το	
εξωτερικό	του	ναού.	
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Σχέδιο	2.2	Γεωδαιτικό	δίκτυο	

	
	
Από	τις	στάσεις	Σ31	και	Σ33	εξαρτήθηκε	και	ιδρύθηκε	μια	κλειστή	όδευση	με	4	
στάσεις	(Σ17,	Σ18,	Σ21,	Σ22),	ώστε	να	μετρηθεί	η	νότια,	η	δυτική	όψη	του	ναού	
καθώς	επίσης	και	μέρος	της	αυλής.	

	
Σχέδιο	2.3	Κλειστή	όδευση	Ι	

	
Εν	συνεχεία,	από	τις	στάσεις	Σ17	και	Σ18	εξαρτήθηκε	άλλη	μια	κλειστή	όδευση	
με	6	στάσεις	(Σ11,	Σ12,	Σ13,	Σ14,	Σ15,	Σ16)	με	σκοπό	να	αποτυπωθεί	το	εξωτερικά	
περιβάλλον	μέρος	του	ναού	και	τα	όρια	των	γύρω	κτισμάτων.	
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Σχέδιο	2.4	Κλειστή	όδευση	ΙΙ	
	
Τέλος	 ιδρύθηκαν	οι	τυφλές	στάσεις	Σ23	και	Σ24	στην	αυλή	του	ναού	ώστε	να	
ολοκληρωθεί	η	αποτύπωσή	της,	η	εξάρτησή	τους	έγινε	από	τις	στάσεις	Σ22	και	
Σ34	αντίστοιχα.	Στο	κεφάλαιο	3.1	γίνεται	αναφορά	σχετικά	με	την	επιλογή	των	
δύο	αυτών	τυφλών	στάσεων.	
	
	

	
Σχέδιο	2.5	Ίδρυση	τυφλών	στάσεων	

	
Κατά	την	γεωδαιτική	αποτύπωση	του	μνημείου,	μέσω	σημείων,	αποπειράθηκε	
η	αντιπροσωπευτική	περιγραφή	του	γεωμετρικού	σχήματός	του.	Καθ’	όλη	τη	
διάρκεια	 των	 μετρήσεων	 λήφθηκε	 σοβαρά	 υπόψιν	 ο	 παράγοντας	 της	
απαιτούμενης	 ακρίβειας	 των	 τελικών	 προϊόντων	 καθώς	 και	 η	 ακρίβεια	
μέτρησης	 κάθε	 σημείου.	 Πιο	 συγκεκριμένα,	 στο	 πεδίο	 μετρήθηκαν	 σημεία	
ώστε	 να	 αποδοθεί	 ένα	 γενικό	 τοπογραφικό	 για	 το	 ναό,	 1	 οριζόντια	 τομή,	 5	
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κατακόρυφες	τομές	και	οι	3	όψεις	του	ναού.	Μετρήθηκαν	επίσης	λεπτομέρειες	
από	τις	πληροφορίες	που	αποκάλυψαν	οι	ανασκαφές	στο	ναό,	και	σημεία	που	
κρίθηκαν	αναγκαία	και	απαραίτητα	για	την	αναπαράστασή	του.	Στο	πλαίσιο	
της	 συλλογής	 των	 γεωδαιτικών	 δεδομένων	 σημάνθηκαν	 και	 μετρήθηκαν	 τα	
φωτοσταθερά	 σημεία	 καθώς	 επίσης	 και	 οι	 στόχοι	 που	 θα	 βοηθήσουν	 στον	
προσανατολισμό	 των	 νεφών	 σημείων	 που	 προέκυψαν	 από	 τις	 σαρώσεις.	
Τέλος,	 να	 σημειωθεί	 ότι	 οι	 γεωδαιτικές	 μετρήσεις	 είχαν	 σκοπό	 να	
περιγράψουν	 τη	 γενική	 εικόνα	 του	 μνημείου,	 να	 βοηθήσουν	 και	 να	
συμπληρώσουν	 την	 επεξεργασία	 των	 φωτογραμμετρικών	 διαδικασιών,	 την	
επεξεργασία	 των	 σαρωμένων	 νεφών	 και	 τον	 έλεγχο	 αυτών	 στα	 διάφορα	
στάδια	της	διαδικασίας.	
Παρατίθενται	 ενδεικτικά	 ορισμένα	 αυτοσχέδια	 πεδίου	 με	 τα	 σημεία	
λεπτομερειών	που	μετρήθηκαν.	

	
Σχέδιο	2.6	Αυτοσχέδιο	(οριζόντια	τομή)	
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Σχέδιο	2.7	Αυτοσχέδιο		(κατακόρυφη	τομή)	

	
Κατά	 τις	 εργασίες	 πεδίου	 για	 τη	 συλλογή	 των	 γεωδαιτικών	 δεδομένων	
μετρήθηκαν	συνολικά	1279	σημεία.	Οι	μετρήσεις	παρουσιάζονται	αναλυτικά	
στον	Πίνακα	2.2.	
	

Σηµεία λεπτοµερειών 1193 
Φωτοσταθερά Σηµεία 72 
Σηµεία Στόχων Scanner 14 

Πίνακας	2.2	Μετρημένα	Γεωδαιτικά	Σημεία	
	
2.3	Συλλογή	Φωτογραφικών	Δεδομένων	
		

Η	 συλλογή	 των	 φωτογραφικών	 δεδομένων	 έγινε	 με	 βάση	 την	
προβλεπόμενη	 διαδικασία	 της	 μετέπειτα	 επεξεργασίας	 τους.	 Πιο	 αναλυτικά,	
ήταν	 απαραίτητη	 η	 φωτογράφιση	 για	 την	 διευκόλυνση	 της	 εφαρμογής	 της	
μεθόδου	 Structure-from	Motion	 (S.f.M.).	 	Η	 μέθοδος	αυτή	 λειτουργεί	 υπό	 τις	
ίδιες	 βασικές	 αρχές	 με	 τη	 στερεοσκοπική	 φωτογραμμετρία,	 δηλαδή	 ότι	 η	
τρισδιάστατη	δομή		ενός	αντικειμένου	μπορεί	να	προσδιοριστεί	από	μια	σειρά	
επικαλυπτόμενων,	αλλά	μετατοπισμένων	ως	προς	την	θέση	λήψης	εικόνων.	Η	
τεχνική	 SfM	 απαιτεί	 πολλαπλές	 επικαλυπτόμενες	 φωτογραφίες	 για	 την	
εφαρμογή	τρισδιάστατων	αλγόριθμων	ανακατασκευής.	Διαφέρει	αρκετά	από	
την	 συμβατική	 φωτογραμμετρία,	 καθώς	 η	 γεωμετρία	 της	 σκηνής,	 οι	 θέσεις	
της	 κάμερας	 και	 ο	 προσανατολισμός	 επιλύονται	 αυτόματα	 χωρίς	 να	
χρειάζεται	 να	 προσδιοριστεί	 ένα	 δίκτυο	 στόχων	 που	 έχουν	 γνωστές	 θέσεις.	
Αντίθετα,	αυτά	 επιλύονται	 ταυτόχρονα	χρησιμοποιώντας	μια,	 επαναληπτική	
διαδικασία	 προσαρμογής	 δέσμης,	 βασισμένη	 σε	 μια	 βάση	 δεδομένων	
χαρακτηριστικών	 που	 εξάγονται	 αυτόματα	 από	 ένα	 σύνολο	 πολλαπλών	
επικαλυπτόμενων	εικόνων	(Snavely,	2008). 
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Σχήμα	2.1	Structure-from-Motion	 (SfM)	 (M.J.	Westoby,	 J.	 Brasington,	 N.F.	 lasser,	
M.J.	Hambrey,	J.M.	Reynolds,		2012)	
	
Για	 τον	 προσανατολισμό	 των	 εικόνων	 προσημάνθηκαν	 και	 μετρήθηκαν	
κωδικοποιημένοι	 στόχοι	 που	 κατά	 τη	 διαδικασία	 της	 επεξεργασίας	 θα	
αναγνωρίζονται	και	εντοπίζονται	αυτόματα	από	το	αντίστοιχο	πρόγραμμα.		

	
Εικόνα	2.12	Κωδικοποιημένος	στόχος	για	επισήμανση	Φωτοσταθεροού	

	
Οι	στόχοι	τοποθετήθηκαν	με	προσοχή	σε	συγκεκριμένες	θέσεις	ανά	το	μνημείο	
έτσι	 ώστε	 να	 είναι	 εφικτός	 ο	 προσανατολισμός	 των	 εικόνων	 και	 κατά	
συνέπεια	και	του	τρισδιάστατου	νέφους	και	μοντέλου.		
Τέλος,	 η	 φωτογράφιση	 πραγματοποιήθηκε	 σε	 δύο	 φάσεις.	 Αρχικά	
φωτογραφήθηκε	 ο	 εσωτερικός	 χώρος	 του	 μνημείου,	 για	 τον	 οποίο	
χρησιμοποιήθηκε	 studio	 flash	 kit	 κατάλληλα	 συγχρονισμένο	 με	 τη	
φωτογραφική	μηχανή,	έτσι	ώστε	να	επικρατεί	κατά	το	δυνατόν	ομοιόμορφος	
φωτισμός	κατά	την	διάρκεια	των	λήψεων.	Για	το	εξωτερικό	μέρος	του	ναού	
προτιμήθηκε	το	φυσικό	φως.	Αφού	παρατηρήθηκε		η	κίνηση	του	ήλιου	και	οι	
σκιές	πάνω	στο	μνημείο	η	φωτογράφιση	εκτελέστηκε	την	κατάλληλη	χρονική	
περίοδο	της	ημέρας	κατά	την	οποία	ο	φωτισμός	ήταν	όσο	το	δυνατόν	ενιαίος	
και	οι	σκιές	οι	ελάχιστες.		
Όσον	 αφορά	 στην	 εδαφοψηφίδα	 ισχύει	 το	 εξής:	 Η	 εδαφοψηφίδα	 είναι	 η	
χωρική	 ενότητα	 της	 πραγματικότητας	 στην	 οποία	 αντιστοιχεί	 ένα	
εικονοστοιχείο	της	φωτογραφικής	μηχανής.	Πιο	αναλυτικά	κάθε	ψηφίδα	της	
φωτοευαίσθητης	επιφάνειας	της	φωτομηχανής	καταγράφει	και	αποτυπώνει	
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μια	 συγκεκριμένη	 επιφάνεια	 στο	 χώρο.	 Το	 μέγεθος	 της	 επιφάνειας	 αυτής	
εξαρτάται	 από	 τρείς	 παραμέτρους:	 το	 μέγεθος	 του	 εικονοστοιχείου	 στον	
αισθητήρα,	τη	σταθερά	της	μηχανής	και	την	απόσταση	του	αντικειμένου	από	
το	κέντρο	λήψης	της	εικόνας.		
Φυσικά	 το	 αντικείμενο	 ποτέ	 δεν	 είναι	 επίπεδο	 και	 παράλληλο	 στην	
φωτοευαίσθητη	 επιφάνεια	 της	 μηχανής,	 έχει	 ακανόνιστο	 ανάγλυφο	 που	
σημαίνει	ότι	η	απόστασή	του	από	το	κέντρο	λήψης	κάθε	φορά	μεταβάλλεται.	
Έτσι	 υπολογίζεται	 	 μια	 εκτίμηση	 της	 μέσης	 εδαφοψηφίδας	 θεωρώντας	 ως	
απόσταση	του	αντικειμένου	τη	μέση	απόσταση	από	το	κέντρο	λήψης,	δηλαδή	
χρησιμοποιείται	 η	 μέση	 κλίμακα.	 Στη	 περίπτωση	 αυτή	 όμως	 επειδή	 οι	
απαιτήσεις	της	ακρίβειας	είναι	αρκετά	υψηλές	θα	θεωρηθεί	η	δυσμενέστερη	
περίπτωση,	δηλαδή	όταν	η	απόσταση	από	το	κέντρο	λήψης	είναι	μέγιστη	και	
άρα	η	κλίμακα	φωτογράφισης	είναι	η	ελάχιστη.	
Παρακάτω	 παρουσιάζονται	 αναλυτικά	 οι	 διάφοροι	 φακοί	 που	
χρησιμοποιήθηκαν	 κατά	 τη	 φωτογράφιση,	 η	 μέγιστη	 απόσταση	
φωτογράφισης,	η	ελάχιστη	κλίμακα	και	τέλος	η	αντίστοιχη	εδαφοψηφίδα.	Να	
σημειωθεί	ότι	η	εικονοψηφίδα	της	φωτογραφικής	μηχανής	Canon	EOS	Mark	
III	προκύπτει	6.4	μm	ως	εξής:		(36x24)mm/(5616x3744)pixel=(6.4x6.4)μm	
	

Φακός Μέγιστη 
Απόσταση 

Ελάχιστη 
Κλίµακα Εικονοψηφίδα Εδαφοψηφίδα 

16mm 7m 1:440 6.4µm 2.8mm 
17mm 7m 1:410 6.4µm 2.6mm 
18mm 7m 1:390 6.4µm 2.5mm 
24mm 8m 1:330 6.4µm 2.1mm 

Πίνακας	2.3	Μέγεθος	εδαφοψηφίδας	
	

Από	 τα	 παραπάνω	 αποτελέσματα	 παρατηρείται	 ότι	 στη	 δυσμενέστερη	
περίπτωση	 (2.8mm)	η	 εδαφοψηφίδα	 καλύπτει	 τις	 απαιτήσεις	 της	 ακρίβειας	
του	τελικού	προϊόντος	(εδαφοψηφίδα	ορθοφωτογραφιών	1:50	5mm).			
	
Προκειμένου	 να	 καλυφθεί	 το	 σύνολο	 του	 μνημείου	 ελήφθησαν	 971	
φωτογραφίες.	Πιο	αναλυτικά:	
	

Εσωτερικά του Ναού 471 
Εξωτερικά του Ναού 500 

Πίνακας	2.4	Πλήθος	εικόνων	
	

2.4	Συλλογή	Δεδομένων	Επίγειου	Σαρωτή	
	
Στο	 πλαίσιο	 της	 συλλογής	 των	 απαραίτητων	 δεδομένων	 έγινε	 και	 χρήση	
επίγειου	σαρωτή.	 Σκοπός	 ήταν	 η	αποκόμιση	πληροφοριών	 για	 τη	 μετέπειτα	
δημιουργία	 ενός	 τρισδιάστατου	 μοντέλου	 του	 αντικειμένου	 το	 οποίο	 θα	
βρίσκεται	στη	σωστή	θέση	(γεωαναφερμένο)	και	σε		πραγματική	κλίμακα.		
Πιο	 αναλυτικά,	 η	 λειτουργία	 ενός	 επίγειου	 σαρωτή	 είναι	 η	 μέτρηση	
οριζόντιων,	 	 κατακόρυφων	 γωνιών	 και	 αποστάσεων,	 στο	 χώρο,	 για	 ένα	
μεγάλο	πλήθος	σημείων.	Ο	σαρωτής	τοποθετείται	σε	προμελετημένες	θέσεις,	
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ώστε	από	τις	σαρώσεις	να	προκύπτουν	νέφη	σημείων	που	θα	περιγράφουν	τη	
γεωμετρία	 του	αντικειμένου	 και	 ταυτόχρονα	θα	 έχουν	 μια	 ικανή	 επικάλυψη	
ώστε	 να	 μπορούν	 με	 την	 κατάλληλη	 επεξεργασία	 να	 προσανατολιστούν	
μεταξύ	τους.	
Λόγω	 του	 τεράστιου	 όγκου	 των	 δεδομένων,	 που	προκύπτουν	από	 τη	 χρήση	
επίγειων	σαρωτών,	και	της	δυσκολίας	διαχείρισής	τους	πραγματοποιούνται	οι	
ελάχιστες,	αλλά	αναγκαίες,	σαρώσεις	για	τη	περιγραφή	του	αντικειμένου.	Για	
να	γίνει	αυτό	θα	έπρεπε	το	μνημείο	να	σαρωθεί	με	ακρίβεια	τουλάχιστον	1cm	
δηλαδή,	να	υπάρχει	ένα	σημείο	ανά	1cm	απόσταση	από	το	προηγούμενο	προς	
όλες	 τις	 κατευθύνσεις.	 Στο	 σαρωτή	 υπάρχει	 η	 δυνατότητα	 ρύθμισης	 της	
πυκνότητας	 σάρωσης.	 Πιο	 συγκεκριμένα	 το	 όργανο	 δίνει	 τη	 δυνατότητα	
ορισμού	της	πυκνότητας	σάρωσης	σε	απόσταση	10m	από	αυτό.	Επιλέχτηκε	η	
παράμετρος	της	πυκνότητας	στα	5mm,	 	ώστε	όταν	το	αντικείμενο	βρίσκεται	
σε	απόσταση	20	m	από	 το	 όργανο	 να	σαρώνεται	 με	πυκνότητα	1cm.	Με	 το	
σκεπτικό	αυτό	και	 λαμβάνοντας	υπόψιν	 τις	διαστάσεις	 του	αντικειμένου	θα	
ήταν	 εφικτή	 η	 σάρωση	 του	 ναού	 με	 την	 απαιτούμενη	 ακρίβεια.	 Έτσι	
χρειάστηκαν	 7	 σαρώσεις	 στο	 εσωτερικό	 και	 7	 σαρώσεις	 στο	 εξωτερικό	 του	
ναού,	ώστε	να	συλλεχθεί	η	απαιτούμενη	πληροφορία.	Το	όργανο	στήθηκε	σε	
συγκεκριμένες	στρατηγικές	θέσεις	(Εικόνα2.12)	που	εξασφάλιζαν	την	σάρωση	
του	ναού	με	την	επιθυμητή	ακρίβεια	και	πυκνότητα.	
Προκειμένου	 να	 συνδεθούν	 μεταξύ	 τους	 και	 να	 προσανατολιστούν	 οι	
σαρώσεις	τοποθετήθηκαν	στόχοι	σε	συγκεκριμένες	θέσεις	στο	μνημείο.	Κάθε	
σάρωση	 έπρεπε	 να	 εμπεριέχει	 3	 τουλάχιστον	 στόχους	 για	 τη	 σωστή	
γεωαναφορά	του	νέφους	σημείων.	
Η	διαδικασία	ήταν	 ιδιαίτερα	απλή	και	αυτοματοποιημένη	και	ο	χρόνος	κάθε	
σάρωσης	δεδομένης	της	πυκνότητας	των	σημείων	προέκυψε	περίπου	στα	20’	
ανά	σάρωση.	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

Εικόνα	2.13	Επίγεια	σάρωση	(εξωτερικά	του	ναού)	
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Σαρώσεις	Εξωτερικά:	
Σαρώσεις	Εσωτερικά:	

	
Εικόνα	2.14	Θέσεις	σαρώσεων	

	
Ο	 διαθέσιμος	 χρόνος	 οργανώθηκε	 κατάλληλα	 ώστε	 να	 συλλεχθούν	 τα	
απαιτούμενα	 δεδομένα,	 και	 να	 αποφευχθούν	 ελλείψεις	 πληροφορίας	 και	
λεπτομέρειας.		
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ	3	
	

3.	Επεξεργασία	Δεδομένων	
	
3.1	Γεωδαιτικές	επιλύσεις	
	
Οι	 γεωδαιτικές	 επιλύσεις	 αφορούν	 στην	 επίλυση	 του	 δικτύου,	 των	 δύο	
οδεύσεων	και	των	δύο	τυφλών	στάσεων.	Έπεται	η	επίλυση	των	ταχυμετρικών	
σημείων	και	η	εύρεση	των	συντεταγμένων	τους.	Όπως	έχει	ήδη	αναφερθεί	τα	
ταχυμετρικά	 σημεία	 αποτελούνται	 από	 τα	 σημεία	 λεπτομερειών	 που	
περιγράφουν	 το	 μνημείο	 καθώς	 επίσης	 τα	 φωτοσταθερά	 και	 τούς	 στόχους	
του	επίγειου	σαρωτή.	
	

