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Περίληψη 
 
 
 
Η αλματώδης ανάπτυξη της τεχνολογίας των τελευταίων ετών έχει ανοίξει νέους 
ορίζοντες στη Φωτογραμμετρία, ξεπερνώντας εμπόδια που παλιότερα ήταν 
ανυπέρβλητα, μειώνοντας τον χρόνο, αυξάνοντας την ακρίβεια των αποτελεσμάτων 
και πολλαπλασιάζοντας τις εφαρμογές. Ωστόσο, ενώ η συνεχής ανάπτυξη 
φωτογραμμετρικών μεθόδων για την γεωμετρική τεκμηρίωση μνημείων σε στεριά και 
θάλασσα φαίνεται να συμβαδίζει, οι τεχνικές για την αποτύπωση ενάλιων 
αρχαιολογικών χώρων, κείμενων σε μικρό βάθος είναι ανεπαρκείς ενώ η εφαρμογή 
των κλασικών μεθόδων αδύνατη ή αντιοικονομική. Η συγκεκριμένη διπλωματική 
εργασία, μέσω της αποτύπωσης καταποντισμένου αρχαιολογικού χώρου στην 
περιοχή της Επιδαύρου, σε βάθος που κυμαίνεται από 0.5 έως 2 μέτρα, επιχειρεί την 
ανάπτυξη τέτοιων Φωτογραμμετρικών μεθόδων δύο μέσων για την γεωμετρική 
τεκμηρίωση μνημείων. Αφού ανασκοπείται η σχετική βιβλιογραφία που 
πραγματεύεται αντίστοιχες εφαρμογές σε δύο μέσα αλλά και μονάχα στο νερό, 
αναφέρονται οι διαδικασίες συλλογής και επεξεργασίας των απαραίτητων 
δεδομένων. Ανάμεσά τους συγκαταλέγονται οι βαθμονομήσεις της φωτογραφικής 
μηχανής που χρησιμοποιήθηκε στην ξηρά και στο περιβάλλον αέρα/νερού, η ίδρυση 
του απαραίτητου γεωδαιτικού δικτύου, ο προγραμματισμός και η πραγματοποίηση 
των λήψεων των εικόνων μέσω ειδικού τρίποδα ανύψωσης. Επιπλέον γίνεται 
ιδιαίτερη αναφορά στα ειδικά προβλήματα που προκαλούνται από την παρουσία του 
νερού καθώς και στην αντιμετώπισή τους. Γίνεται αναφορά στην πρόκληση 
σφαλμάτων λόγω των κυματισμών, στην αλλοίωση των χρωμάτων και στην μέθοδο 
αντιμετώπισής της. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στις επιδράσεις της διάθλασης της 
οπτικής ακτίνας στη διαχωριστική επιφάνεια αέρα/νερού στις φωτογραμμετρικές 
εργασίες δύο μέσων και στη Συνθήκη Συγγραμμικότητας και σχεδιάζεται ειδικό 
πρόγραμμα διόρθωσής τους βασισμένο στην αναλυτική γεωμετρία. Ο αλγόριθμος 
αυτός, εφαρμόζεται πριν το στάδιο της καθαυτό φωτογραμμετρικής επεξεργασίας. 
Σχολιάζονται τα προβλήματα που προκαλεί στον προγραμματισμό λήψεων και 
συγκρίνονται τα αποτελέσματα των Φωτογραμμετρικών προσανατολισμών εικόνων 
διορθωμένων και μη, δημιουργώντας δύο ξεχωριστά μπλοκ. Παρατηρείται η 
συστηματικότητα των σφαλμάτων που προκύπτουν αλλά και η σχέση της μεταβολής 
της εστιακής απόστασης της μηχανής με τη μεταβολή των υψών λήψεως 
διορθωμένων και αδιόρθωτων εικόνων. Σχολιάζονται τα προβλήματα που 
προέκυψαν κατά την συλλογή  των Ψηφιακών Μοντέλων Υψομέτρων αλλά και κατά 
την παραγωγή ορθοφωτογραφιών. Παράγονται ορθοφωτογραφίες του αρχαιολογικού 
χώρου σε κλίμακα 1:50, σχεδιάζεται μηκοτομή του και αναφέρονται χαρακτηριστικά 
παραδείγματά τους. Τέλος, σχολιάζονται τα τελικά παράγωγα και παρατίθενται 
συμπεράσματα και προτάσεις για μελλοντική εργασία. 
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Abstract 
 
 

 

The rapid development of technology in recent years has opened new horizons in 
Photogrammetry, overcoming obstacles sometimes insurmountable, reducing time 
and increasing accuracy of results. However, while the continuous development of 
close-range Photogrammetric methods for the geometric documentation of 
monuments on land and sea seem to go hand in hand, techniques for capturing 
marine archaeological sites situated at shallow depth are inadequate while 
application of traditional methods is impossible or uneconomical. This diploma thesis 
aims to develop two-media (through air and water) photogrammetric techniques 
through modelling of submerged archaeological site of Epidaurus in a depth ranging 
from 0.5 to 2 meters. Afterwards the relevant literature is reviewed that addresses 
some respective applications in two-media and also in water, indicating the 
procedures for the necessary data acquisition and processing. These procedures 
include among others the calibration of the digital non-metric camera used under 
different working conditions involving two media (air/water), the establishment of the 
necessary geodetic network and planning and implementation of taking pictures with 
the help of a special tripod. Moreover specific reference is made to the various 
problems caused by the presence of water and how they were addressed. Errors in 
depth determination caused by waves, colour absorption and chromatic aberration 
are also being addressed. Particular attention is given to the effects of refraction at 
the air/water interface on the Condition of Collinearity. To re-establish collinearity, a 
simple refraction correction algorithm based upon analytical geometry was developed 
and is described. This algorithm is implemented before the stage of photogrammetric 
processing. Problems are also mentioned, which are caused by the presence of 
water at the planning and implementation of shooting pictures and comparison of the 
results of Orientations between refraction corrected and non-corrected images by 
creating two separate blocks of images is also performed. It is also observed that 
systematic errors arose because of the refraction effects and that there is correlation 
between the change of focal length of the camera and the camera heights. Some 
problems have also been encountered in the acquisition of DEMs and the creation of 
ortho-images. Finally, ortho-images are being generated and cross section data were 
collected. 

http://www.google.gr/search?hl=el&biw=1366&bih=680&sa=X&ei=0khiT_v5COPl4QSClLyJCA&ved=0CBsQvwUoAQ&q=absorption+and+chromatic+aberration&spell=1
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1 
Εισαγωγή 
 
 
 
Είναι γεγονός ότι το επίπεδο της θαλάσσιας στάθμης αυξάνεται και ενδεχομένως θα 
συνεχίσει να αυξάνεται για τα επόμενα χρόνια. Αποτέλεσμα αυτού του φαινομένου, 
αλλά και άλλων γεωλογικών διεργασιών, είναι η βύθιση πολλών, άλλοτε παράκτιων, 
μνημείων σε μικρό ή και μεγάλο βάθος κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. Η 
ποσότητα αυτή του νερού που τα καλύπτει απαγορεύει τόσο την εφαρμογή των 
κλασικών επίγειων μεθόδων αποτυπώσεων μνημείων όσο και τη χρήση μεθόδων 
γεωμετρικής τεκμηρίωσης υποβρύχιων μνημείων που βρίσκονται σε μεγάλο βάθος. 
Για τους παραπάνω λόγους λοιπόν, η παρούσα διπλωματική εργασία επικεντρώνεται 
στη διερεύνηση και εφαρμογή μίας φωτογραμμετρικής μεθόδου κατάλληλης για την 
γεωμετρική τεκμηρίωση μνημείων που βρίσκονται σε μικρό βάθος. 
 
Έτσι λοιπόν, εξετάζονται τα όρια, η αξιοπιστία καθώς και τα προβλήματα που 
παρουσιάζονται κατά την εφαρμογή μίας τέτοιας μεθόδου, μέσω της αποτύπωσης 
ενός ενάλιου αρχαιολογικού χώρου, Ρωμαϊκής εποχής, σε βάθος που κυμαίνεται από 
0.5 έως 2 μέτρα. 
 
Η εργασία αναπτύσσεται στα παρακάτω τέσσερα βασικά κεφάλαια. Στο Κεφάλαιο 2 
ανασκοπείται η σχετική βιβλιογραφία η οποία πραγματεύεται φωτογραμμετρικές 
εργασίες και μεθόδους σε δύο μέσα αλλά και σε ένα, το νερό. Το Κεφάλαιο 3 
αναφέρεται στις διαδικασίες συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων και συγκεκριμένα 
στη βαθμονόμηση της ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής που χρησιμοποιήθηκε, στην 
ίδρυση του απαραίτητου γεωδαιτικού δικτύου, στη λήψη, στην επεξεργασία και 
καθώς και στον προσανατολισμό των εικόνων. Στο Κεφάλαιο 4 αναλύονται τα ειδικά 
προβλήματα που παρουσιάστηκαν κατά την εφαρμογή της μεθόδου και ο τρόπος 
αντιμετώπισής τους. Περιγράφεται το φαινόμενο της διάθλασης της οπτικής ακτίνας 
στην υδάτινη επιφάνεια, το πώς επηρεάζει την Συνθήκη της Συγγραμμικότητας και τις 
σχετικές θέσεις των αντικειμένων στην εικόνα καθώς και το πρόγραμμα που 
σχεδιάστηκε για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα αυτό. Εξετάζεται το μέγεθος και η 
κατανομή των σφαλμάτων που προκαλούνται από την παρουσία των κυμάτων στην 
επιφάνεια της θάλασσας, αξιολογείται η σημασία της βαθμονόμησης στο περιβάλλον 
αέρα-νερού και αιτιολογείται η διαπιστωθείσα ανεπάρκειά της για το συγκεκριμένο 
αντικείμενο. Το Κεφάλαιο 5 περιλαμβάνει τα τελικά παράγωγα της αποτύπωσης του 
ενάλιου αρχαιολογικού χώρου καθώς και τη διαδικασία που ακολουθήθηκε για την 
παραγωγή τους. Το κείμενο ολοκληρώνεται με την βιβλιογραφία που αξιοποιήθηκε 
για την παρούσα μελέτη. 
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2 
Ανασκόπηση βιβλιογραφίας 
 
 

2.1 Φωτογραμμετρικές Εργασίες και Μέθοδοι σε αέρα-νερό 

 
Η Φωτογραμμετρία σε δύο μέσα και συγκεκριμένα σε αέρα-νερό είναι μία ειδική 
περίπτωση Φωτογραμμετρίας όπου η φωτογραφική μηχανή βρίσκεται πάνω από την 
επιφάνεια της θάλασσας (στον αέρα) και το αντικείμενο που φωτογραφίζεται 
βρίσκεται σε διαφορετικό μέσο (στο νερό) (Butler et al, 2002). Η βάση της έχει 
ευρέως αντιμετωπιστεί (Tewinkel, 1963; Shmutter and Bonfiglioli, 1967; Mastry, 
1974; Karara, 1972; Slama, 1980; Shan, 1994) και οι βασικές οπτικές αρχές 
υποδεικνύουν ότι η ακριβής φωτογραμμετρική απόδοση διαμέσου του νερού, είναι 
θεωρητικώς δυνατή. Όμως, τόσο στην διεθνή όσο και στην εγχώρια βιβλιογραφία δεν 
φαίνεται να έχει εφαρμοστεί παρόμοια μέθοδος για την γεωμετρική τεκμηρίωση 
μνημείων παρά μόνο στην αποτύπωση τμημάτων ποτάμιων πυθμένων για την 
κατανόηση της τραχύτητας και της διαδικασίας διοχέτευσης ιζημάτων.  
 
Η Φωτογραμμετρία διαμέσω του νερού, έχει χρησιμοποιηθεί για την χαρτογράφηση 
υποβρύχιων περιοχών χρησιμοποιώντας κάποιας μορφής υπερυψωμένης ή 
αερομεταφερόμενης πλατφόρμας για την υποστήριξη της φωτογραφικής μηχανής 
(Whittlesey, 1975; Fryer, 1983; Westaway et al., 2001). Οι εφαρμογές αυτές έχουν 
υιοθετήσει μια διόρθωση για την επιρροή της διάθλασης στην επιφάνεια αέρα-νερού. 
Ακόμα, αεροφωτογραφίες έχουν χρησιμοποιηθεί προκειμένου να καταγραφούν 
λεπτομέρειες του πυθμένα της θάλασσας (Byrne and Honey, 1978; Harris and 
Umbach, 1972; Masry, 1975). Τα αποτελέσματα των εφαρμογών αυτών ήταν 
ακρίβειας της τάξης του 10% του βάθους σε περιοχές με καθαρά νερά και βάθη από 
5 έως 10 μέτρα. 
 
Αξιόλογο παράδειγμα χαρτογράφησης υποβρύχιας περιοχής είναι μία εφαρμογή των 
Elfick και Fryer (1983). Για ακριβέστερο προσδιορισμό των βαθών, κατασκευάστηκε 
μία «πλωτή πυραμίδα» της οποίας βάση ήταν ενωμένα τμήματα plexiglas και στην 
κορυφή βρισκόταν η βάση με τις δύο φωτογραφικές μηχανές που χρησιμοποιήθηκαν. 
Η παραπάνω κατασκευή περιγράφεται αναλυτικότερα από τον Fryer (1983a). Αυτό 
που επιτεύχθηκε ήταν η αποφυγή των κυματισμών λόγω του ανέμου καθώς και η 
απαλλαγή από τις ηλιακές αντανακλάσεις. Τα φωτοσταθερά που χρησιμοποιήθηκαν 
ήταν διαμέτρου 10mm και τοποθετήθηκαν ανά ένα μέτρο στον πυθμένα της περιοχής 
προς αποτύπωση. Η στερεοαπόδοση πραγματοποιήθηκε αναλυτικά (Elfick and 
Fletcher, 1983) και για την διόρθωση των επιδράσεων της διάθλασης εφαρμόστηκε 
τεχνική βασισμένη στην απλή γεωμετρία καθώς και στον Nόμο του Snell. 
Γνωρίζοντας τις γωνίες πρόσπτωσης των οπτικών ακτίνων, το βάθος, το ύψος λήψης 
από την επιφάνεια της θάλασσας, την οριζόντια απόσταση από το πρωτεύον σημείο 
καθώς και την εστιακή απόσταση του φακού, υπολογίζεται η απόσταση d κάθε 
σημείου στη φωτογραφία, ως προς την κατακόρυφο στο σημείο εξόδου της ακτίνας 
από το νερό. Οι ακρίβειες που επιτεύχθηκαν είναι της τάξης των 4mm 
οριζοντιογραφικά και 14mm υψομετρικά. 
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Μία ακόμα εφαρμογή, πιο σύγχρονη, πραγματοποιήθηκε από τους Butler, Lane, 
Chandler και Porfiri (2002), για την αποτύπωση της δομής του πυθμένα ενός 
ποταμού. Αφού λήφθηκαν Ψηφιακά Μοντέλα Υψομέτρων (ΨΜΥ) υψηλής ακρίβειας, 
διορθώθηκαν από την επίδραση της διάθλασης της οπτικής ακτίνας στην επιφάνεια 
αέρα-νερού. Για την διόρθωση αυτή αναπτύχθηκε ένας απλός αλγόριθμος 
βασισμένος στην αναλυτική γεωμετρία που διορθώνει το υψόμετρο κάθε σημείου 
ανάλογα με το βάθος που προέκυπτε από το αρχικό ΨΜΥ και τη γωνία 
πρόσπτωσης. Ο αλγόριθμος αυτός σχεδιάστηκε ώστε να χρησιμοποιηθεί μετά την 
αρχική απόκτηση του ΨΜΥ. Για την επιπεδότητα της επιφάνειας του ποταμού 
χρησιμοποιήθηκε κομμάτι plexiglas που όμως δεν λήφθηκε υπ’ όψιν κατά την 
διόρθωση της διάθλασης καθώς η επιφάνεια αέρας-plexiglas-νερό μπορεί να 
απλοποιηθεί σε αέρας-νερό, σύμφωνα με τη βιβλιογραφία (Fryer, 1983; Newton, 
1989). Πραγματοποιήθηκαν λήψεις από απόσταση 1.2m, με ή χωρίς νερό και δεν 
παρατηρήθηκαν συστηματικές διαφορές μεταξύ των ΨΜΥ. Τα όποια προβλήματα 
που προέκυψαν φαίνεται να οφείλονται στην ελαφρά εξασθένηση της έντασης του 
φωτός αλλά και στην υπολειπόμενη παράλλαξη. Στα δύο προαναφερθέντα 
περιβάλλοντα λήψης, επιχειρήθηκε η συλλογή δεδομένων με φωτοσταθερά στον 
πυθμένα ή φωτοσταθερά στο plexiglas. Οι ακρίβειες που επιτεύχθηκαν, μετά την 
εφαρμογή του αλγορίθμου διόρθωσης, είναι της τάξης των 3mm για τις λήψεις με 
σημεία ελέγχου εκτός νερού και της τάξης των 40mm για τις λήψεις με φωτοσταθερά 
στον πυθμένα του ποταμού. Σημαντικό είναι πως στις παραπάνω λήψεις, το ύψος 
του νερού ήταν 12cm.  
 
Επιπλέον, κατά την δημιουργία τρισδιάστατου μοντέλου κυματοθραύστη, προτάθηκε 
η προσέγγιση της διάθλασης μέσω της γραμμικοποίησης και διατήρησης των όρων 
πρώτης τάξης μίας σειράς Taylor (μία προσέγγιση που είναι έγκυρη για παραξονικές 
ακτίνες φωτός, δηλαδή ακτίνες που σχηματίζουν μικρές γωνίες ως προς τον οπτικό 
άξονα) επιτυγχάνοντας έτσι ένα εικονικό πρωτεύον σημείο, στο οποίο συγκλίνουν 
όλες οι ακτίνες φωτός. Η αντιμετώπιση αυτή οδηγεί σε μία απλή διαδικασία 
διόρθωσης, ακυρώνοντας τις περισσότερες από τις παραμορφώσεις που εισήχθησαν 
λόγω της διάθλασης, αφού δίνεται η δυνατότητα διόρθωσής τους από την αλλαγή 
μόνο των εξωτερικών παραμέτρων της φωτογραφικής μηχανής. Στη συνέχεια, το 
μόνο που μένει να γίνει είναι να προβληθεί η αρχική εικόνα στο επίπεδο z=0 και στη 
συνέχεια να προβληθεί πάλι σε μία εικονική φωτογραφική μηχανή που ως πρωτεύον 
σημείο θα έχει το διορθωμένο (Ferreira et al.,2006). Οι ακρίβειες που επιτεύχθηκαν 
για ύψος νερού 1,5m και ύψος λήψης 1,3m από την επιφάνεια του νερού, είναι της 
τάξης των 3cm. 
 
Στις Φωτογραμμετρικές διαδικασίες διαμέσου του νερού, θεωρείται συνήθως μία 
επίπεδη επιφάνεια έτσι ώστε το βάθος του αντικειμένου από την επιφάνεια του νερού 
(η απόσταση από την διαχωριστική επιφάνεια αέρα-νερού) να είναι σταθερό για όλες 
τις εικόνες, ενώ η απόσταση από την φωτογραφική μηχανή έως την επιφάνεια του 
νερού να διαφοροποιείται σε κάθε λήψη (Shmutter and Bonfiglioli, 1967; Ke et al., 
2008). Σε κάποιες περιπτώσεις, η διαχωριστική επιφάνεια αέρα-νερού θεωρείται ότι 
περιγράφεται από ένα αρμονικό κύμα (Okamoto, 1982).  
 
