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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η παρούσα διατριβή εντάσσεται στο γενικότερο πεδίο της μετρητικής εκμετάλλευσης μη 
συμβατικών απεικονίσεων από ψηφιακά συστήματα, εστιάζοντας στα κινούμενα συστήματα 
χαρτογράφησης MMS (Mobile Mapping System) και ειδικότερα στα συστήματα LiDAR (Light 
Detection and Ranging).  
Το σύστημα LiDAR ανήκει στην κατηγορία των αερομεταφερόμενων συστημάτων απεικόνισης, 
αποτελεί συχνά ένα βασικό τμήμα ενός MMS και θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως ένα 
σύνθετο σύστημα αφού περιλαμβάνει δέκτες GPS (Global Positioning System) και αδρανειακά 
συστήματα INS (Inertial Navigation System) για τις ανάγκες της πλοήγησης, ενώ για τις 
ανάγκες της χαρτογράφησης περιλαμβάνει απαραιτήτως μια διάταξη σάρωσης laser και πολύ 
συχνά μια ψηφιακή φωτομηχανή. Πρόσφατα, με την εξέλιξή τους τα συστήματα LiDAR έγιναν 
το κύριο εργαλείο για την απόκτηση δεδομένων επιφανείας (DTM, DSM κ.ά.) και αποτελούν 
πλέον εξελιγμένα συστήματα χαρτογράφησης.  
Ο επιτυχής συνδυασμός των δεδομένων που παράγουν τα διάφορα υποσυστήματα ενός MMS, 
αποτελεί παράγοντα καθοριστικής σημασίας για την σωστή λειτουργία του συστήματος. Η 
ακρίβεια του τελικού προϊόντος επηρεάζεται άμεσα από την ακρίβεια των επιμέρους δεκτών, 
την θέση και τον προσανατολισμό, που επιτυγχάνεται μέσω του συστήματος GPS/INS, τον 
συγχρονισμό τους, την βαθμονόμηση του συστήματος, τις ιδιότητες του δέκτη απεικόνισης 
(φωτομηχανή ή/και σύστημα LiDAR) και την επίδραση της γεωμετρίας τους. Παρόλα τα 
πλεονεκτήματα των σύγχρονων MMS, η πολυπλοκότητά τους παρουσιάζει απαιτήσεις κυρίως 
ως προς την ορθή βαθμονόμηση του συστήματος των δεκτών. 
Η ουσιαστική σημασία των διαδικασιών βαθμονόμησης για κάθε δέκτη ξεχωριστά, η χωρική 
σχέση μεταξύ του δέκτη INS και των δεκτών απεικόνισης καθώς και η απόκλιση της σχέσης 
αυτής με την πάροδο του χρόνου, το οποίο στην διεθνή βιβλιογραφία ονομάζεται boresight 
misalignent, δημιουργεί την ανάγκη περαιτέρω μελέτης. Ο στόχος της διατριβής αυτής είναι η 
δημιουργία μιας εύχρηστης μεθοδολογίας, με την οποία θα εκτιμώνται οι παράμετροι του 
boresight misalignment μεταξύ INS και LiDAR παρέχοντας τη δυνατότητα της εξάλειψης τυχόν 
χονδροειδών σφαλμάτων (outlier) των δεδομένων μέσω ποιοτικών ελέγχων (QA/QC). Για το 
σκοπό αυτό αναπτύχθηκε αλγόριθμος μετασχηματισμού μεταξύ δεδομένων αναφοράς τα οποία 
λαμβάνονται από φωτογραμμετρική απόδοση αεροφωτογραφιών και από σάρωση με χρήση 
LiDAR. 
Με στόχο την εν μέρει κάλυψη του αναμφισβήτητου κενού στην ελληνική αλλά μερικώς και 
στην διεθνή βιβλιογραφία, πραγματοποιείται αρχικά αναλυτική παρουσίαση των αρχών 
λειτουργίας των συστημάτων LiDAR. Περιγράφονται οι δέκτες πλοήγησης και απεικόνισης που 
συμπεριλαμβάνονται σε αυτά και αναλυτικά παρατίθεται η θεωρητική προσέγγιση του 
LiDAR/INS boresight misalignment και η έως σήμερα αντιμετώπιση του όλου ζητήματος. 
Προτείνεται μέθοδος βαθμονόμησης μεταξύ του LiDAR και του INS, μέσω του βέλτιστου 
συνδυασμού των δεδομένων LiDAR με εκείνα των αεροφωτογραφιών, η οποία συμβάλει στην 
βελτίωση της ακρίβειας σάρωσης επιφανείας μέσω LiDAR. Προσδιορίζονται κριτήρια επιλογής 
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καταλλήλων θέσεων αναφοράς και μελετάται η αποτελεσματικότητά τους και η αξιοποίηση της 
χρήσης αστικών περιοχών για την εκτίμηση των παραμέτρων του LiDAR/INS boresight 
misalignment. Μελετάται η ελάχιστη πυκνότητα των θέσεων αναφοράς και η χωρική κατανομή 
τους, προκειμένου να εξαχθούν συμπεράσματα σε σχέση με τις καθοριστικής σημασίας, για το 
κόστος του έργου, επιλογές των συγκεκριμένων παραμέτρων που γίνεται κατά τον 
προγραμματισμό της πτήσης. Η θεωρητική προσέγγιση των ζητημάτων αυτών μετουσιώνεται σε 
πρακτικές εφαρμογές, με την βοήθεια κατάλληλων πραγματικών και προσομοιωμένων 
δεδομένων. 
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ABSTRACT 

This dissertation belongs to the general scientific field of the exploitation of unconventional im-
aging data from digital systems, focusing on Mobile Mapping Systems (MMS) and specifically 
on the LiDAR system (Light Detection and Ranging).  
The LiDAR system is a part of the airborne imaging systems MMS, and could be characterized 
as a complicated system as it needs GPS (Global Positioning System) and inertial systems INS 
(Inertial Measurement System) for navigation, while for the purposes of mapping it essentially 
includes a laser scanning device and often a digital camera. Recently, with their evolution the 
LiDAR systems have become the main component for surface data acquisition systems (DTM, 
DSM) and advanced surface mapping systems.  
The successful fusion of data produced by different subsystems on an MMS is a critical factor 
for the proper operation of the system. The accuracy of the final product is directly affected by 
the accuracy of individual sensors, the position and orientation obtained through the GPS/INS 
systems, their synchronization, the calibration of the system, the properties of imaging sensor 
(camera and/or LiDAR system) and the effect of their geometry. Despite the advantages of mod-
ern MMS, their complexity has particular requirements mainly related to the proper calibration 
of the whole system. 
The enormous importance of calibration procedures for each individual sensor, the spatial rela-
tionship between the INS sensor and the imaging sensors called boresight misalignment, and its 
deviation during time creates the need for further study. The goal of this dissertation is to create 
a fast and flexible mathematical tool, by which parameters of the boresight misalignment be-
tween the INS and LiDAR can be estimated, allowing the elimination of any possible outlier in 
the data through QA/QC statistical tests. For this purpose, a new transformation algorithm was 
developed between the reference data taken by photogrammetric restitution of aerial images and 
by scanning using LiDAR.  
One of the main objectives of this dissertation is the analytical presentation of the principles of 
LiDAR systems, whereby the gaps in Greek and partly in international literature are covered. A 
description of navigation and imaging sensors which are included in the LiDAR MMS systems 
is followed and the theoretical approach to LiDAR/INS boresight misalignment and the confron-
tation of the tackling whole issue to date are presented analytically. A LiDAR calibration method 
which contributes both to the optimal exploitation of data fusion from LiDAR and aerial images, 
and to the improvement of the surface scanning accuracy by LiDAR due to the particular empha-
sis on the problem of calibration between the LiDAR and the INS is proposed. The criteria for 
selecting appropriate reference positions are established and the suitability and feasibility of us-
ing urban areas to estimate the parameters of LiDAR/INS boresight misalignment has been stud-
ied. The minimum density of reference positions and their spatial distribution in order to draw 
conclusions for the crucial selection of the flight planning parameters, with regard to the cost of 
the project, has been investigated. The theoretical approach to these issues is transformed into 
practical applications, with the help of appropriate real and simulated data. 
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ΑΚΡΩΝΥΜΙΑ 

ADS Airborne Digital Sensor 
ALS Airborne Laser Scanning or Airborne LiDAR System 
ALTM Airborne Laser Terrain Mapper 
ANSI American National Standards Institute 
ASCII American Standard Code for Information Interchange 
ASPRS American Society for Photogrammetry and Remote Sensing  
AT Aerial Triangulation 
BLUE Best Linear Unbiased Estimation 
CCD Charge Coupled Device 
CFM The Center for Mapping in Ohio State University 
CORS Continuously Operating Reference Station 
COTS Commercial off-The-Shelf 
CW Continuous Wave 
DBM Digital Building Model 
DDFGPS Differential Dual Frequency GPS  
DEM Digital Elevation Model 
DGPS Differential Global Positioning System 
DMC Digital Mapping Camera 
DN Digital Number 
DSM Digital Surface Model 
DSS Digital Sensor System 
DSO ή  
DG 

Direct Sensor Orientation ή  
Direct Georeferencing 

DTM Digital Terrain Model 
ECEF Earth Centered Earth Fixed Cartecian frame 
ΕΟ Exterior Orientation  
EuroSDR 
(OOEPE) 

European Spatial Data Research  

FOV Field Of View 
GCP Ground Control Point  
GIS Geographical Information System 
GNSS Global Navigation Satellite System 
GPS Global Positioning System 
GPS-AT GPS - supported AT 
ICP Iterative Closest Point 
IfSAR, InSAR Interferometric Synthetic Aperture Radar 
IFOV Instantaneous Field Of View 
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IMU Inertial Measurement Unit 
IndSO Indirect Sensor Orientation 
ΙΟ Interior Orientation  
INS Inertial Navigation System 

ITC 
International Institute for Geo-Information Science and Earth Ob-
servation 

ISO Integrated Sensor Orientation 
ISPRS International Society for Photogrammetry and Remote Sensing  
LADAR LAser Detection and Ranging 
LAS Πρότυπο αρχείου ανταλλαγής δεδομένων LiDAR, κατά ASPRS 
LASER Light Amplification by Stimulating Emission of Radiation 
LCU LiDAR Control Unit 
LiDAR Light Detection And Ranging 
LRF Laser Range Finder 
LSM Least Square Matching 
LS3D Least Square 3D Surface Matching 
MEMS Micro Electro Mechanical System 
MMS Mobile Mapping System 
MSE Mean Squared Error 
ODOT Ohio Department of Transportation 
OSU Ohio State University 
PCS POS Computer System 
POS Positioning and Orientation System 
PRR Pulse Repetition Rate  
PRF Pulse Repetition Frequency 
PW Pulsed Wave 
QA/QC Quality Assurance / Quality Control 
RaDAR Radio Detection And Ranging 
RMSE Root Mean Square Error 
SA Selective Availability 
TIN Triangulated Irregular Network 
TLS Terrestrial Laser Scanning  
TOF Time Of Flight 
UTC Coordinated Universal Time  
UTM Universal Transerve Mercator 
WGS84 World Geodetic System of 1984 
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ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 

Accuracy Εξωτερική ακρίβεια, Ορθότητα 
Backward Οπίσθια 
Boresight offset Διάνυσμα εκκεντρότητας συστημάτων 
Boresight angle Γωνιακή απόκλιση συστημάτων 
Drift Ολίσθηση 
Footprint Ίχνος δέσμης Laser 
Forward Πρόσθια 
Format Πρότυπο 
Intesity Ένταση 
Initialization, initial alignment Αρχική ευθυγράμμιση 

Matching Ταύτιση, συνταύτιση 

Mathematical morphology filter Φίλτρο μαθηματικής μορφολογίας 
Nadir Ναδίρ 

Pixel Εικονοψηφίδα, εικονοστοιχείο 

Port Αριστερή πλευρά αεροσκάφους 

Precision Εσωτερική ακρίβεια, Ακρίβεια  

Range finder Αποστασιόμετρο 

Raster Ψηφιδωτό 

Registration Αλληλοαναφορά  
Rigid body transformation Μετασχηματισμός στερεού σώματος 
Scanning angle Γωνία σάρωσης 
Slant range Κεκλιμένη απόσταση 
Signal to Noise Ratio Αναλογία σήματος/θορύβου (SNR) 
Starboard Δεξιά πλευρά αεροσκάφους 
Strip Adjustment Συνόρθωση λωρίδων (σάρωσης) 
Surface Normal Κάθετο διάνυσμα σε επιφάνεια  
Surface Patch Στοιχειώδης επιφάνεια 

Οutliers 
Παρατηρήσεις που εμφανίζουν μεγάλες εκτροπές 
σε σχέση με το δείγμα 

Variance Μεταβλητότητα / Διακύμανση 
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ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ 

Γενικοί Συμβολισμοί 
Η Ύψος πτήσης αεροσκάφους 
D, dL Απόσταση μεταξύ αρχής αναφοράς δέκτη laser και αντικειμένου 
3D, 2D Τρισδιάστατο, Δισδιάστατο 

bX,bY,bZ 
Παράμετροι μετάθεσης boresight misalignment (Boresight offset 
parameters) 

bω,bφ,bκ 
Γωνιακοί παράμετροι boresight misalignment (Boresight mis-
alignment parameters) 

ns Nanosecond (10-9sec) 
ps Picosecond (10-12sec) 
c Ταχύτητα διάδοσης φωτός 
t, Δt Χρόνος 
λ Μήκος κύματος laser (nm) 
φ, Δφ Φάση, Διαφορά φάσης 

 
1o Κεφάλαιο 

θ (deg) 
Γωνία σάρωσης από το ναδίρ κατά μήκος του άξονα Y του Li-
DAR (θετικές τιμές για σάρωση αριστερά της γραμμής πτήσης) 

θmax 
Γωνία σάρωσης μεταξύ του πρώτου και τελευταίου παλμού 
κατά πλάτος μιας λωρίδας σάρωσης (2θ ≤  θmax), το FOV του 
σαρωτή (εύρος εκπεμπόμενης δέσμης) 

Δθ Σφάλμα της γωνίας σάρωσης 
ΔD Σφάλμα μέτρησης απόστασης 
IFOV Στιγμιαίο οπτικό πεδίο (mrad) 
γ  Απόκλιση δέσμης laser (Laser beam divergence) (mrad) 
i Ένταση ακτινοβολίας 
tL Χρόνος μετάβασης-επιστροφής παλμού 
Dl Διάμετρος ανοίγματος - διαφράγματος laser (cm) 
V Ταχύτητα του αεροσκάφους (m/sec) 
τ Διάρκεια παλμού (Pulse duration) (ns) 
fsc Ρυθμός σάρωσης, πλήθος λωρίδων σάρωσης ανά sec (Hz)  

(scan rate = scanlines/sec για τους γραμμικούς σαρωτές)  
Hz Πλήθος κύκλων ενός περιοδικού φαινομένου ανά δευτερόλεπτο 

(1/s) 
kHz Kilohertz (103 Hz) 
F  Συχνότητα επανάληψης του παλμού (kHz) (points/sec) (PRF, 

Pulse repetition frequency) 
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n  Άξονας περιστροφής κλονιζόμενου κατόπτρου (nutating)  
SN Γωνία μεταξύ κατόπτρου και άξονα σαρωτή 
DR Γωνία περιστροφής κατόπτρου 
Ts Χρόνος πτήσης για κάθε λωρίδα σάρωσης (sec) 
N Πλήθος σημείων ανά λωρίδα σάρωσης (points/scanline) 
A Καλυπτόμενη επιφάνεια (km2) 
Β Μεγάλη διάσταση ορθογώνιας περιοχής σάρωσης (km) 
W Μικρή διάσταση ορθογώνιας περιοχής σάρωσης (km) 
SW Πλάτος λωρίδας σάρωσης 
Q Σχέση ίχνους laser με την απόσταση μεταξύ των σημείων (%) 
q Ποσοστό επικάλυψης μεταξύ παράλληλων λωρίδων σάρωσης 
n Πλήθος λωρίδων σάρωσης για την κάλυψη ορθογώνιας 

περιοχής 

Sτ 
Απόσταση που διανύει το αεροσκάφος μεταξύ εκπομπής-λήψης 
παλμού 

d Πυκνότητα σημείων στη μονάδα επιφάνειας (σημεία/m2) 
AL Διάμετρος ίχνους δέσμης laser (m) 
dxalong, dxacross Κατά μήκος, κατά πλάτος διάστημα μεταξύ των σημείων 
dmin Ελάχιστη πυκνότητα σημείων laser 
ζ Παράγοντας επικάλυψης λωρίδων σάρωσης 
e Απόσταση μεταξύ των κεντρικών γραμμών των διαδοχικών 

λωρίδων σάρωσης 
S, S’, q, a Διάνυσμα μετατόπισης θέσης 
Δt Σφάλμα συγχρονισμού 
α Αζιμούθιο γραμμής πτήσης 
β Αζιμούθιο κλίσης εδάφους 
ΔZ Σφάλμα υψομέτρου 
ε, ε’  Κλίση εδάφους 
Δε Σφάλμα κλίσης εδάφους 
δ, δ’ Γωνιακό σφάλμα 
fp Μέγεθος ίχνους της δέσμης laser 
c Βαθμονομημένη σταθερά φωτομηχανής 
p Πλήθος εικόνων 

 
2o Κεφάλαιο 

M frame Σύστημα εδάφους (M) 
C frame Σύστημα φωτομηχανής – εικόνας (C) 
INS frame Σύστημα INS (σύστημα πλοήγησης GPS/INS) 
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L frame  
Σύστημα LiDAR (L) (ΧL – διεύθυνση πτήσης, YL – δεξιά της 
διεύθυνσης πτήσης, ZL – προς τα κάτω, κάθετα στο επίπεδο που 
ορίζουν οι άξονες ΧL και YL), 

)(tM
INSR  Πίνακας στροφής μεταξύ του συστήματος INS και του 

συστήματος εδάφους (M) 
INS
CR  Πίνακας στροφής boresight misalignment μεταξύ των 

συστημάτων INS και φωτομηχανής (C) (στοιχεία bω, bφ, bκ) 

INS
LR  Πίνακας στροφής boresight misalignment μεταξύ των 

συστημάτων LiDAR (L) και INS (στοιχεία bω, bφ, bκ) 
M
CR  Πίνακας στροφής που προκύπτει από ΑΤ 

)(, tINSMr  3D συντεταγμένες του κέντρου INS στο σύστημα εδάφους (Μ) 
KM ,r  3D συντεταγμένες σημείου Κ στο σύστημα εδάφους (Μ) 

KC ,r  Συντεταγμένες εικόνας του σημείου Κ στο σύστημα της 
φωτομηχανής (C) 

CM ,r  3D συντεταγμένες του προβολικού κέντρου της φωτομηχανής, 
στο σύστημα εδάφους (Μ) 

KLr ,  Συντεταγμένες 3D αντικειμένου στο σύστημα του LiDAR (L) 

)(/, tINSGPSMr  3D συντεταγμένες της θέσης της κεραίας GPS στο σύστημα 
εδάφους (M) 

s Συντελεστής κλίμακας μεταξύ εικόνας και αντικειμένου 

GPSb  Διάνυσμα μετάθεσης lever arm μεταξύ του INS και της κεραίας 
GPS 

INSb  Διάνυσμα μετάθεσης boresight μεταξύ του INS και του δέκτη 
απεικόνισης (LiDAR ή φωτομηχανή) (στοιχεία bx, by, bz) 

φ Γεωγραφικό πλάτος 
λ Γεωγραφικό μήκος 

x, y 
Εικονοσυντεταγμένες σημείου στο σύστημα της φωτομηχανής 
(C) 

xo, yo Συντεταγμένες πρωτεύοντος σημείου (από βαθμονόμηση) 
X, Y, Z Συντεταγμένες σημείου στο σύστημα εδάφους (Μ) 

Xo, Yo, Zo 
Συντεταγμένες του προβολικού κέντρου της φωτομηχανής στο 
σύστημα εδάφους (Μ) 

ri,j 
Στοιχεία του πίνακα στροφής μεταξύ του συστήματος της 
εικόνας (C) και του συστήματος εδάφους (Μ) 

γ Σύγκλιση μεσημβρινών και παραλλήλων 
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Roll, Pitch, Yaw, 
Heading 

Γωνίες προσανατολισμού στο σύστημα INS 
Roll: Γωνία στροφής ως προς τον άξονα κατά μήκος της πτήσης, 
Διατοιχισμός (εγκάρσιο σκαμπανέβασμα) 
Pitch: Γωνία στροφής ως προς τον άξονα κάθετα στην πτήση, 
Πρόνευση (σκαμπανέβασμα περί το μήκος) 
Yaw: Γωνία διεύθυνσης του άξονα του αεροσκάφους ως προς τον 
βορρά  
Heading: Γωνία διεύθυνσης της κατεύθυνσης του αεροσκάφους 
ως προς το βορρά 

 
3o Κεφάλαιο 

XINS, YINS, ZINS Άξονες του συστήματος αναφοράς INS 
Xc, Yc, Zc Άξονες του συστήματος αναφοράς φωτομηχανής 

ω,φ,κ 

Γωνίες προσανατολισμού στο σύστημα της φωτομηχανής 
ω: Γωνία στροφής ως προς τον άξονα Xc 
φ: Γωνία στροφής ως προς τον άξονα Yc 
κ: Γωνία στροφής ως προς τον άξονα Zc 

XLo,YLo, ZLo Κέντρο του κατόπτρου του σαρωτή laser 

XL,YL, ZL 
Δεξιόστροφο τοπικό σύστημα αναφοράς με αρχή συντεταγμένων 
το κέντρο του κατόπτρου του σαρωτή laser 

 
4o Κεφάλαιο 

P, Q Σημειοσύνολα 
   nP, nQ Πλήθος σημείων των σημειοσυνόλων P, Q 

i,i,i zyx  Συντεταγμένες σημείων 
'
i

'
i

'
i ,z,yx  Συντεταγμένες προβολών σημείων 

R Ορθογωνικός πίνακας στροφής 
pm,pk,pl Κορυφές επιπέδων TIN 
bx,by,bz Παράμετροι διανύσματος μετάθεσης μετασχηματισμού 
bω,bφ,bκ Γωνιακοί παράμετροι μετασχηματισμού 
A, B, C, D Ορίζουσες, συντελεστές εξίσωσης επιπέδου 
T, L Πίνακες με στοιχεία τις παραμέτρους του επιπέδου 

x̂δ  
Διάνυσμα διορθώσεων προσεγγιστικών τιμών αγνώστων 
παραμέτρων 

Α Πίνακας σχεδιασμού 
v Διάνυσμα υπολοίπων 
Β Πίνακας συντελεστών μετρημένων στοιχείων 
w Διάνυσμα του σφάλματος κλεισίματος 
m Πλήθος παραμέτρων μετασχηματισμού 
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n Πλήθος παρατηρήσεων 
x̂  Διάνυσμα βέλτιστων εκτιμήσεων παραμέτρων 
xo Διάνυσμα προσεγγιστικών τιμών των αγνώστων παραμέτρων 

l, lο 
Διάνυσμα παρατηρήσεων και διάνυσμα προσεγγιστικών 
παρατηρήσεων  

δl 
Διαφορά διανυσμάτων παρατηρήσεων και προσεγγιστικών 
παρατηρήσεων 

W Πίνακας βαρών 

x̂V , x̂V̂  a priori, a posteriori πίνακες συμμεταβλητότητας των βέλτιστων 
εκτιμήσεων των παραμέτρων 

σο, oσ̂  a priori, a posteriori τυπικά σφάλματα της μονάδας βάρους 
2
0σ , 2

0σ̂  a priori, a posteriori μεταβλητότητες της μονάδας βάρους 

ix̂σ , ix̂σ̂  a priori, a posteriori τυπικό σφάλμα των βέλτιστων εκτιμήσεων 
της παραμέτρου ix̂  

jxix ˆ,ˆσ , jxix ˆ,ˆσ̂  a priori, a posteriori συμμεταβλητότητες των βέλτιστων 
εκτιμήσεων των παραμέτρων ix̂ , jx̂  

l̂
V ,

l̂
V̂  a priori, a posteriori πίνακες συμμεταβλητότητας των βέλτιστων 

εκτιμήσεων των παρατηρήσεων 
Ν Κανονικός πίνακας 
r Βαθμός ελευθερίας 
χ2 Στατιστικός έλεγχος χ2 (test χ2 )  
Η0, Η1 Μηδενική υπόθεση και εναλλακτική υπόθεση  
α, αο Επίπεδο σημαντικότητας στατιστικού ελέγχου λάθους τύπου I 
β, βο Πιθανότητα λάθους τύπου II  
1-βο Ισχύς του ελέγχου για λάθος τύπου II 
Vv Πίνακας μεταβλητότητας – συμμεταβλητότητας των υπολοίπων 
E{ } Αναμενόμενη τιμή  
Var{ } Διακύμανση 
μ Ακριβής τιμή 
Rv Πίνακας συντελεστών γραμμικής συσχέτισης ρ 
ρxixj Συντελεστής γραμμικής συσχέτισης ποσοτήτων xi,xj 
N(0,Vv) Πολυδιάστατη κανονική κατανομή 
F ‘Ελεγχος F (F test) 
z  Τυχαία μεταβλητή της τυποποιημένης κανονικής κατανομής 
t Κατανομή t 
C Διάνυσμα καθορισμού ελεγχόμενης παρατήρησης  

b 
Διάνυσμα επιπρόσθετων αγνώστων παραμέτρων πιθανών 
σφαλμάτων 

ri Εσωτερικά ομαλοποιημένο σφάλμα 
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ti Εξωτερικά ομαλοποιημένο σφάλμα 
s Σήμα της μεθόδου collocation 
Vs Πίνακας συμμεταβλητότητας σήματος s 

ŝδ  Υπόλοιπο σήματος 
li, lj Γνωστές μετρημένες τιμές μεγέθους σε γνωστές θέσεις 
rij Απόσταση μεταξύ θέσεων με γνωστές τιμές του πεδίου 
d Βήμα υπολογισμού συσχετίσεων 
k Μετρητής υπολογιζόμενων τιμών μεταβλητότητας 
Nk Πλήθος γνωστών τιμών l εντός της απόστασης rij 

nk 
Πλήθος σχηματιζόμενων ζευγαριών (li, lj) εντός της απόστασης 
rij 

Ck Υπολογισμένες τιμές συμμεταβλητότητας 

s1s,V  Πίνακας συμμεταβλητότητας μεταξύ γνωστών και εκτιμούμενων 
τιμών του πεδίου 

s1s1,V  Πίνακας συμμεταβλητότητας των εκτιμούμενων τιμών του 
πεδίου 

A•S Μορφολογικό opening δεδομένων A και του δομικού στοιχείου S 
A◦S Μορφολογικό closing δεδομένων A και του δομικού στοιχείου S 
AΘ S Μορφολογικό erosion δεδομένων A και του δομικού στοιχείου S 
A⊕ S Μορφολογικό dilation δεδομένων A και του δομικού στοιχείου S 

 
5o Κεφάλαιο 

XGCPσ , 
YGCPσ , 

ZGCP
σ        Τυπικό σφάλμα των γνωστών σημείων ελέγχου (GCP) 

oXσ , Yoσ , oZσ  Tυπικό σφάλμα των συντεταγμένων ΖΥΧ ,,  του ΕΟ  

ωσ , ϕσ , κσ  Tυπικό σφάλμα των γωνιών ω,φ,κ του ΕΟ  

Pσ  Tυπικό σφάλμα του τελικού φωτογραμμετρικού προϊόντος 
(απόδοση) 

LXσ , LYσ , LZσ  
Τυπικό σφάλμα των συνιστωσών ΖΥΧ ,,  των σημείων Li-

DAR 

X̂bσ̂ , 
Yb ˆ

σ̂ , 
Zb ˆ

σ̂  a posteriori τυπικό σφάλμα των γραμμικών παραμέτρων bore-
sight 

ωσ ˆˆb , 
ϕ

σ
ˆ

ˆb , 
k

b ˆ
σ̂  a posteriori τυπικό σφάλμα των παραμέτρων boresight misalign-

ment 
σoutlierΧ,σoutlierΥ,σoutlierZ Τυπικό σφάλμα των προστιθέμενων χονδροειδών σφαλμάτων 

(outlier) 
noiseXσ , noiseYσ , noiseZσ  Τυπικό σφάλμα του προστιθέμενου θορύβου 

ΔbX, ΔbY, ΔbZ Διαφορές εκτιμώμενων τιμών γραμμικών παραμέτρων boresight 
από τις πραγματικές τους τιμές 

Δbω, Δbφ, Δbκ Διαφορές εκτιμώμενων τιμών γωνιακών παραμέτρων boresight 
misalignment από τις πραγματικές τους τιμές 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Διαχρονικά η εργασία της αποτύπωσης φυσικών ή τεχνικών κατασκευών αποτελούσε μια 
κοπιαστική και επίπονη διαδικασία. Η εκάστοτε δυσκολία της εργασίας αποτύπωσης είναι 
συνάρτηση του μεγέθους και της πολυπλοκότητας του προς αποτύπωση αντικειμένου ή της 
έκτασής του σε συνδυασμό με τα διαθέσιμα όργανα και τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν 
κατά τη διάρκεια των εργασιών. Η μεθοδολογία που χρησιμοποιείται στην αποτύπωση 
προκειμένου να προσεγγιστεί η συνεχής επιφάνεια των αποτυπούμενων αντικειμένων, βασίζεται 
στη μέτρηση των γεωμετρικών στοιχείων από γνωστές θέσεις προς επιλεγμένα χαρακτηριστικά 
σημεία της επιφάνειάς τους. Η κατάλληλη ένωση με γραμμές ή καμπύλες των σημείων αυτών, 
που γίνεται κατά το στάδιο της απόδοσης, επιτρέπει την αναπαραγωγή και ανακατασκευή του 
σχήματος του αντικειμένου, έστω και σε πιο γενικευμένη μορφή. Η γενίκευση που προκύπτει 
εξαιτίας του περιορισμένου αριθμού σημείων που μπορούν να συλλεχθούν με τις κλασικές 
μεθόδους καθώς και το επίπονο της συλλογής των μετρήσεων στο πεδίο, αποτελούν πάντοτε τα 
μεγαλύτερα μειονεκτήματα των κλασικών μεθόδων αποτύπωσης που εφαρμόζονται στην 
Τοπογραφία. Η δημιουργία νέων τεχνικών ή μεθόδων και η ανάπτυξη νέων οργάνων που θα 
μπορούσαν να ξεπεράσουν αυτούς τους περιορισμούς και θα παρείχαν εύκολα και γρήγορα 
μεγάλο όγκο μετρητικών πληροφοριών, αποτελούσε πάντοτε έναν από τους σημαντικότερους 
στόχους του επιστημονικού πεδίου της Τοπογραφίας.  
Όπως είναι γνωστό, η πρώτη τεχνική που ουσιαστικά αντιμετώπιζε πολλά από τα παραπάνω 
προβλήματα ήταν εκείνη της Φωτογραμμετρίας. Η γέννησή της πριν από περίπου 150 χρόνια 
και η μετέπειτα εφαρμογή της σε αεροφωτογραφίες, ήταν μια πραγματική επανάσταση. Η 
ταχύτητα που προσέφερε σε συνδυασμό με τη μικρή παραμονή στο πεδίο, η μεγάλη 
ανεξαρτησία από τις καιρικές συνθήκες αλλά κυρίως η δυνατότητα της άντλησης πρακτικά 
απεριόριστου όγκου μετρητικής πληροφορίας και μάλιστα συγκρίσιμης ακρίβειας με εκείνης 
των κλασικών μεθόδων, αποτέλεσαν τα ασυναγώνιστα πλεονεκτήματά της. Αν και η εφαρμογή 
της σε αεροφωτογραφίες χαρακτηρίζεται από υψηλό κόστος, που αποσβένεται μόνο εάν 
αποτυπωθούν αντιστοίχως μεγάλες εκτάσεις σε συνδυασμό με την πολυπλοκότητα της τεχνικής 
και την ιδιαίτερη εξειδίκευση που απαιτείται αποτελούν σημαντικά μειονεκτήματα, εν τούτοις η 
αξία της ήταν και παραμένει αδιαμφισβήτητη, ενδεικτικό της οποίας είναι ότι από αυτή 
προέρχεται σχεδόν όλη η διαθέσιμη χαρτογραφική πληροφορία του ηπειρωτικού χώρου της Γης. 
Σε κάθε όμως περίπτωση ακόμη και στη Φωτογραμμετρία η αποτύπωση βασίζεται στον 
προσδιορισμό επιλεγμένων διακριτών χαρακτηριστικών σημείων. Παρότι το πλήθος των 
σημείων αυτών θα μπορούσε να είναι πρακτικά άπειρο τελικά περιορίζεται στο ελάχιστο 
απαιτούμενο, λόγω του περιορισμένου διαθέσιμου χρόνου του χειριστή και φυσικά του 
διαθέσιμου κόστους. Οι πρώτες ιδέες προς την κατεύθυνση της αυτοματοποιημένης απόδοσης 
απαντώνται στα μέσα της δεκαετίας του 1960-1970, ως αποτέλεσμα της εμφάνισης της 
ψηφιακής επεξεργασίας εικόνας αλλά οι πρώτες ουσιαστικές εφαρμογές πραγματοποιήθηκαν 
είκοσι χρόνια αργότερα όταν το επέτρεψαν οι δυνατότητες των υπολογιστών. 
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Παρότι αναπτύχθηκε ένας μεγάλος αριθμός αλγορίθμων και τεχνικών αυτοματοποιημένης 
απόδοσης, το γενικό συμπέρασμα είναι ότι, τουλάχιστον έως σήμερα, δεν επιτεύχθηκε η πλήρης 
αυτοματοποίηση παρά μόνο σε κάποιες ειδικές περιπτώσεις. Το αποτέλεσμα είναι η όλη 
διαδικασία να παραμένει ανθρωποκεντρική με τον χειριστή να έχει σε μεγάλο βαθμό την ευθύνη 
του ακριβούς εντοπισμού ή της επιλογής και εν συνεχεία της μέτρησης χαρακτηριστικών 
σημείων τόσο κατά το στάδιο του προσανατολισμού των εικόνων όσο κυρίως κατά την απόδοση 
με μια πιθανή υποβοήθηση από τη χρήση εργαλείων αυτοματοποίησης. 
Παράλληλες και ίσως σημαντικότερες με τις εξελίξεις που γίνονταν στο τομέα της ψηφιακής 
επεξεργασίας εικόνων την ίδια περίοδο ήταν εκείνες που λάμβαναν χώρα στις τεχνολογίες 
μέτρησης αποστάσεων. Η βελτίωση στις τεχνολογίες των RaDAR (Radio Detection And Rang-
ing) αλλά κυρίως η εφεύρεση του Laser (Light Amplification by Stimulating Emission of Radia-
tion) κατά τη δεκαετία 1960-1970 και η μετέπειτα χρήση του στα επίγεια γεωδαιτικά όργανα, 
καθώς και ο συνδυασμός του με ηλεκτρονικά συστήματα καταγραφής των μετρήσεων κατά τα 
μέσα της δεκαετίας 1980-1990 ήταν οι βασικοί παράγοντες που επηρέασαν καθοριστικά την 
πορεία των εργασιών αποτύπωσης. Τα επίγεια γεωδαιτικά συστήματα προσέφεραν μεγάλη 
ταχύτητα συλλογής και καταγραφής δεδομένων με ιδιαιτέρως καλές ακρίβειες. Επιπλέον οι 
ενσωματωμένες δυνατότητες επεξεργασίας που διέθεταν τα ακριβότερα μοντέλα επέτρεπαν την 
αποδέσμευση σε μεγάλο βαθμό από πολλές υπολογιστικές εργασίες γραφείου οι οποίες 
μπορούσαν πλέον να γίνονται απευθείας στο πεδίο, σχεδόν σε πραγματικό χρόνο, προσφέροντας 
έτσι σημαντικότατη βελτίωση στον συνολικά απαιτούμενο χρόνο ιδιαιτέρως ως προς τον τομέα 
των χαράξεων. Παρότι οι δυνατότητες που μόλις περιγράφηκαν δικαιολογούσαν πλήρως τον 
χαρακτηρισμό Total Station που δόθηκε σε αυτά τα όργανα, η ενσωμάτωση σε αυτά των 
αποτελεσμάτων ενός μεγάλου αριθμού ερευνών που είχαν γίνει πάνω στα laser στο διάστημα 
1980-2000, έδωσε τη δυνατότητα της περαιτέρω εξέλιξης τόσο ως προς την επιτυγχανόμενη 
ακρίβεια και ταχύτητα αλλά κυρίως ως προς τη δυνατότητα μέτρησης χωρίς τη χρήση 
ανακλαστήρα. Οι συνεχώς κλιμακούμενες βελτιώσεις της ακρίβειας και της εμβέλειας των 
μετρήσεων χωρίς ανακλαστήρα (reflectorless) αλλά και της κατανάλωσης ενέργειας που 
επιτεύχθηκαν κατά τη δεκαετία 2000-2010 και ο συνδυασμός τους με ρομποτικές δυνατότητες 
κίνησης δημιούργησαν τα σημερινά συστήματα.  
Παρόλες όμως τις προαναφερόμενες βελτιώσεις και καινοτομίες που εισήχθησαν κατά τα 
τελευταία 15 χρόνια στην επίγεια Τοπογραφία, η όλη διαδικασία της αποτύπωσης παραμένει 
ουσιαστικά η ίδια όπως εξάλλου και στη Φωτογραμμετρία, αφού εξακολουθεί να βασίζεται στην 
επιλογή και μέτρηση χαρακτηριστικών σημείων.  
Οι πρώτες έρευνες σχετικά με την ανάπτυξη τεχνολογιών και μεθόδων αυτοματοποιημένης 
μέτρησης σημείων έχουν τις ρίζες τους στα μέσα της δεκαετίας 1960-1970. Την εποχή εκείνη οι 
σχετικές έρευνες προσπάθησαν να εκμεταλλευτούν την πολύ νέα τεχνολογία του laser για την 
αποτύπωση από τον αέρα ή από το διάστημα περιοχών με τη μέθοδο της αλτιμετρίας. Οι 
δυνατότητες της εποχής εκείνης επέτρεπαν τη συλλογή υψομετρικών στοιχείων μόνο κατά 
μήκος διατομών μικρού πλάτους αυξάνοντας αναλόγως τον αριθμό των απαιτούμενων γραμμών 
πτήσεως. Αν και η εξέλιξη της σχετικής τεχνολογίας κατά τις δύο επόμενες δεκαετίες αφορούσε 
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περισσότερο τη βελτίωση των ίδιων των laser και λιγότερο τη συλλογή των μετρήσεων, 
εντούτοις το κέρδος που αποκομίσθηκε από την εφαρμογή της δορυφορικής αλτιμετρίας ήταν 
σημαντικότατο. Ο αρχικά γενικευμένος και στη συνέχεια λεπτομερέστερος προσδιορισμός 
παγκόσμιων ή ακόμη και τοπικών μοντέλων γεωειδούς οφείλεται ουσιαστικά στη δορυφορική 
αλτιμετρία.  
Η εφεύρεση καταλλήλων μηχανισμών εκτροπής της εκπεμπόμενης ακτίνας laser ή της δέσμης 
φωτός, όπως συμβαίνει στη περίπτωση των ψηφιακών δορυφορικών εικόνων, πολλαπλασίασε το 
εύρος της διατομής του εδάφους που αποτυπωνόταν από τα αερομεταφερόμενα ή δορυφορικά 
συστήματα laser. Εκτός της μείωσης των απαιτούμενων γραμμών πτήσης οι συγκεκριμένοι 
μηχανισμοί έδωσαν τη δυνατότητα της αυτόματης συλλογής ενός τεράστιου όγκου μετρητικής 
πληροφορίας, επιτρέποντας την ανασύνθεση της μορφής των φυσικών ή τεχνικών αντικειμένων 
με τέτοια λεπτομέρεια που να δικαιολογείται πλήρως η μετονομασία της όλης διαδικασίας από 
αποτύπωση σε σάρωση (scanning). 
Την επόμενη δεκαετία ξεπεράστηκαν οι περιορισμοί που έθετε η σχετική υστέρηση άλλων 
κλάδων της τεχνολογίας, όπως η διαθέσιμη υπολογιστική ισχύς, η κατανάλωση ενέργειας κ.ά., 
με τελικό αποτέλεσμα τη δημιουργία τόσο των επίγειων στατικών οργάνων σάρωσης γνωστών 
ως σαρωτές laser (Terrestrial Laser Scanners) όσο και των σύγχρονων εναέριων, δορυφορικών ή 
γενικώς μεταφερόμενων συστημάτων αποτύπωσης γνωστών με τον όρο Mobile Mapping 
Systems (MMS). 
Η ένταξη σε παραγωγικές εργασίες των σαρωτών laser κατά την τελευταία δεκαετία 
δημιούργησε νέες προοπτικές για τις επίγειες εργασίες αποτύπωσης επεκτείνοντας αυτές προς 
νέες κατευθύνσεις. Η λεπτομερέστατη επίγεια αποτύπωση μεγάλων εξωτερικών εκτάσεων ή του 
εσωτερικού φυσικών ή τεχνικών κατασκευών μέσα σε μερικές ώρες που προσφέρουν αυτά τα 
όργανα, ήταν αδύνατη μέχρι πριν μερικά χρόνια. Επιπλέον ο συνδυασμός των νεφών σημείων 
που παράγονται από τις μετρήσεις των σαρωτών laser με ψηφιακές εικόνες με σκοπό τη 
δημιουργία τρισδιάστατων μοντέλων ορθοεικόνων, ήταν μια αδιανόητη δυνατότητα έως την 
εμφάνιση των συγκεκριμένων οργάνων.  
Ανάλογη κριτική θα μπορούσε να διατυπωθεί και για τα μεταφερόμενα συστήματα σάρωσης με 
μόνο πιθανό περιορισμό την υπολογιστική ισχύ που διατίθεται για την επεξεργασία του 
τεράστιου όγκου δεδομένων που συλλέγονται. Στην πραγματικότητα όμως οι ουσιαστικοί 
περιορισμοί που τίθενται προέρχονται από τη διαφορά που υπάρχει μεταξύ της επίγειας 
στατικής αποτύπωσης και της κινούμενης επίγειας ή εναέριας ή δορυφορικής σε σχέση με τον 
τρόπο υλοποίησης και διασύνδεσης με το εκάστοτε σύστημα αναφοράς. Έτσι, ενώ στη στατική 
περίπτωση η διασύνδεση επιτυγχάνεται με τις κλασικές διαδικασίες της Τοπογραφίας με χρήση 
επίγειων ή δορυφορικών μεθόδων, στην περίπτωση των κινούμενων συστημάτων 
χαρτογράφησης η διασύνδεση αυτή δεν μπορεί να επιτευχθεί τόσο απλά, αφού εκτός από τη 
μεταβολή της θέσης του φορέα μεταφοράς θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και η μεταβολή του 
προσανατολισμού του. Η σημαντική βελτίωση που σημειώθηκε στην τεχνολογία των 
αδρανειακών συστημάτων INS κατά την τελευταία εικοσαετία, καθώς και η μεγάλη μείωση του 
κόστους τους που έγινε στο ίδιο διάστημα ήταν η βασική αιτία που επέτρεψε τη δημιουργία των 
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συστημάτων MMS, αφού έλυσε σε μεγάλο βαθμό το πρόβλημα του εντοπισμού και του 
στιγμιαίου προσανατολισμού του φορέα μεταφοράς.  
Από τους σημαντικότερους εκπροσώπους των αερομεταφερόμενων MMS που αναφέρθηκαν 
παραπάνω είναι το LiDAR, το οποίο τείνει πλέον να αναχθεί σε ένα από τα κυριότερα εργαλεία 
για την απόκτηση δεδομένων επιφανείας εδάφους και σε ένα εξελιγμένο σύστημα 
χαρτογράφησης. Παρόλα τα πλεονεκτήματα των μοντέρνων MMS, η πολυπλοκότητά τους 
παρουσιάζει απαιτήσεις κυρίως ως προς την ορθή βαθμονόμηση του συνδυασμού των δεκτών.  
Έτσι, αν και -όπως αναφέρθηκε- τα αδρανειακά συστήματα έχουν επιλύσει αρκετά 
ικανοποιητικά το πρόβλημα του προσανατολισμού, εντούτοις είναι κοινά αποδεκτό ότι υπάρχει 
σημαντικό περιθώριο περαιτέρω βελτίωσης της επιτυγχανόμενης ακρίβειας εάν 
αντιμετωπιστούν κάποια ζητήματα που παραμένουν άλυτα. Σε γενικές γραμμές τα θέματα αυτά 
έχουν να κάνουν με τον προσδιορισμό ενός όσο το δυνατόν πιο βέλτιστου συνδυασμού μεταξύ 
των διαφόρων δεκτών και αισθητήρων που περιλαμβάνονται στο φορέα μεταφοράς ενός MMS. 
Ο συνδυασμός αυτός αφορά τόσο σε ζητήματα σχετικά με τα παραγόμενα δεδομένα του κάθε 
δέκτη, όπως για παράδειγμα με το χρονικό συγχρονισμό, τη δειγματοληψία, το φιλτράρισμα 
κ.ά., όσο και με τη γεωμετρία μεταξύ των δεκτών, όπως για παράδειγμα με τον προσδιορισμό 
της σχετικής θέσης και του προσανατολισμού τους ή της μεταβολής των παραμέτρων αυτών, 
θέματα με τα οποία ασχολείται η παρούσα διατριβή. 
Η ξεχωριστή βαθμονόμηση κάθε δέκτη περιλαμβάνει την βαθμονόμηση του δέκτη απεικόνισης, 
τη βαθμονόμηση της κεραίας GPS, που αφορά στον καθορισμό των μεταθέσεων του κέντρου 
φάσης της κεραίας σε σχέση με την εκάστοτε θέση του δορυφόρου ως προς τον ορίζοντα, καθώς 
και τη βαθμονόμηση του INS. Η γεωμετρική σχέση μεταξύ των δεκτών πρέπει να είναι γνωστή 
και να διατηρείται σταθερή καθώς οι δέκτες πλοήγησης και οι δέκτες απεικόνισης είναι 
τοποθετημένοι σε διαφορετικά σημεία του φορέα (πλατφόρμα). Η σχετική τους βαθμονόμηση 
εμπλέκει τον καθορισμό των χωρικών σχέσεων μεταξύ του κέντρου φάσης της κεραίας GPS και 
του συστήματος INS καθώς και μεταξύ του συστήματος INS και των δεκτών απεικόνισης 
(φωτομηχανής και LiDAR). Για να συσχετισθούν οι μετρήσεις του GPS με το σύστημα INS 
πρέπει να είναι γνωστό το διάνυσμα μεταξύ κέντρου φάσης της κεραίας GPS και της αρχής 
συντεταγμένων του INS, το οποίο ονομάζεται GPS/INS lever arm (διάνυσμα εκκεντρότητας). 
Ανάλογα, πρέπει να ορισθούν οι χωρικές σχέσεις μεταξύ του INS και του συστήματος της 
φωτομηχανής (camera/INS) και του LiDAR (LiDAR/INS) που περιγράφονται με το διάνυσμα 
μετάθεσης που ονομάζεται lever arm ή boresight offset και τον πίνακα στροφής ο οποίος 
ονομάζεται boresight misalignment. Το κρίσιμο στοιχείο είναι η στροφή καθώς η επίδραση κάθε 
γωνιακής ανακρίβειας εξαρτάται κατά πολύ από την απόσταση του αντικειμένου, ενώ το 
αντίστοιχο γραμμικό σφάλμα δεν εξαρτάται από το ύψος πτήσης. Η βαθμονόμηση του boresight 
misalignment των συστημάτων LiDAR είναι πιο δύσκολη από ότι της εναέριας φωτομηχανής, 
κυρίως γιατί είναι αδύνατον πρακτικά να υπάρξει αντιστοιχία μεταξύ μετρημένων σημείων 
LiDAR και χαρακτηριστικών του εδάφους.  
Κατά τη διάρκεια εκπόνησης της παρούσας διατριβής, παρατηρήθηκε ότι αν και η σταδιακή 
ανάπτυξη μεθόδων βαθμονόμησης των επί μέρους δεκτών που αποτελούν ένα MMS προσέφερε 
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πλέον ικανοποιητική ακρίβεια στη συλλογή δεδομένων ανά δέκτη, εν τούτοις δεν συνέβαινε το 
ίδιο στο θέμα της εκτίμησης των παραμέτρων του boresight misalignment. Το αποτέλεσμα είναι 
ότι ακόμη και σήμερα οι κατασκευαστές συστημάτων LiDAR εξακολουθούν να διορθώνουν τις 
επιδράσεις αυτού του ιδιαιτέρως σημαντικού στοιχείου για τη βαθμονόμηση του συνολικού 
συστήματος πολλαπλών δεκτών LiDAR, μέσω εμπειρικών εργαλείων, χωρίς μάλιστα να 
ακολουθούν κάποια ενιαία μεθοδολογία. Ταυτόχρονα η σημαντική ανάπτυξη παραγωγής 
μοντέλων εδάφους ως σημειοσύνολα, που επιτεύχθηκε από τη χρήση της στερεοσκοπικής 
φωτογραμμετρικής παρατήρησης, δημιούργησε μια αξιόλογη πηγή αναφοράς επιτρέποντας τη 
χρήση τους στην βαθμονόμηση του LiDAR. 

Τα παραπάνω αποτέλεσαν τα καθοριστικά κίνητρα που οδήγησαν στην εστίαση της παρούσας 
εργασίας στο ζήτημα της βελτίωσης της ακρίβειας του εντοπισμού θέσης που παρέχεται από τα 
συστήματα LiDAR η οποία μπορεί να προέλθει από την αποδοτικότερη αντιμετώπιση του 
ζητήματος της βαθμονόμησης του συστήματος LiDAR/INS μέσω της ανάπτυξης ενός 
κατάλληλου μαθηματικού εργαλείου που θα επιτρέπει τον γρήγορο και επιτυχή εντοπισμό του 
boresight misalignment LiDAR/INS. Αυτό αντιμετωπίσθηκε μέσω της αξιοποίησης των 
αποτελεσμάτων που προκύπτουν από τον μετασχηματισμό σε ενιαίο πλαίσιο αναφοράς 
δεδομένων που προέρχονται από αεροφωτογραφίες και το σύστημα LiDAR. Διαδοχικά ο 
αλγόριθμος βελτιώθηκε ως προς την αξιοπιστία και την ακρίβεια των αποτελεσμάτων του, μέσω 
στατιστικών ελέγχων (QA/QC), καθώς και τον εντοπισμό χονδροειδών σφαλμάτων στα 
δεδομένα μέσω data snooping. Για την εφαρμογή της μεθόδου και την εκτίμηση των 
παραμέτρων boresight misalignment LiDAR/INS αναπτύχθηκαν κατάλληλα κριτήρια επιλογής 
θέσεων ή περιοχών αναφοράς και αποτιμήθηκε μέσω στατιστικών ελέγχων η χωρική κατανομή, 
το βέλτιστο πλήθος, το μέγεθος και η πυκνότητά τους. Με την μέθοδο collocation, εκτιμήθηκε η 
ελάχιστη πυκνότητα που θα μπορούσαν να έχουν οι θέσεις αναφοράς.  
Σημαντικά συμπεράσματα προέκυψαν τόσο μέσω προσομοίωσης όσο και μέσω εφαρμογής σε 
πραγματικά δεδομένα, σε σχέση με τον αριθμό, το μέγεθος και τη χωρική διάταξη που πρέπει να 
έχει ένα σύνολο επιλεγμένων θέσεων αναφοράς προκειμένου να είναι δυνατός ο εντοπισμός 
ενδεχόμενων μεταβολών στις τιμές των παραμέτρων boresight misalignment LiDAR/INS. Τα 
πραγματικά δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν χορηγήθηκαν από το Center for Mapping του 
Ohio State University και το Ohio Department of Transportation (ODOT). 
 
Η διάρθρωση του κειμένου της παρούσας διατριβής αναπτύσσεται ως ακολούθως: 
Στο 1ο κεφάλαιο, αναφέρονται οι βασικές αρχές λειτουργίας των συστημάτων LiDAR, οι 
παράμετροι και οι τυπικές τιμές των υπαρχόντων συστημάτων LiDAR, οι επιτυγχανόμενες 
ακρίβειες και οι πηγές σφαλμάτων, η διαδικασία της εναέριας σάρωσης LiDAR και τα 
προβλήματα που αντιμετωπίζονται και τέλος το τυπικό πρότυπο (format) ανταλλαγής αρχείων 
LiDAR γνωστό ως LAS format. Αναφέρεται επίσης η συνεισφορά της τεχνολογίας LiDAR με 
την κλασική Φωτογραμμετρία ως μέθοδοι απόκτησης μετρήσεων της επιφάνειας του εδάφους 
καθώς και οι έννοιες του μεταξύ τους συνδυασμού. Με το κεφάλαιο αυτό επιχειρείται η, κατά 



 

  xxx

κάποιο τρόπο, κάλυψη του κενού που υφίσταται στην ελληνική βιβλιογραφία σχετικά με τα 
συστήματα LiDAR και την λειτουργία τους. 
Στο 2ο κεφάλαιο, παρουσιάζονται τα συστήματα πολλαπλών δεκτών (MMS - Mobile Mapping 
Systems) και περιγράφονται οι επιμέρους δέκτες πλοήγησης (GPS, INS) και τα πλεονεκτήματα 
και μειονεκτήματα της άμεσης γεωαναφοράς μέσω του συστήματος πλοήγησης GPS/INS. 
Αναλύονται οι πηγές σφαλμάτων στο προσανατολισμό των δεκτών απεικόνισης, με έμφαση στο 
σύστημα LiDAR και περιγράφεται ο εντοπισμός θέσης σημείου με χρήση αεροφωτογραφιών και 
συστήματος LiDAR αντίστοιχα.  
Στο 3ο κεφάλαιο, αναπτύσσονται οι λόγοι που οδηγούν στην ανάγκη της βαθμονόμησης των 
δεκτών που συμμετέχουν στο σύστημα αλλά και του συνόλου του MMS. Ακόμη αναλύεται η 
έννοια του boresight misalignment φωτομηχανής/INS και LiDAR/INS και το κατά πόσο αυτός ο 
παράγοντας επιδρά στο τελικό προϊόν. Έμφαση δίνεται στην περιγραφή του boresight misalign-
ment LiDAR/INS και αναφέρονται οι πιο σημαντικές προσπάθειες βαθμονόμησης που έχουν 
γίνει διεθνώς μέχρι τώρα (state-of-the-art). 
Στο 4ο κεφάλαιο, περιγράφεται το μαθηματικό μοντέλο του προτεινόμενου αλγορίθμου, η 
εξέλιξή του και οι παράγοντες που οδήγησαν στα διαδοχικά στάδια βελτίωσής του. Με επιλογή 
θέσεων αναφοράς στα δεδομένα και με χρήση στατιστικών ελέγχων QA/QC εκτιμώνται οι 
παράμετροι boresight misalignment, απαλείφονται τα χονδροειδή σφάλματα, ελέγχονται οι 
μεταβολές των παραμέτρων, εκτιμάται η ελάχιστη πυκνότητα και η χωρική κατανομή των 
θέσεων αναφοράς. 
Στο 5ο κεφάλαιο αναφέρεται η διαδοχική εφαρμογή του αλγορίθμου σε προσομοιωμένα και 
πραγματικά δεδομένα και τα αντίστοιχα αποτελέσματα που προκύπτουν. Τα αποτελέσματα 
όλων των εφαρμογών και ελέγχων παρατίθενται και σχολιάζονται λεπτομερώς. 
Στο 6ο κεφάλαιο, συνοψίζονται τα ειδικότερα και γενικότερα συμπεράσματα που προέκυψαν 
από την εφαρμογή της προτεινόμενης μεθόδου, η αξιολόγησή τους, στοιχειοθετείται η 
πρωτοτυπία της διατριβής, ενώ παράλληλα διατυπώνονται ορισμένες προτάσεις για μελλοντική 
ερευνητική δραστηριότητα σε θέματα που απασχόλησαν την διατριβή. 
Στο 7o κεφάλαιο των παραρτημάτων αναφέρονται οι στατιστικές μέθοδοι αξιολόγησης των 
αποτελεσμάτων που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα εργασία και οι μέθοδοι επεξεργασίας των 
δεδομένων LiDAR που κρίθηκαν σκόπιμο να συμπεριληφθούν για την πληρότητα της εργασίας. 
 
Σημειώνεται ότι στην παρούσα διατριβή προτείνονται για τους παρακάτω επιστημονικούς όρους 
οι αντίστοιχοι ελληνικοί όροι αλλά κρίνεται προτιμότερο πολλοί από αυτούς να αναφέρονται με 
τον αγγλικό τους όρο ο οποίος είναι διεθνώς γνωστός: 
• Lever arm – Διάνυσμα εκκεντρότητας GPS/INS 
• Boresight misalignment – Απόκλιση συστημάτων INS/LiDAR, INS/Φωτομηχανή 
• Boresight offset - Διάνυσμα εκκεντρότητας συστημάτων INS/LiDAR, INS/Φωτομηχανή 
• Gimbaled - Αδρανειακά συστήματα ελεύθερης περιστροφής 
• Strapdown - Αδρανειακά συστήματα άνευ βάση στήριξης αντιστάθμισης της κίνησης 

(σταθερά τοποθετημένα) 
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• Levelling - Οριζοντίωση αρχικής ευθυγράμμισης INS 
• Gyro-compassing - Προσανατολισμός αρχικής ευθυγράμμισης INS 
• Roll γωνία προσανατολισμού INS 
• Pitch γωνία προσανατολισμού INS 
• Yaw γωνία προσανατολισμού INS 
• Loosely Coupled Kalman filter - Φίλτρο Kalman χαλαρής αλληλεξάρτησης 
• Tightly Coupled Kalman filter - Φίλτρο Kalman ισχυρής αλληλεξάρτησης 
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INTRODUCTION 

Over time surveying of natural or artificial structures using conventional methods is a laborious 
and tedious process. The difficulty of each surveying job varies depending on the size and com-
plexity of the object or surface in combination with the available instruments and the specific 
conditions prevailing during the work. The method of surveying is based on the level of detail of 
surveyed objects, affecting the selection and the measurement of geometric elements from 
known positions to selected characteristic points of the surface. Proper joining of these points 
with lines or curves, which takes place during the restitution, allows the reproduction of its 
shape, even in a general form. The resulting inevitable generalization due to the limited number 
of points collected by conventional methods and the difficult collection of measurements in the 
field are the biggest drawbacks of the conventional surveying methods when applied to the re-
lief. The development of new techniques or methods and the invention of new instruments that 
could overcome these limitations, providing large volumes of data fast and easily has always 
been the main goal of this scientific field.  
As it is known, the first technique that effectively confronted many of these problems was Pho-
togrammetry. Its arrival about 150 years ago and its subsequent application on aerial images, 
was a real revolution. The speed it offered in combination with a short stay in the field, the large 
degree of independence from weather conditions but mainly the possibility of practically unlim-
ited volume of information and comparable measuring accuracy to that of conventional methods, 
were its huge advantages. Although the aerial Photogrammetry is characterized by high cost, this 
can be depreciated by applying it to a large area. The complexity of technique and special skills 
required are its major drawbacks. However, its value was and remains, undeniable, and it is in-
dicative that almost all the available cartographic information of the earth's continental area are 
produced by it. 
In each case, however, even with Photogrammetry surveying is based on the selection and col-
lection of discrete characteristic points. Ideally these points could be virtually infinite, but they 
are limited to minimum number due to the limited operating time and the relevant cost. The first 
ideas towards an automated performance were conceived in the mid of 60s, resulting from the 
emergence of digital image processing. But the first significant applications are reported twenty 
years later, when the existence of computers allowed it.  
Although a large number of developed algorithms and automated techniques were produced, the 
general conclusion is that complete automation has not been achieved so far. Consequently the 
whole process remains human-centric; so the operator is responsible for the accurate detection or 
selection and then measurement of the characteristic points for the orientation of images and the 
restitution with a possible automated tools support. 
Major technological advances have taken place in both measuring distances and digital image 
processing. The improvement in RaDAR (Radio Detection And Ranging) technology but mostly 
the invention of the Laser (Light Amplification by Stimulating Emission of Radiation) in the 
1960s, its subsequent use in terrestrial geodetic instruments and its combination with electronic 
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systems for recording measurements in the mid of 80s were the main factors that influenced the 
course of surveying work. Terrestrial geodetic systems offer high speed in collecting and re-
cording data with very good accuracy. Moreover, the inherent processing abilities facilitate 
many computational tasks which can be done directly on the field thus providing a significant 
improvement in the total time required particularly in the tracing. Although the possibilities just 
described fully justify the term Total Station for these instruments, the integration with many in-
vestigations on the laser in between 1980-2000, has enabled the further development of both ac-
curacy and speed achieved, but mainly of the measurement without the use of a reflector. The 
improvements in accuracy and range measurements without a reflector (reflectorless), the energy 
consumption achieved during the decade of 2000s along with the combination of robot motion 
capabilities have created the current systems. 
Despite these improvements and innovations introduced on terrestrial Surveying in the last 15 
years, the whole process of surveying remains essentially the same. Also Photogrammetry re-
mains the same as it is still based on the selection and measurement of characteristic points.  
The first research on developing technologies and methods for automated point measurement 
have their roots in the mid of 60s. At that time the investigations attempted to exploit the brand 
new laser technology to capture areas from air or outer space using the altimetry. The possibili-
ties in that time allowed the collection of elevation data only along narrow sections increasing 
the required number of flight lines accordingly. While the advances of the technology within the 
next two decades improved the lasers mainly and less so the collection of measurements, the 
profit generated from the application of satellite altimetry was significant. The original general-
ized and then more detailed identification of global or even local geoid models was possible due 
to the satellite altimetry. 
The invention of suitable mechanisms for the diversion of the emitted laser beam or light beam 
as in the case of digital satellite images, multiplied the width of the surface cross section cap-
tured by airborne or satellite laser systems. Besides reducing the required flight strips, these spe-
cific mechanisms have enabled the automatic collection of a huge amount of measuring informa-
tion allowing the reconstruction of the shape of natural or artificial objects in such detail that it is 
fully justified to rename the process of surveying to scanning.  
During the next decade the limitations about the relative lag of other fields of technology such as 
available computational power, energy consumption, etc., were overcome, resulting in both 
static terrestrial scanning instruments known as Terrestrial Laser Scanners and modern aerial, 
satellite systems or generally called Mobile Mapping Systems (MMS).  
The integration of laser scanners into productive jobs in the last decade has created new possi-
bilities for terrestrial surface surveying expanding them in new directions. The highly detailed 
terrestrial survey of large areas with natural or artificial structures, within a few hours offered by 
these instruments, was impossible a few years ago. Moreover, the combination of point cloud 
obtained from laser scanner measurements with digital images to create 3D models was impossi-
ble until the advent of the specific instruments.  



 

  xxxiv

Similar things could be said for the mobile scanning systems with the only possible limitation 
being the availability of computational power to process the huge volume of data collected. In 
reality, the basic restrictions come from the difference between the terrestrial static surface sur-
veying and the moving terrestrial or aerial, satellite as far as the implemention and connection 
with each reference system is concerned at the time. Thus, while in static state the connection is 
accomplished by classical Surveying using terrestrial or satellite methods in the case of mobile 
mapping systems, this connection cannot be simply achieved because both the movement of 
body carriage (platform) and the change of orientation should also be taken into account. The 
significant improvement in the technology of inertial systems INS in the last two decades and the 
reduction of their cost at the same time was the main reason for the production of MMS systems 
as it solved the problem of instantaneous orientation of the platform.  
One of the most important representatives of aerial MMS mentioned above is LiDAR, which 
now tends to become one of the main tools for data acquisition of ground surface information 
and a sophisticated mapping system. Despite the advantages of the modern MMS, their complex-
ity has particular requirements as the proper calibration of the set of receivers. 
Although, as mentioned earlier, inertial systems have solved the orientation problem quite satis-
factorily, it is commonly accepted that there is considerable room for further improvement of the 
achieved accuracy by addressing some issues that remain unsolved. Generally these issues con-
cern the determination of the most optimal combination between different sensors, contained in 
the body carriage of an MMS. This combination is concerned of both issues on the output data of 
each sensor such as the time synchronization, sampling, filtering, etc. and also the geometry be-
tween the sensors such as the determination of the relative position and orientation, or their 
change, are the focus areas in this thesis. 
The calibration of each sensor separately includes the imaging sensor calibration, calibration of 
the GPS antenna for the determination of offsets of the antenna phase center with respect to the 
current positions of the satellite on the horizon and the calibration of the INS. The geometric re-
lationship between the navigation and imaging sensors must be known and maintained constant. 
Their relative calibration involves the determination of the spatial relationship between the phase 
center of the GPS antenna and the INS system and also between the INS system and the imaging 
sensors (camera and LiDAR). To correlate the measurements of GPS with the INS system, the 
vector between the phase center of the GPS antenna and the origin of coordinates of INS, called 
GPS/INS lever arm (eccentricity vector) must be known. Accordingly, the spatial relationship 
between the INS and the camera frame (camera/INS) and LiDAR (LiDAR/INS) must be defined, 
described by the offset vector called lever arm or boresight offset and the rotation matrix which 
is called boresight misalignment. The crucial factor is the rotation, as the effect of each angular 
error depends largely on the distance of the object, while the linear error does not depend on fly-
ing height. The calibration of the boresight misalignment of LiDAR systems is more difficult 
than that of an aerial camera, mainly because it is practically impossible to correspond LiDAR 
measured points and features of the ground.  
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In the present dissertation it was observed that, while calibration methods of sensors which con-
stitute an MMS have been gradually developed, thus providing maximum accuracy of collected 
data, an accepted method of estimation of boresight misalignment parameters has not yet been 
developed, which is the key element of the calibration of the whole LiDAR system. So LiDAR 
systems manufacturers correct its effects applying empirical tools. Meanwhile, the significant 
development of surface models as point sets, by stereoscopic photogrammetric observation, cre-
ated a valuable reference system for use in LiDAR calibration. 
All these led to the decision to research ways to improve the accuracy of positioning by LiDAR, 
with particular focus on the calibration of LiDAR/INS systems. Moreover, attempts to cover the 
lack of a mathematical tool to identify, the LiDAR/INS boresight misalignment quickly, reliably 
and successfully, through QA/QC tests. This is confronted through the exploitation of the results 
which are derived by a 3D transformation to a common reference system data from aerial images 
and the LiDAR system. Sebsequently, the algorithm is improved for the reliability and accuracy 
of results, through extensive statistical tests (QA/QC), and detecting outliers in the data by data 
using data snooping techniques. To implement the method and to estimate the LiDAR/INS bore-
sight misalignment parameters, appropriate criteria of choosing reference positions or areas are 
developed and evaluated by statistical tests on their spatial distribution, their optimal number, 
size and density. Using the collocation method, the minimum density that for the reference posi-
tions is estimated. 
As far as the number, size and spatial distribution of selected reference positions are concerned, 
major conclusions were drawn both through simulation and through application to real data, in 
order to enable detection of possible changes in values of LiDAR/INS boresight misalignment 
parameters. The real data used were provided by the Center for Mapping of Ohio State Univer-
sity and the Ohio Department of Transportation (ODOT).  
The structure of this thesis is as follows:  
In the 1st chapter, the basic operating principles of LiDAR systems, parameters and typical val-
ues of existing LiDAR systems, the accuracy and sources of errors, the process of aerial LiDAR 
scanning, problems encountered, and also the standard file interchange format known as LiDAR 
LAS format are discussed. It also reports the contribution of LiDAR technology and Photo-
grammetry as methods to obtain measurements of ground surface and their combination princi-
ples.  
In the 2nd chapter, the multiple sensors systems (MMS - Mobile Mapping Systems) are pre-
sented, along with the various navigation sensors (GPS, INS) and the advantages, disadvantages 
of direct georeferencing via the GPS/INS navigation system are described. An analysis of the 
sources of error in orientation of imaging sensors, focusing on LiDAR system and describing the 
point positioning using aerial images and LiDAR system is presented.  
In the 3rd chapter, the reasons leading to the need for calibration of sensors participating in the 
system and of the whole MMS are provided. Also the meaning of boresight misalignment of 
camera/INS and of LiDAR/INS and whether this factor affects the final product is discussed. 
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Emphasis is given to the description of the LiDAR/INS boresight misalignment and the relative 
state-of-the-art researches. 
In the 4th chapter the mathematical model of the proposed algorithm for registration, its devel-
opment and the factors that led to the successive stages of improvement is described. By select-
ing reference positions in the data and using QA/QC statistical tests the boresight misalignment 
parameters are estimated, removing the outliers, checking its changes, assessing the minimum 
density and spatial distribution of reference positions.  
The 5th chapter deals with the subsequent implementation of the algorithm to simulated and real 
data and their results. 
The 6th chapter, conclusions from the implementation of the proposed method and suggestions 
for future study have been put forward. 
In the 7th  chapter of the appendices the statistical methods for evaluating the results used in this 
thesis and methods of LiDAR data processing deemed appropriate to be included for the com-
pleteness of this research are referred. 
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1 Συστήματα LiDAR  

1.1 Εισαγωγή 

Η τεχνολογία LiDAR (Light Detection And Ranging) είναι μια από τις νεότερες 
μεθόδους συλλογής τρισδιάστατων δεδομένων φυσικών ή τεχνικών επιφανειών. Τα 
ιδιαίτερα πλεονεκτήματα που τη χαρακτηρίζουν την έχουν κατατάξει ως μια από τις 
σημαντικότερες σύγχρονες τεχνολογίες απόκτησης γεωχωρικών δεδομένων. Τα 
συστήματα LiDAR ανήκουν στην κατηγορία των ενεργών τηλεπισκοπικών 
συστημάτων εκπεμπόμενων παλμών Laser - Light Amplification by Stimulated 
Emission of Radiation (ενίσχυση φωτός με εξαναγκασμένη εκπομπή ακτινοβολίας). 
Βασιζόμενα στη γνωστή τεχνική μέτρησης του χρόνου που μεσολαβεί μεταξύ της 
εκπομπής του παλμού laser και της επιστροφής του, επιτυγχάνουν τον προσδιορισμό 
της απόστασης μεταξύ του κέντρου της συσκευής και του εκάστοτε σημείου 
αντανάκλασης. Συγγενικοί έως και ταυτόσημοι όροι με το LiDAR είναι το Laser 
ranging, Laser altimetry, Laser scanning και LaDAR (Laser Detection And Ranging), 
ALTM, ALS. Στην παρούσα διατριβή κρίνεται προτιμότερη η χρήση του όρου LiDAR 
λόγω του ότι είναι ο ευρύτερα διαδεδομένος στην επιστημονική κοινότητα. 
Το ενδιαφέρον για την τεχνολογία LiDAR εντάθηκε στα μέσα της δεκαετίας 1990-
2000 ενώ το 1999 το ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing αφιέρωσε 
σε αυτό μια ειδική έκδοση (ISPRS 54 (2-3)). Θεμελιώδη δημοσιεύματα με τις βασικές 
αρχές του συστήματος LiDAR έχουν δημοσιευθεί από τους Baltsavias, 1999a, 
Baltsavias, 1999b και Ackermann, 1999 στα οποία διατυπώνονται οι βασικές σχέσεις 
των κύριων παραγόντων των διαφόρων συστημάτων, οι κατασκευαστικές εταιρείες και 
τα συστήματά τους καθώς και οι τότε μελλοντικές τάσεις. Aρχικές αναλυτικές 
αναφορές για τα αναπτυγμένα εμπορικά συστήματα έγιναν μεταξύ άλλων από τους 
Flood, 1999 και Baltsavias, 1999b. Ακολούθησαν πλήθος αναφορές και αναλύσεις από 
μελετητές και κατασκευαστές για τις συνεχείς βελτιώσεις των συστημάτων LiDAR, 
ενώ η επίδραση των σφαλμάτων στην θέση των σημείων στο έδαφος μελετήθηκε 
κυρίως από τους Schenk, 1999a, Baltsavias, 1999a, Schenk, 2001, Csanyi, 2008, Habib 
et.al., 2007 και Habib, 2008 (§ 1.6, 3.3.5). 
Δύο από τα συχνά αναφερόμενα χαρακτηριστικά του LiDAR είναι η μεγάλη 
πυκνότητα των σημείων και η επιτυγχανόμενη χωρική ακρίβεια. Θεωρώντας 
ενδεικτικά συνεχόμενη τη λειτουργία του laser και 97% πιθανότητα καλής επιστροφής 
για κάθε παλμό, σε μια ώρα συλλογής δεδομένων με 50kHz συχνότητα παλμών, το 
σύστημα συλλέγει 175 εκατομμύρια σημεία. Οι Baltsavias, 1999b, Maas, 2002 και 
Shrestha et.al., 1999 αναφέρουν ότι η κατακόρυφη ακρίβεια στο έδαφος είναι σαφώς 
καλύτερη από την οριζοντιογραφική ακρίβεια η οποία είναι δύσκολο να 
ποσοτικοποιηθεί. Στις μέρες μας πλέον πολλές φορές η οριζοντιογραφική ακρίβεια 
αναφέρεται ως ισοδύναμη του ίχνους της δέσμης laser στο έδαφος. Ο όγκος των 
δεδομένων είναι μεγάλος και για αυτό η διαχείριση των αρχείων που δημιουργούνται 
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και οι τρόποι ανταλλαγής και επεξεργασίας τους αποτελούν σημαντικό αντικείμενο 
μελέτης (§ 1.4.2). 
Η διαδικασία εναέριας σάρωσης με LiDAR που περιλαμβάνει τον προγραμματισμό 
πτήσης, την επιλογή του κατάλληλου συστήματος σάρωσης, την επεξεργασία και την 
αποθήκευση των δεδομένων, σε συνάρτηση με τις συνεχείς βελτιώσεις που λαμβάνουν 
χώρα με την πάροδο του χρόνου, είναι θέματα που απασχολούν αδιάκοπα τους 
μελετητές και τους χρήστες, καθώς αντανακλούν τις δυνατότητες ακρίβειας του 
τελικού προϊόντος αλλά και το κόστος απόκτησής του. Οι πλατφόρμες που 
χρησιμοποιούνται εξαρτώνται από την έκταση και το ανάγλυφο της περιοχής σάρωσης 
και μπορεί να είναι αεροσκάφος, ελικόπτερο ή σπανιότερα δορυφόρος.  
Η αύξηση του ανταγωνισμού μεταξύ των κατασκευαστών οδήγησε στη σημαντική 
μείωση του κόστους απόκτησης συστημάτων LiDAR καθιστώντας την όλη τεχνολογία 
ως μια οικονομική πηγή δεδομένων ακόμα και για ολόκληρες περιφέρειες ή και χώρες. 
Η ερμηνεία του σημειοσυνόλου laser, ειδικότερα στην φάση της ταξινόμησης των 
σημείων και αντικειμένων, η γεωαναφορά και η ανάλυση σφαλμάτων, συχνά 
υποβοηθείται με την χρήση οπτικών εικόνων οι οποίες λαμβάνονται ταυτόχρονα ή την 
ίδια χρονική περίοδο με ψηφιακές μηχανές μικρού ή μετρίου format. Η δυνατότητα 
ερμηνείας των οπτικών εικόνων και η γνωστή γεωαναφορά τους μέσω άμεσου 
προσανατολισμού (§ 2.4.1), τις καθιστά ικανές να χρησιμοποιηθούν συμπληρωματικά 
με τα δεδομένα LiDAR. 
Όσοι ερευνητές ασχολήθηκαν με την σύγκριση της τεχνολογίας LiDAR με την 
Φωτογραμμετρία όπως και οι Schenk, 1999a, Baltsavias, 1999c συμφωνούν ότι είναι 
φυσικά αναπόφευκτη αφού καλύπτουν παρόμοιο αντικείμενο ενδιαφέροντος. Οι 
συμπληρωματικές δυνατότητές τους, αποδεικνύονται κατάλληλες για τον συνδυασμό 
και την συγχώνευση των δεδομένων τους, ώστε να παραχθεί το βέλτιστο προϊόν και να 
εκμεταλλευθούν οι χρήστες το σύνολο των δυνατοτήτων τους. Είναι χαρακτηριστικό 
ότι ο Baltsavias, 1999c αναφέρεται στην ετυμολογία του όρου Laser η οποία έχει ως 
βάση την λέξη Light (=φως) και ασχολείται με μετρήσεις (measure=μέτρο) 
περισσότερο από κάθε άλλη τεχνολογία. Έτσι καταλήγει ότι το LiDAR θα πρέπει να 
αντιμετωπισθεί ως ένα επιπρόσθετο πολύπλευρο εργαλείο και όχι ως ένας 
ανταγωνιστής της Φωτογραμμετρίας.  
Στο κεφάλαιο αυτό αναφέρονται οι βασικές αρχές των συστημάτων LiDAR (§ 1.2, 
1.3), τα σφάλματα και οι ακρίβειες σάρωσης και εντοπισμού θέσης σημείων του 
συστήματος LiDAR (§ 1.6), η συνεισφορά της τεχνολογίας LiDAR στις κλασικές 
φωτογραμμετρικές μετρήσεις, ως μέθοδοι απόκτησης μετρήσεων της επιφάνειας του 
εδάφους, καθώς και οι μέθοδοι συνδυασμού τους (§ 1.7). 
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1.2 Αερομεταφερόμενοι σαρωτές Laser 

Οι αερομεταφερόμενοι σαρωτές laser μπορεί να κατηγοριοποιηθούν σε δύο ομάδες. Η 
πρώτη αποτελείται από τα συστήματα που σχεδιάζονται αποκλειστικά για τοπογραφική 
χαρτογράφηση ενώ η δεύτερη για συστήματα βαθυμετρικών σαρώσεων. Στην παρούσα 
διατριβή θα γίνει αναφορά μόνο στους τοπογραφικούς σαρωτές laser καθώς αυτοί 
αποτελούν το κύριο αντικείμενο της. 

1.2.1 Σύνθεση αερομεταφερόμενων τοπογραφικών συστημάτων LiDAR 

Το LiDAR ανήκει στα MMS (Mobile Mapping Systems) και είναι ένα σύστημα 
διατάξεων που αποτελείται από εναέρια και επίγεια στοιχεία (κεφάλαιο 2ο). 
Τα κύρια εναέρια στοιχεία ενός συστήματος LiDAR είναι:  
• Εναέρια βάση στήριξης (πλατφόρμα) καθώς και ο μηχανισμός ανάρτησης του 

συστήματος. 
• Διάταξη αερομεταφερόμενου τοπογραφικού συστήματος LiDAR (§ 1.2.2). 
• Σύστημα πλοήγησης (POS) που αποτελείται από Σύστημα Εντοπισμού Θέσης 

(GPS) και Αδρανειακό Σύστημα Πλοήγησης (INS) (§ 2.3.1).  
Αντίστοιχα το επίγειο τμήμα του συστήματος LiDAR είναι οι επίγειοι σταθμοί GPS. 

 

 

 
 

Εικόνα 1-1. Δέκτες συστήματος LiDAR - MMS 
(Paska, 2009) 

Εικόνα 1-2. Βασικοί παράμετροι 
ενάεριας σάρωσης 

Στην εικόνα 1-1, απεικονίζεται η βασική ιδέα του συνδυασμού LiDAR και GPS/INS (§ 
2.3.1.3). Από τον συνδυασμό των 3D διανυσμάτων απόστασης, με την θέση και τον 
προσανατολισμό να προέρχονται από το σύστημα πλοήγησης GPS/INS, υπολογίζονται 
οι συντεταγμένες X,Y,Z των σημείων ανάκλασης. Αντίστοιχα στην εικόνα 1-2 
απεικονίζονται οι βασικοί παράμετροι εναέριας σάρωσης δηλαδή το ύψος πτήσης Η, το 
εύρος της γωνίας σάρωσης θmax και το πλάτος της λωρίδας σάρωσης SW. 
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Αναφέρονται στον πίνακα 3-4 οι ακρίβειες των δεδομένων πλοήγησης από ένα 
σύγχρονο σύστημα GPS/INS η οποία είναι της τάξης των μερικών εκατοστών για την 
θέση, ενώ για τον προσανατολισμό είναι της τάξης των μερικών arcsec (Toth & Gre-
jner-Brzezinska, 1998, Ip, 2005, Graham, 2008, Csanyi, 2008 και Paska, 2009). Όσον 
αφορά στις ακρίβειες θέσεων των σημείων LiDAR στο έδαφος, υπολογίζεται ότι η 
υψομετρική ακρίβεια είναι καλύτερη από 15cm και εξαρτάται από το ύψος και την 
ταχύτητα πτήσης ενώ η οριζοντιογραφική ακρίβεια είναι καλύτερη από 20cm. Το 
μέγεθος του ίχνους laser στο έδαφος μεταβάλλεται ανάλογα με το σύστημα αλλά και το 
ύψος πτήσης. Όσο χαμηλότερα πετά το αεροσκάφος τόσο μικρότερο είναι το μέγεθος 
του ίχνους και μεγαλύτερη η ανάλυση σάρωσης. Πρέπει να σημειωθεί όμως ότι για 
πολύ καλά ελεγχόμενη πλοήγηση, μέσω δικτύου GPS σταθμών αναφοράς (CORS, 
Continuously Operating Reference Station), οι ανωτέρω τιμές βελτιώνονται κατά 30-
50%. 
Η απόσταση (D) μεταξύ του αποστασιομέτρου laser και του αντικειμένου δίνεται από 
την σχέση (1.1), όπου c είναι η ταχύτητα του φωτός και tL ο χρόνος που απαιτείται για 
να διανύσει ο παλμός την απόσταση αυτή. Οι αποστάσεις υπολογίζονται με ακρίβεια 
από το πλήρες χρονικό ταξίδι των παλμών laser που εκπέμπονται από τον δέκτη, 
ανακλώνται στο έδαφος ή σε αντικείμενο επί της επιφάνειας του εδάφους και 
επιστρέφουν στον δέκτη. 

LtcD ⋅=
2
1  (1.1) 

Το πραγματικό μήκος του παλμού laser είναι πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό για κάθε 
σύστημα laser γιατί έχει σημαντική επίδραση στην δυνατότητα εκπομπής πολλαπλών 
επιστροφών τις οποίες μπορεί να εντοπίσει. Η πρόοδος στην τεχνολογία μέτρησης 
χρόνου επιτρέπει τη μέτρηση των παλμών laser με ακρίβεια κλάσματος του 
nanosecond (ns) παρέχοντας τη δυνατότητα της δημιουργίας πολύ μικρής διάρκειας 
παλμών. Για παράδειγμα, για διάρκεια παλμού 10ns (1ns=10-9s), με βάση την ταχύτητα 
φωτός c, προκύπτει ότι το μήκος του παλμού είναι 3m. H ανάλυση της μέτρησης μιας 
απόστασης επηρεάζεται από το μήκος κύματος του εκπεμπόμενου παλμού. Με την 
ταχύτητα c του φωτός, για ανάλυση 1m σε μια απλή μέτρηση απόστασης απαιτείται 
χρονική ανάλυση του παλμού 3*10-9s και αντίστοιχα για ανάλυση 1mm απαιτείται 
χρονική ανάλυση του παλμού 3*10-12s =3ps. Η χρονική διάταξη βασίζεται σε πολύ 
μεγάλης ακρίβειας χρονόμετρο. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στις εναέριες εφαρμογές 
για μέσο ύψος πτήσης 1000m ο χρόνος που χρειάζεται ο παλμός για να επιστρέψει 
στον δέκτη είναι (2*1000m)/300000000=6.7μs που αντιστοιχεί σε ρυθμό επανάληψης 
του παλμού (PRF) της τάξεως των 1/6.7μs=150kHz. 

