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 Υπάρχουσες λύσεις 

Περιγραφή σύστηματος καταγραφής 
 Μέρη συστήματος 

 Ροή εργασιών 

 Επίδειξη συστήματος 

Εφαρμογές 

Συμπεράσματα – πλεονεκτήματα συστήματος 

Μελλοντική έρευνα - ανάπτυξη 



Εισαγωγή - κίνητρο 

Μεγάλο ποσοστό της αρχικής επένδυσης των 
σε σύγχρονα Γεωγραφικά Συστήματα 
Πληροφοριών (ΓΣΠ) αναλώνεται σε συλλογή 
στοιχείων 

Το κόστος αρχικής κτήσης των δεδομένων 
είναι συχνά πολλαπλάσιο του κόστους 
ανάπτυξης του ίδιου του πληροφοριακού 
συστήματος 

Αποτελεί τροχοπέδη στην ανάπτυξη τέτοιων 
συστημάτων 



Εισαγωγή - κίνητρο 

Παράδειγμα: 
 Συλλογή στοιχείων για 

δίκτυα ηλεκτροφωτισμού 

 Ακρίβειες < 1 μ. 

 Η απόδοση της 
καταγραφής στο ύπαιθρο 
από πεζούς 16 
km/ημέρα/συνεργείο 

 Το κόστος επομένως 
μπορεί να φτάσει τις 12 
ΑΗ ανά 100 χλμ δικτύου 



Υπάρχουσες λύσεις 

 Συστήματα Mobile Mapping με Laser Scanner και 
κάμερες (+) 

 Μεγάλη ταχύτητα συλλογής δεδομένων στο πεδίο 

 Ελαχιστοποίηση του κόστους συλλογής δεδομμένων 

 Τεκμηρίωση αποτελεσμάτων – δυνατότητα αναφοράς 
στα πρωτογενή δεδομένα 

 Μελλοντική επαναχρησιμοποίηση υφιστάμενων 
στοιχείων 

 Υψηλή ακρίβεια παραγόμενου αποτελέσματος 



Υπάρχουσες λύσεις 

 Συστήματα Mobile Mapping με Laser Scanner και 
κάμερες (-) 

 Αυξημένο κόστος (>>300.000 €) 

 Επιπλέον κόστος customization (?) 

 Κόστος σε ένα σύστημα 

 Πολύ υψηλός όγκος δεδομένων 

 Υψηλή ανάλυση ακρίβειας 



Mobile Mapping Χαμηλού κόστους 

 Δύο ή περισσότερες 
συμβατικές 
βιντεοκάμερες 

 Γεωδαιτικό GPS 2 
συχνοτήτων (RTK) 

 Σύστημα 
παρακολούθησης 
προόδου εργασιών 
υπαίθρου 

 Λογισμικό ... 

 

 Η πρόταση για ένα σύστημα κινητής χαρτογράφησης 
χαμηλού κόστους αποτελείται από: 



Μέρη συστήματος: Κάμερες 

Συμβατικές βιντεοκάμερες (action cams: 
Gopro, Contour κλπ)  

 Κόστος ~400 €.  (+) 

 Μέγιστη ανάλυση 8 MP (+) 

 Απαιτούνται στάσεις για αντικατάσταση μέσων 
καταγραφής και μπαταριών (-) 

 Περιορισμένο μέγεθος των αρχείων βίντεο (-) 

 Τεχνολογία CCD (-) 



Μέρη συστήματος: Γεωδαιτικό GPS 

Μέχρι σήμερα χρησιμοποιείται ένα GPS Geomax 
Zenith 20. 

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιοδήποτε άλλο 
GPS  

 Δυνατότητα μετάδοσης NMEA strings σε υψηλούς 
ρυθμούς (π.χ. > 20 Hz) 

 



Μέρη συστήματος:  
Παρακολούθηση προόδου εργασιών 

Απλό Tablet με GPS και 
ειδικό λογισμικό (π.χ. 
Oruxmaps) 

Παρακολούθηση πορείας 



Ροή εργασιών 

Ύπαιθρο 

 Στήσιμο συστήματος 

 Αρχικοποίηση 

 Βιντεοσκόπηση 

Επεξεργασία 

 Κατέβασμα στοιχείων υπαίθρου 

 Αρχικοποίηση 

 Παρακολούθηση βίντεο - ψηφιοποίηση 



Αρχικοποίηση στο ύπαιθρο 

 