Στις περιπτώσεις των αυτοματισμών, και συγκεκριμένα της αυτόματης ψηφιακής 
συνταύτισης (steromatching algorithms), που είναι μια σύγχρονη εξέλιξη της 
Ψηφιακής Φωτογραμμετρίας και της Όρασης Υπολογιστών (Computer Vision), η 
αβεβαιότητα επιτυχίας των σχετικών αλγορίθμων είναι αυξημένη για την προκειμένη 
περίπτωση, όπου δηλαδή μεσολαβεί το νερό στην λήψη των εικόνων (§ 3.5, § 4.3). 
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2.2 Φωτογραμμετρικές Εργασίες και Μέθοδοι στο νερό 

 
Η γεωμετρική τεκμηρίωση υποβρύχιων περιβαλλόντων με φωτογραμμετρικές 
πρακτικές είναι χρήσιμη για μία ποικιλία εφαρμογών, συμπεριλαμβανομένων των 
αρχαιολογικών ερευνών και χαρτογραφήσεων βυθού. Οι μέθοδοι που 
χρησιμοποιούνται, πολλές φορές, στηρίζονται μόνο σε τοπογραφικές πρακτικές 
όπως πλευρομετρήσεις και επίλυση δικτύων με τριπλευρισμό (Διαμαντή, 2011; 
Barkai and Kahanov, 2007; Benjamin and Bonsall, 2009) ή και πιο προηγμένες 
πρακτικές εντοπισμού θέσης όπως τα ακουστικά κύματα (π.χ. Thomson and Elson, 
2002; Holt, 2004; 3H Consulting, 2009). Αν και διαφορετικές μεταξύ τους, οι 
παραπάνω μέθοδοι απαιτούν φυσική επαφή με το χαρτογραφούμενο αντικείμενο, 
περιορίζονται στην ακριβή μέτρηση σύνθετων αντικειμένων και είναι αρκετά 
χρονοβόρες (Canciani et al., 2003).  Σε αντίθεση με τα παραπάνω, η χρήση 
φωτογραμμετρικών μεθόδων προσφέρει υψηλή ακρίβεια, διατήρηση και μέτρηση 
περισσότερων στοιχείων, λιγότερη επαφή με το αντικείμενο καθώς και κατασκευή 
τρισδιάστατων (3D) γεωμετρικών μοντέλων, χρήσιμων για την ανασκαφική 
διαδικασία. Στη βιβλιογραφία φαίνεται να υπάρχει ένας συνεχώς αυξανόμενος 
αριθμός εφαρμογών υποβρύχιας φωτογραμμετρίας (π.χ., Διαμαντή και 
Γεωργόπουλος, 2011; Canciani et al., 2003; Pizarro et al., 2004; Singh et al., 2005; 
Abdo et al., 2006; Drap et al., 2007; Shortis et al., 2007a,b). Πολυάριθμες 
προκλήσεις όπως η διάθλαση, η έλλειψη σταθερών πλαισίων αναφοράς, η 
διαφοροποίηση της κλίμακας αλλά και η περιορισμένη ορατότητα, οφείλονται στις 
ιδιαιτερότητες του υποβρύχιου περιβάλλοντος. Για την προστασία της φωτογραφικής 
μηχανής από τη διείσδυση του νερού, αυτή θωρακίζεται με ένα αδιάβροχο περίβλημα 
(housing device). Σε αντίθεση με τις λήψεις που πραγματοποιούνται με την μηχανή 
να βρίσκεται σε διαφορετικό μέσο από το αντικείμενο, η απόσταση του προβολικού 
κέντρου από την επιφάνεια της διάθλασης είναι σταθερή. 
 
Για την περιγραφή των λήψεων στο υποβρύχιο περιβάλλον υπάρχουν δύο 
διαφορετικές προσεγγίσεις. Η μία βασίζεται σε γεωμετρική ερμηνεία για τη διάδοση 
του φωτός μεταξύ πολλών μέσων (αέρας-housing-νερό), και η άλλη στην προσέγγιση 
των κατάλληλων διορθώσεων, ώστε να αντισταθμιστούν οι επιδράσεις της 
διάθλασης. Σύμφωνα με την θεωρία της διάδοσης του φωτός σε διαφορετικά μέσα, οι 
Lavest κ.ά. (Lavest et al., 2003) υποστηρίζουν ότι το προβολικό κέντρο θα πρέπει να 
θεωρείται ως το προοπτικό κέντρο της φωτογραφικής μηχανής και προτείνουν μία 
σταθερή διόρθωση της εστιακής απόστασης και έναν σταθερό επαναπροσδιορισμό 
των παραμέτρων της διαστροφής, ως συνάρτηση του δείκτη διάθλασης του νερού. Ο 
McNeil, σύμφωνα με τους Fryer και Fraser (1986), προτείνει την διόρθωση της 
διάθλασης ως συνάρτηση της γωνίας πρόσπτωσης της οπτικής ακτίνας. Άλλοι, 
προτείνουν τον εντοπισμό της πορείας της ακτίνας διαμέσω των επιφανειών που 
διαθλάται (Li et al., 1997) και κάποιοι προσεγγίζουν το θέμα διατηρώντας το 
προοπτικό μοντέλο μέσω της μετακίνησης των σημείων του αντικειμένου που 
αποτυπώνεται. Τέλος, σε κάποιες εφαρμογές προτείνεται ένα φωτογραμμετρικό 
μοντέλο βασισμένο σε μια γεωμετρική ερμηνεία της διάδοσης του φωτός σε 
διαφορετικά μέσα. Παρά τις επιπτώσεις της διάθλασης, το μοντέλο αυτό διατηρεί τη 
βασική έννοια της συγγραμμικότητας χρησιμοποιώντας μόνο έναν μικρό αριθμό από 
πρόσθετες παραμέτρους (Telem and Filin, 2010). 
 
Η εναλλακτική και πιο δημοφιλής προσέγγιση αναζητεί τις κατάλληλες διορθώσεις για 
τις επιδράσεις της διάθλασης. Μερικές προσεγγίσεις, αυτής της κατηγορίας, 
χρησιμοποιούν φωτογραφική μηχανή σημειακής οπής για την εκτίμηση των 
παραμέτρων (π.χ. Van der Zwaan et al., 2002; Pizarro et al., 2004; Singh et al., 
2005), ενώ άλλοι βαθμονομούν τις εσωτερικές παραμέτρους των φωτογραφικών 
μηχανών βασιζόμενοι σε ένα αντικείμενο γνωστών διαστάσεων που τοποθετείται 
στην προς αποτύπωση περιοχή (Gracias and Santos-Victor, 2000; Pessel et al., 
2003; Höhle, 1971). Ακόμα, εφαρμόζεται αυτοβαθμονόμηση για την φωτογραφική 
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μηχανή και το housing, όπου θεωρείται πως οι επιδράσεις της διάθλασης 
απορροφώνται από τον προσδιορισμό των εσωτερικών παραμέτρων (Shortis and 
Harvey ,1998; Gründig et al., 1999; Canciani et al., 2003; Harvey et al.,2003; Drap et 
al., 2007; Shortis et al., 2007b). 
 
Η ανάλυση της πραγματικής διόρθωσης των σημείων στην εικόνα, δείχνει ότι για 
κοντινές λήψεις, η απόσταση της πραγματικής θέσης των σημείων από την 
φωτογραφική μηχανή επηρεάζει σημαντικά την διόρθωση (Telem and Filin, 2010). 
Έτσι λοιπόν, συμπεραίνεται ότι πολλές φορές η απλή διόρθωση των σημείων της 
εικόνας δεν είναι αρκετή. 
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3 
Συλλογή και Επεξεργασία δεδομένων 

 
 
 
Γνωστή ήδη από τον Όμηρο, η Επίδαυρος υπήρξε κυρίως λόγω της θέσης της, 
αρκετά σημαντικό λιμάνι της αρχαιότητας. Η αρχαία πόλη της Επιδαύρου άρχιζε από 
τα νότια όρια του σημερινού οικισμού και εκτεινόταν προς τη χερσόνησο που σήμερα 
λέγεται Νησί (Παπαχατζής, Ν., 1976). Στην περιοχή της Επιδαύρου, εκτός των 
χερσαίων αρχαίων ερειπίων που εντοπίζονται σχεδόν αποκλειστικά επί της 
χερσονήσου ή πλησίον αυτής, είναι γνωστό πως και στη θάλασσα βρίσκεται πλήθος 
κτηριακών καταλοίπων και άλλων κατασκευών.  
 
 

 
 
Εικόνα 1: Φωτογραφίες αρχαίων ερειπίων στην περιοχή της Επιδαύρου (Κριτζάς Χ.Β., 1972) 

 
 
Η ένταση της αρχαιοκαπηλικής δραστηριότητας τις προηγούμενες δεκαετίες, υπό το 
πρόσχημα της υποβρύχιας αλιείας αλλά κυρίως η κατασκευή λιμενικών 
εγκαταστάσεων, προφανής απειλή για τα υποβρύχια αρχαία, κατέστησαν επιτακτική 
την ανάγκη εντοπισμού και αποτυπώσεώς τους (Κριτζάς, 1972). Μία πρώτη 
προσπάθεια, πραγματοποιήθηκε το 1972 από τον αρχαιολόγο Χ. Κριτζά, που με τη 
βοήθεια του αρχιτέκτονα J. Whittlesay φωτογράφησαν τις ενάλιες αρχαιότητες από 
ύψος 150 μέτρων, ανυψώνοντας τη φωτογραφική μηχανή με αερόστατο υδρογόνου. 
Σύμφωνα με την παραπάνω μελέτη, οι βυθισμένοι αυτοί χώροι, ήταν παραλιακά 
κτίσματα που λόγω της ανύψωσης της θαλάσσιας στάθμης κατά 3-4 μέτρα, 
καταποντίστηκαν. Άγνωστο είναι εάν πλην αυτής της μακροχρόνιας και σταθερής 
ανύψωσης συνέβη και κάποια αιφνίδια καθίζηση του εδάφους της περιοχής (Κριτζάς, 
1972). Μεταξύ των άλλων ευρημάτων (λείψανα αρχαίων λιμενικών εγκαταστάσεων,  
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κυματοθραύστης κ.ά.) που φωτο-
γραφήθηκαν (Εικόνα 1), εντοπίστηκαν 
σε απόσταση 50 μέτρων από την ακτή 
κατάλοιπα κτηρίου που αποτέλεσαν το 
αντικείμενο της παρούσας διπλω-
ματικής εργασίας (Εικόνα 2). Το 
σύνολο του αρχαιολογικού χώρου α-
ποτελείται πιθανότατα από έπαυλη-
αγροικία, ρωμαϊκών μάλλον χρόνων 
(Κριτζάς, 1972), βρίσκεται κάτω από 
την επιφάνεια της θάλασσας και το 
βάθος του κυμαίνεται από 0.50 έως 
3.00 μέτρα περίπου. Το κοντινότερο 
στην ακτή τμήμα του, απέχει περί τα 
50 μέτρα. Οι διαστάσεις του είναι 
περίπου 50 x 45 τετραγωνικά μέτρα 
(m2) και ο βραχώδης θαλάσσιος 
πυθμένας που το περιβάλλει χαρα-
κτηρίζεται από μία μέση κλίση 3.5 %. 

 

 

3.1 Βαθμονόμηση 

 
Για την αποκατάσταση του Εσωτερικού Προσανατολισμού της φωτογραφικής 
μηχανής που επρόκειτο να χρησιμοποιηθεί καθώς και ως μία πρώτη, 
αναποτελεσματική (§ 4.1.1.2), προσπάθεια διόρθωσης των επιδράσεων της 
διάθλασης, πραγματοποιήθηκε η βαθμονόμησή της τόσο για το κανονικό περιβάλλον 
(λήψεις στην ατμόσφαιρα), όσο και σε περιβάλλον δύο μέσων, δηλαδή αέρα και 
νερό.   Για την πραγμάτωση των απαιτούμενων λήψεων χρησιμοποιήθηκε ψηφιακή 
φωτογραφική μηχανή (DSLR Canon EOS MIII full frame 21MP) σε πραγματικές 
συνθήκες. Ως πεδίο ελέγχου χρησιμοποιήθηκε ταμπλώ διαστάσεων 0,9m x 0.9m από 
plexiglas, του οποίου χαρακτηριστικά είναι η αρνητική πλευστότητα καθώς και η 
ανθεκτικότητα. Για ορθότερα και πιο αξιόπιστα αποτελέσματα, το πεδίο 
βαθμονόμησης θα πρέπει να καλύπτει σημαντικό ποσοστό της έκτασης της εικόνας 
και οι εικόνες να λαμβάνονται από διαφορετικές γωνίες, διαφορετικές αποστάσεις 
από το αντικείμενο και από τις 4 πλευρές του πεδίου (90ο στροφή), τόσο σε 
οριζόντια, όσο και σε κατακόρυφη διάταξη. Για την αναγωγή του αντικειμένου στη 
σωστή κλίμακα, πρέπει να οριστούν κάποιες δεσμεύσεις όπως οι αποστάσεις μεταξύ 
των τεσσάρων κωδικοποιημένων στόχων.  
 
 

3.1.1 Βαθμονόμηση στο περιβάλλον αέρα 

 
Ελήφθησαν 9 εικόνες (Εικόνα 3α), του δισδιάστατου (2D) πεδίου ελέγχου σύμφωνα 
με τη μέθοδο και τη διάταξη που περιγράφεται παραπάνω. Στη συνέχεια τέθηκαν 
υπό επεξεργασία στο λογισμικό Adobe Photoshop, ώστε να είναι διακριτοί μόνο οι 
στόχοι και τα σημεία ελέγχου (Εικόνα 3β) και εισήχθησαν στο περιβάλλον του 
Photomodeler Scanner 6 όπου και επιλύθηκε η βαθμονόμηση της φωτογραφικής 
μηχανής. 
 

 
Εικόνα 2:  Αρχαιολογικός Χώρος σε λήψη από 

αερόστατο (Κριτζάς, 1972) 
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Εικόνα 3α: Αρχική εικόνα 
Εικόνα 3β: Διορθωμένη 

εικόνα 
Εικόνα 3γ: Θέσεις λήψης 

 

3.1.2 Βαθμονόμηση στο περιβάλλον αέρα-νερού 

 
Αφού το δισδιάστατο πεδίο ελέγχου βυθίστηκε στον πυθμένα της θάλασσας σε 
βάθος 0.5m, ελήφθησαν 9 εικόνες (Εικόνα 4α), εκτός νερού, ακολουθώντας την ίδια 
διαδικασία με τις λήψεις που πραγματοποιήθηκαν στο περιβάλλον αέρα. Και εδώ, οι 
εικόνες τέθηκαν υπό επεξεργασία στο λογισμικό Adobe Photoshop. Σκοπός αυτής 
της βελτιστοποίησης ήταν εκτός από την αναγνώριση μόνο των επιθυμητών στόχων 
και η απαλλαγή των εικόνων από τις οπτικές παραμορφώσεις εξαιτίας του νερού και 
των ηλιακών ανακλάσεων παρουσία του νερού και των αντικατοπτρισμών του ήλιου 
στην υδάτινη επιφάνεια (Εικόνα 4β). Στη συνέχεια οι επεξεργασμένες εικόνες 
εισήχθησαν στο περιβάλλον του Photomodeler Scanner 6 όπου και επιλύθηκε η 
βαθμονόμηση της φωτογραφικής μηχανής στο περιβάλλον αέρα-νερού. 
 

   

Εικόνα 4α: Αρχική εικόνα 
Εικόνα 4β: Διορθωμένη 

εικόνα 
Εικόνα 4γ: Θέσεις λήψης 

 

3.1.3 Σύγκριση των Βαθμονομήσεων 

 
Οι σημαντικές διαφορές που παρατηρούνται στον Πίνακα 1 μεταξύ των 
υπολογισμένων εστιακών αποστάσεων c καθώς και των συντεταγμένων του 
πρωτεύοντος σημείου οφείλονται σε κάποια πρακτικά προβλήματα που 
δημιουργούνται από την παρουσία του νερού κατά τη βαθμονόμηση στο περιβάλλον 
αέρα- νερού.  
 
 

Πίνακας 1: Αποτελέσματα βαθμονόμησης στον αέρα και με αέρα - νερό 

Περιβάλλον 
βαθμονόμησης 

Εστιακή 
απόσταση 

c (mm) 
xp (mm) yp (mm) 

RMS xy 
(pixel) 

RMS 
XYZ 
(mm) 

εικόνες 

αέρας 16.519 17.901 12.045 0.212 0.061 9 

αέρας-νερό 15.479 17.743 11.683 6.262 2.310 7 

 
 
Λόγω του φαινομένου της διάθλασης της οπτικής ακτίνας στην επιφάνεια της 
θάλασσας προκαλείται φαινομενική ανύψωση των αντικειμένων που βρίσκονται κάτω 
από αυτήν, ακόμα και σε βάθη 0,5m. Αποτέλεσμα αυτού είναι η μεταβολή της 
κλίμακας του δισδιάστατου πεδίου. Επιπλέον, το μέγεθος της φαινομενικής αυτής 
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ανύψωσης εξαρτάται από την γωνία πρόσπτωσης καθώς και την ακτινική απόσταση 
από το προοπτικό κέντρο των φακών. Συνεπώς στις εικόνες που ελήφθησαν με 
μεγάλες γωνίες, παρατηρούνται μεγάλα μεγέθη φαινομενικής ανύψωσης τα οποία με 
τη σειρά τους επηρεάζουν σημαντικά τις σχετικές θέσεις των στόχων και των σημείων 
ελέγχου του πεδίου βαθμονόμησης. Αποτέλεσμα αυτού είναι η μειωμένη ακρίβεια ή 
και αποτυχία των τεχνικών ταύτισης προτύπων (template matching techniques). 
Ακόμα, λόγω της σχετικά μικρής απόστασης φωτογραφικής μηχανής από την 
επιφάνεια της θάλασσας (περίπου 1m), επιδράσεις όπως η διατάραξη της επιφάνειας 
του νερού, οι διαφορές μεταξύ της απεικόνισής της από εικόνα σε εικόνα λόγω της 
χρονικής υστέρησης μεταξύ των λήψεων, καθώς και η μειωμένη διαύγεια του νερού 
προκαλούν προβλήματα στην αυτόματη σκόπευση των κέντρων των στόχων από το 
Photomodeler Scanner 6, αφού αλλοιώνεται το κυκλικό σχήμα τους και 
παραμορφώνονται τα σημεία ελέγχου (Εικόνα 5).  
 

 
Σύμφωνα με την βιβλιογραφία (Lavest et al. 2000), όταν η φωτογραφική μηχανή 
βρίσκεται κάτω από το νερό, η εστιακή της απόσταση είναι περίπου ίση με αυτήν που 
έχει όταν βρίσκεται στον αέρα, πολλαπλασιασμένη με τον δείκτη διάθλασης του 
νερού. Η αναλογία αυτή εξαρτάται και από την σύσταση του νερού (αλατότητα, 
θερμοκρασία κ.ά.) και κυμαίνεται συνήθως από 1,10 έως 1,34. Συνεπώς, και εδώ 
αναμένεται να είναι μεγαλύτερη, κάτι που όμως δεν συμβαίνει απολύτως. Αιτία αυτού 
φαίνεται να είναι κυρίως το ποσοστό του νερού στην συνολική απόσταση λήψης αλλά 
και η επίδραση της διαταραγμένης επιφάνειας της θάλασσας, φαινόμενο που δεν 
απαντάται στις υποβρύχιες λήψεις. Μια σχέση που θα μπορούσε να συνδέει το 
ποσοστό αέρα και νερού με την μεταβολή της ενεργούς εστιακής απόστασης είναι η : 
 

33.11  ύέ PP   
(3.1) 

 
Όπου, Pαέρα και Pνερού τα ποσοστά αέρα και νερού αντίστοιχα που μεσολαβούν μεταξύ 
μηχανής και αντικειμένου (Αγραφιώτης και Γεωργόπουλος, 2012). 
 
Στην διεθνή βιβλιογραφία δεν φαίνεται να έχει πραγματευτεί κανείς την 
διαφοροποίηση της εστιακής απόστασης c όταν μεσολαβούν δύο ή περισσότερα 
μέσα μεταξύ αντικειμένου-στόχου και φωτογραφικής μηχανής. 

 

3.2 Δίκτυο Οριζοντίου και Κατακόρυφου Ελέγχου 

 
Για τη μέτρηση των φωτοσταθερών που χρησιμοποιήθηκαν για την αποτύπωση του 
μνημείου, ιδρύθηκε Ανεξάρτητο Τοπικό Τρισδιάστατο Δίκτυο στην ακτή και σε 
απόσταση 50 μέτρων από το μνημείο. Σκοπός ήταν η μέτρηση σημείων ελέγχου από 
δύο διαφορετικές στάσεις για την αποφυγή χονδροειδών σφαλμάτων. 
 

 
 

Εικόνα 5: Τμήμα του πεδίου ελέγχου απουσία (αριστερά) και παρουσία (δεξιά) νερού 
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3.2.1 Αναγνώριση της Περιοχής 

 
Πριν από κάθε τοπογραφική εργασία, όπως ο τριγωνισμός, είναι αναγκαία η καλή 
γνώση του αντικειμένου και της περιοχής. Απαραίτητη για την επίτευξη των 
παραπάνω κρίνεται η λεπτομερής αναγνώριση της περιοχής. Αυτό επιτρέπει τον 
καλύτερο προγραμματισμό των εργασιών καθώς και την εκτίμηση του χρόνου 
διεξαγωγής τους. Για την ίδρυση του συγκεκριμένου Δικτύου, η διαδικασία της 
αναγνώρισης πραγματοποιήθηκε σε δύο φάσεις, στο γραφείο και στο ύπαιθρο. 
 