1.2.2 Διάταξη αερομεταφερόμενων σαρωτών laser (LiDAR) 

Οι Petrie & Toth, 2008b αναφέρουν τα κύρια τμήματα ενός τυπικού εναέριου σαρωτή 
LiDAR: 
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Εικόνα 1-3. Διάταξη των βασικών συστατικών συστήματος LiDAR (Riegl LMS Q560) 

1. Βασική μονάδα αποστασιομέτρου laser που περιλαμβάνει το laser, τα οπτικά 
συστήματα εκπομπής και λήψης, τον δέκτη και τον ανιχνευτή, τον χρονομετρητή και 
την μονάδα ψηφιοποίησης. Λόγω των σχετικά μεγάλων αποστάσεων που πρέπει να 
μετρηθούν από την εναέρια πλατφόρμα έως το έδαφος χρησιμοποιούνται κυρίως 
ισχυρά παλμικά TOF laser (Pulsed Wave, PW). Η εξαίρεση είναι το ScaLARS που 
χρησιμοποιεί συνεχές laser (Continuous Wave, CW) και την μέθοδο σύγκρισης 
φάσης (φ, Δφ) για την μέτρηση της απόστασης. Η μέθοδος TOF (Time Of Flight) 
χρησιμοποιείται για να καθορίσει την κεκλιμένη απόσταση από το όργανο μέτρησης 
έως το αντικείμενο, μετρώντας με μεγάλη ακρίβεια τον χρόνο που διανύει ένας 
βραχύς παλμός laser έως τον στόχο, όπου ανακλάται και επιστρέφει.  

2. Οπτικός μηχανισμός σάρωσης (§ 1.2.3) που εφάπτεται άκαμπτα μπροστά από την 
έξοδο της μονάδας του αποστασιομέτρου laser. Χρησιμοποιείται για την συνεχή ροή 
παλμών ακτινοβολίας laser σε γνωστές γωνίες και με υψηλές ταχύτητες κατά μήκος 
ή κατά πλάτος της γραμμής πτήσης. Δημιουργεί σειρά διαδοχικών κατά πλάτος 
γραμμών σάρωσης και πλήθος μετρήσεων σε αυτές. Ο συνδυασμός των διαδοχικών 
αποστάσεων και των γωνιακών μετρήσεων κατά μήκος και κατά πλάτος της 
διεύθυνσης πτήσης επιτρέπει να καθορισθούν τα υψόμετρα της επιφάνειας του 
εδάφους και των αντικειμένων μέσα στο εύρος σάρωσης.  

3. Μονάδα ηλεκτρονικών διατάξεων βασιζόμενη σε υπολογιστή, που περιλαμβάνει 
οθόνη και μέσο επικοινωνίας (interface) του χειριστή με το σύστημα. Ελέγχει όχι 
μόνο την λειτουργία του αποστασιόμετρου laser και του μηχανισμού σάρωσης, αλλά 
επίσης το σύστημα καταγραφής δεδομένων, το οποίο συλλέγει και αποθηκεύει τον 
μετρούμενο χρόνο, τα δεδομένα κυματομορφής από το αποστασιόμετρο laser, τα 
γωνιακά δεδομένα από το μηχανισμό σάρωσης μαζί με τα αντίστοιχα δεδομένα των 
δεκτών πλοήγησης. 

4. Σύστημα καταγραφής θέσης και προσανατολισμού μέσω των δεδομένων πλοήγησης 
μετρούμενα κατά την πτήση (παρατηρήσεις GPS, γραμμικές και γωνιακές 
επιταχύνσεις, τιμές γωνιακού κωδικοποιητή). Με επεξεργασία των μετρήσεων μετά 
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την πτήση προκύπτουν οι ακριβείς θέσεις, ο προσανατολισμός και το υψόμετρο του 
αποστασιομέτρου laser και του εφαπτόμενου μηχανισμού σάρωσης. Η διαφορική 
επεξεργασία GPS απαιτεί δεδομένα από σταθμό αναφοράς GPS (§ 2.3.1.3). 

5. Σύνολο λογισμικού (modules) που απαιτείται στις διάφορες φάσεις της λειτουργίας 
του LiDAR, εκτός από τα κύρια στοιχεία του συστήματος, για την καταγραφή των 
δεδομένων και την αρχική επεξεργασία των μετρημένων δεδομένων που 
συλλέχθηκαν εν πτήσει. Πιο αναλυτικά: 
• Λογισμικό για τον προγραμματισμό πτήσης και την υλοποίηση των γραμμών 

πτήσης από τον πιλότο. Ο πιλότος λαμβάνει υπόψη του τα δεδομένα του δέκτη 
GPS, μέσω κατάλληλης οθόνης, έτσι ώστε να κάνει τις απαραίτητες ρυθμίσεις για 
να είναι η πτήση όσο το δυνατόν σύμφωνη με τον προγραμματισμό.  

• Λογισμικό που επιτρέπει να τεθούν από τον χρήστη οι παράμετροι του 
αποστασιομέτρου laser όπως ρυθμός σάρωσης, ρυθμός παλμών και γωνία 
σάρωσης.  

• Λογισμικό για την συλλογή και αποθήκευση δεδομένων του συστήματος.  
• Λογισμικό για την αρχική επεξεργασία και παρουσίαση των πρωτογενών 

δεδομένων κατά τη διάρκεια της πτήσης αλλά και μετά από αυτή.  
• Λογισμικό του δέκτη GPS για τον συγχρονισμό και τη χρονική επισήμανση (time-

tagging) των δεδομένων εν πτήσει.  
6. Ψηφιακή φωτομηχανή συνήθως μικρού ή μεσαίου format που χρησιμοποιείται μαζί 

με το laser. Συνήθως είναι στέρεα προσαρμοσμένη στον βασικό δέκτη, όπως και το 
αποστασιόμετρο laser και μπορεί να χρησιμοποιηθεί εναλλακτικά με ψηφιακή 
βιντεοκάμερα ή γραμμικό σαρωτή τύπου pushbroom για την απόκτηση εικονιστικών 
δεδομένων. Η τάση σήμερα είναι η βελτίωση της ακρίβειας των ψηφιακών 
φωτομηχανών που χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με το laser. 

1.2.3 Μηχανισμοί σάρωσης και πρότυπα σάρωσης στο έδαφος 

Σύμφωνα με τους Wehr & Lohr, 1999 και Petrie & Toth, 2008b μεταξύ άλλων, οι 
κυριότεροι μηχανισμοί σάρωσης που χρησιμοποιούνται στα συστήματα LiDAR είναι:  

1. Μονό κάτοπτρο ή ζευγάρι επίπεδων ταλαντευόμενων κατόπτρων (oscillating 
plane mirror) (§ 1.2.3.1). Χρησιμοποιείται από τις εταιρείες Optech (ALTM) 
(εικόνα 1-4α) και Leica Geosystems (Aeroscan, ALS) (εικόνα 1-4β). Η ακριβής 
γωνία σάρωσης του κατόπτρου σε σχέση με την κάθετη στην διεύθυνση πτήσης 
μετρείται συνεχώς χρησιμοποιώντας έναν γωνιακό κωδικοποιητή. Η χρήση 
αυτού του τύπου μηχανισμού σάρωσης διπλής κατεύθυνσης (bidirectional) έχει 
ως αποτέλεσμα την σάρωση σημείων εδάφους είτε σε πρότυπο που ονομάζεται 
σχήματος Ζ ή πριονωτό (saw-toothed) είτε σε παρόμοιο ημιτονοειδές πρότυπο 
(sinusoidal pattern).  
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Εικόνα 1-4. Πρότυπο σάρωσης ταλαντευόμενων  κατόπτρων (oscillating) (Petrie & Toth, 2008b) 

2. Περιστρεφόμενο πολυγωνικό κάτοπτρο (rotating optical polygon mirror) (§ 
1.2.3.2) το οποίο συνεχώς περιστρέφεται κατά μια διεύθυνση παράγοντας 
σάρωση μονής κατεύθυνσης (unidirectional). Xρησιμοποιείται από διάφορα 
συστήματα και κυρίως από τις εταιρείες Riegl, IGI, LiteMapper. Η χρήση αυτής 
της διάταξης σάρωσης (εικόνα 1-5) έχει ως αποτέλεσμα σειρά μετρημένων 
σημείων σε μορφή παράλληλων γραμμών στο έδαφος. Η σταθερή γωνιακή 
ταχύτητα του κατόπτρο σημαίνει ότι δεν υπάρχει επαναλαμβανόμενη 
επιτάχυνση ή επιβράδυνσή του. Είναι πλεονέκτημα για σάρωση σε υψηλές 
συχνότητες όπως για παράδειγμα το σύστημα Riegl LMS-Q560 με 160Hz και 
προσφέρει καλύτερο έλεγχο στο διάστημα μεταξύ των σημείων LiDAR. 

 
Εικόνα 1-5. Σχηματική παράσταση σαρωτή περιστρεφόμενου πολυγωνικού κατόπτρου  

(Riegl) (Petrie & Toth, 2008b) 

3. Κλονιζόμενο κάτοπτρο (nutating mirror) (§ 1.2.3.3). Χρησιμοποιείται από την 
NASA σε μια σειρά από σαρωτές όπως το ωκεανογραφικό LiDAR AOL, στο 
σύστημα ScaLARS και σε σειρά πρόσφατων μοντέλων της εταιρείας TopEye. 
Παράγει επικαλυπτόμενες ελλείψεις σάρωσης στο έδαφος η οποία ονομάζεται 
σάρωση Palmer (εικόνα 1-6). 
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Εικόνα 1-6. Πρότυπο σάρωσης Palmer (Petrie & Toth, 2008b) 

4. Ζευγάρι γραμμικών οπτικών ινών (Fiber scanner, fiber optics) (§ 1.2.3.4). 
Χρησιμοποιείται από την εταιρεία Toposys στα συστήματα Falcon. Ένα 
ζευγάρι κεκλιμένων (tilted) κατόπτρων οδηγούμενο από κινητήρα, κατανέμει 
και συλλέγει τους παλμούς που εκπέμπονται παράγοντας σάρωση μονής 
κατεύθυνσης (unidirectional). Το μικρό μέγεθος των κατόπτρων επιτρέπει να 
υλοποιηθεί υψηλός ρυθμός σάρωσης. Αυτή η διάταξη έχει ως αποτέλεσμα μια 
σειρά από γραμμές σάρωσης σε παράλληλη διάταξη ως προς τις γραμμές 
πτήσης (εικόνα 1-7α). Στα πιο πρόσφατα συστήματα έχει προστεθεί και 
ταλαντευόμενο κάτοπτρο (swing) με αποτέλεσμα το βασικό πρότυπο να έχει 
τροποποιηθεί (εικόνα 1-7β). 

 

 
α) 

 
β) 

Εικόνα 1-7. Πρότυπο σάρωσης οπτικών ινών, fiber optics (α) Petrie & Toth, 2008b, β) Toposys 

Όπως αναφέρθηκε ο μηχανισμός σάρωσης μαζί με την κίνηση του αεροσκάφους και το 
σχήμα της επιφάνειας του εδάφους καθορίζει το πρότυπο σάρωσης (εικόνα 1-9), την 
πυκνότητα και την θέση των σημείων που μετρώνται. Εκτός από την παραπάνω 
ταξινόμηση στην σάρωση παίζει σημαντικό ρόλο και το ύψος πτήσης. 
Οι γραμμικοί σαρωτές είναι μίας ή δύο κατευθύνσεων (unidirectional ή bidirectional). 
Στην εικόνα 1-8 εμφανίζεται η σχηματική διάταξη των μηχανισμών σάρωσης που 
αναφέρθηκαν, ενώ στην εικόνα 1-9 απεικονίζονται οι μηχανισμοί και τα αντίστοιχα 
πρότυπα σάρωσης στο έδαφος.  
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Εικόνα 1-8. Σχηματική διάταξη των μηχανισμών σάρωσης (Wehr & Lohr, 1999) 

 

 
Εικόνα 1-9. Μηχανισμοί σάρωσης και πρότυπα σάρωσης στο έδαφος (Toposys) 

1.2.3.1 Ταλαντευόμενο - περιστρεφόμενο κάτοπτρο (oscillating mirror)  

Στις αναλυτικές αλλά αρχικές δημοσιεύσεις σχετικά με τα συστήματα LiDAR των 
Baltsavias, 1999a, και Wehr & Lohr, 1999 καθώς και στην πιο πρόσφατη αλλά εξίσου 
σημαντική εργασία των Hyyppä et.al., 2007 περιγράφονται τα συστήματα LiDAR και 
οι μηχανισμοί σάρωσης. Με τα συστήματα που διαθέτουν ταλαντευόμενα κάτοπτρα 
(oscillating mirror), εξασφαλίζεται η κάλυψη της περιοχής με κίνηση της δέσμης του 
laser σε διεύθυνση κάθετη της διεύθυνσης πτήσης, εντός εύρους που καθορίζεται από 
τη γωνία σάρωσης του συγκεκριμένου σαρωτή. Η κάθε ακτίνα που εκπέμπεται 
προσπίπτει στη διάταξη των περιστρεφόμενων κατόπτρων στο εσωτερικό του σαρωτή. 
Καθώς περιστρέφονται τα κάτοπτρα, η προσπίπτουσα σε αυτά δέσμη διαγράφει ένα 
επίπεδο κάθετο στη φορά πτήσης του αεροσκάφους και καλύπτει περιοχή εκατέρωθεν 
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του άξονα πτήσης. Συνήθως τα συστήματα αυτά έχουν δύο άξονες και σαρώνουν σε 
δύο κατευθύνσεις (bidirectionally) σχηματίζοντας πριονωτό (Ζ-μορφής) πρότυπο 
σάρωσης στο έδαφος δηλαδή μαιανδρικής μορφής παράλληλες γραμμές (εικόνα 1-10). 
Το πλεονέκτημα της μεθόδου είναι ότι το κάτοπτρο “βλέπει” προς το έδαφος, 
διασφαλίζοντας έτσι ότι η συλλογή δεδομένων είναι συνεχής, ενώ ο χρήστης μπορεί 
γενικά να ελέγχει το πεδίο ορατότητας του κατόπτρου και τον ρυθμό σάρωσης. Το 
μειονέκτημα είναι ότι η αλλαγή της ταχύτητας και της επιτάχυνσης του κατόπτρου 
προκαλούν ροπή στρέψης μεταξύ του κατόπτρου και του γωνιακού κωδικοποιητή. Η 
μεταβολή της ταχύτητας έχει ως αποτέλεσμα σημεία τα οποία δεν έχουν ίσα 
διαστήματα στο έδαφος. Η πυκνότητα των σημείων αυξάνεται στις άκρες του πεδίου 
σάρωσης όπου το κάτοπτρο επιβραδύνεται και μειώνεται στο ναδίρ, δηλαδή παράγεται 
άνιση κατανομή μετρήσεων. Έτσι τα σημεία τα οποία είναι κοντά στις άκρες του 
εύρους της λωρίδας σάρωσης τυπικά αγνοούνται λόγω των σφαλμάτων που 
προκαλούνται από την αλλαγή της επιτάχυνσης του κατόπτρου.  

 
Εικόνα 1-10. Πρότυπο σάρωσης ταλαντευόμενου κατόπτρου (Morin, 2002) 

Για μια πλήρη σάρωση, η γωνία σάρωσης παίρνει τιμές 
2
maxθ

± . Στο άκρο της 

σάρωσης, το ταλαντευόμενο κάτοπτρο πρέπει να αλλάξει κατεύθυνση σάρωσης και για 
αυτό έχει μηδενική ταχύτητα, το οποίο επιτυγχάνεται συνήθως είτε με σταθερή 
γωνιακή ταχύτητα, όπου προκύπτει πρότυπο σάρωσης Z σχήματος, είτε με ημιτονοειδή 
μεταβολή της γωνιακής ταχύτητας, όπου προκύπτει ημιτονοειδές σχήμα προτύπου 
σάρωσης. 
Ο καθορισμός της μέτρησης απόστασης στην περίπτωση αυτή είναι περίπλοκος καθώς 
εξαρτάται από την ταχύτητα πτήσης, την συχνότητα σάρωσης, το πλάτος σάρωσης και 
το ύψος πτήσης. Για σαρωτή ταλαντευόμενου κατόπτρου με ύψος πτήσης H=500m και 
για ταχύτητα V=70m/sec, με ρυθμό σάρωσης fsc=25γραμμές/sec και συχνότητα 
σάρωσης F=18kHz, η πυκνότητα των σημείων είναι προσεγγιστικά d=1.6σημεία/m2. 

1.2.3.2 Περιστρεφόμενο πολυγωνικό κάτοπτρο (rotating mirror) 

Ο σαρωτής περιστρεφόμενου πολυγωνικού κατόπτρου, έχει ως κύρια χαρακτηριστικά 
την κίνηση κατά την μια κατεύθυνση (unidirectional) και την περιστροφή με σταθερή 
ταχύτητα του κατόπτρου. Το πλεονέκτημα αυτού του μηχανισμού είναι ότι η σταθερή 
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ταχύτητα δεν προκαλεί σφάλμα επιτάχυνσης στην γωνιακή παρατήρηση. Μειονέκτημα 
του περιστρεφόμενου πολυγωνικού κατόπτρου είναι ο συγχρονισμός κατά την συλλογή 
των δεδομένων, επειδή δεν υπάρχει σημείο το οποίο να υποδηλώνει τα πλευρικά όρια 
της λωρίδας σάρωσης. Για να αποφευχθούν παλμοί laser από τα όρια της σάρωσης 
περιορίζεται το FOV του δέκτη σε σχέση με την γωνία σάρωσης. Το κύριο 
μειονέκτημα είναι ότι για μεγάλο χρονικό διάστημα κατά την περιστροφή του 
κατόπτρου, το κάτοπτρο δεν “βλέπει” στο έδαφος και για αυτό δεν συλλέγει 
παρατηρήσεις (εικόνα 1-11). 
Η κατασκευάστρια εταιρεία Riegl χρησιμοποιεί κάτοπτρο που περιστρέφεται 360ο με 
σταθερή ταχύτητα, παράγοντας σημεία κατά μήκος παράλληλων γραμμών στο έδαφος. 
Αντίστοιχα η εταιρεία Terrapoint χρησιμοποιεί πολυγωνικά κάτοπτρα πολλαπλών 
όψεων (multi-facets) σε αρκετά συστήματα ALTMs (Hyyppä et.al., 2007).  

 

 
Εικόνα 1-11. Πρότυπο σάρωσης περιστρεφόμενου πολυγωνικού κατόπτρου (Morin, 2002) 

1.2.3.3 Κλονιζόμενο κάτοπτρο (nutating mirror) – Σάρωση Palmer  

Ο σαρωτής αυτού του είδους αποτελείται από το κάτοπτρο αποκλίνοντα 
προσανατολισμού (deflecting mirror oriented) του οποίου ο άξονας περιστροφής 
τοποθετείται έτσι ώστε η γωνία μεταξύ της δέσμης laser και του άξονα (shaft) της 
σάρωσης να είναι 45o (Wehr & Lohr, 1999).  
Το αποκλίνον κάτοπτρο παρουσιάζει κλίση ως προς τον άξονα του σαρωτή με γωνία 
SN. Το κάτοπτρο περιστρέφεται γύρω από τον άξονα ( n ) με γωνία περιστροφής DR. 
Η περιστροφή αυτή του άξονα σάρωσης προκαλεί κλονισμό του κατόπτρου και 
μεταβολή του προσανατολισμού του με αποτέλεσμα την εκτροπή του και την σάρωση 
σε πρότυπο σχεδόν ελλειπτικής μορφής που ονομάζεται Palmer (εικόνα 1-12). 
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Εικόνα 1-12. Κλονιζόμενο κάτοπτρο (Wehr & 
Lohr, 1999) 

Εικόνα 1-13. Πρότυπο σάρωσης Palmer (Morin, 
2002) 

Η έλλειψη μετατοπίζεται με την μετακίνηση του αεροπλάνου. Το πλεονέκτημα του 
συστήματος είναι ότι το έδαφος σαρώνεται δύο φορές από διαφορετική προοπτική, με 
όψεις προς τα εμπρός και προς τα πίσω κατά την κίνηση του αεροσκάφους, 
διορθώνοντας τυχόν κενά σάρωσης. Αυτό είναι πολύ χρήσιμο για την βαθμονόμηση 
του σαρωτή και τον προσανατολισμό του συστήματος, κυρίως για την γωνία pitch 
(Wehr & Lohr, 1999). Ως μειονέκτημα θα μπορούσε να αναφερθεί η πολυπλοκότητά 
του, εντούτοις, πολλοί κατασκευαστές δηλώνουν ότι οι σαρωτές με κλονιζόμενο 
κάτοπτρο είναι οι πιο ακριβείς στην σάρωσή τους (εικόνα 1-13).  

1.2.3.4 Σαρωτής οπτικών ινών (Fiber scanner) 

Η δέσμη laser εκπέμπεται προς το έδαφος από μια διάταξη οπτικών ινών (trasmitting 
array). H δέσμη που εκπέμπεται από μια ίνα, εστιάζεται από ένα σύστημα φακών και 
μεταφέρεται στο έδαφος. Καθώς όλες οι ίνες είναι τοποθετημένες σε ίσες αποστάσεις 
μεταξύ τους, η γωνία μεταξύ δύο εξ αυτών είναι επίσης ίση με αποτέλεσμα ίσο 
διάστημα μετρήσεων κατά πλάτος της πτήσης. Η διάταξη των ινών είναι αμετάβλητη 
και δεν μεταβάλλεται με τον χρόνο, έτσι παράγει ένα σταθερό και επαναλαμβανόμενο 
πρότυπο με σταθερή κατανομή των μετρήσεων στο έδαφος. Το πλάτος της σάρωσης 
(SW) εξαρτάται μόνο από το ύψος πτήσης H. Η απόσταση κατά μήκος της πτήσης 
εξαρτάται μόνο από την ταχύτητα πτήσης ενώ το κατά πλάτος διάστημα εξαρτάται από 
το ύψος πτήσης και το γραμμικό διάστημα μεταξύ των ινών. 
Το πλεονέκτημα του σαρωτή οπτικών ινών (fiber scanner) είναι ότι τα οπτικά 
εκπομπής και λήψης είναι πανομοιότυπα. Όμοιες διατάξεις fiber line τοποθετούνται 
στο εστιακό επίπεδο των φακών εκπομπής και λήψης. Μέσω των κεκλιμένων 
κατόπτρων, κάθε οπτική ίνα στις διαδρομές εκπομπής και λήψης, σαρώνεται διαδοχικά 
και συγχρονισμένα. Ο μηχανισμός των οπτικών ινών, που χρησιμοποιείται μόνο από 
την εταιρεία Toposys, έχει το πλεονέκτημα ότι επιτυγχάνει υψηλές συχνότητες 
σάρωσης λόγω των κινούμενων μηχανικών εξαρτημάτων, τα οποία διατηρούνται σε 
μικρά μεγέθη και καταλήγει σε επικαλυπτόμενα τμήματα κατά μήκος της πτήσης. Αυτό 
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οδηγεί σε υψηλής πυκνότητας ψηφιακά μοντέλα επιφανείας (DSM) όταν συνδυάζονται 
με υψηλής συχνότητας laser (εικόνα 1-14).  
Η διάταξη μεταφέρει τον παλμό σε συγκεκριμένη γωνία στο έδαφος. Το μειονέκτημα 
είναι ότι το FOV είναι αρκετά μικρό (± 7ο) αλλά σταθερό κατά πλάτος. 

 
Εικόνα 1-14. Πρότυπο σάρωσης οπτικών ινών (Morin, 2002) 

1.3 Παράμετροι λειτουργίας του συστήματος LiDAR 

Τα συστήματα LiDAR χρησιμοποιούνται κυρίως σε αεροσκάφη, αλλά επίσης έχουν 
χρησιμοποιηθεί επιτυχώς σε ελικόπτερα και περιορισμένα σε δορυφόρους. Τα 
ελικόπτερα είναι κατάλληλα σε περιοχές όπου πρέπει να σαρωθεί λωρίδα μικρού 
εύρους (διάδρομοι αεροδρομίου, δρόμοι, ακτογραμμή, ποτάμια, γραμμές ενέργειας), 
τοπογραφικές και βυθομετρικές αποτυπώσεις, κατά μήκος ακτογραμμής, μικρά 
αεροδρόμια, ανοικτά ορυχεία, όταν απαιτείται χαμηλό υψόμετρο πτήσης αλλά υψηλή 
ακρίβεια και υψηλή πυκνότητα σημείων και ακόμα όταν απαιτούνται συχνοί ελιγμοί 
λόγω της εφαρμογής ή του εδάφους.  
Κατά τη διάρκεια αποτύπωσης με LiDAR, η ταχύτητα πτήσης περιορίζεται από 
τεχνικές παραμέτρους του συστήματος, όπως ο ρυθμός σάρωσης, η ικανότητα 
αποθήκευσης, αλλά και η απαίτηση ομαλών ελιγμών οι οποίοι είναι απαραίτητοι 
προκειμένου να διατηρηθεί η επικάλυψη μεταξύ των λωρίδων όπως και να 
διατηρηθούν σε μικρές τιμές τα σφάλματα πλοήγησης. Η ταχύτητα πτήσης κατά τη 
διαδικασία της σάρωσης κυμαίνεται μεταξύ 40-90km/h για τα ελικόπτερα και 160-
180km/h για τα αεροπλάνα. Σε κάποια συστήματα LiDAR, όπως είναι αυτά των 
εταιρειών Optech και Toposys τα οποία εγκαθίστανται και σε δικινητήρια αεροπλάνα η 
ταχύτητα μπορεί να φτάσει 280-350km/h. Τα τυπικά ύψη πτήσεων είναι 200-300m για 
τα ελικόπτερα ενώ για τα αεροπλάνα τα 500-1000m. 
Ο σαρωτής επιλέγεται ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της περιοχής που θα σαρωθεί 
και το επιθυμητό τελικό προϊόν. Καθοριστικό ρόλο στην επιλογή έχει η 
ανακλαστικότητα των αντικειμένων (πχ. δασική περιοχή, κτήρια) που καθορίζει το 
βεληνεκές του σαρωτή. Επιφάνειες με μεγάλη ανακλαστικότητα επιτρέπουν τη χρήση 
σαρωτή μεγάλου βεληνεκούς. Αντίθετα, αντικείμενα με μικρές τιμές 
ανακλαστικότητας δεν δίνουν ισχυρό σήμα επιστροφής, άρα ο σαρωτής στην 
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περίπτωση αυτή πρέπει να έχει μικρότερο βεληνεκές, κάτι που παραπέμπει και σε 
χαμηλότερο ύψος πτήσης του αεροσκάφους. Έτσι για παράδειγμα, η χρήση ενός 
σαρωτή με μήκος κύματος 1535nm δεν ενδείκνυται για σάρωση παγετώνων, αφού ο 
πάγος ανακλά ελάχιστα σε αυτό το μήκος κύματος. Αντίθετα σε αυτή την περίπτωση η 
χρήση σαρωτή με μήκος κύματος 800nm θα ήταν καλύτερη επιλογή. Οι πιο ευαίσθητοι 
σαρωτές λειτουργούν σε μήκη κύματος 800–1000nm που όμως εμπεριέχει κινδύνους 
για την ασφάλεια του ματιού κάτι που πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη. Μεγάλα μήκη 
κύματος εξασφαλίζουν και μεγάλο βεληνεκές.  
Οι Baltsavias, 1999a, Wehr & Lohr, 1999 και Hyyppä et.al., 2007 παραθέτουν 
σημαντικά χαρακτηριστικά για την λειτουργία των LiDAR συστημάτων. Τα 
χαρακτηριστικά του LiDAR και POS καθορίζουν την πυκνότητα σημείων κατά πλάτος 
της πτήσης, την ακρίβεια και την ανάλυση του υψομέτρου και την ακρίβεια της θέσης. 
Όπως αναφέρει ο Sizgoric, 2002, στόχος των κατασκευαστών είναι η κατασκευή 
σαρωτών laser που επιτυγχάνουν παλμό με επιθυμητά χαρακτηριστικά, 
εκμεταλλευόμενοι τις φυσικές ιδιότητες των laser, τα οποία είναι η υψηλή ενέργεια 
ακτινοβολίας (L) (high radiance), το μικρό μήκος κύματος (λ) (short wavelength), το 
μικρό πλάτος φάσματος (Δλ) (narrow spectral width), η μικρή διάρκεια του παλμού (τ) 
(short pulse duration), ο υψηλός ρυθμός επανάληψης του παλμού (PRF) (high pulse 
repetition rate), η μικρή απόκλιση της δέσμης laser (γ) (laser beam divergence). Έτσι, 
για παράδειγμα μεγάλο L έχει ως αποτέλεσμα υψηλότερο ύψος πτήσης, υψηλότερη 
κατακόρυφη ακρίβεια είναι αποτέλεσμα παλμού μικρότερης διάρκειας (τ), παλμός 
υψηλού ρυθμού επανάληψης εξασφαλίζει μεγάλη πυκνότητα δείγματος και η χρήση 
μικρού πλάτους φάσματος αποφέρει την ικανότητα λειτουργίας ημέρα και νύχτα. 
Ο ρυθμός σάρωσης (fsc) των συστημάτων LiDAR μετρείται σε Hz και εξαρτάται από 
το σχεδιασμό του κατασκευαστή και τον σκοπό της εφαρμογής. Ακόμη και σε παλμούς 
υψηλών ρυθμών, το φως έχει αρκετό χρόνο να ταξιδέψει από τον πομπό έως το έδαφος 
και να επιστρέψει στον δέκτη πριν σταλθεί ο επόμενος παλμός. Ένας μηχανισμός 
σάρωσης (§ 1.2.3) χρησιμοποιείται για να κατευθύνει τους παλμούς laser σύμφωνα με 
ένα επιλεγμένο πρότυπο σάρωσης, ώστε να καλυφθεί το σύνολο της λωρίδας που 
αποτυπώνεται.  
Η συχνότητα των παλμών laser (F) που στέλνονται από τον σαρωτή αναφέρεται ως 
ρυθμός επανάληψης παλμού (PRF) και μετρείται σε kHZ, δηλαδή για παράδειγμα 
10kHz σημαίνει ότι εκπέμπονται 10000 παλμοί ανά δευτερόλεπτο. Τα συστήματα 
τελευταίας τεχνολογίας αναπτύσσουν ολοένα και υψηλότερες τιμές PRF. Ενώ το 1993 
ο ρυθμός επανάληψης παλμών ήταν 2kHZ, το 2007 ανακοινώθηκε πρωτοποριακό 
σύστημα ALTM Gemini με 167kHz PRF από την Optech, ενώ σήμερα (2011) 
κατασκευάζεται ήδη το ALTM Pegasus με τιμή PRF 400kHz και συλλέγονται 
τεράστιες ποσότητες σημείων σε μικρά διαστήματα μεταξύ τους (Wehr & Lohr, 1999, 
Morin, 2002). 
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Το ύψος πτήσης (H) εξαρτάται από τις προδιαγραφές του laser που χρησιμοποιείται, 
το απαιτούμενο μέγεθος του ίχνους της δέσμης στο έδαφος, την πυκνότητα σημείων 
στο έδαφος αλλά και από τα συστήματα και τις πλατφόρμες πτήσης. Το μέγιστο ύψος 
πτήσης περιορίζεται από την ισχύ του laser, την ευαισθησία του δέκτη και από τα 
αντικείμενα προς σάρωση με το χαμηλότερο υψόμετρο. Επίσης, η ένταση της 
ανάκλασης μειώνεται με την αύξηση του ύψους πτήσης. Αντίστοιχα το πλάτος της 
λωρίδας εξαρτάται από το ύψος πτήσης του αεροσκάφους και από την γωνία σάρωσης. 
Η γωνία σάρωσης (θmax) δηλώνει την γωνία η οποία το κάτοπτρο εκτρέπει (deflect) 
μια δέσμη και καθορίζει το εύρος της εκπεμπόμενης δέσμης. Η στενή δέσμη 
ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας είναι πλεονεκτικότερη, διότι εμφανίζει περιορισμένη 
διάθλαση. Το εύρος της δέσμης εξαρτάται από τα τεχνικά χαρακτηριστικά του κάθε 
σαρωτή ενώ κάποιες φορές καθορίζεται και από τον χρήστη. Το μέγεθος αυτό 
επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό το σχέδιο πτήσης καθώς όσο η γωνία σάρωσης αυξάνει, 
τόσο διευρύνεται το πλάτος της λωρίδας σάρωσης, αλλά μειώνεται και η τελική 
ακρίβεια προσδιορισμού της θέσης των σημείων του αντικειμένου που σαρώνεται. 
Αυτή η γωνία καθορίζεται από την συχνότητα του παλμού και την ταχύτητα του 
ταλαντευόμενου κατόπτρου. Για επίπεδο έδαφος, μπορεί εύκολα να υπολογισθεί το 
πλάτος της λωρίδας σάρωσης (SW) από την γωνία σάρωσης και το ύψος πτήσης 
(σχέση (1.3)).  
Η πυκνότητα των μετρήσεων εξαρτάται από την επιδιωκόμενη ακρίβεια, την 
πολυπλοκότητα του αντικειμένου, το είδος του συστήματος LiDAR, την ταχύτητα 
πτήσης, τη γωνία σάρωσης και τη συχνότητα του παλμού. Η πυκνότητα των παλμών 
στο έδαφος ή στο αντικείμενο ενδιαφέροντος είναι η κύρια παράμετρος που επιδρά 
στην ποιότητα των δεδομένων. Λόγω της αύξησης του PRF και της δυνατότητας στα 
σύγχρονα συστήματα ύπαρξης πολλαπλών παλμών ταυτόχρονα στο αέρα αναμένεται 
ότι στο μέλλον η πυκνότητα παλμών που θα μπορεί να αποκτηθεί από το έδαφος θα 
αυξηθεί, ειδικά από μεγάλα ύψη πτήσης (2.000-4.000m). Αυτό θα επιτρέπει υψηλότερη 
απόδοση και μείωση κόστους, ειδικότερα για αποτυπώσεις μεγάλων εκτάσεων. Τέτοια 
συστήματα θα χρειάζονται εντούτοις πολύ υψηλότερη ενέργεια συγκριτικά με τα ήδη 
υπάρχοντα. Η απόσταση μεταξύ των σημείων στην διεύθυνση πτήσης dxalong (σχέση 
(1.5)) είναι συνάρτηση της ταχύτητας της πλατφόρμας και του ρυθμού σάρωσης, ενώ 
αντίστοιχα η απόσταση μεταξύ των σημείων στην διεύθυνση σάρωσης dxacross 

(σχέση (1.6)) ποικίλλει κατά μήκος της γραμμής σάρωσης και εξαρτάται από το 
πρότυπο σάρωσης, γι’αυτό είναι αδύνατη η συνολική σάρωση της περιοχής χωρίς κενά 
και επικαλύψεις. Είναι συνάρτηση του ύψους πτήσης, του ρυθμού σάρωσης, της 
γωνίας σάρωσης και της συχνότητας των παλμών. Η ελάχιστη πυκνότητα σημείων 
(dmin) καθορίζεται από τα dxalong και dxacross και ορίζει το πλήθος των σημείων laser ανά 
τετραγωνικό μέτρο (σχέση (1.7)). 
Ο πίνακας 1-1 αναφέρει τυπικές τιμές των παραμέτρων ενός συστήματος LiDAR, 
σύμφωνα με τους Hyyppä et.al., 2001, Axelsson, 1999, Wehr & Lohr, 1999, και Paska, 
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2009, οι οποίες χρησιμοποιούνται συνήθως και καθορίζονται κατά την σάρωση. Να 
σημειωθεί ότι οι τιμές που αναφέρονται εξαρτώνται από τις παραμέτρους που τίθενται 
ανάλογα με το σύστημα LiDAR, την περιοχή σάρωσης και τις ατμοσφαιρικές 
συνθήκες. 

Παράμετρος Τυπική τιμή 
Ύψος πτήσης (H), (Flying height) 500-6000m 
Μήκος κύματος (λ), (Wavelength) 0.8-1.6μm 
Διάρκεια Παλμού (τ),  (Pulse Duration) 5-15ns 
Συχνότητα παλμών laser (F), 
Pulse Repetition Rate (PRF), (points/sec) 

5-400kHz 
 

Ρυθμός σάρωσης (fsc), (Scan Rate) 25-650Hz 
Διάμετρος ίχνους δέσμης LiDAR, Foot-
print (ΑL) 10-50cm 

Απόκλιση δέσμης laser (γ), (Beam diver-
gence)  0.2-3mrad 

Πλήθος πολλαπλών επιστροφών 2-5 
Ακρίβεια προσδιορισμού απόστασης 1-5cm 
Στιγμιαίο οπτικό πεδίο (IFOV), (Instanta-
neous Field Of View) 10o-75o 

Πρότυπο σάρωσης (Scan Pattern) Πριονωτό, παράλληλες γραμμές, 
ελλειπτικό, ημιτονοειδές 

Πυκνότητα σημείων 0.5-20σημεία/m2 

Πίνακας 1-1. Εύρος διακύμανσης τιμών των χαρακτηριστικών ενός τυπικού συστήματος LiDAR 

Οι Baltsavias, 1999a, Petrie & Toth, 2008a και Wehr, 2008 αναφέρουν τις κυριότερες 
σχέσεις που περιγράφουν τις παραμέτρους της σάρωσης laser καθώς και 
υποπεριπτώσεις σάρωσης ανάλογα με το ανάγλυφο του εδάφους. Στην παρούσα 
διατριβή θα αναφερθούν οι παράμετροι σχετικά με το παλμικό laser το οποίο κυρίως 
χρησιμοποιείται στην εναέρια σάρωση. Ο πίνακας 1-2 αναφέρει τις σχέσεις 
υπολογισμού των παραμέτρων που επηρεάζουν τον προγραμματισμό της πτήσης, την 
ακρίβεια των συντεταγμένων και ειδικότερα τα σφάλματα που εισάγονται κατά τις 
διαδικασίες προσδιορισμού της απόστασης, της θέσης, του προσανατολισμού και της 
καταγραφής του χρόνου εκπομπής και επιστροφής του παλμού. Θα πρέπει βέβαια να 
τονιστεί ότι η επιλογή τιμών για τις παραμέτρους δεν μπορεί να είναι απεριόριστη, 
διότι υπάρχουν λειτουργικοί κατά περίπτωση περιορισμοί όπως για παράδειγμα η ισχύς 
του laser, η χωρητικότητα των μέσων αποθήκευσης της πληροφορίας, τα μέτρα 
ασφαλείας της σάρωσης κ.ά.  
Για λόγους απλούστευσης θεωρούνται μηδενικές οι γωνίες στροφής ω και φ (ο δέκτης 
σαρώνει σε επίπεδο κάθετο της φοράς πτήσης) ενώ το έδαφος θεωρείται επίπεδο εκτός 
εάν αναφέρεται διαφορετικά. Επίσης θεωρείται ότι η ταχύτητα του αεροσκάφους και το 
ύψος πτήσης πάνω από το έδαφος είναι σταθερά. Θέτοντας τους παρακάτω 
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συμβολισμούς διαμορφώνονται οι σχέσεις που αναφέρει ο πίνακας 1-2, οι οποίες 
κυρίως αφορούν σε παράλληλες γραμμές σάρωσης. 
Όπου: 

c Ταχύτητα διάδοσης φωτός (=300000km/s)  
H ‘Υψος πτήσης 
tL Χρόνος μετάβασης-επιστροφής παλμού 

D Απόσταση μεταξύ δέκτη και αντικειμένου (m) 

IFOV Στιγμιαίο οπτικό πεδίο (mrad) 

λ Μήκος κύματος laser (nm) 
Dl Διάμετρος ανοίγματος laser (m) 
V Ταχύτητα του αεροσκάφους (m/sec) 
γ Απόκλιση δέσμης laser (rad) 
N Πλήθος σημείων ανά λωρίδα σάρωσης (points/scanline) 
θ Γωνία σάρωσης από το ναδίρ κατά μήκος του άξονα Y του LiDAR 

(θετικές τιμές για σάρωση αριστερά της γραμμής πτήσης) 
θmax Εύρος γωνίας κατά πλάτος μιας λωρίδας σάρωσης, το FOV του 

σαρωτή (εύρος εκπεμπόμενης δέσμης), (2θ ≤  θmax) 
fsc Ρυθμός σάρωσης, πλήθος λωρίδων σάρωσης ανά δευτερόλεπτο 

(Hz) (scan rate = scanlines/sec για τους γραμμικούς σαρωτές)  
F  Συχνότητα επανάληψης του παλμού (kHz) (σημεία/sec, PRF) 
Ts Χρόνος πτήσης για κάθε λωρίδα σάρωσης, Ts=L/V (sec) 
A Καλυπτόμενη επιφάνεια (km2) 
Β Μεγάλη διάσταση ορθογώνιας περιοχής σάρωσης (km) 
W Μικρή διάσταση ορθογώνιας περιοχής σάρωσης (km) 

SW Πλάτος λωρίδας σάρωσης 
AL Διάμετρος ίχνους δέσμης laser (m) 
Q Σχέση ίχνους laser με την απόσταση μεταξύ των σημείων (%) 
q Ποσοστό επικάλυψης μεταξύ παράλληλων λωρίδων σάρωσης 
n Πλήθος λωρίδων σάρωσης για την κάλυψη περιοχής 
Sτ Απόσταση που διανύει το αεροσκάφος μεταξύ εκπομπής-λήψης 

παλμού 
d Πυκνότητα σημείων στη μονάδα επιφάνειας (σημεία/m2) 
e Απόσταση μεταξύ των κεντρικών γραμμών των διαδοχικών 

λωρίδων σάρωσης 
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Στιγμιαίο οπτικό πεδίο 
(IFOV) (mrad) DldiffIFOV λ44.2=  (1.2) 

Πλάτος λωρίδας 
σάρωσης (Swath width) 
(m) 

)2tan(2 maxθHSW =  (1.3) 

Διάμετρος ίχνους 
δέσμης laser (laser foot-
print diameter) (m) 

 

)2/tan(2 γHDlAL +=  
(1.4) 

Απόσταση σημείων 
κατά μήκος του άξονα 
πτήσης (m) 

scalong fVdx /=  
(1.5) 

Απόσταση σημείων 
κατά πλάτος του άξονα 
πτήσης (m) 

NSWdxacross /=  
(1.6) 

Ελάχιστη πυκνότητα 
σημείων laser 
(σημεία/m2) acrossalongdxdx

d 1
min =  (1.7) 

Πλήθος σημείων ανά 
λωρίδα σάρωσης (N) 
(σημεία/γραμμή 
σάρωσης) 

 

scfFN /=  (1.8) 

Σχέση του ίχνους laser 
με την απόσταση 
μεταξύ των σημείων 
(%) 

acrossLacross dx/A100Q =  

Εάν Qacross > 100% oversampling διαφορετικά 
undersampling, εάν το ίχνος είναι τετραγωνικό τότε ισχύουν 

τα ίδια και για Qalong 

(1.9) 

Απόσταση που 
διανύεται από το 
αεροσκάφος μεταξύ 
εκπομπής και λήψης 
παλμού 

 

cVDS /2=τ  (1.10) 

Πυκνότητα σημείων 
στη μονάδα επιφάνειας 
(σημεία/m2) 

AFnTd s /=  
(1.11) 

Aπαιτούμενος αριθμός 
γραμμών πτήσης (n) 

)]100/1(/[)()1( qSWSWWni −−≥−  (1.12) 

Καλυπτόμενη επιφάνεια 
(km2) (A) ⎥⎦

⎤
⎢⎣
⎡ +−−=⎥⎦

⎤
⎢⎣
⎡ +−−= 1)

100
1)(1(1)

100
1)(1( qnSWBqnSWVTA s

 
(1.13) 

Παράγοντας 
επικάλυψης λωρίδων 
σάρωσης (ζ) 

 

SWe /1−=ζ  
(1.14) 

Πίνακας 1-2. Βασικές σχέσεις παραμέτρων σάρωσης LiDAR (Baltsavias, 1999a, Petrie & Toth, 2008a,    
Wehr, 2008) 
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1.4 Διαδικασία σάρωσης LiDAR 

Η αρχή της σάρωσης μιας περιοχής γίνεται με τον καθορισμό της έκτασης της προς 
αποτύπωση περιοχής, της απαιτούμενης πυκνότητας των σημείων laser στο έδαφος και 
της υψομετρικής ακρίβειάς τους. Τα βήματα που απαιτούνται για να ολοκληρωθεί η 
εναέρια σάρωση LiDAR και να παραχθεί το τελικό προϊόν που είναι το ψηφιακό 
μοντέλο εδάφους (DEM) είναι τα ακόλουθα: 
• Προγραμματισμός πτήσης, όπου καθορίζεται το σύστημα LiDAR (§ 1.4.1) που 

θα χρησιμοποιηθεί καθώς και οι παράμετροι σάρωσης (§ 1.3) ώστε να ελέγχονται 
η πυκνότητα και η κάλυψη των μετρήσεων της σάρωσης.  

• Τοποθέτηση του συστήματος LiDAR και του συστήματος πλοήγησης POS στην 
πλατφόρμα (§ 1.4.1), γεωδαιτική μέτρηση των διανυσμάτων lever arm (GPS/INS) 
και boresight (LiDAR/INS) (§ 2.6.1). 

• Ίδρυση και μέτρηση σημείων επίγειου ελέγχου (GCP), για την τοποθέτηση 
δεκτών GPS και σε περίπτωση ταυτόχρονης αεροφωτογράφησης ανάγκη ίδρυσης 
επιπλέον γνωστών σημείων εδάφους απαραίτητων για την φωτογραμμετρική 
επίλυση. 

• Βαθμονόμηση δεκτών και συστήματος LiDAR, ώστε να εξασφαλισθεί η 
ακρίβεια των συλλεγόμενων δεδομένων (3o κεφάλαιο). 

• Συλλογή δεδομένων πλοήγησης της εναέριας πλατφόρμας μέσω του συστήματος 
GPS/INS και δεδομένων απόστασης και γωνίας σάρωσης μέσω του σαρωτή laser. 

• Επεξεργασία των μετρήσεων για την απόκτηση των συντεταγμένων X,Y,Z στο 
χρησιμοποιούμενο γεωδαιτικό σύστημα (π.χ. WGS84) (γεωμετρικά υψόμετρα ως 
προς το ελλειψοειδές αναφοράς), για κάθε σημείο εδάφους από το οποίο 
ανακλάται η ακτίνα laser. Ο μετασχηματισμός σε συντεταγμένες τοπικού 
συστήματος αναφοράς (ορθομετρικά υψόμετρα ως προς το γεωειδές), απαιτεί 
ακριβή γνώση του γεωειδούς της περιοχής και πρέπει να ολοκληρώνεται πριν από 
κάθε γεωμετρική ανάλυση και επεξεργασία των δεδομένων (§ 1.4.2). 

• Επιβεβαίωση και έλεγχος ποιότητας (QA/QC), για τον καθορισμό και την 
ποσοτικοποίηση των χονδροειδών σφαλμάτων (outlier) που εμπεριέχονται στα 
δεδομένα και εάν είναι απαραίτητο εξάλειψη ή ελαχιστοποίησή τους (§ 3.3.3). 

• Δημιουργία προϊόντων δηλαδή DSM, DEM, υψομετρικές καμπύλες, 3D 
οπτικοποιήσεις. 

1.4.1 Προγραμματισμός αποστολής (Mission planning) 

Ο Wehr, 2008, θεωρεί πιο δόκιμο τον όρο προγραμματισμός αποστολής (mission plan-
ning) γιατί στην εργασία αυτή συμπεριλαμβάνονται εκτός του προγραμματισμού της 
πτήσης και η επιλογή του σταθμού αναφοράς GPS και της περιοχής βαθμονόμησης. Το 
mission planning είναι ένα ουσιαστικό βήμα για την απόκτηση ποιοτικών δεδομένων 
εναέριας σάρωσης η οποία περιλαμβάνει αρκετές εργασίες που εξαρτώνται από την 
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διαθεσιμότητα των δεκτών και τους στόχους ή τις απαιτήσεις της αποτύπωσης. Η 
διαδικασία περιορίζεται συνήθως από το συγκεκριμένο διαθέσιμο σύστημα LiDAR και 
ορίζονται κατά το δυνατόν οι παράμετροι ώστε να επιτευχθεί το επιθυμητό 
αποτέλεσμα. Ένας προσεκτικός προγραμματισμός για τοπογραφική αποτύπωση γενικά 
ικανοποιεί τις σαρώσεις αστικών περιοχών ενώ υπάρχουν κάποιες περιοχές που 
απαιτούν μεγαλύτερη προσοχή. Ο προγραμματισμός πτήσης σάρωσης LiDAR είναι 
πολύ πιο περίπλοκος από τον αντίστοιχο της πτήσης για αεροφωτογράφηση. Στο Li-
DAR υπάρχουν κενά μεταξύ των λωρίδων σάρωσης ακόμα και σε επίπεδο έδαφος. 
Κάποιοι λόγοι είναι η σχετικά στενή λωρίδα σάρωσης, ειδικά από χαμηλό ύψος πτήσης 
και το μικρό επικαλυπτόμενο τμήμα μεταξύ των λωρίδων για λόγους κόστους. Με 
πτήσεις κατά πλάτος και κατά μήκος της περιοχής, η γεωμετρία του μπλοκ γίνεται πιο 
σταθερή και λαμβάνεται πλεονασμός μετρήσεων που μπορεί να υποστεί επεξεργασία. 
Οι παράμετροι ορίζονται σύμφωνα με τις σχέσεις που αναφέρει ο πίνακας 1-2.  
Αρχικά ορίζεται η προς αποτύπωση περιοχή, η επιθυμητή πυκνότητα των σημείων 
laser στο έδαφος, η ακρίβεια υψομέτρων, η πλατφόρμα και τα κατάλληλα ή διαθέσιμα 
συστήματα LiDAR και POS. Οι σημαντικοί παράμετροι για τον προγραμματισμό 
πτήσης είναι το ύψος πτήσης, το πλάτος σάρωσης και ο παράγοντας επικάλυψης 
διαδοχικών λωρίδων (ζ). Το σύστημα LiDAR καθώς και οι μετρητικές φωτομηχανές, 
εγκαθίσταται στο αεροσκάφος συναρμολογώντας τα οπτικομηχανικά μέρη στα 
ανοίγματα που χρησιμοποιούνται. Αυτά τα ανοίγματα (τρύπες) και τα μηχανικά μέσα 
αλληλεπίδρασης (interface) είναι τυποποιημένα (standarized). 
Για την πλοήγηση, στην αρχή και στο τέλος της σάρωσης, με στατική μέθοδο 
διάρκειας 5min, λαμβάνονται δεδομένα GPS/INS. Αυτό επιτρέπει στο λογισμικό 
επεξεργασίας δεδομένων GPS να προσδιορίσει τις ακέραιες ασάφειες φάσης σε 
περίπτωση απώλειας σήματος κάθε χρονική στιγμή κατά την διάρκεια της πτήσης. 
Ορίζονται η θέση του σταθμού αναφοράς GPS (μέγιστη απόσταση 20km από την 
περιοχή σάρωσης) και οι περιοχές βαθμονόμησης. Πεδίο βαθμονόμησης πρέπει να 
σαρωθεί στην αρχή και στο τέλος της πτήσης ώστε να εντοπισθούν οι αποκλίσεις του 
συστήματος. Η βαθμονόμηση είναι απολύτως απαραίτητη όταν το σύστημα LiDAR 
εγκαθίσταται εκ νέου στην πλατφόρμα. Η περιοχή βαθμονόμησης είναι επιθυμητό να 
περιλαμβάνει χαρακτηριστικά τα οποία βοηθάνε στην ακρίβεια της βαθμονόμησης.  
Λόγω του rolling και του ότι είναι αδύνατον η γραμμή πτήσης να είναι συνεχώς ευθεία 
γραμμή επιβάλλεται 20% επικάλυψη ώστε η σάρωση να είναι πλήρης (Wehr, 2008). 
Προτείνεται 50% επικάλυψη στις περιπτώσεις που απαιτείται υψηλή πυκνότητα 
σημείων και δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί αυτή με μεταβολή των παραμέτρων Li-
DAR ή με την ταχύτητα της πλατφόρμας. Σημαντικό επίσης είναι να ληφθεί υπ’όψην 
το μήκος των γραμμών σάρωσης. Μεγάλο μήκος δηλώνει μεγάλη διάρκεια σάρωσης το 
οποίο θεωρείται καλό γιατί μειώνονται οι ελιγμοί κατά τους οποίους διακόπτεται η 
σάρωση. Όμως είναι σημαντικό να ληφθούν υπόψη οι απαραίτητοι ελιγμοί για την 
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ακρίβεια της πλοήγησης. Είναι προτιμότερο να γίνονται ελιγμοί κάθε 15-20min (§ 
2.3.1.2).  
Για την σάρωση, ο προγραμματισμός πτήσης λαμβάνει υπόψη του τις κατά πλάτος και 
κατά μήκος αποστάσεις (dxacross, dxalong) μεταξύ των σημείων με σκοπό να επιτύχει όσο 
το δυνατόν παρόμοιες αποστάσεις μεταξύ τους. Αυτό απαιτεί τον συντονισμό της 
ταχύτητας πτήσης και της συχνότητας σάρωσης κατά πλάτος της διεύθυνσης πτήσης. 
Το ύψος πτήσης περιορίζεται από τις προδιαγραφές της σάρωσης και από την 
επιθυμητή πυκνότητα των σημείων στην διεύθυνση σάρωσης (dxacross). Το ύψος 
πτήσης, η γωνία σάρωσης και ο ρυθμός σάρωσης ορίζονται ώστε να ικανοποιήσουν 
από κοινού κάποιες συνθήκες για να επιτύχουν σχεδόν ισοδύναμη δειγματοληψία. 
Αυτό είναι δύσκολο και πρακτικά χρησιμοποιείται ο μέσος όρος των δύο αυτών τιμών 
ως η απόσταση μέτρησης μεταξύ των σημείων. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι αυτή 
η παραδοχή απλοποιεί αρκετά τον υπολογισμό αυτό και εξαρτάται από το πρότυπο 
σάρωσης στο έδαφος (Toth, 2008). 
Στα μοντέρνα MMS τυπικά το σύστημα LiDAR συνυπάρχει με φωτομηχανές ώστε οι 
οπτικές εικόνες να δώσουν μια βασική οπτική κάλυψη της περιοχής. Με τον καιρό οι 
απαιτήσεις για την συνύπαρξη της φωτομηχανής έχουν σταδιακά αυξηθεί και τώρα ο 
ιδεατός σχηματισμός δεκτών περιλαμβάνει μια φωτομηχανή μεγάλου format και 
υψηλών προδιαγραφών (high performance large format). 
Όσον αφορά στην αποθήκευση των μετρήσεων κατά την διάρκεια της αποτύπωσης τα 
συστήματα LiDAR και POS αποθηκεύουν τα δεδομένα τους σε ψηφιακά μέσα 
αποθήκευσης στο αεροσκάφος, ενώ ο σταθμός αναφοράς GPS τα αποθηκεύει τοπικά 
σε δικά του ψηφιακά μέσα αποθήκευσης. 
Ο πίνακας 1-3 των Tempfli & Huurneman, 2004 αναφέρει τις επιλογές παραμέτρων για 
τον προγραμματισμό πτήσης σε αστικές και δασικές ή καλλιεργημένες περιοχές, ώστε 
να αποφευχθούν κενά σάρωσης στις αστικές περιοχές και αντίστοιχα να υπάρχει 
ικανοποιητικό πλήθος σημείων εδάφους στις δασικές ή καλλιεργημένες περιοχές. 
 
 

Παράμετρος Αστικές περιοχές Δασικές, καλλιεργημένες περιοχές 

Γωνία σάρωσης 
Μικρή γωνία για να 
μειωθούν τα κενά 

σάρωσης 

Μικρή γωνία για να διεισδύει η δέσμη 
ανάμεσα από τα φυλλώματα 

Ρυθμός σάρωσης 
Υψηλός ρυθμός για 

καλύτερη κατανομή των 
σημείων 

Υψηλός ρυθμός ή χαμηλό ύψος 
πτήσης για να αυξηθεί η πιθανότητα     

λήψης σημείων εδάφους 

Συχνότητα        
παλμού 

Υψηλή συχνότητα για 
να εντοπισθούν ακμές 

κτηρίων 

Υψηλή συχνότητα για περισσότερες 
επιστροφές και δυνατότητα            

φιλτραρίσματος 

Ύψος πτήσης 
Υψηλό ύψος πτήσης για 
να μειωθούν τα κενά 

σάρωσης 

Χαμηλό ύψος πτήσης για να αυξηθεί 
η πιθανότητα λήψης σημείων εδάφους 
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Ταχύτητα 
αεροσκάφους 

Μικρή ταχύτητα 
αεροσκάφους για 

καλύτερη κατανομή των 
σημείων 

Μικρή ταχύτητα αεροσκάφους για να 
αυξηθεί η πιθανότητα λήψης σημείων 

εδάφους 

Επικάλυψη 
λωρίδων 
σάρωσης 

Μεγάλη επικάλυψη για 
να μειωθούν τα κενά 

σάρωσης 

Μεγάλη επικάλυψη ώστε να 
σαρωθούν περισσότερα σημεία και να 
μπορούν να φιλτραρισθούν. Αρκετό 
πλήθος εντούτοις θα παραμείνει στο 
επικαλυπτόμενο τμήμα ώστε να 

εντοπισθούν συστηματικά σφάλματα 

Πίνακας 1-3. Βέλτιστες επιλογές παραμέτρων LiDAR (Tempfli & Huurneman, 2004) 

1.4.2 Επεξεργασία – Αποθήκευση δεδομένων 

Αρχικά τα δεδομένα LiDAR και τα δεδομένα πλοήγησης (POS) αποθηκεύονται σε 
ξεχωριστά ψηφιακά μέσα, συνήθως σε συμπιεσμένη μορφή binary. Αυτό σημαίνει ότι 
τα δεδομένα πρέπει να αποσυμπιεσθούν, να μετατραπούν σε format ASCii και να 
υποστούν επεξεργασία ξεχωριστά.  
Τα δεδομένα πλοήγησης (POS) αποτελούνται από τον συνδυασμό δεδομένων GPS και 
INS (2ο κεφάλαιο). Υπολογίζεται η θέση με ακρίβεια διαφορικού GPS (DGPS) 
χρησιμοποιώντας τα δεδομένα των σταθμών βάσης GPS, ενώ η ενσωμάτωση DGPS 
και INS (§ 2.3.1.3) προσφέρει τα αρχικά δεδομένα στην μορφή: 

GPS χρόνος / x,y,z (WGS84) /roll, pitch,yaw 
Λόγω της πολύ μεγαλύτερης συχνότητας μέτρησης του LiDAR σε σχέση με το 
σύστημα GPS/INS, απαιτείται παρεμβολή για τις θέσεις και τον προσανατολισμό που 
έχουν προκύψει από το σύστημα GPS/INS. Τα δεδομένα LiDAR και POS 
συγχρονίζονται (§ 2.6.2.2) και προκύπτει αρχείο της μορφής:  
GPS χρόνος / x,y,z (WGS84) / roll, pitch,yaw / κεκλιμένη απόσταση / ένταση / γωνία 

σάρωσης 
Αυτή η μορφή αποτελεί το στοιχείο εισόδου για τον υπολογισμό γεωαναφερόμενων 
δεδομένων. Αν το σύστημα είναι σωστά βαθμονομημένο και είναι γνωστές οι γωνίες 
boresight misalignment (bω, bφ, bκ) μεταξύ των συστημάτων LiDAR και INS, οι οποίες 
προκύπτουν από μετρήσεις σε πεδία ελέγχου ή άλλες μεθόδους που αναφέρονται στην 
παράγραφο 3.3.2, τότε οι συντεταγμένες των σημείων εδάφους LiDAR υπολογίζονται 
από την εξίσωση γεωαναφοράς (σχέση (2.4)) (Wehr, 2008). Με επαναληπτική 
διαδικασία και με διαδοχική βελτίωση τα δεδομένα καταλήγουν στην μορφή: 

GPS χρόνο / xLASER,WGS84, yLASER,WGS84, zLASER,WGS84 / ένταση 
Όπως είναι γνωστό το LiDAR παράγει σημαντικό πλήθος χαρακτηριστικών, εντούτοις 
σε πολλές περιπτώσεις χρήσιμες πληροφορίες όπως η ένταση του επιστρεφόμενου 
παλμού laser, ο χρόνος επιστροφής του GPS, το πλήθος των επιστροφών για ένα 
συγκεκριμένο παλμό, ιδιότητες του εδάφους για κάθε σημείο όπως το είδος του 
εδάφους, καλλιέργειας κ.ά., αφαιρούνται από τον κατασκευαστή και δεν είναι 
διαθέσιμες στον χρήστη (Graham, 2008). 
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Τα τελευταία χρόνια οι προσπάθειες των κατασκευαστών συστημάτων LiDAR 
προσανατολίζονται σε βελτιώσεις, συμπεριλαμβάνοντας την βελτίωση των λογισμικών 
στα σημεία εκείνα τα οποία αφορούν κυρίως στην αυτοματοποίηση της επεξεργασίας, 
ταξινόμησης και μείωσης του όγκου των δεδομένων και τέλος στην ενσωμάτωση 
διαδικασιών ποιοτικού ελέγχου. Οι εταιρείες σάρωσης και επεξεργασίας των 
δεδομένων LiDAR δεν γνωστοποιούν, για ευνόητους λόγους ανταγωνισμού, 
λεπτομέρειες των μαθηματικών μοντέλων και των αλγορίθμων που έχουν αναπτύξει 
και εφαρμόζουν κατά την φάση της επεξεργασίας των πρωτογενών δεδομένων, τα 
οποία θα ήταν χρήσιμα για την παραγωγή υψομετρικής πληροφορίας με τη μεγαλύτερη 
δυνατή ακρίβεια. 

 
Πρότυπο δεδομένων LiDAR (LAS format) 
Λόγω της συνεχούς αύξησης χρηστών και ερευνητικών ομάδων που ασχολούνται με τα 
δεδομένα LiDAR, προέκυψε η ανάγκη προδιαγραφών, ώστε να μην υπάρχουν 
προβλήματα ασυμβατότητας κατά την ανταλλαγή τους. 
Από την ASPRS σχεδιάσθηκε ένα τυπικό πρότυπο αρχείων, το LiDAR Exchange 
Format (LAS), σε συνεργασία με τους πιο γνωστούς κατασκευαστές LiDAR.  
O Samberg, 2007b, στην εργασία του περιγράφει τους κύριους λόγους για την 
δημιουργία του προτύπου ASPRS LAS: 
• Ύπαρξη διαφορετικών προδιαγραφών μεταξύ των κατασκευαστών των 

συστημάτων LiDAR. 
• Μεγάλη ποικιλία προτύπων των αρχείων δεδομένων LiDAR που καθιστούν 

δύσκολη την ανταλλαγή αρχείων. 
• Το πρωτότυπο αρχείο πολλές φορές αποτελείται από μεγάλο πλήθος σημείων που 

οδηγεί σε αρχεία τεράστιου μεγέθους της τάξεως των δεκάδων εκατομμυρίων 
σημείων. 

• Ύπαρξη πολλών διαφορετικών όρων LAS στην βιβλιογραφία. 
 
Η έκδοση LAS 1.0 (LAS Specification release 1.0) σχεδιάστηκε αρχικά το 2003 και 
έγινε αποδεκτή από την επιστημονική κοινότητα και τις εταιρείες κατασκευής. Το 2007 
παρουσιάσθηκε η βελτιωμένη έκδοση 1.1 (LAS Specification release 1.1), ενώ το 
2008, εμφανίσθηκε η έκδοση LAS 1.2 (LAS Specification release 1.2) βελτιώνοντας 
διαδοχικά κυρίως την ακρίβεια επεξεργασίας των δεδομένων. Οι Graham, 2006 και 
Samberg, 2007b αναφέρουν τις διαφορές μεταξύ των εκδόσεων και την ανάγκη που 
οδήγησε σε αυτές.  
Η δομή του αρχείου LAS 1.2, δυαδικής μορφής (binary), αποτελείται από τρία τμήματα 
που αναλύονται ως εξής: 
• Public Header Block – Γενικές πληροφορίες όπως, η πηγή παραγωγής 

δεδομένων (κατασκευαστής), η έκδοση του λογισμικού που χρησιμοποιήθηκε για 
την επεξεργασία, το πλήθος των σημείων και στατιστικά στοιχεία των δεδομένων. 
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• Variable Length Records – Μεταβλητές όπως, η γεωγραφική προβολή και τα 
μεταδεδομένα (metadata). 

• Point Data Block – Τιμές συντεταγμένων X,Y,Z των σημείων laser, τιμές 
έντασης, πλήθος επιστρεφόμενων παλμών, αποτελέσματα ταξινόμησης. 

Στον Samberg, 2007b, αναφέρονται αναλυτικά όλα τα πρότυπα αρχείων που εξάγoνται 
από τα πιο δημοφιλή συστήματα LiDAR και τα πρότυπα αρχείων που μπορούν να 
εισαχθούν ή να εξαχθούν από αυτά. Αναφέρονται ακόμα τα πιο δημοφιλή εργαλεία 
επεξεργασίας δεδομένων LiDAR. 
Με την υιοθέτηση του προτύπου ASPRS LAS επιτυγχάνεται: 
• Μείωση του χώρου αποθήκευσης. 
• Εύκολη μεταφορά δεδομένων LiDAR μεταξύ διαφορετικών χρηστών και εύκολη 

διαχείρισή τους. 
• To δυαδικό πρότυπο αρχείων διασφαλίζει την χωρίς απώλειες μεταφορά 

πληροφοριών για όλα τα επίπεδα πληροφορίας των πρωτογενών δεδομένων με 
αποτέλεσμα την ταχύτατη επεξεργασία και διαχείριση δεδομένων LiDAR. 

1.4.3 Ψηφιακό μοντέλο εδάφους από LiDAR 

Μετά την επεξεργασία των δεδομένων προκύπτουν τα τελικά προϊόντα που είναι τα 
ψηφιακά μοντέλα εδάφους (DEM) ή επιφανείας (DSM) και τα χαρακτηριστικά του 
εδάφους όπως κτήρια, δέντρα κ.ά. Τα περισσότερα διαθέσιμα πακέτα λογισμικού 
τηλεπισκόπησης ή εναέριας σάρωσης στην αγορά αφορούν σε κανονικοποιημένα 
δεδομένα και δεν μπορούν να διαχειρισθούν νέφος σημείων (point cloud) το οποίο 
συλλέγεται από το LiDAR. Έτσι σε αυτή την περίπτωση ακολουθεί η μετατροπή των 
δεδομένων σε κάνναβο (rasterization) όπου το πρότυπο σάρωσης δεν είναι πλέον 
εμφανές. Όλα τα δεδομένα LiDAR τοποθετούνται σε κελιά μορφής καννάβου το 
μέγεθος των οποίων ορίζεται από την ανάλυση που απαιτείται στην εκάστοτε εργασία.  
Η καταγραφική μονάδα του σαρωτή αποθηκεύει την οριζοντιογραφική θέση του 
σημείου (X,Y), την υψομετρική πληροφορία Z αλλά και την τιμή της έντασης i (inte-
sity) της επιστρεφόμενης ακτινοβολίας (Χ,Υ,Ζ,i). Η ένταση του σήματος 
χρησιμοποιείται ευρέως στα μοντέρνα συστήματα και είναι μια πηγή για ουσιαστικές 
πληροφορίες και ένα πολύ καλό εργαλείο οπτικοποίησης, παράγοντας μια 
παγχρωματική εικόνα η οποία μπορεί να παρομοιασθεί με τις οπτικές εικόνες. Πρέπει 
να σημειωθεί όμως ότι η ένταση του LiDAR είναι ένα σχετικό σήμα και ως εκτούτου 
απαιτεί προσοχή όταν χρησιμοποιείται σε υπολογισμούς. Για παράδειγμα, παρόμοιες 
τιμές έντασης μπορούν να ληφθούν από διαφορετικά ύψη πτήσης και διαφορετικά 
αντικείμενα. Η εικόνα 1-15 απεικονίζει την εικόνα υψομέτρων LiDAR, ενώ αντίστοιχα 
η εικόνα 1-16 την εικόνα έντασης LiDAR. 
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Στα νεότερα συστήματα LiDAR λαμβάνεται πλέον όχι μόνο η απόσταση από 
πολλαπλές ανακλάσεις ενός παλμού αλλά και η συνολική κυματομορφή (full 
waveform) κάθε επιστρεφόμενου παλμού καθώς και ο απαιτούμενος χρόνος. Αυτό 
προσφέρει την δυνατότητα της ανάλυσης της κυματομορφής μετά την πτήση, 
χρησιμοποιώντας μεθόδους επεξεργασίας ψηφιακού σήματος, ώστε να εξαχθούν 
διάφορα χαρακτηριστικά της επιφάνειας του εδάφους ή αντικειμένου και να 
διαχωρισθεί ο θόρυβος που εμπεριέχεται στον παλμό μέσω κατωφλίωσης. Αποτέλεσμα 
αυτού είναι να μπορούν να αναγνωρισθούν οι επιστρεφόμενοι παλμοί από κοντινά 
μεταξύ τους αντικείμενα (Brenner, 2006, Hyyppä et.al., 2007).  
Χρονοβόρα διαδικασία για την παραγωγή DEM είναι ο έλεγχος ποιότητας του 
προϊόντος όπου επιλέγονται ήδη αποτυπωμένες περιοχές με ανεξάρτητα μέσα. Η 
ακρίβεια του τελικού προϊόντος εξαρτάται από την ποιότητα των δεδομένων και το 
χρησιμοποιούμενο λογισμικό.  

1.5 Σφάλματα συστήματος LiDAR 

Το σύστημα LiDAR αποτελείται από πολλαπλούς δέκτες και συμπεριλαμβάνει το 
κινούμενο στοιχείο του κατόπτρου σάρωσης με τα συνήθη προβλήματα τα οποία 
προέρχονται από τον ψηφιοποιητή (ψηφιακό αναγνώστη, encoder), τη θέση του 
κατόπτρου αλλά και την μηχανική υστέρηση που εμφανίζεται κατά την κίνηση, τα 
οποία μειώνουν την ακρίβεια των δεδομένων LiDAR. Εκτός αυτού πολλά από τα 
σφάλματα προκαλούνται από την ξεχωριστή βαθμονόμηση των δεκτών, την έλλειψη 
συγχρονισμού και την απόκλιση μεταξύ των προσανατολισμών των αξόνων των 
διαφόρων δεκτών (boresight misalignment). Επίσης από τα πιο σημαντικά θεωρούνται 
τα σφάλματα πλοήγησης και της συνολικής βαθμονόμησης του συνολικού 
συστήματος. Αυτά είναι δυνατόν να εντοπισθούν ως παρατηρήσιμες οριζόντιες και 
κατακόρυφες διαφορές μεταξύ επικαλυπτόμενων λωρίδων και σε σύγκρισή τους με 
επιφάνειες ελέγχου. Οι διαφορές αυτές γίνονται σημαντικές στην περίπτωση μεγάλου 
ύψους πτήσης.  

 
Εικόνα 1-15. Υψομετρική πληροφορία από 

LiDAR  (LiDAR height) (Paska, 2009) 
Εικόνα 1-16. Εικόνα έντασης LiDAR (inten-

sity data) (Paska, 2009) 
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Η δυσκολία στην πράξη πηγάζει από την χρονική εξάρτηση κάποιων από τις 
παραμέτρους. Πρέπει να σημειωθεί ότι στην πράξη δεν υπάρχει ξεκάθαρος 
διαχωρισμός μεταξύ συστηματικών και τυχαίων σφαλμάτων για μεγάλες χρονικές 
περιόδους, καθώς αρκετά στοιχεία έχουν μη σταθερή συμπεριφορά. Για παράδειγμα το 
τμήμα πλοήγησης το οποίο παρουσιάζει τους μεγαλύτερους όρους του σφάλματος, 
συμπεριλαμβάνει στοιχεία που αλλάζουν αργά με τον χρόνο και να μπορούσαν να 
θεωρηθούν ως αποκλίσεις. Αντίστοιχα θα μπορούσαν να μοντελοποιηθούν ως 
συστηματικά σφάλματα για μικρότερες χρονικές περιόδους, όπως στον χρόνο της 
πτήσης μιας λωρίδας.  
Ο Habib, 2008 επισημαίνει σχετικά με τον θόρυβο στο σύστημα LiDAR ότι παρόλο 
που ως τυχαίο σφάλμα αναμένεται να επιδρά τυχαία στο σημειοσύνολο εντούτοις σε 
κάποιες περιπτώσεις επιδρά σχετικά σε αυτό. Για παράδειγμα ο θόρυβος στον 
προσανατολισμό από GPS/INS επιδρά σημαντικά στην περιοχή του ναδίρ και λιγότερο 
στις περιοχές εκτός ναδίρ. Αναφέρει την επίδραση του θορύβου του συστήματος 
LiDAR στο σημειοσύνολο: 
• Ο θόρυβος του GPS οδηγεί σε ομοιόμορφο επίπεδο θορύβου στο σύνολο του 

σημειοσυνόλου LiDAR ενώ η επίδρασή του είναι ανεξάρτητη από το ύψος 
πτήσης και την γωνία σάρωσης. 

• Ο γωνιακός θόρυβος (στον προσανατολισμό LiDAR ή στην γωνία του 
κατόπτρου) είναι αυτός που επηρεάζει περισσότερο τις οριζοντιογραφικές 
συντεταγμένες από ό,τι τις κατακόρυφες. Η επίδραση αυτή εξαρτάται από το ύψος 
πτήσης και την γωνία σάρωσης.  

• Ο θόρυβος στην μέτρηση της απόστασης επιδρά κυρίως στην κατακόρυφη 
συνιστώσα ενώ η επίδρασή του είναι ανεξάρτητη από το ύψος πτήσης αλλά 
εξαρτάται από την γωνία σάρωσης. 

Επίσης ο Habib, 2008 αναφέρει ότι τα συστηματικά σφάλματα του συστήματος 
LiDAR, του GPS/INS, των μετρήσεων της γωνίας σάρωσης και της απόστασης καθώς 
και οι παράμετροι βαθμονόμησης όπως οι παράμετροι boresight misalignment, 
οδηγούν σε συστηματικά σφάλματα του σημειοσυνόλου.  
Ο Schenk, 1999a καταλήγει ότι τα σφάλματα της τελικής επιφάνειας είναι συνάρτηση 
της τοπογραφίας, της διεύθυνσης πτήσης και των συστηματικών σφαλμάτων του κάθε 
δέκτη. Εάν η πραγματική επιφάνεια είναι γνωστή μπορεί να ερευνηθεί αυτή η 
συναρτησιακή σχέση και να καθορισθούν τα σφάλματα. Συγκεκριμένα αναφέρει ότι τα 
σφάλματα αποτελούνται: α) από ένα μεταβλητό μέρος το οποίο εξαρτάται από 
παραμέτρους όπως το ύψος πτήσης, τη γωνία σάρωσης, τη μορφολογία του εδάφους, 
την εδαφοκάλυψη (σχήμα και σύνθεση) και β) από ένα σταθερό μέρος (5-10cm στις 
καλύτερες περιπτώσεις) το οποίο είναι ασυσχέτιστο με τις προηγούμενες παραμέτρους 
αλλά εξαρτάται από την ακρίβεια του GPS, την ακρίβεια εντοπισμού του παλμού, κ.ά. 
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Σημαντικές αναφορές για τα σφάλματα και τα μοντέλα των παραμέτρων είναι οι 
εργασίες των Baltsavias, 1999a, Schenk, 2001 και Filin, 2003 καθώς και μια πρόσφατη 
αναφορά μέσω ανάλυσης και προσομοίωσης στην Csanyi, 2008 όπου ερμηνεύει την 
επίδραση των συστηματικών και τυχαίων σφαλμάτων των παραμέτρων που 
εμπεριέχονται στις μετρήσεις του συστήματος LiDAR. Ο πίνακας 1-4 απεικονίζει 
σχηματικά τις επιδράσεις κάποιων σημαντικών σφαλμάτων.  
To σφάλμα στην μέτρηση της απόστασης (ΔD) έχει κυρίως επίδραση στις 
κατακόρυφες συντεταγμένες του σημείου η οποία μειώνεται ελαφρώς για μεγαλύτερες 
γωνίες σάρωσης. Επηρεάζει επίσης και τις συντεταγμένες κατά την διεύθυνση 
σάρωσης όσο μεγαλώνει η γωνία σάρωσης. Είναι το πιο πολύπλοκο μεταξύ των πηγών 
σφαλμάτων, είναι ανεξάρτητο από το ύψος πτήσης και έχει ως αποτέλεσμα την 
παραμόρφωση της επιφάνειας. Εντούτοις, σε ένα καλά βαθμονομημένο σύστημα, η 
επίδραση του σφάλματος αυτού, στην ακρίβεια προσδιορισμού των 3D 
συντεταγμένων, είναι συνήθως η μικρότερη μεταξύ των άλλων πηγών σφαλμάτων. Η 
ακρίβεια της μέτρησης απόστασης σε σύγχρονα συστήματα LiDAR είναι της τάξης 
των μερικών εκατοστών (Baltsavias, 1999a, Csanyi, 2008).  

Είδος 
σφάλματος 

Σχηματική περιγραφή 

Μ
έτ
ρη
ση

 α
πό
στ
ασ
ης
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Πίνακας 1-4. Σφάλματα LiDAR (Csanyi, 2008) 

Όπου: 
θ, Δθ Γωνία σάρωσης, Σφάλμα γωνίας σάρωσης 
H Ύψος πτήσης 
ΔD Σφάλμα μέτρησης απόστασης 

 
Το σφάλμα της γωνίας σάρωσης (Δθ) είναι η απόκλιση της μετρημένης γωνίας 
σάρωσης από την πραγματική της τιμή, η οποία μεταβάλλεται ημιτονοειδώς με την 
απόσταση και εξαρτάται από τον σχεδιασμό του ψηφιοποιητή (ψηφιακό αναγνώστη, 
encoder), από το πλήθος δηλαδή των κεφαλών του κωδικοποιητή που 
χρησιμοποιούνται για να διαβάσουν τον οπτικό δίσκο. Ένας κωδικοποιητής μονής 
κεφαλής μεταβάλλεται σε κάθε μια κυκλική περιστροφή του άξονα της ατράκτου και 
επειδή ο άξονας δεν ολοκληρώνει μια πλήρη περιστροφή (τυπικά μόνο ±20ο), αυτή η 
ημιτονοειδής διακύμανση εμφανίζεται ως κλίση που προκαλεί κάμψη προς τα πάνω ή 
προς κάτω στα άκρα της λωρίδας σάρωσης, το γνωστό ως σφάλμα “χαμόγελο” (smiley 
error). Αυτή η απόκλιση οφείλεται στην εκκεντρότητα του ψηφιοποιητή σε σχέση με 
τους άξονες περιστροφής του μηχανισμού σάρωσης. Το σφάλμα smiley μπορεί τυπικά 
να μοντελοποιηθεί με ακρίβεια κατά την βαθμονόμηση του συστήματος LiDAR και να 
αντισταθμιστεί. Το σφάλμα στην γωνία σάρωσης επηρεάζει τις κατακόρυφες 
συντεταγμένες και τις συντεταγμένες κατά τη διεύθυνση σάρωσης.  
Η επίδραση της ατμόσφαιρας στην ακτίνα του φωτός προκαλεί εκτροπή (Δα) (deflec-
tion) της διαδρομής του παλμού laser, καθώς ταξιδεύει προς τον στόχο και επιστρέφει, 
με αποτέλεσμα να επηρεάζει την τελική μέτρηση της απόστασης. Κατά μήκος της 
διαδρομής της δέσμης προκαλείται καμπύλωση λόγω της διάθλασης (refraction) της 
ατμόσφαιρας. Η διάθλαση είναι συνάρτηση του μήκους κύματος, του ύψους πτήσης, 
της γωνίας σάρωσης και των συνθηκών της ατμόσφαιρας (Kraus, 2000), έχει την 
μέγιστη τιμή της στα άκρα της σάρωσης και μηδενική στο ναδίρ. Γενικά το σφάλμα 
στη μέτρηση της απόστασης εξαιτίας της ατμόσφαιρας αυξάνεται με το υψόμετρο 
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καθώς και με την ύπαρξη καπνού ή σκόνης. Οι συγκεκριμένες επιδράσεις συνήθως 
μειώνονται με την ενσωμάτωση κατάλληλου ατμοσφαιρικού μοντέλου κατά την 
επεξεργασία των δεδομένων LiDAR (Morin, 2002). Να σημειωθεί όμως ότι οι 
ατμοσφαιρικές συνθήκες είναι λιγότερο κρίσιμες στην ανάλυση των μετρήσεων, καθώς 
η απόσταση LiDAR-αντικειμένου δεν είναι πολύ μεγάλη (μικρό ύψος πτήσης). 
Ο πίνακας 1-5 και ο πίνακας 1-6 αναφέρουν των επίδραση των σφαλμάτων στις 
συντεταγμένες σημείου στο τοπικό και στο σύστημα εδάφους αντίστοιχα βάσει των 
εξισώσεων που αναφέρει ο Baltsavias, 1999a. 

Σφάλμα συντεταγμένων στο τοπικό σύστημα αναφοράς 
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Πίνακας 1-5. Επίδραση σφαλμάτων στις συντεταγμένες σημείου στο τοπικό σύστημα του laser 

 

Σφάλμα συντεταγμένων στο σύστημα αναφοράς του εδάφους Είδος 
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Πίνακας 1-6. Επίδραση σφαλμάτων στις συντεταγμένες σημείου στο σύστημα του εδάφους 

1.6 Επιδράσεις των σφαλμάτων του LiDAR στο ψηφιακό μοντέλο εδάφους 

Τα περισσότερα σφάλματα στο DEM που παράγεται από το LiDAR μπορούν να 
αποδοθούν σε δύο παράγοντες: 
• Την απόκτηση δεδομένων από δέκτες GPS/INS/LiDAR (2ο κεφάλαιο) καθώς και 

την βαθμονόμηση του συστήματος (3ο κεφάλαιο) 
• Τις λανθασμένες ανακλάσεις των παλμών laser σε αντικείμενα (Vosselman & 

Maas, 2001). 
Η ιδιότητα της κίνησης που αποτελεί το κυρίαρχο χαρακτηριστικό των MMS, αποτελεί 
ταυτόχρονα και το βασικό μειονέκτημά του. Ιδιαίτερα εμφανές γίνεται αυτό κατά το 
στάδιο της επεξεργασίας των μετρήσεων, που προέρχονται από τους δέκτες του 
συστήματος και οι οποίες χαρακτηρίζονται από δυναμική μεταβολή. Τέτοιου είδους 
μετρήσεις είναι οι αποστάσεις και τα στοιχεία πλοήγησης του συνδυασμού GPS/INS, 
που λόγω της συνεχούς χρονικής μεταβολής τους δεν είναι δυνατή η συλλογή 
πλεονάζοντος αριθμού παρατηρήσεων. Το αποτέλεσμα είναι να μη μπορεί να γίνει 
αντιληπτή η ύπαρξη ενός πιθανού σφάλματος παρά μόνο αν υπάρξει ανάλυση των 
δεδομένων μετά την σάρωση. Έτσι θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό να ληφθεί υπόψη η 
ανάλυση των συστηματικών σφαλμάτων που παρουσιάζονται στις μετρήσεις laser και 
η επίδρασή τους στην ανακατασκευαζόμενη επιφάνεια (στο έδαφος ή στο αντικείμενο 
που μετρείται). 
Υπάρχουν δύο είδη συστηματικών σφαλμάτων, το σφάλμα θέσης και το γωνιακό 
σφάλμα. Στην ανάλυση που προτείνει ο Schenk, 2001 και Schenk, 1999a αναφέρει ως 
πιθανή πηγή συστηματικού σφάλματος τον συγχρονισμό του χρονομέτρου GPS (§ 
2.6.2.2) σε σχέση με τους παλμούς laser. Είναι πολύ σημαντικό σφάλμα γιατί προκαλεί 
σφάλματα θέσης στο έδαφος, λόγω των υψηλών ταχυτήτων του αεροσκάφους.  
Η ανάλυση αναφέρεται στην απλούστερη μορφή συστήματος μέτρησης απόστασης la-
ser, στον laser profiler (μέτρηση κεκλιμένης απόστασης και κατακόρυφων γωνιών ως 
προς κάθε σημείο). Στην περίπτωση σαρωτή laser (π.χ. σύστημα κλονιζόμενου 
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κατόπτρου) θα ισχύουν παρόμοιες επιδράσεις με ελαφρώς διαφορετικές σχέσεις από 
αυτές που αναφέρονται παρακάτω. 
Ένα σφάλμα χρονικού συγχρονισμού προκαλεί μεταβλητό σφάλμα στις 
υπολογιζόμενες συντεταγμένες εδάφους εξαρτώμενο από το πόσο ταραγμένη 
(turbulent) είναι η πτήση. Για μια σχετικά ήρεμη πτήση ένα σφάλμα χρονικού 
συγχρονισμού θα μεταφραστεί σε μικρό σφάλμα θέσης κατά την διεύθυνση πτήσης, 
εξαρτώμενο από την ταχύτητα πτήσης. Αντίθετα για ταραγμένη πτήση θα 
δημιουργηθούν γωνιακά σφάλματα τα οποία θα μεταφραστούν σε πιο μεγάλα 
σφάλματα στις συντεταγμένες εδάφους. 
Η επίδραση του σφάλματος συγχρονισμού Δt στις μετρήσεις laser σε οριζόντια 
επιφάνεια, προκαλεί μια μετατόπιση S (σχέση (1.15)). Συνήθως όμως οι πτήσεις δεν 
είναι μιας κατεύθυνσης αλλά μαιανδρικής μορφής (εικόνα 1-18) με πολλαπλές λωρίδες 
σάρωσης. Σε αυτή την περίπτωση οι μετατοπίσεις είναι ίσες αλλά σε αντίθετες 
κατευθύνσεις και με αντίθετο πρόσημο.  
 