• Επίλυση	δικτύου	
	
Το	δίκτυο	που	ορίστηκε	βρίσκεται	στο	 εσωτερικό	του	ναού	και	αποτελείται	
από	4	κορυφές	(Σ31,	Σ32,	Σ33,	Σ34).	Για	τη	διευκόλυνση	των	επιλύσεων	και	αφού	
ορίστηκε	αυθαίρετο	γεωδαιτικό	σύστημα	επιλέχθηκε	η	κορυφή	Σ31	να	έχει	τις	
αυθαίρετες	 συντεταγμένες	 XΣ31=1000m,	 YΣ31=1000m,	 ZΣ31=100m	 ενώ	 ως	
γνωστή	διεύθυνση	επιλέχθηκε	η	αΣ31,Σ32=100g.	
Οι	 παρατηρήσεις	 του	 δικτύου	 αποτελούνταν	 από	 5	 μετρημένες	 οριζόντιες	
γωνίες,	6	υπολογισμένες	υψομετρικές	διαφορές	και	6	κεκλιμένες	αποστάσεις	
οι	οποίες	προέκυψαν	από	το	μέσο	όρο	των	aller-retour	μεταξύ	των	κορυφών.	
Οι	 υψομετρικές	 διαφορές	 υπολογίστηκαν	 από	 το	 μέσο	 όρο	 των	 aller-retour	
μετρήσεων	 (κατακόρυφες	 γωνίες,	 κεκλιμένες	 αποστάσεις)	 μεταξύ	 των	
κορυφών,	μέσω	τριγωνομετρικής	υψομετρίας.	
Το	δίκτυο	επιλέχθηκε	να	λυθεί	σε	δύο	ανεξάρτητες	φάσεις,	οριζοντιογραφικά	
και	 υψομετρικά,	 για	 την	 εύρεση	 των	 οριζοντιογραφικών	 και	 υψομετρικών	
συντεταγμένων	των	κορυφών	αντίστοιχα.	
	
Οριζοντιογραφικά	 οι	 παρατηρήσεις	 είναι	 συνολικά	 n=11	 (5	 γωνίες	 και	 6	
αποστάσεις)	και	οι	άγνωστοι	είναι	m=5,	οι	οριζοντιογραφικές	συντεταγμένες	
των	κορυφών	Σ33,	Σ34	και	η	απόσταση	SΣ31,Σ32.		
	

Μετρημένες	
Οριζόντιες	
Γωνίες	

Σ34	Σ	31	Σ	33	 18.1338g	
Σ33	Σ31	Σ32	 29.3899g	
Σ31	Σ32	Σ33	 67.4982g	
Σ33	Σ32	Σ34	 4.4401g	
Σ32	Σ33	Σ31	 103.1449g	

Μέσος	Όρος	
Κεκλιμένων	
Αποστάσεων	

SΣ31	Σ32	 8.767	m	
SΣ31	Σ33	 7.650	m	
SΣ31	Σ34	 8.309	m	
SΣ32	Σ33	 3.896	m	
SΣ32	Σ34	 6.232	m	
SΣ33	Σ34	 2.347	m	

Πίνακας	3.1	Παρατηρήσεις	οριζοντιογραφικού	δικτύου	
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Σχήμα	3.1	Παρατηρήσεις	οριζοντιογραφικού	δικτύου	

	
Το	 οριζοντιογραφικό	 δίκτυο	 επιλύθηκε	 με	 τις	 ελάχιστες	 εξωτερικές	
δεσμεύσεις.	Στον	Πίνακα	3.2	παρουσιάζονται	οι	τελικές	συντεταγμένες	των	4	
κορυφών	 μετά	 τις	 επιλύσεις	 καθώς	 και	 τα	 αντίστοιχα	 τυπικά	 σφάλματα	
(Καραϊσκος	Γ.	2019).	
	

Κορυφή	 x(m)	 y(m)	 σx(mm)	 σy(mm)	
Σ31	 1000	 1000	 -	 -	
Σ32	 1008.761	 1000	 ±	3	 ±	3	
Σ33	 1006.852	 1003.408	 ±	4	 ±	3	
Σ34	 1006.100	 1005.640	 ±	4	 ±	3	

Πίνακας	3.2	Συντεταγμένες	και	τυπικά	σφάλματα	κορυφών	δικτύου	
	

Το	a	posteriori	τυπικό	σφάλμα	προέκυψε:	σ0=	±	1.70	
	
Υψομετρικά	 οι	 παρατηρήσεις	 είναι	 συνολικά	 n=6,	 ενώ	 οι	 άγνωστοι	 είναι	 τα	
υψόμετρα	των	τριών	κορυφών	m=3.		
	

δz3132	 -0.225	m	
δz3133	 -1.794	m	
δz3134	 -0.366	m	
δz3233	 -1.566	m	
δz3334	 1.423	m	
δz3234	 -0.140	m	

Πίνακας	3.3	Παρατηρήσεις	υψομετρικού	δικτύου	
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Σχήμα	3.2	Παρατηρήσεις	υψομετρικού	δικτύου	

	
Τα	αποτελέσματα	από	την	επίλυση	του	υψομετρικού	δικτύου	με	τις	ελάχιστες	
εξωτερικές	δεσμεύσεις	παρουσιάζονται	στον	Πίνακα	3.4	(Καραϊσκος	Γ.	2019).	
	

Κορυφή	 z(m)	 σz(mm)	
Σ31	 100	 -	
Σ32	 99.774	 ±	1	
Σ33	 98.208	 ±	1	
Σ34	 99.633	 ±	1	

Πίνακας	3.4	Επίλύσεις	υψομετρικού	δικτύου	
	

Το	a	posteriori	τυπικό	σφάλμα	προέκυψε:	σ0=	±	0.002	
		
Οι	 ακρίβειες	 των	 αποτελεσμάτων	 καλύπτουν	 τις	 ανάγκες	 των	 τελικών	
προϊόντων,	δηλαδή	αυτή	των	12.5mm.	
	

• Επίλυση	Οδεύσεων	
	
Όπως	αναφέρθηκε	στα	προηγούμενα,	ορίστηκαν	δυο	κλειστές	οδεύσεις	 (Σ31,	
Σ17,	 Σ18,	 Σ21,	 Σ22,	 Σ33	 και	 Σ18,	 Σ11,	 Σ12,	 Σ13,	 Σ14,	 Σ15,	 Σ16,	 Σ17).	 Από	 τις	 επιλύσεις	
τους	 προέκυψαν	 οι	 συντεταγμένες	 των	 κορυφών	 κάθε	 όδευσης	 και	 τα	
αντίστοιχα	σφάλματα	κλεισίματος	(Καραϊσκος	Γ.	2019).	
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Σχήμα	3.2	Κλειστή	όδευση	Ι	

	
Σχήμα	3.3	Κλειστή	όδευση	ΙΙ	
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Κορυφή	 x(m)	 y(m)	 z(m)	
Σ17	 1011.364	 995.101	 99.275	
Σ18	 1001.849	 992.375	 100.387	
Σ21	 1012.322	 1000.858	 99.112	
Σ22	 1012.201	 1005.019	 98.964	

Πίνακας	3.5	Συντεταγμένες	κορυφών	κλειστής	όδευσης	Ι	
	
Οριζοντιογραφικό	σφάλμα	κλεισίματος:	18mm	
	
Υψομετρικό	σφάλμα	κλεισίματος:	1mm	
	
Γωνιακό	σφάλμα	κλεισίματος:	195C	

	

Πίνακας	3.6	Συντεταγμένες	κορυφών	κλειστής	όδευσης	ΙΙ	
	
	
Οριζοντιογραφικό	σφάλμα	κλεισίματος:	16mm	
	
Υψομετρικό	σφάλμα	κλεισίματος:	1mm	
	
Γωνιακό	σφάλμα	κλεισίματος:	120CC	
	
	
Με	 τη	 χρήση	 του	 1ου	 θεμελιώδους	 υπολογίστηκαν	 οι	 συντεταγμένες	 των	
τυφλών	στάσεων	καθώς	και	των	ταχυμετρικών	σημείων.	
	

Στάση x(m) y(m) z(m) 
Σ23 1010.307 1009.154 99.357 
Σ24 1004.603 1009.009 99.255 
Πίνακας	3.7	Συντεταγμένες	τυφλών	στάσεων	

	
3.2	Φωτογραμμετρική	Επεξεργασία	
	
Τα	 βασικά	 στάδια	 επεξεργασίας	 των	 φωτογραφικών	 δεδομένων	 ήταν	 η	
επίλυση	 του	 εσωτερικού	 προσανατολισμού	 και	 ο	 προσδιορισμός	 των	
παραμέτρων	 του,	 ο	 προσανατολισμός	 κάθε	 εικόνας	 στο	 χώρο	 και	 τέλος	 η	
δημιουργία	 ενός	 τρισδιάστατου	 μοντέλου	 του	 ναού	 στη	 σωστή	 θέση	 και	 με	

Κορυφή	 x(m)	 y(m)	 z(m)	
Σ11	 996.320	 990.749	 100.846	
Σ12	 992.970	 1010.536	 101.541	
Σ13	 1001.954	 1012.903	 101.087	
Σ14	 1005.356	 1011.245	 100.897	
Σ15	 1012.137	 1012.619	 100.215	
Σ16	 1016.380	 996.873	 98.722	
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πραγματική	κλίμακα.	Το	μοντέλο	που	θα	προκύψει	από	τις	προαναφερθείσες	
διαδικασίες	θα	χρησιμεύσει	στη	συμπλήρωση	του	μοντέλου	που	θα	προκύψει	
από	τον	επίγειο	σαρωτή.	Ενώ	οι	προσανατολισμένες	εικόνες	θα	δώσουν	την	
υφή	στο	τελικό	μοντέλο	του	ναού	μέσω	παρεμβολής.	
Η	 φωτογραμμετρική	 επεξεργασία	 θα	 πραγματοποιηθεί	 στο	 περιβάλλον	 του	
Photoscan.	
	
3.2.1	Εσωτερικός	Προσανατολισμός		
	
Ο	 εσωτερικός	 προσανατολισμός	 αφορά	 στη	 γεωμετρία	 της	 φωτογραφικής	
μηχανής	 κατά	 τη	 στιγμή	 της	 λήψης	 και	 εκφράζεται	 συνήθως	 με	 5	
παραμέτρους:	
		
Σταθερά	της	φωτογραφικής	μηχανής	(c)	
	
Συντεταγμένες	πρωτεύοντος	σημείου	(xo,	yo)	
	
Ακτινική	διαστροφή	(k1,	k2)	
	
Οι	 5	 αυτές	 παράμετροι	 μπορούν	 να	 υπολογιστούν	 είτε	 με	 βαθμονόμηση	 της	
μηχανής	 σε	 ειδικά	 διαμορφωμένο	 εργαστήριο,	 είτε	 εάν	 εξασφαλιστεί	 στο	
πεδίο	 ικανός	 αριθμός	 φωτοσταθερών	 που	 θα	 προσφέρει	 περίσσιο	 βαθμό	
ελευθερίας	 στη	 διαδικασία	 της	 συνόρθωσης,	 ώστε	 να	 υπολογιστούν	 οι	
παράμετροι.	Η	 δεύτερη	 διαδικασία,	 η	 οποία	 καλείται	 και	 αυτοβαθμονόμηση,	
είναι	και	η	μέθοδος	που	χρησιμοποιήθηκε.		
Πιο	 συγκεκριμένα	 για	 την	 φωτογραμμετρική	 αποτύπωση	 του	 μνημείου	
χρησιμοποιήθηκαν	4	διαφορετικοί	φακοί,	ώστε	να	καλυφθούν	οι	ανάγκες	της	
φωτογράφισης.	Η	επεξεργασία	των	φωτογραφικών	δεδομένων	χωρίστηκε	σε	
3	επιμέρους	τμήματα	για	πιο	γρήγορη	και	ευέλικτη	διαδικασία	επεξεργασίας.	
Αυτά	είναι	το	εσωτερικό	 του	ναού,	η	αυλή	και	η	οροφή	 του	ναού	και	τέλος	η	
νότια	 όψη	 του	 ναού.	 Η	 αυτοβαθμονόμηση	 έγινε	 στο	 περιβάλλον	 του	
Photoscan.	Στο	πρόγραμμα	αυτό	ο	εσωτερικός	προσανατολισμός	εκφράστηκε	
με	13	παραμέτρους.		
Αναλυτικά	 προέκυψαν	 τα	 παρακάτω	 αποτελέσματα	 για	 τα	 στοιχεία	 του	
εσωτερικού	 προσανατολισμού	 σε	 κάθε	 μέρος	 του	 ναού	 με	 τον	 αντίστοιχο	
φακό:	
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Πίνακας	3.8	Παράμετροι	εσωτερικού	προσανατολισμού	(Καραϊσκος	Γ.	2019)	

	
Να	 σημειωθεί	 ότι	 για	 τις	 εστιακές	 αποστάσεις	 15mm,	 16mm	 και	 17mm	
χρησιμοποιήθηκε	ο	 ίδιος	φακός.	Η	διαφορά	όμως	αυτή	οφείλεται	στην	κατά	
λάθος	 διαφοροποίηση	 του	 zoom	 της	 φωτογραφικής	 μηχανής.	 Ωστόσο	 η	
διαφορά	αυτή	αντιμετωπίζεται	σαν	να	χρησιμοποιείται	διαφορετικός	φακός.	
	
Επίσης	έγινε	έλεγχος	των	παραμέτρων	του	εσωτερικού	προσανατολισμού	για	
τις	 διαφορετικές	 ομάδες	 επεξεργασίας	 που	 δημιουργήθηκαν.	 Πιο	
συγκεκριμένα	 παρατηρείται	 ότι	 οι	 εικονοσυντεταγμένες	 του	 πρωτεύοντας	
σημείου	 σε	 μερικές	 περιπτώσεις	 διαφέρει	 κάτω	 των	 5	 pixel	 και	 σε	 άλλες	 η	
διαφορά	τα	υπερβαίνει.	Σε	αυτήν	την	περίπτωση	η	διαφορά	αυτή	μπορεί	να	
οφείλεται	 στην	 διαφορετική	 χρήση	 του	 πλήθους	 των	 εικόνων	 που	
χρησιμοποιεί	 το	 λογισμικό	 του	 Photoscsan	 για	 να	 προσδιορίσει	 τις	
παραμέτρους	του	εσωτερικού	προσανατολισμού.		
Τέλος ελέγχθηκε η σχέση 𝝋𝜶𝜿ό𝝇 (𝒎𝒎) = 𝒇

𝟏𝟎𝟎𝟎
×𝟔. 4  και παρατηρήθηκε ότι 

ισχύει (Καραΐσκος	 Γ./Α.	 2019). Η σχέση αυτή µετατρέπει το αριθµητικό 
αποτέλεσµα της παραµέτρου της εστιακής απόστασης που δείνει το Photoscan σε 
µονάδες mm.   
	
	
3.2.2	Προσανατολισμός	Εικόνων	
	
Ο	 προσανατολισμός	 των	 εικόνων	 γίνεται	 εμμέσως	 σε	 δύο	 στάδια.	 Κατά	 το	
πρώτο	 στάδιο	 εντοπίζεται	 ένα	 αραιό	 νέφος	 ομόλογων	 σημείων	 μεταξύ	 των	
εικόνων	 (σχετικός	 προσανατολισμός),	 στη	 συνέχεια	 το	 νέφος	 αυτό	
γεωαναφέρεται	 μέσω	 φωτοσταθερών	 στο	 χώρο	 (απόλυτος	
προσανατολισμός).	
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Για	πιο	ευέλικτη	και	γρήγορη	επεξεργασία,	το	αντικείμενο	χωρίστηκε	σε	τρία	
μέρη	 το	 εσωτερικό,	 την	 αυλή	 και	 το	 εξωτερικό	 μέρος	 του	 ναού	 που	
συμπεριλαμβάνει	και	την	οροφή.		
	