Αρχικά, χρησιμοποιώντας το λογισμικό Google Earth καθώς και βασικές γνώσεις 
Φωτοερμηνείας, σχηματίστηκε μία πρώτη εικόνα για την περιοχή του μνημείου 
καθώς και την γύρω περιοχή. Στη 
συνέχεια, χρησιμοποιώντας την 
Υπηρεσία Θέασης Ορθοφωτο-
γραφιών της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
Α.Ε, δημιουργήθηκαν υπό κλίμακα 
αποσπάσματα της περιοχής. Έτσι, 
με τη βοήθεια σχεδιαστικού προ-
γράμματος και γνώσεων Φωτο-
γραμμετρίας βρέθηκε κατά προ-
σέγγιση η θέση των κορυφών του 
Δικτύου έτσι ώστε να ελεγχθεί η 
γεωμετρία του. Στη συνέχεια, αφού 
πραγματοποιήθηκε επί τόπου 
επίσκεψη στο χώρο, όπου ελέ-
γχθηκαν οι αμοιβαίες ορατότητες 
των προεπιλεγμένων σημείων, 
έγινε η τελική επιλογή των θέσεων 
των κορυφών. 
 
Όπως φαίνεται και στην Εικόνα 6, η Γεωμετρία του δικτύου δεν ικανοποιεί τη 
δημιουργία ισόπλευρου τριγώνου, για την ομοιόμορφη μετάδοση των σφαλμάτων, 
όσο και αν επιδιώχθηκε. Αυτό συνέβη διότι δόθηκε προτεραιότητα στις ανάγκες που 
πρέπει να εκπληρούνται όπως η ορατότητα όλων των σημείων στον αρχαιολογικό 
χώρο καθώς και η μικρή τους απόσταση από αυτόν. Τέλος, σημειώνεται πως η 
συμβολή των εικονιστικών και σχεδιαστικών προϊόντων της διαδικασίας 
αναγνώρισης, ήταν καθοριστική και αναγκαία καθώς το μνημείο βρίσκεται κάτω από 
την επιφάνεια της θάλασσας και είναι αδύνατος ο προσδιορισμός της θέσης του από 
την ακτή. Συνεπώς η θέση των σημείων του Τοπικού Τρισδιάστατου Δικτύου θα ήταν 
δύσκολο να ικανοποιεί τις αναγκαίες συνθήκες για την Φωτογραμμετρική 
Αποτύπωση που ακολούθησε. 
 
 

3.2.2 Διεξαγωγή μετρήσεων  και επίλυση Δικτύου Οριζοντίου και Κατακόρυφου 
Ελέγχου 

 
Για την επισήμανση των κορυφών του Δικτύου Τ1 και Τ2 κατασκευάστηκαν βάθρα 
από σκυρόδεμα διότι λόγω του εδάφους της περιοχής υπήρχε φόβος μετακινήσεών 
τους. Στην πάνω επιφάνειά τους πακτώθηκε βίδα με σταυρό για καλύτερη κέντρωση. 
Η κορυφή Τ3 ιδρύθηκε στην επιφάνεια μόλου από σκυρόδεμα. Λόγω επικείμενων 
προβλημάτων ή και ατυχημάτων επί του μόλου, από τους ψαράδες και τους 
περαστικούς, δεν κατασκευάστηκε κάποιο βάθρο αλλά πακτώθηκε στην επιφάνειά 
του βίδα με σταυρό, όπως και στα προηγούμενα σημεία. Σκοπός των βάθρων ήταν η 

 

Εικόνα 6: Περιοχής του Μνημείου,  προσωρινές 
θέσεις σημείων. 
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σταθερότητα των σημείων. Για τον λόγο αυτό, επιλέχθηκε να μην προεξέχουν από το 
έδαφος ώστε να αποφευχθούν φθορές, μετακινήσεις ή και καταστροφή τους. 
 
Οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν με χρήση Ολοκληρωμένου Γεωδαιτικού Σταθμού 
(Leica TCR 405) με ακρίβεια μέτρησης αποστάσεων ±(3mm+2ppm) και ακρίβεια 
μέτρησης γωνιών 0.002grad. Ακόμα, χρησιμοποιήθηκε ένα κατάφωτο Leica καθώς 
και δύο τρίποδες στήριξής του για την αποφυγή σφαλμάτων οριζοντίωσης. Η 
διεξαγωγή των μετρήσεων θεωρήθηκε σκόπιμο να πραγματοποιηθεί νωρίς το πρωί, 
αφού λόγω της μορφολογίας της περιοχής καθώς και της γεωμετρίας του δικτύου, η 
πλευρά Τ2-Τ3 βρισκόταν πάνω από τη θάλασσα. Συνεπώς η εξάτμιση κατά τις 
μεσημεριανές ώρες θα μπορούσε να δημιουργήσει προβλήματα στις σκοπεύσεις με 
κίνδυνο μεγαλύτερου σφάλματος. Προσανατολισμός δόθηκε μηδενίζοντας στην 
πρώτη στάση (Τ1) στον μαγνητικό Βορρά με την χρήση πυξίδας. 
 
Λόγω των μικρών αποστάσεων μεταξύ των κορυφών, θεωρείται πως οι μεταξύ τους 
μετρήσεις αναφέρονται στο ίδιο οριζόντιο και κατακόρυφο επίπεδο και δεν πρέπει να 
υποστούν διορθώσεις. Το Δίκτυο επιλύθηκε σε τοπικό σύστημα αναφοράς. Αυτό γιατί 
στις εφαρμογές Γεωμετρικής Τεκμηρίωσης Μνημείων χρησιμοποιούνται συνήθως 
αυθαίρετα τοπικά συστήματα, ώστε να διασφαλιστεί η ιδιαίτερα υψηλή απαιτούμενη 
εσωτερική ακρίβεια του δικτύου. Στην περίπτωση που για την επίλυση 
χρησιμοποιηθεί οποιοδήποτε άλλο σύστημα αναφοράς υπάρχει κίνδυνος εισαγωγής 
επιπρόσθετων σφαλμάτων λόγω της μετατροπής των συντεταγμένων. Σημειώνεται 
πως στην προκειμένη περίπτωση, λόγω της μικρής έκτασης του αντικειμένου δεν 
υπάρχουν παραμορφώσεις λόγω γεωειδούς. 
 
Έτσι, αφού στην κορυφή Τ1 δόθηκαν οι συντεταγμένες (1000,1000,1) υπολογίστηκαν 
οι συντεταγμένες των σημείων Τ2 και Τ3. Το γραμμικό σφάλμα υπολογισμού των 
τετμημένων Χ προέκυψε 5mm, των τεταγμένων Υ προέκυψε 5mm ενώ το μέγιστο 
γραμμικό σφάλμα υπολογίστηκε 7mm. 

Πίνακας 2 : Οι Συντεταγμένες των κορυφών του Δικτύου 

Κορυφή Χ(m) Υ(m) Η(m) 

Τ1 1000.000 1000.000 1.000 

Τ2 1025.553 1035.167 1.616 

Τ3 1020.591 967.730 0.302 

 
 
Τα υψόμετρα μετρήθηκαν με βάση τις ενδείξεις της θαλάσσιας στάθμης κατά τις 
ημέρες των μετρήσεων. Αυτό κρίθηκε απαραίτητο καθώς η απόκλιση της Μέσης 
Στάθμης της Θάλασσας (ΜΣΘ) από αυτή, θα επηρέαζε τη διαδικασία διόρθωσης της 
διάθλασης καθώς και τη σύγκριση των υπολογιζόμενων βαθών μεταξύ των δύο 
διαφορετικών μπλοκ εικόνων που δημιουργήθηκαν (§ 3.5). Σημειώνεται πως 
σύμφωνα με στοιχεία της Υδρογραφικής Υπηρεσίας Πολεμικού Ναυτικού από τους 
κοντινότερους στην περιοχή της Επιδαύρου παλιρροιογράφους, αυτών των λιμένων 
Πειραιώς και Σύρου, το μέσο ετήσιο παλιρροιακό εύρος μετράται σε 10 και 14cm 
αντιστοίχως ενώ το μέγιστο σε 30 και 28cm αντιστοίχως. Συνεπώς, για την μικρή 
χρονικά περίοδο των μετρήσεων δεν εντοπίζεται κανένα πρόβλημα μετρήσιμων 
σφαλμάτων στα υψόμετρα. 
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3.3 Φωτογράφηση αρχαιολογικού χώρου 

 

3.3.1 Προγραμματισμός λήψεων 

 
Για την πραγματοποίηση των λήψεων, απαραίτητη ήταν η γνώση των καιρικών 
συνθηκών των προηγούμενων ημερών καθώς και κατά τη διάρκεια της 
φωτογράφησης, στοιχείο σημαντικό για την καθαρότητα των υδάτων. Έτσι λοιπόν, 
μετά από προσεκτική παρατήρηση των συνθηκών στην περιοχή καθώς και 
ενημέρωση από το μετεωρολογικό δελτίο, επιλέχθηκε ημέρα με ηλιοφάνεια και άνεμο 
από 1 έως 2 βαθμούς στην κλίμακα Beaufort (ταχύτητα ανέμου 3-9km/h κατά 
προσέγγιση). Ως κατάλληλες ώρες φωτογράφησης αποφασίστηκαν οι μεσημεριανές 
ώρες (11:00 π.μ. – 3:00 μ.μ.). Κρίσιμες παράμετροι για τις παραπάνω επιλογές ήταν 
η κατά το δυνατόν αποφυγή παραμορφώσεων και αλλοιώσεων στις φωτογραφίες 
λόγω των κυματισμών και των ηλιακών αντανακλάσεων. Επιπλέον, για τις καλύτερες 
συνθήκες φωτισμού των λήψεων καθώς και για την αποφυγή σκιάσεων από τις 
βάσεις των τοίχων που παρέμεναν ακόμα όρθιες, έπρεπε ο ήλιος να βρίσκεται σε 
σχεδόν κατακόρυφη θέση, πάνω από την περιοχή του μνημείου. Χρησιμοποιήθηκε 
ψηφιακή φωτογραφική μηχανή (DSLR Canon EOS MIII full frame 21MP) με 
διαστάσεις format 36mm x 24mm και μέγεθος εικονοψηφίδας (pixel) 6.4μm. 
Δεδομένου ότι λήφθηκε μόνο μία λωρίδα φωτογραφιών, ως επικάλυψη (κατά μήκος) 
επιλέχθηκε αυτή του 80%. Το μεγάλο αυτό ποσοστό δικαιολογείται από τις 
ιδιαιτερότητες του φυσικού περιβάλλοντος του αρχαιολογικού χώρου καθώς και από 
την μεγάλη πιθανότητα αχρήστευσης φωτογραφιών λόγω κυματισμών και κακού 
φωτισμού. Βοηθητικό στοιχείο μείζονος σημασίας για την διαδικασία του 
προγραμματισμού των λήψεων ήταν το αυτοσχέδιο, χωρίς μετρητική αξία, που είχε 
δημιουργηθεί από τουριστική εναέρια φωτογραφία του μνημείου καθώς και κάποιες 
μετρήσεις βαθών στην περιοχή. Σημειώνεται πως επιλέχθηκε να φωτογραφηθεί το 
Δυτικό και κοντινότερο στην ακτή τμήμα του αρχαιολογικού χώρου (Εικόνα 7). 
 

 
Εικόνα 7: Προγραμματισμός λήψεων. Με κόκκινο χρώμα φαίνεται 

η γραμμή «πτήσης» της φωτογραφικής μηχανής 
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Η φωτογράφηση πραγματοποιήθηκε με 
τη βοήθεια υπερυψωμένης πλατφόρμας 
για την υποστήριξη της φωτογραφικής 
μηχανής. Η ανύψωση πραγματοποιή-
θηκε με την χρήση τρίποδα, κατα-
σκευασμένου από αλουμίνιο, αντίστοι-
χου με αυτόν που περιγράφεται από τον 
Fryer (1983).  Ως ύψος λήψης θεωρή-
θηκε το μέγιστο της κατασκευής που 
περιγράφεται παραπάνω, δηλαδή τα 
7.00m περίπου. Χρησιμοποιήθηκε ευρυ-
γώνιος φακός ονομαστικής εστιακής 
απόστασης c ίσης με 16mm έτσι ώστε 
να καλυφθεί ολόκληρη η περιοχή σε μία 
λωρίδα λήψεων. 
 
Αξιοσημείωτο είναι πως κατά τον προγραμματισμό λήψεων, απαραίτητο ήταν να 
ληφθούν σοβαρά υπ’ όψιν οι επιδράσεις της διάθλασης της οπτικής ακτίνας στη 
διαχωριστική επιφάνεια αέρα/νερού. Λόγω του φαινομένου αυτού, στην φωτογραφία 
αποτυπώνεται μικρότερη περιοχή από αυτήν που θα απεικονιζόταν απουσία νερού 
(§ 4.1.1.3). 
 
 

3.3.2 Προβλήματα κατά την διαδικασία της φωτογράφησης 

 
Λόγω της ιδιαιτερότητας του περιβάλλοντος του μνημείου καθώς και της απειρίας 
μελών του συνεργείου σε αντίστοιχες εφαρμογές, προέκυψαν κάποια προβλήματα 
κατά την φωτογράφηση, τα οποία όμως έγιναν αντιληπτά ύστερα, κατά την θέαση 
των εικόνων. Απρόβλεπτες ριπές του ανέμου επέφεραν ρυτιδώσεις στην επιφάνεια 
της θάλασσας και έθεταν σε κίνδυνο την ασφάλεια του φωτογραφικού εξοπλισμού, 
αφού και ο χειρισμός του γινόταν δυσκολότερος. Οι αναταραχές αυτές, αλλοίωσαν 
την απεικόνιση του υποβρύχιου αντικειμένου και εισήγαγαν μεγαλύτερα σφάλματα 
κατά τις διαδικασίες των προσανατολισμών. Ακόμα, οι απαραίτητες, για τις εργασίες 
φωτογράφησης, μετακινήσεις μελών του συνεργείου δημιουργούσαν αναταραχές 
στον θαλάσσιο πυθμένα καθώς και στην επιφάνεια της θάλασσας, πράγμα που 
πολλές φορές έκανε αδύνατη τη θέαση μικρών αλλά σημαντικών τμημάτων του 
μνημείου. Παρόμοια προβλήματα προέκυψαν και από την απαραίτητη παρουσία 
μελών του συνεργείου στις βάσεις του ανυψωτικού τρίποδα. Επιπλέον, σταγονίδια 
στην εξωτερική επιφάνεια του φωτογραφικού φακού καθώς και ηλιακές 
αντανακλάσεις αλλοίωναν την απεικόνιση περιοχών του αρχαιολογικού χώρου 
 

   

Εικόνα 9α: Μετακινήσεις 
μελών του συνεργείου 

Εικόνα 9β: Αναταραχές στον 
θαλάσσιο πυθμένα 

Εικόνα 9γ: Σταγονίδια στην 
εξωτερική επιφάνεια του 
φωτογραφικού φακού 

 

 

Εικόνα 8: Η κατασκευή ανύψωσης της 
φωτογραφικής μηχανής 
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Ένα ακόμα πρόβλημα ήταν η πιστή υλοποίηση του προγραμματισμού λήψεων. Η 
τοποθέτηση της φωτογραφικής μηχανής ακριβώς πάνω από τα κέντρα λήψεων 
καθώς και ο σωστός προσανατολισμός των εικόνων, πολλές φορές 
πραγματοποιήθηκαν με δυσκολία, αφού η γεωμετρία του κτίσματος καθώς και η 
προσπάθεια για προστασία του αρχαιολογικού χώρου καθιστούσαν δύσκολη την 
σωστή τοποθέτηση του τρίποδα ανυψώσεως της φωτογραφικής μηχανής. Τα 
προβλήματα που παρουσιάστηκαν λόγω της σύστασης και των ιδιοτήτων του νερού 
(διάθλαση, απορρόφηση χρωμάτων κ.α.) καθώς και οι τρόποι αντιμετώπισής τους 
παρουσιάζονται στο Κεφάλαιο 4. 
 
 

3.4 Εντοπισμός και Μέτρηση Φωτοσταθερών 

 
Η μέτρηση των Φωτοσταθερών περιγράφεται ξεχωριστά από τις υπόλοιπες 
γεωδαιτικές εργασίες. Αυτό οφείλεται στην διαφοροποίηση της μεθόδου που 
χρησιμοποιήθηκε από την αντίστοιχη μίας Γεωμετρικής Τεκμηρίωσης ενός χερσαίου 
μνημείου. 
 
Η χρονική υστέρηση μεταξύ λήψεων και της 
μέτρησης των φωτοσταθερών επέβαλλε την 
επιλογή χαρακτηριστικών σημείων του 
υποβρύχιου αντικειμένου ως σημεία ελέγχου 
της συγκεκριμένης εφαρμογής. Η τοποθέτηση 
στόχων επί του αντικειμένου ή πασσάλων 
στον θαλάσσιο πυθμένα που το περιέβαλλε 
κρίθηκε αναξιόπιστη διαδικασία καθώς η 
μορφολογία του πυθμένα και η γεωγραφική 
θέση του μνημείου τα καθιστούσαν επιρρεπή 
στους κυματισμούς και τα θαλάσσια ρεύματα. 
Ο χρόνος μεταξύ των λήψεων και των 
μετρήσεων ήταν απαραίτητος καθώς ήταν 
αναγκαίος ο εντοπισμός σημείων λεπτο-
μερειών τα οποία είναι ορατά σε περισσό-
τερες από μία φωτογραφίες. Η γεωμετρία του 
αντικειμένου, η διαταραχή της επιφάνειας της 
θάλασσας από το συνεργείο και τις ριπές του 
ανέμου καθώς και οι ηλιακές αντανακλάσεις 
κατέστησαν τον εντοπισμό των Φωτο-
σταθερών διαδικασία χρονοβόρα και απαι-
τητική. 
 
Αφού εντοπίστηκαν οι θέσεις τους στις φωτογραφίες, επισημάνθηκαν και στη 
συνέχεια, τυπώθηκαν και αδιαβροχοποιήθηκαν αποσπάσματα. Αυτή η διαδικασία 
κατέστησε ευκολότερο τον καθορισμό της θέσης κάθε Φωτοσταθερού στο χώρο του 
μνημείου και απέτρεψε λάθη που θα μπορούσαν να προκύψουν από την ομοιότητα 
μεταξύ των λιθοδομών καθώς και σημείων του πυθμένα. 
 
Οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν με την μέθοδο του αναβιβασμού σημείων, μία από 
τις απλούστερες μεθόδους αποτύπωσης, όταν το αντικείμενο βρίσκεται σε μικρό 
βάθος. Χρησιμοποιήθηκε Ολοκληρωμένος Γεωδαιτικός Σταθμός και από τις κορυφές 
Τ2 και Τ3 προσδιορίστηκαν τα σημεία τόσο οριζοντιογραφικά όσο και υψομετρικά με 
την μέθοδο της ταχυμετρίας. Ο προσανατολισμός τους επιτεύχθηκε χάρη στην 
ύπαρξη του Ανεξάρτητου Τοπικού Τρισδιάστατου Δικτύου που περιγράφεται 
παραπάνω (§ 3.2). 
 