VtΔ=S  (1.15) 
 
Αυτή η διαφορά του προσήμου μεταξύ των λωρίδων σάρωσης προκαλεί στο τελικό 
αποτέλεσμα όχι μόνο μετατόπιση αλλά και γωνιακή απόκλιση ακόμα και αν η 
επιφάνεια σάρωσης είναι επίπεδη (εικόνα 1-17). Το σφάλμα θέσης q αναφέρεται στην 
σχέση (1.16) με τις συνιστώσες του qx, qy και με α το αζιμούθιο της διεύθυνσης 
πτήσης. 

 

 
 

 

Εικόνα 1-17. Σφάλμα μετατόπισης σε 
οριζόντια επιφάνεια σάρωσης 

Εικόνα 1-18. Τυπικό πρότυπο πτήσης 
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Όπου: 
S, q Διάνυσμα μετατόπισης θέσης 
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Δt Σφάλμα συγχρονισμού 
V Ταχύτητα του αεροσκάφους 
α Αζιμούθιο γραμμής πτήσης 

Αντίθετα η επίδραση που προκαλείται πάνω από κεκλιμένο έδαφος είναι πιο περίπλοκη 
και το αποτέλεσμα είναι μετάθεση θέσης S’ και σφάλμα υψομέτρου ΔZ (σχέση (1.17)). 
Σε αυτή την περίπτωση, η μετατόπιση θέσης είναι κατά μήκος της μέγιστης κλίσης. 

 
Εικόνα 1-19. Σφάλμα μετατόπισης σε κεκλιμένη επιφάνεια σάρωσης 

 
εtan'S=ΔΖ  (1.17) 

 
Αν α είναι το αζιμούθιο της γραμμής πτήσης και β το αζιμούθιο της κλίσης του 
εδάφους (slope gradient) τότε η μετάθεση S’ και το σφάλμα υψομέτρου ΔZ δίνονται 
από τις σχέσεις (1.18) και (1.19). Η μέγιστη τιμή του ΔΖ λαμβάνεται όταν η διεύθυνση 
πτήσης ακολουθεί την μέγιστη κλίση του εδάφους. Αντίστοιχα το ΔZ είναι μηδενικό, 
όταν η πτήση είναι κάθετη στην κλίση.  
 

)cos(' αβ −= qS  (1.18) 
 

)tan()cos( γαβ −=ΔΖ q  (1.19) 
 

Όπου: 
S, S’, q Διάνυσμα μετατόπισης θέσης 
α, β Αζιμούθιο γραμμής πτήσης, αζιμούθιο κλίσης εδάφους 
ΔZ Σφάλμα υψομέτρου 
ε Κλίση εδάφους 

 
Ως πιθανή πηγή γωνιακού σφάλματος μελετάται η μη σωστή τοποθέτηση των οργάνων 
στην πλατφόρμα (mounting), προκαλεί την μετατόπιση θέσης a και εξαρτάται από την 
απόσταση D και την γωνία δ. Θεωρώντας ότι η γωνία δ παραμένει σταθερή, το μέγεθος 
αυξάνεται όσο οι αποστάσεις από το σύστημα laser μεγαλώνουν. Αν προβληθεί η 
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γραμμή πτήσης στο έδαφος, λόγω της μετατόπισης θέσης a, δεν είναι ευθεία γραμμή 
όπως φαίνεται στην εικόνα 1-20.  

 

 

Εικόνα 1-20. Γωνιακά σφάλματα σε οριζόντια 

επιφάνεια σάρωσης 
Εικόνα 1-21. Γωνιακά σφάλματα σε 

κεκλιμένη επιφάνεια σάρωσης 

 
Όπου: 

a Διάνυσμα μετατόπισης θέσης 
δ Γωνιακό σφάλμα 
D Απόσταση 

 
Αντίστοιχα στις μετρήσεις laser σε κεκλιμένη επιφάνεια, με σταθερό ύψος πτήσης, 
στην μέγιστη κλίση η απόσταση από το έδαφος μειώνεται. Επειδή η γωνιακή 
μετατόπιση εξαρτάται γραμμικά από την απόσταση, το γωνιακό σφάλμα μειώνεται 
(εικόνα 1-21). Το σφάλμα υψομέτρου μειώνεται επίσης και προκαλεί απόκλιση κλίσης 
(Δε) (σχέση (1.20)).  
 

'tantan εεε −=Δ  
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δε  (1.20) 

Όπου: 
δ,δ’ Γωνιακό σφάλμα 
ε,ε’ Κλίση εδάφους 
Δε Σφάλμα κλίσης εδάφους 

 

Καταλήγοντας, μια απλή οριζοντιογραφική μετατόπιση δεν έχει επίδραση στην 
ανακατασκευαζόμενη επιφάνεια. Το σφάλμα θέσης είναι ένα διάνυσμα και εξαρτάται 
από την διεύθυνση πτήσης. Αυτό με την σειρά του προκαλεί σφάλματα μετατόπισης σε 
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διαφορετικές διευθύνσεις και μεγέθη ενώ όπως αναφέρθηκε στις μαιανδρικές πτήσεις η 
επίδραση μπορεί να προκαλέσει και κάποια γωνιακή απόκλιση. 
Στις επικλινείς επιφάνειες το σφάλμα εξαρτάται από περισσότερους παράγοντες όπως 
την κλίση (slope gradient) εδάφους και τον προσανατολισμό της κλίσης του εδάφους 
σε σχέση με την διεύθυνση πτήσης. Στις περισσότερες περιπτώσεις τα σφάλματα 
προκαλούν παραμόρφωση της επιφάνειας. 

1.7 Συνέργεια LiDAR  και Φωτογραμμετρίας 

Η Φωτογραμμετρία για πολλές δεκαετίες αποτελεί μια από τις κύριες τεχνικές 
συλλογής 3D πληροφοριών για την επιφάνεια του εδάφους. Σήμερα τα ψηφιακά 
δεδομένα υπόκεινται σε επεξεργασία με ψηφιακούς φωτογραμμετρικούς σταθμούς 
παράγοντας ψηφιακά προϊόντα όπως DEM, DSM, ορθοεικόνες, 2D και 3D 
ανακατασκευές και ταξινομήσεις αντικειμένων για χαρτογράφηση ή θεματικές 
εφαρμογές κ.ά., ενώ οι αλγόριθμοι επεξεργασίας αναπτύσσονται συνεχώς. 
Το LiDAR εμφανίστηκε ως εναλλακτική λύση της εναέριας Φωτογραμμετρίας για την 
παραγωγή DEM ή DSM λόγω της ταχύτατης συλλογής δεδομένων, της πυκνότητας και 
της ακρίβειάς τους. Αρκετές χώρες, με πρώτη την Ολλανδία, έχουν ως στόχο την 
περιοδική ανανέωση του εθνικού ή τοπικού DEM τους μέσω μετρήσεων LiDAR. Η 
πρόσφατη ραγδαία ανάπτυξη των ολοένα και πιο ευέλικτων ψηφιακών μηχανών 
διευκόλυνε τον συνδυασμό τους με εναέρια συστήματα LiDAR. Μεταξύ άλλων 
μελετών ιδιαίτερης αξίας είναι η Baltsavias, 1999c, ο οποίος παρουσίασε μια πλήρη 
σύγκριση μεταξύ της εναέριας Φωτογραμμετρίας και των συστημάτων LiDAR, όσον 
αφορά στις τεχνικές προδιαγραφές και τις εφαρμογές στις οποίες υπερισχύει η κάθε 
μία.  
Αποδεικνύεται με την πάροδο του χρόνου ότι το LiDAR δίνει ώθηση στις εφαρμογές 
και λύσεις σε προβλήματα που υπήρχαν, όπως η σάρωση παράκτιων ζωνών και 
δασοκαλυμένων εκτάσεων, όπου είναι ιδιαίτερα δύσκολο να εντοπισθούν σημεία 
εδάφους από τις αεροφωτογραφίες. Ο συνδυασμός των δύο τεχνολογιών είναι μια καλή 
προσέγγιση για την σαφέστερη περιγραφή της επιφάνειας του εδάφους. Τα 
μειονεκτήματα της μιας μεθόδου αντισταθμίζονται με τα πλεονεκτήματα της άλλης. 
Εργάζονται συμπληρωματικά και μπορούν να επεκτείνουν την χρήση τους μέσα από τα 
οφέλη του συνδυασμού τους βελτιώνοντας την διαδικασία εξαγωγής DEM και 
παρέχοντας την απαραίτητη οπτική κάλυψη της περιοχής.  
Ο πίνακας 1-7, παρουσιάζει μια γενική σύγκριση των δύο μεθόδων σύμφωνα με τους 
Hyyppä et.al., 2001, Ackermann, 1999, Baltsavias, 1999c, Schenk, 1999a, Kraus, 2002 
και Kraus et.al., 2006.  
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Φωτογραμμετρία LiDAR 
Παθητικοί δέκτες Ενεργοί δέκτες υψηλής ενέργειας 

Απόκτηση δεδομένων μόνο την 
ημέρα, με ιδανικές συνθήκες 

φωτισμού 

Απόκτηση δεδομένων μέρα-νύχτα ακόμα και 
με ελαφριά συννεφιά 

Δέκτες πλαισίου ή γραμμικοί δέκτες 
με προοπτική γεωμετρία Σημειακοί δέκτες με πολική γεωμετρία 

Έμμεση μέτρηση 3D συντεταγμένων 
σημείων Άμεση μέτρηση 3D συντεταγμένων σημείων 

Διαπερατότητα βλάστησης: όχι Διαπερατότητα βλάστησης: ναι 
Συλλογή 3D σημείων χειρονακτικά ή 
μέσω ταύτισης εικόνας εξαρτώμενα 
από την αντίθεση και υφή των 

εικόνων 

Συλλογή 3D σημείων (DEM/DSM) μέσω 
καταγραφής πολλαπλών επιστροφών 

Απαραίτητη επεξεργασία δεδομένων 
πριν την παράδοσή τους 

Γρήγορη επεξεργασία και άμεση παράδοση 
δεδομένων 

Διανυσματικά δεδομένα χωρίς 
αυτόματη κατηγοριοποίηση 

Ψηφιδωτά δεδομένα με ημιαυτόματη 
κατηγοριοποίηση, ή σημειοσύνολο X,Y,Z 

Απαραίτητα γνωστά σημεία στο 
έδαφος (φωτοσταθερά, GCP) 

Απαραίτητα γνωστά σημεία στο έδαφος μόνο 
για ελέγχους της ακρίβειας. Σταθμός 

αναφοράς GPS 20km από περιοχή πτήσης. 
Απαραίτητος προγραμματισμός πτήσης 

Εικόνες υψηλής γεωμετρικής – 
ραδιομετρικής ποιότητας με 
πολυφασματικές δυνατότητες 

Χαμηλής ποιότητας εικόνες από πρόσθετες 
κάμερες 

Εύκολη διαδικασία μέτρησης 
ασυνεχειών, γραμμών αλλαγής 

κλίσης, ορίων 

Αδύνατη η μέτρηση ασυνεχειών, γραμμικών 
στοιχείων 

 
Ικανότητα σάρωσης αντικειμένων με μέγεθος 

πολύ μικρότερο από το ίχνος (γραμμές 
ενέργειας κ.ά.) 

Πίνακας 1-7. Σύγκριση LiDAR με Φωτογραμμετρία 

Τα κτήρια είναι ένα ιδανικό παράδειγμα για την ανάπτυξη της συμπληρωματικής 
φύσης των δύο μεθόδων. Το LiDAR παράγει υψηλής πυκνότητας σημεία, αλλά δεν 
είναι σε θέση να συλλέξει τις γραμμές ασυνέχειας, όπως για παράδειγμα τις ακμές 
κτηρίων. Η Φωτογραμμετρία από την άλλη μεριά, έχει την δυνατότητα ακριβούς 
εξαγωγής χαρακτηριστικών, με αδυναμία ακόμα στην πλήρη αυτοματοποίηση της 
διαδικασίας εξαγωγής τους από τις εικόνες.  
Η συλλογή ψηφιακών δεδομένων προσφέρει πυκνότητα μετρήσεων για την δημιουργία 
DEM, σε μικρό χρονικό διάστημα. Τα ψηφιακά δεδομένα, μέσω της χρήσης ολοένα 
και ισχυρότερων υπολογιστικών συστημάτων και της ανάπτυξης ισχυρών λογισμικών, 
για τη διαδικασία της επεξεργασίας τεράστιου όγκου δεδομένων, έχουν συνεισφέρει 
στη βελτίωση της ακρίβειας και στην ανάπτυξη πλήθους σχετικών εφαρμογών. Όπως 
είναι φυσικό, λόγω της απευθείας συλλογής ψηφιακών δεδομένων, περισσότεροι 
αυτοματισμοί αναπτύσσονται συνεχώς και έχουν στόχους την αφαίρεση (φιλτράρισμα) 



 

  36

(§ 7.2.2) μη απαραίτητων χαρακτηριστικών (θόρυβος), την εξαγωγή σημαντικών 
χαρακτηριστικών (π.χ. κτηρίων) (§ 7.2.3), την διόρθωση πιθανών ατελειών 
(βαθμονόμηση) και την ένωση διαδοχικών λωρίδων σάρωσης (3o κεφάλαιο). Κάποιες 
από αυτές τις διαδικασίες έχουν αυτοματοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό ενώ ο επιπλέον 
συνδυασμός LiDAR, ψηφιακής φωτομηχανής, GPS/INS και εξειδικευμένων 
αλγορίθμων επεξεργασίας, δίνει την δυνατότητα για υψηλό βαθμό ανάπτυξης 
αυτοματοποίησης και επίλυσης κλασικών προβλημάτων. Οι Schenk & Csatho, 2002 
αναφέρουν ότι ο βαθμός αυτοματισμού είναι άμεσα συσχετισμένος με το πρόβλημα της 
ταύτισης (matching) (π.χ. εντοπισμός και ταύτιση ομολόγων σημείων). Η ταύτιση 
σημείων σύνδεσης στο LiDAR είναι αδύνατη καθώς δεν υπάρχουν ομόλογα σημεία 
λόγω της ακανόνιστης κατανομής των σημείων σάρωσης. Για αυτό πολλές φορές στην 
πράξη προτιμάται η παρεμβολή τους σε κανονικοποιημένο κάνναβο ή η αντιμετώπισή 
τους ως ομάδες σημείων που παρουσιάζουν κοινά γεωμετρικά χαρακτηριστικά όπως 
για παράδειγμα ότι ανήκουν στην ίδια στοιχειώδη επιφάνεια.  
Με τη σάρωση LiDAR και μετά από επεξεργασία των πρωτογενών δεδομένων, 
προκύπτουν άμεσα σημειοσύνολα με συντεταγμένες Χ,Υ,Ζ είτε ως αρχείο ASCii (§ 
1.4.2), είτε μέσω παρεμβολής σε ψηφιδωτή μορφή (raster). Στην κλασική 
Φωτογραμμετρία, οι συντεταγμένες των σημείων προκύπτουν μέσα από τη διαδικασία 
των προσανατολισμών και της απόδοσης, σε διανυσματική είτε σε ψηφιδωτή μορφή. Ο 
Baltsavias, 1999c, ονομάζει “lasel” τα αντίστοιχα εικονοστοιχεία του laser και 
αναφέρει ότι έχουν μεγαλύτερο ίχνος, δηλαδή μειωμένη γεωμετρική ανάλυση, σε 
σχέση με τις εικονοψηφίδες (pixel) που λαμβάνονται από το ίδιο ύψος πτήσης. 
Συγκεκριμένα με απόκλιση της δέσμης laser γ=1mrad, από ύψος πτήσης 1000m, το 
ίχνος της δέσμης laser στο έδαφος είναι ίσο με 1m. Αντίστοιχα με φωτομηχανή 
σταθεράς 150mm το μέγεθος της εικονοψηφίδας που λαμβάνεται είναι 15μm και 
αντιστοιχεί σε 10cm στο έδαφος. 
Ο Schenk, 1999a, αναφέρει ότι η Φωτογραμμετρία πλεονεκτεί ως προς το ότι μπορεί 
να χρησιμοποιεί μεγαλύτερα ύψη πτήσης, ενώ το LiDAR μοιάζει να περιορίζεται 
περίπου στα 1000m με αποτέλεσμα και το πλάτος της λωρίδας σάρωσης του LiDAR να 
είναι σχετικά μικρό. Θεωρώντας το ίδιο ύψος πτήσης και για τις δύο τεχνικές, με την 
Φωτογραμμετρία θα προκύψει μεγαλύτερo πλάτος λωρίδας σάρωσης σε σχέση με το 
LiDAR, λόγω του μεγάλου γωνιακού ανοίγματος του φακού που χρησιμοποιείται στις 
εναέριες φωτομηχανές. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο χρόνος πτήσης που απαιτείται για 
την σάρωση LiDAR να είναι 1.5 φορές μεγαλύτερος από τον αντίστοιχο της 
Φωτογραμμετρίας. Στην περίπτωση του LiDAR πολλοί παράγοντες επιδρούν στην 
ακρίβεια του αποτελέσματος και για αυτό είναι πιο πολύπλοκο να κατασκευαστούν 
μοντέλα υπολογισμού θεωρητικής ακρίβειας, πρόβλεψης της ακρίβειας και μετάδοσης 
σφάλματος σύμφωνα με τον Baltsavias, 1999a. Το υψομετρικό σφάλμα δεν είναι 
γραμμικό αλλά σχεδόν εκθετικό, έτσι για μέτριες και μεγάλες γωνίες σάρωσης αυξάνει 
ραγδαία με την αύξηση του ύψους πτήσης. Στην Φωτογραμμετρία η οριζοντιογραφική 
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ακρίβεια είναι συνήθως 1/3 καλύτερη από ό,τι η υψομετρική, ενώ αντιθέτως στο Li-
DAR κατά 1/3 λιγότερο ακριβής. Στην υψομετρική ακρίβεια του LiDAR και ειδικά σε 
επικλινές έδαφος, μπορούν επίσης να επιδράσουν σημαντικά και τα οριζοντιογραφικά 
σφάλματα. 
Είναι ακόμα σε εξέλιξη η δημιουργία ολοκληρωμένων προδιαγραφών για το LiDAR 
σχετικά με την διαδικασία σάρωσης, την απαιτούμενη επεξεργασία των δεδομένων, τις 
οδηγίες χρήσης των συστημάτων, τις τεχνικές προδιαγραφές τους ώστε να παραχθούν 
τα τελικά προϊόντα (§1.4.2). 
Να σημειωθεί ότι τα γνωστά στην Φωτογραμμετρία “φωτοσταθερά”, όταν 
αναφέρονται στο LiDAR ή σε άλλες τεχνικές ονομάζονται με τον γενικό όρο ως 
“σημεία ελέγχου στο έδαφος” (GCP). Στην παρούσα διατριβή θα αναφέρονται και στις 
δύο τεχνικές ως γνωστά σημεία ελέγχου στο έδαφος (GCP) για να αποφευχθούν 
παρερμηνείες. 
 
Η συμπληρωματικότητα της Φωτογραμμετρίας και του συστήματος LiDAR, οδηγεί 
την επιστημονική κοινότητα στην εύρεση βέλτιστων μεθόδων συνδυασμού τους, με 
στόχο την καλύτερη εκμετάλλευσή τους και την επωφελέστερη επίλυση προβλημάτων 
που υπήρχαν στο παρελθόν. Παρακάτω γίνεται αναφορά στην γενικότερη έννοια και 
στους ορισμούς της συνένωσης δεδομένων καθώς και στην διαδικασία του 
συνδυασμού LiDAR και αεροφωτογραφιών.  
 
“Συνένωση δεδομένων είναι ένα σύνολο μεθόδων, εργαλείων και τεχνικών που 
εκμεταλλεύονται δεδομένα από πολλές και διαφορετικές πηγές, ώστε να βελτιωθεί η 
ποιότητα (με την ευρύτερη έννοια) της ζητούμενης πληροφορίας” (Mangolini, 1994).  
“The Data Fusion is a set of methods, tools, and means using data coming from 
various sources of different nature, in order to increase the quality (in a broad sense) 
of the requested information” (Mangolini, 1994). 
 
“Συνένωση εικόνων είναι ο συνδυασμός δύο ή περισσότερων διαφορετικών εικόνων με 
σκοπό την δημιουργία νέας εικόνας με χρήση συγκεκριμένων αλγορίθμων” σύμφωνα με 
τους Van Genderen & Pohl (1994). 
“Image fusion is the combination of two or more different images to form a new image 
by using a certain algorithm” by Van Genderen & Pohl (1994). 
 
Ένας ιδιαίτερα ευρύς ορισμός για την συνένωση δεδομένων παρουσιάσθηκε στην 
EARSeL (European Association of Remote Sensing Laboratories) από το Special 
Interest Group on Data Fusion (Data Fusion SIG), (Second International Conference 
on Fusion of Earth Data, Sophia Antipolis (France), Ιανουάριος 1998), ο οποίος δίνει 
έμφαση στο θέμα της ποιότητας.  
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“Συνένωση δεδομένων είναι ένα μεθοδικό – συμβατικό πλαίσιο εργασίας (formal 
framework) στο οποίο αντιπροσωπεύονται μέσα και εργαλεία με σκοπό τον συνδυασμό 
δεδομένων από διάφορες πηγές. Έχει σκοπό την απόκτηση – εξασφάλιση πληροφορίας με 
καλύτερη ποιότητα και την συνεργασία των δεδομένων ώστε να αποκτηθούν 
αποτελέσματα τα οποία διαφορετικά δεν θα ήταν δυνατόν να προκύψουν. Ο ακριβής 
ορισμός της καλύτερης ποιότητας εξαρτάται από την εκάστοτε εφαρμογή” (Wald, 1999). 
“Data fusion is a formal framework in which means and tools are expressed for the al-
liance of data originating from different sources, and for the exploitation of their syn-
ergy in order to obtain information with greater quality, which cannot be achieved oth-
erwise. The exact definition of greater quality will depend upon the application” 
(Wald, 1999). 
 
Οι επικρατέστεροι όροι διεθνώς για την συνένωση δεδομένων είναι fusion, merging και 
integration. Εκτός από εικόνες μπορούν να συμπεριληφθούν και άλλα δεδομένα όπως 
τοπογραφικοί χάρτες, συντεταγμένες GPS, γεωφυσικές πληροφορίες κ.ά., 
συνεισφέροντας έτσι στο τελικό αποτέλεσμα. Η ενσωμάτωση δεδομένων (data 
integration) υποδηλώνει αλγορίθμους για συνένωση δεδομένων και ο όρος αυτός 
συχνά χρησιμοποιείται στο χώρο των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS). 
Ένα πλήθος εφαρμογών και προσεγγίσεων στην συνένωση δεδομένων περιγράφονται 
με τον όρο συνέργεια - synergy (Pohl et.al., 2004a) ή synergism δεδομένων. Στην 
περίπτωση αυτή απαιτείται η εισαγωγή δεδομένων τα οποία παρέχουν περισσότερο 
συμπληρωματικές παρά πλεονάζουσες πληροφορίες. 
Τα επίπεδα συνένωσης κατατάσσονται σε pixel level, feature level και decision level. 
Γενικά για την συνένωση των εικόνων ή άλλων δεδομένων σε ανώτερο επίπεδο από το 
pixel level, ο όρος που περιγράφει την συνένωση είναι το information fusion. Σε αυτές 
τις περιπτώσεις απαιτείται ερμηνεία και επεξεργασία, ώστε να εξαχθεί η πληροφορία ή 
το επίπεδο γνώσης των δεδομένων (Wald, 2002). 
 
Συνεισφορά δεδομένων LiDAR και αεροφωτογραφιών για τον συνδυασμό τους 
Η συμπληρωματική φύση των δύο μεθόδων γίνεται ακόμα πιο σαφής αν αναλυθεί η 
ικανότητα συνεισφοράς του LiDAR και των αεροφωτογραφιών, για χαρακτηριστικά 
απεικόνισης της επιφάνειας. Τα χαρακτηριστικά μιας επιφάνειας που βοηθούν στην 
σαφήνεια της απεικόνισής της είναι οι εικονοπεριοχές (patches), τα όρια των 
εικονοπεριοχών (boundaries), οι γραμμές ασυνέχειας (breaklines) της επιφάνειας 
και η τραχύτητα της επιφάνειας (roughness). Σαφής περιγραφή της επιφάνειας είναι η 
συνεχής περιγραφή όπως δηλαδή είναι η πραγματική φυσική επιφάνεια. Τα DEM, 
DSM που λαμβάνονται από το LiDAR είναι διακριτές (ασυνεχείς) πληροφορίες οι 
οποίες μπορούν να εμπλουτισθούν από πληροφορίες, όπως για παράδειγμα γραμμές 
ασυνέχειας, που λαμβάνονται από τις αεροφωτογραφίες. Ο κάνναβος (GRID) και η 
αναπάρασταση μέσω δικτύου τριγώνων (TIN) δεν έχουν άμεση σχέση με τα 
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αντικείμενα της επιφάνειας, χρησιμοποιούνται όμως ευρέως καθώς είναι ένας 
ικανοποιητικός τρόπος παρουσίασης για την περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων. 
Oι Schenk & Csatho, 2002 προτείνουν τον συνδυασμό LiDAR και δεδομένων 
αεροφωτογραφιών στο επίπεδο των χαρακτηριστικών (feature-level) ο οποίος 
ολοκληρώνεται σε δύο στάδια: 
• Δημιουργία κοινού συστήματος αναφοράς των δεδομένων που προκύπτουν από 

τους δύο δέκτες. 
• Συνένωση των εξαγόμενων χαρακτηριστικών με σκοπό την ολοκληρωμένη και 

σαφή περιγραφή της επιφάνειας. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι o Hall το 1992 ανέφερε πρώτος την συνένωση δεδομένων στο 
επίπεδο των χαρακτηριστικών με την διαδικασία αυτή. 

Σημείωση: Ονομάζονται “ενιαίες περιοχές”, από την αντίστοιχη αγγλική ορολογία 
“patches” οι περιοχές με ενιαία χαρακτηριστικά που προέρχονται από LiDAR. 
Αντίστοιχα ως εικονοπεριοχές (με τον ίδιο αγγλικό όρο patches) αναφέρονται οι 
περιοχές της εικόνας που προκύπτουν από κατάτμηση (segmentation). 
Ο πίνακας 1-8, αναφέρει το είδος της πληροφορίας και τα στάδια για την απόκτησή 
της, η οποία προκύπτει από το LiDAR και τις αεροφωτογραφίες αντίστοιχα και 
περιγράφει την επιφάνεια του εδάφους. Αναφέρονται επίσης τα σταθερά 
χαρακτηριστικά που είναι απαραίτητα για την περιγραφή μιας επιφάνειας και την 
συνεισφορά του κάθε δέκτη. Φαίνεται ότι στο επίπεδο των πρωτογενών δεδομένων 
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Πρωτογενή 
Δεδομένα (Raw) 

3D  
σημειοσύνολο 

Εικονοψηφίδες Ενιαίες περιοχές 
(Patches)  

x  

Χαρακτηριστικά 
(Features) 

Ενιαίες 
περιοχές 
(Patches) 

2D ακμές 
(edges) 

Όρια 
 (Boundaries) 

 x 

Επεξεργασία Ομαδοποίηση 
των ενιαίων 
περιοχών 

Ταύτιση Ασυνέχειες 
(Breaklines) 

 x 

Προϊόντα 3D ακμές 3D ακμές Τραχύτητα 
 (Roughness) 

x  

Είδος πληροφορίας προερχόμενη από τους δέκτες Χαρακτηριστικά περιγραφής 
επιφανείας 

Πίνακας 1-8. Πληροφορίες, χαρακτηριστικά επιφάνειας από LiDAR και αεροφωτογραφίες  

(Schenk & Csatho, 2002, Lee & Schenk, 2002) 
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(raw) δεν υπάρχει κοινό χαρακτηριστικό μεταξύ τους, ώστε να μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί άμεσα για την δημιουργία κοινού πλαισίου αναφοράς (σημειοσύνολο 
έναντι εικονοψηφίδων). Στο επίπεδο των χαρακτηριστικών (features), το LiDAR 
συνεισφέρει άμεσα με 3D ενιαίες περιοχές (patches), ενώ οι αεροφωτογραφίες 
συνεισφέρουν με 2D ακμές (edges). Με ομαδοποίηση των στοιχειωδών επιπέδων 
(patches), ιδρύονται χωρικές σχέσεις και μέσω υποθέσεων, όπως για παράδειγμα ποιά 
στοιχειώδη επίπεδα ανήκουν στο ίδιο αντικείμενο ή είναι γειτνιάζοντα, εξάγονται τα 
πιθανότερα 3D όρια του αντικειμένου. Να σημειωθεί ότι στις αστικές περιοχές υπάρχει 
πλήθος στοιχειωδών επιπέδων (patches) όπως για παράδειγμα οροφές κτηρίων. Από τις 
αεροφωτογραφίες προκύπτουν 2D ακμές που αντιστοιχούν σε ξαφνικές αλλαγές του 
γκρίζου τόνου στην κάθετη διεύθυνση ως προς τις ακμές όπως τα όρια αντικειμένων. 
Με ταύτιση 2D ομόλογων ακμών μέσω στερεοσκοπικής παρατήρησης λαμβάνονται 3D 
χαρακτηριστικά. Έτσι οι 2D ακμές από τις αεροφωτογραφίες αντιστοιχούν σε 3D 
ακμές από τα δεδομένα LiDAR. 
Παρακάτω αναφέρονται αναλυτικότερα τα χαρακτηριστικά που εντοπίζονται. 
Ενιαίες περιοχές εξάγονται από το LiDAR άμεσα μέσω κατάτμησης, εντούτοις, η 
σάρωση δεν καλύπτει συνεχόμενα την ορατή επιφάνεια, αφήνοντας κενά σε περιοχές 
με αντικείμενα χαμηλής ανακλαστικότητας (π.χ. επιφάνειες νερού) όπου 
περιλαμβάνεται μικρός πληθυσμός σημείων LiDAR. Άλλη περίπτωση ελλιπούς 
περιγραφής είναι οι κορυφές φυλλωμάτων ή δέντρων, που δεν είναι δυνατόν να 
περιγραφούν από μια απλή αναλυτική επιφάνεια. Οι αεροφωτογραφίες μέσω των 
ακμών μπορούν να εμπλουτίσουν τις ενιαίες περιοχές και να δοθεί ακριβέστερη 
περιγραφή της συνολικής επιφάνειας. Ένα παράδειγμα είναι οι όψεις των κτηρίων όπου 
το μικρό πλήθος των σημείων LiDAR που ανακλώνται από τις κάθετες αυτές 
επιφάνειες καθιστά αδύνατη την εξαγωγή τους μέσω κατάτμησης. Μέσω ανάλυσης 
των χωρικών σχέσεων μεταξύ των ενιαίων περιοχών είναι δυνατόν να προκύψουν 
αφαιρετικά οι ενιαίες περιοχές αυτές. Οι υποθέσεις της ανάλυσης αυτής μπορούν να 
επιβεβαιωθούν ή να διαψευσθούν μέσω πληροφοριών από τις αεροφωτογραφίες. 
Έμμεσος τρόπος καθορισμού επίπεδων επιφανειών από τις αεροφωτογραφίες είναι να 
ελεγχθεί εάν 3D ακμές χωρικά σχετικές, βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο, οπότε μπορούν 
να θεωρηθούν ως σταθερά χαρακτηριστικά (invariant features). Συνήθης διαδικασία 
είναι η ομαδοποίηση η οποία εγκαθιστά χωρικές σχέσεις μεταξύ τους (spatial 
relationships) και ακολουθείται από σχηματισμό υποθέσεων γειτνίασης. Οι Lee & 
Schenk, 2002 και Schenk, 1999b, αντιμετωπίζουν τα βήματα εξαγωγής και 
ομαδοποίησης ενιαίων περιοχών ως αντιληπτική οργάνωση (perceptional organization). 
Όρια: Θεωρείται ότι οι ενιαίες περιοχές αντιστοιχούν σε φυσικές επιφάνειες στο χώρο 
του αντικειμένου. Ο πιο απλός τρόπος για την περιγραφή των ορίων των ενιαίων 
περιοχών είναι με διαδοχικά 3D διανύσματα. Το περίγραμμα μιας ενιαίας περιοχής από 
το σημειοσύνολο LiDAR, είναι μια ασαφής αρχική εκτίμηση του ορίου της ενιαίας 
περιοχής και βελτιώνεται με αντιληπτική οργάνωση της επιφάνειας. Μέσω των 
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αεροφωτογραφιών λαμβάνονται βελτιωμένες εκτιμήσεις των ορίων τους. Η ταύτιση 
μιας ή και περισσότερων αεροφωτογραφιών και η εξαγωγή των ορίων μπορεί να 
αντικαταστήσει και να βελτιώσει τα ασαφή όρια που λαμβάνονται από το LiDAR. 
Ασυνέχειες: Είναι γραμμικά στοιχεία στον χώρο του αντικειμένου, που αντιστοιχούν 
σε ξαφνική αλλαγή της ομαλότητας της επιφάνειας, στις ανακλαστικές ιδιότητες της 
επιφάνειας, σε μεταβολή του τόνου του γκρι κατά την κάθετη διεύθυνση στις ακμές ή 
σε ξαφνική αλλαγή στο υψόμετρο. Οι ασυνέχειες συνθέτουν πολύτιμες πληροφορίες, 
όχι μόνο για την αυτόματη ερμηνεία των εικόνων αλλά επίσης και για εργασίες όπως η 
δημιουργία μιας ορθοφωτογραφίας. Όπως τα όρια, έτσι και οι ασυνέχειες 
αναπαριστώνται από 3D γραμμές στον χώρο (polylines). Εκτός λίγων εξαιρέσεων, 
στην πραγματικότητα τα όρια είναι ασυνέχειες και προκύπτουν από τις 
αεροφωτογραφίες με τον ίδιο τρόπο. Επιπροσθέτως, κάποιες από αυτές μπορούν να 
αποκτηθούν από το LiDAR με τομή των γειτονικών εικονοπεριοχών.  
Τραχύτητα: Η ανάλυση του μήκους κύματος (κυματομορφή) των επιστρεφόμενων 
παλμών δίνει επιπρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την τραχύτητα του ίχνους laser 
άρα και για την ενιαία περιοχή. 
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2 Συστήματα Πολλαπλών Δεκτών 

2.1 Εισαγωγή 

Ένα Mobile Mapping System (Κινούμενο Σύστημα Χαρτογράφησης, MMS) ορίζεται 
ως μια κινούμενη πλατφόρμα, η οποία είναι εφοδιασμένη με περισσότερους από έναν 
ενσωματωμένους και συγχρονισμένους δέκτες που συλλέγουν δεδομένα πλοήγησης, 
χωρικά δεδομένα, αποστάσεις και γωνίες ταυτόχρονα και αυτόματα, τα οποία στη 
συνέχεια ανάγονται σε τρισδιάστατες συντεταγμένες. Στις εργασίες της η Grejner-
Brzezinska, 2001a και Grejner-Brzezinska, 2001b, αναλύει την δομή των συστημάτων 
αυτών, τα οποία ακολουθούν την ιδέα της αρθρωτής σχεδίασης (modular) η οποία 
παρέχει την ευχέρεια της εγκατάστασής τους σε κάθε μορφής επίγεια ή εναέρια 
κινούμενη πλατφόρμα και τη δυνατότητα της αντικατάστασης των διαφόρων 
υποσυστημάτων τους ανάλογα με τις εκάστοτε απαιτήσεις του τελικού προϊόντος. 

2.2 Τα MMS και η σημασία του Άμεσου Προσανατολισμού (DSO) 

Τα κύρια στοιχεία των MMS είναι το υποσύστημα ελέγχου, το υποσύστημα 
προσδιορισμού θέσης και προσανατολισμού, το υποσύστημα εικονιστικών 
δεδομένων και το υποσύστημα επεξεργασίας. Όλα αυτά μαζί δημιουργούν ένα 
σύστημα πολλαπλών καθηκόντων (multi-tasking) ικανό να χειρίζεται πλήθος 
παράλληλων λειτουργιών σε πραγματικό χρόνο, παρέχοντας αυτόματα τις 
παραμέτρους του εξωτερικού προσανατολισμού (ΕΟ) μέσω άμεσου προσανατολισμού. 
Ο άμεσος προσανατολισμός (Direct Sensor Orientation, DSO) επιτυγχάνεται με την 
ενσωμάτωση διαφορικού GPS (Differential Global Positioning System - DGPS) και 
INS (Inertial Navigation System) τα οποία παρέχουν υψηλής ακρίβειας πληροφορίες 
θέσης και προσανατολισμού των δεκτών απεικόνισης, σε επιλεγμένο γεωδαιτικό 
σύστημα. Η μονάδα συλλογής δεδομένων απεικόνισης μπορεί να είναι είτε αναλογική 
είτε ψηφιακή φωτομηχανή είτε πολυφασματικός σαρωτής είτε RaDAR και σύστημα 
σάρωσης LiDAR είτε κάποιος συνδυασμός τους.  
Η αρχική ιδέα των MMS χρονολογείται από το τέλος της δεκαετίας 1980-1990 και 
προέρχεται από το Center for Mapping του Ohio State University, το οποίο μέσω του 
σχετικού ερευνητικού προγράμματός του GPSVanTM ανέπτυξε το πρώτο πλήρως 
ψηφιακό επίγειο σύστημα χαρτογράφησης με άμεσο προσανατολισμό, που 
ολοκληρώθηκε το 1991 (Bossler & Toth, 1995). Σχεδόν ταυτόχρονα το University του 
Calgary στον Καναδά σύμφωνα με τους Schwarz et.al., 1993, El-Sheimy et.al., 1995, 
El-Sheimy, 1996 και El-Sheimy & Schwarz, 1999, ξεκίνησε μια έρευνα σε συνεργασία 
με την εταιρεία GEOFIT, που κατέληξε στην ανάπτυξη του συστήματος VISAT το 
οποίο σχεδιάσθηκε αποκλειστικά για κινούμενη χαρτογράφηση αυτοκινητοδρόμων. 
Από τα μέσα της δεκαετίας 1990-2000, η ταυτόχρονη βελτίωση και εξάπλωση της 
τεχνολογίας των GPS και INS, επέτρεψε την αντίστοιχη ανάπτυξη και επέκταση της 
τεχνολογίας των εναέριων συστημάτων άμεσου προσανατολισμού και κατ’επέκταση 
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των MMS που τοποθετούνται σε αεροσκάφη ή ελικόπτερα. Στην διάρκεια των 
τελευταίων δεκαετιών έχουν δημοσιευθεί αξιόλογα μοντέλα όπως τα αναφερόμενα 
στους Grejner-Brzezinska, 2001, El-Sheimy et.al., 1995, Abdullah, 2004 και El-
Sheimy, 2008. Εντούτοις, οι διαφορές τους είναι ελάχιστες και κυρίως αφορούν στην 
διαδοχή των συστημάτων αναφοράς που επιλέγουν για να αναλυθούν οι παράγοντες 
που εμπλέκονται σε αυτά. Στην παράγραφο 2.4.1 περιγράφεται ένα από τα πιο 
αντιπροσωπευτικά μοντέλα που αναφέρεται στην Grejner-Brzezinska, 2001. 
Λόγω του προσανατολισμού της παρούσας διατριβής προς τα εναέρια συστήματα, δεν 
θα γίνει εκτενής αναφορά στα επίγεια συστήματα. Ωστόσο πρέπει να αναφερθεί ότι 
αυτά βελτιώνονται συνεχώς και επεκτείνονται σε νέες εφαρμογές όπως αναφέρουν οι 
Schwarz et.al., 1993, Briese, 2006 και Belton & Lichti, 2006.  
Ο επιτυχής συνδυασμός των διαφόρων συστημάτων πλοήγησης που περιλαμβάνονται 
σε ένα σύστημα MMS, αποτελούν παράγοντα καθοριστικής σημασίας για την σωστή 
λειτουργία του συστήματος. Αν και κατά το διάστημα των τελευταίων 30 χρόνων που 
τα συγκεκριμένα συστήματα βρίσκονται σε λειτουργία, η βελτίωση τόσο σε επίπεδο 
λογισμικού όσο και σε επίπεδο εξοπλισμού υπήρξε πολύ μεγάλη, εντούτοις 
παραμένουν κάποια ζητήματα που χρήζουν περαιτέρω έρευνας. Ένα από τα 
σημαντικότερα ζητήματα που εμφανίζονται έχει να κάνει με τον προσδιορισμό του 
άμεσου προσανατολισμού λόγω του ότι αυτός αποτελεί τον σημαντικότερο παράγοντα 
στην αλυσίδα επεξεργασίας του συνολικού συστήματος πλοήγησης. Η ακρίβεια των 
παραμέτρων ΕΟ επηρεάζεται άμεσα από την ακρίβεια των επιμέρους δεκτών, την θέση 
και τον προσανατολισμό που επιτυγχάνεται μέσω του GPS/INS, τον συγχρονισμό τους, 
την βαθμονόμηση του συστήματος, τις ιδιότητες του δέκτη απεικόνισης (φωτομηχανή 
ή/και σύστημα LiDAR) και την επίδραση της γεωμετρίας τους σύμφωνα με τον El-
Sheimy, 1996. Με τον άμεσο προσανατολισμό των MMS μεταξύ άλλων ασχολήθηκαν 
οι Schwarz et.al., 1993, Schwartz, 1995, Scaloud et al., 1996, Toth & Grejner-
Brzezinska, 1998, El-Sheimy et.al., 1995 και El-Sheimy, 1996. 
Επιγραμματικά, θα μπορούσε να ειπωθεί ότι η συνολική εφαρμογή του άμεσου 
προσανατολισμού σε ένα σύστημα MMS, επηρεάζεται από τα παρακάτω στοιχεία: 
• Βαθμονόμηση των δεκτών απεικόνισης (εργαστηριακή βαθμονόμηση ή στο πεδίο) 

(3o κεφάλαιο). 

• Βαθμονόμηση των δεκτών GPS και INS. 

• Σχεδιασμός και υλοποίηση φίλτρου Kalman για τον συνδυασμό των GPS/INS και 
για την ύπαρξη συνέχειας του κλειδώματος του σήματος GPS. 

• Καθορισμός του lever arm μεταξύ INS και κεραίας GPS (διανύσματος 
εκκεντρότητας, μετάθεση μεταξύ του κέντρου φάσης της κεραίας του GPS και του 
κέντρου αναφοράς του INS) (§ 2.6). 

• Χρονικός συγχρονισμός μεταξύ των δεκτών (§ 2.6.2.2). 
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• Βαθμονόμηση του συνολικού συστήματος μετά την τοποθέτησή του στην 
πλατφόρμα του αεροσκάφους (3ο κεφάλαιο). 

• Βαθμονόμηση boresight μεταξύ φωτομηχανής και INS (γραμμικές και 
γωνιακές μεταθέσεις μεταξύ του INS και της φωτομηχανής) (§ 3.2). 

• Βαθμονόμηση boresight μεταξύ LiDAR και INS (γραμμικές και γωνιακές 
μεταθέσεις μεταξύ του LiDAR και του INS) (§ 3.3). 

• Μεταβολή των παραμέτρων βαθμονόμησης των δεκτών κατά την πτήση 
(boresight misalignment) (§ 3.3.2). 

• Ακαμψία της βάσης τοποθέτησης όπου εδράζονται οι δέκτες απεικόνισης και το INS. 

2.3 Κύριοι Δέκτες MMS  

Οι Grejner-Brezezinska, 2001, Ip, 2005 και Yastikli et.al., 2007, περιγράφουν την 
διάταξη ενός αερομεταφερόμενου MMS, το οποίο αποτελείται από δύο κύριες ομάδες 
δεκτών, σε συνδυασμό με την μονάδα ελέγχου και διαχείρισης πτήσης επί του 
αεροσκάφους (πίνακας 2-1):  
• Δέκτες πλοήγησης  
• Δέκτες απεικόνισης 
Οι δέκτες πλοήγησης είναι τα: 
• GPS (Global Positioning System) (§ 2.3.1.1) 
• INS (Inertial Navigation System) (§ 2.3.1.2) 
Αντίστοιχα, οι δέκτες απεικόνισης είναι κάποιος ή κάποιοι από τους παρακάτω: 
• Αναλογικές φωτομηχανές 
• Ψηφιακές φωτομηχανές (§ 2.3.2.1) 
• Πολυφασματικοί σαρωτές pushbroom  
• Συμβολομετρικό RaDAR (InSAR) 
• LiDAR (1ο κεφάλαιο) 
Στην παρούσα έρευνα ως δέκτες απεικόνισης αναφέρονται κυρίως τα συστήματα 
LiDAR αλλά και οι ψηφιακές εναέριες φωτομηχανές.  
Στην εικόνα 2-1, φαίνεται το GPSVANTM του οποίου το πρωτότυπο αναπτύχθηκε από 
το Center for Mapping, OSU και την Transmap Inc., ενώ στην εικόνα 2-2, φαίνεται το 
αρχικό Airborne Integrated Mapping, AIΜSTM το οποίο επίσης δημιουργήθηκε από το 
Center for Mapping και αποτελεί ένα πλήρως ψηφιακό εναέριο σύστημα 
χαρτογράφησης, κυρίως για χαρτογράφηση μεγάλης κλίμακας. Οι Toth & Grejner-
Brzezinska, 1998, Toth, 1998 και Grejner-Brzezinska, 2001a, περιγράφουν το AIΜSTM 
ως μια διάταξη θέσης η οποία βασίζεται σε ενσωματωμένα DGPS διπλής συχνότητας 
και ένα strapdown αδρανειακό σύστημα. Περιλαμβάνει ψηφιακή φωτομηχανή υψηλής 
ανάλυσης, μεγέθους 4Κ * 4Κ, η οποία ονομάσθηκε BigShot. 
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Εικόνα 2-1. Επίγειο σύστημα 

χαρτογράφησης (MMS) εξειδικευμένο για 

αποτυπώσεις αυτοκινητοδρόμων και 

σιδηροδρόμων (Transmap Inc.) 

 
Εικόνα 2-2. Εναέριο σύστημα 

χαρτογράφησης AIMS™ 

 
Δέκτης Παρεχόμενες λειτουργίες Δέκτη 

GPS 
(Global Posi-

tioning System) 

• 3D προσανατολισμός • Χρονικός συγχρονισμός μεταξύ GPS και 
INS • Έλεγχος σφαλμάτων INS • Διευκόλυνση της 3D 
χαρτογράφησης στο WGS84  

INS 
(Inertial Navi-
gation System) 

• Υποβοήθηση 3D προσανατολισμού • Γεφύρωση στα ενδεχόμενα 
κενά του GPS • Διασφάλιση συνεχούς (256 Hz) καταγραφής 
μεταξύ των εποχών μέτρησης GPS 

Φωτομηχανή • Συλλογή εικόνων με δυνατότητα στερεοσκοπικής κάλυψης 

LiDAR • Συλλογή 3D σημειοσυνόλου της επιφάνειας του εδάφους  

Πίνακας 2-1. Παρεχόμενες λειτουργίες κύριων δεκτών ενός MMS 

Στην παρούσα εργασία θα γίνει αναφορά του συστήματος GPS/INS και του κύριου 
εργαλείου συνδυασμού τους που είναι το φίλτρο Kalman. Η έρευνα θα εμβαθύνει στον 
συνδυασμό των δεδομένων πλοήγησης μέσω συστήματος GPS/INS, με τα δεδομένα 
του LiDAR και της ψηφιακής φωτομηχανής ως δέκτες απεικόνισης. 

2.3.1 Δέκτες πλοήγησης 

2.3.1.1 Global Positioning System (GPS) 

Διανύοντας ήδη την δεύτερη δεκαετία της επιχειρησιακής του ζωής, το Navstar GPS 
αποτελεί πλέον αναπόσπαστο τμήμα κάθε σύγχρονου συστήματος πλοήγησης. Από τις 
απλές εφαρμογές του απολύτου εντοπισμού έως τις πιο πολύπλοκες του σχετικού 
εντοπισμού, το GPS χρησιμοποιήθηκε και χρησιμοποιείται με ιδιαίτερη επιτυχία 
καλύπτοντας τις ανάγκες κάθε είδους χρήστη. Από την εποχή της επιλεκτικής 
διαθεσιμότητας (SA, Selective Availability) της δεκαετίας 1990-2000, έως την 
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αναβάθμισή του με την εισαγωγή της νέας συχνότητας L5, το GPS παρείχε και παρέχει 
τις υπηρεσίες του πολύ πριν υπάρξουν ή γίνουν επιχειρησιακά τα συγγενικά του 
συστήματα GNSS, επιβραβεύοντας πλήρως τις προσπάθειες των σχεδιαστών του.  
Όπως είναι γνωστό το GPS παράγει ακριβή θέση και ταχύτητα πάνω ή κοντά στην 
επιφάνεια της γης. Αυτό επιτυγχάνεται με την μέτρηση της απόστασης μεταξύ των 
δορυφόρων και του δέκτη, χρησιμοποιώντας συνεχή εκπομπή σημάτων, με διπλής 
συχνότητας φέρον κύμα L: συχνότητα L1 στα 1575.42MHz και συχνότητα L2 στα 
1227.60MHz. Η συχνότητα L2 χρησιμοποιείται στην μοντελοποίηση της επίδρασης της 
ιονόσφαιρας, η οποία ουσιαστικά βελτιώνει την ακρίβεια της θέσης.  
Τον Μάρτιο του 2009 τέθηκε σε λειτουργία, μετά από μακράς διάρκειας 
πειραματισμούς, η συχνότητα L5 στα 1176.45MHz. Η συχνότητα L5 υπόσχεται πολλά 
καθώς έχει σχεδιασθεί για αποκλειστική πολιτική και όχι στρατιωτική χρήση. Η χρήση 
της συχνότητα L5 πρόκειται: 
• Να βελτιώσει την ακρίβεια μέτρησης της απόστασης, τον εγκλωβισμό και την 

παρακολούθηση της φέρουσας φάσης. 
• Να μειώσει τα σφάλματα λόγω των πολυκλαδικών παρεμβολών (multipath). 
• Να διαχωριστούν και απομονωθούν οι κώδικες μεταξύ τους. 
• Να βελτιώσει την απόκτηση και την παρακολούθηση του κώδικα ασθενούς 

σήματος. 
Πολλές ενέργειες έχουν γίνει την τελευταία δεκαετία, συμπεριλαμβάνοντας νέους 
επίγειους σταθμούς, νέους δορυφόρους και μελλοντική εισαγωγή επιπρόσθετων 
σημάτων πλοήγησης, για πολιτική και στρατιωτική χρήση, ώστε να βελτιωθεί η 
ακρίβεια και η αυτοδυναμία (integrity) του συστήματος. To 2008 το δορυφορικό τμήμα 
(constellation) του GPS αποτελείτο από 31 δορυφόρους των τύπων Block II, IIA, IIR 
και IIR-M. Η νεότερη γενιά δορυφόρων του Block IIR και IIR-M, ανανέωσε τις 
παλιότερες γενιές του Block II και IIA το 1997. Με τους δορυφόρους Block IIR-M 
παρέχεται το νέο πολιτικό σήμα L2C στο κανάλι L2 και το στρατιωτικό M-code στις 
συχνότητες L1 και L2. Το L1C προγραμματίσθηκε ότι θα προσφερθεί το 2013 με την 
εκτόξευση του Block III. 
Σε γενικές γραμμές το ελάχιστο σφάλμα μέτρησης της απόστασης με GPS είναι 
περίπου 3m, με χρήση μόνο του κώδικα C/A και 30cm περίπου με χρήση του σήματος 
P/Y σε απόλυτο εντοπισμό. Διάφορα άλλα σφάλματα όπως επίδραση της ατμόσφαιρας 
στο σήμα GPS, σφάλματα στα δεδομένα θέσης του δορυφόρου από τις εφημερίδες, 
θόρυβος μετρήσεων, απόκλιση χρονομέτρου (clock drift) και πολυκλαδικές 
παρεμβολές μπορούν να μειώσουν σημαντικά την ακρίβεια θέσης. Ο συνδυασμός 
αυτών των σφαλμάτων μπορεί να προκαλέσει απόκλιση ±15cm από την πραγματική 
θέση του δέκτη GPS σε ακραίες καταστάσεις.  
Ο πίνακας 2-2 (Ip, 2005), περιγράφει ένα κατά προσέγγιση μέγεθος της επίδρασης των 
διαφόρων πηγών σφαλμάτων GPS σε διαφορική λειτουργία.  
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Πηγή σφαλμάτων Προσεγγιστικό μέγεθος 

Ατμόσφαιρα ~ 0.4ppm 
Τροχιά ~ 0.5ppm 
Θόρυβος ~ 2mm 

Πολυκλαδικές παρεμβολές 
 (Multipath) 

~ 3mm 

Συνολικό σφάλμα ~ 5mm ± 0.9ppm 

Πίνακας 2-2. Πηγές σφαλμάτων σε διαφορικό GPS διπλής συχνότητας (DDFGPS), (Ip, 2005)  

Η πάγια μεθοδολογία που ακολουθείται για τον ακριβή προσδιορισμό της θέσης ενός 
σημείου σε σχέση με άλλα, είναι η χρήση δεκτών GPS με διαφορική επεξεργασία 
(DGPS) έτσι ώστε να μειώνεται το σφάλμα, χρησιμοποιώντας επιπρόσθετα δεδομένα 
από σταθμό αναφοράς GPS σε σημείο γνωστής θέσης, ενώ η διαφορά μεταξύ των δύο 
δεκτών επιτρέπει την απαλοιφή των σφαλμάτων των χρονομέτρων των δορυφόρων και 
των δεκτών. Απαιτείται ο σταθμός αναφοράς να βρίσκεται σε απόσταση το ανώτερο 
20km από την εναέρια πλατφόρμα. Η αρχική ευθυγράμμιση (initialization) για DGPS 
αφορά στην εγκατάσταση του συστήματος πλησίον του σταθμού αναφοράς GPS. Για 
να αποφευχθεί απώλεια ακέραιων ασαφειών φάσης θα πρέπει να γίνονται προσπάθειες 
να αποφεύγονται πτήσεις υψηλής δυναμικής, δηλαδή η γωνία roll της πλατφόρμας να 
μην ξεπερνάει τις 10ο. 
Η μεθοδολογία αυτή χρησιμοποιείται εδώ και αρκετά χρόνια στα συστήματα MMS, με 
πολύ καλά αποτελέσματα στον προσδιορισμό της θέσης και με σχετικά καλά 
αποτελέσματα στον προσδιορισμό των προσανατολισμών του MMS στην περίπτωση 
χρήσης δύο ή περισσοτέρων δεκτών GPS επί του αεροσκάφους. 
Παράλληλα με το GPS και άλλες χώρες ανακοίνωσαν την υλοποίηση των δικών τους 
παγκοσμίων ή τοπικών δορυφορικών συστημάτων πλοήγησης που αναφέρονται ως 
GNSS (Global Navigation Satellite System). Από τεχνικής άποψης, αυτά τα συγγενικά 
συστήματα, θα μπορούσαν να βελτιώσουν την διαθεσιμότητα του δορυφορικού 
σήματος πλοήγησης στο μέλλον, εφόσον επιτευχθεί ο συνδυασμός τους, προκειμένου 
να χρησιμοποιηθεί πυκνός σχηματισμός δορυφόρων. Έτσι θα μπορούσαν για 
παράδειγμα να παρέχουν δορυφορικό σήμα ισχυρό ίσως ακόμα και στις 
πυκνοδομημένες αστικές περιοχές οι οποίες σήμερα παρουσιάζουν αδυναμία λήψης 
σήματος. Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι το γεγονός της διάθεσης περισσότερων 
δορυφορικών σημάτων δεν εγγυάται πάντοτε πιο ακριβές αποτέλεσμα, όπως για 
παράδειγμα στην περίπτωση κακής γεωμετρίας των δορυφόρων. 
Σήμερα το μόνο πλήρως λειτουργικό GNSS είναι το Navstar Global Positioning Sys-
tem, των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, ενώ τo Ρωσικό GLONASS είναι σε 
διαδικασία αποκατάστασης της πλήρους λειτουργίας του. Η Κίνα έχει δηλώσει την 
επέκταση του τοπικού της συστήματος στο παγκόσμιο σύστημα πλοήγησης 
COMPASS το 2020, ενώ το Ευρωπαϊκό σύστημα πλοήγησης Galileo είναι ένα GNSS 
στην αρχική φάση ανάπτυξής του και έχει προγραμματισθεί για το 2013. 
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Διαθέσιμα παγκόσμια δορυφορικά συστήματα πλοήγησης 

US, NAVSTAR Global Positioning System (GPS) 

Ρώσικο, GLONASS (δεν είναι πλήρως λειτουργικό) 

Προτεινόμενα παγκόσμια δορυφορικά συστήματα πλοήγησης 

Ευρωπαϊκό, Galileo 

Κινέζικο, Compass 

Τοπικά συστήματα πλοήγησης 

Ιαπωνέζικο, Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) 
Ινδικό, Indian Regional Navigation Satellite System (IRNSS) 
Γαλλικό, Doppler Orbitography and Radio-positioning Integrated 
by Satellite (DORIS) 

Πίνακας 2-3. Λειτουργικοί και προγραμματισμένοι GNSS (Paska, 2009) 

Η απόλυτη κυριαρχία του GPS στις εφαρμογές του απολύτου εντοπισμού, ο 
καθοριστικός ρόλος του αυτή τη στιγμή στις εφαρμογές του σχετικού εντοπισμού, οι 
βελτιώσεις και οι επεκτάσεις που σχεδιάζονται καθώς και οι σχετικά αργοί ρυθμοί που 
εμφανίζουν στην ανάπτυξή τους τα υπόλοιπα συστήματα GNSS, αποτελούν τους 
βασικότερους λόγους για τους οποίους το συγκεκριμένο σύστημα αναμένεται να είναι 
το κυρίαρχο και στα επόμενα χρόνια. 

2.3.1.2 Inertial Navigation System (INS) - Βασικές αρχές αδρανειακής πλοήγησης  

Αδράνεια είναι η ιδιότητα των σωμάτων να διατηρούν σταθερή την κινητική τους 
κατάσταση, είτε αυτή αφορά σε κίνηση είτε σε περιστροφή, όταν επηρεασθούν από 
δυνάμεις ή ροπές αντίστοιχα (1ος νόμος κίνησης του Newton). Η κυρίαρχη σημασία του 
νόμου αυτού είναι γνωστή στην περιγραφή κάθε κίνησης σώματος, η δε χρήση του 
στην καθημερινή ζωή είναι συνεχής. Ως πρώτες εφαρμογές του σχετικού νόμου σε 
θέματα πλοήγησης μπορoύν να θεωρηθούν οι γυροσκοπικές πυξίδες που παρουσίασαν 
ο H. Anschütz το 1908 και αντίστοιχα ο E. Sperry το 1911 (U.S. Patent 1279471). Αν 
και οι δύο επιστήμονες εργάσθηκαν ανεξάρτητα μεταξύ τους, κάτι που φαίνεται από τις 
διαφορές που εμφανίζουν οι δύο πυξίδες και αφορούν κυρίως στον τρόπο στήριξής 
τους, εντούτοις και οι δύο βασίστηκαν στις προγενέστερες ιδέες τόσο του L. Foucault 
που αφορούσαν το ομώνυμο εκκρεμές (1851) και το γυροσκόπιό του (1852) αλλά και 
άλλων ερευνητών όπως για παράδειγμα του B. Garvey (1862) ή του L. Obrey (1900). 
Το 1923 εισήχθη από τον M. Schuler η σχετική διόρθωση που οφείλεται στη 
καμπυλότητα της γης γνωστότερη ως εκκρεμές του Schuler. Τα επόμενα χρόνια 
ακολουθούν βελτιώσεις των σχετικών μηχανισμών, προκειμένου να καλυφθούν θέματα 
κυρίως στρατιωτικών χρήσεων, όπως η καθοδήγηση των τορπιλών με χρήση μεθόδων 
ανατροφοδότησης. Κατά τη διάρκεια του δευτέρου παγκοσμίου πολέμου, Γερμανοί 
μηχανικοί ανέπτυξαν τα πρώτα ολοκληρωμένα συστήματα πλοήγησης που 
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χρησιμοποιήθηκαν στους πυραύλους V1 και V2, ενώ το 1960 ο Draper κατασκεύασε 
το πρώτο σύγχρονο αδρανειακό σύστημα πλοήγησης. Στα μέσα της δεκαετίας 1980-
1990 σταματάει η παραγωγή του μηχανικού αδρανειακού συστήματος πλοήγησης ως 
αποτέλεσμα της αντικατάστασής του από το strapdown αδρανειακό σύστημα που 
παρουσιάστηκε στις αρχές της δεκαετίας 1970-1980. 
Τα δύο κύρια στοιχεία του INS είναι τα τρία επιταχυνσιόμετρα, τα οποία ανιχνεύουν 
την γραμμική επιτάχυνση στο αδρανειακό σύστημα, παρέχοντας την θέση και την 
ταχύτητα του δέκτη καθώς και τα τρία γυροσκόπια, τα οποία λαμβάνουν την 
αδρανειακή περιστροφική κίνηση, παρέχοντας αντίστοιχα τα γωνιακά στοιχεία. Επίσης 
στο INS περιλαμβάνεται και υπολογιστικό σύστημα το οποίο υπολογίζει τελικά την 
θέση, την ταχύτητα και τον προσανατολισμό της πλατφόρμας. Θεωρητικά, το INS 
απαιτεί ως εξωτερική πληροφορία μόνο την αρχική ευθυγράμμισή του, η οποία 
συμπεριλαμβάνει αρχικές θέσεις στον τρισδιάστατο χώρο, ταχύτητα και 
προσανατολισμό. Επειδή όμως τα σφάλματα των δεκτών αυξάνουν με τον χρόνο, το 
INS πρέπει να επαναβαθμονομείται περιοδικά ώστε να διατηρεί αξιόπιστη ποιότητα 
πλοήγησης (Jekeli, 2001).  
Τα σφάλματα και η ακρίβεια της αδρανειακής πλοήγησης είναι συνάρτηση των 
παρακάτω παραμέτρων:  
• Αρχικές συνθήκες. Ως διάταξη αδρανούς υπολογισμού, το INS πρέπει να 

“γνωρίζει” τις αρχικές συνθήκες της θέσης και της ταχύτητας από εξωτερική 
πηγή, ενώ η διεύθυνση του αρχικού διανύσματος ταχύτητας ορίζεται από την 
διαδικασία ευθυγράμμισης.  

• Μετασχηματισμός των συντεταγμένων. 
• Χρονικά εξαρτώμενα σφάλματα των δεκτών (επιταχυνσιόμετρα, γυροσκόπια) και 

πιθανή εξωτερική βοήθεια πλοήγησης. 
• Δυναμική του αεροσκάφους. 
Ως συνέπεια, η τροχιά της πλατφόρμας που ορίζεται από το INS αποκλίνει από την 
αληθή διαδρομή, εξαρτώμενη κυρίως από την ποιότητα των δεκτών, την διάρκεια και 
τις συνθήκες δυναμικής της πτήσης.  
To INS είναι ένα σχετικό σύστημα θέσης, γιατί μπορεί να υπολογίζει μεταβολές θέσης 
και προσανατολισμού μεταξύ δύο χρονικών στιγμών. Η θέση του υπολογίζεται με 
συνεχή πρόσθεση εντοπιζόμενων μεταβολών στις προηγούμενες υπολογισθείσες 
θέσεις. Έτσι κάθε σφάλμα στις μετρήσεις, συνήθως μικρό, συναθροίζεται στον τελικό 
υπολογισμό κυρίως γιατί η θέση υπολογίζεται από διπλή ολοκλήρωση της 
επιτάχυνσης. Αυτό οδηγεί σε απόκλιση με αποτέλεσμα για την διόρθωσή των 
ανακριβειών της θέσης του INS να απαιτείται κάποιου είδους εξωτερική πληροφορία 
(Paska, 2009).  
Τα γυροσκόπια ως δέκτες προσανατολισμού στην αδρανειακή πλοήγηση γενικώς 
χρησιμοποιούν μοντέλα σφαλμάτων. Οι κύριες πηγές σφαλμάτων των γυροσκοπίων 
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είναι η απόκλιση του δέκτη, η απόκλιση (misalignment) μεταξύ των αξόνων, ο 
συνδυασμός των τριών γυροσκοπίων και η ευαισθησία τους στην επιτάχυνση. 
Αντίστοιχα οι κύριες πηγές σφαλμάτων των επιταχυνσιομέτρων είναι η χρονική 
απόκλιση του δέκτη από το θεωρητικό μηδέν ισορροπίας, η μη σταθερότητα των 
παραμέτρων, οι επιδράσεις της φυγοκεντρικής επιτάχυνσης λόγω του υψηλού ρυθμού 
περιστροφής και η ευαισθησία τους στην γωνιακή επιτάχυνση. 
O πίνακας 2-4 (Ip, 2005) αναφέρει τα χαρακτηριστικά τριών τύπων INS που συνήθως 
χρησιμοποιούνται στην αδρανειακή πλοήγηση:  
• Navigation 
• Tactical 
• MEMS 
Το Navigation INS έχει γυροσκόπιο πολύ χαμηλού ρυθμού ολίσθησης, έτσι ώστε σε 
περίπτωση διακοπής ή παρεμβολής του GPS, το σφάλμα θέσης παραμένει σε πολύ 
χαμηλό επίπεδο. 
Στις εφαρμογές DSO (άμεσης γεωαναφοράς), χρησιμοποιούνται κυρίως Τactical INS. 
Μολονότι η απόδοσή τους είναι χαμηλότερη από το Νavigation INS, η συγχώνευσή 
τους με GPS παρέχει υψηλής ακρίβειας θέση και προσανατολισμό (Grejner-
Brzezinska, 2001b, El-Sheimy, 1996).  
Τα MEMS (Micro Electromechanical Sensors) INS είναι η νέα εναλλακτική γενιά, 
χαμηλού κόστους και μικρού μεγέθους, για τα οποία διεξάγεται συνεχής έρευνα 
σχετικά με την σταθερότητα και τη βελτίωσή τους.  
Ενδεικτικά αναφέρονται οι ακρίβειες αυτών των συστημάτων INS: 

Είδος INS Navigation Tactical MEMS 
Ρυθμός απόκλισης γυροσκοπίου, 

Gyro Drift Rate (μοίρες/h) 0.005-0.015 1-3 100-300 

Απόκλιση επιταχυνσιομέτρου, 
Accelerometer Bias (μg) 50-100 100-1000 1-10 

Πίνακας 2-4. Κατηγορίες και ακρίβειες συστημάτων INS (Ip, 2005) 

Τα αδρανειακά συστήματα πλοήγησης κατηγοριοποιούνται ως συστήματα ελεύθερης 
περιστροφής (gimbaled) και ως συστήματα σταθερά τοποθετημένα (strapdown) 
(Kocaman, 2003, Ip, 2005). 
Στα αδρανειακά συστήματα ελεύθερης περιστροφής (gimbaled) η τριάδα των 
επιταχυνσιομέτρων είναι σταθερά τοποθετημένη στο εσωτερικό σύστημα ελεύθερης 
περιστροφής των τριών γυροσκοπίων. Το εσωτερικό αδρανειακό σύστημα ελεύθερης 
περιστροφής είναι απομονωμένο από τις περιστροφές του οχήματος και ο 
προσανατολισμός του παραμένει σταθερός, σε ένα επιθυμητό προσανατολισμό στον 
χώρο, κατά την κίνηση του συστήματος. Τα γυροσκόπια στην σταθερή πλατφόρμα 
χρησιμοποιούνται έτσι ώστε να αντιλαμβάνονται κάθε περιστροφή της πλατφόρμας. 
Χρησιμοποιούνται σε σερβομηχανισμούς ανάδρασης ώστε η πλατφόρμα να παραμένει 
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σταθερή. Είναι συστήματα μεγάλης ακριβείας που μάλιστα επιτυγχάνεται με σχετικά 
μικρούς ρυθμούς δειγματοληψίας. 
Τα strapdown αδρανειακά συστήματα πλοήγησης χρησιμοποιούν επιταχυνσιόμετρα και 
γυροσκόπια που είναι ενσωματωμένα στο σύστημα και για αυτό ακολουθούν την 
κίνηση του αεροσκάφους, ενώ το σύστημα αναφοράς του INS συμπίπτει με τους 
κύριους άξονες του αεροσκάφους (εικόνα 2-3). Η γωνιακή κίνηση του συστήματος 
μετρείται συνεχώς μέσω του ρυθμού των δεκτών.  
Εκτός από το κύριο πλεονέκτημα των σταθερά προσδεδεμένων αδρανειακών 
συστημάτων που είναι το χαμηλότερο κόστος επίσης παρουσιάζουν χαμηλότερο 
μέγεθος, βάρος, κατανάλωση ενέργειας σε σχέση με τα αδρανειακά συστήματα 
ελεύθερης περιστροφής. Τα αδρανειακά συστήματα συνήθως έχουν πολύ μεγαλύτερο 
κόστος από το GPS. Η τάση είναι η υλοποίηση συνδυασμού μεθόδων για χαμηλού 
κόστους INS. Για αυτούς τους λόγους και η πλειονότητα των συστημάτων GPS/INS 
για εναέρια DSO βασίζονται στον μηχανισμό strapdown. 

 
Εικόνα 2-3. Μονάδες αδρανειακών μετρήσεων, (Jekeli, 2001) 

Η αρχική ευθυγράμμιση του INS (initialization, initial alignment) είναι η 
διαδικασία καθορισμού αρχικών τιμών θέσης, ταχύτητας και προσανατολισμού του 
συστήματος σε συντεταγμένες πλοήγησης. Διενεργείται πριν την χρήση του 
συστήματος, στο έδαφος ή εν πτήσει και είναι σημαντική διαδικασία για την 
βαθμονόμηση του συστήματος και την ακρίβεια του προσανατολισμού. Γίνεται σε δύο 
βήματα που ονομάζονται οριζοντίωση (levelling) και προσανατολισμός (gyro-
compassing). Αφορούν αντίστοιχα τον προσδιορισμό του οριζοντίου επιπέδου (μη 
μηχανική οριζοντίωση του οργάνου) και τον προσανατολισμό του. Η οριζοντίωση 
αναφέρεται στον προσδιορισμό των αρχικών τιμών των γωνιών roll και pitch του INS, 
με χρήση επιταχυνσιομέτρων και με ευθεία και επίπεδη πτήση για τουλάχιστον 3min, 
ενώ ο προσανατολισμός αναφέρεται στον προσδιορισμό των αρχικών τιμών της γωνίας 
yaw με χρήση γυροσκοπίων (δηλαδή ως προς το βορρά).  
Το σφάλμα ευθυγράμμισης είναι χρονικά εξαρτώμενο. Η ακρίβεια της αρχικής 
ευθυγράμμισης της γωνίας yaw, είναι αντιστρόφως ανάλογη της τετραγωνικής ρίζας 
του χρόνου ευθυγράμμισης. Έτσι με μεγαλύτερο χρόνο ευθυγράμμισης, η ακρίβεια 
προσανατολισμού θα συνεχίσει να βελτιώνεται, παρατηρώντας το σήμα βαρύτητας σε 
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κάθε επιταχυνσιόμετρο και την περιστροφή της γης από την μέτρηση του γυροσκοπίου, 
έως η εκτίμηση να φθάσει το επίπεδο του θορύβου και της απόκλισης των υπολοίπων 
των δεκτών. Το υπόλοιπο σφάλμα θα συνεχίσει να εισάγει σφάλμα προσανατολισμού 
και για αυτό ο προσανατολισμός του INS πρέπει να μεταβάλλεται περιοδικά για να 
ενημερώνονται οι μετρήσεις. Σε περιοχές με σημαντικές πτυχώσεις (μεταβολές στην 
κλίση) του γεωειδούς (undulation), η ευθυγράμμιση του INS επηρεάζεται από την 
μεταβολή της διεύθυνσης της κατακορύφου που προέρχεται από την αλλαγή της θέσης 
ή της βαρύτητας. Αυτή η μεταβολή δημιουργεί απόκλιση σε όλη την επίλυση της 
πλοήγησης. Κατά την διάρκεια ευθείας και οριζόντιας πτήσης υπάρχει μικρή 
επιτάχυνση και έτσι τα σφάλματα προσανατολισμού συνεχίζουν να αυξάνουν. Γίνεται 
μηδενισμός του σφάλματος της γωνίας yaw σε περίπτωση σημαντικής επιτάχυνσης και 
συνιστώνται περιοδικοί ελιγμοί πτήσης συνήθως σε μορφή κύκλων ή σχήματος οκτώ 
(8), κάθε 15-20min. Όπως αναφέρουν και οι Mostafa et.al., 2001 και Burman, 2002, η 
ύπαρξη ελιγμών στην πορεία του αεροσκάφους μπορεί να βελτιώσει το σφάλμα της 
γωνίας yaw. Παρουσιάζεται στην εικόνα 2-4, η μεταβολή του σφάλματος της γωνίας 
αυτής, όπως προέκυψε από την εξομάλυνση των διαθέσιμων δεδομένων. Σε 
διαφορετική περίπτωση, το σφάλμα αρχικής ευθυγράμμισης, εμφανίζεται ως σφάλμα 
προσανατολισμού. H Burman, 2000b, προτείνει την μέθοδο αρχικής ευθυγράμμισης εν 
πτήσει χρησιμοποιώντας ελικόπτερο, ως πλατφόρμα, ενώ αντίστοιχα οι Cramer, 2001 
και Skaloud, 1999, παρουσιάζουν παρόμοια θετικά αποτελέσματα για ευθυγράμμιση εν 
πτήσει με αεροσκάφος. 

 
Εικόνα 2-4. Βελτίωση του σφάλματος γωνίας yaw  κατά τους ελιγμούς, (Mostafa et.al., 2001) 

Στην παρούσα διατριβή χρησιμοποιείται κυρίως ο όρος INS (Inertial Navigation 
System) για τα αδρανειακά συστήματα, αντί του όρου IMU (Inertial Measurement 
Unit), θεωρώντας ότι είναι o πιο συχνά χρησιμοποιούμενος όρος στην επιστημονική 
κοινότητα. Εντούτοις, αξίζει να σημειωθεί ότι στον χώρο των MMS, ο Jacobsen, 2002, 
προτείνει ως βέλτιστο, τον όρο IMU αντί του όρου INS, όταν αναφέρεται ως μονάδα 
μέτρησης προσανατολισμού και όχι ως μονάδα πλοήγησης. Η Csanyi, 2008, 
επισημαίνει την εναλλακτική αναφορά των όρων αυτών στην χαρτογραφική 
επιστημονική κοινότητα, αλλά σημειώνει ότι αυστηρά επιστημονικά ο όρος IMU 
αναφέρεται στον αδρανειακό δέκτη, ενώ ο όρος INS αναφέρεται στο σύνολο του δέκτη 
μαζί με το λογισμικό που παράγει την επίλυση πλοήγησης. 
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2.3.1.3 Συνδυασμός GPS/INS 

Κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων δεκαετιών η αμείωτη διατήρηση του 
ενδιαφέροντος σχετικά με τον συνδυασμό των συστημάτων GPS/INS οδήγησε στη 
δημιουργία των σύγχρονων συστημάτων MMS, που βασίζονται σε συνδυασμό υψηλής 
ακρίβειας διαφορικών GPS με ποιοτικά strapdown αδρανειακά συστήματα INS. Στα 
συστήματα αυτά ο συνδυασμός των δεδομένων του εναέριου δέκτη GPS με εκείνα του 
δέκτη που βρίσκεται στο σταθερό σταθμό αναφοράς, μπορεί να προσδιορίζει, μέσω 
διαφορικής επίλυσης, την εκάστοτε θέση του αεροσκάφους με ακρίβεια της τάξεως 
των 5-15cm και με ρυθμό 1-10Hz. Η σημαντική μείωση που σημειώθηκε τα τελευταία 
χρόνια στο κόστος των INS, επέτρεψε πλέον την ευρεία χρήση τους στα συστήματα 
MMS, προσφέροντας αντίστοιχη αξιοσημείωτη βελτίωση της εφαρμογής τους και του 
αυτοματισμού τους. Η βασικότερη συνεισφορά του INS στο σύστημα είναι ότι εκτός 
από την υποστήριξη που μπορεί να προσφέρει στο GPS στις περιπτώσεις απώλειας 
σήματος, παρέχει πολύ υψηλό ρυθμό ανανέωσης της θέσης, που σήμερα πλέον 
ξεπερνάει τα 256Hz. Τα GPS και INS ως τεχνικές, προσφέρουν υψηλής 
λειτουργικότητας συμπληρωματικά χαρακτηριστικά, βασιζόμενα σε διαφορετικές 
αρχές εντοπισμού θέσης και προσανατολισμού και λαμβάνονται πλεονάζοντα και 
συμπληρωματικά δεδομένα. Το GPS συνεισφέρει με την υψηλή του ακρίβεια και 
σταθερότητα στον χρόνο, καθιστώντας δυνατή την παρακολούθηση των σφαλμάτων 
του αδρανειακού δέκτη INS. Ο υψηλός ρυθμός απόκτησης δεδομένων και ο μικρής 
ακρίβειας (high bias) καθορισμός θέσης και προσανατολισμού μέσω INS, μπορεί να 
συνδυασθεί με τον χαμηλότερου ρυθμού αλλά υψηλότερης ακρίβειας καθορισμό θέσης 
GPS (low bias). Η συνήθης μέθοδος συνδυασμού παρατηρήσεων GPS και INS γίνεται 
μέσω της εφαρμογής του φίλτρου Kalman. Παράγει την βέλτιστη εκτίμηση του 
συστήματος βασιζόμενη σε όλο το ιστορικό συλλεγεισών πληροφοριών (Skaloud, 
1999), περιορίζονται τα σφάλματα λόγω ολίσθησης (drift) των γυροσκοπίων και 
λαμβάνονται υψηλής ακρίβειας δεδομένα προσανατολισμού (Grejner-Brzezinska, 
2001b).  
Από τον συνδυασμό των δύο συστημάτων επιτυγχάνονται τα ακόλουθα: 
• Διατήρηση της πλοήγησης σε ένα καθορισμένο επίπεδο ακριβείας, ανάλογα με το 

σύστημα, κατά την διάρκεια της πιθανής διακοπής του GPS. 
• Απόκτηση των 6 παραμέτρων πλοήγησης (3 παράμετροι θέσης και 3 

προσανατολισμού) με υψηλό ρυθμό. 
• Μείωση της επίδρασης των τυχαίων σφαλμάτων στην επίλυση του GPS. 
• Διατήρηση της επίλυσης GPS σε πτήση υψηλής δυναμικής ή σε ύπαρξη 

παρεμβολής. Κατά την διάρκεια των ελιγμών, το INS δεν είναι ικανό για 
μετρήσεις λόγω της υψηλής δυναμικής της πτήσης, ενώ το GPS λόγω των δύο 
τουλάχιστον κεραιών του καλύπτει το κενό αυτό. 
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Να σημειωθεί ότι οι δύο κεραίες συνήθως βρίσκονται στα άκρα των δύο πτερύγων ή 
στο μπροστά και πίσω μέρος του αεροσκάφους. Στην περίπτωση των μαχητικών 
αεροσκαφών είναι στο εξωτερικό άκρο της κάθε πτέρυγας έτσι ώστε να μην χάνεται το 
στίγμα στην περίπτωση ανάστροφης πτήσης. 

Ο πίνακας 2-5 παρουσιάζει την σύγκριση των δεκτών GPS, INS και τα χαρακτηριστικά 
του συνδυασμού τους όπως αναφέρουν οι Grejner-Brzezinska, 2001b και Skaloud, 
1999. 
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 GPS INS GPS/INS 
Π
λε
ον
εκ
τή
μα
τα

 

• Υψηλή ακρίβεια 
θέσης και εκτίμηση 
ταχύτητας σε 
μεγάλο χρονικό 
διάστημα 
λειτουργίας  

• Χρονικά 
ανεξάρτητο 
σφάλμα 

• Εκτίμηση 
προσανατολισμού 
με πολλαπλές 
κεραίες (1-
2arcmin) 

• Δεν είναι 
ευαίσθητο στην 
βαρύτητα 

 
 

• Αυτόνομος - 
ανεξάρτητος 
δέκτης 

• Συλλογή 
δεδομένων χωρίς 
κενά 

• Συνεχώς διαθέσιμα 
3 στοιχεία θέσης 
και 3 στοιχεία 
προσανατολισμού 

• Υψηλός ρυθμός 
δειγματοληψίας   
(> 256Hz) 

• Ακρίβεια 
πληροφορίας 
προσανατολισμού 

• Υψηλή ακρίβεια 
θέσης σε μικρό  
χρονικό διάστημα 
λειτουργίας 

• Αδιάκοπη πλοήγηση 
ακόμα και κατά τα 
διαστήματα 
ενδεχόμενης 
διακοπής του GPS 

• Υψηλός ρυθμός 
δειγματοληψίας 

• Καθορισμός 
προσανατολισμού 
με αξιοπιστία 

• Καθορισμός του 
διανύσματος 
βαρύτητας 

• Εντοπισμός  και 
διόρθωση των 
απωλειών λόγω 
κλειδώματος 

 

Μ
ει
ον
εκ
τή
μα
τα

 

• Απώλειες λόγω 
κλειδώματος που 
προκαλούν κενά 
στην μέτρηση 
θέσης 

• Χαμηλός ρυθμός 
δειγματοληψίας   
(1-10Hz) 

• Στην περίπτωση 
μεγάλων βάσεων, ή 
/και με την 
παρουσία θορύβου, 
πιθανή αύξηση των 
ακέραιων 
ασαφειών φάσης 

• Μέτρια ακρίβεια 
(1-2arcmin) 
εκτίμησης του 
προσανατολισμού 
με πολλαπλές 
κεραίες 

• Μη αυτόνομος - 
ανεξάρτητος        
δέκτης 

• Σφάλματα δέκτη 
χρονικά 
αυξανόμενα  

• Επηρεάζεται από 
την βαρύτητα 

• Απαιτείται ακριβής 
χρονικός 
συγχρονισμός  

Πίνακας 2-5. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των GPS, INS και του συνδυασμού τους  
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Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σημειωθεί ότι δεδομένα προσανατολισμού μέσω του 
INS είναι οι τρεις γωνίες roll, pitch, yaw. Η γωνία yaw αποτελεί την γωνία στροφής ως 
προς τον γεωγραφικό βορρά. Διαφέρει από την αντίστοιχη φωτογραμμετρική γωνία κ η 
οποία αντιστοιχεί στην στροφή ως προς τον χαρτογραφικό βορρά. Η διαφορά μεταξύ 
των δύο συστημάτων γωνιών, αντιστοιχεί στην σύγκλιση των μεσημβρινών (γ). Ο 
πίνακας στροφής υπολογίζεται ως προς το σύστημα γωνιών roll, pitch, yaw και 
πολλαπλασιάζεται με τον πίνακα στροφής που συμπεριλαμβάνει την επίδραση της 
σύγκλισης του μεσημβρινού. Από αυτόν τον πίνακα στροφής υπολογίζονται οι 
φωτογραμμετρικοί προσανατολισμοί στο σύστημα ω, φ, κ (Jacobsen, 2002). Στην 
επιστημονική κοινότητα εντούτοις, έχει γίνει κοινά αποδεκτό ότι οι γωνίες roll, pitch, 
yaw ταυτίζονται με τις γνωστές φωτογραμμετρικές γωνίες ω, φ, κ για το σύνηθες 
μέγεθος των επιφανειών που χαρτογραφούνται (Thompson, 1966, Jacobsen, 2000).  
Επίσης πρέπει να αναφερθεί η διαφορά των γωνιών yaw και heading. Η γωνία yaw 
είναι η γωνία διεύθυνσης του άξονα του αεροσκάφους ως προς το βορρά, ενώ η γωνία 
heading είναι η γωνία διεύθυνσης της κατεύθυνσης του αεροσκάφους ως προς το 
βορρά. Παρόλο ότι υπάρχει αυτή η διαφορά μεταξύ τους, στην πράξη θεωρούνται ως 
ταυτόσημες. Στην παρούσα διατριβή θα αναφέρεται η γωνία yaw για απλούστευση. 
 