	 Εσωτερικά	 Εξωτερικά	 Αυλή	
Πλήθος	Εικόνων	 471	 231	 269	

Πίνακας	3.9	Σύνολα	φωτογραφιών	
	
Αρχικά	πριν	 τον	προσανατολισμό	των	 εικόνων	 επιλέχθηκαν	χειροκίνητα	και	
επισημάνθηκαν	 κατάλληλα	 με	 μάσκες	 σε	 κάθε	 εικόνα	 ξένα	 αντικείμενα	 ή	
κακώς	φωτισμένες	περιοχές	των	εικόνων	ώστε	να	μην	συμπεριληφθούν	στις	
διαδικασίες	 που	 έπονται.	 Με	 αυτό	 τον	 τρόπο	 περιορίστηκε	 η	 περιττή	 ή	 και	
λάθος	πληροφορία.	
Στη	 συνέχεια	 ετνοπίστηκαν	 με	 αυτόματες	 διαδικασίες	 τα	 φωτοσταθερά	
σημεία	 σε	 κάθε	 εικόνα,	 τα	 οποία	 σε	 αυτή	 τη	 φάση	 θα	 χρησιμεύσουν	 σαν	
ομόλογα	 σημεία.	 Με	 την	 κατάλληλη	 εντολή,	 για	 κάθε	 σύνολο	 εικόνων	
εντοπίστηκαν	 αυτόματα	 ομόλογα	 σημεία	 μεταξύ	 γειτονικών	 εικόνων.	 Τα	
σημεία	αυτά	συνέθεσαν	ένα	αραιό	νέφος,	από	την	αλληλοτομία	των	ομόλογων		
ακτίνων,	 	 κάθε	σημείου,	προκύπτει	 και	η	σχετική	θέση	μεταξύ	 των	 εικόνων.	
Σαν	όριο	ακρίβειας	τέθηκε	το	1pixel	το	οποίο	και	καλύφθηκε.	
	

	
Εικόνα	3.1	Αραιό	νέφος	ομόλογων	σημείων	(εσωτερικά	του	Ναού)	
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Εικόνα	3.2	Σχετικά	προσανατολισμένο	μπλόκ	εικόνων	(εσωτερικά	του	Ναού)	

	
Αφού	 εισήχθησαν	 οι	 γεωδαιτικές	 συντεταγμένες	 των	 φωτοσταθερών,	 που	
προέκυψαν	 από	 τις	 γεωδαιτικές	 επιλύσεις,	 πραγματοποιήθηκε	 η	
βαθμονόμηση	 της	 μηχανής.	 Το	 στερεομοντέλο	 των	 ομόλογων	 σημείων	
γεωαναφέρθηκε	στο	αφθαίρετο	σύστημα	συντεταγμένων	αποκτώντας	σωστή	
θέση	και	κλίμακα	

	
Εικόνα	3.3	Αραιό	νέφος	ομόλογων	σημείων	και	προσανατολισμένο	μπλοκ	εικόνων	

(αυλή)	
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Εικόνα	3.4	Αραιό	νάφος	σηείων	και	σχετικά	προσανατολισμένο	μπλόκ	εικόνων	(νότια	

όψη	εξωτερικά	του	Ναού)	
		
Κατά	 τον	 έλεγχο	 των	 αποτελεσμάτων	 προέκυψαν	 σφάλματα	 που	
υπερέβαιναν	 τα	 όρια	 που	 είχαν	 τεθεί.	 Πιο	 αναλυτικά,	 έπειτα	 από	 τον	
προσανατολισμό	 των	 εικόνων	 δίνονται	 νέες	 συντεταγμένες	 για	 τα	
φωτοσταθερά	όπως	αυτές	προκύπτουν	από	τις	επεξεργασίες.	Η	διαφορά	των	
γεωδαιτικών	 συντεταγμένων	 των	 φωτοσταθερών	 και	 αυτών	 που	
προκύπτουν	 από	 την	 επίλυση	 του	 απόλυτου	 προσανατολισμού	 πρέπει	 να	
διαφέρουν	μεταξύ	τους	λιγότερο	από	το	όριο	των	12,5	mm.	Αν	καλυφθεί	το	
όριο	 αυτό	 τα	 προϊόντα	 που	 θα	 προκύψουν	 από	 τις	 προσανατολισμένες	
εικόνες	 (πυκνό	 νέφος	 σημείων,	 επιφάνεια)	 μπορούν	 να	 καλύψουν	 την	
επιθυμητή	ακρίβεια.	
Σε	 πολλές	 περιπτώσεις	 το	 παραπάνω	 δεν	 ίσχυε,	 κατά	 συνέπεια	 ελέγχθηκαν	
χειροκίνητα	 και	 σκοπεύθηκαν	 καλύτερα	 τα	 φωτοσταθερά	 σημεία.	
Παρατηρήθηκε	 ότι	 οι	 αυτόματες	 σκοπεύσεις	 στο	 περιβάλλον	 του	 Photoscan	
ήταν	 αρκετά	 κοντά	 στα	 κέντρα	 των	 στόχων	 των	 φωτοσταθερών,	 ενώ	 τα	
χονδροειδή	λάθη	ήταν	ελάχιστα.		
Αφού	έγιναν	καλύτερες	σκοπεύσεις,	τα	αποτελέσματα	είχαν	βελτιωθεί	αρκετά	
και	 ελάχιστα	 ήταν	 τα	 σημεία	 που	 υπερέβαιναν	 την	 ακρίβεια	 που	 τέθηκε	
αρχικά.	 Στα	 σημεία	 αυτά	 δόθηκαν	 γεωδαιτικές	 συντεταγμένες	 που	
προέκυψαν	 από	 διαφορετική	 στάση	 σκόπευσης.	 Αποδόθηκαν	 οι	
συντεταγμένες	 αυτές	 που	 έδιναν	 καλύτερα	 αποτελέσματα.	 Τέλος	 για	
ελάχιστες	 περιπτώσεις	 ορισμένα	 φωτοσταθερά	 δεν	 έλαβαν	 μέρος	 στην	
διαδικασία	 καθώς	 πιθανόν	 περιείχαν	 σφάλματα	 λόγω	 των	 γεωδαιτικών	
μετρήσεων	που	δεν	μπορούσαν	να	διορθωθούν.	
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Να	 σημειωθεί	 ότι	 οι	 φωτογραφίες	 της	 οροφής	 (190	 εικόνες),	
προσανατολίστηκαν	μόνο	σχετικά,	καθώς	αφού	έγιναν	διάφορες	δοκιμές	για	
τον	προσανατολισμό	των	εικόνων	της	οροφής	μαζί	με	αυτές	της	αυλής	ή	της	
όψης	 του	 ναού	 η	 ακρίβεια	 των	 αποτελεσμάτων	 επηρεαζόταν	 αρνητικά.	
Ωστόσο	 έγινε	 πυκνή	 συνταύτηση	 σημείων	 και	 δημιουργήθηκε	 ενα	 πυκνό	
νέφος	σημείων	που	περιγράφει	την	επιφάνεια	της	οροφής.	Το	στερεομοντέλο	
αυτό	 θα	 μπορούσε	 να	 βοηθήσει	 στη	 συμπλήρωση	 του	 μοντέλου	 που	 θα	
προκύψει	 από	 τον	 επίγειο	 σαρωτή.	 Αυτό	 θα	 γινόταν	 είτε	 με	 χειροκίνητο	
προσανατολισμό	 της	 συγκεκριμένης	 περιοχής	 του	 στερεομοντέλου,	 είτε	 θα	
χρησιμοποιηθεί	μία	από	τις	δοκιμές	του	συνόλου	της	οροφής	μαζί	με	την	αυλή	
και	 στη	 συνέχεια	 η	 περιοχή	 ενδιαφέροντος	 θα	 προσανατολιστεί	 αυτόματα	
ώστε	να	προσαρμοστεί	στο	μοντέλο	του	επίγειου	σαρωτή.		
Έτσι		τα	τελικά	σύνολα	εικόνων	για	τα	οποία		έγινε	γεωαναφορά	του	πυκνού	
νέφους	σημείων	είναι	τα	εξής:	
	
	 Εσωτερικά	 Εξωτερικά	 Αυλή	
Πλήθος	Εικόνων	 471	 41	 269	

Πίνακας	3.10	Σύνολο	φωτογραφιών	
	
	Τα	 αποτελέσματα	 που	 προκύπτουν	 μετά	 τη	 γεωαναφορά	 του	
στερεομοντέλου	στο	χώρο	για	κάθε	σύνολο	εικόνων	φένεται	στο	πίνακα	3.11.	
	
Σύνολο	εικόνων	 Στόχοι	 Μέγιστη	διαφορά	 Συνολικό	

σφάλμα	
Εξωτερικά	 8	 7	mm	 4.8	mm	
Αυλή	 18	 12	mm	 7.3	mm	

Εσωτερικό	 36	 11	mm	 5.8	mm	
Πίνακας	3.11	Αποτελέσματα	απόλυτου	προσανατολισμού	

	
Τέλος	 πραγματοποιήθηκε	 πυκνή	 συνταύτηση	 σημείων,	 κατά	 τη	 διαδικασία	
αυτή	 γίνεται	 συνταύτηση	 των	 εικόνων	 ώστε	 να	 προκύψουν	 ομολογίες	 για	
όλες	τις	εικονοψηφίδες	των	εικόνων	και	όχι	μόνο	για	διακριτά	σημεία	(	αραιό	
νεφος).	 Το	αποτέλεσμα	 της	πυκνής	συνταύτησης	σημείων	σε	 αυτή	 τη	φάση	
της	διαδικασίας	είναι	ένα	πυκνό	νέφος	σημείων	στη	σωστή	θέση	και	με	σωστή	
κλίμακα.	Στο	περιβάλλον	του	Photoscan	υπάρχει	η	δυνατότητα	ρύθμισης	της	
πυκνότητας	 συνταύτησης.	 Για	 την	 αποφυγή	 μεγάλου	 θορύβου	 προτιμήθηκε	
να	 μην	βρεθούν	 ομολογίες	 για	 κάθε	 εικονοψηφίδα	 καθε	 εικόνας,	 παρά	μόνο	
για	ένα	μεγάλο	ποσοστό	αυτών.	
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Εικόνα	3.5	Πυκνό	νέφος	σημείων	(νότια	όψη	του		Ναού)	

	

	
Εικόνα	3.6	Πυκνό	νέφος	σημείων	(Εσωτερικά	του	Ναού)	
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Εικόνα	3.7	Πυκνό	νέφος	σημείων	(αυλή)	

	
	
3.2.3	Δημιουργία	Μοντέλου	
	
Το	μοντέλο	που	προκύπτει	από	τις	φωτογραμμετρικές	διαδικασίες	 είναι	μια	
τρισδιάστατη	επιφάνεια	της	πραγματικότητας,	έχει	σωστή	θέση,	μέγεθος	(ως	
προς	το	αυθαίρετο	γεωδατικό	σύστημα)	καθώς	επίσης	και	χρώμα.	Αρχικά	το	
πυκνό	 νέφος	 σημείων	 μέσω	 ελεγχόμενα	 αυτοματοποιημένων	 διαδικασιών	
απαλλάχθηκε	 από	 λάθος	 σημεία	 και	 περιττή	 πληροφορία,	 και	 τα	 σημεία	
προσαρμόστηκαν	κατάλληλα	ώστε	να	ανταποκρίνονται	στη	πραγματικότητα.	
Λόγω	του	έντονου	αναγλύφου	του	μνημείου,	 ιδιαίτερα	στο	εσωτερικό	του,	η	
διαδικασία	αυτή	ήταν	απολύτως	αναγκαία	και	κρίσιμη	ώστε	να	προκύψει	ένα	
σωστό	μοντέλο.	Σε	διάφορες	περιοχές	του	μνημείου	που	είτε	η	φωτογράφιση	
δεν	 ήταν	 αρκετά	 πυκνή	 είτε	 η	 γεωμετρία	 του	 μνημείου	 ήταν	 πολύπλοκη	 το	
πυκνό	 νέφος	 σημείων	 δεν	 περιέγραψε	 κατάλληλα	 το	 μνημείο.	 Στις	
περιπτώσεις	 αυτές	 οι	 συγκεκριμένες	 περιοχές	 επιλέχθηκε	 να	 μη	
συμπεριληφθούν	στο	τελικό	μοντέλο.	
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Εικόνα	3.8	Λάθος	επιφάνεια	(λάθος	πληροφορία)	

	
	Επίσης	για	περιοχές	που	δεν	υπήρχε	εξαρχής	πληροφορία	εμφανίζονται	κενά	
στο	 μοντέλο.	 Όποιες	 από	 τις	 περιοχές	 αυτές	 δεν	 έχουν	 επικάλυψη	 από	 τα	
δεδομένα	 του	 επίγειου	 σαρωτή	 ή	 τις	 μετρήεις	 με	 τον	 ολοκληρωμένο	
γεωδατικό	σταθμό,	θα	παραμείνουν	κενές,	διαφορετικά	θα	συμπληρωθούν.	
	

	
Εικόνα	3.9	Λάθος	επιφάνεια	(έλλειψη	πληροφορίας)	
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Το	τρισδιάστατο	μοντέλου	του	ναού	που	προέκυψε	από	το	αντίστοιχο	πυκνό	
νέφος	 υπέστη	 επεξεργασία	 και	 βελτιώθηκε	 με	 ελεγχόμενα	 αυτόματες	
διαδικασίες	στο	περιβάλλον	του	Geomagic.	Παρά	τις	αυτόματες	επεξεργασίες	
ήταν	 απαραίτητες	 και	 χειροκίνητες	 βελτιώσεις	 του	 μοντέλου.	 Επιλέχθηκε	
ωστόσο	 να	 μη	 γίνουν	 για	 όλο	 το	 μοντέλο	 αλλά	 μόνο	 για	 περιοχές	 που	 θα	
χρειαστεί	 να	 συμπληρώσουν	 το	 μοντέλο	 που	 θα	 προκύψει	 από	 τον	 επίγειο	
σαρωτή.	
	
3.3	Επεξεργασία	Σαρώσεων	
	
Τα	δεδομένα	που	προέκυψαν	από	τις	σαρώσεις	περιελάμβαναν	εκατομμύρια	
σημεία	με	συνέπεια	να	καταλαμβάνουν	πολύ	χώρο	στο	δίσκο.	Οι	επεξεργασίες	
των	 σαρώσεων	 πραγματοποιήθηκαν	 στο	 περιβάλλον	 του	 Faro	 Scene.	 ‘Ενα	
χαρακτηριστικό	του	προγράμματος	αυτού	είναι	να	δημιουργεί	νέα	αρχεία	σε	
κάθε	 στάδιο	 της	 διαδικασίας	 έτσι	 ώστε	 να	 μπορεί	 κανείς	 να	 ανατρέξει	 ανά	
πάσα	 στιγμή	 στο	 στάδιο	 επεξεργασίας	 που	 επιθυμεί.	 Η	 χρήσιμη	 αυτή	
λειτουργία	 έχει	 την	 τάση	 να	 δημιουργεί	 αρχεία	 με	 πολύ	 μεγάλο	 μέγεθος.	
Επομένως,	 σε	 πρώτη	 φάση	 τα	 αρχεία	 οργανώθηκαν	 κατάλληλα	 ώστε	 να	
επιτευχθεί	 η	 βέλτιστη	 προσπέλαση	 των	 αρχείων	 	 που	 θα	 καταλάμβανε	 το	
μικρότερο	δυνατό	χώρο.	Παράλληλα	με	τις	επεξεργασίες	αυτές,	γινόταν	συχνά	
καθαρισμός	παλαιότερων	φάσεων	επεξεργασίας	όταν	κρινόταν	ότι	δεν	είναι	
πλέον	απαραίτητα.		
Οι	 σαρώσεις	 επιλέχθηκε	 να	 χωριστούν	 σε	 τρία	 μπλοκ,	 ένα	 που	 περιέχει	 τις	
σαρώσεις	του	εσωτερικού,	 ένα	που	περιέχει	τις	σαρώσεις	της	αυλής	και	 ένα	
τρίτο	 με	 τις	 σαρώσεις	 εξωτερικά	 του	 ναού.	 Κάθε	 σαρωμένο	 νέφος	 σημείων	
καθαρίστηκε	 με	 αυτόματες	 διαδικασίες	 στο	 περιβάλλον	 του	 Faro	 Scene.	 Ο	
καθαρισμός	 αφορούσε	 σε	 πολύ	 απομακρυσμένα	 σημεία,	 σημεία	 που	
περιγράφουν	ακμές	και	συστηματικό	θόρυβο.	
	