 
Εικόνα 10: Κατανομή Φωτοσταθερών 
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Ο στυλαιός με το κατάφωτο τοποθετήθηκε στα καθορισμένα σημεία, κάτω από την 
επιφάνεια της θάλασσας, και κατακορυφώθηκε με τη βοήθεια της γωνιακής 
αεροστάθμης. Απαραίτητη για αυτή την διαδικασία ήταν η ύπαρξη ενός δύτη που 
τοποθετούσε το ακόντιο στη σωστή θέση και εξασφάλιζε την παραμονή του σε αυτή, 
ενός κολυμβητή στην επιφάνεια όπου οριζοντίωνε το στυλαιό καθώς και ενός ακόμα 
παρατηρητή στην ξηρά. Σημειώνεται πως το μέγιστο βάθος των σημείων που 
μετρήθηκαν, δεν ξεπερνούσε τα 1,30 μέτρα, συνεπώς δεν χρειάστηκε η επισήμανση 
των σημείων με πλωτούς στόχους διότι ο στυλαιός εξείχε της επιφάνειας της 
θάλασσας. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίσθηκε κατά την εφαρμογή 
αυτής της μεθόδου ήταν η επίδραση των θαλάσσιων ρευμάτων καθώς και των 
κυματισμών οι οποίοι δεν περιορίζονται μόνο στην επιφάνεια, αλλά δημιουργούν 
μετακινήσεις μέχρι κάποιο βάθος. Λόγω της τοπογραφίας του πυθμένα καθώς και 
του αντικειμένου δεν ήταν δυνατή η στήριξη του στυλαιού σε μεταλλικούς τρίποδες με 
αποτέλεσμα την μείωση της oριζοντιογραφικής ακρίβειας των μετρήσεων, η οποία 
εκτιμήθηκε στα 3,00cm. Σημειώνεται πως η μειωμένη αυτή ακρίβεια δεν είναι 
καθοριστική για την ακρίβεια των τελικών παραγώγων καθώς η διάθλαση και οι 
επιδράσεις των κυματισμών οδηγούν σε αρκετά μεγαλύτερα σφάλματα. Για την 
σωστότερη και ακριβέστερη σκόπευση τους κατά τη διαδικασία του Απόλυτου 
Προσανατολισμού, κρίθηκε απαραίτητη η λεπτομερέστερη φωτογράφηση της θέσης 
αρκετών από τα σημεία που καταγράφηκαν (Εικόνα 11α,β). 
 
 

  

Εικόνα 11α: Σκόπευση Φωτοσταθερού Εικόνα 11β: Στιγμιότυπο μέτρησης 
Φωτοσταθερού 

 

3.5 Προσανατολισμοί 

 
Ο Αεροτριγωνισμός επιλύθηκε στον φωτογραμμετρικό σταθμό Topcon Image 
Master. Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε είναι αυτή της Συνόρθωσης κατά Δέσμες, 
που αν και μόνη επιλογή, είναι και η καταλληλότερη. Λόγω του ιδιαίτερου 
ενδιαφέροντος για την παραβίαση της Συνθήκης της Συγγραμμικότητας (§ 4.1.1) στις 
αρχικές, επηρεασμένες από τη διάθλαση εικόνες καθώς και για την ορθότητα της 
αποκατάστασής της σε αυτές, η δέσμη κατείχε εξέχοντα ρόλο στην επιλογή της 
μεθόδου. 
 
Για την σύγκριση των αποτελεσμάτων καθώς και για την παρατήρηση των 
μεταβολών που δημιουργούνται από την παρουσία του νερού στις φωτογραφίες, 
προσανατολίστηκαν δύο διαφορετικά μπλοκ εικόνων. Στο ένα, χρησιμοποιήθηκαν οι 
εικόνες που ελήφθησαν στο πεδίο, επεξεργασμένες μόνο ραδιομετρικά (§ 4.1.2.1) για 
την διόρθωση των χρωμάτων. Στο δεύτερο, εισήχθησαν οι εικόνες αφού πρώτα είχαν 
διορθωθεί από τις επιδράσεις τις διάθλασης (§ 4.1.1.2)  και την απορρόφηση των 
χρωμάτων από το νερό. Η διαδικασία που ακολουθήθηκε για τον Σχετικό και 
Απόλυτο Προσανατολισμό των εικόνων των δύο διαφορετικών μπλοκ δεν διέφερε 
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καθόλου παρά μόνο στις εικόνες που χρησιμοποιήθηκαν. Σημειώνεται πως 
σκοπεύθηκαν τα ίδια σημεία και χρησιμοποιήθηκαν τα ίδια φωτοσταθερά. Από τις 14 
φωτογραφίες που ελήφθησαν στο πεδίο, τελικά, χρησιμοποιήθηκαν οι 12 καθώς οι 2 
που απορρίφθηκαν απεικόνιζαν ίδια τμήματα με άλλες. Έτσι επιλέχθηκαν αυτές που 
είχαν τον καλύτερο προσανατολισμό (σε σχέση με τις άλλες) καθώς και τα λιγότερα 
από τα προβλήματα που περιγράφονται στην παράγραφο 3.4.2. 
 
Ο Εσωτερικός Προσανατολισμός των φωτογραφιών αποκαταστάθηκε και στις δύο 
περιπτώσεις με την εισαγωγή των παραμέτρων της γεωμετρίας της φωτογραφικής 
μηχανής που προέκυψαν κατά την επίλυση της Βαθμονόμησης στην εφαρμογή 
Camera Calibration του λογισμικού Photomodeler Scanner 6 (§ 3.1). Οι παράμετροι 
που εισήχθησαν ήταν αυτές που προέκυψαν από την Βαθμονόμηση στο περιβάλλον 
του αέρα και όχι των δύο μέσων (αέρας/νερό) (§ 4.1.1.2). 
 

3.5.1 Σχετικός Προσανατολισμός των εικόνων 

 
Κάθε ένα από τα μπλοκ που περιγράφονται παραπάνω προσανατολίστηκε σχετικά, 
ώστε να αποκατασταθεί η γεωμετρία των λήψεων καθώς και να διασφαλιστεί 
συνεχής στερεοσκοπική όραση μέσω της εξάλειψης της y-παράλλαξης. Σε κάθε ένα 
από τα 11 στερεοζεύγη σκοπεύθηκαν τουλάχιστον έξι ομόλογα σημεία (tie points), 
στα άκρα του επικαλυπτόμενου, αν και ο ελάχιστος αριθμός σε κάθε μοντέλο είναι 
πέντε, όσοι και οι άγνωστοι παράμετροι του Σχετικού Προσανατολισμού (Δω, Δφ, Δκ, 
ΔΥ, ΔΖ). Η μέτρηση περισσότερων σημείων σύνδεσης από τα απαιτούμενα 
πραγματοποιήθηκε με σκοπό τον ελαχιστοτετραγωνικό υπολογισμό του σφάλματος 
κλεισίματος του προσανατολισμού κάθε μοντέλου, κάτι που γινόταν αυτόματα από το 
λογισμικό. Απαραίτητη ήταν η σύνδεση κάθε στερεομοντέλου με το επόμενο και το 
προηγούμενό του, κάτι που επιτεύχθηκε με την σκόπευση τουλάχιστον ενός κοινού 
ομόλογου σημείου μεταξύ τους. 
 

  

Εικόνα 12: Σκόπευση σημείου σύνδεσης 

 
Εικόνα 13:  Ακατάλληλες  θέσεις ομόλογων 

σημείων 

Τα σημεία που επιλέχθηκαν ως σημεία σύνδεσης ήταν χαρακτηριστικά και εύκολα 
διακριτά όπως οξείες απολήξεις λίθων, αρμοί κ.ά (Εικόνα 12). Η εφαρμογή ‘Match tie 
points’, δηλαδή ο αυτόματος εντοπισμός του ομόλογου σημείου στην δεύτερη 
φωτογραφία του στερεοζεύγους, δεν είχε αποτέλεσμα καθώς ήταν αδύνατος ο 
εντοπισμός τους. Αιτία αυτού φαίνεται να είναι η διαφορετική παραμόρφωση που 
προκαλούσαν οι κυματισμοί στα είδωλα των αντικειμένων λόγω της χρονικής 
υστέρησης μεταξύ των λήψεων (§ 4.2). 
 
Λόγω της γεωμετρίας του μνημείου, της μορφολογίας του πυθμένα καθώς και των 
ηλιακών αντανακλάσεων, σε μικρό αριθμό μοντέλων ήταν αδύνατη η σκόπευση 
ομόλογων σημείων σε περιφερειακές θέσεις του επικαλυπτόμενου (Εικόνα 13). 
Αποτέλεσμα αυτού ήταν η όχι και τόσο αξιόπιστη αποκατάσταση του σχετικού 
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προσανατολισμού στα συγκεκριμένα μοντέλα, κάτι που λήφθηκε υπ’ όψιν κατά τη 
συλλογή του Ψηφιακού Μοντέλου Επιφανείας (§ 4.5, § 5.1) το οποίο συλλέχθηκε 
από τα γειτονικά στερεομοντέλα, όπου αυτό ήταν δυνατό. 
 
Τα ομόλογα σημεία που εμφανίζουν τα μεγαλύτερα σφάλματα κλεισίματος της y-
παράλλαξης, παρατηρήθηκε ότι βρίσκονται σε στερεοζεύγη στα οποία είτε το ύψος 
του νερού πάνω από τα κτηριακά κατάλοιπα είναι μεγάλο, είτε, τις περισσότερες 
φορές, η κατανομή τους στο επικαλυπτόμενο δεν είναι η ιδανική. 
 

Πίνακας 3: Αποτελέσματα Σχετικού Προσανατολισμού των δύο μπλοκ εικόνων 

Στερεοζεύγος 
Εναπομένουσα 
y-παράλλαξη 

(pixel) 
Σημεία Σύνδεσης 

 Διορθωμένο Αδιόρθωτο Διορθωμένο Αδιόρθωτο 

1 0.74 0.59 8 8 
2 0.70 0.11 6 6 
3 0.45 0.98 6 6 
4 0.65 0.79 7 7 
5 0.45 0.67 6 6 
6 0.17 0.97 7 7 
7 0.87 0.84 7 7 
8 0.88 0.34 6 7 
9 0.88 0.84 7 6 

10 0.42 0.80 7 7 
11 0.78 0.96 7 7 

Μέσος όρος 0.64 0.72 

 
Αξιοσημείωτο είναι πως δεν παρατηρούνται σημαντικές διαφορές μεταξύ των 
σφαλμάτων που προκύπτουν από την επίλυση του Σχετικού Προσανατολισμού των 
δύο μπλοκ. Συνεπώς, δεν είναι ενδεικτικές των προβλημάτων που δημιουργεί η 
διάθλαση στην αποκατάσταση του ορθού σχήματος του αντικειμένου. Όπως 
παρατηρείται, στο μπλοκ των αδιόρθωτων εικόνων, το αντικείμενο εμφανίζεται 
παραμορφωμένο και στις τρείς διαστάσεις (3D) (§ 4.3). 
 
 

3.5.2 Απόλυτος Προσανατολισμός των εικόνων 

 
Μετά την ολοκλήρωση του Σχετικού Προσανατολισμού, ακολούθησε ο Απόλυτος 
Προσανατολισμός των μοντέλων. Σκοπός ήταν ο συσχετισμός τους με το γεωδαιτικό 
δίκτυο που είχε ιδρυθεί (§ 3.2) καθώς και ο προσδιορισμός της κατάλληλης κλίμακας 
και θέσης του μνημείου. Οι 7 άγνωστες παράμετροι αυτού του προσανατολισμού, 3 
στροφές, 3 μεταθέσεις και η κλίμακα, απαιτούν την μέτρηση δύο πλήρων 
Φωτοσταθερών, δηλαδή προσδιορισμένων οριζοντιογραφικά (Χ,Υ) αλλά και 
υψομετρικά (Ζ) καθώς και ενός ακόμα, τουλάχιστον υψομετρικά προσδιορισμένου. 
 
Αφού εισήχθησαν στον λογισμικό Topcon Image Master οι συντεταγμένες των 
μετρημένων Φωτοσταθερών, προσδιορίστηκε η θέση τους στις εικόνες και στη 
συνέχεια αφού σκοπεύθηκαν, μετρήθηκαν για την υλοποίηση του Προσανατολισμού. 
Σε κάθε ένα από τα δύο μπλοκ, χρησιμοποιήθηκαν 13 Φωτοσταθερά κατά το 
δυνατόν ομοιόμορφα κατανεμημένα σε ολόκληρη την έκτασή τους. Σημειώνεται πώς 
δεν χρησιμοποιήθηκαν όλα τα Φωτοσταθερά που μετρήθηκαν στο πεδίο καθώς 
κάποια από αυτά δεν ήταν ορατά με ευκρίνεια ενώ κάποια άλλα κρίθηκε σκόπιμο να 
χρησιμοποιηθούν για τελικό έλεγχο. Στο διορθωμένο από την διάθλαση μπλοκ, τα 
περισσότερα σημεία σκοπεύονταν σε περισσότερες των δύο φωτογραφίες κάτι 
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σχεδόν αδύνατο να εφαρμοστεί στο αδιόρθωτο μπλοκ. Αιτία αυτού είναι οι 
επιδράσεις της διάθλασης και των κυματισμών αφού η φαινόμενη θέση των σημείων 
δεν ήταν σταθερή (§ 4.2). 
 

Πίνακας 4: Σφάλματα Φωτοσταθερών που προκύπτουν από τον Απόλυτο 
Προσανατολισμό των δύο μπλοκ 

Φ/Σ 
DX (m) DY (m) DZ (m) 

Δ Α Δ Α Δ Α 

1 0.0319 0.0004 0.0363 0.0467 0.0194 0.0978 
2 -0.0458 -0.0097 -0.0031 -0.0186 -0.0432 -0.0712 
3 -0.0224 -0.0327 0.0094 0.0091 -0.0378 -0.0528 
4 0.0395 0.0257 0.1362 0.1349 0.0078 0.0286 
5 0.1239 0.1110 0.1195 0.0882 -0.0485 -0.0598 
6 -0.1039 -0.0621 -0.1526 -0.1845 0.0936 0.0010 
7 -0.0543 0.0010 0.0567 -0.0878 0.0745 0.0754 
8 0.0008 -0.0625 -0.0247 0.0419 0.1237 0.0759 
9 -0.0596 -0.0745 0.0327 0.0196 -0.0644 -0.1028 

10 0.0462 0.0778 -0.0784 -0.1109 0.0248 0.0266 
11 0.0917 0.0803 0.0434 0.0581 -0.0560 -0.0253 
12 -0.0014 -0.0395 -0.0136 -0.0132 0.0115 0.0616 
13 0.1541 0.1331 -0.0242 0.0421 -0.0428 -0.0309 

Μέσος όρος 0.0745 0.0675 0.0740 0.0833 0.0592 0.0620 
 
Φ/Σ : Φωτοσταθερό 
Δ : Διορθωμένο μπλοκ εικόνων 
Α : Αδιόρθωτο μπλοκ εικόνων 

 
Όπως παρατηρείται στον Πίνακα 4, οι διαφορές μεταξύ των σφαλμάτων των 
Φωτοσταθερών που προκύπτουν από τον Απόλυτο Προσανατολισμό των δύο μπλοκ 
δεν είναι μεγάλες. Παρά ταύτα, σημειώνεται η ομοιομορφία των σφαλμάτων μεταξύ 
των τριών διαστάσεων στο μπλοκ των διορθωμένων από τη διάθλαση εικόνων, κάτι 
που δεν παρατηρείται στο αδιόρθωτο.  
 
Για την σωστή αξιολόγηση των αποτελεσμάτων καθώς και των συγκρίσεων μεταξύ 
των δύο μπλοκ, είναι κρίσιμο να σημειωθεί πως κατά τον Απόλυτο Προσανατολισμό 
του μπλοκ των αδιόρθωτων εικόνων τα σφάλματα προσδιορισμού των 
εικονοσυντεταγμένων των Φωτοσταθερών παρέμειναν μεγαλύτερα του ορίου του 
λογισμικού. Για την μείωσή τους καθώς και για την φαινομενικά σωστή επίλυση του 
Απόλυτου Προσανατολισμού, το λογισμικό οδηγούσε σε λάθος σκοπεύσεις σημείων, 
με αρκετά μεγάλη απόκλιση από την πραγματική τους θέση. Αυτό εξηγείται από την 
λανθασμένη αποκατάσταση του σχήματος του αντικειμένου κατά την επίλυση του 
Σχετικού Προσανατολισμού (§ 4.3). 
 
Εκτός από το μέγεθος των σφαλμάτων, πολύ σημαντική για την μελέτη των 
επιδράσεων του νερού στις φωτογραφίες είναι και η διεύθυνσή τους. Στις παρακάτω 
εικόνες παρουσιάζονται τα διανύσματα των εναπομενόντων σφαλμάτων των 
Φωτοσταθερών σε αδιόρθωτο (Εικόνα 14α) αλλά και διορθωμένο από τη διάθλαση 
(Εικόνα 14β) στερεομοντέλο. Όπως είναι εμφανές στην Εικόνα 14α, τα σφάλματα 
έχουν διεύθυνση από το κέντρο της φωτογραφίας προς τα άκρα της, είναι δηλαδή 
ακτινικά, κάτι που εξηγείται τόσο από τη φύση του φαινομένου της διάθλασης όσο και 
από τη γεωμετρία  και τις μαθηματικές αρχές που διέπουν την κεντρική προβολή. 
Αντιθέτως, όπως παρατηρείται στην Εικόνα 14β, τα σφάλματα που προκύπτουν στο 
διορθωμένο από τη διάθλαση μοντέλο δεν είναι ακτινικά, αφού οι επιδράσεις της 
διάθλασης έχουν εξαλειφθεί. Ωστόσο, σημειώνεται η τάση των σφαλμάτων προς μία 
συγκεκριμένη κατεύθυνση. Παρόμοιες παρατηρήσεις προκύπτουν στα περισσότερα 
από τα μοντέλα και αποδίδονται στις παραμορφώσεις που προκαλούν οι κυματισμοί 
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καθώς η διεύθυνση του ανέμου την περίοδο λήψεων ταυτίζεται με αυτή των 
σφαλμάτων. 
 

 
Εικόνα 14α,β: Διανύσματα εναπομενόντων σφαλμάτων Φωτοσταθερών σε (α) αδιόρθωτο 

αλλά και (β) διορθωμένο στερεομοντέλο, που απεικονίζουν τα σχετικά τους 
μεγέθη. 

 

Οι αποκλίσεις των θέσεων λήψης των εικόνων που υπολογίστηκαν μετά την επίλυση 
του Απόλυτου Προσανατολισμού παρουσιάζονται στον Πίνακα 5. Όπως 
παρατηρείται, οι συντεταγμένες των σημείων  που προκύπτουν, διαφέρουν ανάμεσα 
στο διορθωμένο και στο αδιόρθωτο από τις επιδράσεις της διάθλασης μοντέλο. 
 

Πίνακας 5: Αποκλίσεις θέσεων λήψεως Διορθωμένου και Αδιόρθωτου 
μπλοκ εικόνων 

Εικόνα ΔX0(m)  ΔY0(m) ΔZ0(m) 

1 0,05 0,05 0,34 
2 0,20 0,16 0,35 
3 0,14 0,08 0,45 
4 0,10 -0,01 0,45 
5 0,02 -0,04 0,41 
6 0,13 -0,02 0,44 
7 0,08 0,02 0,44 
8 -0,06 -0,06 0,39 
9 0,11 -0,17 0,35 

10 0,00 -0,26 0,30 
11 -0,05 -0,26 0,21 
12 -0,07 -0,33 0,16 

Μέση 
απόκλιση  

0,05 -0,07 0,36 

RMS 0,09 0,15 0,09 
 

(Οι διαφορές Δi προκύπτουν ως εξής : Δiδιορθωμένου μοντέλου- Δiαδιόρθωτου μοντέλου) 

 
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα 5, σημειώνεται συστηματικότητα στις διαφορές 
των συντεταγμένων των θέσεων λήψεως των εικόνων. Έτσι λοιπόν, συγκρίνοντας το 
μπλοκ των διορθωμένων από την διάθλαση εικόνων με αυτό των αδιόρθωτων, 
παρατηρείται πως στο πρώτο, οι τετμημένες είναι συστηματικά μεγαλύτερες (εκτός 
των εικόνων 8, 11 και 12) από αυτές που προκύπτουν από τον προσανατολισμό του 
δεύτερου. Αντιθέτως, στις τεταγμένες παρατηρείται το αντίστροφο φαινόμενο (εκτός 
των εικόνων 1,2,3 και 7). Τέλος, άξιο αναφοράς είναι το μέγεθος των διαφορών των 
υπολογισμένων Ζ0 όπου σύμφωνα με τον Πίνακα 5, συνάγεται πως από το μπλοκ 
των διορθωμένων εικόνων προκύπτουν μεγαλύτερα ύψη λήψης. Επισημαίνεται πως 
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η μέση οριζοντιογραφική απόκλιση υπολογίστηκε 0,086m ενώ η μέση υψομετρική 
απόκλιση των θέσεων λήψης, 0,360m. Η ποσοτική αυτή διαφορά οφείλεται στις 
επιδράσεις της διάθλασης και συγκεκριμένα στην φαινομενική μείωση της κλίμακας 
των διορθωμένων εικόνων (§ 4.1.1, § 4.1.1.3). 
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4 
Αντιμετώπιση ειδικών προβλημάτων 

 
 
 
Το βασικό πρόβλημα που δημιουργείται από την παρουσία του νερού στις 
Φωτογραμμετρικές εφαρμογές είναι το συστηματικό σφάλμα που προκαλείται από τη 
διάθλαση της οπτικής ακτίνας στη διαχωριστική επιφάνεια αέρα/νερού. Όμως, 
υπάρχουν και πολλά πρόσθετα πρακτικά προβλήματα που πρέπει να 
αντιμετωπιστούν. Αρχικά, η θέση της επιφάνειας του νερού πρέπει είτε να είναι 
γνωστή είτε να έχει μοντελοποιηθεί μαθηματικά (Rinner, 1969; Kniest, 1990). 
Επιπλέον, αξιοσημείωτο είναι πως το μέγεθος της απαιτούμενης διόρθωσης των 
επιδράσεων της διάθλασης εξαρτάται από τη γωνία πρόσπτωσης των οπτικών 
ακτίνων στην επιφάνεια του νερού. Όταν πραγματοποιούνται λήψεις από μικρό ύψος, 
άλλα προβλήματα όπως η διατάραξη της επιφάνειας του νερού, η διαφορές στις 
απεικονίσεις της λόγω της χρονικής υστέρησης μεταξύ των λήψεων καθώς και θολά 
νερά, ίσως δημιουργήσουν σημαντικά προβλήματα που πρέπει να ξεπεραστούν 
(Westaway et al., 2001). Τέλος, η απορρόφηση και η σκέδαση της οπτικής δέσμης 
λόγω της χημικής σύστασης του νερού οδηγούν σε προβλήματα ποιότητας των 
εικόνων που λαμβάνονται. 