Φίλτρο Kalman για τον συνδυασμό των δεκτών πλοήγησης 
Ο συνδυασμός των δεκτών πλοήγησης GPS και INS επιτυγχάνεται συνήθως μέσω της 
χρήσης του φίλτρου Kalman. Ο Kalman, 1960 δημοσίευσε την εργασία του με τίτλο “A 
New Approach to Linear Filtering and Prediction Problems”, στην οποία παρουσίασε 
έναν αλγόριθμο ανάλυσης διαδοχικών παρατηρήσεων, οι οποίες προέρχονταν από 
διαφορετικές πηγές και είχε ως στόχο την εκτίμηση χρονικά μεταβαλλόμενων 
παραμέτρων, κάτι που για πολλά χρόνια αποτελούσε ένα δυσεπίλυτο θέμα. Σε γενικές 
γραμμές ο Kalman βασιζόμενος στη μέθοδο των διαδοχικών συνορθώσεων κατάφερε 
να περιγράψει ένα δυναμικά χρονικά μεταβαλλόμενο διάνυσμα κατάστασης (διάνυσμα 
παραμέτρων), μέσω της προσθήκης ενός δευτερεύοντος μοντέλου (δυναμικό μοντέλο) 
που εκφράζει τη μεταβολή μεταξύ των διαδοχικών διανυσμάτων κατάστασης και το 
οποίο χαρακτηρίζεται από έναν κατάλληλα διαμορφωμένο πίνακα μετάβασης καθώς 
και από έναν αντίστοιχο πίνακα συμμεταβλητότητας. 
Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που εμφανίζεται στο φίλτρο είναι η σύνταξη 
του πίνακα συμμεταβλητότητας του δυναμικού μοντέλου. Η ανάγκη ύπαρξης ενός 
τέτοιου πίνακα προέρχεται από το γεγονός ότι οι δυνάμεις που επενεργούν κατά τη 
διάρκεια της κίνησης δεν είναι πλήρως γνωστές και ούτε γενικά μπορούν να 
εκτιμηθούν. Το αποτέλεσμα είναι ότι δημιουργούνται ατέλειες οι οποίες επιχειρείται να 
περιγραφούν με τη προσθήκη στοχαστικών παραγόντων οι οποίες ονομάζονται 
θόρυβος ή διαταραχή του μοντέλου και περιγράφονται από τον παραπάνω 
αναφερόμενο πίνακα συμμεταβλητότητας.  
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Η εκτίμηση των ιδιοτήτων του θορύβου στον κινηματικό εντοπισμό αποτελεί ένα 
ανοιχτό θέμα. Αυτό οφείλεται στο ότι εξαιτίας της συνεχούς κίνησης ο προσδιορισμός 
των παραμέτρων πραγματοποιείται σε κάθε χρονική στιγμή από μεμονωμένες 
παρατηρήσεις. Έτσι, δεν υπάρχει η δυνατότητα να εκτιμηθεί η ακρίβεια ή να 
εντοπισθούν συστηματικά σφάλματα, σε αντίθεση με τα περισσότερα από τα κλασικά 
προβλήματα συνορθώσεων όπου λόγω της επανάληψης των μετρήσεων κάτι τέτοιο 
είναι δυνατό. Αξίζει να σημειωθεί, ότι σε πολλές περιπτώσεις, το δυναμικό μοντέλο 
προκύπτει από την εμπειρία. Γενικά όμως, κατά τη κατάστρωση των εξισώσεων, 
επιδιώκεται να δημιουργούνται γραμμικά συστήματα, προκειμένου να είναι 
ευκολότερη η επίλυση των διαφορικών εξισώσεων που σχηματίζονται.  
Εκτενής αναφορά και εφαρμογή στο φίλτρο Kalman γίνεται στο Καραμήτσος, 2004 με 
ιδιαίτερη έμφαση στη πλοήγηση σκαφών. Στη συγκεκριμένη εργασία προτείνονται, 
εξετάζονται και αξιολογούνται γραμμικές συναρτήσεις περιγραφής του θορύβου σε 
περιπτώσεις τροχιάς υψηλής δυναμικής. 
Σε αντίθεση με το θόρυβο του δυναμικού μοντέλου του οποίου η περιγραφή 
παρουσιάζει δυσκολίες, τα σφάλματα των δεκτών GPS/INS, τα οποία τελικά ανάγονται 
στα σφάλματα των παρατηρήσεων, μπορούν να εκτιμηθούν με χρήση κατάλληλης 
μοντελοποίησης. Το φίλτρο Kalman είναι η πιο κατάλληλη τεχνική για τον συνδυασμό 
των αδρανειακών και GPS μετρήσεων σύμφωνα με τους Burman, 2002, Καραμήτσος, 
2004 και Ip, 2005 και όπως αναφέρθηκε η αξιοπιστία του εξαρτάται από τον σωστό 
ορισμό του στοχαστικού μοντέλου που χρησιμοποιείται στην διαδικασία 
φιλτραρίσματος. Στην περίπτωση συνδυασμού συστήματος GPS/INS, εκτιμώνται μέσω 
του φίλτρου Kalman η θέση, η ταχύτητα, η επιτάχυνση, ο προσανατολισμός, σφάλματα 
προσανατολισμού όπως και σφάλματα στις μετρήσεις των δεκτών GPS και INS 
(Grejner-Brzezinska, 2001b). Οι μορφές συνδυασμού GPS/INS μπορούν να 
κατηγοριοποιηθούν ως προς το μέγεθος σύμφωνα με το οποίο o κάθε δέκτης βοηθά 
στην λειτουργία του άλλου δέκτη. Ονομάζεται coupling (σύζευξη) των συστημάτων 
και εξαρτάται από τον μηχανισμό ή την αρχιτεκτονική του συστήματος και την μέθοδο 
συνδυασμού των δεδομένων πλοήγησης.  

Οι Skaloud, 1999, Seigert & Kleusberg, 2003, αναφέρουν τις κύριες μεθόδους για τον 
συνδυασμό των μετρήσεων GPS και INS και καταλήγουν στο ότι το φίλτρο Kalman, 
συνδυάζει τις πρωτογενείς μετρήσεις των δύο συστημάτων, είτε σε ένα συνολικό βήμα  
που ονομάζεται φίλτρο Kalman χαλαρής αλληλεξάρτησης (Loosely Coupled (LC) 
Kalman filter) είτε μέσω συνδυαστικών επιλύσεων που ονομάζεται φίλτρο Kalman 
ισχυρής αλληλεξάρτησης (Tightly Coupled (TC) Kalman filter). Οι δέκτες tightly cou-
pled συμπεριφέρονται σαν να ανήκουν σε ένα σύστημα και παράγουν συμπληρωματικά 
δεδομένα. Τα δεδομένα παράγονται ταυτόχρονα και βελτιώνεται η λειτουργία των 
ξεχωριστών δεκτών όπου αυτό είναι δυνατόν. Στα συστήματα loosely coupled τα 
επεξεργασμένα δεδομένα από τον ένα δέκτη με ανάδραση συνεισφέρουν για να 
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βελτιώσουν την εφαρμογή του άλλου δέκτη, εντούτοις ο κάθε δέκτης διαθέτει τον δικό 
του ανεξάρτητο αλγόριθμο επεξεργασίας δεδομένων. Το μειονέκτημά τους είναι ότι 
εξαρτώνται από την δυναμική της πτήσης, γιατί δεν λαμβάνονται όλα τα δεδομένα σε 
μια χρονική στιγμή.  

2.3.2 Δέκτες απεικόνισης 

Ο όρος δέκτης απεικόνισης, εισήχθη όταν έγιναν διαθέσιμες οι πρώτες φωτομηχανές με 
δέκτη ημιαγωγού, ο οποίος ελάμβανε οπτικές εικόνες. Αυτός ο όρος υποδήλωνε μια 
φωτομηχανή μη βασιζόμενη σε φίλμ δίνοντας έμφαση στην απόκτηση ψηφιακών 
εικόνων. Αργότερα αυτός ο όρος γενικεύτηκε ώστε να καλύψει κάθε δέκτη ο οποίος 
λαμβάνει μια εικόνα στο χώρο του αντικειμένου συμπεριλαμβάνοντας και μη αυστηρά 
οπτικούς δέκτες όπως το LiDAR και το InSAR. Στο 1ο κεφάλαιο έχει γίνει εκτενής 
αναφορά στα συστήματα LiDAR ενώ στην επόμενη παράγραφο αναφέρονται οι 
ψηφιακές φωτομηχανές. 

2.3.2.1 Ψηφιακές φωτομηχανές για χρήση σε MMS 

Η εισαγωγή ψηφιακών εναέριων φωτομηχανών μετρητικής ποιότητας στην αρχή της 
νέας χιλιετίας ολοκλήρωσε την μακρόχρονη διαδικασία μετάβασης από αναλογικές σε 
ενάεριες ψηφιακές φωτομηχανές (Boland, 2004). Η προσέγγιση της υψηλής επίδοσης 
των αναλογικών φωτομηχανών ήταν δύσκολη προσπάθεια καθώς αυτές οι 
φωτομηχανές θεωρούνται τεχνολογικά επιτεύγματα στην κατηγορία τους. Η 
θεμελιώδης διαφορά μεταξύ αναλογικών και ψηφιακών φωτομηχανών είναι ότι ένας 
ψηφιακός δέκτης στερεής μορφής (solid-state), σταθερά τοποθετημένος στο εστιακό 
επίπεδο της φωτομηχανής, αντικαθιστά το αναλογικό φίλμ.  
Η εισαγωγή των πρώτων μεγάλου format εναέριων ψηφιακών φωτομηχανών απαίτησε 
μεγάλο χρονικό διάστημα λόγω των τεχνολογικών δυσκολιών και της έλλειψης 
προηγούμενης εμπειρίας. Σήμερα πλέον μπορεί να θεωρηθεί ότι υπάρχουν ψηφιακοί 
δέκτες που αντικαθιστούν τις αναλογικές φωτομηχανές και μπορούν να απεικονίσουν 
την πληροφορία που καταγράφεται σε ένα αναλογικό φίλμ 23*23cm. Σύμφωνα με τον 
(Jacobsen, 2010) ένας ψηφιακός δέκτης μεγέθους 8.5Κ * 8.5Κ μπορεί και καταγράψει 
την πληροφορία αυτή. 
Στις φωτομηχανές μεγάλου και μεσαίου format, εκτός από τους γραμμικούς δέκτες, 
όλα τα συστήματα ψηφιακών φωτομηχανών βασίζονται στην συγχώνευση αρκετών 
ξεχωριστών CCD (Charge Coupled Device) για να παρέχουν μεγαλύτερη εδαφική 
κάλυψη στην απαιτούμενη ανάλυση εικόνας. Αναφέρονται ιδιότητες των ψηφιακών 
δεκτών πέρα από το μέγεθος του δέκτη σύμφωνα με την εργασία Toth, 1999: 
• Η κατασκευή ενός CCD με μηδενικό αριθμό “καμένων” εικονοψηφίδων είναι 

πρακτικά αδύνατη λόγω του μεγάλου πλήθους τους, το οποίο μπορεί να ξεπερνάει 
τα 10 εκατομμύρια. Εντούτοις, οι θέσεις των λανθανόντων εικονοψηφίδων 



 

  59

(pixels) είναι γνωστές και είναι διαθέσιμες στους χρήστες, επιτρέποντας την 
αντικατάσταση των τιμών έντασής τους με τιμές που προκύπτουν από παρεμβολή. 

• Ο χρόνος που απαιτείται για την αποθήκευση των εικονοψηφίδων του CCD είναι 
μερικά δευτερόλεπτα, ιδιαίτερα στα παλιότερα συστήματα, ο οποίος επιδρά στον 
προγραμματισμό πτήσης. Νεότερα συστήματα, βασιζόμενα κυρίως σε πολλαπλές 
πύλες εξόδου, προσφέρουν σημαντικά αυξημένο ρυθμό εξαγωγής-καταγραφής. 
Για ψηφιακό δέκτη μεγάλου format ο χρόνος αυτός είναι περίπου 2sec. 

• Η ραδιομετρική ευαισθησία των CCD είναι 100-200ASA ή υψηλότερη. 
• Tα CCD παρουσιάζουν πολύ χαμηλό θόρυβο και μπορούν τυπικά να παράγουν 

εικονοψηφίδες με ανάλυση έντασης 10-12bit, πολύ καλύτερη από την ανάλυση 
έντασης 6-7bit των αναλογικών εικόνων μετά από σάρωσή τους. 

Οι πιο σύγχρονες σήμερα εμπορικές ψηφιακές φωτομηχανές μεγάλου format είναι: η 
DMC II 250 της Integraph Z/I Imaging (www.intergraph.com) με 14.6Κ* 17.2Κ pixel  
και 6μm μέγεθος pixel, η ADS80 της Leica Geosystems (www.leica-geosystems.com) 
με 12K pixel swath και 6.5μm μέγεθος pixel, η UltraCamXp της UltraCam 
(www.microsoft.com/ultracam) με 17.3K * 14.4K pixel και 6μm μέγεθος pixel 
(Jacobsen, 2010). Επίσης όμως έχουν αναπτυχθεί και ψηφιακές φωτομηχανές μεσαίου 
format οι οποίες χρησιμοποιώντας διαθέσιμα εμπορικά στοιχεία (Commercial off-The-
Shelf, COTS), επιτρέπουν την γρήγορη παραγωγή ορθοεικόνων όπως η Digital Sensor 
System (DSS) της Applanix (Ip et.al., 2011, www.applanix.com). 
Οι ψηφιακές εικόνες παρουσιάζουν συγκεκριμένο και σταθερό μέγεθος, με 
αποτέλεσμα θεωρητικά να διασφαλίζεται το ίδιο σύστημα εικονοσυντεταγμένων για 
κάθε εικόνα. Έτσι δεν απαιτείται δισδιάστατος αφινικός μετασχηματισμός για να 
δημιουργηθεί η σχέση μεταξύ εικόνας και συστήματος εικονοψηφίδων.  
Η βαθμονόμηση μιας φωτομηχανής είναι απαραίτητη διαδικασία και περιλαμβάνει τον 
καθορισμό της εσωτερικής γεωμετρίας και των οπτικών χαρακτηριστικών της, δηλαδή 
την σταθερά της φωτομηχανής, τις συντεταγμένες του πρωτεύοντος σημείου και τους 
συντελεστές ακτινικής διαστροφής των φακών. Για την βαθμονόμησή της, μπορεί να 
επεκταθεί η εξίσωση συγγραμμικότητας για να συμπεριλάβει και τον εσωτερικό 
προσανατολισμό (IO), ώστε η διαδικασία συνόρθωσης να παράγει τις βασικές 
παραμέτρους βαθμονόμησης, τις τρισδιάστατες συντεταγμένες σημείων επί των 
αντικειμένων και τον εξωτερικό προσανατολισμό (EO). Εξαιτίας της συσχέτισης 
μεταξύ των αγνώστων παραμέτρων, η γεωμετρία του μοντέλου βαθμονόμησης πρέπει 
να είναι πολύ ισχυρή και για αυτό απαιτείται μεγάλο πλήθος γνωστών τρισδιάστατων 
σημείων εδάφους (GCP). 
Η εξακρίβωση της σταθερότητας της ψηφιακής φωτομηχανής βασίζεται στην 
επανάληψη της βαθμονόμησης. Στις εναέριες ψηφιακές φωτομηχανές, η σταθερή 
τοποθέτησή τους εξασφαλίζει σταθερές παραμέτρους βαθμονόμησης. Οι δέκτες αυτοί 
είναι συμβατοί με την χρήση άμεσου προσανατολισμού, που αναφέρεται στην επόμενη 
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παράγραφο και το INS τοποθετούνται συνήθως πάνω από το πλαίσιο της 
φωτομηχανής.  

2.4 Προσανατολισμός δεκτών απεικόνισης 

Ο εξωτερικός προσανατολισμός (ΕΟ) ενός δέκτη απεικόνισης, ορίζεται ως ο 
μετασχηματισμός των συντεταγμένων του από το σύστημα αναφοράς του δέκτη, στο 
επιλεγμένο χαρτογραφικό σύστημα αναφοράς. 
Υπάρχουν τρεις βασικές προσεγγίσεις για τον υπολογισμό του ΕΟ ενός δέκτη 
απεικόνισης.  
• Άμεσος προσανατολισμός του δέκτη (Direct Sensor Orientation, DSO), όπου ο 

ΕΟ υπολογίζεται βασιζόμενος μόνο στις παρατηρήσεις GPS/INS (§ 2.4.1). Ο 
άμεσος προσανατολισμός θεωρείται απαραίτητος για τα LiDAR, RaDAR και τις 
φωτομηχανές με γραμμικούς αισθητήρες, όπου κάθε μέτρηση σημείου ή γραμμής 
έχει διαφορετικές τιμές ΕΟ (Csanyi & Toth, 2003). 

• Έμμεσος προσανατολισμός (Indirect Sensor Orientation, IndSO), όπου ο ΕΟ 
εξάγεται από την συνόρθωση ενός μπλοκ εικόνων και με επίλυση 
αεροτριγωνισμού (ΑΤ), με ικανοποιητικό πλήθος καλά κατανεμημένων γνωστών 
σημείων στο έδαφος (GCP) (§ 2.4.2). 

• Συνδυασμένος προσανατολισμός (Integrated Sensor Orientation, ISO), με 
ταυτόχρονη επεξεργασία των δεδομένων GPS/INS, εικονοσυντεταγμένων 
σημείων σύνδεσης και γνωστών σημείων εδάφους για τον καθορισμό του EO 
μέσω συνόρθωσης ΑΤ (μπλοκ αεροφωτογραφιών) (§ 2.4.3).  

Πρέπει να επισημανθεί ότι τα σφάλματα στον IO έχουν ως αποτέλεσμα την αντίστοιχη 
εμφάνιση συστηματικών οριζοντιογραφικών και υψομετρικών σφαλμάτων στις 
στερεοσκοπικές μετρήσεις (Schenk, 1999a). Ως εκ τούτου η βαθμονόμηση της 
φωτομηχανής, πριν την χρήση της, γίνεται ακόμα πιο κρίσιμη για τον άμεσο 
προσανατολισμό.  

2.4.1 Άμεσος προσανατολισμός (DSO) 

Υπάρχουν αρκετές προσεγγίσεις στην βιβλιογραφία για τον σχεδιασμό του 
μαθηματικού μοντέλου του άμεσου προσανατολισμού ενός δέκτη. Είναι επομένως 
λογικό να εμφανίζεται αντίστοιχα μεγάλος αριθμός μαθηματικών προσεγγίσεων και 
συμβολισμών καθώς και προτεινόμενων εφαρμογών, τόσο σε επιστημονικές εργασίες 
ερευνητών όσο και σε αντίστοιχα εμπορικά προϊόντα. Ενδεικτικές είναι οι εργασίες 
των Schwarz et.al., 1993, El-Sheimy, 1996, Toth & Grejner-Brzezinska, 1998, 
Skaloud, 1999, Grejner-Brzezinska, 2001b, Mostafa & Schwarz, 2001 και Toth et.al., 
2002a.  
Όπως περιγράφει ο Heipke et.al., 2001a, η EuroSDR οργάνωσε πολλαπλούς ελέγχους 
σύγκρισης του συνδυασμού GPS/INS και της κλασικής φωτογραμμετρικής επίλυσης 
ΑΤ. Η ακρίβεια των αποτελεσμάτων αξιολογείται με ανεξάρτητα σημεία ελέγχου 
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(check points). Σύμφωνα με τα αποτελέσματα τα σημεία αυτά μπορούν να 
προσδιοριστούν με ακρίβεια τάξης των 5-10cm οριζοντιογραφικά και 10-15cm 
υψομετρικά, όταν εντοπίζονται σε πολλαπλές αεροφωτογραφίες (multi-ray). Η 
ακρίβεια αυτή μπορεί να εκφρασθεί διαφορετικά με σ=15-20μm στην εικόνα, ενώ στην 
περίπτωση που τα σημεία εντοπίζονται μόνο σε δύο εικόνες τότε η αναφερόμενη 
αβεβαιότητα μεγαλώνει κατά περίπου 1.5 φορά. Αυτές οι τιμές οδηγούν σε ασφαλή 
χρήση DSO για την παραγωγή ορθοεικόνων, χωρίς αισθητή μείωση της ακρίβειας, 
κερδίζοντας όμως σε χρόνο και κόστος. 
Μεταξύ άλλων ερευνητών, ο Cramer, 2001, αναφέρει τα πλεονεκτήματα της χρήσης 
του άμεσου προσανατολισμού (DSO), στην Φωτογραμμετρία: 
• Μέσω συστήματος πλοήγησης GPS/INS, παρέχεται υψηλή ευελιξία γιατί μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί με κάθε είδους δέκτη (γραμμικό/επιφανειακό, 
αναλογικό/ψηφιακό). 

• Δεν υπάρχουν περιορισμοί στην γεωμετρία της πτήσης. 
• Είναι ιδεώδης σε περιπτώσεις όπου παρουσιάζονται δυσκολίες όπως πυκνές 

δασικές περιοχές, χαράδρες, έρημος, όπου η πρόσβαση είναι δύσκολη έως 
αδύνατη. 

• Με σωστή επεξεργασία των δεδομένων υψηλής ακρίβειας συστήματος GPS/INS 
και κατάλληλη συνολική βαθμονόμηση του συστήματος, μπορούν να επιτευχθούν 
υψηλής ακρίβειας παράμετροι ΕΟ, ίδιας τάξης μεγέθους με τον κλασικό ΑΤ. 

• Είναι εφικτός χωρίς την απαίτηση για γνωστά σημεία ελέγχου, αλλά συστήνεται 
να υπάρχει ικανοποιητικός αριθμός σημείων ελέγχου στην περιοχή ώστε να 
υπάρχει πλεονάζουσα πληροφορία για τον έλεγχο της ποιότητας του 
αποτελέσματος. 

Παρακάτω περιγράφονται οι συμβολισμοί των συστημάτων αναφοράς και οι 
μαθηματικές εκφράσεις του εντοπισμού της θέσης ενός σημείου, με χρήση άμεσου 
προσανατολισμού για τον προσδιορισμό των παραμέτρων ΕΟ των δεκτών απεικόνισης, 
φωτομηχανής (§ 2.4.1.1) και εναέριου συστήματος LiDAR αντίστοιχα (§ 2.4.1.2).  

2.4.1.1 Εντοπισμός θέσης σημείου με χρήση εναέριας φωτομηχανής 

Όπως αναφέρθηκε ως αντιπροσωπευτικό μοντέλο για την περιγραφή του DSO 
επιλέχθηκε το απεικονιζόμενο στην εικόνα 2-5 σύμφωνα με τις εργασίες των Grejner-
Brzezinska, 2001b και Csanyi, 2008. Συνήθως τοποθετούνται στο αεροσκάφος 
σύστημα LiDAR και ψηφιακή φωτομηχανή. Στην παράγραφο αυτή περιγράφεται ως 
δέκτης απεικόνισης η εναέρια φωτομηχανή για λόγους σαφήνειας. Παρόλο που δεν 
εμφανίζεται στις εικόνες παρακάτω ο επίγειος σταθμός GPS, για να επιτευχθεί υψηλή 
ακρίβεια πλοήγησης, απαιτείται η χρήση κινηματικού GPS (relative kinematic GPS 
positioning) με τουλάχιστον έναν σταθμό αναφοράς GPS.  
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Εικόνα 2-5. Εναέρια φωτομηχανή, διάταξη συστημάτων αναφοράς MMS 

Ο άμεσος προσανατολισμός της σχέσης (2.1), καθορίζει το χρονικά εξαρτώμενο 
διάνυσμα )(, tINSMr  και τον πίνακα στροφής )(tM

INSR  με αποτέλεσμα το πρόβλημα να 

γίνεται ισοδύναμο με την εύρεση των 6 παραμέτρων του εξωτερικού προσανατολισμού 
του συστήματος. Οι συντεταγμένες ενός σημείου Κ που απεικονίζεται σε μια 
αεροφωτογραφία είναι συνάρτηση του εξωτερικού προσανατολισμού, των 
εικονοσυντεταγμένων του σημείου, της σταθεράς της φωτομηχανής (c) και της 
κλίμακας. Να σημειωθεί ότι ο συντελεστής της κλίμακας εμπεριέχεται στην σχέση 
(2.1) καθώς η κλίμακα διαφέρει από σημείο σε σημείο, πράγμα το οποίο δεν ισχύει 
αντίστοιχα στις μετρήσεις του LiDAR: 
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Στην περίπτωση που χρησιμοποιείται στο μοντέλο και το lever arm GPS/INS η 
παραπάνω σχέση γίνεται : 

)()()( ,/,, GPSINSKC
INS
C

M
INSINSGPSMKM stt bbrRRrr ++⋅⋅⋅+=  (2.3) 

όπου: 
KM ,r  3D συντεταγμένες σημείου Κ στο σύστημα εδάφους 

(Μ) 
)(, tINSMr  3D συντεταγμένες του κέντρου INS στο σύστημα 
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εδάφους (Μ) 
KC ,r  Συντεταγμένες εικόνας του σημείου Κ στο σύστημα 

της φωτομηχανής (C) 
)(, tCMr  3D συντεταγμένες του προβολικού κέντρου της 

φωτομηχανής, στο σύστημα εδάφους (Μ) 
INS
CR  Πίνακας στροφής boresight misalignment μεταξύ των 

συστημάτων INS και φωτομηχανής (C)  
)(tM

INSR  Πίνακας στροφής, που προέρχεται από παρεμβολή 
στις μετρήσεις του INS, για την χρονική στιγμή 
έκθεσης της εικόνας και συνδέει το σύστημα INS με 
το σύστημα εδάφους (Μ) 

s Συντελεστής κλίμακας μεταξύ εικόνας και 
αντικειμένου 

)(/, tINSGPSMr  3D συντεταγμένες της θέσης της κεραίας GPS, στο 
σύστημα εδάφους (M), μετά την επεξεργασία των 
δεδομένων GPS/INS και την παρεμβολή τους 

GPSb  Διάνυσμα μετάθεσης lever arm μεταξύ του INS και 
της κεραίας GPS 

INSb  Διάνυσμα μετάθεσης boresight μεταξύ του INS και 
του κέντρου της φωτομηχανής (στοιχεία bx, by, bz) 

x, y Εικονοσυντεταγμένες σημείου στο σύστημα της 
φωτομηχανής (C) 

c Βαθμονομημένη σταθερά φωτομηχανής 
 

Στην περίπτωση του DSO δεν απαιτείται εξωτερική πληροφορία, όπως γνωστά σημεία 
στο έδαφος (GCP), εκτός από τον σταθμό βάσης του GPS και το πεδίο βαθμονόμησης 
του boresight, τα οποία συνήθως εγκαθίστανται πριν από την πτήση. Επειδή το 
σύστημα αποτελείται από ξεχωριστές παρατηρήσεις του κάθε δέκτη, απαιτείται 
μοντελοποίηση και εκτιμήσεις για την σχετικότητα των μετρήσεων, καθώς και 
παρεμβολή της εκτιμώμενης τροχιάς στις χρονικές στιγμές της έκθεσης της κάθε 
αεροφωτογραφίας. 
Τα συστήματα αναφοράς που χρησιμοποιούνται είναι: 
• Σύστημα εδάφους (M) 
• Σύστημα φωτομηχανής-εικόνας (C) 
• Σύστημα INS (η επίλυση πλοήγησης του συστήματος GPS/INS τυπικά 

αναφέρεται στο κέντρο του INS) 
Το σύστημα εδάφους (M), που περιγράφεται από την σχέση (2.1), μπορεί να είναι 
οποιοδήποτε 3D γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς (π.χ. WGS84, UTM + υψομετρική 
πληροφορία). Εάν οι δέκτες είναι σταθερά τοποθετημένοι σε μια εναέρια πλατφόρμα, 
τότε οι μεταβολές του συστήματος INS σε σχέση με το σύστημα εδάφους (M), 
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ακολουθούν την κίνηση του αεροσκάφους. Αν το σύστημα εδάφους (M) ορισθεί ως 
ένα τοπικό σύστημα αναφοράς, οι γωνίες roll, pitch και yaw, χρησιμοποιούνται για τον 
μετασχηματισμό μεταξύ του συστήματος INS και του συστήματος εδάφους (M), 
δηλαδή )(tM

INSR  (η ένδειξη του χρόνου υποδεικνύει ότι ο πίνακας μεταβάλλεται με την 

κίνηση της πλατφόρμας).  
Σημαντικός παράγοντας που καθορίζει την ποιότητα και την αξιοπιστία των μεθόδων 
DSO είναι η αξιόπιστη διαδικασία διόρθωσης ασαφειών φάσης μετά την “διακοπή” 
του κλειδώματος του GPS, ειδικά κατά μήκος μεγάλων γραμμών βάσης. Περιορίζει την 
αποδοτικότητα του συστήματος και το καθιστά ελλιπές για εφαρμογές σε πραγματικό 
χρόνο, όπου τα αποτελέσματα θέσης δεν μπορούν να διορθωθούν παρά μόνο μέσω 
μετέπειτα επεξεργασίας.  

2.4.1.2 Εντοπισμός θέσης σημείου με χρήση εναέριου συστήματος LiDAR 

Στην εικόνα 2-6, απεικονίζεται η διάταξη των δεκτών ενός συστήματος LiDAR και 
πλοήγησης, που χρησιμοποιείται σε ένα MMS. Το σύστημα αναφοράς του LiDAR 
συμβολίζεται με (L) (ΧL – διεύθυνση πτήσης, YL – δεξιά της διεύθυνσης πτήσης, ZL – 
προς τα κάτω, κάθετα στο επίπεδο που ορίζουν οι άξονες ΧL και YL). 
Οι συντεταγμένες ενός σημείου Κ που μετρείται από τον δέκτη LiDAR, όπως 
αναφέρεται στην εργασία των Toth et.al., 2002a, είναι συνάρτηση του εξωτερικού 
προσανατολισμού του δέκτη laser, που ορίζεται από το χρονικά εξαρτώμενο διάνυσμα 

)(, tINSMr  και τον πίνακα στροφής )(tM
INSR και προέρχεται από το σύστημα πλοήγησης, 

καθώς και του διανύσματος απόστασης ( Ld ) και της γωνίας σάρωσης (θ): 

 
))(()( ,,, INSKL

INS
L

M
INSINSMKM tt brRRrr +⋅+=  (2.4) 

 

LKL d⋅
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢

⎣

⎡
=

θ
θ

cos
sin
0

,r  (2.5) 

 



 

  65

 
Εικόνα 2-6. Σύστημα LiDAR, διάταξη συστημάτων αναφοράς MMS 

 
Στην περίπτωση που χρησιμοποιείται στο μοντέλο και το lever arm GPS/INS η 
παραπάνω σχέση γίνεται : 
 

))(()( ,/,, GPSINSKL
INS
L

M
INSINSGPSMKM tt bbrRRrr ++⋅+=  (2.6) 

Όπου:  

KM ,r  3D συντεταγμένες σημείου Κ στο σύστημα εδάφους 
(M) 

)(, tINSMr  3D συντεταγμένες του κέντρου INS στο σύστημα 
εδάφους (Μ) 

)(/, tINSGPSMr

 

3D συντεταγμένες της θέσης της κεραίας GPS, στο 
σύστημα εδάφους (M), μετά την επεξεργασία των 
δεδομένων GPS/INS και την παρεμβολή τους 

KLr ,  Συντεταγμένες 3D αντικειμένου στο σύστημα του Li-
DAR (L) 

INS
LR  

Πίνακας στροφής boresight misalignment μεταξύ των 
συστημάτων LiDAR (L) και INS (από παρεμβολή) 
(στοιχεία bω, bφ, bκ) 

)(tM
INSR  

Πίνακας στροφής, που προέρχεται από παρεμβολή στις 
μετρήσεις του INS, για την χρονική στιγμή σάρωσης 
του κάθε σημείου και συνδέει το σύστημα INS με το 
σύστημα εδάφους (Μ) 

INSb  Διάνυσμα μετάθεσης boresight μεταξύ του INS και του 
LiDAR (στοιχεία bx, by, bz) 
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GPSb  Διάνυσμα μετάθεσης lever arm μεταξύ του INS και της 
κεραίας GPS 

θ 
Γωνία σάρωσης από το ναδίρ κατά μήκος του άξονα Y 
του LiDAR (θετικές τιμές για σάρωση αριστερά της 
γραμμής πτήσης) 

Ld  Απόσταση μεταξύ αρχής αναφοράς δέκτη laser και 
αντικειμένου 

Με σκοπό να ερευνηθεί ουσιαστικά η χρήση του άμεσου προσανατολισμού για τις 
κλασικές φωτογραμμετρικές εφαρμογές, έχει αξιολογηθεί η ακρίβεια των εμπορικών 
διαθέσιμων συστημάτων GPS/INS από πολλούς ερευνητές όπως τους Grejner-
Brzezinska, 1999, Kruck, 2001, Cramer, 2001 και Honkavaara et.al., 2004. Η 
αξιολόγηση της εφαρμογής του άμεσου προσανατολισμού, μέσω χρήσης διαφορετικού 
πλήθους σταθμών αναφοράς, μήκους γραμμής βάσης και συνδυασμών τους, έχει 
ερευνηθεί από τους Toth & Grejner-Brzezinska, 1998 και Kremer, 2006. 
Τα τελευταία χρόνια στα διαθέσιμα εμπορικά συστήματα, όπως για παράδειγμα τα 
μοντέλα POS/AV της καναδικής εταιρείας Applanix, διακρίνεται μια σαφής τάση στη 
χρήση πολυκάναλων δεκτών GPS, μονής ή διπλής συχνότητας, χαμηλού θορύβου, με 
διαφορική επεξεργασία DGPS και αδρανειακών συστημάτων INS μικρού μεγέθους και 
βάρους, χαμηλής κατανάλωσης, υψηλής ακρίβειας, χαμηλού κόστους, βελτιωμένης 
δυνατότητας αυτοβαθμονόμησης, με δυνατότητα συγχώνευσης με το GPS. Τα 
συστήματα που αποτελούνται από συνδυασμό DGPS και INS ονομάζονται POS 
(Position and Orientation System). Σήμερα τα προϊόντα POS AV της εταιρείας Ap-
planix Inc. είναι τα πιο διαδεδομένα παγκοσμίως συστήματα πλοήγησης GPS/INS. 
Πρόσφατα έγιναν διαθέσιμα στο εμπόριο και τα ανταγωνιστικά τους AEROcontrolTM 
της IGI, IPAS20 της Leica και SPANTM της Novatel. 

2.4.2 Έμμεσος προσανατολισμός δέκτη (IndSO) 

Ο εσωτερικός προσανατολισμός που περιγράφεται από τις συντεταγμένες του 
πρωτεύοντος σημείου, την σταθερά της φωτομηχανής και τις παραμέτρους ακτινικής 
διαστροφής, είναι γνωστός από την βαθμονόμηση της φωτομηχανής. Στον έμμεσο 
προσανατολισμό (IndSO), οι 6 παράμετροι του εξωτερικού προσανατολισμού (ΕΟ) 
που αντιστοιχούν στην θέση του σημείου λήψης στο χώρο και στον προσανατολισμό 
του άξονα λήψης της εικόνας κατά την στιγμή της έκθεσης του φακού, εξάγονται από 
την συνόρθωση ενός μπλοκ εικόνων με επίλυση αεροτριγωνισμού (ΑΤ), με την 
βοήθεια ικανοποιητικού πλήθους καλά κατανεμημένων γνωστών σημείων στο έδαφος 
(GCP) και την εφαρμογή της συνθήκης συγγραμμικότητας (σχέση (2.7)). Τα παραπάνω 
συνιστούν την κλασική μεθοδολογία της Φωτογραμμετρίας για την οποία υπάρχει 
μεγάλος πλούτος βιβλιογραφίας (Mugnier et.al., 2004). 

 



 

  67

( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )ooo

ooo
o ZZrYYrXXr

ZZrYYrXXrcxx
−+−+−
−+−+−

−=
333231

131211  

 
( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )ooo

ooo
o ZZrYYrXXr

ZZrYYrXXr
cyy

−+−+−
−+−+−

−=
333231

232221  

(2.7) 

 
Όπου: 

x, y Εικονοσυντεταγμένες σημείου στο σύστημα της 
φωτομηχανής (C) 

xo, yo Συντεταγμένες πρωτεύοντος σημείου (από 
βαθμονόμηση) 

c Βαθμονομημένη σταθερά φωτομηχανής 
X, Y, Z Συντεταγμένες σημείου στο σύστημα εδάφους (Μ) 

Xo, Yo, Zo Συντεταγμένες του προβολικού κέντρου της 
φωτομηχανής στο σύστημα εδάφους (Μ) 

rij Στοιχεία του πίνακα στροφής, μεταξύ του 
συστήματος της εικόνας (C) και του συστήματος 
εδάφους (Μ) 

2.4.3 Συνδυασμένος προσανατολισμός δέκτη (ISO) 

H χρήση συνδυασμένης επίλυσης ΑΤ με GPS/INS (ISO), θεωρείται για την 
φωτογραμμετρική κοινότητα η ακριβέστερη λύση, όπως έχει παρουσιασθεί και από 
σχετικούς ελέγχους της EuroSDR σύμφωνα με τις περιγραφές Heipke et.al., 2001a και 
Heipke et.al., 2001b. Ο ISO ο οποίος υποβοηθείται από GPS/INS, συνδυάζει τα οφέλη 
του DSO και του κλασικού ΑΤ, για μπλοκ αεροφωτογραφιών. Λόγω της χρήσης 
παραμέτρων EO από το GPS/INS, ως προσεγγιστικές τιμές για τον ΑΤ, δεν απαιτείται 
μεγάλος αριθμός σημείων σύνδεσης στο επικαλυπτόμενο τμήμα και ελάχιστος αριθμός 
γνωστών σημείων εδάφους για διόρθωση συστηματικών σφαλμάτων. Παρόλο που η 
ακρίβεια των αρχικών παραμέτρων ΕO περιορίζεται από την ακρίβεια του DGPS, 
εντούτοις, ο ISO βελτιώνει την ακρίβεια του EO όπως περιγράφουν οι Heipke et.al., 
2001a, Heipke et.al., 2001b, Honkavaara et.al., 2004, Cramer, 2001 και Cramer & 
Stallmann, 2002.  
Συμπερασματικά, ο ISO είναι πλεονεκτικός, καθώς εξαλείφει το μεγάλο πλήθος των 
γνωστών σημείων εδάφους, βελτιώνει την διαδικασία ταύτισης των εικόνων και την 
ανάγκη σημείων σύνδεσης που είναι απαιτούμενα για τον αυτόματο ΑΤ, με 
ικανοποιητικό επίπεδο ακριβείας.  

2.5 Επιδράσεις σφαλμάτων του MMS στο DEM 

Στις εργασίες της η Burman, 2000a, Burman, 2000b και Burman, 2002, αναλύει τις 
πηγές των σφαλμάτων θέσης και προσανατολισμού χρησιμοποιώντας σύστημα 
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GPS/INS. Εστιάζει στην συνόρθωση λωρίδων σάρωσης LiDAR και στην 
βαθμονόμηση του συστήματος LiDAR. Λαμβάνει υπόψη τα σφάλματα των 
παραμέτρων ΕΟ και θεωρεί μηδενικές τις γωνίες προσανατολισμού.  
Η Csanyi, 2008, ασχολήθηκε με τα συστηματικά και τυχαία σφάλματα που επηρεάζουν 
τις σαρώσεις LiDAR αλλά και τις φωτομηχανές και πόσο αυτά επηρεάζουν την 
επιτυγχανόμενη ακρίβεια εντοπισμού θέσης σημείου στο έδαφος. Από την Csanyi, 
2008, παρουσιάζεται μια πλήρης αναφορά και ανάλυση της επίδρασης πολλών πηγών 
σφαλμάτων θεωρώντας ένα καλά βαθμονομημένο σύστημα με γνωστή ακρίβεια 
παραμέτρων βαθμονόμησης, καθώς και μια προσεκτικά προγραμματισμένη 
αποτύπωση και υλοποίησή της ώστε να αποφεύγονται τα συστηματικά σφάλματα.  
Για να ολοκληρωθεί η ανάλυση των σφαλμάτων που λαμβάνουν χώρα στον 
προσανατολισμό δέκτη απεικόνισης πρέπει να σημειωθεί ότι οι κατασκευαστές 
συστημάτων και λογισμικού έως σήμερα χρησιμοποιούν τιμές για την ακρίβεια των 
συστημάτων τους οι οποίες έχουν προκύψει από εμπειρικές ή κατά προσέγγιση 
εκτιμήσεις. Όλες αυτές οι τιμές είναι έγκυρες μόνο κάτω από συγκεκριμένες 
καταστάσεις (π.χ. συγκεκριμένο ύψος πτήσης, μήκος βάσης GPS, κ.ά.) έχοντας λάβει 
υπόψη μερικές πηγές σφαλμάτων με αποτέλεσμα άλλοτε να χαρακτηρίζονται ως 
αισιόδοξες και άλλοτε ως απαισιόδοξες. Αυτό καθιστά δύσκολη ή αδύνατη την 
σύγκριση των επιτυγχανόμενων ακριβειών συστημάτων από διαφορετικούς 
κατασκευαστές. Έτσι για παράδειγμα κάποιοι κατασκευαστές LiDAR καθορίζουν την 
ακρίβεια του σημείου, λαμβάνοντας υπόψη τα σφάλματα GPS, ενώ άλλοι δεν 
συμπεριλαμβάνουν αυτό το σφάλμα. Γενικά δεν υπάρχει ένα ενιαίο και αξιόπιστο 
εργαλείο που να αποτιμά την ακρίβεια, το οποίο θα στήριζε τις πτήσεις ή τον 
προγραμματισμό τους με σκοπό να διασφαλιστεί από πριν και εντέλει να επιτευχθεί η 
επιθυμητή ακρίβεια του τελικού προϊόντος του MMS. 
Ο πίνακας 2-6 (Csanyi, 2008) αναφέρει τις κύριες πηγές σφαλμάτων για το LiDAR και 
τις ψηφιακές φωτομηχανές, τα οποία πλοηγούνται μέσω DSO. Αναφέρονται παρακάτω 
βασικές κατηγορίες πηγών σφαλμάτων και οι σχετικές παράγραφοι που υπάρχουν 
πληροφορίες για αυτά:  
• Σφάλματα επίλυσης πλοήγησης (§ 2.4) 
• Σφάλματα δεκτών (§ 2.3.1.1, 2.3.1.2) 
• Σφάλματα συνδυασμού δεκτών (§ 2.6.2) 
• Σφάλματα βαθμονόμησης (§ 2.6, 3ο κεφάλαιο) 
• Διάφορα άλλα σφάλματα  

Σφάλματα επίλυσης πλοήγησης ISO/DSO 

GPS 

INS 

 
Σφάλματα δεκτών 

Σφάλμα γωνίας σάρωσης LiDAR 
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Σφάλμα μέτρησης απόστασης LiDAR 

Σφάλματα στις παραμέτρους του IO της φωτομηχανής 

Τοποθέτηση δεκτών 

Χρονικός συγχρονισμός 

Φιλτράρισμα 
Σφάλματα συνδυασμού δεκτών 

Σχεδιασμός του φίλτρου Kalman 

Δεκτών 

Lever arm GPS/INS 

Boresight LiDAR/INS 
Σφάλματα βαθμονόμησης 

Boresight Φωτομηχανή/INS 

Απόκλιση του ίχνους δέσμης Laser (footprint) 
Διάφορα άλλα σφάλματα 

Μετρήσεις εικονοσυντεταγμένων 

Πίνακας 2-6. Κύριες πηγές εισαγωγής σφαλμάτων στη θέση σημείων  κατά την πλοήγηση μέσω 

DSO, συστημάτων LiDAR και ψηφιακών φωτομηχανών 

Κάθε ένα από τα παραπάνω σφάλματα οδηγεί σε ένα αντίστοιχο σφάλμα στον 
καθορισμό των συντεταγμένων του σημείου στο έδαφος. Τα τυχαία σφάλματα στην 
πλοήγηση της πλατφόρμας, μεταφέρονται άμεσα στις συντεταγμένες εδάφους, 
ανεξάρτητα από την γωνία σάρωσης και το ύψος πτήσης.  

2.6 Βαθμονόμηση των δεκτών και συνολική βαθμονόμηση του συστήματος 

Εκτός της βαθμονόμησης των δεκτών ξεχωριστά, πρέπει και η χωρική σχέση μεταξύ 
τους να είναι γνωστή με υψηλή ακρίβεια. Είναι πολύ σημαντική η διατήρηση της 
σύνδεσης μεταξύ των δεκτών, καθώς η έγκαιρη μοντελοποίηση κάθε μεταβολής της 
γεωμετρίας ενός από τους δέκτες, θα βελτιώσει επιπλέον το μοντέλο του συστήματος 
και για τον λόγο αυτό απαιτείται βαθμονόμησή του ως πολλαπλό σύστημα δεκτών. Η 
διαδικασία της βαθμονόμησης, πρέπει να είναι ικανή να εντοπίσει, με ικανοποιητική 
ακρίβεια, την γωνιακή απόκλιση (boresight misalignment, 3ο κεφάλαιο) μεταξύ του 
συστήματος INS και των δεκτών απεικόνισης, το οποίο θεωρείται και το πιο σημαντικό 
σφάλμα της βαθμονόμησης του συστήματος, καθώς και τις γραμμικές αποκλίσεις bore-
sight offset και το lever arm GPS/INS (§ 2.6.1). 

2.6.1 Lever arm – Boresight offset 

Έχει αναφερθεί από πολλούς ερευνητές ότι οι αποστάσεις στο χώρο μεταξύ των 
διαφόρων δεκτών (κεντρικό σημείο του δέκτη) ενός MMS θα πρέπει να διατηρούνται 
όσο το δυνατόν μικρές έτσι ώστε οι αντίστοιχες μετρήσεις να αναφέρονται στο ίδιο 
κέντρο αναφοράς. Για πρακτικούς αλλά και για κατασκευαστικούς λόγους τις 
περισσότερες φορές κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατόν με αποτέλεσμα τα διάφορα 
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υποσυστήματα του MMS να τοποθετούνται σε διαφορετικά σημεία του αεροσκάφους 
που συχνά απέχουν αρκετά μεταξύ τους. 
Στη διεθνή βιβλιογραφία συνηθίζεται να ονομάζεται ως lever arm το διάνυσμα μεταξύ 
του κέντρου φάσης του GPS και του κέντρου του INS. Τα διανύσματα που 
σχηματίζονται μεταξύ του INS και του δέκτη απεικόνισης (φωτομηχανή ή LiDAR), 
ονομάζονται boresight offset αν και στην βιβλιογραφία έχουν αναφερθεί και αυτά ως 
lever arm αρκετές φορές. Στην παρούσα διατριβή θα χρησιμοποιηθούν οι ονομασίες 
lever arm και boresight offset αντίστοιχα. 
Ο μη ακριβής προσδιορισμός των lever arm αποτελεί σημαντικό παράγοντα 
συστηματικού σφάλματος στα συστήματα MMS και για το λόγο αυτό ακολουθούνται 
ιδιαίτερες διαδικασίες εκτίμησής τους. Η τιμή της επίδρασης του σφάλματος lever arm 
GPS/INS στην θέση πλοήγησης, εκτιμήθηκε μέσω προσομοίωσης (Ip, 2005) με 
εισαγωγή σφάλματος 0.10m στην διεύθυνση πτήσης (άξονας x). Ως αποτέλεσμα 
εντοπίσθηκε οριζοντιογραφικό σφάλμα ίσο με 0.10m και υψομετρικό ίσο με 0.01m. Οι 
οριζοντιογραφικές συνιστώσες εξαρτώνται από την δυναμική της πτήσης, ενώ στον 
κατακόρυφο άξονα η επίδραση έχει ασήμαντη τιμή. Το σφάλμα του lever arm 
εξαρτάται από την διεύθυνση πτήσης και μπορεί να εντοπισθεί μέσω πτήσεων σε 
αντίθετες διευθύνσεις. Η επίδραση του σφάλματος του lever arm συνήθως δεν είναι 
μεγαλύτερη από μερικά cm. Να σημειωθεί ότι η πραγματική τιμή του lever arm στα 
μοντέρνα συστήματα συνήθως κυμαίνεται από μερικά mm έως λίγα cm, έχουν όμως 
αναφερθεί και περιπτώσεις της τάξεως του μέτρου.  
Επειδή η εξίσωση DSO (σχέση (2.1)) αναφέρεται στις θέσεις και στις στροφές του 
δέκτη προβαλλόμενα από το πλαίσιο αναφοράς του INS στο χαρτογραφικό σύστημα, 
όλα τα lever arm που αναφέρονται παραπάνω πρέπει να προσδιορισθούν. 
Οι συνηθέστεροι τρόποι προσδιορισμού του διανύσματος lever arm είναι:  
1. Απευθείας μέτρηση του lever arm με χρήση μεθόδων βιομηχανικής γεωδαισίας. 

Οι συγκεκριμένες μέθοδοι εφαρμόζονται με το φορέα του MMS σταθεροποιημένο 
σε ελεγχόμενο περιβάλλον, η δε ακρίβεια που επιτυγχάνεται είναι της τάξεως των 
μερικών mm ή στην περίπτωση μετρήσεων με απλό γεωδαιτικό σταθμό μπορεί να 
είναι της τάξεως του εκατοστού (Skaloud, 1999, Himle, 2001). Η ευκολία και η 
απλότητα της προσέγγισης αυτής την καθιστούν μια διαδικασία ικανοποιητική για 
επίγειες και εναέριες εφαρμογές. Εντούτοις σήμερα για εναέριες εφαρμογές 
προτιμάται η τοποθέτηση της κεραίας GPS απευθείας πάνω από το κέντρο των 
φακών της φωτομηχανής ή του δέκτη LiDAR. 

2. Εκτίμηση του lever arm αναλυτικά, ως αποτέλεσμα της εφαρμογής του φίλτρου 
Kalman στις διαφορές που εμφανίζονται στις μετρήσεις των GPS και INS, καθώς 
και των δεκτών απεικόνισης. 

3. Έμμεσα, μέσω σύνθετης διαδικασίας υπολογισμού του boresight offset 
Φωτομηχανής/INS που βασίζεται σε συνδυασμό μετρήσεων πεδίου και 
φωτογραμμετρικής συνόρθωσης κατά την οποία το boresight offset προστίθεται 
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στο μοντέλο συνόρθωσης ως άγνωστη παράμετρος. Η μέθοδος αυτή έχει 
χρησιμοποιηθεί σε αρκετές μελέτες παρότι αυξάνει την πολυπλοκότητα του 
αλγορίθμου συνόρθωσης και μπορεί να εισάγει συσχέτιση με τις μετρήσεις του 
GPS, γεγονός που δεν είναι επιθυμητό από φωτογραμμετρική άποψη (§ 3.2.2). 

2.6.2 Σφάλματα συνδυασμού δεκτών 

Για να συνδυασθούν μετρήσεις από πολλαπλούς δέκτες, πρέπει να ληφθούν υπόψη 
(Skaloud, 1999, Grejner-Brezezinska, 2001) τα παρακάτω: 
• Τοποθέτηση των δεκτών 
• Συγχρονισμός  

2.6.2.1 Τοποθέτηση των δεκτών 

Λόγω των λειτουργικών δυνατοτήτων τους, οι πολλαπλοί δέκτες τοποθετούνται σε 
διαφορετικές θέσεις πάνω στην εναέρια πλατφόρμα MMS. Οι δέκτες απεικόνισης 
τοποθετούνται στο κάτω μέρος του αεροσκάφους ώστε να τους επιτρέπεται η μέγιστη 
ορατότητα για την συλλογή δεδομένων. Για να υπάρχει συνεχής λήψη σήματος GPS, η 
κεραία GPS τοποθετείται εξωτερικά στην πλατφόρμα. Να σημειωθεί όμως ότι στην 
περίπτωση της τοποθέτησης της κεραίας GPS στα φτερά του αεροσκάφους πιθανώς να 
προκληθεί παρεμπόδιση του σήματος, σε περίπτωση μεγάλων ελιγμών. Είναι 
προτιμότερο η κεραία GPS να είναι τοποθετημένη ακριβώς πάνω από το κέντρο του 
δέκτη απεικόνισης, ώστε να ελαχιστοποιείται η απόστασή των κέντρων τους και να 
είναι πιο αξιόπιστη η βαθμονόμηση.  
Καθώς το INS είναι ανεξάρτητο όργανο, δεν έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις εγκατάστασης 
εκτός ίσως από την σταθερή τοποθέτησή του σε επαφή με τον δέκτη απεικόνισης, έτσι 
ώστε να επιτυγχάνεται η όσο το δυνατόν ελαχιστοποίηση της επίδρασης της μεταβολής 
της στροφής μεταξύ του INS και των δεκτών απεικόνισης (boresight misalignment). Το 
INS τοποθετείται πάνω από τον δέκτη απεικόνισης και για αυτό το συγκεκριμένο 
boresight offset μπορεί να βαθμονομηθεί  σχετικά εύκολα. 

2.6.2.2 Συγχρονισμός 

Στη γενική περίπτωση τα υποσυστήματα ενός MMS προέρχονται από διάφορους 
κατασκευαστές. Το γεγονός αυτό πολλές φορές δημιουργεί προβλήματα στην 
επεξεργασία των πρωτογενών μετρήσεων με αντίστοιχες συνέπειες στα παραγόμενα 
δεδομένα. Ο λόγος είναι ότι στα περισσότερα συστήματα δεν έχει γνωστοποιηθεί από 
τη μεριά του εκάστοτε κατασκευαστή ο τρόπος με τον οποίο συγχρονίζεται κάθε 
σύστημα. Ο χρονικός συγχρονισμός στα συστήματα MMS ουσιαστικά αφορά στον 
συγχρονισμό της ανταλλαγής σημάτων μεταξύ των διαφόρων δεκτών του συστήματος 
σε ένα κοινό χρονικό πλαίσιο. Αυτή η διαδικασία απαιτεί μεγάλη ακρίβεια που πρέπει 
να επιτυγχάνεται ανεξάρτητα από τον εάν τα υποσυστήματα του MMS προέρχονται 
από τον ίδιο ή από διαφορετικούς κατασκευαστές. Για το λόγο αυτό έχουν αναπτυχθεί 
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ιδιαίτερες μεθοδολογίες συγχρονισμού (Wehr, 2008) που ξεπερνούν το πρόβλημα της 
μη ακριβούς γνώσης της λειτουργίας των δεκτών στο τομέα του συγχρονισμού. 
Πάντως και ανεξάρτητα από τη μεθοδολογία συγχρονισμού ή το είδος του MMS, ως 
χρονικό πλαίσιο αναφοράς όλων των χρονομέτρων των επιμέρους δεκτών, επιλέγεται 
εκείνο που χρησιμοποιεί το GPS λόγω των προφανών πλεονεκτημάτων που έχει η 
αναφορά του στον Παγκόσμιο Συντονισμένο Χρόνο (UTC, Coordinated Universal 
Time). 
Κατά τη διάρκεια μιας κλασικής αποτύπωσης με ένα σύστημα MMS το GPS συνήθως 
χρησιμοποιεί ρυθμό λήψης μέτρησης 1sec (pps-signal, pulse per second of signal). Το 
γεγονός αυτό σε συνδυασμό με τους ρυθμούς δειγματοληψίας των υπολοίπων δεκτών 
του MMS και ιδιαιτέρως εκείνης του LiDAR, δημιουργεί ρυθμούς μετάδοσης 
δεδομένων της τάξεως του 1GB/sec που αυτή τη στιγμή ξεπερνούν τις τρέχουσες 
δυνατότητες καταγραφής. Ο ρυθμός αυτός μειώνεται μέσω τεχνικών στα 80MB/sec 
που όμως και πάλι δημιουργεί αντίστοιχες αυξημένες ανάγκες σε υπολογιστική ισχύ.  
Όπως όλα τα υποσυστήματα του MMS διαθέτουν κάποιο είδος ταλαντωτή που 
λειτουργεί ως χρονόμετρο, έτσι και το INS έχει μια ενσωματωμένη χρονομετρική 
μονάδα η οποία όμως είναι δύσκολο να συγχρονισθεί άμεσα στο UTC. Η εσωτερική 
χρονομετρική μονάδα του συστήματος INS πρέπει να συγχρονισθεί με την 
χρονομετρική μονάδα GPS κατά την διάρκεια της εκκίνησης της λειτουργίας τους και 
μπορεί να βαθμονομηθεί για πιθανά σφάλματα (clock drift) κατά την διάρκεια της 
επεξεργασίας μέσω παρεμβολής. Οι δέκτες απεικόνισης έχουν επίσης τα δικά τους 
εσωτερικά ρολόγια τα οποία συγχρονίζονται ώστε να έχουν σχεδόν τον ακριβή χρόνο 
GPS. Ως εκ τούτου απαιτείται παρεμβολή ώστε να συγχρονισθούν όλες οι μετρήσεις 
των επιμέρους δεκτών. 
Τα σφάλματα πλοήγησης εξαρτώνται από το ύψος πτήσης, τον χρόνο και τις κινήσεις 
της πλατφόρμας, δηλαδή τις συνθήκες πτήσης. Οι συνθήκες πτήσης ποικίλλουν με την 
ταχύτητα του αεροσκάφους και για αυτό το σφάλμα συγχρονισμού μεταβάλλεται κατά 
την διάρκεια της πτήσης. Από πειραματισμούς που έγιναν στο παρελθόν, εντοπίσθηκε 
ότι το σφάλμα συγχρονισμού εξαρτάται από την διεύθυνση πτήσης και έτσι το σφάλμα 
πλοήγησης παρουσιάζει αντίθετο πρόσημο όταν η πτήση αλλάξει κατεύθυνση κατά 
180ο. Οπότε μια αλλαγή στην διεύθυνση πτήσης, βοηθάει να εντοπισθεί το σφάλμα 
συγχρονισμού κατά την διάρκεια της πτήσης, ενώ αν η πτήση είναι συνεχής κατά την 
ίδια διεύθυνση το σφάλμα συγχρονισμού δεν μπορεί να εντοπισθεί άμεσα, καθώς είναι 
συσχετισμένο με την μετάθεση στο τοπικό datum και με το σφάλμα συντεταγμένων 
του σταθμού βάσης GPS. Η βαθμονόμηση του σφάλματος συγχρονισμού συνήθως 
εκτελείται στο εργαστήριο όπου μπορεί να επιτευχθεί σε στατική κατάσταση, χωρίς 
την επίδραση της δυναμικής του συστήματος ώστε να μειωθεί ο θόρυβος και το 
συστηματικό σφάλμα. Αξίζει να σημειωθεί εντούτοις ότι σε γενικές γραμμές είναι 
σχετικά μικρό σφάλμα σε σύγκριση με το σφάλμα βαθμονόμησης (Skaloud, 1999). 
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Όπως αναφέρθηκε συνήθως το σύστημα LiDAR και το σύστημα πλοήγησης (POS) 
είναι ανεξάρτητες μονάδες κατασκευασμένες από διαφορετικές εταιρείες. Ο 
συνδυασμός τους μπορεί να διαφέρει σε κάθε αποτύπωση. Οι μετρήσεις του σαρωτή 
laser ελέγχονται και αποθηκεύονται από την μονάδα ελέγχου LiDAR (LCU, LiDAR 
Control Unit) ενώ τα δεδομένα GPS και INS από το PCS (POS Computer System). Τα 
LCU και PCS εργάζονται στο δικό τους χρόνο με το PCS να αναφέρεται στον χρόνο 
GPS, ενώ ο χρόνος LCU ορίζεται με το εσωτερικό ρολόϊ του LiDAR. Θεωρώντας ότι 
το POS παραλαμβάνει συγχρονισμένα τα δεδομένα GPS και INS, ο συγχρονισμός που 
απαιτείται είναι αυτός του χρόνου LCU με τον χρόνο GPS. Αυτόν τον συγχρονισμό τον 
ολοκληρώνει λογισμικό του LCU μέσω χρονικής παρεμβολής.  
Στην αρχή κάθε σάρωσης ή γραμμής σάρωσης, ο τοπικός χρόνος LCU συνδέεται με 
την συνεχή ροή των δεδομένων. Παράλληλα με αυτό καταγράφεται και η χρονική 
επισήμανση (time-tag) του παλμικού σήματος ανά δευτερόλεπτο της μονάδας GPS και 
του τοπικού χρόνου LCU και καταγράφονται σε ξεχωριστό αρχείο πρωτοκόλλου (pro-
tocol file) για την ίδια χρονική στιγμή. Οι διαφορές μεταξύ του τοπικού χρόνου LCU 
και του χρόνου μεγάλης ακριβείας και σταθερότητας του GPS, μπορούν να 
προσδιορισθούν άμεσα ως σφάλματα χρόνου και να εφαρμοσθούν ως διορθώσεις για 
τα σφάλματα συγχρονισμού. Σήμερα επιτυγχάνεται ακρίβεια λειτουργικού 
συγχρονισμού καλύτερη από 10μs.  
Πριν τον συγχρονισμό υπάρχουν διαθέσιμα τρία αρχεία: 
• Πρωτογενή δεδομένα LiDAR (για κάθε γραμμή σάρωσης αρχίζει η καταγραφή 

πλήθους δεδομένων με στιγμιαίες γωνίες σάρωσης, κεκλιμένη απόσταση και 
ένταση με χρόνο LCU) 

• Αρχείο πρωτοκόλλου  
• Αρχείο POS (καταγραφή στιγμιαίας 3D θέσης και προσανατολισμού με χρόνο 

GPS) 
Καθώς οι μετρήσεις του LiDAR έχουν πολύ υψηλότερη συχνότητα από τα δεδομένα 
POS, ο ρυθμός δειγματοληψίας του LiDAR είναι πολύ υψηλότερος και απαιτείται 
παρεμβολή στις θέσεις και γωνίες προσανατολισμού του POS. 
Μετά τον συγχρονισμό τα διαθέσιμα δεδομένα (§ 1.4.2) αποτελούν τα στοιχεία 
εισόδου για τον υπολογισμό των γεωαναφερόμενων δεδομένων.  
Στο επόμενο κεφάλαιο αναλύεται η απαίτηση της συνολικής βαθμονόμησης των 
δεκτών ενός MMS ως ενιαίο σύστημα και συγκεκριμένα η βαθμονόμηση μεταξύ 
φωτομηχανής και INS καθώς και μεταξύ LiDAR και INS, με στόχο την σταθερότητα 
και την ισχυρή γεωμετρία του συστήματος. 
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3 Βαθμονόμηση Συστήματος MMS 

3.1 Εισαγωγή 

Όπως ήδη περιγράφηκε, τα MMS αποτελούνται από ποικιλία δεκτών (LiDAR, 
RaDAR, συμβατικές και ψηφιακές φωτομηχανές, πλαισίου ή γραμμικές), των οποίων ο 
άμεσος προσανατολισμός παράγεται από ενσωματωμένο σύστημα GPS/INS. Για 
ακριβείς και αξιόπιστες μετρήσεις ενός MMS είναι απαραίτητη η μεμονωμένη 
βαθμονόμηση κάθε δέκτη καθώς επίσης και η συνολική βαθμονόμηση μεταξύ των 
δεκτών, που το αποτελούν κάθε φορά, ως ενιαίο σύστημα. Οι δέκτες πλοήγησης 
τοποθετούνται ξεχωριστά πάνω στην πλατφόρμα και συνήθως η κεραία GPS 
τοποθετείται στην οροφή της ατράκτου του αεροσκάφους, ενώ το σύστημα INS είναι 
σε επαφή με κάποιον από τους δέκτες απεικόνισης, οι οποίοι βρίσκονται στο κάτω 
μέρος του αεροσκάφους.  

3.2 Boresight μεταξύ Φωτομηχανής και INS 

3.2.1 Περιγραφή βαθμονόμησης του συστήματος Φωτομηχανής/INS 

Η χρήση του GPS για τον καθορισμό της θέσης του προβολικού κέντρου της 
φωτομηχανής είναι μια ιδιαίτερα διαδεδομένη διαδικασία στην εναέρια 
Φωτογραμμετρία. Τα γωνιακά στοιχεία του εξωτερικού προσανατολισμού 
αναφέρονται στο σύστημα αναφοράς της φωτομηχανής σε αντίθεση με εκείνα που 
προκύπτουν από τον άμεσο προσανατολισμό τα οποία αναφέρονται στο σύστημα 
αναφοράς του INS. Εκτός από την απαραίτητη κλασική βαθμονόμηση της 
φωτομηχανής, απαιτείται επιπλέον και η συνολική βαθμονόμηση του συστήματος 
πολλαπλών δεκτών. Η βαθμονόμηση αυτή περιλαμβάνει την μέτρηση ή τον 
υπολογισμό της απόστασης μεταξύ GPS και INS (Lever arm GPS/INS, § 2.6.1) και τα 
στοιχεία του γωνιακού και γραμμικού misalignment μεταξύ φωτομηχανής και INS, 
γνωστά ως παράμετροι boresight misalignment. Οι παράμετροι του boresight 
misalignment θα πρέπει να προσδιορισθούν με ακρίβεια, δεδομένης της ύπαρξης 
συσχετισμού μεταξύ κάποιων από αυτές (Grejner-Brzezinska, 2001a). Όπως 
αναφέρεται στην παράγραφο 3.2.2, για την εκτίμηση των παραμέτρων boresight 
misalignment, συνήθως είτε συγκρίνονται τα αποτελέσματα θέσης και 
προσανατολισμού του συστήματος GPS/INS με ανεξάρτητο κλασικό αεροτριγωνισμό 
(AT) το οποίο περιγράφεται από τους Toth & Grejner-Brzezinska, 1998, Grejner-
Brzezinska, 1999 και Skaloud, 1999, ή ως τμήμα συνόρθωσης με δεσμεύσεις όπως 
περιγράφουν οι El-Sheimy et.al., 1995, Kruck, 2001, Cramer, 2001, Cramer & 
Stallmann, 2002, Grejner-Brzezinska, 2002 και Skaloud & Schaer, 2003. Να σημειωθεί 
ότι στην πράξη ο όρος “boresighting” συνήθως αναφέρεται μόνο στις γωνιακές 
συνιστώσες (Toth, 1998). 
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3.2.2 Boresight του συστήματος Φωτομηχανή/INS  

Τα γωνιακά στοιχεία του άμεσου προσανατολισμού ορίζονται στο σύστημα αναφοράς 
του INS και πρέπει να μετασχηματισθούν σε κοινό σύστημα με την φωτομηχανή. Οι 
γωνιακές αλλά και γραμμικές αποκλίσεις μεταξύ των συστημάτων INS και 
φωτομηχανής είναι γνωστές ως παράμετροι boresight misalignment (Grejner-
Brzezinska, 2001a) και απεικονίζονται στην εικόνα 3-1. 

 
Εικόνα 3-1. Boresight misaligment μεταξύ Φωτομηχανής και INS (Ip, 2005) 

Όπου: 
XINS, YINS, ZINS Άξονες του συστήματος αναφοράς INS 

Xc, Yc, Zc Άξονες  του συστήματος αναφοράς φωτομηχανής 
bω, bφ, bκ 

 
Εναπομείναν γωνιακή διαφορά μεταξύ των 
δεκτών απεικόνισης και INS (boresight misalign-
ment) 

Τα δύο στοιχεία του boresight της φωτομηχανής είναι το διάνυσμα μετάθεσης bINS 
(boresight offset) μεταξύ του κέντρου INS και του προοπτικού κέντρου της 
φωτομηχανής (σχέση (3.1)) και η στροφή INS

CR μεταξύ του συστήματος INS (boresight 

misalignment) και του οπτικού άξονα της φωτομηχανής (σχέση (2.1), εικόνα 3-1). Το 
κρίσιμο στοιχείο είναι η διαφορική στροφή, καθώς η απόσταση του αντικειμένου 
ενισχύει την επίδραση κάθε γωνιακού σφάλματος, ενώ η επίδραση του σφάλματος 
μετάθεσης δεν εξαρτάται από το ύψος πτήσης. Στην παράγραφο 2.6, έχουν αναφερθεί 
τρόποι υπολογισμού του boresight offset. 
Θεωρητικά, οι παράμετροι boresight παραμένουν χρονικά σταθερές κατά την διάρκεια 
μιας πτήσης, εάν δεν υπάρξει κάποια μεταβολή στην τοποθέτηση της φωτομηχανής 
στην πλατφόρμα ή του προσανατολισμού των δεκτών πλοήγησης (Grejner-Brzezinska, 
2001a) γεγονός που αποτελεί την κύρια παραδοχή της τεχνικής DSO. Εντούτοις τα 
σφάλματα του boresight misalignment προβάλλονται στο σύστημα εδάφους (Μ), 
εξαρτώνται από την δυναμική της πλατφόρμας MMS και ενισχύονται από την κλίμακα 
της εργασίας, που είναι άμεσα συσχετισμένη με το ύψος πτήσης. Οι γωνίες boresight 
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misalignment δεν είναι ποσότητες φυσικά μετρήσιμες, προσδιορίζονται όμως εμμέσως 
κυρίως με δύο μεθόδους:  
1. Σύγκριση των γωνιών προσανατολισμού της πλατφόρμας ( M

INSR ), λαμβανόμενες 

από τις παρατηρήσεις INS, με τις φωτογραμμετρικές γωνίες που υπολογίζονται 
από ανεξάρτητη επίλυση αεροτριγωνισμού (AT) M

CR . Η διαφορά μεταξύ των δύο 
ομάδων γωνιών λαμβάνονται ως τρεις γωνίες boresight misalignment ( INS

CR ) 

(Toth & Grejner-Brzezinska, 1998, Grejner-Brzezinska, 1999, Skaloud, 1999). 
Έτσι η ποιότητα εκτίμησης του boresight misalignment περιορίζεται από την 
ποιότητα της συνόρθωσης του AT και την ποιότητα των μετρήσεων του άμεσου 
προσανατολισμού. Η διαθεσιμότητα πεδίου ελέγχου υψηλής ποιότητας, με πολύ 
καλά επισημασμένα σημεία, είναι ιδιαίτερα σημαντική στην μέθοδο αυτή. Η 
εμπειρία έχει δείξει ότι ακόμα και με φωτοσταθερά των οποίων η ακρίβεια 
προσδιορισμού των συντεταγμένων είναι της τάξης του εκατοστού στο έδαφος, η 
φτωχή επισήμανση (μη συμμετρικός στόχος, φυσικά αντικείμενα) μεταδίδεται 
στην ποιότητα του υπολογισμού των θέσεων του προβολικού κέντρου, με 
αποτέλεσμα να δεσμεύεται η ακρίβεια εκτίμησης του boresight misalignment 
(Grejner-Brzezinska, 1999, Grejner-Brzezinska, 2001a). 

2. Τροποποίηση του υποβοηθούμενου από GPS/INS αλγορίθμου αεροτριγωνισμού, 
ώστε να συμπεριλαμβάνει τις τρεις γωνίες boresight misalignment ως αγνώστους. 
Οι γωνίες INS εισάγονται στο ελαχιστοτετραγωνικό φίλτρο ως παρατηρήσεις 
μαζί με τις τυπικές αποκλίσεις τους (El-Sheimy et.al., 1995, Kruck, 2001, 
Cramer, 2001, Cramer & Stallmann, 2002, Grejner-Brzezinska, 2002 και Skaloud 
& Schaer, 2003). Η μέθοδος αυτή, έχει το πλεονέκτημα ότι δεν απαιτούνται 
επιπρόσθετα σημεία ελέγχου.  

Όταν η βαθμονόμηση του συστήματος Φωτομηχανή/INS επιλύεται συγκρίνοντας τα 
αποτελέσματα GPS/INS με τον ανεξάρτητο ΑΤ στο πεδίο ελέγχου, μπορεί να 
επιτευχθεί σε δύο βήματα που περιλαμβάνουν αρχικά τον υπολογισμό του boresight 
offset και κατόπιν τον καθορισμό των γωνιών boresight misalignment.  
Το μαθηματικό μοντέλο της σχέσης (3.1) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον 
υπολογισμό του boresight offset: 
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(3.1) 

Τα διανύσματα είναι γνωστά από το σύστημα GPS/INS ( )(, tINSMr ) και από την 
επίλυση ΑΤ ( )(, tCMr ) (εικόνα 2-5) αντίστοιχα, έτσι ο μόνος άγνωστος στην σχέση 

(3.1) είναι το διάνυσμα bINS.  
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Όπου: 
 

)(, tINSMr  
3D συντεταγμένες του κέντρου INS στο σύστημα 
εδάφους (Μ) 

 
)(, tCMr  

3D συντεταγμένες του προβολικού κέντρου της 
φωτομηχανής, στο σύστημα εδάφους (Μ)  

 
)(tM

INSR  
Πίνακας στροφής, που προέρχεται από παρεμβολή στις 
μετρήσεις του INS, για την χρονική στιγμή έκθεσης της 
κάθε εικόνας και συνδέει το σύστημα INS με το 
σύστημα εδάφους (Μ) 

bINS Διάνυσμα μετάθεσης boresight μεταξύ του INS και του 
κέντρου της φωτομηχανής (στοιχεία bx, by, bz) 

bx, by, bz Στοιχεία του διανύσματος μετάθεσης boresight, 
οριζόμενα στο σύστημα INS 

INS
CR  Πίνακας στροφής boresight μεταξύ των συστημάτων 

INS και φωτομηχανής (C)  
M
CR  Πίνακας στροφής που προκύπτει φωτογραμμετρικά από 

ΑΤ  
 

Αντίστοιχα η διαφορά των δύο συστημάτων που προκύπτουν από τον πίνακα στροφής 
των μετρήσεων INS ( M

INSR ) και του πίνακα στροφής ( M
CR ) που προκύπτει απευθείας 

φωτογραμμετρικά από τον ΑΤ, καθορίζει το γωνιακό boresight misalignment ( INS
CR ) 

μεταξύ των δύο συστημάτων.  
Η επίδραση της ποιότητας του boresight misalignment στις τελικές συντεταγμένες του 
αντικειμένου στο σύστημα εδάφους μπορεί να υπολογισθεί εφαρμόζοντας τον νόμο 
μετάδοσης στην σχέση (2.1). Έτσι, οι Grejner-Brzezinska, 1999 και Csanyi, 2008, 
προσδιόρισαν τον πίνακα μεταβλητότητας των συντεταγμένων εδάφους θεωρώντας ότι 
μόνο οι στροφές και το διάνυσμα boresight είναι επηρεασμένα από τυχαίο θόρυβο, ενώ 
τα τυχόν συστηματικά σφάλματα έχουν απαλειφθεί μέσω ακριβούς βαθμονόμησης των 
δεκτών και του συστήματος καθώς και με κατάλληλο προγραμματισμό και υλοποίηση 
της εναέριας πτήσης. Συγκεκριμένα θεωρήθηκε σταθερά φωτομηχανής 50mm και ύψος 
πτήσης 300m. Επιλέχθηκαν γωνίες roll, pitch, yaw με τιμές 3o, 3o, 100o. Τα σφάλματα 
στις συντεταγμένες εδάφους, για boresight misalignment [10-60]arcsec και boresight 
offset [5-20]cm, κυμαίνονται σε [5-23]cm. 
Ως εναλλακτική προσέγγιση για την εκτίμηση του boresight misalignment, στην 
περίπτωση που δεν μπορεί να εφαρμοσθεί η διαδικασία του ΑΤ, προτείνεται από τους 
Csanyi & Toth, 2003 η μέθοδος συνόρθωσης, βασιζόμενη στην εξίσωση 
συγγραμμικότητας, η οποία χρησιμοποιεί ένα τουλάχιστον γνωστό σημείο εδάφους το 
οποίο μπορεί να αναγνωρισθεί σε ένα στερεοζεύγος. Παρουσιάσθηκε επίσης έρευνα 
των Yastikli et.al., 2007, σχετικά με την επί του πεδίου (in-situ) βαθμονόμηση 
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φωτομηχανής και την βαθμονόμηση του συστήματος Φωτομηχανή/INS 
χρησιμοποιώντας ως πληροφορία ελέγχου δεδομένα LiDAR. Συγκεκριμένα έγινε 
εξαγωγή γνωστών σημείων εδάφους από το σημειοσύνολο LiDAR χρησιμοποιώντας τα 
δεδομένα έντασης LiDAR ως εργαλείο αναγνώρισης και εντοπισμού των σημείων. 
Κατέληξαν, μετά από ανεξάρτητους ελέγχους, ότι η ακριβής βαθμονόμηση ψηφιακής 
φωτομηχανής, μικρού format, με την μέθοδο που πρότειναν είναι εφικτή.  
Η εμπειρία δείχνει ότι για την βαθμονόμηση του συστήματος Φωτομηχανής/INS, είναι 
ικανοποιητική η ύπαρξη δύο γραμμών πτήσεων καθέτων μεταξύ τους. Ακόμα έχει 
αποδειχθεί ότι απαιτούνται τουλάχιστον τρία διαφορετικά ύψη πτήσης ώστε να μην 
υπάρχει συσχέτιση των παραμέτρων. Η ακρίβεια της βαθμονόμησης συστήματος 
Φωτομηχανής/INS μπορεί να βελτιωθεί εάν είναι διαθέσιμα υψηλής ποιότητας σημεία 
σύνδεσης και γνωστά σημεία ελέγχου στο έδαφος (Burman, 2000b, Jacobsen, 2002). 
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3.3 Boresight μεταξύ LiDAR και INS  

3.3.1 Σύγχρονες εξελίξεις στην βαθμονόμηση του συστήματος LiDAR 

Στα μέσα της δεκαετίας 1990-2000 η παρεχόμενη ακρίβεια των συστημάτων GPS/INS 
είχε φτάσει σε τέτοιο επίπεδο που μπορούσε πια να υποστηρίξει τις αυξημένες ανάγκες 
των εναέριων συστημάτων χαρτογράφησης. Ο συνδυασμός των τεχνολογιών GPS και 
INS μπορούσε πλέον να παρέχει αξιόπιστα δεδομένα κατεύθυνσης κίνησης, ταχύτητας 
και προσανατολισμού της πλατφόρμας (DSO) σε ιδιαίτερα υψηλές συχνότητες, σε 
πραγματικό ή μη πραγματικό χρόνο ακόμα και με δύσκολες συνθήκες. Τα στοιχεία 
αυτά αποτέλεσαν καθοριστικό παράγοντα για την ανάπτυξη των συστημάτων LiDAR 
με σημαντικότερο εκείνο της βελτίωσης του INS χωρίς το οποίο τα LiDAR θα ήταν 
αδύνατο να υπάρξουν.  
Όπως έχει ήδη αναφερθεί η κατάλληλη βαθμονόμηση του LiDAR ως σύστημα MMS, 
είναι απαραίτητη για να επιτευχθεί η απαιτούμενη υψηλή ακρίβεια των εξαγόμενων 
δεδομένων. Στην διαδικασία αυτή συμπεριλαμβάνονται τόσο οι βαθμονομήσεις των 
επιμέρους δεκτών ξεχωριστά, αλλά και η συνολική βαθμονόμηση του συστήματος 
στην πλατφόρμα, η οποία προσδιορίζει και τις παράμετρους τοποθέτησης. 
Συγκεκριμένα, και σύμφωνα με την παράγραφο 2.6, τα lever arm μεταξύ των δεκτών 
LiDAR/GPS/INS μπορούν να καθορισθούν ξεχωριστά με ανεξάρτητες γεωδαιτικές 
μετρήσεις και με μεγάλη ακρίβεια. Το INS θεωρείται συνήθως ως το σύστημα 
αναφοράς ενός συστήματος MMS και η επίλυση πλοήγησης αναφέρεται σε αυτό. To 
boresight μεταξύ των συστημάτων LiDAR και INS, δηλαδή της χωρικής τους θέσης 
μετά την τοποθέτησή τους, ορίζεται από οποιαδήποτε μεταβολή του διανύσματος 
(boresight offset) και της στροφής (boresight misalignment) με κρίσιμο στοιχείο την 
στροφή καθώς η απόσταση του αντικειμένου από το αεροσκάφος ενισχύει την 
επίδραση του γωνιακού σφάλματος, σε αντίθεση με την επίδραση του σφάλματος της 
μετάθεσης που δεν εξαρτάται από το ύψος πτήσης. Θεωρητικά όπως αναφέρουν 
Burman, 2000a, Burman, 2000b και Burman, 2002 το boresight misalignment πρέπει 
οπωσδήποτε να προσδιορισθεί πριν την λειτουργία του συστήματος για αποτύπωση και 
αυτό συνήθως, όπως περιγράφουν οι Skaloud & Lichti, 2006 και Wehr, 2008, 
επιτυγχάνεται εν πτήσει. Η ακρίβεια στην χωρική σχέση μεταξύ του LiDAR και του 
INS, προσδιορίζεται από την εκτίμηση των παραμέτρων boresight misalignment καθώς 
θεωρείται ως η μεγαλύτερη πηγή συστηματικών σφαλμάτων στα εναέρια MMS 
(Burman, 2002, Skaloud & Lichti, 2006). Μεταξύ άλλων ο El-Sheimy, 2008, αναφέρει 
ότι σήμερα δεν έχει οριστεί καμία μέθοδος ως η πιο κατάλληλη για την βαθμονόμηση 
του LiDAR για τα μέλη της επιστημονικής κοινότητας που εργάζονται στον τομέα των 
MMS. Συνοψίζοντας, αναφέρεται ότι το boresight misalignment είναι ένα συστηματικό 
σφάλμα και ως τέτοιο πρέπει να εντοπίζεται και να εξαλείφεται. Όποια διαδικασία και 
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αν ακολουθείται για την βαθμονόμηση του συστήματος LiDAR οφείλει να γίνεται 
περιοδικά καθώς είναι ένας ποιοτικός έλεγχος για όλο το σύστημα. 
Παρότι τα τελευταία δέκα έως δεκαπέντε χρόνια έχουν αναπτυχθεί ιδιαιτέρως 
αξιόπιστες μεθοδολογίες, για την εκτίμηση του boresight misalignment 
Φωτομηχανής/INS (§ 3.2) και αναλύονται από τους El-Sheimy et.al., 1995, Toth & 
Grejner-Brzezinska, 1998, Grejner-Brzezinska, 1999, Skaloud, 1999, Kruck, 2001 και 
Skaloud & Schaer, 2003, η εκτίμηση του boresight misalignment LiDAR/INS 
παραμένει ακόμα αντικείμενο έντονου ενδιαφέροντος και συστηματικής έρευνας. 
Όπως αναφέρουν ο στόχος είναι οι παρατηρήσεις LiDAR να είναι επηρεασμένες μόνο 
από τυχαία σφάλματα κάτι που επιτυγχάνεται με την όσο το δυνατόν πληρέστερη 
αφαίρεση της επίδρασης σφαλμάτων που μπορούν να χαρακτηριστούν ως 
συστηματικά. Για το λόγο αυτό απαιτείται είτε να έχει προσδιοριστεί το μέγεθος αυτών 
των σφαλμάτων είτε να ελαχιστοποιηθεί η επίδρασή τους, χωρίς απαραιτήτως να έχει 
προσδιοριστεί η τιμή τους, μέσω της χρήσης μεθοδολογιών κατά τον προγραμματισμό 
της λήψης των μετρήσεων, όπως για παράδειγμα πτήση σε αντιπαράλληλες λωρίδες 
σάρωσης. 
Ο Baltsavias, 1999a παρουσίασε μια αναλυτική αναφορά των βασικών μαθηματικών 
σχέσεων της τεχνολογίας LiDAR (§ 1.3). Αντίστοιχα ο Schenk, 2001, αναφέρει 
αναλυτικά τις πηγές των συστηματικών σφαλμάτων ενός συστήματος LiDAR και πώς 
αυτές το επηρεάζουν (§ 1.6). Στην εργασία αυτή του Schenk, κάποιες από τις 
παραμέτρους του συστήματος εκτιμώνται ξεχωριστά ενώ κάποιες άλλες, λόγω της 
μεταξύ τους συσχέτισης, περιγράφονται ως ομάδα παραμέτρων όπως για παράδειγμα η 
απόκλιση της γωνίας σάρωσης και η απόκλιση της τοποθέτησης του σαρωτή laser 
(mounting). Μεταξύ άλλων οι Habib et.al., 2007 χαρακτήρισαν την εργασία αυτή ως 
πολύ αναλυτική, όσον αφορά στα πιθανά σφάλματα, εντούτοις η διαδικασία 
βαθμονόμησης που προτείνει θεωρήθηκε πολύ περίπλοκη. Μεγάλο πλήθος ερευνητών 
μεταξύ των οποίων και οι Filin, 2001, Habib et.al., 2007 και Habib et.al., 2008, 
ασχολούνται με την επιρροή των συστηματικών σφαλμάτων, αναλύοντας την επίδρασή 
τους στην επιφάνεια του εδάφους ενώ η Csanyi, 2008, οδηγήθηκε σε πολλά 
συμπεράσματα από την σχετική ανάλυση των σφαλμάτων και την εφαρμογή σε 
πραγματικά αλλά και προσομοιωμένα δεδομένα. 
Η βαθμονόμηση του συστήματος Φωτομηχανής/INS είναι σε μεγάλο βαθμό παρόμοια 
με την βαθμονόμηση του συστήματος LiDAR/INS (Mostafa et.al., 2001). Η κύρια 
διαφορά εντοπίζεται στην ικανότητα να δημιουργηθεί αντιστοιχία σημείου προς σημείο 
μεταξύ εικόνων και σημείων εδάφους, καθώς για τα δεδομένα LiDAR κάτι τέτοιο είναι 
πρακτικά αδύνατον λόγω του χαρακτήρα των συλλεγόμενων δεδομένων όπου αντί για 
συγκεκριμένο σημείο λαμβάνεται ίχνος δέσμης laser (footprint). Έτσι ενώ από τη 
μοντελοποίηση της σχέσης μεταξύ των εικονοσυντεταγμένων και των συντεταγμένων 
εδάφους, μέσω της κεντρικής προβολής στη Φωτογραμμετρία, είναι δυνατόν να 
προσδιορισθεί η θέση και ο προσανατολισμός της φωτομηχανής, για τα δεδομένα Li-
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DAR κάτι τέτοιο δεν μπορεί να γίνει με απλό τρόπο εξ αιτίας της δυσκολίας που 
υπάρχει στη μέτρηση GCP. Λόγω της διαφορετικής χρονικής στιγμής για κάθε 
μέτρηση, είναι αδύνατον να προκύψουν η θέση και ο προσανατολισμός από τις 
παρατηρήσεις. Αντίθετα, πρέπει να συνδυασθούν σημεία από διαφορετικές χρονικές 
στιγμές, ώστε να καλύψουν τις συστηματικές επιδράσεις των σφαλμάτων 
βαθμονόμησης. Επίσης δεν υπάρχουν ομόλογα σημεία καθώς και τα σημεία είναι 
κατανεμημένα στο έδαφος σε ακανόνιστο τυχαίο πρότυπο. Είναι πολύ πιθανόν να 
παραλειφθούν κατά την σάρωση LiDAR, σημεία ή μικρά αντικείμενα τα οποία για την 
Φωτογραμμετρία θα αποτελούσαν GCP και θα βοηθούσαν στην βαθμονόμηση. 
Η πιο συνηθισμένη μέθοδος βαθμονόμησης του συστήματος LiDAR που 
χρησιμοποιείται στην πράξη σήμερα είναι και η λιγότερο αυστηρή. Στην εφαρμογή της 
μεθόδου αυτής συγκρίνονται τομές εδάφους μεταξύ επικαλυπτόμενων λωρίδων και 
στην συνέχεια έμπειροι χρήστες προσπαθούν να προσαρμόσουν εμπειρικά τις γωνίες 
boresight misalignment έως ότου το επικαλυπτόμενο τμήμα των λωρίδων να ταιριάξει 
οπτικά. Η συγκεκριμένη μέθοδος χρησιμοποιείται πρακτικά παρόλο που είναι 
ιδιαιτέρως χρονοβόρα, ενώ τα αποτελέσματά της δεν παρέχουν στατιστικά στοιχεία 
αξιολόγησης της ποιότητας της βαθμονόμησης (Morin & El-Sheimy, 2002).  
Οι έρευνες που αφορούν στην εξάλειψη των επιδράσεων του boresight misalignment 
LiDAR/INS μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε δύο ομάδες. Στην πρώτη ομάδα 
ανήκουν οι τεχνικές που βασίζονται στην εισαγωγή μετασχηματισμού ο οποίος 
αποσκοπεί στην ελαχιστοποίηση των διαφορών μεταξύ των σημείων LiDAR και του 
πραγματικού εδάφους ως δεδομένων αναφοράς χωρίς να επεμβαίνουν στις 
παραμέτρους βαθμονόμησης. Οι τεχνικές αυτές ονομάζονται “data driven”. Συνήθως οι 
διορθώσεις μοντελοποιούνται μέσω μετασχηματισμού ομοιότητας, ο οποίος 
περιλαμβάνει γωνίες και στροφές των σημείων LiDAR. Για παράδειγμα οι Postolov 
et.al., 1999, Maas, 2000, Pothou et.al., 2007, Habib et.al., 2007, χρησιμοποιούν 
στοιχειώδεις επιφάνειες (surface patches) ενώ οι Csanyi & Toth, 2007 προτείνουν την 
χρήση συγκεκριμένων στόχων εδάφους ειδικά για LiDAR (§ 3.3.4.1). Στην δεύτερη 
ομάδα ανήκουν οι τεχνικές που επιχειρούν να προσδιορίσουν το σφάλμα boresight 
misalignment (Kilian et.al., 1996) συσχετίζοντας άμεσα τις παραμέτρους 
βαθμονόμησης με τις μετρημένες συντεταγμένες των σημείων. Οι τεχνικές αυτές 
ονομάζονται “system driven”.  Πολλοί ερευνητές αντιμετωπίζουν το θέμα αυτό 
χρησιμοποιώντας διάφορα πρότυπα σάρωσης. Έτσι η Burman, 2000b, μέσω 
επικαλυπτόμενων λωρίδων σάρωσης και των διαφορών μεταξύ τους, προτείνει την 
ανακατασκευή του υψομετρικού μοντέλου γύρω από ευδιάκριτα χαρακτηριστικά του 
εδάφους και επεξεργάζεται τις διαφορές μεταξύ τους συμπεριλαμβάνοντας στην 
συνόρθωση τα σφάλματα πλοήγησης και βαθμονόμησης των δεκτών, ως σφάλματα 
προσανατολισμού. Ως παρατηρήσεις προτείνει τιμές διαφορών υψομέτρου ή έντασης. 
Ο Filin, 2001, προτείνει την χρήση φυσικών και τεχνητών επιφανειών για να 
προσδιορίσει τις παραμέτρους βαθμονόμησης. Χρησιμοποιεί μια πιο γενική λύση, η 
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οποία με ευδιάκριτα γνωστά χαρακτηριστικά του εδάφους επιλύει την αντιστοιχία 
μεταξύ σημείων LiDAR και σημείων του εδάφους ελαχιστοποιώντας τις διαφορές 
μεταξύ τους. Μοντελοποιεί τις επιδράσεις των συστηματικών σφαλμάτων στην 
εξίσωση γεωαναφοράς θεωρώντας ως πιο σημαντικές τις αποκλίσεις τοποθέτησης των 
δεκτών και μέτρησης της απόστασης. 
Οι προτεινόμενες και χρησιμοποιούμενες έως σήμερα μέθοδοι συχνά δεν μπορούν να 
προσδιορίσουν αξιόπιστα και τις τρεις παραμέτρους boresight misalignment με 
αποτέλεσμα οι μη επαρκώς και με αξιοπιστία καθορισμένες παράμετροι να επηρεάζουν 
τα εν συνεχεία συλλεγόμενα δεδομένα και κατ’επέκταση την ακρίβεια του 
παραγόμενου προϊόντος.  
Συνοψίζοντας η σημαντική ερευνητική προσπάθεια που έχει καταβληθεί έως τώρα 
προς την κατεύθυνση της βελτίωσης της διαδικασίας εντοπισμού των παραμέτρων του 
boresight misalignment έχει αναδείξει ουσιαστικά τις ακόλουθες τρεις προσεγγίσεις 
που βασίζονται στη: 
• Ταύτιση μεταξύ διατομών ή και άλλων φυσικών χαρακτηριστικών που έχουν 

ληφθεί στο κάθε νέφος σημείων επικαλυπτόμενων λωρίδων σάρωσης (Schenk, 
2001). 