3.3.1	Συνένωση	και	Γεωαναφορά	Νεφών	
	
Αρχικά,	 ανιχνεύθηκαν	 τα	 προσημασμένα	 σημεία	 στα	 οποία	 και		
καταχωρήθηκαν	 οι	 αντίστοιχες	 γεωδαιτικές	 συντεταγμένες.	 Κάθε	 νέφος	
σημείων	προσανατολίστηκε	 γεωδαιτικά	στο	 χώρο,	 αφού	κατά	 τις	 μετρήσεις	
είχε	ορατότητα	σε	3	ή	περισσότερους	στόχους.		
Στη	συνέχεια	τα	διαφορετικά	νέφη	κάθε	μπλοκ	ενώθηκαν	μεταξύ	τους	μέσω	
του	αλγορίθμου	ICP	(Iterative	Closet	Point).	Για	να	μπορεί	να	λειτουργήσει	ο	
συγκεκριμένος	αλγόριθμος	τα	νέφη	πρέπει	να	έχουν	μια	 ικανή	επικάλυψη.	Ο	
αλγόριθμος	 αυτός	 απαιτεί	 από	 τον	 χρήστη	 να	 επιλέξει	 χειροκίνητα	
τουλάχιστον	τρία	αντίστοιχα	σημεία	στα	δύο	νέφη	σημείων,	ώστε	να	δοθούν	
κάποιες	 αρχικές	 τιμές	 για	 την	 συνένωση.	 Ο	 αλγόριθμος	 ICP	 ελέγχει	
επαναληπτικά	 τις	 αποστάσεις	 μεταξύ	 όλων	 των	 σημείων	 του	 νέφους	 και	
εκτιμά	τον	μετασχηματισμό	για	να	προσανατολίσει	τα	διαδοχικά	νέφη,	ώστε	
το	αποτέλεσμα	να	 έχει	 το	 ελάχιστο	σφάλμα.	Στο	σύστημα	που	αναφέρονται	
τα	 συνενωμένα	 πλέον	 νέφη	 σημείων	 είναι	 αυθαίρετο	 και	 απαιτούνται	 τρεις	
τουλάχιστον	 μετρημένοι	 στόχοι	 για	 να	 γίνει	 η	 γεωαναφορά	 του	 ενιαίου	
νέφους.	Κατά	την	συνένωση,	όλα	τα	νέφη	σημείων	μετασχηματίζονται	σε	ένα	
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ενιαίο	 σύστημα	 αναφοράς,	 που	 στην	 προκειμένη	 περίπτωση	 είναι	 το	
υλοποιημένο	 σύστημα	 αναφοράς	 των	 μετρημένων	 στόχων.	 Έπειτα	
εφαρμόζεται	 μια	 αυτοματοποιημένη	 διαδικασία	 με	 βάση	 τον	αλγόριθμο	 ICP,	
που	εισάγει	επιπλέον	δεσμεύσεις	μεταξύ	των	επικαλυπτόμενων	σαρώσεων	(B.	
Paul,	N.D.	Mckay,	1992).		
Τα	 τρία	 τουλάχιστον	 σημεία	 που	 κατά	 τον	 αλγόριθμο	 σκοπεύονται	
χειροκίνητα	 από	 το	 χρήστη	 	 επιλέχθηκε	 να	 είναι	 τα	 προσημασμένα	 για	
προφαναίς	λόγους.	
Στον	παρακάτω	πίνακα	παρουσιάζονται	τα	σφάλματα	που	προέκυψαν	από	τη	
γεωαναφορά	των	νεφών.	
	

Εσωτερικά	του	Ναού	
Μέγιστο	σφάλμα	στην	απόσταση	 ±8.6	mm	
Μέσω	σφάλμα	στην	απόσταση	 ±7.3	mm	

Μέγιστο	οριζοντιογραφικό	σφάλμα	 ±8.5	mm	
Μέσω	οριζοντιογραφικό	σφάλμα	 ±7.3	mm	
Μέγιστο	υψομετρικό	σφάλμα	 ±1.2	mm	
Μέσω	υψομετρικό	σφάλμα	 ±0.5	mm	

 
Αυλή	

Μέγιστο	σφάλμα	στην	απόσταση	 ±9.8	mm	
Μέσω	σφάλμα	στην	απόσταση	 ±6.7	mm	

Μέγιστο	οριζοντιογραφικό	σφάλμα	 ±9.5	mm	
Μέσω	οριζοντιογραφικό	σφάλμα	 ±6.3	mm	
Μέγιστο	υψομετρικό	σφάλμα	 ±2.5	mm	
Μέσω	υψομετρικό	σφάλμα	 ±1.6	mm	

Εξωτερικά	του	Ναού	
Μέγιστο	σφάλμα	στην	απόσταση	 ±14.2	mm	
Μέσω	σφάλμα	στην	απόσταση	 ±9.4	mm	

Μέγιστο	οριζοντιογραφικό	σφάλμα	 ±14.2	mm	
Μέσω	οριζοντιογραφικό	σφάλμα	 ±8.9	mm	
Μέγιστο	υψομετρικό	σφάλμα	 ±3.7	mm	
Μέσω	υψομετρικό	σφάλμα	 ±2.1	mm	

Πίνακας	3.12	Σφάλματα	γεωαναφοράς	νεφών	
	

Από	 τα	 παραπάνω	 στοιχεία	 παρατηρείται	 ότι	 τα	 μέσα	 σφάλματα	 που	
προέκυψαν	 από	 τη	 γεωαναφορά	 των	 νεφών	 δεν	 υπερβαίνουν	 την	 ακρίβεια	
των	12.5mm	που	απαιτείται.	
	
3.3.2	Δημιουργία	Επιφάνειας	
	
Από	τη	γεωαναφορά	και	τη	συνένωση	των	σαρώσεων	προέκυψαν	τρία	νέφη	
σημείων	 που	 περιγράφουν	 τη	 γεωμετρία	 του	 ναού.	 Τα	 σημεία	 αυτά	 πριν	
μετατραπούν	σε	επιφάνεια	θα	πρέπει	να	υποστούν	περαιτέρω	επεξεργασίες.	
Πρέπει	 να	 καθαριστούν	 τα	 λάθος	 σημεία,	 να	 διαγραφούν	 περιττά	 και	 τα	
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εναπομείναντα	 να	 προσαρμοστούν	 με	 μικρές	 μετατοπίσεις	 ώστε	 να	
περιγράψουν	με	πιο	σωστή	γεωμετρία	το	μνημείο.	
Το	 περιβάλλον	 του	 Geomagic	 Studio	 παρέχει	 όλα	 τα	 εργαλεία	 για	 τις	
παραπάνω	διαδικασίες.	
Σε	πρώτη	φάση,	χειροκίνητα,	επιλέχθηκαν	σημεία	που	δεν	αποτελούσαν	μέρος	
του	μνημείου	όπως	ξένα	αντικείμενα	ή	μετρητικά	όργανα,	ανθρώπινες	μορφές	
και	γειτονικά	κτήρια.	
Το πρώτο εργαλείο που χρησιµοποιήθηκε ήταν το Outliers. Με αυτό το 
εργαλείο επιλέχθηκαν χονδροειδή σφάλµατα και σηµεία του νέφους που 
«πετούσαν» και στην συνέχεια διαγράφηκαν (Καραϊσκος	Γ.	2019). 
 

	
Εικόνα	3.10 Εντοπισμός	χονδροειδών	σφαλμάτων	στο	νέφος.	

	
Στην συνέχεια εφαρµόστηκε το εργαλείο Reduce Noise, µείωσης 

θορύβου που προσφέρει αρκετές δυνατότητες χωρίς να χάνονται οι 
λεπτοµέρειες του αντικειµένου. Υπάρχουν τρεις διαφορετικοί αλγόριθµοι 
µείωσης θορύβου, όπου ο καθένας χρησιµοποιείται για διαφορετικού 
τύπου αντικείµενο. Στην προκειµένη περίπτωση που η επιφάνειες του 
Ναού δεν προσοµοιάζουν ακριβώς κάποιες µαθηµατικές επιφάνειες 
εφαρµόστηκε ο αλγόριθµος free-form shapes. Ο αλγόριθµος αυτός 
µειώνει τον θόρυβο ανάλογα µε την καµπυλότητα της επιφάνειας. Με τη 
συγκεκριµένη επιλογή θα µειωθεί το ελάχιστο ποσό του θορύβου στο 
µοντέλο (Leonardo,	2018). 
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Εικόνα	3.11	Μείωση	θορύβου	στο	νέφος	σημείων	

	
Για	τον	έλεγχο	του	ποσοστού	μείωσης	του	θορύβου,	το	λογισμικό	προσφέρει	
τρεις	 παραμέτρους,	 το	 smoothness	 level	 (καθορίζει	 το	 βαθμό	 μείωσης	 του	
θορύβου),	 τον	 αριθμό	 των	 επαναλήψεων	 του	 αλγορίθμου	 και	 το	 deviation	
limit.	 Οι	 παραπάνω	 παράμετροι	 ορίστηκαν	 με	 το	 σκεπτικό	 να	 μην	 υπάρξει	
απώλεια	στην	λεπτομέρεια	σάρωσης,	τα	αποτελέσματα	να	είναι	αποδεκτά	και	
το	τελικό	οπτικό	αποτέλεσμα	να	είναι	ικανοποιητικό.	Μετά	την	εφαρμογή	του	
αλγορίθμου	ελέγχεται	η	τιμή	της	κρίσιμης	γωνίας,	η	τιμή	της	οποίας	είναι	ένας	
δείκτης	 της	 ποιότητας	 της	 επιφάνειας	 που	 θα	 δημιουργηθεί	 στη	 συνέχεια.	
Τιμή	 μεγαλύτερη	 του	 10	 δείχνει	 ότι	 απαιτείται	 περαιτέρω	 μείωση	 θορύβου	
(Γαβριήλ,	2015).		
Τέλος	 με	 την	 εντολή	 (uniform)	 πραγματοποιείται	 μια	 μείωση	 στα	
εναπομένοντα	 σημεία.	 Η	 μείωση	 αυτή	 έχει	 σκοπό	 να	 διαγράψει	 σημεία	 που	
δεν	είναι	απαραίτητα	για	την	περιγραφή	της	επιφάνειας	ή	σημεία	σε	περιοχές	
που	το	νέφος	είναι	πολύ	πυκνό.	Κατά	την	εντολή	αυτή	ορίζεται	μία	απόσταση	
ως	 όριο	 ανοχής	 μεταξύ	 γειτονικών	 σημείων	 κάτω	 από	 το	 οποίο	 τα	 σημεία	
διαγράφονται.	 Σε	 περιοχές	 με	 έντονο	 ανάγλυφο	 υπάρχει	 μικρότερη	 ανοχή	
ώστε	να	μη	χαθεί	χρήσιμη	πληροφορία.	Σκοπός	είναι	η	μείωση	του	όγκου	των	
αρχείων	για	γρηγορότερη	επεξεργασία	και	μικρότερο	μέγεθος	αρχείων	χωρίς	
παράλληλα	να	χαθεί	αναγκαία	λεπτομέρεια.	
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Εικόνα	3.12	Μείωση	περιττών	σημείων	στα	νέφη	

	
Χρησιμοποιείται	 η	 πρώτη	 εντολή	 (absolute	 distance)	 για	 ακριβέστερα	
αποτελέσματα,	 στην	 οποία	 καθορίζεται	 η	 απόσταση	 των	 σημείων	 στις	
επίπεδες	επιφάνειες.	Η	τιμή	στην	εντολή	αυτή	θα	πρέπει	να	είναι	τέτοια	ώστε	
να	 υπάρχει	 μια	 ικανοποιητική	 μείωση	 των	 σημείων	 χωρίς	 να	 χάνεται	 η	
απαραίτητη	πληροφορία	του	ανάγλυφου.	Έπειτα	επιλέγεται	η	προτεραιότητα	
που	θα	δοθεί	στα	καμπύλα	τμήματα	(curvature	priority).	Στην	κλίμακα	που	
εμφανίζεται,	 η	 μέγιστη	 τιμή	 υποδηλώνει	 ότι	 η	 απόσταση	 των	 σημείων	 στις	
καμπύλες	 επιφάνειες	 θα	 είναι	 περίπου	 υποδεκαπλάσια	 από	 την	 απόσταση	
που	ορίστηκε	στις	επίπεδες	(Leonardo,	2018).		
	
Τα	νέφη	που	προέκυψαν	από	τις	παραπάνω	επεξεργασίες	αποτελούν	και	τα	
τελικά	 σημεία	 από	 τα	 οποία	 θα	 παραχθεί	 η	 επιφάνεια	 του	 ναού.	 Στο	
περιβάλλον	 του	 Geomagic	 Studio	 με	 αυτοματοποιημένες	 διαδικασίες	 έγινε	 η	
μετατροπή	 των	 νεφών	 σημείων	 σε	 επιφάνεια.	 Η	 επιφάνεια	 που	 προέκυψε	
αποτελούνταν	 από	 τρίγωνα	 που	 περιέγραφαν	 μια	 επιφάνεια.	 Από	 τη	
δημιουργία	 της	 επιφάνειας	 μπορεί	 να	 γίνει	 ο	 πρώτος	 έλεγχος	 για	 τη	
πληρότητα	 της	 πληροφορίας	 και	 τη	 δυνατότητα	 βελτιώσης	 ή	 μη	 του	
αποτελέσματος.	 Σε	 περίπτωση	 που	 η	 επιφάνεια	 είναι	 ελλειπής	 σε	 επίπεδο	
πληροφορίας	οι	επεξεργασίες	καθαρισμού	σημείων	πρέπει	να	επαναληφθούν	
με	 ελαστικότερες	 παραμέτρους.	 Αρχικά	 ελέγχθηκαν	 οι	 περιοχές	 με	 ελλειπή	
πληροφορία	 και	 συγκρίθηκαν	 με	 το	 μοντέλο	 που	 προέκυψε	 από	 τις	
φωτογραμμετρικές	επεξεργασίες.	Στις	περισσότερες	περιπτώσεις	το	μοντέλο	
από	 τις	 φωτογραφίες	 κάλυπτε	 την	 πληροφορία	 που	 δεν	 είχε	 καταγράψει	 ο	
σαρωτής.	 Στη	 συνέχεια	 ελέγχθηκε	 λεπτομερώς	 η	 επιφάνεια	 για	 χονδροειδή	
σφάλματα,	 λάθος	 τρίγωνα,	 διπλές	 επιφάνειες	 μικρές	 τρύπες	 και	περιοχές	με		
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ανάγλυφο	 που	 δεν	 ανταποκρίνεται	 στην	 πραγματικότητα.	 Κρίθηκε	 ότι	 τα	
σφάλματα	 που	 εντοπίστηκαν	 μπορούσαν	 να	 αντιπετωπιστούν	 με	
χειροκίνητες	και	αυτόματες	διαδικασίες	επομένως	η	επιφάνεια	που	προέκυψε	
είναι	αυτή	που	θα	οδηγήσει	στο	τελικό	μοντέλο.		
Η	 πρώτη	 διάρθωση	 της	 επιφάνεια	 έγινε	 με	 χειροκίνητες	 διαδικασίες.	Με	 τα	
απαραίτητα	 εργαλεία	 που	 προσφέρει	 το	 περιβάλλον	 του	 Geomagic	 Studio	
αρχικά,	 ‘’σαρώθηκε’’	 όλη	 η	 επιφάνεια	 με	 την	 εξής	 διαδικασία.	 Επιλέγχθηκαν	
και	διαγράφθηκαν	τρίγωνα	που	πετούσαν	ή	διπλές	επιφάνειες	καθώς	επίσης	
και	 εναπομείναντα	 εξωγενή	 αντικείμενα	 που	 δεν	 αποτελούσαν	 μέρος	 του	
μνημείου.	 Παράλληλα	 με	 την	 κατάλληλη	 εντολή	 συμπληρώνονταν	 τρύπες	
στην	 επιφάνεια	 του	 μοντέλου	 όπου	 κρινόταν	 ότι	 το	 αποτέλεσμα	 που	
πρόσεφεραν	οι	αυτόματες	διαδικασίες	ανταποκρινόταν	στη	πραγματικότητα.	
Περιοχές	όπου	η	επιφάνεια	ήταν	λάθος	διαγράφθηκαν.	
	

	
Εικόνα	3.13	Επιφάνεια	του	μοντέλου	μετά	την	πρώτη	φάση	επεξεργασίας	

	
Στη	συνέχεια	εντοπίστηκαν	οι	ελλειπείς	περιοχές	της	επιφάνειας	στο	μοντέλο	
που	 προέκυψε	 από	 τις	 φωτογραμμετρικές	 επεξεργασίες.	 Οι	 περιοχές	 αυτές	
περιγράφονταν	με	πυκνά	νέφη	σημείων,	τα	νέφη	αυτά	καθαρίστηκαν	με	τον	
αντίστοιχο	τρόπο	στο	περιβάλλον	του	Geomagic	Studio	και	μετατράπηκαν	σε	
τριγωνοποιημένη	 επιφάνεια.	 Η	 επιφάνεια	 αυτή	 ενώθηκε	 με	 το	 μοντέλο	 του	
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σαρωτή	και	κατ’αυτό	το	τρόπο	συπληρώθηκαν	οι	ελλείψεις	πληροφορίας.	Να	
σημειωθεί	 ότι	 τα	 δύο	 μοντέλα	 ήταν	 προσανατολισμένα	 ως	 προς	 το	 ίδιο	
γεωδαιτικό	 σύστημα.	 Παρ’ολα	 αυτά	 για	 κάθε	 περιοχή	 που	 συπλήρωνε	 το	
μοντέλο	 του	 σαρωτή	 ελεγχόταν	 η	 θέση	 του	 στο	 χώρο	 και	 όπου	 ήταν	
απαραίτητο	 πραγματοποιούνταν	 αυτόματες	 μικρομετακινήσεις	 για	 την	
κατάλληλη	προσαρμογή	του.	
	

	
Εικόνα	3.14	Συνδιασμός	σαρωμένου	μοντέλου	και	μοντέλου	από	φωτογραμμετρικές	

επεξεργασίες	
	
Παρά	τις	χρονοβόρες	διαδικασίες	που	απαιτήθηκαν	για	να	προκύψει	το	τελικό	
μοντέλο	 του	 ναού,	 υπήρξαν	 περιοχές	 που	 δε	 φωτογραφήθηκαν,	 δε	
σαρώθηκαν	 ή	 μετρήθηκαν	 γεωδαιτικά.	 Οι	 περιοχές	 αυτές	 προτιμήθηκε	 να	
παραμείνουν	 κενές	 και	 δεν	 επιχειρήθηκε	 η	 παραγωγή	 κάποιας	φανταστικής	
επιφάνειας.	
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Εικόνα	3.15	Τρισδιάστατο	μοντέλο	επιφανείας	(εξωτερικά	του	ναού)	

	

	
Εικόνα	3.16	Τρισδιάστατο	μοντέλο	επιφανείας	(αυλή)	
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Εικόνα	3.17	Τρισδιάστατο	μοντέλο	επιφανείας	(οροφή)	

	

	
Εικόνα	3.18		Τρισδιάστατο	μοντέλο	επιφανείας	(εσωτερικά	του	ναού)	
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ	4	
	
4	Παραγωγή	Τελικών	Τεκμηριωτικών	Προϊόντων	
	
Οι	κατακόρυφες	όψεις	και	τομές	αποτελούν	συνήθως	τα	τελικά	δισδιάστατα	
προϊόντα	από	 τη	 διαδικασία	 γεωμετρικής	 τεκμηρίωσης	 ενός	 μνημείου.	 Είναι	
τα	σχέδια	εκείνα	που	συμβουλεύονται	παράλληλα	οι	διαφορετικές	ειδικότητες	
που	 ασχολούνται	 με	 τη	 μελέτη	 και	 την	φροντίδα	 ενός	 μνημείου.	 Αποτελούν	
δηλαδή	 ένα	 συνδετικό	 κρίκο	 μεταξύ	 διαφόρων	 ειδικοτήτων	 (αρχαιολόγων,	
αρχιτεκτόνων,	 πολιτικών	 ή	 χημικών	 μηχανικών	 κ.ά.)	 και	 αποσκοπούν	 στην	
μετάδοση	της	μετρητικής	πληροφορίας	που	χρειάζεται	ο	καθένας	ξεχωριστά	
ώστε	να	ολοκληρώσει	τη	μελέτη	του.		
Είναι	επομένως	πολύ	σημαντικό	τα	τελικά	σχέδια	τομών	να	γίνονται	εύκολα	
αντιληπτά	 χωρίς	 να	 συγχίζουν	 παράλληλα	 τον	 μελετητή,	 να	 περιέχουν	 την	
απαραίτητη	 και	 αναγκαία	 πληροφορία	 και	 τέλος	 να	 ανταποκρίνονται	 στην	
πραγματικότητα	και	να	στερούνται	λαθών.	
	