 
 

4.1 Η διάδοση της φωτεινής ακτίνας στα δύο μέσα 

 

4.1.1 Το πρόβλημα της διάθλασης 

 
Ακτίνες φωτός που προέρχονται από ένα υποβρύχιο σημείο Ρ διαθλώνται στην 
επίπεδη διαχωριστική επιφάνεια αέρα/νερού στο σημείο ΡΑ και στη συνέχεια 
καταγράφονται στην εικόνα της φωτογραφικής μηχανής στη Θέση λήψης Α. Στη 
συνέχεια, η ίδια διαδικασία επαναλαμβάνεται από τη Θέση λήψης Β. Λόγω της 
μετακίνησης της φωτογραφικής μηχανής, οι ακτίνες του φωτός που προέρχονται από 
το σημείο Ρ, δεν προσπίπτουν υπό την ίδια γωνία στη διαχωριστική επιφάνεια 
αέρα/νερού και συνεπώς δεν υπόκεινται στην ίδια διάθλαση. Αν το συστηματικό αυτό 
σφάλμα αγνοηθεί, οι προεκτάσεις των ευθειών ΑΡΑ και ΑΡΒ δεν θα τμηθούν στη 
κατακόρυφο που διέρχεται από το σημείο Ρ αλλά κατά προσέγγιση στο σημείο Ρ’’, το 
φαινόμενο βάθος του σημείου. Η ακριβής θέση αυτού του σημείου θα εξαρτάται από 
τη θέση αλλά και τον προσανατολισμό της φωτογραφικής μηχανής κατά τη στιγμή 
της κάθε λήψης. Συνεπώς, χωρίς κάποιας μορφής διόρθωση, λόγω της διάθλασης, 
θα καταγραφεί μία εικόνα που θα φαίνεται να βρίσκεται σε μικρότερο βάθος από το 
πραγματικό (φαινομενική ανύψωση). 
 
Σύμφωνα με το νόμο του Snell, οι ακτίνες φωτός που διέρχονται από την επιφάνεια 
αέρα/νερού διαθλώνται με βάση την σχέση : 
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n
h

h

i

r

A


sin

sin
 (4.1) 

 
Όπου i είναι η γωνία πρόσπτωσης μίας οπτικής ακτίνας που προέρχεται από το 
σημείο Ρ, κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, r η γωνία της διαθλώμενης ακτίνας 
πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, h είναι το πραγματικό βάθος του σημείου Ρ, 
hA είναι το φαινόμενο βάθος και n είναι ο δείκτης διάθλασης που η τιμή του εξαρτάται 
από τις οπτικές ιδιότητες των δύο μέσων (αέρα/νερού) (Fryer and Kniest, 1985). 

 

A B

P

P''

P'

PA

PB

r

i

Θέση λήψης Α Θέση λήψης B

Κατακόρυφος

Ύψος λήψης

Ύψος νερού Πραγματικό βάθος

Φαινόμενο βάθος Νερό

Αέρας

 
Σχήμα 1: Η γεωμετρία της Φωτογραμμετρίας δύο μέσων (Fryer and Kniest, 1985) 

 
Άξιο προσοχής είναι πως σύμφωνα με το νόμο του Snell καθώς και την γεωμετρία 
της Φωτογραμμετρίας σε δύο μέσα, σε κάθε λήψη παραβιάζεται η Συνθήκη της 
Συγγραμμικότητας αφού η οπτική ακτίνα δημιουργεί γωνίες ως προς τον οπτικό 
άξονα. 

 

4.1.1.1 Ο δείκτης διάθλασης του νερού 

 
Δείκτης διάθλασης (n) ενός οπτικού μέσου ορίζεται ο λόγος της ταχύτητας του φωτός 
στο κενό, προς την ταχύτητα του στο μέσο από το οποίο διέρχεται. Η ταχύτητα αυτή 
είναι πάντα μικρότερη από την ταχύτητα του φωτός στο κενό και συνεπώς, ο δείκτης 
διάθλασης είναι πάντα μεγαλύτερος της μονάδας. 
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Ο δείκτης διάθλασης  του θαλασσινού νερού εξαρτάται κυρίως από τη θερμοκρασία, 
την πίεση, την αλατότητα καθώς και το μήκος κύματος της προσπίπτουσας ακτίνας 
φωτός. Μειώνεται όσο αυξάνεται η θερμοκρασία ενώ αυξάνεται όσο αυξάνεται η 
αλατότητα (Γράφημα 1). Η πίεση, επηρεάζει τον δείκτη διάθλασης τόσο του καθαρού 
νερού όσο και του θαλασσινού με τρόπο σχεδόν γραμμικό (Γράφημα 1).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
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Γράφημα 1: Ο δείκτης διάθλσης του νερού ως συνάρτηση της αλατότητας και της πίεσης για 

μήκος κύματος λ=500 nm 

  
 Όσον αφορά στο καθαρό νερό, ο δείκτης διάθλασης έχει εκτιμηθεί ίσος με 1.340 με 
διακυμάνσεις μικρότερες του 1% (±0,007) για μεγάλο εύρος θερμοκρασιών και 
αλατότητας (Jerlov, 1976). Τέλος, αξίζει να 
σημειωθεί πως το νερό, ως διαθλαστικό 
σώμα, παρουσιάζει διαφορετικό δείκτη 
διάθλασης για τα διάφορα μήκη κύματος 
του φωτός και συνεπώς για κάθε διαφο-
ρετικό χρώμα του φάσματος. Αποτέλεσμα 
αυτού είναι η ανάλυση της φωτεινής δέσμης 
στα επιμέρους συστατικά της χρώματα 
(μήκη κύματος). Ειδικότερα, σύμφωνα με το 
Νόμο του Snell (Σχέση 4.2), όσο 
μεγαλύτερο είναι το μήκος κύματος λ μίας 

οπτικής ακτίνας (π.χ. κόκκινο χρώμα ~700-
635nm), τόσο μικρότερη η εκτροπή της 
λόγω της διάθλασης. 
 
 

Aέρας

Nερό

ηλι
ακή

 α
κτ
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α

 
Σχήμα 2: Χρωματική εκτροπή στην 

περίπτωση των δύο μέσων 
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(4.2) 

 
 
Το φαινόμενο αυτό καλείται χρωματική εκτροπή του φωτός και επηρεάζει τις εικόνες 
που λαμβάνονται καθώς είναι μια μορφή παραμόρφωσης όμοια με την χρωματική 
παραμόρφωση που προκαλείται από τους φωτογραφικούς φακούς. Άξιο προσοχής 
είναι πως στην περίπτωση των φωτογραφικών λήψεων δύο μέσων το φαινόμενο 
αυτό επαναλαμβάνεται κατά την είσοδο της ηλιακής ακτίνας στο νερό αλλά και κατά 
την έξοδό της από αυτό (Σχήμα 2). Χαρακτηριστικό της είναι πως λόγω της 
επίδρασής της, τα διαφορετικά χρώματα στην εικόνα δεν επικαλύπτονται κατάλληλα 
προκαλώντας θολότητα, ασάφεια στις ακμές των λίθων του μνημείου αλλά και λάθος 
αποχρώσεις των φωτογραφιζόμενων αντικειμένων (Εικόνα 15α,β,γ). Το φαινόμενο 
παρουσιάζεται εντονότερα στα όρια μεταξύ φωτεινών και σκοτεινών περιοχών της 
εικόνας αλλά και στους κυματισμούς της επιφάνειας της θάλασσας. 

 

   

Εικόνα 15α, β, γ: Επιδράσεις του φαινομένου της χρωματικής εκτροπής 

 
 

4.1.1.2 Αντιμετώπιση των επιδράσεων της διάθλασης 

 
Η διόρθωση των προβλημάτων που προκλήθηκαν από τη διάθλαση στις εικόνες 
ήταν καθοριστικής σημασίας για την ορθότητα αλλά και την ακρίβεια του τελικού 
αποτελέσματος. Αρχικά, θεωρήθηκε σκόπιμη η βαθμονόμηση της φωτογραφικής 
μηχανής που επρόκειτο να χρησιμοποιηθεί για την πραγματοποίηση των λήψεων, σε 
συνθήκες όμοιες με αυτές του μνημείου, δηλαδή σε δύο μέσα (αέρα/νερό) αλλά και 
στο ίδιο θαλάσσιο περιβάλλον. Με την πρώτη αυτή προσπάθεια αντιμετώπισης των 
επιδράσεων της διάθλασης, υπολογίστηκε μία νέα εστιακή απόσταση της μηχανής, 
διαφορετική από την ονομαστική αλλά και από αυτή που υπολογίστηκε στο 
περιβάλλον του αέρα (§ 3.1). Η ενέργεια αυτή αποσκοπούσε στην εισαγωγή της νέας 
αυτής σταθεράς της μηχανής καθώς και των παραμέτρων της ακτινικής και έκκεντρης 
διαστροφής, στο λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε για την πραγματοποίηση των 
Προσανατολισμών των εικόνων. Όμως, δεδομένου ότι το φαινόμενο της διάθλασης 
καθώς και οι παράγοντες που επηρεάζουν το μέγεθός της, αντιμετωπίστηκαν με 
κατάλληλη ψηφιακή επεξεργασία των εικόνων, η χρήση της νέας σταθεράς από την 
βαθμονόμηση σε δύο μέσα κρίθηκε περιττή και δεν εφαρμόστηκε. 
 
Ωστόσο θεωρείται χρήσιμη η αναφορά στα προβλήματα που προκύπτουν στην 
περίπτωση που θα επιθυμούσε κάποιος να βαθμονομήσει την φωτογραφική μηχανή 
σε δύο μέσα (αέρα/νερό). Αντίθετα με τις υποβρύχιες φωτογραμμετρικές εργασίες 
όπου σύμφωνα με τη βιβλιογραφία η βαθμονόμηση αρκεί για την διόρθωση των 
επιδράσεων του νερού, στις λήψεις που πραγματοποιούνται σε δύο μέσα, η 
μεταβολή της επιφάνειας της θάλασσας λόγω των κυματισμών, οι ηλιακές 
αντανακλάσεις αλλά και οι επιδράσεις της διάθλασης που διαφέρουν από λήψη σε 
λήψη, οδηγούν σε ασταθείς λύσεις (§ 3.1.3). Πιο συγκεκριμένα, το μέγεθος της 
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διάθλασης μίας ακτίνας φωτός επηρεάζεται από το ύψος του νερού που καλύπτει το 
σημείο από το οποίο προέρχεται και την γωνία πρόσπτωσης της ακτίνας στην 
διαχωριστική επιφάνεια αέρα/νερού. Συνεπώς, η βαθμονόμηση της φωτογραφικής 
μηχανής με δισδιάστατο (2D) πεδίο ελέγχου, σε σταθερό βάθος και με διαφορετικό 
ύψος λήψης από αυτό στον αρχαιολογικό χώρο, αδυνατεί να περιγράψει επαρκώς τις 
επιδράσεις της διάθλασης στις φωτογραφίες. Το δισδιάστατο (2D) πεδίο ελέγχου δεν 
αντιπροσωπεύει τις έντονες υψομετρικές διαφορές μεταξύ των επιφανειών του 
μνημείου πάνω από τις οποίες το ύψος του νερού δεν παραμένει σταθερό, 
παράγοντας που επηρεάζει σημαντικά το μέγεθος της διάθλασης. Σημειώνεται πως 
σε αυτή την περίπτωση, οι λήψεις από διαφορετικές γωνίες και διαφορετικές 
αποστάσεις μεταβάλλουν την ποσότητα του νερού που καλύπτει τα σημεία του 
πεδίου αλλά παράλληλα μεταβάλλουν σημαντικά και τις γωνίες πρόσπτωσης των 
φωτεινών ακτίνων οδηγώντας σε μη αξιόπιστα αποτελέσματα. Έτσι λοιπόν, σε λήψη 
με σκοπό την βαθμονόμηση, λαμβάνοντας φωτογραφίες με μεγάλη γωνία 
δημιουργείται η αίσθηση βάθους στο πεδίο ελέγχου ενώ ταυτόχρονα αυξάνεται κατα 
πολύ η γωνία πρόσπτωσης των οπτικών ακτίνων. Αποτέλεσμα αυτού είναι η 
υπερεκτίμηση των επιδράσεων της διάθλασης στις συγκεκριμένες θέσεις. Τέλος, το 
διαφορετικό ύψος λήψης μεταξύ της διαδικασίας της βαθμονόμησης (~1,5 m) και της 
διαδικασίας λήψεων (~7 m) οδηγεί σε μεταβολή του ποσοστού επιρροής του νερού 
στον τελικό δείκτη διάθλασης (§ 3.1.3) (Αγραφιώτης και Γεωργόπουλος, 2012). 
 
Για τους παραπάνω λόγους, επιλέχθηκε η ανάπτυξη ειδικού προγράμματος στο 
προγραμματιστικό περιβάλλον matlab, που διορθώνει την αρχική εικόνα από τις 
επιδράσεις της διάθλασης. Αντίθετα με τη βιβλιογραφία, η διόρθωση λαμβάνει χώρα 
πριν από την διαδικασία των Προσανατολισμών καθώς λόγω του φαινομένου της 
διάθλασης παραβιάζεται η Συνθήκη της Συγγραμμικότητας (§ 4.1.1). Η μη 
αποκατάσταση της δέσμης οδηγεί στην πραγματοποίηση των Προσανατολισμών των 
εικόνων με λάθος Εσωτερικό Προσανατολισμό καθώς η δέσμη των ακτίνων δεν 
αντιπροσωπεύει την πραγματικότητα.  
 
Όπως παρατηρείται στο Σχήμα 3, λόγω της φαινομενικής ανύψωσης που οφείλεται 
στη διάθλαση, το σημείο Ρ εμφανίζεται να βρίσκεται στο σημείο Ρ’. Συνεπώς, στην 
φωτογραφία θα βρίσκεται σε απόσταση rr και όχι απόσταση r από το κέντρο της. 
Στόχος του προγράμματος ήταν η διόρθωση της ακτινικής απόστασης rr σε r, δηλαδή 
η μεταφορά κάθε σημείου στη θέση που θα βρισκόταν στην εικόνα χωρίς την 
παρουσία του νερού. Για να πραγματοποιηθεί αυτό, πρέπει να είναι γνωστό το βάθος 
h κάθε σημείου αλλά και η θέση του στην αρχική, μη διορθωμένη εικόνα (rr). 
 
Για τον σχεδιασμό του προγράμματος, θεωρήθηκε πως η διαχωριστική επιφάνεια 
αέρα/νερού είναι οριζόντια και επίπεδη. Επιπλέον, απαραίτητη κρίθηκε η παραδοχή 
πως από κάθε σημείο Ρ του πυθμένα προέρχεται μία φωτεινή ακτίνα, η οποία αφού 
διαθλάται στη διαχωριστική επιφάνεια αέρα/νερού καταλήγει σε ένα εικονοστοιχείο 
(pixel) της εικόνας όπου καταγράφεται σε ακτινική απόσταση rr από το κέντρο της. Η 
χρωματική εκτροπή στο μέγεθος του εικονοστοιχείου (pixel) θεωρήθηκε αμελητέα και 
συνεπώς η φωτεινή ακτίνα αντιμετωπίστηκε ως ενιαία. 

 
Σύμφωνα με το νόμο του Snell : 
 









 

n

rrr
i

sin
sin 1

 
(4.3) 

 
όπου i=γωνία πρόσπτωσης, rrr=η γωνία διάθλασης και n=ο δείκτης διάθλασης. Από 
το Σχήμα 3 προκύπτει ότι : 
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ixh

rrrxh

A

A

tan/

tan/




 (4.4) 

 
όπου x είναι η οριζοντιογραφική διαφορά μεταξύ του σημείου εξόδου της ακτίνας από 
το νερό και της πραγματικής θέσης του σημείου. 

 
 
 
 

c
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H
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Σχήμα 3: Η γεωμετρία της Φωτογραμμετρίας δύο μέσων, όπως θεωρήθηκε για τον σχεδιασμό του 

αλγορίθμου διόρθωσης 

 
 
Συνεπώς : 
 

i

rrrh
h A

tan

tan
  (4.5) 

 
 
Aπό τις σχέσεις (4.3) και (4.5) προκύπτει (Butler et al., 2002) : 
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n

rrr

rrrh
h A

sin
sintan

tan

1

 
(4.6) 

 
Όπου για όλες τις ρεαλιστικές τιμές του rrr, προσεγγίζεται ικανοποιητικά από τη 
σχέση : 











n

rrr

rrrh
h A

tan

tan
 

(4.7) 

 
Τέλος, από το Σχήμα 3 προκύπτει ότι : 
 

ac hhh

c

rr
arrr











 tan

 (4.8) 

 
Οι σχέσεις (4.8) είναι αυτές που τελικά χρησιμοποιήθηκαν στον σχεδιασμό του 
αλγορίθμου διόρθωσης. Δεδομένα εισαγωγής του προγράμματος ήταν το βάθος h 
κάθε απεικονιζόμενου σημείου, το ύψος λήψης των εικόνων H και ο δείκτης 
διάθλασης του νερού n. Επιπλέον, η εστιακή απόσταση c της φωτογραφικής 
μηχανής σε εικονοστοιχεία (pixel) καθώς και οι διορθώσεις της θέσης του 
πρωτεύοντος σημείου (dxo, dyo σε pixel) όπως υπολογίστηκαν από την διαδικασία 
της βαθμονόμησης της φωτογραφικής μηχανής στο περιβάλλον του αέρα. 
 
Συγκεκριμένα :  Η= 7 m 

c= 2581.094, dx0= 15.113 και dy0= -7.161 pixel και 
n=1,340 
 

Ο κύριος αλγόριθμος λειτουργεί ως εξής : 
 
Αφού υπολογίζεται η ακτινική απόσταση rr κάθε εικονοστοιχείου από το πρωτεύον 
σημείο στην αρχική εικόνα, λαμβάνεται από τον πίνακα των βαθών το υψόμετρο h 
που το χαρακτηρίζει και με βάση τις σχέσεις (4.8) που αναφέρθηκαν παραπάνω υπο-
λογίζεται η νέα, σωστή ακτινική απόσταση r. Στη συνέχεια δημιουργείται μία νέα 
εικόνα, όπου σε ακτινική από-
σταση r, τοποθετείται ο τόνος του 
γκρί που βρισκόταν στην αρχική 
εικόνα σε απόσταση rr. Η 
διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται 
για κάθε εικονοστοιχείο και για 
κάθε κανάλι (RGB) της αρχικής 
εικόνας έτσι ώστε τελικά να 
κατασκευαστεί μία έγχρωμη και 
διορθωμένη από τις επιδράσεις 
της διάθλασης εικόνα. Σημειώνεται 
πως ορίστηκε μηδενική διόρθωση 
της διάθλασης του σημείου με 
ακτινική απόσταση rr=0 pixel αφού 
η φωτεινή ακτίνα είναι κάθετη στη 
διαχωριστική επιφάνεια αέρα-
νερού. 