• Ταύτιση κλίσεων των DTM/DSM που παράγονται από τις διάφορες λωρίδες 
σάρωσης (Burman, 2000b). 

• Μέτρηση της έντασης προσημασμένων ή γενικώς ευδιάκριτων στόχων 
κατ’αναλογία με την κλασική διαδικασία της φωτογραμμετρικής βαθμονόμησης 
(Burman, 2000b, Morin & El-Sheimy, 2002).  

Τα μειονεκτήματα αυτών των μεθόδων είναι η διαπιστωμένα μειωμένη ακρίβεια των 
μετρήσεων, η έλλειψη συσχέτισης με την αγνώστου σχήματος επιφάνεια του εδάφους 
και τέλος οι περιορισμοί της ακρίβειας του laser και της αβεβαιότητας λόγω του 
εύρους της δέσμης του. 
Οι Morin & El-Sheimy, 2002, εισήγαγαν μεθοδολογία βαθμονόμησης 
χρησιμοποιώντας σημεία σύνδεσης μεταξύ επικαλυπτόμενων λωρίδων. Αν στην 
περιοχή διατίθενται και γνωστά σημεία χρησιμοποιούνται επιπλέον ως έλεγχος. Το 
boresight misalignment εκτιμάται μέσω ελαχιστοτετραγωνικής συνόρθωσης 
περιλαμβάνοντας σε αυτήν τις παρατηρήσεις LiDAR και ο στόχος ήταν να ελεγχθεί το 
μοντέλο συνόρθωσης. Υλοποιήθηκε ένα μοντέλο παρεμβολής σημείων σύνδεσης που 
περιλαμβάνεται στο μοντέλο της ελαχιστοτετραγωνικής συνόρθωσης. Το μειονέκτημα 
αυτής της μεθόδου είναι η απαίτηση σημείων σύνδεσης στα δεδομένα LiDAR. Για την 
αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος προτείνουν την συλλογή τέτοιων σημείων 
χειροκίνητα με την βοήθεια ψηφιακού φωτογραμμετρικού σταθμού ή την δημιουργία 
κανονικού καννάβου μέσω παρεμβολής των σημείων LiDAR.  
Στην καθημερινή επαγγελματική πρακτική, η προσέγγιση είναι προσανατολισμένη 
στην πράξη. Για την βαθμονόμηση του συστήματος LiDAR, κατασκευάζεται ένα πεδίο 
ελέγχου βαθμονόμησης, το οποίο αποτελείται από γνωστές επιφάνειες. 



 

  83

Χρησιμοποιώντας το πεδίο βαθμονόμησης, παρατηρούνται οι διαφορές μεταξύ του 
σημειοσυνόλου από το LiDAR και της επιφάνειας αναφοράς και χρησιμοποιούνται για 
να ορίσουν πρακτικά τις παραμέτρους του συστήματος.  
Πιο πρόσφατες διαδικασίες βαθμονόμησης όπως των Friess, 2006 και Skaloud & 
Lichti, 2006 μοντελοποιούν όλα τα συστηματικά σφάλματα απευθείας στο πεδίο 
ορισμού των μετρήσεων και προσαρμόζουν ομάδες σημείων ώστε να τα κατανείμουν 
σε μια κοινή επιφάνεια γνωστού γεωμετρικού σχήματος η οποία συνήθως είναι το 
επίπεδο. Αυτό εξομαλύνει το πρόβλημα αβεβαιότητας του εύρους δέσμης του LiDAR 
ενώ διατηρεί την διατύπωση της εξίσωσης παρατήρησης για κάθε σημείο ξεχωριστά. 
Οι Skaloud & Lichti, 2006, εισάγοντας την αποκαλούμενη τεχνική LIBOR, 
μοντελοποιούν τις συστηματικές επιδράσεις στην εξίσωση άμεσου προσανατολισμού 
(σχέση (2.4)) ξεχωριστά για κάθε σημείο LiDAR. Προσαρμόζοντας τις συντεταγμένες 
ομάδων σημείων που κείνται σε κοινό επίπεδο στο χώρο του αντικειμένου, εντοπίζουν 
επίπεδα χαρακτηριστικά, προσδιορίζοντας τις παραμέτρους βαθμονόμησης σε ένα 
συνδυαζόμενο μοντέλο συνόρθωσης και εκτιμούν ταυτόχρονα και τις παραμέτρους των 
επιπέδων. Οι Skaloud & Lichti, 2006, χρησιμοποιούν την τροχιά του αεροσκάφους και 
τις μετρήσεις LiDAR ως παρατηρήσεις, ώστε ο υπολογισμός συντεταγμένων στον 
χώρο του αντικειμένου να επωφελείται από το στοχαστικό μοντέλο GPS/INS.  
Ακολούθως, οι Skaloud & Schaer, 2007, με την χρήση της τεχνικής LIBOR, επιλύουν 
πρακτικά θέματα για την αυτοματοποίηση της προσέγγισης εντοπισμού και εξαγωγής 
επίπεδων χαρακτηριστικών, με τελικό στόχο την βαθμονόμηση του συστήματος 
LiDAR. Αυτή η προσέγγιση εφαρμόσθηκε σε διαφορετικούς τύπους εναέριων 
σαρωτών (ταλαντευόμενο ή περιστρεφόμενο κατόπτρο) και κατασκευαστών (π.χ. 
Optech, Leica, Riegl) καταλήγοντας ότι είναι εφικτός ο αυτοματισμός της επιλογής των 
σημείων, για την εκτίμηση όλων των γωνιών boresight misalignment, με ακρίβεια η 
οποία αρκετές φορές είναι ανώτερη του επιπέδου θορύβου του συστήματος. 
Επειδή η επιφάνεια του εδάφους δεν είναι πάντα γνωστή ή δεν είναι γνωστή στο 
επιθυμητό επίπεδο ακριβείας, ερευνήθηκαν τεχνικές οι οποίες δεν απαιτούν την 
υπάρχουσα γνώση της επιφάνειας του εδάφους, όπως η εναλλακτική λύση που 
προτείνεται από τους Toth et.al., 2002a. Η συγκεκριμένη μέθοδος είναι ανεξάρτητη 
από μετρήσεις γνωστών σημείων και μπορεί να καθορίσει τις γωνίες boresight 
misalignment χρησιμοποιώντας επικαλυπτόμενες λωρίδες LiDAR, που αφορούν στη 
σάρωση επιφάνειας αγνώστου μορφής σε διαφορετικές κατευθύνσεις (§ 3.3.4.2). Η 
επίλυση βασίζεται στις παρατηρούμενες διαφορές μεταξύ των επικαλυπτόμενων 
λωρίδων LiDAR και απαιτεί ακριβή δεδομένα πλοήγησης. Σε περίπτωση διαθέσιμων 
γνωστών σημείων εδάφους αυτά μπορούν να ενσωματωθούν ως συμπληρωματική 
πληροφορία στην επίλυση. 
Οι Habib et.al., 2007, προτείνουν την αυτοβαθμονόμηση ενός συστήματος LiDAR 
χρησιμοποιώντας επίπεδες στοιχειώδεις επιφάνειες, οι οποίες προκύπτουν από 
φωτογραμμετρικά δεδομένα (§ 3.3.4.3). Η μέθοδος αναφέρεται σε μια ενιαία 
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διαδικασία συνόρθωσης με ενσωμάτωση της εξίσωσης LiDAR (σχέση (2.4)) στις 
εξισώσεις συγγραμμικότητας, χρησιμοποιώντας πρωτογενείς (raw) μετρήσεις LiDAR 
με σκοπό την εκτίμηση των παραμέτρων boresight misalignment LiDAR/INS. Οι 
παράμετροι του boresight misalignment LiDAR/INS προσδιορίζονται 
ελαχιστοποιώντας τις κάθετες αποστάσεις μεταξύ των παραγόμενων ιχνών LiDAR και 
των φωτογραμμετρικών στοιχειωδών επιφανειών. Επισημαίνεται ότι απαιτείται 
προσεκτική διαχείριση στη χρήση επίπεδων επιφανειών, μέσω εφαρμογής βέλτιστου 
σχεδιασμού πτήσης και βέλτιστης κατανομής επίπεδων στοιχειωδών επιφανειών, λόγω 
των συσχετίσεων μεταξύ των χωρικών και γωνιακών παραμέτρων βαθμονόμησης bore-
sight misalignment.  
Οι Habib et.al., 2008, προτείνουν για την ταύτιση διαδοχικών επικαλυπτόμενων 
λωρίδων σάρωσης, έναν μετασχηματισμό 6 παραμέτρων με χρήση ομόλογων 
γραμμικών χαρακτηριστικών που προκύπτουν από τις τομές γειτονικών στοιχειωδών 
επιπέδων. Τα γραμμικά χαρακτηριστικά προκύπτουν από τεχνικές κατάτμησης, που 
εφαρμόζονται ανεξάρτητα σε όλες τις λωρίδες. Με έρευνα σε γραμμικά συστήματα 
σάρωσης LiDAR και θεωρώντας ιδανικές τις συνθήκες, όπου το έδαφος είναι επίπεδο 
και ο προσανατολισμός της πλατφόρμας σταθερός, προτείνουν ότι η συσχέτιση των 
παραμέτρων αντιμετωπίζεται με δύο τουλάχιστον σαρώσεις σε διαφορετικές συνθήκες 
πτήσης, όπως διαφορετικό ύψος πτήσης και/ή διαφορετική γωνία σάρωσης.  
Οι Habib et.al., 2009a αντίστοιχα, προτείνουν την συνόρθωση δύο επικαλυπτόμενων 
λωρίδων LiDAR, μέσω μετασχηματισμού ελαχιστοποίησης του κάθετου διανύσματος, 
μεταξύ στοιχειωδών επιφανειών που αναπαριστούν την μια λωρίδα σάρωσης και 
σημείων της άλλης λωρίδας σάρωσης. Οι Bang & Habib, 2009, προτείνουν την χρήση 
των διαφορών επικαλυπτόμενων λωρίδων σάρωσης για την βαθμονόμηση γραμμικού 
συστήματος LiDAR, χωρίς να απαιτούνται πρωτογενείς μετρήσεις. Θεωρούν 
απαραίτητες δύο τουλάχιστον επικαλυπτόμενες σαρώσεις με διαφορετικές συνθήκες 
πτήσης, δηλαδή ύψος πτήσης, γωνία σάρωσης κ.ά. Προτείνουν δύο νέες προσεγγίσεις 
βαθμονόμησης, η πρώτη απλουστευμένη με πολλές παραδοχές και περιορισμούς ενώ η 
δεύτερη θεωρείται κατά κάποιο τρόπο αυστηρότερη, αν και όχι πλήρως αυστηρή 
(quasi-rigorous), λόγω του ότι διαχειρίζεται καλύτερα τις συνήθεις συνθήκες πτήσης. 
Πρόσφατες έρευνες υποστηρίζουν ότι η ακριβής βαθμονόμηση απαιτεί την χρήση 
αρκετών επίπεδων χαρακτηριστικών με διαφορετικό χωρικό προσανατολισμό οι οποίες 
να είναι εύκολα αναγνωρίσιμες στις κατασκευές αστικών περιοχών και εύκολα 
προσβάσιμες. Αυτή η απαίτηση εντούτοις χαρακτηρίστηκε ως μειονέκτημα των 
μεθόδων αυτών από τους Bang & Habib, 2009.  
Οι Habib et.al., 2010 εστιάζουν κυρίως στο πρόβλημα που παρουσιάζουν συνήθως τα 
διαθέσιμα δεδομένα λόγω των περιορισμών που θέτουν οι κατασκευαστές και έτσι 
αναπτύσσουν δύο προσεγγίσεις βαθμονόμησης του συστήματος LiDAR. Στην 
απλούστερη μέθοδο χρησιμοποιούνται μόνο συντεταγμένες X,Y,Z του σημειοσυνόλου, 
παρατηρούνται οι διαφορές μεταξύ των επικαλυπτόμενων λωρίδων σάρωσης, 
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θεωρούνται ιδανικές αλλά ταυτόχρονα και ρεαλιστικές συνθήκες πτήσης και εκτιμάται 
η μαθηματική σχέση των διαφορών αυτών με τις παραμέτρους boresight misalignment, 
lever arm, σφάλμα μέτρησης απόστασης και συντελεστές κλίμακας του γωνιακού 
σαρωτή. Η δεύτερη και πιο αυστηρή μέθοδος απαιτεί χρονική επισήμανση του 
σημειοσυνόλου και δεδομένα πλοήγησης δείγματος θέσεων της τροχιάς. Δίνεται 
έμφαση στην αποτίμηση της σχετικής και απόλυτης ακρίβειας του σημειοσυνόλου. Η 
σχετική ακρίβεια αποτιμάται με την σύγκριση μεταξύ των επικαλυπτόμενων λωρίδων 
πριν και μετά την βαθμονόμηση ενώ η απόλυτη ακρίβεια με χρήση φωτογραμμετρικών 
δεδομένων, αντίστοιχα.  
Οι Lindenthal et.al., 2011 βασίσθηκαν στην εξαγωγή επίπεδων χαρακτηριστικών από 
το σημειοσύνολο και τα χρησιμοποίησαν ως χαρακτηριστικά σύνδεσης (tie features). 
Με την ελαχιστοποίηση των διαφορών τους μεταξύ των επικαλυπτόμενων λωρίδων 
σάρωσης εφάρμοσαν διαδικασία βελτίωσης των παραμέτρων βαθμονόμησης των 
δεκτών. Έθεσαν κριτήρια για την επιλογή των οροφών των κτηρίων όπως ομαλότητα 
(smoothness), χαμηλή καμπυλότητα (low curvature), μικρή απόσταση μεταξύ των 
σημείων, απόκλιση στην κλίση και τον προσανατολισμό, ώστε να επιτύχουν 
αποσυσχέτιση στις παραμέτρους του επιπέδου.  
Ακολουθεί η αναλυτική παρουσίαση της βαθμονόμησης του συστήματος LiDAR, οι 
τρόποι που αυτό αντιμετωπίζεται σήμερα καθώς και η περιγραφή των κυριότερων 
σχετικών προσεγγίσεων. 

3.3.2 Περιγραφή βαθμονόμησης του συστήματος LiDAR/INS 

Ιδεατά οι παράμετροι βαθμονόμησης τόσο κατά τη διάρκεια της πτήσης όσο και 
μεταξύ διαδοχικών πτήσεων θα έπρεπε να παραμένουν σταθερές. Ο El-Sheimy, 2008, 
αναλύει ότι η συγκεκριμένη θεώρηση προέρχεται από την παραδοχή του 
απαραμόρφωτου φορέα που οδηγεί στην υπόθεση της σταθερότητας μεταξύ των 
σχετικών θέσεων των δεκτών GPS/INS/LiDAR. Το μοντέλο της μη ύπαρξης 
διαφορικών μεταβολών στις στροφές και στις αποστάσεις μεταξύ των τριών δεκτών 
κατά τη διάρκεια της πτήσης, που κατ' επέκταση ισοδυναμεί με σταθερότητα της αρχής 
του συστήματος αναφοράς και του προσανατολισμού των τριών δεκτών, είναι αυτό 
που γενικά εφαρμόζεται. Εντούτοις στην πραγματικότητα στις περισσότερες 
περιπτώσεις δεν είναι απολύτως ακριβές. 
Παρόλο που δεν είναι απολύτως σίγουρο ποιές είναι οι πηγές που δημιουργούν το 
boresight εντούτοις υπάρχουν κάποιοι λόγοι που μπορούν να αναφερθούν:  
• Οι δυνάμεις που επιδρούν στο περιστρεφόμενο κάτοπτρο, ανάλογα με την θέση 

του, λόγω των απότομων μετακινήσεων του αεροσκάφους προκαλούν πιθανές 
ανωμαλίες. Έτσι προκύπτουν διαφορετικές εκτιμήσεις των παραμέτρων boresight 
misalignment κατά την ίδια πτήση, σε διαφορετικές κατευθύνσεις πτήσεων ή σε 
διαδοχικές πτήσεις. 
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• Η μη σταθερή τοποθέτηση των LiDAR και INS μεταξύ τους. Λόγω της 
παραμόρφωσής τους εξαιτίας των απότομων κινήσεων του αεροσκάφους 
λαμβάνεται μέριμνα και τοποθετούνται συνήθως στην ίδια καμπίνα και σε μικρή 
απόσταση μεταξύ τους με σκοπό να αποφεύγονται οι μεταβολές της σχετικής 
θέσης και του προσανατολισμού τους. 

• Η πιθανή υστέρηση του ψηφιοποιητή ο οποίος καταγράφει την θέση του 
κατόπτρου (γωνία σάρωσης) με αποτέλεσμα μικρές αποκλίσεις. 

• Το σφάλμα στην επίλυση της πλοήγησης λόγω συνθηκών πτήσης (κυρίως λόγω 
του GPS). 

Το boresight misalignment περιγράφεται με τρεις γωνίες γύρω από τους βασικούς 
άξονες στο σύστημα του δέκτη LiDAR (bω γωνία στροφής γύρω από τον άξονα XL, bφ 
γωνία στροφής γύρω από τον άξονα YL, bκ γωνία στροφής γύρω από τον άξονα ZL). Οι 
ονομαστικές τιμές των γωνιών μεταξύ του συστήματος αναφοράς INS και του 
συστήματος LiDAR, είναι γνωστές από την μηχανική ευθυγράμμιση (mechanical 
alignment). Οι πραγματικές γωνίες εντούτοις διαφέρουν ελαφρώς από τις 
προσεγγιστικές τους τιμές. Οποιαδήποτε διαφορά στις τιμές των γωνιών οδηγεί σε 
κακή προσαρμογή των σημείων LiDAR και της επιφάνειας του εδάφους, με 
αποτέλεσμα και οι υπολογιζόμενες συντεταγμένες των σημείων LiDAR να μην είναι 
ακριβείς (Toth et.al., 2002a).  
 
Στην εικόνα 3-2 (Toth, 1999), απεικονίζεται η συνήθης διάταξη των δεκτών στα 
συστήματα LiDAR. 

 
Εικόνα 3-2. Σύνθεση δεκτών συστήματος LiDAR (Toth, 1999) 
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Όπου: 

KM ,r  3D συντεταγμένες σημείου Κ στο σύστημα 
εδάφους (M) 

)(, tINSMr  3D συντεταγμένες του κέντρου INS στο σύστημα 
εδάφους (M) 

KL,r  Συντεταγμένες 3D αντικειμένου στο σύστημα του 
LiDAR (L)  

ΔΧ, ΔΥ, ΔΖ 
Μετατόπιση του πραγματικού σημείου Κ στο 
σημείο Κ’ λόγω των σφαλμάτων του συστήματος 

 
Στην εξίσωση γεωαναφοράς του σημείου LiDAR (σχέση (2.4)) θεωρείται ότι ο φορέας 
του συστήματος είναι ένα σταθερό σώμα του οποίου η δυναμική των θέσεων και των 
στροφών περιγράφονται ικανοποιητικά με τους αντίστοιχους πίνακες )(, tINSMr , )(tM

INSR  

(§ 2.4.1.2).  
Ακόμα και στην περίπτωση που η επιφάνεια του εδάφους είναι άγνωστη η επίδραση 
του boresight misalignment μπορεί να γίνει αντιληπτή, εάν είναι διαθέσιμες 
επικαλυπτόμενες λωρίδες σάρωσης LiDAR λαμβανόμενες σε διαφορετικές 
διευθύνσεις. Η εικόνα 3-3α, δείχνει μια τέτοια περίπτωση όπου οι τομές κατά μήκος 
των επικαλυπτόμενων λωρίδων LiDAR δεν ταυτίζονται απόλυτα μεταξύ τους και 
απεικονίζονται οι διαφορές μεταξύ των λωρίδων πριν και μετά την διόρθωση του 
boresight misalignment. Οι τρεις λωρίδες LiDAR απεικονίζονται με διαφορετικό 
χρώμα. Στην εικόνα 3-3 (Toth et.al., 2002a), απεικονίζεται η διαφορά η οποία 
μειώθηκε, μετά την διόρθωση, σε επίπεδο εκατοστού. Η διαφορά που συνεχίζει να 
εμφανίζεται στην εικόνα 3-3β μεταξύ των δύο τόξων δεν οφείλεται σε εναπομείναν 
boresight misalignment αλλά στην πραγματική ύπαρξη δύο διαφορετικών τόξων το ένα 
πίσω από το άλλο.  
Η Burman, 2000a με χρήση ελικοπτέρου και χαμηλό ύψος πτήσης (60m), εντόπισε 
σφάλμα που κυμαίνεται μεταξύ 2-10cm λόγω του boresight misalignment. Παρόλα 
αυτά θα πρέπει να σημειωθεί ότι το μέγεθος ενός σφάλματος που προκαλείται από το 
boresight misalignment στις συντεταγμένες μπορεί ενδεικτικά να φθάσει το 1m, αλλά 
και σε ακραίες περιπτώσεις τα 10m ή περισσότερο ανάλογα με το ύψος πτήσης και 
φυσικά το συγκεκριμένο σύστημα, όπως παρουσιάζουν οι Csanyi & Toth, 2004.  
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(α) 

 
(β) 

Εικόνα 3-3. Σημεία LiDAR (τομές κατά μήκος της λωρίδας σάρωσης) πριν (α), μετά (β) την 

διόρθωση του boresight misalignent (Toth et.al., 2002a) 

Όπως αναφέρθηκε στην παράγραφο 3.3, στην πράξη συνηθίζεται η βαθμονόμηση του 
LiDAR με εμπειρική προσαρμογή, όπου συγκρίνονται μεταξύ τους τομές 
επικαλυπτόμενων λωρίδων σάρωσης ή/και με γνωστή επιφάνεια, καθώς οι επιδράσεις 
του boresight misalignment έχουν ως αποτέλεσμα την μεταξύ τους μετατόπιση. 
Συγκεκριμένα ο χειριστής εφαρμόζοντας γωνίες roll και pitch, σε επίπεδες επιφάνειες, 
εφαρμόζει διορθώσεις και επεξεργάζεται τις τομές έως ότου ταυτιστούν οι επιφάνειες. 
Η γωνία yaw εξετάζεται σε περιοχές με μεγάλη υψομετρική κλίση, όπως κτήρια για 
παράδειγμα, με δύο πτήσεις αντίθετης κατεύθυνσης, έτσι ώστε το κτήριο να 
συλλέγεται διαδοχικά στο δεξί άκρο του πεδίου σάρωσης (far right FOV) και 
αντίστοιχα στο αριστερό άκρο του πεδίου σάρωσης (far left FOV). Η απόκλιση του 
κτηρίου που παρατηρείται έχει προκληθεί από το σφάλμα της yaw και διορθώνεται με 
μεταβολή της έως ότου ταυτιστούν οι πλευρές του κτηρίου στα δύο σύνολα δεδομένων 
(Morin, 2002). 
Μετά την διευθέτηση των γωνιών boresight misalignment, εκτιμώνται τα σφάλματα 
του σαρωτή, ως συστηματική απόκλιση της τομής δεδομένων κατά μήκος της 
επιφάνειας ελέγχου. Η επίδρασή του εμφανίζεται ως τόξο στην τομή, όπου 
χαρακτηριστικά οι ακμές υψώνονται πάνω από την γνωστή επιφάνεια (smiley error). Η 
εμπειρική βαθμονόμηση απαιτεί αρκετές επαναλήψεις και βασίζεται στην διόρθωση 
των ορατών σφαλμάτων από τον χρήστη. Η αντιμετώπιση αυτή επηρεάζεται από 
τοπικά σφάλματα ή μεταβολές της παρατηρούμενης επιφάνειας κυρίως γιατί 
ελέγχονται μικρές περιοχές των δεδομένων και γι’ αυτό αντενδεικνύεται ως μέθοδος 
βαθμονόμησης. Ενδείκνυται μόνο ως πρακτική μέθοδος διόρθωσης των επιδράσεων 
των σφαλμάτων και φυσικά δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελεί αυστηρή και 
συστηματική μέθοδο βαθμονόμησης. 
Είναι σημαντικό να αναφερθούν οι συστηματικές αποκλίσεις των μετρήσεων σε μια 
σάρωση LiDAR και η επίδρασή τους στις κυριότερες παραμέτρους της σάρωσης. 
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Θεωρώντας γραμμικό σαρωτή που σαρώνει πάνω από επίπεδη οριζόντια επιφάνεια, 
ευθεία τροχιά κατά την διεύθυνση Y με σταθερό προσανατολισμό, ο Habib et.al., 2007 
παρουσίασε τα στοιχεία που περιγράφει ο πίνακας 3-1. 

 Ύψος πτήσης Διεύθυνση πτήσης Γωνία σάρωσης 

Απόκλιση    
γραμμικού   
boresight 

Επίδραση   
ανεξάρτητη 
από το ύψος 
πτήσης 

Επίδραση εξαρτώμενη 
από την διεύθυνση 

πτήσης  

Επίδραση 
ανεξάρτητη από την 
γωνία σάρωσης 

Απόκλιση      
γωνιακού    
boresight 

Επίδραση   
αυξανόμενη 
αναλογικά με 

το ύψος     
πτήσης 

Επίδραση εξαρτώμενη 
από την διεύθυνση 

πτήσης 

Επίδραση 
εξαρτώμενη από την 
γωνία σάρωσης 
(εκτός από την 
διεύθυνση κατά 

πλάτος της πτήσης) 

Απόκλιση      
μέτρησης       
απόστασης    
δέσμης laser  

Επίδραση   
ανεξάρτητη 
από το ύψος 
πτήσης 

Επίδραση ανεξάρτητη 
από την διεύθυνση 

πτήσης 

Επίδραση 
εξαρτώμενη από την 
γωνία σάρωσης 
(εκτός από την 
διεύθυνση κατά 

μήκος της πτήσης) 

Γωνιακή        
απόκλιση       

δέσμης laser  

Επίδραση   
αυξανόμενη 
αναλογικά με 

το ύψος     
πτήσης 

Επίδραση 
μεταβαλλομένη με την 
διεύθυνση πτήσης 

(εκτός από την 
διεύθυνση κατά μήκος 

της πτήσης) 

Επίδραση 
εξαρτώμενη από την 
γωνία σάρωσης 
(εκτός από την 
διεύθυνση κατά 

πλάτος της πτήσης) 

Πίνακας 3-1. Συστηματικές αποκλίσεις παραμέτρων σάρωσης και οι επιδράσεις τους (Habib et.al., 2007) 

3.3.3 Έλεγχος ποιότητας και αξιοπιστίας - QA/QC  

Σε αντίθεση με τη βαθμονόμηση ενός φωτογραμμετρικού συστήματος, όπου υπάρχουν 
αρκετές διαθέσιμες μεθοδολογίες που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν, η βαθμονόμηση 
ενός συστήματος LiDAR δεν μπορεί ακόμα να θεωρηθεί ότι βρίσκεται στο ίδιο 
επίπεδο. Ο συνδυασμός των περιορισμών που εμμέσως τίθενται από τους 
κατασκευαστές των συστημάτων λόγω της μη δημοσιοποίησης λεπτομερών στοιχείων 
που αφορούν στη λειτουργία τους, αλλά και από την ίδια τη φύση του συστήματος, η 
οποία δεν επιτρέπει τη λήψη πλεοναζουσών παρατηρήσεων, δεν έχει επιτρέψει έως 
σήμερα την ανάπτυξη ολοκληρωμένων και αξιόπιστων μεθοδολογιών βαθμονόμησης 
αφήνοντας το όλο θέμα ουσιαστικά ανοικτό. Η έλλειψη πλεοναζουσών παρατηρήσεων 
αφαιρεί τη δυνατότητα της παραγωγής στατιστικών μεγεθών όπως για παράδειγμα η 
μεταβλητότητα της μονάδας βάρους και οι πίνακες μεταβλητότητας-
συμμεταβλητότητας των παραμέτρων, που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τον 
έλεγχο της ποιότητας του τελικού προϊόντος. Από αυτή την άποψη το LiDAR μπορεί 
να θεωρηθεί ως “μαύρο κουτί” λόγω της έλλειψης καλά οριζόμενης διαδικασίας 
ελέγχων της ποιότητας των μετρήσεων (QA/QC – Quality Assurance/Quality Control) 
και εν γένει της γνώσης των μετασχηματισμών που λαμβάνουν χώρα στο λογισμικό 
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των δεκτών. Όμως, σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με τον Habib, 2008 στα συστήματα 
LiDAR η σημαντικότερη εφαρμογή του QA είναι η αρχική βαθμονόμηση των δεκτών 
του συστήματος, ενώ του QC είναι η επαλήθευση της ακρίβειας του ίχνους LiDAR.  
Σε γενικές γραμμές οι περισσότερες δραστηριότητες διαχείρισης του QA λαμβάνουν 
χώρα πριν την συλλογή δεδομένων για να εξασφαλίσουν ότι τα πρωτογενή και τα 
παραγόμενα δεδομένα έχουν την απαραίτητη ποιότητα. Αυτή η διαδικασία καλύπτει τη 
βαθμονόμηση των δεκτών και του συστήματος, τον σχεδιασμό πτήσης και την επιλογή 
κατάλληλου χρόνου πτήσης, ώστε να διασφαλίζει την ύπαρξη διαθέσιμων δορυφόρων, 
την εγκατάσταση σταθμών βάσης GPS, την υλοποίηση και επισκόπηση της συλλογής 
δεδομένων. Για παράδειγμα στη Φωτογραμμετρία, QA θεωρείται η βαθμονόμηση της 
φωτομηχανής, η συνολική βαθμονόμηση του συστήματος και ο σωστός σχεδιασμός 
της πτήσης (ύψος πτήσης, επικαλύψεις). 
Αντίθετα από τον έλεγχο QA, ο QC λαμβάνει χώρα μετά την συλλογή των δεδομένων 
ώστε να καθορίσει εάν έχει επιτευχθεί η επιθυμητή ποιότητα. Εμπλέκει διαδικασίες και 
στατιστικούς ελέγχους που διαπιστώνουν την ορθότητα και πληρότητα των δεδομένων. 
Για την Φωτογραμμετρία, QC θεωρούνται οι εσωτερικές μετρήσεις όπως το a 
posteriori τυπικό σφάλμα της μονάδας βάρους και ο πίνακας μεταβλητοτήτων της 
συνόρθωσης.  
Για το LiDAR, οι QA δεν μπορούν να διασφαλίσουν ότι τα δεδομένα LiDAR έχουν 
την ακρίβεια που απαιτεί ο χρήστης και ονομαστικά αναφέρει ο κατασκευαστής, καθώς 
δεν είναι διαθέσιμα στον χρήστη τα πρωτογενή δεδομένα (δεδομένα πλοήγησης, γωνίες 
κατόπτρου και αποστάσεις). Εντούτοις η ποιότητα των μετρήσεων LiDAR μπορεί να 
βελτιωθεί με προσεκτικό προγραμματισμό πτήσης και ικανοποιητικούς ελέγχους. Οι 
έλεγχοι QC για τα δεδομένα LiDAR αντιμετωπίζονται μέσω της διάκρισής τους σε 
εσωτερικούς και εξωτερικούς και ουσιαστικά αφορούν στη διαπίστωση της αξιοπιστίας 
του όλου συστήματος μέσω της εκτίμησης της εσωτερικής και εξωτερικής ακρίβειάς 
του. Όπως είναι γνωστό η εσωτερική ακρίβεια είναι έννοια που αφορά στο πόσο 
πλησιάζουν οι μετρήσεις μεταξύ τους και συνήθως ονομάζεται απλώς ακρίβεια 
(precision). Εξαρτάται από την ευαισθησία του οργάνου και την ικανότητα του 
παρατηρητή για τα παλιότερα συστήματα μέτρησης. Η ακρίβεια μπορεί να εκτιμηθεί 
από μια σειρά μετρήσεων με το ίδιο σύστημα όργανο - παρατηρητής - συνθήκες. Η 
εξωτερική ακρίβεια ή ορθότητα (accuracy) είναι έννοια που αναφέρεται στο πόσο 
πλησιάζουν οι μετρήσεις την αληθινή τιμή και γενικά δεν μπορεί να εκτιμηθεί από μια 
σειρά μετρήσεων ενός μεγέθους με το ίδιο σύστημα όργανο - παρατηρητής - συνθήκες 
(Αγατζά-Μπαλοδήμου, 2001, Mikhail, 1976). 
Έτσι οι εσωτερικοί έλεγχοι QC έχουν να κάνουν με τη διαπίστωση της ποιότητας των 
μετρήσεων δηλαδή με ένα θέμα που αφορά μια από τις σημαντικότερες αδυναμίες του 
LiDAR αφού, όπως έχει αναφερθεί στις προηγούμενες παραγράφους, η έλλειψη 
πλεοναζουσών παρατηρήσεων δεν επιτρέπει την εξαγωγή στατιστικών ποσοτήτων. Η 
αδυναμία αυτή μπορεί εν μέρει να αρθεί μέσω της χρήσης των επικαλυπτόμενων 
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λωρίδων που συνήθως είναι διαθέσιμες. Στην περίπτωση αυτή ο έλεγχος QC είναι ο 
έλεγχος της ταύτισης ομολόγων χαρακτηριστικών μεταξύ των επικαλυπτόμενων 
λωρίδων συγκρίνοντας ομόλογα χαρακτηριστικά ή εικόνες έντασης ή αποστάσεων που 
υλοποιούνται με παρεμβολή σε κανονικό κάνναβο. Θεωρητικά τα δεδομένα δεν θα 
έπρεπε να εμφανίζουν καμία διαφορά μεταξύ τους, έτσι η διαφορά που εντοπίζεται 
είναι κατάλληλη ως μέτρηση QC. Η μέθοδος δεν είναι ιδιαίτερα ακριβής, όταν 
χρησιμοποιείται παρεμβολή των δεδομένων. Ειδικά σε αστικές περιοχές, όπου 
υπάρχουν πολλές ασυνέχειες στα δεδομένα έντασης και απόστασης, μπορεί να 
προκύψουν σφάλματα. 
Ο εξωτερικός έλεγχος QC παρέχει συμπεράσματα σχετικά με την εξωτερική ακρίβεια 
του συνδυασμού σύστημα – μετρήσεις – μοντέλο μέσω της σύγκρισής του με 
ανεξάρτητα συλλεγόμενο και πιο ακριβές μοντέλο επιφανείας. Για το λόγο αυτό μια 
προσέγγιση είναι η εγκατάσταση ενδεικτικών στόχων LiDAR με γνωστές 
συντεταγμένες που έχουν προκύψει από ανεξάρτητες πηγές αποτύπωσης. Η μέθοδος 
αυτή μπορεί να εφαρμοσθεί σε απλές ή πολλαπλές λωρίδες (§ 3.3.4.1). Αρχικά οι 
στόχοι εξάγονται από εικόνες απόστασης ή έντασης LiDAR και στη συνέχεια 
συγκρίνονται οι συντεταγμένες των εξαγόμενων στόχων με τις αντίστοιχες της 
αποτύπωσης, μέσω ανάλυσης RMS (με χρήση των τυπικών σφαλμάτων των διαφορών 
των συντεταγμένων οι οποίες θα πρέπει να είναι μηδέν). Εκτιμώνται έτσι με ακρίβεια 
οι απόλυτες μετρήσεις των LiDAR, η μέθοδος ωστόσο θεωρείται χρονοβόρα 
διαδικασία η οποία επίσης απαιτεί δυνατότητα πρόσβασης στην περιοχή αποτύπωσης 
για την τοποθέτηση των ειδικών στόχων.  

3.3.4 Κυριότερες προσεγγίσεις σχετικά με το boresight misalignment LiDAR/INS 

3.3.4.1 Χρήση ειδικών στόχων ελέγχου LiDAR 

Οι Csanyi & Toth, 2004, πρότειναν μέθοδο συνόρθωσης λωρίδων χρησιμοποιώντας 
μόνο σημεία σύνδεσης, χωρίς γνωστά σημεία ελέγχου στο έδαφος, εξαλείφοντας τις 
σχετικές διαφορές μεταξύ των επικαλυπτόμενων λωρίδων. Με την χρήση γνωστών 
σημείων εδάφους εξαλείφονται εναπομείναντα απόλυτα σφάλματα, κατά την 
συνόρθωση των λωρίδων. Για εφαρμογές υψηλής ακρίβειας όπως η αποτύπωση 
διαδρόμων αεροδρομίων και αυτοκινητοδρόμους, οι Csanyi & Toth, 2004, Csanyi 
et.al., 2005 και Csanyi & Toth, 2007, προτείνουν την χρήση καλά αναγνωρίσιμων 
ειδικών στόχων εδάφους LiDAR. Επιλέχθηκε η μέθοδος τοποθέτησης στόχων στο 
έδαφος, οι οποίοι να μπορούν να περιγραφούν γεωμετρικά, να διακριθούν από το 
περιβάλλον και να μετρηθούν γεωδαιτικά με ακρίβεια. Τα σύγχρονα συστήματα 
LiDAR είναι ικανά να καταγράφουν και δεδομένα έντασης, οπότε ο στόχος πρέπει να 
έχει συγκεκριμένο υλικό κάλυψης με αναγνωρίσιμη διαφορά ανάκλασης από το 
περιβάλλον του. Οι βέλτιστοι στόχοι εδάφους LiDAR πρέπει να έχουν ομοιογενές 
σχήμα, ώστε η κατεύθυνση σάρωσης, οι αλλαγές κατεύθυνσης και οι διαφορετικές 
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πυκνότητες σημείων σάρωσης να μην επιδρούν στην ακρίβεια της καθοριζόμενης 
θέσης τους. Το σχήμα των στόχων πρέπει να είναι καλά ορισμένο, ώστε να 
διευκολύνεται ο ακριβής καθορισμός της 3D θέσης των δεδομένων LiDAR (model-
based determination). 
Αρχικά έγινε προσομοίωση των σημείων LiDAR με τρεις διαφορετικές πυκνότητες 
σημείων, ανά 0.25m, 0.50m και 0.75m. Τα σημεία LiDAR προέκυψαν από 
προσομοίωση σύμφωνα με τις υψομετρικές και οριζοντιογραφικές τους ακρίβειες και 
την κατανομή τους. Ο αντικειμενικός σκοπός αυτής της διαδικασίας, είναι ο 
εντοπισμός του βέλτιστου στόχου, τόσο ως προς το μέγεθος όσο και ως προς το σχήμα, 
αλλά και το υλικό κάλυψης των στόχων το οποίο πρέπει να είναι κατάλληλο για να 
είναι ο στόχος εύκολα αναγνωρίσιμος σε δεδομένα LiDAR και μάλιστα με αυτόματο 
τρόπο, αν είναι δυνατόν, και διαχωρίσιμος από τα γειτονικά του αντικείμενα. 
Προστέθηκε θόρυβος, σύμφωνα με την κανονική κατανομή, στις υψομετρικές 
συντεταγμένες με τυπική απόκλιση 0.05m, ενώ στις οριζοντιογραφικές συντεταγμένες 
με τυπική απόκλιση 0.25m. Η οριζοντιογραφική ακρίβεια εξαρτάται κυρίως από το 
ίχνος του LiDAR και για αυτό θεωρείται ότι ακολουθεί ομοιόμορφη (uniform) 
κατανομή. Επειδή η ακρίβεια της θέσης του κυκλικού στόχου εξαρτάται από την 
κατανομή των σημείων που ανήκουν σε αυτόν, για να επιβεβαιωθεί η επιτυγχανόμενη 
ακρίβεια της θέσης του στόχου, προσομοιώθηκαν πολλές ομάδες σημείων LiDAR και 
υπολογίσθηκε το μέσο τετραγωνικό σφάλμα.  
Η επιτυγχανόμενη ακρίβεια εξαρτάται κυρίως από την πυκνότητα των σημείων LiDAR 
όσον αφορά στο μέγεθος του στόχου, στο μέγεθος του ίχνους LiDAR και στην 
απόκλιση του υψομέτρου. Οι στόχοι για οικονομικούς λόγους πρέπει να έχουν το 
μικρότερο δυνατό μέγεθος. Εντούτοις, μεγαλύτερο μέγεθος στόχου συμπεριλαμβάνει 
περισσότερα σημεία εντός του στόχου, το οποίο οδηγεί σε μεγαλύτερη ακρίβεια για τον 
καθορισμό της θέσης του. Το γενικό συμπέρασμα που προέκυψε από την προσομοίωση 
είναι ότι το μεγαλύτερο μέγεθος του στόχου δίνει καλύτερη ακρίβεια θέσης. Προέκυψε 
ότι ικανοποιητικές τιμές ακριβείας μπορούν να επιτευχθούν με πυκνότητα περίπου 
5σημεία/m² και ακτίνα κύκλου 1m χωρίς περαιτέρω σημαντική βελτίωση στην 
περίπτωση επιπλέον αύξησης του μεγέθους του στόχου.  
Στην συνέχεια σχεδιάσθηκαν στόχοι με δύο ομόκεντρους κύκλους για βελτίωση της 
οριζόμενης ακρίβειας, επειδή προστίθενται γεωμετρικές δεσμεύσεις σε σχέση με τον 
απλό σχεδιασμό στόχου κυκλικού σχήματος. Οι δύο ομόκεντροι κύκλοι, όπου ο 
εσωτερικός έχει ακτίνα ίση με το μισό της ακτίνας του εξωτερικού κύκλου. Για να 
οριστεί με ακρίβεια η υψομετρική θέση του στόχου, η βέλτιστη λύση είναι ο στόχος να 
είναι οριζόντιος και επίπεδος, έτσι ώστε η υψομετρική του θέση να μπορεί να ορισθεί 
εφαρμόζοντας ένα οριζόντιο επίπεδο στα σημεία LiDAR που συμπεριλαμβάνονται 
στην περιοχή του στόχου, το οποίο πρακτικά είναι ο μέσος όρος των υψομέτρων των 
σημείων αυτών. Σχεδιάζονται και τοποθετούνται έτσι ώστε να έχουν μια συγκεκριμένη 
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υψομετρική διαφορά από το έδαφος, για να είναι εύκολα εντοπίσιμα και αξιόπιστα τα 
σημεία LiDAR που ανακλώνται από τους στόχους. 
Οι σχεδιασμένοι στόχοι τοποθετούνται στις δύο πλευρές του διαδρόμου και η θέση 
τους αποτυπώνεται με GPS ακριβείας, πριν ή μετά την σάρωση με LiDAR. Στην 
εικόνα 3-4, εμφανίζεται ο κυκλικός στόχος που έχει την μορφή δύο ομόκεντρων 
κύκλων με 0.5m και 1m ακτίνα. Στην εικόνα 3-5, απεικονίζονται δύο τοποθετημένοι 
κυκλικοί στόχοι LiDAR, ενώ για καλύτερη οπτικοποίηση, η επιφάνεια LiDAR έχει 
υποστεί παρεμβολή, ώστε να προκύψει κάνναβος και τα δεδομένα παρουσιάζονται με 
χρωματισμό βάσει του υψομέτρου τους. Στην περιοχή τοποθετήθηκαν 15 ζευγάρια 
στόχων LiDAR, συμμετρικά στις δύο πλευρές του άξονα του δρόμου και με απόσταση 
2km μεταξύ των ζευγαριών κατά μέσο όρο (εικόνα 3-5). Μέσω DGPS επιτεύχθηκε 
υψομετρική ακρίβεια αποτύπωσης των στόχων ±10cm. Ο αλγόριθμος που προτείνεται, 
καθορίζει με ακρίβεια την οριζοντιογραφική και υψομετρική θέση των στόχων στα 
δεδομένα LiDAR. 

 
Εικόνα 3-4. Κυκλικοί στόχοι LiDAR 

κατασκευασμένοι από το Ohio Department 
of Transportation (ODOT) 

 
Εικόνα 3-5. Παρουσίαση στόχων LiDAR (α/α 

στόχων 104, 204) 

Ο αλγόριθμος λειτουργεί περιληπτικά ως εξής: 
• Φιλτράρονται αυτόματα οι περιοχές των στόχων από τις λωρίδες σάρωσης 

LiDAR με βάση τις συντεταγμένες τους (μέσω μετρήσεων GPS) και το μέγιστο 
σφάλμα που αναμένεται στα δεδομένα LiDAR. 

• Εξάγονται τα σημεία LiDAR που βρίσκονται στις περιοχές των στόχων μέσω των 
μετρήσεων υψομέτρου και έντασης.  

• Υπολογίζονται οι οριζοντιογραφικές και υψομετρικές θέσεις των στόχων με τη 
βοήθεια ξεχωριστών αλγορίθμων. Επειδή οι στόχοι είναι επίπεδοι, η υψομετρική 
τους θέση καθορίζεται απλώς από τον μέσο όρο των υψομέτρων των σημείων 
LiDAR που συλλέγονται εντός του στόχου.  

Η ακρίβεια του υπολογιζόμενου υψομέτρου του στόχου μπορεί να καθορισθεί μέσω 
της διασποράς του σφάλματος ως nZvertical /σσ = , όπου n είναι το πλήθος των 

σημείων LiDAR που ανήκουν στο στόχο (5 σημεία/m2) και σZ είναι η ακρίβεια των 
υψομετρικών συντεταγμένων των σημείων LiDAR. Με την πυκνότητα σάρωσης που 
αναφέρθηκε, μπορεί να εντοπισθεί ένα σημείο LiDAR που θα διαφέρει από το 
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κοντινότερο γειτονικό του, τουλάχιστον 10cm οριζοντιογραφικά και 2.5cm 
υψομετρικά. 
Για τον καθορισμό της οριζοντιογραφικής θέσης των στόχων, προτείνεται ένας 
αλγόριθμος παρόμοιος με την γενικευμένη μορφή του μετασχηματισμού Hough. Η 
έρευνα βασίζεται στην γνωστή ακτίνα του κύκλου. Ο αλγόριθμος βρίσκει όλες τις 
πιθανές θέσεις του κυκλικού στόχου εντός ενός καννάβου. Εντοπίζοντας ένα σημείο 
LiDAR, που θεωρείται ότι βρίσκεται εντός του κύκλου, σχεδιάζεται κύκλος με την 
γνωστή ακτίνα του και είναι γνωστό ότι η αρχή συντεταγμένων του κύκλου πρέπει να 
κείται εντός του κύκλου αυτού. Με τον ίδιο τρόπο σχεδιάζεται ένας κύκλος για το 
δεύτερο σημείο LiDAR. Έτσι η αρχή των συντεταγμένων θα ανήκει στην περιοχή 
τομής των δύο κύκλων γύρω από τα δύο σημεία LiDAR. Δημιουργείται αρχικά ένας 
πίνακας αθροιστικής συσσώρευσης (accumulator array) με μηδενικές τιμές και κατόπιν 
με διαδικασία σημείο προς σημείο και για όλα τα σημεία που βρίσκονται πάνω στον 
στόχο, εντοπίζονται τα κελιά (grid cells) που περιλαμβάνουν το κέντρο του κύκλου, 
δίνοντας όλες τις πιθανές θέσεις για την αρχή συντεταγμένων του στόχου. Το κέντρο 
βάρους αυτών των κελιών θεωρείται ως το κέντρο του κύκλου.  
Στην εικόνα 3-6 εμφανίζονται τα βήματα του αλγορίθμου, στην περίπτωση σχεδιασμού 
στόχου με έναν κύκλο. Τα σημεία LiDAR του κυκλικού στόχου εμφανίζονται ως 
κάτοψη (α), ως πίνακας αθροιστής (β) και ως εφαρμοζόμενος κύκλος καθώς και η 
περιοχή του κέντρου του κύκλου (γ). Το κίτρινο χρώμα δείχνει όλες τις πιθανές θέσεις 
του κέντρου του κύκλου, το σκούρο μπλε είναι οι αντίστοιχες πιθανές θέσεις του 
κύκλου και το γαλάζιο είναι η τελική αποδεκτή θέση του κύκλου. 

 
α) κάτοψη 

 
β) accumulator array 

 
γ) εφαρμοζόμενος κύκλος 

Εικόνα 3-6. Σημεία LiDAR που ανήκουν πάνω στον στόχο 

Το γενικό συμπέρασμα που προέκυψε από την εφαρμογή των επίγειων στόχων, είναι 
ότι αυτοί μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε στη διόρθωση της εναπομένουσας 
υψομετρικής μετάθεσης, τόσο κατά τη διαδικασία συνόρθωσης όσο και μετά από αυτή, 
είτε στον συνυπολογισμό των εναπομενουσών υψομετρικών και οριζοντιογραφικών 
μεταθέσεων των δεδομένων με χρήση της πιο πολύπλοκης διαδικασίας ενός 3D 
μετασχηματισμού. Ο χρησιμοποιούμενος μετασχηματισμός εξαρτάται από τα 
χαρακτηριστικά των εναπομένοντων σφαλμάτων και το πλήθος των διαθέσιμων 
στόχων στα δεδομένα. Εάν είναι διαθέσιμοι μόνο ένας ή δύο στόχοι, μπορεί να 
εφαρμοσθεί μια απλή υψομετρική διόρθωση. Στην περίπτωση των τριών ή 
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περισσότερων διαθέσιμων στόχων, μπορεί να εφαρμοσθεί ένας τρισδιάστατος 
μετασχηματισμός ομοιότητας ή και πιο πολύπλοκος, ώστε να διορθώσει τα 
εναπομείναντα απόλυτα σφάλματα. Οι διορθώσεις μπορεί να εφαρμοσθούν ανά λωρίδα 
σάρωσης ή ανά μπλοκ λωρίδων σάρωσης, μπορούν να διαιρεθούν σε τμήματα και κάθε 
ένα από αυτά να έχει διαφορετικές παραμέτρους διόρθωσης.  

3.3.4.2 Χρήση στοιχειωδών επιφανειών επικαλυπτόμενων λωρίδων LiDAR  

Λόγω του ότι η επιφάνεια του εδάφους δεν είναι πάντα γνωστή ή συνηθέστερα γνωστή 
με την επιθυμητή ακρίβεια, έχει δοθεί ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε τεχνικές που δεν 
απαιτούν την εκ των προτέρων γνώση της με στόχο την εκτίμηση των παραμέτρων 
boresight misalignment. Οι Toth et.al., 2002a, ανέπτυξαν μια εναλλακτική επίλυση η 
οποία είναι ανεξάρτητη από γνωστά σημεία εδάφους (GCP) και μπορεί να εκτιμήσει 
τις γωνίες boresight misalignment χρησιμοποιώντας τουλάχιστον δύο ή περισσότερες 
επικαλυπτόμενες λωρίδες LiDAR, που προέρχονται από διαφορετικές διευθύνσεις 
πτήσης πάνω από την άγνωστη επιφάνεια του εδάφους. Στην εικόνα 3-7, εμφανίζονται 
οι επικαλυπτόμενες λωρίδες σάρωσης LiDAR, οι οποίες δεν ταυτίζονται ακριβώς 
μεταξύ τους.  
Η επικαλυπτόμενη περιοχή μεταξύ των λωρίδων LiDAR πρέπει να έχει συγκεκριμένα 
χαρακτηριστικά: 
• Να παρατηρούνται οριζοντιογραφικές και υψομετρικές διαφορές, μεταξύ των 

δεδομένων LiDAR. Οι διαφορές της επιφάνειας στις διαφορετικές λωρίδες, 
θεωρούνται ως παρατηρήσεις και μέσω συνόρθωσης καθορίζονται οι γωνίες 
boresight misalignment. Απαιτούνται ακριβείς μετρήσεις προσανατολισμού μέσω 
πλοήγησης GPS/INS.  

• Να αποφεύγονται μεγάλες υψομετρικές διαφορές όπως επίσης και περιοχές 
πυκνής καλλιέργειας, δασικές, πυκνοδομημένες ή κινούμενα αντικείμενα. 

• Οι ιδεατές περιοχές για την εκτίμηση του boresight misalignment εντοπίζονται 
κοντά στο όριο της επικαλυπτόμενης περιοχής, δηλαδή μακριά από την γραμμή 
πτήσης (ναδίρ), όπου οι διαφορές των συντεταγμένων είναι ιδιαίτερα σημαντικές. 
Επιπλέον δεν πρέπει να υπάρχουν μηδενικές υψομετρικές διαφορές στην 
επικαλυπτόμενη περιοχή, δηλαδή επίπεδες επιφάνειες.  
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Εικόνα 3-7. Επικαλυπτόμενη περιοχή από 
διαδοχικές λωρίδες σάρωσης LiDAR 

Διαδικασία που ακολουθείται: 
• Κατάτμηση με στόχο τον εντοπισμό στοιχειωδών περιοχών σημειοσυνόλων και 

των τιμών διαφοράς τους, στα όρια του επικαλυπτόμενου τμήματος, σε θέσεις 
παρόμοιες με τις γνωστές θέσεις Gruber.  

• Εφαρμογή πολυωνυμικής μεθόδου παρεμβολής των σημειοσυνόλων LiDAR σε 
κανονικό κάνναβο. 

• Συνταύτιση επιφανειών για τον εντοπισμό κοινών στοιχειωδών επιφανειών. 
• Συνόρθωση για την εκτίμηση των παραμέτρων boresight misalignment. 
Πιο αναλυτικά, η αυτόματη διαδικασία ξεκινάει με κατάτμηση των δεδομένων LiDAR 
κατά την οποία επιλέγονται οι απαιτούμενες περιοχές για την απόκτηση αξιόπιστων 
τιμών διαφοράς μεταξύ των επιφανειών. Η σύγκριση διαφορετικών επιφανειών, τυχαία 
κατανεμημένων, δεν είναι εύκολη εργασία και η αποτελεσματικότητά της εξαρτάται 
κατά πολύ από την πυκνότητα των σημείων LiDAR και τα συνολικά χαρακτηριστικά 
της επικαλυπτόμενης επιφάνειας. Χρησιμοποιείται τεχνική παρεμβολής σε κανονικό 
κάνναβο για να επιλυθεί το πρόβλημα των τυχαία κατανεμημένων σημείων LiDAR. 
Εντοπίζονται κοινές στοιχειώδεις περιοχές, με μέθοδο συνταύτισης των επιλεγόμενων 
στοιχειωδών επιφανειών ή συνταύτιση αντικειμένων που εντοπίζονται στις 
διαφορετικές λωρίδες. Αναφέρεται η δυνατότητα χρήσης δεδομένων έντασης αντί για 
υψομετρικά δεδομένα. Τα δεδομένα έντασης με την χρήση τους πολλές φορές επιλύουν 
προβλήματα όπως για παράδειγμα σε επίπεδη οριζόντια περιοχή στην οποία θα ήταν 
αδύνατη η συνταύτιση περιοχών βασιζόμενη στις υψομετρικές διαφορές των 
παρατηρήσεων είτε στην περίπτωση μικρής πυκνότητας σημείων LiDAR, η 
συνταύτιση των υψομετρικών σημείων επίσης δεν είναι ικανοποιητική ενώ με τα 
δεδομένα έντασης το αποτέλεσμα βελτιώνεται ικανοποιητικά. 
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Εικόνα 3-8. Στοιχειώδεις επιφάνειες στο επικαλυπτόμενο τμήμα των λωρίδων σάρωσης LiDAR 

Το boresight offset αγνοήθηκε καθώς το μέγεθος του σφάλματός του είναι μικρό και 
δεν επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό τις μετρήσεις. Μέσω επαναληπτικής διαδικασίας 
συνόρθωσης ελαχιστοποιούνται οι διαφορές των συντεταγμένων εδάφους των σημείων 
LiDAR με χρήση στην εξίσωση και του πίνακα στροφής των παραμέτρων boresight 
misalignment. Κατά την διάρκεια της συνόρθωσης διαδοχικά αφαιρούνται τα σημεία 
με τα μέγιστα υπόλοιπα. 

3.3.4.3 Αυτοβαθμονόμηση συστήματος LiDAR χρησιμοποιώντας επίπεδες 
στοιχειώδεις επιφάνειες από φωτογραμμετρικά δεδομένα 

Οι Habib et.al., 2007, αναλύουν τις πηγές σφαλμάτων του συστήματος LiDAR, την 
επίδραση του τυχαίου θορύβου και της συστηματικής απόκλισης των μετρήσεων και 
προτείνουν μια εναλλακτική μέθοδο για την αυτοβαθμονόμησή του. Προτείνεται η 
ενσωμάτωση πρωτογενών δεδομένων LiDAR και φωτογραμμετρικών δεδομένων με 
σκοπό την βαθμονόμηση του συστήματος LiDAR. Όπως αναφέρθηκε στην παράγραφο 
3.3, η τυχαία κατανομή των σημείων LiDAR δεν επιτρέπει την εξαγωγή ευδιάκριτων 
σημείων όπως για παράδειγμα γωνίες κτηρίων, παρόλο ότι αποτελούν ακριβή 
τρισδιάστατη πληροφορία. Για αυτό το λόγο επιλέγονται επίπεδες στοιχειώδεις 
επιφάνειες (εικόνα 3-9) ως δεδομένα ελέγχου για την βαθμονόμηση του συστήματος 
LiDAR, οι οποίες προκύπτουν από φωτογραμμετρικά δεδομένα, όπως εναέριες 
εικόνες. Με βάση τη μέθοδο του Schenk, 1999c, Schenk et.al., 2000, μπορούν να 
καθοριστούν οι παράμετροι boresight misalignment ελαχιστοποιώντας τις κάθετες 
αποστάσεις μεταξύ των ιχνών LiDAR και των αντίστοιχων στοιχειωδών επιφανειών 
ελέγχου.  
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Εικόνα 3-9. Στοιχειώδεις επίπεδες επιφάνειες σε 

εικόνες και σε δεδομένα LiDAR αντίστοιχα 

Οι Habib et.al., 2007, ερευνούν τον βέλτιστο σχηματισμό των στοιχειωδών επιφανειών 
ελέγχου σε σχέση με τις διατάξεις πτήσης καθώς και το ύψος πτήσης του συστήματος 
LiDAR. Ο βέλτιστος σχηματισμός είναι αυτός που αποφέρει ακριβή εκτίμηση των 
παραμέτρων, αποφεύγοντας κάθε πιθανή συσχέτιση μεταξύ τους (§ 3.3.5). Ο βέλτιστος 
σχηματισμός των στοιχειωδών επιφανειών ελέγχου φαίνεται στην εικόνα 3-10α, όπου 
απεικονίζονται ορθογώνιες στοιχειώδεις επιφάνειες στα επίπεδα XY, XZ και YZ 
αντίστοιχα, αν και στην πραγματικότητα σπάνια είναι διαθέσιμες στοιχειώδεις 
επιφάνειες σε αυτό τον σχηματισμό. Μια πιο ρεαλιστική διαμόρφωση που εξετάσθηκε 
είναι οι οριζόντιες και επικλινείς επίπεδες στοιχειώδεις επιφάνειες που απεικονίζεται 
στην εικόνα 3-10β.  

 
                      α)                                                                    β) 

Εικόνα 3-10. Προσανατολισμός στοιχειωδών επιφανειών για την 

βαθμονόμηση του συστήματος LiDAR, α) Βέλτιστος 

προσανατολισμός β) Ρεαλιστικά διαθέσιμος προσανατολισμός 

Για τον έλεγχο της εφαρμογής του σχηματισμού της χρήσης στοιχειωδών επιφανειών 
και της επίδρασης της κλίσης τους στο boresight misalignment, προσομοιώθηκε 
λωρίδα LiDAR, χρησιμοποιώντας γραμμικό σαρωτή, με ύψος πτήσης 1500m και γωνία 
σάρωσης 25ο. Με χρήση γνωστού μοντέλου επιφανείας και τροχιάς του συστήματος, 
προκύπτουν οι προσομοιωμένες μετρήσεις LiDAR, οι οποίες χρησιμοποιούνται για την 
εκτίμηση των παραμέτρων boresight misalignment μέσω της προτεινόμενης 
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μεθοδολογίας. Οι παράμετροι του boresight misalignment χρησιμοποιούνται κατόπιν 
για την ανακατασκευή της επιφάνειας και μέσω της ανάλυσης των μέσων 
τετραγωνικών σφαλμάτων (RMS) συγκρίνονται οι πραγματικές με τις 
ανακατασκευαζόμενες επιφάνειες.  
Συμπερασματικά: 
• Κρίνονται απαραίτητες οριζοντιογραφικές και κεκλιμένες επίπεδες στοιχειώδεις 

επιφάνειες για την αξιόπιστη εκτίμηση των παραμέτρων boresight misalignment. 
Προτείνονται στοιχειώδεις επιφάνειες ελέγχου, οι οποίες έχουν κλίση πάνω από 
10o. Επιπροσθέτως, πρέπει να έχουν διαφορετικό προσανατολισμό στον χώρο, 
δηλαδή διαφορετικές γωνίες όψης. Εάν οι γωνίες κλίσης των επιπέδων είναι πολύ 
μικρές (< 10o), οι τρεις επίπεδες στοιχειώδεις επιφάνειες είναι σχεδόν παράλληλες 
και το RMS της ανακατασκευαζόμενης επιφάνειας από τις συντεταγμένες των 
σημείων LiDAR είναι πολύ υψηλό. Άρα αποκλίνουν και οι προκύπτουσες 
παράμετροι boresight misalignment από τις πραγματικές τιμές τους.  

• Προτείνεται η ύπαρξη δύο επικαλυπτόμενων λωρίδων σαρωμένων σε 
διαφορετικές διευθύνσεις και από διαφορετικά ύψη πτήσης. Η ύπαρξη επιπλέον 
λωρίδων σαρωμένων και σε κάθετη διεύθυνση οδηγεί σε καλύτερα 
αποτελέσματα. 

3.3.5 Πηγές σφαλμάτων LiDAR και επίδρασή τους στην θέση σημείου  

Στις παρακάτω παραγράφους αναλύεται η επίδραση των κυριότερων σφαλμάτων στην 
ακρίβεια εντοπισμού της θέσης σημείων LiDAR. Με σκοπό να διευκρινιστούν οι 
επιδράσεις των ποικίλων πηγών σφαλμάτων στην ακρίβεια της θέσης του σημείου 
LiDAR και η εξάρτησή τους από το ύψος πτήσης, την γωνία σάρωσης και το μέγεθος 
των αποκλίσεων, παρατίθενται ο πίνακας 3-2 και ο πίνακας 3-3 (Baltsavias, 1999a, 
Csanyi, 2008), όπου αναφέρονται οι προσεγγιστικές σχέσεις της επίδρασης των 
σφαλμάτων στις συντεταγμένες σημείων στο τοπικό σύστημα του laser αλλά και στο 
σύστημα αναφοράς του αντικειμένου (εδάφους). Για την ανάλυση της επίδρασης των 
σφαλμάτων θεωρείται ότι μόνο τυχαία σφάλματα συμπεριλαμβάνονται στο σύστημα 
ενώ τα συστηματικά σφάλματα έχουν αφαιρεθεί μέσω συχνών επαναλήψεων 
προσεκτικών βαθμονομήσεων των δεκτών και του συνόλου του συστήματος όπως 
επίσης και με κατάλληλο προγραμματισμό της πτήσης, για παράδειγμα αποφεύγοντας 
τις μεγάλες γραμμές βάσης για την επίλυση DGPS (ώστε να μην υπάρχουν 
εναπομέναντα τυχαία σφάλματα λόγω της ατμοσφαιρικής επίδρασης).  

3.3.5.1 Επίδραση αποκλίσεων του συστήματος LiDAR 

Για να περιγραφεί η επίδραση των σφαλμάτων στην ακρίβεια θέσης και η εξάρτησή 
τους από το ύψος πτήσης, την γωνία σάρωσης και το μέγεθος της απόκλισης ορίσθηκε 
από τον Baltsavias, 1999a το τοπικό δεξιόστροφο σύστημα αναφοράς, με άξονες 
XL,YL,ZL, και κέντρο την αρχή συντεταγμένων της δέσμης laser (κέντρο του 
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κατόπτρου σάρωσης, XLo, YLo, ZLo). Αντίστοιχα ορίσθηκε ένα δεξιόστροφο σύστημα 
συντεταγμένων εδάφους (εικόνα 3-11) με άξονες X,Y,Z και με αρχή αναφοράς το 
ναδίρ της αρχής αναφοράς του τοπικού συστήματος αναφοράς laser. Στο τοπικό 
σύστημα αναφοράς ο θετικός άξονας XL ταυτίζεται με την διεύθυνση της γραμμής 
πτήσης, ενώ ο θετικός άξονας YL είναι προς την αριστερή πλευρά της διεύθυνσης 
πτήσης. Στην παράγραφο 3.3.2 αναφέρθηκαν ως bω, bφ και bκ οι γωνίες boresight 
misalignment. Ο πίνακας 3-2 και ο πίνακας 3-3 αναφέρουν των επίδραση των 
γωνιακών σφαλμάτων στις συντεταγμένες σημείου στο τοπικό και στο σύστημα 
εδάφους αντίστοιχα βάσει των εξισώσεων που αναφέρει ο Baltsavias, 1999a. Στους 
πίνακες αυτές για λόγους ομοιομορφίας των συμβολισμών αναφέρεται η επίδραση 
γενικά των γωνιακών σφαλμάτων, δηλαδή του προσανατολισμού και του boresight 
misalignment, γύρω από τους αντίστοιχους άξονες XL,YL,ZL του τοπικού συστήματος 
αναφοράς laser, επίσης με τον συμβολισμό bω, bφ και bκ. Η στροφή από τον άξονα X 

στον άξονα XL αναφέρεται ως κ. Η γωνία σάρωσης θ ∈ [
2

max,
2

max θθ
− ] έχει θετικές 

τιμές για σάρωση στην αριστερή πλευρά της διεύθυνσης πτήσης. Το H υποδηλώνει το 
ύψος πτήσης και το θmax είναι η γωνία που αντιστοιχεί σε όλο το εύρος της λωρίδας 
σάρωσης (Baltsavias, 1999a, Toth et.al., 2002a). Για την ανάλυση της επίδρασης των 
διαφόρων αποκλίσεων, τίθενται οι παραδοχές του επίπεδου εδάφους, σάρωση σε 
κατακόρυφο επίπεδο κάθετο στην διεύθυνση πτήσης και οριζόντια γραμμή πτήσης 
(ω=0ο, ϕ=0ο, η γωνία κ μπορεί να έχει οποιαδήποτε τιμή).  
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Εικόνα 3-11. Ορισμός τοπικού συστήματος συντεταγμένων για την παρουσίαση της 

επίδρασης των συστηματικών σφαλμάτων του LiDAR, (Baltsavias, 1999a) 

 
 

Σφάλμα συντεταγμένων στο τοπικό σύστημα αναφοράς Πηγή σφάλματος 
ΔXL ΔYL ΔZL 
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Πίνακας 3-2. Επίδραση γωνιακών σφαλμάτων στις συντεταγμένες σημείου στο τοπικό σύστημα 

του laser 
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Σφάλμα συντεταγμένων στο σύστημα αναφοράς του εδάφους Είδος 
σφάλματος ΔX ΔY ΔZ 

bω )sin(~)sin( κκ ωHbYL −Δ−  
)cos(~)cos( κκ ωHbYL −Δ  

 
)tan(~

)]cos(/)cos(1[
θ

θθ

ω

ω

Hb
bH +−

 

bφ )cos()sin(~)cos( κκ ϕbHX L −Δ  )sin()sin(~)sin( κκ ϕbHX L −Δ

 
0~)]cos(1[ ϕbH −  

Γω
νι
ακ
ό 
Σφ

άλ
μα

 
(π
ρο
σα
να
το
λι
σμ
ού

/b
or

es
ig

ht
  

m
is

al
ig

nm
en

t)
 

bκ 
[ ])sin()sin()tan( κκθ κ −+− bH  [ ])cos()cos()tan( κκθ κ −+ bH  0 

Πίνακας 3-3. Επίδραση γωνιακών σφαλμάτων στις συντεταγμένες σημείου στο σύστημα του 

εδάφους 

Ο Baltsavias, 1999a από την ανάλυση της επίδρασης των σφαλμάτων που αναφέρονται 
στους πίνακες 3.2 και 3.3 καθώς και στους αντίστοιχους 1.2 και 1.3 καταλήγει μεταξύ 
άλλων ότι το σφάλμα της μέτρησης της απόστασης έχει μικρή επίδραση σε σύγκριση 
με τις άλλες πηγές σφαλμάτων. Αναφέρεται ότι για μικρές και μέτριες γωνίες σάρωσης, 
το ΔΖ δεν αυξάνει γραμμικά με το ύψος πτήσης και την γωνία σάρωσης. Ο λόγος είναι 
ότι το σφάλμα απόστασης ΔD και το σφάλμα θέσης του κέντρου του laser (ΔΧLo, 
ΔΥLo, ΔZLo), τα οποία είναι τα μέγιστα σφάλματα, είναι σχετικά σταθερά σε σχέση με 
το ύψος πτήσης και την γωνία σάρωσης. Το ΔΖ αυξάνει σημαντικά για μεγάλα ύψη 
πτήσης και μεγάλες γωνίες σάρωσης, ενώ πρέπει να σημειωθεί ότι η επίδραση στο ΔΖ 
είναι σημαντικά μεγαλύτερη από ότι στα ΔX και ΔY. Αυτό δηλώνει ότι απαιτείται 
υψηλής ακρίβειας προσανατολισμός, αν πρόκειται να αυξηθούν το ύψος πτήσης και η 
γωνία σάρωσης με σκοπό την μεγαλύτερη παραγωγή και το χαμηλότερο κόστος. 
Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι αν η επιφάνεια του εδάφους δεν είναι επίπεδη τότε το ΔΖ 
πλησιάζει το οριζοντιογραφικό σφάλμα. 

3.3.5.2 Επίδραση των γωνιακών σφαλμάτων στην θέση των σημείων 

Η θέση της πλατφόρμας και τα σφάλματα προσανατολισμού εξαρτώνται από τα 
σφάλματα του συστήματος GPS/INS. Τα σφάλματα θέσης του αεροσκάφους 
εξαρτώνται από τις μετρήσεις GPS που μπορεί να προκληθούν για παράδειγμα από την 
καθυστέρηση λόγω ατμόσφαιρας. Τα σφάλματα θέσης άμεσα μεταφέρονται στις 
συντεταγμένες εδάφους των μετρημένων σημείων LiDAR. Tα σφάλματα 
προσανατολισμού του αεροσκάφους εξαρτώνται από την ποιότητα και τη συχνότητα 
των δεδομένων INS, το συνδυασμό της μεθόδου επεξεργασίας GPS/INS, δηλαδή 
κυρίως την εφαρμογή του φίλτρου Kalman καθώς και την ποιότητα των δεδομένων 
GPS. Λόγω των παραδοχών που έχουν γίνει (§ 3.3.5.1), δηλαδή οριζόντια γραμμή 
πτήσης και μηδενικές ονομαστικές τιμές για τις γωνίες boresight, η επίδραση των 
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γωνιών boresight misalignment και κάθε απόκλιση στις γωνίες προσανατολισμού της 
πλατφόρμας είναι ίδιες και για αυτό ερμηνεύονται μαζί ως γωνιακά σφάλματα.  
Η επίδραση των γωνιακών αποκλίσεων στις οριζόμενες συντεταγμένες σύμφωνα με 
την εργασία Csanyi, 2008 απεικονίζεται στην εικόνα 3-12.  

 
Εικόνα 3-12. Επίδραση γωνιακών αποκλίσεων στον εντοπισμό θέσης σημείου LiDAR (Csanyi, 2008) 

Το σφάλμα στην γωνία bω, (εικόνα 3-12α), προκαλεί οριζόντια μετατόπιση κατά την 
διεύθυνση σάρωσης, δηλαδή κατά την διεύθυνση του άξονα YL και σφάλμα στις 
κατακόρυφες συντεταγμένες το οποίο αυξάνεται προφανώς για μεγαλύτερες γωνίες 
σάρωσης. Ως αποτέλεσμα, η επιφάνεια παίρνει μια κλίση δηλαδή η μια πλευρά της 
διεύθυνσης πτήσης εμφανίζει μια κατακόρυφη μετατόπιση προς τα επάνω ενώ η άλλη 
πλευρά εμφανίζει μια κατακόρυφη μετατόπιση προς τα κάτω. Κατά την διεύθυνση 
πτήσης, στο ναδίρ, δεν υπάρχει κατακόρυφη μετατόπιση, ενώ η μετατόπιση αυξάνεται 
όσο μακρύτερα βρίσκεται το σημείο LiDAR από την γραμμή πτήσης. Το bω δεν 
επιφέρει καμία επιρροή στην διεύθυνση πτήσης, ενώ η επίδρασή του αυξάνεται με το 
ύψος πτήσης. 
Το σφάλμα στην γωνία bφ, (εικόνα 3-12β), προκαλεί μια σταθερή μετατόπιση κατά 
μήκος της διεύθυνσης πτήσης δηλαδή κατά την διεύθυνση του άξονα XL, ενώ η 
κατακόρυφη μετατόπιση είναι αμελητέα ιδίως για μικρές γωνίες bφ. Η γωνία bφ δεν έχει 
καμία επίδραση κατά πλάτος της διεύθυνσης πτήσης. 
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Το σφάλμα στην γωνία bκ, (εικόνα 3-12γ), προκαλεί μια μεταβλητή μετατόπιση κατά 
μήκος της διεύθυνσης πτήσης, δηλαδή κατά την διεύθυνση του άξονα XL. Ακριβώς 
κάτω από την γραμμή πτήσης (ναδίρ) δεν υπάρχει μετατόπιση, ενώ όσο μακρύτερα 
βρίσκεται το σημείο LiDAR από την γραμμή πτήσης τόσο πιο μεγάλο είναι το σφάλμα 
στις συντεταγμένες του. Η μετατόπιση έχει αντίθετο πρόσημο εκατέρωθεν της γραμμής 
πτήσης ενώ η μετατόπιση κατά πλάτος της διεύθυνσης πτήσης είναι αμελητέα και δεν 
έχει επίδραση στις κατακόρυφες συντεταγμένες. Η επίδραση του bκ στις 
υπολογιζόμενες συντεταγμένες είναι μικρότερη σε σχέση με την επίδραση ίδιου 
μεγέθους misalignment στις γωνίες bω, bφ και για αυτό το bκ είναι το πιο δύσκολο να 
οριστεί. Οι χρήστες στην πράξη συνήθως θεωρούν ότι το bκ είναι ίσο με το μηδέν. 
Tα αποτελέσματα που απεικονίζονται στην εικόνα 3-13, σχετικά με την επίδραση στις 
συντεταγμένες σημείων LiDAR, σε διάφορες γωνίες σάρωσης, στο τοπικό σύστημα 
αναφοράς, προέκυψαν βάσει των σχέσεων που αναφέρει ο πίνακας 3-2. Θεωρήθηκε 
ύψος πτήσης H=1000m και γωνιακό σφάλμα boresight misalignment 3arcmin και για 
τις τρεις γωνίες. Όπως φαίνεται από τα διαγράμματα στις παρακάτω εικόνες, η 
επίδραση των τριών γωνιών είναι διαφορετική και ποικίλλει με την γωνία σάρωσης.  
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Εικόνα 3-13. Επίδραση ενδεικτικών τιμών γωνιακών σφαλμάτων στις συντεταγμένες, στο 

τοπικό σύστημα αναφοράς 

Προκειμένου να εκτιμηθούν οι σωστές παράμετροι boresight misalignment, πρέπει να 
αποφευχθούν οποιεσδήποτε συσχετίσεις μεταξύ των γωνιακών και γραμμικών 
παραμέτρων. Αυτές οι συσχετίσεις διαστρέφουν τις παραμέτρους του συστήματος με 
αποτέλεσμα να επιδρούν και στις τελικές συντεταγμένες του εδάφους. 