Ημερίδα ΣΑΤΚΜ – 24.11.2012 



Αρχικοποίηση στο ύπαιθρο 

 



Αρχικοποίηση στο ύπαιθρο 

 



Αρχικοποίηση στο ύπαιθρο 

 



Βιντεοσκόπηση 

 Συμβατική κίνηση 
οχήματος και καταγραφή 
θέσης / βίντεο 
 ταχύτητες <30 χλμ/ώρα 

Προσωπικό 
 Οδηγός 

 Χειριστής 

 Στάσεις  
 Αντικατάσταση μπαταριών 

και μέσων καταγραφής ανά 
3 ώρες (εξάρταται από την 
ανάλυση) 



Eπεξεργασία στοιχείων 

Κατέβασμα στοιχείων υπαίθρου 

Αρχικοποίηση 

 Υπολογισμός εξωτερικού προσανατολισμού 

 Συγχρονισμός 

Παρακολούθηση βίντεο από το χειριστή του 
συστήματος 

 Play / pause / FF / BK 

 Εργαλεία zoom / panning  

 Σκόπευση σε πολλαπλά frames 

 Επίλυση θέσης 



Eπεξεργασία στοιχείων 

Υπολογισμός θέσης 
σημείου σε 3 
διαστάσεις 

Προβολή στοιχείων 
ακρίβειας 
υπολογισμού 

Λογισμικό 

 Ειδικό λογισμικό που έχει αναπτυχθεί από εμάς 
και λειτουργεί μέσα στο Autocad 



Αρχικοποίηση 



Πλοήγηση 



Ψηφιοποίηση 

 



Εφαρμογές 

Καταγραφή οδικής σήμανσης στην Περιφερειακή 
Ενότητα Βοιωτίας, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος 

  Καταγραφή πασσάλων φωτισμού στο Δήμο 
Αρχάνων, Περιφέρειας Κρήτης 

Καταγραφή πασσάλων φωτισμού στο Δήμο 
Κιλλελέρ, Περιφέρειας Θεσσαλίας 



Εφαρμογές: στοιχεία χρήσης 

Έκταση 
(τ.χλμ.) 

Μήκος 
οδών 
(km) 

Χρόνος 
συλλογής 

(ώρες) 

Χρόνος 
επεξεργασίας 

(α/μήνες) 

Αριθμός 
πασάλων 
φωτισμού 

Δ. Κιλλελέρ 975 800 80 5 ~12000 

Δ. Αρχάνων 335 500 50 3 ~8000 





 



 

http://46.198.138.41:8080/killeler/map.html


Συμπεράσματα - Πλεονεκτήματα 
συστήματος 

Υψηλή παραγωγικότητα 

Χαμηλό κόστος κτήσης / χρήσης / συντήρησης 
εξοπλισμού. 

Δυνατότητα ανάπτυξης > 1 συστημάτων 

Τεκμηρίωση αποτελεσμάτων – δυνατότητα 
αναφοράς στα πρωτογενή δεδομένα 

Μελλοντική επαναχρησιμοποίηση υφιστάμενων 
στοιχείων 



Μελλοντική ανάπτυξη (1/2) 

Κάμερες Μηχανικής 
ορασης (π.χ. Pointgrey) 

 Καλύτερη βαθμονόμηση 

 συνδέση σε φορητό ΗΥ 

 κόστος ~1500 €.  

 Λογισμικό διαχείρισης 
εργασιών πεδίου σε φορητό 
Η/Υ 

Ενσωμάτωση και χρήση INS 

 
 



Μελλοντική ανάπτυξη (2/2) 
 Αυτοματοποίηση διαδικασίας 

σκόπευσης και υπολογισμού 

εμπροσθοτομίας (matching) 

 Προσθήκη δυνατότητας 

αυτόματης αναγνώρισης 

στοιχείων  

 Ενσωμάτωση λογισμικού σε άλλες πλατφόρμες (π.χ. 

ArcGIS) 

 Λειτουργία σε πλήρως αυτόνομο περιβάλλον, χωρίς την 

ανάγκη ύπαρξης επιπλέον license (open source λύσεις). 

 



Ευχαριστώ για την 
προσοχή σας 

www.photogrammetric-vision.weebly.com 