4.1	Προσδιορισμός	Όψεων	και	Τομών	
Όπως	 αναφέρθηκε	 και	 στο	 Κεφάλαιο	 2.2	 μετρήθηκαν	 με	 ολοκληρωμένο	
γεωδαιτικό	σταθμό	τρείς	κατακόρυφες	κατά	μήκος	(Κ1-Κ1’,	Κ2-Κ2’,	Κ3-Κ3’),	
μια	 εγκάρσια	 (Τ1-Τ1’)	 και	 μια	 οριζόντια	 τομή.	 Ωστόσο	 οι	 τομές	 που	 θα	
χρησιμοποιηθούν	 στα	 τελικά	 σχέδια	 θα	 προκύψουν	 από	 το	 τρισδιάστατο	
μοντέλο,	 ενώ	 οι	 μετρημένες	 στο	 πεδίο	 θα	 βοηθήσουν	 στον	 έλεγχο	 και	 στην	
αποδοχή	ή	μη	αυτών.	 	Οι	μετρημένες	στο	πεδίο	τομές	περιορίστηκαν	στις	5,	
αυτό	έγινε	επειδή	από	τη	χρήση	του	επίγειου	σαρωτή	laser	και	του	μοντέλου	
που	 θα	 προκύψει	 από	 την	 επεξεργασία	 των	 μετρήσεών	 του,	 υπάρχει	 η	
δυνατότητα	 υλοποίησης	 τομών	 με	 πολύ	 μεγαλύτερη	 λεπτομέρεια	 από	 τις	
μετρήσεις	 με	 ολοκληρωμένο	 γεωδαιτικό	 σταθμό.	 Έτσι	 οι	 μετρημένες	 τομές	
επιβεβαιώνουν	τη	σωστή	γεωμετρία	του	τρισδιάστατου	μοντέλου	και	έπειτα	
θα	υλοποιηθούν	οι	τομές	από	το	δεύτερο.	
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Σχέδιο	4.1	Μετρημένη	οριζόντια	τομή	

	
Παρατηρώντας	 τη	 μορφή	 του	 μνημείου	 και	 τις	 πιθανές	 περιοχές	
ενδιαφέροντος	 για	 τη	 μελέτη	 του,	 αποφασίστηκε	 ότι	 απαιτούνται	 οκτώ	
κατακόρυφες	 τομές	 και	 μια	 οριζόντια	 τομή	 για	 την	 απόδοσή	 του	 στον	
δισδιάστατο	 χώρο	 (Σχεδιο	 4.2	 και	 4.3),	 δηλαδή	 συνολικά	 9	 τομές	 Πιο	
συγκεκριμένα	 οι	 τρεις	 κατακόρυφες	 κατά	 μήκος,	 η	 μια	 εγκάρσια	 	 και	 η	
οριζόντια	 	 τομή	 θα	 είναι	 κοινές	 με	 αυτές	 που	 μετρήθηκαν	 στο	 πεδίο.	
Προστέθηκαν	 ακόμη	 μια	 εγκάρσια	 τομή	 (Τ3-Τ3’)	 και	 μια	 κατακόρυφη	 κατά	
μήκος	 τομή	 (Κ5-Κ5’)	 	 στην	 αυλή	 του	 ναού,	 μια	 εγκάρσια	 οψοτομή	 (Τ4-Τ4’)	
εξωτερικά	 του	 ναού	 κοντά	 στο	 δυτικό	 τοίχο	 και	 τέλος	 μια	 κατά	 μήκος	
κατακόρυφη	 οψοτομή	 	 (Κ4-Κ4’)	 εξωτερικά	 του	 ναού	 επί	 της	 οδού	
Μενεκλέους.	
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Εικόνα	4.1	Επίπεδα	τομών	στο	τρισδιάστατο	μοντέλο	

	
	
Οι	 τομές	 προσδιορίστηκαν	 παρατηρώντας	 το	 τρισδιάστατο	 μοντέλο	 στο	
περιβάλλον	του	Geomagic	Studio.	Το	σκεπτικό	με	το	οποίο	επιλέχθηκαν	ήταν	
να	 περνούν	 από	 την	 υψηλότερη	 γενέτειρα	 της	 κυλινδρικής	 στέγης	 κάθε	
κλίτους	(κατακόρυφες	τομές)	να	περνούν	από	τα	χαρακτηριστικά	ανοίγματα	
του	ναού	(πόρτες,	παράθυρα)	και	ταυτόχρονα	να	είναι	παράλληλα	με	το	μέρος	
του	αντικειμένου	που	πρόκειται	να	περιγράψουν	(προβολές	όψεων),	ώστε	να	
μειώνονται	 οι	 παραμορφώσεις.	 Να	 σημειωθεί	 ότι	 στην	 περίπτωση	 της	
εγκάρσιας	 τομής	 Τ1-Τ1’	 ήταν	 αδύνατο	 να	 τηρούνται	 όλες	 οι	 προηγούμενες	
προϋποθέσεις,	 επομένως	 υπάρχει	 ένα	 «σπάσιμο»	 και	 μια	 παράλληλη	
μετατόπισή	 της	 στο	 βόρειο	 τοίχο	 του	 ναού	 κατά	 75cm	 προς	 την	 ανατολή	
(Σχέδιο	4.2).		
Τα	τρία	σημεία	που	προσδιορίζουν	το	επίπεδο	κάθε	τομής	καθώς	και	η	γωνία	
διεύθυνσης	 ως	 προς	 το	 τοπικό	 αυθαίρετο	 γεωδαιτικό	 σύστημα	
παρουσιάζονται	στον	Πίνακα	4.1.	Η	οριζόντια	τομή	καθορίστηκε	σε	υψόμετρο	
1.5m	πάνω	από	την	υψομετρική	αφετηρία	(στάση	S31).		
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Τομή	 Χ	(m)	 Υ	(m)	 Ζ	(m)	 Γωνία	διεύθυνσης	(grad)	
	

Κ1-Κ1’	
1000.848	 996.760	 100.0	 	

19.1819	1014.978	 1001.152	 100.0	
1000.848	 996.760	 105.0	

	
Κ2-Κ2’	

998.692	 1000.166	 100.0	 	
18.1844	1012.967	 1004.358	 100.0	

998.692	 1000.166	 105.0	
	

Κ3-Κ3’	
1000.468	 1004.595	 100.0	 	

15.9681	1012.215	 1007.605	 100.0	
1000.468	 1004.595	 105.0	

	
Κ4-Κ4’	

1002.119	 993.876	 100.0	 	
18.1844	1015.520	 997.812	 100.0	

1002.119	 993.876	 105.0	
	

Κ5-Κ5’	
1002.856	 1008.820	 100.0	 	

15.9681	1010.977	 1010.901	 100.0	
1002.856	 1008.820	 105.0	

	
Τ1-Τ1’	

1003.896	 1009.735	 100.0	 	
117.3552	1008.325	 993.894	 100.0	

1003.896	 1009.735	 105.0	
	

Τ3-Τ3’	
1009.207	 1011.166	 100.0	 	

117.3552	1013.669	 995.206	 100.0	
1009.207	 1011.166	 105.0	

	
Τ4-Τ4’	

999.692	 1002.858	 100.0	 	
117.3552	1002.202	 993.881	 100.0	

999.692	 1002.858	 105.0	
Πίνακας	4.1	Ορισμός	επιπέδων	τομών	

	
Από	 τον	 παραπάνω	 πίνακα	 γίνεται	 εύκολα	 αντιληπτό	 με	 βάση	 τη	 γωνία	
διεύθυνσης	 το	 ποιες	 από	 τις	 τομές	 είναι	 παράλληλες	 μεταξύ	 τους.	 Επίσης,	
όπως	ήταν	αναμενόμενο	η	διεύθυνση	του	βόρειου	κλίτους	διαφέρει	αισθητά	
από	τα	υπόλοιπα	δύο	που	είναι	σχεδόν	παράλληλα.	
Οι	υλοποίηση	των	τομών	θα	γίνει	στο	περιβάλλον	του	Geomagic.	Για	να	γίνει	
αυτό	 ορίζονται	 αρχικά	 τα	 επίπεδα	 των	 τομών	 και	 έπειτα	 με	 την	 αντίστοιχη	
εντολή	 κόβουν	 το	 τελικό	 πυκνό	 νέφος	 σημείων.	 Τα	 σημεία	 που	 απαρτίζουν	
την	 τομή	 ενώνονται	 έπειτα	 στο	 περιβάλλον	 του	 Autocad	 και	 προκύπτει	 η	
γραμμή	τομής.	
Σε	πρώτη	φάση	πριν	την	υλοποίηση	των	τομών	πρέπει	να	ελεγχθεί	το	πυκνό	
νέφος	σημείων	από	το	οποίο	θα	προκύψουν.	Για	να	γίνει	αυτό	θα	τμηθούν	σε	
διάφορα	υψόμετρα	 οριζόντιες	 τομές	 και	 θα	 γίνει	 σύγκριση	 με	 τη	 μετρημένη	
τομή	από	το	πεδίο.	Η	τομή	που	μετρήθηκε	εμπειρικά	στο	πεδίο	δεν	διατηρεί	
σταθερό	 υψόμετρο.	 Από	 κόμβο	 σε	 κόμβο	 το	 υψόμετρο	 διαφέρει,	 ενώ	
παρατηρείται	μεγάλη	διαφορά	στα	σημεία	εσωτερικά	και	εξωτερικά	του	ναού.	
Έτσι	 το	 εσωτερικό	 και	 το	 εξωτερικό	 του	 ναού	 ελέγχθηκαν	 ξεχωριστά.	 Ο	
έλεγχος	θα	γίνει	για	χαρακτηριστικά	σημεία	όπως	γωνίες,	ανοίγματα,	πόρτες,	
παράθυρα	ή	και	σπασίματα.		
Πιο	συγκεκριμένα	υλοποιήθηκαν	τα	εξής	οριζόντια	επίπεδα:	
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Εσωτερικό	του	Ναού	 Εξωτερικό	του	Ναού	

101.460	m	 100.070	m	
101.500	m	 100.550	m	
101.650	m	 101.290	m	
101.710	m	 101.500	m	

Πίνακας	4.2	Δημιουργία	επιπέδων	στο	τρισδιάστατο	μοντέλο	σε	διαφορετικές	
στάθμες	

	
Αρχικά	 θα	 αναλυθεί	 η	 σύγκριση	 των	 οριζόντιων	 τομών	 στο	 εσωτερικό	 του	
Ναού.	Στην	παρακάτω	εικόνα	φαίνονται	τα	σημεία	που	ελέγχθηκαν.	

 
Εικόνα	4.2	Σημεία	ελέγχου	–	σύγκρισης	μεταξύ	των	οριζόντιων	τομών	εξωτερικά	του	

Ναού	

	
Στην	παρακάτω	εικόνα	φαίνεται	η	τοποθέτηση	των	οριζόντιων	τομών	του	3D	
μοντέλου	 στην	 οριζόντια	 τομή	 που	 σχεδιάστηκε	 με	 τις	 μετρήσεις	 του	
ολοκληρωμένου	γεωδαιτικού	σταθμού	(Ο.Γ.Σ).	
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Εικόνα	4.3		Τοποθέτηση	οριζόντιων	τομών	από	το	τρισδιάστατο	μοντέλο	(κόκκινο⇒	

101.500	m	και	πράσινο⇒	101.710	m	χρώμα)	πάνω	στην	οριζόντια	τομή	που	
σχεδιάστηκε	με	τις	μετρήσεις	του	Ο.Γ.Σ	(μαύρο	χρώμα)	

 
Εικόνα	4.4		Τοποθέτηση	οριζόντιων	τομών	από	το	τρισδιάστατο	μοντέλο	(πορτοκαλί	

⇒	101.650	m	και	μωβ⇒	101.460	m	χρώμα)	πάνω	στην	οριζόντια	τομή	που	
σχεδιάστηκε	με	τις	μετρήσεις	του	Ο.Γ.Σ	(μαύρο	χρώμα)	                             
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α/α	 Απόκλιση	
1	 6mm	
2	 11mm	
3	 12mm	
4	 10mm	
5	 5mm	
6	 1mm	
7	 5mm	
8	 8mm	
9	 9mm	
10	 2mm	
11	 15mm	
12	 6mm	
13	 7mm	
14	 0mm	
15	 5mm	
16	 3mm	
17	 3mm	
18	 10mm	
19	 11mm	
20	 7mm	
21	 5mm	
22	 16mm	
23	 12mm	
24	 12mm	
25	 8mm	
26	 6mm	
27	 5mm	
28	 4mm	
29	 5mm	
30	 10mm	
31	 18mm	

Πίνακας	4.3 Αποκλίσεις	ομόλογων	σημείων	μεταξύ	οριζόντιων	τομών 
 

Από	 τον	 παραπάνω	 πίνακα	 παρατηρείται	 ότι	 τα	 περισσότερα	 σημεία	 της	
οριζόντιας	τομής	που	μετρήθηκαν	με	τον	ολοκληρωμένο	γεωδαιτικό	σταθμό	
απέχουν	απόσταση	μικρότερη	από	τα	12.5mm	που	είναι	και	η	ακρίβεια	με	την	
οποία	θα	πρέπει	να	έχουν	προσδιοριστεί	όλα	τα	σημεία.	Πιο	συγκεκριμένα	3	
σημεία	παρουσιάζουν	σφάλμα	μεγαλύτερο	από	τα	12.5mm	με	μεγαλύτερη	την	
απόκλιση	των	18mm.	Αναλυτικότερα	τα	σημεία	αυτά	είναι	το	11,	το	22	και	το	
31.	
Η	 διαφορά	 αυτή	 μπορεί	 να	 οφείλεται	 στο	 γεγονός	 ότι	 τα	 σημεία	 αυτά	 δε	
βρίσκονται	 ακριβώς	 στο	 επίπεδο	 της	 οριζόντιας	 τομής	 που	 δημιουργήθηκε	
από	το	τρισδιάστατο	μοντέλο	(δηλαδή	δεν	έχουν	το	ίδιο	υψόμετρο	με	εκείνο	
της	οριζόντιας	τομής	του	τρισδιάστατου	μοντέλου).	Εκτός	από	αυτό	όμως	η	
διαφορά	 αυτή	 μπορεί	 να	 οφείλεται	 στην	 επεξεργασία	 του	 νέφους	 των	
σημείων	 από	 τον	 σαρωτή	 laser	καθώς	 επίσης	 και	 από	 την	 επεξεργασία	 της	
επιφάνειας	του	μοντέλου.	Και	αυτό	διότι	η	οριζόντια	τομή	προέκυψε	από	την	
τομή	του	τρισδιάστατου	μοντέλου	σε	συγκεκριμένο	υψόμετρο.		
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Επομένως	 ίσως	 να	 μην	 είχε	 αφαιρεθεί	 καλά	 ο	 θόρυβος	 στην	 συγκεκριμένη	
περιοχή	που	βρίσκονται	τα	σημεία	ή	λόγω	της	καμπυλότητας	της	επιφάνειας	
και	 μέσω	 της	 επεξεργασίας	 της	 να	 οξύνθηκε	 ή	 να	 ομαλοποιήθηκε	 η	
μορφολογία	 της.	 Επίσης	 μπορεί	 να	 υπήρχε	 έλλειψη	 πληροφορίας	 από	 την	
σάρωση	με	αποτέλεσμα	η	επεξεργασία	της	επιφάνειας	να	μην	είναι	απολύτως	
ορθή.	
Πιο	 σωστό	 λοιπόν	 θα	 θεωρηθεί	 το	 σημείο	 που	 μετρήθηκε	 με	 τον	
ολοκληρωμένο	 γεωδαιτικό	 σταθμό	 διότι	 η	 ακρίβεια	 με	 την	 οποία	 έχει	
προσδιοριστεί	είναι	κάτω	των	12.5mm	και	συγκεκριμένα	από	συντεταγμένες	
πολυγωνομετρικού	 δικτύου	 με	 τυπικό	 σφάλμα	 στα	 3mm	 με	 4mm	
οριζοντιογραφικά	και	υψομετρικά.			
Γενικότερα,	η	μέση	απόκλιση	των	σημείων	 είναι	στα	7.6mm	που	 είναι	κάτω	
από	την	ακρίβεια	των	12.5mm	(Καραϊσκος	2019).			
	
Στην	συνέχεια	θα	αναλυθεί	η	σύγκριση	των	οριζόντιων	τομών	στο	εξωτερικό	
του	Ναού.	 Είναι	 σημαντικό	 να	αναφερθεί	 ότι	 το	 εξωτερικό	 τμήμα	 του	Ναού	
είχε	 ιδιαίτερη	 μορφολογία	 και	 πολύ	 περισσότερο	 η	 αυλή	 του	 Ναού.	 Στις	
παρακάτω	 εικόνες	 φαίνονται	 τα	 σημεία	 που	 ελέγχθηκαν	 και	 η	 τοποθέτηση	
των	οριζόντιων	τομών	του	τρισδιάστατου	μοντέλου	στην	οριζόντια	τομή	που	
σχεδιάστηκε	με	τις	μετρήσεις	του	ολοκληρωμένου	γεωδαιτικού	σταθμού.	