3.3.5.3 Επίδραση των γωνιακών σφαλμάτων σε πολλαπλές πτήσεις 

Η εκτίμηση του boresight misalignment απαιτεί την ανάλυση επικαλυπτόμενων 
λωρίδων σάρωσης σε διαφορετικές κατευθύνσεις ώστε να εντοπισθούν οι διαφορές των 
επιδράσεών τους στις συντεταγμένες των σημείων, ιδιαίτερα στην περίπτωση μη 
ύπαρξης GCP. Στην εικόνα 3-14 και στην εικόνα 3-15 (Toth et.al., 2002a), 
εμφανίζονται οι επιδράσεις των γωνιακών σφαλμάτων (προσανατολισμού και/ή bore-
sight misalignment) bω, bφ και bκ σε ζεύγη πτήσεων αντίθετης κατεύθυνσης (για 
διευθύνσεις ανατολή-δύση και βορράς-νότος αντίστοιχα). Έτσι για παράδειγμα η bω, 
σύμφωνα με τις σχέσεις που αναφέρει ο πίνακας 3-2, επηρεάζει δύο συνιστώσες (ΥL, 
ΖL) της θέσης ενός σημείου, ενώ αντίστοιχα οι γωνίες bφ και bκ επηρεάζουν μόνο την 
συνιστώσα XL. Στα σχήματα αυτά απεικονίζεται η φορά της επίδρασης των 
συνιστωσών της θέσης των σημείων και το σχετικό τους μέγεθος ανάλογα με την γωνία 
σάρωσης. Επίσης προκύπτει το συμπέρασμα ότι η μετατόπιση των bω και bφ στις δύο 
πτήσεις αντίθετης κατεύθυνσης είναι αντίθετου προσήμου, ενώ η μετατόπιση που 
προκαλείται από το bκ είναι η ίδια και στις δύο κατευθύνσεις. 
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Εικόνα 3-14. Επίδραση των γωνιακών σφαλμάτων σε δύο πτήσεις αντίθετης κατεύθυνσης 

(ανατολή – δύση). 

 
 

 
 

 

 

Εικόνα 3-15. Επίδραση των γωνιακών σφαλμάτων σε δύο πτήσεις αντίθετης κατεύθυνσης και 

κάθετες ως προς τις πτήσεις στην εικόνα 3-14 (βορράς – νότος). 

 



 

  107

Αντίστοιχα στην εικόνα 3-16 (Toth et.al., 2002a) εξετάζονται οι επιδράσεις των 
γωνιακών αποκλίσεων μεταξύ επικαλυπτόμενων λωρίδων σάρωσης, στις δύο κύριες 
περιπτώσεις αντιθέτων και καθέτων πτήσεων LiDAR αντίστοιχα. 
Στην ιδεατή περίπτωση όπου οι γραμμές πτήσης και τα ύψη πτήσης διατηρούνται τα 
ίδια, η bκ δεν προκαλεί καμία μετατόπιση μεταξύ των δύο αντίθετης κατεύθυνσης 
λωρίδων σάρωσης. Τα bω και bφ προκαλούν οριζόντιες μετατοπίσεις κατά μήκος και 
κατά πλάτος της πτήσης. Οι λωρίδες σάρωσης στρέφονται λόγω του bω με αποτέλεσμα 
στην μια πλευρά της πτήσης, η πρώτη λωρίδα είναι χαμηλότερα από ό,τι η δεύτερη, 
ενώ το αντίθετο συμβαίνει στην άλλη πλευρά της πτήσης.  
Αντίστοιχα μεταξύ των δύο κάθετης κατεύθυνσης λωρίδων σάρωσης, όλες οι γωνίες 
bω, bφ και bκ προκαλούν οριζόντιες μετατοπίσεις κατά μήκος και κατά πλάτος της 
πτήσης. Οι λωρίδες σάρωσης στρέφονται λόγω του bω και σε αυτή την περίπτωση.  

 

 

Εικόνα 3-16. Επίδραση των γωνιακών σφαλμάτων μεταξύ επικαλυπτόμενων λωρίδων σάρωσης σε 

αντιπαράλληλες και κάθετες πτήσεις 
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3.3.6 Τυπικές τιμές των σφαλμάτων του συστήματος LiDAR 

Βάσει της διεθνούς βιβλιογραφίας συντάχθηκε ο πίνακας 3-4 με τις τυπικές τιμές 
σφαλμάτων συστήματος LiDAR (Skaloud & Schaer, 2007, Csanyi, 2008, Graham, 
2008 και Paska, 2009). Οι τιμές που προκύπτουν από την βιβλιογραφία και 
αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα είναι ενδεικτικές των συνηθέστερων εργασιών, 
όσον αφορά σε μέγεθος σαρώσεων και κλίμακα που λαμβάνουν χώρα στις σαρώσεις με 
συστήματα LiDAR.  

Πηγή σφάλματος Τυπικές τιμές 
σX, σY =[2-5]cm 

Σφάλματα θέσης (GPS) 
σZ =[4-7]cm 

σω, σφ =[0.0028 - 0.0083]o 
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Σφάλματα γωνίας προσανατολισμού 

(INS) σκ =[0.0055 - 0.0167]o 

Σφάλμα μέτρησης απόστασης σr =[1-2]cm 

Σφάλμα γωνίας σάρωσης σθ =[0.01-0.03]o 

Σφ
άλ
μα
τα

 σ
τη
ν 

βα
θμ
ον
όμ
ησ
η 
το
υ 

la
se

r 

Σφάλμα στην βαθμονόμηση της 

απόστασης βάσει ανάκλασης 
[-20-10]cm 

σbx, σby, σbz <1cm 

σbω, σbφ =[0.002 - 0.005]o 

Boresight misalignment μεταξύ INS 

και laser 

(μετάθεσης και γωνιακό) 

 σbκ =0.005o  
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Σφάλμα στην μέτρηση του lever arm 

(GPS-->INS) 
        σXa, σYa, σZa <1cm 

Οριζοντιογραφική αβεβαιότητα (ίχνος στο έδαφος. λόγω 

απόκλισης της δέσμης laser) 
σγ =[5-25]cm 

Πίνακας 3-4. Τυπικές τιμές σφαλμάτων συστήματος LiDAR 

Εντούτοις σε ειδικές πτήσεις και ελέγχους έχουν προκύψει και μεγαλύτερες τιμές όπως 
για παράδειγμα αναφέρουν στην εργασία τους οι Skaloud & Schaer, 2007, οι οποίοι 
κατέληξαν σε τιμές για το boresight misalignment 0.06o, 0.03o και 0.04o για τις bω, bφ, 
bκ αντίστοιχα με ακρίβειες [0.002 - 0.025]o για 3 διαφορετικά συστήματα LiDAR 
(Leica, Optech, Riegl). Συγκεκριμένα, για την περίπτωση της βαθμονόμησης των 
συστημάτων LiDAR, οι Skaloud & Schaer, 2007 προτείνουν τα εξής χαρακτηριστικά 
πτήσης και σάρωσης, ανεξάρτητα από τις μέγιστες δυνατότητές τους, και καταλήγουν 
στις  ενδεικτικές εκτιμήσεις των παραμέτρων boresight misalignment: 
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Σύστημα  

LiDAR 

Optech  Leica Riegl 

Συχνότητα 75KHz 150KHz ------ 

FOV 22ο 75ο 60ο 

Ηπτ 500-1000m 1000-1500m 450-650m 

Boresight mis-

alignment 

bω = 0.058o 

bφ = -0.031o 

bκ = 0.038o 

bω = 1.091o 

bφ = -0.645o 

bκ = 0.024o 

bω = 0.139o 

bφ = -0.060o 

bκ = -0.057o 

Ένα ακόμη παράδειγμα εργασίας που αναφέρονται αρκετά μεγαλύτερες τιμές του 
μεγέθους είναι οι Holzwarth et.al., 2005, οι οποίοι εφάρμοσαν ελέγχους στο σύστημα 
LiDAR που διέθεταν και εκτίμησαν τα μεγέθη αυτά με το λογισμικό τους ORTHO και 
με χρήση GCPs μετρημένα σε πεδίο ελέγχου. Οι τιμές που προέκυψαν μέσω της 
σύγκρισης των μετρημένων και των εκτιμούμενων GCPs για το boresight misaligmnent 
είναι 0.12o, 0.68o και 0.22o για τις bω, bφ, bκ  αντίστοιχα για ύψη πτήσεων που 
κυμαίνονταν [1800-3540]m. 



 

  110

4 Προτεινόμενος αλγόριθμος βαθμονόμησης LiDAR 

4.1 Εισαγωγή 

Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται η αναλυτική παρουσίαση μιας προτεινόμενης μεθόδου που 
έχει ως κύριο στόχο την αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος εντοπισμού 
των παραμέτρων LiDAR/INS boresight misalignment. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της 
αξιοποίησης των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από τον μετασχηματισμό σε ένα 
ενιαίο πλαίσιο αναφοράς δεδομένων που προέρχονται από δύο διαφορετικές πηγές. 
Αναφέρθηκε στην παράγραφο 1.7 ότι αν τα δεδομένα που προέρχονται από δύο 
διαφορετικές τεχνολογίες συλλογής είναι σε θέση να χρησιμοποιηθούν μαζί τότε 
συνήθως λειτουργούν συμπληρωματικά επεκτείνοντας έτσι το εύρος και την 
δυνατότητα εκμετάλλευσης των πληροφοριών τους. Ο προτεινόμενος αλγόριθμος, που 
αναλύεται σε αυτό το κεφάλαιο, επιτυγχάνει τον μετασχηματισμό σε ένα ενιαίο 
πλαίσιο αναφοράς δεδομένων που προέρχονται από δέκτη LiDAR και 
αεροφωτογραφίες με στόχο την βαθμονόμηση του LiDAR. Επιπλέον στο 6ο κεφάλαιο 
προτείνονται εναλλακτικές χρήσεις του αλγορίθμου και για άλλες πηγές δεδομένων. 

4.2 Σύγχρονες εξελίξεις στην βαθμονόμηση συστήματος LiDAR και στόχοι της 
διατριβής 

Τα πλεονεκτήματα της ταχύτητας, της αποδοτικότητας και του όγκου της πληροφορίας 
του LiDAR, συνδυαζόμενα με την ακρίβεια της φωτογραμμετρικής πληροφορίας 
παρέχουν ένα βελτιωμένο DEM, όπως έχει προταθεί από πολλούς ερευνητές, μερικοί 
από τους οποίους είναι οι Ackermann, 1999, Baltsavias, 1999c, Csatho et.al., 1999, 
Toth & Grejner-Brzezinska, 2000, Vosselman, 1999, Postolov et.al., 1999 και Habib & 
Schenk, 1999. Έχει γίνει σαφές ότι προκειμένου να επιτευχθεί η συνεκμετάλλευση των 
δεδομένων των δύο πηγών απαιτείται ο μετασχηματισμός τους σε ένα ενιαίο πλαίσιο 
αναφοράς με σκοπό να ενσωματωθεί το DEM που παράγεται από το LiDAR με τα 3D 
χαρακτηριστικά που προέρχονται από τις αεροφωτογραφίες. Η ερώτηση όμως που 
προκύπτει είναι: Πώς μπορεί να εφαρμοσθεί διαδικασία συνταύτισης μεταξύ ακανόνιστα 
κατανεμημένων σημείων; Πώς δηλαδή δύο σημειοσύνολα, τα οποία είναι ακανόνιστα 
κατανεμημένα και χωρίς να υπάρχει συσχέτιση μεταξύ των σημείων τους με ομολογία ένα 
προς ένα, μπορούν να μετασχηματιστούν σε ένα κοινό σύνολο; Ο μετασχηματισμός τους 
σε ένα ενιαίο πλαίσιο αναφοράς είναι ένα πρόβλημα το οποίο παρουσιάζεται όχι μόνο 
στον χώρο του LiDAR αλλά γενικότερα μεταξύ κάθε μορφής δεδομένων που έχουν 
προκύψει από διαφορετικές πηγές. Ιδιαίτερα όμως μετά την πρόσφατη εξάπλωση των 
LiDAR προκύπτει η ανάγκη εύρεσης αποδοτικότερων μεθόδων για την από κοινού 
εκμετάλλευση LiDAR και άλλων πηγών δεδομένων επιφανείας εδάφους, ή μεταξύ 
διαδοχικών λωρίδων σάρωσης LiDAR (strip adjustment). Αξίζει να σημειωθεί ότι τα 
δεδομένα μπορεί να προέρχονται από διάφορες άλλες πηγές όπως για παράδειγμα 
επίγεια σάρωση laser, IfSAR, κ.ά. 
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Κρίνεται απαραίτητο στην παρούσα διατριβή να γίνει αναφορά σε έρευνες, που έχουν 
προηγηθεί, με στόχο την συγχώνευση των δεδομένων και με κύριο μαθηματικό 
εργαλείο τον μετασχηματισμό τους σε ένα ενιαίο πλαίσιο αναφοράς το οποίο είναι 
ευρέως διαδεδομένο στο χώρο της Γεωδαισίας, Φωτογραμμετρίας, επεξεργασίας 
εικόνας κ.ά. Οι πιο συνήθεις μέθοδοι για τον καθορισμό των παραμέτρων 
προσανατολισμού βασίζονται στις ομολογίες σημείων μεταξύ των δεδομένων. 
Ο αλγόριθμος ICP (Iterative Closest Point), ο οποίος βασίζεται στην αντιστοιχία 
σημείου προς σημείο (point-to-point correspondence), αναπτύχθηκε από τους Besl & 
McKay, 1992 και για πολλά χρόνια θεωρείται ένας από τους πιο δημοφιλείς. 
Εφαρμόζεται σε προβλήματα αλληλοαναφοράς συνόλου σημείων και στην ταύτιση 3D 
επιφανειών, σημειοσυνόλων. Είναι πολύ διαδεδομένος λόγω της απλότητας στην 
εφαρμογή του. Εντοπίζει την καλύτερη αντιστοιχία δύο σημειοσυνόλων μέσω 
επαναλήψεων, ελαχιστοποιώντας την ευκλείδεια απόσταση μεταξύ των ομολόγων 
σημείων τους, προσεγγίζοντας τις γωνιακές και γραμμικές παραμέτρους ενός 2D ή 3D 
μετασχηματισμού. Εντούτοις όπως προκύπτει από εφαρμογές που αναφέρονται στην 
βιβλιογραφία μεταξύ άλλων από τους Gruen & Akca, 2004, Thapa, 2009 και 
Armenakis et.al., 2010, στις περιπτώσεις μη ύπαρξης αντιστοιχίας ομολόγων σημείων, 
μη ύπαρξης πολύ καλών προσεγγιστικών τιμών είτε παρουσίας χονδροειδών 
σφαλμάτων αναμένεται να επηρεασθεί η εφαρμογή του αλγορίθμου ICP. 
Όπως αναφέρθηκε τα δεδομένα LiDAR δεν αντιστοιχούν σε συγκεκριμένο σημείο που 
είναι αναγνωρίσιμο στο έδαφος, αλλά σε ίχνος δέσμης laser, για αυτό δεν είναι δυνατόν 
να προκύψουν απευθείας ομόλογα σημεία μεταξύ των σημειοσυνόλων των 
επικαλυπτόμενων λωρίδων LiDAR. Επίσης δεν μπορούν να εντοπισθούν ομόλογα 
σημεία μεταξύ LiDAR και οπτικών εικόνων καθώς το διαφορετικό είδος πληροφορίας 
που καταγράφεται από τις δύο πηγές καθιστά κάτι τέτοιο αδύνατο. Το μεγάλο ποσοστό 
χονδροειδών σφαλμάτων στα δεδομένα LiDAR αυξάνει την πιθανότητα λανθασμένης 
εφαρμογής του ICP. Για τους παραπάνω λόγους στην παρούσα διατριβή δεν 
επιλέχθηκε ο ICP ως αλγόριθμος αλληλοαναφοράς, αξίζει ωστόσο να αναφερθεί ότι σε 
μια από τις πρόσφατες εφαρμογές του σε δεδομένα LiDAR στην εργασία Toth et al., 
2008, αναφέρεται η χρήση του, εντοπίζοντας την αντιστοιχία μεταξύ των σημείων 
LiDAR και γνωστών σημείων ελέγχου, που προέκυψαν από αποτύπωση μέσω GPS. 
Στην εργασία αυτή στόχος είναι ο έλεγχος της καταλληλότητας χρήσης ενός συνόλου 
μετρημένων σημείων του πεζοδρομίου που απεικονίζουν το περίγραμμά του ως γνωστά 
σημεία εδάφους (GCP). Για να γίνει δυνατή η χρήση του αλγορίθμου ICP έγινε 
παρεμβολή των γνωστών σημείων ελέγχου και να προκύψει ίση πυκνότητα 
σημειοσυνόλων.  
Έρευνες σχετικές με τον απόλυτο προσανατολισμό στερεομοντέλων χρησιμοποιώντας 
DEM ως πληροφορία αναφοράς (DEM matching) έχουν γίνει αρχικά από τους Ebner & 
Mueller, 1986, καθώς και από τους Ebner & Strunz, 1988. Η εκτίμηση των 
παραμέτρων 3D μετασχηματισμού ομοιότητας μεταξύ DEM στοιχειωδών επιφανειών 
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γίνεται ελαχιστοποιώντας τις ελαχιστοτετραγωνικές διαφορές κατά μήκος των αξόνων 
Z. Σχετικές εφαρμογές έχουν αναφερθεί σχετικά με το DEM matching μεταξύ άλλων 
από τους Karras & Petsa, 1993, Mitchell & Chadwick, 1999 και Xu & Li, 2000. 
Αντίστοιχα έχει παρουσιασθεί η μέθοδος αλληλοαναφοράς επιφανειών που 
λαμβάνονται από διαφορετικές μεθόδους και κυρίως από laser altimetry και 
Φωτογραμμετρία από τους Postolov et.al., 1999.  
Η αλληλοαναφορά σημειοσυνόλων που συλλέγονται από διαφορετικές πηγές ή 
μεθόδους και αναπαριστούν την ίδια επιφάνεια αντικειμένου, αναφέρθηκε ως 
πρόβλημα ταύτισης επιφανειών (surface matching) από τον Gruen, 1985, ο οποίος 
πρώτος όρισε το πρόβλημα της ταύτισης στοιχειωδών επιφανειών και την μέθοδο 
επίλυσής του ως ελαχιστοτετραγωνική συνταύτιση (Least Squares Matching, LSM). Οι 
Gruen & Akca, 2004 και Akca, 2004, επέκτειναν την θεωρία της 
ελαχιστοτετραγωνικής συνταύτισης (LSM) σε θεωρία ελαχιστοτετραγωνικής 
συνταύτισης 3D επιφανειών (Least Squares 3D Surface Matching, LS3D), εκτιμώντας 
τις παραμέτρους 3D μετασχηματισμού, μεταξύ δύο ή περισσότερων αυθαίρετα 
προσανατολισμένων 3D στοιχειωδών επιφανειών ελαχιστοποιώντας τις Ευκλείδειες 
αποστάσεις μεταξύ των επιφανειών ελαχιστοτετραγωνικά. Η μέθοδος ταύτισης LS3D 
θεωρείται ότι προσφέρει υψηλό βαθμό ευκαμψίας για την ταύτιση 3D επιφανειών κάθε 
προσανατολισμού. Λόγω της ταύτισης πολλών υποπεριοχών, αντί για ολόκληρη την 
επικαλυπτόμενη επιφάνεια, καθώς και την χρήση της γεωμετρίας αλλά επίσης και 
άλλων χαρακτηριστικών όπως έντασης και χρόνου, η λύση γίνεται υπολογιστικά πιο 
λειτουργική. Χρησιμοποιείται μια εξίσωση παρατήρησης για κάθε συλλεγόμενο 
στοιχείο της στοιχειώδους επιφάνειας. Ως γεωμετρική σχέση μεταξύ των ομόλογων 
στοιχειωδών επιφανειών ορίζεται ένας 3D μετασχηματισμός ομοιότητας επτά 
παραμέτρων. Από τους συγγραφείς δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στην εφαρμογή της 
μεθόδου αυτής στις επιστημονικές περιοχές της Φωτογραμμετρίας και του Computer 
Vision όπου οι απαιτήσεις για ταύτιση δεδομένων πολλαπλών κλιμάκων, ταύτιση 
πραγματικών 3D επιφανειών χωρίς περιορισμούς είναι σημαντικές. 
Θεωρητικά, σύμφωνα με την εργασία των Habib et.al., 2006, η διαδικασία που 
ακολουθείται για την αλληλοαναφορά δύο σημειοσυνόλων πρέπει να είναι: 
1. Εντοπισμός πρωτογενών στοιχείων (π.χ. σημεία, γραμμές, περιοχές) τα οποία 

αναπαριστούν τα δύο σημειοσύνολα (point-to-TIN patch) 
2. Επιλογή της κατάλληλης συνάρτησης μετασχηματισμού μεταξύ της επιφάνειας 

αναφοράς και της επιφάνειας που πρόκειται να μετασχηματισθεί (6 parameters 3D 
transformation) 

3. Τα κριτήρια που μαθηματικά επιβεβαιώνουν την αντιστοιχία των ομολόγων 
πρωτογενών στοιχείων (the normal distance=0) 

4. Στρατηγική ταύτισης που χρησιμοποιεί τα παραπάνω ώστε να επιλύσει την 
αλληλοαναφορά (matching strategy) 
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Από τις εργασίες των Burman, 2000, Maas, 2000 και Filin, 2003, συμπεραίνεται ότι 
για την σάρωση μιας περιοχής μέσω υψηλής πυκνότητας δεδομένων LiDAR, 
απαιτούνται πολλές παράλληλες επικαλυπτόμενες λωρίδες LiDAR, γεγονός το οποίο 
προσφέρει ένα ακόμα πεδίο εφαρμογής της αλληλοαναφοράς και της συγχώνευσης 
σημειοσυνόλων μέσω ταύτισης DEM. Στην εργασία Burman, 2000b, συγκρίνοντας 
κοινά χαρακτηριστικά μεταξύ των επικαλυπτόμενων λωρίδων LiDAR με σκοπό την 
σύμπτωσή τους και την δημιουργία ενιαίας επιφάνειας, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι 
είναι δυνατή αφενός η εξάλειψη μεγάλων διαφορών μεταξύ των λωρίδων αυτών και 
αφετέρου η βαθμονόμηση του LiDAR/INS. Στην ίδια εργασία χρησιμοποιήθηκε 
σύστημα υψηλής ακρίβειας INS, σταθμός αναφοράς GPS κοντά στην περιοχή σάρωσης 
και ύψος πτήσης 60-80m (ελικόπτερο). Διασφάλιζε έτσι μεγάλη ακρίβεια στα δεδομένα 
άρα και μικρές διαφορές μεταξύ των διαδοχικών λωρίδων ικανές να αγνοηθούν, 
καταλήγοντας, για την περίπτωσή της, στο συμπέρασμα ότι ο μόνος λόγος για τον 
οποίο γίνεται η συνόρθωση των λωρίδων σάρωσης είναι η βαθμονόμηση του 
LiDAR/INS. Σύμφωνα με τις προτάσεις της εργασίας Burman, 2000b, στην περίπτωση 
που υπάρχει διαθέσιμη περιοχή ελέγχου, η πλατφόρμα (ελικόπτερο) σαρώνει την 
περιοχή ελέγχου και μέσω προσαρμογής του προσανατολισμού, ταυτίζονται η λωρίδα 
σάρωσης και η σαρωμένη επιφάνεια ελέγχου. Ενώ αντίστοιχα στην περίπτωση που δεν 
υπάρχει διαθέσιμη περιοχή ελέγχου, με πτήση σε διαφορετικές διευθύνσεις πάνω από 
μια περιοχή που περιλαμβάνει ευδιάκριτα χαρακτηριστικά λαμβάνονται πολλαπλές 
σαρώσεις LiDAR.  
Για τον μετασχηματισμό σε ενιαίο πλαίσιο δεδομένων που προέρχονται από 
διαφορετικές πηγές και κυρίως LiDAR και φωτογραμμετρικές μεθόδους ασχολήθηκαν 
ιδιαίτερα οι Schenk, 1999c και Schenk et.al., 2000. Γενικά διαχωρίζουν την διαδικασία 
μετασχηματισμού σε ενιαίο πλαίσιο δεδομένων σε δύο κύρια προβλήματα: Το 
πρόβλημα της αντιστοιχίας (correspodence) σύμφωνα με το οποίο πρέπει να 
αποκατασταθεί σχέση μεταξύ των χαρακτηριστικών των δύο συνόλων δεδομένων (π.χ. 
σημεία, γραμμές) και το πρόβλημα του μετασχηματισμού (transformation) τους σε 
κοινό σύστημα αναφοράς.  
Για την εύρεση των παραμέτρων βέλτιστου μετασχηματισμού μεταξύ των δύο 
σημειοσυνόλων που αναπαριστούν την ίδια επιφάνεια αντικειμένου χωρίς ομόλογα 
σημεία, προτείνουν δύο μαθηματικές προσεγγίσεις οι οποίες συγκεκριμένα βασίζονται: 
1. Στην ελαχιστοποίηση της απόστασης (min D) μεταξύ ενός σημείου του ενός 

σημειοσυνόλου και μιας στοιχειώδους επιφάνειας του άλλου σημειοσυνόλου. 
2. Στην ελαχιστοποίηση της εναπομείνασας διαφοράς μεταξύ τους κατά μήκος του 

άξονα Ζ (min Z).  
Οι Habib & Schenk, 1999, αναφέρουν ότι υλοποίησαν την πρώτη προσέγγιση 
ελαχιστοποιώντας την απόσταση (min D) μεταξύ ενός σημείου ενός σημειοσυνόλου 
παράλληλα με το κάθετο διάνυσμα σε στοιχειώδη επιφάνεια που ανήκει στο άλλο 
σημειοσύνολο χωρίς να αναφέρονται εντούτοις λεπτομέρειες για το μαθηματικό 
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μοντέλο που αναπτύχθηκε ούτε και αριθμητικά αποτελέσματα. Η μελέτη αυτή 
επικεντρώθηκε στην επίλυση του προβλήματος της αντιστοιχίας και προτάθηκε 
πλειοψηφική μέθοδος (voting scheme), βασιζόμενη στον μετασχηματισμό Modified 
Hough Transformation, για την ανάλυση των παραμέτρων. Οι Postolov et.al., 1999, 
υλοποίησαν αντίστοιχα την δεύτερη προσέγγιση ελαχιστοποιώντας την εναπομείνασα 
διαφορά κατά μήκος του άξονα Ζ (min Z) και διαχωρίζοντας τον 3D μετασχηματισμό 
διαδοχικά σε οριζοντιογραφικό και υψομετρικό μετασχηματισμό.  
Σε επόμενη εφαρμογή οι Habib & Aldelgawy, 2008, με στόχο τον μετασχηματισμό σε 
ένα ενιαίο πλαίσιο αναφοράς δύο συνόλων δεδομένων από LiDAR και οπτικές εικόνες 
αντίστοιχα, μεταξύ άλλων, πρότειναν ως εναλλακτική προσέγγιση την χρήση 
γραμμικών και επιφανειακών χαρακτηριστικών από τα δεδομένα LiDAR ως δεδομένα 
ελέγχου, με στόχο τον μετασχηματισμό των φωτογραμμετρικών δεδομένων στο 
σύστημα αναφοράς του LiDAR. 
Πρέπει να σημειωθεί ότι οι αλγόριθμοι αυτού του είδους, λόγω του περιορισμού της 
χρήσης του πλησιέστερου σημείου στην στοιχειώδη επιφάνεια, εφαρμόζονται ως 
τοπικοί αλγόριθμοι. Έτσι, η χρήση τους προτείνεται για εργασίες συγχώνευσης, 
συνδυασμού και εκμετάλλευσης δεδομένων, που έχουν συλλεχθεί από δύο διαφορετικά 
μέσα αλλά αφορούν στο ίδιο αντικείμενο, όπως δηλαδή τα δεδομένα LiDAR και τα 
δεδομένα από αεροφωτογραφίες τα οποία χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα διατριβή.  
Αντικείμενο της παρούσας διατριβής αποτελεί η ανάπτυξη μεθοδολογίας για την 
βαθμονόμηση του συστήματος LiDAR και συγκεκριμένα ο προσδιορισμός του 
διανύσματος εκκεντρότητας (boresight offset) και της απόκλισης των αξόνων 
(boresight misalignment) των υποσυστημάτων του, δηλαδή η απόκλιση μεταξύ του 
συστήματος INS και του σαρωτή laser. Η αναπτυχθείσα μεθοδολογία, που έχει ως 
στόχο την αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος εντοπισμού των 
παραμέτρων LiDAR/INS boresight misalignment, βασίζεται στο γεγονός ότι δύο 
σημειοσύνολα που έχουν παραχθεί από δύο συστήματα, ανεξάρτητα το ένα από το 
άλλο, οφείλουν να ταυτίζονται. Η διαφορά στην ταύτισή τους εκτιμάται ότι θα 
οφείλεται στο μέγεθος της απαιτούμενης μετάθεσης και στροφής ώστε να ταυτισθούν. 
Για τον προσδιορισμό των παραμέτρων τους δημιουργήθηκε ένας αλγόριθμος 
αλληλοαναφοράς, ο οποίος εκτελεί έναν 3D μετασχηματισμό δεδομένων σε ενιαίο 
σύστημα αναφοράς που προέρχονται από αεροφωτογραφίες και σύστημα LiDAR και 
επιλύεται με την γενικευμένη ΜΕΤ.  
Η προσέγγιση στην ανάπτυξη του τελικού προτεινόμενου αλγορίθμου για την εκτίμηση 
των παραμέτρων boresight misalignment LiDAR/INS έγινε σταδιακά. Aρχικά 
βασίσθηκε στην μέθοδο του Schenk για τον μετασχηματισμό μεταξύ δύο 
σημειοσυνόλων, η οποία αναφέρει την ελαχιστοποίηση της απόστασης (min D) μεταξύ 
ενός σημείου του ενός σημειοσυνόλου και μιας στοιχειώδους επιφάνειας του άλλου 
σημειοσυνόλου, κατά μήκος της καθέτου (Schenk, 1999c και Schenk et.al., 2000). 
Αξίζει να σημειωθεί ότι στην διεθνή βιβλιογραφία δεν αναφέρεται η πρακτική 
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ανάπτυξη και εφαρμογή του αλγορίθμου 3D μετασχηματισμού με βάση την μέθοδο του 
Schenk και έτσι αυτός υλοποιήθηκε εξ ολοκλήρου στο πλαίσιο της παρούσας διατριβής 
(Pothou et.al., 2006a). Κατόπιν αναπτύχθηκε ο προτεινόμενος αλγόριθμος και 
εφαρμόσθηκε σε προσομοιωμένα και σε πραγματικά δεδομένα κάτω από κανονικές 
συνθήκες πτήσης και σάρωσης. Η εφαρμογή του αυτή ανέδειξε τις αρετές του και 
αποτέλεσε την βάση για την περαιτέρω διερεύνησή του. Ακολούθησαν όλες οι 
μετατροπές, βελτιώσεις, που κρίθηκαν απαραίτητες με στόχο τον πειραματισμό και τον 
έλεγχο της ικανότητας του νέου αλγορίθμου να εφαρμόζεται σε δεδομένα LiDAR και 
εναέριες εικόνες ώστε να καλύψει τον κύριο στόχο που είναι η εκτίμηση των 
παραμέτρων του boresight misalignment LiDAR/INS (Pothou et.al., 2006b, Pothou 
et.al., 2007, Pothou et.al., 2008). 
Διαδοχικά ο αλγόριθμος βελτιώθηκε ως προς την αξιοπιστία και την ακρίβεια των 
αποτελεσμάτων του, μέσω στατιστικών ελέγχων (QA/QC), καθώς και τον εντοπισμό 
χονδροειδών σφαλμάτων στα δεδομένα μέσω data snooping. Για την εφαρμογή της 
μεθόδου και την εκτίμηση των παραμέτρων boresight misalignment LiDAR/INS 
αναπτύχθηκαν κατάλληλα κριτήρια επιλογής θέσεων ή περιοχών αναφοράς και 
αποτιμήθηκε η χωρική κατανομή, το βέλτιστο πλήθος, το μέγεθος και η πυκνότητά 
τους. Εφαρμόσθηκε επίσης η μέθοδος σημειακής προσαρμογής collocation για την 
δημιουργία εργονομικού εργαλείου εκτίμησης της ελάχιστης πυκνότητας επιλεγμένων 
θέσεων αναφοράς απαραίτητων για τον εντοπισμό της μεταβολής των παραμέτρων 
boresight misalignment (Pothou et.al., 2009). Στο παράρτημα (§ 7.1) αναφέρονται οι 
στατιστικές μέθοδοι αξιολόγησης των αποτελεσμάτων που εφαρμόσθηκαν στην 
παρούσα εργασία. 
Οι κυριότεροι στόχοι που επιτυγχάνονται με την εργασία αυτή είναι: 
1. Η εκτίμηση των παραμέτρων boresight misalignment LiDAR/INS μέσω ενός 

κατάλληλα ανεπτυγμένου αλγορίθμου μετασχηματισμού και με χρήση δύο 
σημειοσυνόλων που προέρχονται από συστήματα LiDAR και φωτογραμμετρικά 
δεδομένα. 

2. Ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η εφαρμογή μεθοδολογίας εκτίμησης των 
μεταβολών των παραμέτρων boresight misalignment LiDAR/INS σε κάθε σημείο 
της αποτυπούμενης περιοχής.  

3. Η δημιουργία μεθοδολογίας για την εκτίμηση της ποιότητας των αποτελεσμάτων 
μέσω κατάλληλων στατιστικών ελέγχων. 

4. Ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η εφαρμογή μεθοδολογίας προσδιορισμού της 
χωρικής διάταξης και κατανομής καθώς επίσης και της ελάχιστης πυκνότητας των 
επιλεγμένων θέσεων ως περιοχές σύγκρισης, για τον προσδιορισμό του boresight 
misalignment LiDAR/INS.  

5. Η ανάπτυξη αλγορίθμου μετασχηματισμού μεταξύ δύο σημειοσυνόλων που 
περιγράφουν το ίδιο αντικείμενο αλλά προέρχονται από διαφορετικά μέσα 
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συλλογής, όπως τα συστήματα LiDAR και Φωτογραμμετρίας, τα οποία 
χαρακτηρίζονται από διαφορετική πυκνότητα και κατανομή. 

Για την υλοποίηση των θέσεων αυτών χρησιμοποιούνται χαρακτηριστικά που είναι 
διαθέσιμα στα δεδομένα, όπως κτήρια ή άλλες κυρίως ανθρώπινες κατασκευές. Στην 
διατριβή αυτή χρησιμοποιούνται μόνο κτήρια ως επιλεγμένες θέσεις, τα οποία στο εξής 
ονομάζονται “θέσεις κτηρίων”, “θέσεις αναφοράς” ή απλώς “θέσεις” και ως εκ τούτου 
για την εφαρμογή της μεθοδολογίας απαιτείται αστική ή ημιαστική περιοχή. 
Μέσω προσομοίωσης όσο και μέσω εφαρμογής σε πραγματικά δεδομένα προκύπτουν 
σημαντικά συμπεράσματα, σχετικά με τον αριθμό, το μέγεθος, τη χωρική διάταξη και 
την πυκνότητα που πρέπει να έχει ένα σύνολο επιλεγμένων θέσεων προκειμένου να 
είναι δυνατός ο εντοπισμός ενδεχόμενων μεταβολών στις τιμές του boresight 
misalignment LiDAR/INS. Τα αποτελέσματα αποτιμώνται μέσω της αξιολόγησης των 
επιτευχθεισών ακριβειών ανά συνιστώσα του boresight misalignment και ανά 
συνδυασμό λύσεων. Η ολοκληρωμένη μορφή του προτεινόμενου αλγορίθμου, μετά 
από τις διαδοχικές τροποποιήσεις και βελτιώσεις του, περιγράφεται στις επόμενες 
παραγράφους.  
Αξίζει να σημειωθεί ότι η μέθοδος αυτή προφανώς θα μπορούσε να εφαρμοσθεί 
χρησιμοποιώντας ως επιλεγμένες θέσεις αναφοράς διαφορετικά φυσικά ή τεχνητά 
αντικείμενα, όπως για παράδειγμα στόχους LiDAR (§ 3.3.4.1) τα οποία περιγράφονται 
από τους Csanyi & Toth, 2004 και Csanyi & Toth, 2007, κάτι που θα μπορούσε ίσως 
να αποτελέσει αντικείμενο μελλοντικής έρευνας.  

4.3 Ανάπτυξη μαθηματικού μοντέλου προτεινόμενου αλγορίθμου  

Στον προτεινόμενο αλγόριθμο θεωρούνται δύο επιφάνειες που αναπαρίστανται από τα 
σημειοσύνολα P (xpi, ypi, zpi) (pi= 1,…, nP) και Q (xqi, yqi, zqi) (qi= 1,…, nQ), τα οποία 
περιγράφουν το ίδιο αντικείμενο, έχουν ληφθεί με διαφορετικές τεχνολογίες και πρέπει 
να μετασχηματισθούν σε ένα κοινό σύστημα. Τα δύο σύνολα συνδέονται με έναν 3D 
μετασχηματισμό έξι παραμέτρων μετάθεσης και στροφής (σχέση (4.1)). Το P 
σημειοσύνολο αναφοράς (reference surface) περιγράφεται μέσω στοιχειωδών 
επιφανειών TIN (surface patch) όπου η κάθε μια καθορίζεται από 3 σημεία (pm, pk, pl). 
Οι παράμετροι του μετασχηματισμού (3 μεταθέσεις και 3 στροφές) είναι δυνατόν να 
προσδιοριστούν μέσω της ελαχιστοποίησης της απόστασης μεταξύ του σημείου qi’ που 
προκύπτει από την προβολή του σημείου qi σε μια στοιχειώδη επιφάνεια ΤΙΝ και του 
σημείου qi’’ που προκύπτει μετά από μετάθεση και στροφή του ίδιου σημείου qi όπως 
απεικονίζονται στην εικόνα 4-1.  
Κριτήριο εντοπισμού της στοιχειώδους επιφάνειας που ανήκει το κάθε σημείο είναι η 
ελάχιστη κάθετη απόσταση του qi. Ως κριτήριο που διασφαλίζει ότι η προβολή qi΄ του 
σημείου qi στην στοιχειώδη επιφάνεια ανήκει εντός του τριγώνου TIN ελέγχεται το 
σύνολο του εμβαδού των τριγώνων που σχηματίζονται από τις κορυφές pi (pm, pk, pl) 
της στοιχειώδους επιφάνειας και την προβολή του qi΄ το οποίο πρέπει να είναι ίσο με 
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το συνολικό εμβαδόν του TIN (νόμος του Gauss). Ως επιπλέον κριτήριο ελέγχεται το 
ελάχιστο άθροισμα των ακμών της πυραμίδας που δημιουργείται από το σημείο qi  και 
τις κορυφές της στοιχειώδους επιφάνειας TIN (pm, pk, pl) ώστε να αποφευχθεί η 
περίπτωση της ύπαρξης σημείου στην επέκταση του επιπέδου. 
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Εικόνα 4-1. Σημεία qi  και επιφάνεια ελέγχου P 

Ο μετασχηματισμός είναι τρισδιάστατος έξι παραμέτρων ενώ δεν χρησιμοποιείται η 
κλίμακα ως επιπλέον παράμετρος, λόγω του ότι όπως αναφέρεται τόσο σε σχετικές 
εργασίες αλλά και όπως προέκυψε από εφαρμογές που έγιναν για την παρούσα 
διατριβή (Pothou et.al., 2006a, Pothou et.al., 2006b), η τιμή της είναι ίση με την 
μονάδα. Εντούτοις σε εφαρμογές όπου χρησιμοποιούνται δεδομένα που προέρχονται 
από διαφορετικές πηγές και εμφανίζουν κάποια διαφοροποίηση στη μεταξύ τους 
κλίμακα, ο αλγόριθμος έχει την δυνατότητα εισαγωγής της κλίμακας ως μια επιπλέον 
παράμετρο του μετασχηματισμού. 
Στη σχέση (4.1), R είναι ο ορθογωνικός πίνακας στροφής που δίνεται από τη σχέση 
(4.2) ενώ bx, by, bz είναι οι τρεις παράμετροι του διανύσματος μετάθεσης.  
Οι παράμετροι της εξίσωσης του επιπέδου (σχέση (4.3)) που ορίζεται από 3 σημεία 
(pm, pk, pl) δίνονται από τις ορίζουσες της σχέσης (4.4). 
 

0=+++ DCzByAx  (4.3) 
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Με χρήση της σχέσης (4.4), οι συντεταγμένες qi΄ (xqi΄, yqi΄, zqi΄) της προβολής του 
σημείου qi (xqi, yqi, zqi) στο επίπεδο (pm, pk, pl), δίνονται από την σχέση (4.5) της 
αναλυτικής γεωμετρίας. 
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(4.5) 

 
Υποθέτοντας ότι η θέση της προβολής qi΄(xqi΄, yqi΄, zqi΄) του εκάστοστε σημείου qi  στο 
πλησιέστερο TIN που σχηματίζεται από τα τρία πλησιέστερα σημεία (pm, pk, pl), θα 
πρέπει να είναι ίδια με εκείνη που προκύπτει από το αρχικό σημείο μετά από στροφή, 
και μετάθεση, qi΄΄(xqi΄΄, yqi΄΄, zqi΄΄), τότε μετά από την εισαγωγή της σχέσης (4.5) στη 
σχέση (4.1), προκύπτει η σχέση (4.6). Οι δύο αυτές θέσεις, που θεωρητικά θα έπρεπε 
να ταυτίζονται, χρησιμοποιούνται πλέον ως ομόλογα σημεία για τον προσδιορισμό των 
ζητούμενων παραμέτρων του μετασχηματισμού. Στην σχέση (4.6), οι Τ και L είναι 
πίνακες (σχέση (4.7)) που εξαρτώνται από τις παραμέτρους του επιπέδου της σχέσης 
(4.4). Εξαρτώνται δηλαδή από την μορφή της στοιχειώδους επιφάνειας (TIN) με την 
οποία προσεγγίζεται η επιφάνεια του σημειοσυνόλου P. 
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Όπως αναφέρθηκε ο μετασχηματισμός βασίζεται στην ελαχιστοποίηση της απόστασης 
μεταξύ της προβολής qi΄ στο πλησιέστερο TIN και του σημείου qi΄΄ που προκύπτει από 
το αρχικό σημείο qi μετά από μετάθεση και στροφή, δηλαδή η απόσταση qi΄qi΄΄, η 
οποία θεωρητικά τουλάχιστον θα έπρεπε να είναι μηδέν (εικόνα 4-1). Μετά από την 
αντικατάσταση του αριστερού μέλους της σχέσης (4.6) με την σχέση (4.1), προκύπτει η 
σχέση (4.8).  
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(4.8) 

Η σχέση (4.8) αποτελεί μια εξίσωση συνθήκης, που συνδέει τις 6 παραμέτρους 
μετασχηματισμού (bx, by, bz, bω, bφ, bκ) με τις παρατηρούμενες συντεταγμένες των 
σημείων του συνόλου Q, καθώς και με τις συντεταγμένες των σημείων του συνόλου P 
στην περίπτωση που είναι γνωστή η αβεβαιότητα του συνόλου P. 
Από την εφαρμογή της γενικής μεθόδου συνόρθωσης και μετά από την παραγώγιση 
της σχέσης (4.8), τόσο ως προς τις 6 παραμέτρους του μετασχηματισμού όσο και ως 
προς τις συντεταγμένες των σημείων Q και των σημείων P, προκύπτει η σχέση (4.9): 
 

wvBxA =+δ ˆˆ  (4.9) 
 
Στη σχέση (4.9), ο πίνακας σχεδιασμού Α έχει m=6 στήλες και πλήθος γραμμών n ίσο 
με το τριπλάσιο του αθροίσματος του πλήθους των σημείων του συνόλου Q και P. 
Αντίστοιχα ο πίνακας Β των συντελεστών των μετρημένων στοιχείων έχει διαστάσεις 
nxn, ο πίνακας xδˆ  των διορθώσεων των προσεγγιστικών τιμών των παραμέτρων έχει 
διαστάσεις mx1, ενώ έχουν διαστάσεις nx1 οι πίνακες v̂  των υπολοίπων και w του 
διανύσματος του σφάλματος κλεισίματος. Η λύση του συστήματος (4.9) προκύπτει από 
την εφαρμογή της αρχής των ελαχίστων τετραγώνων και δίνεται από τη σχέση (4.10) 
στην οποία W είναι ο πίνακας βαρών των μετρημένων συντεταγμένων των συνόλων Q 
και P και xδˆ  είναι η βέλτιστη εκτίμηση του διανύσματος των διορθώσεων των 
προσεγγιστικών τιμών xο των αγνώστων παραμέτρων x. 
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( )( ) ( ) wBBWAABBWAxδ 11
111ˆ −−
−−−= TTTT  (4.10) 

 
Η σχέση (4.10) απαιτεί την δημιουργία και την αντιστροφή του τετραγωνικού πίνακα 

( )TBBWM 1−= με διαστάσεις nxn, όσες δηλαδή οι διαθέσιμες συντεταγμένες των 

συνόλων Q (και P), κάτι που αποτελεί σοβαρό πρόβλημα, αφού ο μεγάλος αριθμός των 
παρατηρήσεων οδηγεί στη δημιουργία τεραστίων συστημάτων.  
Για τον παραπάνω λόγο αντί της γενικής μεθόδου συνόρθωσης, χρησιμοποιήθηκε η 
μέθοδος των εξισώσεων παρατήρησης θεωρώντας ως εξίσωση παρατήρησης την σχέση 
(4.8). Στην περίπτωση αυτή η συγκεκριμένη εξίσωση συνδέει μεταξύ τους τις έξι 
παραμέτρους μετασχηματισμού με τις συντεταγμένες των σημείων Q. Ως 
παρατηρήσεις χρησιμοποιoύνται οι θεωρητικά μηδενικές τιμές της απόστασης qi΄qi΄΄ 
των σημείων του Q στα TIN με τον αντίστοιχο πίνακα συμμεταβλητότητας των 
σημείων Q.  
Πρέπει να σημειωθεί ότι με την παραδοχή που έγινε για την χρήση της μεθόδου των 
εξισώσεων παρατήρησης έναντι της γενικής μεθόδου συνόρθωσης, θεωρητικά η 
επίλυση συγκλίνει σε μεγαλύτερο χρόνο και η λύση είναι λιγότερο σταθερή. Όμως 
αναμένεται ότι η παραδοχή αυτή στην πράξη δεν επηρεάζει σημαντικά την λύση του 
προβλήματος. 
Κατόπιν του αναπτύγματος της σχέσης (4.8) ως προς τις m=6 παραμέτρους 
μετασχηματισμού, προκύπτει το γραμμικό σύστημα της σχέσης (4.11). Η λύση του 
συστήματος δίνεται από την σχέση (4.12) με την εφαρμογή της αρχής των ελαχίστων 
τετραγώνων, με χρήση του κλασικού στοχαστικού μοντέλου Gauss-Markov, 
θεωρώντας τις παρατηρήσεις ασυσχέτιστες. Η βέλτιστη εκτίμηση του διανύσματος x̂  
των παραμέτρων δίνεται από την σχέση (4.13). 
 

vδxA ˆˆδ += l  (4.11) 
 

( ) lWδAWAAxδ T1Tˆ −
=  (4.12) 

 
xδxx ˆˆ o +=  (4.13) 

 
Στις παραπάνω σχέσεις, ο πίνακας σχεδιασμού A περιλαμβάνει m=6 στήλες και n 
πλήθος γραμμών ίσο με το τριπλάσιο του αριθμού των σημείων του συνόλου Q, ο 
πίνακας βαρών W είναι διαγώνιος και υπολογίζεται με βάση τις αβεβαιότητες των 
σημείων Q, δl=l-lο είναι το δεύτερο σκέλος της εξίσωσης παρατήρησης στο οποίο l=0 
και τέλος lο είναι το αποτέλεσμα της σχέσης (4.8) όπως προκύπτει με χρήση των xο και 
v̂  το διάνυσμα των υπολοίπων. 
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4.4 Διαδικασία εφαρμογής του αλγορίθμου στις θέσεις αναφοράς 

Στο σημείο αυτό πρέπει να σημειωθεί ότι στις μέρες μας με τις νέες μεθόδους 
συλλογής δεδομένων, όπως για παράδειγμα το LiDAR, υπάρχει η δυνατότητα, σε 
μικρό χρονικό διάστημα, συλλογής μεγάλου πλήθους σημείων. Επίσης στα συστήματα 
αυτά υπάρχει σαφής τάση αύξησης του πλήθους σημείων που συλλέγονται καθώς 
κατασκευάζονται συστήματα με ολοένα καλύτερες δυνατότητες για μεγαλύτερες 
πυκνότητες σάρωσης. Όπως αναφέρθηκε στην παράγραφο 4.2, για την υλοποίηση των 
θέσεων αναφοράς και την εφαρμογή της προτεινόμενης μεθόδου, χρησιμοποιήθηκαν 
στην παρούσα εργασία κτήρια τα οποία εντοπίσθηκαν στην αστική περιοχή των 
διαθέσιμων δεδομένων.  
Στην παράγραφο 5.3, αναφέρεται αναλυτικά ότι ένα κτήριο ανάλογα με το μέγεθός του 
μπορεί να περιλαμβάνει από 500 έως 30000 σημεία LiDAR και περίπου 50 
φωτογραμμετρικά σημεία, τα οποία μπορούν να φτάσουν έως τις 8000 στην περίπτωση 
που γίνει η απαραίτητη πύκνωσή τους κατά μήκος των ακμών του κάθε κτηρίου, 
προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα σχηματισμού ικανοποιητικού αριθμού TIN. Από 
τα παραπάνω προκύπτει ότι ο αριθμός των παρατηρήσεων μπορεί να υπερβεί τις 
100000 με αποτέλεσμα να μην επαρκεί η διαθέσιμη μνήμη των υπαρχόντων 
υπολογιστικών συστημάτων αφενός για την σύνταξη του συστήματος και αφετέρου για 
την αντιστροφή του σχετικού πίνακα της σχέσης (4.10). Τα παραπάνω δεν 
βελτιώνονται ούτε και μετά από μια ενδεχόμενη ομαδοποίηση των παρατηρήσεων με 
σκοπό τη δημιουργία κανονικών συστημάτων διαγώνιας μορφής, αφού η μορφή των 
εξισώσεων δεν οδηγεί σε ιδιαιτέρως αποδοτικά αποτελέσματα λόγω του ότι τα 
παραγόμενα συστήματα εξακολουθούν να χαρακτηρίζονται από απαγορευτικές 
διαστάσεις. 
Σημειώνεται επίσης ότι στις εφαρμογές που θα ακολουθήσουν ως σύνολο Q 
θεωρούνται τα σημεία LiDAR και αντίστοιχα ως σύνολο P οι συντεταγμένες των 
σημείων που περιγράφουν κτήρια τα οποία προέρχονται από φωτογραμμετρική 
απόδοση. 
Η εφαρμογή του αλγορίθμου, που παρουσιάστηκε στην προηγούμενη παράγραφο, σε 
κάθε ένα κτήριο, που έχει αποδοθεί φωτογραμμετρικά, παράγει τη βέλτιστη εκτίμηση 
των έξι παραμέτρων μετάθεσης και στροφής. Σε αυτή τη διαδικασία η 
φωτογραμμετρική απόδοση κάθε κτηρίου (σημεία συνόλου Ρ) και τα διαθέσιμα σημεία 
LiDAR (σύνολο Q) που καλύπτουν κάθε κτήριο, χρησιμοποιούνται για την εφαρμογή 
του αλγορίθμου με κριτήριο επιλογής την εγγύτητα μεταξύ ενός σημείου LiDAR και 
ενός εκάστου TIN του κτηρίου. 
Ο πίνακας συμμεταβλητότητας x̂V̂  των x̂  καθώς και το a posteriori τυπικό σφάλμα της 
μονάδας βάρους 2

oσ̂  υπολογίζονται από τις ακόλουθες σχέσεις: 

 
lδAv −= x̂δˆ  (4.14) 
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mn
ˆˆ

σ̂
T

2
o −
=

vWv  (4.15) 

 
( ) 1T2

ox̂ σ̂ˆ −
= WAAV  (4.16) 

 
Από την εφαρμογή του αλγορίθμου σε κάθε κτήριο που έχει αποδοθεί 
φωτογραμμετρικά, σε συνδυασμό διαδοχικά με κάθε μια από τις διαθέσιμες λωρίδες 
σάρωσης LiDAR, προκύπτει ένα σύνολο ανεξάρτητων εκτιμήσεων των έξι 
παραμέτρων μετασχηματισμού (bx, by, bz, bω, bφ, bκ) για κάθε κτήριο σύμφωνα με το 
λογικό διάγραμμα που φαίνεται στην εικόνα 4-2. 
Η περίσσεια εκτιμήσεων δίνει τη δυνατότητα δημιουργίας μεγάλου αριθμού 
επιλεγμένων συνδυασμών μεταξύ αυτών των εκτιμήσεων i,…, j, από τις οποίες είναι 
δυνατόν να προκύψει μια μοναδική εκτίμηση των έξι παραμέτρων, όπως φαίνεται στο 
λογικό διάγραμμα που εμφανίζεται στην εικόνα 4-3. Αυτό επιτυγχάνεται εάν τα 
σύνολα των επιλεγμένων λύσεων θεωρηθούν ως παρατηρήσεις για τη δημιουργία ενός 
νέου γραμμικού συστήματος εξισώσεων παρατήρησης. 
Στην περίπτωση αυτή ο πίνακας σχεδιασμού Α περιλαμβάνει 6 στήλες και αποτελείται 
από μοναδιαίους πίνακες 6x6 διατεταγμένους κατακόρυφα ενώ ο πίνακας 
παρατηρήσεων l  περιλαμβάνει τις βέλτιστες εκτιμήσεις κάθε επίλυσης i, …, j, η οποία 
έχει επιλεγεί από το σύνολο των επιλύσεων. Ο πίνακας βαρών W προκύπτει από τη 
σχέση 12

oσ
−= lVW , στην οποία ο πίνακας lV  περιλαμβάνει τους a posteriori επιμέρους 

πίνακες συμμεταβλητοτήτων κάθε βέλτιστης εκτίμησης για κάθε επίλυση. 
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι αφενός για λόγους διαχείρισης της υπολογιστικής ισχύος 
και αφετέρου γιατί παρέχει τη δυνατότητα της εύκολης επιλογής επιθυμητών 
συνδυασμών λύσεων επιλέχθηκε η παρούσα αντιμετώπιση. Η παραδοχή που γίνεται 
θεωρήθηκε ικανοποιητική, λόγω του ότι οι επιμέρους λύσεις είναι ασυσχέτιστες και ο 
πίνακας lV  διαγώνιος, αναμένοντας έτσι ελάχιστες διαφορές σε σχέση με την 

αντίστοιχη εκτίμηση που θα υπολογιζόταν από την ταυτόχρονη λύση των κτηρίων και 
των σημείων LiDAR.  
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Εικόνα 4-2. Διαδικασία επίλυσης για κάθε κτήριο 

 
 

Κτήριο i 
Κατασκευή πλέγματος TINs κτηρίου 

από τα σημεία (pk,pl,pm) 

Σύνταξη εξισώσεων παρατήρησης, Πίνακας σχεδιασμού Α 

Μετασχηματισμός 3D μεταξύ σημείων Q (xqi, yqi, zqi) και πλέγματος TINs του κτηρίου 
(σχέσεις επιπέδου, προβολής σημείου, στροφής - πίνακες T, L, R) 

( ) 0LRIT =+
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⎢
⎢
⎢

⎣

⎡
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z
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qi

qi

qi
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Λωρίδα σάρωσης LiDAR j  

Πίνακας βαρών W 

Εφαρμογή της μεθόδου ελαχίστων τετραγώνων 
Προσδιορισμός βέλτιστων εκτιμήσεων των παραμέτρων Boresight misalignment 

(bω, bφ, bκ, bx, by, bz), των a’posteriori στατιστικών μεγεθών, των πινάκων 
συμμεταβλητότητας των παραμέτρων και των υπολοίπων 

Σχέσεις 4.13, 4.15, 4.16 

Στατιστικοί 
έλεγχοι 
QA/QC 

Μη ικανοποίηση 
κριτηρίων 

Iκανοποίηση 
κριτηρίων 

Επόμενη λωρίδα 

Αποθήκευση 

x̂ , x̂V̂  

Επόμενο κτήριο 

Εφαρμογή αλγορίθμου για κάθε θέση αναφοράς ξεχωριστά 

Διαδικασία εύρεσης και ελέγχου εγγύτερου TIN 
για κάθε σημείο qi (εφαρμογή κριτηρίων) 

Αφαίρεση outliers 
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Εικόνα 4-3. Διαδικασία επίλυσης για το σύνολο των κτηρίων 

4.5 Σημειακή προσαρμογή - Collocation 

Με σκοπό τα όσα αναφέρθηκαν στην παράγραφο 4.1 σχετικά με την μελέτη για την 
εκτίμηση της ελάχιστης πυκνότητας των θέσεων αναφοράς κτηρίων, ως μέθοδος 
προσαρμογής χρησιμοποιείται η ελαχιστοτετραγωνική σημειακή προσαρμογή 
(collocation). Για την θεωρία της μεθόδου collocation πληροφορίες αναφέρονται 
αναλυτικά στους Cross, 1990, Mikhail, 1976, και Moritz, 1986. Η μέθοδος collocation 
είναι ένας ιδιαίτερα διαδεδομένος αλγόριθμος που χρησιμοποιείται εδώ και πολλά 
χρόνια στη Φυσική Γεωδαισία για τον προσδιορισμό του γήινου βαρυτικού πεδίου 
αλλά πρόσφατα και σε άλλους επιστημονικούς τομείς με αντικείμενο τη μελέτη πεδίων 
(διάδοση θερμότητας, μηχανική των ρευστών κ.ά.). Η μέθοδος παρέχει τη δυνατότητα 
του προσδιορισμού των τιμών φυσικών μεγεθών σε συγκεκριμένα σημεία, όπως για 
παράδειγμα τις τιμές της βαρύτητας, χρησιμοποιώντας ένα σύνολο γνωστών τιμών των 
μεγεθών αυτών σε γειτονικά σημεία που έχουν προκύψει μετά από κατάλληλες 
μετρήσεις. 
Η μέθοδος collocation αποτελεί μια τροποποίηση της κλασικής ελαχιστοτετραγωνικής 
προσαρμογής συναρτήσεων σε ένα σύνολο γνωστών τιμών, ως προς το ότι λαμβάνει 

Επιλογή επιθυμητού αριθμού και συνδυασμού 
λύσεων 

x̂ , x̂V̂  

Πίνακας σχεδιασμού Α και πίνακας βαρών W, θεωρώντας τις 
παραμέτρους Boresight misalignment ως παρατηρήσεις, με 

αντίστοιχο πίνακα συμμεταβλητότητας 
Σχέσεις 4.20, 4.18 

Προσδιορισμός της επίλυσης 

x̂ , x̂V̂  

Επανάληψη της διαδικασίας 
για επόμενο συνδυασμό  

x̂ , x̂V̂  
 

Προσδιορισμός Συνολικής Επίλυσης 
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υπόψη και το ενδεχόμενο της ύπαρξης ενός πεδίου που θεωρείται ότι επιδρά στις 
παραπάνω ποσότητες μέσω ενός σήματος s(x,y). Το σήμα αυτό επηρεάζει τόσο τη 
προσαρμογή της συνάρτησης στο σύνολο των γνωστών ή μετρημένων τιμών όσο και 
την πρόβλεψη ή την παρεμβολή που θα μπορούσε να επιτευχθεί σε θέσεις εκτός του 
συνόλου των γνωστών τιμών.  
Το συγκεκριμένο σήμα s στις περισσότερες περιπτώσεις είναι άγνωστο. Θεωρείται 
όμως ότι έχει γνωστή διακύμανση, της οποίας μια αρχική εκτίμηση μπορεί να 
προκύψει από την υπολογιζόμενη συμμεταβλητότητα του συνόλου των γνωστών 
τιμών. Η φιλοσοφία της μεθόδου βασίζεται στον προσδιορισμό του πίνακα 
συμμεταβλητότητας Vs του σήματος s, τόσο για τις θέσεις με γνωστές τιμές όσο και για 
εκείνες στις οποίες είναι επιθυμητό να γίνει πρόβλεψη ή παρεμβολή. Ο πίνακας αυτός 
λαμβάνεται υπόψη στην όλη διαδικασία της συνόρθωσης, ως μια προσθήκη στον 
κλασικό πίνακα συμμεταβλητότητας των παρατηρήσεων Vl και γι’ αυτό το λόγο θα 
πρέπει να είναι γνωστός ή γενικά να μπορεί να εκτιμηθεί.  
Η εκτίμηση του Vs βασίζεται σε συναρτήσεις συμμεταβλητότητας που προκύπτουν 
μετά από προσαρμογή σε συμμεταβλητότητες οι οποίες υπολογίζονται από τις 
μετρημένες τιμές των διαθέσιμων δεδομένων. Η συνηθέστερη διαδικασία που 
ακολουθείται για τον υπολογισμό της συμμεταβλητότητας, είναι η “κατά βήματα 
αυξανόμενη”. Σύμφωνα με αυτήν, η συμμεταβλητότητα προκύπτει ως ο μέσος όρος 
του αθροίσματος των γινομένων των ζευγών (i, j) των γνωστών-μετρημένων τιμών li, 
lj, που αντιστοιχούν σε γνωστές θέσεις xi, yi και xj, yj. Οι αποστάσεις rij μεταξύ αυτών 
των γνωστών θέσεων βρίσκονται εντός του διαστήματος του επιλεγμένου βήματος d. 
Στη σχέση (4.17), Nk είναι το πλήθος των τιμών l εντός της απόστασης rij, nk είναι το 
πλήθος των ζευγών (li, lj) εντός της απόστασης rij και k είναι ένας μετρητής των 
υπολογιζόμενων τιμών μεταβλητότητας. 

 

∑=
kn

1
ji

k
k n

1C ll        kNj,i1 ≤≤  (4.17) 

 
Με βάση τις τιμές Ck που υπολογίζονται από τη σχέση (4.17) και τα αντίστοιχα 
διαστήματα, μετά από προσαρμογή προκύπτει η συνάρτηση συμμεταβλητότητας από 
την οποία μπορεί να εκτιμηθεί η τιμή της συμμεταβλητότητας για οποιαδήποτε 
απόσταση rij και κατ' επέκταση ο πίνακας Vs. 
Στην περίπτωση της μεθόδου collocation, το κλασικό γραμμικοποιημένο σύστημα των 
ελαχίστων τετραγώνων, δίνεται από τη σχέση (4.18), στην οποία ο πίνακας σχεδιασμού 
Α εξαρτάται από το μοντέλο που έχει επιλεγεί για τη περιγραφή της διασύνδεσης των 
φυσικών ποσοτήτων. Το σύστημα αυτό επιλύεται σύμφωνα με τη σχέση (4.19) και οι 
βέλτιστες τιμές των παραμέτρων δίνονται από τη σχέση (4.20). 
 

vsδδxδA ˆˆˆ ++= l  (4.18) 
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( )( ) ( ) lll δVVAAVVAxδ ss

1T11Tˆ −−− ++=  (4.19) 
 

xδxx ˆˆ o +=  (4.20) 
 
Στο μοντέλο της σχέσης (4.18), θεωρείται ότι εκτός από το κλασικό στοχαστικό 
μοντέλο Gauss-Markov σχετικά με τις ιδιότητες των μετρήσεων και των υπολοίπων, 
επιπλέον ισχύει για το σήμα s ότι η αναμενόμενη τιμή του είναι μηδενική, δεν υπάρχει 
συσχέτιση με τις μετρήσεις l και η προσεγγιστική τιμή του λαμβάνεται ως μηδενική 
so=0 (σχέση (4.21)). 

 
Ε{v} = 0        Ε{s} = 0     Vsl = 0     so = 0 (4.21) 

 
Στις σχέσεις (4.18) και (4.19), ως παρατηρήσεις l του μαθηματικού μοντέλου της 
μεθόδου collocation, χρησιμοποιούνται οι αντίστοιχες παράμετροι x̂  της σχέσης (4.13) 
και στον πίνακα Vl οι αντίστοιχες επιλύσεις x̂V̂  για κάθε κτήριο. 

 
Η a posteriori μεταβλητότητα της μονάδας βάρους 2

oσ̂  και ο a posteriori πίνακας 

συμμεταβλητότητας των x̂  υπολογίζονται από τις σχέσεις (4.24) και (4.25), με βάση τα 
v̂  και sδˆ  (υπόλοιπα σήματος) που υπολογίζονται από τις σχέσεις (4.22) και (4.23). 
 

( ) ( )lll δδAVVVv s −+= −− x̂ˆ 11  (4.22) 
 

( ) ( )ll δδAVVVsδ ss −+= −− x̂ˆ 11  (4.23) 
 

mn
ˆˆˆˆ

σ̂
1T1T

2
o −

+
=

−− vVvsδVsδ s l  (4.24) 

 
( )( ) 11T2

ox̂ σ̂ˆ −−+= AVVAV sl  (4.25) 
Η εκτίμηση των τιμών του σήματος σε διαφορετικές θέσεις από εκείνες όπου υπάρχουν 
μετρήσεις βασίζεται στη σχέση (4.26), με a posteriori πίνακα συμμεταβλητότητας που 
δίνεται από τη σχέση (4.27). Στις σχέσεις αυτές, ο 

1,ssV  είναι ο πίνακας 

συμμεταβλητότητας μεταξύ των θέσεων όπου υπάρχουν μετρήσεις και των θέσεων 
όπου γίνεται η εκτίμηση, ενώ ο 

11 ,ssV είναι ο αντίστοιχος πίνακας μόνο για τις νέες 

θέσεις. Οι πίνακες αυτοί υπολογίζονται μέσω της συνάρτησης συμμεταβλητότητας με 
χρήση των αντίστοιχων αποστάσεων των θέσεων. 
 

( ) ( )ll δδAVVVsδ sss −+= −− x̂ˆ 11
,1 1

 (4.26) 
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4.5.1 Βήματα εφαρμογής της μεθόδου Collocation 

Τα γενικά βήματα που ακολουθούνται στην μέθοδο collocation αναλύονται ακολούθως 
ενώ στην παράγραφο 5.4.1 περιγράφονται τα συγκεκριμένα βήματα της εφαρμογής: 
• Με βάση τη σχέση (4.17), υπολογίζεται η συμμεταβλητότητα Ck για κάθε 

παράμετρο του boresight misalignment. Επιλέγεται το κατάλληλο βήμα d και 
υπολογίζονται οι αποστάσεις rij ως προς τα κέντρα βάρους των κτηρίων.  

• Οι υπολογισμένες συμμεταβλητότητες Ck χρησιμοποιούνται σε δοκιμές 
προσαρμογής συναρτήσεων συμμεταβλητότητας διαφόρων μορφών και 
επιλέγεται η καταλληλότερη συνάρτηση συμμεταβλητότητας. Η επιλογή αυτή 
βασίζεται αφενός στην επιτυχία της προσαρμογής και αφετέρου στο ότι ο 
παραγόμενος πίνακας συμμεταβλητότητας πρέπει να ικανοποιεί τις σχετικές 
ιδιότητες ενός τέτοιου πίνακα.  

• Επιλέγεται μια επιφάνεια για τη περιγραφή της διασύνδεσης των συνιστωσών του 
boresight misalignment και των θέσεων των κτηρίων. Η επιλογή αυτή αφορά σε 
μια επιφάνεια θέτοντας κριτήρια συνολικής επιτυχίας της προσαρμογής της και 
κριτήριο σημαντικότητας των συντελεστών της.  

• Επιλέγεται και προσαρμόζεται η καμπύλη συμμεταβλητοτήτων C(r). 
• Προσαρμόζεται η επιφάνεια η οποία καθορίζει τα στοιχεία του πίνακα 

σχεδιασμού A της σχέσης (4.18) και εκφράζει το μαθηματικό μοντέλο σύνδεσης 
των συνιστωσών του boresight misalignment και των θέσεων των κτηρίων.   

• Με βάση την επιφάνεια που προσαρμόζεται και βάσει του πίνακα σχεδιασμού και 
των σχέσεων (4.17), (4.18) και (4.19), προσδιορίζονται οι βέλτιστες τιμές x̂  των 
παραμέτρων. Από τις σχέσεις (4.24) και (4.25) προκύπτουν η a posteriori 
μεταβλητότητα της μονάδας βάρους 2

oσ̂  και ο a posteriori πίνακας 

συμμεταβλητότητας x̂V̂  των x̂ . 

Στη συνέχεια και προκειμένου να επιτευχθεί το ζητούμενο, που είναι η εύρεση της 
ελάχιστης πυκνότητας των γνωστών κτηρίων, εφαρμόζεται η διαδικασία της 
προσομοίωσης.  
• Πολλαπλασιάζονται οι θέσεις των γνωστών σημείων με συντελεστές κλίμακας 

και επαναλαμβάνεται η διαδικασία προσαρμογής. Μέσω των σχέσεων (4.17), 
(4.18) και (4.19), υπολογίζονται οι τιμές των παραμέτρων της επιφάνειας 
προσαρμογής, ενώ από τις σχέσεις (4.24) και (4.25) υπολογίζονται τα αντίστοιχα 
κριτήρια ακριβείας.  

• Η προηγούμενη διαδικασία επαναλαμβάνεται, καθώς η οριζοντιογραφική 
απόσταση αυξάνεται συνεχώς, σύμφωνα με ένα αυξανόμενο συντελεστή 
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κλίμακας, έως ότου να σταθεροποιηθεί η συχνότητα εμφάνισης νέων τιμών Ck, 

δηλαδή έως ότου σταματάει η αύξηση των τιμών Ck. 
• Για λόγους αξιολόγησης της ικανότητας της προσαρμοσμένης επιφάνειας στην 

εκτίμηση των τιμών των γωνιών, υπολογίζονται οι τιμές της κάθε γωνίας σε 
διάφορα σημεία του πεδίου.  

• Υπολογίζονται οι πίνακες 
1,ssV  και 

11 ,ssV  μέσω της C(r), με r την απόσταση 

μεταξύ των εκάστοτε θέσεων των γνωστών ή προς εκτίμηση σημείων. 
Στο 5ο κεφάλαιο αναφέρονται αναλυτικά οι εφαρμογές του αλγορίθμου σε 
προσομοιωμένα και πραγματικά δεδομένα, καθώς και η αξιολόγηση των 
αποτελεσμάτων τους για την εκτίμηση των παραμέτρων boresight misalignment. 
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5 Εφαρμογές  

5.1 Εισαγωγή 

Στην εισαγωγή αναφέρθηκαν τα κίνητρα που οδήγησαν την παρούσα διατριβή να 
εστιαστεί στο ζήτημα της βελτίωσης της ακρίβειας του εντοπισμού θέσης που 
παρέχεται από τα συστήματα LiDAR η οποία μπορεί να προέλθει από την καλύτερη 
αντιμετώπιση του ζητήματος της βαθμονόμησης του συστήματος LiDAR/INS μέσω 
της ανάπτυξης ενός κατάλληλου μαθηματικού εργαλείου που θα επιτρέπει τον γρήγορο 
και επιτυχή εντοπισμό του boresight misalignment LiDAR/INS. Το όλο θέμα 
αντιμετωπίζεται μέσω της αξιοποίησης των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από τον 
μετασχηματισμό, σε ένα ενιαίο πλαίσιο αναφοράς, δεδομένων που προέρχονται από 
αεροφωτογραφίες και σύστημα LiDAR. Στο κεφάλαιο αυτό εφαρμόζεται και 
αξιολογείται ο προτεινόμενος αλγόριθμος, που παρουσιάσθηκε στο 4o κεφάλαιο, σε 
πραγματικά και προσομοιωμένα δεδομένα. Το κεφάλαιο ολοκληρώνεται με την 
εισαγωγή, παρουσίαση και αξιολόγηση μεθοδολογίας προσδιορισμού των παραμέτρων 
boresight misalignment LiDAR/INS με χρήση θέσεων αναφοράς. 
Διαδοχικά ολοκληρώθηκε η μέθοδος που ακολουθείται ως προς την αξιοπιστία και την 
ακρίβεια των αποτελεσμάτων του μέσω στατιστικών ελέγχων (QA/QC), καθώς και τον 
εντοπισμό χονδροειδών σφαλμάτων στα δεδομένα μέσω data snooping. Για την 
εφαρμογή της μεθόδου και την εκτίμηση των παραμέτρων boresight misalignment 
LiDAR/INS αναπτύχθηκαν κατάλληλα κριτήρια επιλογής θέσεων ή περιοχών 
αναφοράς και αποτιμήθηκε μέσω στατιστικών ελέγχων η χωρική κατανομή, το 
βέλτιστο πλήθος, το μέγεθος και η πυκνότητά τους. Με την μέθοδο collocation, 
εκτιμήθηκε η ελάχιστη πυκνότητα που θα μπορούσαν να έχουν οι θέσεις αναφοράς. 
Αρχικά χρησιμοποιήθηκαν προσομοιωμένα δεδομένα για την αξιολόγηση του 
προτεινόμενου μετασχηματισμού δεδομένων που προέρχονται από διαφορετικές πηγές 
σε ένα ενιαίο πλαίσιο αναφοράς και της μεθοδολογίας εκτίμησης των παραμέτρων του 
boresight misalignment LiDAR/INS (Pothou et.al., 2007), με επιπλέον χρήση 
στατιστικών ελέγχων, τα οποία οδήγησαν στα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα 
που αναφέρονται στην παράγραφο 5.2. 
Κατόπιν εντοπίσθηκαν διαθέσιμα κατάλληλα πραγματικά δεδομένα που ήταν 
απαραίτητα για την ολοκλήρωση και την πληρότητα των ελέγχων που απαιτούνται για 
το εξειδικευμένο αντικείμενο του boresight misalignment LiDAR/INS. Ο εντοπισμός 
κατάλληλων δεδομένων ήταν ιδιαίτερα δύσκολος λόγω του ότι έπρεπε (1) να έχουν 
συλλεχθεί από σύστημα LiDAR και φωτομηχανή ταυτόχρονα, (2) να υπάρχουν σε 
αυτά χαρακτηριστικά εδάφους που να μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως κοινοί στόχοι 
στις δύο ομάδες δεδομένων και (3) οι πτήσεις πάνω από την αποτυπούμενη περιοχή να 
έχουν την βέλτιστη διάταξη προσανατολισμών δηλαδή αντιπαράλληλες και κάθετες 
λωρίδες σάρωσεις και τις απαραίτητες επικαλύψεις μεταξύ τους, με στόχο τον 
εντοπισμό των παραμέτρων βαθμονόμησης αλλά και την αποφυγή συσχέτισης μεταξύ 
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τους. Τα πραγματικά δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν παραχωρήθηκαν από το Center 
for Mapping, Ohio State University (CFM, OSU) και το Ohio Department of Transpor-
tation (ODOT). Στην παράγραφο 5.3, ακολουθεί η παρουσίαση και αξιολόγηση 
μεθοδολογίας προσδιορισμού των παραμέτρων του boresight misalignment 
LiDAR/INS με χρήση θέσεων αναφοράς σε αστικό περιβάλλον και σε πραγματικές 
συνθήκες (Pothou et.al., 2008). Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται 
φωτογραμμετρικά αποδιδόμενα κτήρια ως θέσεις αναφοράς. Στην παράγραφο 5.4, 
γίνεται μια προσπάθεια εκτίμησης της ελάχιστης πυκνότητας που απαιτείται να έχουν 
τα κτήρια που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ως θέσεις αναφοράς μεταξύ σημείων 
LiDAR και φωτογραμμετρικών δεδομένων (Pothou et al., 2009). Το συγκεκριμένο 
θέμα είναι καθοριστικής σημασίας αφού η γνώση της χωρικής κατανομής που θα 
μπορούσαν να έχουν τα κτήρια μεταξύ τους επηρεάζει άμεσα τον προγραμματισμό 
πτήσης και κατά συνέπεια το κόστος του συνολικού έργου. Ως μέθοδος προσαρμογής 
χρησιμοποιήθηκε η ελαχιστοτετραγωνική σημειακή προσαρμογή, γνωστότερη ως 
collocation. Επιπλέον στην παράγραφο 5.4.2 εκτιμάται η ακρίβεια η οποία 
επιτυγχάνεται στις τελικές θέσεις των σημείων LiDAR μετά την βαθμονόμηση του 
συστήματος LiDAR με την εφαρμογή του νόμου μετάδοσης σφάλματος. 

5.2 Εφαρμογή με χρήση προσομοιωμένων δεδομένων 

Προκειμένου να αξιολογηθεί ο προτεινόμενος αλγόριθμος, δημιουργήθηκαν 
προσομοιωμένα δεδομένα που αντιστοιχούν στα σημεία LiDAR. Στα σημεία αυτά 
εφαρμόσθηκε στροφή και μετάθεση με γνωστές τιμές που θεωρούνται ως οι 
πραγματικές τιμές του boresight misalignment οι οποίες πρέπει να εντοπισθούν από τον 
προτεινόμενο αλγόριθμο. Κατόπιν, στα δεδομένα αυτά προστέθηκε θόρυβος καθώς και 
χονδροειδή σφάλματα κατανεμημένα σε όλο το εύρος του πεδίου. Με την διαδικασία 
των στατιστικών ελέγχων, ελέγχθηκε η εσωτερική αξιοπιστία του μοντέλου και 
εξετάσθηκε η ικανότητα του αλγορίθμου στον εντοπισμό και την εξάλειψη των 
χονδροειδών σφαλμάτων ενώ επιπλέον αξιολογήθηκε και η εξωτερική αξιοπιστία που 
αφορά στην επίδραση των μη ανακαλυφθέντων χονδροειδών σφαλμάτων στο τελικό 
αποτέλεσμα μέσω της αξιοποίησης των γνωστών αρχικών παραδοχών της 
προσομοίωσης. 

5.2.1 Περιγραφή προσομοιωμένων δεδομένων  

Για τις ανάγκες της προσομοίωσης χρησιμοποιήθηκε ένα ιδεατό συμμετρικό 
αντικείμενο παρόμοιο με ένα κτήριο. Πρόκειται για ένα πρίσμα με μορφή “κόλουρης” 
πυραμίδας τοποθετημένης σε μια βάση, η οποία περιλαμβάνει 4 κάθετες όψεις. Η 
πυραμίδα έχει ύψος 5m και μικρή βάση 5m x  5m, ενώ η βάση επάνω στην οποία 
βρίσκεται είναι ένα παραλληλόγραμμο διαστάσεων 10m x 10m x 5m (εικόνα 5-1). Με 
γραμμική παρεμβολή στο περίγραμμα αυτού του αντικειμένου και με απόσταση 20cm 
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μεταξύ των σημείων δημιουργήθηκε δίκτυο TIN, το οποίο θεωρείται ως η επιφάνεια 
αναφοράς P. Δημιουργήθηκε επίσης προσομοιωμένο σημειοσύνολο LiDAR με 
πυκνότητα 5-10σημεία/m2, το οποίο αποτελεί το σύνολο Q. Οι τιμές του boresight 
misalignment θεωρούνται συγκρίσιμης αβεβαιότητας με αυτή του δέκτη LiDAR και 
της διάταξης INS, βάσει της εργασίας Baltsavias, 1999a. Για την προσομοίωση των 
σημείων LiDAR, στα σημεία του κτηρίου, εφαρμόζεται μετάθεση και στροφή 
διαφόρων τιμών.  
Με σκοπό να ελεγχθεί η αποτελεσματικότητα του αλγορίθμου σε συνθήκες θορύβου, 
προστέθηκε στις συντεταγμένες των σημείων LiDAR θόρυβος διαφόρων επιπέδων. 
Κατόπιν προστέθηκαν χονδροειδή σφάλματα διαφόρων τιμών αβεβαιότητας, με σκοπό 
τον έλεγχο της ικανότητας του αλγορίθμου για τον ακριβή εντοπισμό και την εξάλειψή 
τους. Ο πίνακας 5-1 αναφέρει τα επίπεδα τιμών των παραμέτρων, θορύβου και 
χονδροειδών σφαλμάτων που ελέγχθηκαν καθώς και τα αποτελέσματά τους.  

 
Εικόνα 5-1. Προσομοιωμένα δεδομένα (άνευ προσθήκης 

θορύβου και χονδροειδών σφαλμάτων) 

5.2.2 Χρήση στατιστικών ελέγχων QA/QC  

Για τον έλεγχο της αξιοπιστίας του μοντέλου ακολουθείται η διαδικασία των 
στατιστικών ελέγχων όπως αναφέρονται στις παραγράφους 7.1.3 - 7.1.5. Αν και η 
μέθοδος Baarda προσφέρει την δυνατότητα της συνολικής αντιμετώπισης του 
μοντέλου, τόσο ως προς τον συνολικό έλεγχο όσο και ως προς τις επιμέρους λύσεις, εν 
τούτοις στην παρούσα εργασία εφαρμόσθηκε η κοινή διαδικασία του ολικού ελέγχου 
και του data snooping. Ο βασικότερος λόγος αυτής της επιλογής, προέρχεται από το 
γεγονός ότι το επίπεδο σημαντικότητας του ολικού ελέγχου στη μέθοδο Baarda 
αυξάνει όσο μεγαλώνει ο βαθμός ελευθερίας, με αποτέλεσμα σε προβλήματα με 
μεγάλο βαθμό ελευθερίας να υπάρχει ο κίνδυνος ο έλεγχος να οδηγηθεί σε λάθος τύπου 
Ι (Αγατζά-Μπαλοδήμου, 2001). 
Ένα από τα προβλήματα που εμφανίζεται στην επαναληπτική διαδικασία της σάρωσης 
δεδομένων είναι η ανάγκη της συνολικής επανασυνόρθωσης όλων των παρατηρήσεων 
κάθε φορά που αφαιρείται μια ύποπτη παρατήρηση. Η απαίτηση αυτή αυξάνει 
δραματικά τον απαιτούμενο χρόνο επεξεργασίας, ειδικά στην περίπτωση που ο αριθμός 
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των παρατηρήσεων είναι πολύ μεγάλος, όπως στην παρούσα εργασία όπου, όπως 
αναφέρθηκε, μπορεί και να ξεπερνάει τις 100000. Το πρόβλημα αυτό θα μπορούσε να 
αντιμετωπισθεί με χρήση μεθόδων διαδοχικών συνορθώσεων, όπως το φίλτρο Kalman, 
μετά από την αφαίρεση κάθε ύποπτης παρατήρησης. Για το συγκεκριμένο τρόπο 
αντιμετώπισης, έχουν διατυπωθεί κάποιες επιφυλάξεις σχετικά με την ακρίβεια στην 
ταύτιση των αποτελεσμάτων που μπορεί να επιτευχθεί, στην περίπτωση των μη 
γραμμικών σχέσεων, λόγω της διαδοχικής μεταβολής του διανύσματος των 
προσεγγιστικών τιμών των παραμέτρων xo που συμβαίνει μεταξύ των διαδοχικών 
λύσεων. Γίνεται αναφορά από τους Αγατζά-Μπαλοδήμου, 2001, Καραμήτσος, 1994 
και Καραμήτσος, 2004 για τις περιπτώσεις των γεωδαιτικών δικτύων και της 
ναυσιπλοΐας όπου αναφέρεται ότι μπορούν να επιτευχθούν αρκετά καλά επίπεδα 
ταύτισης αποτελεσμάτων μεταξύ της λύσης που θα προέκυπτε από τη διαδοχική 
συνόρθωση και εκείνης της συνολικής συνόρθωσης. Προτείνεται για μελλοντική 
εργασία η διερεύνηση του φίλτρου Kalman, για τα μοντέλα ταύτισης που 
περιγράφονται στην παρούσα εργασία. Συγκεκριμένα προκειμένου να μειωθεί ο 
απαιτούμενος χρόνος επεξεργασίας κατά τη διάρκεια του ελέγχου των δεδομένων και 
λόγω του πολύ μεγάλου διαθέσιμου αριθμού παρατηρήσεων, δεν επαναλαμβάνεται η 
συνόρθωση εξ ολοκλήρου κάθε φορά όταν εντοπίζεται η πρώτη ύποπτη παρατήρηση, 
αλλά μόνο όταν έχει ήδη ολοκληρωθεί η σάρωση όλων των παρατηρήσεων, οπότε έχει 
δημιουργηθεί ένα σύνολο υπόπτων παρατηρήσεων που αφαιρείται πριν την 
επανασυνόρθωση. 
Ως επίπεδο σημαντικότητας του ολικού ελέγχου επιλέγεται α=0.01, ενώ για τη σάρωση 
των δεδομένων αο=0.001. Θα πρέπει να σημειωθεί εντούτοις ότι και στους δύο 
ελέγχους τελικά χρησιμοποιήθηκε η κανονική κατανομή αφού οι πολύ μεγάλοι βαθμοί 
ελευθερίας που εμφανίζονται μετατρέπουν τόσο την χ2 όσο και την t σε κανονικές 
κατανομές. 
Μέσω ενός επαναληπτικού αλγορίθμου συνόρθωσης, έλεγχοι QA/QC εφαρμόζονται 
ταυτόχρονα για να ελέγξουν την εσωτερική αξιοπιστία του μοντέλου. Καταρχάς 
εφαρμόζεται έλεγχος χ2 (test χ2) στο συνολικό μοντέλο, ελέγχοντας την αναλογία 

2
0

2
0 /ˆ σσ  με επίπεδο εμπιστοσύνης 99%. Εάν τα αποτελέσματα είναι αποδεκτά, 

λαμβάνει χώρα διαδικασία data snooping. Κάθε παρατήρηση ελέγχεται ξεχωριστά, με 
χρήση του λόγου vv σ/ , μέσω της κανονικής κατανομής και με επίπεδο εμπιστοσύνης 

99%. Διαδοχικά, κάποιες παρατηρήσεις εξαλείφονται και η συνόρθωση 
επαναλαμβάνεται.  