 

Γράφημα 2: H Διόρθωση ακτινικής απόστασης pixel 
σε σχέση με την αρχική ακτινική απόσταση για 

c=16mm και βάθος 60cm 
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πίνακας βαθών

αλγόριθμος
διόρθωσης

αρχική
εικόνα

τελική
εικόνα

βοηθητική
συνάρτηση

B

rr

r

R G

 
Σχήμα 4: Σχηματική αναπαράσταση της λειτουργίας του 

αλγόριθμου 

 
Το αποτέλεσμα του αλγόριθμου διόρθωσης είναι μία εικόνα (Εικόνα 16β) ίδιων 
διαστάσεων και ίδιας ανάλυσης με την αρχική, στην οποία όμως, το αντικείμενο 
καλύπτει μικρότερη επιφάνεια. Η μείωση αυτή της κλίμακας υπολογίζεται σε ποσοστό 
5% της αρχικής, ποσοστό όμοιο με την αύξηση του ύψους λήψεων (§ 4.3). Αυτό 
εξηγείται από τη γεωμετρία του φαινομένου της διάθλασης στις λήψεις δύο μέσων 
(Σχήμα 1) καθώς λόγω της φαινομενικής ανύψωσης, στην αρχική εικόνα τα 
αντικείμενα εμφανίζονται σε μικρότερο βάθος και συνεπώς σε μεγαλύτερη ακτινική 
απόσταση στη φωτογραφία.  Σημειώνεται πως επιλέχθηκε η αρχική και η τελική 
εικόνα να έχουν ίδιες διαστάσεις διότι διαφορετικά θα ήταν αδύνατη η χρήση των 
παραμέτρων του Εσωτερικού Προσανατολισμού που διακριβώθηκαν κατά τη 
διαδικασία της βαθμονόμησης.  
 
Με τη χρήση του αλγόριθμου διόρθωσης επιβαρύνεται η ακρίβεια των μετρήσεων 
στην εικόνα, αφού τα αντικείμενα επεικονίζονται από λιγότερα εικονοστοιχεία. 
Ωστόσο, στην προκειμένη περίπτωση, η επιβάρυνση είναι αμελητέα καθώς λόγω του 
μικρού ύψους του νερού, η μεταβολή της κλιμακας είναι μικρή. Βεβαίως, αξίζει να 
σημειωθεί πως θα πρέπει να λαμβάνεται υπ’ όψιν, όταν το ποσοστό της μεταβολής, 
άρα και του νερού, αυξηθεί σημαντικά. Τέλος, μικρές διαφορές, εντοπίζονται και στο 
σχήμα αντικειμένων ίδιου βάθους, που όμως δεν διακρίνονται με ευκολία. Αιτία αυτού 
είναι η διαφορετική απόσταση σημείων του ίδιου αντικειμένου από το κέντρο της 
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εικόνας και συνεπώς η διαφορετική γωνία πρόσπτωσης των φωτεινών ακτίνων 
φαινόμενο που οδηγεί σε διαφορετικού μεγέθους διόρθωση λόγω διάθλασης. 

 

  

Εικόνα 16α : Εικόνα πριν την διόρθωση της 
διάθλασης 

Εικόνα 16β: Εικόνα μετά την διόρθωση της 
διάθλασης 

 
Για την εισαγωγή του βάθους h καθενός από τα σημεία (εικονοστοιχεία) της εικόνας, 
σχεδιάστηκε συνάρτηση την οποία καλούσε ο κύριος αλγόριθμος για την διόρθωση 
κάθε εικόνας ξεχωριστά. Σκοπός της συνάρτησης αυτής είναι η αντιστοίχιση κάθε 
εικονοστοιχείου (pixel) των αρχικών-μη διορθωμένων εικόνων με ένα βάθος, το 
βάθος του σημείου που απεικονίζεται. Αυτό επιτεύχθηκε με την δημιουργία, για κάθε 
μία μη διορθωμένη εικόνα (Εικόνα 17α), μίας εικόνας-πίνακα (Εικόνα 17β) από 
τόνους του γκρι, ίδιων διαστάσεων με την αρχική στην οποία κάθε τόνος θα 
χαρακτήριζε ένα συγκεκριμένο βάθος (Πίνακας 6). Ο σχεδιασμός τους 
πραγματοποιήθηκε στο λογισμικό επεξεργασίας εικόνων Adobe Photoshop σε 
διαφορετικό θεματικό επίπεδο από αυτό των αρχικών εικόνων.  
 
Για την βυθομετρική πληροφορία (h) που απαιτήθηκε, μετρήθηκαν και σχεδιάστηκαν 
ζώνες βαθών του μνημείου και της γύρω περιοχής του. Τα βάθη μετρήθηκαν με 
μετροταινία στην άκρη της οποίας είχε προσαρμοστεί ειδικό βάρος για την αποφυγή 
επιδράσεων των ρευμάτων στις μετρήσεις. Σημειώνεται πως οι μετρήσεις 
πραγματοποιήθηκαν με μηδενικούς κυματισμούς και πως οι ενδείξεις της 
μετροταινίας διορθώθηκαν από την παρουσία του βάρους, το οποίο εμφάνιζε τα 
πραγματικό βάθος 0,04m μικρότερο. Οι παραπάνω μετρήσεις, επιβεβαιώθηκαν κατά 
την διαδικασία μέτρησης των Φωτοσταθερών.  
 

Πίνακας 6: Αντιστοιχία τόνων του γκρι με βάθη 

Βάθος (m) Τόνος του γκρί 

0,65 200 
0,70 90 
0,80 187 
0,85 149 
0,90 243 

1,10 Όλοι οι άλλοι τόνοι 

 
Είναι κρίσιμο να αναφερθεί ότι οι ζώνες αυτές, υπολογίστηκαν με βάση τη στάθμη της 
θάλασσας την περίοδο των λήψεων και όχι τη μέση στάθμη της (Μ.Σ.Θ.), κάτι 
απαραίτητο για την ορθή και ακριβή διόρθωση των επιδράσεων της διάθλασης. Αιτία 
αυτού είναι η άμεση εξάρτηση των επιδράσεών της από το υπερκείμενο ύψος του 
νερού. Οι ζώνες σχεδιάστηκαν ανά 0,05m λόγω της γεωμετρίας της λιθοδομής των 
κτιριακών καταλοίπων ενώ δεν μετρήθηκαν περιοχές που να βρίσκονται σε βάθος 
0,75m. 
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Εικόνα 17α: Αρχική μη διορθωμένη εικόνα 
 

 

Εικόνα 17β: Εικόνα-πίνακας βαθών από τόνους του γκρι 

 
Υπολογίστηκε λοιπόν, πως η μέγιστη αβεβαιότητα που προκαλείται από το μέγιστο 
σφάλμα των 0,05m του πραγματικού έναντι του εισαγόμενου κατά την διόρθωση 
βάθους είναι σx,y=±0,008m και σz=±0,030m. Συνεπώς δεδομένης της ακρίβειας των 
αποτελεσμάτων του Απόλυτου Προσανατολισμού αλλά και των σφαλμάτων που 
εισάγονται από την παρουσία των κυμάτων (§ 4.2), συμπεραίνεται πως το τελικό 
αποτέλεσμα όχι μόνο δεν επηρεάζεται ουσιαστικά από την παραπάνω γενίκευση 
αλλά θα ήταν δυνατή η επιλογή και μεγαλύτερης ισοδιάστασης των 0,05m. 

 
 

4.1.1.3 Η επίδραση της διάθλασης στον προγραμματισμό των λήψεων 

 
Κατά τον προγραμματισμό λήψεων, είναι κρίσιμο να ληφθούν υπ’ όψιν οι επιδράσεις 
της διάθλασης. Συγκεκριμένα, λόγω του φαινομένου αυτού, τα αντικείμενα που 
φωτογραφίζονται καταλαμβάνουν μεγαλύτερη έκταση στην εικόνα από αυτήν που θα 
καταλάμβαναν απουσία νερού. Η μεγέθυνση αυτή, δεδομένου ότι το μέγεθος της 
εικόνας παραμένει σταθερό, οδηγεί σε απόκρυψη περιοχών που σε αντίστοιχες 
λήψεις στην ξηρά θα εμφανίζονταν στα άκρα της εικόνας. Συμπεραίνεται λοιπόν ότι η 
παρουσία του νερού περιορίζει το οπτικό πεδίο της φωτογραφικής μηχανής, κάτι που 
επαληθεύεται από την αύξηση της εστιακής απόστασης των φακών κατά τις 
υποβρύχιες λήψεις. 
 
Για την αποφυγή των προβλημάτων που δημιουργεί το παραπάνω φαινόμενο στον 
προγραμματισμό λήψεων είναι σημαντικό να υπολογιστεί η έκταση που καλύπτει η 
εικόνα στο έδαφος με την παρουσία του νερού. Διαφορετικά, θα προκύψουν 
προβλήματα όπως μικρότερες από τις προβλεπόμενες επικαλύψεις μεταξύ των 
εικόνων καθώς και περιοχές του αντικειμένου που δεν θα απεικονίζονται. 
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Σχήμα 5: Οπτικό πεδίο φωτογραφικής μηχανής, απουσία και παρουσία νερού (Lavest 

et al., 2000) 

 

4.1.2 Απορρόφηση και σκέδαση του φωτός – Απώλεια χρωμάτων 

 
Το θαλασσινό νερό, δύναται να θεωρηθεί ως μείγμα καθαρού νερού, διάφορων 
άλλων οργανικών και ανόργανων διαλυμένων σωματιδίων καθώς και αλάτων. Η 
ενέργεια του φωτός σε αυτό μειώνεται σημαντικά από την απορρόφηση καθώς και 
σκέδασή του στα ίδια τα μόρια του νερού. Η απορρόφηση οφείλεται στην απώλεια 
φωτονίων λόγω της μετατροπής τους σε θερμική και κινητική ενέργεια ένω η 
σκέδαση περιλαμβάνει όλες εκείνες τις διαδικασίες που οδηγούν στην απόκλιση 
ακτίνων φωτός από την κύρια δέσμη και ως εκ τούτου οδηγεί σε περεταίρω απώλεια 
του φωτός. Στη σκέδαση οφείλεται η μείωση της ευκρίνειας και των λεπτομερειών 
των εικόνων. Επιπλέον, η μείωση της αντίθεσης καθώς και η απώλεια ανάλυσης που 
προκαλούνται από αυτή εξαρτώνται άμεσα και ανάλογα από το ποσοστό των 
αιωρούμενων σωματιδίων στο θαλασσινό νερό. Αντιθέτως, τα προβλήματα που 
προκαλεί η απορρόφηση μπορούν να ξεπεραστούν με ευκολία εφαρμόζοντας 
ραδιομετρικές διορθώσεις στις εικόνες. Αξίζει να σημειωθεί πως η παρουσία 
προσμίξεων όπως άλατα, εξασθενεί ακόμα περισσότερο τη φωτεινή δέσμη. 
 
Η διαφοροποίηση του μήκους κύματος κάθε χρώματος, έχει ως αποτέλεσμα την 
διαφορετική απορρόφησή τους από το νερό. Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται και 
επιλεκτική απορρόφηση. Αποτέλεσμα είναι η σταδιακή μείωση των χρωμάτων του 
ορατού φάσματος ανάλογα με το βάθος. Πρώτο απορροφάται το κόκκινο (3m), 
ακολουθούν το πορτοκαλί (5m) και το κίτρινο (10m) και τέλος, μετά τα 30m βάθος 
παραμένει το μπλε-γκρι. Σε πολύ μεγαλύτερα βάθη, απορροφούνται όλα τα χρώματα 
καθώς η ηλιακή ακτινοβολία απορροφάται ολικώς και κυριαρχεί το μαύρο χρώμα 
(Διαμαντή, 2011). 
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Τέλος, η ολική ανάκλαση των ηλιακών ακτίνων στην διαχωριστική επιφάνεια 
αέρα/νερού είτε κατά την είσοδό τους στο νερό είτε κατά την έξοδό τους από αυτό, 
μειώνει περεταίρω τον φωτισμό του μνημείου και ως συνέπεια την φωτεινότητα των 
φωτογραφιών που λαμβάνονται. Επιπλέον το φαινόμενο αυτό είναι η αιτία της 
εμφάνισης ηλιακών αντανακλάσεων στην επιφάνεια της θάλασσας οδηγώντας σε 
απώλεια της υποκείμενης πληροφορίας και αλλοίωση του εικονιστικού 
αποτελέσματος. Παρά ταύτα, πρέπει να αναφερθεί πως η ολική ανάκλαση των 
ηλιακών ακτίνων κατά την έξοδό τους από το νερό είναι η αιτία μερικού φωτισμού 
περιοχών που διαφορετικά θα ήταν σκιασμένες λόγω του αναγλύφου του μνημείου. 
 

 

4.1.2.1 Αντιμετώπιση προβλημάτων -  Ραδιομετρικές διορθώσεις 

 
Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, η φωτεινή ένταση μειώνεται ανάλογα με το βάθος 
του νερού καθώς και το μήκος κύματος της οπτικής ακτίνας. Αυτό οφείλεται κυρίως 
στα αιωρούμενα μικροσωματίδια και τα μόρια του νερού που σκεδάζουν την οπτική 
ακτίνα και απορροφούν την ενέργειά της. Για το μέσο βάθος των 0,80m, 
υπολογίστηκε η απώλεια της ενέργειας για κάθε μήκος κύματος, έτσι ώστε να 
αποκατασταθούν τα πραγματικά χρώματα του μνημείου στις εικόνες. Έτσι λοιπόν, 
για το βάθος των 0,80m και χρησιμοποιώντας την Σχέση 4.9, προκύπτει το ποσοστό 
μεταβολής της έντασης της ακτινοβολίας, συναρτήσει του  μήκους κύματος. 

 
al

L eEE  0  (4.9) 

 
Όπου Ε0 η αρχική φωτεινή ενέργεια, α ο συντελεστής όγκου εξασθένησης για 
παράκτια νερά και l η απόσταση που διανύει η φωτεινή ακτίνα στο νερό (Mertens, 
1970) . Σημειώνεται πως για βάθος 0,85m η απόσταση l που διανύει η φωτεινή 
ακτίνα στο νερό υπολογίστηκε ίση με 2m διότι υπολογίστηκε η διαδρομή από και 
πρός το υποβρύχιο σημείο καθώς και η μή κατακόρυφη πρόσπτωση των ακτίνων. Οι 
ραδιομετρικές διορθώσεις των αρχικών φωτογραφιών πραγματοποιήθηκαν στο 
λογισμικό επεξεργασίας εικόνων Adobe Photoshop CS5. Ιδιαίτερη προσοχή δώθηκε 
στην διατήρηση των διαστάσεων της εικόνας καθώς και των μετά-αρχείων 
(metafiles). Εκτός από τις διορθώσεις των χρωμάτων, ρυθμίστηκε η αντίθεση, η 
φωτεινότητα αλλά και το επίπεδο έκθεσης (exposure) των εικόνων. 
 

 
      Γράφημα 3 : Ποσοστό μεταβολής της έντασης της ακτινοβολίας συναρτήσει του μήκους 

κύματος, για βάθος 0.80m 
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Η σημαντικότερη ίσως ραδιομετρική επεξεργασία των αρχικών εικόνων 
πραγματοποιήθηκε με την εφαρμογή της λειτουργίας HDR Toning του λογισμικού 
Adobe Photoshop CS5. Με την συγκεκριμένη εφαρμογή, είναι δυνατή η προσαρμογή 
μίας εικόνας έτσι ώστε να αποκτήσει τα χαρακτηριστικά μίας εικόνας Υψηλού 
Δυναμικού Εύρους (HDR), χωρίς την πραγματοποίηση λήψεων πολλαπλών 
εκθέσεων (bracketing). Αυτό επιτυγχάνεται με τον συνδυασμό σειράς ρυθμίσεων που 
εντάσσονται στις κατηγορίες «Έμφαση Ορίων» (Edge Glow), «Τόνος και 
Λεπτομέρεια» (Tone and Detail), «Χρώμα» (Colour) και «Τόνωση Καμπύλης και 
Ιστογράμματος»  (Toning Curve and Histogram). 
 

  

Εικόνα 18α : Αρχική εικόνα Εικόνα 18β : Εικόνα ύστερα από την 
ραδιομετρική επεξεργασία 

 

4.2 Σφάλματα που προκαλούνται από τον κυματισμό 

 
Το μέγεθος και η κατανομή των σφαλμάτων στον προσδιορισμό των βαθών που 
προκαλούνται από την παρουσία των κυματισμών στην επιφάνεια του νερού 
αγνοήθηκαν κατά την συλλογή του Ψηφιακού Μοντέλου Επιφανείας αφού η 
διαχωριστική επιφάνεια αέρα/νερού θεωρήθηκε επίπεδη. Παρά ταύτα, η επίδρασή 
τους στην ακρίβεια των προσανατολισμών καθώς και του τελικού παραγώγου είναι 
εμφανής, αυξάνοντας τα προβλεπόμενα σφάλματα από τις επιδράσεις της 
διάθλασης. Στις περισσότερες Φωτογραμμετρικές εφαρμογές σε δύο μέσα, οι 
υπολογισμοί για την διόρθωση της διάθλασης υποθέτουν επίπεδη την επιφάνεια του 
νερού καθώς οι επιδράσεις που προκαλούνται από τα επιφανειακά κύματα είναι 
δύσκολο να εξαλειφθούν. Επιπλέον, λόγω της χρονικής υστέρησης μεταξύ των 
λήψεων, όταν αυτές πραγματοποιούνται με μία μόνο φωτογραφική μηχανή, η 
επιφάνεια της θάλασσας διαφοροποιείται και συνεπώς οι παραμορφώσεις που 
προκαλούνται από τους κυματισμούς είναι μοναδικές σε κάθε φωτογραφία (Εικόνα 
19α,β,γ). 

 

   
  Εικόνα 19α, β, γ: Απεικόνιση παραμορφώσεων γραμμικού αντικειμένου (κίτρινο χρώμα) σε 

τρείς διαδοχικές λήψεις  

 
Σύμφωνα με την βιβλιογραφία (Fryer and Kniest, 1985, κ.α.) τα σφάλματα που 
προκαλούνται στον προσδιορισμό των βαθών λόγω των κυματισμών οφείλονται σε 
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δύο βασικούς παράγοντες : στο πλάτος (Α) του κύματος και στη μη κατακορυφότητα 
της καθέτου στην επιφάνεια του νερού. Αναλυτικότερα, η γεωμετρία της 
Φωτογραμμετρίας δύο μέσων όπως παρουσιάζεται στο Σχήμα 1 της παραγράφου 
4.1.1 μεταβάλλεται σε αυτήν του Σχήματος 6. Η κατακόρυφος στην διαχωριστική 
επιφάνεια αέρα/νερού θα αποκλίνει από την κατακόρυφο στο επίπεδο σε διέυθυνση 
που εξαρτάται από το σχήμα των κυμάτων, τη διεύθυνση διάδοσής τους καθώς και 
τη σχετική τους φάση ως προς το υποβρύχιο σημείο. Η προέκταση της 
αποκλίνουσας καθέτου θα είναι διαφορετική για κάθε σημείο του κύματος και θα 
αλλάζει όσο αυτό διαδίδεται, κάτι εξαιρετικά σημαντικό στην προκειμένη εφαρμογή 
αφού χρησιμοποιήθηκε μία φωτογραφική μηχανή. Επιπλέον, όσο το κύμα κινείται, 
τόσο αλλάζει το πραγματικό ύψος της υδάτινης στήλης πάνω από κάθε υποβρύχιο 
σημείο που απεικονίζεται κάτι που επηρεάζει τη διάθλασή του (Fryer and Kniest, 
1985). Κατά τους Masry και MacRitchie (1980), η σημαντικότερη συνιστώσα (75%) 
του συνολικού σφάλματος στον προσδιορισμό του βάθους είναι η απόκλιση της 
κατακορύφου στη διαχωριστική επιφάνεια από την κατακόρυφο στο επίπεδο η οποία 
αλλάζει την πορεία της οπτικής ακτίνας. Τέλος, ακόμα ένας σπάνιος αλλά όχι 
ασήμαντος παράγοντας, που δεν αναφέρεται στη βιβλιογραφία, είναι ο 
αντικατοπτρισμός στοιχείων του πυθμένα στην επιφάνεια της θάλασσας. Αιτία αυτού 
του φαινομένου είναι η δημιουργία πολυάριθμων επιφανειών ολικής ανάκλασης των 
οπτικών ακτίνων λόγω των κυματισμών οι οποίοι διαφοροποιούν συνεχώς το 
επίπεδο πρόσκρουσης των εξερχόμενων του νερού ακτίνων. Συνεπώς, πολλά 
σημεία δεν εμφανίζονται στη φωτογραφία στην πραγματική τους θέση, αλλά σε 
γειτονικές, ανάλογα με τη επιφάνεια στην οποία διαθλάται ή ανακλάται ολικά η οπτική 
ακτίνα που προέρχεται από αυτά. 