 
Εικόνα	4.5 Σημεία	ελέγχου	–	σύγκρισης	μεταξύ	των	οριζόντιων	τομών	εξωτερικά	του	

Ναού	
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Εικόνα	4.6 Τοποθέτηση	οριζόντιων	τομών	από	το	τρισδιάστατο	μοντέλο	(μπλε⇒	

101.500	m	και	κίτρινο⇒	100.070	m	χρώμα)	πάνω	στην	οριζόντια	τομή	που	
σχεδιάστηκε	με	τις	μετρήσεις	του	Ο.Γ.Σ	(μαύρο	χρώμα)	

 
Εικόνα	4.7	Τοποθέτηση	οριζόντιων	τομών	από	το	τρισδιάστατο	μοντέλο	(θαλασσί	⇒	
100.5500	m	και	μωβ⇒	101.290	m	χρώμα)	πάνω	στην	οριζόντια	τομή	που	σχεδιάστηκε	

με	τις	μετρήσεις	του	Ο.Γ.Σ	(μαύρο	χρώμα)	
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α/α	 Απόκλιση	
1	 4mm	
2	 5mm	
3	 7mm	
4	 6mm	
5	 8mm	
6	 8mm	
7	 7mm	
8	 4mm	
9	 10mm	
10	 2mm	
11	 6mm	
12	 9mm	
13	 3mm	
14	 4mm	
15	 4mm	
16	 5mm	
17	 25mm	
18	 12mm	
19	 20mm	
20	 12mm	
21	 8mm	
22	 8mm	
23	 5mm	
24	 9mm	

Πίνακας	4.4 Αποκλίσεις	ομόλογων	σημείων	μεταξύ	οριζόντιων	τομών 
 

Από	 τον	 παραπάνω	 πίνακα	 παρατηρείται	 ότι	 τα	 περισσότερα	 σημεία	 της	
οριζόντιας	τομής	που	μετρήθηκαν	με	τον	ολοκληρωμένο	γεωδαιτικό	σταθμό	
απέχουν	απόσταση	μικρότερη	από	τα	12.5mm	που	είναι	και	η	ακρίβεια	με	την	
οποία	 θα	 πρέπει	 να	 έχουν	 υπολογιστεί	 όλα	 τα	 σημεία.	 Πιο	 συγκεκριμένα	 2	
σημεία	παρουσιάζουν	σφάλμα	μεγαλύτερο	από	τα	12.5mm	με	μεγαλύτερη	την	
απόκλιση	των	25mm.	Αναλυτικότερα	τα	σημεία	αυτά	είναι	το	17	και	το	19.	
H	 διαφορά	 αυτή	 οφείλεται	 στην	 επεξεργασία	 του	 νέφους	 των	 σημείων	 από	
τον	σαρωτή	laser	καθώς	επίσης	και	από	την	επεξεργασία	της	επιφάνειας	του	
μοντέλου.	 Πιο	 συγκεκριμένα	 στο	 σημείο	 17	 υπήρχε	 ένα	 ξύλο	 το	 οποίο	
αφαιρέθηκε	 με	 ειδική	 επεξεργασία,	 αφού	 αποτελούσε	 ξένο	 αντικείμενο	 και	
λόγω	του	σχήματός	του	και	της	θέσης	του	δεν	σαρώθηκε	με	 επαρκή	αριθμό	
σημείων.	Το	γεγονός	αυτό	δημιούργησε	έλλειψη	πληροφορίας	στην	επιφάνεια	
του	μοντέλου	για	τη	συγκεκριμένη	περιοχή..	Από	την	άλλη	πλευρά	το	σημείο	
19	 ανήκει	 σε	 μια	 περιοχή	 που	 υπήρξε	 μεγάλος	 θόρυβος	 στο	 νέφος	 των	
σημείων	λόγω	της	μορφολογίας	του	αντικειμένου.		
Και	 σε	 αυτήν	 την	 περίπτωση	 πιο	 σωστά	 θα	 θεωρηθούν	 τα	 σημεία	 που	
μετρήθηκαν	με	τον	ολοκληρωμένο	γεωδαιτικό	σταθμό	διότι	η	ακρίβεια	με	την	
οποία	 έχει	 προσδιοριστεί	 είναι	 κάτω	 των	 12.5mm	 και	 συγκεκριμένα	 από	
συντεταγμένες	 πολυγωνομετρικού	 δικτύου	 με	 τυπικό	 σφάλμα	 στα	 3mm	 με	
4mm	οριζοντιογραφικά	και	υψομετρικά.	
Γενικότερα,	η	μέση	απόκλιση	των	σημείων	 είναι	στα	7.9mm	που	 είναι	κάτω	
από	την	ακρίβεια	των	12.5mm	(Καραϊσκος	2019).	
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Από	 τις	 παραπάνω	 συγκρίσεις	 συμπεραίνεται	 με	 βεβαιότητα	 ότι	 το	
τρισδιάστατο	 μοντέλο	 που	 προέκυψε	 από	 τις	 επεξεργασίες	 ανταποκρίνεται	
στη	πραγματικότητα	και	ακολουθεί	η	υλοποίηση	των	τομών.	

	
	

Σχέδιο	4.2	Οριζόντια	τομή	και	ίχνη	τομών	

	
Σχέδιο	4.3	Κατακόρυφη	τομή	Κ2-Κ2’	
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Σχέδιο	4.4	Κατακόρυφη	τομή	Κ4-Κ4’	(τομή	κατά	μήκος	της	οδού	Μενεκλέους)	

	
Σχέδιο	4.5	Εγκάρσια	τομή	Τ1-Τ1’	(με	κόκκινη	γραμμή	απεικονίζεται	το	«σπάσιμο»	

της	τομής)	
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Σχέδιο	4.6	Εγκάρσια	τομή	Τ3-Τ3’	
	
	
	
	
4.2	Παραγωγή	Ορθοφωτογραφιών	
	
Προκειμένου	 να	 παραχθούν	 οι	 επιθυμητές	 ορθοφωτογραφίες	 θα	
συνδυαστούν	 τα	 δεδομένα	 που	 προέκυψαν	 από	 τις	 φωτογραμμετρικές	
επεξεργασίες	 και	 αυτά	 που	 προέκυψαν	 από	 τις	 επεξεργασίες	 του	 επίγειου	
σαρωτή.	 	 Αυτό	 θα	 γίνει	 γιατί	 το	 μοντέλο	 που	 προέκυψε	 από	 τις	 επίγειες	
σαρώσεις	είναι	πιο	ακριβή,	έχει	υποστεί	επεξεργασίες	απαλοιφής	θορύβου	και	
υπάρχει	 η	 δυνατότητα	 συνδυασμού	 του	 με	 τις	 γεωαναφερμένες	 εικόνες	 για	
εξαγωγή	καλύτερων	αποτελεσμάτων.	
Πιο	 συγκεκριμένα	 για	 τη	 παραγωγή	 των	 ορθοφωτογραφιών	 θα	
χρησιμοποιηθεί	η	επιφάνεια	που	προέκυψε	από	την	επεξεργασία	του	νέφους	
σημείων	 από	 τον	 επίγειο	 σαρωτή,	 οι	 προσανατολισμένες	 εικόνες	 και	 τα	
διάφορα	επίπεδα	που	καθορίστηκαν	στο	Κεφάλαιο	4.1.	Οι	εικόνες,	η	επιφάνεια	
και	τα	επίπεδα	των	τομών	βρίσκονται	όλα	στο	ίδιο	σύστημα	συντεταγμένων.	
Οι	ορθοφωτογραφίες	που	θα	παραχθούν	θα	τοποθετηθούν	στο	επίπεδο	κάθε	
τομής	ώστε	να	απεικονιστούν	τα	προβαλλόμενα	κάθε	φορά	αντικείμενα.	Πιο	
συγκεκριμένα	 στις	 κατακόρυφες	 τομές	 Κ1-Κ1’,	 Κ2-Κ2’,	 Κ3-Κ3’,	 Τ1-Τ1’	 θα	
παραχθούν	ορθοφωτογραφίες	για	τη	προβολή	των	αντικειμένων	εκατέρωθεν	
αυτών.	 Για	 τις	 τομές	 Κ4-Κ4’,	 Κ5-Κ5’,	 Τ3-Τ3’	 Τ4-Τ4’	 θα	 παραχθούν	 από	 μια	
ορθοφωτογραφία	 που	 θα	 απεικονίζει	 τα	 προς	 το	 ναό	 προβαλλόμενα	
αντικείμενα.	 Τέλος,	 όσον	 αφορά	 στην	 οριζόντια	 τομή	 θα	 παραχθεί	 μια	
ορθοφωτογραφία	 για	 τα	 προβαλλόμενα	 αντικείμενα	 της	 κάτοψης.	 Δηλαδή	
στο	σύνολο	13	ορθοφωτογραφίες.		
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Σε	 πρώτη	 φάση,	 από	 το	 περιβάλλον	 του	 Geomagic	 θα	 προκύψουν	 οι	
απαραίτητες	επιφάνειας	που	χρειάζεται	κάθε	ορθοφωτογραφία.	Για	να	γίνει	
αυτό,	η	επιφάνεια	κόβεται	από	το	επίπεδο	κάθε	τομής	και	χωρίζεται	σε	δύο	
μέρη.	Το	μέρος	που	δεν	περιέχει	τα	προβαλλόμενα	αντικείμενα	της	οψοτομής	
διαγράφεται	 (εικόνα	 4.8),	 η	 εναπομένουσα	 επιφάνεια	 εισάγεται	 στο	
περιβάλλον	του	Photoscan	και	στο	αντίστοιχο	σύνολο	εικόνων	(εικόνα	4.9).	

	
Εικόνα	4.8	Διαχωρισμός	και	επιλογή	επιφάνειας	

	
Εικόνα	4.9	Εισαγωγή	επιφάνεια	στο	Photoscan	

	
Πριν	 τη	 παραγωγή	 κάθε	 ορθοφωτογραφίας	 επιλέγονται	 οι	 εικόνες	 που	
περιέχουν	 τα	 προβαλλόμενα	 αντικείμενα	 κάθε	 τομής	 και	 εμφανίζουν	
καλύτερη	 ραδιομετρία.	 Με	 αυτό	 τον	 τρόπο	 μειώνεται	 ο	 χρόνος	 παραγωγής	
κάθε	ορθοφωτογραφίας,	το	αποτέλεσμα	είναι	ραδιομετρικά	πιο	σωστό	και	οι	
διορθώσεις	τους	υλοποιούνται	ευκολότερα.	
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Σε	κάθε	σύνολο	 εικόνων	εκτός	από	την	αντίστοιχη	 επιφάνεια	 εισάγονται	 τα	
τρία	 σημεία	 που	 ορίζουν	 την	 κάθε	 τομή	 (Πίνακας	 4.1).	 Για	 να	 καθοριστεί	
σωστά	 το	 επίπεδο	 προβολής	 στο	 περιβάλλον	 του	 Photoscan,	 πριν	 την	
παραγωγή	 κάθε	 ορθοφωτογραφίας	 	 αρκεί	 να	 αναφερθούν	 με	 συγκεκριμένη	
σειρά	τα	σημεία	που	ορίζουν	κάθε	οψοτομή.		
Κατά	 την	 παραγωγή	 των	 ορθοφωτογραφιών	 μπορεί	 να	 οριστεί	 από	 το	
χρήστη	 το	 μέγεθος	 της	 εικονοψηφίδας,	 ωστόσο	 προτιμήθηκε	 οι	
ορθοφωτογραφίες	να	παραχθούν	με	το	μέγεθος	που	προτείνει	το	Photoscan	
ώστε	να	χρησιμοποιηθεί	όλη	η	πληροφορία	που	μπορούν	να	παραγάγουν	τα	
δεδομένα.	 Το	 μέγεθος	 της	 εικονοψηφίδας	 κυμαινόταν	 κάθε	 φορά	 μεταξύ		
1mm	και	0.9mm.	
Παρακάτω	παρουσιάζονται	ενδεικτικά	μερικές	από	τις	ορθοφωτογραφίες	που	
προέκυψαν	έπειτα	από	την	παραπάνω	διαδικασία:	
	

	
Εικόνα	4.10	Ορθοφωτογραφία	οριζόντιας	τομής	(εσωτερικά	του	Ναού)	
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Εικόνα	4.11	Ορθοφωτογραφία	κατακόρυφης	τομής	Κ4-Κ4’	(νότια	όψη)	

	

	
Εικόνα	4.12	Ορθοφωτογραφία	εγκάρσιας	τομής	Τ1’-Τ1	(ανατολική	όψη	εσωτερικά	

του	Ναού)	
	
Οι	 ορθοφωτογραφίες	 που	 προέκυψαν	 σε	 πρώτη	 φάση	 ελέγχθηκαν	 για	 την	
εξασφάλιση	της	σωστής	τους	θέσης	στο	χώρο	στο	περιβάλλον	του	Photoscan	
τοποθετώντας	ξανά	τους	ειδικούς	στόχους	επάνω	στις	ορθοφωτογραφίες.	Η	
απόκλιση	 στις	 περισσότερες	 περιπτώσεις	 ήταν	 μεταξύ	 2mm	 και	 5	mm	 ενώ	
ελάχιστες	φορές	υπερέβαινε	το	1cm	(Εικόνες	4.13-4.14).		
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Εικόνα	4.13	Έλεγχος	Ορθοφωτογραφιών	(4.5mm	απόκλιση)	

	

	
Εικόνα	4.14	Έλεγχος	ορθοφωτογραφιών	(1.6mm	απόκλιση)	

	
Στη	συνέχεια	οι	ορθοφωτογραφίες	ελέγχθηκαν	σε	σχέση	με	τα	προβαλλόμενα	
αντικείμενα	 που	 μετρήθηκαν	 στο	 πεδίο	 με	 τον	 ολοκληρωμένο	 γεωδαιτικό	
σταθμό	(Εικόνες	4.15-4.17).	
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Εικόνα	4.15	Έλεγχος	ορθοφωτογραφιών	

	

	
Εικόνα	4.16	Έλεγχος	ορθοφωτογραφιών	

	

	
Εικόνα	4.17	Έλεγχος	ορθοφωτογραφιών	
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Οι	 έλεγχοι	 έδειξαν	 ότι	 οι	 ορθοφωτογραφίες	 συμφωνούν	 μετρητικά	 με	 τα	
μετρημένα	 προβαλλόμενα	 αντικείμενα.	 Σε	 επόμενη	 φάση	 κατά	 τη	 σχεδίαση	
των	 τελικών	 σχεδίων	 θα	 γίνει	 συνδυασμός	 των	 διαφόρων	 τομών	 για	 πιο	
ακριβή	έλεγχο.	
	
Οι	 ορθοφωτογραφίες	 παρατηρήθηκαν	 προσεκτικά.	 Σε	 αρκετά	 σημεία	
παρουσιάζονταν	 ραδιομετρικά	 προβλήματα	 λόγω	 επιλογής	 πολλών	 εικόνων	
με	διαφορετικά	χρώματα	που	περιγράφουν	ωστόσο	το	 ίδιο	αντικείμενο.	Στο	
περιβάλλον	του	Photoscan	υπάρχει	η	δυνατότητα	επιλογής	των	εικόνων	από	
τις	 οποίες	προκύπτει	 το	 χρώμα	 της	 ορθοφωτογραφίας	 για	 μια	 καθορισμένη	
από	 το	 χρήστη	 περιοχή.	 Με	 αυτό	 τον	 τρόπο	 οι	 ορθοφωτογραφίες	
διορθώθηκαν	 ή	 βελτιώθηκαν	 ραδιομετρικά	 ώστε	 να	 προβάλλουν	 όλη	 την	
πληροφορία	που	μπορούν	με	βάση	τα	δεδομένα	(Εικόνες	4.18-4.20).	
	

	
Εικόνα	4.18	Ραδιομετρική	διόρθωση	ορθοφωτογραφίας	
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Εικόνα	4.19	Ραδιομετρική	διόρθωση	ορθοφωτογραφίας	

	

	
Εικόνα	4.20	Ραδιομετρική	διόρθωση	ορθοφωτογραφίας	

	
Ωστόσο	 παρά	 τις	 διορθώσεις	 που	 έγιναν	 υπήρχαν	 περιοχές	 όπου	 το	 χρώμα	
στη	 ορθοφωτογραφία	 δεν	 μπορούσε	 να	 διορθωθεί	ώστε	 να	 απεικονίζει	 την	
πραγματικότητα	 (Εικόνα	 4.21).	 Αυτό	 συμβαίνει	 είτε	 γιατί	 η	 συγκεκριμένη	
περιοχή	δεν	είχε	φωτογραφηθεί	επαρκώς	ώστε	να	παρέχει	την	απαιτούμενη	
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εικονιστική	 πληροφορία	 είτε	 επειδή	 η	 τρισδιάστατη	 επιφάνεια	 ήταν	
εσφαλμένης.	 Στην	 πρώτη	 περίπτωση	 που	 αποτέλεσε	 τον	 κανόνα	
διαπιστώνεται	εύκολα	η	ελλιπής	φωτογράφιση	παρατηρώντας	τις	εικόνες	για	
εκείνη	την	περιοχή	ή	ελέγχοντας	στο	Photoscan	αν	υπάρχει	κάποια	εικόνα	που	
μπορεί	να	δώσει	καλύτερο	χρώμα.	Τέλος	για	όποια	περιοχή	δεν	υπήρχε	ούτε	
τρισδιάστατη	 επιφάνεια	 ούτε	 αντίστοιχη	 φωτογραφία	 εμφανίζεται	 κενή	
χωρίς	 καθόλου	 χρώμα	 (Εικόνα	 4.22).	 Οι	 περιοχές	 αυτές	 θα	 προσημανθούν	
κατά	τη	σχεδίαση	των	τομών	και	θα	χαρακτηριστούν	ως	περιοχές	με	ελλιπή	
πληροφορία.	
	