5.2.3 Έλεγχοι και αποτελέσματα 

Συνοπτικά λοιπόν τα βήματα της διαδικασίας ελέγχου του αλγορίθμου που 
εφαρμόσθηκε είναι η ακόλουθη: 
• Στα προσομοιωμένα σημεία LiDAR του αντικειμένου εφαρμόσθηκαν διάφορα 

επίπεδα μετάθεσης και στροφής, ως τιμές των παραμέτρων boresight misalign-
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ment, οι οποίες στη συνέχεια ελέγχθηκαν αν εντοπίζονται ικανοποιητικά με την 
εφαρμογή του αλγορίθμου. Οι τιμές που ελέγχθηκαν ήταν αρκετά μεγαλύτερες 
από τις αναμενόμενες πραγματικές και αυτό έγινε για λόγους ελέγχου του εύρους 
τιμών που ο αλγόριθμος εντοπίζει με ακρίβεια.  

• Ακολούθως και με σκοπό να ελεγχθεί η αποτελεσματικότητα του μοντέλου σε 
περιβάλλον θορύβου, προστέθηκε θόρυβος στα σημεία LiDAR ο οποίος 
διαφοροποιείτο τόσο ως προς το επίπεδό του όσο και ως προς την ομοιόμορφη ή 
μη επίδρασή του ανά συνιστώσα των σημείων. Ο θόρυβος που προστέθηκε έγινε 
μέσω προσθήκης ψευδοτυχαίων αριθμών που ακολουθούν κανονική κατανομή με 
καθοριζόμενη μέση τιμή και τυπική απόκλιση. 

• Στη συνέχεια προστέθηκαν χονδροειδή σφάλματα διαφορετικού επιπέδου 
αβεβαιότητας για να ελεγχθεί το επίπεδο ακριβείας με το οποίο η προτεινόμενη 
μέθοδος θα μπορούσε να εντοπίσει τις παραμέτρους boresight misalignment 
LiDAR/INS εξαλείφοντας την επίδραση των χονδροειδών σφαλμάτων.  

Ο πίνακας 5-1 περιλαμβάνει τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τους παραπάνω 
ελέγχους. Η εικόνα 5-2 απεικονίζει το διάγραμμα των παραμέτρων boresight 
misalignment για την περίπτωση εφαρμογής διαφόρων επιπεδών μετάθεσης και 
στροφής, για προσθήκη θορύβου και για προσθήκη outliers. Αντίστοιχα η εικόνα 5-3 
απεικονίζει το διάγραμμα των αποτελεσμάτων των τυπικών σφαλμάτων τους. 
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Πίνακας 5-1. Αποτελέσματα παραμέτρων και τυπικών σφαλμάτων boresight misalignment μέσω 

προσομοίωσης 
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Εικόνα 5-2. Διαγράμματα παραμέτρων boresight misalignment μέσω προσομοίωσης 
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Εικόνα 5-3. Διαγράμματα τυπικών αποκλίσεων boresight misalignment μέσω προσομοίωσης 
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• Αρχικά δεν προστέθηκε θόρυβος ή χονδροειδή σφάλματα (εικόνα 5-1) και τα 
αποτελέσματα για την μετάθεση και την στροφή ήταν ικανοποιητικά. Η μετάθεση 
και η στροφή προσδιορίζονται σχεδόν ολοκληρωτικά σε τρεις επαναλήψεις. Από 
τον έλεγχο τιμών [0-10]o στροφής και [0-20]cm μετάθεσης προέκυψε ότι το εύρος 
τιμών των παραμέτρων στροφής boresight misalignment που ο αλγόριθμος 
εντοπίζει  με ακρίβεια είναι [0-0.5]o. 

• Σταθεροποιώντας διαδοχικά τις τιμές της κάθε γωνίας bω, bφ, bκ και με 
πειραματισμό στις υπόλοιπες γωνίες ελέγχθηκαν οι μεταβολές των γωνιών και 
των τυπικών αποκλίσεών τους καταλήγοντας ότι μπορούν να εντοπισθούν 
ικανοποιητικά και οι τρεις. Eντούτοις η τυπική απόκλιση

k
b ˆ

σ̂ λαμβάνει 

μεγαλύτερες τιμές από τις άλλες δύο. 
• Μετά την προσθήκη θορύβου προκύπτει ότι για μέσο επίπεδο θορύβου 

( noiseXσ = noiseYσ =20cm και noiseZσ =10cm) ο αλγόριθμος επιδεικνύει ικανοποιητική 

συμπεριφορά, στο εύρος τιμών γωνιών που προαναφέρθηκε [0-0.5]o, ενώ για 
χαμηλότερο επίπεδο θορύβου εντοπίζονται πλήρως οι προσομοιωμένες τιμές των 
παραμέτρων boresight misalignment LiDAR/INS. Η μετάθεση και η στροφή 
εντοπίζονται με τυπική απόκλιση που κυμαίνεται (

X̂bσ̂ , 
Yb ˆ

σ̂ , 
Zb ˆ

σ̂ )=[0.0008-
0.008]m και ( ωσ ˆˆb , 

ϕ
σ

ˆ
ˆb , 

k
b ˆ

σ̂ ) =[0.00025-0.04]ο αντίστοιχα.  

• Προστέθηκαν 100 χονδροειδή σφάλματα που αντιστοιχούν στο 2% του συνολικού 
αριθμού των σημείων LiDAR. Αρχικά στα δεδομένα προστέθηκαν χονδροειδή 
σφάλματα με σoutlierΧ,σoutlierΥ,σoutlierΖ=2m και σε μια δεύτερη προσπάθεια 
χονδροειδή σφάλματα με σoutlierΧ,σoutlierΥ,σoutlierΖ=5m. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι 
σoutlierΧ,σoutlierΥ,σoutlierΖ=5m σημαίνει ότι ένα μικρό ποσοστό σημείων αντιστοιχεί σε 
απόκλιση της τάξεως των 10-15m (2σ-3σ), η οποία είναι αρκετά μεγάλη. 
Αντίστοιχα χονδροειδή σφάλματα με σoutlierΧ,σoutlierΥ,σoutlierΖ=2m σημαίνει ότι ένα 
μικρό ποσοστό σημείων αντιστοιχεί σε απόκλιση της τάξης των 4-6m (2σ-3σ).  

Ο πίνακας βαρών των παρατηρήσεων προέκυψε με a priori σ0=1 και 
LXσ , YLσ , LZσ =20cm.  

Eίναι αναμενόμενο ότι τα αποτελέσματα βελτιώνονται όσο περισσότερα χονδροειδή 
σφάλματα εξαλείφονται. Συγκεκριμένα, για τους ελέγχους με 
σoutlierΧ,σoutlierΥ,σoutlierΖ=2m, μετά την αφαίρεση 50-60% χονδροειδών σφαλμάτων, η 
τυπική απόκλιση της μετάθεσης και της στροφής κυμαίνεται (

X̂bσ̂ , 
Yb ˆ

σ̂ , 
Zb ˆ

σ̂ )=[0.003-
0.01]m και ( ωσ ˆˆb , 

ϕ
σ

ˆ
ˆb , 

k
b ˆ

σ̂ )=[0.0001-0.1]o, αντίστοιχα. Στην περίπτωση της 

προσθήκης χονδροειδών σφαλμάτων σoutlierΧ,σoutlierΥ,σoutlierΖ=5m, οι εκτιμούμενες τιμές 
των παραμέτρων στροφής boresight misalignment δεν είναι αποδεκτές αφού η ύπαρξη 
ακόμα και μικρού πλήθους χονδροειδών σφαλμάτων προκαλεί προβλήματα καθώς η 
αβεβαιότητά τους είναι υψηλή. Όσον αφορά στο διάνυσμα boresight misalignment, οι 
τιμές των παραμέτρων μπορούν να εντοπισθούν 100%.  
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Συμπεραίνεται ότι καθώς τα μεγαλύτερα χονδροειδή σφάλματα (2σ-3σ) εξαλείφονται 
από τα δεδομένα, τα αποτελέσματα των τελικών παραμέτρων πολύ σύντομα 
βελτιώνονται και εξομαλύνονται σταδιακά. Με την αφαίρεση 50-60% των 
χονδροειδών σφαλμάτων, η σύγκλιση μπορεί να επιτευχθεί σύντομα με αποδεκτά 
αποτελέσματα υποδεικνύοντας ότι η μέθοδος λειτουργεί ακόμα και με την ύπαρξη 
περιορισμένου αριθμού μικρών χονδροειδών σφαλμάτων. Χονδροειδή σφάλματα με 
σoutlierΧ,σoutlierΥ,σoutlierΖ μεγαλύτερα είτε ίσα των 2m εντοπίζονται και αφαιρούνται 
απολύτως. Από τη σάρωση των δεδομένων προκύπτει ότι ένα ποσοστό γύρω στο 1-
1.5% των παρατηρήσεων εμπεριέχει χονδροειδή σφάλματα. Τα εναπομείναντα πιθανά 
χονδροειδή σφάλματα δεν επηρεάζουν σημαντικά τα αποτελέσματα και μπορούν να 
αγνοηθούν.  
Όπως έχει αναφερθεί στην παράγραφο 1.4.3 για την δημιουργία του ψηφιακού 
μοντέλου εδάφους από μετρήσεις LiDAR εφαρμόζονται τεχνικές φιλτραρίσματος, 
βάσει της απόστασης της ανάκλασης του παλμού αλλά και της συνολικής 
κυματομορφής του επιστρεφόμενου παλμού, οι οποίες αφαιρούν από τις μετρήσεις 
αντίστοιχα χονδροειδή σφάλματα όπως για παράδειγμα πουλιά που πετάνε αναμέσα 
στο έδαφος και στον δέκτη. Παραμένει όμως κάποιο πλήθος σημείων το οποίο 
ανάλογα με την εκάστοτε εφαρμογή αποτελεί ή όχι χονδροειδή σφάλματα. Με την 
βελτίωση της τεχνολογίας LiDAR και την αύξηση της πυνότητας σάρωσης, η 
ικανότητα εντοπισμού των χονδροειδών σφαλμάτων έχει βελτιωθεί σε πολύ μεγάλο 
βαθμό. Για παράδειγμα σε εργασία που αφορά στην εξαγωγή πληροφοριών σχετικά με 
αυτοκινητοδρόμους, αν το διάστημα σάρωσης είναι 2m στο έδαφος, ένα αντικείμενο 
μεγέθους 1.8m (άνθρωπος, όχημα κ.ά) δεν είναι δυνατόν να αναγνωρισθεί άρα και να 
γίνει σαφές αν αποτελεί χονδροειδές σφάλμα ή σημαντική πληροφορία. Ενώ 
αντίστοιχα αν το διάστημα σάρωσης είναι 0.3m στο έδαφος τα παραπάνω μεγέθη είναι 
εύκολα εντοπίσιμα και αναγνωρίσιμα. Στην παρούσα έρευνα η επιλογή του πλήθους 
και του μεγέθους των χονδροειδών σφαλμάτων έγινε κατόπιν προσωπικής 
επικοινωνίας με την ODOT.  
Με σκοπό τη διενέργεια επιπρόσθετων ελέγχων της αξιοπιστίας του αλγορίθμου, 
έγιναν περαιτέρω πειραματισμοί προσομοίωσης με μεγαλύτερο πλήθος κτηρίων, 
ομοιόμορφα κατανεμημένων. Συγκεκριμένα εξομοιώθηκαν έξι κτήρια ίδιου μεγέθους 
και σχήματος που απείχαν 200m σε διάταξη καννάβου. Οι επιλύσεις που προέκυψαν 
ήταν έξι σετ παραμέτρων (bX, bY, bZ, bω, bφ, bκ) με ίδιες τιμές με εκείνες που είχαν 
προκύψει για την προσομοίωση του μεμονωμένου κτήριου, γεγονός που σε γενικές 
γραμμές ήταν αναμενόμενο λόγω της ψευδοτυχαίας φύσης του θορύβου που 
προστέθηκε στα δεδομένα κατά την προσομοίωση. 

5.2.4 Εφαρμογή αντιστροφής των σημειοσυνόλων 

Eφαρμόσθηκε ως μια δεύτερη προσέγγιση η αντιστροφή του ρόλου των 
σημειοσυνόλων ώστε ως σύνολο Q να θεωρούνται οι συντεταγμένες των σημείων που 
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προέρχονται από τη φωτογραμμετρική απόδοση και αντίστοιχα ως σύνολο P τα σημεία 
LiDAR. Ο στόχος για αυτή την αντιστροφή των σημειοσυνόλων είναι ο έλεγχος της 
δυνατότητας χρήσης των ελαχίστων σε πλήθος εξισώσεων παρατήρησης καθώς τα δύο 
σύνολα Q και P έχουν μεγάλη διαφορά πλήθους σημείων. Εντούτοις πρέπει εκ των 
προτέρων να αναφερθεί ότι σε αυτή την περίπτωση εμπεριέχεται το πιθανό σφάλμα 
κατασκευής των TIN από το σημειοσύνολο LiDAR μεταξύ των ακμών ενός 
αντικειμένου και του εδάφους. Έτσι είναι πολύ πιθανό στο περίγραμμα ενός 
αντικειμένου, όπως το κτήριο, να χρησιμοποιηθούν και σημεία τα οποία δεν ανήκουν 
στο κτήριο αλλά στο εγγύς έδαφος (Kraus et.al., 2006, Habib et.al., 2010). 
Επισημαίνεται ότι αυτά τα TIN εντοπίζονται εύκολα λόγω του μακρόστενου σχήματός 
τους και της μεγάλης κλίσης τους. Σύμφωνα με τον Maas, 2000, για το θέμα αυτό 
έχουν αναπτυχθεί μέθοδοι απομάκρυνσης των σημείων που αντιστοιχούν σε 
λανθασμένα TIN με κυριότερη την εξαγωγή από το σημειοσύνολο των σημείων που 
βρίσκονται κοντά στις ακμές του κτηρίου. Ο πίνακας 5-2 περιλαμβάνει τα 
αποτελέσματα της εφαρμογής αυτής. 

 
 

 
Πίνακας 5-2. Αποτελέσματα τυπικών σφαλμάτων boresight misalignment μέσω προσομοίωσης με 

εφαρμογή αντιστροφής των σημειοσυνόλων 

Ως συμπέρασμα της εφαρμογής αυτής μπορεί να αναφερθεί ότι για μικρότερες τιμές 
της μεταβλητής (bω, bφ, bκ), σε σχέση με την ορθή εφαρμογή των σημειοσυνόλων, τα 
αποτελέσματα των παραμέτρων boresight misalignment δεν φαίνονται ικανοποιητικά. 
Εντοπίζεται επίσης μια μικρή αύξηση των αντίστοιχων τιμών των τυπικών αποκλίσεών 
τους. Έτσι αποδεικνύεται ότι η εφαρμογή αυτής της αντιστροφής δεν μπορεί να 
βελτιώσει την ακρίβεια της επίλυσης ενώ εμπεριέχει και την πιθανότητα επιπλέον 



 

  141

σφάλματος λόγω της κατασκευής των TIN από τα σημεία LiDAR και για αυτό δεν 
προτείνεται ως η βέλτιστη επίλυση. Παρακάτω, στην παράγραφο 5.3.2, αναφέρεται 
εφαρμογή της αντιστροφής των σημειοσυνόλων και σε πραγματικά δεδομένα και 
εξάγονται σχετικά συμπεράσματα. 

5.3 Εφαρμογή του αλγορίθμου με χρήση πραγματικών δεδομένων 

Αν και από την εφαρμογή του αλγορίθμου σε προσομοιωμένα δεδομένα και σε 
συνδυασμό με τους ελέγχους QC που εφαρμόσθηκαν, αποδείχθηκε ότι ο αλγόριθμος 
είναι σε θέση να εντοπίζει αξιόπιστα τις παραμέτρους boresight misalignment Li-
DAR/INS, εντούτοις κρίνεται απαραίτητος ο περαιτέρω έλεγχος του αλγορίθμου με 
πραγματικά δεδομένα για την ολοκλήρωση της αξιολόγησής του.  
Καθώς δεν υπάρχει αντιστοιχία σημείου προς σημείο μεταξύ δεδομένων LiDAR και 
σημείων από την επεξεργασία των αεροφωτογραφιών αλλά ούτε και μεταξύ σημείων 
διαφορετικών σαρώσεων LiDAR, επιλέγονται γραμμικά και επιφανειακά 
χαρακτηριστικά τα οποία μπορούν να εντοπισθούν στα φωτογραμμετρικά δεδομένα 
αλλά και στα δεδομένα LiDAR μετά από επεξεργασία (κατάτμηση, εφαρμογή επίπεδης 
επιφάνειας, τομή γειτονικών επιπέδων).  
Επειδή γραμμικά και επιφανειακά χαρακτηριστικά μπορούν να εξαχθούν αξιόπιστα 
μόνο από αστικές περιοχές όπως συμπεραίνεται και στην εργασία Habib et.al., 2009a, 
στην παρούσα διατριβή το ενδιαφέρον εστιάσθηκε σε αυτές τις περιοχές και στην 
εξαγωγή κτηρίων. Ερευνήθηκε η δυνατότητα της χρήσης αστικών περιοχών για τον 
εντοπισμό και τη διόρθωση του boresight misalignment LiDAR/INS. Προσδιορίσθηκε 
η επίδραση του πλήθους, μεγέθους, σχήματος και της κατανομής των απαραίτητων 
θέσεων κτηρίων στην εκτίμηση των παραμέτρων boresight misalignment, μέσω 
στατιστικών ελέγχων QA/QC.  
Στην παρούσα εργασία ως επιφάνεια αναφοράς χρησιμοποιήθηκαν τα 
φωτογραμμετρικά δεδομένα λόγω του ότι γενικώς χαρακτηρίζονται από υψηλότερη 
ακρίβεια σε σχέση με το σημειοσύνολο LiDAR και παρέχουν καταλληλότερη 
πληροφορία για την δημιουργία του πλέγματος TIN. Τα δύο σημειοσύνολα (Χ,Υ,Ζ) 
είναι ακανόνιστα κατανεμημένα, ενώ η πυκνότητά τους είναι σημαντικά διαφορετική 
(n≠m) και φυσικά δεν υπάρχουν ζεύγη ομολόγων σημείων μεταξύ τους.  
Κατασκευάζεται πλέγμα TIN στην επιφάνεια αναφοράς P με στόχο την δημιουργία των 
στοιχειωδών επιφανειών μέσω τριγωνισμού Delaunay ο οποίος χρησιμοποιείται κυρίως 
σε 2.5D επιφάνειες (§ 7.2.1). Αυτή η προσέγγιση παρουσιάζει αρκετά προβλήματα 
στην ταύτιση 3D στερεών επιφανειών λόγω του ότι τα σημεία αυτά θα πρέπει να 
δημιουργούν τρίγωνα εντός του 2D κυρτού σκελετού των δεδομένων. Μόνο οι 
οριζοντιογραφικές συντεταγμένες (X,Y) χρησιμοποιούνται για αυτό τον σκοπό και η 
χωρική σχέση μεταξύ των σημείων περιορίζεται στις προβαλλόμενες αποστάσεις στο 
επίπεδο X-Y (Morgan & Habib, 2001). Ως αποτέλεσμα, δεν είναι δυνατόν να λάβουν 
μέρος αποτελεσματικά σε 2D τριγωνισμό Delaunay δύο σημεία με τις ίδιες 
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συντεταγμένες X,Y αλλά με διαφορετικό Z γιατί αποτυγχάνει η κατασκευή των 
τριγώνων. Δημιουργείται έτσι περιορισμός στην χρήση του 2D Delaunay στα αστικά 
μοντέλα δηλαδή στις ανθρώπινες κατασκευές όπως τοίχους κτηρίων κ.ά.  
Λόγω των παραπάνω δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην επεξεργασία των δεδομένων η 
οποία περιλαμβάνει:  
1. Ποικιλία διαφορετικών τιμών πύκνωσης του συνόλου αναφοράς, μέσω γραμμικής 

παρεμβολής, έτσι ώστε να παραχθεί πυκνό δίκτυο TIN και  
2. Μικρή μετακίνηση των σημείων με την χαμηλότερη τιμή Ζ των κατακόρυφων 

επιφανειών, ώστε να παρακαμφθεί ο περιορισμός του τριγωνισμού 2D Delaunay 
(Pothou et.al., 2006a). 

5.3.1 Περιγραφή δεδομένων 

Τα διαθέσιμα δεδομένα παραχωρήθηκαν από το Center for Mapping, Ohio State 
University (CFM, OSU) και το Ohio Department of Transportation (ODOT). 
Συλλέχθηκαν σε μια περιοχή που χρησιμοποιείται ως πεδίο ελέγχου και έχει 
εγκατασταθεί από τους παραπάνω φορείς στην πόλη London της επαρχίας Madison του 
Ohio, USA (εικόνα 5-4, εικόνα 5-5). 

 
Εικόνα 5-4. Χάρτης London, Επαρχία Madison, Ohio, USA,       

πηγή: Google Earth 

Η αεροφωτογραφία που φαίνεται στην εικόνα 5-6 ελήφθη από ύψος πτήσης 500m και 
αποτελεί ένα αντιπροσωπευτικό τμήμα της πόλης London. Όπως φαίνεται από την 
εικόνα η αποτυπωμένη περιοχή αφορά σε αστική έκταση με σχετικά μικρή πυκνότητα 
κτηρίων στα οποία περιλαμβάνονται κυρίως κατοικίες αλλά και ένας μικρότερος 
αριθμός άλλων μεγαλύτερων κτηρίων όπως αποθήκες και εργοστάσια.  
Τα δεδομένα είναι απαλλαγμένα από το συστηματικό σφάλμα της απόκλισης μεταξύ 
των γωνιών roll, pitch, yaw και ω, φ, κ αφού ο μετασχηματισμός μεταξύ των γωνιών 
αυτών έχει ήδη εφαρμοσθεί στα πρωτογενή δεδομένα από το ODOT (§ 2.3.1.3). 
Ακόμη, ο χρονικός συγχρονισμός των επιμέρους συστημάτων MMS του αεροπλάνου 
είναι ιδιαιτέρως υψηλός, της τάξεως του 1millisec (§ 2.6.2.2).  
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Στην συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε ψηφιακή φωτομηχανή DSS, εστιακής 
απόστασης 55mm, με μέγεθος εικονοψηφίδας 9μm, βαθμονομημένη εργαστηριακά 
πριν τις πτήσεις. Κάθε εικόνα κατεγράφη από έγχρωμη CCD διάταξη, 4077*4092 
pixel.  
Η περιοχή ελέγχου αποτυπώθηκε από σύστημα LiDAR Optech ALTM 30/70 (LN200 
INS) το οποίο διατέθηκε από την ODΟT. To oρατό πεδίο σάρωσης FOV 40o, με 
συχνότητα σάρωσης 50Hz και συχνότητα παλμών 70kHz, είχε ως αποτέλεσμα 
πυκνότητα σημείων της τάξεως των 5-8 σημείων ανά m2. Η σάρωση αποτελείται από 
δύο παράλληλες και δύο κάθετες λωρίδες LiDAR (λωρίδες No 2-5) (σημειοσύνολο Χ, 
Υ, Ζ) (εικόνα 5-7 και εικόνα 5-10). Το σύστημα σάρωσης LiDAR Optech ALTM 30/70 
βασίζεται σε μηχανισμό oscillating (περιστρεφόμενου) κατόπτρου (§ 1.2.3.1). Με 
ταχύτητα πτήσης 50m/sec, το κατά μήκος διάστημα σάρωσης είναι περίπου 1m, ενώ το 
κατά πλάτος διάστημα είναι περίπου 0.2m, με μέγιστη συχνότητα σάρωσης 50Hz και 
500m ύψος πτήσης. Το ίχνος σάρωσης κυμαίνεται AL=[0.3-0.5]m από το ναδίρ έως το 
άκρο της λωρίδας σάρωσης.  
Η περιοχή καλύφθηκε επίσης με μπλόκ αεροφωτογραφιών όπου περιλαμβάνονται 
γνωστά σημεία εδάφους στο έδαφος (GCP). Οι πτήσεις των LiDAR και των 
αεροφωτογραφιών έγιναν ταυτόχρονα. Σε κάθε μια λωρίδα ελήφθησαν 4 
αεροφωτογραφίες δημιουργώντας έτσι ένα συνολικό μπλοκ 16 αεροφωτογραφιών. Και 
για τους δύο δέκτες, παρέχεται άμεση γεωαναφορά μέσω ενσωματωμένου συστήματος 
GPS/INS βασιζόμενο στο δίκτυο σταθμών αναφοράς CORS.  
Ο αεροτριγωνισμός των αεροφωτογραφιών επιλύθηκε χρησιμοποιώντας 12 γνωστά 
σημεία εδάφους (GCP) υπολογίζοντας τους εξωτερικούς προσανατολισμούς των 
εικόνων και 13 γνωστά σημεία επιπλέον ως σημεία ελέγχου της επίλυσης. Τα γνωστά 
σημεία εδάφους αφορούν στην κοινή επικαλυπτόμενη περιοχή των τεσσάρων λωρίδων 
σάρωσης όπου έχουν ληφθεί ταυτόχρονα και οι αεροφωτογραφίες. Η επίλυση έγινε σε 
ψηφιακό φωτογραμμετρικό σταθμό Z/I και ακολούθησε η φωτογραμμετρική απόδοση. 

Εικόνα 5-5.  London,  Επαρχία Madison, Ohio,  
πηγή: Google Earth 

 

Εικόνα 5-6. Αεροφωτογραφία,  London, 

Ηπτ=500 m 
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Η συνόρθωση είχε ως αποτέλεσμα τον προσδιορισμό των παραμέτρων θέσης του 
εξωτερικού προσανατολισμού με ακρίβεια που κατά μέσο όρο ήταν της τάξης των 

oXσ , Yoσ =8cm και oZσ =10cm σε X, Y και Z, αντίστοιχα. Ανάλογα οι ακρίβειες για 

τις γωνίες του εξωτερικού προσανατολισμού ήταν κατά μέσο όρο της τάξεως των 
σω=σφ=10arcsec και σκ =9arcsec στα ω, φ και κ, αντίστοιχα.  
Εφαρμόζοντας τον νόμο μετάδοσης στην συνθήκη συγγραμμικότητας και λαμβάνοντας 
υπόψη τις συνθήκες πτήσης, επεξεργασίας, απόδοσης και ποιότητας ορατότητας του 
στόχου και ότι τα γνωστά σημεία εδάφους θεωρούνται ως προσημασμένα (Kraus, 
2000), αξιολογήθηκε ότι στην καλύτερη περίπτωση η ακρίβεια φωτογραμμετρικής 
απόδοσης που μπορεί να επιτευχθεί στο έδαφος είναι σP=5cm. Επίσης θεωρήθηκε 
τυπική απόκλιση LXσ , LYσ =20cm, LZσ =15cm για τα δεδομένα LiDAR λαμβάνοντας 

υπόψη τις προδιαγραφές του συστήματος και τις συνθήκες πτήσης.  
Οι a posteriori αβεβαιότητες των παραμέτρων boresight misalignment κυμαίνονται 

X̂bσ̂ , 
Yb ˆ

σ̂ , 
Zb ˆ

σ̂ =[2-6]mm και ωσ ˆˆb , 
ϕ

σ
ˆ

ˆb , 
k

b ˆ
σ̂ =[10-40]arcsec. Οι τιμές των παραμέτρων 

boresight misalignment προέκυψε ότι κυμαίνονται bX, bY, bZ=[0.8-2.0]cm και bω, bφ, bκ 
=[0.5-1.5]arcmin. Ο πίνακας 5-3 περιγράφει τα τεχνικά χαρακτηριστικά των 
συστημάτων. Τα ίχνη των λωρίδων πτήσης των αεροφωτογραφιών και των λωρίδων 
σάρωσης LiDAR απεικονίζεται στην εικόνα 5-7 και στην εικόνα 5-10. 

Πλήθος 
Αεροφωτογραφιών 

 
4 Λωρίδες 
εικόνων  

(Σύνολο 16) 
 

LiDAR σύστημα 
Optech ALTM 30/70 

(LN200 INS) 
LiDAR 

Φωτογραφική 
ψηφιακή μηχανή DSS Ύψος πτήσης 500m 

Σταθερά 
φωτομηχανής 55mm Συχνότητα παλμών 70kHz 

Ύψος πτήσης, 
κλίμακα 

500m, 1:9000 
 

Συχνότητα σάρωσης 50Hz 

Μέγεθος 
εικονοψηφίδας 9μm Ορατό πεδίο 40o 

Διάταξη CCD 
4077*4092pixels 

36.7*36.8mm 
Πυκνότητα μετρήσεων 5-8σημεία/m2 

  Εύρος λωρίδας σάρωσης 350m 
Προβολή: UTM, Ζώνη 17η , Ελλειψοειδές: WGS84 

Πίνακας 5-3. Αεροφωτογραφίες, Δεδομένα LiDAR – Πόλη London, Madison, Ohio, USA 

Για τις ανάγκες της εργασίας επιλέχθηκαν από το κεντρικό τμήμα της αποτύπωσης, 
που στο παρόν κείμενο θα αναφέρεται ως “πεδίο ελέγχου”, 24 κτήρια από τα οποία τα 
περισσότερα ήταν μετρίου μεγέθους (100-300m2). Η έκταση της συγκεκριμένης 
περιοχής είναι περίπου 300στρ. Η εικόνα 5-7 παρουσιάζει την αρίθμηση των 
επιλεγομένων κτηρίων και την θέση τους σε σχέση με τις 4 διαθέσιμες λωρίδες 
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σάρωσης, ενώ η εικόνα 5-10 παρουσιάζει τη διάταξη, το εύρος και την επικάλυψη των 
λωρίδων αυτών. 
Η εικόνα 5-8 παρουσιάζει ενδεικτικά ένα κτήριο από αυτά που επιλέχθησαν ως θέσεις 
αναφοράς και η εικόνα 5-9 παρουσιάζει τις λωρίδες σήμανσης των 
αξονοδιασταυρώσεων όπου μετρήθηκαν τα γνωστά σημεία εδάφους. 
Κατόπιν δημιουργήθηκε το απαραίτητο πλέγμα των TIN ανά κτήριο με βάση το 
σύνολο των σημείων του κάθε κτηρίου που είχε προκύψει από τη φωτογραμμετρική 
απόδοση (σύνολο P), προκειμένου στη συνέχεια να χρησιμοποιηθεί ως επιφάνεια 
αναφοράς για τον μετασχηματισμό της επιφάνειας που περιγράφουν τα σημεία LiDAR 
(σύνολο Q). 

 

 
Εικόνα 5-7. Κατανομή κτηρίων και προσανατολισμός λωρίδων σάρωσης LiDAR 
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Εικόνα 5-8. Κτήριο Νο 14 

 
Εικόνα 5-9. Λωρίδες σήμανσης 

αξονοδιασταυρώσεων όπου λήφθησαν τα GCP 

 
 

 
Εικόνα 5-10. Διάταξη επικαλυπτόμενων λωρίδων σάρωσης LiDAR 

Στις ακόλουθες εικόνες (εικόνα 5-11 έως εικόνα 5-16) εμφανίζονται κάποια ενδεικτικά 
τμήματα των μορφών που εμφανίζει η κατανομή των παρατηρήσεων LiDAR (London, 
Ohio) ανά μεμονωμένη λωρίδα σάρωσης αλλά και από συνδυασμούς λωρίδων. Στις 
εικόνες αυτές είναι εμφανής η επίδραση των πολλαπλών επιστροφών από αντικείμενα, 
δέντρα, καλλιέργειες ή η ακανόνιστη κατανομή των σημείων LiDAR που εμφανίζεται 
από τη διαφορά τους σε δύο ή περισσότερες λωρίδες σάρωσης καθώς και η επικάλυψη 
των αεροφωτογραφιών με σημεία LiDAR. 
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Εικόνα 5-11. Κατανομή των 

παρατηρήσεων LiDAR (London, 

Ohio) (2η λωρίδα σάρωσης) 

 
Εικόνα 5-12. Κατανομή των 

παρατηρήσεων LiDAR (London, Ohio) 

(2η λωρίδα σάρωσης) 

 

 
Εικόνα 5-13. Κατανομή των 

παρατηρήσεων LiDAR (London, Ohio) (2η 

και 4η λωρίδες σάρωσης) 

 

 
Εικόνα 5-14. Κατανομή των παρατηρήσεων 

LiDAR (London, Ohio) (4 λωρίδες σάρωσης) 

Τα διαφορετικά σύμβολα που εμφανίζονται στις παραπάνω εικόνες είναι σημεία 
LiDAR από διαφορετικές λωρίδες σάρωσης. Κάθε λωρίδα σάρωσης έχει τον δικό της 
συμβολισμό και αυτό είναι φανερό στην εικόνα 5-14, όπου εμφανίζονται τέσσερις 
συμβολισμοί ένας για κάθε λωρίδα σάρωσης.  
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Εικόνα 5-15. Κατανομή των υψομετρικών σημείων 

LiDAR σε επικάλυψη με αεροφωτογραφίες 

 

 
Εικόνα 5-16. Κατανομή των υψομετρικών σημείων 

LiDAR σε επικάλυψη με αεροφωτογραφίες 

Μια ένδειξη της επίδρασης του boresight misalignment παρουσιάζεται στις παρακάτω 
εικόνες όπου εμφανίζεται ως απόκλιση μεταξύ της φωτογραμμετρικής απόδοσης και 
των σημείων του LiDAR. Η απόκλιση αυτή παρουσιάζεται κυρίως κατά τη διάσταση 
του Z διαφοροποιούμενη όμως τόσο ως προς το μέγεθος όσο και ως προς το πρόσημο 
ανά κτήριο αλλά και ανά λωρίδα σάρωσης, γεγονός που αποτελεί ένδειξη της 
μεταβολής του boresight misalignment με το χρόνο ως συνάρτηση της κίνησης (§ 
3.3.2). 
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Εικόνα 5-17. Υψομετρικές αποκλίσεις μεταξύ φωτογραμμετρικής απόδοσης  

και σημείων LiDAR.  

 

5.3.2 Έλεγχοι και αποτελέσματα 

Το λογικό διάγραμμα εκτίμησης των παραμέτρων του boresight misalignment Li-
DAR/INS και της τυπικής τους απόκλισης ανά κτήριο έχει παρουσιαστεί στην εικόνα 
4-2 και αφορά στο πρώτο τμήμα της αξιολόγησης του αλγορίθμου με πραγματικά 
δεδομένα. Σε αυτή την ξεχωριστή κάθε φορά λύση, εφαρμόζεται διαδικασία data 
snooping η οποία εξαλείφει τα χονδροειδή σφάλματα πριν υπολογίσει την εκτίμηση 
των παραμέτρων boresight misalignment (σχέση (4.8)). Το δεύτερο τμήμα του 
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αλγορίθμου που περιγράφεται από το λογικό διάγραμμα στην εικόνα 4-3, υπολογίζει 
την συνολική λύση (σχέση (4.12)) όπου εμπλέκονται συνδυασμοί των κτηρίων και των 
λωρίδων LiDAR με τα αντίστοιχα βάρη τους.  
Στους παρακάτω πίνακες εμφανίζονται τα αποτελέσματα από τις εφαρμογές του 
αλγορίθμου στα πραγματικά δεδομένα. Ο πίνακας 5-4 περιέχει τις τιμές του boresight 
misalignment και τις τυπικές τους αποκλίσεις ανά κτήριο και ανά λωρίδα σάρωσης 
αφού έχουν αφαιρεθεί 5% των σημείων τα οποία εντοπίσθηκαν ως χονδροειδή 
σφάλματα μέσω data snooping. Αντίστοιχα η εικόνα 5-18 και η εικόνα 5-19 
απεικονίζουν τα διαγράμματα των αποτελεσμάτων για τις λωρίδες σάρωσεις Νο2 και 
Νο3. Ο πίνακας 5-5 αναγράφει τις τιμές των παραμέτρων και των τυπικών αποκλίσεών 
τους από την συνολική επίλυση του αλγορίθμου, σε συγκεκριμένες αντιπροσωπευτικές 
επιλογές κτηρίων.  
Σημειώνεται ότι τα κτήρια για τα οποία το νούμερό τους εμφανίζεται με κόκκινο 
χρώμα στον παρακάτω πίνακα είναι αυτά που εντοπίσθηκαν ως προβληματικά και 
θεωρήθηκε ότι πρέπει να αφαιρεθούν από τις συνολικές επιλύσεις και τα στατιστικά 
μεγέθη. 
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Πίνακας 5-4.  Τιμές παραμέτρων boresight και τυπικές αποκλίσεις τους ανά κτήριο και ανά λωρίδα σάρωσης 

 

 
Πίνακας 5-5. Τιμές παραμέτρων και τυπικών αποκλίσεων τους για τις συνολικές επιλύσεις επιλεγόμενων 

κτηρίων 
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Εικόνα 5-18. Διαγράμματα παραμέτρων boresight misalignment με πραγματικά δεδομένα 
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Εικόνα 5-19. Διαγράμματα τυπικών αποκλίσεων boresight misalignment με πραγματικά δεδομένα 

Από τους παραπάνω πίνακες των επιμέρους και των συνολικών λύσεων (πίνακας 5-4, 
πίνακας 5-5) προκύπτουν τα συμπεράσματα που ακολουθούν σχετικά με την 
κατανομή, μέγεθος και πλήθος των κτηρίων. Πρέπει να σημειωθεί ότι οι βέλτιστες 
εκτιμήσεις των παραμέτρων boresight misalignment (bΧ, bΥ, bΖ, bω, bφ, bκ) προκύπτουν 
ως οι επιλύσεις που πληρούν τα παρακάτω συμπεράσματα και είναι: η επίλυση 
κτηρίων μετά την αφαίρεση των κτηρίων με χαμηλή αξιοπιστία (19 κτήρια), η επίλυση 
κτηρίων με μεσαίο πλήθος LiDAR σημείων και σχηματισθέντων TIN (15 κτήρια) και η 
επίλυση κτηρίων επιλεγμένων ομοιόμορφα σε όλο το εύρος της σάρωσης (6 κτήρια).   
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Από την εφαρμογή του πρώτου τμήματος του αλγορίθμου (εικόνα 5-20), ανά λωρίδα 
και ανά κτήριο προκύπτουν τα ακόλουθα συμπεράσματα:  
• Ο πλεονάζων αριθμός παρατηρήσεων αποδεικνύεται ότι βελτιώνει τα 

αποτελέσματα όπως έχει παρατηρηθεί σε κτήρια με πολλές παρατηρήσεις 
(σημεία). 

• Παρότι όπως έχει φανεί από τη διαδικασία αξιολόγησης του αλγορίθμου είναι 
δυνατόν να εντοπιστούν ικανοποιητικά τόσο τα γραμμικά όσο και τα γωνιακά 
στοιχεία του boresight misalignment, εν τούτοις το μέγεθος των  bΧ, bΥ, bΖ είναι 
τόσο μικρό που δεν μπορεί να προσδιορισθεί αξιόπιστα.  

• Η απομάκρυνση 2-5% σημείων LiDAR ως χονδροειδή σφάλματα μέσω της 
σάρωσης δεδομένων στα σημεία LiDAR, επαρκεί για τη σταθεροποίηση των 
παραμέτρων όπως ενδεικτικά φαίνεται στην εικόνα 5-22 για τη γωνία bω.  

• Πρέπει να αποφεύγεται η ύπαρξη στο σύνολο και η χρήση κτηρίων με διαστάσεις 
πολύ μεγαλύτερες ή πολύ μικρότερες σε σχέση με τις μέσες διαστάσεις του 
συνόλου των χρησιμοποιούμενων κτηρίων, λόγω της συμμετοχής τους στην 
επίλυση με ιδιαιτέρως μεγάλα ή μικρά βάρη αντίστοιχα. Για το λόγο αυτό θα 
πρέπει πριν την επίλυση να τίθεται ένα κατώφλι διαχωρισμού των κτηρίων, ώστε 
να παραμένουν στην επίλυση μόνο μέσου μεγέθους κτήρια. Μετά από ελέγχους 
ως κατώφλια διαχωρισμού των κτηρίων χρησιμοποιήθηκαν τα: [500-2000] για τα 
σημεία LiDAR και [500-1500] TIN.  

Τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την εφαρμογή του δεύτερου τμήματος του 
αλγορίθμου (εικόνα 5-21), όπου αναλύονται τα αποτελέσματα της συνολικής επίλυσης 
μέσω πολλών πειραματισμών και ποικιλίας κατανεμημένων κτηρίων, είναι τα 
ακόλουθα: 
• Θα πρέπει να υπάρχει καλή κατανομή των κτηρίων ώστε η επίλυση να επιτύχει τη 

τη βέλτιστη απόδοσή της. Η προτεινόμενη διάταξη περιλαμβάνει θέσεις σε όλη 
την περιοχή του πεδίου με έμφαση στα άκρα των λωρίδων (παρόμοιες με τις 
θέσεις Gruber). Αυτό το είδος κατανομής των κτηρίων έχει επιβεβαιωθεί από 
πολλούς ερευνητές που έχουν εργασθεί στο θέμα του εντοπισμού των 
παραμέτρων boresight misalignment LiDAR/INS όπως οι Burman, 2002 και 
Csanyi & Toth, 2007. 

• Το βέλτιστο πλήθος κυμαίνεται σε 6-8 κτήρια.  
• Είναι απαραίτητες τουλάχιστον δύο λωρίδες, σε αντίθετη κατεύθυνση σάρωσης, 

ώστε να προσδιορισθεί το σωστό πρόσημο των παραμέτρων.  
• Είναι επίσης επιθυμητή μια επιπλέον λωρίδα σε κάθετη κατεύθυνση για την 

βελτίωση της αξιοπιστίας των δύο παράλληλων λωρίδων. Η συγκεκριμένη λωρίδα 
θα μπορούσε να μειώσει τις επιδράσεις των πιθανών συστηματικών σφαλμάτων 
που οφείλονται σε πολλές άλλες πηγές, όπως για παράδειγμα το διαφορετικό ύψος 
πτήσης μεταξύ των λωρίδων σάρωσης.  
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• Η μέθοδος δεν περιορίζεται από την απαίτηση λεπτομερούς απόδοσης των 
κτηρίων αφού απαιτείται μόνο το περίγραμμά τους. 

• Μέσω των διαθέσιμων δεδομένων, δεν κατέστει δυνατόν να προκύψει κάποιο 
σίγουρο συμπέρασμα σχετικά με την επίδραση του σχήματος των κτηρίων στα 
αποτελέσματα καθώς αυτά ήταν παρόμοια μεταξύ τους. Επιπλέον από τους 
ελέγχους στα διαθέσιμα κτήρια τα οποία εμφάνιζαν διαφορετικούς 
προσανατολισμούς μεταξύ τους δεν εντοπίζεται κάποια επίδραση και 
συμπεραίνεται ότι κατά πάσα πιθανότητα δεν επηρεάζονται τα αποτελέσματα από 
το σχήμα τους. 

• Ο αλγόριθμος μπορεί να “απορροφήσει” την επίδραση “προβληματικών ή εκτός 
του κατωφλίου” κτηρίων ακόμη και εάν το ποσοστό τους επί του συνόλου είναι 
μεγαλύτερο του 15%. 

 

 
Εικόνα 5-20. Προσδιορισμός boresight misalignment και λωρίδες σάρωσης LiDAR κτηρίου Νο10 

 

 
Εικόνα 5-21. Υπολογισμός γωνιακών παραμέτρων boresight misalignment από τη συνολική επίλυση 
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Όπως φαίνεται από τα δύο παρακάτω διαγράμματα (εικόνα 5-22), τόσο η τιμή της 
γωνίας bω όσο και του τυπικού της σφάλματος σταθεροποιούνται για την πλειοψηφία 
των κτηρίων, που περιλαμβάνουν ένα πλήθος σημείων LiDAR από 500 έως 2000 και 
για ποσοστά αφαιρούμενων outliers από 2-5%. Μεμονωμένα κτήρια που αποκλίνουν 
από τα παραπάνω, εντοπίζονται κατά το στάδιο των στατιστικών ελέγχων που 
ακολουθούν τη συνολική λύση και απομακρύνονται από αυτή. Τα ίδια συμπεράσματα 
προκύπτουν και για τις γωνίες bφ και bκ. 

 

 
 

 

Εικόνα 5-22. Τιμές της γωνίας bω και τυπική απόκλισή της ανά πλήθος σημείων LiDAR 
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Από τις επιλύσεις προκύπτει επίσης και η συσχέτιση ρxixj μεταξύ των παραμέτρων 
boresight misalignment. O πίνακας 5-6 απεικονίζει την διαβάθμιση των απολύτων 
τιμών της συσχέτισης μεταξύ των παραμέτρων. 
 

 bx by bz bω bφ bκ 
bx        
by       
bz       
bω       
bφ       
bκ       

Πίνακας 5-6. Διαβάθμιση των απολύτων τιμών της συσχέτισης μεταξύ των παραμέτρων boresight misalign-
ment 

    
Πλήρης 
συσχέτιση 

Υψηλή 
συσχέτιση

Χαμηλή 
συσχέτιση

Μηδενική 
συσχέτιση

 
Όπως αναφέρθηκε έγινε μια προσπάθεια εφαρμογής του αλγορίθμου με εναλλαγή 
μεταξύ των σημειοσυνόλων, στα πραγματικά δεδομένα London, όπως αντίστοιχα 
περιγράφεται στην παράγραφο 5.2.4. Ο  πίνακας 5-7 περιέχει τις τιμές των 
παραμέτρων boresight misalignment και τις τυπικές τους αποκλίσεις για 2 ενδεικτικά 
επιλεγμένα κτήρια ανά λωρίδα σάρωσης. 

 
 Πίνακας 5-7. Τιμές παραμέτρων boresight και τυπικές αποκλίσεις τους ανά κτήριο και ανά λωρίδα 

σάρωσης με την αντιστροφή των συνόλων σημείων (ενδεικτική επιλογή των κτηρίων Νο1-2) 

Ως συμπέρασμα της εφαρμογής αυτής μπορεί να αναφερθεί ότι τα αποτελέσματα είναι 
της ίδιας τάξης ακριβείας στην εκτίμηση των παραμέτρων boresight misalignment, με 
την ορθή εφαρμογή των σημειοσυνόλων. Eντοπίζεται μια μεγαλύτερη διακύμανση 
μεταξύ των τιμών των παραμέτρων ανά λωρίδα σάρωσης LiDAR, εντούτοις είναι εντός 
της αβεβαιότητας προσδιορισμού των παραμέτρων, πράγμα το οποίο δεν μπορεί να 
αποδοθεί σε κάποια συγκεκριμένη αιτία. Εκτιμάται ότι μπορεί να οφείλεται στην 
προαναφερόμενη πιθανότητα αστοχίας της δημιουργίας των TIN από το σημειοσύνολο 
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LiDAR σε ορισμένες περιοχές. Καταλήγουμε ότι στην συγκεκριμένη εφαρμογή 
σύμφωνα με τα αποτελέσματα η ορθή εφαρμογή των σημειοσυνόλων είναι σαφώς η 
κατάλληλη επιλογή ως επιφάνεια αναφοράς λόγω της ακρίβειας της μεθόδου, της 
δυνατότητας πλήρους περιγραφής του κτηρίου μέσω TIN καθώς και της ύπαρξης των 
γραμμών ασυνέχειας που διασφαλίζουν την ορθή απεικόνιση του κτηρίου και του 
πλησίον εδάφους.    
 
Επιπλέον και προκειμένου να ελεγχθεί η δυνατότητα χρήσης εναλλακτικού μέσου 
συλλογής δεδομένων έναντι της Φωτογραμμετρίας, όπως π.χ. GPS, καθώς και η χρήση 
του ελάχιστου απαραίτητου πλήθους μετρημένων σημείων αναφοράς επιλέχθηκαν 
ορισμένα κτήρια και εφαρμόσθηκε σε αυτά ο αλγόριθμος ενδεικτικά. Τα κτήρια αυτά 
είναι μεσαίου μεγέθους και παρουσιάζουν οροφές με διάφορους προσανατολισμούς και 
κλίσεις (μη οριζόντιες οροφές) έτσι ώστε να αποφευχθεί αστοχία ακριβούς εντοπισμού 
των παραμέτρων που έχουν σχέση με το υψόμετρο. Ο πίνακας 5-8 εμφανίζει τα 
σχετικά αποτελέσματα των παραμέτρων boresight misalignment και των τυπικών τους 
αποκλίσεων.  

 

Πίνακας 5-8. Τιμές παραμέτρων boresight και τυπικές αποκλίσεις τους σε ενδεικτικά επιλεγμένα 

κτήρια με μη επίπεδες οροφές, ανά λωρίδα σάρωσης 

Το πλήθος των σημείων που χρησιμοποιήθηκαν ως σημεία αναφοράς ήταν το 
ενδεδειγμένο για την συλλογή με εναλλακτικές μεθόδους, όπως το GPS, 
περιγράφοντας τις κορυφές του κτηρίου και λίγα σημεία ασυνέχειας και αλλαγής 
κλίσης. Πρέπει όμως να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα που αναγράφονται παραπάνω 
εμπεριέχουν την ακρίβεια της φωτογραμμετρικής διαδικασίας και απόδοσης και όχι 
την ακρίβεια μέτρησης μέσω GPS. Άρα ο συγκεκριμένος έλεγχος αποτελεί απλά μια 
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προσπάθεια εξαγωγής συμπερασμάτων.  
Τα αποτελέσματα που προκύπτουν και αναγράφονται στον παραπάνω πίνακα, δείχνουν 
ότι η μέθοδος δεν μπορεί να εφαρμοσθεί με λίγα σημεία αναφοράς καθώς εμφανίζεται 
μεγάλη διακύμανση μεταξύ των τιμών των παραμέτρων ανά λωρίδα σάρωσης LiDAR. 
Εντούτοις πρέπει να σημειωθεί ότι με χρήση σημείων αναφοράς συλλεχθέντα από 
μέθοδο μέτρησης αντάξιας είτε και καλύτερης ακρίβειας από ότι η Φωτογραμμετρία, 
όπως είναι για παράδειγμα το GPS, αναμένεται να βελτιωθεί η ακρίβεια των 
δεδομένων άρα και η ακρίβεια της δημιουργίας των TIN. Το κόστος συλλογής θα 
μειωθεί, πράγμα που αποτελεί ιδιαίτερο πλεονέκτημα έναντι της φωτογραμμετρικής 
διαδικασίας. Όμως αυτή η περίπτωση πρέπει πάντα να ελέγχεται αν είναι εφικτή στην 
πράξη καθώς σε ημιαστική περιοχή οι οροφές κτηρίων δεν είναι πάντα προσβάσιμες 
λόγω του σχήματός τους και των κλίσεων τους, είτε δεν είναι δυνατή η συλλογή του 
απαραίτητου πλήθους σημείων που περιγράφουν το κτήριο.  
Ως συμπέρασμα μπορεί να καταγραφεί ότι ανάλογα με την μέθοδο συλλογής των 
σημείων αναφοράς, αντιστοιχεί η ακρίβεια συλλογής τους, η ταχύτητα συλλογής τους 
και η πυκνότητά τους. Αυτές οι παράμετροι πρέπει κάθε φορά να λαμβάνονται υπόψη 
για την ικανότητα περιγραφής του αντικειμένου. 
 

5.4 Εφαρμογή αλγορίθμου Boresight misalignment με χρήση πραγματικών 
δεδομένων με collocation 

Όπως αναφέρθηκε η μελέτη της συμπεριφοράς του προτεινόμενου αλγορίθμου για τον 
προσδιορισμό του boresight misalignment με χρήση θέσεων αναφοράς θα ολοκληρωθεί 
με μια προσπάθεια για την εκτίμηση της ελάχιστης πυκνότητας που θα μπορούσαν να 
έχουν τα κτήρια που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ως θέσεις αναφοράς μεταξύ 
σημείων LiDAR και Φωτογραμμετρίας. Η αξία του προσδιορισμού αυτής της 
πυκνότητας είναι ιδιαίτερης σημασίας αφού επηρεάζει το κόστος του συνολικού έργου 
μέσω του σχεδιασμού του προγραμματισμού πτήσης.  
Ως μέθοδος προσαρμογής χρησιμοποιήθηκε η ελαχιστοτετραγωνική σημειακή 
προσαρμογή, γνωστότερη ως collocation (Pothou et.al., 2009) (§ 4.5). Για κάθε ένα 
από τα 24 κτήρια που περιγράφονται στην παράγραφο 5.3.1, υπολογίζονται οι 
βέλτιστες εκτιμήσεις x̂  (bX, bY, bZ, bω, bφ, bκ) των παραμέτρων του boresight 
misalignment LiDAR/INS και οι αντίστοιχοι πίνακες συμμεταβλητότητας x̂V̂ . Ο 

υπολογισμός γίνεται λαμβάνοντας υπόψη όλες τις διαθέσιμες λωρίδες LiDAR για κάθε 
κτήριο, σύμφωνα με το λογικό διάγραμμα της μεθόδου collocation που παρουσιάζεται 
στην εικόνα 5-23.  
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Χρήση όλων των λωρίδων σάρωσης LiDAR 

Πίνακας βαρών W 

Εφαρμογή της μεθόδου ελαχίστων τετραγώνων 
Προσδιορισμός βέλτιστων εκτιμήσεων των παραμέτρων Boresight misalignment 

(bx, by, bz, bω, bφ, bκ), των a posteriori στατιστικών μεγεθών, των πινάκων 
συμμεταβλητότητας των παραμέτρων και των υπολοίπων 

Σχέσεις 4.13, 4.15, 4.16 

Στατιστικοί 
έλεγχοι 
QA/QC

Μη ικανοποίηση 
κριτηρίων 

Iκανοποίηση 
κριτηρίων 

Αποθήκευση 

x̂ , x̂V̂  

Επόμενο κτήριο 

Έλεγχος 
ύπαρξης 
επόμενου 
κτηρίου 

Εφαρμογή αλγορίθμου Collocation 

Διαδικασία εύρεσης και ελέγχου εγγύτερου 
TIN για κάθε σημείο qi (εφαρμογή κριτηρίων) 

Αφαίρεση outliers 
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Εικόνα 5-23. Σημειακή προσαρμογή – Collocation 

 

5.4.1 Εφαρμογή της μεθόδου collocation - Έλεγχοι και αποτελέσματα 

Με βάση τα βήματα που ακολουθούνται για την μέθοδο collocation και αναφέρονται 
στην παράγραφο 4.5.1, εφαρμόσθηκαν τα ακόλουθα: 
• Μετά από στατιστικό έλεγχο εντοπίσθηκαν και αφαιρέθηκαν οι 5 λύσεις με τη 

χαμηλότερη αξιοπιστία, από τις συνολικά 24 λύσεις. Με βάση τη σχέση (4.17), 
υπολογίσθηκε η συμμεταβλητότητα Ck για κάθε παράμετρο του boresight mis-
alignment με χρήση των (19) διαθέσιμων λύσεων. Ως βήμα d=15m, επιλέχθηκε το 

Υπολογισμός συμμεταβλητοτήτων Ck με βήμα d για κάθε 
μια από τις παραμέτρους Boresight misalignment 

Προσαρμογή καμπύλης C(r)=ar2+br+c στις τιμές Ck 
 

Εύρεση των λύσεων  r όταν ισχύει C(r)=0, η μικρότερη αποδεκτή θετική 
τιμή r στην οποία μηδενίζεται η συμμεταβλητότητα 

Προσαρμογή μιας επιφάνειας 3ου βαθμού μέσω collocation 
μετά από τον προσδιορισμό του Vs, με χρήση της C(r) 

Υπολογισμός των τιμών x̂ , x̂V̂  
για κάθε παράμετρο Boresight misalignment 

Σχέσεις 4.42, 4.44, 4.45, 4.46 

Πρόβλεψη τιμών παραμέτρων Boresight misalignment για 
επιλεγμένο αριθμό σημείων, μετά από τον προσδιορισμό του Vs,s1, με 

χρήση της C(r) 

Επανάληψη της διαδικασίας για την επόμενη παράμετρο Boresight 
misalignment 

Αύξηση της οριζοντιογραφικής κλίμακας των θέσεων των κέντρων 
των κτηρίων και επανάληψη της διαδικασίας 

Αλγόριθμος Collocation 
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διπλάσιο περίπου των μέσων διαστάσεων των κτηρίων. Οι αποστάσεις rij 
υπολογίζονται ως προς τα κέντρα βάρους των κτηρίων.  

• Προσδιορίσθηκε η καταλληλότερη συνάρτηση συμμεταβλητότητας. Για την 
επιλογή χρησιμοποιήθηκαν αρκετές συναρτήσεις διαφόρων μορφών όπως 
πολυωνυμικής, εκθετικής, λογαριθμικής ή κυματοειδούς μορφής αλλά και 
κάποιες γνωστές εμπειρικές συναρτήσεις. Από πλευράς προσαρμογής, τα 
καλύτερα αποτελέσματα δόθηκαν από ένα πολυώνυμο δευτέρου βαθμού της 
μορφής C(r)=a·r2+b·r+c αν και θα πρέπει να σημειωθεί ότι και άλλες συναρτήσεις 
έδωσαν αρκετά καλά αποτελέσματα. Στην εικόνα 5-24, εικόνα 5-25 και εικόνα 
5-26, παρουσιάζονται οι προσαρμοσμένες καμπύλες συμμεταβλητότητας C(r) στις 
υπολογιζόμενες συμμεταβλητότητες Ck, ανά μετρητή k, για τις γωνίες boresight 
misalignment (bω,bφ,bκ) από όπου είναι ευδιάκριτο ότι τα bω και bφ παρουσιάζουν 
όμοια συμπεριφορά. Οι συντελεστές των πολυωνύμων δευτέρου βαθμού είναι:  
a=6.452*10-6, b=-0.0001615 και c=0.0008359 για την γωνία bω, 
a=8.57*10-6, b=-0.0002121και c=0.001061 για την γωνία bφ και 
a=5.151*10-7, b=-2.209*10-5 c=0.0001625 για την γωνία bκ αντίστοιχα. 

 
Εικόνα 5-24. Υπολογισμένες συμμεταβλητότητες Ck (covariance), ανά μετρητή k, για την γωνία bω του 

boresight misalignment και η προσαρμοσμένη καμπύλη C(r). 
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Εικόνα 5-25. Υπολογισμένες συμμεταβλητότητες Ck (covariance), ανά μετρητή k, για την γωνία bφ του 

boresight misalignment και η προσαρμοσμένη καμπύλη C(r). 

 
Εικόνα 5-26. Υπολογισμένες συμμεταβλητότητες Ck (covariance), ανά μετρητή k, για την γωνία bκ του 

boresight misalignment και η προσαρμοσμένη καμπύλη C(r). 

• Μετά από δοκιμές επιλέχθηκε ως το πιο κατάλληλο μοντέλο διασύνδεσης η 
επιφάνεια τρίτου βαθμού της σχέσης (5.1). Συντάχθηκε ο πίνακας σχεδιασμού Α 
της σχέσης (4.18), που υπαγορεύεται από το μαθηματικό μοντέλο σύνδεσης των 
συνιστωσών του boresight misalignment και των θέσεων των κτηρίων. Με βάση 
την επιφάνεια της σχέσης (5.1) και τις σχέσεις (4.17), (4.18) και (4.19), 
προσδιορίζονται οι βέλτιστες τιμές x̂  των παραμέτρων της σχέσης (5.1). Από τις 
σχέσεις (4.24) και (4.25) προκύπτουν η a posteriori μεταβλητότητα της μονάδας 
βάρους 2

oσ̂  και ο a posteriori πίνακας συμμεταβλητότητας x̂V̂  των x̂ . 

Ως κριτήριο της συνολικής επιτυχίας της προσαρμογής, χρησιμοποιείται η σύγκριση 
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του λόγου 2
o

2
o σσ̂  με την κατανομή χ2. Ως κριτήριο σημαντικότητας των συντελεστών 

της επιφάνειας, χρησιμοποιείται ο λόγος oi σ̂a  συγκρινόμενος με την αντίστοιχη τιμή 

της κατανομής t από το οποίο προέκυψε η ανάγκη της χρήσης και των δέκα 
συντελεστών a1, a2,…,a10 της σχέσης (5.1). 
 

3
10

2
9

2
8

2
765

3
4

2
321 yaxyayayxaxyayaxaxaxaaz +++++++++=

 
(5.1) 

 
Η εικόνα 5-27, η εικόνα 5-28 και η εικόνα 5-29, παρουσιάζουν τις προσαρμοζόμενες 
επιφάνειες για τις γωνίες bω, bφ και bκ του boresight misalignment. Προκύπτει ότι οι 
γωνίες bω και bφ παρουσιάζουν παρόμοια συμπεριφορά, ενώ η γωνία bκ διαφορετική. 
 

 
Εικόνα 5-27. Προσαρμοσμένη επιφάνεια στις τιμές bω 
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Εικόνα 5-28. Προσαρμοσμένη επιφάνεια στις τιμές bφ 

 
Εικόνα 5-29. Προσαρμοσμένη επιφάνεια στις τιμές bκ 

Οι επιφάνειες προσαρμόζονται στις τιμές των γωνιών boresight misalignment (bω, bφ, bκ) 
αντίστοιχα, ανά κτήριο, οι οποίες συμβολίζονται στις παραπάνω εικόνες με τους 
πράσινους κύκλους. Οι χρωματισμοί των προσαρμοσμένων επιφανειών χρησιμοποιούνται 
για την καλύτερη οπτικοποίηση της αίσθησης του βάθους της επιφάνειας χωρίς να έχουν 
ποσοτική έννοια. 
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Κατόπιν κατά την διαδικασία προσομοίωσης εφαρμόσθηκαν τα παρακάτω: 
• Πολλαπλασιάσθηκαν οι θέσεις αυτές με συντελεστές κλίμακας και επαναλήφθηκε 

η διαδικασία προσαρμογής. Συγκεκριμένα για τις νέες θέσεις, υπολογίσθηκαν εκ 
νέου από τη σχέση (4.17), οι τιμές της συμμεταβλητότητας Ck καθώς και οι 
παράμετροι a, b και c της καμπύλης C(r).  

• Κατόπιν μέσω των σχέσεων (4.17), (4.18) και (4.19), υπολογίσθηκαν οι τιμές των 
παραμέτρων της επιφάνειας της σχέσης (5.1), ενώ από τις σχέσεις (4.24) και 
(4.25) υπολογίζονται τα αντίστοιχα κριτήρια ακριβείας.  

• Η προηγούμενη διαδικασία επαναλαμβάνεται για θέσεις γνωστών σημείων, των 
οποίων η οριζοντιογραφική απόσταση αυξάνεται συνεχώς, σύμφωνα με ένα 
αυξανόμενο συντελεστή κλίμακας, έως ότου να σταθεροποιηθεί η συχνότητα 
εμφάνισης νέων ζευγαριών Ck. 

Ως βασικότερο κριτήριο εκτίμησης της πυκνότητας των κτηρίων, χρησιμοποιείται η 
μικρότερη από τις θετικές αποδεκτές λύσεις της συνάρτησης συμμεταβλητότητας C(r). 
Η λύση θεωρείται ότι αντιστοιχεί στη μέγιστη απόσταση στην οποία θα πρέπει να 
βρίσκονται οι γνωστές θέσεις προκειμένου να έχουν μηδενική συσχέτιση (βασικό 
κριτήριο αλγορίθμου είναι το σημείο μηδενισμού της αυτοσυσχέτισης). Αυτή η 
απόσταση αντιστοιχεί στο όριο πέρα από το οποίο η παρεμβολή για τον καθορισμό των 
τιμών boresight misalignment, θα επηρεάζεται μόνο από την επιτυχία της προσαρμογής 
της επιφάνειας της σχέσης (5.1) και όχι από τη πληροφορία της διακύμανσης της 
αντίστοιχης τιμής του boresight misalignment που μεταφέρεται μέσω του σήματος s1. 
Σε όλο το εύρος μεταβολής της κλίμακας και για τις τρεις γωνίες, η προσαρμογή της 
επιφάνειας της σχέσης (5.1) είναι ιδιαίτερα ικανοποιητική όπως προκύπτει από τον 
λόγο 22ˆ oo σσ .  

• Στη συνέχεια και για λόγους αξιολόγησης της ικανότητας της προσαρμοσμένης 
επιφάνειας στην εκτίμηση των τιμών των γωνιών, υπολογίσθηκαν οι τιμές της 
κάθε γωνίας σε διάφορα σημεία του πεδίου. Ως σημεία ελέγχου αναφέρονται το 
κεντρικό σημείο της περιοχής και επίσης οι θέσεις εντός και εκτός της περιμέτρου 
που σχηματίζεται από τα εξωτερικά κτήρια. Ο προσδιορισμός γίνεται μέσω των 
σχέσεων (4.26), (4.27) και (5.1), με χρήση του διανύσματος x̂  των βέλτιστων 
παραμέτρων iâ της επιφάνειας (5.1), όπως προέκυψαν από τις σχέσεις (4.19) και 

(4.20).  
• Οι πίνακες 

1,ssV  και 
11 ,ssV  υπολογίζονται μέσω της C(r), με r την απόσταση 

μεταξύ των εκάστοτε θέσεων των γνωστών ή προς εκτίμηση σημείων. 
Το αρχικό πεδίο το οποίο χρησιμοποιήθηκε προκειμένου να παραχθούν τα 
προσομοιωμένα πεδία μεγαλύτερων διαστάσεων έχει διαστάσεις 600m*600m. Οι 
διαθέσιμες λωρίδες LiDAR έχουν μήκος [1500-2000]m και πλάτος [400-500]m.  
Συγκεκριμένα εφαρμόσθηκαν τα ακόλουθα: 
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Στον ακόλουθο πίνακα περιλαμβάνονται τα κυριότερα αποτελέσματα που προέκυψαν μετά 
από την εκτέλεση της διαδικασίας για τις τιμές κλίμακας που αναφέρονται στη πρώτη 
στήλη. Από τη μελέτη του πίνακα προκύπτουν τα ακόλουθα: 

• Η συχνότητα εμφάνισης νέων τιμών Ck σταθεροποιείται στις τιμές που 
αντιστοιχούν σε κλίμακα 150-200. 

• Κατά μέσο όρο και στις τρεις γωνίες οι επιφάνειες παρουσιάζουν καλό λόγο 
22ˆ oo σσ έως την κλίμακα 500. 

• Στην τελευταία στήλη του ο πίνακας 5-9 παρουσιάζει τις τιμές των μέσων όρων των 
αποστάσεων συσχέτισης, που έχουν προκύψει από τις αντίστοιχες τιμές των τριών 
γωνιών ανά κλίμακα σε συνδυασμό με τους λόγους των μεταβλητοτήτων που 
χρησιμοποιήθηκαν ως βάρη. Παρόλα αυτά και με μια συντηρητική εκτίμηση, η 
οποία αντιστοιχεί στην bκ, προκύπτει ότι τα γνωστά σημεία θα μπορούσαν να 
απέχουν μεταξύ τους γύρω στα 10km η οποία αντιστοιχεί σε κλίμακα 150 δηλαδή σε 
πεδίο 90000m*90000m. Εντούτοις πρέπει να σημειωθεί ότι υπό προϋποθέσεις θα 
μπορούσαν να απέχουν και περισσότερο. 
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1 600*600 20 18 157 0.97 145 1.07 211 0.98 196 
10 6000*6000 186 97 506 1.16 802 1.15 450 1.11 567 
25 15000*15000 462 134 2582 1.08 1952 1.07 1214 1.11 1964 
50 30000*30000 922 147 3625 1.04 4218 1.12 2426 1.11 3396 
100 60000*60000 1843 156 10065 0.95 8183 1.10 435 1.11 6610 
150 90000*90000 2763 163 12112 0.97 11247 1.14 6086 1.11 9997 
200 120000*120000 3684 162 19851 0.94 16098 1.11 8956 1.11 15545 
500 300000*300000 9208 168 41352 0.95 37402 1.12 23608 1.15 34974 

Πίνακας 5-9. Αποτελέσματα δοκιμών προσομοίωσης για την εύρεση της ελάχιστης πυκνότητας των γνωστών 
κτηρίων 

Η εφαρμογή έδειξε ότι οι εκτιμώμενες τιμές των τριών γωνιών και οι αβεβαιότητές 
τους, μεταξύ των διαδοχικών προσομοιώσεων, δεν εμφανίζουν σημαντικές μεταβολές. 
• Η ελάχιστη πυκνότητα των “θέσεων κτηρίων” στα δεδομένα LiDAR και στις 

αεροφωτογραφίες για την εκτίμηση του boresight misalignment θα μπορούσε να 
κυμανθεί μεταξύ [8-10]km για τυπικές συνθήκες εναέριας αποτύπωσης.  

Σημειώνεται εντούτοις ότι η απόσταση αυτή εξαρτάται από την επιλογή της 
κατάλληλης συνάρτησης συμμεταβλητότητας C(r). Η επιλογή αυτή εξαρτάται από την 
επιτυχή προσαρμογή της στις τιμές Ck και αυτό με την σειρά του από την επιλογή του 
βήματος d. Προτείνεται για μελλοντική έρευνα η ύπαρξη διαθέσιμου μεγαλύτερου 
πλήθους δεδομένων, έτσι ώστε να περιλαμβάνονται περισσότερα κτήρια καλύπτοντας 
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μεγαλύτερη έκταση. Επίσης προτείνεται επιπλέον έρευνα της επιλογής της C(r) και 
ανάλυσή της. 

5.4.2 Εφαρμογή του νόμου μετάδοσης 

Όπως αναφέρθηκε εφαρμόσθηκε στα πραγματικά δεδομένα London ο νόμος 
μετάδοσης σφάλματος στον πίνακα συμμεταβλητότητας Vx των σφαλμάτων του 
boresight και πρόεκυψε ο πίνακας συμμεταβλητότητας Vy των 3D θέσεων των 
σημείων LiDAR. Τα αποτελέσματα των a posteriori τυπικών αποκλίσεων (σX, σY, σZ) 
ανά κτήριο και ανά λωρίδα σάρωσης δίνει ο πίνακας 5-10.  
 

Λωρίδα σάρωσης Νο2 Λωρίδα σάρωσης Νο3 Λωρίδα σάρωσης Νο4 Λωρίδα σάρωσης Νο5 
Κτήριο 

σX(m) σY(m) σZ(m) σX(m) σY(m) σZ(m) σX(m) σY(m) σZ(m) σX(m) σY(m) σZ(m) 

1 0.0587 0.0387 0.0021 0.0511 0.0478 0.0040    0.0484 0.0459 0.0037 

2 0.0463 0.0376 0.0014 0.0489 0.0402 0.0015 0.0480 0.0419 0.0013 0.0445 0.0393 0.0013 

3 0.2253 0.2671 0.0059 0.2418 0.2793 0.0069 0.1965 0.2942 0.0065 0.1852 0.3046 0.0067 

4 0.0271 0.0245 0.0010 0.0288 0.0218 0.0011 0.0288 0.0183 0.0011    

5 0.0184 0.0288 0.0015 0.0210 0.0245 0.0014 0.0192 0.0227 0.0013    

6 0.0794 0.0681 0.0020    0.0768 0.0646 0.0021 0.0759 0.0629 0.0023 

7 0.3982 0.5701 0.0049    0.4680 0.5386 0.0050 0.5339 0.5731 0.0108 

8 0.2453 0.2863 0.0076    0.2552 0.2715 0.0078    

9 0.0463 0.0454 0.0020       0.0481 0.0446 0.0019 

10 0.0681 0.0759 0.0014       0.0698 0.0751 0.0013 

11 0.0524 0.0611 0.0020 0.0698 0.0611 0.0024    0.0698 0.0524 0.0024 

12 0.2253 0.2409 0.0682 0.2244 0.2227 0.0882 0.2040 0.1842 0.0841 0.2327 0.1757 0.0832 

13 0.0542 0.0446 0.0022 0.0550 0.0489 0.0023 0.0515 0.0455 0.0023 0.0541 0.0481 0.0020 

14 0.0367 0.0463 0.0019 0.0367 0.0419 0.0013 0.0506 0.0445 0.0019 0.0550 0.0445 0.0019 

15 0.0376 0.0384 0.0014 0.0332 0.0367 0.0015 0.0393 0.0375 0.0014    

16 0.0733 0.0725 0.0016          

17    0.4120 0.3858 0.0076 0.4076 0.3614 0.0077    

18    0.0507 0.0437 0.0020 0.0516 0.0533 0.0020    

19    0.0419 0.0393 0.0018 0.0402 0.0333 0.0016    

20    0.0184 0.0227 0.0011 0.0192 0.0253 0.0013 0.0210 0.0236 0.0011 

21    0.0637 0.0489 0.0023 0.0620 0.0454 0.0021 0.0602 0.0445 0.0019 

22    0.0393 0.0463 0.0016 0.0376 0.0437 0.0016 0.0411 0.0411 0.0015 

23    0.0149 0.0192 0.0012 0.0175 0.0210 0.0014 0.0201 0.0227 0.0013 

24    0.0228 0.0167 0.0013 0.0193 0.0167 0.0015 0.0210 0.0158 0.0013 

Μ
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κτ
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) 

0.1058 0.1216 0.0067 0.0819 0.0804 0.0072 0.1102 0.1139 0.0070 0.0988 0.1009 0.0078 
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0.0499 0.0485 0.0017 0.0397 0.0373 0.0018 0.0401 0.0367 0.0016 0.0484 0.0431 0.0018 

Τ
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κτ
ήρ
ια
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0.0184 0.0170 0.0004 0.0168 0.0133 0.0008 0.0180 0.0143 0.0004 0.0525 0.0387 0.0217 

Πίνακας 5-10.  a posteriori τυπικές αποκλίσεις μέσω εφαρμογής του νόμου μετάδοσης σφάλματος 
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Στις εικόνες που ακολουθούν απεικονίζονται ενδεικτικά για την λωρίδα σάρωσης Νο2 
οι τυπικές αποκλίσεις (σX, σY) που προκύπτουν από τα αποτελέσματα της εφαρμογής 
του νόμου μετάδοσης. Όσον αφορά στις τιμές του σZ είναι μικρότερες από 1cm και για 
αυτό δεν κρίνεται απαραίτητη η απεικόνισή τους. 
 
Η εικόνα 5-30 και η εικόνα 5-31 απεικονίζουν μια οπτική παρουσίαση της χωρικής 
κατανομής των τιμών των τυπικών αποκλίσεων. Η εικόνα 5-30, αφορά σε όλο το 
πλήθος των 24 κτηρίων που λαμβάνουν μέρος στους υπολογισμούς, ενώ όπως ήταν 
αναμενόμενο τα 5 προβληματικά κτήρια έχουν υψηλότερες τυπικές αποκλίσεις. Τα 
κτήρια παρουσιάζονται μέσω βαθμιαίας αύξησης του μεγέθους τους ανάλογα με την 
τιμή της τυπικής απόκλισης.   
Στην εικόνα 5-31, όπου τα 5 προβληματικά κτήρια έχουν αφαιρεθεί, τα εναπομείναντα 
19 κτήρια παρουσιάζουν χαμηλότερες τυπικές αποκλίσεις με εξομάλυνση της 
κατανομής των σφαλμάτων. Επίσης να σημειωθεί ότι επιτυγχάνονται πολύ 
χαμηλότερες τιμές τυπικών αποκλίσεων. Στην εικόνα 5-31 υπάρχει ένα πρότυπο με 
υψηλότερες τιμές τυπικών αποκλίσεων στο βορειοδυτικό τμήμα της σάρωσης το οποίο 
τυγχάνει να καλύπτει την περιοχή σάρωσης αριστερά της γραμμής πτήσης. Παρότι ότι 
δεν είναι προφανές ποιοί είναι οι λόγοι για αυτό, καθώς οι τιμές είναι σχετικά μικρές, 
θα μπορούσε να παρατηρηθεί ότι ίσως να αφορά σε ύπαρξη κάποιου συστηματικού 
σφάλματος του συστήματος σάρωσης το οποίο μοιάζει να μην είναι συμμετρικό. Αυτό 
θα μπορούσε να προκαλείται από τον encoder του σφάλματος βαθμονόμησης, κ.α.  
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Εικόνα 5-30. Διακύμανση τυπικών αποκλίσεων σX, σY για όλα τα κτήρια της λωρίδας σάρωσης Νο2  
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Εικόνα 5-31. Διακύμανση τυπικών αποκλίσεων σX, σY για τα μη προβληματικά κτήρια της λωρίδας 

σάρωσης Νο2 
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Πίνακας 5-11. a posteriori τυπικές αποκλίσεις και μεταβολή συντεταγμένων σημείων LiDAR μέσω 

εφαρμογής του νόμου μετάδοσης σφάλματος 

Προκειμένου να εκτιμηθεί η μεταβολή των συντεταγμένων των σημείων LiDAR στο 
έδαφος μετά την διόρθωση boresight misalignment που προκύπτει από την εφαρμογή 
του προτεινόμενου αλγορίθμου εφαρμόσθηκε ο νόμος μετάδοσης σφάλματος σε 
ενδεικτικές τιμές των προσομοιωμένων δεδομένων. Ο πίνακας 5-11 εμφανίζει τις a 
posteriori τυπικές αποκλίσεις (σΧ, σΥ, σΖ) και τις μεταβολές των συντεταγμένων των 
σημείων LiDAR (dX, dY, dZ) οι οποίες προκύπτουν προσθέτοντας διαδοχικά στις 
τιμές των παραμέτρων (bx, by, bz, bω, bφ, bκ) τις a posteriori τυπικές αποκλίσεις των 
παραμέτρων (±1σ, ±2σ, ±3σ).  
Από τον πίνακα για γωνία 0.0167o εκτιμάται μεταβολή των συντεταγμένων των 
σημείων LiDAR στο έδαφος μετά την διόρθωση boresight misalignment dX=0.14m, 
dY=0.14m, dZ=0.001m για 1σ, ενώ αντίστοιχα για γωνία 0.167o η μεταβολή εκτιμάται 
dX=1.24m, dY=1.23m, dZ=0.01m για 1σ.  
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6 Συμπεράσματα, συνεισφορά και προτάσεις για μελλοντική 
έρευνα 

6.1 Εισαγωγή 

Η ανάπτυξη των συστημάτων LiDAR που πραγματοποιήθηκε κατά τα τελευταία 
χρόνια και η συνεχιζόμενη έως σήμερα εξέλιξή τους, τα έχει καθιερώσει ως τα πλέον 
σύγχρονα και σημαντικά συστήματα συλλογής γεωχωρικών δεδομένων με σαφείς 
τάσεις μελλοντικής κυριαρχίας τους. Το LiDAR αποτελεί ένα κλασικό παράδειγμα 
MMS που περιλαμβάνει σύστημα πλοήγησης και ψηφιακό ενεργό δέκτη απεικόνισης. 
Είναι επομένως ένα σύνθετο σύστημα που στην απλούστερη μορφή του αποτελείται 
από τουλάχιστον δύο υποσυστήματα πλοήγησης, που περιλαμβάνουν ένα δέκτη GPS 
(Global Positioning System) και μια μονάδα INS (Inertial Measurement System), 
καθώς και από τη διάταξη του αποστασιομέτρου laser. Όπως έχει αναφερθεί το ζήτημα 
της βαθμονόμησης του συστήματος LiDAR αποτελεί θέμα μείζονος σημασίας με 
άμεση επίδραση στην ακρίβεια και αξιοπιστία των συλλεγόμενων δεδομένων. Δεν 
είναι λοιπόν τυχαίο το ότι τα τελευταία χρόνια ένας μεγάλος όγκος της έρευνας που 
λαμβάνει χώρα σε σχέση με την εξέλιξη της τεχνολογίας LiDAR, αφορά ακριβώς στο 
ζήτημα αυτό γεγονός που αποτέλεσε και το έναυσμα για την εκπόνηση της παρούσας 
εργασίας. Συγκεκριμένα το θέμα του boresight misalignment μεταξύ LiDAR και INS 
αποτέλεσε το ιδιαίτερο ερέθισμα για την ενασχόληση με το συγκεκριμένο αντικείμενο 
του οποίου η μελέτη τόσο ως προς την επίδρασή του στα δεδομένα όσο και ως προς 
τον εντοπισμό της μεταβολής του, αποτελούν έρευνα αιχμής για ερευνητές και 
κατασκευαστές.  

6.2 Κίνητρα ενασχόλησης με το αντικείμενο της παρούσας διδακτορικής 
διατριβής 

Παρακάτω παρουσιάζονται οι λόγοι που ενήργησαν ως κίνητρα και επηρέασαν την 
επιλογή του αντικειμένου της παρούσας διατριβής. 

• Τα LiDAR είναι πολύπλοκα συστήματα πολλαπλών δεκτών για αυτό και η 
βαθμονόμησή τους ως σύνολο είναι ουσιαστικής και θεμελιώδους σημασίας. Σε 
αντίθεση με την βαθμονόμηση της φωτομηχανής, η βαθμονόμηση του LiDAR 
δεν μπορεί να διαχωρισθεί από την συνολική βαθμονόμηση του συστήματος 
πράγμα το οποίο αποτελεί μια επιπρόσθετη απαίτηση. Συγκεκριμένα όσον 
αφορά στο boresight misalignment είναι ίσως το πιο καθοριστικό τμήμα της 
βαθμονόμησης του συστήματος LiDAR καθώς αυτό το στοιχείο έχει την 
υψηλότερη συμβολή στο συνολικό σφάλμα του. 

• Παρόλη την συνεχή χρήση των συστημάτων LiDAR τα τελευταία χρόνια, δεν 
έχει αναπτυχθεί μια γενικά αποδεκτή μέθοδος για τον εντοπισμό ή την εκτίμηση 
του boresight misalignment. Έτσι κάθε κατασκευαστής συστήματος LiDAR 
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δημιουργεί δικά του εργαλεία, εφαρμόζοντας κυρίως εμπειρικές πρακτικές  για 
να καθορίσει τις παραμέτρους boresight misalignment. 

• Η σημασία και η αξία μιας υψηλά αυτοματοποιημένης βαθμονόμησης boresight 
misalignment αναδεικνύεται περισσότερο με την πρόσφατη ανάπτυξη των 
πολυκάναλων συστημάτων (Optech Pegasus) στα οποία δύο μονάδες laser 
μοιράζονται τα ίδια οπτικά υποσυστήματα (κοινό κάτοπτρο).  

• Τα μοντέλα επιφανείας που παράγονται αυτόματα (DEM matching) από την 
στερεοσκοπική φωτογραμμετρική παρατήρηση έχουν πρόσφατα βελτιωθεί 
σημαντικά και αποτελούν σημαντική πηγή για την δημιουργία σημειοσυνόλων. 
Μπορούν έτσι να αποτελέσουν αναφορά για την βαθμονόμηση του συστήματος 
LiDAR με ειδικές συνθήκες λήψης (Leberl et.al., 2010). 