Θέση λήψης

Ύψος λήψης

Αέρας

Νερό

Κάθετος στην
επιφάνεια

Κάθετος στο
οριζόντιο επίπεδο

r

i

B A
 

Σχήμα 6: Η επίδραση των κυμάτων στην κάθετο ως προς την επιφάνεια του νερού (Fryer and 
Kniest, 1985) 

 
Σύμφωνα με την βιβλιογραφία, τα σφάλματα που προκαλούνται από τους 
κυματισμούς, δεν περιγράφονται από την κανονική κατανομή, όπως συμβαίνει στις 
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περισσότερες τοπογραφικές μελέτες κατανομής σφαλμάτων, αλλά εμφανίζουν ένα 
πρότυπο με δύο κορυφές εκατέρωθεν του μηδενός. Το Μέσο Τετραγωνικό Σφάλμα 
(RMS) στις παραπάνω εφαρμογές υπολογίστηκε ίσο με το 7% του βάθους. Παρ’ ότι 
αυτό το μοτίβο κατανομής των σφαλμάτων φαίνεται να περιγράφεται από τον 
Okamoto (1982) και τον Fryer (1984), πρέπει να σημειωθεί πως τα ύψη λήψεων (50-
1500m), το πλάτος των κυμάτων (0.2-0.3m) καθώς και η έκταση που 
φωτογραφήθηκε για την διεξαγωγή αυτών των μελετών, ήταν κατά πολύ μεγαλύτερα 
της συγκεκριμένης εφαρμογής που αναπτύσσεται σε αυτή τη διπλωματική εργασία. 
 
Χρησιμοποιώντας τα παραπάνω συμπεράσματα, μία προσέγγιση των σφαλμάτων 
που προκλήθηκαν λόγω των κυματισμών στην παρούσα εργασία οδηγεί σε ένα 
Μέσο Τετραγωνικό Σφάλμα  (RMS) της τάξης των 0,06m για το μέσο βάθος των 
0,85m. Δηλαδή, το 70% των σφαλμάτων κλεισίματος του Απόλυτου 
Προσανατολισμού φαίνεται να οφείλεται στην μη εξάλειψη των επιδράσεων των 
κυμάτων. Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που περιγράφονται παραπάνω 
καθώς και για την αποφυγή των σφαλμάτων που προκαλούν απαιτείται είτε η 
μοντελοποίηση της επιφάνειας του νερού είτε η επικάλυψή της με φύλλα plexiglas, 
δημιουργώντας μία επίπεδη επιφάνεια (Elfick και Fryer, 1983). 
 
 

4.3 Προβλήματα στους Προσανατολισμούς 

 
Κατά την επίλυση των Προσανατολισμών, παρατηρήθηκε πως οι διαφορές των 
σφαλμάτων μεταξύ του μπλοκ των διορθωμένων από τις επιδράσεις της διάθλασης 
εικόνων και του αδιόρθωτου δεν είναι υπολογίσιμες. Συμπεραίνεται λοιπόν ότι τα 
σφάλματα αυτά, δεν είναι ενδεικτικά των προβλημάτων που δημιουργεί η διάθλαση 
στη Φωτογραμμετρία δύο μέσων. Στο μπλοκ των αδιόρθωτων εικόνων, η 
αποκατάσταση του σχήματος του αντικειμένου μετά την ολοκλήρωση του Σχετικού 
Προσανατολισμού δεν είναι ορθή καθώς το αντικείμενο εμφανίζεται παραμορφωμένο 
και στις τρείς διαστάσεις (3D). Για την τεκμηρίωση αυτού, πραγματοποιήθηκαν 
μετρήσεις τρισδιάστατων αντικειμένων σε στερεομοντέλα και των δύο μπλοκ εικόνων 
(Πίνακας 6). 

Πίνακας 6: Μετρήσεις τρισδιάστατων αντικειμένων σε στερεομοντέλα των δύο μπλοκ εικόνων 

Πλευρά 
Είδος 

Μέτρησης 
Μέτρηση(m) 

Λόγος διαστάσεων 
(λ=μέτρηση1/μέτρηση2) 

  Διορθωμένο Αδιόρθωτο Διορθωμένο Αδιόρθωτο 

1 
Απόσταση 0,95 3,26 1,26 1,39 

DZ 0,01 0,2 0,13 0,24 

2 
Απόσταση 0,76 2,35   

DZ 0,11 0,81   

1 
Απόσταση 0,16 0,77 0,29 0,28 

DZ 0,07 0,13 0,42 0,92 

2 
Απόσταση 0,55 2,72   

DZ 0,16 0,14   

1 
Απόσταση 0,17 0,88 1,1 1,12 

DZ 0 0,05 0,23 1,25 

2 
Απόσταση 0,16 0,79   

DZ 0,01 0,04   

1 
Απόσταση 0,4 1,73 0,43 0,42 

DZ 0,12 0,12 2,69 1,59 

2 
Απόσταση 0,94 4,12   

DZ 0,05 0,07   

1 
Απόσταση 1,14 4,93 1,25 1,24 

DZ 0,07 0,18 0,25 1,91 
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2 
Απόσταση 0,91 3,97   

DZ 0,28 0,09   

1 
Απόσταση 0,19 0,83 1,35 1,44 

DZ 0,02 0,04 0,34 0,3 

2 
Απόσταση 0,14 0,58   

DZ 0,06 0,14   

 
Όπως προκύπτει από τους λόγους των διαστάσεων του παραπάνω πίνακα, η 
οριζοντιογραφική παραμόρφωση των σχημάτων είναι εμφανώς μικρότερη της 
υψομετρικής. Παρατηρείται πως οι αναλογίες των οριζόντιων αποστάσεων μεταξύ 
διορθωμένων και αδιόρθωτων μοντέλων μεταβάλλονται κατά μέσο όρο 3,6%. 
Αντίθετα, οι αναλογίες των υψομετρικών διαφορών από σημείο σε σημείο κάθε 
σχήματος, μεταβάλλονται κατά μέσο όρο 59,2%. Η αξιοσημείωτη αυτή 
διαφοροποίηση των ποσοστών μεταβολής των αναλογιών μεταξύ οριζοντιογραφίας 
και υψομετρίας, φαίνεται να οφείλεται στις επιδράσεις της διάθλασης και 
συγκεκριμένα στην φαινομενική ανύψωση των υποβρύχιων σημείων (§ 4.1.1). Η 
μετακίνηση αυτή είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το πραγματικό βάθος και τη θέση 
κάθε σημείου που απεικονίζεται. 

 
Αντίστοιχη διαδικασία ακολουθήθηκε και για τον έλεγχο των αποτελεσμάτων του 
Απόλυτου Προσανατολισμού των εικόνων των δύο μπλοκ. Τα αποτελέσματα των 
μετρήσεων τρισδιάστατων αντικειμένων σε στερεομοντέλα και των δύο μπλοκ 
εικόνων αποδεικνύουν τα σημαντικά προβλήματα που προκαλεί η παρουσία του 
νερού στον προσδιορισμό των βαθών. Παρά το γεγονός ότι οι αναλογίες των 
οριζόντιων αποστάσεων μεταξύ διορθωμένων και αδιόρθωτων μοντέλων 
μεταβάλλονται κατά μέσο όρο 0,6%, οι αναλογίες των υψομετρικών μεταβάλλονται 
κατά μέσο όρο 40%. Είναι προφανές πως οι μεταβολές που παρατηρούνται μεταξύ 
των σχημάτων που μετρήθηκαν μετά την ολοκλήρωση του Απόλυτου 
Προσανατολισμού είναι μικρότερες από αυτές που σημειώθηκαν μετά το πέρας του 
Σχετικού Προσανατολισμού. Σημαντικό είναι πως και στις δύο παραπάνω διαδικασίες 
μετρήθηκαν τα ίδια σχήματα. Αιτία της παραπάνω μείωσης, φαίνεται να είναι η 
εφαρμογή των αλγορίθμων του λογισμικού που χρησιμοποιήθηκε για τους 
προσανατολισμούς των εικόνων όπου, στο μπλοκ των αδιόρθωτων εικόνων, 
διαστρέφοντας το ήδη παραμορφωμένο σχήμα του αντικειμένου που προέκυψε από 
τον Σχετικό Προσανατολισμό, μετακίνησε τα φωτοσταθερά στη σωστή τους θέση. 
Αποτέλεσμα αυτού ήταν η σχετική αποκατάσταση του σχήματος οριζοντιογραφικά. 
Το στερεομοντέλο, τοποθετήθηκε στα σωστά υψόμετρα μόνο στην περιοχή γύρω 
από τα φωτοσταθερά, καθώς όπως μετρήθηκε, σε απόσταση από αυτά η υψομετρική 
πληροφορία δεν αντιπροσώπευε την πραγματικότητα, σε αντίθεση με της μετρήσεις 
των στερεομοντέλων του διορθωμένου μπλοκ εικόνων.  
 

Πίνακας 7: Αποκλίσεις θέσεων λήψεως 

Εικόνα 
Λόγος Υψών Λήψης 

(λ=Ζ0 δ/Ζ0 α) 

1, 2, 3, 4, 5, 9 1,06 
6, 7, 8 1,07 

10 1,05 
11 1,04 
12 1,03 

Μέση Τιμή 1,06 

 
Συγκρίνοντας τους λόγους μεταξύ των υψών λήψης των εικόνων του διορθωμένου 
και του αδιόρθωτου από τη διάθλαση μπλοκ με τον λόγο των σταθερών της 
φωτογραφικής μηχανής που προέκυψαν από τις βαθμονομήσεις προκύπτει πως 
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είναι περίπου ίσοι : Η μέση τιμή των λόγων των Υψών Λήψης προκύπτει ίση με 1,06 

ενώ ο λόγος 
ύέ

έ

c

c






/

  υπολογίστηκε ίσος με 1,07. 

 
Η τιμή αυτή των λόγων, παρ’ ότι δεν είναι ίση με το δείκτη διάθλασης του νερού, 
όπως ίσως να ήταν αναμενόμενο, οδηγεί σε αξιόλογα συμπεράσματα. Τα ύψη λήψης 
στις αδιόρθωτες από τις επιδράσεις της διάθλασης φωτογραφίες, εμφανίζονται κατά 
μέσο όρο 0,36m μικρότερα από αυτά που προκύπτουν από τον Απόλυτο 
Προσανατολισμό των διορθωμένων εικόνων. Αυτό οφείλεται στη φαινομενική 
ανύψωση των αντικειμένων που βρίσκονται κάτω από την επιφάνεια του νερού. Η 
επίδραση αυτή της διάθλασης, οδηγεί σε αύξηση της κλίμακας της εικόνας, δηλαδή 
μεγέθυνση του φωτογραφούμενου αντικειμένου. 

 

H

c

k


1
 (4.10) 

 
όπου : k ο συντελεστής κλίμακας της φωτογραφίας, 

 c η εστιακή απόσταση και 
 Η το ύψος λήψης της φωτογραφίας 

 
Όπως παρατηρείται από την παραπάνω σχέση, και δεδομένης της σταθερής 
εστιακής απόστασης c, η αύξηση της κλίμακας της φωτογραφίας, δηλαδή η μείωση 
του συντελεστή κλίμακας k οδηγεί σε μείωση του ύψους λήψης της. Η μείωση αυτή 
δεν είναι πραγματική αλλά φαινομενική καθώς οφείλεται στη φαινομενική ανύψωση 
λόγω της διάθλασης. 
 

A

A'

αέρας

νερό

φαινομενική

ανύψωση

c

A A'

H

H'
φωτογραφία

O

 
Σχήμα 7: Γεωμετρία λήψεων σε δύο μέσα – Φαινομενική ανύψωση 
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4.4 Προβλήματα στα Στερεομοντέλα 

 
Την ολοκλήρωση του Σχετικού και Απόλυτου Προσανατολισμού καθώς και της 
αντιμετώπισης των προβλημάτων που προέκυψαν, ακολούθησε η στερεοσκοπική 
παρατήρηση των εικόνων με σκοπό την συλλογή Ψηφιακού Μοντέλου Επιφανείας 
(ΨΜΕ) αλλά και την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων για τη συστηματικότητα του 
σφάλματος προσδιορισμού βαθών που προκαλείται από από τη διάθλαση της 
οπτικής ακτίνας στη διαχωριστική επιφάνεια αέρα/νερού. 
 
Εξαιτίας των παραμορφώσεων της εικόνας του μνημείου στην επιφάνεια της 
θάλασσας αλλά και των διαφορών στις φωτογραφίες λόγω της κίνησής της (§ 4.2), 
ήταν αδύνατη η στερεοσκοπική παρατήρηση με γυαλιά στερεοσκοπικής όρασης. Για 
τον λόγο αυτό επιλέχθηκε η ταυτόχρονη σκόπευση σημείων και στις δύο εικόνες. 

 

 

Εικόνα 20: Ταυτόχρονη σκόπευση σημείου στη δεξιά και αριστερή εικόνα του στερεομοντέλου 

 
Κατά τη λειτουργία αυτή, η δεξιά και η αριστερή εικόνα του στερεομοντέλου 
εμφανίζονται παράλληλα στην οθόνη (Εικόνα 20). Οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν 
επιβεβαιώνοντας τη θέση κάθε σημείου και στις δύο εικόνες καθιστώντας δυνατό τον 
προσδιορισμό σαφών διαχωριστικών γραμμών (breaklines) καθώς και την μέτρηση 
αντικειμένων των οποίων η στερεοσκοπική παρατήρηση ήταν αδύνατη. 
 
Επιπλέον, αξιοσημείωτη είναι η συστηματική διαφορά των προσδιοριζόμενων βαθών 
μεταξύ των στερεομοντέλων του μπλοκ των διορθωμένων από τη διάθλαση εικόνων 
και αυτών του μπλοκ των αδιόρθωτων εικόνων. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με 
παρατηρήσεις, τα βάθη που προσδιορίζονται στο δεύτερο μπλοκ είναι μικρότερα 
κατά ποσοστό που κυμαίνεται από 5 έως 10% έναντι αυτών που προσδιορίζονται 
από τα στερεοζεύγη των διορθωμένων εικόνων. Το φαινόμενο αυτό οφείλεται στην 
φαινομενική ανύψωση των σημείων λόγω της διάθλασης της οπτικής ακτίνας στη 
διαχωριστική επιφάνεια αέρα/νερού (§ 4.1.1). Επιπλέον, παρατηρήθηκε ότι μικρός 
αριθμός σημείων (10% των συνολικών μετρημένων σημείων), άμεσα εξαρτώμενος 
από το βάθος του αντικειμένου και από την διαταραχή της επιφάνειας της θάλασσας 
κατά την στιγμή της λήψης, εμφανίζεται να έχει τα αντίστροφα χαρακτηριστικά. Αξίζει 
να σημειωθεί πως οι τιμές των βαθών που προσδιορίστηκαν φωτογραμμετρικά, μετά 
την διόρθωση των εικόνων από τη διάθλαση, είναι όμοιες με αυτές που 
προσδιορίστηκαν με μετρήσεις στο πεδίο (§ 4.1.1.2). Γίνεται αντιληπτό πως η 
μέγιστη διαφορά στα υψόμετρα του ίδιου σημείου μεταξύ των δύο μπλοκ είναι της 
τάξης των 0,10 μέτρων, περίπου διπλάσια του υψομετρικού σφάλματος κλεισίματος 
ΔΖ του Απόλυτου Προσανατολισμού. Καθίσταται λοιπόν αναγκαία η εφαρμογή 
μεθόδων όπως του αλγόριθμου που σχεδιάστηκε, για την εξάλειψη των επιδράσεων 
της διάθλασης στις φωτογραφίες αντίστοιχων φωτογραμμετρικών εφαρμογών. 
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Ακόμα ένα πρόβλημα στον προσδιορισμό των υψομέτρων προέκυψε κατά την 
σύγκριση βαθών, του ίδιου σημείου, σε διαφορετικά στερεομοντέλα του μπλοκ των 
αδιόρθωτων από τη διάθλαση εικόνων. Συγκεκριμένα, παρατηρήθηκε πως 
χαρακτηριστικά σημεία που εμφανίζονταν σε τρία διαφορετικά στερεομοντέλα, αλλά 
προφανώς σε διαφορετική θέση επί των εικόνων, εμφανίζονταν με διαφορετικά βάθη. 
Αιτία αυτού του φαινομένου δεν είναι κάποιο λάθος στους προσανατολισμούς των 
εικόνων, όπως θα ήταν αναμενόμενο, καθώς τα φωτοσταθερά δεν έχουν επηρεαστεί, 
αλλά η διάθλαση. Πιο συγκεκριμένα, κάθε σημείο έχει υποστεί διαφορετική επίδραση 
από τη διάθλαση καθώς σε κάθε φωτογραφία βρίσκεται σε διαφορετική ακτινική 
απόσταση. Συνεπώς, αν και το ύψος του νερού πάνω από αυτό παραμένει σταθερό, 
διαφοροποιείται η γωνία πρόσπτωσης των φωτεινών ακτίνων στη διαχωριστική 
επιφάνεια αέρα/νερού και συνεπώς το ποσό της διάθλασης και η φαινομενική του 
ανύψωση. Εμφανίζεται λοιπόν στην εικόνα σε διαφορετική θέση από αυτήν που θα 
έπρεπε απουσία νερού επηρεάζοντας σημαντικά την μετρούμενη x-παράλλαξη (Ρx) 
και συνεπώς τα υπολογιζόμενα υψόμετρα. Αξίζει να σημειωθεί πως δεν 
εντοπίστηκαν αντίστοιχα προβλήματα σε κανένα από τα στερεομοντέλα του μπλοκ 
των διορθωμένων από τις επιδράσεις της διάθλασης εικόνων. 
 
 

4.5 Προβλήματα στην εξαγωγή Ψηφιακού Μοντέλου Επιφανείας 

 
Οι παραμορφώσεις της εικόνας του μνημείου στην επιφάνεια της θάλασσας, κυρίως 
λόγω των κυματισμών, προκάλεσαν προβλήματα κατά την αυτόματη συλλογή του 
Ψηφιακού Μοντέλου Επιφανείας τα οποία ήταν εντονότερα στα άκρα του 
επικαλυπτόμενου κάθε στερεομοντέλου. Ακόμα, οι ηλιακές αντανακλάσεις στην 
επιφάνεια της θάλασσας οδήγησαν πολλές φορές σε λάθη τον αλγόριθμο αυτόματης 
συλλογής ΨΜΕ λόγω της ομοιότητας των τόνων από εικόνα σε εικόνα αλλά και το 
σταθερό πρότυπο εμφάνισής τους, πάντα εξαρτώμενο από τους κυματισμούς. 
Αξιοσημείωτο παράδειγμα είναι αυτό του Ψηφιακού Μοντέλου Επιφανείας της 
επίπεδης επιφάνειας που απεικονίζεται στην Εικόνα 21α και που προέκυψε από τις 
διορθωμένες από τη διάθλαση εικόνες. 
 

  

Εικόνα 21α: Σχεδόν επίπεδη επιφάνεια στο 
Νότιο τμήμα του μνημείου 

Εικόνα 21β: ΨΜΕ της επιφάνειας της Εικόνας α 

 
Όπως είναι εμφανές στην Εικόνα 21β, η επιφάνεια που προέκυψε με αυτόματο 
τρόπο καθώς μόνο το περίγραμμα του αντικειμένου μετρήθηκε χειροκίνητα και 
περιγράφηκε με γραμμή αλλαγής κλίσης, δεν αντιπροσωπεύει την πραγματικότητα 
καθώς παρατηρούνται έντονες υψομετρικές διαφορές σε επιφάνεια που σύμφωνα με 
τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στο χώρο του μνημείου, είναι κατά προσέγγιση 
επίπεδη. Άξιο προσοχής είναι πως οι έντονες κορυφές που έχουν δημιουργηθεί 
έχουν κοινό προσανατολισμό. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις καιρικές συνθήκες κατά την 
περίοδο των φωτογραφικών λήψεων σημειώνεται πως ο προσανατολισμός αυτός 
ταυτίζεται με την διεύθυνση των κυμάτων, επιβεβαιώνοντας την αρνητική επίδρασή 
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τους στη φωτογραμμετρική διαδικασία. Επιπλέον το επαναλαμβανόμενο πρότυπο 
που εμφανίζει η συγκεκριμένη επιφάνεια ίσως είναι αιτία σύγχυσης του αλγόριθμου 
αυτόματης συλλογής ΨΜΕ. 
 
Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό πως στις περισσότερες περιπτώσεις 
αντικειμένων στα άκρα του επικαλυπτόμενου τμήματος, κατά την αυτόματη συλλογή 
ΨΜΕ αντιμετωπίστηκαν ουσιώδη προβλήματα. Αποτέλεσμα αυτού ήταν η συλλογή 
ΨΜΕ μόνο από το κέντρο του επικαλυπτόμενου τμήματος των εικόνων αφού βέβαια 
είχε προηγηθεί η χειροκίνητη μέτρηση γραμμών αλλαγής κλίσεων (breaklines). 
Ακολουθώντας την παραπάνω διαδικασία δεν προέκυψαν προβλήματα παρόμοιου 
μεγέθους στις επιφάνειες που μετρήθηκαν. Μικρότερες ανωμαλίες που 
εμφανίστηκαν, αντιμετωπίστηκαν εξομαλύνοντας το ΨΜΕ τοπικά μέσα από το 
περιβάλλον του Geomagic Studio.  

 

 
Οι επεμβάσεις αυτές πραματοποιήθηκαν με μεγάλη προσοχή ώστε να μην αλλοιωθεί 
το πραγματικό ανάγλυφο του μνημείου. Σημειώνεται πως η τροποποίηση αυτή των 
ΨΜΕ εφαρμόστηκε μόνο στις θέσεις όπου η ορθοφωτογραφία που δημιουργήθηκε 
εμφάνιζε προβλήματα όπως τραβήγματα καθώς και σε περιπτώσεις δημιουργίας 
εξαιρετικά οξυγώνιων επιφανειών που δεν αντιπροσώπευαν το πραγματικό 
ανάγλυφο. 
 
Τέλος, αξίζει να σημειωθεί πως το ΨΜΕ που συλλέχθηκε από το βόρειο τμήμα του 
μνημείου, κρίθηκε ακατάλληλο για την παραγωγή ορθοφωτογραφίας (Εικόνα 23). Το 
πρόβλημα αυτό ήταν αναμενόμενο καθώς η έλλειψη φωτοσταθερών και σημείων 
σύνδεσης αλλά και η τοποθέτηση 
αυτών των λίγων σε μη προ-
βλεπόμενες θέσεις, λόγω της 
ιδιαίτερης γεωμετρίας του συγκε-
κριμένου τμήματος του μνημείου, 
προκάλεσε αναξιόπιστη επίλυση 
του Σχετικού και του Απόλυτου 
Προσανατολισμού του συγκεκρι-
μένου στερεομοντέλου (§ 3.5.1). 
Ακόμα μία αιτία της ανωμαλίας 
του παρακάτω ΨΜΕ είναι οι 
ηλιακές αντανακλάσεις οι οποίες 
καλύπτουν τον πυθμένα στην 
περιοχή της απότομης αλλαγής 
υψομέτρων που παρουσιάζεται. 
Άξιο προσοχής είναι ότι το αυτό-
ματο ΨΜΕ του πυθμένα, σε 

  

    Εικόνα 22α,β: ΨΜΕ πριν (α) και μετά (β) την εξομάλυνση στο περιβάλλον του  Geomagic 
Studio 

 
Εικόνα 23: ΨΜΕ βόρειου τμήματος μνημείου 
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αρκετές περιπτώσεις καλύπτει ακόμα και τα ΨΜΕ της άνω επιφάνειας των κτιριακών 
καταλοίπων.  
 
Είναι προφανές λοιπόν πως συλλογή ΨΜΕ σε αντίστοιχες φωτογραμμετρικές 
εργασίες, πρέπει να πραγματοποιείται με μεγάλη προσοχή και επιλεκτικότητα καθώς 
λόγω του μεγάλου αριθμού των προβλημάτων που αναφέρονται παραπάνω, δεν 
είναι κατάλληλα όλα τα στερεομοντέλα. Η πολύ καλή και λεπτομερής γνώση του 
αντικειμένου επιβάλλεται λόγω τις ιδιαιτερότητας του περιβάλλοντος των δύο μέσων 
που μπορεί πολύ εύκολα να παραπλανήσει τον χειριστή με τους αντικατοπτρισμούς 
του πυθμένα στην επιφάνεια της θάλασσας. 

 

4.6 Προβλήματα στην δημιουργία Ορθοφωτογραφίας 

 
Προβλήματα στα Ψηφιακά Μοντέλα Επιφανείας που συλλέχθηκαν καθώς και των 
ίδιων των φωτογραφιών των στερεομοντέλων δημιούργησαν ασυνέχειες και 
παραμορφώσεις στις ορθοφωτογραφίες που παρήχθησαν. Ειδικότερα, λάθη στα 
ΨΜΕ δημιούργησαν ψηφιακά «τραβήγματα» και γεωμετρικές και άλλες 
παραμορφώσεις στις ορθοφωτογραφίες, τα οποία όμως αντιμετωπίστηκαν με την 
βελτίωση και διόρθωση του ΨΜΕ (§ 4.5).  

 

   
Εικόνα 24α: Απόκρυψη 

εικονιστικής πληροφορίας 
Εικόνα 24β: Παραμορφώσεις 
στην ορθοφωτογραφία λόγω 
των ηλιακών αντανακλάσεων 

Εικόνα 24γ: Έλλειψη 
πληροφορίας λόγω της 
κατασκευής ανύψωσης 

 
Επιπλέον, η απόκρυψη στοιχείων του μνημείου από μέλη του συνεργείου (Εικόνα 
24α), ηλιακές αντανακλάσεις στην επιφάνεια της θάλασσας (Εικόνα 24β) καθώς και 
από τον τρίποδα ανύψωσης της φωτογραφικής μηχανής (Εικόνα 24γ) οδήγησε σε 
παραμορφώσεις αλλά και στην ύπαρξη κενών στις ορθοφωτογραφίες κάτι που 
αντιμετωπίστηκε συλλέγοντας πολλά και μικρής έκτασης ΨΜΕ. Έτσι για κάθε ένα 
επιλεγόταν η κατάλληλη εικόνα για την παραγωγή της ορθοφωτογραφίας (§ 5.1).  
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5 
Τελικά Παράγωγα 
Συμπεράσματα 
 
 
 

5.1 Η παραγωγή Ορθοφωτογραφίας 

 
Τελικό στάδιο της φωτογραμμετρικής επεξεργασίας αποτέλεσε η παραγωγή 
ορθοφωτογραφιών καθώς και η σύνταξη ενιαίου ορθοφωτομωσαϊκού της περιοχής 
του μνημείου που αποτυπώθηκε μόνο, από το μπλοκ των διορθωμένων από τις 
επιδράσεις της διάθλασης εικόνων.  
 
Απαραίτητη διαδικασία για την παραγωγή των ορθοφωτογραφιών είναι η δημιουργία 
Ψηφιακών Μοντέλων Επιφανείας για κάθε μία από αυτές. Η συλλογή της 
απαραίτητης βυθομετρικής πληροφορίας πραγματοποιήθηκε με φωτογραμμετρικές 
διαδικασίες στερεοαπόδοσης. Συγκεκριμένα, στο περιβάλλον του λογισμικού Topcon 
Image Master εφαρμόστηκαν αυτοματοποιημένες διαδικασίες δημιουργίας ΨΜΕ 
αφού πρώτα είχαν οριστεί χειροκίνητα γραμμές αλλαγής κλίσης (breaklines) στις 
ακμές της άνω επιφάνειας των λιθοδομών. Το πακέτο εντολών του συγκεκριμένου 
λογισμικού παρείχε την δυνατότητα διόρθωσης ή ακόμα και συμπλήρωσης του ΨΜΕ 
που προέκυψε από αυτόματες διαδικασίες, το οποίο σημειώνεται πως είναι ένα 
σχέδιο 2.5D. Λόγω προβλημάτων που δημιουργήθηκαν από την γεωμετρία των 
φωτογραφικών λήψεων σε αέρα/νερό καθώς και των παραμορφώσεων της 
επιφάνειας της θάλασσας (§ 4.5) παρήχθησαν συνολικά 37 διαφορετικά ΨΜΕ, 27 για 
το πάνω τμήμα των υπολειμμάτων της τοιχοποιίας και 10 για τον πυθμένα. Αυτά 
αποτελούνταν από 35 γραμμές απότομης αλλαγής κλίσης, συνολικά 926 σημείων, 
333748 υψομετρικά σημεία και 655604 τρίγωνα. Ο λόγος για την δημιουργία τόσων 
πολλών διαφορετικών ΨΜΕ ήταν ο περιορισμός της συλλογής της υψομετρικής 
πληροφορίας τους αποκλειστικά στο κέντρο του επικαλυπτόμενου τμήματος των 
εικόνων, αλλοιώσεις και αποκρύψεις σε αυτές (§ 4.6) καθώς και η διαφορετική 
πυκνότητα των σημείων μεταξύ αυτών που αφορούσαν στον πυθμένα και αυτών που 
αφορούσαν στην άνω επιφάνεια των λιθοδομών. Επιπλέον, εξέχοντα ρόλο για την 
επιλογή της παραπάνω διαδικασίας ήταν περιορισμοί και ιδιαιτερότητες του 
λογισμικού που χρησιμοποιήθηκε, μείωση του χρόνου επεξεργασίας των 
ορθοφωτογραφιών που επρόκειτο να δημιουργηθούν αλλά και μείωση του όγκου των 
πληροφοριών. 
 
Δημιουργήθηκαν λοιπόν 27 διαφορετικά ΨΜΕ για το άνω τμήμα των υπολειμμάτων 
των λιθοδομών (Εικόνα 25), έτσι ώστε να είναι δυνατή, για κάθε ένα από αυτά, η 
επιλογή της κατάλληλης εικόνας από όπου θα προέλθουν τα χρώματα για κάθε 
εικονοστοιχείο κατά την παραγωγή της ορθοφωτογραφίας. Για την αυτόματη συλλογή 
των παραπάνω, τα όρια των κτηριακών καταλοίπων περιγράφηκαν χειροκίνητα με 
γραμμές αλλαγής κλίσης και στη συνέχεια ορίστηκε το βήμα κανάβου. Αν και οι 
απαιτήσεις ακρίβειας της ορθοφωτογραφίας καλύπτονταν από την επιλογή βήματος 
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κανάβου από 10 έως 100cm, για την καλύτερη περιγραφή του αντικειμένου που 
αποτυπώθηκε και λαμβάνοντας υπ’ όψιν το έντονο ανάγλυφο των κτηριακών 
καταλοίπων, αποφασίστηκε πυκνότητα κανάβου 1cm. 
 
Κατά την παραπάνω διαδικασία, απαραίτητος ήταν ο έλεγχος ταύτισης των ΨΜΕ 
που παράγονταν από γειτονικά στερεομοντέλα. Αυτό επιτεύχθηκε αρχικά με 
στερεοσκοπική παρατήρηση ελέγχοντας κατά πόσο θα μπορούσε να προκύψει το 
ίδιο ΨΜΕ από τα δύο γειτονικά στερεομοντέλα. Ένας δεύτερος έλεγχος 
πραγματοποιήθηκε παρατηρώντας τις ενώσεις των ορθοφωτογραφιών που 
παράχθηκαν από διαφορετικά ΨΜΕ. Για τον σκοπό αυτό, δεν πραγματοποιήθηκε 
συγχώνευση (merge) τους. 
 
 
 
 

 
 

 

Εικόνα 25 : Τα 27 ΨΜΕ του άνω τμήματος των υπολειμμάτων της τοιχοποιίας 
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Εικόνα 26: Τα 9 ΨΜΕ του πυθμένα 

 
 
Στη συνέχεια, για την παραγωγή ορθοφωτογραφίας του πυθμένα της περιοχής του 
μνημείου δημιουργήθηκαν ακόμα 9 ΨΜΕ τα οποία στη συνέχεια συγχωνεύθηκαν σε 
ένα ενιαίο (Εικόνα 26), αφού πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι αντίστοιχοι με τους 
παραπάνω. Σημειώνεται πως για την αυτόματη συλλογή τους, ορίστηκε ως βήμα 
κανάβου τα 10cm, πυκνότητα δεκαπλάσια αυτής των ΨΜΕ της τοιχοποιίας, καθώς η 
ορθοφωτογραφία του πυθμένα παράχθηκε με μόνο σκοπό την γενικευμένη άποψη 
του πυθμένα του αρχαιολογικού χώρου. Παρά ταύτα, η μετρητική αξιοποίησή της 
είναι δυνατή μόνο για μετρήσεις που αφορούν στον πυθμένα. Αξιοσημείωτο είναι 
πως αν και κατά την μέτρηση των ΨΜΕ του πυθμένα, δεν δόθηκε ιδιαίτερη σημασία 
στην τοιχοποιία, ύστερα από ταυτόχρονη παράθεση της ορθοφωτογραφίας του 
πυθμένα με το ορθοφωτομωσαϊκό της λιθοδομής δεν αναδεικνύονται παρά μόνο 
ελάχιστες διαφορές. Αυτό οφείλεται στην συλλογή όλων των ΨΜΕ μόνο από το 
κεντρικό τμήμα του επικαλυπτόμενου των εικόνων από το οποίο προέρχονται και τα 
χρώματα της ορθοφωτογραφίας, και συνεπώς οι εκτροπές των υπολειμμάτων των 
λιθοδομών είναι ασήμαντες. 
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  Εικόνα 27: Ταυτόχρονη απεικόνιση του συνόλου (37) των Ψηφιακών Μοντέλων Επιφανείας 
που δημιουργήθηκαν 

 
Αφού ολοκληρώθηκε ο ποιοτικός έλεγχος των ΨΜΕ όπου λαμβάνοντας υπ’όψιν τις 
συνθήκες λήψεων των φωτογραφιών καθώς και τα εισερχόμενα σφάλματα λόγω του 
περιβάλλοντος των δύο μέσων, και καθώς τα αποτελέσματα εκτιμήθηκαν ως πολύ 
ικανοποιητικά, πραγματοποιήθηκε η παραγωγή των ορθοφωτογραφιών του 
μνημείου. Η διαδικασία αυτή υλοποιήθηκε στο λογισμικό φωτογραμμετρικής 
επεξεργασίας εικόνων Topcon Image Master λαμβάνοντας ως δεδομένα μόνο τις 
διορθωμένες από τις επιδράσεις της διάθλασης εικόνες, τον εσωτερικό 
προσανατολισμό της φωτογραφικής μηχανής όπως προσδιορίστηκε από την 
βαθμονόμηση στον αέρα, τον εξωτερικό προσανατολισμό των εικόνων καθώς και τα 
ΨΜΕ. 
 
Οι εικόνες που προσανατολίστηκαν δεν είχαν ενιαία κλίμακα σε όλο το μπλοκ. 
Ειδικότερα, η κλίμακα παρουσίαζε εύρος από 1:370 έως 1:460 ενώ το 
ορθοφωτομωσαϊκό που επρόκειτο να δημιουργηθεί έπρεπε να έχει ενιαία κλίμακα, 
ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της ορθοφωτογραφίας. Έτσι λοιπόν επιλέχθηκε, 
το μέγεθος του εικονοστοιχείου (pixel) της ορθοφωτογραφίας να υπολογιστεί με βάση 
την μικρότερη κλίμακα και σύμφωνα με την σχέση (5.1). 

 

  kPP  (5.1) 

 
όπου : kΦ, PΦ : ο συντελεστής κλίμακας και το μέγεθος του pixel της φωτογραφίας 

και  
            PΟ : το μέγεθος του pixel της ορθοφωτογραφίας  
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Υπολογίζεται λοιπόν : 

 
4604.694.2  mmm    

 
 
Το μέγεθος της εδαφοψηφίδας (GSD) της τελικής ορθοφωτογραφίας υπολογίζεται : 
 

 
όπου : kΟ : ο συντελεστής κλίμακας ορθοφωτογραφίας 
 

501.05  mmmm  

 
Επειδή το μέγεθος εικονοστοιχείου των ορθοφωτογραφιών πρέπει να είναι 
μεγαλύτερο ή ίσο του ΡΟ που υπολογίστηκε παραπάνω, επιλέχθηκε η τιμή των 3mm. 
Η οριακή αυτή τιμή, παρέχει την δυνατότητα πλήρους εξάντλησης της πληροφορίας 
των αρχικών εικόνων, απεικονίζοντας λεπτομερώς το μνημείο, και επιτρέπει την 
παραγωγή ευκρινέστερων ορθοφωτογραφιών. 
 
Για κάθε ένα από τα συλλεχθέντα ΨΜΕ προέκυψε μία ορθοφωτογραφία (π.χ. Εικόνα 
28) αφού η παραγωγή μία ενιαίας από ολόκληρο το μπλοκ των εικόνων δεν ήταν 
δυνατό να επιτευχθεί. Αιτία αυτού ήταν η αδυναμία επιλογής της εικόνας από την 
οποία θα προέρχονταν οι τόνοι των χρωμάτων για την δημιουργία της. Διαφορετικά, 
το αποτέλεσμα θα ήταν ορθοφωτογραφίες που θα απεικόνιζαν μέλη του συνεργείου, 
τμήματα της κατασκευής ανύψωσης της φωτογραφικής μηχανής ή ακόμα και 
ηλιακούς αντικατοπτρισμούς στην επιφάνεια της θάλασσας. Σημειώνεται πως ο 
οδηγός χρήσης του λογισμικού δεν αναφέρει το είδος παρεμβολής (κοντινότερου 
σημείου, διγραμμικής ή δικυβικής παρεμβολής, κεντροβαρικού μέσου όρου) που 
χρησιμοποιείται για την επανασύσταση της εικόνας. 

 

 

Εικόνα 28: Παράδειγμα ορθοφωτογραφίας του χαρακτηριστικού  Νότιου άκρου του μνημείου 

 
Μετά την δημιουργία τους στο περιβάλλον του λογισμικού Topcon Image Master, 
εισήχθησαν στο σχεδιαστικό πακέτο AutoCAD και αφού απέκτησαν γεωαναφορά, 
έγινε η επεξεργασία τους έτσι ώστε να προκύψει ενιαίο το σύνολο της λιθοδομής 
(Εικόνα 30). Στη συνέχεια, δημιουργήθηκε ορθοφωτογραφία του πυθμένα της 
περιοχής (Εικόνα 31) του μνημείου με αντίστοιχη μεθοδολογία και αφού υπέστη 
ραδιομετρική επεξεργασία ώστε να μην συγχέεται με αυτές των λιθοδομών, 
πραγματοποιήθηκε η εισαγωγή και η γεωναφορά της στο σχεδιαστικό πακέτο 
AutoCAD. 
 
Τέλος, σχεδιάστηκε μηκοτομή του δυτικού τμήματος του μνημείου με άξονα 
διερχόμενο περί το κέντρο των παρατασσόμενων δωματίων. Η μηκοτομή αυτή 
παρουσιάζει με σαφήνεια την διαμόρφωση του πυθμένα σε σχέση με τις λιθοδομές 

OkmmGSD  1.0  (5.2) 
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του αρχαιολογικού χώρου. Επιπλέον υποδεικνύει το ανάγλυφο αλλά και την ήπια 
κλίση του. Χαρακτηριστικό είναι το έντονο ανάγλυφο της άνω επιφάνειας των 
λιθοδομών (Εικόνα 29β) το οποίο αν και ξενίζει, αντιπροσωπεύει ορθά την 
πραγματικότητα (Εικόνα 29α). 
 

 

>

-0.90

 
Εικόνα 29α: Χαρακτηριστικό ανάγλυφο 

λιθοδομών 
Εικόνα 29β: Τμήμα μηκοτομής 

 

 

 

Εικόνα 30: Ενιαία ορθοφωτογραφία λιθοδομών 
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Εικόνα 31: Ενιαία ορθοφωτογραφία πυθμένα και λιθοδομών με χρήση μόνο των ΨΜΕ του πυθμένα 
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Εικόνα 32: Ενιαία συνδυασμένη ορθοφωτογραφία λιθοδομών και πυθμένα 
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