	
Εικόνα	4.21	Περιοχή	με	λάθος	πληροφορία	

	
Εικόνα	4.22	Περιοχή	με	έλλειψη	πληροφορίας	
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Κεφάλαιο	4.3	Απόδοση	Τελικών	Σχεδίων	
	
Η	απόδοση	 των	 τελικών	 σχεδίων	 αποτελεί	 ίσως	 τον	 πιο	 βασικό	 παράγοντα	
κατά	 την	 αποτύπωση	 ενός	 μνημείου,	 αφού	 εμμέσως	 θα	 αποτυπωθεί	 όλη	 η	
δουλειά	που	έγινε	για	να	παραχθούν	αυτά.	Τα	σχέδια	πρέπει	να	ερμηνεύονται	
εύκολα	 από	 διάφορες	 ειδικότητες	 επομένως	 το	 βασικό	 χαρακτηριστικό	 που	
πρέπει	 να	 τα	 διέπει	 είναι	 η	 μεταδοτικότητα	 της	 πληροφορίας.	 Η	 ορθή	
απόδοση	των	οψοτομών	σε	συνδυασμό	με	τις	ορθοφωτογραφίες	μπορούν	να	
πετύχουν	το	παραπάνω.	Πρέπει	επίσης	να	ληφθεί	υπόψιν	ότι	τα	σχέδια		των	
οψοτομών	ενός	μνημείου	χρησιμοποιούνται	συνήθως	σε	συνδυασμό	ανά	δύο	
ή	και	τρία	μαζί	ώστε	να	αντιλαμβάνεται	ο	μελετητής	τη	συνολική	εικόνα	του	
αντικειμένου.	 Επίσης	 πριν	 την	 παράδοσή	 τους	 είναι	 πολύ	 βασικό	 να	 γίνουν		
έλεγχοι	ώστε	να	διαπιστωθεί	αν	τα	σχέδια	συνάδουν	μεταξύ	τους.	
Για	 να	 είναι	 ένα	 σχέδιο	 σωστό	 και	 ευανάγνωστο	πρέπει	 να	 περιέχει	 κάποια	
βασικά	στοιχεία:	
	

• Υπόμνημα	
• Πινακίδα	πληροφοριών	
• Γεωδαιτικό	κάναβο	ή	υψομετρικό	δείκτη	
• Κλίμακα	
• Κλειδί	(σκαρίφημα)	
• Κατάλληλη	γραμμογραφία	
• Σωστή	τοποθέτηση	πάνω	στο	χαρτί	

	
Η	απόδοση	των	τελικών	σχεδίων	θα	γίνει	στο	περιβάλλον	του	Autocad.	
Σε	 πρώτη	 φάση	 έχοντας	 από	 προηγούμενο	 στάδιο	 τη	 γραμμή	 τομής	 κάθε	
σχεδίου	έπρεπε	οι	ορθοφωτογραφίες	να	τοποθετηθούν	στο	επίπεδο	της	τομής	
και	 να	 κοπούν	αναλόγως.	 Για	 να	 γίνει	 αυτό	 οι	 τομές	 στράφηκαν	 κατάλληλα	
στον	 τρισδιάστατο	 χώρο,	 ενώ	 οι	 ορθοφωτογραφίες	 μετακινήθηκαν	 στη	
σωστή	 τους	 θέση.	 Αφού	 έγιναν	 οι	 παραπάνω	 διαδικασίες	 διαπιστώθηκε	
εύκολα	 ότι	 η	 γραμμή	 τομής	 ταυτίζεται	 με	 τα	 όρια	 της	 ορθοφωτογραφίας	
εντός	 των	 οποίων	 απεικονίζεται	 η	 ορθή	 πληροφορία.	 (Εικόνα	 4.23).	 Οι	
περιοχές	 δηλαδή	 έξω	 από	 τα	 όρια	 της	 τομής	 σε	 μια	 ορθοφωτογραφία	 είναι	
λάθος	πληροφορία	(Εικόνα	4.24).	

	
Εικόνα	4.23	Ταύτιση	ορθοφωτογραφίας	και	γραμμής	τομής	
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Εικόνα	4.24	Λάθος	πληροφορία	σε	ορθοφωτογραφία		(εκτός	των	ορίων	της	τομής)		

	
Όπως	 αναφέρθηκε	 και	 στο	 προηγούμενο	 εδάφιο	 οι	 περιοχές	 που	 οι	
ορθοφωτογραφίες	 παρουσίαζαν	 έλλειψη	 πληροφορίας	 επισημάνθηκαν	 με	
πολύγωνα.(	Εικόνα	4.25).	

	
Εικόνα	4.25	Περιοχές	με	έλλειψη	πληροφορίας	

	
Σε	κάθε	σχέδιο	τοποθετήθηκε	κλειδί	που	υποδεικνύει	όλα	τα	ίχνη	των	τομών,	
με	 έμφαση	 κάθε	 φορά	 σε	 αυτή	 που	 περιλαμβάνει	 το	 σχέδιο.	 Κάτω	 από	 το	
κλειδί	 τοποθετήθηκε	 το	 υπόμνημα,	 το	 οποίο	 λόγω	 των	 ορθοφωτογραφιών	
δεν	περιείχε	πολλές	πληροφορίες.	
Στις	 πινακίδες	 αναγράφονται	 οι	 πληροφορίες	 που	 κρίθηκαν	 απαραίτητες	
όπως	 η	 κλίμακα,	 οι	 συντάκτες,	 η	 ονομασία	 του	 σχεδίου	 και	 η	 αρίθμησή	 του		
κ.ά.	
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Εικόνα	4.26	Πινακίδα	σχεδίων	(κατακόρυφη	τομή	Κ2-Κ2’)	
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Τέλος	 να	 σημειωθεί	 ότι	 για	 να	 γίνει	 αντιληπτό	 το	 βάθος	 των	
ορθοφωτογραφιών,	 πραγματοποιήθηκε	 αλλαγή	 της	 φωτεινότητας	 των	
εικόνων	όπου	κρίθηκε	απαραίτητο.		
	

	
Εικόνα	4.27	Απόδοση	του	βάθους	σε	ορθοφωτογραφία	(κατακόρυφη	τομή	Κ2-Κ2’)	

	
4.4	Απόδοση	Υφής	-	Εικονική	Περιήγηση	
	
Το	 τρισδιάστατο	 μοντέλο	 δημιουργήθηκε	 από	 την	 σάρωση	 του	 Ναού	 με	
επίγειο	 σαρωτή.	 Για	 την	 απόδοση	 όμως	 της	 υφής	 στο	 μοντέλο	
χρησιμοποιήθηκαν	οι	εικόνες	που	είχαν	προσανατολιστεί	(Εικόνα	4.10).	Τόσο	
το	μοντέλο	όσο	και	οι	εικόνες	βρίσκονται	σε	ενιαίο	σύστημα	αναφοράς	μετά	
τον	προσανατολισμό	τους.	
Η	εισαγωγή	του	μοντέλου	στο	πρόγραμμα	Photoscan	έγινε	χωρίζοντάς	το	σε	
δύο	μικρότερα	τμήματα	(εσωτερικό	και	εξωτερικό).	Ο	υπολογισμός	της	υφής	
γίνεται	 σύμφωνα	 με	 την	 εκάστοτε	 γωνία	 στροφής	 του	 μοντέλου	 και	 κάθε	
επιφάνεια	προς	απόδοση	θα	πρέπει	να	αντιμετωπίζεται	διαφορετικά	ανάλογα	
και	με	τη	λήψη	των	εικόνων.	
	
Κάθε	 εικόνα	 που	 επιλέγεται	 για	 την	 επένδυση	 του	 μοντέλου	 προβάλλεται	
μέσω	ορθής	προβολής	στην	επιφάνεια	του	αντικειμένου	και	έτσι	υπολογίζεται	
η	υφή	που	αντιστοιχεί	σε	κάθε	τρίγωνο.	
	
Όπως	αναφέρθηκε	προηγουμένως,	πολύ	σημαντικό	ρόλο	στην	απόδοση	υφής	
παίζει	 η	 γωνία	 στροφής	 (rotate	 angle)	 του	 μοντέλου.	 Για	 την	 καλύτερη	
επένδυση	 του	 αντικειμένου	 η	 βέλτιστη	 γωνία	 είναι	 αυτή	 με	 την	 οποία	
πραγματοποιήθηκε	 η	 λήψη	 της	 εικόνας.	 Κάτι	 τέτοιο	 όμως	 δεν	 είναι	 εφικτό	
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εφόσον	 μόνο	 μία	 εικόνα	 δεν	 είναι	 αρκετή	 για	 να	 καλύψει	 εξ	 ολοκλήρου	 την	
επιφάνεια	του	μοντέλου	(Καραϊσκος	2019).	
	

	
Εικόνα	4.28	Απόδοση	υφής	στο	τρισδιάστατο	μοντέλο	

	
Χρησιμοποιώντας	το	πρόγραμμα	3D	Studio	Max	έγινε	εφικτή	η	οπτικοποίηση	
του	 μοντέλου	 μέσω	 εικονικής	 περιήγησης.	 Αρχικά	 έγινε	 εισαγωγή	 του	
μοντέλου	στο	πρόγραμμα	και	στην	συνέχεια	δημιουργήθηκε	μια	κάμερα	και	η	
διαδρομή	που	θα	ακολουθούσε,	προκειμένου	να	δημιουργηθεί	 το	κατάλληλο	
βίντεο.	
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Εικόνα	4.29	Επιλογή	κάμερας	στο	3D	Studio	Max	

	
Στην	Εικόνα	4.29	φαίνεται	η	κάμερα	που	 έχει	 δημιουργηθεί	 και	στην	Εικόνα	
4.30	 η	 διαδρομή	που	θα	ακολουθήσει	προκειμένου	να	οπτικοποιηθεί	 ο	Ναός	
των	Αγίων	Κωνσταντίνου	 και	 Ελένης	 όσο	 αφορά	 το	 εξωτερικό	 κομμάτι	 του	
Ναού.	
	

	
Εικόνα	4.30	Δημιουργία	διαδρομής	στο	3D	Studio	Max	
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Εικόνα	4.31	Επιλογή	παραμέτρων	κάμερας	και	διαδρομής	

	
Στην	Εικόνα	4.31	 φαίνεται	 η	 επιλογή	 των	παραμέτρων	 της	 κάμερας	 και	 της	
διαδρομής	 που	 θα	 ακολουθήσει.	 Πιο	 συγκεκριμένα	 επιλέχθηκε	 κάμερα	 με	
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φακό	 στα	 24mm	 ενώ	 η	 οπτική	 γωνία	 της	 δε	 παρέμεινε	 σταθερή	 ως	 προς	
θεωρητική	γραμμή	πορείας	της.	
	 Κάνοντας	τις	απαραίτητες	δοκιμές	επιλέχθηκε	η	διάρκεια	του	βίντεο	να	
είναι	στα	15	δευτερόλεπτα	όσο	αφορά	στο	εξωτερικό	τμήμα	του	Ναού	και	στα	
30	 δευτερόλεπτα	 όσο	 αφορά	 στο	 εσωτερικό	 τμήμα.	 Με	 αυτό	 τον	 τρόπο	 δε	
γίνεται	 αντιληπτή	 στον	 θεατή	 η	 εναλλαγή	 των	 καρέ	 του	 βίντεο,	 ενώ	
παράλληλα	δεν	αναπαράγεται	τόσο	γρήγορα	ώστε	να	δίνει	την	εντύπωση	του	
fast	forward.	
	

	
Εικόνα	4.32	Οπτικοποίηση	του	εξωτερικού	τμήματος	του	μοντέλου	

	
	

	
Εικόνα	4.33	Οπτικοποίηση	του	εσωτερικού	τμήματος	του	μοντέλου	
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ	5	
	
5.	Συμπεράσματα		
	
5.1	Αξιολόγηση	Αποτελεσμάτων	
	
Κατά	 την	 απόδοση	 των	 τελικών	 σχεδίων	 πραγματοποιήθηκε	
οριζοντιογραφικός	 και	 υψομετρικός	 έλεγχος	 σε	 κάθε	 σχέδιο,	 συνδυάζοντας	
κάθε	φορά	τις	διάφορες	τομές	με	την	οριζόντια	τομή,	αλλά	και	μεταξύ	τους.	Η	
οριζόντια	 τομή	 ύστερα	 από	 τον	 έλεγχο	 με	 τις	 μετρήσεις	 πεδίου	 μπορεί	 να	
αποτελέσει	 το	 κύριο	 κριτήριο	 ορθότητας	 για	 τα	 υπόλοιπα	 σχέδια	 των	
κατακόρυφων	τομών.		
Οι	 έλεγχοι	 πραγματοποιήθηκαν	 στο	 περιβάλλον	 του	 Autocad.	 Για	 την	
πραγματοποίηση	κάθε	ελέγχου	η	οριζόντια	τομή		στρεφόταν	κατάλληλα	στον	
τρισδιάστατο	χώρο	με	βάση	τη	γωνία	διεύθυνσης	κάθε	κατακόρυφης	τομής.	
Επίσης	 με	 την	 ίδια	 διαδικασία	πραγματοποιήθηκε	 και	 η	σύγκριση	 των	κατά	
μήκος	 με	 της	 εγκάρσιες	 τομές	 για	 τα	 σημεία	 και	 τα	 σχέδια	 που	 αυτό	 ήταν	
εφικτό.	
Η	 σύγκριση	 της	 οριζόντιας	 με	 τις	 κατακόρυφες	 τομές	 γίνεται	 στην	
υψομετρική	 στάθμη	 της	 οριζόντιας	 τομής,	 δηλαδή	 1.5m	 πάνω	 από	 την	
υψομετρική	αφετηρία	(Σχέδια	5.1-5.3	και	Εικόνες	5.1-5.18).	
	

Σχέδιο	5.1	Ταυτόχρονος	έλεγχος	της	οριζόντιας	τομής,	και	των	κατακόρυφων	Κ2-Κ2’	
(κατά	μήκος	τομή)	και	Τ1’-Τ1(εγκάρσια	τομή)	
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Σχέδιο	5.2	Σύγκριση	της	οριζόντιας	τομής,	και	της	κατακόρυφης	εγκάρσιας	
τομής			Τ3’-Τ3	
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Σχέδιο	5.3	Σύγκριση	της	οριζόντιας	τομής,	και	της	οψοτομής	Κ4-Κ4’	(νότια	όψη	του	

ναού)	
	
Αφού	έγιναν	οι	τελικοί	έλεγχοι	προέκυψε	ότι	τα	σχέδια	συμφωνούν	απόλυτα	
μεταξύ	τους	και	μπορούν	να	αποτελέσουν	τα	τελικά	τεκμηριωτικά	προϊόντα	
του	μνημείου.	
Κατά	μέσο	όρο	η	απόκλιση	μεταξύ	τους	κυμαινόταν	σε	2-5mm	διαφορά	που	
καλύπτεται	από	το	όριο	των	12.5mm	της	κλίμακας	1:50.	
	
Στην	 Εικόνα	 5.1	 παρουσιάζεται	 ο	 οριζοντιογραφικός	 έλεγχος	 δυτικού	
τμήματος	 της	 κατάληξης	 της	 καμάρα	 σε	 τοιχοποιία,	 που	 διαχωρίζει	 το	
κεντρικό	από	το	βόρειο	κλίτος.		
Στην	Εικόνα	5.2		παρουσιάζεται	ο	οριζοντιογραφικός	έλεγχος	του	παραθύρου	
που	βρίσκεται	στον	ανατολικό	τοίχο	του	κεντρικού	κλίτους.	
Στην	Εικόνα	5.3		παρουσιάζεται	ο	οριζοντιογραφικός	και	υψομετρικός	έλεγχος	
της	πόρτας	που	βρίσκεται	στο	βόρειο	τοίχο	του	βόρειου	κλίτους.	
Στην	Εικόνα	5.4	 	 παρουσιάζεται	 ο	 οριζοντιογραφικός	 έλεγχος	 του	κεντρικού	
κλίτους,	ανατολικά,		στο	εξωτερικό	μέρος	του	ναού	(αυλή).	
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Εικόνα	5.1	Σύγκριση	οριζόντιας	τομής	και	κατακόρυφης	κατά	μήκος	τομής	Κ2-Κ2’	

(Σχέδιο	5.1)	
	

	

	
Εικόνα	5.2	Σύγκριση	οριζόντιας	τομής	και	κατακόρυφης	εγκάρσιας	τομής	Τ1’-Τ1	

(Σχέδιο	5.1)	
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Εικόνα	5.3	Ταυτόχρονη	σύγκριση	οριζόντιας	τομής,	κατακόρυφης	κατά	μήκος	τομής	

Κ2-Κ2’	και	εγκάρσιας	Τ1’-Τ1	(Σχέδιο	5.1)	
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Εικόνα	5.4	Σύγκριση	οριζόντιας	και	κατακόρυφης	εγκάρσιας	τομής	Τ3-Τ3’	(Σχέδιο	5.2)	
	
Αφού	 ελέγχθηκαν	 και	 ολοκληρώθηκε	 η	 απόδοση	 των	 σχεδίων	 επιλέχθηκε	 η	
καταλληλότερη	 γραμμογραφία	 για	 	 καλύτερο	 οπτικό	 αποτέλεσμα	 και	
ευκολότερη	αντίληψη	των	διαφορών	μεταξύ	κάθε	γραμμής.	
Αφού	 ελέγχθηκαν	 και	 ολοκληρώθηκε	 η	 απόδοση	 των	 σχεδίων	 έγιναν	
δοκιμαστικές	 εκτυπώσεις	 προκειμένου	 να	 επιλεχθεί	 καταλληλότερη	
γραμμογραφεία	για	 	καλύτερο	οπτικό	αποτέλεσμα	και	ευκολότερη	αντίληψη	
των	διαφορών	μεταξύ	κάθε	γραμμής.	
Τέλος,	κατά	την	αξιολόγηση	της	κατακόρυφης	κατά	μήκος	οψοτομής	Κ4-Κ4’	
κρίθηκε	 απαραίτητη	 η	 υλοποίηση	 ενός	 σπασίματος	 στην	 τομής	 ώστε	 να	
αποφευχθεί	η	προβολή	ανεπιθύμητων	αντικειμένων	μπροστά	από	την	είσοδο	
του	ναού.	Η	τομή	μετατοπίστηκε	κατά	4.56m	προς	το	βορρά	(Σχέδιο	5.2).	
	