6.3 Στόχοι της παρούσας διδακτορικής διατριβής 

Οι λόγοι που αναπτύχθηκαν στην προηγούμενη παράγραφο ήταν εκείνοι που με την 
πάροδο του χρόνου επηρέασαν σημαντικά την επιλογή του αντικειμένου της παρούσας 
διατριβής και που τελικά εστίασαν την εργασία στην ανάπτυξη μιας ενιαίας 
μεθοδολογίας που θα μπορούσε να συνεισφέρει στην βελτίωση της εκτίμησης των 
παραμέτρων boresight misalignment. Έτσι οι βασικοί στόχοι της παρούσας 
διδακτορικής διατριβής που πραγματοποιήθηκαν είναι: 

1. Η εκτίμηση των παραμέτρων του boresight misalignment μεταξύ LiDAR και 
INS, μέσω ενός κατάλληλα ανεπτυγμένου αλγορίθμου σε συνδυασμό με τη 
χρήση φωτογραμμετρικών δεδομένων ως επιφάνεια αναφοράς, προκειμένου να 
επιτευχθεί η βαθμονόμηση του συστήματος και να αντιμετωπιστεί η επίδραση 
του συγκεκριμένου παράγοντα ο οποίος θεωρείται ως η σημαντικότερη πηγή 
σφάλματος στο MMS/LiDAR. 

2. Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη ενός άμεσου, αποτελεσματικού και αξιόπιστου 
μαθηματικού εργαλείου εκτίμησης των μεταβολών των παραμέτρων Li-
DAR/INS boresight misalignment, κατά την πτήση ή μεταξύ διαδοχικών 
πτήσεων.  

3. Η δημιουργία μεθοδολογίας για την εκτίμηση της ποιότητας των 
αποτελεσμάτων της βαθμονόμησης μέσω κατάλληλων στατιστικών ελέγχων και 
η αντιμετώπιση του προβλήματος που εμφανίζεται στη βιομηχανία και στην 
έρευνα από την έλλειψη μιας συστηματικής και ενιαίας μεθόδου βαθμονόμησης 
του συστήματος LiDAR. 

4. Η χρήση αντικειμένων διαθέσιμων, εύκολα αναγνωρίσιμων ακόμα και 
αυτόματα εντοπίσιμων στα δεδομένα, όπως είναι τα κτήρια, ως θέσεων 
αναφοράς με στόχο την εκτίμηση των παραμέτρων boresight misalignment και 
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ο προσδιορισμός της βέλτιστης χωρικής κατανομής και διάταξής τους καθώς 
και το βέλτιστο πλήθος τους. 

5. Η εφαρμογή της μεθόδου collocation με σκοπό την εκτίμηση της ελάχιστης 
πυκνότητας των επιλεγόμενων θέσεων αναφοράς και η δυνατότητα εκτίμησης 
των τιμών παραμέτρων boresight misalignment σε κάθε σημείο εντός της 
περιοχής σάρωσης. 

6. Η ανάπτυξη αλγορίθμου μετασχηματισμού μεταξύ δύο σημειοσυνόλων που 
περιγράφουν το ίδιο αντικείμενο αλλά προέρχονται από διαφορετικά μέσα 
συλλογής, όπως τα συστήματα LiDAR και Φωτογραμμετρίας, τα οποία 
χαρακτηρίζονται από διαφορετική πυκνότητα και κατανομή. 

Για την εκτίμηση των παραμέτρων boresight misalignment μεταξύ LiDAR και INS 
εφαρμόσθηκε ο προτεινόμενος αλγόριθμος μετασχηματισμού μεταξύ του 
σημειοσυνόλου που συλλέχθηκε από το σύστημα LiDAR και της επιφάνειας που 
περιγράφεται από το σημειοσύνολο που προέκυψε με φωτογραμμετρικές μεθόδους ως 
επιφάνεια αναφοράς. Τα ικανοποιητικά αποτελέσματα που προέκυψαν από την 
εφαρμογή του αλγορίθμου, η γρήγορη σύγκλισή του σε συνδυασμό με τη δυνατότητα 
προσαρμογής του ώστε να εφαρμόζεται με κάθε πιθανό συνδυασμό δεδομένων, 
επιτρέπει την εξαγωγή αποτελεσμάτων και συμπερασμάτων σχετικά με τις 
παραμέτρους boresight misalignment μεταξύ διαδοχικών πτήσεων ή κατά την διάρκεια 
μιας πτήσης. Η ανάπτυξη της διαδικασίας ποιοτικού ελέγχου που προτείνεται καλύπτει 
την ανάγκη διασφάλισης ποιοτικών αποτελεσμάτων καθώς οι πραγματικές τιμές των 
παραμέτρων είναι άγνωστες και δεν είναι δυνατόν να υπάρξει άμεση σύγκριση με τις 
αληθείς τιμές τους. Καθώς η αντιστοιχία σημείου προς σημείο είναι αδύνατη 
εφαρμόσθηκε ο αλγόριθμος σε υψηλότερου επιπέδου χαρακτηριστικά, δηλαδή 
στοιχειώδεις επιφάνειες, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν στη δημιουργία 
παρατηρήσεων για την εκτίμηση των παραμέτρων του μοντέλου, επιλέγοντας από τα 
διαθέσιμα δεδομένα υπάρχοντα κτήρια ως θέσεις αναφοράς. Με την δυνατότητα της 
επιλογής κάθε πιθανού συνδυασμού των δεδομένων εξήχθησαν συμπεράσματα για την 
χωρική κατανομή, διάταξη, πλήθος και σχήμα της βέλτιστης προτεινόμενης επιλογής 
κτηρίων. Με την προσαρμογή της μεθόδου collocation στο προτεινόμενο μαθηματικό 
μοντέλο και την εφαρμογή της στα δεδομένα, προέκυψαν σχετικά αποτελέσματα για 
την εκτίμηση της ελάχιστης απαιτούμενης πυκνότητας των θέσεων αναφοράς καθώς 
και την ικανότητα του αλγορίθμου να εντοπίζει τις τιμές των παραμέτρων boresight 
misalignment σε κάθε σημείο εντός της περιοχής σάρωσης.  
Καταλήγοντας, η προτεινόμενη μεθοδολογία μπορεί να θεωρηθεί ένα διαγνωστικό 
εργαλείο για τον έλεγχο της σταθερότητας του boresight misalignment ή τις αλλαγές 
του μοντέλου του δέκτη. 
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6.4 Συνεισφορά της παρούσας διδακτορικής διατριβής 

Το ενδιαφέρον της παρούσας έρευνας για την εκτίμηση των παραμέτρων boresight 
misalignment LiDAR/INS, υποκινήθηκε από το γεγονός της έλλειψης μιας 
ολοκληρωμένης και αξιόπιστης μεθόδου εντοπισμού τους. Η έως τώρα εφαρμοζόμενη 
διαδικασία στην πράξη βασίζεται σε ταύτιση δεδομένων LiDAR, που προέρχονται από 
διαδοχικές επικαλυπτόμενες λωρίδες σάρωσης (strip adjustment), η οποία αποτελεί μια 
προσέγγιση βασιζόμενη σε μια απλή ταύτιση δεδομένων (data fitting), χωρίς να 
λαμβάνει υπόψη της κάποιο άλλο μοντέλο που να υπαγορεύεται από παράγοντες όπως 
για παράδειγμα το συνδυασμό των δεκτών του συστήματος. 
Στις συνήθεις συνθήκες πτήσεων, η πραγματική ακριβής τιμή κάθε παραμέτρου bore-
sight misalignment δεν είναι ποτέ γνωστή αλλά μπορεί μόνο να εκτιμηθεί. Για 
διάφορους πιθανούς λόγους (§ 3.3.2), όπως τις απότομες μετακινήσεις του 
αεροσκάφους ή θέματα πλοήγησης, οι παράμετροι του boresight misalignment 
μπορούν να μεταβληθούν εντός σχετικά μικρού χρονικού διαστήματος. Αυτό καθιστά 
επιτακτική την ύπαρξη ενός μηχανισμού ο οποίος θα μπορεί σχεδόν συνεχώς να 
ελέγχει την αξιοπιστία των τιμών των παραμέτρων του boresight misalignment. Με 
άλλα λόγια, ο εντοπισμός των πιθανών μεταβολών στις τιμές του boresight misalign-
ment, μέσω μιας διαδικασίας ελέγχου QA/QC, μπορεί να επιβεβαιώσει την διατήρηση 
της ποιότητας του προϊόντος. Ένα γρήγορο και αξιόπιστο εργαλείο για την εκτίμηση 
των παραμέτρων boresight misalignment και τον εντοπισμό κάθε μεταβολής είτε κατά 
τη διάρκεια της συλλογής δεδομένων είτε εκ των υστέρων είναι σημαντικό για να 
επιτευχθεί ο παραπάνω στόχος. 
Τα παραπάνω έχουν ιδιαίτερη σημασία στις αποτυπώσεις αστικών περιοχών όπου η 
απαιτούμενη ακρίβεια είναι εκ των πραγμάτων ένα από τα καθοριστικά ζητήματα με 
συνέπεια και η εκτίμηση του boresight misalignment να είναι βασικής σημασίας. Στο 
πλαίσιο αξιολόγησης της προτεινόμενης μεθοδολογίας εκτίμησης των παραμέτρων του 
boresight misalignment και με δεδομένο ότι η σάρωση LiDAR συνήθως αφορά αστικές 
περιοχές, σε αντίθεση με τις αγροτικές όπου η σάρωση είναι σπανιότερη και η ακρίβεια 
λιγότερο απαιτητική, διερευνήθηκε η δυνατότητα της χρήσης αστικών περιοχών μέσω 
της αξιοποίησης των επιφανειών επιλεγμένων κτηρίων που βρίσκονται σε αυτές. Αν 
και η επιλογή κτηρίων ως θέσεων αναφοράς σε μια αστική περιοχή αποτελεί την πιο 
ενδεδειγμένη και ίσως μονοσήμαντη επιλογή, εν τούτοις αποτελεί μια πρωτοποριακή 
και ρεαλιστική αντιμετώπιση του συγκεκριμένου ζητήματος όπως έχει φανεί από τη 
σχετική βιβλιογραφία αλλά και από τα συμπεράσματα αυτής της εργασίας. Μπορούν 
εντούτοις να χρησιμοποιηθούν και οποιεσδήποτε άλλες κατασκευές ή ακόμα και 
ειδικοί στόχοι LiDAR. 
Συγκεκριμένα διερευνήθηκε η επίδραση του μεγέθους, του πλήθους και της κατανομής 
επιλεγμένων κτηρίων στην εκτέλεση της διαδικασίας εντοπισμού των παραμέτρων 
boresight misalignment. Ως επιφάνεια αναφοράς χρησιμοποιήθηκαν συμμετρικά ή 
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τυχαία κατανεμημένα κτήρια που είχαν αποδοθεί  φωτογραμμετρικά και που 
ονομάζονται “θέσεις κτηρίων” ή “θέσεις αναφοράς”. Επιπλέον μέσω της μεθόδου 
collocation εκτιμήθηκε η μέγιστη απόσταση μεταξύ των απαραίτητων θέσεων κτηρίων, 
η οποία αποτελεί παράμετρο ιδιαίτερης κρισιμότητας για τον προγραμματισμό της 
πτήσης και κατ' επέκταση για το συνολικό κόστος της εργασίας. 
Η επιτυχία στην εκτίμηση των παραμέτρων boresight misalignment και η πρόβλεψη 
των τιμών των παραμέτρων boresight misalignment σε θέσεις εντός του πεδίου 
σάρωσης ανοίγει το δρόμο προς νέες εξελίξεις και παρέχει τη δυνατότητα για την 
ανάπτυξη αποτελεσματικών μεθόδων βαθμονόμησης, όπως για παράδειγμα μιας 
αυτοματοποιημένης διαδικασίας, προσφέροντας επιπλέον μια αποδοτική μέθοδο για 
QA/QC των δεδομένων LiDAR ελέγχοντας την εσωτερική αξιοπιστία του μοντέλου. 
Συγκεκριμένα αυτό επιτυγχάνεται μέσω του ελέγχου χ2 στο συνολικό μοντέλο και της 
ικανότητας του αλγορίθμου στον εντοπισμό και την εξάλειψη των χονδροειδών 
σφαλμάτων. 

 
Από τον έλεγχο ως προς την αξιοπιστία του προτεινόμενου αλγορίθμου για την 
εκτίμηση των παραμέτρων boresight misalignment προκύπτουν τα παρακάτω: 
• Οι λωρίδες σάρωσης LiDAR πρέπει να λαμβάνονται σε συγκεκριμένη διάταξη 

κατά τον σχεδιασμό της πτήσης για βαθμονόμηση. Είναι απαραίτητες 
τουλάχιστον δύο λωρίδες σε αντίθετη κατεύθυνση σάρωσης, ώστε να 
προσδιορισθεί το σωστό πρόσημο των παραμέτρων boresight misalignment. Είναι 
επιθυμητή μια τρίτη λωρίδα σε κάθετη κατεύθυνση ως προς τις δύο πρώτες, για 
την βελτίωση της πιθανής αβεβαιότητας των δύο παράλληλων λωρίδων. Αυτή η 
κάθετη λωρίδα θα μπορούσε να μειώσει τις επιδράσεις των πιθανών 
συστηματικών σφαλμάτων από πολλές πηγές, όπως για παράδειγμα διαφορετικό 
ύψος πτήσης μεταξύ των λωρίδων σάρωσης.  

• Η προτεινόμενη μεθοδολογία μπορεί να αποτιμήσει την επιτυγχανόμενη ακρίβεια 
εντοπισμού των παραμέτρων boresight misalignment, πρακτικά σε κάθε σύγχρονο 
σύστημα LiDAR.  

• Για τα διαθέσιμα δεδομένα ισχύει ότι το μέγεθος των bΧ, bΥ, bΖ είναι τόσο μικρό 
που δεν μπορεί να προσδιορισθεί αξιόπιστα.  

• Η συνήθης έλλειψη πρωτογενών δεδομένων LiDAR σε πολικές συντεταγμένες 
προς τους χρήστες περιορίζει κατά πολύ την δυνατότητα βαθμονόμησης ή 
ελέγχου. Χρησιμοποιούνται δεδομένα με την μορφή των συντεταγμένων (X,Y,Z) 
τα οποία είναι πιο εύκολα διαθέσιμα και δεν εξαρτώνται από το είδος του 
εκάστοτε συστήματος LiDAR, δηλαδή από τον μηχανισμό σάρωσης που διαθέτει. 
Παρότι με την ίδια μεθοδολογία και με κατάλληλη τροποποίηση του 
προτεινόμενου αλγορίθμου θα μπορούσε αυτός να εφαρμοσθεί ακόμα και σε 
πολικές συντεταγμένες (απόσταση και γωνία σάρωσης), εντούτοις δομήθηκε έτσι 
λόγω των διαθέσιμων δεδομένων (X,Y,Z). 
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• Όπως αναφέρθηκε παραπάνω εκτός από την εκτίμηση των παραμέτρων boresight 
misalignment, η προτεινόμενη μεθοδολογία μπορεί επίσης να επιβεβαιώσει τον 
μετασχηματισμό των δεδομένων Φωτογραμμετρίας και LiDAR σε κοινό σύστημα 
αναφοράς, το οποίο έχει σημαντικό όφελος για επιπλέον προϊόντα όπως 
ορθοφωτογραφίες και δημιουργία 3D μοντέλων φωτορεαλισμού. 

• Η τεχνική αυτή μπορεί να εφαρμοσθεί σε περισσότερα από ένα αντικείμενα 
έρευνας όπως ταύτιση επιφανειών (DEM matching), συνόρθωση λωρίδων LiDAR 
(strip adjustment), μετασχηματισμό σε ενιαίο πλαίσιο αναφοράς δεδομένων που 
προέρχονται από δύο διαφορετικές πηγές και περιγράφουν το ίδιο αντικείμενο. 
Είναι αλγόριθμος που μπορεί να εφαρμοστεί τοπικά και όχι γενικά σε δεδομένα 
που αφορούν σημειοσύνολα με μεγάλες χωρικές διαφορές μεταξύ τους. Στην 
παρούσα διδακτορική διατριβή ο αλγόριθμος εφαρμόσθηκε σε δύο σημειοσύνολα 
που προέρχονται από LiDAR και φωτογραμμετρικά λαμβανόμενη επιφάνεια 
(φωτογραμμετρικά παραγόμενο σημειοσύνολο). Ομοίως θα μπορούσε ως 
επιφάνεια αναφοράς να χρησιμοποιηθούν επιφάνειες που προέρχονται από 
σημειοσύνολα που συλλέχθησαν και από άλλες πηγές. Ως παράδειγμα 
σημειώνονται πηγές επίγειων γεωδαιτικών μετρήσεων αποτύπωσης των κτηρίων, 
όπως GPS, αλλά και άλλες μεθοδολογίες όπως επίγεια σάρωση laser, IfSAR, κ.ά. 

• Η επιτυγχανόμενη ακρίβεια αντιστοίχισης μεταξύ δύο επιφανειών εξαρτάται από 
την πυκνότητα και το σχήμα των TIN, δηλαδή από το πόσο καλά το αντικείμενο 
περιγράφεται μέσω των στοιχειωδών επιφανειών του δικτύου TIN (παράρτημα § 
7.2.1). 

Αξίζει να σημειωθεί ότι σήμερα πλέον τα περισσότερα συστήματα MMS/LiDAR 
συμπεριλαμβάνουν και μια φωτομηχανή, ενώ εκτιμάται ότι στο άμεσο μέλλον όλα 
σχεδόν τα αεροσκάφη θα είναι εξοπλισμένα και με τους δύο δέκτες απεικόνισης. Έτσι 
η ανάγκη της λήψης δεδομένων LiDAR ταυτόχρονα με τη λήψη αεροφωτογραφιών ή 
γενικά κατά την ίδια χρονική περίοδο που γίνεται κυρίως για την αποφυγή της 
εμφάνισης μεγάλων μορφολογικών μεταβολών και η οποία παλιότερα θα μπορούσε να 
αναφερθεί ως μειονέκτημα της μεθόδου, σήμερα έχει πλήρως ξεπεραστεί. 
 
Μέσω των προσομοιωμένων δεδομένων έγινε ο αρχικός έλεγχος του αναπτυσσόμενου 
αλγορίθμου, για την εκτίμηση των παραμέτρων του boresight misalignment Li-
DAR/INS, από τον οποίο προέκυψαν τα εξής αποτελέσματα: 
• Ο αλγόριθμος συγκλίνει μετά από λίγες επαναλήψεις. Το εύρος τιμών των 

παραμέτρων στροφής boresight misalignment που ο αλγόριθμος εντοπίζει  με 
ακρίβεια είναι [0-0.5]o. 

• Με μέσο επίπεδο θορύβου ο αλγόριθμος επιδεικνύει ικανοποιητική συμπεριφορά, 
στο εύρος τιμών γωνιών που προαναφέρθηκε [0-0.5]o, ενώ για χαμηλότερο 
επίπεδο θορύβου εντοπίζονται πλήρως οι προσομοιωμένες τιμές των παραμέτρων 
boresight misalignment LiDAR/INS. 
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• Με προσθήκη 2% χονδροειδών σφαλμάτων στα δεδομένα σoutlierΧ, σoutlierΥ, 
σoutlierΖ=2m και σταδιακή εξάλειψη ποσοστού 50-60% αυτών, τα αποτελέσματα 
είναι αποδεκτά.  

 
Από την εφαρμογή του αλγορίθμου σε πραγματικά δεδομένα, για την εκτίμηση των 
παραμέτρων του boresight misalignment LiDAR/INS, προέκυψε ότι:  
• Πλεονάζων αριθμός παρατηρήσεων βελτιώνει τα αποτελέσματα το οποίο δηλώνει 

ότι κτήρια με πολλές παρατηρήσεις (σημεία), άρα πλήρως καθορισμένο 
γεωμετρικό σχήμα, δίνουν καλύτερα αποτελέσματα, όπως άλλωστε ήταν 
αναμενόμενο. 

• Θα πρέπει να αποφεύγεται η ύπαρξη και η χρήση κτηρίων με διαστάσεις πολύ 
μεγαλύτερες ή μικρότερες σε σχέση με τις μέσες διαστάσεις του συνόλου των 
χρησιμοποιούμενων κτηρίων. Για το λόγο αυτό θα πρέπει πριν την επίλυση να 
τίθεται ένα κατώφλι διαχωρισμού των κτηρίων, ώστε να παραμείνουν στην 
επίλυση μόνο τα μεσαίου μεγέθους κτήρια. Μετά από σχετικούς ελέγχους ως 
κατώφλια διαχωρισμού των κτηρίων χρησιμοποιήθηκαν τα: [500-2000] για τα 
σημεία LiDAR και [500-1500] TIN (§ 5.3.2).  

• Ο αλγόριθμος μπορεί να “απορροφήσει” την επίδραση τουλάχιστον 15% 
“προβληματικών ή εκτός του κατωφλίου” κτηρίων.  

• Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η εφαρμογή του προτεινόμενου αλγορίθμου δεν 
περιορίζεται από την απαίτηση λεπτομερούς απόδοσης των κτηρίων, αλλά 
απαιτείται πλήρης περιγραφή του περιγράμματος του κτηρίου. Αντίθετα από 
άλλες σχετικές μελέτες, στην συγκεκριμένη διατριβή δεν απαιτούνται 
συγκεκριμένοι προσανατολισμοί των οροφών των κτηρίων όπως για παράδειγμα 
επίπεδες οροφές ή ακόμα συγκεκριμένες κλίσεις και μεγέθη.  

• Απαιτείται ικανοποιητική πυκνότητα σημείων αναφοράς (1-2 σημεία/m2) με 
στόχο την δημιουργία μικρού μεγέθους TIN μέσω του αλγορίθμου Delaunay. 
Αυτό διασφαλίζει ότι δεν θα υπάρχει αστοχία δημιουργίας των TIN στην 
περίπτωση ύπαρξης ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του κτηρίου (π.χ. καμινάδες, 
σοφίτες). Επίσης απαιτείται κανονική κατανομή των σημείων επί του 
αντικειμένου με ταυτόχρονη ύπαρξη σημείων αλλαγής κλίσης. 

Με την εφαρμογή του προτεινόμενου αλγορίθμου στα προσομοιωμένα και στα 
πραγματικά δεδομένα αποδείχθηκε ότι ο αλγόριθμος είναι αξιόπιστος και ακριβής, 
παρουσιάζοντας ιδιαίτερη ανθεκτικότητα ακόμη και σε περιβάλλον θορύβου, ή στην 
περίπτωση της ύπαρξης μεγάλου ποσοστού χονδροειδών σφαλμάτων.  
Επιβεβαιώνεται η καταλληλότητα του προτεινόμενου αλγορίθμου για αστικές περιοχές 
με διαθέσιμα κτήρια τα οποία είναι απλά στην δομή και στο σχήμα τους και μεσαίου (ή 
μικρού) μεγέθους. 
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Από την προσαρμογή διαδικασιών ποιοτικού ελέγχου στο συγκεκριμένο πρόβλημα 
προκύπτει: 
• Μετά την διαδικασία data snooping και με βάση τα συμπεράσματα της 

προσομοίωσης, φάνηκε ότι στα δεδομένα μπορεί να περιλαμβάνεται ένα 
ποσοστό 1-1.5% χονδροειδών σφαλμάτων, του συνόλου των σημείων LiDAR, 
που δεν επηρεάζει τα αποτελέσματα οπότε μπορούν να αγνοηθούν. 

 
Προσαρμόσθηκε στο συγκεκριμένο πρόβλημα η χρήση της μεθόδου collocation η 
οποία σε συνδυασμό με την μελέτη των αποτελεσμάτων του συνολικού αλγορίθμου 
βοήθησε να εξαχθούν συμπεράσματα για την κατανομή και την πυκνότητα των 
απαιτούμενων θέσεων κτηρίων: 
• Προτείνεται η κατανομή τουλάχιστον 6-8 κτηρίων, στην επικαλυπτόμενη περιοχή 

δύο αντιπαράλληλων LiDAR λωρίδων σάρωσης και σε θέσεις παρόμοιες με τις 
αντίστοιχες ευρέως γνωστές στην Φωτογραμμετρία θέσεις Gruber και με μέγιστη 
απόσταση που κυμαίνεται εντός του εύρους [8-10]km για τυπικές συνθήκες 
εναέριας αποτύπωσης. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η επίδραση του boresight 
misalignment είναι μέγιστη στα όρια της επικαλυπτόμενης περιοχής των δύο 
αντιπαράλληλων LiDAR λωρίδων σάρωσης, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη 
προσοχή στις περιοχές αυτές.  

6.5 Προτεινόμενη μελλοντική έρευνα 

Η ολοένα επεκτεινόμενη βελτίωση και εφαρμογή των εναέριων και δορυφορικών 
δεκτών απεικόνισης, των εναέριων και επίγειων συστημάτων laser σάρωσης και των 
πολυφασματικών δεκτών δίνει την δυνατότητα της συλλογής συμπληρωματικών και 
πολλές φορές πλεοναζόντων γεωχωρικών δεδομένων με σημαντική χωρική ανάλυση. 
Στις εναέριες πλατφόρμες και στα συστήματα σάρωσης αναμένονται συνεχείς 
βελτιώσεις καθώς, όσον αφορά στην αποδοτικότητα αλλά και στην ακρίβειά τους, 
βρίσκονται στην αιχμή της τεχνολογίας. Ταυτόχρονα ολοένα καινούργιοι αλγόριθμοι 
αναπτύσσονται από τις κατασκευαστικές εταιρείες συστημάτων LiDAR, αλλά και από 
ερευνητές, για την διόρθωση σφαλμάτων, την βαθμονόμηση του συστήματος, την 
χαρτογράφηση επιφανειών και την εξαγωγή χαρακτηριστικών. 
Η συνεχής ανάπτυξη σε ό,τι αφορά τους δέκτες είναι σίγουρο ότι  θα επιδράσει θετικά 
και στα μελλοντικά συστήματα LiDAR: 
• Οι ψηφιακές φωτομηχανές συνεχώς βελτιώνονται σε όλο το φάσμα των 

δυνατοτήτων τους. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι όσον αφορά στην ανάλυσή τους οι 
φωτομηχανές τεχνολογίας αιχμής (high-end) από 100Megapixel πρόσφατα έχουν 
κατακτήσει τα [200-500]Megapixel. Αντίστοιχα μετρίου format φωτομηχανές που 
χρησιμοποιούνται συνήθως σε συνδυασμό με τα συστήματα LiDAR αναμένεται 
να αντικατασταθούν με νεότερα μοντέλα μεγέθους εικόνας 10Κ*10Κ. 
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• Στα συστήματα LiDAR υπάρχει η τάση να αυξηθεί η πυκνότητα των σημείων που 
συλλέγονται. Η τεχνική της ύπαρξης πολλαπλών παλμών ταυτόχρονα στον αέρα 
επεκτείνεται στα περισσότερα συστήματα καθώς είναι ο μόνος τρόπος να 
αποφευχθεί ο περιορισμός της διαδρομής του παλμού μεταξύ του δέκτη και του 
αντικειμένου. Τα τελευταία πέντε χρόνια η αύξηση της συχνότητας του παλμού 
έχει γίνει πενταπλάσια με αποτέλεσμα τα σύγχρονα συστήματα να επιτυγχάνουν 
συχνότητες [200-400]kHz. 

• Η τεχνολογία των UAV (Unmanned Aerial Vehicle) έχει πρόσφατα αναπτυχθεί 
σημαντικά και τώρα προσφέρει την δυνατότητα συλλογής γεωχωρικών 
δεδομένων μέσω πλατφορμών με χαμηλό κόστος. Παρά το ότι η τεχνολογία 
παρεμποδίζεται από την έλλειψη νομοθεσίας και προδιαγραφών ασφαλείας 
παγκοσμίως, στην πράξη είναι ώριμη και τα συστήματα αυτά έχουν περάσει στην 
παραγωγή. 

Υφίσταται σημαντικός αριθμός θεμάτων προς διερεύνηση και επίλυση που αφορούν 
στην αυτοματοποίηση διαδικασιών και στην επεξεργασία των δεδομένων, τα οποία θα 
μπορούσαν να διαμορφώσουν ισχυρό υπόβαθρο για την βαθμονόμηση των 
συστημάτων LiDAR.  
Οι πιο σημαντικές έρευνες είναι: 
• Στην συγχώνευση δεδομένων από πολλαπλούς δέκτες, η οποία είναι απαραίτητη 

στην υλοποίηση αποτελεσματικής εξαγωγής χαρακτηριστικών. 
• Στον αυτοματισμό φίλτρου του θορύβου από τα δεδομένα των οπτικών εικόνων 

και του συστήματος LiDAR, που δίνει την δυνατότητα ευκολότερης και 
ακριβέστερης επιλογής των προς εξαγωγή διαθέσιμων χαρακτηριστικών.  

• Στην όραση υπολογιστών (computer vision) η οποία αναμένεται να βελτιώσει 
σημαντικά την εξαγωγή χαρακτηριστικών από οπτικές εικόνες αλλά αντίστοιχα 
και από σημειοσύνολο LiDAR. Παρά το ότι αφορά λιγότερο στην βαθμονόμηση 
του συστήματος LiDAR, επισημαίνεται η σημαντική αρωγή που θα μπορούσε να 
προσφέρει στη εξαγωγή χαρακτηριστικών και στην δυνατότητα αυτοματισμού της 
προτεινόμενης μεθόδου. 

 
Επίσης για τον έλεγχο πιθανών μελλοντικών βελτιώσεων της προτεινόμενης μεθόδου 
αναφέρονται τα παρακάτω: 
• Η αποτίμηση της υλοποίησης της συνολικής διαδικασίας σε μεγαλύτερο πλήθος 

δεδομένων, συμπεριλαμβάνοντας περισσότερα κτήρια και καλύπτοντας 
μεγαλύτερη έκταση. Επιθυμητή θα ήταν η ύπαρξη διαθέσιμων δεδομένων με 
σαρώσεις λωρίδων διαφορετικών προσανατολισμών και σαρώσεις από 
διαφορετικά ύψη πτήσης, που δυστυχώς δεν υφίστανται ακόμα για τον Ελληνικό 
χώρο. 

• Η εφαρμογή της σε ποικιλία συνδυασμού δεδομένων, όπως συνταύτιση 
διαδοχικών λωρίδων σάρωσης LiDAR ή σύγκριση επιφανειών που προκύπτουν 
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από LiDAR και Φωτογραμμετρία.  
• Χρήση μη γραμμικών (μη επίπεδων) στοιχειωδών επιφανειών, για την 

αναπαράσταση της γειτνίασης του συνόλου των τυχαία κατανεμημένων σημείων, 
ώστε να εξακριβωθεί εάν αυτές οι επιφάνειες μπορούν να επιτύχουν παρόμοια ή 
μεγαλύτερη ακρίβεια στην ταύτιση. 

• Λεπτομερής έρευνα στην επιλογή της συνάρτησης συμμεταβλητότητας της 
μεθόδου collocation, για τον προσδιορισμό ενδεχομένως καλύτερων ή απλά 
διαφορετικών αποτελεσμάτων, τα οποία θα μπορούσαν να αναλυθούν.  

• Εφαρμογή αυτοματοποιημένης μεθόδου φωτογραμμετρικής απόδοσης. 
• Εφαρμογή αυτοματοποιημένης μεθόδου εξαγωγής χαρακτηριστικών από 

δεδομένα LiDAR (παράρτημα § 7.2.3). 
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7 Παράρτημα 

7.1 Στατιστικές μέθοδοι αξιολόγησης των αποτελεσμάτων 

7.1.1 Στατιστική ανάλυση - Έλεγχος υποθέσεων 

Ερωτήματα σχετικά με το πώς θα ελεγχθεί η επάρκεια του μαθηματικού μοντέλου, πώς 
θα διερευνηθεί η ενδεχόμενη ύπαρξη χονδροειδών σφαλμάτων στις μετρήσεις, κατά 
πόσο αυτά τα σφάλματα μπορούν να εντοπιστούν και κατά πόσον επηρεάζονται τα 
αποτελέσματα από τα εναπομείναντα σφάλματα, αποτελούν συνηθισμένες ερωτήσεις 
σε όλα τα προβλήματα σχετικά με μετρήσεις, ανεξάρτητα από το αντικείμενο που 
αφορούν. Η απάντηση σε τέτοιου είδους ερωτήματα είναι θεμελιώδους σημασίας 
προκειμένου να εξακριβωθεί εάν ήταν σωστή τόσο η επιλογή του μαθηματικού 
μοντέλου που χρησιμοποιήθηκε για την περιγραφή και τη λύση του εκάστοτε 
προβλήματος, όσο και οι υποθέσεις και παραδοχές οι οποίες τέθηκαν στην αρχή.  
Ο πρώτος που αντιμετώπισε μεθοδικά το όλο θέμα ήταν ο Laplace, 1812 στο έργο του 
“Théorie Analytique des Probabilités” όπου για πρώτη φορά παρουσιάστηκε μια 
ολοκληρωμένη διαδικασία αξιολόγησης της αξιοπιστίας στατιστικών ποσοτήτων, τόσο 
στο πεδίο του χώρου – χρόνου όσο και στο πεδίο των συχνοτήτων, μέσω της 
εισαγωγής των εννοιών των επιπέδων και των διαστημάτων εμπιστοσύνης καθώς και 
της αντίστροφης πιθανότητας. Η μεθοδολογία αυτή που αρχικά εφαρμοζόταν στην 
κανονική κατανομή, επεκτάθηκε το 1900 από τον K. Pearson με την εισαγωγή του test 
χ2 για να ολοκληρωθεί τελικά από τους R. Fisher το 1918 και J. Neyman το 1928, με 
την εισαγωγή νέων κατανομών (πυκνότητας-πιθανότητας) και των εννοιών της αρχικής 
υπόθεσης Ηο, της εναλλακτικής υπόθεσης Η1, του ελέγχου των υποθέσεων και του 
λάθους τύπου Ι και ΙΙ. 
Όπως είναι γνωστό, ο έλεγχος μιας υπόθεσης είναι μια διαδικασία κατά την οποία με 
χρήση ενός συγκεκριμένου τυχαίου δείγματος, διαπιστώνεται κάτω από ορισμένη 
πιθανότητα η αποδοχή ή η απόρριψη της υπόθεσης, με απώτερο σκοπό να προκύψουν 
συμπεράσματα για ολόκληρο τον πληθυσμό σχετικά με τις παραμέτρους, τη φύση ή τη 
συναρτησιακή μορφή της κατανομής του. Η διαδικασία όμως του ελέγχου μιας 
υπόθεσης που αφορά στον πληθυσμό, με χρήση μόνο ενός δείγματος από αυτόν, δεν 
είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί δίχως κίνδυνο σφάλματος. Το αποτέλεσμα είναι ότι 
στη διαδικασία του ελέγχου μιας αρχικής υπόθεσης Ηο (null hypothesis), είναι δυνατό 
να εμφανιστούν 4 περιπτώσεις λήψεων αποφάσεων, οι οποίες προκύπτουν από το 
συνδυασμό της αποδοχής ή μη της συγκεκριμένης υπόθεσης Ηο, με την ορθότητα που 
διέπει ή όχι την υπόθεση αυτή. Έτσι η απόρριψη της υπόθεσης Ηο ενώ στην 
πραγματικότητα αυτή είναι σωστή ή η αποδοχή της ενώ στην πραγματικότητα είναι 
λανθασμένη, αποτελούν λάθος αποφάσεις οι οποίες χαρακτηρίζονται αντίστοιχα ως 
λάθη τύπου Ι ή ΙΙ, ενώ αντίθετα αποτελούν σωστές αποφάσεις η αποδοχή της Ηο ενώ 
είναι σωστή ή η απόρριψή της ενώ είναι λάθος. 
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Η συνηθέστερη διαδικασία που ακολουθείται στον έλεγχο των υποθέσεων 
περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα: 
1. Από τα πρωτογενή δεδομένα των μετρήσεων και με βάση τον ισχυρισμό που 

πρόκειται να εξεταστεί διαμορφώνεται η αρχική υπόθεση Ηο και η εναλλακτική 
υπόθεση Η1.  

2. Ορίζεται η περιοχή απόρριψης της Ηο με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι η 
καταλληλότερη για τον έλεγχο της υπόθεσης (εικόνα 7-1). 

3. Καθορίζεται το μέγεθος του λάθους τύπου Ι που είναι επιθυμητό να συνδεθεί με 
τη διαδικασία ελέγχου, μέσω της επιλογής ενός κατάλληλου επιπέδου 
σημαντικότητας α. 

4. Υπολογίζεται το μέγεθος β του σφάλματος τύπου ΙΙ (εικόνα 7-2), έτσι ώστε να 
εξακριβωθεί εάν υπάρχει λογική προστασία της όλης διαδικασίας από σφάλματα 
τύπου ΙΙ. Η ποσότητα (1-β) ονομάζεται “ισχύς του ελέγχου”. 

5. Εφαρμόζεται ο έλεγχος προκειμένου να εξακριβωθεί εάν η υπόθεση Ηο βρίσκεται 
εντός της περιοχής απόρριψης ή όχι. 

 
Εικόνα 7-1. Περιοχή απόρριψης υπόθεσης Ηο 

 
 

 
Εικόνα 7-2. Μέγεθος σφάλματος β 
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Ένας στατιστικός έλεγχος πρέπει να οδηγεί στην όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αποφυγή 
λήψης λανθασμένων αποφάσεων, κάτι που σημαίνει ότι θα πρέπει να επιλεγούν 
συμβατά επίπεδα εμπιστοσύνης για τα λάθη τύπου Ι και τύπου ΙΙ, αφού όσο 
ελαττώνονται οι πιθανότητες ύπαρξης του ενός λάθους (διάστημα α) τόσο αυξάνονται 
οι πιθανότητες ύπαρξης του άλλου (διάστημα β) και το αντίθετο. 
Όπως επίσης είναι γνωστό και αναφέρεται στον Mikhail, 1976, επειδή στις 
γεωεπιστήμες το διαθέσιμο δείγμα των μετρήσεων είναι μικρό και με γνώμονα το ότι η 
αύξηση του δείγματος ή η επανάληψη των μετρήσεων είναι αντιοικονομικές 
διαδικασίες, επιλέγονται τέτοια επίπεδα σημαντικότητας α ώστε να αυξάνεται η 
πιθανότητα της εμφάνισης λάθους τύπου ΙΙ και όχι τύπου Ι. 

7.1.2 Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων 

Ειδικά στο θέμα της συνόρθωσης των παρατηρήσεων, οι απαντήσεις στα ερωτήματα 
που τέθηκαν παραπάνω, προκύπτουν από τη στατιστική αξιολόγηση των 
αποτελεσμάτων της συνόρθωσης με βάση τον έλεγχο των αρχικών υποθέσεων Ho, οι 
οποίες αφορούν αφενός στις παραδοχές που έγιναν σχετικά με το μαθηματικό και το 
στατιστικό μοντέλο της συνόρθωσης και αφετέρου στην αξιοπιστία των 
παρατηρήσεων. Η διαμόρφωση των αρχικών υποθέσεων βασίζεται στις ιδιότητες του 
κριτηρίου των ελαχίστων τετραγώνων της βέλτιστης, γραμμικής και ανεπηρέαστης 
εκτίμησης (Best Linear Unbiased Estimation, BLUE). Οι ιδιότητες αυτές προκύπτουν 
από το συνδυασμό του γραμμικού μοντέλου της σχέσης (7.1) (γραμμική εκτίμηση) 
αφενός με το μοντέλο Gauss-Markov, σύμφωνα με το οποίο τα υπόλοιπα των 
παρατηρήσεων έχουν αναμενόμενη τιμή μηδέν, δηλώνοντας ανεπηρέαστη εκτίμηση 
και είναι μεταξύ τους ασυσχέτιστα με διαγώνιο πεπερασμένο πίνακα μεταβλητότητας – 
συμμεταβλητότητας Vv (σχέση (7.2)) και αφετέρου με τη λύση των ελαχίστων 
τετραγώνων της σχέσης (7.3), η οποία οδηγεί σε εκτιμήσεις ελάχιστης μεταβλητότητας 
(βέλτιστη εκτίμηση) όπως μπορεί να αποδειχθεί τόσο μέσω της αιτιοκρατικής 
αντιμετώπισης του Gauss (ελαχιστοποίηση κριτηρίου ελαχίστων τετραγώνων) όσο και 
μέσω της στοχαστικής αντιμετώπισης του Laplace (εύρεση μεγίστου συνάρτησης 
πιθανοφάνειας) με την προϋπόθεση ότι τα υπόλοιπα ακολουθούν την κανονική 
κατανομή. 
 

vxA ˆˆ += l  (7.1) 
 

Ε{v} = 0         Var{v}=Vv < ∞         Rv = I (7.2) 
 

( ) lWAWAAx T1Tˆ −
=  (7.3) 
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Εκτός από την ομάδα σχέσεων (7.2) μπορούν να διατυπωθούν και άλλες ισοδύναμες 
εκφράσεις, όπως αυτές της σχέσης (7.4) και να επεκταθούν και στα μη γραμμικά 
μοντέλα εξισώσεων. 
 

{ } { } xAμEˆE == ll        { }
l

l ˆ
ˆVar V=  (7.4) 

 
Όπως αναφέρθηκε, οι κυριότεροι λόγοι για τους οποίους το συνολικό μοντέλο θα 
μπορούσε να μην είναι σωστό είναι οι ενδεχόμενες ατέλειες του μαθηματικού 
μοντέλου ή η ύπαρξη συστηματικών σφαλμάτων, που οδηγούν σε 
ελαχιστοτετραγωνική μη ανεπηρέαστη εκτίμηση { } xAμˆE ≠l . Άλλοι λόγοι μπορεί να 
είναι η εσφαλμένη επιλογή του στοχαστικού μοντέλου { }

l
l ˆ
ˆVar V≠ , η ύπαρξη 

χονδροειδών σφαλμάτων, η τυχαία επιλογή ενός κακού δείγματος μετρήσεων ή ακόμα 
και οι συνδυασμοί όλων των παραπάνω. Ο έλεγχος του συνολικού μοντέλου γίνεται με 
την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της συνόρθωσης, μέσω των διαστημάτων 
εμπιστοσύνης (μονοδιάστατοι έλεγχοι, ελλείψεις - ελλειψοειδή - υπερελλειψοειδή 
σφάλματος, μελέτη του πίνακα συμμεταβλητότητας κ.ά.) ή μέσω του ελέγχου των 
αρχικών υποθέσεων του μοντέλου.  
Τα συνηθέστερα αποτελέσματα της συνόρθωσης που χρησιμοποιούνται στη διαδικασία 
αξιολόγησης είναι τα a posteriori τυπικά σφάλματα 

ixσ̂  των παραμέτρων ix̂  του x̂ , τα 
οποία αποτελούν ένα μέτρο της διασποράς των συνιστωσών ix̂  γύρω από την ακριβή 
τους τιμή 

ixμ , οι συμμεταβλητότητες 
jixxσ̂  από τις οποίες προκύπτουν οι συντελεστές 

γραμμικής συσχέτισης 
jixxρ  και αποτελούν ένα μέτρο του πόσο καλά έχει γίνει ο 

προσδιορισμός - διαχωρισμός της κάθε συνιστώσας ix̂  σε σχέση με την jx̂  του x̂  και 

τα υπόλοιπα v̂  από το μέγεθος των οποίων μπορεί να προκύψει μια πρώτη εκτίμηση 
για την επιτυχία ή όχι του μοντέλου που χρησιμοποιήθηκε. 

7.1.3 Ολικός έλεγχος 

Στην περίπτωση που όσον αφορά στα υπόλοιπα εκτός από τη μηδενική προσδοκία και 
τον αρχικό πίνακα συμμεταβλητότητας του μοντέλου Gauss-Markov είναι γνωστή και 
η κατανομή τους, τότε είναι δυνατόν να υπολογιστεί η κατανομή κάθε άλλου 
στατιστικού μεγέθους που συνδέεται με τα υπόλοιπα. Έτσι, θεωρώντας ότι τα υπόλοιπα 
ακολουθούν την πολυδιάστατη κανονική κατανομή v ~ N(0,Vv), αποδεικνύεται ότι οι 
βέλτιστες εκτιμήσεις των υπολοίπων ακολουθούν επίσης κανονική κατανομή με 

( )vV0Nv ˆ,~ˆ  και T12
o

12
oˆ σσ AANWVv

−− −=  ενώ το διάνυσμα των εκτιμήσεων των 

παραμέτρων ακολουθεί και αυτό μια πολυδιάστατη κανονική κατανομή με 
( )xx VμNx ˆˆ ,~ˆ  και ( ) 1T2

ox̂ σ −
= WAAV . Αντίστοιχα αποδεικνύεται ότι η a posteriori 

μεταβλητότητα της μονάδας βάρους 2
oσ̂  της σχέσης (4.15), για την οποία ισχύει ότι 

{ } 2
o

2
o σσ̂E = , επειδή αποτελεί μια ανεπηρέαστη εκτίμηση της a priori μεταβλητότητας 

αναφοράς 2
oσ , ακολουθεί την κατανομή χ2, ενώ η ποσότητα u που είναι ο λόγος των 
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δύο παραπάνω μεταβλητοτήτων επί τον βαθμό ελευθερίας r του εκάστοτε μοντέλου 
(σχέση (7.5)) ακολουθεί την κατανομή χ2, με r=n-m βαθμούς ελευθερίας 2

rχ~u . 

  
( )

2

2ˆ

o

omnu
σ

σ−
=  (7.5) 

 
Με βάση την κατανομή χ2, το επιλεγμένο επίπεδο σημαντικότητας α και τoν βαθμό 
ελευθερίας r, ελέγχεται εάν η ποσότητα u βρίσκεται μέσα στο διάστημα που 
καθορίζεται από το α έτσι ώστε να εξακριβωθεί εάν ισχύει η αρχική υπόθεση Ηο, 
έναντι της εναλλακτικής Η1 (σχέση (7.6)), εάν δηλαδή το 2

oσ  επιλέχθηκε σωστά και 

αντιπροσωπεύει την μεταβλητότητα του πληθυσμού από τον οποίο προέρχονται ή στον 
οποίο έχουν αναχθεί οι παρατηρήσεις. 
 

Ηο: 2
o

2 σ=σ       έναντι της εναλλακτικής      Η1: 2
o

2 σ≠σ  (7.6) 
 

( )
2

2α1,r
2

2α,r χuχ −≤≤  (7.7) 
 
Ο συγκεκριμένος έλεγχος, που είναι γνωστός ως ολικός έλεγχος χ2, έχει ιδιαίτερη αξία, 
γιατί παρέχει τη δυνατότητα μιας συνολικής εκτίμησης της αξιοπιστίας του αρχικού 
μοντέλου, αφού μπορεί να απαντήσει ικανοποιητικά στο εάν υπάρχουν ατέλειες στο 
μαθηματικό ή στο στατιστικό μοντέλο της συνόρθωσης ή εάν οι παρατηρήσεις έχουν 
επηρεαστεί από συστηματικά ή χονδροειδή σφάλματα. Η δυνατότητα αυτή προέρχεται 
από τη χρήση της αδιάστατης ποσότητας u, αντί της χρήσης των απολύτων τιμών των 
υπολοίπων v̂ , το μέγεθος των οποίων εξαρτάται από το είδος της παρατήρησης που 

εκπροσωπούν. Εκτός αυτού, η απλή επισκόπηση του μεγέθους των v̂  δεν επαρκεί για 

την εξαγωγή συμπερασμάτων, σχετικά με την επιτυχία του μαθηματικού και του 
στατιστικού μοντέλου, αλλά ούτε για την εκτίμηση της πραγματικής ποιότητας των 
παρατηρήσεων, αφού μεγάλες τιμές v̂  είναι μεν σχετικά δύσκολο να εμφανιστούν όχι 
όμως και αδύνατο, ειδικά από τη στιγμή που κατά την ανάλυσή τους δεν λαμβάνεται 
υπόψη η αβεβαιότητά τους v̂σ .  

 

7.1.4 Σάρωση των παρατηρήσεων (Data Snooping) 

Η συνολική εκτίμηση του μοντέλου που παρέχει ο ολικός έλεγχος, θα μπορούσε να 
χαρακτηριστεί ως μια κατά μέσον όρο εκτίμηση της αξιοπιστίας του. Το γεγονός αυτό 
αποτελεί μια αδυναμία του ολικού ελέγχου αφού σε ενδεχόμενη απόρριψη της Ηο και 
αποδοχή της Η1 (σχέση (7.6)) ο έλεγχος δεν προσφέρει κάποιον τρόπο εντοπισμού της 
ακριβούς αιτίας της απόρριψης, ειδικά στις περιπτώσεις όπου υπάρχουν ισχυρές 
ενδείξεις ότι αυτή οφείλεται στην ύπαρξη χονδροειδών σφαλμάτων (εμπιστοσύνη στο 
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στατιστικό και το μαθηματικό μοντέλο). Έτσι, εάν υπάρχει η πεποίθηση ότι η 
απόρριψη της Ηο οφείλεται σε χονδροειδή σφάλματα ή ότι η ύπαρξή τους είναι 
σημαντική, όπως υποδηλώνεται από το ενδεχόμενο ο λόγος u να βρίσκεται πολύ κοντά 
στον δεξιό όρο ( )

2
2α1,rχ −  ή στην περίπτωση που απλώς είναι επιθυμητή μια καλύτερη 

εκτίμηση των παραμέτρων, τότε είναι απαραίτητη η εφαρμογή στις παρατηρήσεις και 
ενός επιπλέον ειδικού ελέγχου για τη διαπίστωση της ύπαρξης σφαλμάτων. Ο έλεγχος 
αυτός που είναι γνωστός ως data snooping, χρησιμοποιεί ως εναλλακτικό μοντέλο των 
αρχικών υποθέσεων (σχέσεις (7.1) και (7.2)), το διευρυμένο μοντέλο των σχέσεων 
(7.8) και (7.9), στις οποίες ο πίνακας C έχει διαστάσεις nxq ενώ το b είναι ένα 
διάνυσμα qx1 το οποίο περιέχει επιπρόσθετες άγνωστες παραμέτρους περιγραφής των 
πιθανών χονδροειδών ή συστηματικών σφαλμάτων. Όπως είναι φανερό στην 
περίπτωση της χρήσης του διευρυμένου μοντέλου, η υπόθεση που ουσιαστικά 
ελέγχεται είναι εάν το b είναι ίσο με το μηδέν (b=0). 
 

vCbAx +=+ l  (7.8) 
 

{ } CbA x += μˆE l       { }
l

l ˆ
ˆVar V=  (7.9) 

 
Το διευρυμένο μοντέλο προσφέρει τη δυνατότητα του ταυτόχρονου ελέγχου ομάδας 
παρατηρήσεων. Στην περίπτωση που επιλεχθεί η επεξεργασία κάθε παρατήρησης li 
ξεχωριστά, τότε ισχύει q=1, οπότε το b γίνεται στοιχείο και ο C γίνεται ένα διάνυσμα 
διαστάσεων nx1 της μορφής T]0,0,1,0,,0[ KK=C . 

Σύμφωνα με τους Mikhail, 1976, Δερμάνης, 1996 και Αγατζά-Μπαλοδήμου, 2005 μετά 
από τη σύνταξη του κανονικού συστήματος της σχέσης (7.8), την εφαρμογή του νόμου 
μετάδοσης καθώς και του F test, προκειμένου να συγκριθούν μεταξύ τους η λύση του 
μοντέλου της σχέσης (7.1) με εκείνη του μοντέλου της σχέσης (7.8), προκύπτει η 
ποσότητα ti  της σχέσης (7.10). Στη σχέση αυτή r είναι ο βαθμός ελευθερίας, ενώ το ri 
που ονομάζεται εσωτερικά ομαλοποιημένο σφάλμα (internally normalized residual) 
είναι ο λόγος των βέλτιστων εκτιμήσεων των υπολοίπων iv̂  κάθε παρατήρησης i προς 
το a posteriori τυπικό σφάλμα της 

iv̂σ̂ , που υπολογίζεται από τον πίνακα vVˆ
ˆ  (σχέση 

(7.12)).  
 

2
i

ii rr
1rrt

−
−

=  (7.10) 

 

iv̂

i
i σ̂

v̂r =  (7.11) 

 
T

oo AANWVv
1212

ˆ ˆˆˆ −− −= σσ  (7.12) 
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Ο έλεγχος της υπόθεσης b=0 μπορεί να γίνει με χρήση της ποσότητας ti, η οποία 
αποδεικνύεται ότι ακολουθεί την κατανομή tr-1 με (r-1) βαθμούς ελευθερίας (ti ~ tr-1). 
Στην ειδική, αλλά συνηθέστερη, περίπτωση όπου ο πίνακας βαρών W είναι διαγώνιος, 
τότε το ti υπολογίζεται από τη σχέση (7.13). Στην περίπτωση αυτή η ποσότητα ti 
ονομάζεται εξωτερικά ομαλοποιημένο σφάλμα (externally normalized residual) και 
είναι αυτή που ελέγχεται σε σχέση με την κατανομή t και το επίπεδο σημαντικότητας 
λάθους τύπου Ι, το οποίο στη διαδικασία του data snooping συνηθίζεται να 
συμβολίζεται με αο (σχέση (7.14)). 
 

iv̂

i
i σ̂

v̂t =  (7.13) 

 
2α

1ri
ott −≤  (7.14) 

 
Ο εντοπισμός των χονδροειδών σφαλμάτων γίνεται με χρήση μιας επαναληπτικής 
διαδικασίας ελέγχου μεμονωμένων παρατηρήσεων li και διαδοχικών συνορθώσεων. Η 
διαδικασία εφαρμόζεται με την παραδοχή ότι η εκάστοτε ελεγχόμενη παρατήρηση li 
είναι η μοναδική που έχει επηρεαστεί από χονδροειδές ή συστηματικό σφάλμα, οπότε η 
ποσότητα b υποδηλώνει την ύπαρξη ή όχι τέτοιων σφαλμάτων στην li. Η όλη 
διαδικασία μπορεί να συνοψισθεί στα ακόλουθα βήματα:  
1. Αρχικά γίνεται μια συνολική επίλυση με χρήση όλων των παρατηρήσεων. 

2. Υπολογίζεται το ομαλοποιημένο σφάλμα κάθε παρατήρησης li με βάση τις 
σχέσεις (7.11) και (7.12) καθώς και η ποσότητα ti από την σχέση (7.10) ή την 
σχέση (7.13). 

3. Ελέγχεται το ti με βάση την σχέση (7.14) και το επιλεγμένο επίπεδο 
σημαντικότητας αο. 

4. Απαλείφεται η πρώτη παρατήρηση που θα εντοπιστεί ως ύποπτη ύπαρξης 
χονδροειδούς σφάλματος και επαναλαμβάνεται η διαδικασία 1÷4 για όλες τις 
παρατηρήσεις.  

5. Η διαδικασία σταματά όταν δεν εντοπίζεται άλλη ύποπτη παρατήρηση. 

7.1.5 Mέθοδος Baarda 

Ένα ζήτημα που εμφανίζεται τόσο στον συνολικό έλεγχο όσο και στο data snooping 
είναι ότι η επιλογή των αντίστοιχων επιπέδων σημαντικότητας α και αο καθώς και των 
επιπέδων β και βο γίνεται λίγο έως πολύ αυθαίρετα, με αποτέλεσμα να μη 
εξασφαλίζεται στατιστική ισοδυναμία μεταξύ των ελέγχων. Στα τέλη της δεκαετίας 
1960-1970 ο Ολλανδός καθηγητής του Πανεπιστημίου του Delft, W. Baarda, 
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παρουσίασε στην μετέπειτα ευρέως γνωστή εργασία του “A Testing Procedure for use 
in Geodetic Networks” (Baarda, 1968) ένα συστηματικό και ολοκληρωμένο πλαίσιο 
εργασίας στατιστικής αξιολόγησης της ποιότητας των γεωδαιτικών μετρήσεων, γνωστή 
ως μέθοδο Baarda. Ο W. Baarda κατάφερε να συνδέσει το επίπεδο σημαντικότητας α 
του συνολικού ελέγχου με εκείνο της σάρωσης δεδομένων αο, με τρόπο που 
εξασφαλίζει την ισοδυναμία των δύο ελέγχων, έτσι ώστε η αποδοχή του ολικού 
ελέγχου να γίνεται όταν και όλοι οι επιμέρους έλεγχοι της σάρωσης γίνονται επίσης 
αποδεκτοί. Κατά αυτόν τον τρόπο αποφεύγεται η ανάγκη της σάρωσης των δεδομένων, 
άρα και των διαδοχικών επανασυνορθώσεων, αφού η μέθοδος εξασφαλίζει την μη 
ύπαρξη χονδροειδών σφαλμάτων στις παρατηρήσεις απλώς και μόνο με την αποδοχή 
του συνολικού ελέγχου.  
Η παράσταση της σχέσης (7.15) αποτελεί την ποσότητα που ελέγχεται στη μέθοδο 
Baarda σε σχέση με την κανονική κατανομή z για το επίπεδο 1-αο/2 ή την κατανομή F 
με επίπεδο 1-αο και 1,∞ βαθμούς ελευθερίας και είναι όμοια με εκείνη της σχέσης 
(7.13) αλλά με χρήση των a priori τιμών. Ο ολικός έλεγχος γίνεται με βάση τη σχέση 
(7.17) και την κατανομή χ2 για επίπεδο α και r βαθμό ελευθερίας ή την F με επίπεδο 1-
α και 1,∞ βαθμούς ελευθερίας. 
 

iv

i
i σ

vw =  (7.15) 

 
( ) )α1(,,12α1i oo

FZw −∞− =≤  (7.16) 
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Η διαδικασία της μεθόδου Baarda αρχίζει με την επιλογή του επιπέδου σημαντικότητας 
αο, για τους ελέγχους των παρατηρήσεων, που συνήθως είναι αο = 0.001 και 
αντιστοιχεί σε πιθανότητα 0.1% για λάθος τύπου Ι, καθώς και της ισχύος του ελέγχου 
1-βο που αντιστοιχεί στην πιθανότητα για λάθος τύπου ΙΙ. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι 
σε αντίθεση με τον συνήθη συμβολισμό, όπου η πιθανότητα για λάθος τύπου ΙΙ 
συμβολίζεται με βο στη μέθοδο Baarda συμβολίζεται με 1-βο. Με βάση τα αο και 1-βο 
υπολογίζεται η διαφορά μεταξύ των υποθέσεων 

oo β1)2α1(oo ZZλδ −− +==  που 

αντιστοιχεί στην εκκεντρότητα των κατανομών. Στον ολικό έλεγχο διατηρούνται τα 1-
βο και λο και ανάλογα με τον βαθμό ελευθερίας υπολογίζεται το επίπεδο 
σημαντικότητας α. Οι τιμές των στοιχείων που απαιτούνται για την εφαρμογή της 
μεθόδου προκύπτουν από υπολογισμούς ή από νομογράφημα που το κάθε ένα 
αναφέρεται σε μια τιμή 1-βο. 
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Εικόνα 7-3. Διαστήματα και επίπεδα εμπιστοσύνης για λάθη τύπου I, II 

σύμφωνα με την μέθοδο Baarda 

7.2 Μέθοδοι επεξεργασίας δεδομένων LiDAR 

7.2.1 Κατασκευή πλέγματος TIN 

Πληροφορίες που αφορούν στην αναπαράσταση της γειτνίασης ενός συνόλου τυχαία 
κατανεμημένων σημείων μπορούν να αντληθούν είτε μέσω της δημιουργίας ενός 
κανονικού καννάβου (grid) είτε μέσω της δημιουργίας ενός ακανόνιστου πλέγματος 
τριγώνων (Irregular Triangulated Network – TIN). Στην περίπτωση της δημιουργίας 
καννάβου η διαθέσιμη πληροφορία είναι τα X,Y για κάθε κορυφή του καννάβου με το 
αντίστοιχο παρεμβαλλόμενο υψόμετρο Z, ενώ το σημειοσύνολο εμπεριέχει τις 
συντεταγμένες X,Y,Z για κάθε μετρημένο σημείο από το οποίο προκύπτει το πλέγμα 
τριγώνων TIN (Sarkozy, 1994). Ενώ για την δημιουργία του καννάβου απαιτείται 
παρεμβολή, για τον τριγωνισμό χρησιμοποιείται ευρέως ο αλγόριθμος 2D Delaunay. 
Με τον τρόπο αυτό αναπαρίσταται με πλέγμα τριγώνων η εκάστοτε 2.5D επιφάνεια, 
μορφής z=f(x,y), αποφεύγοντας έτσι τα σφάλματα λόγω παρεμβολής. Και οι δύο 
προσεγγίσεις προέρχονται από μεθοδολογίες 2D και προσαρμόζονται σε δεδομένα 3D, 
κάτι που επιφέρει δυσκολίες στην επεξεργασία πολύπλοκων δεδομένων.  
Όπως έχει αναφερθεί, στην παράγραφο 4.3 στην παρούσα διατριβή, από τα 
φωτογραμμετρικά δεδομένα δημιουργείται δίκτυο TIN, εντούτοις θα ήταν παράλειψη 
να μην αναφερθεί και η δυνατότητα αναπαράστασης των σημείων LiDAR μέσω TIN. 
Τα δεδομένα LiDAR χαρακτηρίζονται από τις ακόλουθες ιδιαιτερότητες που 
επηρεάζουν αναλόγως την αναπαράσταση της επιφάνειας: 
• Ακανόνιστη κατανομή η οποία ποικίλλει ανάλογα με το σύστημα σάρωσης. 
• 3D πληροφορίες ενσωματωμένες στα δεδομένα. 
• Ποικιλία αντικειμένων που αναπαριστά το σημειοσύνολο. 
• Μη συγκεκριμένη πυκνότητα σημειοσυνόλου η οποία ποικίλλει σημαντικά 

μεταξύ των δεδομένων. 
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Οι κλασικές αναπαραστάσεις γειτνίασης (κάνναβος, TIN) αδυνατούν πολλές φορές να 
δώσουν ικανοποιητικές λύσεις σε αυτές τις ιδιότητες. Aποτυγχάνουν επίσης να δώσουν 
ικανοποιητική επίλυση στην ποικιλία των σημείων και μεταχειρίζονται με τον ίδιο 
τρόπο σημειοσύνολα με μεγάλη ή μικρότερη πυκνότητα. Για παράδειγμα στις 
καλλιεργημένες περιοχές δεν μπορούν οι επίπεδες στοιχειώδεις επιφάνειες να 
περιγράψουν την φυσική επιφάνεια. Επίσης στα όρια των κτηρίων όπου τα TIN 
συνδέονται με σημεία κατά μήκος της οροφής ενός κτηρίου και γειτονικά σημεία 
εδάφους, η στοιχειώδης επιφάνεια TIN δεν μπορεί να αναπαραστήσει τον τοίχο του 
κτηρίου με σαφήνεια, λόγω έλλειψης ακμών. 
Για την δημιουργία TIN μέσω τριγωνισμού Delaunay, έχουν γίνει σχετικές έρευνες για 
μείωση των απαιτήσεων του σε υπολογιστικό φορτίο. Οι Isenburg et.al., 2006a 
βελτίωσαν τον αλγόριθμο τριγωνισμού Delaunay επιτυγχάνοντας με φορητό Η/Υ τον 
τριγωνισμό 500 εκατομμυρίων σημείων (1 δις τριγώνων) σε χρονικό διάστημα μίας 
ώρας με χρήση μόνο 100 MB μνήμης. Οι βελτιώσεις που επιγχάνονται στη δημιουργία 
TIN είναι κρίσιμης σημασίας για τα δεδομένα LiDAR, λόγω του ότι τα αρχεία που 
σχηματίζονται είναι πολύ μεγάλα και για αυτό παρουσιάζονται προβλήματα κατά την 
επεξεργασία τους. Με τις συνήθεις μεθόδους πρέπει τα δεδομένα να αποθηκευθούν εξ 
ολοκλήρου στην μνήμη περισσότερες από μία φορές. Οι Isenburg et.al., 2006b 
επιλέγουν να μην αποθηκεύονται τα δεδομένα εξ ολοκλήρου στην μνήμη, αλλά μόνο 
ένα μικρό τμήμα τους, με ταυτόχρονη αποθήκευση στο σκληρό δίσκο μέσω 
διαδικασιών ταχείας προσπέλασης.  
Παρόλα τα προβλήματα που αναφέρθηκαν, λόγω της μεγάλης πυκνότητας των 
σημείων LiDAR και της σχετικής συνέχειας που εμφανίζουν τα χαρακτηριστικά του 
εδάφους, η χρήση στοιχειωδών επιφανειών TIN θεωρείται στην πράξη αποδεκτή για 
την περιγραφή της φυσικής επιφάνειας.  
Στην παρούσα εργασία τα τρίγωνα TIN που δημιουργούνται μέσω τριγωνισμού 
Delaunay (Kovesi, 2005) περιγράφουν την επιφάνεια P και θεωρούνται ικανά για να 
υπάρξει αντιστοιχία μεταξύ της στοιχειώδους επιφάνειας TIN του ενός συνόλου 
σημείων και του πλησιέστερου σημείου του άλλου συνόλου σημείων, καθώς δεν 
υπάρχει αντιστοιχία σημείου προς σημείο μεταξύ τους. 

7.2.2 Τεχνικές Φιλτραρίσματος δεδομένων LiDAR 

Έχει αναπτυχθεί πλήθος αλγορίθμων για το φιλτράρισμα δεδομένων LiDAR και 
σίγουρα η παρούσα αναφορά δεν μπορεί να θεωρηθεί πλήρης για την ευρύτητα της 
σχετικής βιβλιογραφίας. Ενδεικτικά γίνεται μια συνοπτική αναφορά γνωστών φίλτρων 
για να ακολουθήσει στην παρακάτω παράγραφο η παρουσίαση του μορφολογικού 
φίλτρου εντοπισμού κτηρίων από δεδομένα LiDAR το οποίο βοηθητικά μπορεί να 
εφαρμοσθεί με στόχο την εξάλειψη μικρών αντικειμένων που βρίσκονται κοντά ένα 
κτήριο.  
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Κάποια από τα πιο διαδεδομένα φίλτρα αναφέρονται από τους Kraus & Pfeifer, 1998, 
Axelsson, 1999, Axelsson, 2000 και Vosselman, 2000, κυρίως με στόχο τον καθορισμό 
του αναγλύφου της επιφάνειας της γης απαλλαγμένης από καλλιέργειες, δάση, κτήρια 
κ.ά. Στα δεδομένα LiDAR, είναι συνήθως απαραίτητη η διαδικασία διαχωρισμού 
(φιλτραρίσματος) λανθασμένων, πολλαπλών επιστροφών ή επιμέρους ομάδων 
σημειοσυνόλων. Εφαρμόζονται φίλτρα είτε απευθείας στο πρωτογενές σημειοσύνολο, 
είτε σε κάνναβο (raster) που έχει προκύψει από παρεμβολή και επαναδειγματοληψία 
του σημειοσυνόλου πριν την εφαρμογή του φίλτρου (Morgan & Tempfli, 2000) είτε σε 
δεδομένα έντασης LiDAR (Ma, 2004).  
Σύμφωνα με τους Sithole & Vosselman, 2003, Axelsson, 1999, Kraus & Pfeifer, 1998 
και Vosselman & Maas, 2001, τα φίλτρα μπορούν να αποτιμηθούν από την 
αποτελεσματικότητα αφαίρεσης κατασκευών, καλλιεργειών, από την ταχύτητα του 
αλγορίθμου και την ομαλότητα (smoothness) της λαμβανόμενης επιφάνειας. 
Στην βιβλιογραφία ως φίλτρα ανίχνευσης ακμών τα οποία εφαρμόζονται στα δεδομένα 
LiDAR, αναφέρονται από Burman, 2000b τα Sobel και Laplace, από τους Axelsson, 
2000, Vosselman & Maas, 2001 και Vosselman, 2000 τα sloped based (φίλτρα κλίσης) 
που αναγνωρίζουν τα σημεία που ανήκουν στο έδαφος βάσει του μέσου όρου κλίσης 
της επιφάνειας, από τους Tovari & Pfeifer, 2005 και Sithole & Vosselman, 2005 τα 
segment based (φίλτρα κατάτμησης) που βασίζονται στην κατάτμηση του 
σημειοσυνόλου σε ομοιογενή τμήματα και από τους Paska & Toth, 2003, Ma, 2004 και 
Zhang et.al., 2003, τα μορφολογικά φίλτρα με στόχο την αναπαράσταση και περιγραφή 
ορίων, δομής (διάταξη, δίκτυα κ.ά.) και σχημάτων.  
Πολλοί ερευνητές έχουν ως βασική αρχή κατά την δημιουργία των φίλτρων τους ότι η 
ξαφνική υψομετρική διαφορά μεταξύ γειτονικών σημείων είναι αποτέλεσμα ύπαρξης 
κάποιου αντικειμένου όπως για παράδειγμα ενός κτηρίου. Έτσι, θέτοντας ένα κατώφλι, 
θεωρούν ότι το υψηλότερο σημείο ανήκει στο αντικείμενο αυτό και το χαμηλότερο στο 
έδαφος. Σε αυτή την θεωρία βασίσθηκαν οι περισσότεροι ερευνητές οι οποίοι 
ασχολήθηκαν με τα μορφολογικά φίλτρα σε δεδομένα LiDAR για τον εντοπισμό 
κτηρίων. 

7.2.2.1 Μορφολογικό φίλτρο εντοπισμού κτηρίων από δεδομένα LiDAR 

Η πιο συχνά χρησιμοποιούμενη κατηγορία φίλτρων για την διάκριση σημείων LiDAR 
εδάφους ή μη είναι τα φίλτρα μαθηματικής μορφολογίας (Haralick & Shapiro, 1992). 
Αν και τα φίλτρα αυτά εφαρμόζονται ευρέως σε ψηφιδωτά (raster) δεδομένα όπως 
στην εργασία των Morgan & Tempfli, 2000, τα τελευταία χρόνια έχουν εφαρμοστεί 
μετά από μετατροπές και σε πρωτογενή δεδομένα LiDAR μεταξύ άλλων από τους 
Paska & Toth, 2003 και Pothou et.al., 2006b. Σε αυτά τα φίλτρα όπως αναφέρουν και 
οι Kilian et.al., 1996, Vosselman, 2000 και Gonzalez et.al., 2004, χρησιμοποιείται ένα 
δομικό στοιχείο (structure element), περιγράφοντας σημαντικές υψομετρικές διαφορές 
εξαρτώμενες από την οριζόντια απόσταση. Η απόσταση μεταξύ ενός σημείου και των 
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γειτονικών του, εξετάζεται σε σχέση με την μεταξύ τους υψομετρική διαφορά που 
μπορεί να είναι αποδεκτή βάσει κατωφλίου. Αυτό το δομικό στοιχείο τοποθετείται σε 
κάθε σημείο και σταδιακά διαχωρίζονται τα σημεία εκείνα που δεν ανήκουν στο 
έδαφος. Πολλές εταιρείες συστημάτων LiDAR, χρησιμοποιούν μορφολογικά φίλτρα 
στο λογισμικό τους όπως το TerrainFit, 2002 της Intermap Technologies και το 
REALM της Optech Inc.  
Οι πράξεις που εφαρμόζονται στα μορφολογικά φίλτρα είναι: 
• Διάβρωση (erosion) ενός συνόλου δεδομένων (ή μιας εικόνας) Α με δομικό 

στοιχείο S, συμβολίζεται με AΘ S 
• Διαστολή (dilation) ενός συνόλου δεδομένων (ή μιας εικόνας) Α με δομικό 

στοιχείο S, συμβολίζεται με A⊕ S 
• Αύξηση (opening) ενός συνόλου δεδομένων (ή μιας εικόνας) Α με δομικό στοιχείο 

S, συμβολίζεται ως A•S = (AΘS) ⊕  S και αντιστοιχεί σε erosion το οποίο 
ακολουθείται από dilation 

• Μείωση (closing) ενός συνόλου δεδομένων (ή μιας εικόνας) Α με δομικό στοιχείο 
S, συμβολίζεται ως A◦S = (A⊕ S) Θ  S και αντιστοιχεί σε dilation το οποίο 
ακολουθείται από erosion 

Η μαθηματική μορφολογία είναι ευρέως γνωστή στην επεξεργασία εικόνας και στην 
κατασκευή φίλτρων κινούμενου παραθύρου. Συμπεριφέρεται ως φίλτρο συνέλιξης 
(convolution) εφαρμόζοντας την ίδια επεξεργασία σε κάθε στοιχείο. Εντούτοις, είναι 
μέθοδος που εφαρμόζεται εύκολα στα σημεία LiDAR, καθώς το κινούμενο παράθυρο 
(kernel) μετακινείται και διαδοχικά τοποθετείται με κέντρο το κάθε σημείο LiDAR. 
Προκύπτει μια νέα τιμή σε κάθε σημείο το οποίο αποτελεί το κέντρο του κινούμενου 
παραθύρου. Ονομάζεται διάβρωση (erosion) όταν η τιμή είναι η ελάχιστη εντός του 
παραθύρου και αντίστοιχα διαστολή (dilation) όταν η τιμή αυτή είναι η μέγιστη 
(μέθοδος min/max). Συγκεκριμένα, εξετάζεται το υψόμετρο κάθε σημείου και 
αντικαθίσταται η τιμή του, με την τιμή του ελάχιστου ή μέγιστου υψομέτρου εντός του 
παραθύρου. Η διαδικασία opening (erosion που ακολουθείται από dilation) 
χρησιμοποιείται συνήθως στα LiDAR για εξαγωγή του αναγλύφου της επιφάνειας και 
για τον εντοπισμό κτηρίων (Vosselman, 2000).  
Τα μορφολογικά φίλτρα σύμφωνα με τους Kilian et.al., 1996, Paska & Toth, 2003 και 
Ma, 2004, παρουσιάζουν πρόβλημα σε κάποια χαρακτηριστικά όπως η ύπαρξη 
μεγάλων κτηρίων ή πυκνής δασικής έκτασης. Ιδιαίτερη σημασία έχει το βέλτιστο 
μέγεθος του παραθύρου, η επιλογή του οποίου εξαρτάται από την πυκνότητα των 
σημείων και τον σκοπό της εφαρμογής. Καθώς το μέγεθος του παραθύρου αυξάνει, η 
ανοχή για την αυστηρή παρακολούθηση του αναγλύφου αυξάνει επίσης. Για το λόγο 
αυτό τίθεται ένα κατώφλι το οποίο οφείλει να είναι μικρότερο από ό,τι το ελάχιστο 
ύψος του αντικειμένου της εφαρμογής π.χ. κτηρίου, ώστε να μην ταξινομηθεί 
λανθασμένα ως σημείο εδάφους. Στην περίπτωση που ένα μεγάλο κτήριο σαρώνεται με 
επιλεγμένο πολύ μικρό παράθυρο, τότε λόγω του ότι το κτήριο παρατηρείται 



 

  196

τμηματικά δεν εντοπίζονται υψομετρικές διαφορές μεταξύ των εσωτερικών του 
σημείων (σημεία οροφής κτηρίου) με συνέπεια αυτά να καταγράφονται ως σημεία 
εδάφους. Εάν όμως το παράθυρο επιλεχθεί μεγαλύτερο τότε το φίλτρο ενδεχομένως να 
μπορεί να αφαιρέσει, λανθασμένα, σημεία που παρουσιάζουν σημαντική κλίση π.χ. 
λόφους. Οι Kilian et.al., 1996, προτείνουν την χρήση σειράς παραθύρων opening με 
διαφορετικά μεγέθη δομικών στοιχείων, ώστε το φίλτρο να λειτουργεί προοδευτικά και 
να εξομαλύνει το έδαφος, καταλήγοντας ότι δεν υπάρχει μια βέλτιστη τιμή για το 
μέγεθος του παραθύρου. Σημαντική παράμετρος είναι επίσης και η επικάλυψη μεταξύ 
των κινούμενων παραθύρων. Οι Zhang et.al., 2003, εφαρμόζουν μορφολογικά φίλτρα 
μέσω βαθμιαίας αύξησης του μεγέθους του παραθύρου και με κατώφλια για την 
υψομετρική διαφορά, εξαλείφοντας σταδιακά χαρακτηριστικά όπως καλλιέργειες, 
κτήρια κ.ά. αντίστοιχα με την εφαρμογή.  
Η αποδοτικότητα τέτοιων φίλτρων εξαρτάται από το είδος του αναγλύφου (αστικό, 
ορεινό, έντονο ή επίπεδο), την πυκνότητα των δεδομένων LiDAR και τις παραμέτρους 
του φίλτρου. Μολονότι είναι γρήγορα και απλά στην υλοποίησή τους, τα 
αποτελέσματα πολύ πιθανό να απαιτούν κάποιο επιπλέον χειροκίνητο φιλτράρισμα.  
Στην παρούσα διατριβή το ενδιαφέρον εστιάζεται στην εξαγωγή κτηρίων από δεδομένα 
LiDAR και όπου χρειάζεται εφαρμόζεται μορφολογικό φίλτρο για την απαλοιφή 
μικρών αντικειμένων που βρίσκονται πάνω ή σε επαφή με το κτήριο ώστε να μειωθεί η 
ύπαρξη χονδροειδών σφαλμάτων. 

7.2.3 Τεχνικές εξαγωγής και μοντελοποίησης κτηρίων από δεδομένα LiDAR 

Στην παρούσα διατριβή ακολουθήθηκε χειροκίνητη διαδικασία φωτογραμμετρικής 
απόδοσης για την εξαγωγή των ακμών των κτηρίων και επίσης εξαγωγή της περιοχής 
του σημειοσυνόλου LiDAR που αντιστοιχεί στο κάθε κτήριο, μέσω των γνωστών 
συντεταγμένων τους. Εντούτοις κρίθηκε απαραίτητο στο συγκεκριμένο εδάφιο να γίνει 
μια γενική αναφορά στις τεχνικές εξαγωγής και μοντελοποίησης κτηρίων από 
δεδομένα LiDAR. 
Η διαδικασία εξαγωγής κτηρίων και μοντελοποίησής τους τυπικά διαιρείται στον 
εντοπισμό του κτηρίου και την ανακατασκευή του κτηρίου. Τα κτήρια αρχικά πρέπει 
να διαχωρισθούν από το έδαφος και από άλλα αντικείμενα όπως δέντρα ή καλλιέργειες 
και κατόπιν να ανακατασκευασθούν ως 3D μοντέλα.  
Η χρήση επιπλέον πληροφοριών όπως αεροφωτογραφιών ή 2D χάρτη της περιοχής με 
σκοπό την σύγκρισή τους με τα δεδομένα LiDAR, ελαχιστοποιεί την εργασία 
εντοπισμού των χαρακτηριστικών στο ελάχιστο. 
Όσον αφορά στα δεδομένα LiDAR, ολοένα και περισσότερο αναπτύσσονται οι 
αλγόριθμοι με στόχο την εξαγωγή κτηρίων. Οι μέθοδοι χωρίζονται σε δύο γενικές 
κατηγορίες ανάλογα με την μορφή των δεδομένων που χρησιμοποιούν: 
• Πρωτογενή δεδομένα LiDAR. Η διαδικασία που ακολουθείται είναι είτε με 

ταξινόμηση των δεδομένων κατά βήματα, εξαλείφοντας διαδοχικά όλα τα άλλα 
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αντικείμενα μέσω απευθείας διαχωρισμού τους σε ομοιογενείς υποπεριοχές (re-
gions) είτε μέσω της τομής γειτονικών επίπεδων στοιχειωδών επιφανειών 
σύμφωνα με τους Lee & Schenk, 2002 και Matikainen et.al., 2003.  

• Εικόνες έντασης ή απόστασης σε μορφή καννάβου, μέσω παρεμβολής και 
επαναδειγματοληψίας, με μεθόδους βασιζόμενες σε εικονοψηφίδες (pixel-based) 
στις οποίες αναφέρονται οι Haala & Brenner, 1999, Morgan & Tempfli, 2000 και 
Morgan & Habib, 2002. Η διαδικασία που ακολουθείται εκμεταλλεύεται τα 
πλεονεκτήματα των εργαλείων επεξεργασίας εικόνας, είτε με φίλτρα ασυνεχειών 
επιφανείας (Axelsson, 1999) είτε με μορφολογικά φίλτρα για τον διαχωρισμό 
εδάφους και αντικειμένων εκτός εδάφους (Morgan & Tempfli, 2000). 

Η μορφή του καννάβου δίνει την δυνατότητα εφαρμογής τεχνικών επεξεργασίας 
εικόνας, αλλά επίσης είναι κατάλληλη για να προκύψουν τοπολογικές και χωρικές 
σχέσεις μεταξύ των εικονοψηφίδων, οι οποίες χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή 
χαρακτηριστικών, την κατάτμηση και την εφαρμογή φίλτρων, ενώ δεν συμβαίνει κάτι 
τέτοιο στα πρωτογενή ακανόνιστα κατανεμημένα σημεία LiDAR.  
Έχουν αναπτυχθεί και συνεχώς εξελίσσονται αυτόματες τεχνικές εντοπισμού κτηρίων, 
μέσω ταξινόμησης, συνδυάζοντας δεδομένα LiDAR και αεροφωτογραφίες, όπως στις 
εργασίες των Morgan & Tempfli, 2000 και Haala & Brenner, 1999. Αναφέρονται 
ενδεικτικά οι Morgan & Habib, 2002, οι οποίοι προτείνουν τον αυτόματο εντοπισμό 
κτηρίων εντοπίζοντας απότομες αλλαγές των σημείων LiDAR και οι Haala & Brenner, 
1999, οι οποίοι μέσω nDSM (normalized DSM = DSM-DTM) σε μορφή ψηφιδωτού, 
διαχωρίζουν τα χαρακτηριστικά και καταλήγουν στην εξαγωγή κτηρίων.  
Αντίστοιχα οι αυτόματες τεχνικές ανακατασκευής κτηρίων βασίζονται στην διαδικασία 
συνδυασμού του 2D περιγράμματος των κτηρίων, από ανεξάρτητη πληροφορία όπως 
χάρτες και της υψομετρικής πληροφορίας των σημείων LiDAR βάσει των Haala & 
Brenner, 1999 και Matikainen et.al., 2003.  
Σε πιο πρόσφατη προσέγγιση οι Habib et.al., 2009b, προτείνουν  αλγόριθμο που 
δημιουργεί ένα προσεγγιστικό ψηφιακό μοντέλο κτηρίου DBM (Digital Building 
Model) από τα δεδομένα LiDAR σε συνδυασμό τους με αεροφωτογραφίες. Με 
φιλτράρισμα των σημείων, διαχωρίζονται τα σημεία LiDAR που αφορούν έδαφος σε 
σχέση με εκείνα που δεν αφορούν στο έδαφος, με σχέσεις συνεπιπεδότητας και 
χωρικής γειτνίασης και κατόπιν ελέγχονται και φιλτράρονται ξανά τα σημεία που 
ανήκουν στα κτήρια. Με κατάτμηση προκύπτουν επίπεδες στοιχειώδεις επιφάνειες 
καθώς και τα όριά τους χονδρικά, βελτιώνοντας έτσι την αρχική προσέγγιση του DBM. 
Η βελτίωση της ποιότητας των ορίων του DBM προκύπτει από την χρήση των 
επικαλυπτόμενων εικόνων.  
Ενδεικτικά αναφέρεται ο αλγόριθμος RANSAC (Kovesi, 2005) για την προσαρμογή 
συνεπίπεδων σημείων σε ένα επίπεδο με σκοπό τον εντοπισμό οροφών κτηρίων. 
Εντούτοις παρουσιάζει πρόβλημα στην ύπαρξη χονδροειδών σφαλμάτων όπως π.χ. 
καμινάδες, σοφίτες και στον εντοπισμό των ακριβών ορίων των επιπέδων λόγω της 
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πυκνότητας και της ακανόνιστης κατανομής των σημείων LiDAR. 
Όπως αναφέρθηκε και στα συμπεράσματα προτείνεται ως μελλοντική εργασία η χρήση 
αλγορίθμου αυτόματης εξαγωγής κτηρίων από δεδομένα LiDAR και αυτόματης 
εξαγωγής ακμών κτηρίων από τις αεροφωτογραφίες με στόχο η παρούσα μέθοδος 
βαθμονόμησης LiDAR/INS να γίνει ταχύτερη, πλήρως αυτοματοποιημένη και να 
αποτελεί ένα πραγματικά γρήγορο και ευέλικτο εργαλείο. 
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