	
Σχέδιο	5.4	Εκ	νέου	διαμόρφωση	της	οψοτομής	Κ4-Κ4’		
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5.2	Προβλήματα	κατά	τη	συλλογή	και	την	επεξεργασία	
	
Διάφορα	προβλήματα	παρουσιάστηκαν	κατά	τη	συλλογή	και	την	επεξεργασία	
των	 δεδομένων,	 το	 καθένα	 με	 διαφορετική	 βαρύτητα.	 Κάποια	 από	 αυτά	
αντιμετωπίστηκαν	ενώ	για	άλλα	βρέθηκαν	εμμέσως	οι	λύσεις.	
Κατά	τη	συλλογή	των	γεωδαιτικών	δεδομένων	λόγω	έλλειψης	φωτισμού	στο	
εσωτερικό	του	ναού	παρουσιαζόταν	δυσκολία	στη	σκόπευση	του	πρίσματος	
κατά	 τη	 μέτρηση	 του	 δικτύου.	 Επίσης	 λόγω	 της	 τραχειάς	 επιφάνειας	 του	
αντικειμένου,	η	χρήση	του	 laser	στον	ολοκληρωμένο	γεωδαιτικό	σταθμό	για	
μετρήσεις	 χωρίς	 πρίσμα,	 απαιτούσαν	 μεγάλη	 προσοχή,	 καθώς	 μπορεί	 να	
παρουσιαστεί	σφάλμα	στις	μετρήσεις	των	αποστάσεων,	που	δεν	εντοπίζεται	
εύκολα	 και	 δεν	 διορθώνεται..	 Οι	 επιλύσεις	 των	 μετρήσεων	 δεν	
ολοκληρώθηκαν	 στο	 πεδίο	 λόγω	 έλλειψης	 χρόνου	 με	 αποτέλεσμα	 να	 μην	
εντοπιστεί	σφάλμα	στις	μετρήσεις	της	στάσης	S23.		
Η	 έλλειψη	 φυσικού	 φωτισμού	 στο	 εσωτερικό	 του	 ναού	 δημιούργησε	 την	
ανάγκη	τεχνητού	φωτός	μέσω	συστήματος	προβολέων.	Έτσι	η	φωτογράφιση	
απαιτούσε	 τη	συνεχή	μεταφορά	των	βαριών	και	μεγάλου	όγκου	προβολέων	
μέσα	 στο	 μνημείο.	 Πέρα	 από	 τη	 χρονοτριβή	 κατά	 τη	 φωτογράφιση	
παρουσιάζονταν	 σε	 πολλές	 φωτογραφίες	 ανεπιθύμητες	 σκιάσεις	 αλλά	 και	
ανεπιθύμητα	αντικείμενα	 (π.χ.	 καλώδια,	 ενισχυτής	 τάσης,	 τρίποδα,	 καρούλι)	
που	έπρεπε	να	αφαιρεθούν	κατά	το	στάδιο	της	επεξεργασίας	των	δεδομένων	
(Εικόνα	5.5).		
	

	
Εικόνα	5.5	Προβλήματα	λόγω	της	χρήσης	τεχνητού	φωτισμού	κατά	τη	φωτογράφιση	

	
Τέλος,	 όσον	 αφορά	 στη	 συλλογή	 των	 δεδομένων	 δεν	 πραγματοποιήθηκε	
ολοκληρωμένη	αποτύπωση	του	τάφου	στο	βόρειο	κλίτος	του	ναού	αφού	δεν	
υπήρχε	 δυνατότητα	 πρόσβασης	 σε	 αυτόν	 λόγω	 του	 μεγάλου	 βάθους	 του.	
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Πραγματοποιήθηκαν	κάποιες	μετρήσεις	με	μετροταινία	για	την	εκτίμηση	του	
βάθους,	 ενώ	 τραβήχτηκαν	 και	 κάποιες	 φωτογραφίες	 για	 την	 εικονιστική	
καταγραφή	της	πληροφορίας.	
	
Κατά	την	επεξεργασία	των	δεδομένων,	το	πρώτο	πρόβλημα	που	εντοπίστηκε	
ήταν	 το	 σφάλμα	 στις	 μετρήσεις	 της	 στάσης	 S23.	 Κατά	 την	 αποτύπωση	 οι	
μετρήσεις	έγιναν	έτσι	ώστε	να	αποτελέσει	το	εσωτερικό	του	ναού	και	η	αυλή	
ένα	 ενιαίο	 δίκτυο,	 ενώ	 το	 εξωτερικό	 του	 ναού	 μια	 κλειστή	 όδευση.	 Ως	
αποτέλεσμα	 προέκυψαν	 δύο	 τυφλές	 στάσεις	 ώστε	 να	 μπορέσουν	 να	
επιλυθούν	σωστά	οι	γεωδαιτικές	μετρήσεις.		
Κατά	την	επεξεργασία	των	φωτογραφικών	δεδομένων	όπως	αναφέρθηκε	και	
στα	προηγούμενα	η	χρήση	τεχνητού	φωτισμού	προσέθεσε	στις	περισσότερες	
φωτογραφίες	 ανεπιθύμητα	 αντικείμενα	 που	 έπρεπε	 να	 αφαιρεθούν	
χειροκίνητα.	 Επίσης	 εντοπίστηκαν	 εικόνες	 με	 υπερφωτισμό	 σε	 ορισμένες	
περιοχές	 τους	 που	 προσέθεταν	 θόρυβο	 κατά	 τις	 φωτογραμμετρικές	
επεξεργασίες	(Εικόνες	5.6	και	5.7)	

	
Εικόνα	5.6	Υπερφωτισμένες	περιοχές	λόγω	του	τεχνητού	φωτισμού	και	του	

περιορισμένου	χώρου	
	

	
Εικόνα	5.7	Υπερφωτισμένες	περιοχές	λόγω	του	τεχνητού	φωτισμού	και	του	

περιορισμένου	χώρου	
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Επίσης	 παρατηρήθηκε	 ότι	 κατά	 την	 επεξεργασία	 των	 φωτογραφικών	
δεδομένων	 και	 των	 δεδομένων	 που	 προέκυψαν	 από	 τον	 σαρωτή	 laser	 ο	
μεγάλος	 όγκος	 των	 αρχείων	 απαιτούσε	 πολύ	 χρόνο	 κατά	 την	 εκτέλεση	 των	
αυτόματων	 διαδικασιών.	 Οι	 περισσότερες	 από	 τις	 διαδικασίες	 αυτές	
απαιτούσαν	 αρκετές	 επαναλήψεις	 ώστε	 να	 γίνει	 η	 επιλογή	 των	 καλύτερων	
παραμέτρων	 που	 θα	 προσφέρουν	 τα	 επιθυμητά	 αποτελέσματα.	 Οι	 μεγάλες	
υπολογιστικές	απαιτήσεις	καθιστούσαν	αδύνατη	την	παράλληλη	επεξεργασία	
δεδομένων	ενώ	πολλές	φορές	τα	προγράμματα	κολλούσαν	και	οι	διαδικασίες	
έπρεπε	να	επαναληφθούν.	
Κατά	 την	 παραγωγή	 των	 ορθοφωτογραφιών	 παρουσιάστηκαν	 αρκετά	
προβλήματα	όπως	αναφέρθηκε	και	στο	Κεφάλαιο	4.2		όπως	περιοχές	με	θολό	
χρώμα	ή	 χυμένες	 καθώς	 επίσης	και	 τρύπες	 λόγω	έλλειψης	πληροφορίας.	Τα	
προβλήματα	 αυτά	 γίνονται	 σαφή	 κατά	 το	 στάδιο	 της	 παραγωγής	
ορθοφωτογραφιών	που	σημαίνει	 ότι	 μπορεί	 να	 χρειαστεί	 να	 επαναληφθούν	
επεξεργασίες	που	αφορούν	στο	τρισδιάστατο	μοντέλο	ή	και	στο	πυκνό	νέφος	
σημείων	από	την	πυκνή	συνταύτιση	ώστε	να	λυθούν.	
	
5.3	Γνώσεις	και	Εμπειρία	
	
Από	 την	 γεωμετρική	 τεκμηρίωση	 ενός	 μνημείου	 από	 την	 πρώτη	 μέρα	 της	
οργάνωσης	 των	 μετρήσεων	 έως	 και	 την	 τελευταία	 μέρα	 που	 παράγεται	 το	
τελικό	προϊόν,	μπορεί	κανείς	να	αντλήσει	νέες	γνώσεις	και	εμπειρία.	Και	οι	δύο	
παράγοντες	 σε	 συνδυασμό	 μπορούν	 να	 πετύχουν	 τα	 καλύτερα	 δυνατά	
αποτελέσματα.		
Αρχικά,	από	την	συνεννόηση	με	τις	υπεύθυνες	αρχαιολόγους	από	την	εφορία	
αρχαιοτήτων	Δωδεκανήσου,	έγινε	αντιληπτό	ότι	η	επιλογή	των	απαιτούμενων	
προϊόντων	πρέπει	να	είναι	κοινή	απόφαση	με	τον	υπεύθυνο	της	γεωμετρικής	
τεκμηρίωσης.	 Έτσι	 αποφεύγονται	 οι	 περιπτώσεις	 ελλιπών	 σχεδίων	 ή	
προϊόντων	με	περιττή	πληροφορία	 (περισσότερη	από	 την	απαιτούμενη)	 και	
άρα	εκ	νέου	μετρήσεις	και	επεξεργασίες.	
Όσον	αφορά	στη	συλλογή	των	δεδομένων	είναι	πολύ	βασικό	να	υπάρχει	μια	
ισορροπία	 σχετικά	 με	 το	 πλήθος	 και	 την	 αναγκαιότητα	 της	 πληροφορίας.	
Πρέπει	να	αποφεύγεται	η	συλλογή	υπερβολικού	αριθμού	σημείων	ή	εικόνων	
γιατί	μπορεί	να	δημιουργήσει	προβλήματα	στη	διαδικασία	της	επεξεργασίας	
και	εν	τέλει	να	μην	έχει	συλλεχθεί	η	πληροφορία	που	όντως	είναι	απαραίτητη.	
Το	 παραπάνω	 έγινε	 εμφανές	 στη	 συλλογή	 των	 φωτογραφικών	 δεδομένων.	
Παρατηρήθηκε	 ότι	 προέκυψε	 τεράστιος	 όγκος	 πληροφορίας	 που	 σε	 πολλές	
περιπτώσεις	δεν	ήταν	χρήσιμος	αφού	περιοχές	ενδιαφέροντος	είχαν	καεί	ενώ	
παράλληλα	 άλλες	 δεν	 είχαν	 φωτογραφηθεί	 επαρκώς.	 Έτσι	 υπήρχαν	
περισσότερες	 απαιτήσεις	 κατά	 το	 στάδιο	 της	 επεξεργασίας	 των	 δεδομένων	
αυτών	 ώστε	 να	 αφαιρεθεί	 ο	 θόρυβος	 και	 να	 λυθούν	 τα	 προβλήματα	 σε	
περιοχές	που	δεν	φωτογραφήθηκαν	κατάλληλα.	
Λόγω	 του	 προβλήματος	 που	 προέκυψε	 στις	 μετρήσεις	 της	 στάσης	 S23	 έγινε	
αντιληπτό	 πόσο	 βασικό	 είναι	 να	 γίνουν	 κάποιες	 πρώτες	 επιλύσεις	 όσο	
υπάρχει	ακόμα	πρόσβαση	και	δυνατότητα	μετρήσεων	στο	χώρο	του	μνημείου.	



	 108	

Η	 έλλειψη	 πληροφορίας	 μπορεί	 να	 προϋποθέτει	 μια	 μεγάλη,	 χρονοβόρα	 και	
ακριβή	διαδικασία	ώστε	να	γίνουν	επιπλέον	μετρήσεις.		
Στο	 συγκεκριμένο	 μνημείο	 έγινε	 γνωστό	 	 από	 τους	 αρχαιολόγους	 ότι	 στο	
μέλλον	ορισμένο	μέρος	του	ναού	θα	καλυφθεί	με	χώμα	για	λόγους	ασφαλείας,	
επομένως	στη	περίπτωση	αυτή	οι	μετρήσεις	είναι	αδύνατον	να	ξαναγίνουν.	Το	
φαινόμενο	 αυτό	 συναντάται	 αρκετά	 συχνά	 για	 μνημεία	 που	 εξυπηρετούν	
σήμερα	κάποια	χρήση.	
Επίσης	πολύ	σημαντικός	παράγοντας	κατά	την	αποτύπωση	ενός	μνημείου	και	
πρέπει	να	δίνεται	ιδιαίτερη	προσοχή	και	επιμέλεια	κατά	την	σχεδίασή	του.	
Η	 γεωμετρική	 τεκμηρίωση	 ενός	 μνημείου	 χρειάζεται	 αρκετό	 καιρό	 μέχρι	 να	
ολοκληρωθεί.	 Καθ’	 όλη	 τη	 διάρκεια	 είναι	 σημαντικό	 να	 καταγράφονται	
σημειώσεις	 με	παρατηρήσεις,	 προβλήματα	και	 επιλογές	που	 έγιναν	ώστε	 να	
μπορεί	ο	υπευθυνος	να	ανατρέξει	σε	οποιοδήποτε	στάδιο	της	διαδικασίας	και	
να	έχει	καλύτερη	εικόνα	και	αντίληψη	των	πραγμάτων	ανά	πάσα	στιγμή.	
Ο	μεγάλος	όγκος	αρχείων	πολλές	φορές	μπορεί	να	δημιουργήσει	σύγχυση	και	
προβλήματα.	Είναι	απαραίτητο	να	υπάρχει	μια	συγκεκριμένη	οργάνωση	των	
ψηφιακών	 δεδομένων,	 να	 υπάρχει	 κωδικοποιημένη	 ονοματολογία	 και	 να	
αποφεύγονται	διπλότυπα	ή	αρχεία	που	έχουν	το	 ίδιο	περιεχόμενο.	 Ιδιαίτερη	
προσοχή	πρέπει	να	δίνεται	όταν	δημιουργούνται	εφεδρικά	αρχεία	ώστε	να	μη	
γίνεται	 κατάχρηση	του	χώρου	χωρίς	 λόγο.	Αξίζει	 να	σημειωθεί	 επίσης,	 ότι	 η	
συχνή	αποθήκευση	των	αρχείων	κατά	την	επεξεργασία	τους	αποτελεί	κρίσιμο	
παράγοντα	για	την	ομαλή	ροή	των	διαδικασιών.	
Από	λάθη	που	έγιναν	κατά	την	διεκπεραίωση	της	γεωμετρικής	τεκμηρίωσης	
έγινε	 αντιληπτό	 ότι	 πρέπει	 να	 δίνεται	 μεγάλη	 προσοχή	 όταν	 χειροκίνητα	 ο	
χρήστης	 επιλέγει	 παραμέτρους	 ή	 εισάγει	 σημεία	 σε	 διάφορα	 στάδια	 της	
επεξεργασίας.	Ένα	λάθος	ψηφίο	μπορεί	να	οδηγήσει	σε	λάθος	αποτελέσματα	
και	η	αναζήτηση	της	αιτίας	να	μην	αποδίδει.	Ένας	δεύτερος	ή	τρίτος	έλεγχος	
στις	 περιπτώσεις	 αυτές	 λύνει	 τέτοιου	 είδους	 προβλήματα	 και	 κερδίζεται	
πολύτιμος	χρόνος.		
Επίσης	όσο	πιο	σύντομη	είναι	η	διαδικασία	επεξεργασίας	και	απόδοσης	των	
σχεδίων	τόσο	καλύτερη	εικόνα	μπορεί	να	έχει	κανείς	για	τα	διάφορα	στάδια.	
Όταν	 μεσολαβήσει	 μεγάλο	 χρονικό	 διάστημα	 όπως	 είναι	 φυσικό	 αρκετές	
λεπτομέρειες	που	δεν	καταγράφονται	 ξεχνιούνται.	Φυσικά	αυτό	δε	σημαίνει	
ότι	πρέπει	να	γίνονται	βεβιασμένες	κινήσεις	ή	να	παραλείπονται	λεπτομέρειες	
κατά	 τις	 επεξεργασίες	 με	 μικρό	 αντίκτυπο	 στο	 τελικό	 αποτέλεσμα	 (π.χ.	
μάσκες,	κλείσιμο	τρυπών	στο	τρισδιάστατο	μοντέλο).		
Δεύτερες	 και	 τρίτες	 γνώμες	 για	 καθοριστικές	 αποφάσεις	 ή	 σημαντικά	
προβλήματα	πρέπει	να	επιζητούνται	και	να	λαμβάνονται	σοβαρά	υπόψιν.	
Τέλος	 ο	 πιο	 βασικός	 ίσως	 παράγοντας	 κατά	 την	 αποτύπωση	 ενός	 μνημείου	
είναι	ο	σεβασμός	με	τον	οποίο	αυτό	πρέπει	να	αντιμετωπίζεται	σε	όλα	στάδια	
της	 διαδικασίας.	 Πρέπει	 να	 δίνεται	 μεγάλη	 προσοχή	 κατά	 τη	 διαδικασία	
συλλογής	 των	 δεδομένων	 ώστε	 να	 μην	 αλλοιωθεί	 το	 μνημείο,	 η	 ακρίβεια	
πρέπει	να	τηρείται	με	αυστηρότητα.	Οτιδήποτε	αλλοιώνει	την	αναπαράσταση	
της	 πραγματικότητας	 στα	 τελικά	 σχέδια	 πρέπει	 να	 αποφεύγεται	 και	 μην	
θεωρείται	ως	γνωστή	πληροφορία.	
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